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 كلمة شكر

كس إذا زضّت، كس َاحلمد حتٖ تسضٖ، َلك احلمد َالّشاللًم لك الّش
، أنت خلقتين َصُزتين كما تشاء بإتقاى. ضاالّسكس بعد َلك احلمد َالّش

َأسبغت علْ مو نعمك . َاإلمياىشسائع احلّق  إىليدِتين بفضلك 
بال عّد َال حشباى. فلك احملامد كّلًا خبُاطسٓ َجُازحْ َلشانْ. 

 كس ِا ذا اجلُد َاإلنعام َاإلحشاى.َلك الّش

مو أناز لْ طسِق البحث َأَالنْ بهصائحٌ،  إىلَخالص شكسٓ 
َبتُجًّاتٌ َتُصّاتٌ، َمل ِبخل باملتابعٕ اجلدِٕ املستبطٕ بضسَزٔ 

 علمّٕ البحث َصسامتٌ، فلٌ شكسٓ َامتهانْ األستاذ الدكتُز:

 محُدٓ حممد

جهٕ املهاقشٕ اليت تفّضلت بقساءٔ يرا كس ألعضاء الّلَجزِل الّش
َّْتكّسالبحث َأشسفت علٖ تقُميٌ َنقدٍ،   باآلزاء الّشدِدٔ. مت عل
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تعكس العالقة بني الّشرق والغرب، حبيث يشّكل الطّرف األّول موضوع الّدراسة  االستشراق ظاىرة
والبحث للثاين يف رلاالت حيويّة عّدة منها األدبّية واستقطبت ىذه الّدراسات  اىتمام الباحثني والّدارسني والّنقاد 

مدعاة تعّمق ادلستشرقني فيو  يف ىذا اجملال، مل امتاز بو األدب العريب من خصوصّيات حضاريّة وفكريّة، كانت
 درسا وحتليال...وغريىا.

حاول االستشراق رسم الّشرق وعلومو بصور عديدة يف عيون وعقول الغربيني وذلك بناء على أىداف 
 سلتلفة سطّرهتا إيديولوجّيات وسياسات البلدان األوروبّية، فأّسست مدارس لدراسة الّشرق وآدابو.

دلدارس االستشراقّية اليت تبّنت فكرا خاّصا ومنهجا سلتلفا يف دراسة األدب ادلدرسة األدلانّية من بني ا
الّشعري  واإلرثالعريب، من خالل ثّلة من ادلستشرقني الذين بذلوا جهودا خلدمة الّلغة العربّية أّوال وتارخيها ثانيا 

 عن سلطوطات قدميةوكانت ىذه اجلهود على جبهات شّّت تصّب يف ىدف واحد، حيث كشفوا الغطاء  القدمي
 ونشروىا ونصوص قدمية حّققوىا، فأحيوا بذلك مرحلة تارخيّية مهّمة وغنّية يف ثقافة العرب.

انتهج األدلان منهجا مغايرا وصارما ودرسا منهجّيا وفّيا، سار عليو القدامى واحملدثون، رغم اختالف 
يب، يف ماىيتو وبداياتو ووصولو وتدوينو وقراءتو، الظرف الّزمين وادلوضوعات والقضايا اليت أثريت حول الّشعر العر 

فنأوا بأنفسهم عن الّتوجهات السياسّية ومل يكونوا مسرّيين من طرف حكومتهم ومل يلقوا الّدعم منها يف نفس 
 الوقت.

عريب والغريب، يف إعادة ال ميكن أن نغمطهم حّقهم يف ازدىار الّدراسات حول الّشعر العريب يف العادلني ال
ادلعروفني وتقدميهم   حديثة، كشفت عن ميزات أخرى لو وحّّت بعض الّشعراءودراسة وفق مناىج  تارخيو بعث

 كذلك جملموعة ال بأس هبا من القصائد واألشعار العربية اليت كانت مغمورة.

قضّية الّشعر العريب شغلت ادلستشرقني األدلان وغري األدلان منذ زمن طويل وشغلت بذلك علماءنا 
نا ووّلدت بينهم ردود أفعال سلتلفة ومتباينة، فشّق منهم كان معرضا لكّل ما ىو غريّب وشّق معتدل انتقى ومفكري

ما يتناسب مع دينو ولغتو وتفكريه، شّق آخر مؤيّد تأثّر بعلوم الغرب وادلناىج النقديّة احلديثة يف دراسة األدب 
واألثر كان واضحا وجلّيا، فقد تتلمذوا على أيديهم وهنلوا العلوم كانت مباشرة العريب والّشعر، ألّن العالقة بينهما  

 واآلداب مبعيتهم، فلم يكن ذلم ليحيدوا عن درهبم.
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االستشراق األدلاين دتّيز عن ادلدارس االستشراقّية األخرى باحلياد وادلوضوعّية أيضا، فهو مل يرتبط 
بسمعة طّيبة واشتهر مستشرقوه باألعمال اجلليلة اليت  باالستعمار ومل يسيطر على عادلنا اإلسالمي، من ىنا حظي

وغريىم، وريناتا يعقوبي...وآنا ماري شميل وصوال إىل بروكلمان، و هونكه زيغريدو رايسكهـقّدموىا، بدءا ب
، وىذا ما أثرى الدرس االستشراقي يف التأثر بو وفهم الّنصوص الّشعرية قراءاهتم للّشعر العريبزيادة على اختالف 

وال تقّبلو كذلك مجلة وتفصيال وإّّنا الّنظرة الّنقدية زوايا سلتلفة، فال ميكننا أن نرفض االستشراق األدلاين كلّية  من
 وادلوضوعّية يف الّدراسات ادلقارنة اليت تنصف الّطرف اآلخر.

اليت  خصوصّية ادلدرسة األدلانّية يف منهجها وطرحها وحبثها  أدى بنا إىل طرح مجلة من الّتساؤالت
 سنخّصها بالّدراسة واليت صلملها يف:

 ما ىي ادلنهجّية االستشراقية اليت انفردت هبا ادلدرسة األدلانية يف دراسة األدب العريب والّشعر حتديدا ؟ -

 وما ىي مجلة اليت قّدمتها خدمة لو؟ وما طبيعة دراسة ادلستشرقني األدلان القدامى واحملدثني حول الّشعر العريب؟-

ىو أثر ادلدرسة األدلانّية يف الّدارسني العرب وردود ا ىي أبرز االستنتاجات من خالل ادلقارنة بينهما؟ وموما -
 أفعاذلم جتاىها؟ وما طبيعة االستشراق األدلاين اليوم يف ظّل احلداثة والعودلة؟ .

دامى واحملدثني منهم مل نطّلع على دراسة مقارنة بني الق سبقتنا دراسات حول االستشراق األدلاين، لكّننا 
حول الّشعر العريب وىذا ما شّجعنا إىل ادلضّي يف ىذا البحث زلاولني استظهار أوجو الّتشابو واالختالف بينها 

 وأىم األعمال ادلقدمة يف ذلك والّتنوع الذي مّس ىذه الدراسات حول الّشعر العريب. 

مستقّلة عن االستشراق األدلاين يف عالقتو بالّشعر أّما دواعي اختيار ىذا ادلوضوع، فهو عدم وجود دراسة  
العريب، بل كانت دراسات تتناول االستشراق األدلاين بصورة عاّمة ومل يكن الّّتكيز على جنس الّشعر وادلوضوعات 

 ادلتعّلقة بو ومل تكن تلك ادلقارنة بني اجليلني.

كتب ذلا عالقة بادلنهج الّتارخيي أبرزىا    من ادلراجع اليت ساعدتنا على الّتعامل مع طبيعة ىذا البحث، 
يحي وهيب الجبوري إىل كتب االختصاص مثل:  باإلضافة(، تاريخ حركة االستشراق) فوك يوهانكتاب 

)فلسفة  أحمد سمايلوفيتش)موسوعة ادلستشرقني(،  عبد الرحمن بدوي)ادلستشرقون والّشعر اجلاىلي(، 
ادلستشرقون رضوان الّسيد ) )ادلستشرقون(،  نجيب العقيقياالستشراق وأثرىا يف األدب العريب ادلعاصر(، 
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)تاريخ األدب كارل بروكلمان )إسهامات ادلستشرقني يف نشر الّّتاث اإلسالمي(، علي إبراهيم الّنملة األدلان(، 
 .وغريىم بالّلغة العربّية والّلغات األجنبّية األخرى)ادلستشرقون األدلان( صالح الّدين المنجد العريب(، 

ثالثة فصول يتصّدرىا مدخل تناولنا فيو تعريف االستشراق وبدايات  إىلارتأينا تقسيم ىذا البحث  
 االستشراق األدلاين وتارخيو ونشأتو وتطوره.

يف دراسة األدب العريب  االستشراقّية ، تضمن ادلنهجّيةعنونا الفصل األّول: اخللفّيات االبستيمية للفكر االستشراقي
بادلقارنة مع ادلنهجّية األدلانية، مّث دراسة االستشراق لألدب العريب القدمي واحلديث وصوال إىل أىّم اصلازات 

 االستشراق األدلاين يف حقل األدب العريب والّشعر.

ين والّشعر العريب، عرضنا من خاللو دراسة خّصصنا الفصل الثاين: للّدراسة التطبيقّية حتت عنوان: االستشراق األدلا
القدامى للّشعر العريب أّوال واخّتنا ثّلة منهم وراعينا الّتنوع فيما بينهم إلثراء البحث حولو، مّث انتقلنا إىل دراسة 

للّشعر  احملدثني للّشعر وراعينا نفس الّتنوع يف اختيار ادلستشرقني، أخريا عقدنا ادلقارنة بني الفئتني يف دراساهتم
 العريب وموضوعاتو.

فيما اشتمل الفصل الثّالث على: االستشراق األدلاين والّتحديات الشرقّية، احتوى ثالث مباحث أوذلا: الّشعر 
عند األدلان بني الّتأثري التأثّر وثانيهما: أثر ادلدرسة األدلانية يف الّدارسني العرب وموقفهم منها، أّما ثالثا:  الّصويف

 ألدلاين راىنا.االستشراق ا

أّما اخلادتة فتضّمنت أىم النتائج اليت توّصل إليها البحث وإجابة موجزة عن اإلشكاليات اليت طرحناىا يف مقدمة 
 عملنا.

تطّلب البحث يف ىذا اجملال دقّة وقراءة متأنية، ليكون العمل بقدر االصلاز الذي قّدمو ىؤالء ادلستشرقون  
التأيّن يف اختيار ادلستشرقني الذين جيّسدون ىذا العمل  ما، فكان لزاما عليناخدمة للّشعر العريب واألدب عمو 

عن نظريه، فوجدنا يف ذلك خيطا رفيعا يفصل بينهم،  -ولو بالقدر القليل-وانتقاء منهم من كانت دراستو ختتلف
، تاريخّيا منهجا، واتّبعنا يف ذلك الّدقيق شلّا حّتم علينا الّّتيث والّتصرف ألّن موضوع الدراسة مشّتك بينهم،

 كارل بروكلمانرصدنا من خاللو بدايات االستشراق وأىم األعمال الّتارخيية لبعض ادلستشرقني على رأسهم 
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 دراسة الّشعر العريب استخلصنا من خاللو أوجها سلتلفة منها متشاهبة وأخرى سلتلفة يف ،مقارنا منهجاو
 ة اليت راجت حولو قدميا وحديثا.وموضوعاتو وأىّم القضايا اجلوىريّ 

وكعادة كّل باحث فقد واجهتنا عقبات مجّة، كان على رأسها افتقار ادلراجع اليت تدرس ادلستشرقون 
األدلان يف عالقتهم بالّشعر العريب، ألّن جّل الّدراسات كانت يف اإلسالمّيات، من جهة أخرى ال ميكننا إحصاء 

حول الّشعر العريب، شلّا صّعب علينا عملية االنتقاء، كذلك شّح الدراسات حول مجيع جهود ادلستشرقني وأعماذلم 
يف أعماذلم، باإلضافة إىل ادلواقف العربية الكثرية اليت مل يتسّّن لنا رصدىا كّلها  األدب العريب والّشعر احلديث

 واليت تتطّلب الصفحات الّطوال.

وأقّر بفضلو بعد الّلو سبحانو وتعاىل وأعّتف  محمد حموديأشكر أستاذي ادلشرف األستاذ الدكتور 
جبميلو وأوّجو لو جزيل الّشكر والعرفان، مل حتّملو معي من مشّقة التوجيو واالعتناء هبذا البحث وصربه وعطائو 

 الفكري الذي ساىم بشكل كبري يف اصلازه وخاّصة حسن معاملتو.

قارنة بني جيلني من ادلستشرقني األدلان يف وبعد...ما ىذا البحث ادلتواضع إاّل زلاولة إلحداث ادل
إسهاماهتم الّلغوية واألدبية واستخالص الّتنوع احلاصل يف دراساهتم للّشعر العريب القدمي واحلديث واثر ادلدرة يف 

 الّدارسني العرب ومنهج البحث.  

 أمسى معاين الّتقدير واإلجالل محمد حمودي :الدكتور أستاذي األستاذ إىل                                     

 والّله ولّي الّتوفيق                                                                                                 

 

 

  



 

 

 

 مدخل
 يف رحاب اإلستشراؽ 

  



 االستشراقمدخل                                                            في رحاب  

 

2 

ر كثَتا على ألسنة خطبائنا كعلمائنا كمثقفينا على اختالؼ توجهاهتم كمشارهبم، االستشراؽ لفظ يتكرٌ 

كالعرب، كتارة كالذـ كاالحتقار الختالؼ نظراهتم َف يأت بو اؼبسلموف  متحٌدثُت تارة عن االستشراؽ كعلم أتى دبا

ت يف اىتماـ صبيع كهبذا احتلت قضية االستشراؽ كاؼبستشرقُت أمهية خاٌصة بُت قضايا العصر، ذبلٌ  ؽبذا العلم،

دبا  رة اللتقائها أك التأثٌ ة كاألدبيٌ ق من نتائجها الفكريٌ هبا، ؿباكلُت اقتفاء مسارىا كالتحقٌ  علماء العاَف اإلسالميٌ 

 طور.قي ك التٌ ينفع منها للرٌ 

على الٌسواء، ففي العاَف الغريب َف  اإلسالميٌ فيو أف االستشراؽ لو أثر كبَت يف العاَف الغريب كالعاَف  كفبا الشكٌ 

ص من القيود اليت فرضها ر فيو أك ديارس فعال مرتبطا بو أف يتخلٌ رؽ أك يفكٌ يعد يف كسع أحد أف يكتب عن الشٌ 

ال يكاد جيد اؼبرء ؾبلة أك صحيفة أك كتابا إال  اإلسالمية الفكر أك العقل، يف عاؼبنا العريب حريٌ  االستشراؽ على

 .1كفيها ذكر أك إشارة إُف شيء عن االستشراؽ أك ديت إليو بصلة قريبة أك بعيدة

ؾ أقالما كتفتح نقاشات كقف فيو ة مثَتة للنقاش، حرٌكت كمازالت ربرٌ ة كظاىرة معرفيٌ االستشراؽ حركة فكريٌ 

اؼبتناظركف يف معسكرين كبَتين: معسكر من اؼبؤيدين كآخر من اؼبعارضُت، كقد ظهرت بُت الطائفتُت كوكبة ثالثة 

من تدعوا إُف نقد موضوعي يعكف على قراءة االستشراؽ قراءة ؾبردة على اؼبواقف اؼبسبقة ملتزمة اغبياد يف 

 األحكاـ. إصدار

عديدة  تعاريفوض يف ماىية ىذا العلم، فهناؾ اػبف نعٌرؼ ىذه اؼبفردة )استشراؽ( قبل كجيدر بنا أ

 لالستشراؽ:

كمن  2االستشراؽ كلمة مشتقة من مادة "شرؽ" يقاؿ: "شرقت الشمس: طلعت ك أشرقت: أضاءت" لغة:

 .1"أشرقت الشمس شرقا ك شركقا إذا طلعت"

                          
 .11، ص1991، 1ؿبمود ضبدم زقزكؽ، االستشراؽ كاػبلفية الفكرية للصراع اغبضارم، دار اؼبعارؼ، القاىرة، ط 1
 .812، ص1991، 4ؿبمد أبوبكر الرٌازم، ـبتار الصٌحاح، تح: مصطفى ديب البغا، دار اؽبدل، عُت مليلة، اعبزائر، ط 2
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يبدك معٌت كلمة "استشراؽ" أدخل نفسو يف أىل الشرؽ كأصبح رؼ كعلم االشتقاؽ، كاستنادا إُف قواعد الصٌ 

غوية اغبديثة أف رؽ، كقد ذكرت بعض اؼبصادر اللٌ رؽ، أم صٌوب كجهو كبو الشٌ و كبو الشٌ منهم، أك دبعٌت آخر اذبٌ 

 .2رؽ كلغاهتم"ؽ" طلب علـو الشٌ امعٌت "استشر 

ج عن معٌت الواحد يف جٌلها، "ففي اؼبنهل أما عن اؼبعاجم العربية اغبديثة، فإف كلمة "استشراؽ" َف زبر 

 .3" الشرقي ك اؼبشرقي"Oriental" ك "Orientجاءت لفظٌتا: "شرؽ" ك "مستشرؽ" مقابلة للفظة الفرنسية "

 حيث يعرفو دبا يلي: الروسأما يف اؼبصادر الغربية فيمكن الرجوع إُف معجم 

 .4الشرقية""االستشراؽ ؾبموعة نظم موضوعها كغرضها دراسة اغبضارات 

 5كمعجم آخر يعرفو كما يلي: "االستشراؽ دراسة شعوب الشرؽ كحضاراهتا"

ق باؼبفهـو االصطالحي أك العلمي فال يوجد تعريف ثابت متفق عليو لالستشراؽ كأصبح من أما فيما يتعلٌ 

  لو.عب إجياد مفهـو معٌُت الصٌ 

رؽ الذم خيتص بو االستشراؽ فمكانو جغرافيا ا الشٌ رقي" أمٌ رؽ أك علم العاَف الشٌ االستشراؽ ىو "علم الشٌ 
 . 6رقية بالقياس إلينا"احية اعبنوبية الشٌ من النٌ 

على  بارث( كما حرص اؼبشرؽ  الفيلولوجيا و فقو اللغة ): "فإذا عرٌفنا االستشراؽ اآلف على أنٌ فوككيقوؿ 
 .7تسميتو فال تكوف بذلك قد مرقنا"

                                                                               
، 8111، 1، ط11حيدر، مراجعة عبد اؼبنعم خليل إبراىيم، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، ؾبلد ور، لساف العرب، ربقيق أضبد عامرابن منظ 1

 .812ص
 .88، ص1992أضبد ظبايلوفيتش، فلسفة االستشراؽ كأثرىا يف األدب العريب اؼبعاصر، دار الفكر العريب، القاىرة، مصر،  2
 .211-211، ص8114، 1عريب، دار الكتاب، ط -إدريس، اؼبنهل، قاموس فرنسيسهيل  3

4
 Le petit la rousse, libraire la rousse, paris, 1986, p 707. 

5
 HACHETTE, 2005, hachette livre, paris, 2004, p1161. 

، ص 1992طفى ماىر، دار الكتب العريب للطباعة كالنشر، القاىرة، يف اعبامعات األؼبانية، ترصبة: مص كاإلسالميةركدم ، الدراسات العربية  بارث 6
11. 

ركبا حىت بداية القرف العشرين(، ترصبة: عمر لطفي العاَف، دار اؼبدار ك يف أ كاإلسالميةيوىاف فوؾ، تاريخ حركة االستشراؽ )الدراسات العربية  7
 .9، ص8111، 8، بَتكت، لبناف، طاإلسالمي
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باالستشراؽ اليـو دراسة الغربيُت لتاريخ الشرؽ كأفبو، كلغاتو، كآدابو، عن ىذا اؼبصطلح: "يراد  الزيّاتكيقوؿ 

ين، راسة العربية لصلتها بالدٌ و يف العصور الوسيطة كاف يقصد بو الدٌ كعلومو كعاداتو كمعتقداتو كأساطَته، كلكنٌ 

 .1كدراسة العربية لعالقتها بالعلم"

رقي، ككلمة مستشرؽ باؼبعٌت العاـ تطلق على  اَف الشٌ و علم الشرؽ أك العكىناؾ من يعٌرؼ االستشراؽ: "بأنٌ 

 .2رؽ أقصاه كأكسطو كأدناه، يف لغاتو كآدابو، كحضارتو كأديانو"كل عاَف غريب يهتم بدراسة الشٌ 

رؽ بالقياس لنا كبن األؼباف رؽ قد تعٌرض للتغيَت يف معناه، فالشٌ : "إف اسم الشٌ بارثكيقوؿ اؼبستشرؽ األؼباين 

 .3تار اغبديدم كما كاف يسمى كذلك يف اؼباضي"، العاَف القابع خلف السٌ اإلسالميتعٍت العاَف 

يف حُت يذكر لنا شكرم النجار يف ىذا اؼبوضوع: "أنو يؤخذ بعدة معاف متداخلة كـبتلفة كلعل أىم معٌت 

اؼبعرفة للكلمة ىو اؼبعٌت األكادديي، إذ كلمة مستشرؽ بشيء من التجاكز على كل من يتخصص يف أحد فركع 

اؼبتصلة بالشرؽ من قريب أك بعيد، كشبة مفهـو آخر لالستشراؽ أعٌم ىو اعتبار االستشراؽ أسلوبا للتفكَت يرتكز 

 . 4كاؼبعريف بُت الشرؽ ك الغرب" اإلنساينعلى التمييز 

ؿ كقد يتوسع مفهـو االستشراؽ ليشمل لغات ىذه البلداف )الشرقية(، فاؼبستشرؽ ىو ذلك الباحث الذم حياك 

 .5دراسة اآلخر بكل ما فيو كعليو كتفهمو، كلن يتأتى لو الوصوؿ إُف نتائج سليمة ماَف يتقن لغات الشرؽ

كمن ىذا كٌلو فإف مصطلح االستشراؽ كتعريفو كحقيقتو ظٌل يًتٌنح بُت صبلة من التعريفات، ككٌل منها تصبغو 

غربٌية إُف علم لدراسة الشرؽ ك قضاياه إُف فرع صبغة جديدة حسب ما يتناسب كفكرىا كميوؽبا، من حركة فكريٌة 

ر حىت الٌساعة على مفهـو شاؼ كمغزل حقيقي كصريح فهو بذلك حقل اؼبعرفة اؼبتصلة بالشرؽ كغَتىا، فلم نستقٌ 

                          
 .118اريخ األدب العريب، دار النهضة، مصر للطباعة، القاىرة، دت، صأضبد حسن الزيات، ت 1
 .12صمرجع سابق، ؿبمود ضبدم زقزكؽ، االستشراؽ كاػبلفية الفكرية للصراع اغبضارم،  2
 .12ىػ، ص1414مية يف العاَف العريب، الرياض، يعلنايف بن تنياف، ؿبمد آؿ سعود، اؼبستشرقوف كتوجيو السادسة التٌ  3
 .91-19، ص1921، سنة 11َف االىتماـ باالستشراؽ؟، ؾبلة الفكر العريب، العدد شكرم النجار،  4
 .11، ص1921، 1ينظر، ؿبمد حسُت علي الصغَت، اؼبستشرقوف كالدراسات القرآنية، اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع، بَتكت، ط 5
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وع بتنوع موضوعاتو كاختالفها عن بعضها كعدـ ذبانسها، كىذا التنوع كاالختالؼ حبث تتباين فيو اآلراء ك تتنٌ 

الباحثُت كاؼبهتمُت هبذا اغبقل جعل منهم يقركف بزئبقية ىذا اؼبوضوع، كليس لو تعريفا ثابتا، كأف  لدل صبلة من

 ىذا األمر ضربا من اؼبستحيل.

اىرة االستشراقية ال ديكن ؽبا أف تستقر عند حركة معينة، فهي بتعدد حركاهتا تتعدد أىدافها كزبتلف الظٌ 

لغايات اؼبسطرة آنفا فزئبقية االستشراؽ يف مفهومو جعل منو متعدد باختالؼ الطابع كاعبو اليت تدرس فيو، كا

 اؼبفاىيم كمتغَت التعريفات كمتأقلم حسب الزماف ك اؼبكاف، كىذا ما يشكل خصوصيتو.

كلعٌل السبب الرئيسي يف ذلك يعود بدرجة أكُف إُف غموض اؼبصطلح الذم خٌص هبذا اؼبيداف، كىو على 

كاألدب،  اآلثاريدؿ على كل شيء، كال يكاد يدٌؿ على شيء بعينو، ففيو حيشر علم  قدر من الشموؿ، حبيث أنٌو

ؼبا بينها  مراعاةكيقرف علم االجتماع باإلسالميات، مت ذبمع ىذه االختصاصات كغَتىا ربث عنوانو الواحد دكف 

 .1من فركؽ نوعية، كاختالفات جوىرية

افاتو كمعتقداتو كآدابو كعاداتو كتقاليده كأساطَته كتارخيو، رؽ يف ثقفالتعريف األعٌم لالستشراؽ ىو دراسة الشٌ 

 .2من قبل علماء كمؤسسات علمية غربية

كآداب اؼبسلمُت كؾبتمعاهتم، كتفاصيل حياهتم من غَت اؼبسلمُت  اإلسالميةكاألعٌم من ذلك ىو دراسة العلـو 

 كمن مؤسسات علمية غَت مسلمة. 

العربية لالستشراؽ، يتضح لنا أٌّنا تتقاطع يف شيء من التعريف، كيبقى عاريف السابقة الغربية ك من خالؿ التٌ 

رؽ بصفة عاٌمة؟ أـ رؽ كآداهبا كعاداهتا كتقاليدىا... فهل اؼبقصود ىو الشٌ مشًتؾ لديها كذلك يف دراسة علـو الشٌ 

 كالعرب اؼبوجودة يف الشرؽ؟. اإلسالـدراسة حضارة 

                          
 .898، ص 8111اؼبستشرقُت كمصدريتهم، مكتبة بيساف، بَتكت، ملة، مصادر االستشراؽ ك النٌ  إبراىيمعلي بن  1
 .11صمرجع سابق، يف اعبامعات األؼبانية،  كاإلسالميةركدم بارث، الدراسات العربية  2
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لعرب غَت اؼبسلمُت فقط بل إدخاؿ الشرقيُت غَت اؼبسلمُت ليس القصد من إغفاؿ جهة أك مكاف إدخاؿ ا

كالعلـو العربية، فهناؾ من  اإلسالميةالذين حياكلوف االطالع على اغبضارة  الشرقيُتبشكل عاـ، كحىت من 

 ....كغَتىا.كإفريقيااؼبستشرقُت الياباف ككوريا كالصُت كاؽبند كدكؿ جنوب أسيا األخرل 

شرقُت من غَت الغربيُت ردبا يكونوف عالة على اؼبستشرقُت الغربيُت، حُت تتلمذكا البأس من القوؿ بأف اؼبست

إنتاجاهتم الفكرية، أك تبنوا منهجهم يف البحث، أك حاكلوا تدقيق بعض أغراضهم اليت سعى  قرؤكاعلى أيديهم أك 

الغربيوف إُف تدقيقها من خالؿ دراستهم كنشاطاهتم يف ىذا اجملاؿ، إاٌل أف اؼبستشرقُت من غَت الغربيُت قد يكونوف 

 سباب عٌدة منها:     أكثر إقباال على اؼبوضوعية يف دراسة علـو اؼبسلمُت، كما يتعلق هبم أل

ال نستطيع  إٌف اؼبستشرقُت من غَت الغربيُت قد ال ديلكوف اعبذكر التارخيية اليت دفعت إُف االستشراؽ، كإف كنا -1

 ُت من ىذه اعبذكر.أف كبرر بعض اؼبستشرق

ثر يف نشر  من غَت الغربيُت قد ظهركا يف كقت بداية اؼبسلمُت حركة فكرية قوية، كاف ؽبا أإف اؼبستشرقُت -8

الًتاث كترصبة شيء منو على لغات أخرل غَت العربية، السيما األؼبانية مث االقبليزية، اللغة الشائعة يف معاىد العلم 

 .1اليـو

 يف صنف كاحد كاغبكم عليهم دبوقف كاحد، فهناؾ أصناؼ ك كٌلو، ال ديكن تصنيف اؼبستشرقُتكألجل ذل

كعلـو الشرؽ ألىداؼ خبيثة قاصدين  اإلسالـن يتعاطف معهم، درسوا ـبتلفة، منهم فئة كمعظمهم من اليهود كفب

األفكار اؼبغرضة عنو، ك التطٌرؽ إُف  أثَت على اؼبسلمُت من خالؿ بثٌ يف ذلك ؿباربتو كالتشكيك فيو كالتٌ 

ي ، ككذلك ؿباكلة ربقَت كل عمل عريب أك إقباز إسالماإلسالـاؼبوضوعات الشاٌذة كاؼبسائل اؼبسكوت عنها يف 

 حيقق التقدـ ك البناء الفكرم اغبضارم.

                          
 . 14-2، ص1929الديب، اؼبستشرقوف كالًتاث، مكتبة ابن تيمية، البحرين،  ؿبمود عبد العظيم ،ينظر 1
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رقية كالعربية قدًن كلو مآثر صبٌة يف نشر العلم كالثقافة الشٌ كصنف آخر اٌتسم باؼبوضوعية يف الطٌرح كالتٌ 

باػبصوص من خالؿ تسهيل الوصوؿ إُف اؼبصادر القددية كاحملافظة على اؼبؤلفات، بل تصنيفها كحفظها من 

 ىت نشرىا فالتعميم مرفوض كاغبكم العاـ غَت مقبوؿ.التلف كإعادة فهرستها كح

 اؼ:أصن ف من حيث اىتماماهتم كميوالهتمكاؼبستشرقو 

 .1صنف اىتم بالقرآف الكرًن كعلومو -

 الشاٌذة. اإلسالميةصنف عيٍت باألحكاـ  -

 .2سوؿ صلى اهلل عليو كسلمَتة النبوية كشخص الرٌ صنف اىتم بالسٌ  -

 .3اإلسالميةائفية كالفرؽ صنف رٌكز على الطٌ  -

 .4اإلسالميةيف العاَف كالفتوحات  اإلسالميوسع صنف اىتم بالتٌ  -

كطبيعة اغبٌكاـ اؼبسلمُت من كالٌة ك أمراء كحٌكاـ أمصار كحىت اػبلفاء  اإلسالميصنف ركز على نظاـ اغبكم  -

لشخصيات )العصر العباسي( ككانت ىناؾ دراسات منفردة لبعض ا اإلسالميةالراشدين خاصة يف عصر اغبضارة 

 .ىارون الرشيداغباكمة أمثاؿ  اإلسالمية

 كزخرفة كغَتىا. إسالمي، من خٌط عريب كمعمار اإلسالميةصنف أخر رٌكز على اآلداب العربية ك الفنوف  -

كماؽبا من تأثَت كما عليها من تأثر باغبضارات األخرل كاألمم  اإلسالميةكصنف آخر اىتم كثَتا بدراسة اغبضارة  -

 .5الغَتية

                          
 .899، ص8111ينظر، علي بن ابراىيم النملة، اؼبستشرقوف كالقرآف الكرًن يف اؼبراجع العربية، مكتبة بيساف، بَتكت،  1
 .112، ص8111ينظر، علي بن ابراىيم النملة، اؼبستشرقوف كالسنة ك السَتة  يف اؼبراجع العربية، مكتبة بيساف، بَتكت،  2
 .884، ص8111يف اؼبراجع العربية، مكتبة بيساف، بَتكت،  كاإلسالـرقوف ينظر، علي بن ابراىيم النملة، اؼبستش 3
 .819، ص8111ينظر، علي بن ابراىيم النملة، االستشراؽ كعلـو اؼبسلمُت  يف اؼبراجع العربية، مكتبة بيساف، بَتكت،  4
 .12-11، ص 1921ؿبمد عبد الفتاح علياف، أضواء على االستشراؽ، دار البحوث العلمية، الكويت،  ينظر،5



 االستشراقمدخل                                                            في رحاب  

 

8 

كلها أصناؼ اختلفت يف منهجيتها لدراسة الشرؽ كعلومو، إضافة إُف صنف آخر ىو من أبناء اعبلدة 

فبن تأثركا بالٌتيار الغريب كتتلمذكا على يد اؼبستشرقُت األؼباف كغَتىم كاتٌبعوا  اإلسالميالعربية، كمن نفس اؼبعتقد 

 منهجهم يف الدراسة كالبحث.

معها البدايات األكُف لالستشراؽ فبعضها يعطي تارخيا بعينة، كالبعض  دت مفاىيم االستشراؽ كتعددتتعدٌ 

اآلخر يعطي حقبة زمنية أك عصر من العصور اليت مٌر هبا الشرؽ كربطو بأحداث معينة، كإمنا يعتمد على حوادث 

 اتو. كغايات كأىداؼ أراد االستشراؽ الوصوؿ إليها، فجعلت ىي بداياتو كمعها تغَتت مفاىيم حسب تغَت فًت 

كافع د أحد الباحثُت أف الدٌ ككما اختلف اؼبفهـو كالبدايات اختلفت كذلك يف الدكافع ك الغايات، كيؤكٌ 

 ا ال زبرج عن غايتُت ديكن تلخيصها فيما يلي:عت فإّنٌ كاألىداؼ مهما اختلفت كتنوٌ 

 ، فيؤمن بو كحيمل رايتو.اإلسالـالغريب من أف يرل نور  اإلنسافضباية  -1

 .1كدراسة أرضو كمياىو كطقسو كجغرافيتو كرجاالتو كتراثو قصدا للوصوؿ إليومعرفة الشرؽ  -8

كاستشراؽ اليـو ليس ىو استشراؽ األمس فما نقصده اليـو من استعمالنا للفظة استشراؽ، خيتلف عن 

اؼبفهـو ذلك االستشراؽ األكؿ دبفهومو اللغوم كبنشأتو األكُف، فلقد تطٌور اؼبفهـو كفما كَف يعد قاصرا على ذلك 

 الضٌيق.

كحضارة   اإلسالـاالستشراؽ اليـو مدرسة كعلم كسياسة اقتصاد، كخباصة عندما يكوف "الشرؽ" ىو 

 كموركث أديب ضخم حيمل أسرار ىذه األمة كتارخيها. 2كعقيدة ك تراث كأٌمة،

 كاإلسالميةاالستشراؽ مرتبط كل االرتباط باؼبوركث التارخيي للشخصية الغربية يف نظرهتا للحضارة العربية 

كىو موركث مثقل بالًتاكمات النفسية، كمشاعر ضاغطة مسيطرة على حركة الفكر مؤثرة يف السلوكيات 
                          

ىػ، 1411، رئاسة احملاكم الشرعية ك الشؤكف الدينية، الدكحة، اإلسالميينظر، عبد العظيم ؿبمود الديب، اؼبنهج يف كتابات الغربيُت عن التاريخ  1
 .19-12ص

، 8118للًتبية ك العلـو كالثقافة، الرباط، اؼبملكة مغربية،  اإلسالميةؿبمد فاركؽ النبهاف، االستشراؽ، تعريفو، كآثاره ك مدارسو، منشورات اؼبنظمة  2
 .18ص
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استطاع بذكاء أف يوجد ربالفُت الثقافة  كاؼبواقف...كارتبطت حركة االستشراؽ اليـو باؼبفهـو اغبضارم الغريب الذم

 .1كالسياسية

وسع اؼبفاىيمي ؼباىية األشياء كاؼبواضيع كاألصوؿ ب كلو امتدادات يسعى من خالؿ التٌ االستشراؽ متشعٌ 

كاؼبعتقدات كاغبفريات كغَتىا، فػ "قراءة االستشراؽ ىي كعي لشخصيتنا أننا نرل الذات يف مرآة الغرب، إّنا 

التغريب السياسي كالثقايف الذم ديارسو الغرب ضدنا بأيدينا، إّنا أيضا دعوة ؼبعرفة من كبن؟ كدعوة إُف اكتشاؼ 

ات، كلكن ليس إُف ذات مبهمة أك مشوىة، فالذات العربية منذ بداية القرف العشرين أصبحت العودة إُف الذٌ 

 .2مشوىة، فلم تعد شرقية كال غربية"

تسميات بديلة عن مصطلح االستشراؽ مثل "خبَت الشرؽ األكسط" ك ظهرت مناىج كاىتمامات جديدة ك 

" كغَت ذلك من التسميات كاؼبصطلحات اليت أصبحت اإلقليمية"الدراسات الشرؽ األكسطية" ك "الدراسات 

ات اعبديدة كطبيعة اجملتمعات يات كاؼبستجدٌ ، تتأقلم كفق التحدٌ 3شائعة منذ النصف الثاين من القرف العشرين

طور العوؼبة كالتٌ  ة يف ظلٌ عامل معو كخاصٌ ة اؼبختلفة عٌما سبق يف تفكَتىا كيف تواصلها مع األخر، كالتٌ الشرقي

 كنولوجي.التٌ 

 نشأة االستشراق وتاريخ االستشراق األلماني:  

اختلفت اآلراء حوؿ بداية االستشراؽ، فليس ىناؾ ربديد زمٍت كاضح كدقيق لنشأة االستشراؽ، حبيث 

ث يف ىذا اجملاؿ أف حيدد تارخيا بعينو تكوف فيو اؼبنطلقات األكُف الىتماـ االستشراؽ بعلـو األمم يستطيع الباح

ؿ البدايات األكُف لالستشراؽ األخرل كثقافتها كعقائدىا ك آداهبا كعاداهتا كتقاليدىا. "كقد تعددت اآلراء حو 

ر اليت مٌر هبا الشرؽ أك العاَف، كالبعض ها يعطي تارخيا بعينو كبعضها اآلخر يعطي حقبة أك عصر من عصو ضفبع
                          

 .18صمرجع سابق، ، ؿبمد فاركؽ النبهاف، االستشراؽ، تعريفو، كآثاره ك مدارسو 1
 .11، ص8114، 1ؿبمد قدكر تاج، األدب العريب يف ميزاف االستشراؽ، مكتبة اجملتمع العريب للنشر ك التوزيع، عماف، األردف، ط 2
 .88، ص 8111، 1اػبطابات كالٌرىانات، منشورات ؾبمع األطرش للكتاب اؼبختصر، القَتكاف، تونس، ط االستشراؽ،مد طاع اهلل، خصومة ؿب 3
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 1ا يعتمد على حوادث أك غايات أراد االستشراؽ الوصوؿ إليها فجعلت ىي البدايات،اآلخر ال يعطي زمنا ك إمنٌ 

 .2عب ربديد تاريخ معُت لبداية االستشراؽفمن الصٌ 

د أف كاف ذلك، كلكن من اؼبؤكٌ رقية كال يف أم كقت  راسات الشٌ ؿ غريب عٍت بالدٌ بط من ىو أكٌ ال يعرؼ بالضٌ 

قفوا يف مدارسها، كترصبوا القرآف كالكتب العربية ىباف الغربيُت قصدكا األندلس إبٌاف عظمتها كؾبدىا، كتثٌ بعض الرٌ 

 . 3إُف لغاهتم، كتتلمذكا على يد علماء مسلمُت يف ـبتلف العلـو

سبب اغبركب الصليبية حُت بدأ كقسم آخر فبن كتب عن االستشراؽ رأم أف "بداية االستشراؽ كانت ب

كالنصرانية الغربية يف فلسطُت، كحٌجة ىؤالء أف العداء السياسي  اإلسالـاالحتكاؾ السياسي كالديٍت بُت 

أياـ أخيو العادؿ أثر  كمن مث وبيين األيّ صالح الدّ ك نور الدين زنكي حكم بُت النصارل كاؼبسلمُت أياـاست

، 4بيُت، فرض كل ىذا على الغرب أف ينتقم ؽبزائمو"يلالقادة اؼبسلموف بالصٌ  اؽبزائم اؼبتكررة اليت أغبقها ىؤالء

 ماسك الصٌفي.ة كالتٌ صعوبة اؼبواجهة الكالسيكية كعدـ القدرة اؼبيدانية فرض عليهم إجياد بديل كسٌر ىذه القوٌ 

-ق491بُت )تعٌددت األقواؿ حوؿ أٌكؿ نشأة لالستشراؽ منهم من يقوؿ أّنا تعود للحركب الصليبية ما 

ـ(، كمنهم من يقوؿ بأف فكرة االستشراؽ تعود إُف غزكة مؤتة  بُت اؼبسلمُت ك الرـك 1811-ـ1192ق( )944

فكَت ـ(، كأقواؿ أخرل تقوؿ أف يف اغبركب ربدث احتكاكات كؿباكالت فهم اآلخر من حيث التٌ 989-ق2)

ت ببعضها كحبث كل طرؼ عن أسرار كمعرفة األحواؿ عن اػبصم، فاغبركب ، جانب مهم يف احتكاؾ اغبضارا

اآلخر للتغلب عليو كىزمو، كمن زاكية أخرل يقوؿ بعضهم أف االستشراؽ بدأ بشكل مؤسس بعد سنوات من 

ـ( 292-ق98دخوؿ اؼبسلمُت إُف األندلس، فتواجد اؼبسلمُت بأرض األندلس كاف لنحو سبعة قركف )

                          
، 8111، 1كالتجٍت، ؾبلة بونة للبحوث كالدراسات الًتاثية كاألدبية كاللغوية، العدد  اإلنصاؼسعدكف بوفالقة، االستشراؽ كاؼبستشرقوف بُت  1

 .181ص
 .11ص مرجع سابق، ،اغبضارمؿبمود ضبدم زقزكؽ، االستشراؽ كاػبلفية الفكرية للصراع  2
 . 2ص، 1929، 1اؼبكتب اإلسالمي، بَتكت،طماؽبم كما عليهم،  مصطفى السباعي، اؼبستشرقوف 3
 .81، ص1921، 1قاسم السامرائي، االستشراؽ بُت اؼبوضوعية كاالفتعالية، دار الرفاعي للنشر كالتوزيع، ط 4
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 كليس جيشُت كما كاف يف اغبركب الصليبية ىذه اغبقبة جعلت االحتكاؾ بُت ؾبتمعُت ،ـ(1498-ق211)

: "اؼبغلوب مولع أبدا باالقتداء بالغالب يف شعاره كزيٌو ككبلتو ابن خلدونكمدة طويلة يف أمن كسالـ ككما يقوؿ 

باؼبسلمُت كمدارسهم  فاحتكواؽبذا سعى سكاف األندلس األصليُت إُف تثقيف أنفسهم  1كسائر أحوالو كعوائده"،

 كعلومهم.

