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 من أوجب هللا تعالى على برها واإلحسان إلٌها. إلى

 إلى من جعل هللا تعالى جنان الخلد تحت قدمٌها.

 إلى من تتمنى لً الخٌر الدائم.

ٌا صاحبة القلب الحنون وٌا مالكة الصدر الرحٌم،إلى الصدر الذي ٌمضً كلما 
صدق ضاقت بً الدنٌا، أهدي إلٌك عباراتً المنفعة بالحب واالحترام مرفقة بأ

 الدعوات.

 أمً

إلى من علمنً الصمود والثبات وحمانً هذه السنٌن، والدي الحبٌب إلٌك أهدي 
من تحملت المشاق من أجلً ،أنت  هذه الكلمات ، وأبعث لك حبً واحترامً ،ٌا

 النور الذي ٌضًء لً عتمة اللٌالً، فحماك هللا ورعاك وجعل الجنة مثواك.

 خٌرة.-حجوبةم-إلى رٌاحٌن حٌاتً "إخوتً ":محمد

إلى كل صدٌقاتً فً"الغرفة"وزمٌالتً فً الدراسة وخارج الدراسة إلى كل من 
 أعرفهم من قرٌب أو بعٌد.

 إلى كل من نسٌت ذكر اسمه سهوا .أهدي عملً هذا.

 والحمد هلل ختاما والسالم على رسوله صلى هللا علٌه وسلم.

 مكرم فاطمة
 

 

 

 



 

على قلبً والدتً وإلى األغلى واألعز على فؤادي  أهدي ثمرة جهدي إلى األحن
أخً"نور الدٌن"وأختً"دلٌلة"وابنتٌها "أفنان عائشة ،روان امتنان"،أشكركم  

على ما أسدوه لً من دعم تشجٌع أثناء كتابة البحث فكان دعاؤهم عونا وفرجا 
 لما واجهنً من مصاعب.

كل من ساعدنً فً وإلى الصدٌقات "جمٌلة،صورٌة،زٌنة،سمٌرة،فوزٌة"وإلى 
 انجاز هذه المذكرة والى من ساعدنً غً طبع مذكرتً"

وأعرب عن شكري إلى المشرفة على بحثً األستاذة هشماوي فتٌحة " وسأل 
هللا أن ٌلهمنً رشدي وأن ٌرزقنً صوابا فً القول والعمل، وإخالصا فً النٌة، 

 وصلى هللا على نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعٌن.

 يكةمزيان مل
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

أشكر اهلل على نعمتو التي التقدر وال تحصى ومنيا توفيقو تعالى على اتمام  
 ىذا العمل.

أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان وخالص العرف ان والتقدير إلى األستاذة الف اضلة    
فتيحة التي شرفتنا بقبوليا اإلشراف على ىذه المذكرة والتي لم تبخل    ىشماوي

علينا يوما بتوجيياتيا ونصائحيا وتذليل بعض العقبات التي واجيتنا أثناء انجاز  
 ىذا البحث.   

ونشكر كافة  أساتذة قسم اللغة العربية وآدابيا ونخص بالذكر األستاذ          
و.بن دحان عبد الوىاب على مساعدت  

وشكرا إلى كل من ساىم من بعيد أو قريب في انجاز ىذا البحث.    
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 : طبٌعة االستشراق

االستشراق حركة فكرٌة و ظاهرٌة معرفٌة مثٌرة للنقاش، حركت و مازالت تحرك 

 أقالماً ، و تفتح نقاشاً ساخناً . وقف فٌه المتناظرون فً معسكرٌن كبٌرٌن:

ابفتٌن كوكبة ثالثة من المعارضٌن ، وقد تسرب من بٌن الط معسكر من المؤٌدٌن و آخر من

واقف ٌعكف على قراءة االستشراق قراءة مجردة من الم،تدعو إلى نقد موضوعً  الدارسٌن

رضٌة القابمة المسبقة، ملتزمة الحٌاد فً إصدار األحكام . وعلى هذا األساس و انطالقاً من األ

اآلراء فً تقٌم مفهوم االستشراق ، و تنوعت جهات النظر ، تفاوت وعلى االختالف فً 

خم من الدراسات المتفاوتة. فما عدد ض  وسابل التحلٌل ، و تباٌنت النتابج فنتج عن ذلك هذا

هو هذا االستشراق الذي أثار هذا النقاش و خلف هذا النشاط النقدي؟...
1

 

 تعرٌف االستشراق:

سم الذي أقرب شًء إلٌه إذن أن نفكر فً اإلو ،: االستشراق علم ٌختص بفقه اللغة خاصة لغة

و كلمة شرق تعنً مشرق الشمس ، و على ،أطلق علٌه: كلمة استشراق مشتقة من كلمة شرق 

الذي أدى إلى هذا الحد  مرالم الشرقً، و األهذا ٌكون االستشراق هو علم الشرق أو علم الع

 ولكن ما معنى كلمة شرق فً هذا المقام بالذات؟. واضح كله،

لى العصور القدٌمة ، الوقت الذي كان فٌه البحر : ٌرجع إلى العصر الوسٌط ، بل إالمصطلح

لٌه. فلما انتقل فً وسط العالم ، وكانت الجهات األصلٌة تتحدد بالنسبة إ المتوسط ٌقع كما قٌل

لى الشمال بقً مصطلح الشرق رغم ٌاسٌة بعد ذلك من البحر المتوسط إحداث السثقل األمركز 

داال على الدول الواقعة شرق البحر المتوسط. ذلك
2

 

                                                           
الوهاب بن اه{ عبد لمرجعٌة و التشكٌل( } رسالة دكتورالنص القرآنً فً الخطاب لالستشراقً الفرنسً الحدٌث ) ا -1

 0تلمسان . ص –بكر بلقاٌد ، جامعة أبو0200-0202لسنة الجامعٌة دحان، ا

، 3سالمٌة ، طاالستشراق فً مٌزان الفكر اإلسالمً ، ، سلسلة المجلس األعلى للشؤون اإلمحمد ابراهٌم الفٌومً، -2

 00القاهرة ص 
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سالمً . و ٌعرفه لشرق، و بالتدقٌق الشرق العربً اإلو فً تعرٌف االستشراق مشتق من ا

القاموس الفرنسً بأنه مجموعة المعارٌف التً تتعلق بالشعوب الشرقٌة و لغاتهم ، وتارٌخهم 

أشٌاء الشرق. دهم تذوقنو حضاراتهم ومعارفهم ، و فً المجاز ٌعنً ع
1

 

عد تعنً شٌباً ،و ٌقول " نسون ٌرى أن كلمة االستشراق لم تو المستشرق الفرنسً مكسٌم رود

 كذلك أقول " بأنه ال ٌوجد شرق تحدث و أستفٌض فً ما لٌس موجوداً " أننً ال أستطٌع أن أ

ة لها نما توجد أنظمة علمٌو إ و بالتالً ال ٌوجد استشراق أٌضاً" ،نما شعوب مجتمعاتإو

تصاد السٌاسً و الفروع المختلفة قواال جتماعوإشكالٌاتها النوعٌة ،مثل علم االموضوعاتها 

للتارٌخ. 
2

 

هتمام ، فقد جاءت بمعنى " العناٌة و اإللمة استشراق فً المعاجم الحدٌثة أما حضور ك

 بشؤون الشرق و ثقافته و لغته".

كلمة استشراق مرادفة للكلمة و شرق المسافر : اتجه ناحٌة الشرق ، كما جاءت 

هتمام باألشٌاء الشرقٌة.( و تعنً اإلOrientalismeالفرنسٌة  )
3 

Orientalisme .تعنً المستشرق و هو العالم باللغات و اآلداب الشرقٌة:
4 

 مفهوم االستشراق اصطالحاً:

درنا أن نحدد المفهوم االصطالحً لالستشراق فٌجب أوالً النظر إلى أحد المعاجم إذا أ

 مكان بعد ذلك القٌامو علماء العرب ،و لكً ٌكون فً اإلثم إلى رأي علماء الغرب ،الحدٌثة 

 صطالح.بمحاولة وضع تعرٌف محدد لهذا اإل

 

 

                                                           
لشرٌعة ا رسالة مقدمة لنٌل شهادة الماجستر فً علومً لتفسٌر القرآن الكرٌم، عادل ماجد محمد، الفهم االستشراق -1

 7، ص 0222سالمٌة ، كلٌة الفقه جامعة الكوفة اإلسالمٌة ، قسم العلوم اإل

2
،  0202-على ابراهٌم النملة ، الشرق و الغرب منطلقات العالقات و محدداتها ،ط، بٌسان للنشر و التوزٌح ، بٌروت 

 053ص 

 .0990ص  0مج -00022دار الكتاب ، القاهرة ،ط –العربٌة أحمد مختاري، معجم اللغة  -3

 .202ص  0202-0بٌروت ، ط –دب دار األ –قاموس فرنسً عربً  -المنهل -سهٌل ادرٌس - 4
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 ماء الغرب:لمفهوم االستشراق لدى ع

و صاحبه قابال " و الوسٌلة لدرس كٌفٌة النفوذ المتبادل ٌعرف جوٌدي علم االستشراق 

طٌع أن نقول أن غرض هذا العلم نما هو " علم الشرق " بل نستو الغرب إ بٌن الشرق

بل من  ،و اللهجات أو تقلبات تارٌخ بعض لٌس مقصورا على مجرد درس اللغات أساسً األ

ٌن التمدن الغربً و التمدن الشرقً.رتباط المتٌن بممكن أٌضا أن نقول أنه بناء على اإلال
1

 

 نوسون فً دراسته لتارٌخ االستشراق قابال " وهكذا ولد االستشراقو ٌمضً رود

دخلت كلمة االستشراق . كما 9779نجلٌزٌة حوالً عام ظهرت كلمة مستشرق فً اللغة اإلو

. و تجسدت فكرت نظام خاص مكرس لدراسة 9888كادٌمٌة الفرنسٌة فً على معجم األ

الشرق.
2

 

  الشرق و تفهمه ٌرى دٌترٌش أن " المستشرق هو ذلك الباحث الذي ٌحاول دراسة و

ة فً هذا المضمار مالم ٌتقن لغات الشرق.لن ٌتأتى له الوصول إلى نتابج سلٌم
3

 

 مفهوم االستشراق عند العرب:

ممه أ ٌقول أحمد حسن الزٌات " ٌراد باالستشراق الٌوم دراسة الغربٌٌن لتارٌخ الشرق ،

و لغاته و آدابه و علومه و عاداته و معتقداته" 
4

 

و ٌصف ابراهٌم عبد المجٌد اللبان أصحاب االستشراق فٌقول " المستشرقون اسم واسع ٌشمل 

طوابف متعددة تعمل فً مٌادٌن الدراسات الشرقٌة المختلفة فهم ٌدرسون العلوم ، و اآلداب 

لشرق.غٌرهم من أمم او العالم العربً و  الخاصة بالهند و الفرس و الصٌن و الٌابان
5

 

ٌرى مالك بن نبً أنه " ٌجب أوال أن تحدد المصطلح : أننا نعنً بالمستشرقٌن الكتاب الغربٌٌن 

سالمٌة ثم علٌنا أن نصنف أسماءهم". فكر اإلسالمً و عن الحضارة اإلالذٌن ٌكتبون عن ال
6

 

                                                           
 00/03ص  0337ول .ٌخ العمران ، الزهراء، الربٌع األعلم الشرق و تار –م.أ . جوٌدي - 1

 73ص  0972، الطلٌعة ، فٌفري سالمً فً أروبا م. رود نسون، صور العالم اإل -2

 7. ص 0990أ. دٌترٌش ، الدراسات العربٌة فً ألمانٌا ، دار النشر فرانز شتاٌنر ،  -3

 500، ص 05دب العربً ، طأحمد حسن الزٌات، تارٌخ األ -4

 0972سالمٌة ، أفرٌل ، مجمع البحوث اإل 3د المجٌد اللبان، المستشرقون و اإلسالم ، صابراهٌم عب- 5

 5، ص  0999، 0سالمً الحدٌث ، دار االرشاد ، بٌروت ، طج المستشرقٌن و أثره فً الفكر اإلمالك بن نبً ، انتا - 6
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 من هو المستشرق:

عنه نشأ اختالفهم فً تحدٌد مفهوم ً تحدٌد معنى الشرق ،ون اختلفوا فلقد قلنا أن الباحثٌ

االستشراق و المستشرق ، فعرف كل منهم حسب وجهة نظره، فٌما ٌلً نلخص بعض تلك 

 التعارٌف:

قال الدكتور ادوارد سعٌد : " المستشرق هو كل من ٌدرس أو ٌكتب عن الشرق أو  -9

 ٌبحث فٌه".
لمستشرقٌن اصطالح واسع ٌشمل ح احسٌن : "ان اصطال وقال الدكتور محمد محمد -2

 الذٌن ٌعملون فً مٌادٌن الدراسات الشرقٌة المختلفة،،طوابف متعددة من الباحثٌن و العلماء 

داب و اللغات و الدٌانات و التارٌخ و كل ما ٌخص شعوب فهم ٌدرسون العلوم و الفنون و األ

مم و ربً و غٌرهم من األن و العالم العالشرق ، مثل الهند و الفرس و الصٌن و الٌابا

 الشعوب"
الكتاب الذٌن ٌكتبون عن  سالمً مالك بن نبً " أننا نعنً بالمستشرقٌنقال المفكر اإل -8

 ة".ٌسالمالفكر اإلسالمً و الحضارة اإل
 الخربوطلً " المستشرق هو عالم غربً ٌهتم بالدراسات الشرقٌة". قال الدكتور علً -4
قون هم من ٌعنون بالبحث فً لغات الشرق و قال االستاذ محمد كرد علً:" المستشر -5

 علومه".
ستاذ منٌر البعبلكً فً قاموس المورد" المستشرق هو الدارس للغات الشرق و و قال األ -6

 فنونه و حضارته".
غربً فً البحث و  و قال الدكتور محمد فتح هللا الزٌادي " المستشرق كل متخصص -7

ه و التشكٌك فٌه.سالم و المسلمٌن بقصد التشوٌالدراسة حول اإل
1
. 

الذٌن خصصوا جزءاً كبٌراً  ،جانبم جماعة من الكتاب و المؤرخٌن األالمستشرقون ه -8

سالمً ، مواضٌع التراثٌة و التارٌخٌة و اإلجتماعٌة للشرق اإلمن حٌاتهم لدراسة و تتبع ال

 صلٌة لهذا الجزء من العالم.لموا اللغات األفصار من الضروري على هؤالء أن ٌتع
                                                           

 7733.0203سالمٌة العالمٌة شٌتاغونغ، ، دراسات الجامعٌة اإلسالم خطر تحد لإلاالستشراق: أشاكر عالم شوق ، -1

ISSN   (95م )ص 0229، المجلد الثالث دٌسمبر 
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ٌة القرن الثامن عشر حٌث تشٌر لى نها تعود إلى عهد قدٌم و إنما ترجع إهذه التسمٌة الو 

نهاٌة القرن الثامن  ( لم ٌظهر فً أوروبا إالOrientalisteلى مفهوم )  مستشرق( )إبحاث األ

و أدراج االستشراق  9799و فً فرنسا عام  9779وال فً انجلترا عام ظهر أفقد عشر، 

(Orientaliste) 9888كادٌمٌة الفرنسٌة عام فً قاموس األ . 

فالمستشرق هو عالم غربً ٌهتم بالدراسات الشرقٌة. و البد أن ٌتوافر فً هذا 

المستشرق الشروط الواجب توافرها فً العالم المتخصص المتعمق حتى ٌفٌد الحضارة و 

ن هذا العالم ٌابانٌاً أو لو كا لى الغرب وبإنتاجه العلمً ، والبد أن ٌنتمً هذا العالم إالبشرٌة 

ده و بٌبته و لما استحقى أن ٌوصف بالمستشرق ،ألنه شرقً بحكم مولندونٌسٌاً أو هندٌاً أ

 حضارته .

وقد تكون الدراسات الشرقٌة التً ٌقوم بها المستشرق تارٌخاً أو فلسفة أ, آثاراً أو 

اقتصادا و لكنها ترتبط بالشرق.
1

 

ٌعٌش فٌه، أو لٌتطلع بطباعه و لمستشرق إلى الشرق لأن ٌرحل هذا او لٌس من الضروري 

وطنه. و إذا كان رحٌله إلى الشرق  بدراساته فً جامعته الغربٌة، أوفًحضارته ، فقد ٌقوم 

 ٌجعل دراساته أقرب إلى الواقعٌة و الحقٌقة.

السابدة فً الشرق ، و  نادٌعتنق هذا المستشرق اإلسالم أو أحد األولٌس من الضروري أن ٌ 

جادتها ٌعٌنه كثٌرا فً دراسته و أبحاثه.إن كان اإللمام بها أو إ
2
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 :راقــأة االستشـــنش 

اختلف الباحثون فً نشأة االستشراق فً تحدٌد سنة معٌنة او فترة معٌنة لنشأة 

سالم . ولعل اهتمام النصارى إلاالستشراق ظهر مع ظهور افٌرى البعض أن ،االستشراق 

و قد كان ملكها النجاشً نصرانٌاً و ما دار  ،إلى هجرة المسلمٌن إلى الحبشةبهذا الدٌن ٌعود 

وكٌف أدرك هذا الملك حقٌقة هذا الدٌن  مجلسه،من حدٌث حول هذا الدٌن بٌن البطارقة فً 

 فاعتنقه.

وكان الفرصة الثانٌة لتعرٌف النصارى على هذا الدٌن حٌنما بحث الرسول صلى هللا  

و كان هرقل عظٌم الروم أحد ،مراء خارج الجزٌرة العربٌة ألالملوك و اعلٌه وسلم رسله إلى 

سالم و إلفاستدعاه هرقل و سأله عن ا،هؤالء الملوك و كان أبو سفٌان فً تجارة له إلى الشام 

أظهر هرقل اقتناعه بصدق هذا الدٌن و حقٌقته.
1

 

تعد من البداٌات  ،حتكاك عسكريا  ول أً كانت تن غزوة مؤتة الأو هناك رأي ب

و كتابه ،لالستشراق و ٌرى آخرون أن أول اهتمام باإلسالم و الرد علٌه بدأ مع ٌوحنا الدمشقً 

ن ٌوضح للنصارى كٌف ٌجادلون المسلمٌن. و ٌرى أخرون أن الحروب أالذي حاول فٌه 

لى إالذي دفع النصارى مر ألا ،الصلٌبٌة هً بداٌة االحتكاك الفعلً بٌن المسلمٌن و النصارى

محاولة التعرف على المسلمٌن. و بخاصة أنه بعد هزٌمة لوٌس التاسع و أسره فً المنصورة 

الحربً و السٌاسً فال بد من التخطٌط ،و ما عنه تفكٌره من صعوبة هزٌمة المسلمٌن عسكرٌاً 

 ض عنه بداٌة الدراسات االستشراقٌة.خمما تم

، هو ندلسألحتكاك النصارى بالمسلمٌن فً اا  ن أوثمة رأي له عدد من المؤٌدٌن  

سالمٌة و ٌمٌل إلى هذا الرأي بعض إلو االهتمام بالعلوم ا،نطالقة الحقٌقة لمعرفة النصارى اإل

و منهم الشٌخ الدكتور مصطفى السٌاعً.،رواد البحث فً االستشراق من المسلمٌن 
2

 

ف الذي أصبح ٌنتج أال ،لالستشراقو ال شك أن هذه البداٌات ال تعد البداٌة الحقٌقٌة 

كما ٌقول الدكتور  -نما تعد هذه جمٌعاً الدورٌات، و ٌعقد المؤتمرات . و إالكتب سنوٌاً و مبات 

                                                           

 صحٌح البخاري، كتاب كٌف بدأ الـــوحً  - 1

مركز الملك فٌصل  –الرٌاض  -دبٌات العربٌة عرض النظرٌات و حصر وراقً المكتوب علً النملة ، االستشراق فً األ - 2

 03. ص  0993سالمٌة ، و الدراسات اإلللبحوث 
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النملة 
«
ص لها و ما أتى بعدها من قبٌل تعمٌق الفكرة، و التوسع فٌها شد رهاإلمن قبٌل ا 

إلٌها نتباهاإل
»1 

بنت سٌما بعد أن ، و الالغربً الٌوم العالمد فً فالبداٌة الحقٌقٌة لالستشراق الذي ٌوج

و مراكز البحوث و أصبح فٌها العدٌد من الجامعات ،أروبا نهضتها الصناعٌة و العلمٌة 

حٌث  ،نفقت و ال تزال تنفق بسخاء على هذه البحوث قد انطلقت من القرن السادس عشرأو

بدأت الطباعة العربٌة فٌه بنشاط فتحركت الدوابر العلمٌة و أخذت تصدر كتاباً بعد اآلخر
. 

لمانٌة الهولندٌة و الفرنسٌة هً التً ألو ٌرى الدكتور " رضوان السٌد" أن التارٌخٌة ا

 ولى لالستشراق بمعناه العلمً.ألالمعالم ابلورت على مشارق القرن التاسع عشر 

م بنشر كتاب على النحو العربً باللغة 9624رٌنٌوس" الهولندي " توماس إفقد قام 

س" د تأثٌره فً األلمان عندم قام " مٌخابٌلٌل معتمداً طوال حوالً قرنٌن و ازداالالتٌنٌة ، ظ

منذ حوالً قرن هً  كما صار معروفا ً ،لمانٌة الفٌنولوجٌةبترجمة إلى اللغة األ 9779عام 

مان الكبار مثل " بلغت ازدهارها لدى المؤرخٌن األل التً مانٌة ٌة األلالتارٌخالركن األول 

سط القرن التاسع عشر.ارانكة" و "موس" أو
2

 

و روابطها االقتصادٌة ،و ٌرى بعض الدارسٌن المحدثٌن أن اتساع رقعة الدولة العثمانٌة 

ا فً دفع عامال كبٌركان روبٌة و الغربٌة ،تدة مع مجموعة كبٌرة من الدول األالسٌاسٌة الممو

ثار اٌجابٌة او سلبٌة مع كل ما حملته هذه الحركة من أ آنذاك ٌةحركة الدراسات االستشراق

ا بدراسة سالمً والعربً لهجماته ، وحق الرهبان قاموٌتواصل االهتمام بلغات العالم اإل،ل

م فً جمٌع مجاالت سالمٌة لٌتمكنوا منهاللغة العربٌة لٌعٌنوا أقوامهم على الشعوب العربٌة اإل

 جتماعٌة و حتى النفسٌة .واإل والفكرٌة والسٌاسٌة والثقافٌة اإلقتصادٌةالحٌاة الدٌنٌة 

شر ازدهارا فً النواحً العلمٌة وقد شهد االستشراق فً القرنٌن السادس عشر و السابع ع

 ول كرسًتم إنشاء أ 9589و تحدٌدا عام الدراسٌة المتخصصة ،ففً القرن السادس عشر و

بوستٌل " فً بارٌس شغل هذا الكرسً "جٌومر،للغة العربٌة فً الكولٌج "دي فرانس" 

                                                           
 32. ص السابق  المرجع  -1

 97زٌارة جدٌدة لالستشراق . ص أمور محمد زناتً ،  - 2
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( الذي ٌعد أول المستشرقٌن الحقٌقٌٌن ، وقد أسهم كثٌرا فً إثراء دراسة اللغات 9591-9589)

قد ووجمع فً الوقت نفسه وهو فً الشرق مجموعة هامة من المخطوطات ،روبا الشرقٌة فً أ

تلمٌذه "جوزٌف اسكالٌجر"سار على نهجه 
1

 

 : ي علماء العرب المعاصرٌنرأ

روبٌة فً القرن الثالث وقد ذهب محمد البهً إلى أن االستشراق بدأ فً بعض البلدان األ 

محاوالت فردٌة قبل ذلك ،ثم ٌؤكد أن وجود  بإمكانٌةعشر مٌالدي،على الرغم من اعترافه 

الذي قام به ،صالح الدٌنً هذا قد انتشر بصورة جدٌة بعد اإل نالمؤرخٌن ٌكادون ٌتفقون على أ

 .روبا مارتن لوثر وغٌره فً أ

حٌث ،القرن العاشر مٌالدي  ن حركة االستشراق بدأت فًوٌرى ابراهٌم عبد المجٌد اللبان أ   

 هتمام بالعلوم العربٌة فً هذا القرن بالذات ، ثم ازدهرت حركته فً القرن الثانً عشرظهر اإل

لٌها لٌتعلموا تلك المراكز العلمٌة فً العالم اإلسالمً وبدأ األوربٌون ٌتوافدون إحٌن انتشرت 

فٌها .
2

 

 ي علماء الغرب المعاصرٌن :رأ

ن كد أخرى ، فرودي بارت مثال ٌؤاالستشراق فٌذهبون فً ذلك مذاهب أما علماء أ

هو الٌوم لٌس سوى نتٌجة لدراسة أجٌال عدٌدة ، فلو طلبت اإلجابة على  االستشراق كما

دٌد من المشكالت دون ن الباحث سٌواجه العالسؤال التالً : متى بدأت حركة االستشراق ؟  فإ

اق بحد ذاته ، وبناءا على هذا لى التارٌخ نفسه وتطور االستشرشك ، وعلٌه أن ٌوجه نظره إ

ن بداٌة الدراسات العربٌة واإلسالمٌة ترجع إلى القرن الثانً عشر اس ٌستطٌع أن ٌقول أساأل

بتوجٌه األب فٌزابل وفً هذا القرن 9948ول مرة عام إلى الالتٌنٌة أل القرآن، إذ فٌه ترجمة 

              ول قاموس التٌنً عربً ولذلك كله كانت بداٌة االستشراق فً القرن أٌضا ألف أ

.الثانً عشر 
3
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 االستشراق : نشأةقوال العلماء و الباحثٌن باختصار حول أ

ستشراق ، فاختلف الباحثون لٌس هناك دلٌل قاطع ٌدل على البداٌة الحقٌقٌة و المنظمة لال

ب اختالفهم حول مفهوم االستشراق أو بٌان األسباب و الدوافع ته وبداٌته، ربما ذلك بسبفً نشأ

 راء:بعض تلك األمة ، ونلخص فً ماٌلً و منظأو بداٌة االستشراق بمحاولة فردٌة أ

، وٌراد به زٌارة قبل المٌالد فً القرن السادس  هناك من قال : أن االستشراق بدأ -9

ه ، بغض النظر عن الجانب طالع على تقالٌده وتارٌخه ثم الكتابة عنالشرق و السفر إلٌه واإل

ً "هٌردوتس" ٌعتبر أول مستشرق رٌقغالدٌنً أو السٌاسً أو العلمً ، كالمؤرخ الٌونانً اإل

 نه زار الشرق وكتب عنه فً القرن السادس قبل المٌالد .أل
موي القرن السابع مٌالدي فً العهد األفً  أن االستشراق بدأن ٌقول بعض الباحثٌ -2

بقصد التشوٌه الم س( بدراسة اإل749-686حنا الدٌمشقً )حٌث قام العالم النصرانً ٌو،

رشادات ى ، ومن كتبه:محاورة مع المسلم وإخوانه النصارحماٌة إجل التشكٌك ، وألو

 النصارى فً جدل المسلمٌن .
دخلها حٌث  ،ندلس فً القرن الثامن مٌالديقال البعض : أن االستشراق انطلق من األ -8

 من المسٌحٌٌن و غٌرهم من المسلمٌن روبا م ، وإحتك سكان أ 799المسلمون فً عام 

ٌن و معاهدهم و مدارسهم هناك ، علمٌا و ثقافٌا فً جماعات المسلم واختلطوا معهم اختالطا

 سالمٌة .ا علٌهم ثم رجعوا إلى بالدهم و أوساطهم متأثرٌن بالثقافة اإلتتلمذوو
اشر مٌالدي ، حٌث توافد رجال من أروبا إلى فً القرن الع و قال األخرون :أنه بدأ -4

سالمٌة و كذلك إلاٌة و الثقافة العربٌة ربودرسوا فً جامعات المسلمٌن اللغة الع،ندلس األ

الكتب ثم قاموا بترجمة  ،الطب و الكٌمٌاء و الفلسفة و الرٌاضٌات وغٌرها من العلوم التجرٌبٌة

 .سهم الراهب الفرنسً جربرتلى لغاتهم وعلى رأالعربٌة إ
نجلٌزي الدي ، و ذلك حٌن ترجم الراهب اإلالقرن الثانً عشر مٌفً  قٌل أنه بدأ -5

.9948ى اللغة الالتٌنٌة عام " القرأن الكرٌم إل "هرمان
1 

                                                           
-7733سالمٌة العالمٌة شٌتاغونغ شاكر عالم شوق ،االستشراق : أخطر تحدى لإلسالم ،  ، دراسات الجامعة اإل -1
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 ول قاموس عربً التٌنً فً هذه الفترة .وكما صدر أ

وذلك حٌن ترجم الراهب  ،مٌالدي االستشراق فً القرن الثالث عشروقٌل :بدأ  -6

بهزٌمة  9299، وانتهت عام  9195ت عام نتهاء الحروب الصلٌبة التً بدد إبعنجلٌزي اإل

 االستشراق. وهكذا بدألبة المسلمٌن و فوزهم، سباب غللصلٌبٌٌن فتوجهوا إلى دراسة أنكراء 

فً القرن الرابع عشر مٌالدي : وهو بداٌة االستشراق الرسمً، حٌث صدر  وقٌل بدأ -7

سً اللغة العربٌة فً عدة جامعات نشاء عدد من كرابإ9892من مجمع فٌٌنا الكنسً عام  قرار

 وروبٌة .أ

وفٌها  ما ٌسمونه فترة اإلصالح الدٌنً  مٌالدي ، وهو فً القرن السادس عشر : بدأ وقٌل -8

سواء فً كشف موارد الثروة  ،اقتصادٌا اتصال الغرب المسٌحً بالشرق المسلم اتصاال بدأ

 .خرىأو فً استغاللها ونقلها إلى الغرب فً صورة تبادل تجاري أو فً صورة أ ،فٌه

و قٌل بدأ فً القرن الثامن عشر المٌالدي أي بالتحدٌد بعد الحملة الفرنسٌة على مصر  -9

( إلى مصر و حمل معه عدد كبٌر Napoleon Bonaperte، حٌن جاء نابلٌون ) 9798عام 

علماء فً القٌام بأبحاث متعددة من العلماء، كما حمل معه مطبعة عربٌة ساعدت هؤالء ال

طبعها و نشرها.و
1
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 :أسباب ظهور االستشراق و عوامل تطوره 
لقد تعددت أسباب ظهور االستشراق و تطوره عبر مراحل التارٌخٌة ، و كانت أحٌاناً 

البعض ٌاً و بعضها اقتصادٌا وها ذاتٌاً و بعضها سٌاسبالغاٌة ، فكان بعضكثٌرة تمتزج الوسٌلة 

 من أهمها : الدافع عن النفس.األخر علمٌاً و 

وجده حٌث وجد أوطانه و دٌنه و ثقافته و لغته، غرب أن ٌدافع عن نفسه ، عن ان للو ك

بوابه كما كان من حقه أن ٌفكر فً سر هذه العقلٌة النوعٌة التً طبعت المسلمٌن على عتبة أ

حٌاة العرب الناتجة بعد أن كانوا خارج أسوار التارٌخ ، كما كان من حقه أن ٌستفٌد من 

علٌهم أن ٌفعلوا ذلك بأنبل الوسابل و أكرمها ألن المسلمٌن كانت  لكن،تارٌخهم و علومهم 

 وسابلهم نبٌلة .

فكر فٌها الغرب الدفاع عن نفسه هً نفسها التً ،ن اللحظة التً ولد فٌها االستشراق إ

 حماٌة أراضٌه من كل دخٌل .و

بواتٌه  ل فً موقعةرتلقد كانت البداٌة مع هزٌمة عبد الرحمان الغافقً على ٌد شارل ما

ت هزٌمة المسلمٌن فً هذه وكان،م 991/787هً المعركة المعروفة ببالط الشهداء سنة و

المسلمٌن حٌث توقفت  انتصار الغرب بزعامة فرنسا من المراحل الحاسمة فً تارٌخالمعركة و

 سالمٌة.الفتوحات اإل

لعرب فً على تقدم ا ٌقول المؤرخ هنري دي شامبون " لوال انتصار شارل مارتل الهمجً

نٌا من محاكم التفتٌش لما وقعت فرنسا فً ظلمات القرون الوسطى و ال نجت اسبا فرنسا،

المدٌنة ثمانٌة قرون.ولما تأخر سٌر ،
1

 

قاذ البشرٌة منها ول العالمة الفٌس " كم من األحزان و األالم و الجناٌات كان ٌمكن إنو ٌق

كما مكنت هذه المعركة الغرب من لو لم ٌوقف شارل العرب عند السٌر فً فتوحاتهم ، 

 سالم. لٌصبحوا ٌداً واحدة فً مواجهة اإل التصالح بٌن الساسة و رجال الدٌن
ب كتاب " البحث ٌقول صاح ،ٌقاف زحفهعدواً لدود ٌجب إ سالم فً نظر أولبكلقد كان اإل

ة و قام برز فً الشرق عدو جدٌد ذلك هو اإلسالم الذي أسس على القو" لقد عن الدٌن الحقٌقً
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فً أٌدي الذٌن اتبعوه و تساهل فً أقدس ٌف سضع محمد الوالتعصب ، لقد  على أشد أنواع

ف هً النصرانٌة تضع سٌر و السلب... ولكن انظرهاخالق تسمح ألتباعه بالفجوقوانٌن األ

 م.782سالم و عند بواتٌه سنة شارل مارتل سداً فً وجه سٌر اإل

صبح فً نظر طالً مقداماً و مثالً ٌهتدى ، و أركاً و بصبح شارل مارتل قدٌساً مباوهكذا أ

 الباباوٌون منقذاً للدٌن و فً نظر الساسة زعٌماً قومٌاً .

و وقف سداً ، ولكن لٌس فً وجه رل مارتل عن أوروبا عامة و انتصر أجل لقد دافع شا

و لو ،جابراً لم ٌكن سٌفاً ن السٌف الذي وضعه محمد صل هللا علٌه وسلم الشر كما ٌدعون ، إ

رل مارتل بهذا االنتصار سس شامغاربها ، لقد أما كان له أن ٌبلغ مشارق األرض وكان كذلك 

ٌث حول الدفاع عن نتقام من المسلمٌن ، وكان من ثمارها محاكم التفتٌش باألندلس ، حلفكرة اإل

و تتطور  ،هلهالنفس الذي تبناه ومن واله من رجال الدٌن لفكرة المواجهة مع اإلسالم و أ

.الفكرة لتلد مولوداً جدٌداً سمً باالستشراق
1

 

ى الكثٌر من ساسته ٌرنانً بطبعه صحب للتسلط تطغى علٌه عقدة التفوق ، إن الغرب أ

و هذه النظرٌة العنصرٌة جعلتهم ٌحتقرون غٌرهم ولو الحفته من ،منظرٌه أنه سٌد البشرٌة و

البشرٌة ممن سواهم عبٌداً ،  المتغطرسة ال اتخذواه هذه النفسٌة قٌم تحكمهم ،  تقف فً وجال

سالم و المسلمٌن إلاستشراقٌة ، حٌث دار حدٌثهم عن وهذه النظرٌة تجلت فً كتاباتهم اال

رفعها ساستهم و فالسفتهم لتبرٌر أعمالهم خاصة ، و خٌر دلٌل على ذلك تلك الشعارات التً 

 نً حبالفلسفة المجسدة ألسمى معا، وٌمثل هذه نانٌة و العصبٌة و الصلٌبٌة التً ال ٌبررها األ

و الرغبة الجامحة فً العٌش على أالم اآلخرٌن . ظهر االستشراق و نما و قوٌت  راطبإف تاالذ

ذا نامت ظالمة ، وقد تقر لها عٌن إشوكته فكان ترجمة لنفس مهزومة مرٌضة ال تطمبن و ال 

خرٌن، ظهر االستشراق م األفً العٌش على أالغزى هذه الروح المتسلطة للتعصب 

فس مهوسة مرٌضة ال تطمبن و ال تقر لها عٌن إذا نامت وقوٌت شوكته ، فكان ترجمة لننما،و

 لدٌنً.ظالمة ، وقد غذت هذه الروح المتسلطة التعصبا
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حٌث ٌقتتع العقل بعد طول تأمل  و الٌقٌن وتكون للحق  إن التعصب صفة محببة حٌن

 هم الحق مصدراً و هو ٌعلم ذلك ، هاأن ٌتعصب المرء لغٌر ،ٌعٌنه هو  لتفكٌر ، و الباطو

و علٌه وسلم نبوءته و دعوته صلى هللا هللا  المشركون المتجبرون األشداد ٌنكرون على رسول

حجة القوٌة و ال أنهم ما لبثوا أمام الحاً من الزمن ، إٌتعصبون لفكرهم  و وثنٌتهم مكابرٌن رج

سالمهم بالء حسناً ، و ي اعترفوا بخطٌبتهم و اعتنقوا اإلسالم و أبلوا بعد إأالعظٌم ،البٌان و 

لمٌن دٌنهم جحوداً الغرب الذي ٌدعً السٌادة للعقل و ٌجعله ٌعلو و ٌعلى علٌه.ٌنكر على المس

لى البشرٌة من محمداً صل هللا علٌه وسلم رسول إ ٌتعصب لدٌنه رغم ٌقٌنه بأنال اقتناعاً، و

سالم الصادقة بالحق.ورغم حجة اإل ،رب العالمٌن 
1

 

لمسحٌة و الٌهودٌة كانت من العوامل الربٌسٌة لظهور االستشراق ، بل أنه إن التعصب ل

الحق هذا تكون ب ثر ما كان لها أنألادها أثراُ على هذه الحركة ، و لوال هذا من قواها و أش

ى رجال ر... لم تختلف لدأن فكرة التعصب و التعامل و التزوٌ رىهذه الشراسة ، و هكذا أو

الدٌن المتعصبٌن و عند المستشرقٌن المحدثٌن.
2

 

و المتتبعون من الدراسٌن لمسٌرة االستشراق ٌرجعون مٌالده كحركة فكرٌة و ثقافٌة لها 

للمٌالد، و فً هذا القرن أخذ ٌنمو و ٌترعرع فً كنف  معالمها الممٌزة فً القرن الثامن

مكانٌتها و قد اتسمت هذه الكنٌسة التً كانت ترعاه و توجهه و تستغله بكل وسابلها و إ

.سالم و رسولهإلاد عمى ضعصبها األالعصور كلها بت
3

 

ألجله االستشراق وهو طلب العلم سباب و تلك، فهناك عامل وجٌه نهض رغم هذه األ

 رفة.المعو

و ما ،مشاع بٌن البشر و الحكمة حالة اإلنسان أخذها حٌث وجدها  العلم و المعرفة ملك

ة ٌنستطٌع أمة أن تحتكر المدالحضارة اإلنسانٌة إال نتاج تالقح معارف األمم و انجازاتها و ال ت

ت ضا خصبة نمت على أرضه و تعاقبما ٌمٌز شخصٌتها ، وقد كان الشرق أر الو أسبابها إ
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التً حطت برحالها بأرض الغرب ذاتها  سالم إلاحضارات راقٌة ، لعل آخرها تمٌز حضارة 

ن ٌستفٌد من هذه الحضارة ، لقد رد وجدانه ، أ، وكان من حق هذا الغرب المبهور عقل و الشا

نسانً فً أسمى معانٌه و أدباً و أخالقاً أنها السمو اإلكانت بضاعتها عقٌدًة و علماً و تشرٌعاً 

عد قرون من الظالم عاشها فراح ٌتعلم لغة الشرق لمس الغرب مع هذه الحضارة النور بد تلق

ة سالم خاصالخطاٌا طالبٌن عواصم اإلعامة ثم تخصص فً اللغة العربٌة وركب طالبه 

 ندلس رغبة فً التعلٌم.األ

مر كان ألغراض دنٌة و عسكرٌة قبل ه على اللغات الشرقٌة فً بادئ األقبالن إذلك أ

دت أوروبا من هذه البعثات العلمٌة فابدة ال اأن ٌتحول بعد ذلك إلى أغراض علمٌة و قد استف

أوطانها  هبندلس شعلة علمٌة تضٌا غٌاٌث أصبح أفرادها بعد عودتهم من األتقدر، ح

مجاهل أراضٌها.و
1

 

حوال نجد أن االستشراق بغض النظر عن مواقفه من الشرق عقٌدة و علماً و فً كل األ

و انعكس دباً ، قد قدم للبشرٌة خدمة جلٌلة كانت نتاجها ازدهار العلم و الفلسفة فً الغرب و أ

افٌة، إنما كانت سالمٌة خاء ، ولم تكن اسهامات الحضارة اإلهذا بال شك على البشرٌة جمع

لفرنسٌن " أن ما ٌدٌن هذا ساس و الركٌزة و بدونها ما كان للغرب أن ٌنطلق ٌقول أحد ااأل

ثر من هذا أنه ٌدٌن بوجوده .... إن ما ندعوه العلم الحدٌث ظهر العربٌة بأك استفاقةلى إالعلم 

الستقصاء مستحدثة لمنهج التربة وروبا نتٌجة لروح من البحث الجدٌد و لطرق من افً أ

لم ٌعرفها الٌونان، هذه الروح  صورةلى قٌاس و تطور العلوم و الرٌاضٌات إالمالحظة و الو

بً.وردخلها العرب إلى العالم األأ تلك المناهجو
2

 

و ما كان للغرب أن ٌستفٌد من علوم العرب لوال نعمة الجغرافٌا ، فكثٌراً ما لعبت 

مم ، فكما كانت تارٌخ العالقات بٌن الشعوب و األ الجغرافٌا دورا هاماً و فعاال فً تحدٌد مسار

و أمتنا لصٌقة بالغرب بل امتدت  حتكاكات أقوى و أشداألخٌرة متصلة متقاربة جغرافٌا اإلهذه 
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ا وكانت العالقة بٌنها و بٌن مد وجزر ، تعاٌش و حب خالله و على جغرافٌة رقعتها أٌام عزه

 حقاد حٌناً أخرى.وأحٌانا اقتتال و أ

متنا كانت متعدى ٌزة ، إال أنه ما ٌالحظ أن أحقاد كانت السمة الممو لعل اإلقتتال و األ

موقع دفع عن الدٌن منذ وجودها.علٌها دابما كانت فً 
1

 

ن هذا الصراع المستمر دفع الغرب و حقده على أن ٌحتاط لذاته و الحٌطة تتطلب إ

معرفة الخصم ، و السبٌل إلى ذلك و نتاجه االستشراق ، و االستشراق بكل مراحله كان بسبب 

سالمٌة التً ات اإلالغرب حرباً و سلماً فالمرحلة األولى له كانت بفعل الفتوحتفاعل الشرق و 

بٌة ثم ٌدفعت الغرب إلى محاولة معرفة المسلمٌن و المرحلة الثانٌة كانت تمهٌدا للحرب الصل

عامالً مهما فاعالً فٌها و المرحلة الثالثة كانت مواكبة لمواجهة االستعمار الغربً للشرق 

           العرب  الكره الغرٌزي للشرق والمسلم ، ولقد اتسم االستشراق فً كل مراحله هذه ب

سالم.و اإل
2
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عرف العالم عبر قرون من الزمن متغٌرات كثٌرة وتحدٌات جمة، نتٌجة لمختلف 

لغة  إٌجاد إلىخٌرة ما دفع هذه األ ،اإلنسانٌةالصراعات التً مٌزت مسٌرة المجتمعات 

كان هذا التواصل تواصال بغٌة الحوار أو تواصال بغض النظر عما إذا تتواصل فٌما بٌنها، 

 بغٌة التحكم واالستعمار.

ومن هنا ظهر االستشراق كنتاج فكري غربً، ٌختص بدارسة تارٌخ العرب   

وحضاراتهم، من خالل ما ٌتمٌز به من منارات علمٌة وأدبٌة وثقافٌة، أرخ لها نخبة من 

 على مر العصور. واألدباءالعلماء 

راق تعبٌر ٌدل على االتجاه نحو الشرق، وٌطلق على كل ما ٌبحث فً أمور واالستش    

الشرقٌٌن وثقافتهم وتارٌخهم وحضارتهم، وٌقصد به ذلك التٌار الفكري، الذي ٌتمثل فً 

، والتً تشمل حضارته اإلسالمً، وغٌر اإلسالمًالدراسات المختلفة عن الشرق  إجراء

  ولغاته وثقافته.  وآدابهوأدٌانه 
وتعود العالقة بٌن الشرق والغرب لعصور خلت، واختلفت هذه العالقة باختالف 

 استعمارٌة. أواقتصادٌة  أوحسب الدوافع سواء كانت سٌاسٌة  العصور،

 الشرق باعتباره رائدا حضارٌا فً فترة طوٌلة من تارٌخ إلىفقد تطلع الغرب دائما 

 البشرٌة،

ولم تكن هذه  عدٌدة، بأشواطبٌة الحدٌثة فالحضارة الشرقٌة قد سبقت الحضارات الغر

 العالقة كلها سلمٌة، فقد تراوحت تلك العالقات بٌن هذا و ذلك.

الغربً عن  األناأي صورة لدى  هذا االهتمام قد ولد صورة لدى الغرب عن العرب،

المختلفة تحمل صورة ما  اإلنسانٌةكل الثقافات والحضارات  أنالغربً، فمعروف  األخر

 إلٌهاوهو ذلك الذي ال ٌشمل جزءا من المجموعة الثقافٌة واالجتماعٌة التً تنتمً  ،لألخر

ال تقوم عفوا وال ترسم بعٌدا عن كل  لألخرهذه الصورة التً ترسمها الذات  أنالذات بٌد 

 تصمٌم وسبق تقدٌر بل هً ثمرة وعً ومعرفة سابقتٌن.

 آلفولمستشرقون، فقد هم ا هذه الصورة إنشاءفً  وإسهاموأهم من كان له دور 

والدلٌل على ذلك انه ال تكاد مكتبة  وأصدروا مؤلفات كثٌرة تتحدث عن المجتمع الشرقً،
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ٌدل  فإنما، شًء، وان دل ذلك على وآدابهامن مكتبات العالم تخلو من قسم اللغة العربٌة 

 ادٌة .والثقافٌة واالقتص اإلستراتٌجٌة وأهمٌتهمعلى مكانة العرب الحضارٌة فً الماضً 

وخاضوا  إالولم ٌتركوا جانبا  وتارٌخٌا، وأخالقٌاٌمٌز هذا المجتمع دٌنا  فقد صورا كل ما

 . األحٌانتكون صحٌحة فً كل  أنٌمكن  فكونوا صورة الفٌه، 

وسٌرة الرسول الكرٌم صلى هللا علٌه وسلم بالدراسة والنقد  اإلسالمًفتناولوا الدٌن 

ٌتعلق بها من عادات  وعلومها وفلسفتها وكل ما اإلسالمٌة األمةوالتحلٌل، كما تناولوا تارٌخ 

 .وأفكاروتقالٌد 

 وباألخص ومنه فقد حازت صورة العرب اهتماما كبٌرا لدى المستشرقٌن،

"صورة العرب عند  ومنه كان الموضوع والنموذج الذي اخترناه لمذكرتنا وهو الفرنسٌٌن،

 -نموذجالوٌس سٌدٌو – المستشرقٌن  الفرنسٌٌن"

فلسفة االستشراق  :أهمهاوقد اعتمدنا على مجموعة من المؤلفات والمراجع من 

مما ٌلوفتش، خالصة تارٌخ العرب للوٌس سٌدٌو، ٌحً مراد "ردود على شبهات  ألحمد

 المستشرقٌن"، االستشراق والمستشرقون مالهم وما علٌهم لمصطفى السباعً.

رغبة فٌنا فً معرفة الصورة التً كونت وقد وقع اختٌارنا على هذا الموضوع على 

هً  أمعن المجتمع العربً وحضارته لدى المستشرقٌن الفرنسٌٌن، هل هً صورة حقٌقٌة 

 األخرصورة عنصرٌة ومزٌفة فتساءلنا ماهً الصورة التً رسمها سٌدٌو للعرب لدى 

 الغربً . أو األجنبً

استنا،والتً تتمثل فً خصوصا العراقٌل التً واجهتنا فً در أهمنذكر  أنوال ٌفوتنا  

 فً ندرة المراجع السٌما ما تعلق بالصورة.
تشراق السومتشعب  كاقل معرفً واسع بنا اإلشارة إلى أن التعامل مع ع ركما تجد

 أمر فً غاٌة المشقة والصعوبة.

ونظرا للمادة المعرفٌة التً تحصلنا علٌها، قمنا بتقسٌم هذا الموضوع إلى فصلٌن  

بخاتمة وفقد تناولنا فً المقدمة أهم الخطوات المتضمنة   ومزٌٌنمسبوقٌن بمقدمة ومداخل 

التعرٌف بالموضوع واألهمٌة واألسالٌب التً أدت بنا الختٌاره، ومن ثم طرح اإلشكالٌة 
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والتطور والذي تناولنا  المدخل المندرج تحت عنوان االستشراف النشأة وبعد ذلك ننتقل إلى

 سباب التً أدت إلى ظهوره.باالستشراق ونشأته وأهم األفٌه التعرٌف 

من خالله إلى أهم  تطرقناوالذي  ل األول المعنون : بنٌة االستشراقأما الفص 

فً  تً اعتمد علٌها االستشراقال لتحقٌقها والوسائل وافع واألهداف التً سعى االستشراقالد

المناهج التً اهتم بها  إلى باإلضافةواتجاهاته  االستشراق مهامه كما تطرقنا إلى أطوار

 دون أن نغفل عن أهم خصائصه. االستشراق

أما الفصل الثانً المعنون : صورة العرب عند المستشرقٌن الفرنسٌٌن " لوٌس 

فٌه إلى موقف العرب من االستشراق وعالقة االستشراق  تطرقنا"الذي  سٌدٌو نموذجا

باالستعمار وكذلك التعرف على نشأة االستشراق الفرنسً وأهم الرواد الذٌن اعتمد علٌهم 

وتناولنا أٌضا صورة العرب عند المستشرقٌن الفرنسٌٌن وبالخصوص المستشرق الفرنسً 

كانت لنا وقفة مع سٌدٌو ، وأهم لوٌس سٌدٌو ، وكونه الموضوع الرئٌس فً هذا المبحث ف

ن ثم تمهٌد عام قبل البدء فً سرد أبحاثه ثم تطرقنا إلى مفهوم الصورة فً األدب المقار

قبل البعثة فً طباعهم وأخالقهم وطبقاتهم وانقسامهم إلى قبائل  وصف صورته عن العربو

 صره.وصورته عن النبً صلى هللا علٌه وسلم والقرآن وصوال إلى الوقت الذي عا

وأنهٌنا بحثنا بخاتمة جمعنا فٌها مجموعة من النتائج التً توصلنا إلٌها فً هذه 

المذكرة ، وقد تطلبت طبٌعة الموضوع انتهاج المنهج الوصفً التحلٌلً مستعٌن بالتارٌخ 

 . ألهم ما ٌتطلب منا البحث الوقوف عنده راصدةكأداة 
خٌر نتقدم بشكرنا الجزٌل لكل من ساعدنا فً انجاز هذا العمل وعلى رأسهم وفً األ

المشرفة هشماوي فتٌحة على نصائحها التً أمدتنا بها والتً ساهمت فً إنجاز هذا  األستاذة

 العمل.
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 راق:ــع االستشــدواف

ا عبر القرون و تباٌنت حسب هوافعاالستشراق ظاهرة تارٌخٌة معقدة تنوعت د

رف على عالم الشرق، وما ٌزخر به المراحل التارٌخٌة ، فلقد بذل الغرب جهدا كبٌرا للتع

وحضارته الغنٌة ،مٌزت تارٌخه الطوٌل الحافل باألمجاد و البطوالت  من أسرار مبهمة

مر فً أوله كؤنه حوار الثقافات و اآلداب و األدٌان و الشرائع ، حتى بدا األبالعلوم و 

 للحضارات و رغبة فً التعاٌش المتبادل بٌنهما.

ةقة و بمرور الزمن توضحت الرإى و أصبح جلٌا أن ما ٌبذله الغرب من مساع عمال

ةقامة رق و إالستكشاف الشرق، لم ٌكن من ةقبٌل المصادفة " فاتجاه األوربٌٌن لدراسة الش

 مإسسة ضخمة لذلك ، هً مإسسة االستشراق ، البد ان تكون وراءه أهداف معٌنة".

تبقى واضحة و هً أن جملة عوامل اشتركت فً تحدٌد معالم االستشراق و لكن الحقٌقة 

 ، ولعل من الدوافع البارزة فً تحفٌز المستشرةقٌن ماٌلً: و منطلقاته

ق عند ول لالستشراحث لنتعرف إلى الدافع األلى استنتاج و جهد فً البال نحتاج إ -1

أٌنا و استمر كذلك حتى عصرنا ر، فقد بدأ بالبرهان كما  الغربٌٌن و هو الدافع الدٌنً

و ٌشوهوا محاسنه و ٌحرةقوا سالم ٌطعنوا فً اإلمهم أن ٌهالحاضر ، و هإالء كان 

م ةقد كان ٌومئذ الخصسالم  هٌر التً تخضع لزعامتهم الدٌنٌة أن اإللٌثبتوا للجما،حقائقه

 دٌن ال ٌستحق االنتشار .، الوحٌد للمسٌحٌة فً نظر الغربٌن
ن المسلمٌن ةقوم همج لصوص و سفاكو دماء،  وٌبعدهم عن كل سمو روحً و خلقً.و أ

1
 

فلسفة  دالدٌنٌة دورا خطٌرا فً نشؤة االستشراق و مٌالو لقد لعبت الدوافع 

ةقلق روحً بالغ زمة فكرٌة حادة وعالم بؤسرة فً أسالم وجد الإلا، فعندها جاء اتجاهاتهاو

ى الحق و من الهدم إلى نسان من الظلمات إلى النور، و من الباطل إلفحاول أن ٌخرج اإل

ن ، و بدأ الناس حتى من غٌر أهله ٌتوافدون ن ما لم ٌبنه غٌره من ةقروالبناء ، فبنى فً ةقر

غٌرهم " جرٌر" و " سكون" و " بٌكون" و مثالهمكز و معاهده لٌتعلموا فٌها ، ومن أإلى مرا

 فلمكان هذا أو ذاك خر لٌتعلم ثم لٌحارب و ٌهدم ، وسواء بعضهم لٌستفٌد ثم ٌفٌد و األ فجاء

                                                           
االستشراق و المستشرقين ماليم و ما عمييم ، دار الوراق لمنشر و التوزيع )د ب ن( )د س ن(  مصطفى السباعي  -1

 20ص 



 الفصل االول                                                              بنية االستشراق
 

 

19 
 

حدي الكبٌر و ٌجبرا على دراسة  التال أن ٌتقبالا ٌكن للٌهود أو النصارى من سبٌل أخر إ

 به اسالم و لغته و أداإل

سبٌال وحٌدا ترة طوٌلة لغة عام و ثقافة و فلسفة ،وو لقد ظلت اللغة العربٌة لف

تب السماوٌة و فلسفتها، فتسابق أصحاب للنهوض و االزدهار و بدت أةقوم طرٌق لفهم الك

صبح العامل الدٌنً لمواطنٌهم و ذوٌهم ، و هكذا ألى تعلمها و تعلٌمها الدٌانات األخرى إ

نتشار االستشراق فً العالم.دافعا ةقوٌا إل
1

 

ؤةقبلوا على و ٌقول الدكتور البهً : رغب النصارى فً نشر دٌنهم بٌن المسلمٌن ف

مً، و التقت مصلحة المبشرٌن سالنى لهم تجهٌز الدعاة و إرسالهم للعالم اإلاالستشراق لٌتس

تكون ةقاعدة سةقنع المبشرٌن زعماء االستعمار بؤن النصرانٌة أو ،هداف المستعمرٌن مع أ

لالستعمار الغربً فً الشرق و بذلك سهل االستعمار المبشرٌن مهمتهم و بسط علٌهم 

 حماٌته .

و هو تحوٌل المسلمٌن عن دٌنهم  و وضعت مخططا و حٌن ةقامت جمعٌات التبشٌر ،

كانت دوافع االستشراق لدى المبشرٌن و أنصارهم ،الالتٌنٌة...  نقلهم إلى النصرانٌة أو إلىو

هً دوافع التبشٌر نفسها و تتخلص بسلخ المسلمٌن عن دٌنهم ، و محاولة ادخالهم فً 

النصرانٌة.
2

 

 الدافع التارٌخً:  -2
ؤخذ اتجاهات مختلفة من الغرب كانت عبر تارٌخها الطوٌل ب إن العالةقة بٌن الشرق و

ول كل منها أن ٌسطر على األخر حٌث حا هجوم و عداء ، هدم و بناء ،حب ولقاء ، و 

 طماعاا.ارب كان عبر التارٌخ أكثر هجوماا و عداء و أشد بطشاا و ةقوة و من الجلً أن الغو

وٌشتد عالةقة صراع متواصل ٌلتهب و ٌخمد، انت العالةقة بٌنهما عبر التارٌخ لقد ك

اء المسلمٌن ، حتى أصبح منذ ذلك الحٌن سالم و ارتقٌضعف، تطور بعد انطالق اإلو

كانه فً التارٌخ سالم م،و بعد أن احتل اإلفكار ا بالسالح بقدر ما كان صراعاا باألصراع

لى دراسته ؤثٌراا عظٌماا اضطر علماء الغرب إثر فً حركته تأو  ،حدثأحدث فٌه ما أو

                                                           
 49، 48مايموفستش " فمسفة االستشراق و أثرىا في االدب العربي المعاصر " ص سأحمد  -1
 95عبد الرحمان عميرة ، االسالم و المسممين بين أحفاد التبشير و ظالل االستشراق ، ص  - 2
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جبرت هذه الظروف أمظاهره و أحداثه المعجزة ، وةقد  والبحث فً كل ما ٌتعلق به لفهم

ب و فلسفة اٌما ٌتعلق به من حضارة و أدولئك العلماء فً البحث فٌها ، و فالتارٌخٌة أ

ان الواةقع التارٌخً ضحأنكار بؤن االستشراق ةقد ولد فً ، ولم ٌعد من سبٌل إلى اإل أدٌانو

لمطلق بالدها او لعل بعض النفوس فً الغرب ةقد أحست بالمرارة من خضوع  ،اتجاههو

نا وكان ادت بحضارة الٌونان و الرومان حٌشارق الجدٌد فؤرادت انكار فضله و ألذلك الط

نصار الغربٌون أنذ ةقرون و تفوق العرب على أوروبا، من نتائج صراع الشرق و الغرب م

سالمٌة التً لم ٌتحرروا منها إال أخٌراا.ن بمذلة سببها الخضوع للحضارة اإلٌشعرو
1

 

تلك الوةقائع التارٌخٌة التً حدثت عندما " اجتاحت العالم  و ٌكفً دلٌالا على ذلك

و استطاعت أن تإسس فً أةقل من ةقرن من  ،المعروف فً ذلك الزمان جحافل المسلمٌن

مبراطورٌة عرفتها القرون الوسطى .... و أصبح المسلمون سادة الدنٌا أكبر و أةقوى إالزمن 

بال منازع".
2

 

 الدافع السٌاسً : -3
عد استقالل أكثر الدول العربٌة صرنا الحاضر، بٌتجلى أكثر فً ع و هناك دافع أخر

سالمٌة ، ففً كل سفارة من سفارات الدول العربٌة لدى هذه الدول سكرتٌر أو ملحق اإلو

فكر و الصحافة و السٌاسة فٌتعرف ثقافً ٌحسن اللغة العربٌة، لٌتمكن من االتصال برجال ال

و كثٌرا ما كان لهذا ،دولته ٌة ما ترٌده هات السٌاسفكارهم ، و ٌبث فٌهم من االتجاإلى أ

حٌن كان السفراء الغربٌون ٌبثون الدسائس للتفرةقة بٌن  ،االتصال أثره الخطٌر فً الماضً

 الدول اإلسالمٌة بحجة توجٌهو بٌن الدول العربٌة و  ،ا مع بعضالدول العربٌة بعضهم

ٌن من المسإولٌن فً تلك البالد ة كثٌرتماماا نفسٌالمعونة بعد أن درسوا  إسداء النصح و 

عرفوا نواحً الضعف فً سٌاستهم العامة ، كما عرفوا االتجاهات الشعبٌة الخطٌرة على و

مصالحهم و استعمارهم.
3

 

رأت الحكومات االستعمارٌة أن  ،سالمٌة من مخالب االستعماروبعد تحرر البالد اإل

مم اتها و سفارتها و مندوبٌتها فً األحاجتها السٌاسٌة تقتضً بؤن ٌكون لها فً ةقنصلٌ
                                                           

 42أحمد سمايموفيتش فمسفة االستشراق و اثارىا في االدب العربي المعاصر ، ص  - 1
 44المرجع نفسو ، ص  -2
 24مصطفى السباعي " االستشراق و المستشرقون ) ماليم و ما عمييم( ص  -3
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لمتحدة و سائر المإسسات الدولٌة.ا
1

و من لدٌهم معلومات جٌدة من الدراسات االستشراةقٌة  

 لٌقوم هإالء بماٌلً:

 لٌسهل ،سالمًومات الغربٌة من أحوال العالم اإلتقدٌم معلومات كافٌة و وافٌة للحك أوالً:

ة علٌها عن طرٌق الغزو العسكري المسلح.ٌحكام ةقبضتها الحدٌدعلٌها فٌما بعد إ
2

 

عرف على أفكارهم و واةقع بالدهم االتصال برجال الفكر و الصحافة السٌاسة للت ثانٌاً:

 ستعمارٌة.ر االتجاهات التً ترٌدها الدول اإلنشو

االتصال بعمالئهم من رجال السٌاسة الذٌن ٌقومون بخدمة أسٌادهم سٌاسٌاا.)نقص  ثالثاً:

 (مرجع

 افع االستعمارٌة:الدو

،و هً فً الحقٌقة حروب عندما انتهت الحروب الصلبٌة بهزٌمة الصلبٌن و فشلهم 

سالم لم ٌٌؤس الغربٌون من العودة إلى احتالل بالد اإل،كحروب دٌنٌة ن كانت استعمارٌة ،وإ

هذه البالد و جندوا لها علماء بارزٌن ٌبحثون عن كل شؤن  دراسة و العرب . فاتجهوا إلى

لى مواطن رفوا إو غٌرها ، لٌتع توانزمن شإونها من عقٌدة و تقالٌد و عادات و خالق و 

 لى مواطن الضعف فٌستغلوها.القوة فٌها فٌضعفوها و إ

ولى ، بدأ ٌالء و السٌطرة على البالد اإلسالمٌة بعد الحرب العالمٌة األستتم اإلو لما 

لى فهم أوضاع المستعمرون فً تشجٌع الدراسات اإلستشراةقٌة ،نظراا لحاجتهم الملحة إ

لهم العمل إلضعاف روح المقاومة حتى ٌتسنى ،المسلمٌن فً البالد التً استعمروها 

الوعً التحرري لدٌهم و بث الفرةقة و الوهن فً صفوفهم ، وةقد اتخذوا لذلك وسائل عدٌدة و

نسانٌة اث ، و ما عندهم من عقٌدة و ةقٌم إبفائدة ما فً أٌدي المسلمٌن من تر أهمها التشكٌك

و ما عندهم من عقائد ،و حضارٌة و ثقافٌة و عادات و التبشٌر بحضارة الغرب المادٌة 

ثقافات باطلة زائفة و االنفتاح علٌها و المٌل إلٌها.و
3

 

                                                           
التبشير، االستشراق االستعمار ، دراسة و  عبد الرحمان حسن جنكة الميداني ، أجنحة المكر الثالث و حوافييا - 1

 131، 2000تحميل و توجيو دراسة منيجية شاممة لمغزو الفكري ( دار القمم ، دمشق 
، دار االمل لمنشر و التوزيع. األردن ، 1محمد أمين حسن محمد بني عامر، المستشرقون و القرآن الكريم، ط -2