آخر يرجع نشوء االستشراؽ إُف اغبركب الدموية اليت نشبت بُت اؼبسلمُت يف األندلس كنصارىا  كقسم

كفَت وبة ك التٌ ـ(، فنشأت حركة التٌ 1121-ق422على طليطلة يف سنة ) ألفونسو السادسكخاٌصة بعد استيالء 

بطرس تيُت برئاسة الراىب نوب ككاف مركزىا يف "ديركلوين" الذم سيطرت عليو طائفة الرىباف "البندكعن الذٌ 

الفرنسي كمن ىذا الدير انطلقت حركة التغيَت النصرانية االسبانية بكل كتبها كطقوسها كجعلها نصرانية   المحترم

، فبدأت حرهبا ضد اإلسالـبعد أف أصاهبا الفساد على حٌد زعمها الكتساهبا الكثَت من  2كاتوليكية ركمية صرفة،

 .المهاإسنصرانية اسبانيا كبالتاِف 

ال كؼبعرفة أسباب ىذه القٌوة أكٌ  اإلسالـد على خركف "أف نشوء االستشراؽ كاف غباجة الغرب للرٌ آكيرل 

كصوؿ العثمانيُت  مثٌ . كمن 3ـ"1411 -ق212ة بعد سقوط القسطنطينية يف سنة افعة ألبنائو ثانيا، كخاصٌ الدٌ 

 صرانية.كقف سٌدا منيعا من انتشار النٌ  اإلسالـإُف أسوار فيينا، فإف 

ىوت كاف غباجة ىؤالء إُف تفٌهم العقلية ة عند أصحاب الالٌ نشوء االستشراؽ كخاصٌ  كرأل فريق آخر "أفٌ 

رامية كالعربية غة العربية كاآلاسة ىؤالء على اللٌ بت در ، كلذلك انصٌ كاإلقبيلوراة امية لعالقة ىذه العقلية بالتٌ السٌ 

 .4غات"كآداب ىذه اللٌ 

                          

 .89-81، ص1998، 8أضبد عمايرة، اؼبستشرقوف كنظرياهتم يف نشأة الدراسات اللغوية، دار حزين، عماف، ط إظباعيل 1
 .81صرجع سابق، مقاسم السامرائي، االستشراؽ بُت اؼبوضوعية كاالفتعالية،  2
 .12، ص1921، 4مصطفى خالدم، عمر فركخ، التبشَت كاالستعمار، بَتكت، ط 3
 .81ص مرجع سابق، االفتعالية،رائي، االستشراؽ بُت اؼبوضوعية ك قاسم السام 4
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رؽ األدىن كمشاؿ إفريقيا يف الشٌ  كاإلسالمية"االستعمار األكريب لبعض البلداف العربية  كقسم آخر رأل أفٌ 

اؼبستعمرة، لتوطيد سلطاّنم عوب كجنوب شرؽ أسيا كحاجة ىؤالء إُف فهم عادات ك تقاليد كأدياف ىذه الشٌ 

ع االستشراؽ بصور شىت كأكلتو دكؽبم عنايتها سيطرهتم االقتصادية عليها، كل ذلك دفعهم إُف تشجي تكتثبي

 .1"جامعاهتا على دراستو تكتشجيعها كحثٌ 

ار، جراسات من فائدة على التٌ كيرل بعض الباحثُت أف ىناؾ أسبابا إضافية أخرل منها ما تأيت بو ىذه الدٌ 

 .2بشَت األجنبية بُت اؼبسلمُتكعلى نشاطات بعثات التٌ 

ـ بتأسيس عدد من 1118نسي ظبي بصدكر قرار ؾبمع فيينا الكٌ لبدء كجود االستشراؽ الرٌ  خأما يف الغرب فيٌؤر 

 .3راسي األستاذية يف العربية كاليونانية كالسريانية يف جامعات باريس، أكسفورد، كبولونيا كاجنبوف، كسالمانكاالكٌ 

مطلع القرف اغبادم عشر البدايات األكُف لالستشراؽ ترجع إُف  كبعض الباحثُت يذىب إُف القوؿ بأفٌ 

ركبا تعود إُف القرف الثاين عشر ك كالعربية يف أ اإلسالمية: "أف بدايات الدراسات رودي بارثاؼبيالدم، بينما يرل 

تينية، كما ظهر أيضا يف القرف نفسو أٌكؿ قاموس غة الالٌ ؿ مرة ترصبة معاين القرآف الكرًن إُف اللٌ ت فيو ألكٌ الذم سبٌ 

)تاريخ  جوستاف دوجادد سبق أف عرٌب عنو كتاب اؼبستشرؽ يف ىذا الصٌ  بارثذىب إليو التيٍت عريب، كما 

ركبا من القرف الثاين عشر حىت القرف التاسع عشر( الذم صدر يف باريس ّناية الستينيات من ك اؼبستشرقُت يف أ

 .4القرف اؼباضي

ـ(، كىو عاَف مسيحي كاف صديقا مقربا 242)اؼبتويف عاـ  يوحنا الدمشقيكما تأسس االستشراؽ على يد 

عبادة كثنية كأف الكعبة يف مكة ؾبرد كثن، كأف النيب  اإلسالـ ، لقد اٌدعى أفٌ يزيد بن معاويةمن اػبليفة األموم 

                          
 .11، ص1921ؿبمود سعدكف الساموؾ، مناىج اؼبستشرقُت، جامعة بغداد،  1
 .84ص مرجع سابق، ،االفتعاليةقاسم السامرائي، االستشراؽ بُت اؼبوضوعية ك  2
 .     21، ص1921، 1ادكارد سعيد، االستشراؽ، ترصبة: كماؿ أبو ديب، مؤسسة اإلدياف العربية، بَتكت، ط  3
 .89ص مرجع سابق، ؿبمود ضبدم زقزكؽ، االستشراؽ كاػبلفية الفكرية للصراع اغبضارم، 4
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مرجعا للمسحيُت  يوحناتعلم على يده، كبذلك أصبحت كتابات  أريوسيرجل غَت متدين دبساعدة كاىن  محمد

 .1الـاإلسعن 

كاالحتكاؾ العنفوم "فاغبركب الصليبية ىي ذبدُّد  كاإلسالميكذبدد الصراع العقائدم بُت الطرفُت اؼبسيحي 

من اؽبجرة  ابتداءللعداء القدًن بُت الشرؽ ك الغرب، كىو العداء الذم َف خيمد أبدان، ففي فًتة مقدارىا ألف سنة، 

ـ، ظٌل خطر استيالء اؼبسلمُت على 1683ؼبدينة فيينا ـ إُف حصار الًتؾ 988النبوية اليت حصلت يف سنة 

 .2ركبا ماثال باستمرار يف أذىاف الناس، فهي إذا رد فعل من قبل الغرب ضد ضغط الشرؽك أ

يها العداء ذف ننسبها إُف رد فعل ـباكؼ قد يغليبية حركتها تعزل لدكافع دفينة أكسع من أفاغبركب الصٌ 

 ر.دٌ ويل ك اؼبتجارخيي الطٌ التٌ 

ليبية، فمن جهة تبُت أف البداية الفعلية عالمات بارزة يف تاريخ بدايات االستشراؽ قد عاصرت اغبركب الصٌ 

الثاين  أروبانـ، حيث خطب البابا 1191نوفمرب  82للحركب الصليبية )اليت استمرت عدة قركف( كانت يف 

أنا الذم أنذركم، كإمنا الٌرب نفسو يطلب يف اعبنوب الفرنسي قائال: "كلست  كليبوموناعبموع احملتشدة يف مدينة 

هركا األرض اؼبقدسة اليت يعيش فيها إليكم كحيذركم بصفتكم ضبلة لواء اؼبسيح كاؼببشرين الٌداعُت إليو: أف تطٌ 

 .3عاع"اؼبسيحيوف من أكلئك الرٌ  إخوانكم

فيما كاف باإلمكاف معرفتو، كيف الوقت الذم   ظل االستشراؽ يتكوف كيتطور فبا رٌغب الغرب يف معرفتو، ال

كانت الصورة االستشراقية تنمو كتتشٌيد يف فعل بنائي، كاف اإلسالـ ديتد إُف األقطار العاؼبية كيتوسع جغرافيا 

 كٌلو.  كاإلنسافكيتقدـ كيهيمن على الفكر 

                          
، اإلماراتضياء الدين ساردار، االستشراؽ ، صورة الشرؽ يف اآلداب ك اؼبعارؼ الغربية، ترصبة: صاٌف فخرم، ىيئة أبو ظيب للسياحة ك الثقافة،  1

 .49، ص8118
 .11، ص 8أرنست باركر، اغبركب الصليبية، ترصبة: السيد الباز العريٍت، دار النهضة العربية، بَتكت، ط 2
 .2ىػ، ص1419، 8، ميونيخ، أؼبانيا، طاإلعالـغريب ؿبمد غريب، مؤسسة بافاريا للنشر ك  :ىونكو، اهلل ليس كذلك، ترصبة ينظر، زيغريد 3
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ـ، كأدل ذلك إُف تأسيس فبالك صليبية يف 1199اغبملة الصليبية األكُف عاـ  سقطت القدس يف أيدم

الشرؽ األكسط كبقيت تلك اؼبمالك يف اؼبنطقة أكثر من قرنُت، القدس نفسها َف تعد إُف أيدم اؼبسلمُت قبل عاـ 

 .1ـ1891ا عاـ ـ كعكٌ 1844

ع ثابت ؿبدد ىو الشرؽ إنو شكل من يظهر تاريخ االستشراؽ أنو َف يكن نظرة الغرب اػبارجية كبو موضو 

التأمل الداخلي اؼبشغوؿ باالىتمامات كاؼبشاكل كاؼبخاكؼ كالرغبات اػباصة بالغرب، كاليت يعمل على تفقدىا 

ز بعقيدة كدين جديد حيمل فكر الذم سبيٌ  2ثقافيا يدعى الشرؽ، كإنشاؤهباستخداـ موضوع جرل اصطناعو، 

ب ، مع أزمة اعبديد الوافد غَت اؼبسبوؽ كاؼبدٌمر كالذم يتطلٌ اإلسالـمع تاريخ  جديد ؽبذا، "تاريخ االستشراؽ يبدأ

ركبا لننشئ مفهوما ىو شكل من التعريف البديل للذات، الذم ك ا، يف سياؽ ىذه األزمة فقط ديكن ألجوابا ملحٌ 

 .3ىو يف الوقت نفسو معرفة اصطالحية ككصف للموقف الغرب فبا ىو ليس غربيا أم الشرؽ"

بب الرئيس اؼبباشر ىو ديٍت بالدرجة األكُف، اؾ من جيعل لالستشراؽ سببا رئيسا كأسبابا فرعية، فالسٌ كىن

الديٍت اؼبسيحي كما جاءت بو من  اإلصالحليبية من آثار عميقة، فضال عن حركة حيث ما تركتو اغبركب الصٌ 

، اإلصالحمع التطورات اؼبنبثقة من حركة  يتالءـأحكاـ دعت باإلغباح إُف إعادة النظر يف شرح كتبهم الدينية دبا 

ألف األخَتة الزمة لفهم األكُف، السيما ما يتعلق  اإلسالميةكمن ىنا اذبهوا إُف الدراسات العربانية مث العربية 

باعبانب اللغوم، كدبركر األياـ اتسع نطاؽ الدراسات الشرقية حىت مشلت أديانا كلغات كثقافات لغَت العرب 

     .   4اؼبسلمُت

ركرة تاريخ األفكار اليت حركت عواطف الغرب كأؽبب فضوؽبم، كىو ليس تاريخ االستشراؽ ىو بالضٌ  إفٌ 

 اإلسالميةللحضارة  اإلسالميوسع بالتأكيد تاريخ غبركة اللصيقة للتعامل مع الشرؽ ك فهمو من قبل الغرب. "فالتٌ 
                          

 .11صمرجع سابق، ضياء الدين ساردار، االستشراؽ،  1
 .19اؼبرجع نفسو، ص 2
 .41نفسو، ص  3
 .188، د.ت، ص4ط، اإلسالـؿبمد البهي، اؼببشركف كاؼبستشرقوف كموقفهم من  4
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، كأضافت اإلنسافركبا، كاليت أسهمت يف ثقافة ك كحىت جنوب أ كإفريقيايف أٌكج قوهتا ك توسعاهتا اعبغرافيا يف آسيا 

، نشأ ذلك االحتكاؾ بُت اغبضارتُت اإلنسانيةالكثَت من اؼبعارؼ كالنظريات كاآلراء يف ـبتلف حقوؿ اؼبعرفة 

 . 1كالغربية" اإلسالمية

الطباعة العربية فيو كفبا الريب فيو أف القرف السادس عشر كاف خطوة عظيمة يف تطور االستشراؽ حيث بدأت 

بنشاطها فتحركت الدكائر العلمية كأخذت تصدر كتابا بعد اآلخر كخاصة بعد أف "أصبح يف كسع الطباعة العربية 

 ، كارديناؿ كدكؽ توسكانيا األكرب، كالميديتشي فرديناندـ باؼبطبعة اليت أنشأىا 1129ركبا أف تستعُت يف ك يف أ

فات الطبية َتم مربٌرا إلنشائها كأخذت ىذه اؼبطبعة منذ البداية يف طبع اؼبؤلٌ و قد ازبذ من العمل التبشمرية يف أنٌ 

 .2، ككتبا يف النمو كاعبغرافيا كالرياضيات، كغَتىا من العلـو العربية كآداهبا"البن سيناكالفلسفية 

درجت ـ، مت أ1221ـ كيف فرنسا عاـ 1229ائع أف كلمة مستشرؽ قد ظهرت ألكؿ مرة يف إنكلًتا عاـ كالشٌ 

 .3ـ1212الكلمة يف القاموس اجملمع العلمي الفرنسي عاـ 

ر بالعاَف أثَت كالتأثٌ كمنذ ذلك اغبُت خطى االستشراؽ خطوة جديدة يف االنطالؽ كتثبيت آلياتو كطرائقو يف التٌ 

فرنسا كاقبلًتا، كأقيمت اؼبطابع إلصدار  ركبا كلها كباألخصٌ ك رقي كعلومو، فانتشرت اؼبدارس لتعليم العربية يف أالشٌ 

عليق نفائس الكتب العربية كأخذ العلماء ك الرىباف يتسابقوف يف دراستها كاالطالع على فحواىا، كنشرىا ك التٌ 

عليها، كاىتم األباطرة الغرب باؼبخطوطات العربية، فلم يألوا جهدا يف اقتنائها، مث طبعها على نفقتهم كبإشراؼ 

االستشراؽ، إذ أصبحت لغات الشرؽ ذات أمهية عظيمة، كقاـ بُت العلماء كما  ازدىارا أدل إُف علمائهم، فب

اؼبعارؼ الشرقية من الكتب القددية خاصة يف  إثراءاشتهر دبؤلفات التزاؿ معركفة حىت اآلف، سامهت كلها يف 

                          
 .2ص مرجع سابق، نبهاف، االستشراؽ تعريفو ك آثاره كمدارسو،الينظر، ؿبمد فاركؽ  1
 22ص مرجع سابق، أضبد ظبايلوفيتش، فلسفة االستشراؽ كآثرىا يف األدب العريب اؼبعاصر، 2
 .12، ص1998أضبد السيد فرج، االستشراؽ، الذرائع كالنشأة ك احملتول، الرياض،  3
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ابن ك ىيثم بنوا البيرونيمُت ؾالعلـو التجريبية كالفلك كالرياضيات كالطب كغَتىا كتأثركا بعلماء عرب كمسل

 .1آخرينك  سينا

ركبا من ك قريبة جٌدا أل اإلسالميةقويا كمثَتا للرىبة كاػبوؼ، فالبالد  اإلسالميركبا بالتحدم ك كاف شعور أ

طور العسكرم كاغبريب، فقد وسعي كالتٌ التٌ  ... فضال عما حققو من قباح يف ىذا اجملاؿكاإلسالـالناحية اعبغرافية 

ثَتة كانت تعترب معاقل حصينة للمسيحية، كهبذا كاف لزاما توظيف اؼبعرفة كالدراسة االستشراقية فتح مناطق ك

ؼبعرفة سٌر ىذا الزحف اغبضارم كاعبغرايف كىذا التنامي السريع ألف اؼبواجهة الكالسيكية أصبحت غَت ؾبدية كغَت 

 .2متكافئة

راسية كبَتنا من النواحي العلمية كالدٌ   ازدىاراالسادس كالسابع عشر  ُتألجل ذلك شهد االستشراؽ يف القرن

كحدد ، صة، كعندما أقبل القرف الثامن عشر كاف االستشراؽ قد ثٌبت أقدامو ككٌطد مراكزه، كاستقل كيانواؼبتخصٌ 

ركيب ك معاؼبو، كتأثر بعوامل عديدة من أشهرىا إنشاء كرسيُت للعربية يف جامعيت أكسفورد ككامربيدج، كالتوسع األ

الطاٌلب يف اقبلًتا كفرنسا كاؽبند على النصوص السنسكريتية كمصادر  كإقباؿالشرؽ األقصى، كالسيما باؽبند...يف 

ثقافتها إقباال ما اضطر مديرم اعبامعات إُف انتشار أقساـ خاصة هبا للعلـو الشرقية كالتأطَت اعبٌيد ؽبذا التوجو 

 .3اعبديد كبو دراسة العلـو الشرقية ك اللغة العربية

امتد أثر االستشراؽ يف القرف التاسع عشر إُف أؼبانيا مث إُف غَتىا من عواصم العاَف حىت يومنا ىذا مث اختتم 

ركبا يف ك ىن بأدكمعظم مستشرقُت، فاتصل الشرؽ األصاحبها من علماء  الثامن عشر حبملة نابليوف على مصر كما

يف أم  إسالميةبل كتبُت منو أف العربية أصل كل ثقافة الثقافة ك السياسة كاالقتصاد اتصاال كثيقا َف يعرؼ من ق

                          
 .22ص مرجع سابق، أضبد ظبايلوفيتش، فلسفة االستشراؽ، ينظر، 1
 .99، ص1921، سنة 11ينظر، شكرم النجار، َف االىتماـ باالستشراؽ؟، ؾبلة الفكر العريب، العدد  2
 .91صمرجع سابق، ينظر، أضبد ظبايلوفيتش، فلسفة االستشراؽ،  3
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لغة من اللغات، فالبد من معرفة ىذه اللغة ألّنا الوسيلة ك اغبلقة األساسية يف الفهم الصحيح للعلـو ك اإلرث 

 .1الشرقي كالعريب على اختالفو

و رؼ الغريب ألنٌ متعددة من الطٌ  الت اؼبعرفية كالتأثر بو أخذت طوابع ـبتلفة كمناىلرؽ بالغرب كالصٌ اتصاؿ الشٌ 

ـبتلف العلـو السياسية،  اغبلقة األضعف كاألقل باؼبقارنة مع اعبانب الشرقي الذم يعيش أكج تطوره كحضارتو يف

 2.كرية، األدبية، الفنية....كغَتىاكالعمرانية، االقتصادية، العس

ديكن كصف السابقة يف القرنُت الثاين عشر كالرابع عشر جهود استشراقي، كإمنا ىي اصطناعا ألدكات أٍفًعل 

" على M.luther" لوثريف ذلك الكفاح العسكرم كالسياسي كالثقايف بُت الدينُت كالثقافتُت، حىت أعماؿ 

منذ  كاإلسالـالدائرة بُت اؼبسيحية  كالًتؾ يف مطلع القرف السادس عشر بأّنا كانت جزءا من اغبركب اإلسالـ

ىوتيُت البزنطيُت، كما عرؼ ابع، كبدء التصدم لو دينيا كثقافيا يف القرف التاسع من جانب الالٌ ظهوره يف القرف السٌ 

قايف كبدكف أغراض جدالية، إال بعد قياـ الفرنسي الثٌ  اإلسالـركبيوف )غَت الالىوتيُت( أشياء ؿبددة عن عاَف ك األ

 .3ـ( بًتصبة أقاصيص كحكايات ألف ليلة ك ليلة1211ـ، 1949) غاالنأنطوان 

امن عشر يف العاَف العريب أحداث أثرت يف حركة االستشراؽ، أف نتذكر بأنو قد كقع يف القرف الثٌ  البدٌ 

يف اغبجاز  اإلصالحية محمد بن عبد الوىابكمهدت لبلوغو أٌكج قوتو يف القرف التاسع عشر منها: دعوة 

االستشراؽ هبذه الظاىرة  فاىتمكقباحها السريع يف اعبزيرة العربية كىجومها اعبرمء على أطراؼ الدكلة العثمانية، 

اعبديدة، إذ إّنا كانت دبثابة ميالد جديد لألمة العربية، مث بدأت البعثات التبشَتية تصل إُف بالد الشاـ كغَتىا 

 . 4ها كعنيت بنشر الثقافة الغربيةمن البالد العربية، كافتتحت مدارس

                          
 .21ص مرجع سابق، ،اإلسالميينظر، علي حسن اػبربوطل، اؼبستشرقوف كالتاريخ  1
 .9-2ص مرجع سابق، ينظر، ؿبمد فاركؽ النبهاف، االستشراؽ تعريفو، آثاره كمدارسو، 2
 .19-11ص، 88119دار اؼبدار اإلسالمي، بَتكت، ط ينظر، رضواف السيد، اؼبستشرقوف األؼباف، النشوء ك التأثَت ك اؼبصائر، 3
 .24صمرجع سابق،، اإلسالميعلي حسن اػبربوطل، اؼبستشرقوف كالتاريخ  4
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ر بُت ساعد العامل اعبغرايف كقٌرب اؼبسافة بُت الشرؽ ك الغرب يف االتصاؿ اؼبباشر كتنشيط فعل التأثَت كالتأثٌ 

حالت رؼ الغريب الوصوؿ إُف أكرب معرفة كاستثمار أم فرصة سواء ذلك باالعتماد على الرٌ رفُت، كؿباكلة الطٌ الطٌ 

قدـ كاغبصوؿ على األثر اعبديد الذم يدفع حركة االستشراؽ ارية أك أم كسيلة تواصلية ربقق لو التٌ جالعلمية أك التٌ 

 رقي ك األديب منو.الشٌ  اإلرثالع بصورة أكثر على إُف األماـ كاالطٌ 

 اإلسالـككذلك غَتىا عشرات من كٌتاب الكنيسة لينهلوا من علـو  -بغداد–كفد إُف حاضرة اؼبسلمُت 

الالتينية، لغة  اؼبؤلفات اليونانية كمناقشات العرب اؼبسلمُت عليها ليًتصبوىا بعدئذ إُف لغاهتم كخاصةكيصلوا إُف 

اؾ لتعتمدىا يف نشر أفكارىا كديكن عٌد رحالهتم كموجة استشراقية أكُف باؼبعٌت الذم نقصده، فقد دالكنيسة أن

 .1تعلموا خالؽبا العربية كنقلوا علومها إُف شعوهبم

رؽ، كاف ؽبا أثر بارز يف تاريخ ركبيوف إُف بالد الشٌ ك حالت اليت قاـ هبا األإُف أف الرٌ  المنجدكيشَت 

الرغبة يف مشاىدة لتلك البالد كدراسة ما يتعلق بتارخيها كحضارهتا مع  إيقاظاالستشراؽ، كدكرا ال يستهاف بو يف 

رقُت األؼباف فبن قاموا برحالت يف الشرؽ تأكيده على نصيب األؼباف يف تلك الرحالت كعرضو لنماذج من اؼبستش

، فقد كاف كهارتاي ويوىان لدفيج، زيتشن وأولريش، نيبور، كارستندبا فيها البالد العربية كمن أشهرىم: 

ركبا جعلو موضوعا دراسيا خاضعا للبحث العلمي بدال من ك ؽبؤالء مسامهة كبَتة يف ربسُت كضع االستشراؽ يف أ

 .2التعصب ك اػبرافة

رقية، واصلية يف البالد الشٌ حلة ساىم بالشكل الذم كٌجو كأثرل الفكر االستشراقي ككاف عينيو التٌ الرٌ أدب 

 ور كالتطورات سواء كاف ذلك بأقالـ ىاكية أك ـبتصة يف علـو كآداب شىت.  الذم يعكس ـبتلف الصٌ 

 

                          
 .14، ص8111، 1، دار اؼبناىج للنشر ك التوزيع، عماف، األردف، طاإلسالميةسعدكف الساموؾ، االستشراؽ كمناىجو يف الدراسات  1
، 1، ط1دار الكتاب اعبديد، بَتكت، ج أسهموا بو يف الدراسات العربية، صالح الدين اؼبنجد، اؼبستشرقوف األؼباف تراصبهم كماينظر، 2

 .98-29ص،1922
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 تاريخ االستشراق األلماني:

الذم سبق القوؿ  مارتن لوثرأف األؼباين يذكر أف االستشراؽ قد انتعش مع حركة القٌس األؼباين يف الشٌ 

جوع ر يف حركتو بالقرآف الكرًن، حيث ىٌبت ؾبموعة من اؼبفكرين األؼباف ؼبؤازرتو يف حركتو، كذلك بالرٌ و تأثٌ عنو إنٌ 

كاللغة العربية إُف اللغة العربية، كقياـ مراكز تعليم اللغة العربية يف مطلع  ت، مث انتقل االىتماـ من الثوراتراإُف الثو 

 .1اسع عشر ميالدمالقرف التٌ 

كىناؾ من يقوؿ أف اعبذكر األكُف التصاؿ أؼبانيا بالشرؽ كالعرب كاؼبسلمُت تعود إُف أياـ اغبملة الصليبية 

عند ّناية العصور الوسطى  اإلسالميرؽ العريب ركبا ضد الشٌ ك ـ( اليت قامت هبا أ1149، 1142الثانية سنة )

)سبع ضباالت عسكرية( تصدل ؽبا العرب اؼبسلموف كل من السالجقة كالزنكيُت، كاأليوبيُت، كاؼبماليك، فقد 

األؼباف حينها من اؼبشاركُت يف اغبج )حج اؼبسيحيُت( إُف األراضي اؼبقدسة بالقدس، حيث قٌدموا كصفا دقيقا 

 وا بعضا من حضاراهتا بعد عودهتم منو، كما شاركوا الرىباف يف الًتصبة عن العربية يف األندلس.ؽبذه البالد كنقل

رقية يف أؼبانيا،  كراسي لدراسة اللغات الشٌ   إنشاءة يف كيف القرف الرابع عشر كاػبامس عشر ميالدم انعقدت النيٌ 

، كىناؾ 2ركباك أسيسها يف أؼبانيا عن بقية بلداف أاعبامعات األؼبانية اليت تأخر ت إنشاءة متزامنة مع كانت تلك النيٌ 

ر األؼباف ثقافيا بالعرب يرجع إُف ترصبة اؼبباشرة ؼبعاين القرآف كجهة نظر أخرل تذكر أف البدايات اغبقيقية لتأثٌ 

 ىينكلمانـ، عندما أصدر قسيس من مدينة ىامبورغ يدعى 1994غة األؼبانية كاليت سبت سنة الكرًن إُف اللٌ 

صاؿ بُت الشرؽ كالغرب، األكُف، فأيقظ بعملو ىذا اىتماـ الغرب باإلسالـ كالعرب، كما قبل ذلك من اتٌ  الطبعة

ابع عشر ميالدم، ككاف طابع االتصاؿ ىذا قد سيطرت عليو اغبركب السيما يف القرنُت الثالث عشر كالرٌ 

                          
 .89-81، ص 8111رياض ىاشم ىادم، اغبركة االستشراقية دراسة ربليلية، دار الكتب العلمية، بَتكت،  1
 .411)د.ت، د.ـ(، ص  1عبد اهلل يوسف الشاذِف، االستشراؽ، مفاىيم صالت جهود، ط 2
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الكنيسة، كَف تظهر أحباث االستشراؽ الصليبية، ك اليت انطلقت من أؼبانيا نفسها، ككاف خيضع لرقابة شديدة من 

 .1ادس عشرة إُف من خالؿ التغيَتات الفكرية اليت رافقت القرنُت اػبامس عشر كالسٌ اغبرٌ 

كيطبع  كاإلسالميةادس عشر كالسابع عشر أخذ الغرب يضاعف من اىتمامو بالثقافة العربية القرف السٌ  يف

الكتب العربية كينشئ مدارس من علومها كيقيم كراسي يف جامعات الغرب لالىتماـ باؼبصادر العربية، ربقيقا ؽبا 

غافال عن كل ما حولو،  اإلسالميكخدمة ؽبا ككشفا عن كنوز اؼبعرفة يف تراثنا، يف كقت الذم كاف فيو العاَف 

رنُت يعداف "مرحلة يف تاريخ االستشراؽ األؼباين إذ ديكن فيها مستسلما لواقعو، راضيا بتخلفو، إاٌل أف ىاذين الق

كاضحا خالؿ ىاذين  اىتماماتشخيص ظبات كاضحة لالستشراؽ يف أؼبانيا ألف الدراسات الشرقية يف كقتها القت 

ر ادس عشر، من خالؿ اؼبساعي العلمية اليت قامت هبا شخصيات أؼبانية كاف ؽبا دك القرف السٌ  القرنُت كباألخصٌ 

أساتذة اللغات الشرقية ابتداء عمل ىؤالء األساتذة :  باسمراسات، كعرفت تلك الشخصيات لتلك الدٌ  تأسيسي

إُف تعليم العربية كالسريانية  إضافةؿباضرات يف تفسَت التوراة،  إعطاءبتعليم اللغات العربية لدارسي الالىوت مع 

 .2اميةغات السٌ كغَتىا من اللٌ 

كاف دكر االستشراؽ األؼباين يف ىذه الفًتة التارخيية إجيابيا، خدـ الثقافة العربية، كشٌجع حركة البحث كالنقد، ك 

، كأف اإلسالميكاستطاع اؼبستشرقوف أف يعرٌفوا الغرب بالًتاث العريب  اإلسالميةكسعى يف تطوير مناىج الدراسات 

، كبالرغم فبا كاف اؼبستشرقوف حيملونو يف أعماقهم من عداءو يصححوا كثَتا من اؼبفاىيم اػباطئة عن ىذا الًتاث

ة، أك على األقل يتظاىر باؼبوضوعية كاغبياد ك فإف معظمهم كاف حيرص على اؼبوضوعيٌ  اإلسالميةللحضارة 

فيو أف حركة االستشراؽ أيقظت  األنصاؼ، كىذا موقف جدير بأف يكوف يف مواطن التقدير كالثناء، كفبا الشكٌ 

كأسهمت يف تقدًن مناىج البحث كتشجعت على تكوين مدارس للبحث العلمي يف العاَف العريب،  النشاط

                          
 .119، ص1929، اؽبيئة اؼبصرية للكتاب 1924مصطفى ماىر، حوار بُت األؼباف ك العرب، األسبوع الثقايف العريب يف تونس لعاـ  1
 .11، ص1994، 1ديًتيش فيشر،)د.ـ(، ط األيويب، أحباث عربية يف  الكتاب التكرديي للمستشرؽ األؼباين فولفد إظباعيلىاشم  2
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يف اؼبعاىد ك اعبامعات العربية، دفعت هبا إُف التعرؼ أكثر كاالحتكاؾ  كراسي متخصصة  كإنشاءالعلمي  

 .1بالشكل األمثل كاألقبع

يف  بوستلا القرف متكئا على ـبطوطات مكتبة كاف ربٌرؾ اؼبستشرقُت األؼباف العملي لدراسة الشرؽ يف ىذ   

، كؼبع الكثَت من اؼبستشرقُت 2ك اليت أصبحت أساسا مهما بنيت عليو دراسة اللغات الشرقية يف أؼبانيا فالسمدينة 

الذم ألف كتاب لتعليم حركؼ اللغة العربية كأنشأ مطبعة لطباعة ىذا  كريستماناألؼباف يف ىذا الوقت أمثاؿ 

رؽ من خالؿ كتابة يف قواعد اللغتُت الذم حاكؿ دراسة الشٌ  ترميليوس عمانوئيلالكتاب حبركؼ خشبية، ك

 ؼبقدس.الذم ترجم الكتاب ا فاي يوليوستلميذة إُف اللغة الالتينية  ةوراتكال اإلقبيلالكلدانية كالسريانية كترجم 

 مارتنأف  كومر ىير ىوبرتكإذا تقدمنا يف الزمن أكثر األىداؼ على حاؽبا ال تتغَت، فيذكر الباحث األؼباين 

 يوحناتدخل لرفع اغبظر الذم فرضتو بلدية "بازؿ" السويسرية على طبع ترصبة التينية للقرآف الكرًن أسبها  لوثر

ستيقنت أنو ال ديكن عمل شيء أكثر إزعاجا عن حجتو يقوؿ: "لقد ا لوثرـ، كعرب 1148لسنة  أوبورين

من ترصبة قرآّنم كنشره بُت اؼبسيحيُت، عندئذ أشد ضررا من صبيع أنواع األسلحة  أك األتراؾ، كال محمدؿ

 .3سيتضح ؽبم أم كتاب بغيض كفظيع كملعوف ىذا القرآف ...مليء باألكاذيب كاػبرافات ك الفضائع

الذم كضع معجما عربيا التينيا بعنواف:  جرمانوسر ظهر مستشرقا بارزا يف أؼبانيا ابع عشف السٌ يف القر 

lginguance arabical.com fabric  التينية ايطالية(، كظل ىذا اؼبعجم مستعمال حىت منتصف القرف(

 ، كما ترجم القرآف الكرًن إُف الالتينية.رداءتوالتاسع عشر رغم 

غة ككضع فهرسا ـبتصرا ـ، أكؿ مستشرؽ أؼباين قد اىتم بتدريس اللٌ 1613سنة  اؼبتوىف كريسمانككاف 

أستاذ جبامعة  كرستيمانـ عُت 1921جملموعة من اؼبخطوطات اليت اقتناىا أحد النبالء األؼباف، كيف عاـ 

                          
 .19-12ص مرجع سابق، ينظر، ؿبمد فاركؽ النبهاف، االستشراؽ تعريفو آثاره كمدارسو،  1
 .11ص مرجع سابق، ،1ج ،اؼبستشرقوف األؼبافصالح الدين اؼبنجد،  2
 .1991، مايو، 149قاسم عبده قاسم، ماىية اغبركب الصليبية، ؾبلة عاَف اؼبعرفة، رقم  3
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ة ؿ مستشرؽ أؼباين يوقف حياتو لدراسة اللغأكٌ  رايسكوكرسي للدراسات العربية... ككاف   إنشاء اقًتحىايدلربؾ، 

1العربية ك اغبضارة اإلسالمية
. 

يقوؿ: "إف رغبيت  سبتزنكتب العاَف األؼباين   -على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر-امن عشر كيف منتصف القرف الثٌ 

ففي ىذا القرف  2رقيُت بشر مثلنا"،الشٌ  ، قد ازدادت أكثر فأكثر كقد كجدت أفٌ كإفريقيايف زيارة العاَف العريب 

كركبية كَف تنشط إُف يف القرف الثامن أ منذ زمن مبكر يف سائر الدكؿ األالدراسات العربية يف أؼبانيا االربادية َف تبد

 .عشر

ؿ طبعة للقرآف الكرًن حبركؼ عربية، كما تزاؿ توجد منها نسخة يف الوقت كيف القرف نفسو دشنت أكٌ 

يف مدينة ىامبورج بأؼبانيا، كمت طباعتها يف  ابراىام ىنلكمان اغباضر، كاف القائم على تلك الًتصبة

صفحة، كيف برلُت نشرت ـبتارات من  191ـ( كتقع يف 1994سنة ) Shultgios chillebianaمطبعة

الالىويت ك  أندريا أكلولوثوس ـ قاـ بنشرىا1218القرآف الكرًن باللغة العربية كالفارسية كالًتكية كالالتينية سنة 

 :صفحة من قطع الورؽ كعنواّنا بالالتينية 12غات الشرقية يف براتسالفا كتقع يف أستاذ الل

Alcoranca, sivespecimenal coramquadrilingisarabici, persici, turcici, 

latin
3
.  

ـ، قد كانت ىناؾ اتصاالت كاسعة بُت 1221كما أف سلسلة اؼبؤسبرات االستشراقية قد بدأت سنة 

 يوصي اؼبستشرقُت قائال: زيهرجولدمن اؼبراسلُت يف شىت أكباء العاَف ككاف اؼبستشرقُت كشبكة 

Always answer letter, and attend the congress of orientalists
1
. 

                          
 .1ص مرجع سابق، صالح الدين اؼبنجد، اؼبستشرقوف األؼباف، 1
، 8111، 1بَتكت، ط ، دار الفارايب،عبد اهلل العركم(دكارد سعيد، حسن حنيفي، اؽ يف الفكر العريب اؼبعاصر عند )ندًن قبدم، أثر االستشرا 2

 .92ص
 .419، ص1،1924طعبد الرضبن بدكم، موسوعة اؼبستشرقُت، دار العلم للماليُت، بَتكت، 3
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شهد القرف الثامن عشر يف أؼبانيا ظهور تيارين ثقافيُت كمستقلُت كمتواصلُت يف الوقت نفسو مها: تيار 

كعة كاػبياؿ حيث كتب الشاعر يار الركمانسي اؼبصاحب للعاطفة كالرٌ التٌ  2نية األكادديية،ارخياالركمانسية، كتيار التٌ 

يواف العريب الشرقي الذم قاؿ فيو: "من ـ قصيدتو الرائعة "نشيد ؿبمد" ككذلك الدٌ 1224يف عاـ  غوتواألؼباين 

3يعرؼ نفسو كاآلخر يعرؼ ىنا أيضا أف الشرؽ ك الغرب ال ديكن أف يتفرقا"
. 

عن التارخيانيات األؼبانية كاؽبولندية، ك الفرنسية ىي اليت بلورت... اؼبعاَف األكُف لالستشراؽ دبعناه  أما

ـ(، قد قاـ بتأليف كتاب يف النمو العريب بالغة 1984-ـ1124) توماس أربينيوس العلمي، ككاف اؽبولندم

" michaelis ميخائيليسندما قاـ األؼباين "الالتينية، ظل معتمدا طواؿ حواِف قرنُت، كازداد تأثَته يف األؼباف ع

 .4ـ بًتصبتو إُف اللغة األؼبانية1221عاـ 

اة حالت األؼبانية كاالحتكاؾ اؼبباشر باألكطاف العربية ك شعوهبا، أثر بشكل كبَت يف الرحالة اؽبوٌ ننسى الرٌ  ال

كاؼبعمارم كالعقائدم كغَته، فكاف ؽبؤالء دكر  قايف كاألديب نوع الثٌ كاألدباء الذين كصلوا إُف ىذه األماكن كتأثركا بالتٌ 

كبَت يف التعرؼ على الشعب العريب كاؼبداخل اليت ديكن االستفادة منها من قبل الغرب، ك من أشهر الرٌحالة 

األؼباف الذين رحلوا إُف اعبزيرة العربية )نيبور( الذم كتب ثالثة ؾبلدات ركل فيها مغامراتو كنتائج جوالتو كرحالتو 

 ـ.1292ركبا عاـ ك أف عاد إُف أبعد 

كاؼبدٌقق يف نشأة االستشراؽ كسبرحلو التارخيي ليس حباجة إُف عناء كبَت ليكشف كيف اتسعت ؾباالتو طورا 

بعد طور، على خٌط متواز مع ّنضة الغرب العلمية ذلك أف صلة أكيدة تربط بُت البحث االستشراقي كميداف 

من مناىج كطرؽ ىي على عالقة جدلية دائمة مع حقل اختبارىا، كيف ىذا لتمرينات فكرىم على األقل، ما ابتدع 

براءتو مالذا للهرب من ضجيج مدينة الغرب يف توليف حضارتو اليت تبقى غَت  رؽ كالياؽ َف يعد سحر الشٌ السٌ 
                                                                               

، القاىرة، ص اإلسالميؿبمد عبد اهلل الشرقاكم، االستشراؽ يف الفكر  1  .18اؼبعاصر، دراسات ربليلية تقوديية، كلية دار العلـو
 .81ص مرجع سابق، ،األؼباف اؼبستشرقوفف السيد، رضوا 2
 .89، ص1999اغبيدرم، صورة الشرؽ يف عيوف الغرب، بَتكت،  إبراىيم 3
 .12، 19ص مرجع سابق، رضواف السيد، اؼبستشرقوف األؼباف،  4
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ـبزكف  رؽ اؼبنهوبة على أكربرة يف تربة الشٌ ذف عن مكوناهتا كبعض أصوؽبا اؼبتجمفهومة، ماَف يبحث اؼبستشرقو 

 .1تارخيي من اؼبعارؼ البشرية صبعاء

رد القصصي ك ة يف ىذه الفًتة من االحتكاؾ األؼباين مع الشرؽ كاف عائقا بركح السٌ حلة خاصٌ أدب الرٌ  إفٌ 

ز الذم كانت تشغلو األساطَت القددية ؼبا يف جعبة اآلخرين من مفارقات كعجائب احتلت يف اػبياؿ اغبيٌ  ،اغبكي

األكربيُت لذا جيب االعًتاؼ بفضل ىؤالء القلة من الرحالة، الذين قضوا معظم كقتهم اليف توظيب يف أذىاف 

موز كاالقًتاب أكثر من الواقع كاؼبنطق كاغبقيقة اليت  فرغ لكشف الرٌ يف العمل كالتٌ  اإمنٌ ، حر كاعبنٌ حكايات عن السٌ 

 رؽ.كانت موجودة يف الشٌ 

البحث يف اؼبنطلقات التارخيية غبركة االستشراؽ حييلنا إُف البدايات اليت سبقت ظهور االستشراؽ  إفٌ 

تدقيق يف زمن االستشراؽ يقحم الباحث يف نقاش حيثيات تبعده عن  أفٌ  إذقليدم أكاخر القرف الثامن عشر التٌ 

اغبركة االستشراقية، مراحلها،  التحديدات التأرخيية، لتجعلو ينتهي عند قضايا سجالية ساخنة حوؿ دكافع

 .2تفاعالهتا، نتائجها ...إٍف

 يوىانقبد:  -كما سبق الذكر-جوىان ميخائيليسكفبن برز من اؼبستشرقوف يف ىذا القرف باإلضافة إُف 

أمنوذجا بارزا يف ىذا القرف، حيث قاـ جبولة يف ىولندا ؼبراجعة اؼبخطوطات العربية يف جامعة  جاكوب رايسكو

غة العربية مستقلة يف اللٌ  "فأثبت أفٌ  ـ( ككاف ذا رغبة بدراسة الشعر العريب كباألخص القدًن منو،1212لندف )

ا ربمل قيما أخرل غَت القيم ا ؾبرد لغة إضافية من أجل دراسة العربية، كأّنٌ اريخ خالفا ؼبا يراىا اؼبستشرقوف بأّنٌ التٌ 

ـ، أشعار جريرة، كاىتم بشكل خاص بقصائد العرب الشهَتة يف عصر ما قبل 1219، كما نقل يف سنة 3غوية"اللٌ 

اؼبعركؼ  إبراىيممحمد بن ، كيحي بن علي التبريزيقات اليت عكف على دراستها مع شركح ، كباؼبعلٌ اإلسالـ

                          
 .21ص مرجع سابق، ندًن قبدم، أثر االستشراؽ يف الفكر العريب اؼبعاصر، 1
 .21، ص اؼبرجع نفسو 2
 .194، ص1921العريب، بَتكت،  اإلمناء، معهد 1، السنة11أضبد حسن عبد السالـ، تاريخ االستشراؽ األؼباين، ؾبلة الفكر العريب، العدد  3
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بالعربية  89اؼبقامة  رايسكونشر ، كما 1"طرفة بن العبدقة ، ككقع اختياره أخَتا على أطوؽبا يف معلٌ بابن النحاس

 ـ.   1212كالالتينية كذلك يف سنة 

اسع عشر تبلورت اؼبعاَف األكُف لالستشراؽ األؼباين دبعناه العلمي اؼبوضوعي الواضح كعلى مشارؼ القرف التٌ 

النصوص القددية مث رقية كتنوع بُت دراسة اللغات كصبع كربقيق قدـ يف دراساتو الشٌ بل، كحفل بالتٌ اؼبعاَف ك السٌ 

 قايف كحىٌت اريخ كأصولو اؼبعرفية كجذكره ككاقعو االجتماعي كالثٌ رقية كاالىتماـ بالتٌ دراسة جغرافية للبالد الشٌ 

رقية يف اعبامعات غات الشٌ ين يف كل ىذه اجملاالت كمن مظاىر ذلك استحداث كراسي اللٌ ياسي، كدكر الدٌ السٌ 

 األؼبانية كبوتَتة متسارعة.

الفًتة بدأ االستشراؽ يتبلور كيأخذ أبعادا مهمة يف اعبامعات األؼبانية على أثر معطياتو العلمية،  ففي ىذه

ىوت على أشدىا يف ذلك د اؼبوضوعات اليت يدرسها، حيث كانت ؿباكالت اػبركج من ضغوط رجاؿ الالٌ كتعدٌ 

أؼبانيا على حساب الدراسات  الوقت، بعد أف أخذت االختصاصات العلمية األكادديية حيزا كبَتا يف جامعات

الالىوتية، ككاف لقسم من اؼبستشرقُت ؿباكالت إلظهار القدرات العلمية أكثر مشولية كما ىو اغباؿ مع اؼبستشرؽ 

الذم أبدل اىتمامات مشلت إُف جانب االستشراؽ اللغة االقبليزية أيضا كيف مقاؿ ...دعا إُف البدء  فيدىام

ؿ من ألقى ؿباضرات حوؿ القرآف الكرًن يف أرالقبن، ك عبة، ك يعد أكٌ من العربية الصٌ بتعليم العربية السهلة، بدال 

يف اؼبقاالت العديدة اليت نشرىا موضوعات يف الفلسفة ك العقيدة  فيدىامإُف جانب الدراسات العربية عاًف 

 .2بيعةاؼبسيحية كعلم الطٌ 

يف  اإلسالميةاسع عشر ىو الذم شهد ميالد الدراسات بأف القرف التٌ  جورج مقدسيكأما ما ذىب بو 

راسات االستشراقية، كقد ساعدت اغبكومات و حيمل على أف ىذا القرف قد شهد ّنضة كبَتة يف الدٌ الغرب فإنٌ 

                          
 .118ص مرجع سابق، يوىاف فوؾ، تاريخ حركة االستشراؽ،  1
 .11-18ص، 1994، 1ط، مهداة إُف اؼبستشرؽ فريديريش فيشر األيويب، أحباث عربية إظباعيل ىاشم 2
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ست بية االستشراؽ طمعا للحصوؿ على خدمة األخَتة ألغراضها االستعمارية، كيف ىذا القرف تأسٌ ك األكر 

 .1ةاعبمعيات االستشراقي

عبد ـ كموافقة السلطاف 1229إُف إسطنبوؿ عاـ  وليم الثانيالت "رحلة القيصر كمن دالئل بدايات الصٌ 

على سكة حديد بغداد فتحا للباب أماـ االنغماس االقتصادم األؼباين كاسع النطاؽ يف  الحميد الثاني

سعت الدكلة األؼبانية كككالء  ـ حيث1291ذبارية رظبية عاـ  اتفاقيةالعثمانية، كتبعت ذلك  اإلمرباطورية

العثمانية يف منطقة النفوذ األؼباين يف الفًتة اليت أدت إُف اغبرب العاؼبية  اإلمرباطوريةاقتصادىا إُف دمج أجزاء من 

عاكف االقتصادم بُت اعبهتُت يبعث إُف ، فقد كانت ىذه العالقات أقرب إُف نوع االستشراؽ، باعتبار التٌ 2األكُف"

فية أخرل خاصة يف اجملاؿ علمي كاألديب الذم يؤكد استمرارية كقباح العالقة االقتصادية ك االتفاقيات تبادالت معر 

 السياسية.

 رقية، ككانت ىذه اؼبكتبات على قسمُت:راسات الشٌ ت اؼبكتبات األؼبانية دكرا كبَتا يف تطوير الدٌ كما أدٌ 

 : أغبق البلديات، كتبلغ سبعة آالؼ مكتبة.األول

 تابعا للكنائس كبلغت إحدل عشر مكتبة.: الثاني

من أغٌت اؼبكتبات  ،ت مكتبة برلُت الوطنية، كمكتبات جامعات: جوتنجن، كىايدلربغ كماينسكعدٌ 

ر ؾبلس العلـو األؼباين توسيعها كإنشاء مثيالهتا للمعاىد كالتنسيق رقية السيما العربية، كقد قرٌ باؼبخطوطات الشٌ 

ـ احتول على مصحف 1914يف برلُت عاـ  اإلسالمي تكرارىا، كما أقيم متحف للفنٌ فيما بينها للحيلولة دكف 

 .3الفارسي ادس عشر ميالدم مكتوب باػبطٌ ناذر من القرف السٌ 

                          
 .18ص مرجع سابق، ،اإلسالميؿبمد عبد اهلل الشرقاكم، االستشراؽ يف الفكر العريب  1
 .18، ص1991الفيومي، االستشراؽ رسالة االستعمار، دار الفكر العريب، القاىرة،  إبراىيممد ؿب 2
، دار اؼبعارؼ، القاىرة، طالعقيقي، اؼبستشرقوف موسوعة يف تراث العرب من تراجم اؼبستشرقُت ك  قبيب 3 ، 1دراساهتم عنو منذ ألف عاـ حىت اليـو
 .141، ص 8119، 8ج
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بتنبيو األذىاف إُف أمهية دراسة العاَف العريب اغبديث فأسس اعبمعية األؼبانية  مارتين ىارتمانقاـ اؼبستشرؽ 

ـ، كالتزاؿ ىذه 1241ست عاـ ـ، كقد سبقت ىذه اعبمعية األؼبانية اليت تأسٌ 1918عاـ  اإلسالميةراسات للدٌ 

شرات ك تنبيو النٌ  كإصداراعبمعية إُف اليـو تواصل نشاطاهتا بالقياـ بالدراسات الشرقية يف أؼبانيا كعقد اؼبؤسبرات 

 .1عوة إُف رعايتهاأم العاـ األؼباين إُف أمهية الدراسات الشرقية كالدٌ الرٌ 

رقية كباألخص العربية منها من بوابة مصر كمن صورىا ىنا كؿ الشٌ كقد تغلغل االستشراؽ األؼباين يف الدٌ  كىذا

ـ، بأف يكوف مدير 1221ركبية عاـ ك غلغل يف الوطن العريب ىو ذلك "االتفاؽ الذم عقد بُت مصر كالدكؿ األالتٌ 

...كعندما تأسست اعبامعة  شتيرنىو اؼبستشرؽ  اؼبكتبة اػبديوية بالقاىرة عاؼبا أؼبانيا، ك كاف أكؿ مدير ؽبا

أستاذ اللغة العربية فيها عميدا لكلية اآلداب  ليتمانعُت اؼبستشرؽ األؼباين  أحمد فؤاداؼبصرية على يد األمَت 

، برجبسترايردريس يف اعبامعة اؼبصرية مشاىَت اؼبستشرقُت األؼباف أمثاؿ: ـ، كجاء بعده للتٌ 1911-1918

 .2...كغَتىم"شاخت، كشادهك

عر ك البالغة عند أستاذ اللغات الشرقية يف جامعة أكالقبن، ككضع كتابا يف قواعد الشٌ  فريدريش روكرتكاف 

غة كعمل سنوات عٌدة يف نسخ ما توفر لديو من الكتب كاؼبخطوطات عر كعلـو اللٌ الفرس، كصبع كذلك فنوف الشٌ 

كترجم لو ؾبموعة من اؼبتوف  جالل الدين الرومي يفو اعر الصٌ ككاف متأثرا كمولعا بالشٌ الشرقية كاالقتباس منها، 

 اعر.كأشعار ىذا الشٌ 

ـ ككظيفتو 1919رقية قبل اغبرب العاؼبية الثانية كأعيد فتحو يف بوف عاـككاف يف برلُت معهد للدراسات الشٌ 

عب العريب اإلسالمية كالشٌ ة كؽبجاهتا، كتدريس اغبضارة اإلسالمية ككانت الشعوب رقية اغبيٌ غات الشٌ تعليم اللٌ 

 .3اىنة يف الوطن العريباريخ اغبديث كاألكضاع الرٌ صل منها بالتٌ ة ما اتٌ كخاصٌ 

                          
 .112، 119صمرجع سابق، سعدكف الساموؾ، االستشراؽ ك مناىجو،  1
 .112ص مرجع سابق،  ،عن سعدكف الساموؾ، االستشراؽ كمناىجو،18ينظر، ألربت ديًتيش، ص  2
 .48-19-11، ص 1992أؼبانيا، تطورىا التارخيي ككضعها اغباِف فيزباذف ديًتيش، الدراسات العربية يف  ألربت 3
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رقية كذلك ة الشٌ للبلداف الغَت مسيحية كخاصٌ  األخرلمن اآلداب كالعلـو  االحتكاؾكسعيا من األؼباف يف  

واصل اؼبعريف كاألديب كفكرة التأثَت كالتأثر اسع عشر كالتٌ تٌ راسات األدبية اؼبقارنة يف ّناية القرف التزامنا مع ظهور الدٌ 

ة يف أؼبانيا ألقت بظالؽبا ورة على األميٌ فالثٌ  -نوعا ما -بُت البلداف، بعدما كاف اجملتمع األؼباين منغلقا على نفسو 

ل، كمنها اإلسالمية، إُف الثقافات األخر  االلتفاتعلى تنوع االختصاصات يف البيئة العلمية األؼبانية دبا يف ذلك 

كشيف، صبة، كالفهرسة، كالتٌ حقيق، كالًتٌ راسة كالتٌ كاإلقباؿ عليها كعلى موركثها العلمي، باعبمع كاغبفظ، كالدٌ 

 .1ساتواألؼباين كظهرت مؤسٌ  االستشراؽفجاء  ،شركالنٌ 

األؼباين كاإلستشراؽ  اسع عشر كذلك كقعت أحداث أخرل كانت دبثابة قوة دفع لإلستشراؽيف القرف التٌ 

الذم كاف يبذؿ كل ما يف كسعو لَتتفع  محمد علي، فقد أصبحت مصر دكلة شبو مستقلة ربت حكم باألخصٌ 

هضة العلمية كاألدبية فيها، كقد شارؾ بقواتو يف إطباد نار هبذه الدكلة إُف مستول الدكؿ األكركبية كيواكب النٌ 

يُت إُف فرنسا، ككاف أصحاهبا دبثابة نقطة ربوؿ يف ّنضة ؿ بعثة علمية من األزىر الوىابية اإلصالحية، كأرسل أكٌ 

يف إنشاء اؼبعاىد كاؼبدارس كجاء بعلماء  محمد علي، يف الوقت نفسو، كشرع االستشراؽالعاَف العريب كّنضة علم 

خص من أكركبا كأدباء من أؼبانيا للتدريس فيها، كيف فًتة حكمو ؼبصر توافد عليها عدد كبَت من اؼبستشرقُت كباأل

دكا مناصب األؼباف كثر كتقلٌ  كاشتهركاضحة يف تدريس اللغة العربية  األدبيةاألؼباف منهم حيث كانت بصمتهم 

واصل اؼبعريف حيقق الغايات الكربل اليت يسعى إليها لتطور ىذا التٌ  أفٌ  محمد عليعدة يف جامعة مصر، فقد رأل 

 .2مصر كالبالد العربية

كالسياسية  االقتصاديةنشاطات اؼبستشرقُت بالتطورات  ارتبطتاين من القرف التاسع عشر كخالؿ النصف الثٌ 

، كتقسيم مناطق العاَف االحتكاراعبديدة عندما بدأت الرأظبالية تنمو منوا حثيثا كربوؿ نظاـ اؼبنافسة اغبرة إُف نظاـ 

اريخ فة عن طريق تطويعها كتوجيهها الرتباطها بالتٌ أثَت يف الثقااألمر التٌ  استلـزإُف مناطق نفوذ مباشرة كغَت مباشرة ك 
                          

 .21، ص8112، 1النملة، االستشراؽ األؼباين بُت التميز كالتحٌيز، مكتبة بيساف للنشر ك التوزيع، بَتكت، لبناف، ط إبراىيمعلي بن  1

 .24-21صمرجع سابق، عاصر، ينظر، أضبد ظبايلوفيتش، فلسفة االستشراؽ ك أثرىا يف األدب العريب اؼب 2
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بوم سات البحث العلمي كالًتٌ اؼبستقبلية عن طريق مؤسٌ  اذباىاهتاين كاغبضارة من أجل التحكم يف بعض كالدٌ 

1كغَتىا
. 

 أوكست ديلمانيف ىذه اغبقبة منهم  االستشراؽكىناؾ ثٌلة من اؼبستشرقُت األؼباف الذين سامهوا يف تطور  

غة اغببشية اعبديد كدرس اؼبخطوطات األثيوبية ككضع فهرسا لوصف ىذه اؼبخطوطات، س فقو اللٌ الذم أسٌ 

 امية.غات السٌ من مؤلفاتو اللٌ  ثجاكوب بار ككذلك 

مي، كصحح بعض النصوص العربية، ك كلو يف ميداف الدراسات العربية، كتاب: الفصيح ك ديواف القطا

رقية، كعاش يف مصر فًتة معتربة كتتلمذ على الذم قدـ أحباثا صٌبة يف اؼبكتبة اؼبلكية الغنية باؼبخطوطات الشٌ  فليشر

رقية، للتزكد بالثقافة األكركبية، كعمل أستاذا للغات الشٌ  محمد علييديو الكثَت من الطلبة اؼبصريُت الذين أكفدىم 

 كىو من أبرز اؼبستعربُت األكركبيُت.

األستاذية يف  اهم مارسو كلٌ   ،جايجر فلهالمك وزنافلهك نولدكو تيودورك در ىنريخ أوا كقبد كذلك

الذم قدـ الكثَت حوؿ تاريخ األدب العريب  كارل بروكلمانغات الشرقية، كصوال إُف اعبامعات األؼبانية لتدريس اللٌ 

 رقية.كالعلـو الشٌ 

كثرة اؼبكتبات كتنوع عناكينها، ففي كقد نشطت أعماؿ الفهارس بشكل كاضح يف القرف التاسع عشر بسبب  

علماء اؼبخطوطات ككبار مفهرسيها فهرس ؼبخطوطاهتا  من الذم يعدٌ  ،بيرتش مكتبة جوتنجن كضع

فهرس ـبطوطاهتا من  بروكلمانـبطوطا، كيف مكتبة مدينة "برسالك كضع  8291ـ، كصنف فيها1222سنة

 مايستر جيلدة جامعة بوف كضع فهرس ـبطوطاهتا ـ(، كمكتب1911العربية كالعربية كالفارسية كالًتكية سنة)

تسجيل كل  استهدفتفهارس مكتبة الدكلة بربلُت يف عشرة أجزاء كيف ؿباكلة  فلهام ألفردـ، كضع 1294سنة

                          
 .12صمرجع سابق، ، األؼباف اؼبستشرقوفرضواف السيد،  1
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بوضع معجم  تيودور زنكربع، العربية كالفارسية كالًتكية، قاـ ادرة، أك اليت التزاؿ ربت الطٌ الكتب الصٌ 

 .1ـ1229كية يف ؾبلدين عاـللشخصيات العربية كالًٌت 

"ىذا ما بزغت غصونو  دي ساسيياؽ اؼبركر دكف ذكر اعبذر الفيلولوجي لعلم الشرؽ كال ديكن يف ىذا السٌ 

ؿ بع األكٌ األكائل يف الرٌ  األؼبافارخيانية، بل يف فرنسا كعلى يد رجل كاحد سعى إليو اؼبستشرقُت يف أؼبانيا، مهد التٌ 

 إدارة مدرسة اللغات الشرقية ـ( الذم توٌُف 1212-1212)سلفستر دي ساسيو اسع عشر، إنٌ من القرف التٌ 

راع على ـ( ؼبنافسة اعبامعات الربيطانية العريقة، يف عمليات الصٌ 1291ة اليت أنشأهتا الثورة الفرنسية )اغبيٌ 

 .2رؽ"الشٌ 

اؼبيالدم دكر يف نقل  اسع عشريف ّناية القرف التٌ  بروكلمانك  نولدكوكاف لظهور اؼبستشرقُت األؼبانيُت 

، دبا تركاه من أعماؿ هبا إُف اؼبنهجية الرٌ  كاالرتقاءرقية راسات الشٌ مستول الدٌ  اقية اليت تتناسب كمستول ىذه العلـو

، كقد استمر نشاطهم كاسط القرف العشرين اؼبيالدم، لذا كاف تأثَتمها على أا إُف بقيت معتمدة إُف ىذا اليـو

هبا من بعده تالمذتو، قد تركت أثرا كبَتا يف مسَتة الدراسات  استمراليت  نولدكوفأعماؿ الدراسات الشرقية كبَتا، 

عماؿ: )أصل كتركيب سور القرآف ؼبانية ككانت أىم ىذه األت صبغتها على مدرسة اإلستشراؽ األرقية، كتركالشٌ 

ـ كترصبتها إُف األؼبانية 1212ـالكرًن(، كىي رسالتو اليت ناؿ عليها جائزة ؾبمع الكتابات كاآلداب يف باريس عا

كقواعد  1294خرل منها )يف سبيل فهم الشعر اعباىلي( عاـأتاريخ النص القرآين(، كلو أعماؿ كنشرىا بعنواف:)

 .3ـ1221إحدل اللهجات اآلرمية عاـ 

 تة، الذم يعد اؼبرجع األبرزبأجزائو السٌ  )كتابو تاريخ األدب العريب( كارل بروكلمانكمن أبرز أعماؿ 

كاؼبهم يف اؼبخطوطات العربية كأماكن تواجدىا، فقد "عرض يف كتابو تراجم العلماء كاألدباء، يف العصور 

                          
 .819صمرجع سابق، يوىاف فوؾ، تاريخ حركة االستشراؽ،  1
 .12صمرجع سابق، رضواف السيد، اؼبستشرقوف األؼباف،  2
 .121، 129ص مرجع سابق، ، 8العقيقي، اؼبستشرقوف، ج قبيب 3
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رؽ كالغرب، ل كل ترصبة دبصادرىا، ككصف الكتب كميزاهتا، كتاريخ طبعها، كمكاّنا يف الشٌ اإلسالمية، كذيٌ 

اجملمع العلمي العريب يف دمشق، كؾبامع كيف غَتىا....، ككاف من أعضاء  كأحصى اؼبخطوطات يف مكتبات أكركبا

علمية أخرل كثَتة، كقد حرر مواد كثَتة يف دائرة اؼبعارؼ اإلسالمية كدراستو كحبوثو يف التاريخ كاللغة كاألدب، 

 .1غات السامية، غزيرة ككفَتة"كاللٌ 

ستشرقُت البالد كذىب ازية إُف اغبكم فًتؾ أغلب اؼبأصيب االستشراؽ األؼباين بانتكاسة كبَتة عند ؾبيء النٌ 

ا، كجاءت الدراسات العربية كاإلسالمية فيها دفعا قويٌ  أعطىا ، فبٌ األمريكيةالقسم األكرب منهم إُف اعبامعات 

ـ(، ليشهد االستشراؽ األؼباين ركودا آخر، كبعد انتهاء اغبرب أخذ يستعيد 1941-1919اغبرب العاؼبية الثانية )

أال كىو تقسيم أؼبانيا إُف قسمُت غربية كشرقية، فأصبح االستشراؽ  نشاطو من جديد كىنا حدث شيء جديد

راسات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالعقائدية كعلى مواضع حديثة أخرل َف يكن قد عرفها ز على الدٌ يركٌ 

 .2سابقا

رسة، أما يف ؾباؿ الفهرسة يف منتصف القرف التاسع عشر "لوحظ أف النقص على أشده يف كسائل الفه

يف تصنيفو )اؼبكتبة  شنوردل رقية عامة، ما إف سجٌ راسات العربية كحدىا بل يف الدراسات الشٌ ليس يف ؾباؿ الدٌ 

ـ، 1211كىو ما كاف مطبوعا من النصوص العربية يف أكركبا حىت العاـ 111العربية( كل شيء تقريبا، كبلغ الرقم

بنمو كبَت كالفضل يف ذلك يعود إُف اؼبطبوعات  اءاألثنحىت ارتفع عدد النصوص كما يتصل باألدب يف ىذه 

 .3رقية اليت َف تفًت"الشٌ 

 فكتور شوفانوجرايف يف ىذه الفًتة عند اؼبستشرقُت األؼباف كمن أبرزىم يعمل الطباعة البيبل اشتغلكما 

ؾبلد  2111ر سنوات من عمره يف ىذه العملية "كبعد عمل سبهيدم استغرؽ عشرين سنة، كحواِفالذم سخٌ 

                          
 .891، ص1924، 1إُف تاريخ نشر الًتاث العريب، مكتبة اػباقبي، القاىرة، ط ي، مدخلجؿبمد ؿبمود الطنا 1
 .19صمرجع سابق، ، األؼباف اؼبستشرقوفرضواف السيد،  2
 .819صمرجع سابق، يوىاف فوؾ، تاريخ حركة االستشراؽ،  3
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عاًف من حيث اعبوىر أدب السمر  األكُفـ، كيف اجمللدات التسعة 1298للصحف، بدأت الطباعة يف سنة

(، 1كايات الفركسية )اجمللد( األساطَت كر 8الشعيب العربية، )األمثاؿ اجمللد األكؿ(، كليلة كدمنة مع معاعبتها )اجمللد

( كأخَتا عدة ؾبموعات من األحكاـ كاألقواؿ 9(، سندباد، كالدراسات حولو)اجمللد 1ك 4ألف ليلة كليلة )اجمللد 

 .1اؼبأثورة"

ة أدت إُف ربوالت خطَتة يف العاَف العريب، كيف اإلستشراؽ  كخالؿ القرف العشرين قد جرت أحداث ىامٌ 

ورية اليت استمدت كح الثٌ نية عند العرب كاشتدت الدعوة لإلصالح، كظهرت الرٌ كذلك، حيث أضرمت نار الوط

كأنشئت بالقاىرة اعبامعة األىلية اليت احتضنت عددا من اؼبستشرقُت الذين تولوا  أحمد عرابي"عناصرىا من ثورة 

ـ، عادة 1919عاـ الدراسة فيها كخرجوا دفعات من الطالب العرب كاندلعت نَتاف الثورة اؼبصرية الكربل، كيف

قدمية من اػبارج مسلحُت بأفكار حديثة كملتهبُت ضباسة للوطن كالعركبة كاإلسالـ، كدارت مناقشات العناصر التٌ 

ائرين كالعناصر األخرل اليت كانت زبالفهم يف أسلوب العمل لتحقيق االستقالؿ كمهما يكن، من حامية بُت الثٌ 

ابقة يف مئات اخلية ّنضت بالعاَف العريب كقدمت أجيالو السٌ لسياسية الدٌ أمر فإف الثورة على اؼبستعمر كاؼبعارؾ ا

 .2"نُتالسٌ 

صاؿ لت من العمل االستشراقي يف االستفادة كاالتٌ كؿ العربية سهٌ اغبركة االستعمارية األكركبية على عمـو الدٌ 

اث العريب كالعرب أنفسهم، لكن االستشراؽ األؼباين َف يساىم يف ىذه اغبركة، لكن من اؼبفكرين اؼبباشر بالًتٌ 

الع اؼبستعمرة للولوج إُف ىذه البلداف بعد اإلطٌ  األكركبيةريق للبلداف ذٌلل الطٌ  -يف اعتقادىم-العرب َف يربؤه ألنو 

 احتكوان شرقُت األؼباف الرحالة كغَتىم فبٌ على فكرىم كمنط عيشهم كثقافتهم كعاداهتم من خالؿ بعض اؼبست

بالبلداف العربية كتأثركا هبا ككتبوا عنها كعن ؾبتمعاهتا، كيبقى القصد ىو الفيصل يف اغبكم، لكن الدكؿ 

                          
 .812، صمرجع سابقيوىاف فوؾ، تاريخ حركة االستشراؽ،  1
 .29-21صمرجع سابق، ؽ ك أثرىا يف األدب العريب اؼبعاصر، أضبد ظبايلوفيتش، فلسفة االستشرا 2
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لطوية على وسعية كالسٌ كل الذم يتناسب كأطماعها التٌ االستعمارية األكركبية استفادة من ىذا اؼبوضوع بالشٌ 

 رقية.عوب الشٌ الشٌ 

على موضوعات جديدة  االنفتاحكخالؿ ستينيات القرف اؼباضي تزايد عدد اؼبستشرقُت الذين أدركوا ضركرة 

األؼباين بقولو: "يقتصر ؿبراب  االستشراؽحالة  وجين فيرتأ، كلقد كصف 1خباصة يف جامعيت برلُت كىامبورغ

اؼبستشرقُت بالبحث اعباد بينما ينشغل التاريخ امية كىي الوحيدة اليت ربظى من غات السٌ جيا اللٌ لو اؼبعبد على فيلو 

ين كالقانوف اإلسالمي باغبجرات اػبارجية للمكاف اؼبقدس كعلى عتبة أبواب اؼبعبد يقف االقتصاد كالتاريخ كالدٌ 

 .2االجتماعي كاعبغرايف كاغبضارة اؼبادية للشرؽ األكسط اإلسالمي"

خصص كاؼبعاصرة يف القرف العشرين إُف طبيعة اؼبوضوعات راسات اإلستشراقية األؼبانية نصيب من التٌ كاف للدٌ 

اليت تناكلتها قياسا بالقركف اؼباضية، كعلى يد أعالـ ىذا القرف من اؼبستشرقُت الذين عملوا على دراسة اؼبوضوعات 

يف دراسة عن )مؤسسات  أودو شتاينباخيشَت اؼبستشرؽ األؼباين  داؼبرتبطة بالعصر اغباضر، ففي ىذا الصد

رؽ اؼبرتبط بالعصر اغباضر يف أؼبانيا االربادية كبرلُت الغربية( إُف بداية جديدة يف علم بحث كاؼبعلومات عن الشٌ ال

 .3ة يف برلُت الغربيةة يف اعبامعة اغبرٌ ـ خاصٌ 1941رؽ اؼبرتبط باغباضر بعد عاـالشٌ 

على الدكؿ األخرل  كانفتاحوؼباين إزالة حائط برلُت الذم كاف يفصل األؼبانيتُت )الشرقية كالغربية( كتطور األ

إجيابا على اإلستشراؽ  انعكسدبا فيها األكركبية كغَت األكركبية كتطور مناىج البحث العلمي ككسائل االتصاؿ، 

ماساىم يف  االحتكاؾكقدـ لو تلك الدفعة اإلجيابية كظهرت ثلة من اؼبستشرقُت األؼباف احملدثُت كاف ؽبم من 

 آنا ماريك  ياكوبيالشرقية بصفة عامة من بُت ىؤالء لدل العرب كالبلداف  االستشراؽة من فكر  -نوعا ما-تغيَت

اؼبكتبة  تر رؽ العريب كاإلسالمي كذبربتهم تبلورت يف أعماؿ أدبية كفكرية أثكانت ؽبم نظراهتم اػباصة للشٌ   شميل
                          

 .19صمرجع سابق، ، األؼباف اؼبستشرقوفرضواف السيد،  1
 .91، ص1999اغبيدرم، صورة الشرؽ يف عيوف الغرب، بَتكت،  إبراىيم 2
األعلى أضبد ؿبمود ىويدم، االستشراؽ األؼباين تارخيو ككاقعو ك توجهاتو اؼبستقبلية، تقدًن: ؿبمود ضبدم زقزكؽ، مراجعة: فهمي حجازم، اجمللس  3

 .12-19، ص8111، 1، القاىرة، طاإلسالميةللشؤكف 
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رؽ أثر الغريب بالشٌ مط اعبديد من التٌ صوص القددية كاؼبعاجم كاؼبخطوطات كغَتىا، ىذا النٌ األؼبانية، زيادة على النٌ 

ظرة اؼبختلفة كاؼبنهجية اؼبغايرة يف أثَت القوم يف النٌ رات كالعوؼبة اليت كاف ؽبا التٌ كاألؼباين ربديدا تعكسو طبيعة اؼبؤثٌ 

 من كحاضرا.رؽ كعلومو كحىت شخصياتو اؼبعركفة عرب الزٌ أثر بالشٌ التٌ 

ـ 1991 فالشيرسها اؼبستشرؽ صبعية اؼبستشرقُت األؼباف من أبرز اعبمعيات اإلستشراقية يف العاَف، أسٌ  تعدٌ 

يف مدينة "ىالو" على غرار اعبمعيتُت الفرنسية كاإلقبليزية، كمازالت حىت يومنا ىذا تواصل نشاطها يف صبع مشل 

وزه، كأيضا تأسس اؼبعهد األؼباين لألحباث الشرقية يف اؼبستشرقُت األؼباف كدراسة الًتاث العريب اإلسالمي كمعرفة كن

ؿ مدير ؿ معهد يتم تأسيسو خارج أؼبانيا، كأكٌ أكٌ  ـ كىو تابع للجمعية االستشراقية، كيعدٌ 1991بَتكت عاـ

كفيما بعد تعاقب على إدارتو آخرين كاف من بينهم مستشرقُت كىو يضم  ىانس روبرت رويمرللمعهد كاف 

ؿ منها عاـ بنشر سلسلة من كتب تعرؼ باسم نصوص كدراسات بَتكتية صدر العدد األكٌ  مكتبة ضخمة، كيقـو

 .1هجة اللبنانيةـ، ككانت دراسة عن اللٌ 1994

غة العربية األؼباف من بُت أعالـ اللٌ  ىلموت ريترمن أبرز اؼبستشرقُت األؼباف يف القرف العشرين كذلك قبد 

فإتقانو كمعرفتو للغة العربية ساعده يف ترصبة العديد من  بروكلمانك نولدكوشأنا عن  معرفة كتدريسا كال يقلٌ 

سنة  بيكر اؼبقٌرب ة اإلسالـ مع زميلوالكتب كاػبوض يف موضوعات إستشراقية عديدة حيث قاـ بإصدار ؾبلٌ 

ا تعاًف كأّنٌ ة ساع رقعتها كفخامة مكانتها، خاصٌ اتٌ  لنا ، لتبُتريترـ. "كلو تأملنا اآلثار العلمية اليت خلفها 1991

قدرا ىائال من موضوعات اغبضارات اإلسالمية، كما أّنا تربط ـبتلف ميادين اإلستشراؽ بعضها بالبعض اآلخر 

ق أثناء إقامتو يف تركيا نصوص )سبثيليات القراقوز( كترصبها إُف األؼبانية دبهارة فائقة، حىت أنو استطاع يف حقٌ  رفريت

 .2رقية"ية شعبية لكل لعب لفظي كارد يف األصوؿ الشٌ ىذه الًتصبات أف يوجد مضاىيات أؼبان

                          
 .98-91صمرجع سابق، اغبيدرم، صورة الشرؽ يف عيوف الغرب،  إبراىيم 1
 .121، صمرجع سابق،1اؼبنجد، اؼبستشرقوف األؼباف، جصالح الدين  2
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راسات الذم قاـ دبجهودات ال يستهاف هبا يف الدٌ  روسكا جوليوسكمن بُت مستشرقي ىذا العصر )األؼباف( 

، القزوينيرقية من خالؿ إعادة ربقيق بعض اؼبؤلفات القددية كتصحيح بعض توارخيها، كقدـ دراسات عن الشٌ 