 39ص  2004
 30م ص 1970و التغريب ) القاىرة( دار االعتصام ، الجندي: انور ، االسالم في وج -3
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و المؤخذ التً رأها أنها تمكنه تهى تفكٌر " الملك لوٌس التاسع" إلى تلك اآلراء ولقد ان

حوٌل الحمالت الصلٌبٌة العسكرٌة النٌل من ةقوته و كان من بٌنها " تو ،سالم من مواجهة اإل

نوع سلمٌة تستهدف الغرض نفسه ، ال فرق بٌن الحملتٌن إال من حٌث لى حمالت صلٌبة  إ

السلمٌة لمحاربة عركة و تجنٌد المبشرٌن فً هذه الم،سلحة التً تستخدم فً المعركة األ

م القضاء علٌه معنوٌاا و اعتبار هإالء المبشرٌن فً تلك و وةقف انتشاره ،ث المتعالٌم اإلس

المعارك جنود للغرب".
1

 

لى سٌاسة الترابط الثقافً بٌن هولندا تشرق الهولندي " سنوك هورخرنٌة" إالمس و دعى

نة بالقوة و السالح ط الهٌمألن هذه السٌاسة عنده أةقوى من رواب ،و مستعمراتها فً الشرق

 بط المستعمرات بالوطن األم.،و أةقوى على ر

لتعبٌر كثر من باحث مصطلح " الغزو الفكري" أو "االستعمار الثقافً" لفقد استعمل أ

هداف االستعمارٌة فً هم مع األوربٌٌن التً تتفق بحوثعن النشاطات المستشرةقٌن األ

.السٌطرة على المنطقة
2

 

لتارٌخٌة التً عفى علٌها الزمان الدنا العربٌة ، فشجعوا القومٌات او تجلى ذلك فً ب

م و بالدهم و حملوا هذه تهدسالم ، فتوحدت لغتهم و عقٌاندثرت منذ حمل العرب رسالة اإلو

نسانٌة و تارٌخٌة و ثقافٌة ازدادوا شعوب روابط إفؤةقاموا بٌنهم و بٌن ال،لى العالم الرسالة إ

فً حٌاء الفرعونٌة فً مصر و الفٌنٌقٌة منذ نصف ةقرن ٌحاولون إ م ما برحوانهإبها ةقوة، 

شورٌة فً العراق و هكذا ، لٌتسنى لهم تشتٌت شملنا كؤمة سورٌا و لبنان و فلٌسطٌن ، األ

ةقوتنا و تحررنا و سٌادتنا على أرضنا  واحدة ، لٌعوةقوا ةقوة االندفاع التحررٌة عن عملها فً

ةقٌادة ركب الحضارة.لى و ثروتنا و عودتنا من جدٌد إ
3

 

 الدافع التجاري أو االقتصادي:

و استمر حتى ،سالمً الهدف ةقد ظهر فً عصر االستعمار األوروبً للعالم اإلو هذا 

صول من بالد الشرق و الح،بعد استقالله بعد أن كان األوروبٌون مهتمٌن بتوسٌع تجارتهم 

كان من الضروري  ولذا ،الزدهارولٌة لصناعتهم التً كانت فً طرٌقها لعلى المواد األ
                                                           

 97-96عبد الرحمان عميرة " االسالم و المسممون بين احفاد التبشير ة ظالل االستشراق" ص  -1
 36فاروق عمر فوزي " االستشراق و التاريخ االسالمي" ص -2
 23مصطفى السباعي " االستشراق و المستشرقون ) ماليم و ما عمييم( ص  -3
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الطبٌعٌة  رافتٌهاغجو التعرف علٌهاو دراسة  ،سالمٌةالسفر و التنقل إلى البالد اإل

 الزراعٌة و البشرٌة و طبائع و مٌول سكانها.و
حققوا من خاللها ما ٌرمون إلٌه مع تلك البالد، و ٌتى ٌتمكنوا من التعامل ببصٌرة ح

 وصناعتهم.عل هذه البالد سوق استهالك لمنتجاتهم بج

جامعة لى المسإولٌن فً إ 1539رفعها جمع من العلماء سنة  و ةقد جاء فً المذكرة التً

سالمٌة، ماٌلً :" ٌضع كمبردج ،و التً طلبوا فٌها إنشاء كرسً للدراسات العربٌة و اإل

بالعمل من أجل ازدهار تجارتنا وذلك ،خدمة مصالح الملك و الدولة  ب عٌنٌهالمركز نص

المسحً ةقطار الشرةقٌة، و توسٌع حدود الكنٌسة فً الوةقت المناسب و نشر هدي الدٌن مع األ

بٌن أولئك الذٌن ال ٌزالون ٌتخبطون فً ظلمات الجهل".
1

 

ستاذ " عبد الرحمن المٌدانً": " من الدوافع التً حرضت كثٌراا من الغربٌٌن ٌقول األ

مٌة غزواا اةقتصادٌاا، و الهدف سالتشراةقٌة رغبتهم فً غزو البالد اإلسعلى الدراسات اال

سواق التجارٌة و المإسسة المالٌة و الثروات و استغالل الموارد الطبٌعٌة ٌالء على األستاإل

لتكون بالد المسلمٌن ،ماتة الصناعات المحلٌة القدٌمة ،و الحصول علٌها بؤبخس األثمان و إ

ره المصانع الغربٌة ".بالد استهالك لما تصد
2

 

و كانت هذه النواحً االةقتصادٌة من أشد الدوافع إلحاحاا فً اندفاع الغرب لتعلم لغات 

مجاالا اةقتصادٌاا ذا أهمٌة ةقصوى حضارته ،  ومن ثم كان العالم اإلسالمً  الشرق و دراسة

بدراسة  وروبٌون و تبع ذلك بالضرورة عناٌة الغربٌناأل ربالنسبة لعدد كبٌر من التجا

علومه و ثقافته و فلسفته".
3

 

 الدافع العلمً: 

ن تؤكد بعد أ ،كان مقصد بعض األوروبٌٌن الذٌن ظهروا فً عصر التنوٌر فً أوروبا 

التً  ،العلوم و المعارف لسالمٌة لم تغزو أوروبا إال من خالرجال الدٌن بؤن الحضارة اإل

لم العربً ٌعد كنزاا حضارٌاا ال نظٌر فالعاو ةقوتهم"  عرشها فً ازدهارهمتربع العرب على 
                                                           

و الزيادة د. محمد فتح اهلل ، ظاىرة انتشار االسالم و  21د. مصطـفى السباعي ، االستشراق و المستشرقون ،ص  -1
 84-83موقف المستشرقين منيا ،ص 

 97عبد الرحمن عميرة " االسالم و المسممون بين احفاد التبشير و ظالل االستشراق" ص  - 2
  45ارىا في االدب العربي المعاصر" ص أحمد سمايموفيتش " فمسفة االستشراق و أث -3
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ت حضرات و ثقافات ، ونشؤت لغات و فلسفات و ولدت دفٌه شٌ ،له فً بقاع العالم األخرى

علوم و فنون و نزلت شرائع و أدٌان".
1

 

ة كتب الدٌن و الفلسفة و األدب ولذلك انكب الدارسون الغربٌون على دراسة و ترجم

ستفادة لإلسالمٌة ، ات الحضارة اإلزاء، للتعرف على منجٌالرٌاضٌات و العلوم و الكٌمو

مما تحوٌه من كنوز ثمٌنة " ولهذا فإننا نرى فً فجر االستشراق انكبابا واضحاا على العلوم 

اد االستشراق و كبار الرهبان و لهذا تؤسست مٌائٌة و الرٌاضٌة و الفلسفٌة ،من روٌالك

نهاض العرب".،وهو غرض علمً ٌستهدف إل الغربٌة فً معظم الدوالجمعٌات العلمٌة 
2

 

طالع أةقبلوا على االستشراق بدافع من حب اإل،جداا  لٌلةقو من هإالء المستشرةقٌن نفر 

فً و هإالء كانوا أةقل من غٌرهم خطؤ ،على حضارات األمم  و أدٌانها و ثقافتها و لغاتها 

ةقرب إلى الدس و التحرٌف ، فجاءت أبحاثه أ مدونعتفهم اإلسالم و تراثه ، ألنهم لم ٌكون ٌ

على أن هإالء ال  ،سالم و آمن برسالته، بل إن منهم من إهتدى إلى اإلالمنهج العلمً السلٌم 

إلى  ما ٌمكنهم من االنصراف ٌوجدون إال حٌن ٌكون لهم من الموارد المالٌة الخاصة

، ال تلقى رواجا ال عند  المجردة عن الهوى االستشراق بؤمانة و إخالص، ألن أبحاثهم

و من ثم فً ال تدر علٌهم ،رجال الدٌن و ال عند رجال السٌاسة ، وال عند عامة الباحثٌن.

ئة فً أوساط المستشرةقٌن.ود هذه الفربحاا و ال ماال و لهذا ندر وج
3

                                 

ش فً الجزائر فؤعجب و من بٌن هإالء المستشرةقٌن نجد  الفرنسً " رٌنه" الذي عا

عالم جزائري " و ألف مع صر الدٌن رٌنهباسم "نــا سالمه و ٌسمى عن إباإلسالم و أعلن 

و له كتاب أخر باسم " أشعة خاصة بنور  -لٌه وسلمصل هللا ع –كتابا عن سٌرة الرسول 

ً رق المسلم فسالم و رسوله وةقد توفً هذا المستشاإلسالم " بٌن فٌه تحاٌل ةقومه على اإل

.لى الجزائر و دفن فٌها"فرنسا ونقل جثمانه إ
4 

 

                                                           
 26مـ ص  2004ىـ /  1425،  1دار الكتب العممية ، بيروت ، ط –معجم المستشرقين  –يحي مراد  - 1
مـ ،  1995ىـ / 1416، 1مكتبة وىبة ، القاىرة ،ط –االستشراق وجو لالستعمار  -عبد المتعال محمد الجبري -2

 16ص
 225مصطفى السباعي" االستشراق و المستشرقون )ماليم و ما عمييم( " ص  - 3
 99عبد الرحمن عميرة " االسالم و المسممون بين أحفاد التبشير و ظالل االستشراق ،ص  - 4
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 الدافع الثقافً :

ئٌة التً انطالةقا من النظرة  االستعال ،برز أهداف االستشراق نشر الثقافة الغربٌةمن أ

وبٌة ور، و من أبرز المجالت الثقافٌة نشر اللغات األرى ٌنظر بها إلى الشعوب األخ

سالمٌة بالطابع الثقافً الغربً ، وةقد نشط العربٌة و اإل محاربة اللغة العربٌة و صبغ البالدو

أنحاء العالم  فؤسس المعاهد العلمٌة  و التنصٌرٌة فً ٌما نشاط،أاالستشراق فً هذا المجال 

 لى نشر ثقافته و فكره من خالل هإالء التالمٌذ.اإلسالمً و سعى إ

صر أن ٌبعث إلٌه و ةقد فكر نابلٌون فً ذلك الحٌن، حٌنما طلب من خلٌفته على م

سا ، ٌشاهدون فً لٌعٌشوا فترة من الزمن فً فرن،بخمسمائة من المشاٌخ و الرإساء القبائل 

،و لما ٌعودون إلى مصر مة ) الفرنسٌة( و ٌعتادون على تقالٌدنا  و لغتنا أثناءها عظمة األ

لٌه غٌرهم.ٌكون لنا منهم حزب ٌضم إ
1

 

ٌن هبعلً أرسل بعثة من أبناء مصر النالما جاء محمد و لم ٌتم لنابلٌون ذلك و لكن 

 ٌقودهم رفاعة رافع الطهطاوي.

شد استجابة على اعتٌاد لغة فرنسا و تقالٌدها ون أوةقد ةقال محمد شاكر إلى هإالء " ٌكون

ٌام ٌكبرون و ٌتولون المناصب كانوا حزباا لفرنسا و على مر األ فإذا عادوا  إلى مصر

التً فكار ٌرا فً بناء جماهٌر كثٌرة تبث األٌكون أثرهم أشد تؤثصغٌرها و كبٌرها ، و

سالم فً مصر.ٌتلقونها فً صمٌم شعب دار اإل
2

 

و ةقد حرص الغرب على الغزو الثقافً من خالل التغرٌب الفكري بعدة طرق ذكرها 

 السٌد محمد الشاهد فٌما ٌؤتً :

 التعلٌم من حٌث المنهج و من حٌث المادة العلمٌة ... -1
المتاحة و خاصة أفالم السٌنما  عالمإلاو فً مجال اإلعالم : تشتغل كل وسائل  -2

التلفاز ) تؤثٌر غٌر مباشر(.و
3 

                                                           
 108، ص  1987محمد شاكر " رسالة في الطريق الى ثقافتنا " دار المدني جدة  - 1
 141، ص  نفسوالمرجع  - 2
، ص  1994السيد محمد الشاىد ن رحمة الفكر االسالمي : من التأثر إلى التأزم، بيروت ، دار المنتخب العرب،  - 3

181 



 الفصل االول                                                              بنية االستشراق
 

 

26 
 

ى محاربة الفصحى و الحداثة فً لى العامٌة و إلل الدعوة إوظهر الهدف الثقافً من خال

ك البعض بتحطٌم السائد و الموروث و تفجٌر اللغة و غٌر ذلاألدب و الفكر حٌث نادى 

 من الدعوات.

وةقد بلغ من ثقتهم بؤنفسهم فً هذا المجال أن كتب أحدهم ٌتوةقع أن ال ٌمر وةقت طوٌل 

حتى تستبدل مصر باللغة العربٌة اللغة الفرنسٌة كما فعلت دول شمال افرٌقٌا.
1 

 أهــــداف االستشراق و وسائله :

اربهم و تنوعت ستشراق أهداف كثٌرة سعى جاهداا لتحقٌقها و إن اختلفت مشإن لإل

، و غالباا ما تمتزج الوسٌلة بالغاٌة ٌتقدمها الحرص على إضعاف غاٌاتهم و وسائلهم

اث العرب و المسلمٌن و تارٌخهم المسلمٌن و ٌترجم هذا الحرص اهتمام المستشرةقٌن بتر

 ثقافتهم تمهٌداا الستعمارهم.و

ال الدٌن، خاصة حٌن احتضنهم رج ولقد ركب المستشرةقٌن الصعاب و استبسلوا 

 احتضنهم السٌاسة فً تحقٌق أهدافهم و منها:و

 :تحصٌن الذات و حماٌة المقدسات -1
رض و غربها، جعل الكنٌسة فً موةقف محرج فهً إن المد السرٌع لإلسالم شرق األ

ذان ، والمسلمون من ها، و الفتوحات و أخبارها تقرع األتتراجع جغرافٌاا و تتقوةقع على نفس

 ن.نصر إلى نصر مستبشرٌ

خطار المحدةقة بها ، وكان البد وتراءت لها األنظرت البابوٌة إلى هذا الحدث فً فزع ، 

ع على طالها إلى دراسة اللغة العربٌة و اإلمن عمل ٌعٌد األمل فدفعت رهبانها و ةقساوست

 سرار عل فً ذلك نجاة.ثقافة المسلمٌن، لمعرفة األ

و حماٌة المقدسات ،و ال ٌكون ن الذات ٌتحصولى وكان هدف الكنٌسة فً المرحلة األ

ٌن من خطر ٌحٌسالم حتى ال ٌستمر مده، ة هكذا ٌمكن حماٌة المسذلك إال بتطوٌق اإل

                                                           
1-Sakhjsltona «  the reception of najibmohfoud in americanpubliccation in comperatve 
and literature ‘ blooming : idianauniverstypress. 1993 p 160 
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طالعهم على ما فٌه من نقائص مزعومة، و تحذٌرهم من ، وإ ٌحجب حقائقه عنهم

االستسالم لهذا الدٌن.
1

 

، و هكذا دٌعة و تشوٌه الحقائقال بالمكر و الخماٌة المقدسات فً نظرهم ال ٌكون إن حإ 

طالع على ٌٌن من اإلحٌسالم و حقائقه هدفاا أخر من أهدافهم ، ومنع المسٌصبح تشوٌه اإل

، وةقد أدرجت الكنٌسة الكاثولٌكٌة القرآن الكرٌم فً ةقائمة الكتب لة ٌتعالٌمه هدفاا و وس

ٌن.ٌحٌالمحرمة على المس
2

 

 الحرص على إضعاف المسلمٌن : -2
ى و اطمئنانهم بعد توةقف الزحف الغرب بقٌادة البابوٌة مرحلتهم األولما إن تخطى 

سالم فً نفوس ة الثانٌة ، وكان شعارهم زعزعة اإلحتى شرعوا فً المرحلسالمً،اإل

قرآن الكرٌم المسلمٌن ثم القضاء علٌه، وال ٌتؤتى لهم ذلك إال بالتشكٌك فً مصدره، ال

و تشتتوا فرةقاا و طوائف  ن ذلك ضعف المسلمٌنالسنة النبوٌة الشرٌفة ، فإذا تمكنوا مو

.متناحرٌن
3

 

هذا إن إضعاف المسلمٌن كان هدفاا أسمى للمستشرةقٌن و مازال إلى ٌومنا و ال ٌتحقق 

 داف األخرى منها :الهدف إال إذا تحققت جملة من األه

 سالمً .تشوٌه حقٌقة الدٌن اإل .1
 ةقتل اللغة العربٌة .2
 سالمٌةالقضاء على الخالفة اإل .3
 تمزٌق وحدة المسلمٌن .4
 إثار النعرات القومٌة و العرةقٌة و المذهبٌة  .5
 سالم عن مجاالت الحٌاةالسعً إلبعاد اإل .6
 الغربٌة بٌن المسلمٌن  التروٌج للثقافة  .7

                                                           
 75القاىرة ، ص  –محمد حمدي زقزوق ، االستشراق و الخمفية الفكرية لمصراع الحضاري ، دار المعارف  -1
، ص 1963 –سعيد عبد الفتاح عاشور ، المدينة االسالمية و أثارىا في الحضارة االروبية ، النيضة المصرية  -2

24-25 
ي الدين الخطيب ن المساعد الباقي  ن ديوان المطبوعات أل شاتمية،الغرة عمى العالم االسالمي، نقميا لمعربية مح - 3

 27ص  1985، 4الجزائر ط
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 المفكرٌن الرافضٌن لإلسالم و تلمٌع صورتهم تشجٌع المبدعٌن .8
 سالمٌةالقضاء على الحركات اإل .9

 تكوٌن و تموٌل الفرق الهدامة  .11
 تدخل فً منهاج التعلٌم فً البلدان االسالمٌة ال .11
 إضعاف اةقتصاد المسلمٌن  .12
 زرع دعاة التغرٌب بٌن صفوف المسلمٌن. .13
 تنصٌر المسلمٌن: -3

و ةقد ،سالم ن إلى النصرانٌة و إبعادهم عن اإلالتنصٌر أو التبشٌر هو دعوة المسلمٌ  

إخراج جند المبشرٌن لهذا الغرض كل الوسائل ، ثم تحول هذا الهدف مع الزمن  إلى 

عالٌمه و ٌعود تارٌخ التنصٌر إلى فشل عن ت بإشغالهمبعادهم عنه المسلمٌن من دٌنهم و إ

ن رٌمون لول" ٌٌن فً السٌطرة على البالد اإلسالمٌة " إبٌبٌة ، و خٌبة الصلٌالحروب الصل

بٌة فً مهمتها ، فتعلم أوالا ٌأول من تولى التبشٌر بعد أن فشلت الحروب الصلاالسبانً هو 

اللغة العربٌة بكل مشقة و ناةقش علماء المسلمٌن فً بالد كثٌرة.
1

 

و حدٌثه فهم  وثٌقا باالستعمار ةقدٌمه ثم ارتبطت هذه الحركة المشبوهة ارتباطاا   

سالمٌة بٌل السٌطرة على البالد اإلج فً سطالئعه ، مهدوا له الطرٌق و أمدوه بما ٌحتا

 بؤٌسر السبل و أةقل الخسائر.

حوال من رجال الدٌن، وصحٌح أن االستشراق ٌح أن المبشرٌن كانوا فً أغلب األصح

درك ذاك االرتباط الوثٌق أبواب العلم و مجاالت الفكر و الثقافة ، ولكن البصٌر ٌٌطرق كل 

اهدا لهدم لغة الشرق و عقٌدته، وكالهما ٌسعى جفكالهما اطلع على ،وذلك التكامل  بٌنهما 

ستشرةقون ، ولذا ٌمكن أن ندرك تلك العالةقة هذه العقٌدة ،بل أن كثٌرا من المبشرٌن هم م

القوٌة بٌن التنصٌر و االستشراق و ٌمكن القول أن كل مبشر مستشرق و أن كل مستشرق 

وعٌة ولم ٌبتعدوا على ت دراساتهم بالموضإال استثناءات من المستشرةقٌن وسم مبشر،

بعاد كما ٌمكن القول إن الوسائل و األهداف كانت واحدة ، أما األهداف فهً إ الحقٌقة ،

 المسلمٌن عن دٌنهم.

                                                           
 27،صمرجع السابق ال -1
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 :خدمة االستعمار بكل أشكاله -4
ثناء الحروب أتحت لواء الصلٌب و تبدد جٌشها شر المتسترة بعد أن انهزمت ةقوى ال  

ض المسلمٌن و تفرةقهم شٌعا لتحتل األر رى بعد تشرذمبٌة ، عادت هذه القوى مرة أخٌالصل

جٌوش ادت بجٌوش تحمل الحدٌد و النار ،ولوانا ، عمن العذاب أد صاحبها و تذٌقه ، وتستعب

وهذه الجٌوش ظاهرها الرحمة وباطنها تحمل القلم و الكتاب لتدمر األفكار،وتزرع الجهل ، 

الخراب و الدمار.
1

 

أنواعه و ٌسعى جاهداا  ولى التً تسبق االستعمار بكلاألٌعتبر االستشراق المرحلة   

خرى ةقبل احتالل البالد ، كما تعتبر أفواج المستشرةقٌن طالئع االستكشاف إلضعاف األمم األ

 لتذلٌل الصعاب أمام جٌش االحتالل ولهذا تعددت وظائف المستشرةقٌن لخدمة االستعمار.

، اطلعوا  رٌن تعلموا لغات الشرقلقد كان المستشرةقون جواسٌس و عساكر المستعم  

الوا لتكون مع ةقادتها مشوهة لشعوبهم و استمثم ةقدموها نسخة  ،على ثقافته و نفسٌته و آدابه

نما هو المدٌنة و الحضارة و بهتاناا أن االستعمار إا واحداا، لقد ادعوا كذبا و عساكرها صف

رٌب أن فرٌقا من م "إنه  و المهتبرٌرا لجرائل سترا لسوءاتهم و فً وجه الهمجٌة و الضال

ٌة على المسلمٌن و لكنه ٌرغب فً شهار حرب دٌنالجد إلى إ ال ٌنظر بعٌن  األوربٌٌن

و فً الوةقت نفسه ٌبتز أموالنا بلباةقة. منتدبا لنا،ة كونه وصٌا علٌنا أو إتحافنا بمدٌنته بصفت
2

 

ٌق االستعمار ، هذا الفرتخندةقٌن خلق مق المستشرةقٌن الٌالفرٌق هو فرال شك أن هذا   

ن بؤموال الشرق و ثرواته بحجة نما ٌإموال ٌإمن بصراع تغذٌه العقٌدة إ ال ٌإمن بدٌن

دٌنٌة على المسلمٌن ٌعلمون  ئك الذٌن ٌشهرون بجربو حتى أوال،ٌته تخلق هذا الشرق نمد

 دٌان برٌئة من هذه الحرب؟أن األ

 خدمة مشروع الصهٌونٌة: -5
بٌة التً خابت فٌها أمال الغرب فً احتالل بٌت ٌب الصلوالحركانت البداٌة مع   

خٌرة المستمرة رة الثانٌة مع الحرب العالمٌة األولى، وكانت الهجمة األو كانت الك، المقدس

 أحداثها مع نهاٌة الحرب العالمٌة الثانٌة.

                                                           
 77، ص1973محمد إبراىيم الفيومي ، االستشراق رسالة استعمار ، دار الفكر العربي ، مصر ن  - 1
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 الفصل االول                                                              بنية االستشراق
 

 

30 
 

،أما ٌن الغربٌة و المسلمولى و الثانٌة بٌن المسٌحٌة كان الصراع فً المرحلة األلقد   

الصراع مستمر بٌن الصهٌونٌة تساندها ةقوى الغرب المستكبرة وبٌن ف المرحلة األخٌرة 

الشرق المستعٌن المستضعف المإمن بقضٌته، و لٌس ثمة شك فً أن االستشراق ةقد شارك 

رض المقدسة.مدٌر حول األبطرٌقة و أخرى فً الصراع ال
1

 

أرض المٌعاد كما ٌدعون ،أجل لقد كان المستشرةقون فً طلٌعة المهتمٌن باألرض المقدسة 

،بل تهافت القوم جمعهم على تارٌخ المنطقة و ثقافتها، فلم ٌتخلف من حملة القلم و السٌف 

ط الرساالت أحد ، تهافت رجال الدٌن و الفنانون و الصحفٌون و الدارسون و الزائرون لمهب

 وكان تهافتهم و مسعاهم دراسة كل ما ٌتعلق بهذه المنطقة. الدٌانات،و المهتمون ب

تنسٌق مع عسكر الغرب و جواسٌسه دبً المزعوم و بالو بهذا النتاج الفكري و األ  

 كان للصهٌونٌة موطن ، و بفضل هإالء جمٌعهم مازالت جاثمة على صدر الشرق.،

بك خٌوطها المستشرةقون الذٌن ال إن المؤساة التً ٌعٌشها بٌت المقدس، ساهم فً  ح  

ألنه الوحٌد الذي ٌستطٌع  ، ألن " موةقف االستشراق كان أشد خطرا،تبرئة ساحتهم ٌمكن 

ولكنه لم ٌفعل ذلك ،ن ٌرى الرإٌة الموضوعٌة الواضحة ، ٌبرز الحقٌقة التً ٌشوبها الشك أ

الجرٌمة التارٌخٌة.بل تؤمر مع االستعمار و الصهٌونٌة فً ملمس الحقٌقة و اشرك فً هذه 
2

 

 وسائل االستشراق:

 هدافهم إلى وسائل و أسالٌب متعددة أهمها:قد لجؤ المستشرةقون من أجل تحقٌق أل

ضوعات المختلفة التً ون كتبا كثٌرة فً الموإن المستشرةقٌن ٌإلف تألٌف الكتب: -1

بٌة ، مما المسلمٌن ، معتمدٌن فً ذلك على إلهامهم البسٌط باللغة العرتتحدث عن اإلسالم و

ةقعهم فً كثٌر من األخطاء المقصودة و غٌر المقصودة ، فكتبوا فً الدراسات القرآنٌة و وأ

ٌرها.ـــالحدٌث و الفقه و الفلسفة و التصوف و اللغة و اآلداب و غ
3 

ثٌر من فالمستشرةقون ٌصدرون المجالت العلمٌة التً تحتوي على ك:إصدار المجالت -2

تلك المجالت :   سالم و حول الشرق عموماا، و من أشهرالبحوث و الدراسات حول اإل

                                                           
، 3دار الفكر العربي ن مصر ،ط –احمد سمايموفيتش ، فمسفة االستشراق و أثرىا في االدب العربي المعاصر  - 1

 141،ص 1973
 150 - 149، ص  نفسوالمرجع  - 2
 96د.محمد فتح اهلل، ظاىرة انتشار االسالم و موقف المستشرقين منيا ، ص  -الزيـــادي  -3
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ومجلة جمعٌة  بلندن، و مجلة الجمعٌة الشرةقٌة األمرٌكٌة،سٌوٌة الملكٌة مجلة الجمعٌة األ

 الدراسات الشرةقٌة.
سالمً" التً مجالت ذات الطابع االستشراةقً و اإللحادي مجلة " العالم اإلو من أخطر ال

، وللمستشرةقٌن مجلة تحمل نفس  1911مً صموٌل زوٌمر عام أنشاها عمٌد التبشٌر العال

سم و تصدر بنفس الروح.اإل
1

 

بما  رسالٌات التنصٌرٌةفالمستشرةقون ٌقومون بإمداد اإل مداد االرسالٌات التنصٌرٌة:إ-3

 ٌن ٌساهمون بخبراتهم و تجارتهم فً هذا المجال.تحتاج إلٌه من الخبراء : الذ
الدراسات  ارٌة علٌا تعمل على رسم الخطط و إعداداستشفاالستشراق عبارة عن هٌئة 

محاولٌن بذلك لة جاهزة للعمل بقوة ضد اإلسالم ، البحوث التً ٌجدها المنصرون وسٌو

 وةقف نشره و توسعه.

و لعله من العسٌر جدا الفصل بٌن االستشراق و التنصٌر ، ألن زعماء حركة 

ن االثنٌن كلٌهما نصٌر، كما أفً حركة التمرموةقون أعضاء االستشراق هم أٌضا 

ة ٌسن من الدوائر االستعمارٌة و الكنمستمدٌٌسٌران بتوجٌه واحد وخط سٌر واحد 

ٌلتقٌان مواردهما المالٌة من مصدر واحد.و
2

 

 و الجمعٌات العلمٌة: المحاضرات فً الجامعات إلقاء-4

محاولٌن بذلك  ،سالمٌةالدروس فً الجامعات العربٌة و اإلفهم ٌلقون المحاضرات و 

حاضرات فً الجامعات العربٌة جعلهم ٌستدعون إللقاء المتوثٌق عالةقاتهم بها مما 

سالم .اإلسالم بروح بعٌدة عن ،لٌتحدثوا عن اإلسالم فً دٌار اإلسالمٌة اإلو
3

 

 

 

 

                                                           
 97، ص السابقالمرجع - 1
 24ص  1979، 2المكتب االسالمي ، ط -بيروت –مصطفى السباعي ، االستشراق و المستشرقون د.  -2
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 :سالمٌةلصحف المحلٌة للبالد العربٌة واإلنشر المقاالت فً ا -5

ر فً كثٌر من عدداا من هذه الصحف التً تصد جرواةقد استطاع المستشرةقون أن ٌستؤ

و التروٌج ألفكارهم.سالمٌة لنشر مقاالتهم البالد العربٌة واإل
1

 

 عضوٌة المجامع و المؤسسات العلمٌة:-6

ٌة الهامة فً البالد العربٌة ٌحاول المستشرةقون الوصول إلى المجامع و المإسسات العلم

جامع اللغوٌة، كالمجمع اللغوي وصولهم إلى المتسلل بعض منهم و ، وذلك بسالمٌةو اإل

( و المستشرق ونسنك) Gibbأعضائه المستشرق جب )من فً مصر، كان 

Wensinkٌسٌن( و المستشرق ما( ونMasinyon ًو كذلك فً المجمع العربً العلم )

( و المستششرق Pedrsonبدمشق وكان من أعضائه المستشرق الدنماركً بٌدرسون )

 .(Jotihelهل ) تٌو المستشرق ج Ketani)نً )االٌطالً كٌتا

 :عقد المؤتمرات االستشراقٌة-7

كٌفٌة تحسٌن خططهم و ٌعقد المستشرةقون المإتمرات االستشراةقٌة التً ٌتدارسون فٌها 

 وساط التً ٌعملون فٌها.تطوٌرها، وفق ما ٌستجد من ظروف جدٌدة فً األ

تزال تعقد دورٌا إلى األن فً أماكن و ال  1873،م اوةقد بدأت هذه المإتمرات منذ ع

مختلفة من العالم.
2

 

 سالمٌة:كتابة الموسوعة اإل-8

سالمٌة بلغات مختلفة ، لكن هذا تشرةقٌن ةقاموا بكتابة الموسوعة اإلمن الغرٌب أن المس

العمل جاء نتٌجة القادرٌن من المسلمٌن عن تؤلٌف مثل هذا العمل المهم و الضروري لكل 

 أمة .