عيب عند العرب باألدب الشٌ  كاىتمٌ إقبليزم( " أؼباين  )ذبرم   ن خالؿ كضعو قاموسم ليتمان أينوككذلك 

من بُت اؼبستشرقُت األؼباف الذين زاركا الشرؽ كأؽبموا  ليتمان، ككاف 1من حكايات كأمثاؿ كمواكيل كأناشيد دينية"

حالت، فكانت كايات كأدب الرٌ اث يف اؼبخطوط كالكتب كالرٌ كسحركا جبمالو انطالقا من معرفة سابقة عن الًتٌ 

عرم كاألدب األثيويب، كأكضاع رحلتو استكشافية تنٌقب عن ـبطوطات جديدة كما "اىتم دبعاعبة مسائل الوزف الشٌ 

االختصاصي يف ضمن حقل اإلستشراؽ الواسع نتيجة موىبة  اذباىونواعها ككاف أختالؼ أثيوبيا اغبديثة على ا

 .2"نولدكوتأثَت متواصل عميق األثر من أساتذتو اؼبستشرقُت كعلى رأسهم غر ك بت منذ الصٌ ة فردية ىذٌ لغويٌ 

صاِف اغباصل يف العاَف ساىم بالقدر كنولوجي كاالتٌ طور التٌ رؽ يف خضم التٌ صاؿ بُت أؼبانيا كالشٌ سهولة االتٌ 

االستشراؽ سارع التكنولوجي يف ّنضة أحسنوا استثمار التٌ "الذم يدعم كبشكل كبَت جهود اؼبستشرقُت الذين 

سات استشراقية يف بلداف عربية على غرار بَتكت، كالقاىرة، كإسطنبوؿ كيرجع الفضل يف تثبيت الوضع كإقامة مؤسٌ 

 .3العلمي لالستشراؽ األؼباين خالؿ القرف العشرين"

فة سابقة رقية كتأثرىم هبا بناء على معر كؿ الشٌ حالة األكركبيُت إُف الدٌ على دكر الرٌ  صالح الدين المنجدد يؤكٌ 

كر حالت ذات األثر البارز يف تاريخ االستشراؽ، ككاف ؽبا الدٌ هبم أدبية أك علمية أك غَتىا، كانت ىذه الرٌ 

الع على ثقافتها ة يف اكتشاؼ ىذه اؼبناطق كاالطٌ خبة أك العامٌ غبة كالفضوؿ إُف النٌ األساسي كالبليغ يف إثارة الرٌ 

حالت كمن أشهر أكيد على نصيب األؼباف يف تلك الرٌ ارهتا، مع التٌ قت بشكل كبَت بتارخيها كحضكعلومها، كتعلٌ 

، فقد كاف بوكهارت يوىان لدفيجك، زيتسن أولريشك، نيبور كارستنمن قاموا هبذه الرحالت من األؼباف قبد: 

                          
 .118صمرجع سابق، عبد الرضبن بدكم، موسوعة اؼبستشرقُت،  1
 .122، ص،مرجع سابق1صالح الدين اؼبنجد، اؼبستشرقوف األؼباف، ج 2
 .491صمرجع سابق، عبد اهلل يوسف الشاذِف، االستشراؽ مفاىيم صالت جهود،  3
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ؽبؤالء مسامهة يف ربسُت كضع االستشراؽ يف أكركبا كأؼبانيا بشكل خاص، كجعلوه موضوعا دراسيا خاضعا 

رقية كتسليط الضوء على اعبانب اإلجيايب باجملتمعات الشٌ  التصقتاعصب كاػبرافة اللتُت العلمي بدال من التٌ للبحث 

 .1الذم دعم اغبضارة األكركبية كساىم يف بنائها

أف االستشراقي كالدراسات األدبية اؼبقارنة أف االستشراؽ األؼباين بقي ؿبافظا ارسُت كاؼبهتمُت بالشٌ د الدٌ كيؤكٌ 

راعات يارات الفكرية اؼبعادية للشرؽ كاإلسالـ كالصٌ ستول الئقا من اؼبوضوعية، كنأل بنفسو عن التٌ على م

اإليديولوجية كاغبركات االستعمارية اليت انتشرت بشكل كبَت يف ىذه الفًتة كيدؿ ذلك "ما أبداه مستشرقوف أؼباف  

ازم ؽبم، كعدـ كالنظاـ النٌ  ىتلرإُف إمهاؿ  االرتياحمن  يوىانسنك ساجوزيف فانك  فرتز سباتكبار من أمثاؿ 

 .2استعماؽبم يف حركبو، كىو ما يؤكد حيادية اؼبستشرقُت األؼباف يف اختيار اؼبوضوعات اليت يدرسوّنا"

آال كىو  ،راسات العربية كاإلسالمية يف أؼبانياكديكن القوؿ أنو بنهاية القرف العشرين طرأ تغَت جذرم على الدٌ 

وع من الدراسات، فبا استوجب إنشاء ابات الذم أخذكا يهتموف هبذا النٌ باف كالشٌ دد الشٌ خصص ككثرة عالتٌ 

جامعة تيعٌت بالدراسات العربية كاإلسالمية، كأف ىذه  81جامعات جديدة، إذ نشاىد اليـو يف أؼبانيا أكثر من 

جات العربية احملكية كاألدب هاعبامعات أخذت هتتم فضال عن اؼبواضيع القددية باؼبواضيع اغبديثة كدراسة اللٌ 

 .3يارات الفكرية كاجملتمع العريب اإلسالميالعريب اؼبعاصر من شعر كنثر، كبالقضايا السياسية كالتٌ 

خرج ربمل موضوعات لبة األؼباف باعبامعات حيث أصبحت الكثَت من عناكين رسائل التٌ الطٌ  اىتماـع توسٌ 

صوص القددية باؼبنهجية اغبديثة، ىذا ال دينع من كجود إعادة دراسة النٌ رقية كآداهبا كحىت راسات الشٌ مهتمة بالدٌ 

بط مهمهم كتكبح طموحاهتم للولوج أكثر يف ميداف االستشراؽ كعلى الرغم من ىذا كلو فإف عوامل مادية كثَتة تثٌ 

لوقت من الًتاث كاالستفادة يف نفس ا اإلضافةاؼبستشرقُت األؼباف اعبدد ماضوف يف سَتىم كعلى منهجهم ؿباكلُت 

                          
 .98-29صمرجع سابق، جد، اؼبستشرقوف األؼباف، ينظر، صالح الدين اؼبن 1
 .11صمرجع سابق، رضواف السيد، اؼبستشرقوف األؼباف،  2
 .11صاؼبرجع نفسو،  3
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"التاريخ، كاألنثركبولوجيا، الشرقي. كمن أىم اىتمامات كزبصصات االستشراؽ األؼباين يف ىذه الفًتة 

كا ينتجوف يف ءذين بدرؽ أكسطية، كىذا عمل جيل الكهوؿ، الراسات الشٌ ، كالدٌ ينـ الدٌ و سيولوجيا، كعلو كالس

تقريبا تعٌت بالدراسات اإلسالمية كالعربية، كيف الكرسي  الثمانينات، كماتزاؿ باعبامعات األؼبانية عشركف كرسي

أستاذ رئيسي أك أستاذاف، كعدة أساتذة مساعدين أك مشاركُت......كماتزاؿ اجملاٌلت العلمية السالفة تعمل 

، كيصدر....عن اإلسالـ القدًن كاغبديث حواِف ثالثُت كتابا من ىلموت ريترباستثناء ؾبلة الشرؽ اليت أصدرىا 

.ىذا ال دينع من كجود اجملالت السياسية اليت أثرت كبشكل كبَت على النهج األديب كدخوؿ السياسة 1ة مقالة"مائ

يف الوقت اغباضر يف صبيع اجملاالت كاألدبية منها كأصبحت اعبوائز العاؼبية ال سبنح كقف استحقاؽ أكادديي أك 

كالسيادة على ىذه اؽبيئات اليت تأخذ على عاتقها منح أديب كإمنا كقف كالءات سياسية لدكؿ معينة ؽبا السلطة 

كحىت اؼبلتقيات العلمية كالفكرية كاألدبية اؽبامة اليت تلقى  -على سبيل اؼبثاؿ-اعبوائز العاؼبية منها جائزة نوبل

بحت فأص ،بات كالوالءاتاالىتماـ الكبَت من اإلعالـ العاؼبي كربقق الشهرة لصاحبها ربكمهما السياسة ك التحزٌ 

سات يف ربديد قيمة العمل األديب ككصولو إُف العاؼبية، كأصبح للمؤسٌ  اؿفعٌ  ياسة كاإلعالـ تلعباف دكرا جدٌ السٌ 

ا يف األخَت ذبسد أعماؿ سينمائية تذر الكربل كذلك دعامة حقيقية ككبَتة ؽبؤالء اؼبستشرقُت ألّنٌ  االقتصادية

ة ماالقتصاد كاإلعالـ كالسينما السٌ كالسياسة ك  األدبحرم بُت بح الوفَت فهذا االرتباط السٌ ق الرٌ األمواؿ كربقٌ 

 اغية على االستشراؽ كعلى كل نتاج أديب أك فكرم.الطٌ 

رقية كقد قاـ صندكؽ البحث األؼباين كصندكؽ فولسفاغن يف سبويل مشاريع البحث يف الدراسات الشٌ 

امية كاإليرانية اعبديدة كالًتكية كاإلسالمية راسات السٌ كاإلسالمية، كعلى كبو منظم صبع صندكؽ البحث األؼباين الدٌ 

                          
 .21، صمرجع سابقرضواف السيد، اؼبستشرقوف األؼباف،  1
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اب من باحثي الدراسات اإلسالمية رقية، كقد كاف للجيل الشٌ معنا يف ضمن موضوع منطقة الثقافات القددية كالشٌ 

 . 1صوؼ كحركات اإلصالح اإلسالمي يف الوقت الرىاىندكره يف تطوير منظورات مقارنة أكسع، قد أغنت فهم التٌ 

أثَت كالتمثيل الكبَت للدراسات اإلستشراقية صبح لو التٌ أكلوجيا أك علم الصورة كذلك الذم ور صورائية أك الالصٌ 

 ريعة.اغبديثة كالسٌ  صاؿاالتٌ ة مع تطور كسائل ور كخاصٌ رؼ اآلخر باستعماؿ الصٌ يف تأثَتىا عن الطٌ 

 خصائص اإلستشراق األلماني:

ىناؾ خصائص صبىة امتاز هبا االستشراؽ األؼباين كاكباز هبا على اؼبدارس االستشراقية األخرل كمن أبرز  

 ىذه اؼبزايا ما يلي:

رقية كَف "زبضع لغايات سياسية أك كؿ الشٌ على دكؿ العاَف الثالث كالدٌ  االستعماريةَف تشارؾ أؼبانيا يف اغبركة  1

كركبية األخرل كذلك ألف أؼبانيا َف يتح ؽبا أف تستعمر البالد العربية اإلسالمية كَف دينية كاالستشراؽ يف البلداف األ

ت ؿبافظة يف األغلب على هتتم بنشر الدين اؼبسيحي يف الشرؽ كلذلك َف تؤثر ىذه األىداؼ على دراساهتم كظلٌ 

ىذا األمر ال ديكن  أفٌ  إالٌ  أميف بعض الدراسات نوع من االكبراؼ بالرٌ  تد كالرؤية العلمية حىت كإف ظهر التجرٌ 

ر للدكؿ اؼبستعًمرة اؼبدبٌ  ، ىذا َف دينع بعض اؼبفكرين العرب ما اعتربىم العقل2راسات كلها"تعميمو على الدٌ 

رقية كؿ الشٌ العديد من الدٌ  كاستعماريطرة ىذه األخَتة من الدراسات كاألحباث اإلستشراقية  يف السٌ  كاستفادت

"االستشراؽ األؼباين قد ساعد يف خدمة األغراض الغربية اليت كانت معظم دكؿ أكركبا : سعدون الساموك يقوؿ

 .3تسعى إليها"

                          
 .99-92، ص8119، 1يوسف كرباح، تأمالت يف الشرؽ تقاليد االستشراؽ الفرنسي كاألؼباين كحاضره، دار قدمس، بَتكت، ط 1
 .2-2صمرجع سابق، صالح الدين اؼبنجد، اؼبستشرقوف األؼباف،  2
 .111صمرجع سابق، ، اإلسالميةسعدكف ساموؾ، االستشراؽ كمناىجو يف الدراسات  3
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راسات عادة يكوف وع من الدٌ ب كالفنوف، كىذا النٌ ادالقددية، كاالىتماـ باآلثار كاآل ز بالدراسات الشرقيةسبيٌ  8

كح العلمية اؼبوضوعية كالتجٌرد كاإلنصاؼ،  الرٌ خاليا من األغراض السياسية، ككذلك غلب على اإلستشراؽ األؼباين

 .1اـررب كاؼبنهج العلمي الصٌ قة كالصٌ كمردُّ ذلك إُف خصاؿ األؼباف اجملبولة على الدٌ 

رجة األكُف غوية كاألدبية بالدٌ صوص اللٌ كمن بُت فبيزاتو كذلك عن غَته من البلداف األكركبية ىو االىتماـ بالنٌ  1

راسة حقيق كاعبمع كالفهرسة كالدٌ ـ، ككذلك أعماؿ التٌ 19ة يف القرفدين األخرل كخاصٌ قبل االختصاصات كاؼبيا

قة مع إجراء دراسات اث العريب بإصدار طبعات ؿبقٌ اث العريب حيث اشتهر األؼباف بنشر كتب الًتٌ قدية للًتٌ النٌ 

 من اؼبستشرقُت األؼباف.غة العربية لكثَت صبة مع إتقاف اللٌ نقدية كفهرسة دقيقة كشاملة، إضافة إُف الًتٌ 

غم من كجود بعض صف بالعداء كعلى الرٌ َف تكن دراساهتم عن العرب كاإلسالـ كاغبضارة اإلسالمية تتٌ  4

عر اعباىلي كالقرآف الكرًن، عن الشٌ  نولدكواؼبستشرقُت الذين جاءكا بآراء ال توافق العرب اؼبسلمُت كبعض آراء 

اإلستشراؽ األؼباين َف يعرؼ مستشرقُت جعلوا دينهم  ها كانت ؿبدكدة ألفٌ عن القرآف كهتذيبو، لكنٌ  فوللرزكآراء 

ى الذم ظبٌ  رايسكوكح عند قدير كقبد ىذه الرٌ بل رافقت دراساهتم ركح اإلعجاب كالتٌ  ،عداء للعرب كاإلسالـ

يف   ىونكو ريدزيغراسة العربية يف أكركبا ككذلك كاضع األساس اؼبتُت للدٌ  نفسو )شهيد األدب العريب( كالذم يعد

صينة اليت تتميز كغَتىم كثَت، كسبيز أيضا بطريقتو العلمية كمنهجيتو الرٌ  سطع على الغرب(مشس اهلل تكتاهبا )

 .2قليدية قدر اؼبستطاع فهو استشراؽ معريف فلسفي فيلولوجي كفقهييغة العلمية التٌ فاؽ على الصٌ بالعمق كاالتٌ 

ـ( كدعوتو لتطوير العلـو 1292-ـ1281)شالشيراالذباه العلمي حيث نبغ ىذا االذباه كتأثر جبهود  1

صبة األؼبانية لكتاب )أىل األنواع( را بالًتٌ غيَت بقوانُت كاضحة متأثٌ غة كتفسَت التٌ الطبيعية كمناىجها يف خدمة علم اللٌ 

                          
 ك التجٍت، ؾبلة بونة للبحوث ك الدراسات الشرقية كاألدبية ك اللغوية اإلنصاؼتشراؽ كاؼبستشرقوف بُت سعد بوفالقة، االس 1
، 8114، بَتكت، 121بايريهنس كآخركف، تأمالت يف تقاليد االستشراؽ الفرنسي ك األؼباين، ترصبة: ؿبمد صبح كعدناف حسن، ؾبلة نور، العدد  2

 .92-91ص
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رؽ ككاف راسة اؼبوضوعية يف دراسة علـو الشٌ  كمنطقو يف الدٌ جرييب، فقط استعمل األؼباف االذباه العلمي التٌ دارونؿ

 .1رقية كآداهباابع العلمي يف منهجية البحث كالتأثر بالعلـو الشٌ مط اؼبباشر الذم حيقق الطٌ ذلك بنفس اؼبنهج كالنٌ 

 -اينمعقل االستشراؽ األؼب –ـ( يف اليبزغ 1222حاة اعبدد( نظرياهتم عاـ )كتعزز ىذا االذباه بنشر )النٌ 

 غة التارخيي اؼبقارف يف إطار العلـو الطبيعية.فأردكا منها تأسيس عملهم يف علم اللٌ 

 -اميةغات السٌ يف ؾباؿ علم اللٌ  -نولدكو وبروكلمانكأىم ميدانُت ؽبم: علم األصوات كعلم اللهجات، كينتمي 

 .2حاة اعبددإُف مدرسة النٌ 

كمانسية كاالذباه راسات االستشراقية األؼبانية كأبرزىا اغبركة الرٌ ر الدٌ العوامل الفكرية من أىم ؿبطات تطوٌ -9

ر كميزت يف نفس الوقت االستشراؽ األؼباين يف ّنجو االستشراقي كالتأثٌ  تر ثية، عوامل أجيا األؼبانلو التارخيي كالفيلو 

قل ـ كسائل النٌ أؼبانيا، كتقدٌ يف  كاإلسالميةة سبثلت يف تفاقم أعداد اؼبخطوطات العربية رقية، كعوامل فنيٌ بالقضايا الشٌ 

 .3غة العربيةة اللٌ رؽ على اختالفها كخاصٌ كاغباجة إُف مًتصبُت يتقنوف لغات الشٌ 

غة العربية كقد برز ـ ملحوظ يف دراسة اللٌ كقد أدت ىذه العوامل )الفكرية كالفنية( يف تطور كبَت كتقدٌ 

صة يف تعليم ىذه اللغات، كهبذا معاىد ككليات متخصٌ غة إضافة إُف إنشاء مستشرقوف أؼباف يتقنوف ىذه اللٌ 

ة أكرب كفهما أكسع، كهبذا صوص دقٌ ا يعطي النٌ غوم العريب عرب مصادر أصلية فبٌ اث اللٌ أصبحوا يرجعوف إُف الًتٌ 

 صبة.غة الوسيطة كالًتٌ استغنوا عن اللٌ 

صوص العربية و كطرحو كمعاعبتو للنٌ مٌيز االستشراؽ األؼباين كأىلو ألف يكوف مغايرا يف دراست ىذا من أبرز ما

ألسباب اليت ذكرناىا ل–ركبية األخرل ك القددية معتمدا على منهجٌية اختص هبا دكف غَته من االستشراقات األ

 ريقة اؼبختلفة كاألقرب إُف العلمية كاؼبوضوعية.رقي أف يظهر بالطٌ كظبح للموركث األديب الشٌ  -سلفا

                          
 .889، ص1992ينظر، ر.ىػ.ركبنز، موجز تاريخ علم اللغة )يف الغرب(، أضبد عوض، الكويت،  1
 .892-189ؼبرجع نفسو، ص ا 2
 .11صمرجع سابق، ينظر، يوىاف فوؾ، تاريخ حركة االستشراؽ،  3
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كىو يصف اؼبستشرقُت بشكل عاـ دكف ربديد زمٍت: "توجد  قان فيلداشتيحيث يقوؿ اؼبستشرؽ األؼباين 

كاؼبسلمُت،  اإلسالـكتارخيو يف سبيل مكافحة  اإلسالـركا معلوماهتم عن وف أنفسهم مستشرقُت سخٌ صباعة يسمٌ 

 .1أف يعًتؼ بو اؼبستشرقوف اؼبخلصوف لرسالتهم بكل بصراحة" كىذا كاقع مؤَف البدٌ 

كاؼبسلمُت كيصفو باألليم كيفرض على كل  اإلسالـىذا أنُت مستشرؽ أؼباين يينكر كل عمل عدائي ضد 

 سالة العلمية حقها من اؼبوضوعية ك اإلخالص دكف ربريف أك تغيَت.   مستشرؽ ـبلص إعطاء الرٌ 

 

                          
، صبادل الثانية، جهة االستشراؽ، حبث دبجلة اؼبسلم اؼبعاصر، قربص، السنة الرابعة عشر اؿبمود ضبدم زقزكؽ، يف مو  1 -91ىػ، العدداف 1411ؿبـر

 11معا، ص 99



 

بستيمية للفكر األّول: الخلفيات االالفصل 

 اإلستشراقي
 

 

 

 يف دراسة األدب العريب : اؼبنهجية اإلستشراقيةأّوال

 : دراسة االستشراؽ لؤلدب القدًن كاغبديثاثاني

 : اقبازات االستشراؽ األؼبايناثالث
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 :توطئة

  ديّية   م اتتاا  ن  ناال  نتعّددةاالستشراؽ كال يزاؿ يثًن جدال ساخنا يف األكساط العلهّية كاأل أثار

رباكؿ فهم هذ  الظاهرة فهها علهّيا يعيدا ع  الّتعّصب كالاالء  فالك يف ذلك ناالك عّدة يف دراسته للرتاث 

العريب كتأثر  يه  ن  خبلؿ نعرفة ناهيته كناهية لغته كأصحايه  ؿباكلٌن الاصاؿ إىل اغبقيقة كاإلجاية ع  

 شغلت عقاؽبم كأقانت اعبدؿ يينهم. الّتااؤالت اليت طاال

األدب العريب ن  اؼباال  اؼبهّهة اليت شغلت ياؿ اؼباتشرقٌن  فحاكلاا فههه كنعرفته كاالهتهاـ يه 

كيالّدراسات تاله  كاالّطبلع على أغاار  ألنّه حبر عهيق يتطّلب العّدة الكافية ػباض غهار  كناالله اؼبتبلطهة 

اليت هي الاّر كاؼبفتاح األّكؿ للالاج إىل هذا     كن  يٌن العّدة البّلزنة  الّلغة العرييةاؼبهلاءة ياألسرار كاألفكار

 اغبق  اؼبعريف الّصعب.

 م يغف  اؼباتشرقاف األؼباف هذا األنر يف نعرفة الّلغة العريية كإتقاهنا  ي  كاناا األكال  كاأليرز ن  يٌن 

كيد على أنبّيته البالغة يف فهم الّدرس العريب كصب  كالّتأ ز عليهندارس االستشراؽ األخرل يف نعرفة ذلك كالرتكي

 كنعاين الّشعر العريب القدًن كتقديبه للقارئ العريب كالغريب.

العريب يالّصارة اليت تليق يه  ك م يّدخركا يف نفس الاقت  اإلرث م يتااىن اؼباتشرقاف األؼباف ع  تقدًن 

الّتحقيق أك الفهرسة أك قراءة اؼبخطاط العريب اات ن  عهر  ن  أج  إّنا جهدا ألجله  فقد كهب الكثًن ننهم سن

 كتّّت الّتأليف كالبحث يف الّتاريخ العريب كالرّيط يٌن اؼباال  اؼببههة كتّ  العقد الّصعبة.

فض  االستشراؽ األؼباين على الّشعر العريب القدًن كاغبديث  م ىبفى على العرب ـبتّصٌن كهّااة  ك م زبفى 

اؼبنهجّية االستشراقّية األؼبانّية يف اختبلؼ درهبا كارتباطاهتا الّاياسية كاإليديالاجية ع  الّتاجهات االستشراقّية 

 األخرل  اليت كانت ؽبا أهداؼ نضهرة كغايات خفّية يف االهتهاـ ياألدب العريب.
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اضيع اؼبتعّلقة ياألدب العريب   م زبضع الّدراسات االستشراقّية األؼبانّية يغزارهتا كتعّدد ؾباالهتا كطرقها للها 

للتعّصب كاؽبال كاؼبي  الذايت  إمبا التـز أصحاهبا دباار ناّتد ضه  ننهج نعٌّن سار عليه األكال  كاحملدثاف  فبّا 

أعطى ؽبا اػبصاصّية يف النقد كالّتحلي  اؼبلتزنٌن ياغبّجة كالربهاف العلهيٌن ك م تطبع أعهاؽبم كذلك نياؿ سياسّية 

 .ك اقتصاديّة أك استعهاريّة البّتةأ

تعّددت اعبهاد األؼبانّية يف تق  األدب العريب  فهنهم ن  قاـ جبهع اؼبخطاطات العريية كفهرستها كننهم 

ن  تّققاا العديد ن  الّنصاص القديبة ياؼبقاييس العلهية اؼبتعارؼ عليها كننهم ن  ّنشر أعهاؿ أديّية كنؤلّفات ال 

اعي كاؼبعرفة )تاريخ األدب العريب لربككلهاف( كننهم ن  ترجم اآلالؼ ن  هذ  األعهاؿ إىل تزاؿ تااهم يف ال

الّلغة األؼبانّية كلغات أخرل  فعرّفاا اآلخر ياغبضارة العريّية كتراثها كنآثرها  ن  هنا تاتحّق هذ  األعهاؿ االّطبلع 

 ريب كخاّصة الّشعرم ننه كاالستفادة ن  األفكارعليها كدراستها كاػباض يف القضايا اليت أثارها تاؿ األدب الع

اليت تاّص  إليها هؤالء اؼباتشرقٌن  ألهنا نتاج عه  شاّؽ لفرتة زننّية طايلة  كال يبك  إنباؽبا أك ذباهلها  فهي 

ًن الّلغاية كيكفيهم شرفا أهّنم أتقناا لغة القرآف اتقانا تاّنا كربّكهاا يالّتعاي ذبانب العق  كاؼبنطق كاؼببدأ العلهيّ 

فقد قّدـ االستشراؽ األناين أظباء نشطة سانبت يشك  كبًن يف يعث  كاستخلصاا نتالجهم البحثّية كفق ذلك 

 اث كإتياله كيصهت يصهة كاضحة كراسخة يف تاريخ األّنة العريّية ال يبك  ؽبا أف سبّحى.هذا الرتّ 

ا األعهاؿ اليت قّدنه عريب؟ كناهي أهمّ فها ها الّدرب الذم انتهجه األؼباف يف الّتعرؼ على األدب ال

   األعهاؿ يشيء ن  االختبلؼ يف دراسة األدب العريب القدًن كاغبديث؟.هؤالء اؼباتشرقاف ؟ كه  طبعت هذ
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 في دراسة األدب العربي المنهجية اإلستشراقية :أّوال

اؼبتهيزة يتارىبها  عبغرافيةد نفاه يف إطار اؼبنطقة اة  كعندنا كجيف يدايته تركة ثقافية تيّ  االستشراؽ

تذكر فجأة نشاعر اػباؼ ن  ثقافة هذ  اؼبنطقة كهي ثقافة نتكانلة  تحديااؼبثق  يالذكريات كاؼبااجهات كالتّ 

ة ردّ   فكاف 1كاالستشهادضحية ة  كن  خصالصها اعبهاد كالتّ هاح ذات قيهة عظيهة أقببت تضارة كقادت أنّ الطّ 

دة نايعة ن  ييئة نغايرة سبانا عنه كع  نعتقداته كتاجهاته  لذلك كجب فع  لفكر تضارم ـبتلف كثقافة جدي

يب  ليس نبنيا على ن  ربد صارخ نبين على كتي إؽبي ننز  ع  اػبطأ كالرّ  نا يقايلهظر إىل النّ  االستشراؽعلى 

رؽ صارة ت نتناعة كتضارات كأدياف  كالغريب هبد يف الشاالختبلؼ يف الشرؽ يف ثقافافكر إنااين ؿبض كهذا 

تقة الغالبة ال تضيق نكهلة لذاته  كؽبذا فها ال يرفض الشرؽ كرتاث إنااين ككتجرية تضارية  فاغبضارات البلّ 

  فبات الزنا على الغريب أف هبد 2د للقيم الغرييةهدّ ا يرفض الشرؽ اؼبتحدم اؼبقاـك اؼبحبضارة سايقة ناتالهة كإمبّ 

يهدد كيانه اعبغرايف كينيانه الفكرم كسياسته اؼبايطرة على العلم يشّت طريقة حملاكلة فهم هذا األخًن الذم أصبح 

أك األهداؼ األخرل  التبشًنيةالاسال  كنعتقد  الذم ها أكرب سبلته يف ذبايد أفكار  كطهاتاته التاسعية أك 

 اؼبعركفة.

ثات العلهية إىل الببلد البع كاذبهتؿ كاف الغرب يرل اإلسبلـ صارة تضارة كنااط  العلم  ار األكّ يف الطّ     

كؼبا تاىل تفيد  اؼبلك  شارلمان  كقاكنته يف عهد االذبا اإلسبلنية كنظرات الكنياة نظرة تذر كريبة يف هذا 

 ة إصبلتية يتم دباجبها:خطّ  فرناا أقرّ  رشاعالشارل 

ؼبدارس العريية يف دريس يف اؼبدارس األكركيية ألساتذة ن  الغرب أك ن  الذي  تعلهاا يف ا*إسناد نههة التّ 1

 إسبانيا.

                                                           
  2012ية  الرياط  اؼبهلكة اؼبغريية  ندارسه  ننشارات اؼبنظهة اإلسبلنية للرتيية كالعلـا الثقافك  تعريفه آثار   اف  اإلستشراؽؿبهد فاركؽ النبه 1

 .  13ص
 .13اؼبرجع نفاه  ص 2
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 راسة يف األندلس على أيدم العلهاء العرب.بلب األكركييٌن للدّ * إرساؿ يعثات ن  الطّ 2

 .1ب كالفلافةالكتب العريية إىل البلتينية كخباصة يف نيادي  العلـا كاآلداب كالفناف كالطّ  * ترصبة أهمّ 3

ااص  الفكرم كالعلهي كاألديب كاغبضارم كك  نا اية للتّ ن  خبلؿ هذ  اؼبنهجية أف يضع يد االستشراؽتاكؿ    

اعة لغزا ككيانا نبهها له أك شيئا الاّ  الذم ال يزاؿ غبدّ   يبثله الشرؽ كوبتايه ن  علـا يينه كيٌن العا م الشرقي

طبيعة هذ  اغبضارة  استكشاؼ  الغريية ن  أيرز األهداؼ اإلستشراقية عرؼ عليه  كلع ّ ن  التّ  جديدا اليدّ 

طبيعة اغبضارة  استكشاؼزة  كلكي يتهك  الغرب ن  ك  تضارة ذات خصالص فبيّ   كخصاصياهتا كذلك ألفّ 

 اإلسبلنية كاف نطالبا يأف يدرس ثقافة هذ  اغبضارة كنكاناهتا لتحقيق غايتٌن:

ي  كا : تفاًنية ذلك ع  طريق الكشف ع  نقانات اغبضارة اإلسبلنية ن  تيث قدرهتا على التّ الغاية األكىل

 زة.يطرة على ناار اجملتهعات اإلسبلنية كصياغة رؤية فكرية نتهيّ االجتهاعي كالاّ 

الفية عاب اإلسبلنية ع  طريق نعرفة التناقضات القانية كالطّ حكم يف ناار الشّ الثانية: كذلك يفرض التّ  الغاية

اجه األتداث كترسم نعا م اغبركة كاإلقليهية حبيث تكاف اؼبعرفة الناذبة ع  الدراسات اإلستشراقية أداة ربكهية  ت

ناف ر األزنات يف الزّ اؼبناسبة كربكم قبضتها على الشعاب اإلسبلنية ن  خبلؿ إنااكها دبفاتيح األسرار اليت تفجّ 

 .  2كاؼبكاف اؼببللهٌن

 االستكشافيةيتٌن ن  تيث الفكرة كاؽبدؼ كهي الغاية لغاية ثالثة "تنأل ع  األكّ  النبهان فاروقأضاؼ 

ي  أرسى دعالهه على قااعد غًن إناانية )الاتي( غًن قايلة للخطأ يبك  للغريب هذا الدّ  ياعتبار  ية البحثةالعله

أف ياتفيد عبانبه يف تطاير نفاه كفكر  ألف هذ  اغبلقة اؼبفتقدة عند  ناجادة يف الشرؽ ندعهة ياتي إؽبي غًن 

                                                           
 .12  ص نرجع سايقؿبهد عبد اهلل الشرقاكم  اإلستشراؽ يف الفكر اإلسبلني اؼبعاصر   1
 .14ص نرجع سايق  عريفه  آثار   ندارسه  فاركؽ النبهاف  اإلستشراؽ ت 2
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بلع اؼباضاعي ن  اإلطّ  استفادةئة تاتفيد أيانا قاي  للخطأ كالتعيًن كهذا ها الفرؽ كلب اؼباضاع  فهذ  الف

 .1"ااؤؿ أك تّت إعادة البناءك كالتّ قايلة للشّ  اعتربناهاالعلهي يف تشكي  تضارهتا إذا 

ن  تضارته يف نفس  كاالستفادةبلع على الشرؽ يف اإلطّ  االستشراؽهذ  الغايات الكربل اليت رظبها 

هاح كاألهداؼ اؼبرسانة فه  "تيث اؼبنهجية اليت الطّ  اذباد هذليات كننهجية ن  كجاد آ الاقت كاف اليدّ 

اؼباتشرقاف يف دراسة الرتاث فلم تقتصر على اؼبنهج التارىبي ي  مشلت اؼبنهج التحليلي  كاؼبنهج  اتبعها

ر  كننهج اؼبطايقة كاؼبقايلة كقد ذبتهع هذ  اؼبناهج يف دراسة كاتدة أك عند   كننهج األثر كالتأثّ إلسقاطيا

األكركييٌن يف ؾباؿ الدراسات اإلناانية يصارة عانة  استخدنهاهي نفاها اليت"   "2ناتشرؽ يعينه  كقد تفرتؽ

اسع كالعشركف ك م راسات اإلسبلنية يف القرف التّ كألهنا تاتند إىل اؼبذهب الاضعي الذم طبقه اؼباتشرقاف على الدّ 

3"راسات اإلناانيةلاقت اغباضر للدّ غم ن  نبذ هذا اؼبذهب يف اوبيدكا عنه إىل اآلف يالرّ 
. 