ه أحد ، فؤنشؤوا دائرة المعارف المستشرةقون مٌداناا  شاغرا واسعا ال ٌزاحم فٌفوجد   

مهم و صدروها بعدة لغات و استطاعوا أن ٌبثوا فٌها ما شاءوا من سمواإلسالمٌة و أ
                                                           

 538، ص  1973، 6ي ، الفكر االسالمي و صمتو باالستعمار الغربي، بيروت ، دار الفكر ،طالبي دد. محم -1
 153الجندي: أنور ، االسالم في وجو التغريب، ص  -2
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ر مرجعا هاماا لكثٌر من مثقفً ن هذه الموسوعة تعتبأفكارهم ، و رغم ذلك مع األسف فإ

ى هذه الساعة.سالمٌة حتاألمة العربٌة و اإل
1

 

 عداد المعاجم العربٌة و القوامٌس اللغوٌة :إ-9

ة و من أشهرها وٌللمستشرةقٌن باع طوٌل فً مجال اعداد و تؤلٌف المعاجم و القوامٌس اللغ

و المعجم ، 1842المعجم المفهرس أللفاظ القرآن للمستشرق األلمانً فلوجل الذي طبع عام 

ك.جماعة من المستشرةقٌن منهم ونستالمفهرس أللفاظ الحدٌث الذي ألفه 
2

 

 

فً  و كراسً الدراسات العربٌة و اإلسالمٌة االستالء على المناصب الهامة -11

 الجامعات:
ن على كراس الدراسات العربٌة و ٌستولو ،إن المستشرةقٌن ٌتقلدون بعض المناصب الهامة

مٌة، و من سالو اإلتى فً بعض الجامعات العربٌة ح،وسالمٌة فً الجامعات الغربٌة و اإل

ةقسام زعم هذه األتةقسام للدراسات الشرةقٌة و ٌنه ٌوجد بالجامعات الغربٌة أالمعلوم أ

شراف.ا ٌتولون فٌها مهام التدرٌس و اإلكم،المستشرةقون عادة 
3 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 154، ص السابق المرجع - 1
 108 -102الزيادي، د. محمد فتح اهلل ، ظاىرة انتشار االيالم و موقف المستشرقين منا، ص  -2
 –بيروت  –و السنة و مكانتيا في التشريع االسالمي  26السباعي د. مصطفى ، االستشراق و المستشرقون ، ص -3

 13ص  1976، 2المكتب االسالمي ،ط
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 : أطوار االستشراق

مرت حركت االستشراق منذ نشؤتها األولى حتى القرن العشرٌن بؤطوار ثالث   

و التقدٌم و االنطالق، ولها جمٌعا أهمٌة ةقصوى لدراسة فلسفة االستشراق و أثرها ،التكوٌن 

 فً األدب العربً 

 : " التكوٌن "الطور األول -
إن مٌالد االستشراق كان فً القرن الثامن المٌالدي، و ظهرت براعمه األولى عند   

من األسباب التً القدماء الٌونان من أمثال : هرودوت، واسترابون، وباٌنً و غٌرهم و 

وجهت أنظار الدول األوروبٌة إلى جزٌرة العرب، ما ورد فً كتب هرودوت مإرخ القرن 

الخامس ةقبل المٌالد، و تٌوفراست تلمٌذ أرسطو الذي تحدث حدٌثاا شٌقاا عن بالد العرب 

الشهٌرة فً كتابه " تارٌخ النبات" ،و الجغرافً الٌونانً " استرابون " فً مستهل القرن 

ول للمٌالد و المإرخ الرومانً بلٌنً فً القرن الثانً للمٌالد، و الذي وضع لوائح األ

 بؤسماء القبائل و المدن و القرى الموجودة وسط الجزٌرة العربٌة.

وإذن فقد نشؤت البذور األولى لإلستشراق ةقبل المٌالد بعدة ةقرون ،و لكنها كانت فً   

م بخطوات حثٌثة ، ولم تتهٌؤ لها هذه القوة إال بظهور حاجة إلى ةقوة تنمٌها و تدفعها إلى األما

اإلسالم ،و اندفاعه نحو الغرب الذي اضطر إلى دراسته و البحث فٌه و فً كل ما ٌتعلق 

 به.

وبعد مٌالده كعلم متمٌز فً القرن الثامن مٌالدي، أخذ ٌشب و ٌترعرع فً كنف   

و إمكانٌاتها ،و ةقد اتسمت هذه  الكنٌسة التً كانت ترعاه وتوجهه و تستغله بكل وسعها

العصور كلها بتعصبها ضد اإلسالم و رسوله و ظلت مبادئه و تعالٌمه عبئاا ثقٌالا على العقل 

األوروبً ،الذي لم ٌتمكن لفترة طوٌلة أن ٌفرق بٌن الحق و الباطل و لعله لم ٌستطع بعد أن 

ٌفعل فٌما ٌتعلق بالعرب و اإلسالم.
1

 

بالعرب عن طرٌق األندلس، بدأ أصحاب الفكر فٌه ٌعادون فمنذ أن اتصل الغرب   

المسلمٌن و ٌهاجموهم ، وظلت هذه الطرٌقة متداولة و رائجة حتى عصرنا هذا و ةقد لعبت 

الكنٌسة دوراا رئٌسٌاا فً هذا التعصب ،و كان أجدر بها أن تجري وراء الحق مهما كان 

                                                           
 9، ص1969في بالنا" ، المكتبة التجارية لمطباعة و النشر و التوزيع ، بيروت ، محمد السمرة ، غربيون  -1
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ه " تارٌخ فرٌدٌجٌر" عندما تناول مصدره ،وٌعبر عن رأٌها هذا أخذ مإرخٌها و فً كتاب

األحداث التً دفعت خالل حكم اإلمبراطور ةقسطنطٌن و اإلمبراطور كوستان اللذٌن ورثا 

 هرةقل ةقائالا "ةقام العرب بعملٌات تخرٌب مروعة و بعد أن استولوا على البٌت المقدس

ى األسكندرٌة ةقلبوا نظام الحكم فً مدن أخرى ، وغزو مصر العلٌا و السفلى و استولوا علو

 و نهبوها ، و خربوا افرٌقٌا كلها و استولوا علٌها".

و ظلت العقلٌة األوروبٌة تفكر بهذه الطرٌقة إلى ما ةقبل الحروب الصلبٌة ،إذ كانت   

على معرفة ناةقصة بالشرق ، و إن لم ٌكن لها عذرا فً ذلك ، ومع أنها كانت تعاٌش 

عصبها الشدٌد لم ٌتركا لها مجاال كافٌاا للتفكٌر فً األندلس اإلسالمٌة، فإن حقدها الدٌنً و ت

الحقٌقة و ما وراءها و هكذا كان الواةقع على الرغم من أن بعض أفرادها ةقد رحلوا إلى 

الشرق ةقبل تلك الحروب و كانوا فً أثناء إةقامتهم فٌه ٌتعرفون على المسلمٌن فً موطنهم 

األصلً و ٌبحثون فً تصرفاتهم وعاداتهم.
1

 

كان األمر فإن هذ الطور ) التكوٌن( ٌحتل مكانا بارزاا فً تارٌخ  و أٌا  

االستشراق،الذي أخذ ٌخطو نحو أفاق واسعة ، وذلك ألن أروبا بدأت تراةقب عن كثب ما 

كان ٌجري فً طلٌطلة و مكان ٌجري فً بغداد و كثٌراا ما ٌتحدث التارٌخ عن البعثات 

شارلمان بالخلٌفة هارون الرشٌد ، وٌبدو أن المختلفة، كما ٌتحدث عن حاالت اإلمبراطور 

شارلمان كان على معرفة تامة بؤمور الشرق، كما كان على معرفة كاملة بؤمور األندلس، 

وةقد كانت معرفته هذه بمثابة الحافز له على أن ٌسلك فً إمبراطورتٌه طرٌق العرب 

هضة العربٌة ،و من بٌنهم بالنسبة للحركة العلمٌة ، فؤخذ ٌقرب العلماء بقرب المسلمٌن بالن

رجل اسمه ألكوان
2

الذي كان ٌلم بكثٌر من المعارف العربٌة عن طرٌق الالتٌنٌة و العبرٌة ، 

ه، فبدأ ٌإسس المدارس المختلفة و عندما الحظ رغبة شارلمان الشدٌدة فً نهضة بالد

ٌها ، ولما المجامع العلمٌة على غرار المدارس العربٌة، و أمر بتدرٌس العلوم الحدٌثة فو

ةقوى نفوذه ةقام بإدخال هذه العلوم فً المدارس التً كانت تسٌطر علٌها الكنٌسة ،و وضع 

 مناهج مفصلة لتدرٌس الجغرافٌا و الموسٌقى و الطب و الفنون.
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وةقد فزعت الكنٌسة من هذه العلوم الحدٌثة، فقامت بإلغاء دراستها بعد موت شارلمان   

من طوٌل حتى احتلى عرش فرنسا الملك شارل حفٌد بوةقت ةقصٌر ، غٌر أنه لم ٌمضً ز

شارلمان الذي صمم على أن ٌسلك فً حكمه طرٌق جده، فقرر إعادة كل ما كان فً عهده 

من برامج ثقافٌة، و أال ٌلفت نظره إلى غضب الكنٌسة و رجالها ضد  النهضة الحدٌثة  

عربٌة و الٌونانٌة و العبرٌة و فاستدعى عالما انجلٌزٌا ٌسمى " جون ارٌجٌٌا " كان  ملما بال،

منحه سلطات واسعة فً مجال التربٌة فوضع برنامجا ثقافٌا بناءا ٌمكن اٌجازه فً نقاط 

 ثالث: 

ترك مهمة التدرٌس فً المدارس األوروبٌة إلى أساتذة من العرب و من  األولى:  

وبٌٌن الذٌن ذهبوا إلى الٌهود الملمٌن إلماما واسعا بالثقافة العربٌة، و إلى أساتذة من األور

 اسبانٌا و اتموا دراستهم فً المدارس العربٌة.

: إرسال أكبر عدد ممكن من الطالب الغربٌٌن إلى األندلس ،لتلقً العلم على الثانٌة  

 أٌدي العرب حتى ٌعدوا أنفسهم لتحمل مسإولٌة التوسع الثقافً فً أنحاء البالد.

صة ما كان متصالا منها باآلداب بصفة خا : ترجمة أهم األثار العربٌة والثالثة  

العلوم و الفنون و الطب و الفلسفة إلى اللغة الالتٌنٌة التً كانت لغة الثقافة هناك فً ذلك و

الوةقت.
1

 

و ٌبدو أن نتائج المجهود العلمً لهذا العالم االنجلٌزي ةقد ظهرت بسرعة، و توطدت   

رغبة فً دراسة العلوم الطبٌعٌة وانتشرت الالعالةقات الثقافٌة ببٌن الغرب و العرب، 

الرٌاضٌة و الفلسفة ،و فً نهاٌة القرن التاسع مٌالدي جلس على الكرسً البابوي البابا و

سلفستر الثانً، الذي درس فً األندلس هذه العلوم و اةقتنع بفائدتها و تؤكد من ضرورتها 

م حتى أصدر ةقراراا ٌقضً بؤن بالنسبة ألروبا ،و أراد لها أن تحذو حذو العرب فً نهضته

ٌترجم إلى اللغة الالتٌنٌة األثار العقلٌة العربٌة فً مختلف العلوم و اآلداب و الفنون ، ولكً 

الرٌاضٌة فٌة وٌضرب للناس مثالا فً هذا المٌدان ، بدأ هو بنفسه بترجمة بعض الكتب الفلس

ٌتغلغل فً األوساط  و الطبٌعٌة ،و من أجل ذلك بقً أثر الحضارة العربٌة ٌنتشر و
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األوروبٌة ،بالرغم من عداد الكنٌسة لهذه النهضة و من تحٌز رجال الدٌن لتعالٌمهم 

 الخاصة.

كان هذا هو الذي حدث خالل المرحلة األولى من مراحل النهضة األروبٌة ،و منه   

نرى اعتماد أوروبا على العرب ، وعلى أثارهم و مدارسهم فً بٌئة األندلس ، كما نرى 

مبلغ أهمٌة االستشراق و دوره الفعال فً خطوات أوربا العلمٌة األولى لبناء نهضتها 

الحدٌثة.
1

 

 الطور الثانً) التقدم(: 

كانت الحروب الصلٌبٌة سبباا فً تحول كبٌر فً العلٌة الغربٌة التً شرعت فً   

لدراسة ن ٌمتازون بصفات تستحق ادراسة الحٌاة اإلسالمٌة ، حٌث تؤكد لها أن المسلمٌ

التقدٌر ،فهم أمة ناهضة تحررت من ةقٌود بالٌة ال تزال فً الغرب محل القداسة غٌر أن و

العقلٌة األوربٌة ظلت ضٌقة األفق لم تستطع حٌنئذ أن تحرٌر نفسها من كل ةقٌودها ،و بقٌت 

تعادي اإلسالم و بشدة و عنف، ألن هزٌمتها فً الحروب الصلبٌة جعلنها تحمل فً طٌاتها 

 ضارة.عداوة 

فالتعصب األوروبً كان ةقوٌا و مع ذلك لم ٌكن هو الدافع الوحٌد لتعلم العربٌة، بل   

كان ٌكمن فً النفوس دافع أةقوى و أعمق، إذا أدرك الغرب من خالل حروبه الصلٌبٌة مع 

الشرق أنه ٌتفوق علٌه فكرٌا و حضارٌا و اةقتصادٌاا ،فإذا أراد أن ٌتقدم و ٌتحرر فالبد أن 

نشاء المدارس الطرٌق الذي سارت فٌه شعوب الشرق ةقبله، ولذلك شرع فً إٌسٌر فً 

المعاهد و المراكز  وفً تعلم الحضارة العربٌة ،التً كانت أةقوى البواعث لنهضته  و

العلمٌة و الفكرٌة ،و من هنا اهتمام أوروبا باللغة العربٌة ٌزداد و ٌنتشر حتى اهتم الملك " 

فً نهاٌة القرن الثانً عشر مٌالدي. فرٌدرٌك الثانً " ملك صقلٌة
2

 

و هكذا ةقرر الغرب مواجهة اإلسالم على نطاق واسع ،فتمسك بتعلٌم العربٌة فً   

مدارسه وجامعاته ، وحدث بعد فترة من الزمن أن خرجت تلك المدارس و الجامعات عددا 

تشراق حٌث أخذ ضخماا من علماء اللغة العربٌة و أدابها،  وكان هذا تقدماا جدٌداا فً االس
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أساتذته ٌقومون بترجمة الكتب العربٌة إلى الالتٌنٌة و اللغات األوروبٌة األخرى، و ٌتعلمون 

فلسفة العرب و ٌتعرفون على أئمتهم و مفكرٌهم ، ولذا كان طالب الغرب ٌتعلموا ةقبل ذلك 

ى أٌدي العهد فً مدارس العرب فً بالدهم ،و على أٌدي أساتذتهم الذٌن تعلموا بدورهم عل

العرب وعلمائهم  ،و ٌعدو هذا االتجاه طوراا جدٌداا فً الدراسات الغربٌة ،و هو طور 

ظهور أول من نسمٌهم بالمستشرةقون بالمعنى الحدٌث ،و ةقد حدثت تغٌرات عظٌمة فً هذه 

 المرحلة إذ كانت أوروبا ةقد تقدمت تقدماا ٌعتد به فً مٌدان العلم و العرفان.

ان ةقد زال تفوةقهم السابق، فلم تكن ضرورة إذن أن ٌجري على حٌن أن العرب ك  

الطلبة األوروبٌون وراء المدرسٌن العرب ابتغاء الوةقوف على المعلومات العامة ، وهكذا 

نجد نوعاا جدٌداا من االستشراق و هو طلٌعة العلم االستشراةقً الحدٌث ،و أصبح الطالب 

م العربً من تلقٌنه الفلسفة العامة و العلوم،بل االنجلٌزي ٌدرس اللغة العربٌة ال لٌتمكن المعل

طلباا للثقافة العربٌة لذاتها و ةقام اإلنجلٌز للمرة األولى بتدرٌس اللغة العربٌة و األدب العربً 

و كانت أعمالهم كؤعمال المستشرةقٌن الحدٌثٌٌن ذات فائدة للعرب و اإلفرنج على السواء.
1

 

لها وطالبها ، فسرعان ما بدأت التً أنتجت لها و كان األمر نفسه مع بالد أوروبا ك  

ما لدٌها اآلن من رةقً و حضارة و علم و ثقافة ،إذ تحركت بسرعة و أخذت تخطو 

بخطوات جبارة نحو التقدم و االزدهار و تحررت من القٌود البالٌة ، فبنٌت عالماا جدٌدا 

الذي أتاح للحضارة ٌسطر على المعارف بعلمائه، و هنا ٌبدأ طور جدٌد فً االستشراق 

العربٌة من فرض االنتشار ،مالم ٌتح لها من ذي ةقبل و ذلك ألن " فرٌدرٌك الثانً شرع فً 

تنفٌذ برنامج أسالفه التعلٌمٌة بدةقة ،غٌر مكترث برجال الدٌن و معارضٌهم، و ضارباا 

له بؤوامر الكنٌسة عرض الحائط و كان لهذا الحاكم من القوة و السلطان و النفوذ ما جع

ٌمضً فً هذا السبٌل و ٌحقق للنهضة األوروبٌة نتائج بالغة األهمٌة ، لقد كان فرٌدرٌك 

 الثانً نفسه ملما باللغة العربٌة و دارساا لثقافتها إلى حد كبٌر على أٌدي أساتذة من العرب.
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و منذ ذلك العهد بدأت تنتشر فً أوروبا المعاهد و الجامعات، التً أخذت تنشر   

دي فً أحٌاء التراثٌن الٌونانً عربٌة فً األةقطار األوربٌة ،كما بدأ العمل الجالثقافة ال

الالتٌنً، و ال ٌخفى على أحد أن األمرٌن ةقد ظهرا عن طرٌق االستشراق ال غٌره.و
1

 

و منذ أن ةقرر مإتمر فٌنٌا فً بداٌة القرن الرابع عشر مٌالدي دراسة اللغة العربٌة و آدابها 

اراا امعاتها ،تقدم االستشراق فً غضون ةقرنٌن من الزمن تقدما جبفً مدارس أوروبا و ج

إذ أثر فً حركته النهضة األوروبٌة الحدٌثة ، حٌث غدت اٌطالٌا فً ذلك العهد موطن علم 

 االستشراق.... فانتشرت العربٌة بٌن اإلٌطالٌٌن انتشارا عظٌماا.

بلد أروبً تقرٌبا ةقد أةقام  و إلى هنا انتهت مرحلة تقدم االستشراق و نهضته ،ألن كل  

المعاهد لدراسة اإلسالم و اللغة العربٌة و آدابها ، ونرى أٌضاا أن الفترة من بداٌة الحروب 

الصلٌبٌة ثم ظهور فرٌدرٌك الثانً ملك صقلٌة ، مإتمر فٌٌنا ، ثم ظهور الطباعة كانت فترة 

تقدم االستشراق و توسعه.
2

 

 الطور الثالث: االنطالق 

مت أوربا بنهضتها بدأت  تنظر إلى االستشراق بروح أوسع أفقاا و أرحب عندما ةقا  

تفكٌرا، و إن كانت ال تزال تعانً من اٌدٌولوجٌتها التعسفٌة ،و شملت الروح الجدٌدة 

االستشراق فاهتم به العلماء ال لمواجهة اإلسالم فحسب و إنما لفهمه و دراسته ،ثم جاءت 

وساط العلمٌة التً أٌقنت أن اللغة العربٌة و آدابها كانت الطباعة فانتشرت العربٌة بٌن األ

م التً أصبحت من 5959من أةقوى البواعث لنهضتهم الصاعدة ، فبدأت فً غرناطة سنة 

 كتب النوادر اآلن ، أما أول كتاب صدر فً أوربا باألحرف العربٌة فقد كان " صالة

 م فً البندةقٌة.5958الهاوى " الذي طبع عام 

القرن السادس عشر خطوة عظٌمة فً تطور االستشراق ،حٌث بدأت  وةقد كان  

خر الطباعة العربٌة فٌه بنشاطها فتحركت الدوائر العلمٌة ،و أخذت تصدر كتاباا بعد األ

بالمطبعة التً  :>59خاصة بعد أن أصبح فً وسع الطباعة العربٌة فً أوروبا فً سنة و
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دوق توسكانً األكبر ، فقد اتخذت من العمل أنشؤها فٌردٌناند دي مٌدٌتشً و كاردٌنال  و

التبشٌري مبرر إلنشائها و أخذت هذه المطبعة منذ البداٌة فً طبع المإلفات الطبٌة و 

الفلسفٌة إلبن سٌنا و كتباا فً النحو و الجغرافٌا و الرٌاضٌات و غٌرها من العلوم العربٌة و 

آدابها.
1

 

دة نحو االنطالق ، فانتشرت المدارس و منذ ذلك الحٌن خطا االستشراق خطوة جدٌ  

لتعلٌم العربٌة فً أوروبا كلها، و أةقٌمت المطابع إلصدار نفائس العرب و أخذ العلماء و 

الرهبان ٌسابقون فً دراستها ، ونشرها و التعلٌق علٌها ، و اهتم العرب بالمحفوظات 

همٌة عظٌمة و ةقام العربٌة مما أدى الى ازدهار االستشراق، إذ أصبح لغات الشرق ذات أ

 بٌن العلماء من اشتهر بمإلفات ال تزال معروفة حتى األن 

و منذ ذلك الحٌن أصبح االستشراق شبكة محكمة ،حٌث توطدت العالةقات بٌن   

أصحابه و أتباعه الذٌن ٌعملون فً األدب و ٌتحركون فً كل اتجاه ،و ٌستطلعون كل سبٌل 

الشرق و نشرها، و فً مقدمة من برز اسمهم و ٌستخدمون كل وسٌلة للحصول على نفائس 

( الذي نشر أول أجرومٌة عربٌة، 5:68-8>59فً هذا المٌدان الهولندي "توماس فان ) 

(،و فً النمسا نشر لً لوران فرانز منتسكً ;::5-:=59وتلمٌذه جاتوب جولٌوس ) 

ت من و كثر كراسً الدراسات الشرةقٌة التً كان 5>:5معجمه التركً الضخم فً عام ،

( العربٌة فً لندن سنوات و ;=59-=597ةقبل مقصورة على بارٌس فدرس رافلنجٌن ) 

كلٌة الدعاٌة نشط للبحوث ،و فتح ادوارد ٌوكوك   ;5:6أسس أوربان الثامن فً روما عام 

 . >5:7كرسٌا العربٌة فً اكسفورد فً عام 

حٌث بدأ أصحابه  لقد كان لتلك المدارس و الكراسً أثر كبٌر فً نهضة االستشراق،  

ٌعتمدون على معلومات أكثر صحة، و شرعوا فً تصحٌح األخطاء التً نشرها العلماء فً 

القرون السابقة، اشباعاا لرغباتهم الترفٌهٌة و إرضاء لعداوتهم نحو اإلسالم و تقلٌل من شؤن 
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كان  أتباعه و دورهم فً إٌقاظ العقل اإلنسانً و تحرٌره من ةقٌوده و جهالته ، و من هنا

إلمعان البحث فً المخطوطات العربٌة دور اٌجابً فً تعمٌق التفاهم بٌن الغرب و الشرق 

إذ كان البد أن ننشر معلومات أكثر دةقة عن هذا العالم عن طرٌق هذا المصدر ، و هذا ما 

أدى إلى انطالق حركة االستشراق و ازدٌاد أهمٌته للعالمٌن معاا.
1

 

 اتجاهات االستشراق:

إن حركة االستشراق كانت فً بداٌتها األولى هواٌة العقول الذكٌة فً الغرب التً كانت    

تطلع إلى الشرق لتفوق أهله علمٌا وثقافٌا وأدبٌا ،حٌث حاولت أن تلحق بهم عن طرٌق 

بت المزٌد فرحلت إلى الشرق األندلس وةقد حققت أهدافها فً هذه المرحلة ثم طل

رحالتها فً الكتب التً فتحت عٌونها وعٌون أبناءها على صورة الحٌاة  وسجلتنفسه،

الشرةقٌة الناهضة التً كانت تخالف صور حٌاتهم المعتادة فً الغرب، وازدادت الهوٌة ةقوة 

وعنفا حٌنما امتزج بها التعصب الدٌنً فً نفوس الغربٌٌن، الذٌن أٌقنوا أنهم أمام حضارة 

ا أن ٌواجهوها فً أرضها ٌفا وال انحرافا، فؤرادوزاهرة وعقٌدة ةقوٌة ال تقبل ز

وامتألت ةقلوبهم غال وحقدا على الشرةقٌٌن وأعماهم التعصب القومً، ولكنهم وٌغزوها،

سرعان ما وجدوا عقوال منفتحة رأت أن األولى بهم أن ٌعترفوا بتفوق الشرق علٌهم علمٌا 

ٌسلكون سبال علمٌة خالصة وبدأو  وحضارٌا،وأن ٌجعلوا أكبر همهم طلب المعرفة الحق،

 للوصول إلٌها.

 ومن المرجع أن المستشرةقٌن ةقد ساروا فً بحوثهم فً اتجاهٌن رئٌسٌٌن هما:

 االتجاه العقدي  -5

 االتجاه العلمً. -6

 االتجاه العقدي:-أ

 أما االتجاه العقدي فقد نشؤ منذ أن بدأت المواجهة بٌن المسٌحٌة واإلسالم، إذ أحسس أتباع   
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أمام خطر ٌجب علٌهم مواجهته، وةقد بدأت هذه المواجهة إثر انطالةقة المسٌح أنهم 

اإلسالم،من الجزٌرة واستمرت حتى الٌوم،"وكان المسلمون لفترة طوٌلة ٌمثلون خطرا 

بالنسبة للغرب المسٌحً، ةقبل أن ٌصبحوا مشكلة بالنسبة له"
1 

بكل ما كان لدٌه من فحاول إزالة ذلك بكل ما أتٌح له من ةقوة ومعالجة هذه المشكلة     

وسائل إذ أصبحت شغله الشاغل.
 

وةقد بدأ بحثها ٌوحنا الدمشقً برسالته المشهورة وٌتعرف بذلك القس بٌد فً كتابه"التارٌخ 

م ةقائال "ٌبدو أن ةقلٌال من البحث ةقد جرى بشؤن هذا الشعب 79;الكنسً للزواٌا"ةقبل عام 

غربٌة"الذي كان ٌمثل كارثة بالنسبة للشعوب المسٌحٌة ال
2

 

م بحث صاحب كتاب "األخبار التارٌخٌة الكارولنجٌة "المشكلة نفسها 7=;وفً عام   

ةقائال:"بٌنما كان اإلمبراطور مشغوال بهذه المشكلة حلت تجرٌان ةقاسٌتان من أرضٌن 

مختلفتٌن"وهما الثورة السكسونٌة وتدخل العرب فً .
3

 

حضارتهم كان بتقدٌم فً األندلس وٌعترف رودنسون أن البحث فً أمر العرب وعلومهم و  

حٌث:"كان مسٌحو اسبانٌا اإلسالمٌة وحدهم ٌسٌرون إلى أبعد مدى فً الدراسة ألسباب 

واضحة فقد كانوا ٌخضعون للسٌطرة السٌاسٌة للمسلمٌن التً كانت تفسح لهم مجاال واسعا 

الضروري لهإالء  لدراسة الثقافة العربٌة التً ٌرونها هادمة إلٌمان المسٌحٌٌن، فقد كان من

المسٌحٌٌن أن ٌكون لدٌهم صورة أكثر صحة عن ةقاهرٌهم وأفكارهم... فقد حاول المثقفون 

منهم أن ٌتعمقوا بقدر أكبر فً تحلٌل اإلٌدٌولوجٌة اإلسالمٌة وذلك بهدف إمكان محاربة 

ة تؤثٌرها المحتمل، ولكن الحماسة النضالٌة أللوج وأللفار وألنصارهما فً الفترة القصٌر

ومجهوداتهم غٌر المجدٌة إلةقناع السلطة والجماهٌر المسٌحٌة =9>م وعام 95>مابٌن عام
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وتعطشهم إلى االستشهاد،كان أثره أن أصبحوا غٌر ةقادرٌن على ذلك المجهود الذهنً 

العمٌق لمعرفة العدو وفهمه.
1

 

د كبٌر من وعلى الرغم من انتشار اإلسالم السرٌع بٌن أوساط المسٌحٌة عندئذ وإسالم عد   

النورماندٌٌن والسالفٌٌن والمجرٌٌن وغٌرهم، وما ةقدمه المسلمون للشعوب المسٌحٌة من 

خٌر حٌنئذ وما سٌقدم إلٌها بعد ذلك، فقد بقً اإلسالم فً نظر المسٌحٌٌن عدوا رئٌسٌا حٌث 

 سٌطرت علٌهم اإلٌدٌولوجٌة.

استمرت عدة ةقرون، حٌث البابوٌة التً دعت بؤعلى صوتها إلى الحروب المقدسة التً    

لبت الحكومات المسٌحٌة هذه الدعوة وذهبت تشترك فٌها بحماسة عظٌمة مما أدى إلى أن 

ٌظل اتجاه الغرب العقدي نحو اإلسالم فً العصور الوسطى اتجاه عداوة ومواجهة، وهكذا 

"كان موةقف الغرب المسٌحً فً العصر الوسٌط من اإلسالم، موةقف صراع وبغضاء 

ومشاحنة" 
2 

حقٌقة أن العلماء ورجال الالهوت فً العصر الوسٌط كانوا ٌتصلون بالمصادر األولى فً 

تعرفهم على اإلسالم، وكانوا ٌتصلون بها على نطاق كبٌر، ولكن كل محاولة لتقدٌم هذه 

 المصادر على نحو موضوعً نوعا كانت تصطدم بحكم سابق ٌتمثل فً أن هذا الدٌن 

أم ٌكون فٌه خٌر، وهذا كان الناس ال ٌصدةقون إال تلك  المعادي للمسٌحٌة ال ٌمكن

المعلومات التً تتفق مع هذا الرأي الراسخ فً أذهانهم وكانوا ٌتبادلون بٌنهم كل األخبار 

التً تلوح فٌها اإلساءة إلى النبً العربً وإلى دٌن اإلسالم، ومن هنا بذلت الجهود الجبارة 

م فاندفع عدد ضخم من علماء الغرب إلى البحث إلثارة الشبهات واألباطٌل حول اإلسال

والتنقٌب جرٌا وراء براهٌن زائفة للتشكٌك فً اإلسالم وتشوٌه شرٌعته وتوهٌن عقٌدته، 

إرضاء هذه النزعة عند 558وعام 555وةقد تولى المإلفون الالتٌنٌون فٌما بٌن عام 

زموا الصدق والحق الجماهٌر العرٌقة وهكذا ركزوا جهودهم على حٌاة محمد دون أن ٌلت
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...وكانوا ٌستندون فً التروٌج ألباطٌلهم ونزاهتهم على أساطٌر مستمدة من الفلكلور العام 

 ومن األدب القدٌم ومن النصوص البٌزنطٌة عن اإلسالم"

وعندما نشبت الحروب الصلٌبٌة واتصل الغرب عن ةقرب بالشرق بدأت الرإٌة    

لمسٌحٌة وخاصة لدى الفالسفة منهم الذٌن كانوا اإلٌدٌولوجٌة تزداد وضوحا لدى علماء ا

ٌتطلعون إلى الفلسفة العربٌة وغٌر أنهم لم ٌستطٌعوا أن ٌتحرروا من العقٌدة المعادٌة 

لإلسالم. 
1

 

وبعد انتهاء الحروب الصلٌبٌة أحس الغرب أنه فً حاجة ماسة للمقارنة بٌن دٌنه ودٌن   

حٌة من جدٌد مما استلزم ازدٌاد دراسة العربٌة عدوه الذي هزمه، وبدأ ٌخطط للتبشٌر بالمسٌ

( وبعده 8=56-5658لتكون عونا وسندا ألهدافه وأطماعه وتزعم روجر بٌكون) 

( دعوة استبدال الجهد العسكري ضد اإلسالم بجهد التبشٌر :575-5679رٌموندالل )

، لقد كان وٌقوم على البحث فً العقٌدة اإلسالمٌة وتعلم اللغات الشرةقٌة وخاصة العربٌة

روجر بٌكون وبعض رفقائه ٌؤخذون فً االعتبار اإلسهام البناء الذي ةقدمه اإلسالم إلى 

الفكر اإلنسانً، وعلى الرغم من ذلك، كان الكفاح ضد اإلسالم مسؤلة مطروحة دائما وكان 

التعمق فً فهمه ال ٌإدي إلى نظرة أكثر موضوعٌة وأكثر نسبٌة على المدى الطوٌل.
2

 

ك فٌه أن الكتب التً أصدرها كتاب المسٌحٌة حتى القرن الخامس عشر ةقد عجز و مما الش 

أصحابها عن تجنب األحقاد والكراهٌة ونحو اإلسالم كما عجزت الدول المسٌحٌة عن وةقف 

فتوحاته وانتشار حضارته فً البالد األوروبٌة نفسها، وفوق ذلك فإن تلك المإلفات تعد 

عمٌقة بل إنها تمأل صفحاتها فافتراءات وخرافات وإساءات بعٌدة كل البعد عن الدراسات ال

تتجاوب مع روح العهد الصلٌبً وتعصب العصور الوسٌطة وال تحمل فً طٌاتها شٌئا من 

الود  للعرب واإلسالم،ولكن سرعان ما حدث تبعض التغٌرات االٌدٌولوجٌة فً األوساط 

اختالطها بالمسلمٌن على أن األوربٌة إذ عقدت بعض عناصرها الذكٌة عزمها متؤثرة ب
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تحرر نفسها من سٌطرة الكنٌسة ومن هذه الرإٌة العقدٌة الجدٌدة التً تتسم بالتسامح الدٌنً 

 بدأت أوربا تنظر إلى اإلسالم وأتباعه بشًء من اإلنصاف والموضوعٌة.