قرير يأف العبلقة يٌن ن  التّ  "كاليدّ   يف غاية كاتدة ا كانت تصبّ أهنّ  كتشبعها إالّ  اختبلفهارؽ رغم الطّ 

رؽ كانت يصارة أساسية تأكيلية فإذا كقف اؼباتشرؽ الباتث أناـ تضارة ننجزة ثقافية نالية ال اؼباتشرقٌن كالشّ 

يء الداخلي للشيء الذم يصعب صاير اؼبتعاطف كاإلدراؾ الشّ صبة كالتّ هاـ ع  طريق الرتّ ص اإلستكاد تفهم قلّ 

اليت تاعى إىل فهم  كاالكتشاؼ  كهذ  هي الطبيعة اإلناانية كخاصة ننها التااقة إىل تب اؼبعرفة 4الاصاؿ إليه"

 كاالجتهاعيةية كالثقافية حديات الفكرية كالعلهكالتّ  االختبلفاتاآلخر  كياألخص إذا ظهر فجأة كوبه  ن  

ة ج الفهم كالفضاؿ البشرم ع  طريق كسال  ـبتلفة للفهم كإزالة الغهاض اؼبعريف خاصّ كاللغاية...كغًنها ن  يأجّ 

 كذلك ن  خبلؿ:
                                                           

 .14  ص  نرجع سايقعريفه  آثار   ندارسه  فاركؽ النبهاف  اإلستشراؽ ت 1
لاطنية  علي ي  إيراهيم النهلة  إسهانات اؼباتشرقٌن يف نشر الرتاث اإلسبلني  دراسة ربليلية ن  التحقيق كالنشر كالرتصبة  نكتبة اؼبلك فهد ا 2

 .35  ص 1996  1الرياض  ط
  2002  1دار اؼبدار االسبلني  يًنكت نجالظاهرة اإلستشراقية كأثرها يف الدراسات اإلسبلنية   ينقد اػبطاب االستشراقسا م ساسي اغباج   3

 .199ص
 . 231  ص 1981إدكارد سعيد  اإلستشراؽ  اؼبعرفة  الالطة  اإلنشاء  ترصبة كهاؿ أياديب  نؤساة األحباث العريية   4
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 الاقاؼ عند نقاط ضعف يف الكتب أك اجملتهعات كدراسة الرتاث ن  خبلؽبا.-1

 األخذ ياجهات نظر اجملتهع العريب. خصية لدعم آرالهم دكفأهااءهم كنياالهتم الشّ  -2

 جة الرصانة العلهية كاؼباضاعية.حبإصاية اؼبشاعر العريية  -3

 رؽ.هة ع  الطّ إعطاء صارة نشاّ  -4

ان  عشر يف تعدي  الصارة اؼبشاهة اليت الباتثاف نند القرف الثّ  جدّ دد:" يف هذا الصّ  واط ىر ممونتكو  يقاؿ

لرغم ع  اعبهد العلهي الذم يذؿ يف هذا الابي  يف أكركيا ال تزاؿ قالهة  الدت يف أكركيا ع  اإلسبلـ  كعلى ات

 . 1"اجتناهبافالبحاث كالدراسات اؼباضاعية  م تقدر يعد على 

العلهاء األكركييٌن ع   عندنا أصدر ج ّ   اقا ال غًنكيرّ  النعاغدا نصطلحا  كاؼباضاعياؼبنهج العلهي 

 كاخت ّ ؼبعريف البشرم كتضارته اليت سطعت يف ظباء الشرؽ كالعا م يرنته  تشايه الرتاث اإلسبلني يدينه كتراثه ا

يف أنارهم العلهية كأصبح يكي  نا يتناسب نع ننهجه كفكر  كتاجهه كك  نا خرج عنه  اؼبيزاف فيها ياتخدنانه

 .نرفاض

  ّ اؼبغالطة يف اؼبناقشات العلهية كساء الظ اعتهاد" دد:يف هذا الصّ  عباس محمود العقاد يقاؿ

ها العلهاء اؼبالهاف يدال  علهية كالرتكيز على علـا نعينة )علم الكبلـ كالفلافة( أقااؿ ياطلة ردّ  كاعتهادهم

 .2"جالحلّ ػكالباطنية كاػببلفات ك االعتزاؿ

تشرقٌن  م يشاب اؼبا اهتهاـهذ  الفرؽ الدينية أك الكبلنية أك تّت الشخصيات اإلسبلنية الشاذة كانت ؿب     

ايع اإلسبلني كننهجه كطبيعة لغته كأسرارها اؼبعرفية اليت ال إهباـ كال يعكااف سبانا تقيقة الطّ غهاض ك هؤالء ن  

فاي ال يؤدم إىل  زكع النّ كالنّ  دها البحث اعبادّ ناقض يٌن اغبقيقة العلهية اليت يؤكّ فالتّ "لعارؼ كفقيه     إالّ تتذلّ 

                                                           
 .   96  صؾاإلستشراؽ كنناهجه  سعدكف الاانا نقبل ع   73اغبضارم  ص  لصراعلالفكرية  اػبلفيةؿبهاد ضبدم زقزكؽ  اإلستشراؽ ك  1
 . 96  ص 2010  1سعدكف الااناؾ  اإلستشراؽ كنناهجه  دار اؼبناهج للنشر كالتازيع  عهاف  األردف  ط 2
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ة ن  هدّ اتنرتكزة على أسس كدعالم نتينة ن اعتبارهاي  1كبح صباح ذلك اػبطر اؼبتهث  يف تضارة اإلسبلـ"

طار اؼبعريف البشرم  نع التّ دها يف الااقع دها ك ال يزاؿ يؤكّ اإلعجاز القرآين كاغبقالق العلهية كالفكرية اليت أكّ 

ة هذا األدب فبا رفع قيه  غاية كالببلغية ك األخبلقيةااتي اللّ را  ن  صبيع النّ ثالعريب كأعلى الرتاث األديب  كانعكس

   تضارة كانلة كهنضة أديية كلغاية.أف يشكّ  كاستطاع

خر يف هذا اعباد احملكم البناء اؼباتشرؽ كاألكركيب ننه وباكؿ قدر اؼباتطاع النّ  ؾ ظ ّ اكيٌن هذا كذ

لرتاث اننهجٌن ـبتلفٌن يف دراسته  كاستعه ؽ يف ننهجية حبثه كيفص  يٌن نا ها تقليدم كنعاصر كتاكؿ أف يفرّ 

أنور عبد ات اؼبدركسة كها ظباها  الذّ يٌن  ؼبعاصرا التقليدم كاإلستشراؽ االستشراؽدبا ياهى  فانبثقلعريب  ا

شاط سلبية عديبة النّ  (الشرقية)هذ  الذات  ياعتبار  الشرقي يشك  عاـ افات الشرقية كالكيأم الذّ  ،المالك

 .عريف اليت تباها اهلل يهيين كاؼبتعكس أيدا طبيعة اإلرث الثقايف كالد دة للايادة كالقفاك 

ات رب الذم وباكؿ إضعاؼ الذّ كيز على هذا اؼببدأ كاػباض يف هذا الدّ تاكؿ اإلستشراؽ يف ننهجه الرتّ 

ليب ندعاة كعلهية أخرل  فالفكر الاّ  كاقتصادية استعهاريةإىل أهداؼ  يهيئالعريية كغرس األفكار الالبية فبا 

ياألعهاؿ العلهية كالبحثية اليت  االعرتاؼعف كعدـ كالضّ  االهنزانيةيية كزع ات العر للفص  يٌن اإلرث اغبضارم كالذّ 

ربركها عقد ات زبيلية كلذلك كانت الصارة اؼبقدنة ع  تلك العاا م نايعة ن  "فنتازيا" أم تانبّ "يقدنها اؼبشارقة 

ف البدالي ي اؼبتخلّ قر ر على الشة الرج  األييض اؼبتحضّ فاؽ كاإلتااس األيام اؼبتعايل ككصاياإلتااس يالتّ 

ك الغًن ن  خبلؿ ب سبلّ ت" ك االستشراؽايه تيف ك إدوارد سعيدتلك الالطة كها ظباها 2.كعقليا"القاصر فكريا 

يأرضه كنا يبلك  يعين اؽبدؼ ها ذبريد الذات الشرقية ن   كانتهاءعلى فكر  كعقله كصاال إىل ذاته يطرة الاّ 

  يقة كنتجدرة يف الااقع كاؼباتقب قدها الديين اؼببين على أسس صحيحة كعهفبتلكاهتا الفكرية اليت هنلتها ن  نعت
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اؿ يف سلاكه دعتر  كدينه كشخصيته كوبقق له االأم هذا اؼبعتقد الذم يضه  القاانة اغبقيقية للشرقي يف فك

 .كناتقبله كتصرفاته )كهذا غًن نرغاب فيه( كىبلد لغته العريية اليت هي ضهاف إلرثه كتارىبه

ات الشرقية اجملادة لك  هذ  اؼبعاين هر ها الفص  يٌن هذا اؼبيثاؽ الغليظ كاألساس القاًن كيٌن الذّ اعبا 

تي اإلؽبي  فينضج فكريا كعلهيا كهبذا الكياف ا كاؼبقانات  هذا أص  اػبطر يف أف هباد ذلك الشرقي ؿبتال ال

رؽ كالشرقي يدة القاة زبلق دبعىن ن  اؼبعاين الشّ ا كليف هذا الصدد:" فهعرفة الشرقي ألهنّ  إدوارد سعيداؼبقاي  يقاؿ 

اؼبرء  رقي يف صارة شيء وباكهه اؼبرء )كها يف ؿبكهة العدؿ(شيء يدرسهـ الشّ يقدّ  بلفورك كرومركعاؼبه  كيف لغة 

  عليه )كها يه اؼبرء )كها يف ندرسة أك سج ( كشيء ياضحه اؼبرء كيبثّ دّ يصار  )كم يف خطة دراسية( شيء يؤ ك 

 .1طر طاغية"أرقي يف ك  اغباالت وبتام كيبث  يالش كجيز علم اغبيااف( كالنقطة اؼبثارة هنا هي أفّ  يف دلي 

ات الشرقية يف رؽ أك الذّ اؼبعرفة يالالطة كاؼبنهجية اليت تطبق سااء يف دراسة علـا الشّ  ارتباطأم فكرة 

على سبي  اؼبثاؿ اؼبصادر اؼبعتهدة ن  رباكؿ تطبيق كفرض ننهجا نعينا يف ذلك ك   ةتد ذاهتا هي ننهجية سلطايّ 

لك    ؼرّ ؿب  ك رقي يعضها دكف نصدر صحيح كيعضها اآلخر نشاّ عاطي نع الرتاث الشّ طرؼ اؼباتشرقٌن يف التّ 

ر قام ق له هدفه كوباكؿ ربطيم عزالهه كربقيق فكرة "غريب نتحضّ يااعد اؼباتشرؽ يف رسم ننهجه الذم وبقّ 

"لّ شرؽ ي  شرقي نتخؽ كإىل كنتفاّ   .2ف ضعيف كنهزـك

ق فيه ام الذم يتحقّ كات )أكركيب  صيين  إفريقي( كاألكركيب ها اإلنااف الاّ إضافة إىل تصنيف الذّ 

ا نزعة إناانية  العرقية على أهنّ  زعة اؼبركزيةاحملارية البشرية( أك دبا ياهى النّ هاؿ اعباهاين كالعقلي دبا ياهى )الك

كانت    فالض القاة ضركرم للعه  الذهين اتتياطهاة اليت كانت سبلك يف ك  اجملتهعات البشري  كانية تيث "أفّ 

ذلك اجملتهعات البشرية فعلت  ك ّ    عهق للهجتهعات األخرلذبد ن  اؼبفيد أف تدرس يالقلي  أك يالكثًن ن  التّ 

خرل  فهذ  كعي ؼبفاهيهها على اجملتهعات األإسقاط البلّ عهادة ألمباط تفكًنها ع  طريق كاسب اؼبن  خبلؿ الرّ 
                                                           

 (. 223  ص 2015  1  )ط2005  يًنكت  7إدكارد سعيد  اإلستشراؽ ترصبة إىل العريية  كهاؿ أيا ديب  نؤساة األحباث العريية  ط 1
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كهي تعترب ذاهتا كاقعية كصحيحة كرباكؿ أف تفهم   اناس الكاينا نفاهيهها سبث  يالنابة إليها النّ اؼبفاهيم ألهنّ 

 .1ة عنها أك الغريبة عليها"أشكاال أخرل ن  اغبياة كالاعي الشاذّ 

نع اجملتهعات األخرل  هايز العقلي كالذهين للهجتهعات الغريية ياؼبقارنةأف يركز على التّ  ونسدنرو وباكؿ 

يشرا  ياعتبارهماليت وباكؿ دراسة اجملتهعات األخرل كثقافتها كآداهبا كننتجاهتا الفكرية احملدكدة   دبا فيها الشرقية

لطة على الشعاب األخرل كفرض أمباط دراستها فاؽ الفكرم يهبها الاّ فهذا التّ  -تاب قاله-أق  درجة

 حيحة لذلك.راسة اغبقيقية كالصّ كنناهجها على ثقافتهم فبا ياهح يالدّ 

طية يادة عليها ن  خبلؿ اػبلفية اؼبعرفية التالّ رقية كربقيق الاّ عاب الشّ لطام اؼبهارس على الشّ الفكر الاّ 

ألف   هيز كتّت اؼبنافاةراسة كالتّ يالقايلية للدّ  ينهازفكرم شرقي  نا هاللهؤساة اإلستشراقية اليت تضحد ك  

ة ن  فكر إنااين يشرم  هذ  ة ن  نعتقد ال ناتهدّ اؼبعرفة الشرقية ناتهدّ  تيث أفّ   اغبقيقة كاننة يف أذهاهنم

دة كيف ؾباالت يدم على الببلد الشرقية ربكهها أهداؼ كأطهاع كثًنة كنتعدّ اؼبنهجية اؼبتالطة لئلستشراؽ التقل

 ة.عدّ 

ؿبددة ربديدا  النطبلؽنقطة ان  عشر نا ن  أكاخر القرف الثّ ذزباإذا "يف هذا الصدد:  إدوارد سعيديقاؿ 

التعان  نعه يإصدار   عان  نع الشرؽ  ياصفه اؼبؤساة اؼبشرتكة للتّ يبك  أف يناقش كوبلّ  االستشراؽفإف   تقريبيا

كيإهباز اإلستشراؽ كأسلاب   ستقرار فيه كتكههدرياه كاالتكياصفه ك   تاله  كإجازة اآلراء فيه كإقرارها اريرتق

 .2يادة عليه"نتبلؾ الاّ استبناله ك اؽ ك ر غريب للايطرة على الشّ 

ر عناكي  البحاث العلهية الدراسات الغريية كاؼبخاير اإلستشراقية هناؾ  كيتصدّ  اهتهاـ رؽ ؿب ّ يبقى الشّ 

عان  يف التّ  إدوارد سعيدلطاية كها ظباها كاألكاديبية  يف اعبانعات الغريية  كن  هذا اؼبنطلق أك هذ  اؼبنهجية الاّ 

                                                           
  ص 1994  يًنكت  1ااف  كضع اإلستشراؽ اؼبختص ياإلسبلنيات  ضه  كتاب اإلستشراؽ يٌن دعاته كعارضيه  دار الااقي  طننكايم ركد1
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يارات ر دبختلف التّ رقي كالعريب ياػبصاص ن  خبلؿ التأثّ على الفكر الشّ  انعكاساتل ؽبذ  األخًنة نر   رؽنع الشّ 

ن    كالفلافات الغريية اليت أصبحت هنجا كدريا يالكه اؼبفكر الشرقي كيعتهد  يف دراساته األكاديبية كغًنها

خبلؿ نناهج كطرالق  نباشر دراستنا ن  فنح "غاية  راسات األديية كاللّ خبلؿ تطبيق اؼبناهج اغبديثة يف الدّ 

هج كالنّ  االستعهارمفالفكر   1يتكرها الغريياف يف دراستهم لثقافتنا كتضارتنا كأدينا كتارىبنا"اكنداخ  

حقًنية للهجتهعات زعة التّ ستعبلء كالنّ ن   كفكرة االاإليديالاجي سيطر على اؼبنهجية اإلستشراقية لفرتة ن  الزّ 

 كاألديية كغًنها للغرب. كاالقتصاديةتتهاشى نع اؽبيهنة الاياسية كاعبغرافية كالثقافية الشرقية اليت كانت 

ات كاعبغرافيا يطرة اؼبطلقة يف الفكر كالذّ ت ك م تعد تلك الاّ رؽ تغًنّ الشّ يف دراسة  اؼبنهجية اإلستشراقية

 كطأةليت كانت تعيش ربت رقية اعاب الشّ الشّ  ة يعد فرتة اػبهاينات ن  القرف اؼباضي  ألفّ خاصّ   كغًنها

رقي وباكؿ أـ يبين فكرا رها الفكرم كالثقايف  كأصبح الشّ نعكس ذلك على ربرّ ارت جغرافيا فاألكركيب ربرّ  االستعهار

ر يف أرضه كربرّ  استق فها ال يبلك خيارا غًن ذلك ناداـ   ااتكؿ كاؼبؤسّ أك ننهجا ناتقبل يتجاكب نع يناء الدّ 

أنثاؿ  العرب يف نقذ  لئلستشراؽ إىل جانب ثلة ن  اؼبفكري  أنور عبد المالكننها كفكر   هذ  الفكرة ينطلق 

محسن جاسم ا  الاعي أك كها ظبّ  ةنا ياهى دبرتل  كغًنهم عيطجىشام ك  ومحمد أركون  إدوارد سعيد

الّتاؽ كالاجاد ك ات قت يف ناتال الاعي يالذّ اعية اليت ربقّ قلة النّ فالنّ   2ضج الفكرم اؼبتكافئ"ب:" النّ  الموسوي

م يبك  ؽبا أف تقاد كتتحكّ   تهايقهبلت ـبتلفة سبانا ع  ساكتات "ذات األسياد" ؽبا نقانات كنؤّ ا  حررإىل التّ 

كر فيرفض صبلة األساليب اليت جعلت الع إىل نا ها أفض  كأتا  كأقبع لبناء ناق ثقايف كعلهي ناتق  كتتطلّ 

 ن رقي ؾبهدا لفرتة طايلة ن  الزّ الشّ 

افق ذلك ن  إيديالاجيات ر اف اليت كانت ناتعهرة قديبا كنا يف البلد االستقبلؿؾ تراؾ أنتجته فارة كهنا

ؿ ا البلداف كدخ ة العلهية اليت شهدهتا تلكظة هي اليقته ظاهرة أخرل ناتجدّ ذّ   كها غلبلستعهارقانية نناهضة 
                                                           

 .  25  ص 1983  أكتاير 56  العدد 6عبد النيب إصطيف  كب  اإلستشراؽ  ؾبلة اؼباتقب  العريب  س 1
 .52  ص 1993  1ؿبا  جاسم اؼباسام  اإلستشراؽ يف الفكر العريب  اؼبؤساة العريية للدراسات كالنشر  يًنكت  ط 2
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لاعي الذم تشك  على الصعيدي  الاياسي خب الفكرية اؼبنتهية إليها يف ؾباؿ البحث العلهي  فكاف ؽبذا االنّ 

شكيك يف ن  ننطلق التّ  االستشراؽصيد العلهي الذم أقبز  الرّ  كالعلهي أثر نباشر يف ربريك ردكد الفع  ضدّ 

ة أدرل يشعاهبا كهي أدرل يعلانها كننتجاهتا الفكرية رتفعت يف هذا اؼبناخ أصاات ترفع شعار أه  نكّ انزاهته ك 

 1كاألديية كتراثها

شكي  ككاف ن  ر يف التّ كاغبضارية قد تأخّ  يّةعاد كالاجاديالاعي اؼبعريف ذا األ": أفّ  أنور عبد المالكرل ي

كآسيا  لبرطت فيها شعاب إفريقيااحرر القاني اليت ألف تركات التّ   د ننذ جيلٌن على األق اؼبفركض أف يتالّ 

عيد العاكرم يف ناازي  القال القديبة ال على الصّ أثرت   ستعهارنتصارات اليت تققها االكأنريكا البلتينية كاال

بيعي أف يبتد أثر ذلك إىل تق  اؼبعرفة أم إىل جادية كالثقافية كاغبضارية ككاف ن  الطّ ا عد الفقط كلك  على الصّ 

 . 2"تق  اإلستشراؽ

رقي كالايادة ستقبلؿ الاياسي كعادة الكياف الشنع اال تية للعق  العريب تزاننارة الفكرية كاألديفه  الثّ 

 بعية الفكرية للغرب؟نفصاؿ فعبل على التّ ستقبلؿ كاالاال سبنحهاليت 

اليت رباكؿ يناء نفاها كتاعى   ةات اعبديدة اغبرّ أقلم نع الذّ  كالتّ ؽبا ن  التغًّن  ة اإلستشراقية اليدّ اؼبنهجي

  ه غًن ناتحي ى عاًن لكنّ ألف يناء الفكر طاي  كناع  ق يف ظرؼ كجيزالفكرم الذم ال يتحقّ  استقبلؽباإىل 

قدـ نرتكزة على تارىبها س الفع  كالتّ يات كتأسرة كشعاهبا أصبح لديها ن  اإلرادة على يناء الذّ كؿ اؼبتحرّ الدّ  ألفّ 

كهكذا تتطاكؿ  ستنباط كالفهم"رس كاؼبتايعة كاالاؼباتشرقٌن يالدّ  اهتهاـكتراثها األديب كالفكرم الذم كاف ؿب  

 .3غًنات احملفافة ياؼبخاطر"ه التّ يات تعرت ستقصاءا أك حبثا ع  الذّ اد تّت تصبح ياؼباضي كسبتّ قريبية اؼبعرفة التّ 

                                                           
 .303 302ص نرجع سايق  ؿبهد طاع اهلل  خصانة اإلستشراؽ    ينظر 1
 .167  صاؼبرجع نفاه 2
  يناير  نارس 31  ترصبها تا  قبياي  ؾبلة الفكر العريب  العدد 1963س  44أنار عبد اؼبالك  اإلستشراؽ يف أزنة  ؾبلة دياجٌن  ع  3

 .76  ص5  س1983
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د نا ياهى اإلستشراؽ اعبديد دبنهجية قدـ كيناء ناتقب  نعريف جديد كلّ غبة يف التّ هذ  اإلرادة كالرّ  ك ّ 

فكر اإلسبلني كأصبح ن  الضركرم ارس الشرقي ك األديب العريب كاؼبتتحدل اؽببة الفكرية اعبديدة للدّ   جديدة

 .اغبديث ايع اؼبعريف الشرقينع ناتجدات الطّ  تتبلءـأف يتعان  الغرب دبنهجية 

 نبا: االستشراؽيٌن نرتلتٌن كبًنتٌن يف تاريخ  دوارد سعيداارساف كننهم ز الدّ يّ يب

لبها عقالدية تبشًنية حملاكلة أغ اهتهاناتهالقدًن الذم يعاد إىل القركف الاسطى الذم كانت  االستشراؽنرتلة -

كؿ تاسعية للايطرة على الدّ  استعهارية كاهتهاناتي  اإلسبلني كنشر اؼبايحية يف آف كاتد  الفهم اغبقيقي للدّ 

يف هذا اجملاؿ الذم ىبدـ نصاحل  االستشراؽ كاستثهاررقية ياؼباازاة نع فهم مبط عيشها كطبيعة تفكًنها الشّ 

 كغًنها. استعهارية

اسع عشر كهي اؼبرتلة اليت اغبديث الذم يعاد إىل هناية القرف الثان  عشر كأكال  القرف التّ  ستشراؽاالنرتلة -

ظر إىل نا " كذلك يالنّ استشراقيةا نرتلة قد شهدت "هنضة يأهنّ   ينعتها الباتث األكاديبي كاؼبفكر الفلاطيين

 .1ثقافتهرؽ ك ا ن  فعاليات كأعهاؿ كأعبلـ يف تق  االهتهاـ يالشّ هتراكم في

 كانعكاسهنعكس على الفكر اإليداعي العريب كالشرقي عهانا اياسي الذم حررم الاّ إضافة إىل الفكر التّ 

نفتاح على العلـا األخرل كالدراسات اؼبقارنة ية يف الكتاية كاالعلى األدب العريب يف طبيعة اؼباضاعات كاغبرّ 

شرتاكي الذم ظاـ االيية الاايقة  ظهر النّ الاياسية األكرك لطة الفكرية ك كظهار نناهج نقدية تديثة يعيدة ع  الاّ 

رقية كأصبح دعانة ؽبا كدعم الشعاب الشرقية ألج  صنع تارىبها كح العلهية الشّ  الفكر اعبهعي أتيا الرّ تبىّن 

 قة.عاب اػببلّ ؿ ن  كاهنا ناضاعا أك نادة للثقافة إىل نصاؼ الشّ حاّ كالتّ  كاقتصادهاكثقافتها 

"ربالف  تيث  ت ن  آليات قراءة العلـا الشرقية كالشرؽ نفاهية اإلستشراقية غًنّ كهبذا اؼبنهج

عاب لتعايض احملارية األكركيية الغريية  كالعناية حباضر الشّ  االشرتاكيةيف هذا القطاع نع األنظهة  االستشراؽ
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 كل النظرية اؼباركاية اللينينيةجبد االعتقاداازم نع العناية دباضيها  كرساخ رقية يف ؾباؿ البحث العلهي يالتّ الشّ 

رقية كياتثيها كضركرة تشريكهم الفاع  يف البحاث عتداد يعلهاء البلداف الشّ كاال 1كقباعتها اؼبنهجية يف هذا اجملاؿ"

 ديب العريبغة العريية كنعرفة يالرتاث األن  جهة كأكثر إتقانا للّ  فاصي م األقدر ع  نعرفة التّ ألهنّ   اػباصة يبلداهنم

رقيٌن كاؼبفكري  الشّ  االشرتاكيةياألنظهة  االستعانةة أخرل فهذ  ن  يٌن األساليب اغبديثة لئلستشراؽ يف ن  جه

العريية كها يتقنها أهلها  كاألدياء ننهم ياػبصاص كاألنثلة كثًنة كنتعددة  فاؼباتشرقاف ال يتقناف دكف أدىن شكّ 

فإف اؼباتشرقاف   لطة أف يبتلك ناصيتها يدرجة نعينةالناطقاف هبا  كإف أتيح للبعض ننهم حبكم اؼبهارسة كاػب

عبًن  كخاصة لركتها اليت يصعب رجة نفاها ن  اإلتقاف للعريية كأساليبها كأفانينها يف التّ ليااا صبيعا على تلك الدّ 

ريية ها  فها يالك الغرياء عنها  فه  خصالص العفيع لّ ضاءها اؼبنتهٌن إليها تشرهبا كالتعلى الكثًني  ن  أين

لتفات كاعبزالة فبتنعا ع  اإلياتة عريض كاالصاص القديبة ننها اإلهباز كاإلضهار كاغبذؼ كاجملاز كالتّ كخصالص النّ 

غام يف رط اللّ دبكناناهتا كلقد عرب الكثًن ن  اؼباتشرقٌن ع  الاعي اؼبرهف ياألنبية القصال اليت يكتايها الشّ 

صاص يتحقيق النّ  تها سااءاؼبؤساة اإلستشراقية يرنّ يب  كيف قباح عان  على خصالص الرتاث اإلسبلني كاألدالتّ 

نعريف يالتاريخ اإلسبلني كالشرقي كركح  القديبة أك اؼبعاجم العريية أك اؼبخطاطات ن  خبلؿ إتقاف لغام كتسّ 

 .    2إيداعية ؽبا القدرة على اإلقباز كالبحث

نع يداية الفجاة يٌن الطرفٌن ييٌن  األكرك تشرقٌن  الاعي اعبديد لدل اؼباهبذا أصبح نا ياهى تشكّ 

عاب هاض يالشّ حرر الفكرم كاألديب كتاكلت النّ التّ  اليت دعهت االشرتاكية الشرقي كالغريب  كظهار اإليديالاجية

له  تقبّ راسة كالتأثر كدراسة اآلخر يطريقة ـبتلفة كتّّت لدّ لكانت ناتعهرة كتاعيتها كؿباكلة تشكي  مبط جديد   اليت

نث  الااقعية اليت   رقيرها يف الاسط العلهي الشّ اشتنانع ظهار الفلافات الغريية ك  ةن  نعه ياعي  خاصّ عاكالتّ 

اقعية اؼباركاية اليت ته  إضافة إىل الا ياكغًن   اليت ذبادت يف ركا نجيب محفوظتأثر هبا أدياء العرب الكبار أنثاؿ 
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شعار   كاف  شرتاكي الشياعي الذمالفكر اال تكتبنّ نتهجت اكؿ اليت أدب هذ  الدّ ق يف ظباء لّ أرادت أف رب

ر يتياري  ـبتلفٌن كبلنبا وباكؿ كابه إىل "األدب يف خدنة الاياسة"  فأصبح الشرقي كالعريب ياػبصاص يتأثّ 

ف للهاقف اإليديالاجي كنثاؿ يانة كأصبح اغبضار اؼبكثّ نتازت يتلك اللّ اشرتاكية ك ه فتجادت اؼبنهجية االصفّ 

 كالرتكيج له. االشرتاكيالذي  سانباا يف تبين الفكر  األدياءكغًن  ن   طاىر وطارعبزالرم ككتايات ا األدبذلك 

ه على أنّ :"روديبارثرؼ اآلخر كقد أحلّ نعكاسه على الطّ ارقية كاف له رم يف اجملتهعات الشّ غيًن اعبذهذا التّ 

ؽ األفق الفكرم الذم تفرضه عليه البيئة اليت ى ع  اؼبركزية الذاتية كأف ىبرت ن  كاجب اؼباتشرؽ اؼبعاصر أف يتخلّ 

رؽ ناانبة يف فهم كيانه ها رؽ كيف فههه للشّ ربيط يه لكي وبا  فهم هذا الكياف الغريب الذم ها الشّ 

 .1"خاصّ 

أصبح ضركرم على اإلستشراؽ اؼبعاصر أف يفهم علـا الشرؽ اغبديثة يأمباطها كأشكاؽبا كأصحاهبا اعبدد 

يية يفع  البعثات لت العلـا ن  ـبتلف الدكؿ األكرك يت كهنتشرّ   أصحاب ثقافة نتشبعةديد ك اعبفكر الذكك 

نهها كاف "... كغًنهم(  ؼطو حسين  رفاعة طهطاوي) العلهية  كنقلاا هذا األثر إىل يلداهنم ككتباا يلغتهم األـّ 

هبذ   االعرتاؼ نهجية اإلستشراقية  فإفّ الاعي اؼبرهف ياػبصاصيات الفكرية كالثقافية كالدينية اؼبؤثرة يالضركرة يف اؼب

أم إىل األفكار   نا عندنا نص  إىل ناتال النتالج البحثيةألنّ   ال يتجاكز  ف عند هذا اغبدّ اػبصاصيات يتاقّ 

  غًن  على اإلسبلـ كتراثه  كربّفز للدفاع عنه فهم كهذا التقبّ ؿ هذا التّ اؼباقف يتغًّن سبانا فيتحاّ  فإفّ   كاألطركتات

ش لزن  هايته ككطنه اليت عا يف ضحد األفكار اليت سبسّ ال تبخ  يأم جهد   2جهة خصانه يشراسة شديدة"كناا

بعية اعبديد كتأثر  يالغرب ال يعكس يتاتا التّ الشرقي   الاعي سرتجاعها  فتشكّ اطاي  كضحى يك  نفيس ألج  

هييز كالقدرة إىل ناتال الاعي كالتّ  رقيكر الشّ هاض يالفقي كالنّ اؼبطلقة كإمبا التأثر اإلهبايب الذم يبعث على الرّ 

بع نغريات اغبضارة الغريية كتأثر تّ االفئات اؼبثقفة  فهناؾ ننها ن   على اإليداع كاجملاهبة كهذا ال ينطبق على ك 
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ننتجاته الفكرية كاألديية كقدنت ا يف نعكات كليّ انث  الاجادية كالعبثية كغًنها ك  هتا التأثر األعهىايفلاف

اجملتهعات الشرقية  كردبا تقاعس اعبانب العريب يف نااكبة اؼبناهج اغبديثة يف البحث كاسا سلبيا لتاقعات نعا

العلهي كربديد نفاهيم كتفاًنات أخرل للهصطلحات الكربل اليت سبث  ـبتلف الظااهر األديية كاؼبعىن اجملازم 

ستشراؽ رة فيها  فإف كاف اإلت اغباّفة يالظااهر اؼبؤثّ كإنتاج اؼبعىن كف  الارد القصصي يعاد إىل" الظركؼ كاؼببلياا

ر يف البيئة ذاهتا نا ها كتتطاّ  انفتاته على نناهج يف البحث جديدة تنشأ كتنحا ااؼبعاصر ال يعذر يف عدـ 

 .1نقباؿ"

ا  قليدية يف دراسة اجملتهعات الشرقية اليت أصبحت تنها فكريا كثقافيا كسياسيفاؼبنهجية اإلستشراقية التّ  

يدرساهنا كىبرجاف ننها   يف اجملتهعات العريية اإلسبلنية استشراؽ اغبديث نطالباف يأف يغاصا اإل ادركّ " ك

نطباعات ذاتية هبعلاف ننها أتكانا تعهيهية ال على اؼبالهٌن أنفاهم فحاب ي  على اإلسبلـ نفاه الذم اي

ب أضحت ثفالقراءة الااقعية ع  كاا جزءا ننها  كاجملتهعات اإلسبلنية كالعريية اليت عاشركها كأصبح 2"يديناف يه

رقي اغبديث دبحاسنه كنااكله  إذ أصبح عان  نع الااقع الشّ اؼبنهجية اإلستشراقية اغبديثة يف التّ  اسرتاتيجياتن  

نتاج الفكرم كاألديب  كالااقع الشرقي نعكات تتها على ال ا قتصاديةاجتهاعية ك اط يف نشاك  سياسية ك يتخبّ 

ك كخاصة ننذ اؼبناخ غًن نهيأ لذل ياعتبارفاء كاغبركية يف النشاط اإليداعي اػبصاص ال يبعث على الصّ كالعريب ي

لبفض اإلنتاج العلهي يف اجملاؿ العريب كاإلسبلني كّها كناعا  أنا األدييات النضالية فهي اسيّن الابعينات تيث 

ال   كغًنهم...سلمة موسى  المازني  نأحمد أمي  طو حسينعلى العكس ن  ذلك كافرة كغزيرة جدا  أنثاؿ 
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اق بع ذلك النّ انة كأضحى األديب يتّ بع سياسات نعينة ربه  شعارات رنّ تّ ااه  الذم العريب الرّ  ياجدكف يف اؼبناخ

 . 1ق غايات صّبةارىبي الذم وبقّ ضايل التّ النّ 

مباط ـبتلفة كإنتاج ه تلك الشعاب يآليات كأاتة العلهية اليت كانت تكرا على طرؼ غريب ياجّ الاّ  

له كتقرؤ  كفق نرجعيات خاصة هبا كغايات الشعاب الشرقية الذم كاف نعركضا يف اؼبخاير اإلستشراقية الغريية تأكّ 

اهع يال  -ختلفت اؼباازي اكإف –نالية ثاتة غيًن صارخا كالاّ أيضا ال يعلهها إال اؼباتشرؽ نفاه  أصبح التّ 

ستاعباا ان  اؼباتشرقٌن الذي   غابريلي ؿاصدم كنثفهم كالتّ الاآلخر وباكؿ  ة فع  ن  الطرؼصداها كإمبا ؽبا ردّ 

عان  نع ننهجية إستشراقية غبة يف التّ عار يتاجه اؼبالهٌن ػبدنة الرتاث كالرّ اليت تكشف ع  الشّ   هذ  اغبقيقة

هٌن إىل ساتة البحث " دخاؿ الزنبلء اؼبال ن  أفّ  كاىين كلود عاهتا كهذا نا يصرح يهظر إليها كتطلّ جديدة يالنّ 

 ج فقط  كنأن  أف يتمّ ر اازف يف دراسة اجملتهعات اؼبعينة ن  الداخ  ال ن  اػباالعلهي نؤخرا ساؼ يتيح إعادة التّ 

 .2داقة يينهم كييننا يٌن ياتثيهم كناتشرقينا"كالصّ عاكف كاألخاة ذلك يركح ن  التّ 

ر يٌن أثًن كالتأثّ ديية اؼبقارنة ربت عان  التّ راسات األيف الدّ  كلود كاىينعاكف اليت ربدث عنها التّ  ركح

طار الفكرم ؿ فبثبل يف اؼبركزية الفرناية كالتّ ايع األكّ الطّ   ساد  كغلب عليه طايعاف  كالعلـا الغريية كالشرقية اآلداب

فها ختبلاحضر كهن  العلـا على تيث كانت قبلة التّ   طار اغبضارمكاألديب الذم كصلت إليه فرناا يف ؾباؿ التّ 

ايع قدـ  لك  اؼباتشرقٌن ن  اؼبدارس اإلستشراقية الفرناية كاإلقبليزية كغًنها غلب عليها الطّ طار كالتّ كرنز التّ 

ستعهاؿ أساليب دراسة ال سبته  ارقية كالرتاث الشرقي  إضافة إىل حقًنية للعلـا اإلناانية الشّ ظرة التّ العدالي كالنّ 

 بلشيرايف اإلسبلني ككالشعر الصّ  ماسينيوناذ يف الرتاث نث  شّ كيز على الاغبياد كال اؼباضاعية كؿباكلة الرّت 

 كغًنهم كثر.
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دهتا نظرية اؼبعرفة)العلهية( اليت سادت يف القرف فاإلستشراؽ يف أكركيا كاف جزءا ن  تيارات العلـا اليت كلّ 

اليت تاكلت سبثي   لاجيةلا ىبية كالفيع ننهج الدراسات التار ه خضع لتأثًناهتا جنبا إىل جنب ناسع عشر  كها أنّ التّ 

اتة العلهية يف هذ  الفرتة  جريبية األخرل اليت طغت على الاّ كغًننبا ن  العلـا التّ   اؼبنهج الفيزيالي كالبيالاجي

خم الذم كاف اإلستشراؽ جزءا ننه كيذلك يرل يعضهم أف اؼبناهج العلهية لدراسة ذلك اإلنتاج اؼبعريف الضّ 

طبقها  ا كانت شالعة يف الغرب كقداإلناانية األخرل دبا فيها األدب  م يبتدعها اؼباتشرقاف كإمبّ التاريخ كالعلـا 

 . 1هؤالء اؼباتشرقاف على العلـا كاآلداب كالفناف اإلسبلنية تطبيقا صحيحا

ا الشرؽ كإمبّ  ة الغريية يف دراسةاين لئلستشراؽ الغريب يف اؼبدرسة األؼبانية اليت  م تتبع اؼبنهجيايع الثّ أنا الطّ 

اإلستشراقية دبنهجية تنزح إىل رؽ ؾباال نهها لدراسات ذت ن  علـا الشّ زبّ اك  هعان  نعختلفت عنه يف التّ ا

عتداؿ كاؼباضاعية ككّرس ناتشرقاف أؼباف تياهتم ككقتهم يف ربقيق اؼبخطاط كاؼبعاجم العريية كالفهرسة ككتاية اال

ي ننه كاألديب يالطريقة كاؼبنهجية اؼبختلفة ع  النهج األكركيب العاـ  اؼبؤلفات الضخهة ع  الرتاث العريب التارىب

هذ  الفجاة   ارىبية على ضعف التنايق يٌن اؼباتشرقٌن األؼباف كتكاناهتمااهد التّ راسات كالشّ د الدّ تيث تؤكّ 

كعدـ تلقي  ي لاياسنايق العهلي كتّت اكالتّ  كاالسرتاتيجياتفكًن صاؿ اؼبباشر أك الغًن نباشر يف التّ تّ كعدـ اال

عاـ ػبدنة أغراض نعينة م ليااا ضه  ناق ألهنّ   ت نادية أك غًنها ن  تكاناهتمااؼباتشرقٌن األؼباف نااعد

لشراله الكتب العريية يف أكركيا يابب فقر   اؼبدقع كاؼبشاك  اليت  رايسكو تفهعاناجعلت أكضاعهم ـبتلفة  

لة أعهاؿ يايطة لتغطية كتبه كتاجه نعظم اؼباتشرقٌن األؼباف إىل نزاك اشري  عند طباعة  نع النّ  فبروكلماعاىن ننها 

فهذ  الظركؼ ؾبتهعة ساعدت   أكركيا تتياجاهتم كخصاصا الذي  سافركا إىل يلداف أخرل كغادركا إىلانفقاهتم ك 

ة كيعدهم رة ن  طرؼ الدكلة األؼبانياؼباطّ  االسرتاتيجياتصهم ن  اؼباتشرقٌن األؼباف يشك  أك يآخر على زبلّ 

  هؤالء ا كانت ننشغلة يأنار عاكرية كسياسية كتاسعية  فشكّ ازية ألهنّ ية ن  طرؼ النّ ع  اإليديالاجيات اؼبتبنّ 
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ننهجا نغاير للفكر الاياسي األؼباين كاألكركيب كأترزكا تقدنا نلحاظا على صعيد اؼبنهجيات العلهية كتاكلاا 

ستبعاد اؼباتشرقٌن األؼباف ا عتداؿ كاؼباضاعية  كها أفّ يركح ن  اال شرقي العريب اإلسبلنيقراءة كدراسة الرتاث ال

جعلهم على صلة يالااقع العلهي كدبناهج البحث يف أكركيا كعهق نعرفتهم يالنظريات   ع  الدراسات اؼباجهة

 العلهية اليت ظهرت يف أكركيا. 

على ذلك نا  اؼباضاعية كيدؿّ ستشراؽ يف أؼبانيا يقي ؿبافظا على ناتال اللق ن  اال كيرل يعضهم أفّ 

ظاـ كالنّ  ىتلرإىل إنباؿ رتياح ن  اال يوىانسك سجوزيف فانك شبات فرتزأيدا  ناتشرقاف أؼباف كبار ن  أنثاؿ 

ختيار اؼباضاعات اليت اد تيادية اؼباتشرقٌن األؼباف يف ستعهاؽبم يف تركيه كها نا يؤكاازم ؽبم كعدـ النّ 

 .1يدرساهنا

يالعه  العلهي كاإليداعي كالتأثر يالعلـا األخرل كاآلداب الشرقية للهاتشرقٌن  رتباط الاياسيعدـ اال

ستشراؽ األؼباين كثر اغبديث تاؿ اال"ستشراقية األكركيية األخرل تيث: ؼباف كضعهم ربت ؾبهر اؼبدارس االاأل

اليت  رتباطاتد ع  اال اؼباضاعية كالعهق كالبعيتاكيد نيلها إىلربديدا دبنهجية سبي  إىل إنصاؼ هذ  اؼبدرسة 

كإذا كاف اؼباتشرقاف يف البلداف األكركيية األخرل عهلاا ربت   2ستشراؽ عهانا"أساءت إىل ندارس اال

ا رهكتطاّ فإف اؼباتشرقٌن األؼباف كاناا على صلة دبناهج أكركيا   التاجهات كالتاجيهات الاياسية كالدينية لبلداهنم

رؽ كاإلسبلـ كاؼبنهجية لفرؽ كاضحا يف طبيعة حباثهم كدراساهتم تاؿ الشّ جع  ا افبّ   أكثر ن  صلتهم يالاياسة

 راسة كالبحث.بعة يف الدّ اؼبتّ 

نتهجه اؼباتشرقاف األؼباف يف دراسة العلـا اإلسبلنية كالرتاث االذم رب اؼباضاعي كالعلهي هذا الدّ 

هذ  اآلداب كالعلـا  هبا ليت كتبتا  األـّ غة ب ننهم إتقاف اللّ تطلّ   ياػبصاص األديب العريب كالشعرم ننه

 يالنابة للهاتشرقٌن األؼباف ألهنم يذلاا جهادا يء اؽبٌّن فإتقاف اللغة العريية  م يك  يالشّ   اإلسبلنية اؼبختلفة
                                                           

 .35  ص 2008  1رضااف الايد  اؼباتشرقاف األؼباف  دار اؼبدار اإلسبلني  يًنكت  ط 1
 . 265  ص 2016  2علي ي  إيراهيم النهلة  ناارات اإلستشراؽ: ن  اإللتفات إىل اإللتفاؼ  نكتبة ييااف  يًنكت  ط 2
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 عندنا قاؿ:" إفّ  ديترش ألبرثتيث عرّب ع  هذا اؼببدأ اؼباتشرؽ األؼباين اؼبعاصر   نضنية للاصاؿ لذلك

ى له الاصاؿ إىل نتالج سليهة نا  م يتق  رؽ كتفههه كل  يتأتّ ث الذم وباكؿ دراسة الشّ اؼباتشرؽ ها ذلك البات

 . 1لغات الشرؽ"

يإتقاف اللغة  ى إالّ اهتا ل  يتأتّ ينهجية اإلستشراقية األؼبانية كغاالاصاؿ إىل النتالج الالهية اليت ربقق اؼب 

فقد ال هبد اؼبتأثر "أكيبلت كالقراءات  التّ  فتاتة على ك ّ راسة كالتأثر هي علـا إناانية نناضاع الدّ  العريية  ألفّ 

صاص اؼبرتصبة ألف اللغة األصلية ؽبا يبلغة كيياف كقااعد ستيعاب يف النّ جم غايته ن  الفهم كاالاث العريب اؼبرت يالرتّ 

هذا  ذفقد أخ صاص العريية إال يلغتها األصلية ؽبا إلدراؾ الشيء الكبًن ننهالغاية خاصة فبل يبك  قراءة النّ 

يؤكد على دراسات  شليجلهتهانا كبًن لدل األؼباف فقد تعانلاا دبنهجية دقيقة نع علم اللغة فقد كاف ااعبانب 

 . 2"ه كضع قااعد اؼبقارنة لعلم اللغات اؼبقارفاخلية للغات إللقاء الضاء على عبلقاهتا الاراثية كيبدك أنّ الرتكيبات الدّ 

 ت اؼبختلفة ع  الشرؽ كالعلـا الشرقية كياألخص اإلسبلنية أف سرّ ااسر كتشف األؼباف ن  خبلؿ الدّ ا 

أك يتطبيق ـبتلف اؼبناهج   سااء ذلك يالقراءة التارىبية يف القدًن  يف نعرفة قااعد لغته  ختبلفاتهايفهم هذا الرتاث 

حديد على غة العريية يالتّ يف قراءاته للغات الشرقية كالل شليجلز غة كاػبطاب  تيث ركّ اغبديثة يف كشف أسرار اللّ 

إذ   رتقاءطار كاالتطبيق نفاهيم ذبريبية تديثة كطبقها على العلـا اإلناانية كفقه اللغة ن  خبلؿ تاظيف نظرية التّ 

رتقت إىل التحليلية ا  مث اإللصاقيةرت فيها يعد كأصبحت إف اللغات اإلناانية قد نشأت يف عزلة كإنفراد مث تطاّ 

 اللغات اإلناانية إىل ثبلث فصال : كن  هذا اؼبنطلق قام

غات العازلة: هي تلك اللغات الغًن نتصرفة ك ال تلصق يأصاؽبا تركؼ زالدة كليس يٌن أجزالها ترايط اللّ -1

 كصبلت يف النايج اللغام كاللغة الصينية.

                                                           
  نقبل ع  ؿبهد تاٌن علي الصغًن  اؼباتشرقاف 1962  جاكنج   7ألربت ديرتيش  الدراسات العريية يف أؼبانيا  تطارها التارىبي ككضعها اغبايل   1

 . 11  ص1986  2كالدراسات القرآنية  اؼبؤساة اعبانعية للدراسات كالنشر كالتازيع  يًنكت  ط
 .246  ص 1997  الكايت  227الغرب  ترصبة أضبد عاض  سلالة علم اؼبعرفة  ر.ق   شليج   ناجز تاريخ علم اللغة يف  2
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 كننها اللغة البيانية اللغاتاإللصاقية: كسبتاز هذ  اللغات يالااايق كاللااتق اليت ترتبط ياألص  كتغيًن اؼبعىن-2

 كاللغة الرتكية. 

اللغات التحليلية: اللغات التحليلية اليت تتغًن  أينيتها يتغًن اؼبعاين فهناؾ اؼبعىن العاـ كاؼبعىن اػباص ياللفظة -3

خارج الناق اللغام ؽبا نعىن خاص يف ذاهتا تؤذيه لك  داخ  الناق اللغام قد يتغًن هذا اؼبعىن ػبدنة اؼبعىن 

 .1ستعارات كغًنهاس على ذلك التشبيهات كاجملاز كاالاـ للاياؽ أك النص كقالع

اغبقيقي على الرتاث  بلعؼباتشرقٌن األؼباف لئلطّ عند اتتهية ال نناص ننها   غةغام كفقه اللّ رس اللّ الدّ 

على  ايسكور ستعهله القدانى ن  اؼباتشرقٌن األؼباف "كقد كاف اريب  لك  يتم ذلك كفق ننهج نعٌن الشرقي كالع

  اللغة العريية إىل نصاؼ علم ناتق  هستقبلليتها لذلك رفع ن  ننزلة فقان  خصاصية قااعد اللغة العريية ك يينة 

هات( اليت كانت سالدة يف ذلك الاقت  غة اؼبقدسة )البلّ رت ننهجيته لتدرؾ نا  م يدرؾ أصحاب اللّ فقد ربرّ 

  االهتهاـ يفقه اللغة العريية 2لتكاف ننطلقا لبحاثه التارىبية" غة العرييةيهدؼ يف دراسة فقه اللّ  رايسكوككاف 

عليها كاف األص  يف اؼبنهجية اإلستشراقية األؼبانية يف التأثر كدراسة األدب العريب كهذ  ن  يٌن  كاالطبلعكأصاؽبا 

 اػبصاصيات اؼبنهجية كاؼبعرفية للهدرسة اإلستشراقية األؼبانية.

ن  اؼباتشرقٌن األؼباف فبل يشرفين تعليقاته على كتاب "النحا العريب" كالكثًن  رايسكوإضافة إىل 

ستعاف ياؼبنهج اؼبقارف يف تأصي  يعض الظااهر اللغاية يإرجاعها اه يظهر أنّ  :" دي ساسي للهاتشرؽ الفرناي

ي يف اآلرنية إىل أصاؽبا اليانانية أك اآلرانية أك العربية كها ها اغباؿ يف جربكت  نلكات  كتية أصلها تاية كه

اليت تعتهد نلف الشااهد يف الدراسات األديية اؼبقارنة  ن  اؼبدرسة الفرناية دي ساسيكعلى الرغم ن  أفّ  3"تايا

ه تغاف  يف أنّ  إالّ   غات كأصاؽبا التارىبية كالركايط التارىبية كاألصلية ؽبابلت األديية يٌن اآلداب كنعرفة اللّ كالصّ 
                                                           

  2008  1فصاؿ يف نشأته كنباتث يف تأصيبلت نعارفه  نؤساة اؼبعارؼ للهطباعات  يًنكت ط  فقه اللغة العريية  اغبٌن نهدم عااد  ينظر 1
 .40ص

 .128  ص 1996  1سالة  يًنكت  طالر نؤساة  اث يف اإلستشراؽ كاللغة إظباعي  أضبد عهايرة  حب 2
 .314ص اؼبرجع نفاه   3
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ه بّ نفليشرصاؿ البحث العلهي اؼباضاعي يف هذا الباتث لك  اؼباتشرؽ األؼباين غام العريب على أرس اللّ الدّ 

 ترـت األصاؿ اللغاية التارىبية يف اإلطبلع على اللغات.اقطة ك ؽبذ  النّ 

قدكة علهية له  قد نظر دباضاعية كربلي  إىل فقه اللغة العريية  فليشرذ زبّ االذم  أوغست فيشركاف 

تتهاالت لنصاص العريية كأف تدسه القام لبلس ال غىن عنه للتعان  العلهي يف ك  اكأسرارها الببلغية كأسا

نتهاءا اك  يأقدنها ءاغام للعريية يدستعهاؿ اللّ نه اعبّيد ن  الثركة اللفظية كاالالنحاية يف نصطلحات اللغة  كسبك

لته ألف كندرسة الكافة( أهّ ختبلفهم )ندرسة البصرة اته الاطيدة يالنحايٌن العرب على يلهجتها اغباضرة  كنعرف

خم اؼبعريف ؽبذ  على الزّ  كاالطبلعص العريب تة يف النّ دا يف ك  نا ىبتفي خلف اغبركؼ اؼبيّ يبعث اغبياة ؾبدّ 

غام  كيف دراسته لرتصباف القرآف الل ككظيفتها كطبيعتها داخ  الناقكتشاؼ هذ  اغبركؼ ا صاص ن  خبلؿ النّ 

فظ القرآنية ن  جهة اللّ  وباءاتاإلم على بايية اليت زبيّ العة كالضّ الشّ  غام يف الصياغاتكتشف العجز اللّ ا 

 .1كاألسلاب كتّت القراءات

تيث تأثر يه   ديدة يف أكركيا األثر الكبًن يف الدراسات األديية كاللغاية ياألقصىاعبكاف لظهار اؼبناهج 

كن  يٌن هذ  طبيق على العلـا الشرقية كالعريية  ختلف التأثًن يينهها يف التاشرقاف األكركييٌن ك األؼباف كإف اؼبات

تيث كاف له أنبية كبًنة يف أكركيا خاصة يف الدراسات   لاجي الذم يعرؼ "يفقه اللغة"لا اؼبناهج اؼبنهج الفي

ك  الذم يتناسب نع م األؼباف هبذا اؼبنهج كطبقا  يف دراساهتم يالشّ تّ اهتات التارىبية للغات األكركيية  ك كالدراس

ر هبا  تيث قدـ العديد ن  علهاء اللغة لدراسة هذا العلم يف أؼبانيا التأثّ ك بعة يف دراسة اللغات األخرل نهجية اؼبتّ اؼب

 م كجدكا أف األؼباف قد تعانلاا دبنهجية دقيقة نع علم اللغة.ألهنّ 

ا را عايرا ألهنّ الاجيٌن ال يبك  اؼبركر على أعهاؽبم نرك لن  الفي جي يرز ستشراؽ األؼبانية كيف ندرسة اال

قد أعاد تأسيس الدراسات العريية يف  فلشيرذات أيعاد كاسعة التأثًن على الدراسات الشرقية  فقد كاف 

                                                           
 .325ص نرجع سايق  ياهاف فاؾ  تاريخ تركة اإلستشراؽ    ينظر 1



 الفصل األول                                          الخلفيات اإلبستيمية للفكر االستشراقي

 

64 

 

قة الفيلالاجية كالنقد الفيلالاجي جتهع تاله صباعات عديدة ن  األؼباف كاألجانب ليكتاباا ننه الدّ اؼبانيا...ك أ

 . 1للغة العريية

ستشراقية أؼبانية القاعدة  أسسّ   اتشرقٌن القدانى كتّت عند يعض احملدثٌنهذا اؼبنهج يف دراسات اؼب

التارىبي يف الدراسات الّشرقية كـبتلف العلـا اإلناانية كقد  هجكيز على النّ نتهجها اؼباتشرقاف األؼباف تباعا يالرتّ ا

 األؼباف ع  الدراسات يتعاد اؼباتشرقٌنا كغًنهم  كها أفّ  بروكلمانك رايسكوك وكنولد  سار على هذا الّنهج

جعلهم على صلة يالااقع العلهي كنناهج البحث يف أكركيا كعهق نعرفتهم يالنظريات العلهية اليت ظهرت   هةاؼباجّ 

تيث ترل نعظم الدراسات أف القرف الثان  عشر كالقرف التاسع عشر اؼبيبلديٌن قد شهدا ظهار كثًن   يف أكركيا

كالتاريخ كاألدب  هذ  النظريات لعبت دكر نهها على صعيد ربرير اؼبناهج ن  النظريات النقدية يف الفلافة 

اغبركب الصليبية  كها  ـاالتارىبية يف أكركيا ن  فع  العان  الديين اؼبتعصب الذم شهد التاريخ يأثر  الفاع  أيّ 

صاؿ اؼبباشر تّ اة كعدـ االاف كتكاناهتم هذ  الفجنايق يٌن األؼبااهد التارىبية على ضعف التّ راسات كالشّ د الدّ تؤكّ 

كتاجد يعض الشااهد التارىبية اليت "  شك  ننهجا علهيا خاصا ؽبم  كاالسرتاتيجياتأك الغًن نباشر يف التفكًن 

يف كضعه لفكرة هتدؼ إىل  سبايتدؿ على ضعف التنايق يٌن اؼباتشرقٌن األؼباف كتكاناهتم ننها نا قاـ يه 

اخ للشرؽ عريية لطبع الكتاب اؼبقدس ياللغة العريية كإرساؿ تلك النّ  عهلية تبشًنية ن  خبلؿ إنشاء نطبعة

ادؽ كعندنا أراد دعها ناديا  م تلق ؿباكلته آذانا صاغية ن  األنراء دؽ الناس هناؾ ينار اإلقبي  الصّ ليصّ 

 .2"األؼباف

اهتم للتاريخ كإذا نا أردنا أف نلهس أثر اؼبذهب التارىباين على نناهج اؼباتشرقٌن األؼباف يف دراس

قيق على التاريخ الشرقي كاإلسبلني يك  نا ال قبد هذا األثر يف تركيزهم الدّ اإلسبلني كاألدب العريب القدًن  فإنّ 

هبا  فاصي  كاعبزليات كاهنا نتداخلة نع الظاهرة التارىبية  كهي نتاج لزننها اػباصّ التّ  إذ  م يههلاا أدؽّ   جزلياته
                                                           

 .29  ص 2000  1هايدم أضبد ؿبهاد  اإلستشراؽ األؼباين  تارىبه ككاقعه كتاجهاته اؼباتقبلية  اجمللس األعلى للشؤكف اإلسبلنية  القاهرة  ط 1
 .57ص نرجع سايق  اريخ تركة اإلستشراؽ  ياهاف فاؾ  ت 2
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عددا  نولدكوف ينتالج البحث التارىبي  ففي تق  القصص اػبرافية الشرقية ألّ  ز ىب ّ م إىل نقص كعجكإنباؽبا يؤدّ 

كبًنا ن  اؼبقاالت كالرسال  الكبًنة كالصغًنة كأسهم كذلك يف إلقاء الضاء على تاريخ قصص ألف ليلة كليلة أك 

نتقاؽبا ن  اؽبند ا عة قصص كليلة كدننة نقتفيا طريقالبحث يف ؾبها  كها خصّ   يعض تكايات هذ  اجملهاعات

 .   1عرب إيراف كالشرؽ األدىن إىل الغرب

تيث   ة كالااضحة يف اؼبنهجية اإلستشراقية األؼبانيةز هة البار فاصي  كدقالق األشياء الاّ االهتهاـ يالتّ 

ااهد أك عدـ اإلطبلع على يبحث فيها ع  أص  األشياء كناهيتها كجذكرها التارىبية ألف النقص يف نلف الشّ 

 يف البحث التارىبي. اؼبرجا ق الكهاؿياؽ العاـ التارىبي للهنتج األديب قد يؤدم إىل نتالج غًن نكتهلة كال وبقّ الاّ 

عهلي يرني  فّ إ" :-كها أتد أعهدة اؼبذهب التارىباين يف الدراسات اإلناانية كاإلسبلنية-رانكويقاؿ 

ث ع  اغبقيقة التارىبية ظبة ن  ظبات قة يف البحفالدّ   2فقط إىل كصف تاادث اؼباضي كها تدثت فعبل"

عتبار هذا األخًن كاف ننقاال نشافهة كيعض نصادر ايف دراسة األدب العريب القدًن ي ةاإلستشراؽ األؼباين خاصّ 

ؿ يف الشعر اعباهلي القدًن  كهذ  خدنة كبًنة احنتك كاالار فكرة الشّ ثلشعر اعباهلي  م تك  صحيحة فبا أا

صاص القديبة كتّت اؼبعاجم اؼبخطاط كالنّ ستعهاؿ اؼبنهج التارىبي يف ربقيق اف للرتاث العريب يحملققاف األؼباقدنها ا

 العريية.

ن  - م يتبع تطار اإلستشراؽ":طار اؼبرتلي دبنهجية يف ظل  نناهج البحث التارىبية يف التّ  رودي بارثكيقاؿ   

رؽ كدبحهد شتغاؿ يالشّ م االك م يت  يقا نباشرا ناتقيهاطر -هالي إىل علم قالم على النقد التارىبيحاؿ النّ نرتلة التّ 

                                                           
 .121ص نرجع سايق    1صبلح الدي  اؼبنجد  اؼباتشرقاف  ج  ينظر 1
 .383  ص 2006  2عبد اهلل العركم  نفهـا التاريخ  اؼبركز النقايب العريب  يًنكت  ج 2
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فع كاؼبشاتنة إال يف حرر ن  طريقة البحث البلهاتية اؼببنية على الدّ ي  الذم نشر  التّ صلى اهلل عليه كسلم كيالدّ 

 .1العصر اغبديث كتدرهبيا"

ضه   ت اإلستشراقيةهتهاـ اإلستشراؽ ياؼباضي الشرقي نهيهنا على الدراسااتّت يف اغباضر ال يزاؿ 

ك  الذم ياتأثر على الدراسات يشك  نطلق نثلها كاف عليه نع النهج التارىبي غًن أنه  م يعد يذلك الشّ 

رقية عاب الشّ عتبار الشّ اعاان  ننها اؼبقتضيات الاياسية ياؼباتشرقٌن األؼباف القدانى كذلك يابب عّدة  

لدت لدل الشعاب لـا اإلناانية دبا فيها األدب العريب كتا عكس ذلك على الفكر كالعنغرافيا كاجررة أصبحت ؿبّ 

اغباجة يف تطاير  ختبلؼ دعا ستكانة كاػبضاع   هذا االات كربقيق الاجاد يعد االالذّ  إثباتالشرقية جرأة يف 

أكثر  ننها االهتهاـ ستعهاؿ سب  شّّت اكذلك ي -ناضاع الدراسة-ت الشرقيةنناهج البحث فبا يتناسب كالتغًنا

أنور عبد هط القدًن يف الدراسة كالبحث كترجع هذ  البلنباالة تاب النّ   يتعاد علضر الشعاب الشرقية كاالحبا

ااع فضاله ) عريية  صينية  أنريكية  التينية  تّ اااع ؾباؿ البحث ك تّ اإنا إىل اعبه  الناتج ع   المالك

 .2قية يف اؼبعرفةهادم يف اغبرص على أكلاية نظرية إستشراأك إىل التّ   إسبلنية...(

األكفر يف الدراسات التارىبية فقد  تالة األؼباف الذي  كاف ؽبم اغبظّ نناى كذلك فئة أخرل ن  الرّ  ال

ن  خبلؿ   كضاع االقتصادية كالاياسية يف اجملتهعات اإلسبلنيةتضهنت هذ  الدراسات العاان  اؼبؤثرة يف األ

عتهادها انعها الاصف اعبغرايف اؼبيداين ك  تلطىبًنا نا انت كثاليت كك تالة هؤالء الرّ  اليت قّدنها عهلية الاصف

كتشاؼ جذكر اجملتهعات اإلسبلنية ا كاف وباكؿ   بارث شنير يىاتالة نصادر اؼبؤرخٌن كاعبغرافيٌن العرب  فالرّ 

هانه هتاجرم )التاسع عشر نيبلدم(  فركز األكىل يف ـبالطته ؽبذ  اجملتهعات يف إفريقيا يف القرف الثالث عشر اؽب

فبارساهتم كطباعهم كتأثًناهتم على الببلد كحبث أيضا التاريخ  اعلى  تراث اؼبرايطٌن يف ن  يقي ن  خلفهم كاصف

                                                           
  1994  اجمللس األعلى للشؤكف اإلسبلنية  القاهرة   3العدد اإلستشراؽ يف نيزاف الفكر اإلسبلني  سلالة قضايا إسبلنية   ؿبهد إيراهيم الفياني 1

 .27ص 
 .178ص نرجع سايق  اؽ  ؿبهد طاع اهلل  خصانة اإلستشر   ينظر 2
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أدرجت فيها األتداث التارىبية يف الااداف الغريب  صباليةإبتت جداكؿ ثاليك القديبة يف الااداف  كأهاؼبتحرؾ لله

تالة دبؤلفات الرّ  بارثستعاف اك  كاضح كشان   كقد اضر يشن  أكؿ أخبار اؼبصادر التارىبية تّت العصر اغب

ال فٌن ك ه يذكر اؼبؤلأنّ  لها نصادر له  إالّ القدانى الذي  سبقا  يف القرف الثان  اؽبجرم )الرايع عشر نيبلدم( كجع

 .  1عناكي  الكتب

 حبكم التجارة كغًنها ختبلفهم هااة أك ـبتصٌناتالة على عتهد الرّ اهتهانه على إفريقيا ك ا ىاينريشز ركّ  

جتهاعية كتّت الذهنية كطبيعة فاصي  اغبياتية كالعهرانية كاالبلع على ك  التّ يارات  كتاكؿ ن  خبلؽبم اإلطّ ن  الزّ 

خبلؿ رتلته إىل إفريقيا الدراسات اإلستشراقية  بارث ريشنيىاهتهانات ايف اجملتهعات اإلفريقية ك"أفادت العريب 

هتهانه ا كتشاؼ كياألخصّ قصي كاال ة جديدة هي حباجة إىل اؼبزيد كالتّ ؽ إىل قارّ ر يف نقلها ن  تدكد الشّ 

 .2"راسات كاألحباث اإلستشراقيةفرتة طايلة على هانش الدّ  يالااداف الذم ظ ّ 

إضافة إىل طبيعة البيئة   هتهاـ اؼباتشرقٌن األؼبافاك نتقاؿ ن  اؼبشرؽ إىل اؼبغرب العريب آثار فضاؿ هذا اال

كالعقيدة  لك  الطايع الذم زبتلف يف الكثًن ن  اؼبهيزات على نظًنهتا الشرقية كإف تشاهبت نعها يف اللغة اؼبغايرة 

نعكس على فكرها كثقافتها اؽ كتّت يف طايعها العهراين الذم ستعهارية على اؼبشر كؿ االختبلؼ الدّ ااإلفريقي ك 

ختبلؼ كجد فيه اؼباتشرقاف األؼباف ة كغًنها  هذا االعهارية كالثقافيستاكهات الاياسية كاالن  الرتّ  ن  خبلؿ كمّ 

ر يالعا م الشرقي كعلانه كثقافاته  لك  هذا التأثر  م ىبتلف يف ننهجه لانا جديدا للدراسات اإلستشراقية يف التأثّ 

 م أفّ أ  3كغًنهم نولدكوك سيهرت لجولد اإلستشراقية األؼبانية  فبا سبقراسات الدّ  ارىبي الذم طغى على ج ّ التّ 

يالطرؽ البلهاتية  صّ ك إىل نقد الن ديكارتن  اؼباتشرقٌن احملدثٌن أقركا العادة إىل الاراء كتطبيق ننهجية  صبلة

 القديبة.

                                                           
 .43ص نرجع سايق    1صبلح الدي  اؼبنجد  اؼباتشرقاف األؼباف  ج  ينظر 1
 .49  ص اؼبرجع نفاه 2
 .9  ص1983يناير  نارس   31لشرؽ يالغرب  ؾبلة الفكر العريب  العدد صالر  كعبلقات انرضااف الايد  ثقافة اإلستشراؽ ك  3
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العادة ياؼبنهجية اإلستشراقية إىل اؼبنهج التارىبي سبي  لكنه ليس نطلقا نع اؼباتشرقٌن احملدثٌن فها 

فتح يايا آخر ن  أف الظااهر اليت ال تق  أنبية يلقدانى  هذا كلها نثلها تدث نع اكاتد ن  يينهها كليس  

زدهارها ااهرة اإلستشراقية نقارنة يفرتات تشهد  الظّ كباار اؼبلحاظ اليت يف الدراسات اإلستشراقية ها اال كداللة

ننذ  االستشراؽادرة ع  ة البحاث كالدراسات الصّ كهي قلّ  رضوان السيدايقة كتلك الظااهر يشًن إليها الاّ 

اؤؿ ضٌن كأيضا ت الغرييٌن كاؼباتشرقرؽ ن  الدارسٌنالعقاد الثبلثة اؼباضية كتراجع عدد العارفٌن يلغات الشّ 

 كتناقض كراسي األستاذية فيها. االستشراؽاالهتهاـ يتطاير نعاهد 

فتح الباب أناـ تااؤالت عدة ننها: ه  أصبح الشرؽ كعلانه كتايا نفتاتا ؼباتشرقٌن؟ كهذا ي هذا

راسات اإلستشراقية أـ أصبح ؽبم عانا ن  قب  أدياء كنفكري  عرب سهلاا ؽبم اؼبههة يف اإلطبلع ب تراجع الدّ سب

قاة اؼبعرفية األدب العريب اغبديث ليس يذلك الازف كال   أـ أفّ ؟على اآلداب كالعلـا الشرقية كالعريية ياػبصاص

نتقاد أعهاؽبم دكف الؼ"اؼبالهاف عندنا يتصّ  ؟عريب القدًنهتهانهم كتأثرهم يه نقاي  األدب الاكالفنية اليت تثًن 

نتقاء ارفضها أك ربايلها كإمبا يكتفاف يأصاؽبا اؼبنهجية لقباؽبا يشركط أك  ةتعري)يعين اؼباتشرقٌن( ال يتجهاف إىل 

م داـ قركنا  يين الذراع الدّ زاع الاياسي القالم اليـا كالصّ ربليبلت كأتكاـ كأكصاؼ على ترفيتها كيريطاهنا يالنّ 

عتزازا اهؤالء فبا يزيد  االستشراؽياتاعباف ن  غًن كعي ننهم اؼبالهات اؼبعرفية اليت تبىن عليها حباث كيذلك 

 .1كغركرا"

نالاجيات سانبت كيشك  كبًن يف نااعدة كالت فكرية كتأصبحت اؼبنهجية اإلستشراقية ندعانة يتحاّ 

هج لشرؽ كآدايه كننتجاته اإليداعية ك م يعد اؼباتشرؽ يعتهد النّ بلع على علـا ااؼبخاير اإلستشراقية يف اإلطّ 

صاؿ اغبديثة كالندكات كاؼبلتقيات كجاار تّ   ياآلداب الشرقية  فاسال  االياؼبنبهر   يتالة اؼبتأثر رؼ كالرّ التارىبي الصّ 

  ألؼباف يف الدراسات الشرقيةااص  العلهي كالبحثي كالبعثات العلهية كنشاريع اؼبعاهد اليت أقانها األكركيياف كاالتّ 

                                                           
 .117  ص 1992  3عبد اهلل العركم  العرب كالفكر التارىبي  اؼبركز الثقايف العريب  الدار البيضاء  ط 1
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اجه كفرض الفكرة ر كقد يص  أتيانا إىل التّ أثًن كالتأثّ   عهلية التّ ك  الذم ياهّ يالشّ  أثرت يف اؼبنهجية اإلستشراقية

عاؼبية سبنح يف احملاف   كالتبعية الفكرية كاألديية ن  خبلؿ نناهج كسب  تديثة كنظريات أديية كعلهية كجاالز

 .الدكلية

ي  اعبديد ن  أساليب اؼباتشرقٌن يف البحث ع  تقيقة البيئة العريية اليت شهدت نيبلد هذا الدّ عت تناّ 

ستغبلؿ نا يف الكتب اؼبقدسة ن  تديث صاص كاستكشافية كحبث يف اآلثار ك النقاش كاؼبقارنة يٌن النّ اتبلت رّ 

 تارىبي كالبحث ع  األسباب كالّصبلالتايع ت يف الطّ ها ظلّ جلّ  أفّ  ع األساليب إالّ   كرغم تناّ 1ع  تلك األكضاع

أصيلي يبحث يف التارىبية كاغبفرية للعريية كأصاؽبا التارىبية كتقيقة األدب العريب كالشعر اعباهلي ن  ننظار ت

ه  اؼباتشرقٌن كآثار شغفهم ذز أتلة أنتجت لغة راقية كشعر فبيّ عتبار أف البيئة العريية القااي  نصدر هذا األخًن

 على تقيقته كطبيعته. عبلكاالطلدراسة 

طار الفكر اإلستشراقي كنظرته للشعر الا  التارىبي يتيح لنا نعرفة التّ دراسة اؼباتشرقٌن تاب التّ  إفّ  

يتأثر يعضهم يبعض كيتداكلاف أفكارهم فيها يينهم كلذلك تكرّر لديهم األفكار اعباهلي كإف كاف اؼباتشرقاف 

 .2كاألتكاـ

األؼباين  االستشراؽعلى الدراسات اإلستشراقية األؼبانية لقي نعارضة ن  داخ   ارىبيطغياف اؼبنهج التّ 

ذا اؼبذهب  يرل أف ه  فرتز شباتلطبيعة تعان  اؼبذهب التارىباين نع الظاهرة التارىبية  فاؼباتشرؽ األؼباين 

عتربك  اك   كنهذليه كينبٌن كاألنريكيٌن وبهلاف عه جع  اؼبراجعٌن اعبدد ن  األكركييتباثكبلسيكي كيابب صهاد  ك 

نتياز اير لؤلدب العريب الشرقي كيف ذلك ـ قراءة جديدة ن  ننظار نغااغبديثة  اليت قد تقدّ ؼبناهج البحث  إقصاء

كتية قب  ن  البحث تاؿ األيعاد الرّ  ه اليدّ كثراء لئلستشراؽ األؼباين  كقريب ن  هذا الرأم يرل يعضهم" أنّ 

                                                           
  1  ج1ر اؼبدار اإلسبلني  يًنكت  طسا م ساسي اغباج  نقد اػبطاب اإلستشراقي )الظاهرة اإلستشراقية كأثرها يف الدراسات اإلسبلنية(  دا 1

 .25  ص 2002
 .6 5  ص1997  1وبي كهييب اعببارم  اؼباتشرقاف كالّشعر اعباهلي يٌن الّشك كالتاثيق  دار الغرب االسبلني  يًنكت  ط 2
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ستفادة ن  نناهج البحث اتشرقٌن اؼبعاصري  ياعاف إىل االهناؾ يعض اؼب 1ارىبية"البحث يف القضايا كاؼباال  الت

ة ايق األتكاـ الاّ حليبلت كردبا يف يعض األتياف قد تغًّن ختبلفها زبتلف القراءات كالتّ ادة اليت ياغبديثة كاؼبتجدّ 

يف الدراسة  ذا نا تدث فعبلراسة كهاؼبنهج التارىبي الاتيد يف الدّ   عتهادااليت تاص  إليها اؼباتشرؽ عند 

األغراض الشعرية العريية اعباهلية التارىبية للشعر اعباهلي ن  طرؼ اؼباتشرقٌن األؼباف القدانى كيف تقيقة 

ر عدرست الش يعقوبي اترينالك  القراءة اغبديثة للهاتشرقة األؼبانية اؼبعاصرة   شكيك يف يعض القصالدكالتّ 

عرتفت حبقيقة الشعر ا  ن  األغراض الشعرية األخرل  ك غرض النايب كغًن اعباهلي قراءة ـبتلفة ن  خبلؿ 

دد  هذا ال يبنع يعض اؼباتشرقٌن ن  العادة إىل تقاليد نت تصنيفات كتاضيحات يف هذا الصّ اعباهلي كقدّ 

 .القديبة يف الدراسة كالبحث اؼباضي كاؼبناهج

 طبيعتها كننهجها عند اؼبدرسة األؼبانّية اؼبنهجية االستشراقية يف دراسة األدب العريب اختلفت يف 

كتأقلهت يف نفس الاقت نع اؼبتغًّنات الاياسية  كتافظت على سبّيزها ع  اؼبدارس االستشراقّية األخرل

 اإلرثكاأليديالاجية كالفكريّة...كغًنها اليت طرأت علي العا م الشرقي كالعريب  أكاف ذلك على ناتال الفرد أك 

 يٌن الّشرؽ كالغرب. الّتطار كسهالة االّتصاؿ يف ظ ّ   غبضارماألديب كالّتااص  ا

 

 

 

 

 

                                                           
  يًنكت  7  الانة 22  21اة الطبية  العدد نادريازنقشنبد  اؼبنهج اإلستشراقي يف دراسة الاًنة النباية الشريفة  ترصبة ؿبهد تاٌن زقراط  ؾبلة اغبي1

 .136  ص 2007
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 ستشراؽ لؤلدب العريب القدًن كاغبديث: دراسة االاثاني

 ذلعرييٌن قديبا كتديثا  فقديبا أخاإلستشراؽ ظاهرة فكرية لعبت دكرا خطًنا يف الفكر كاألدب ا

تيث أقاـ هنضته العارنة على دعالهها  كيلغ نا   لغربالعرب كنقلها إىل ا تشراؽ العلـا كاآلداب كالفناف ع اإلس

ظريات كاآلراء الغريية اؼبؤساة على كالنّ  ياألفكار اإلستشراؽ ذزدهار  كتديثا أخقي كاالقدـ كالرّ يلغه اآلف ن  التّ 

 .     1أيلغ التأثًن ةها إليهم نؤثرا يذلك يف هنضتهم اؼبعاصر ثقافة العرب فردّ 

على  ستظهار للقارئ ك الباتثاؾباؿ األدب اؼبقارف اػباض فيها ك ى الباتث يف هت علهذ  اؼبعادلة تتّ  

 ة الفكرية كاألديية ننها. خاصّ    الذم قلب ناازي  القال على صبيع األصعدةكالكشف ع  اؼبتغًّن  تّد سااء

نئات  اأنشئا يهتم يك  نا صدر ع  اؼبالهٌن  فهم الذي   فهنذ يداية اإلستشراؽ البعيدة كالغرب

األقااـ العلهية  كها ربتفظ نكاتبهم يألاؼ اؼبخطاطات يف شّت اؼبعارؼ كقد أثبت أف يعض األدياء يف الغرب 

الغرب ال ينبع ن  ترؼ  عصار ازدهار األّنة اإلسبلنّية كاالهتهاـ ياألدب العريب يف تأثركا ياألدب العريب يف

 سمايلوفيتشت هذا األدب كذلك  كها قاؿ خصية اليت أنتجذلك أف دراسة األدب نههة لدراسة الشّ   فكرم

نفتاتها  كيدفع يقدنها إىل اتارىبها  كيربز عقليتها  كيبث   ا كيتأن ديااهن "يعدّ  :ابة للعربفاألدب يالنّ 

 .  2اههم"ذبّ ااإلستشراؽ ؿباكال نعرفة العرب ك  األناـ...كظ  األدب العريب يشعر  كنثر  ن  األنار اليت شغف هبا

 نكبّ ا  ة كاؼبالهٌن عانةفكر  كأديه للعرب خاصّ يكنا يبثله الرتاث العريب القدًن ن  هذا اؼبنطلق 

كإذا كانت أعظم نآثر "على دراسة هذا األخًن    ختبلؼ ندارسهم كتاجهاهتم كأهدافهماتشرقاف على ااؼب

لشعر الكبلسيكي أك كتي قد أفرغت يف اللغة فإف أظبى ننجزاهتا يعد القرآف كاف ها ااغبضارة العريية يف اغبق  الرّ 

عراء يف نعظم أرجاء شبه اعبزيرة ينظهاف يلغة شعرية عصر  الذهيب يف القرف الاادس يعد اؼبيبلد عندنا كاف الشّ 

                                                           
 .7  صنرجع سايقأضبد ظبايلافيتش  فلافة اإلستشراؽ كأثرها يف األدب العريب اؼبعاصر   1
 .492اؼبرجع نفاه  ص  2
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د األنام لتزانا صارنا تّت أكاخر العهالتزنت هذ  القااعد اااعد يناء القصيدة نتشاهبة  كقد كاتدة كيتبعاف ق

 . 1"كاػببلفة العباسية ناضع الشّ  اؽ يف ظ ّ نشقعندنا كضعها دعاة اال

م على تتّ   طبلقا ن  ناركث أديب كفكرم كلغام ضخمنااالهتهاـ ياألدب العريب القدًن فكاف 

لتزانا ا م وبهله ن  لغة شعرية فصيحة ك   أثر يه كدراسته كياألخص الشعر العريب القدًناؼباتشرقٌن أنفاهم التّ 

على قالب كاتد  جا كانت تناألهنّ   القصالد الشعرية إف  م نق  ك ّ  ج ّ غة  كتناسقا نلفتا يٌن قااعد اللّ ي اصارخ

 دة.نتعدّ  كعهاد نشرتؾ كربه  آثارا ـبتلفة كأخبارا عدة كنآثر

ألنه كاف  عانة كشعر  خاصة األدبتاؿ هذا  ستشراؽأف تدكر نعظم حباث االفليس ن  الغريب أيدا 

األدب العريب يشعر   فقد ظ ّ  -بلـبلة كالاّ عليه الصّ - ى نبيهؿ كتايه علسبحانه كتعاىل ينزّ  يف ذركته عندنا أخذ

لفرض فلافته عليهم   ذباهاهتماؿباكال الاصاؿ إىل نعرفة العرب ك ستشراؽ كنثر  ن  األنار اليت شغف هبا اال

 ختلفة جبانب ناركها هذا األدب يف آداب أكريا اؼباهم ن  جانب كساعيا إىل كشف اؼبؤثرات اليت تكتاجيهه إيّ 

فهم طبيعة هذ  الشعاب ن   ال يتحّقق إاّل يففهدؼ الايطرة   2نب آخركتها آداب الياناف كالركناف ن  جاتر 

اة االجتهاعية عبة كالاعرة كاغبيجغرافيتها الصّ  الذم يعكس كّ  نا يصباا إليه تّّت خبلؿ ننتجها الفكرم كاألديب 

  فكاف هناؾ انعكاس خارجي يااهم يف فهم األديبالغرب  إضافة إىل شعرية كفنية العه    اؼبختلفة سبانا ع

 .العقلّية العريّية  كداخلي يتهّث  يف قيهة العه  األديب نفاه

يكي ن  الطراز األكؿ أنه  أيعد اغبدكد  أدب عاطفي ركنانته شخصي إىلأنا األدب العريب فها رغم أنّ 

ية كنع هذا فقد ترؾ أثر  يف أدب أكركيب يعينه رانة الرظبيبجد العاطفة البشرية  كلكنه يفع  ذلك ضه  إطار الصّ 

 . 3ديالاجية اليت رافقتهيكيف اإل

                                                           
 .294-293  ص 1963ت  رـك الندك  تاريخ اؼبغرب يف القرف العشري   ترصبة نقاال زيادة  نراجعة أنيس فروبة  دار الثقافة  يًنك  1
 .498ثرها يف األدب العريب اؼبعاصر  اؼبرجع الاايق  ص أك  االستشراؽد ظبايلافيتش  فلافة أضب 2
 .207صنرجع سايق    تاريخ اؼبغرب يف القرف العشري   كرـك الند 3
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أخبلؽ  أفّ  جاهلية اؼبعتقد إالّ رغم   األغراض الشعرية القديبة ن  نايب كفخر كضباسة كصاال إىل الغزؿ

كذلك كالعاطفة سااء عاكف  جاعة تاضرة كاإليثار ناجاد كالتّ قة فيها  فالشّ أشعارهم كناثّ  اعباهلية كانت ؾبادة يف

 .إىل اؼبكاف أك اغببيب طاغية

ظاهرة ناتقلة ذات كياف  يأنّهلؤلدب العريب القدًن تشرقاف يعد دراسات نضنية كدقيقة عرتؼ اؼباا

عرتاؼ نايع ن  العزلة ا  1اهرة نفاها"عت لتنتج هذ  الظّ ناتق  كيقى أف تدرس العاان  العقلية كالثقافية اليت ذبهّ 

  نالية ينفاها ع  العاا م األخرل  طار كاغبضارةا العرب يف صحراء قاتلة يعيدة ع  نعا م التّ اليت كاف يعيشه

 يؤرخ  ا ىبتلج يف صدكرهم كنبانهم عهّ يتعانلاف نع طبيعة قاسية  فكاف شعرهم ها اؼببلذ الاتيد ؽبم  يعرّب 

كأيناء قبيلتهم كتلفالهم  هذا  هباد نفاخرهم كيدافع ع  شرفهم كيبدح أتبتهم  انهم كتركهبم كإقبازاهتمأليّ 

إقبازا فريدا كنفتاتا كإجاية ع  ك   افاؼباتشرق   اعترب اآلخر  ز يه العريب رغم يعد  عيّ سباؼبنجز الشعرم الذم 

كالفكر كاعبغرافيا كاغبياة  ّية العرييةخصتاىن له فهم الشّ ن  خبلؿ دراسته للشعر القدًن ي مفه م تااؤالهت

 اليانية...كغًنها.