أن  لقد هبت الرإٌة العقدٌة الجدٌدة برٌاحها علة أوربا التً بدأت تخطو نحو نهضتها بعد   

تشربت روح الحضارة اإلسالمٌة وتؤثرت بها مما أثار مناةقشات حامٌة فً أوساطها العلمٌة 

والتقدٌسٌة التً اضطرت أن تشغل نفسها بصراعاتها الفكرٌة الداخلٌة فلم تعد تهتم باإلسالم 

اهتماما بالغا كما كانت تفعل من ةقبل وإنما انغمست فً دعوتها بإعادة النظر فً صالحٌة 

سة وإصالحها حتى أصبحت تعتقد جدٌا أن"تقوٌة المسٌحٌة سٌإدي إلى اضمحالل الكنٌ

اإلسالم والرذائل التً تإخذ على المسلمٌن ال رٌب فً وجودها أٌضا بٌن المسٌحٌٌن، إن 

الٌونان والٌهود والمسلمٌن لٌسوا بعٌدٌن عن اإلخالص بؤكثر من بعض المسٌحٌٌن عنه، وةقد 

لشٌوع شؤنه شؤن فكرة المضلٌن الثالثة'أخذ هذا الرأي األخٌر فً ا
1

 

مما أضفى ضوءا على االتجاه العقدي فً االستشراق، إذ بدأ البحث عن اإلسالم وشعوبه   

و أصوله وفروعه وشرعٌته ٌؤخذ طرٌقا أكثر موضوعٌة وأكثر شموال وأصح تحلٌال 

ة األوربٌة أن تقدمت وانتقادا، فكانت النتٌجة لهذا التحول الكبٌر الذي طرأ على االٌدٌولوجٌ

رإٌة االستشراق إلى اإلسالم من العداوة إلى التسامح والتعاٌش، من هنا بدأت تنموا أوجه 

التشابه واالةقتراب بٌن العقٌدتٌن مما دعا االستشراق إلى أن ٌنظر إلى اإلسالم كدٌن ٌقوم 

و هو ال على العقل بعٌدا عن العقائد المسٌحٌة التً تتعارض أشد التعارض مع العقل 

ٌحتوي إال على الحد األدنى من المفاهٌم الغٌبٌة والطقوس الدٌنٌة ...وهو ٌوفق بٌن الدعوة 

إلى الحٌاة الخلفٌة واالحترام المعقول لحاجات الجسد والحس والحٌاة االجتماعٌة، إنه فً 

كلمة موجزة دٌن ةقرٌب جدا من ذلك الذي ٌعتنقه أغلب المفكرٌن المتنورٌن فالحضارة لم 

خرج من األدٌرة وإنما تمتد أصولها إلى الوثنٌٌن من الٌونان والرومان وهً ةقد انتقلت إلى ت

أوربا على أٌدي غٌر المسٌحٌٌن من العرب، وعندما اتسمت اإلدٌولوجٌة األوربٌة بهذه 

العقلٌة االستشراةقٌة تؤثرت العقول العلمٌة والفكرٌة واألدبٌة باتجاهها العقدي الجدٌد وةقد 

لك اآلونة مإلف أخفى اسمه ولعله فعل ذلك خوفا من العقاب فؤصدر كتابا مثٌرا ظهر فً ت
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بعنوان "محمد لٌس مضلال" وجاء بعده هنري دي بوالنٌفٌة فؤصر 65;5واستفزازٌا عام 

مإلفه المشهور "حٌاة محمد"الذي إلتزم فٌه بالدفاع عن المسٌحٌة ولكنه فً 75;5عام 

الصدق واإلنصاف ثم انزلق فولتٌر المعجب بالحضارة أماكن عدٌدة حاول أن ٌخالف جانب 

اإلسالمٌة إلى الطعن فً اإلسالم ورسوله وجعله صورة أولى لكل المظلٌن الذٌن ٌحاولون 

أن ٌسٌطروا على الناس بالخرافات الدٌنٌة، فهوى بعقله إلى الحضٌض وأصبح رأٌه هذا 

ربٌة العامة وكان أولى به أن وصمته عار على دوره الفلسفً الذي لعبه فً الفلسفة األو

ٌعترف بتعصبه وضٌق أفقه فٌما ٌتعلق ببحثه فً اإلسالم ورسوله الكرٌم ولكن فولتٌر نفسه 

لم ٌستطع أن ٌعوق مسٌرة االتجاه العقدي لإلستشراق، إذ ظهر كاربل الذي ةقام بتؤلٌف كتابه 

ضل حتى لم ٌبقى هجاء الشهٌر "األبطال" وتراه فً مقالته عن اإلسالم ٌدافع عن محمد وٌنا

أطلق ٌده فً محمد علٌه الصالة والسالم إال ةقبضها"
1

 

ومن هنا حاول االتجاه العقدي لإلستشراق أن ٌحٌط إحاطة شاملة بالعالم اإلسالمً   

والعربً وٌدرس كل االتجاهات الحدٌثة فٌه دٌنٌة أو أدبٌة أو سٌاسٌة أو غٌرها إذ لٌست 

ةقات المستقبلٌة بٌن الشرق والغرب مقصورة على دراسة جهود المستشرةقٌن فً توطٌد العال

 الماضً فً كال مظهرٌة من دراسة التقالٌد الثقافٌة واإلسالمٌة. 

التً تدٌن لها تقالٌد الغرب الثقافٌة، بما ٌدٌن به االبن ألبٌه، وذلك ألن المستشرةقٌن ٌعنون 

ٌقدمون إلى شعوب بدراسة الحاضر عناٌتهم بدراسة الماضً، وهم فً دراسة الماضً 

الغرب ما ٌقوم به المعاصرون من العرب والفرس والترك من أعمال، وال شك أن مثل هذا 

العمل ٌهٌب أذهان أبناء العرب لتتبع التطورات العقلٌة والفكرٌة فً العالم اإلسالمً إذ لم 

رفة الظروف النفسٌة ٌتٌسر لهم أن ٌفهموا هذه التطورات فهما كامال أساس مع

بل ربما أصبح ذلك أهم عمل المستشرةقٌن عندما تبلغ العبقرٌة اإلسالمٌة ماعٌة،واالجت

الجدٌدة بعد تخطٌط معالمها ومٌزاتها تخطٌطا ذاتٌا ممٌزا، ومع ذلك فإن هذا االتجاه لم 

 ٌتحرر بعد من رواسٌه القدٌمة وال ٌزال ٌحملها فً نفسه حٌثما اتجه وأٌنما بحث.
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رٌح "إذ ٌعتقد أن التعامل القدٌم ةقد تضاءلت كثٌرا منذ فجر واعترف أل طٌباوي فً هذا الص

هذا القرن لكنها مازالت تعٌش ةقوٌة، ومازالت فئة من الباحثٌن فً العربٌة واإلسالم تعمل 

على نشرها فً الغرب على نطاق واسع فهناك من الشواهد ما ٌدل على الرصٌد المختزن 

عرب وعلى وجه أخص إلى القومٌة العربٌة"من مشاعر العداوة لإلسالم ٌمتد اآلن إلى ال
1

 

ولٌس أدل على خطوة االتجاه العقدي لالستشراق من بروزه لدى المستشرةقٌن الٌهود الذٌن   

ٌركزون كل جهودهم، سوى عدد ةقلٌل منهم، على هذه الناحٌة بالذات لرغبتهم فً تحطٌم 

ٌما ٌتعلق بخدمتهم اإلسالم ومساعدتهم للصهٌونٌة على الرغم من تحفظ محمد البهً ف

للصهٌونٌة، فالظاهر أن هإالء أةقبلوا على االستشراق ألسباب دٌنٌة، وهً محاولة إضعاف 

اإلسالم والتشكٌك فً ةقٌمته وإثبات فضل الٌهود على اإلسالم بإدعاء أن الٌهودٌة هً 

مصدر اإلسالم األول، وألسباب سٌاسٌة تتصل بخدمة صهٌونٌة، فكرة أوال ودولة ثانٌا، 

ما الرٌب فٌه أن هناك محاوالت اٌجابٌة بٌن أصحاب االتجاه العقدي لإلستشراق حٌث وم

ٌعترف بعضهم أن العالم الرأسمالً واالشتراكً على حد سواء سوف ٌضطران إن عاجال 

أو آجال إلى استغالل الفكر اإلسالمً الخالق، ومن هنا ٌجب على االستشراق أن ٌقدم 

ذا االتجاه مما ٌتطلب من المفكرٌن اإلسالمٌٌن دراسة هذا للعالمٌن مصادرته وبحوثه فً ه

الجانب وتحلٌله موضوعٌا ونشرٌحه علمٌا إن أرادوا أن ٌواجهوا االتجاهات العقدٌة 

المعاصرة.
2

 

 االتجاه العلمً: -

أما االتجاه العلمً، فال نكاد نصادفه إال فً الحقب األخٌرة وإن ظهرت براعمه من وةقت   

دٌولوجٌة الكنٌسة تسٌطر على االستشراق بقوة وحزم وتتعقب عناصره آلخر، إذ كانت اال

العلمٌة، وهكذا لم تكن لدٌه الفرصة المواتٌة لٌنهج طرٌقا علمٌا، إال بعد أن انفصل عن 

اٌدٌولوجٌة الالهوت، وكون ذاته وكٌانه ولكن بعد أن تخلص االستشراق من سٌطرة الكنٌسة 

واستطاعت أن تسخره فً سلبٌتها وتحركه لخدمة سٌطرت علٌه اٌدٌولوجٌة االستعمار 

                                                           
 .588.ص1971محمد البيي "الفكر اإلسالمي في تطوره" دار الفكر بيروت   1
 .534المرجع السابق ص.  2
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أهدافها وتبعت به إلى البالد التً تنوي غزوها لكً ٌكون احتاللها لهذه البالد ةقائما على 

معرفة كاملة بجمٌع شإونها فٌكون أرسخ ةقدما وأثبت مقاما وتنشط حركة االستشراق عادة 

لمستعمر المعلومات التفصٌلٌة عن ةقبل الغزو االستعماري، وتظل حٌنا من الدهر تقدم إلى ا

حٌاة الشرق وعقلٌته ومزاجه وعاداته وتقالٌده وتعد الرسل والدعاة ٌنبثوا فً أنحائه 

وٌختلطوا بؤمله: تجارا ومبشرٌن وعلماء وجنودا
1

، ولكن سرعان ما ساعدت االدٌولوجٌة 

اري إلى أن الجدٌدة على تحول حركة االستشراق إلى العلمٌة مما اضطر المجتمع االستعم

ٌنظر إلى العالم بؤسره نظرة عمادها الموضوعٌة والواةقعٌة وخاصة الشرق وعالمه، إذن 

فالبد أن نضع نصب أعٌننا ما ٌعنٌه هذا االنقالب، فلم تعد دراسة اللغات واألداب الشرةقٌة 

مقصورة على خدمة التبشٌر بل ظهرت نزعة ةقوٌة أو ضعٌفة إلى تحرٌر هذه الدراسات من 

عراض واالتجاه بها إلى البحث العلمً المستقل الذي ٌتحرى دراسة األدب واألدٌان هذه األ

والكتب الدٌنٌة لذاتها مستهدفا المعرفة، وسواء أنجحت هذه النزعة فً تحرٌر االستشراق 

 من التعصب الدٌنً أو لم تنجح فالمهم هنا هو أن نسجل هذه الظاهرة الجدٌدة الهامة.

ظاهرة ةقد دعت االتجاه العلمً لالستشراق إذ ةقدمت للعناصر مما من شك أن هذه ال  

المتطلعة إلى معرفة الشرق وآدابه فرحة عظٌمة فسحت لها حرٌة الحركة والتنقل فً العالم 

العربً بؤسره، وةقامت بخدمتها أٌنما ذهبت وذللت عقباتها مهما كانت وأتٌح ألولئك العطشى 

خطوطات العربٌة التً ساعدت هً األخرى علمٌا الحصول على أكبر ةقدر ممكن من الم

على الوصول إلى معارف جدٌدة ال عن العقٌدة اإلسالمٌة وشعوبها فحسب، بل عن الشعوب 

أنفسها ومعضالتها ومعلوماتها.
2

 

ومما ال شك فٌه أن البحث فً المخطوطات العربٌة لم ٌكن ٌستهدف الوةقوف على صورة   

ن ٌقصد الحصول على معرفة موضوعٌة بهذه الدنٌا اإلسالم أو العالم اإلسالمً ولكنه كا

ولكن بحكم الظروف كان الباحث ٌحصل فً نهاٌة األمر على بعض المعلومات عن النظرة 

اإلسالمٌة لهذه المعرفة ومن هنا أحس الغرب أنه ةقد فرض علٌه أن ٌغٌر نظرته إلى الشرق 

لسفٌة وآرائه السٌادٌة لكً وٌتجرد ةقدر استطاعته من نزواته االدٌولوجٌة واتجاهاته الف
                                                           

 .55ص.1968عائشة بن عبد الرحمن "تراثنا بين ماض وحاضر"معيد البحوث والدراسات العربية "القاىرة   1
 .15.ص1961-ابراىيم عبد المجيد المبان "المستشرقون واإلسالم "مجمع البحوث اإلسالمية القاىرة  2
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ٌتمكن من القٌام بالبحث العلمً على أكمل وجه وأداء واجبه االجتماعً نحو أسمى مما أدى 

إلى ظهور عناصر التخصص وموضوعٌة البحث، وهكذا بدأت دراسات العربٌة لخدمة 

التبشٌر وتطورت فً القرن التاسع عشر مٌالدي لتخدم البحث العلمً فً اللغة وازدهرت 

فً القرن العشرٌن فً صورة أبحاث عن اللهجات وأطالس لغوٌة ودراسات عن الفصحى 

ومعاجم تدخل العربٌة طرفا فٌها.
1

 

وبناءا على هذا ٌمكن القول بؤن بحث االستشراق الجدي ةقد أخذ منذ القرن التاسع عشر    

من عناصره  مٌالدي ٌخطو دراساته القٌمة وآرائه البناءة على الرغم من عدم تحرره تماما

العقدٌة التً ظلت تسٌطر علٌه حتى أٌامنا هذه ومع ذلك تستطٌع أن تجزم استنادا إلى ما بٌن 

أٌدٌنا من مإلفات أولئك العلماء بؤن الدراسة الجدٌة لنصوص اإلسالم وتعالٌمه والبحث 

فً  الدةقٌق فً أسراره ومزاٌاه لم ٌبدأ إال منذ القرن التاسع حٌن انتشرت الثقافة الشرةقٌة

أوربا وأخذ المستشرةقون ٌجدون فً فتح مغالق الشرق وكشف ما فٌه من كنوز، بعد حمله 

"نابلٌون"التً فاةقت أهمٌتها العلمٌة أهمٌتها السٌاسٌة.
2

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
محمود فيمي حجازي.اتجاىات المستشرقين في دراسة الحياة المغوية في العالم العربي الحديث."المجمة" يونيو   1

 .71القاىرة.ص1966
 .23.ص.1965القاىرة  –زكريا ىاشم ابراىيم " المستشرقون واإلسالم" المجمس األعمى لمشؤون اإلسالمية   2
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 مناهج المستشرقٌن:

إن دراسة منهجٌة االستشراق موضوع عقد للغاٌة فمن الصعب أن نجمع المستشرةقٌن 

فً كل األزمان  نزعم أنم نهجهم كان واحد أو متقارب على األةقلكلهم فً بوتقة واحدة و 

األوةقات و فً كل الموضوعات التً تناولوها، و ذلك ألسباب شتى و إشكاالت متعددة و

أهمٌة خلفٌة المستشرةقٌن المتعددة و ثقافتهم المتباٌنة و تٌاراتهم الفكرٌة المتباٌنة فمنهم 

المنصف و منهم المتعصب ضد اإلسالم و منهم  المتدٌن ومنهم الملحد و منهم المحاٌد

المطلع على المجتمع اإلسالمً المخالط للمسلمٌن بكثرة و منهم من كانت دراسة لإلسالم 

من خالل الكتب والجامعات الغربٌة و هم مع اختالف خلفٌاتهم تختلف أهدافهم االستشراةقٌة  

أو تبشٌرٌة أو سٌاسٌة أو  رٌةفمنهم من ٌهدف لبحث المتجرد و منهم من له أهداف استعما

دٌنٌة مختلفة، كما أن عدد كبٌر منهم لم ٌكن متخصص فً علم معٌن  إضافة إلى طبٌعة 

المجتمعات اإلسالمٌة و سعة الخارطة الجغرافٌة المدروسة من المستشرةقٌن كل ذلك ٌجعل 

من تحدٌد منهجٌة دراسة المسترةقٌن لإلسالم أمرا معقدا فً غاٌة الصعوبة
.1

 

 :منهج المطابقة و المقابلة .1

و هو منهج دراسة النصوص و التحقق منها و ةقد استخدمه المستشرةقون فً دراسة 

فضل دوا و كان لهم فً ذلك جهد كبٌر والنصوص اإلسالمٌة و برعوا من هذه الناحٌة و أجا

على  اطالعهمفً استخراج العدٌد من و ةقد ساعدهم على ذلك معرفتهم للعدٌد من اللغات و 

المخطوطات و وصولهم إلى أماكنها، و اكتشافهم للعدٌد من النقوش و األثار و ةقد برعوا فً 

الدةقة فً  جمع هذه المخطوطات ومقابلتها و التفوق بٌنها كما برعوا فً الترجمة و تحقٌق 

النصوص وإرجاعها إلى مصادرها األصلٌة، و لكن هذه الطرٌقة لم تسلم من الخطؤ فإن 

                                                           

 18مناىج المستشرقين في دراسة اإلسالم ، خالد القاسم ،أمجاد الربيعة } مباحث في االستشراق{ ، الخميس  -  1
 م2014ديسمبر 
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م ٌحاولون إثباتها هشرةقٌن ةقد رسخت فً أذهانهم فرضٌات علمٌة وأحكام مسبقة عالب المست

دائما و تطوٌع النصوص للبرهنة على صحتها.
1

 

 المنهج اإلسقاطً: .2

ٌتمثل هذا المنهج فً خضوع الباحث إي هوا هو عدم استطاعته التخلص من االنطباعات 

ن األحكام المسبقة ال تً ٌكونها عن اتً تركتها علٌه بٌئته الثقافٌة المعٌنة و عدم تحرره م

موضوع بحثه و ٌعنً تفسٌر التارٌخ بإسقاط الواةقع المعاصر المعاش على الوةقائع التارٌخٌة 

فً ضوء خبراتهم و مشاعرهم الخاصة وما ٌعرفونه التارٌخ فٌفسرها الضاربة فً أعماق 

ومة فً أذهانهم حتى من واةقع حٌاتهم و مجتمعاتهم و هم بذلك ٌحاولون إثبات الصور المرس

و ٌنفون الحقائق الواةقعة التً ال تتصورها أذهانهم فمثال واةقع  و إن استحال وةقوعها

الغربٌٌن ٌدل على تنازعهم على السلطة و أن كان األمر ٌبدو فً الحاضر انتخابات و حرٌة 

اختٌار فجاء المستشرةقون على بٌعة الصدٌق رضً هللا عنه فصوروها على أنها اغتصاب 

للسلطة أو تآمر بٌن ثالثة من كبار الصحابة هم و هللا اتقى البشر بعد األنبٌاء و الرسل و هم 

أبو بكر الصدٌق و عمر و أبو عبٌدة عامر بن الجراح رضً هللا عنهم أجمعٌن فؤزعموا ان 

هإالء الثالثة تآمروا على أن ٌتولوا الخالفة الواحد تلو األخر و سموا المنافقٌن بالمعارضة 

.غٌر ذلك من اإلسقاطات التً تدل على سوء طوٌة و خبث و بعد عن المنهج العلمً و
2

 

و من صور اإلسقاط عند المستشرةقٌن القول باالنشطارٌة و تعنً الفصل بٌن القٌم المتكاملة 

فً الفكر اإلسالمً والقول بعجزها عن التفاعل و الترابط وهم حٌن ٌقولون بذلك فهم ٌعون 

الفكر اإلسالمً و ترابط ةقٌمه و مثله و مختلف جوانبه و لكنهم ٌحاولون تماما مدى تكامل 

زعزعته و إسقاط روح االنشطارٌة السائدة فً الفكر الغربً و المنطلقة من الفصل بٌن 

الدٌن و الدنٌا و على الواةقع اإلسالمً و تطبٌقا علٌه و لعل أبرز صورها التً ٌحاولون 

وة إلى االنفصال بٌن الحاضر و الماضً و الذي ٌعتبر زرعها فً المجتمع المسلم هو الدع

                                                           

 سة سالم الحاج الظاىرة االستشراقية و اثرىا االسالمي ، سيا - 1
العيوب المنيجية في سياق الروايات الحديثة عند المستشرق مونتجمري وات في كتابو ' محمد في مكة" "محمد  –  2

 208، ص  97في المدينة "، د. نعمان الجعفري ، مجمة الشريعة و الدراسات االسالمية، جامعة الكويت ، العدد 
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من خصائص المجتمع الغربً و طرٌقهم إلى ذلك رمً التراث اإلسالمً بالنقائص و 

المهانة
1

 

 منهج النفً:

ٌعد هذا المنهج معلما بارزا فً كثٌر من أبحاث المستشرةقٌن التً تتناول المروٌات 

لوم القرآن على وجه الخصوص ثم أنهم ٌنفون الصحٌحة المتربطة بالدراسات القرآنٌة وع

ون  بالمقابل بكل ما هو ضعٌف ثالعدٌد من الرواٌات لهذا السبب أو ذلك بٌنما نجدهم ٌتشب

.شاذ
2

 

إن منهج النفً ٌهدف إلى نفً الحقائق القرآنٌة و الوةقائع التارٌخٌة المرتبطة بنزوله و جمعه 

و المبالغة فً النقد إلى حد اإللغاء و النفً  و غٌر ذلك ،و ٌتم ذلك من خالل إثارة الشكوك

 الكلً ، الكٌفً لكل ما ٌتعارض مع وجهات النظر االستشراةقٌة

و  إن سبرنجر مثال ٌرى أن اسم النبً صلى هللا علٌه و سلم ةقد ورد فً أربع سور مدنٌة،

لة كل من ثما لفظة محمد اسم علم للرسول ةقبل الهجرة، و بهذا ٌنفً الرجل و ٌلغً بكل سهو

الرواٌات التارٌخٌة و السنن األثورة التً ورد فٌها ذكر اسم محمد صلى هللا علٌه و سلم ، ال 

.لشًء إال لكون االسم لم ٌرد فً القرآن المكً
3

 

و هكذا ٌمكن القول بؤن منهج النفً االعتباطً الذي مارسه المستشرةقون على علم القراءات 

الرواٌات و األسانٌد الصحٌحة التً تكتنزها كتب القرآنٌة دفعهم إلى إلغاء و إةقصاء كل 

ل مسلم ةقبوله و ٌكفر من أنكر ذلك القراءات و التً تفصل بٌن ما هو متواتر ٌجب على ك

األمر هو الذي دفعه  بٌن ما هو غٌر صحٌح ، و ال شك أن عدم استٌعاب جولدزٌمر لهذلو

 .إلى أن ٌقول '' و تجاه هذه القراءات الموثوق بها ٌسود المٌل إلى التسامح فً اختالفها''

 

                                                           

سالمي، د حسن عزوزي ، مقال مجمة الوعي اإلسالمي ، وزارة الشؤون مناىج  المستشرقين في دراسة الفكر اإل – 1
 م2010الكوتيتة، 

 43-42مناىج المستشرقين البحثية في دراسة القرآن الكريم، حسن عزوزي ن ص – 2
 45م، ص 1983مذاىب التفسير اإلسالمي ، جولدزيير ن ترجمة د. عبد الحميم النجار، طبعة دار قرأ ، بيروت   -  3
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 منهج األثر و التأثٌر:

و ٌعنً هذا المنهج النوع إلى رد كل عناصر الدٌن اإلسالمً بعد تجزئتها إلى الٌهودٌة 

رات و األدٌان و ةقد كان المستشرةقون النصرانٌىة أو إلٌهما معا أو إلى غٌرهما من الحضاو

الٌهود أمثال جولد تسٌمر و شاخت و جاٌجر و برناند لوٌس أشد خرصا على ادعاء استمداد 

اإلسالم من الٌهودٌة و تؤثٌرها فٌه أما المستشرةقون المسٌحٌون فٌجرون وراءهم فً هذه 

و دخلت  ً االسالمالدعوى إذ لٌس فً المسٌحٌة تشرٌع ٌستطٌعون أن ٌزعموا أنها أثرت ف

.علٌها منها
1

 

هذا االدعاء مبنً على عناصر التشابه بٌن االسالم و الٌهودٌة و النصرانٌة و غالبهم 

ٌحاولون إثباته بطرق مختلفة منها تلقً النبً عن الٌهود و النصارى ابتداء من ورةقة بن 

 نوفل وحتى ٌهود المدٌنة

لى االسالم على أنه دٌن مستقل ذو منظومة و هذا العدد الكبٌر من المستشرةقٌن لم ٌلتفت إ

شاملة و متناسقة ، و هذا االدعاء بالنزعة التؤثٌرٌة ٌشكل خطورة كبٌرة على وحدة الفكر 

االسالمً و أصالته ألنها تقضً على الفكر االسالمً ةقضاء مبرما ، و نرى هذه النزعة 

 أو اتفاق بٌن االسالمظاهرة فً كتابات عدد كبٌر من المستشرةقٌن فكلما وجدوا تشابه 

الٌهودٌة و النصرانٌه أو أعجزهم رد شًء مما جاء به الرسول برز لدٌهم هذا المنهج فً و

ادعاء أخذه و استقائه االسالم عن الدٌانات السابقة أو الحضارة الٌونانٌة حتى و إن كان هذا 

ر ' تبشٌر النبً التشابه من نسج عقولهم و ال أصل له فً الواةقع و فً هذا ٌقول جولد تسٌه

العربً لش أال مزٌجا منتخبا من معارف و آراء دٌنٌة عرفها و استقاها بسبب اتصاله 

.بالعناصر الٌهودٌة و المسٌحٌة و غٌرها التً تؤثر بها تؤثرا عمٌقاا 
2 
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 المنهج التارٌخً:

و هو عبارة عن ترتٌب وةقائع تارٌخٌة أو اجتماعٌة و تبوٌبها و ترتٌبها ثم االخبار 

ها الظاهرة الفكرٌة ذاتها و ةقد خلطوه بالمنهج الذاتً فجاءت  باعتبار  عنها و التعرٌف بها

دراستهم ذاتٌة أكثر منها تارٌخٌة ، والمنهج التارٌخً ةقد ٌكون عاما ٌشمل دراسة الظواهر 

السٌاسٌة و االةقتصادٌة و االجتماعٌة و القانونٌة للمجتمع و ةقد ٌكون خاصا بجزء معٌن 

لٌه، فالمستشرةقون حٌن طٌقوا هذا المنهج على الحضارة االسالمٌة فإنهم صنفوا مقتصرا ع

التارٌخ االسالمً و مفكرٌه على تمط العقلٌة الغربٌة فهم حٌن ٌتحدثون عن مفكري االسالم 

كابن رشد و الغزالً فإنهم ٌصنفونهم بؤنهم أصحاب كمدارس كالغربٌٌن و هذا غٌر صحٌح 

تطبٌق هذا المنهج لٌست صحٌحة غالبا ما  نتائجو   ارٌخ االسالمًبل بعٌد كل البعد عن الت

إنكار نبوة محمد وعدم صدةقٌة الوحً حٌث ٌفسر كل شًء على انه ظاهرة  يأنه ٌإدي إ

تارٌخٌة ذات أصول مادٌة و هو ذلك ٌقوم على فكرة مسبقة و تمٌٌزـ
1 

 التحرٌف و التزٌٌف و االدعاء: 

خص االسالم و رسالته و تارٌخه  كثٌر من الحقائق التً تةقام بعض المستشرةقٌن بتحرٌف 

فمن ذلك مثال أن بعضهم أنكر عالمٌة االسالم و بخاصة فٌما ٌتعلق برسائل الرسول إلى 

الملوك و االمراء خارججزٌرة العرب كرسائله إلى هرةقل و المقوةقس و كسرى، و إنكار 

ن فً كتاب ' تارٌخ العرب' حٌث عالمٌة الرسالة االسالمٌة ٌظهرفٌها كبه جوستاف لوبا

زعم أن الرسول رأى أنه كان للٌهود أنبٌاء و كذلك للنصارى فؤراد أن ٌكون للعرب كتاب و 

 .نبً و كؤن الرسالة و النبوة أمر ٌقرره االنسان بنفسه

أما التزٌٌف فؤنقل ما أورده الدكتور دٌب عن رواٌة عن أموال الزبٌر بن العوام رضً هللا 

فً عدة مدن و كان ٌمتلك ف جواد رد  دٌورانت هذا الخبر ' كان للزبٌر بٌوت عنه فقد أو

 عشرة آالف عبٌد..' و الخبر كما أوردته المصادر االسالمٌة الموثقة هو كاآلتًو
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كان للزبٌر ألف مملوك ٌإدون إٌه  خراجهم كل ٌوم، فما ٌدخل إلى بٌته منها درهما واحدا 

الخبر أوضح الدٌب أن المستشرق أضاف ألف جواد ٌتصدق بذلك جمٌعا' و فً مناةقشة 

أةقحمها فٌالخبر و لٌسلها أساس ثم أن فً الخبر أن الزبٌر رضً هللا عنه ٌتصدق بكل دخلهم 

.ال ٌدخل بٌته منها شًء فلم ٌورده فهل هذا من األمانة العلمٌة؟
1

 

 الخضوع للهوى و البعد عن التجرد العلمً:

'' فالمستشرق ٌبدأ بحثه و أمامه غاٌة حددها ، و نتٌجة  ٌقول الدكتور عبد العظٌم الدٌب

وصل إلٌها مقدما، ثم ٌحاول أن ٌثبتها بعد ذلك ، ومن هناك ٌكون دأبه و استقصاإه الذي 

ٌؤخذ بؤبصار بعضهم.....''
2
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 خصائص االستشراق:

 ٌمكن إٌجاز خصائص االستشراق فً عدة نقاط نذكر منها:

ظهرت بذوره األولى فً كنف الٌونان القدامى ةقبل المٌالد بعدة ةقرون و بعده لفترة  .5

ةقصٌرة و ٌمكن اعتبار مرودوت و تٌقوراست و استرابون و بلٌن و غٌرهم من رواده 

 األوائل
ولد فً أحضان األندلس االسالمٌة فً القرن الثامن المٌالدي حٌث كان االسالم القوة  .6

 الدافعة له
طوٌلة فً كنف اإلٌدولوجٌة الكنسٌة إذ كانت ترعاه و توجهه و ال تزال عاش ةقرونا  .7