ل هذا إىل سبك  اؼباتشرقٌن ن  الاصاؿ إىل كثالق تارىبية ككثالق جغرافية يف اؼبادة الشعرية كها د أدّ كق

ٌن اغبياة العقلية يط يٌن الظااهر األديية ن  جانب كيا  اعبديد ها البحث يف الرّ ذبّ ننطق البحث  كهبذا االطلب يتّ 

 .2آخرن  جانب 

صبيع األنم ها تعبًن ع  هاية أم أنة  دار كعنيف ك  العص": عاصم حمداناألدب كها يقاؿ 

ه كاف تعبًنا تقيقيا ألنّ   هتهاـ الغرييٌن كبًنا يالرتاث العريب القدًنارية كإرثها التارىبي  كؽبذا كاف كننطلقاهتا اغبضا

لع ن  خبلله ستكشايف يطّ اعريف الدراسات كانت ن  هذا الباب على كبا ن   فج ّ 3ع  هايتنا اغبضارية"

                                                           
 .18  ص 1967انز تشاينز فنبادف  ألربت ديرتيش  الدراسات العريية يف أؼبانيا تطارها التارىبي كضعها اغبايل  دار النشر فر  1
 .502ص نرجع سايق  كأثرها يف األدب العريب اؼبعاصر   االستشراؽأضبد ظبايلافيتش  فلافة  2
 . 3  ص1968/1969عبد اغبهيد اؼبالات  ؿباضرات يف تاريخ األدب القدناء كاحملدثٌن  القاهرة   3
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فاجد هؤالء اؼباتشرقاف الّشعر العريب القدًن نبلذهم   شرؽ على نا يريد  كإجاية على ك  نبهم راكد اؼبات

 الاتيد لفهم هذ  اغبضارة اليت تقف نّدا ؽبم كتشّك  خطرا يهّدد كياهنم كهيبتهم.

 فيليدسك إدوارد فانديكتأليف ن  كتاب يف تاريخ العرب كآداهبم   بروكلمانظهر يف نصر قب  

نظرة عايرة يف تاريخ العرب    كها كتاب تعليهي ال تبدك فيه إالّ ـ1892كطبع يف ياالؽ ستة ، قسطنطين

كالنتاج األديب راسة الاطحية يالعرب أكال سطحية على كبا اؼبعرفة كالدّ  تن  فهذ  الدراسة التارىبية كا1كآداهبم"

هذ  ن  يٌن اػبصاصيات اليت  م يكتشفها العريب ذاته ك    كعه  أديب ال يبك  أف ينفص  عاألدب العريبثانيا  ف

طبلعهم على الرتاث العريب القدًن  فالعه  األديب كالشعرم ننه ياألخص تعبًن ع  اعة يف إالاّ  اؼباتشرقاف غبدّ 

س أف يفهم العه  ار سهلها كصعبها  فبل يبك  للدّ   هاها كنرّ الشعر يالنابة له تياته يعكس تلا ف  شعار كتياة

 يطه يصاتبه كييئته.ر إذا  األديب إالّ 

تاريخ األدب العريب" ساس غبركة علهية جديدة يكتايه "الذم كضع األ  بروكلمانظهر يف العا م الغريب 

كتايه  م   غم ن  أفّ كعلى الرّ  ترب كتاب جانع ؼبا ربت أيدينا يف األدب العريبعكيـ 1902إىل سنة ـ 1898سنة 

ه نع نلحقه ق يف صباله الفين فإنّ إىل دراسة كبا  الداخلي ك م يتعهّ يتجاكز اؼبظهر اػبارجي لؤلدب العريب ك م ينفذ 

ة اؼبدارس كزاد الكاتب كنرجع اؼبؤلف ة الباتث كعدّ دّ حبق "ع يعدّ ـ  1942-ـ1937األعااـ  يف الذم صدر

 . 2اشر يف ك  فركع العلم العريب"كأداة النّ 

أثر يالرتاث الشرقي  كقدـ خدنة تّ خطاة عهبلقة يف دراسة األدب العريب كال بروكلمانكانت خطاة 

بلع على األدب العريب ن  خبلؿ يااية هذا طّ بلتقة كخاصة الغريية ننها يف اإلجليلة لؤلجياؿ اغباضرة كال

ستشراقية اؼباضاعية العلهية يف التأثر ياألدب العريب قهرة صبيلة يف سبي  الدراسات اال الكتاب  كإف كاف قد فتح

إستشراقية أخرل تأثرت يعد ترصبة هذا ية  كن  جهة أخرل فتح الباب أناـ دراسات القدًن كخصالصه التارىب
                                                           

 . 80  ص 1962عباس كآخركف  دار نكتبة اغبياة  يًنكت   فاف جركنباـك  دراسات يف األدب العريب  ترصبة إتااف 1
 .34  ص 1960نراد كان   كارؿ يرككلهاف  ؾبلة اجمللة  يناير   2
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يف التأثر يالعا م  يلغات ـبتلفة سانبتقراءات أخرل   كغًن  نيكلسون الكتاب إىل لغات عديدة كن  أنثاؿ هؤالء

 الشرقي كآدايه.

راقي لؤلدب العريب ت هذ  األعهاؿ اإلستشراقية فراغا هالبل يف نيداف البحث اإلستشلقد سدّ 

دت ا عبّ ألهنّ  له قتناعها ياؼبظهر اػبارجي اغم ن  ناـ خبطاات عظيهة على الرّ الكبلسيكي كدفعت يه إىل األ

د قبها فقلّ  زدهي تتعهق كألااهنا تب كجذكرها ت دراسته تتشعّ ذتّت أخ  اغبٌن للبحث فيهالطريق أناـ ك  الرّ 

أك  م يتناكؿ على األق  اؼبعلقات كاألنثلة كثًنة اليت   اعباهليب خطته يف البحث يف األدب ناتشرؽ  م هبرّ 

نعٌن الذي  تناكلاا ة ن  ركالع األدب العريب كيكفينا دليبل على ذلك ذكر أظباء يعض اؼباتشرقٌن البلّ تعترب حبق قهّ 

 نولدكورة أنثاؿ صاا يف البحث ع  يعض القصالد اؼبفقادة كاألشعار اؼببعثاألدب اعباهلي كأشعار  العهيقة كزبصّ 

 .   1عناية فالقة يف هذا اجملاؿ االذي  عنا   ..كغًنهم.يعقوبيك مانلكبرو ك

 :كنثر كنارح كغًن  كن  يٌن هؤالءة أخرل ن  اؼباتشرقٌن تأثرت ياألدب العريب القدًن ن  شعر هناؾ ثلّ 

 .اب الغرييةفض  التأثًنات العريية يف اآلد  ؿ ن  سج  يف القرف الثان  عشرأكّ  :خوان أندريس*

 .غريب عانة كالشعر الربكفناي خاصةؿ ن  كشف أثر اؼباشحات كاألزجاؿ يف الشعر الأكّ  :خوان ريمير*

 .يف كانيديته اإلؽبية ياؼبؤثرات اإلسبلنية اؼبختلفة دانتيؿ نا أثار تأثر أكّ  :آتين بلتيوس*

 .قتبات ن  األصاؿ العرييةاى قد قصص أكريا يف العصار الاسط صبيع د أفّ ؿ ن  أكّ أكّ  :ثبالنثيا تالجون*

يرجع إىل  كف الاسطى إجبلال كتقديرا ه إذا كجد يف األشعار األكركيية يف القر ر يأنّ ؿ ن  قرّ أكّ  :بيدال موسرا*

داب الغريية يها ظهرت ركح الشعر العذرم يف اآلؿ كاألخًن فا صاتبة الفض  األكّ إذ أهنّ   اؼبؤسبرات العريية كتدها

  راح ليات سال صببل عريية حبثةفيها الشّ  راليت تا جيونأييات الشاعر    على أفّ ؿ ن  دلّ يأسرها  ككاف أكّ 

 أخدها هذا الشاعر ع  العرب ؼبعرفته يالعريية كأشعارها.

                                                           
 .201عبد اغبهيد نالاب  ؿباضرات يف األدب العريب يٌن القدناء كاحملدثٌن  ص    يف500  499ص  االستشراؽفيتش  فلافة أضبد ظبايلا  1
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كثانيهها الشعر  بن قزماناثٌن أكؽبها نشر  ديااف حبتيث قدـ  رايريبيأيرز ن  كاص  نظرية  :وليفي بروفنسال*

ا يف كاتد ن  هؤالء إسهانا خاصّ  أف لك ّ  ا يدؿّ فبّ   ـ1100اللًننات يف تدكد الانة الغنالي على جانيب 

 .1ة يف اآلداب الغرييةالكشف ع  يعض اؼبؤثرات العريية اؽبانّ 

ـ لتلك اآلداب األكركيية أشكاال شعرية كنثرية كأكقفها زدهار  قدّ ااـ األدب العريب أيّ " فيه أفّ  ا ال شكّ كفبّ  

جعلت كثًن ن  كتاب الغرب تبلنيذ لكتاب عرب   ية كفكرية كيصرها يأساليب صبالية كفنيةعلى نضانٌن إناان

 .2"ذات يـا

فعندنا  كاالتتكاؾنتظار اؼباتشرؽ الدارس الباتث يف األدب القدًن  م يك  كذلك إال يعد الدراسة افأفق    

فكرية كانت أك صبالية أك فنية أك شعرية أك أسرارا أخرل  اكتشفااتبحر هؤالء يف صبلة ن  القصالد العريية القديبة 

يبلغية أك غًن ذلك  فالزخم اؼبعريف الذم ربايه هذ  األعهاؿ األديية غًن ن  اغبكم كتّت القراءة كالدراسة اليت 

فضاؽبم ككرب طهاح  ا أثارأصبحت فيها يعد تتطلب ن  اؼباتشرؽ الدقة كالعهق كاإلطبلع يغية الفهم كهذا فب

أعراضهم كطهاتاهتم يف دراسة  اختبلؼنفس الاقت ال ننكر فضلهم كجهدهم الذم يذلا  على  كشغفهم يه  يف

 األدب العريب القدًن.

هة كشفت ع  ـبلفات  م تك  نعركفة كساعد على نشر ـبطاطات قيّ "فدراساهتم يف صبيع اؼبيادي  

 تها كترصبت طالفة ن  نفالسعليق عليها كشر نت ن  طبع كتب نفياة يعد تنقيحها كربقيق نصاصها كالتّ كنكّ 

ن     هذا اعباّ ع نشأف  بة العريية كذخالرها إىل اللغات األكركيية اغبية ن  إقبليزية كفرناية كأؼبانية كإيطاليةاؼبكت

ستيعاب أيااب الثقافة العريية اإلسبلنية يٌن لغة كأدب كتاريخ كسياسة كتفاًن كتشريع كعلـا االبحث كالدراسة 

ع  نقاالت ـبتصرة يف اعبرالد كاجملبلت  ةعنتناّ  ك  ذلك حباث نتعددة كدراسات كفلافة  كقد كضعت يف

                                                           
 .493ص نرجع سايق  ستشراؽ كأثرها يف األدب العريب اؼبعاصر  ش  فلافة االأضبد ظبايلافيت ينظر  1
 .35  ص 1967أضبد هيك   تطار األدب اغبديث يف نصر  دار اؼبعارؼ  نصر   2
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  هذ  البحاث ساعدت كسانبت يف تاارع دراسة اؼباركث األديب ن  1"العلهية ككتب كنؤلفات ناسعة ناتقلة

اؾ تطلب ن  خبلؿ صبعه كتاجيله ألف يعض القصالد ألكرب الشعراء  م تك  نتافرة كإمبا كانت نتناثرة هنا كهن

إضافة إىل   اث العريب هذا ن  جهةاد اؼبعريف كالشعرم للرت البحث عنها كيذلك سانباا يف إثراء الزّ  يف هؤالء جهدا

ختصار اعبهد يف قراءة كدراسة هذ  األعهاؿ األديية كربليلها كفق نناهج ـبتلفة كن  زكايا عدة ظبح للقصيدة ا

جتهاعي أك نفاي أك لغام أك افهم كالدراسة ن  جانب تارىبي أك ايا الالعريية كالشعر العريب عانة يتشعبه يف زك 

 فين أك شعرم كنا إىل ذلك ن  تقلبات الدراسة النقدية كاألديية كالفكرية لؤلدب العريب القدًن.

نتبهاا إىل اهتهاا دباسيقى الشعر ك اك  2"يالعركض كربلي  أكزانه أيضا"اف اؼباتشرق هتمّ ازيادة على هذا فقد 

كهذا  -كها أشرنا سايقا يأف الدراسة كانت ـبتلفة كنتناعة داخليا كخارجيا-اق اؼباجاد داخ  القصيدة  النّ 

د نرة أخرل على أنبية األدب العريب القدًن عند العرب ة قيهة كفالدة كأكّ ناع زاد القصيدة العريية كالشعر عانّ التّ 

 .ارب الشرقية فيها يعدجستفادكا ن  التّ اك  عليه ة كالفلافية ركييٌن الذي  طبقاا نناهجهم اؼبعرفية كالنقديك كتّت األ

عتربك  ن  الشعر الكهي كتللاا أييات إىل ااف يالشعر العريب كعركضه الفريد يهته اؼباتشرقاف ذعندنا أخ

 أوالدكقد يدأ هذ  احملاكلة اؼباتشرؽ  ناء ن  علهاء العربليلها إىل تفاعي   كها صنع القدنقاطع يدال ن  رب

 كتراهم يقاهاف اؼبقاطع إىل أنااعها الثبلثة: يثر  فيها نعظم اؼباتشرقٌن أنثاؿ تبعهك 

 *القصًن.1

 *اؼبتاسط.2

 *الطاي .3

                                                           
 .26-25  ص 1970كاألدب  دار اؼبعارؼ  نصر  القاهرة  ة إيراهيم نذكار  يف اللغ 1
 .146  ص 1965 نصر  نصرية إيراهيم أنيس  ناسيقى الشعر  نكتبة األقبلا  2
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يف  االثنٌنفاؽ تّ االنثر تٌن يقرأ قراءة عادية رغم م  م يبصركنا يالفرؽ يٌن نغهة الشعر تٌن ينشد كنغهة غًن أهنّ 

 .1نظاـ تاايل اؼبقاطع

لقافية العريية هتهانا كبًنا ن  اؼباتشرقٌن على عكس اافقد ناؿ العركض العريب   سبق ستنادا ؼبااكعليه ك  

هذا:" كلك  القافية  م تظفر ن   يف ادمحمد شكري عيّ هتهانهم تيث يقاؿ اكال  همنتباهااليت  م تلفت ال 

 .  2هتهاـ اؼباتشرقٌن كالعرب دبا ظفرت يه األكزاف"ا

قي  شعرا كنثرا كيف ه القدًن كالرتاث الثّ يف تأثر  ياألدب العريب كشقّ كانت هذ  يعض الاقفات لئلستشراؽ 

ياألدب العريب اغبديث  االستشراؽهتهاـ ا كها األدب العريب اغبديث فبدأ نفس اؼباار  م يهه  شقه الثاين أال

كاضحة ككانت  ألف حباثه كأعهاله األديية كانت تديثة العهد ك م ياتقر على فكرنعٌن أك ننهجيةيطيئا كؿبتشها 

يت طرأت جتهاعية.... كغًنها الؼبتغًنات الاياسية كالثقافية كاالنعظم نناتيها سياسية عقالدية كدينية حباب ا

نعكس يشك  أك يآخر على أعهاله األديية كخاصة نع ظهار الفلافات الغريية اغبديثة  اا على اجملتهع العريب فبّ 

 اقي.ظر إىل اؼبنجز األديب الرّ كثر يالنّ األدب القدًن كاف كالر اإلستشراقية ياألهتهاـ الدّ ا أفّ  إالّ 

هتهانهم اتدفع اؼباتشرقٌن عانة إىل تركيز ذهب أتد الباتثٌن العرب قالبل:" مث نا هي األسباب اليت  

كات ع  هنضتها عاب يف العصار اغبديثة كالاّ على تاريخ الشعاب الشرقية يف اؼباضي البعيد كإنباؿ تطار الشّ 

ة كلكنهم يقتصركف على كصف العناصر البالية اؼبيتة يف هذ  اغبضارات دكف اإلشارة إىل عناصرها الصاغبة القاني

 .3للحياة كاليت كاف ؽبا تأثًن يف تقدـ اإلناانية"

                                                           
 .507ص نرجع سايق  كأثرها يف األدب العريب اؼبعاصر   االستشراؽأضبد ظبايلافيتش  فلافة  1
 .94  ص1968شكرم ؿبّهد عّياد  ناسيقى الّشعر العريب  دار اؼبعرفة  نصر   2
 .175  ص 1962ـا االجتهاعية  القاهرة  كالعل كاآلدابؿبهد كان  عباد  التاريخ كاآلثار  اجمللس األعلى لرعاية الفناف  3
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أثار االهتهاـ ياألدب العريب القدًن كاغبديث  كن  اؼبعاقات اليت تالت دكف االهتهاـ الغريب  االستشراؽ 

صها قد ربدث ع  هذ  النقطة يف رسالته كػبّ  أحمد سمايلوفيتشاغبديث ياؼبقارنة نع قديبة قبد  ياألدب العريب

 يف أسباب كها يلي:

 البحاث يف هذا اجملاؿ. * تداثة1

 ستشراؽ  م تتبلار يعد فكريا أك ننهجيا أك فلافيا.األحباث يف اال *أفّ 2

 دية كالدينية كالاياسية.هتهاـ الغرب يرتكز يف الاقت اغبايل على النااتي العقا* 3

 هات اغبديثة يف العا م العريب اإلسبلني.ذباحباثه اليت تتعلق ياال * عدـ كجاد هيئة تتبع4

 )كإف خطى خطاات جبارة(.*  م ياتطع األدب اغبديث يعد أف يفرض كجاد  على هيئات العلم يف العا م 5

هنا تفرض أّ  نتاج األدب العريب اغبديث  تيثستشراؽ نفاها ال تشجع على نعرفة طبلهبا يإنراكز اال * إفّ 6

 .1عليه البحث يف األدب القدًن

  األدب العريب اغبديث ال يف هذ  النقاط أيرز اؼبعاقات اليت تالت دكف الرتكيز ع سمايلوفيتشص ػبّ 

زايد ك م تعد كلها كاردة يف عصرنا اغباضر يدلي  االهتهاـ اؼبت ىاألسباب صحيحة كتقيقية يف كقت خل  هذ أفّ 

نتقالي اهتهاـ اه ة اؼبهتهة ياألدب اغبديث  كلكنّ ؼبراكز البحاث الغريية كاألقااـ العلهية كاإلستشراقي يكاؼبتنان

لج إىل هذ  اؼباألة التقا  فبل يبكننا أف نطلب ن  الغًن أف يهتم يأدينا اغبديث كلكننا نرل أف هذا كساؼ ن

اإلستشراؽ األؼباين نازاؿ  د أفّ أدينا العريب  فهذ  اؼباتشرقة تؤكّ  االهتهاـ يبي  إىل الرتكيز على جاانب نعينة يف

فته نهتها يقصص "ألف ليلة كليلة" تيث تقاؿ:"...ال ياجد أثر أديب ينتهي إىل الشرؽ كاف له التأثًن الذم خلّ 

 .2على اآلداب األكركيية دبا فيها األدب األؼباين"ـ 1706"ألف ليلة كليلة" ننذ ترصبتها عاـ  تكايات

                                                           
 .509ص نرجع سايق  أضبد ظبايلافيتش  فلافة اإلستشراؽ كأثرها يف األدب اؼبعاصر   1
 . 1993نارس  23-17  684  العدد اغباار تاانة اؼبصباتي يف ؾبلة اجمللة تاار نع د. رهبينا قرشايل  اؼباتشرقة األؼبانية" أجرل 2
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هتهاـ اؼباتشرقٌن ات كيشك  كبًن على ذستحا االقديبة سااء كانت شعرا أك نثرا فاألعهاؿ األديية العريية 

األدب يشك  يف  را ها أفّ لذلك نربّ ا نهتهة أيضا ياألدب اغبديث كتااؽ قاء نفاه يأهنّ كلكنها تضيف يف اللّ "

تطيع أف نلتهس ن  خبلؿ نا ينتجه شعب ن  نا ال ناعاب ألنّ قارب يٌن الشّ ب  للتّ عتقادم أتد أفض  الاّ ا

 . 1"أدب نبلنح الاجه اغبقيقي ؽبذا الشعب

كاف لزانا على اؼباتشرؽ العه  على نااكبة عجلة تطار األدب العريب يف العصر اغبديث  فهم رغم  

ث األديب على تاريخ الشعاب العريية كفكرها كتياهتا االجتهاعية ك ثقافتها ن  خبلؿ اؼبارك  كاطبلعهمفهههم 

القدًن الذم شك  صارة كانلة ع  تياة العرب كننهجهم كفلافتهم  كعلى عكس فيها يعد نعتقدهم كسب  

 غيًن اغباص  يف األدب العريبر كاإلغفاؿ على التّ زبصهم رغم عزلتهم ع  اآلخر إال أهنم ال يبكنهم يتاتا التأخّ 

كذباد ذلك يف الكثًن ن  األعهاؿ األديية العريية  بلع عليه كتّت اؼباانبة يف يناء اغبديث اغبديث دكف اإلطّ 

 شكي  على ناتال العه  األديب كتّت األديب نفاه.سااء كاف هذا التّ 

األدب العريب اغبديث  م تك  يذلك  ناألة الرتصبة ن  العريية إىل اللغات األجنبية األخرل كياألخصّ 

م:"  ؽبذ  اؼباألة ككتب فيهم يأهن صالح جواد طعمةقد تطرؽ ياؼبقارنة نع األعهاؿ األديية القديبة  ك  اغبجم كالكمّ 

هم العلهي إىل غًن األدب ن  أكجه اغبياة العريية اؼبعاصرة  كؽبذا  م يرتجم إال نهتهاا كاناا كال يزالاف ياجهاف ج ّ 

ك  اؼبطلاب   إضافة إىل األعهاؿ اؼبرتصبة على قلتها  م تااؽ ذباريا يالشّ ضئي  ن  األعهاؿ األديية اغبديثةعدد 

األديية العريية  فاألعهاؿ   2ستجاية اؼبشجعة لدل النقاد كاألدياء غًن العرب إال يف تاالت نادرةلذلك  م ذبد اال

كها سبق كأف ذكرنا كانت يطيئة يالنظر إىل األعهاؿ األديية اؼبرتصبة إىل اللغات األجنبية األخرل  كن  جهة 

نتقاؿ ن  فاال  3"ش كأقصى كليا األدب العاؼبيقد أنب  كنبّ "غبديث أف األدب العريب ا صالح جوادأخرل يؤكد 

                                                           
 .  نرجع سايقاغباار تاانة اؼبصباتي شايل  اؼباتشرقة األؼبانية" أجرلتاار نع د. رهبينا قر 1
 . 76-71  ص 1987  شباط  2افية العانة  يغداد  عقستشراؽ  دار الشؤكف الثتقى األنريكي لؤلدب العريب يف االصاحل جااد طعهة  اؼبل 2
 . 164اؼبرجع نفاه  ص 3
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نتقاؿ دالها يكاف هذا اآلخر كهذا طبيعي ألف يف اال األدب القدًن إىل اغبديث يف الدراسات اإلستشراقية  م ىبدـ

ا  هذ  األعهاؿ ألهنّ ارس تغيًن القراءة كننهجية البحث يفراسة يفرض على الدّ الدّ  ة ؿب ّ  يف اؼبادّ ًّن غهذا البطء كالت

 إدوارد سعيد شرتاكهها يف نفس اللغة كاؼباط   كيرلالكثًن ن  األنار كاؼباضاعات رغم زبتلف ع  سايقتها يف ا

كإف كاف يف  1"ارةظالعريب ها ن  اآلداب احملاألدب  "أفّ  :بركات لحليميف نقدنته اليت كتبها لكتايه "أياـ الغبار" 

ظر إىل اعبا العاـ غات األخرل  م تنصف األدب العريب اغبديث يالنّ صبة إىل اللّ الرت  ذلك غلا يف هذا اغبكم ألفّ 

 الذم كاف سالدا يف أكركيا. 

يدي  تاؿ نشاط الرتصبة إىل األؼبانية ن  اللغة العريية يف سايارا يأنه نشاط قلي   إدوارد سعيدكتب 

كيرجع أسباب هذا الفتار يف األعهاؿ الرتصبية إىل ياؼبقارنة نع نا يرتجم إىل اإلقبليزية كالفرناية ع  األؼبانية 

 اللغات األخرل إىل:

 .2جتهاعي كاغبضارم كالاياسيالعريب اغبديث يعهقه اللغام كاال ة ن  هبيدكف فهم األدب*قلّ 

*ه  لدل اؼبرتجم اؼبقدرة اللغاية كالعهق اغبضارم كلا جزليا يالنابة لؤلؼبانية حبيث يتهك  ن  إيطاؿ إنتاج 

 .؟العريب اؼبرتجم إىل صبهار القراء األؼباف يشك  سالغ كصبي  كنفهـا األدب

كاغبضارم  كاالجتهاعي هي قّلة ن  هبيدكف فهم األدب العريب اغبديث يعهقه الّلغام اؼبشكلة الثالثة*

ّية  حبيث لا جزلّيا يالنابة لؤلؼبانك  كالاياسي...كندل قدرة اؼبرتجم كنا لديه ن  اؼبقدرة الّلغاية كالعهق اغبضارم

... يتهّك  شر دكر النّ  ن  إيصاؿ إنتاج األدب العريب اؼبرتجم إىل صبهار القرّاء األؼباف يشك  سالغ كصبي  كنفهـا

                                                           
1  Eduard Saïd, Drientalismlitirature,(Bloomigton :Indiana Universuty Press,1993,p164-177. 

  ص 1990  شباط 4داد  عغ  دار الشؤكف الثقافية العانة  يستشراؽاألؼبانية يف سايارا يف االإدكارد يدي   ترصبة األدب العريب اغبديث إىل  2
216-219 . 
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عدد اؼبشرتي   ةا ياإلضافة إىل قلّ اليت هتتم ياألدب العريب عددها قلي  كعدد الكتب اليت تاتطيع نشرها ؿبدكد جدّ 

 .1رغاياتاب كال هبعله نكا يرفع تكلفة الفبّ 

د عليه كآراء أخرل ؽبا ا  كتدعهه كتأكّ ذبّ   يٌن اآلراء اليت تنادم هبذا االكاتد ن إدوارد سعيديبقى رأم 

االهتهاـ يتزايد عند اؼبعاصري  ن   تيث يقاؿ:" إفّ  محمد أحمد حمدوننظرة نغايرة سبانا  كن  يٌن هؤالء 

يتعلق ياألدب العريب اغبديث فإف الرتصبة يف كتب ناتقلة اؼباتشرقٌن ياألدب اغبديث كقضايا العا م العريب كفيها 

 أفّ   يرل2كريات أخذت يف الزيادة تيث ترصبت أعهاؿ ألكثر اؼبؤلفٌن العرب يف نعظم اللغات األكركيية"كيف الدّ 

األدب العريب اغبديث يدأ يأخذ نكانه يف دالرة االهتهاـ ن  قب  اؼباتشرقٌن كياتقطب دراساهتم كأحباثهم 

 .ية  ضه  ـبططاهتم البحثكيدخ

ة زدهار كقلّ هتهاـ ياألدب العريب يف عصار االن  خبلؿ اال عاصم حمداند كن  جهة أخرل يؤكّ 

 األدبأدينا هي ترديدنا لبعض نظرياته يف أف نقطة الضعف اليت هبدها الغرب اليـا يف  االهتهاـ يالعصر اغباضر

هناؾ يعض "يأف  انحمدكيضيف   عاب كال سبث  فيهستيايعشرات الانٌن  مث ها ترديد ال  يعد لفظه ؽبا

ه يٌن اآلداب نكانت ذشعرهم عرييا خالصا ألنه إمبا يأخقدناا النصيحة لؤلدياء العرب يأف يكاف   اؼباتشرقٌن الذي

اؼباتشرقٌن كهذا ثر البالغ الذم تركه األدب العريب يف نفاس   نصيحة نايعة ن  األ3الته"أصالعاؼبية يتفرد  ك 

الدارسٌن الغرييٌن يضركرة أف وبجز هذا األخًن نكانته  ستنطقا ذمالرتاث العريب ال ؼ صريح يشعرية كفنيةعرتاا

ه ىبتلف ع  اآلداب األخرل يف خصالصه كأساليبه الفنية كاعبهالية كلغته كنا إىل ذلك ألنّ   ضه  اآلداب العاؼبية

 ن  اػبصالص األخرل. 

                                                           
 . 219  صنرجع سايق ستشراؽ الؼبانية يف سايارا يف اإدكارد يدي   ترصبة األدب العريب اغبديث إىل األ 1
  1989نام     أفري 1409  رنضاف شااؿ 471ستقرالية تاؿ جهاد اؼباتشرقٌن يف األدب العريب يف اؼبنه   العدد اكقفات   ؿبهد أضبد ضبدكف 2

 .186-168ص 
( ككتاب يعنااف دراسات نقارنة يٌن ثارت ق ال)نلح 30/11/1402نة اؼبنارة  نا"  يف صفحة اؼبديثارت نّت يهتم األكركيياف يعاصم ضبداف "ؼباذا ك  3

 .39  ص 1997األديٌن العريب كالغريب  نادم اؼبدينة اؼبنارة األديب  
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ستشراؽ يف نظرته إىل األدب العريب اغبديث لبل ؤلالرّ تضح ارة كتيدأت يف هذ  الفرتة تتحا  الصّ  

اؼبنتخبات لدراسة اآلداب العريية ننذ سنة  فاسيلفيا كلثوم عودةتيث نشرت "كاألعهاؿ العريية اغبديثة  

أمين ك عبد الرحمن الكواكبيك جورجي زيدانك أديب إسحاقاليت تناكلت فيها ـ  1925إىل سنة ـ 1880

توفيق ك  طو حسين  كيعد أف أضافت إىل دراستها األدياء خائيل نعيمةيمك جبران جبران خليلك الريحاني

 إدريس يوسفك عبد الرحمن الخميسيك عبد الرحمن الشرقاويك ذا نون أيوبك إبراىيم المازنيك الحكيم

ت يد ككانت أعهاؿ أخرل لفتهتهاـ يز   كيدأت الاثًنة تتاارع كاال1كغًنهم ...صفى النبيك مواىب الكياليك

نع يف تناكؿ هذا األديب البلّ  جرمانوسفاؼباتشرؽ اؼبالم "  األدييةمحمود تيمور نتبا  اؼباتشرقٌن كهي أعهاؿ ا

كأخرل يعنااف " ـ 1951كاألدب العريب اؼبعاصر" الذم أصدر  ياإلقبليزية عاـ  محمود تيمورنكاف آخر يعنااف" 

 .2ـ"1968قراءات يف أدب تيهار" الذم نشر  ياللغة العريية عاـ 

عتبار أف الكتاب العرب احملدثٌن نتأثري  اات ـبتلفة يف طايعها كنضانينها يفالعينة نغايرة كاؼباضاع

فبا يرتؾ أثر ال   يفلافات غريية ـبتلفة كتّت ننهم ن  درس يف اعبانعات الغريية كهن  ن  علانها كنعارفها

ا دعا ذلك إىل تغيًن اؼبنهجية اإلستشراقية ن  طرؼ فبّ   ياتهاف يه يف فكر  كينعكس يطبيعة اغباؿ على إيداعاته

األدب العريب اغبديث غًن القدًن كتّت أهدافه كغاياته تغًنت تبعا للهتغًنات على صبيع األصعدة  اؼباتشرقٌن ألفّ 

ها قدـ اؼباتشرؽ ستحداث ناضاعات هادفة تتهاشى كنقتضى اغباؿ  كاناايرة الااقع األديب كالعلهي ك كضركرة 

كهناؾ نثاالف آخراف هباداف التأثًن الغريب ياألدب  محمود تيمور" ؿشمروخدراسة على قصة " نوسجارما

 .جاك بيركلك"العرب ن  األنس إىل الغد"  جاك جوميوؿ نجيب محفوظ ""ثبلثية :اغبديث كنبا

                                                           
 .511ص نرجع سايق  اإلستشراؽ كأثرها يف األدب العريب اؼبعاصر   فلافة أضبد ظبايلافيتش  1
 .62  ص 1968صبلح االجتهاعي  نايا   ع  ؾبلة اإلصبلح االجتهاعي  نطايع رايطة اإل519ضبد ظبايلافيتش  ص أ 2
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دب العريب اغبديث  كها كتاب ياأل االستشراؽهتهاـ اعلى نزيد ن   كها نشًن إىل كتاب يدؿّ 

الذم تاكؿ صاتبه فيه أف وبيط ياألدب ـ  1970-ـ1800 "يعنااف "األدب العريب اغبديث .ىايفودجون.أ

نركزا جهد  على ك  ن  نصر كلبناف   العريب اؼبعاصر إتاطة شانلة ننذ فجر النهضة العريية اغبديثة إىل ياننا هذا

 رفاعة الطنطاويقطار اؼبذكارة دارسا كساريا كالعراؽ على تدة  كحبث يف الشعر كالنثر نعا يف تطارنبا يف األ

طو ك توفيق الحكيمك علي الجارمك المنفلوطيك مصطفى لطفيك محمد عبدهك جمال الدين األفغانيك

 -كها سبق كأف ذكرنا-  ن  األدياء الذي  شكلاا فضاء جديدا لؤلدب العريب1...كغًنهممحمود تيمورك حسين

 .أثري  ياغبضارة الغريية كاغبداثةنت

يتعثاا إىل الغرب لدراسة اات اؼبصرية  ككذلك الطبلب الذي  للهاتشرقٌن الذي  درساا يف اعبانع كقد كاف

محمود األدب العريب على أيدم اؼباتشرقٌن دكر يف تأثر البعض يف إفااد "الذالقة األديية" كها يقاؿ األستاذ 

لويس ددة كننها على سبي  اؼبثاؿ نع كها نا عاىن ننه طيلة تياته كظهر كاضحا يف نعاركه األديية اؼبتع شاكر

 طو حسين " كرد  علىالمتنبييف كتايه "  طو حسيننعك الذم قبد تفاصيلها يف كتايه" أياطي  كأظبار"  ،عوض

 .  2نتحاؿيف قضية الشعر اعباهلي كنظرية اال

غريية العرب اؼبتتلهذي  على أيادم  األدياءأنتجت طبقة ن    البعثات العلهية إىل الغرب كخاصة نصر

  ا يعض الشيء قليلة ككثًن نلهاتشرؽ أف يكاف عريب يف أديه  إذا كاف نلا فكيف يبك  ل  لتدرياهم األدب العريب

يبعض األفكار كاؼبعارؼ اليت ال تعكس فعبل تقيقة الرتاث العريب كقيهته كهؤالء اؼباتشرقٌن كها رأينا سايقا  

عريب يف ننجز  األديب كقيهته كأنبيته عند العرب  كن  اعباانب يدركاف هذا سباـ اإلدراؾ كيعرفاف طبيعة الرتاث ال

هتهانهم دب  يكتباف ن  ايف األدب العريب اغبديث فها األخرل اليت يهتم هبا الغالبية العظهى ن  اؼباتشرقٌن 

                                                           
 .540ص نرجع سايق  كأثرها يف األدب العريب اؼبعاصر   االستشراؽأضبد ظبايلافيتش  فلافة  1
 . 26  ص 1987ة  ؿبهاد شاكر  رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا  دار اؼبدين  جدّ  2



 الفصل األول                                          الخلفيات اإلبستيمية للفكر االستشراقي

 

85 

 

اؼبرضي عنهم  أم األشخاص  الكواكبي عبد اهلل شخصيات أديية تكتب ياللغات األكركيية  كهؤالء يطلق عليهم

قاف ا أكلئك اؼبرضي عنهم فهم الذي  يعيشاف عصرهم كياتح:" أنّ فيهم ضا ن  الغرييٌن يقاؿلذم يلقاف سباـ الرّ ا

الذم يصرح يأف  نلو جن بالطاىر  اؿ نا كتبهة اليت أثاركها ت  نلهس هذا يف الضجّ نتاجاهتميإكرًن كالتنايه التّ 

الذم ذهب يه تب  وعبّ االز األديية  كنث  اعبزالرم لت عليه اعبهنااهي اليت تعرب عنه ك ع  إتااسه ف الفرناية

 .1ؼب  يكتب عهبل أدييا فبيزا هبذ  اللغة" الفرناية كالدفاع عنها إىل تد يعيد إذ رصد جالزة ن  ناله اػباصّ 

الذم ها كاجهة اجملتهع كننبع   كاي  الغريب للعنصر العريب اؼبثقفنبلتظ هذا األثر البالغ الذم تركه التّ 

ليب الذم يعكس الفجاة اليت وباكؿ اؼباتشرؽ أف قالد اغبركة األديية كالفكرية يف ؾبتهعه  هذا التأثر الاّ الفكر ك 

ه  كقاته يينه كيٌن لغته اليت هي أص  علانه كقيد أفكار  كإرث سلف  وبدثها يٌن العريب كاألديب العريب خصاصا

غة اليت ال سبات خلدها اهلل سبحانه يف    ع  اػبطأ  اللّ ا لغة القرآف الاتي اؼبنزّ   ألهنّ ذيف نااجهة غًن  كسر نفا 

 كتايه.