 تقوم بذلك حتى اآلن إذ كان مصدرا لألفكار و كانت هً المنفذ لها
لعب دورا بارزا فً بناء النظرٌة االٌدٌولوجٌة االستعمارٌة و ةقام بحركات مرٌبة  .8

 و آدابها تهدف إلى زعزعة الثقة بشعوب المستعمرة و بدٌنها و حضارتها
.مر فً تارٌخه الطوٌل بمراحل ثالثة فً التكوٌن و التقدم و االنطالق .9

 ـ1
أثمر نشاطه دراسات و بحوث و اهتمامات و اكتشافات  دفعت إلى ضرورة متابعة  .:

 البحث فٌه
تارٌخه حافال باتجاهات مختلفة ٌمكن تقسٌمها إلى اتجاهٌن رئٌسٌن هما االتجاه  كان .;

 العقدي و االتجاه العلمً و ذلك لما فٌهما من شمول الجدل و موضوعٌة الدراسة
بكل ما فٌه من عادات و تقالٌد بحث فً كل ما ٌتعلق بلغات الشرق و آدابه، و اهتم  .>

 اتجاهات و أجناس و ةقومٌات و أفكار و
أنشؤ جمعٌات و أكادٌمٌات و فتح معاهد و كلٌات و نشر محالت و مإلفات، و أعد  .=

 مطابع و عقد مإتمرات و اةقترح حلوال و عالج مشكالت و خلق أخرى
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نظر فً المخطوطات وحقق أعداداهائلة منها و ساعده على ذلك عوامل عدٌدة منها .55

ٌها فً ظروف مختلفة مثل وجود آالف المخطوطات العربٌة فً منتبات أوروبا نقلت إل

.الحروب الصلٌبٌة و محنة العرب فً األندلس و الحملة الفرنسٌة و غٌرها
1 

ةقام أصحابه برحالت و جوالت أدتإلى زٌادة معرفة الغرب بالشرق و ما بٌنهما من .55

 خالفات و مفارةقات و تؤثٌر و تؤثر و جدل و مناةقشات و مشاحات
من و و تبعته مإتمرات أخرى 7;>5س سنة عقد مإتمرات عدٌدة كان أولها فً بارٌ.56

أوائل من حضرها من علماء العرب ' عبد هللا فطكري' و ' حمزة فتح هللا' و ' حفنى تاصف' 

 و حضره من العلماء العرب ابراهٌم مدكور 5;=5وغٌرهم، وكان آخرها فً سٌدنً سنة 

لفهارس و سهل ةقام بتنظٌم الكتب العربٌة التً توجد فً مكتبات أوروبا و وضع لها ا.57

 الرجوع إلٌها
ساعده فً أداء مهمته عوامل عدٌدة منها معرفة أصحابه أكثر من لغة و مساعدة .58

 حكوماتهم لهم أدبٌا و مادٌا ثم سعة ثقافتهم و مواصلة دراستهم بجدو مثابرة
لعب دورا بارزا فً التعرٌف بالفكر االسالمً عامة و آدابه خاصة و تقدٌر منزلتها .59

 العالمً و آدابهمعبٌن الفكر 
رسم لنفسه منهجا مستقال و امتازت دراساته بالتوسع و أعطى أصحابه مثاال لما .:5

 ٌمكن أن ٌصل إلٌه االنسان الدإوب فً عمله و بحثه
أثار ةقضاٌا علمٌة و معضالت فلسفٌة ومشاكل اجتماعٌة و خالفات ةقومٌة ما أدى .;5

.ه و علماء الغربــــأحٌانا إلى اصطدامات فكرٌة ومناةقشات حامٌة بٌن علمائ
2 

تخصص فرٌق من علمائه فً موضوعات بعٌنها نجد فرٌقا منهم ٌبحث فً مسؤلة .>5

 وآخر فً أخرى
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نشط فً دراساته و بحوثه العربٌة و االسالمٌة بدرجة ٌستحٌل لفرد و ربما لجمع أن .=5

،إذ  ٌحٌط بكل مٌادٌنها إحاطة علمٌة شاملة ، و ٌكفً الفهرس االسالمً وحده دلٌا على ذلك

غٌر ما نشر على كتب ٌضم ةقائمة بالدراسات االسالمٌة العربٌة التً نشرت بالمجالت 

و التً لم ٌحصها أحد ألى اآلن فإن المجموع  5;=5و  5:=5مإلفات فً الفترة ما بٌن و

 الكلً لهذه البحوث ٌزٌد على خمسٌن  الفا
الباحث فٌه  من هنا ٌمكن أن نتصور الصعوبات التً واجهها االستشراق نفسه و.65

كذلك و لعل بارت ٌكون محقا حٌن ٌقول ' فمن ذا الذي ٌستطٌع اإلحاطة  بمادة فً هذا الٌم 

لٌس أمام العلماء من حل سوى اختٌار طائفة محدودة من الموضوعات من بٌن الكمٌة 

على نقط بعٌنها  الهائلة من موضوعات العلم و البحث المتشعبة و تركٌز البحث الخاص

 ا عدا ذك بفكرة إجمالٌة عامة من العلم فً مجموعة 'الرضا فٌمو
ركٌزة حوثه اهتم استشراق بالعالم االسالمً اهتماما بالغا و جعله ةقدٌما و حدٌثا .65

لما له من مرك سام و ةقوة روحٌة تكمن فٌه، و صالبة أٌدٌولوجٌة فً  عناٌته و ذكو

الباحث المسلم عند البحث فً مواجهة التٌارات الهدامة الحدٌثة ما ٌستدعً ٌقظة واعٌة من 

هذا المجال حٌث ٌعتبر منفذا فرٌدا النطالةقة االسالم إلى آفاق الغرب على الرغم من 

محاوالت التشكٌك فً ةقٌمته و ةقوته
1 

و أخٌرا لو ألقى المرء نظرة شاملة إلى االستشراق و دراساته االسالمٌة و العربٌة ٌمكنه 

هذا المٌدان هً فً حقٌقتها جزء صغٌر أو ضئٌل  أن ٌقول مع ر بارت أن '' كل دراسة فً

من كل كبٌر و ال سبٌل إلى بلوغه بل إلى االةقتراب منه فً أحسن االحوال إال بخطى 

 صغٌرة'

و نعتقد أن ذلك ٌكفً دلٌال على ما ةقام به االستشراق حتى اآلن و ما ٌجب أن ٌقوم به 

 بعد ذلك
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فً دائرة االنتفاع بعلوم العرب و مدنٌة و من الجلً '' أن االستشراق لم ٌبقى محصورا 

 االروبٌةالشرق و إنما خرج عنها إلى أغراض تجارٌة أو استعمارٌة أو دٌنٌة فؤةقبلت االمم 

القوٌة بحكم هذه الدوافع تتنافس فً تعرف الشرق و ارتٌاد أةقطاره و كشف آثاره و فتح 

ق فنا ةقائما بنفسه ٌطلب به كنوزه و إحٌاء أدبه و طبع كتبه و إبراز فنه ثم ار االستشرا

الوةقوف على غات الشرق مٌتها وحٌها و االطالع على المباشر على أدابها و فنونها'
1
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 االستشراق واالستعمار: 

كان للمد االستعماري فً العالم االسالمً دور كبٌر فً تحدٌد طبٌعة النظرة 

لتراث .حٌث أفاد االستعمار من ا91األوروبٌة على الشرق وخصوصا بعد منتصؾ القرن 

ساعدت على تعزٌز موقؾ االستشراق ربٌة على الشرقٌةالسٌطرة الؽالشرقً، كما أن 
1
 

فعندما استولى االستعمار الؽربً على بالد المسلمٌن ظل ٌقوم بتقطٌع أوصال هذه البالد ،

شٌبا فشٌبا وٌضعها تحت سٌادته وعندما طوقها من الشرق إلى الؽرب، وأصبحت بعد 

طابفة من المستشرقٌن لخدمة أؼراضه  جندالحرب العالمٌة األولى خاضعة تقرٌبا له 

ه، من هنا نشؤت رابطة رسمٌة ووثٌقة بٌن االستعمار وتحقٌق أهدافه وتمكٌن سلطان

وقٌمه، ومن  واالستشراق فقام من خاللها عدد كبٌر من المستشرقٌن بإضعاؾ شؤن اإلسالم

سس مجلة بٌن األمثلة العدٌدة على هذا االرتباط نذكر المستشرق كارل هٌزٌش بٌكر مإ

االسالم األلمانٌة الذي قام بدراسة تخدم األهداؾ االستعمارٌة األلمانٌة فً افرٌقٌا، فقد 

على مستعمرات فً إفرٌقٌا تضم مناطق  9881-9881حصل الراٌخ األلمانً فً عام 

وقد  9198بعض سكانها من المسلمٌن، وظلت تلك المناطق تحت السٌادة األلمانٌة حتى عام

 ، وهو معهد كانت مهمته9881ؤسٌس معهد اللؽات الشرقٌة فً برلٌن عامأدى ذلك إلى ت

تلخص فً الحصول على معلومات على البلدان الشرقٌة الحالٌة وبلدان الشرق األقصى 

وعن شعوب هذه البلدان وثقافتها.
2

 

مإسس مجلة عالم االسالم الروسٌة ببحوث تخدم مصالح  روقام المستشرق بارلوت

السٌادة الروسٌة فً آسٌا لوسطى وقدم الهولندي سٌنوك هورجرونٌة خدمة االستعمار عندما 

 م، وانتحل اسما إسالمٌا"عبد الؽفار"9881لى مكة المكرمة عامإتوجه 
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ا ساعده على وأقام هناك ما ٌقارب نصؾ عام حتى أصبح ٌجٌد اللؽة العربٌة، وهذا م

أداء مهمته، حٌث دورا كبٌرا فً تشكٌل الساسة الثقافٌة واالستعمارٌة فً المناطق الهولندٌة 

 فً الهند الشرقٌة.

كان رجال السٌاٌة فً الؽرب ٌستؽلون أراء المستشرقٌن والمعلومات عن الشرق قبل 

من األمة  مع المعربٌن تٌجٌة حتى أن البعض كان ٌقٌم صالتقرارات استراٌقرروا أن 

العربٌة االسالمٌة لٌقوموا بؤعمال التجسس خالل الحرب.
1

 

لؽرب الحاقد منذ الحرب د االدراسات االستشراقٌة كؤداة فً ٌ لقد استخدمت

العقٌدة والعادات واألخالق والثروات وذلك من أجل التعرؾ على مواطن  فدرسواالصلٌبٌة،

القوة والضعؾ فبها تسهٌل عملٌة االحتالل وهذا العمل كان ٌقوم به أٌضا علماء 

االستشراقٌة  صدد ٌقول إدوارد سعٌد "أن الدراسة، وفً هذا ال91األنتروبولوجٌا منذ القرن

ة ولٌس بعد حدوثها، فالتراث االستشراقً كان قدمت خدمة لالستعمار قبل حدوث السٌطر

بمثابة دلٌل لالستعمار فً شعاب الشرق وأودٌته
2

وقد نجد اختالفات بٌن المفكرٌن ، 

والفالسفة فً ظهور حركة االستشراق فرأى قسم منهم أن االستعمار األوروبً لبعض 

ق آسٌا، حاجة هإالء البلدان العربٌة االسالمٌة فً الشرق األدنى وشمال إفرٌقٌا وجنوب شر

هم وتثبٌت سٌطرتهم شعوب التً استعمروها لتوطٌد سلطانلفهم عادات وتقالٌد وأدٌان هذه ال

االقتصادٌة والثقافٌة علٌها"، كل ذلك دفعهم إلى تشجٌع االستشراق بصور شتى حٌث أولتهم 

أن  دولهم عناٌتها وتشجٌعها وقامت جماعتها على دراسة"، فقد روجت بعض األفكار على

االستشراق كان األداة أوالحلٌؾ والمساعد األول للتؽلؽل االستعماري األوروبً فً أرض 

االسالم، حٌث كان المستشرق المستكشؾ األول الذي ٌسبق االستعمار وٌمهد له الطرٌق.
3
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 موقف العرب من االستشراق:

انه عمومه لقد نظر العدٌد من الدارسٌن العرب إلى ما أتى به المستشرقون، على 

ة، فهم ٌرون فً أثر المستشرقٌن ٌضرب من التخصٌص فً حق الحضارة العربٌة االسالم

إجحافا، بما جاءت به قرٌحة العرب وبما حفل بهم تارٌخه العلمً والمعرفً، وعطاإهم 

ولقد انثابت الباحثٌن المسلمٌن هبة لدفع ما حٌره المستشرقٌن من مصنفات  االنسانً،

مسابل اإلسالم أو فصل من فصول الحضارة العربٌة، تحت تؤثٌر  تخوض فً مسؤلة من

انفعالً عاطفً فً كثٌر من األحٌان فؤحد الدارسٌن المسلمٌن، ٌفصح عن بواعث كتاباته 

د حاولت أن أركز على بعض القضاٌا التً ى النتاجات االستشراقٌة قابال:"لقوتعقٌٌله عل

العواطؾ أحٌانا أو الواجب الدٌنً أحٌانا تدخل فً دابرة الدفاع المحدود الذي حركته 

أخرى."
1

راء جملة خطابات، التً انبرت وبهذا فإن العامل العاطفً كان حافزا بارزا و 

دد من إنزال االستشراق ال تكاد تخلو الكتابات فً هذا الصدي للبحث االستشراقً، فللتص

نفع. وما كان بٌد  منزلة البحث المفترس، الذي اتفق على مدونة ثرٌة فؤضر أكثر مما

علٌها،  العربٌون من ادعاءات وتولً التعقٌب الدارسٌن العرب إال استعراض ما جاء به

المنافحة عن االسالم والرسول والحضارة العربٌة، واستٌضاح  بحشد البراهٌن والقرابن.

أؼالط المستشرقٌن والمناهج الضالة التً اقتفوها ودحض الشبهات."
2
  

وبهذا قد اختلؾ علماء العرب والمسلمٌن من الدراسات االستشراقٌة، وانقسموا فرقا 

وتباٌنت مواقفهم العتبارات دٌنٌة وقومٌة وعلمٌة، وقدم كل فرٌق حججه وبراهٌنه ومن 

مختلؾ المواقؾ ٌمكن أن تلتمس أن االستشراق كان نعمة ونقمة على األمة، كان نعمة حٌث 

من رجال العلم واألدب لخوض ؼمار الصراع الفكري واألدبً  شحذ الهمم، ودفع بطابفة

وتصوٌب اإلعوجاج والؽوص فً أعماق تراثنا. وكان نقمة حٌث مس المقدسات وتجاوز 

حدود اللٌاقة واألدب وبدا عارٌا من كل أخالقٌات العلم ومناهج البحث، حٌث كشؾ عن 

، هذا فرٌق المتعصبٌن الحاقدٌن، أما نواٌاه الخبٌثة، فخدم االستعمار واحتقر الشعوب وأهانها

المعتدلٌن من المستشرقٌن فلهم كل الفضل فً تقدٌم حضاراتنا إلى البشرٌة الدعوة إلى 
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االهتمام بها، واعتبارها رابدة علٌها بنى الؽرب حضارته، وبجهود رجالها استنارت 

البشرٌة.
1
  

تعلموا بالؽرب وتؤثروا أما دعاته فهم طابفة من علماء العرب والمسلمٌن وأدبابهم، 

بؤفكاره لعوامل تارٌخٌة مرت بها أمتنا، وكان لهم مواقؾ منسجمة مع مواقؾ المستشرقٌن 

من االسالم وحضارته، وهذا فرٌق، أما الفرٌق اآلخر فٌمثل أولبك المنبهرٌن بالؽرب 

ق الثالث الداعٌن إلى االقتداء به واتخاذه نموذجا أمثل فً الحٌاة وبناء الدول، وأما الفرٌ

فٌرى أن المستشرقٌن رجال علم خدموا تراثنا وقدموا ألمتنا ما ال ٌستطٌع أن ٌقدمه أبناءها، 

وهذه حجة الفرق وهً حجة أولبك الذٌن دعوا إلى تبنً أفكار المستشرقٌن مقابل شهرة 

زابفة أو منصب بٌن الكراسً.
2
  

هو"لو وازنا بٌن  إن خالصة ما ٌستندون إلٌه فً دعوتهم إلى أفكار المستشرقٌن

عناٌة المستشرقٌن بتراثنا واكتشافه وتحقٌقه وما قمنا نحن به فً سبٌله لرأٌناها تكاد تكون 

متساوٌة ولو سعٌنا إلى تحقٌق تراثنا وترجمته والتصنٌؾ فٌه ونشره بشتى اللؽات منذ ألؾ 

ودقتهم  عام وفً كل مكان الحتجنا إلى اسبجار مواهب مبات العلماء ومناهجهم ومعارفهم

طول حٌاتهم.
3   

ن إالمٌٌن فٌبررون موقفهم قابلٌن:" وأما الرافضون من الوطنٌٌن والقومٌٌن واالس

االنتاج االستشراقً كان شرا على المجتمع االسالمً ألنه ركب فً تطوره العقلً عقدة 

الحرمان سواءا فً صورة المدٌح واالطراء التً حولت تؤمالتنا عن واقعنا فً الحاضر 

وأؼمستنا فً النعٌم الوهمً الذي نجده فً ماضٌنا، وفً صورة التفنٌد واإلقالل من 

معا بتعدد مواقؾ المستشرقٌن وأفكارهم، وتسابل  شؤننا..."، وتعددت آراء العرب والمسلمٌن

البعض بقوله:" ماذا ٌفٌدنا ان نتبع االستشراق أو نراجع كتبه، ونناقش ما فٌه ونفندها، 

...إنهم بالتؤكٌد لن ابل منه؟ما تضمنه من آراء وتعصب فٌما ال طٌر مونقذؾ ما نراه ؼ
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ٌصلوا إلى حقٌقة ذات قٌمة تتصل بها، وبالتالً ال ضرر علٌنا إن أؼضٌنا طرفنا عما 

ٌعملون"
1

 

الحجج رفض نفر من الدارسٌن االستشراق، واعتبروه شرا ال خٌر ٌرجى منه،  ابهذ

ل مخادعا، لم ٌقدم ألمتنا شٌبا ذا بال، والرفض الذي وال نقع فٌه، ألنه كان فً كل األحوا

صدر عن هذا الفرٌق إنما كان نتٌجة إدراكهم  لألسس التً ٌرتكز علٌها المستشرقون 

 ونتٌجة التضجر من هذه الحركة وأفكارها وأهدافها والظاهرة المعلنة منها والخفٌة.

تدال، واالعتدال صفة وبٌن الفرٌقٌن نقؾ على معالم فرٌق توسط الطرفٌن نواه مع

محمودة ولقد تجلت صفة االعتدال فً فرٌق من الباحثٌن والعلماء الذٌن واجهوا االستشراق 

بشراسة دون مجاملة أو تردد، فسالحهم فً ذلك المناهج العلمٌة القابمة على مقارنة الحجج 

إلفات كما بالحجج، ولقد رصد هذا الفرٌق ما ألفه المستشرقون، واجتهد فً تمحٌص هذه الم

رصد الدوافع والخلفٌات، وتحقق من أهداؾ المستشرقٌن، ووقؾ على عالقة هإالء بما 

ٌخطط لألمة فً الدوابر السٌاسٌة ثم انبرى ٌرد على ما كتبوا، وكانت خالصة ما لعبه هذا 

الفرٌق هو أن نقد االستشراق أحد مظاهر معركة التحرٌر، تحرٌر الذات من أحكام الؽٌر 

نا من قبضة اآلخر على مستوى التصور والرإٌة."وانطالق األ
2
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 االستشراق الفرنسً:

تارٌخ االستشراق طوٌل، مراحله متعددة، وأسالٌبه متنوعة، ووسابله ترتبط بؽاٌاته 

وٌتؽٌر كالهما بتؽٌر الزمان والمكان، إال أن هناك وفً كل األحوال رابط ٌجمع االستشراق 

 وهو الموضوع والؽاٌة.

الموضوع فهو قراءة الشرق عامة والشرق المسلم خاصة، قراءة ٌطلع من  أما

خاللها على عقٌدته وتارٌخه ولؽته وثقافته وكل مكوناته النفسٌة واالجتماعٌة، وأما الهدؾ 

نفسٌا  بٌط عزٌمته، وهزمه بمختلؾ الوسابلفهو البحث عن السبل الكفٌلة بتطوٌقه، وتث

واته وقدراته، والمستشرقون فً عمومهم ٌكادون االنتقاء للتمكن منه وإضعافه واستؽالل ثر

 فٌما سبق ذكره، إال أنهم ٌختلفون من دولة ألخرى فً إصرارهم وتحمسهم للقضٌة،

ومصدر هذا االختالؾ هو درجة االحتكاك والتفاعل مع الشرق بل أنهم ٌختلفون داخل 

منهم المعتدل، ومنهم من ذهب الدولة واحدة ولذا وجدناهم أصنافا، منهم المتعصب والحاقد و

 إلى أبعد حد فاعتنق االسالم بعد تؤثره بتعالٌمه واقتناعه بؤنه الدٌن الحق.

فً تارٌخ هذه الحركة، ذلك أن ولعل االستشراق الفرنسً من االستشراقات الممٌزة 

فرنسا من أكبر الدول تفاعال مع المسلمٌن، فقد جانبتهم أثناء الفتوحات، وتزعمت الؽرب 

زمن االستعمار، ضؾ إلى ذلك وزنها على  ناء الحروب الصلٌبٌة واحتالت أراضٌهمأث

الساحة العالمٌة وحاجتها إلى االهتمام بقضاٌا المسلمٌن ألنهم ٌجاورونها على الضفة 

األخرى من البحر المتوسط.
1

 

 بداٌة االستشراق الفرنسً:

إن الدٌن نوع من اللؽة الكونٌة التً ٌتقاسمها البشر كلهم، ٌقدسه الجمٌع وٌحافظون 

على شرٌعته وٌهتدون بشعابره، لٌال ونهارا، وكان أبد الدهر سببا فً تقارب الشعوب 

المختلفة عقٌدة ونجاحها كما كان سببا فً صراعها وتنافرها، فإن لم ٌكن سببا مباشرا، كان 

الذا لكل نبٌل شرٌؾ حٌث تشتد الشدابد، ألجله ضحى المضحون عونا وسندا وكان م

وباسمه احتلت األرض، وأرٌقت الدماء وهتك العرض وأرٌقت الدماء، وكان أٌضا سببا فً 
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ظهور االستشراق فباسم الدٌن توحد ساسة الؽرب ووقفوا مع الكنٌسة ونطقوا بلسان واحد 

ٌحمل فً حناٌاه طبٌعة الصراع الدٌنً،  فً مواجهة االسالم ولذا كان استشراق الفرنسٌٌن

لص من خوالمسلمٌن فً كل مراحل تارٌخها، لم نستطع أن نست باإلسالمففرنسا التً احتكت 

هذه العقٌدة وكان معظم مستشرقٌها ٌعبرون عن هذا الحقد الدفٌن القدٌمة جذوره، حتى قال 

الج التراث االسالمً عنه أحد الدارسٌن له،أنه لم ٌرقً دراسته مستشرقا بروسنتٌا ع

بؤسلوب الكاثولٌكً الحاقد.
1

 

والمتصفح لما كتب عن االستشراق ٌلتمس أن الباحثٌن ٌجمعون على أن أول 

وقضاٌا المسلمٌن كان فرنسٌا، وكان أول من اهتم باللؽة العربٌة  باإلسالممستشرق اهتم 

سالمً  الم اإل( الذي حاول أن ٌتعرؾ على الع9003-138وآدابها هو جٌراردي آرلٌان)

وٌنقل معرفته إلى بالده،... وعلى الرؼم من أن أكثر الباحثٌن قد اعترفوا بؤن جٌرار كان 

فرنسً الجنسٌة وأول من استشرق، فإننا نرى ٌوسؾ جٌرا ٌصر على أن أول من استشرق 

(، وكان جادا فً تعلم اللؽة الالتٌنٌة والٌونانٌة 189-101فً فرنسا هو ؼلٌوم بوستٌل)

ٌطالٌة واالسبانٌة والبرتؽالٌة والعبرانٌة و الكلندٌة والسرٌانٌة واألرمٌنٌة والحبشٌة واال

والعربٌة."
2

لهذه العوامل المجتمعة ذاع صٌته واشتهر أمره بقربه ملك فرنسا فرانسوا  

األول الذي كان بدوره ٌجٌد العربٌة والتركٌة وألحقه بالسفارة الفرنسٌة بتركٌا زمن السلطان 

سلٌمان وكلفه بنقل المخطوطات الشرقٌة إلى بارٌس، لقد تمكن بوستٌل بفضل مجهوداته 

ق وٌورث اهتماماته األجٌال من خال تالمٌذته الذٌن سهروا على الجبارة أن ٌإسس االستشرا

نشر أفكاره فً شتى أنحاء أوروبا، فالفضل له فً ظهور االستشراق والفضل له فً 

م اول كرسً للؽة العربٌة فً 9131انتشاره، ولم ٌقؾ بوستٌل عند هذا الحد بل أنشؤ عام

الكولٌج دي فرانس ببارٌس.
3

 

                                                           
 .51،ص:2001الطيب بن ابراىيم:االستشراق الفرنسي وتعدد ميامو خاصة في الجزائر، مكتبة الرحال الجزائر، - 1
 .52ص:، نفسو المرجع  - 2
 .54ص،  نفسو  المرجع - 3
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ل مجهودات انت سباقة إلى االهتمام بقضاٌا الشرق من خالوهكذا نجد أن فرنسا ك

مستشرقٌها، الذٌن توشحوا بوشحات العلم واتخذوه مطٌة اشباعا لرؼبة االنتقام وتلبٌة 

 لؽرٌزة الحقد، ووسٌلتهم فً ذلك أقالم مسمومة.

 

 رواد االستشراق الفرنسً:

رز فً دراسة ونشر هذه بعض أسماء المستشرقٌن الفرنسٌٌن، الذٌن كان لهم دور با

 التراث نذكرهم على سبٌل المثال:

 Gustave lebon (1841-1931)غوستاف لوبون  -1

 :حٌاته .أ 

، وهو طبٌب، ومإرخ وفٌلسوؾ مادي، علنً بالحضارة الشرقٌة، من 9889ماٌو1ولد فً 

للحضارة االسالمٌة فً  بإنصافهعلماء االجتماع والتارٌخ عرؾ فً األوساط االسالمٌة 

.9139كتابه "حضارة العرب"، ولذا لٌس له قٌمة علمٌة عند علماء الؽرب، توفً عام
1

 

 مؤلفاته: .ب 

 رب: بحث فً الدولة االسالمٌة وأسباب عظمتها وانحطاطها.عحضارة ال 

 .حضارة العرب فً األندلس
2

 

 مختصر سٌرته: .ج 

فً تؤلٌؾ كتابه)حضارة العرب( طرٌقة لم ٌسبقه إلٌها أحد فجاء جامعا  بونوسلك ل

لعناصر لهذه الحضارة وتؤثٌرها فً العالم كان الهدؾ منه هو انكار رسالة االسالم، وٌبدو 

حقه من قبل أبناء عمومته  ضمأن كفة االنصاؾ تمٌل لصالح هذا المستشرق، فإن ه

لٌس فً بٌان نٌته، فإنه جرت عادة الؽرب)بل ونظرتهم المهٌنة له أما عنوان كتابه ف

المسلمٌن وال ٌنكر أثر ؼٌر المسلمٌن  والمسلمون( على نسبة الحضارة للعرب ال االسالم أو

                                                           
 .14وفاء الخميس: االستشراق الفرنسي ونشاطو وخصتئصو، وزارة التعميم العالي، جامعة الممك سعود،ص: - 1
حمود عبد الكريم: االستشراق الفرنسي، الترجمة في الجزائر، منتدى المشاري لمدراسات والبحوث، متاح عمى الرابط  - 2
(http//www.nichawi.com تمت الزيارة في ،)14:30عمى الساعة 01/03/2019. 
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فً عتاد الحضارة االسالمٌة إال جاحد. أما كالمه فً كتبه عن محمد فهو محتمل مجمل، 

ة التً تلقوها، والتً ال تفتؤ خاصة لو وضع فً الحسبان البٌبة التً عاشها الؽرب والدراس

تإثر فً أفكارهم ونظرتهم لألمور.
1
  

 م:Desocy) )1838 سلفستر دٌساسً  -2

ٌعد هذا المستشرق من أهم المستشرقٌن الفرنسٌٌن، وقد تتلمذ على ٌدٌه مشاهٌر    

 المستشرقٌن من فرنسٌٌن وألمان، وبرٌطانٌٌن.

 شأته:نــ .أ 

والفارسٌة والتركٌة، وأحسن من اللؽات األوروبٌة: درس اللؽة العربٌة والعبرٌة    

واالٌطالٌة واالنجلٌزٌة. الالتٌنٌة، األلمانٌة، االسبانٌة
2

 

 أعماله ومناصبه: .ب 

عٌنه الملك عضوا فً جمعٌة كنوز المخطوطات الشرقٌة فً مكتبة  9118فً عام 

أربعة كتب بارٌس الوطنٌة، فوضع بحثٌن فً تارٌخ قدماء العرب وأصل آدابهم، وحقق 

عربٌة عن فتح الٌمن وعلق علٌها وحل الكتابات الصعبة فٌها، ولما بلػ الثانٌة والثالثٌن من 

ٌن العالمٌٌن، ومن أعضاء مجمع الكتابات واآلداب، وقد انتدب قعمره كان طلٌعة المستشر

(. بعد ٌة فً علم اللؽة العربٌةللؽات الشرقٌة فكتب )التحفة السٌنأستاذا للعربٌة فً مدرسة ا

أن رجع إلى مدرسٌتً الكوفا والبصرة اللؽوٌتٌن، فطبع وترجم إلى لؽات أوروبٌة عدة، 

وتهافت علٌه المستشرقون، ثم عٌن أستاذا للفارسٌة فً معهد فرنسا، نال لقب بارون عام 

دي ساسً بكرسً العربٌة منذ فتح م، بؤمر امبراطوري لجهوده وخدماته فقد كلؾ 9808

 ةمجلتها ورأس تحرٌرها ست عشر قٌة، ألؾ الجمعٌة اآلسٌوٌة، وأنشـؤمعهد اللؽات الشر

                                                           
 .16ص، السابق المرجع  - 1

رزيقة يحياوي: االستشراق الفرنسي وجيوده في دراسة ونشر التراث الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شيادة  - 2
كمية اآلداب والمغات: جامعة الماجيستير، تخصص تحقيق النصوص ونشرىا، قسم المغة العربية وآدابيا، 

 .61،ص:2015باتنة،
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م، ومدٌرا لمدرسة اللؽات الشرقٌة عام 9883سنة، وعٌن مدٌرا لمدرسة دٌوان فرنسا فً 

م.9833
1

 

 مؤلفاته: .ج 

 .تلخٌص كتاب الخطط للمقرٌزي 

 ابٌل الرسمٌة فً االسالم للمقرٌزيالمك جزء من كشؾ الممالك واالوزان و. 

 .ترجمة تارٌخ الساسانٌٌن عن الفارسٌة لمٌر خوتد 

 المفٌد للطالب المستفٌد)مختارات من آدب العرب للهمذانً(. األنٌس 

 م(9838ٌن من كتابه)دٌانة الدروز، وتوفً قبل أن ٌتم جزءه الثالث عامٌأخرج جزب
2 

 .Jacques Berques  (1910-1995)جاك بٌرك   -3

 حٌاته: .أ 

م، كانت نشؤته فً فرنسا حٌث 9190بمنطقة فرندة سنة فرنسً مولود بالجزابر 

 زاول دراسته هناك حتى تخرجه.

 مناصبه: .ب 

دارٌة، إذ نجد عٌن مدٌرا اصب فً حٌاته سواء العلمٌة أو االشؽل جاك بٌرك عدة من

(، ثم بعد ذلك مشرفا على 9113،9118لقسم البحوث الفنٌة والتجرٌبٌة فً معهد بمصر)

، قبل أن تكون عودته لفرنسا حٌث صار أستاذ 9111فً لبنان  مركز للدراسات العربٌة

 فً معهد فرنسا ثم مدٌرا لمعهد الدراسات العلٌاكرسً التارٌخ االجتماعً المعاصر 
3College des etudes superieures 

                                                           
 : االستشراق الفرنسي في المغرب والمشرق من خالل المجمة اآلسيوية  محمد العربي معريش - 1

 .123،ص:2009،دار المغرب االسالمي، تونس1مط18725م،822
 .125 ص ، نفسو المرجع  - 2
المستشرقين المدرسة الفرنسية نموذجا، مذكرة مقدمة لنيل شيادة محمد أندلوسي: الترجمة األدبية من العربية عند  - 3

-2009الماجيستير، تخصص آدب عربي معاصر، قسم المغة واألدب العربي، كمية اآلداب والمغات جامعة تممسان
 .106،ص:2010
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 م أعماله:ـــأه .ج 

 ًم.9138دراسات فً التارٌخ الرٌفً المؽرب 

  ًم.9188وثابق عن تارٌخ المؽرب االجتماع 

 م.9111النظم االجتماعٌة فً األطلس األعلى 

 م.9111توقعات االستشراق الحدٌث 

 كما نجد له تؤلٌؾ آخر مثل:   

 م.9111االسالم من األمس إلى الؽد 

 م.9111االسالم واالشتراكٌة 

 م9118نحو ثقافة عربٌة معاصرة 

 م.9111اللؽة العربٌة من االنسان إلى التارٌخ 

جولٌان  فً منطقة سان 9111من جوان صٌؾ توفً بٌرك فً السابع والعشرٌن

أونبورك.
1 

 Charles pellat (1914-1992:)شارل بٌال  -4

 حٌاته: -أ 

وعاش طفولته األولى  9198ولد فً الجزابر وبالتحدٌد فً والٌة سوق أهراس سنة

م، أٌن تلقى دروسه الثانوٌة األولى بالدار 9188هناك قبل أن ٌستقر مع عابلته بالمؽرب سنة

م(، 9138م، ثم الثانً رٌاضٌات)9139الجزء األول سنة  حصل على البكالورٌاالبٌضاء، 

-Bordaux(9133عاد إلى فرنسا وهناك حاز على لٌسانس اللؽة العربٌة من جامعة بوردو

                                                           
 .107:صالسابق المرجع  - 1
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م، لٌحصل على شهادة العربٌة من معهد 9131( ثم عاد إلى المؽرب فً ذات السنة 9131

م من جامعة الجزابر، ثم أخٌرا 9138البربر سنة  ؽةت المؽربٌة العلٌا، ثم شهادة لالدراسا

(.9110-9181ربٌة، وشهادة الدكتوراه فً اآلداب من جامعة بارٌس)إجازة األستاذٌة بالؽ
1

 

 مناصبه: -ب 

ة عالٌة ونشاط بالػ فً همته على ؼرار كبار المستشرقٌن ذا همكان شارل بٌال 

فً مدرسة اللؽات  (، وأستاذا9131-9138المؽربٌة)، عمل أستاذا فً مدٌنة مراكش وبحث

–(، ثم مدٌرا لقسم الدراسات االسالمٌة فً جامعة بارٌس 9111-9119الشرقٌة الشهٌرة)

 نته المعرفٌة الممٌزة إلى العدٌد(، وقد قاده عمله ومكا9181) Paris Sorbone السوربون

لقاء دروس وسورٌا والعراق والهند إل، لبنان السنؽال، المؽرب من المناطق فً العالم مثل:

 أو المشاركة فً مإتمرات وندوات متنوعة.

 أهم أعماله: . ج

 (.9113(، االمامة فً عصٌدة الجاحظ)9113البٌبة البصرٌة ونشؤة الجاحظ)بارٌس 

 (9113أصالة الجاحظ) 

 (9111الجاحظ والشعوب المتحضرة والمعتقدات الدٌنٌة) 

 ( 9118اللؽة العربٌة وحضارتها.)م 

 (9111راحل انحطاط الثقافة فً بلدان الشرق العربً)م
2

 

 (ً9111الموسوعات فً العالم العرب.) 

                                                           
 .107،ص1،1996عبد الرحمان بدوي: موسوعة المستشرقين، دار الفكر العربي ط -  1
 .108ص ،  نفسو المرجع  - 2
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 Louis Massignon( 1962-1883لوٌس مانسٌون)  -5

 حٌاته: . أ

المعروؾ فً الوسط الفنً -ضواحً البارٌسٌة، كان لولده  ىولد فً نوجان إحد

فضل كبٌر فً توجهه نحو المجال االستشراقً إذ هو الذي بفضله كان لقاإه  -آنذاك

 ال السالؾ.مجبشخصٌة مثل األب مٌشال دي فوكو وؼٌره ممن كان لهم أثر فً محبته لل

وعلى البكلورٌا  ،9100وقد حصل على البكالورٌا فً قسم اآلداب والفلسفة عام

، ثم سافر على 9103فً عام، وقد تطوع للخدمة العسكرٌة 9109أٌضا فً الرٌاضٌات

، وكتب بحثا صؽٌرا نال به دبلوم الدراسات العلٌا فً السوربون 9108مراكش فً سنة 

بجامعة بارٌس بقسم العلوم الدٌنٌة، ثم درس اللؽة العربٌة فً المدارس الوطنٌة وحصل منها 

م، وقبل ذلك بدأ حٌاته االستشراقٌة  فً المإتمر الدولً 9101م اللؽة العربٌة سنةعلى دبلو

وقضى مدة طوٌلة  م، بمدٌنة الجزابر9101الرابع عشر للمستشرقٌن الذي انعقد فً أفرٌل 

من حٌاته فً سورٌا والعراق.
1

 

 مناصبه: . ب

فً وزارة الداخلٌة الفرنسٌة واشترك فً الحرب العالمٌة بصفة  مل مانسٌونع

، انصب اهتمامه 9191ضابط، دخل القدس أثناء احتاللها من قبل الجنرال اللٌبً سنة

مً انتدبته الجامعة المصرٌة أستاذا لتارٌخ الفلسفة الاألول على التصوؾ االس

 .9198عام

 9191مً فً معهد فرنسا عامعٌن معٌدا ثم أستاذا فً كرسً االجتماع االسال. 

 9118تقاعده عام ات فً المدرسة العملٌة العلٌا حتىعٌن مدٌرا للدراس. 

                                                           
 .335،ص:1964، مصر،3، دار المعارف،ط1: المستشرقون ج نجيب العقيقي - 1
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 ثم مجلة الدراسات االسالمٌة التً 9191تولى تحرٌر مجلة العالم االسالمً عام ،

 .9181حلت محلها عام

  انتخب عضوا فً مجامع علمٌة عدة منها:الجمعٌة اآلسٌوٌة والمجمع اللؽوي بمصر

والمجمع العلمً عربً فً دمشق.
1 

 أعماله: . ج

 م.9101جؽرافٌة المؽرب 

 م.9108األولٌاء المسلمون المدفنون فً بؽداد 

 م.9101آالم الحالج ومذهب الحالجٌة 

 م.9199الحالج والشٌطان فً نظر الزٌدٌة 

  م.9193تارٌخ المصطلحات الفلسفٌة بالعربٌة، والكنٌسة الكاثولٌكٌة واالسالم 

 كما نجد له مقاالت فً مجلة العالم االسالمً:   

 م.9101دراسات عن مخطوطات مكتبات بؽداد 

 م.9198تارٌخ العقابد الفلسفٌة العربٌة 

 (.9191-9198صول عقٌدة الوهابٌة وفهرس بمصنفات مإسسها)أ 

 9188العناصر العربٌة وأسلرار االستشراق.
2

 

فً صفحات المجالت  ت موزعةوكل هذه األعمال متنوعة بٌن كتب مفردة ومقاال

المتخصصة، وبحوث محاضرات ألقٌت فً ندوات ودروس تم طبعها بعد ذلك.
3 

                                                           
 .336ص: ،السابق  المرجع  - 1
 .336،ص: نفسوالمرجع  - 2
تخصص االستشراق الفرنسي في الجزائر ابان االستعمار، مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجيستير  شوارفية عقيمة: - 3

 .2018-2017وعالمي، قسم اآلدب العربي، كمية اآلدب العربي والفنون، جامعة مستغانم  آدب مقارن
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 مفهوم الصورة:

( هو البحث عن صورة اآلخر األجنبً فً النص Imagologie)علم الصورة 

هذه المعرفة ٌبرز لنا الجوهر  األدبً ٌتٌح لنا علم الصورة معرفة اإلنسان لإلنسان. وعبر

المشترك لإلنسانٌة. وعند ذاك ننطلق إلى عالم األخوة التً تجمع االنا باآلخر. ولو تؤملنا 

همٌة الدراسات أهذا الجوهر لوجدناه ال ٌتبلور إال بالتفاعل مع اآلخرٌن، ومن هنا تبرز 

األدبٌة المقارنة التً تقوم على عالقتنا مع اآلخر.
1

 

ورة ٌرتبط بمفهوم المرآة، التً تعرؾ بؤنها سطح ٌعكس كل ما ٌقوم ومفهوم الص

أمامه، إن هذا التعرٌؾ العام للمرآة ٌحٌلنا إلى مفهوم الصورة التً تمثل انعكاسا ألصل 

 سابق لها.

انطالقا من هذه العالقة بٌن الصورة وأصلها تؤتً الحدٌث عن األنا واآلخر 

ات اآلخر مرآة نرى فٌها ذاتنا التً تعمل بدورها وارتباطهما بهذا المصطلح حٌث تعمل ذ

بذلك الناظر  ا فٌؽدومما ٌنتج تبادال للنظرات وتقاطعهكمرآة تساعد اآلخر على رإٌة ذاته، 

 منظورا إلٌه، والمنظور إلٌه ناظرا فً آن معا.

وقد نفهم من هذا معنى المثلٌة والتطابق الكلً بٌن الصورة وأصلها فً حٌن أن 

القرب منه،  أدٌب عن أدٌب آخر ال تطابق الواقع الحسً ولٌست شدٌدةً ٌكونها الصورة الت

نه تمام االختالؾ، إنها رإٌة معقولة لشعب من شعب آخر، تعتمد ولكنها لٌست مختلفة ع

 على عوامل عقلٌة وذاتٌة.

فبالرؼم مما تسعى إلٌه الصورة من أمانة ودقة وصفاء إال ان تمثٌلها للواقع 

مطابقة كلٌة أمر ال ٌمكن حدوثه، ذلك أن الصورة ؼٌر ثابتة، فالشخص ٌتؽٌر  ومطابقتها له

دابما.
2

 

 

 

                                                           
في األدب المقارن" إضاءات  صورة مايا كوفسكي في شعر عبد الوىاب البياتي وشيركو بيكيس،"دراسة مورفولوجية - 1

 .1م،ص:2012كانون األول 1391نقدية "فصمية محكمة" السنة الثانية، العدد الثامن، شتاء
 .5،ص: السابقالمرجع  - 2
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 مجال ظهور علم الصورة:

حدث وع األدب المقارن وأتعد دراسة الصورة األدبٌة او الصورلوجٌا  أحد فر

 مجاالت البحث فٌه وأهمها وصور الشعب نوعان:

طاره القومً واللؽوي مثل إاألول هو صورة شعب فً أدبه وهذا النوع ال ٌتعدى 

نا ذاتها وتنطوي هذه نوع الذي تكون فٌه األنا صورة لألصورة الفرنسٌٌن فً أدبهم، وهو ال

الصور على بعد معرفً مإثر وٌسهم فً تشكٌل الوعً الجماعً، والثانً هو صورة شعب 

وري وجود نسبة من االهتمام المشترك بٌن شعبٌن لكً فً أدب شعب آخر، لعل من الضر

ٌكون أحدها صورة فً أدبه من شعب آخر،فاألمم ال تهتم إال بالشعوب المجاورة لها او التً 

تشترك معها فً مسؤلة، أو أن ٌكون معها مصالح اقتصادٌة، أو ترٌد كسب ودها أو تخشى 

 بؤسها.

ور عالقات الشعوب متؤثرة بشعوب بذلك ٌكون االهتمام هو الدافع إلى رصد ص و

 أخرى والمالحظ أن هذا النوع من الدراسات ٌتكون من شقٌن:

صورة شعب كما ٌصوره مإلؾ ما من أمة أخرى: وتؤتً هذه الصورة بعدما ٌتؤثر  . أ

أدٌب معٌن من شعب بشعب آخر، ونتٌجة لذلك التؤثر ٌرسم صورة للشعب الذي تؤثر 

 به فً أعماله األدبٌة.

تنتج عن طرٌق تؤثٌر شعب فً فً شكل أدبً معٌن لدى شعب آخر: وصورة شعب  . ب

آخر وتركٌز أدباء الشعب المتؤثر على تؤثٌر الشعب المإثر فً فن أدبً معٌن 

كالرواٌة أو الشعر.
1
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 :  دٌوٌلوٌس س

Louis, Pierre, Eugene, Amelie Sedillot (1808-1875) 

وهو االبن الثانً لجان جاك  9808ٌونٌو83فرنسً ولد فً بارٌس فً  قمستشر

 دٌو الذي كان مستشرقا وفلكٌا.ٌأمانوٌل س

تعلم على ٌدي أبٌه اللؽات الشرقٌة والرٌاضٌات ثم دخل لٌسٌه هنري الرابع)مدرسة 

المسابقة للتعٌٌن فً منصب مدرس تارٌخ فً المدارس  ثانوٌة ممتازة فً بارٌس(. ودخل

ً الوقت ، وف9839الثانوٌة، ففاز، وعٌن مدرسا للتارٌخ فً المدارس الثانوٌة فً بارٌس 

 الحقوق. نفسه حصل على اللٌسانس فً

وكنا أبوه قد بدأ أبحاثا فً تارٌخ الفلك والرٌاضٌات عند الشرقٌٌن، فكتب القسم 

 عند المسلمٌن فً كتاب "تارٌخ الفلك فً العصر الوسٌط" الذي أشرؾالخاص بتارٌخ الفلك 

 9890الفلكً الفرنسً الشهٌر، وترجم رسالة أبً الحسن فً  Delambreعلٌه دالمبر 

نا، بنشر ترجمة أبٌه هذه، وتقع فً مجلدٌن من هلكنه لم ٌنشرها، فقام ابنه أمٌلً، صاحبنا 

 .9838،9831ً بارٌس قطع الربع ف

شر أبحاثه فً تارٌخ الرٌاضٌات والفلك والجؽرافٌا عند العرب، وكان ٌنشر وتابع ن

التً تصدرها أكادٌمٌة النقوش واألداب، أو   Notices Extraitsثمارها إما فً مجموعة 

فً "المجلة اآلسٌوٌة" أو ؼٌرها. وكلها تهدؾ إلى بٌان ما قام به العرب من أبحاث أصٌلة 

 فٌا.فً الرٌاضٌات والفلك والجؽرا

أن اآلثار العلمٌة التً عثر علٌها فً الهند والصٌن كانت مستعارة من العرب،  و

وسعى إلى إثبات أن معارؾ الهنود والصٌنٌٌن فً الفلك والرٌاضٌات قد جاءتهم من الٌونان 

 والعرب.
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أراء سٌدٌو هذه. ومن أبرز من هاجموه  -ؼٌر المستشرقٌن-وقد هاجم بعض الباحثٌن

ولم ٌكونا ٌعرفان أٌة لؽة شرقٌة.  Biotوبٌو   Dibriلبرى 
1

 

كما عٌن أمٌنا لمدرسة اللؽات الشرقٌة وصنؾ كتابا بعنوان: خالصة تارٌخ العرب 

وقد أؼرق فٌه فً تفصٌل فضل العرب على الحضارة األوروبٌة فؤشرؾ على مبارك على 

 نقله إلى العربٌة، ثم أعاد ترجمته األستاذ عادل زعتر كامال.

( ونشر 9818-9881نشر لوٌس زٌج ألوغ بك متنا وترجمة فرنسٌة فً جزبٌٌن) كما   

( 9808سألبٌه، ما كتبه ابن ٌونس وأبو الوفاء فً العلوم الرٌاضٌة بتعلٌق وحواش )بارٌ

وجامع المبادئ والؽاٌات فً علم المٌقات ألبً علً المراكشً متنا وترجمة فرنسٌة مع 

البن الهٌثم وله فً المجلة اآلسٌوٌة بحوث جدٌدة  ةونبذة فً الهندس لوحا فً جزبٌن88

سالطٌن الممالٌك فً مصر  لتارٌخ علم الفلك عند العرب ونبذة عن الجزء الثانً من تارٌخ

( والبنه عن الجزبٌٌن الثالث والرابع ورحلة محمد 9880ي الذي ترجمه كاترمٌر)للمقرٌز

بن عمر التونسً إلى دار فور والجبر عند العرب.
2

 

وكان ألرصاد الفلكٌٌن العرب الفضل فً التحدٌد األدق لخطوط الطول والعرض 

لوحات باطلمٌوس فً تحدٌد األماكن،  الكرة األرضٌة واستطاعوا أن ٌصححواعلى 

وخصوصا ما ٌتعلق ببلدان المؽرب، واسبانٌا، بفضل استعمالهم لما ٌسمى باسم )المؽرب 

دٌو ما ٌعرؾ باألرقام الهندٌة ما هً إال ٌس الحقٌقً( وهو مؽرب قبة األرٌن، كذلك رأى

األرقام الرومانٌة مختصرة، وبٌن كٌؾ تحولت األرقام العربٌة إلى األرقام األوروبٌة 

 المستعملة اآلن.

كذلك بٌن أن أسماء النجوم عربٌة، وحتى العالمات التً نستخدمها حتى الٌوم للداللة 

 ، عطارد.زحل، المشتري، المرٌخ، الزهرة على الكواكب:

                                                           
افية عبد الرحمن بدوي :موسوعة المستشرقين: ، طبعة جديدة منقحة ومزيدة، دار العمم لمماليين، دار، مؤسسة ثق - 1

 .345،ص:1993لمتأليف والترجمة والنشر، الطبعة الثالثة، يوليو
 .673-672يحيي مراد :معجم أسماء المستشرقين، ص: - 2
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هً صنع الفلكٌٌن العرب، والفلكٌون العرب هم الذٌن حددوا مدار الزهرة وعطارد 

حول الشمس، وهكذا مهدوا الطرٌق أمام االكتشافات الفلكٌة الكبٌرة التً قام بها كوبر 

نٌكوس وكلٌر.
1
  

 دٌو فً هذا المٌدان:ٌوهناك ثبتا بؤهم أبحاث س

أبوه،  J.J sediolltجمها إلى الفرنسٌة سالة فً الفلك ألبً الحسن حققها وترر .9

فً مجلدٌن  9838-9838دٌو مع مقدمة، بارٌس،ٌونشرها بعد وفاته ابنه امٌلً س

 من قطع الربع مع لوحات.

رسالة إلى مكتب األطوال تتعلق ببعض نقط فً الفلك العربً تحتاج إلى توضٌح  .8

 .88/01/9838بتارٌخ  Le Moniteurنشر فً جرٌدة 

 .9831فً تارٌخ الفلك عند العرب أبحاث جدٌدة  .3

أبحاث جدٌدة فً تارٌخ العلوم الرٌاضٌة عند الشرقٌٌن، أو دراسة عن عدد كبٌر من  .8

 .9831فً المكتبة الوطنٌة ببارٌس 9908الرسابل التً تإلؾ المخطوط رق

عدد  jaنشرت فً 9038دراسة عن رسالة للحسن بن الهٌثم المتوفً فً القاهرة  .1

 ماٌو.

مجلد فً حجم الربع مع لوحات  9888-9889عند العرب ت الفلكٌةبحث فً اآلال .1

 األداب. منشورات أكادٌمٌة النقوش و

حث فً النظم الجؽرافٌة عند الٌونان وعند العرب، وخصوصا حول قبة األرٌن ب .1

التً ٌستخدمها الشرقٌون لتحدٌد موقع خط الزوال األول فً تحدٌد خطوط 

 مع خرٌطتٌن. 9888الطول

                                                           
 .346عبد الرحمن بدوي :موسوعة المستشرقين، ،ص: - 1
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فٌا( عند فً التارٌخ المقارن للعلوم الرٌاضٌة)الفلك،الرٌاضٌات،الجؽرا مواد تفٌد .8

 ولوحات. فً مجلدٌن مع خرابط 9110-9181الٌونان وعند الشرقٌٌن

-Didot 9881مقدمات لوحات أولج الفلكٌة، النص والترجمة والشرح، عند الناشر  .1

 فً مجلدٌن. 9813

 .9813من أعمال المدرسة العربٌة رسالة إلى السٌد فون همبولت .90

العربً، الطبعة السادسة فً  متن فً التقوٌم العالمً وٌتضمن بحثا فً التقوٌم .99

.9811جزبٌن
1

 

، عند الناشر هاشت، وٌشمل بإٌجاز تارٌخ العرب 9818تارٌخ العرب، بارٌس .98

 من البداٌة حتى األمٌر عبد القادر الجزابري.

،قلنا، أن األرقام التً سماها العرب هندٌة  بحث فً أصل أرقامنا، وفٌه بٌن كما .93

بعد  Abacosت إلى األرقام الرومانٌة المستعملة فً نظام األباكوس لٌس

اختصارها.
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .346عبد الرحمن بدوي :موسوعة المستشرقين،ص: - 1
 .347ص:، نفسو المصدر   - 2
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 دٌو:ٌصورة العرب عند لوٌس س

اهتمام شعوب العالم بالعرب منذ دخولهم القوي، فً القرن السابع للمٌالد، إلى  ظهر

مسرح التارٌخ وصنع األحداث، وتؽٌٌر خرٌطة العالم القدٌم اللؽوٌة والثقافٌة والدٌنٌة 

والعرقٌة.
1

 

 وما كان للعرب من األعمال والنتابج التً مهدت للنوع اإلنسانً طرق السعادة و

 اإلرتقاء.

ما زعمه الناس ودون فً كتب قدٌمة وحدٌثة بلؽات متنوعة من أن العرب لم ٌؤتوا  ولكن   

ٌذكر، وكانوا سببا فً إخماد وإطفاء نور العلم، حتى حل الجهل وعم التوحش فً بقاع  ًبش

 بالحقوق. مباالتهماألرض، وفً فقد الحرٌة اإلنسانٌة وعدم 

العارفون بحقابق الحوادث ومما ٌدل على ان هذه مفترٌات، ما قاله المإرخون 

مالهم ؼٌر تحرٌر الخلق من قبضة الظلم، والمحافظة ارٌخٌة من أن العرب لم ٌقصدوا بؤعالت

على حقوقهم بقوانٌن العدل الموافقة للقرآن الكرٌم الناطقة آٌاته بالحث على اكتساب 

 الفضابل.

الحضارة تداد وهذا ما لم تعلمه األمم الؽربٌة وؼٌرها، قبل أن ٌظهر اإلسالم وام

العربٌة، فتوارٌخهم تدل على أنهم كانوا ؼرقى فً الجهالة والظلم، مكبلٌن بقٌود االسترقاق، 

وكان أكثرهم ٌعٌش فً الكهوؾ واألكواخ، أو ٌهٌم فً الؽابات، حتى دخل العرب فنشروا 

زلٌة العدل والعلم والفضابل الحسنة واكتساب الفنون والحرؾ، فعرفوا التمدن والسٌاسة المن

خٌن المستشرقون الفرنسٌون وباألخص روالمدنٌة، ولكن أكثر ما ٌهمنا من هإالء المإ

دٌو الذي تصدى لهذه المفترٌات حٌث جمع فً عشرٌن سنة ٌالمإرخ والمستشرق لوٌس س

رنج ونشر فٌهم الفضٌلة المحمدٌة والمآثر من العرب والفتارٌخا فً مإلفات من ٌوثق بهم 

ؤدلة أبطل بها ما ادعاه المبؽضون من نسبتها إلٌهم، فتؽٌر الناس عما العربٌة، وبرهن ذلك ب

رسخ فً أذهانهم وأخذوا ٌقدرون الكتب العربٌة وعلماء العرب حق قدرهم وقد رتب هذا 

 المإلؾ على سبع مقاالت، تتضمن أبوابا مشتملة على مباحث.

                                                           
العربية في فرني، محمود المقداد، سمسمة كتب ثقافية شيرية يصدرىا المجمس الوطني لمثقافة تاريخ الدراسات  - 1

 .5،ص:1878والفنون واآلداب، الكويت، يناير
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بعثة والثانٌة فً الكالم فالمقالة األولى: فً جؽرافٌة بحٌث جزٌرة العرب وتارٌخهم قبل ال

صلى هللا علٌه وسلم وما تضمنه القرآن المجٌد من اآلداب والفضابل، وفٌها ثالثة  ًمن النب

أبواب، والثالثة: فً األمة العربٌة الفاتحة وفٌها خمس أبواب. والرابعة: فً قوة شوكة 

ط سلطنة العرب وانحطاطها بالمشرق وفٌها أربعة أبواب. والخامسة: فً رفعة وانحطا

بعة أبواب. رالعرب فً األقطار الؽربٌة وطرد النصارى المؽاربة من اسبانٌا وفٌها أ

والسادسة: فً وصؾ التمدن العربً فً الزمان األول وفٌها ثالثة أبواب.أما السابعة: فً 

 وفٌها بابان.-زمن المإلؾ األصل-أحوال العرب فً هذا الزمان

وقد كان لهذا المستشرق دور كبٌر فً نقل صورة العرب للقارئ الؽربً، وقد تحدث عن    

 دٌو:ٌالعرب منذ الجاهلٌة إلى الوقت الذي عاصره وفٌما ٌلً ملخص لما قدمه لنا س

 فً العرب قبل البعثة:

 فً طباع العرب وأخالقهم وطبقاتهم وانقسامهم إلى قبائل:

ك صؽٌرة فً العراق والشام وانتشروا خلؾ أسس العرب زمن الجاهلٌة ممالٌ

جزٌرتهم، منفصلٌن عن أعلى شمال آسٌا، فانفردا بحرٌتهم وشهامتهم وفصاحة  "بحٌث"

لؽتهم الباقٌة على نقابها. وكانوا مركز التجارة مع من ٌؤتً إٌهم من تجار الجنوب 

افظٌن على والمشرق، وتبادلوا المعارؾ مع األمم المجاورة كما كان قدماء العرب مح

أخالق أجدادهم الدٌنٌة، لكن طباعهم تؽٌرت، وكانوا سرٌعً الؽضب، سفاكٌن للدماء، 

كثٌري المشاجرة وشدٌدي الحرص على االنتقام، إال أنهم عرفوا بعزة النفس
1

والكرم، هذا  

 األخٌر الذي اعتبر قانونا جامعا لقوانٌن اإلنسانٌة.

د قبٌلة أو عدة قبابل، وبقً العرب وكان تحت كل حكم ربٌس ٌسمى الشٌخ أو السٌ

 على هذا النظام ولم ٌتؽٌروا عن حالتهم األصلٌة.

فً الرواٌات القدٌمة من ابتداء القرن المتمم للعشرٌن إلى القرن العاشر قبل المٌالد  

 العٌسوي:

                                                           
ديو: خالصة تاريخ العرب ، ترجمة محمج أحمد عبد الرزاق، العاشر مؤسسة ىنداوي سي أي سي، يلويس س - 1

 .24المممكة المتحدة ص: 26/01/2017تاريخ
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ى العرب أنفسهم إلى ابراهٌم الخلٌل علٌه السالم الذي عمر )شمال بحٌث( ٌنسب

قحطان الذٌن سكنوا الٌمن، حٌث أسسوا عابلتٌن بنو اسماعٌل وجنوبها جزٌرة العرب بنو 

مٌر، وكان وجود بنً اسماعٌل  بعد بنً ابلة ملوك سبؤ، وعابلة ملوك بنً حملكٌتٌن، ع

بزمن مدٌد، وقد أوحى هللا إلى الخلٌل علٌه السالم أن ٌبنً فً مكة معبدا، فرحل  قحطان

مها العرب من أمد بعٌد وساعده فً ذلك ابنه اسماعٌل إلٌه من الشام وبنى الكعبة التً تعظ

الذي جاء جبرٌل بالحجر األسود. و علٌه السالم،
1

 

قام رجزٌرة العرب ؼٌر بنً قحطان وبنً اسرابٌل فبات قلٌلة من األ "حٌث"بوكان فً    

 مستعرٌة وتابعة للعرب. األولٌة، وطبقات العرب ثالث: عارٌة و
 ة:العارب

خم وثمود وجدٌس وطسم والعمالقة وأمٌم عبٌل وعبد بن ض شعوب منها عاد و

حظورا والسلؾ، فؤما عاد بن عومر بن إرم بن سام أول من ملك  وجرهم وحضر موت و

من العرب، موطن بنٌه بٌن الٌمن وعمان إلى حضر موت والشحر، عبدوا األوثان وعبٌل 

ابن منخم بن إرم، مسكن بنٌه أبٌه ودٌارهم بالجحفة بٌن مكة والمدٌنة وعبد  إخوان عاد أو

الطابؾ، وهم أول من كتب الخط العربً وثمود ابن كاثر بن ارم، دٌار بنٌه بالحجر ووادي 

القرى بٌن الحجاز والشام
2

بالٌمامة وطسم لالوذ بن سام  وجدٌس الرم بن سام ودٌارهم،  

ل فً الطول لمثملٌق بن الوذ بن هام المضروب بهم اودٌارهم بالبحرٌن والعمالقة بنو ع

م إلى انحٌازهم فً شمال بالد العرب وملكهم للدٌار المصرٌة، والجثمان، وآل أمره

 األمونٌة. الموابٌة و واختالطهم باألٌدومٌة و

وأمٌم بن الوذ أخو عمالق ودٌارهم بؤرض فارس، وهم أول من بنى البوت والطام 

 و بالخشب. من الحجارة وسقؾ

ن بنً أرفخشد بن ٌقطن ٌسمون العرب وجرهم حضورا وحضر موت والسلؾ م

البابدة لعدم بقابهم.
3
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 والعرب المستعربة:

هم بنو قحطان أبً سابر الٌمنٌٌن بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام ظاهر بنو العرب 

 العارب على أمورهم، كانوا مبدعٌن عن رتبة الملك والترفه.

 العرب التابعة للعرب:

فؤتت منه بؤوالد، تزوج بنت مضاض سٌد جرهم  -علٌه السالم-من ولد اسماعٌل

ت رٌاسة واحدة حتى كثروا فتفرقوا إلى قبابل ذهب أكثرها إلى البادٌة تحت وكانوا قبٌلة تح

الخٌام، واعتادوا فً أسفارهم حمل أحجار الحرم ٌطوفون بها تبركا بؤثر البٌت، حتى أفضى 

جاربهم ذلك إلى عبادة األح
1

 

 القرآن: صورة النبً صلى هللا علٌه وسلم و

 فً مولده وبداٌة أمره:

توفً والده قبل مولده صلى هللا علٌه وسلم بشهرٌن، ثم توفٌت أمه آمنة وعمره ست 

 سنٌن، وكفله عمه عبد المطلب ثم عمه أبوطالب.

م من فكان أعظم الناس مروءة وحالما وأمانة، وأحسنهم جوابا وأصدقهم حدٌثا وأبعده

الفحش حتى عرؾ فً قومه باألمٌن، حتى بلؽت أمانته وأخالقه خدٌجة بنت خوٌلد، 

فعرضت علٌه خروجه فً تجارة لها، فخرج وربح كثٌرا ثم عرضت نفسها علٌه وهً فً 

ة.حاألربعٌن فتزوجها وله خمسة وعشرون سن
2

 

 

 فً خلقه صلى هللا علٌه وسلم ومقاصده:

هم رأٌا، حسن الخلق، ٌكثر الذكر أرجح الناس عقال وأفضلوسلم أمٌا، كان صلى هللا علٌه 

وٌقل اللؽو، كان عادال بٌن الناس مع القرٌب والبعٌد والقوي والضعٌؾ، متواضعا بعٌدا عن 

 التكبر.
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اختلفوا واختصموا حول موضع الحجر، فحكموا ، ف101حٌث هدم قرٌش الكعبة سنة 

علٌه وسلم أول داخل فحكموه، فؤمر  أول داخل من باب الحرم، فكان الرسول صلى هللا

 سنة. 31بوضع الحجر فً ثوب، وتمسك كل قبٌلة بطرؾ منه، فوضعه فً موضعه وعمره

 مٌالدٌة 611ً مبعثه صلى هللا علٌه وسلم وتبلٌغه الرسالة سنةف 

تى كان صلى هللا علٌه وسلم محبا للخالء، فؤخذ ٌخلو شهرا من كل سنة بؽار حراء ح

وبعث فً األربعٌن، فدعا إلى االسالم، فؤسلمت خدٌجة فعلً فزٌد وأبو نزل علٌه الوحً، 

 بكر وتوالى الصحابة فً دخول االسالم.

 ، ونزل :أمر بإظهار الدعوةوكانت دعوته إلى االسالم سرا لمدة ثالث سنٌن، ثم 

«َوأَنِذر َعِشٌَرَتَك األَقَرِبٌنَ »
1

 

ثم طلب من علً ابن أبً طالب أن ٌصنع طعاما وٌجمع بنً طالب لٌبلؽهم ما أمر 

تفرق القومفبه، 
2

وأكلوا، فقال صلى هللا علٌه وصنع علً فً الؽد طعاما جمعهم علٌه ثانٌة  

قد جبتكم بخٌري الدنٌا  ما جبتكمما أعلم إنسانا فً العرب جاء قومه بؤفضل م وسلم:

األمر على أن ٌكون أخً أن أدعوكم إلٌه فؤٌكم ٌإازرنً على هذا واآلخرة، وقد أمرنً هللا 

تً فٌكم؟ ثم عاب صلى هللا علٌه وسلم آلهتهم ونسبهم إلى الكفر والضالل، ووصً وخلٌف

 فعادوه إال من عصم باإلسالم.

ؤتوا طالب قابلٌن: إن لم تنهه أمر النبً صلى هللا علٌه وسلم، ف ولما عظم علٌهم

ى ٌهلك أحد الفرٌقٌن، فؤخبر أي طالب النبً بذلك فقال النبً: وهللا ٌا عم لو نازلناك وإٌاه حت

وضعوا الشمس فً ٌمٌنً والقمر فً شمالً ما تركت هذا األمر.
3

 

 دٌو:ٌالقرآن عند س

لقرآن الكرٌم هو كتاب مجٌد معظم ال ٌمّسه إال المطهرون، أبان هللا على عباده وما ا

لهم علٌه من الحقوق، نزل على الرسول منجما، فكان رابطة بٌن قبابل العرب مإسسا 

                                                           
 .214سورة الشعراء اآلية  - 1
 .49خالصة تاريخ العرب ص: ديو:يلويس س - 2
 .50ص: نفسو ،المصدر  - 3



-منوذجا –صورة العرب عند املستشرقني الفرنسيني سيديو     الفصل الثاين                 
 

 

86 
 

للوحدة الدٌنٌة، وهو مكً إال ثمانٌة عشر سورة فهً مدنٌة وكان جبرٌل ٌنزل على إلى 

ؼشً علٌه صلى هللا علٌه وسلم وتحدر منه العرق، وقد كان النبً ٌؤمر ربه، فإذا نزل 

الصحابة ٌمتثلون ألوامره وٌجتنبون نواهٌه حتى توفً وبوٌع بالخالفة أبو بكر  الرسول

.-رضً هللا عنه-الصدٌق
1

 

َنِزلُ »رآن الكرٌم لقوله تعالى:كما ذكر هللا تعالى المالبكة واألنبٌاء فً الق الَماَلَِبَكُة  ٌُ

َشاُء ِمن ِعَباِدهِ  ِبالُروحِ  ٌَ «ِمن أَمِرِه َعلَى َمن 
2

ما أوعدهم به إشارة إلى طرٌق علم الرسول  

«أَمُر هللَاِ َفاَل َتسَتعِجلُوهْ أََتى »الك هللا إٌاهم الدال علٌه قوله تعالى:إه من قٌام الساعة أو
3

 

وِم  اَل »إضافة إلى ذكره للثواب والعقاب فً الدار اآلخرة لقوله تعالى ٌَ أُقِسُم ِب

اَمةَ  ٌَ «الِق
4

وهو ٌوم ٌثاب العبد أو ٌعاقب على حسب رجحان حسناته أو سٌباته باإلضافة إلى  

 األخالق واآلداب المؤمور بها وذكره ألركان اإلسالم 

 125إلى  11مٌالدٌة الموافقة سنة 713إلى سنة 632صورة األمة الفاتحة من سنة

 هجرٌة

وفتوحات خالد بن الولٌد وعكرمة وغٌرها وكتابة الحدٌث عن عصٌان بعض العرب 

 القرآن

بعد وفاة النبً صلى هللا علٌه وسلم ظهر مّدعو النبوة، وهّم بالعصٌان أهل مكة 

بن زٌد إلى  بو بكر همته لقمع هذه الفتنة، وبعث أمامةالطابؾ وسابر إقلٌم الحجاز فوجه أو

البالد الشامٌة بجٌش هابل أوقع الرعب فً قلوب العرب، ثم قدم أسامة بن زٌد منتصرا، 

بجزٌل الؽنابم بعد وقوع فشل فً حزبً طلٌحة ومسٌلمة بمسٌر سجاح المدعٌة النبوة ببنً 

تؽلب من جزٌرة الدجلة والفرات إلى نجد، إال أن دومة الجندل لم تدخل تحت طاعة أسامة 

رضً هللا عنه خالد بن الولٌد إلى نجد وأوصاه بما  -فوجه أبو بكر-ها العصاة ملتجؤواتخذ
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أوصً به أسامة من أن ٌطلب من األعداء اإلسالم وتؤدٌة الجزٌة
1

وإال قاتلهم بشدة وعزمن  

 ؼٌر أن ٌقتل النساء واألطفال.

ب جهل تٌن إحداهما مع عكرمة بن اإلى الٌمامة سرٌ -رضً هللا عنه-وجه أبو بكر و

ر بتوجه عكرمة إلى عمان كبرحبٌل بن حسنة فؽلبهما مسٌلمة، فؤمر أبوواألخرى مع ش

وخالد إلى الٌمامة، فانقاد بنو حنٌفة لخالد وسلموه مدٌنة هجر بعد قتل مسٌلمة حٌث قتل 

كثٌرٌن من القراء، فؤمر أبو بكر بجمع القرآن  خشٌة ضٌاعه بقتل أهله ووضعه تحت ٌد 

 ى أمهات المإمنٌن.السٌدة حفصة إحد

وبعدها استولى عكرمة على مدٌنة دابا قاعدة عمان واقاد إله إقلٌم مهرة وبنو كندة 

موت وانضم إلى المهاجرٌن بن أبً أمٌة أحد رإساء المجاهدٌن وقطع دابر م حضرفً إقلٌ

من بقً من حزب األسود بالٌمن.
2

 

مٌالدٌة الموافقة  1258إلى  742سٌدٌو وقوة شوكة العرب وانحطاطها بالمشرق سنة

 هجرٌة 945إلى  656سنة

 فً عظمة العباسٌة:-

تولى السفاح أول العباسٌة الخالفة، وخلفه أخوه أبو جعفر الذي قاتل وهو شاب مع 

أعٌان عابلته، فلقب بالمنصور، وبعدها خلفه الهادي والمهتدي اللذان بالػ المإرخون فً 

حا ذكر خصالهما بما عرؾ علٌه من فمما وسٌرهما، وأعقبهما الهارون، حسن سٌرته

شجاعة وكرم واتباع الحق، وتدبٌر مصالح األمة
3

ٌن إال أن األم هوبعدها تولى الخالفة ابن 

 ( مٌالدٌة893أجدر بالخالفة) المإمنونأن أخٌه  ارأو الناس نفروا منه و

تولى المعتصم الخالفة، فكان محسنا وكرٌم النفس وخلفه الواثق  833سنة و

معٌشتهم،  ٌةمنلعباسٌة على تذكٌة عقول العرب وتمٌالدٌة وإجماال سعى خلفاء ا 888سنة
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فقد أنشؤوا كثٌرا من المكاتب والمدارس التعلٌمٌة، ومدابن بجوار بؽداد وأسواقا وخلجانا 

مم المجاورة لممالكهم من االضطرابات التً التجارة وسابر الفنون حافظٌن األ واكتساب

مًسادت زمن التعصب االسال
1

 

كما اهتمت العباسٌة بالفالحة والصنابع فقاموا باستخراج معادن الحدٌد فً خرسان 

والرصاص فً كرمان، ونسجوا األقمشة فً مدابن العراق والشام
2

وفً الفنون األدبٌة  ،

اهتموا بفنون الموسٌقى والعمارة، فبنوا مبانً فاخرة فً بؽداد والبصرة وشؽفوا أٌضا 

وا بترجمة الكتب الٌونانٌة إلى العربٌة، وفتحوا ببؽداد مدرسة ألسن بالعلوم األدبٌة فقام

خانات رخصوا الدخول فٌها لمن  كتبللمترجمٌن تحت نظارة طبٌب نسطوري، وأنشبوا 

أراد، فانتشرت اللؽة العربٌة فً سابر جهات آسٌا حتى تكلموا بها بدال عن لؽتهم وبنوا 

مستشفٌات وهذا ما زاد فً فخامة و، عجٌبة لالستكشاؾ الفلكً أٌضا أرصادا بها أالت 

 الدولة العباسٌة.

 تصوٌره لمبادئ انحطاط الدولة العباسٌة:

صور ث الخالفة، فقام عبد هللا عم المنلم ٌكن فً زمن العباسٌة قانون ٌقضً بتوار

ا للرشٌد، وولٌها بتولً الخالفة بعد موت السفاح وعهد المهدي بها إلى ابنه األكبر ثم عهد به

المإمون، فؤراد المؤمون قطع هذا النزاع بصرؾ  الرشٌد حتى مات، فتنازع ولداه األمٌن و

الخالفة إلى العلوٌة، فتحزب من العلوٌة ثالثة وثالثون ألؾ رجل جبروه على العدول عن 

وانٌن ٌرى مناسبتها لألطوار ذلك، فمال إلى المعتزلة وأراد العدول عن القرآن إلى ق

 وال.واألح

فؤخذت الدولة فً االنحطاط حتى تنقلت الممالٌك الترك فً المناصب، وتولوا المملكة 

م حتى بلػ عدم الحكم وسوء النظام الؽاٌة القصوى.همع عدم فطانتهم واشتؽلوا بما ٌخص
3

 

وسٌر عبد رأٌه فً عظمة سلطنة العرب ثم انحطاطها فً األقطار الرغبٌة حالة اسبانٌا 

 سٌسه الخالفة األموٌة بقرطبة:األموي إلٌها وتأالرحمن 
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كانت نتٌجة حرب األموٌة والعباسٌة انقسام ممالك العرب المسلمٌن إلى قسمٌن 

أحدهما بالمشرق، وهو الممالك االسالمٌة فً آسٌا واإلٌالة المصرٌة وثانٌهما بالمؽرب وهو 

 مملكة اسبانبا واإلٌاالت الشمالٌة فً افرٌقٌا.

سبانٌا وأصاؼر مشاٌخها ٌكلفون أهلها بتؤدٌة، المطالب الشاقة ؼٌر مبالٌن فكان والة ا

بخلفاء العباسٌة لبعدهم عن اسبانٌا، فعظم بإسبانٌا سوء االنتظام ولم ٌبال أهلها بما ٌلزمهم به 

حكامهم من التكالٌؾ الشاقة.
1
  

ن ذبح مثم شاع لدى االسبان نجاة األمٌر عبد الرحمن حفٌد الخلٌفة هشام األموي 

فرٌقٌة لدى القبٌلة المسماة بالزناتة، فبعثوا إلٌه ثالثة سفراء ركب السفاح ولجوءه إلى أقالٌم إ

معهم فً سفٌنة إلى اسبانٌا حتى بلػ مٌنا، فقابله الناس بالترحاب ثم دخل مدٌنة إشبٌلٌة 

لى ذلك تحدا عاوبقرطبة الربٌسان كم طرؾ العباسٌة ٌتنازعان قٌادة العسكر والسلطنة. ثم 

رة ة موزااألموي حٌن رأٌا مٌل أهل قرطبة إلٌه، فسلماها إلٌه، ونصر علٌهما فً واقع

فاستقل بالحكم وانتصر على أعدابه مرة أخرى، ثم أدخل جمٌع المدن تحت حكمه وباٌعه 

 أهل إسبانٌا سنة ست وخمسٌن وسبعمابة مٌالدٌة.

 .وصف التمدن العربً فً الزمان

 لملوك البوٌهٌة ما ابتدأه المأمون من التعلٌم والتمدن:دٌو عن إحٌاء اٌحدٌث س

مٌالدٌة، ولى الخالفة اثنا عشر تظاهر كل منهم بحب  833بعد وفاة المؤمون سنة

احٌاء العلوم والفنون األدبٌة، وتنافسوا فً توظٌؾ الرجال العالمٌن بها، وقد قبض الملوك 

ء فلم ٌتركوا الحاكمون ببالد الفرس على أزمة الحكم ببؽداد حابزٌن إلمارة األمرا البوٌهٌة

فً كل من دمشق وشٌراز وسمرقند أثناء تلك التقلبات االسمً، وفً  للعباسٌة إال التحكم

العاشر  رجال ٌدافعون عن العلوم وٌشجعون على احٌابها، وفً النصؾ الثانً من القرن

داركها من البوٌهٌة عضد الدولة وشرؾ تذهب بالكلٌة لوال أن ت لمعارؾ أنمٌالدي كادت ا

الدولة، فؤخذا ٌحثان الناس على االشتؽال بها مع مشاركتهما لهم، فخلؾ ابنً أماجور فً 

الفلك أبو القاسم الملقب بابن األعلم، وألؾ عبد الرحمن الصوفً كتابا فً أصول علم الفلك، 

مسابل فلكٌة، تركها و الوفاء على أرصاد كثٌرة تمما ً وأبوكذا عمل وٌحن بن رستم الكوه
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علماء مدرسة االسكندرٌة قبل االسالم، واقتدى شرؾ الدولة بالمؤمون فً جمع العلماء 

للتعاون على األعمال الفلكٌة.
1

   

 رسمه ألحوال العرب فً هذا الزمان:

والمؽرب، قدم لنا لوٌس سٌدٌو تارٌخ العرب أٌام عزهم وتحكمهم على أهل المشرق 

 وآن له التكلم علٌهم زمن انحطاطهم.

 عود العرب إلى معٌشة البادٌة، وتغلب الدولة العلٌة على من بقً منهم بإفرقٌة:

جزٌرتهم، ولزم  "بحٌث"لقد سكن العرب البادٌة والمدن المتباعدة عن بعض فً 

   عوابد األجالؾ كؤنهم نسوا مآثر آبابهم. "نجد"عرب و

أما سكان الحجاز فشملوا بالحماٌة والرعاٌة من طرؾ والة مصر والشام منذ أخذ 

مٌالدٌة األمراء األٌوبٌة من  9818بؽداد هوالكو خان المؽول، وطرد عرب الٌمن سنة

البالد التً ضمها صالح الدٌن األٌوبً إلى ممالكه وتولوا اإلمارات، وأخذ أهل حضر موت 

ات المعامالت التجارٌة مع أهل الهندستان.وعمان والبحرٌن ٌتمتعون بثمر
2
  

بهج المظاهر إلى ت الخالفة العباسٌة ببؽداد ظهر بإسبانٌا مدٌنة ؼرناطة فً أولما زال

سبانٌا إلى الممالٌك البربرٌة مٌالدٌة من إ 9101رحلت العرب سنة مٌالدٌة، ثم 9818سنة

ا تحت مصحابهوأ وموسى بالمؽرب، فعاملوهم معاملة األعداء بعد أن كانوا زمن طارق

ن قلٌل لواء واحد، ومازال العرب متوطنٌن بتلك الجهات التً هم ربع او ثلث أهلها حتى سك

شراؾ، واختار اكثرهم العٌشة البدوٌة واالستقالل بحكم منهم فً مراكش تحت حكم األ

أنفسهم فسكنوا الصحاري.
3
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 لة الجزائر.وبالد مراكش وإٌا عرب بإفرٌقٌة وفً غربً إفرٌقٌة وووسطهاتوطن ال

 فرٌقٌة ووسطهاإتوطن العرب بمصر والممالك البربرٌة بالمغرب وغربً 

ر شٌا من االت مصر وطرابلس وتونس والجزابر ولم ٌتؽٌإٌشمل حكم الدولة العلٌة 

نها باقٌة على ما كانت علٌه أٌام الفتوحات األولٌة، كما رأٌنا ما طباع القبابل العربٌة فإ

مل فً المصنوعات المذعن للقضاء والقدر وكثٌر التؤ ت به قدماء العرب من العقلامتاز

لدى المصرٌٌن، ولما أراد محمد علً باشا بعد نصرته على الوهابٌة أن ٌظاهر الدولة 

المنقادٌن حٌاء الفضابل والتمدن لدى شطة باكتساب تمدن أوروبا رؼب فً إبدولته المن

الفرنسٌة إلى اللؽة العربٌة، وطابع عدة كتب فً مطبعة لحكمه، فؤكثر من ترجمة الكتب 

ٌاالت البربرٌة فً المؽرب بحكم الدولة إال ٌة واإلم تعترؾ عرب الدٌار المصربوالق، ول

فرٌقٌة وسواحلها الشرقٌة.ما ورسما، وظهر تحكم العرب شمال إاس
1

 

   صورة بالد مراكش وإٌالة الجزائر:

فرٌقٌة بعض التمدن من مملكة مراكش التً بقٌت خالٌة من تسلٌط اكتسب ؼربً إ

األجانب فرفعت لواء ظهور األمة العربٌة واستقاللها بالحكم إال أن الفشل بٌن العابلة 

ش سنة مالٌٌن من البربر انحطاطها، وٌقدر أهالً مملكة مراكالمتسلطنة علٌها عجل 

 والعرب والٌهود والزنج وؼٌرهم.

فرٌقٌا وتؤسٌس وكان ملوك أوروبا متشوقٌن إلمتالك بقاع مهمة من ساحل شمال إ

مراكز تجارٌة، وكان بٌنهم وبٌن حكام مراكش والجزابر وطرابلس وتونس عالبق تنتج 

، 9830حتى أخذوها سنة 9881منها منفعة تبعٌة، فعادت الفرنساوٌة إلى الجزابر من سنة 

 فتؽٌر شمال افرٌقٌة تؽٌرا كلٌا.

ٌنٌة، وتٌتري والجزابر وكان بر إلى أربعة أقالٌم: عران، قسطنطٌالة الجزاوتنقسم إ

قلٌم الجزابر وكٌل عن الوالً الكبٌر وبتدبٌر إ القابم بتدبٌر الحكومة باألقالٌم الثالثة األولى
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الفرنساوي إلى مدٌنة الجزابر  Clousilجاء كلوزٌل  9830آؼا العرب، وفً سبتمبر سنة

ستٌالء علٌهاوعمل على اال
1

 

"الدوق دٌر  Bertheseneوبعد ذلك تعاقب علٌها عدة جنراالت مثل:"برتزٌن"

  الجنرال Treze lالجنرال "ترٌزٌل"  Le duc de revigoوٌجو" 

Desmichels"دٌسمشٌل" الجنرال"برٌجو"Peregavo،إلخ.... 

وإٌالة الجزابر محدودة من الشمال بالبحر األبٌض المتوسط والؽرب بمملكة مراكش 

 ومن الشرق إلى الجنوب بباشوٌة تونس وتمتد هذه اإلٌالة إلى ؼرداٌة بواحة واد مزاب.

وقد أخذت إٌالة الجزابر فً التقدم بمخالطة الفرنساوٌة أهل التمدن وال ٌبٌن لنا حقٌقة 

كم اإلفرنجً على عرب افرٌقٌة إال مستقبل الزمان.ما ٌصٌر إلٌه هذا التح
2

 

وفً ختام رصدنا لصورة العرب عند سٌدٌو جدٌر بنا اإلشارة إلى أن الباحث قد 

اعتمد اعتمادا ٌكاد ٌكون كلٌا على المصادر التارٌخٌة العربٌة، وحاول ألن ٌكون أمٌنا فً 

ؾ لكثٌر من المستشرقٌن الذٌن رصد مالمح هذه الصورة كما نقلتها كتب التارٌخ. وهذا خال

ة مخالفة لواقع العرب عبر التارٌخ، وخلقوا صورة تستجٌب إلى ما وقر فً صنعوا صور

مخٌالهم عن هذه األمة وقد نّبه إدوارد سعٌد على هذا التوجه فً كتابه "االستشراق" حٌث 

 عّبر عن هذه العملٌة بشرقنة الشرق.
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 وختاما انتهى بنا المطاف إلى هذه النتائج: 

 االستشراق أخذ تعارٌف مختلفة على حسب العصر الذي ٌنتمً إلٌه. -

بٌن أهداف استعمارٌة واقتصادٌة وعلمٌة وتجارٌة،  تعددت أهداف وغاٌات االستشراق ما -

 إال أن أبرزها وأهمها تمثل فً الهدف الدٌنً الذي كانت ترعاه الكنٌسة.

تعمد المستشرقون االنحٌاز عن المنهج العلمً الذي ٌعتمد على التجرد من المٌول  -

 الشخصٌة من منطلق كرههم لإلسالم والمسلمٌن والعرب بصفة عامة.

لٌلة، وأسهموا مساهمة جبارة المستشرقون مهما كانت أهدافهم وغاٌاتهم، قدموا خدمات ج -

فً مجاالت الدراسات اإلسالمٌة واللغة العربٌة، والتً تتمثل فً إحٌاء كثٌر من التراث 

 العربً واإلسالمً، والمحافظة علٌها فً المكتبات األوروبٌة.

االستشراق ٌقوم أساسا على دراسة الشرق وحضارته وثقافته فً مراحل تارٌخٌة متعاقبة  -

أبرز مظاهر الغزو الفكري الذي اتبعه الغرب من مختلف األجناس للتوغل فً وهو ٌعد من 

انتهت معظمها بالتعصب والرغبة فً خدمة البالد الشرقٌة وبسط سٌطرتهم علٌها، ولقد 

 االستعمار وتنصٌر المسلمٌن وتشوٌه الثقافة العربٌة.

تدعمهم الكنٌسة أو الدولة  الهوت ٌوناالستشراق فً بداٌته كان دراسات و أبحاثا قام بها  -

 ولم تكن غاٌاتهم فً األساس إال تعلم اللغة العربٌة ودراسة اإلسالم .

أسهم المستشرقون فً رسم صورة للعرب، فكانوا تارة موضوعٌٌن وتارة متعصبٌن فً  -

 أرائهم متأثرٌن بالمرجعٌة التً استندوا إلٌها.

كان الفضل كله ٌعود إلى مستشرقٌها فً تعد فرنسا السباقة فً مضمار االستشراق، فقد  -

 دراسة التراث العربً اإلسالمً.

اعتمد المستشرقون على أسالٌب ووسائل عدٌدة لنشر أفكارهم وبسط نفوذهم على الفكر * 

 العربً ومن بٌن هذه الوسائل:

 .عقد المؤتمرات والندوات و إنشاء الجامعات 

 . طباعة ونشر الكتب 

 ه.خدمة االستعمار بكل أشكال 

 المجالت. إصدار 
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اختلفت مناهج المستشرقٌن فً دراستهم، من اعتمد على المنهج التارٌخً الذي ٌهدف إلى * 

ترتٌب وقائع تارٌخٌة وهناك من أخذ بالمنهج الوصفً، فكل رسم لنفسه منهجا مستقال فً 

 دراسته.

صورة العرب عند المستشرق الفرنسً لوٌس  إبرازوقد ركز البحث فً األساس على * 

 سٌدٌو وذلك من خالل كتابة تارٌخ العرب و أهم  ما وصل إلٌه البحث من خالل أرائه. 

عودة العرب إلى عٌشتهم البدوٌة بعد انحصارهم فً جزٌرتهم وصحاري إفرٌقٌة ومٌلهم * 

 إلى الوحدة السٌاسٌة.

علٌه وسلم وما تضمنه القرآن الكرٌم من  نقل صورة حقٌقة عن سٌرة الرسول صلى هللا * 

 وفضائل.  آداب

ما وقع فً األمة العربٌة الفاتحة ومحاربة العرب البالد األجنبٌة والحالة ذكر وقائع  *

 السٌاسٌة التً سادت وقت وفاة النبً صلى هللا علٌه وسلم.

 ٌا.تصوٌر لوٌس سٌدٌو قوة العرب وانحطاطهم بالمشرق وزوال حكم العرب من آس *

، وتحكم الدولة العلٌة على مدٌنتً الجزائر الغربٌةالحدٌث عن حالة العرب فً األقطار  *

 فً مراكش. اإلشراقوتونس و إنشاء سلطة 

 وفً األخٌر وصف سٌدٌو التمدن العربً فً الزمن األول والزمن الذي عاٌشه. 
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 قائمة المصادر و المراجع

 ـرٌم القـــرآن الك 
 ًصحٌح البخاري ، كتاب كٌف بدأ الوح 

ابراهٌم عبد المجدي اللبان، المستشرقون و االسالم ، مجتمع البحوث االسالمٌة ،  -1

1971. 
أحمد سماٌلوفٌتش ، فلسفة االستشراق و أثرها فً االدب العربً المعاصر دار الفكر  -2

 1973، 3العربً ، مصر، ط
ادوارد سعٌد" االستشراق ، المعرفة السلطة ، االنشاء" ترجمة : كمال أبو دٌب ،  -3

 1995، 4مؤسسة االبحاث العربٌة ، بٌروت ، لبنان ، ط
أل شاتلٌة، الغرة على العالم االسالمً، نقلها للعربٌة ، محً الدٌن الخطٌب ،  -4

 1985، 1المساعد الباقً، دٌوان المطبوعات الجزائر، "
، 1الجندي، الفكر االسالمً، مقدمات العلوم و المناهج، طبعة القاهرة، طأنور  -5

1972 
 أنور محمد زٌاتً ، زٌارة جدٌدة لالستشراق   -6
جمال الدٌن الشٌل" التارٌخ االسالمً و أثره فً الفكر التارٌخً االوروبً فً عهد   -7

 1969النهضة " دار الثقافة ، بٌروت ، 
 1971التغرٌب ) القاهرة(، دار االعتصام ، الجندي : أنور االسالم فً وجه  -8
جواد زٌهر، مذاهب التفسٌر االسالمً، ترجمة ، عبد الحلٌم النجار، طبعة دار اقرأ،  -9

 1983بٌروت، 
جولد تسٌمر، العقٌدة و الشرٌعة فً االسالم، ترجمة محمد ٌوسف و أخرون، دار  -11

 الكتاب الحدٌث، مصر ، الطبعة الثانٌة.
 همة من واقع المجتمع العربً، در مصر ، القاهرة .حسم العون ، عصور مل -11
، مصر، 2حسن حنفً" هموم الفكر و الوطن" دار قباء ، القاهرة ط -12

 246،ص1998
رودي باث " الدراسات العربٌة االسالمٌة فً الجامعات االلمانٌة ، ترجمة :   -13

 مصطفى ماهر 
شؤون االسالمٌة ، زكرٌا هاشم ابراهٌم " المستشرقون و االسالم" المجلس االعلى  -14

 1965القاهرة 
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سعد بن عبدهللا بن سعد الماجد، " موقف المستشرقٌن من الصحابة رضً هللا عنهم  -15

 2111، 1" دار الهدى النبوٌة و دار العقٌلة ، مصر ، الرٌاض، ط
سعٌد عبد الفتاح عاشور " المدٌة االسالمٌة، و أثرها فً الحضارة االوروبٌة،   -16

  1963النهضة المصرٌة، 
سٌاطة سامً الحاج" الظاهرة االستشراقٌة و أثرها فً الدراسات االسالمٌة "   -17

 1998، 3طرابلس ، الجامعة المفتوحة ، ج
السٌد محمد الشاهد ، رحلة الفكر االسالمً |من التأثر إلى التأزم| بٌروت ، دار  -18

 1994المنتخب العرب، 
خاصة فً الجزائر"  مكتبة الطٌب بن ابراهٌم" االستشراق الفرنسً و تعدد مهامه  -19

 2111الرحاب ، الجزائر 
عائشة بن عبد الرحمان " تراثنا بٌن ماضً و حاضر" معهد البحوث و الدراسات  -21

  1968العربٌة، اقلهرة ، 
عبد االفروج و مصطفى خالدي "التبشٌر و االستعمار و البالد العربٌة" المكتبة   -21

 1973العربٌة ، بٌروت البنات 
مد الجبري، االستشراق وجه لالستعمار ، مكتبة وهبة، عبد المتعال مح -22

 1995، 1القاهرة،ط
علد الرحمن حسن جنكة المٌدانً، اجنحة المكر الثالث و حوافزها التبشٌر،  -23

 2111، دار القلم ، دمشق، 8االستشراق ، االستعمار ،ط
، 3على بن ابراهٌم النملة، الشرق و الغرب، منطلقات العالقات و محدداتها ،ط -24
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 ممخص :

الشرقية، بصفة عامة و حضارة  مماتجاه فكري يعتني بدراسة حضارة األاالستشراق 

اإلسالم بصفة خاصة ،و قد كان مقتصرا في بداية ظيوره عمى دراسة اإلسالم و المغة 

العربية ،ثم اتسع ليشمل دراسة الشرق كمو بمغاتو وتقاليده و آدابو، فالمستشرقون ىم عمماء 

جنبي عن انآنا الغرب الذين اعتنوا بدراسة الشرق، ىذا االىتمام ولد صورة لدى االخر اال

  الشرقي  ) العربي(، و مفيوم الصورة يرتبط بمفيوم المرآة التي تعكس كل ما يقوم أماميا 

و لكن الصورة في ىذه الحالة تختمف من مشتشرق ألخر باختالف دوافع و اىداف كل 

مستشرق فيمكن ان تكون ايجابية تعكس الصورة  الحقيقية عن المجتمع العربي ، كما قد 

 مبية و مزيفة تيدف الى تشويو الحقائق و االسالم و كل ما يتعمق بيذا المجتمع .تكون س

و تعد فرنسا السباقة في ىذا الميدان و ذلك بفضل مستشرقييا و من ابرزىم لويس  

، الذي حاول ان يرصد تاريخ العرب و ينقل صورة حقيقة عنيم ، بمحاسنيم              سيديو 

و بطولتيم ، منذ العصر الجاىمي الى الزمن الذي عاصرىم كما و مساوئيم و مغامراتيم 

 نقمتيا كتب التاريخ ، وىذا ما تطرقنا إليو في ىذه المذكرة .

 الكممات المفتاحية:

 االستشراق ) الفرنسي( .1
 الغرب  .2
 العرب  .3
 الصورة  .4
 لويس سيديو  .5



 

Résumé  

L’orientalisme est une tendance intellectuelle qui s’occupe de l’étude de 

la civilisation des nations orientale en générale et la civilisation de l’Islam en 

particulier il a été enferme au début de son apparition à l’étude de l’Islam et 

l’arabe il s’est alors étendu pour inclure l’étude de l’EST entier dans ses 

langues ; traditions ; et littérature 

Les orientalistes sont les scientifiques occidentaux qui se sont occupés et 

ont l’intention de l’étude de l’EST  

Cette intention a produit une image aux estrangers de l’ego orientale 

(arabe) ; une image qui est le miroir qui reflète ce qui est avant qu’il ; mais 

dans ce cas les opinions varient d’un orientaliste a un autre donc elle peut 

être positive qui reflète la vraie image de société arabe ; ou c’est négative et 

fausse qui a pour but de déformer les faits et l’Islam et tout ce qui relaté  a 

cette société  

La France était un pionner dans ce champs grâce à ses orientaliste ; et les 

plus en vue d’eux c’est LOUIS SIDO qui a essayer de suivre l’histoire des 

arabes et transmettre une vrais image d’entre eux avec leur sens ; 

inconvénients ; ses aventures et héroïsme du période près islamique au temps 

qu’il a vécu avec eux ;comme c’est rapporté par des livres d’histoire à quoi 

nous avons abordé dans notre recherche 

Mots clés : 

1. L’Orientalisme (français) 

2. L’Occidentale 

3. Les arabes  

4. L’image 

5. Louis sido 
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