داكة كنفار ؼب  يتحاؿ ع  الكتاية ن  الفرناية إىل العريية أك إذا خالف عهة اؼبقايلة إنباؿ كتّت كيف اعب

ألخرل ا يف الضفة اظبه عندنا إال ناذرا  أنّ االذم ال يكاد يذكر  ادمالك حدّ ن  هؤالء  الركيبيأفكارهم كيذكر 

 ستقبلؿ  يف تٌن أفّ ة كرفضه الكتاية الفرناية يعد االظبه يتاتا لابب نعركؼ كها دفاعه ع  العرييافبل يذكر 

 دبا كتبه الركيبي كياتشهد كغًنهم  جلونبن ك مولود معمريك كاتب ياسينغًن  يشيدكف يه ؿبليا كفرنايا نث  

صاصا سياسية تركؽ الفرنايٌن ن فيكتبا هؤالء  فّ يأف الفرنايٌن يشجعاف الكتاية يالفرناية أل رشيد بوجدرة

ستهبلؾ ه  أفكارا غريية كناجهة أساسا لبلة يطريقة فنية صبيلة ربأفكارهم كيعضهم اآلخر يكتب القصّ  جكتركّ 

 . 2الغريب

                                                           
 .94  ص 1993 عبد اهلل الركييب  الفرككفانية نشرقا كنغريا  دار األنة  اعبزالر  1
 .92 91  ص اؼبرجع نفاه 2
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ب  كهناؾ دراسة تديثة العهد قانت هبا ت الدراسات اإلستشراقية لؤلدب العريب اغبديث تتشعّ ذأخ

 جونز مارسدن العريية ياعبانعة األنريكية يالقاهرة يإشراؼ راساتهي" التايعة لقام الدّ "كتدة البحث العل

ا فها يبلتظ على هذ  الدراسة أهنّ   1اليت تناكؿ أكثر ن  نالة أديب عريب يف القرف العشري  ،السكوت يحمدك

دراسات األديية ن  خبلؿ ا تدفع يعجلة البحث يف األدب العريب إىل األناـ كتدعم الشجيع ألهنّ خطاة تاتحق التّ 

كذلك تارىبيا ن  خبلؿ ربديد العرب كتصنيفهم تاب ننجزاهتم األديية كتصنيفهم   األدياءإتصاء عدد كبًن ن  

ت كيشك  كبًن أدياء نصر ياػبصاص كعلى عدد ؿبدكد ن  اّ هذ  الدراسات ن أفّ  ننية كتصرها  إالّ ة الزّ باغبق

 ة األخرل.اعبهات األخرل كاألعهاؿ األديية العريي

هناؾ صار عديدة تعكس االهتهاـ اإلستشراقي ياألدب العريب اغبديث يف دعاة يعض الرناز األديية 

دريس يف اعبانعات الغريية كن  تة العريية إللقاء احملاضرات يف اؼبنتديات األديية يف الغرب كتّت للتّ اؼبعركفة يف الااّ 

 يٌن هؤالء النهاذج قبد:

 جانعة لندف نظهتها صبعية الدراسات اعبزالرية التايعة ؼبدرسة الدراسات الشرقية   ؿباضرة يفالطاىر وطار*

 .ـ1996كاإلفريقية جبانعة لندف يف يناير 

شاعر تداثي اؼبكاف  نعهد الرتيية يلندف  قدـ قراءات ن  شعر  يدعاة ن  لندف على هانش  مظفر النواب*

 كالعانية. هذ  الدعاة كألقى يف اإلذاعة يعض أشعار  يالفصحى

سبتهرب  كقد تص   23 يتنظيم نعهد الفناف اعبهيلة يـا  لقاء نعهها طارق عليك عبد الرحمن منيف*

هعة عاؼبية يابب اجمللدي  األكليٌن يف ركايته تاؿ تاريخ اػبليج )ندف اؼبلح( ك)اػبندؽ( كن  صالكاتب على 

 اؼبعركؼ أف اؼبنيف يعيش ننفا  يف ساريا.

                                                           
  القاهرة  1972دياهرب  10نقدية  ؾبلة اعبديد    ييلياجاافية ضبدم الاكات  أدياء نصر كنصر القرف العشري   دراسة يياجرافيةك نارسدف جانز  1

 .13ص
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ندكة ؼبناقشة كضع اؼبرأة يف العا م العريب كعبلقة  يف ،ماري كاردينالك آندريو شديدكلشيخ حنان اك ارآسيا جبّ *

 .1ج  ياؼبرأة كاؼبااقف العهيقة للجنس كاألكضاع النفايةالرّ 

حضر كاػباض يف ناضاعات اليت هي ن  اؼباضاعات ننتقاة يعناية فالقة ؿبجاية ياتار العاؼبة كالتّ 

غ  فكر اؼبفكر كاؼبثقف العريب  فله تشكلايات كاؼباال  اؽبانة اليت ريية كليات ن  األاياهات يف اجملتهعات العالطّ 

ؽبا ن  القدر نا يبكنها ن  أف تكاف ناضاع الدراسة كؿبار اؼبلتقيات كاؼبنتديات قضايا أظبى كناضاعات أخرل 

ه شعر  إذاعة أك النثر اؼبزعـا أنّ  الفكرية كاألديية على اػبصاص  كن  اؼبناير الغريية اليت تفتح لدعاة الشعر اغبرّ 

أحمد عبد ك لبيانيا بعبد الوىابلندف يف يراؾبها اإلذاعية كيف ؾبلتها "ؾبلة اؼبشاهد الاياسي" فهذ  اجمللة هتتم "

ة أعداد سجاال نت اجمللة على ندل عدّ " كغًنهم  كها قدّ محمود درويشك إدوارد خراطك المعطي الحجازي

ستطلعت أك أتيح ؽبا اغالبية اآلراء اليت  دعت اجمللة ن  ناضاعية تظ ّ اثر" كنهها اؿ نا ياهى "قصيدة النت

أف ياتهر كأف يبقى كساؼ يأيت اليـا الذم يعرتؼ يه إف ؾبرد جع   تنادم يأف هذا الناع ن  الكتاية اليدّ   اجملاؿ

ال ياتحقها كعناية ليس  جالية اليت تأخذ الاقت كتاتغ  الفكر يعطيه قيهةهذا اؼباضاع ن  اؼباضاعات الاّ 

 .2األجدر هبا

لتدريس األدب العريب اغبديث ـ 1995عاـ  جابر أحمد عصفوركها دعت جانعة هارفرد الدكتار 

هدنا لئلسبلـ هبع   :" فليس ك  ذلك إالّ محمد صلح الدينكالنقد األديب  تيث يقاؿ فيه الكاتب الصحفي 

  هذ  العينة ن  3ندقة حبثا علهيا فاؽ اؼبااءلة كفاؽ القاناف"الزّ ك  جتهادا نأجارااكالكفر الصريح  اؼبركؽ إيداعا 

ياسم األدب العريب اغبديث كفبثلٌن له ليس لغاية الكثًني  الذي  نارساا العهالة األديية كنصباا أنفاهم نتحدثٌن 

                                                           
1 Middel East events in london, Society fonear and Middel East Studies, September, 1992.  

 .18  ص1997  نيااف 12  6ك 19ػ13  57ك56عدد أعداد ؾبلة "اؼبشاهد الاياسي" ال  ينظر 2
 . 23/11/1996اؼباافق ؿ  1417صبادل األكىل  11  12219جتهاد اؼبرتدي   يف صفحة اؼبدينة اؼبنارة  العدد اؿبهد صبلح الدي    3
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غة كاألدب ى تااب اللّ كريبات يف احملاف  الدكلية ك اؼبلتقيات الغريية علهرة العاؼبية كالتّ ألج  الشّ  أخرل إالّ 

 العرييٌن.

نتقاؿ األفكار كدراسة التأثًنات اجبانعة لندف كها نهتم ي ري حافظصبالزالري  كذلك قبد كن  األساتذة    

اب الغرييٌن على تطار األدب العريب اغبديث كظهار أنااعه اعبديدة كن  نؤلفاته "دراسة لعلم اؼبختلفة للكتّ 

كها شارؾ يف كتاب ع  القصة القصًنة كالعانية اؼبصرية  هنا وباكؿ الكاتب أف    اجتهاع األدب العريب اغبديث"

 .عهاناالغرييٌن  ب الغريية كهذا نا يارّ اندل تأثر األدب العريب ياآلد للقارئيبٌن 

ففي اؼبؤسبر الذم عقد يف  ،محمود درويش هتهاـ اؼبراكز اإلستشراقيةا  ّ ن  األظباء األخرل اغبداثية ؿب

 ساسونار "ذبديد لغة الشعر اغبديث"  كن  يٌن اؼبتحدثٌن دب العريب كاف ن  يٌن احملاكر ؿبتاؿ األيادايات 

أستاذ األدب العريب كرليس نعهد اللغات جبانعة ت  أييب  كقد أشار يف ؿباضرته إىل أف الشعر قد أصبح  سوميخ

صلح عبد   محمود درويشى ذلك ية كقدـ ن  األنثلة علننفتحا يابب التأثًنات اللغاية الشعبية كالعانّ 

نااقاا كراء األفكار اكبًنة يبعض األدياء العرب الذي  هافت الغريب كاإلشادة ال  فهذا التّ 1مظفر النواب  ورصبال

كالفلافات الغريية لداللة كاضحة كصروبة تاؿ النية اؼببيتة يف ضرب الرتاث العريب كاإلسبلني ياػبصاص 

إميل   حسين أحمد أمين" الغرب يف العصر اغباضر دهتهاـ عنيف الدراسات كاال  ينالاف اػبطاة يأصحايه كفب

إميل نصر   يوسف العقيد  جمال غيطاني  ينافغسان الكن  طو حسين)الشياعي اإلسراليلي(   حبيبي

 كغًنهم....اهلل

تيث ذكر عددا ن    ات عديدةث عنه ؼبرّ ؽبذا األنر كربدّ  أحمد سمايلوفيتش ه اؼبفكركقد تنبّ 

 البالغ هبذي  االستشراؽ اهتهاـعلى  عر العريب اؼبعاصر قالبل:" كهذا نا يدؿّ راسات اإلستشراقية تاؿ الشّ لدّ ا

                                                           
ذك القعدة  03  558انعة  نشرة يصدرها قام اإلعبلـ جبانعة اؼبلك سعاد  الرياض  العدد عبد العزيز عطية الزهراين  قبيلة أدكنيس  يف رسالة اعب 1

1415. 
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يقاؿ  .1اؼباتهر له" االستشراؽاصر كتتبع عر العريب اؼبع( يف الشّ عر اغبرّ عر اؼبرس  كالشّ الرلياٌن )الشّ  االذباهٌن

عر اغبر" ًنة إقباؿ نتزايد على ترصبة نا ناهيه ب" الشّ ناات األخلاتظ يف الاّ : "صالح طعمة ياؽيف نفس الاّ 

بدر ك سعيد أدونيس علي أحمد دت األعهاؿ اؼبرتصبة ألنثاؿيفض  اغبضار كاإلسهاـ العريب يف الغرب فتعدّ 

 .2"صلح عبد الصبورك محمود درويشك عبد الوىاب البياتيك يابشاكر السّ 

ء العرب احملدثٌن على ترصبة األعهاؿ الشعرية يقالبها عراء كاألديان  خبلؿ هؤالء الشّ  االستشراؽز ركّ 

تيث   "باا يف هذا اللاف اعبديد يف األدب العريبتدالها يركز على طالفة ن  الذي  ك(ككعادته عر اغبرّ اعبديد )الشّ 

كيية فبل ر ك تقدًن الباهر يف احملاف  الدكلية كترصبت أعهاله إىل عديد اللغات األاالهتهاـ الااسع كالّ  أدونيسالقى 

الثقافة  اتتضنتهقافية يف اعبزالر الغريية يرتصبة جديدة  فقد كجدت خرب يف الصفحات الثّ  ينقضي كقت طاي  إالّ 

اد ه ن  ركّ كقدـ على أنّ   ناءكدعهته إعبلنيا ككتبت فيه اؼبقاالت اؼبهلاءة ياؼبدح كالثّ  الغريية كاألكركيية ياألخصّ 

يأنه:" الشاعر اؼبشهار  أدونيسعرفت ياتثة أنريكية نهتهة ياألدب العريب  األدب العريب اغبديث كفبثبل له  كقد

3"عاؼبيا كالذم يعيش يٌن يًنكت كياريس
 . 

م اؼبراكز اإلستشراقية يف هب اهتهتكهناؾ طالفة أخرل ن  األدياء العرب اؼبشهاري  اغبداثيٌن الذي  

الّركاية التارىبّية  اليت ال تؤدم  لذي  يكتبافن  يٌن ا زيدان جورجي عريب اغبديث  كقبد ن  يٌن هؤالءاألدب ال

صديقا جورجي زيدان فعبل تقيقة الّتاريخ اإلسبلني كنعانيه كقد ّتص  يف يعض األتياف للّتحريف  تيث كاف 

ياإلضافة إىل   ؿ رليس للجانعة األنريكية يف يًنكتالذم ها أكّ  فاندايك كرنيليوسلبعض اؼباتشرقٌن أنثاؿ 

                                                           
 538أضبد ظبايلافيتش  فلافة االستشراؽ كأثرها يف األدب العريب اؼبعاصر  نرجع سايق  ص  1
 .10  ص1981صاحل جااد طعهة  الّشعر العريب اغبديث  النادم األديب  الرياض    2

 . 1997  نارس 1417شااؿ  22  10477ؾبلة "يف الرياض"  العدد    نقارنة يٌن نزار قباين كأدكنيس جهاد فاض  3
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فكاف ألثر هؤالء على فكر كثقافته   كغًنهم...يهردز جولك مارجيليوثك نولدكو األؼباف ٌنصداقته ياؼباتشرق

يااجه تارىبنا " كيقاؿ: خليل شوقي أبوث كع  ركاياته يتحدّ   يالكبًن كالااضح يف أعهاله كركاياته ياػبصاص

 تشهد أخطر ن  ظباها إفااد  كسبييع قيهته كنثله كهي ؿباكلة  مسة كدقيقة لتزييفه ك العريب كأعبلنه ؿباكلة ندرك 

عة إلثارة الشبهات كطعناهتا كدسالاها ك  ذلك يف عرض ركالي جذاب شيق هدفه طرح أرضية تارىبية كفكرة كاس

خبة م النّ   هذا نا يأسف له القارئ العريب عندنا يثق يف يين جلدته على أهنّ 1نا كأدينا كرجاالته"ثراتتاؿ تارىبنا ك 

قي  يك  نا ربه  الكلهة ن  نعىن  فتاي  هذ  األقبلـ العايثة فظ إرثه األديب الثّ اليت سبثله كتدافع ع  تراثه كرب

طار  هذا التأثر الاليب ة اغبضارة كالتّ يكتاية ركايات كأشعار ظاهرها نغام كياطنها نلاث ناهـا حبجّ  اؼباتهرتة

ة يف ذبايد طهاتاته كفلافاته ًن نباشر غرساا أدياء عريا يبثلانه يطريقة كاؼبهنهج ن  طرؼ اؼباتشرقٌن الذي  غ

 .حيح كتاجيهه إىل ننحى آخر يأيادم ؿبليةكأفكار  لتغيًن اؼباار األديب القدًن ننحا  الصّ 

هضة ه ن  أعهدة النّ على أنّ  ،جورجي زيدان" تاؿ برنستونرسالة دكتارا  أخرل قدنت عبانعة هناؾ 

كاف الاؤاؿ ع  أيرز الكتب اليت     تصدر يف اػبارجحف العريية اليت إلتدل الصّ  استطبلعالعريية اؼبعاصرة كيف 

ن  يٌن تلك  جورجي زيدانفأجاب البعض يأف كتب   كاف ؽبا تأثًن كبًن يف القرف اؼباضي يف العا م العريب

ت يف يناء الفكر كر تبىن يدعالم غريية شاّف   اليت أريد ؽبا أ2كبًنا يف النهضة العريية الفكريةالكتب اليت أثرت تأثًنا  

لعريب اغبديث يأنان  عريية كانت هي كسيلتها يف ذلك اؼبشركع اإلستشراقي الذم نبلتظ شبار  يف اجملتهعات ا

كيز أكثر على األعهاؿ األديية كاف ذلك يالعه  األديب كقيهته الفنية كالرتّ   سااء  لبايطة كاؼبثقفة يف آف كاتدا

" كاػبركج ع  عر اغبرّ يب نع تغيًن مبطه القدًن كتشجيع" الشّ عر العر كاية كإقصاء ناعا نا الشّ الرّ  ثرية كياألخصّ النّ 

  .ة اغبداثةعر العريب القدًن حبجّ تقاليد الشّ 

                                                           
 .7  ص1982  3شاقي أيا خلي   جارجي زيداف يف اؼبيزاف  دار الفكر  دنشق  ط 1

15اؼبرجع نفاه  ص  2
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كركاياته يالدعاة إىل القيم الغًن البللقة ياجملتهعات  نجيب محفوظ هذا التأثر الغريب إىل سبيز قصصأدل 

سباشيا نع اؼباضة   خرية كغًنهارب كالاّ ها كالطّ العريية اإلسبلنية كاليت  م تعهدها ن  قب   ن  دعاة إىل اللّ 

ه الذم القصصي كلّ  نجيب محفوظط كنعىن هذا فااد الاجهة يف ـبطّ ": أحمد أبو زيدالغريية  تيث يقاؿ 

هي  حارتنا أوالدستهزاء ياؼبقدنات كليات إذف ركاية ستهانة يالقيم كاالخرية كاالك كالاّ يركج فيه الشّ 

1ا...كتده
 " . 

ها تأثر    خاصة يف هذا اجملاؿ بنجيب محفوظارزة اليت جعلت االهتهاـ الكبًن ألسباب البن  ا لع ّ 

ة يف أعهاله األديية كالركالية اليت كانت كاضحة كجليّ   كغًنهات الغريية كالاجادية كالرنزية...يالفكر الغريب كالفلافا

ياؽ نفاه أنه:" ال غراية أيضا أف يهتم اّ يف ال أحمد أبو زيد  كيقاؿ أيضا داروينك فرويدك ماركسننها كخباصة 

خاصا كيفردكف ؽبا جانبا يارزا ن   اهتهاناهبا )أكالد تارتنا( دارساا األدب العريب ن  األجانب كاؼباتشرقٌن 

ة ربطم ك  نا ها نقدس ن  األدياف ا قصّ   فقد كجدكا فيه صاغبهم كأدركاا أهنّ نجيب محفوظدراساهتم ع  

2"ياتس  كالكتب كالغيبكالرّ 
. 

الغريب الكبًن نظرا إليداعاته األديية اليت ال يبك  ألتد أف ينكرها  ياالهتهاـ نجيب محفوظفقد تظي 

كاية  نق  ن  الرّ  يكتايته كسبيز فيه أال كها ف ّ  انفردأثرت الرصيد العريب يف األدب اغبديث  كأدخ  ناعا جديدا 

طبيعة الفرد العريب كالرتكيبة االجتهاعية للهجتهعات العريية خبلؽبا صارا ع  اجملتهعات العريية اؼبصرية ياػبصاص ك 

يفلافات غريية أثرت يف كتاياته كالدراسات النقدية اليت تلتها إال أننا ال يبك  أف ننكر  -يطبيعة اغباؿ-نتأثرا 

جيب ن  "كقد كاف البعض يرل أف فاز نجيب محفوظالذم قدنه  -خاصة يف الف  الركالي–األديب اؽبال   الكمّ 

 م يؤد إىل زيادة  االهتهاـ ياألدب العريب اغبديث  لك    ق(1408ـ 1988جبالزة ناي  لآلداب عاـ) محفوظ

                                                           
 .90  ص145نكة اؼبكرنة  سلاة كتاب دعاة اغبق  العدد  أضبد أيازيد  اؽبجـا على اإلسبلـ يف الركايات األديية  رايطة العا م اإلسبلني  1

71رجع نفاه  صؼبا  2
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دب العريب تلتها  كلك  هذا  م ينعكس على األكبًنا يف هذ  الفرتة كاليت   اهتهانانفاه ناؿ  نجيب محفوظ

 1."عهانا

كنااقفه كآراله تاؿ  بنجيب محفوظ لبلهتهاـرأم آخر تيث يضيف سببا آخر  صالح طعمةػلكاف 

كيالتايل ياألدب  نجيب محفوظفتتاف لشخص اه كجد فيها رات ألنّ هذ  اؼبربّ  دينتق طعمةبلـ كإف كاف قضية الاّ 

العا م العريب زة كتشايهات للهجتهع اؼبصرم ك نتحيّ  النطباعات "يركج :ريب اؼبعاصر كيقاؿ يأف هذا األنرالع

 2ـ."كاإلسبل

ث ية كتشجيعها  كقد ربدّ غة العانّ كيز على اللّ الرّت  ها  اتشرقاف يف األدب العريب اغبديثيه اؼب هتمّ اكفبا 

ا على أهنّ " كأثرها يف األدب العريب اؼبعاصر االستشراؽيف كتايه "فلافة  أحمد سمايلوفيتشع  هذ  اؼباألة 

فاذ الغريب كأعاانه على آسيا النّ  هاغريب اليت شنّ ضببلت التّ  غة العريية يف قاله:" إفّ ضت ؽبا اللّ أخطر هجهة تعرّ 

غة العريية  فضرب اللّ  3 غة العريية ياجه خاصّ عاـ كإىل اللّ اث العريب اإلسبلني ياجه يا هجهاته إىل الرتّ كإفريقيا نصاّ 

 .لعلهيكااألديب  قدـاث كالتّ الرتّ  فهما األص  يف كاف ن  األهداؼ األكىل لئلستشراؽ الغريب ألهنّ 

اصة اػبهجات كالقاانيس صة يف اللّ كتب كبا اؼبتخصّ فقد يدأت اعبانعات يف نشر   تهاـتأكيدا ؽبذا االه

 :تديثا كننها هذ  الكتب تاون جورجذلك نا نشرته جانعة   نيك  ؽبجة ن  العريية إىل اإلقبليزية كيالعكس 

بلب اؼببتدلٌن ه يصلح للطّ كجاء يف تعريف الكتاب أنّ  كوول ماركد اللغة العريية الاارية كتأليف نرجع يف قااع*

 .هجة للهتخصصٌن يف اللغة العريية كيف اللاانياتغة كنرشدا يف هذ  اللّ يف اللّ 

                                                           
 .  63 ص  1994   3دب العريب اغبديث  ؾبلة العا م العريب اغبديث يف البحث العلهي  أكافارد  العددنصطفى يدكم  تاريخ ناجز لؤل 1
2  15يق  ص اة  الّشعر العريب اغبديث  نرجع سصاحل جااد طعه 
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هذا نرجع علهي للطالب الذم تص  على نبادئ ك  ريتشارد ىارل ز لقااعد العريية اؼبغريية تأليفنرجع ناج *

 .اللغة اؼبغريية

كارل   ك كلراتيػعريب( ل-  كآخر )اقبليزمووين يدرودىو إقبليزم( ربرير "-قاناس اللغة العريية العراقية )عريب *

ية  كن  ذلك نثبل شرها تاؿ العانّ ن تيث ال تزاؿ تصدر ع  اعبانعات الغريية كدكرف. لوو  نالدورو  ستوواسر

ع   حافظ صبريالكتاب الذم شارؾ فيه األستاذ الزالر دبدرسة الدراسات الشرقية كاإلفريقية )جانعة لندف( 

19951ية كصدر عاـ كاللغة العانّ  القصة القصًنة العريية
. 

األدياء  اللغة العريية الفصحى كتّت يعض التاستعهاة كانت هي الابلح الاتيد لطهس غة العانياللّ 

 انتشارهاا ساعد على صاص األديية  فبّ يدرجاف اللغة العانية يأشكاؿ نكثفة يف ثنايا النّ  العرب أصبحاا يكتباف أك

ن   طركا هذا األنر كهبعلا  ننظهاؤ   األعهاؿ فحاكؿ اؼباتشرقاف أف يا تأثرت هبذألهن  على اجملتهعات كانعكاسها

الفص   تداثإانية احمللية كالتعريف هبا يغية غات كاللهجات العستعهاؿ اللّ اع على خبلؿ كتب كقاانيس تشجّ 

 يك  جليا يف القرف د العرب  فاألثر  مألهنا كانت الشيء الاتيد كال تزاؿ الذم ياتّ   يٌن كياف اللغة العريية

طلعاا العرب يف القرف التاسع عشر نثلها اؼباضي كها ها تاله اليـا ك م يطلع الفكر اإلستشراقي على العلهاء ا

 أكزيهر بجولدرف إال كله صلة يطريقة أك يأخرل " فبل قبد أتدا ن  نفكريهم يف هذا الق عليه يف القرف العشري 

 بالثيناأك  ماسينيونأك  بلشير أك اللينون أك رجليوثم أك  نياومجرو أك  كرا تشكوفسكيأك جيبأك بروكلمان

رقي لعاا على الفكر الشّ طّ كااألكركيب الغريب   فهؤالء ن  قادكا الفكر 2كغًنهم ريبآر أك  برجسترايرأك جويدىأك 

كتديثه ككهباا سناات ن  تياهتم ألج  هذ  الدراسات   قديبهن  خبلؿ دراسات نعهقة ع  الرتاث العريب 

ريق نعبدا كنفتاتا أناـ الالاج إىل الدراسات الشرقية فكرية أك أديية أك غًنها فبا سه  ؽبم ايعاف كجدكا الطّ التّ ف

                                                           
1 middle east studies list of members& center of near, (1995-1996), tucs, middle east studies association. 

2 . 544ص  فلافة االستشراؽ كأثرها يف األدب العريب اؼبعاصر  نرجع سايق  أضبد ظبايلافيتش  
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فالصلة الثقافية كثيقة يٌن األدياء "فيها يعد التحكم يف يعض اؼباارات للفكر كاألدب العريب يف العصر اغبديث  

رتافنا يأف كثًنا ن  العرب كاؼباتشرقٌن أف األدب العريب اغبديث عاكالعرب احملدثٌن كالغرب ألهنم هنلاا ننه كنع 

كذلك الصراع الذم دار يٌن احملافظٌن  االعتبارلذلك األدب العريب القدًن كتّت إذا أخذنا يف  استهراراليس إال 

لم الذم يدكر يٌن القدًن اراع الدّ تارىبيا للصّ  كاستهراراكاؼبتقدنٌن فإننا ال نعترب هذا الصراع نفاه إال تأكيدا ننطقيا 

 .1"كاغبديث

له   استهراراهذا األخًن  ياعتبار م تبرت يٌن القدًن كاغبديث لؤلدب العريب  سمايلوفيتشلة تاب الصّ 

كاألعهاؿ اؼبطركتة   ستجاية للتغيًن الفكرم كاألديبا هي إالّ نا تداثهاإية اليت كاف وباكؿ يعض الدارسٌن فالقطع

 كاألديبيية اليت تلانت يألااف أخرل نتأثرة يالثقافة الغريية تارة كنتهاشية نع التطار اغبضارم اتة األديية العر يف الاّ 

عرؼ على يف نيداف جديد يالنابة له كذلك سعيا كراء التّ  االستشراؽكالفكرم تارة أخرل  "تيث دخ  

 .اجيات العانةت يفع  تغًن العا م كاإليديالًنّ   اليت تغ 2الشخصية العريية كنبلؿبها اعبديدة"

(  الذم تاكؿ صاتبه فيه أف وبيط ـ1970-1800األدب العريب اغبديث) أىايفود.جونكتاب 

ياألدب اؼبعاصر إتاطة شانلة ننذ فجر النهضة العريية اغبديثة إىل ياننا هذا نركزا جهد  على ك  ن  نصر 

 رفاعةيف األقطار اؼبذكارة دارسا " كلبناف كساريا كالعراؽ على تدة  كحبث يف الشعر كالنثر نعا كيف تطارنبا

 الحكيم توفيقك علي الحازمك مصطفى لطفي المنفلوطيك محمد عبدهك جمال الدين األفغانيك طاويهالط

  كدرس يشيء ن  مكغًنه صفا الخلوصيك قسطنطين رزيقك حسين مؤنسك محمود تيمورك طو حسينك

                                                           

. 537  ص فلافة االستشراؽ كأثرها يف األدب العريب اؼبعاصر  نرجع سايق أضبد ظبايلافيتش   1
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ك م ينس أف يتنازؿ األدب اؼبهجرم كأثر  يف األدب   يثالعريب اغبد األدباعبديل كأنبيته يف تطار  األدبكيز الرّت 

1العريب اؼبعاصر
. 

اؼباتشرقٌن لبلص إىل  اهتهاـكن  خبلؿ هذ  اؼبقارنة اليت عقدناها يٌن األدب العريب القدًن كاغبديث يف 

 :صبلة ن  النقاط نعدها شبرة هذ  اؼبقارنة

 البداية كالّشعر دلي  ذلك. *األدب العريب القدًن وبكي األياـ كالّاًن الّتاريخ ك 

 *رّكز االستشراؽ على الّشعر العريب القدًن دكف النثر.

ر يالفلافات الغريية فبثبل يف شخصيات أديية نعدكدة على األدب العريب كليات  تأثّ  ديثاألدب العريب اغب*

 .هاكلّ 

 .انتباههميته اليت  م تلفت ياألدب العريب القدًن يف عركضه كناسيقا  الداخلية دكف قاف االستشراؽ اهتهاـ *

لؤلصالة العريية كالرتاث العريب كقيم  كانتثالهبعية الفكرية كالثقافية الغريية صفاء الشعر العريب القدًن ن  التّ  *

 .اعباهلية كاإلسبلـ

أصبح نباشرا يف اغبديث خاصة   ياألدب العريب على أغلبه غًن نباشر يف القدًن االستشراؽ صاؿاتّ يعدنا كاف  *

 .يعد ضبلة يانايرت على نصر

 .ه األدب العريب اغبديث كأدياله اؼبتأثركف يهكيشك  كبًن على صياغة كتاجّ  االستشراؽر أثّ  *

على نصلحة كدافع يرغهايت يف قاله  كاألديب ذاته ال يكاف نبنيا إالّ  األديباـ لئلستشراؽ على العه  التّ  اضالرّ  *

 ."رل تّت تتبع نلتهماتعاىل:" كل  ترضى عنك اليهاد كال النص

                                                           

540فلافة االستشراؽ كأثرها يف األدب العريب اؼبعاصر  نرجع سايق  ص ينظر  أضبد ظبايلافيتش   1
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عر اؼبنثار كغًن ذلك ن  كالشّ  عر اغبرّ ة كالشّ عاة إىل العانيّ يف الدّ  كاالستهراراالهتهاـ الغريب الااضح يلغة األدب  *

 .ر الكتاية اغبديثةا ص

 .ر ز اؼباتشرقاف على أدب الغرية كاألدياء اؼبغرتيٌن الذي  يعيشاف ياؼبهجر اؼبتأثري  دبنهجه كثقافته كفكركّ  *

ضركرة تشجيع األدب احملرـت الذم يقدـ رسالة نبيلة يف لغته كقيهته كأخبلقه  فاألدب ليس ترقا كإمبا رسالة نههة *

على سلاكه  ااهتكانعكاسكخطًنة يف اغبياة كيناء األفكار  فالكلهة ؽبا كقعها يف أذف القارئ كتأثًنها على ذهنه 

 .انتقاءهاديد يف شّ كفعالة يف ربديد ناتقبله نا ياتاجب اغبذر ال
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 انجازات االستشراق األلماني :اثالث

الذي   راسات االستشراقية كياألخصّ ًننبا كثًن ن  الباتثٌن يف تق  الدّ ثهناؾ نقطتاف جديرتاف ياالهتهاـ ي

 :اا لدراسة االستشراؽ األؼباين كنبتعرضا 

ى الببلد العريية ك م تك  ؽبم ناتعهرات ن  هذ  البلداف  األؼباف  م يشاركاا يف اغبركة االستعهارية األكريية عل-أ

 لطاية الاياسية.كلذلك قّبا ناتشرقاهم ن  الاّ 

األؼباف  م تك  ؽبم أهداؼ تبشًنية ك م وباكلاا التنصًن  كلذلك قبا ناتشرقاهم كذلك ن  العبث يالتاريخ  -ب

 خرل.يف اؼبدارس االستشراقية األكريية األ ك م يبارساا أساليب التشايه كغًنها نثلها كاف اغباؿ اإلسبلني

كياتثٌن كثر  محمد فتح اهلل الزياديك ساسي سالم الحاجتاف النقطتاف تاقف عندنبا ك  ن  الباتث اكه

 قشاا فكرة يراءة األؼباف ن  األهداؼ اػببيثة أـ ال.نا

 يبك  أف ياتهد ن  كاؼبالهٌن اإلسبلـهاذج الذم يبك  اغبكم ن  خبلله على اؼباقف العلهي ن  كالنّ 

ها كيرجع هذا ألسباب عديدة ن  أنبّ   زاهةالستشراقات إىل العلهية كالنّ اق أقرب حب دّ عالذم ي  االستشراؽ األؼباين

خاؿ إىل استخداـ االستشراؽ جّدية األؼباف  كنيلهم إىل اؼباضاعية كالعهق كخدنة األغراض العلهية  دكف الدّ 

1نصًنػبدنة نباشرة ألغراض دينية كالتّ 
. 

ق ة فيها يتعلّ كح العلهية على اذباهاهتا كج  ناضاعاهتا خاصّ انتازت اؼبدرسة االستشراقية األؼبانية يغلبة الرّ 

اؿ اؼبهيزة  كح نتعتها انتياز الشعب األؼباين ياػبصّ   هذ  الرّ كاإلنصاؼجرد اهت يالتّ كاتّ  اإلسبلنييالرتاث العريب 

اـر يأعلى نقاييس اؼبنهج العلهي الصّ  كإتباعرب اعبهي   صّ لعناية الفالقة  كاقة العالية اليت جبلاا عليها  كالكالدّ 

أك  الاجيةياأليدغاط الاياسية أك م كها سبق كقلنا  م ينااقاا ك م سبارس عليهم الضّ   ألهنّ 2العلهية اؼبتعارؼ عليها

                                                           
  1998يٌن ظاهرتٌن  نع مباذج ن  اؼباتشرقٌن اؼبنصري   نكتبة التاية  الرياض  النهلة  اؼباتشرقاف كالتنصًن  دراسة للعبلقة  إيراهيمعلي ي   1

 .178ص
 .76  ص1998  1ؿبهد فتح اهلل الزيادم  االستشراؽ أهدافه ككسالله  دراسة تطبيقية تاؿ ننهج الغرييٌن يف دراسة اي  خلدكف  دار قتيبة  ط 2
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ي يتهاشى كهذ  الطبيعة صاتبه ن  فكر تغريض ايب اعبغرايف على البلداف العريية كنك هدد األكر ؾبارات التّ 

ري  ن  هذ  القياد كالاياسيات يعكس ناتشرقي اؼبدارس ا نتحرّ ا البلداف العريية  فكان االستعهارية العنفاانية ضدّ 

االستكشاؼ  كتبّ  اإلعجاباث العريب كآدايه  كإمبا كاف تأثرا يطبعه يالرتّ  تأثرهماألخرل ك م يكاناا فبنهجٌن يف 

لطاية  عم اؼبادم أك االنتبا  كاالهتهاـ أك الاّ ك م يك  ؽبم تّت الدّ   رؽ كتضارتهب الشّ بلع على علـا كآداكاالطّ 

 كح العلهية درهبا كننهجها.عارها كالرّ ش إنصاؼك ؽبذا اؼباضاعية هي ظبة هذ  اؼبدرسة 

نهم ن  كن وستنفلداؼباتشرقاف األؼباف يالتفاين يف العه  ك الصرب كاؼبثايرة  فهنهم ن  فقد يصر  نث   اّتصف

. فالفقر اؼبدقع ألغلبهم  م 1ظبي شهيد األدب العريب يوىان رايسكو أفىن عهر  ياتثا كننقبا كدارسا كتّت إفّ 

 تناعة.اؼبكثًنة ك الك م يك  نؤثرا على ننهجهم ياعتبار اؼبغريات اؼبادية  مإيداعاهت ـيك  عالقا كال تاجزا أنا

هم ن  تقّ أنّه هم أهله ك ريب  كقصار  على العرب فقط كأهناؾ ن  األصاات اليت تنادم ياتتكار الرتاث الع

نا اثا القاؿ يف تر يف قاله: "أنّ  نجيب العقيقي عنه بلع عليه كدراسته هذا اؼباقف عرّب لاتدهم االهتهاـ يه كاالطّ 

وبرننا ن  ه ردكد ألنّ ن قاؿنه لااانا ن  األجانب الغرياء  فى علّ خهباز لنا يعد اليـا أف نت نا أهله كأصحايه كاليأنّ 

كألكلئك األجانب الغرياء نصيب فيه ك ياقط يف الاقت نفاه ع  تراثنا صفة إناانية  اإلناايناث دراسة الرتّ  تقّ 

قافة العاؼبية... كلاال جهاد اؼباتشرقٌن ؼبا أتطنا يه كاهتدينا إىل ك  عظهة أسبلفنا كتققنا تااريخ أكىل يف تأثر  يالثّ 

 .2"دكلنا

عرؼ على أعهاله كأفعاله ر الذم ينجم عنه نعرفة اآلخر كالتّ أثًن كالتأثّ ؿبكانة يالتّ  اانيةاإلنالطبيعة  أفّ دبا 

فلاال قيهة األدب   نا كلغتناديفتها  كال عيب يف تأثر اآلخر يأكننتجاته الفكرية كالعلهية ألج  تطايرها يعد نعر 

اؼبنهج اؼبعتدؿ يف  باعكإتّ ته لك  شريطة العلهية عرؼ عليه كدراسشغفهم يف التّ ر اكؼبا آث اآلخركفريب ؼبا تأثر يه الع

 بلع كهذا نا كباكؿ الكشف عنه ن  خبلؿ اؼبدرسة األؼبانية.أثر كاالطّ هذا التّ 
                                                           

 .134صنرجع سايق  له  ؿبهد فتح اهلل الزيادم  االستشراؽ أهدافه ككسال 1
 .623  ص1965  1961  3ج   دار اؼبعارؼ  نصر لعقيقي  اؼباتشرقافا قبيب 2
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ساهم االستشراؽ عهانا كاألؼباين خصاصا يف ربريك الاعي القاني يف يلداف الشرؽ الذم ركدت ندة 

يه كتطاير   كيف تنشيط تركة النهضة العلهية كاليقظة  طايلة ن  الزن  كأنبلت تراثها كتقاعات ع  االهتهاـ

قت على يديهم ننجزات علهية ذات أنبية ال تنكر كإف ربقّ  حيشك  عاـ... فريق ن  العلهاء اؼباتشرقٌن األقحا 

غلبت عليها يف كثًن ن  األتياف نالهات كعادات ننهجية  كنفاهيم تارىبية كفلافية قللت ن  قيهتها  كهذا  م 

 .1فكاف إنا جهبل ياللغة العريية أك اختبلؼ اؼبصادر أك قلتها أك غًنها ن  اؼبثبطات  عهدا يف ك  اغباالتيك  نت

اؼبنجز الفكرم كاألديب ال يبك  نكرانه تيث كتب ع  االستشراؽ األؼباين ؾبهاعة ن  البحاث كاؼبقاالت 

فظا على اؼبنهجية االستشراقية األؼبانية يف ف كاف هذا األخًن نتحإك –كالغريب  اإلسبلنيراسات يف العاؼبٌن كالدّ 

راسات ة ففي اؼبؤسبر العاؼبي للدّ ة كالعلهيّ رفاف يقدرة االستشراؽ األؼباين اؼباضاعيّ كقد شهد الطّ  -دراسة الرتاث العريب

ادوارد ـ يلدا أكركييا  قدّ  18ـ كضم 2002يف الثان  دياهرب  نز"ناي"ندينة رؽ أكسطية الذم عقد يف الشّ 

ر  الااضح كالقام يف أعهاله اث التفاًنم للبحث الفيلالاجي األؼباين  كها أكضح أثاستثناليا للرتّ  اثناء سعيد

كذلك على سًنة   صلح الدين المنجدنصدرا هانا لك  ن  الفهم كالنقد يف عا م العاؼبة  كقد أثىن  تكعدّ 

اجه العلهي كجدية تربا إياهم األكثر نزاهة يف التّ ع  ثبلثٌن عانا نع اؼباتشرقٌن األؼباف يعد أف عاشرهم ؼبدة ال تق ّ 

ليم ؽبؤالء اعتباطيا أك اكبيازيا كإمبا علهية كاعرتافا ياؼبنهج الاّ  ندتا ليس  كهذا اإلسبلنياث كالتاريخ رت يف فهم ال

اتشرقٌن)األؼباف( حقيق كغًنها  فكاف ألعهاؿ هؤالء اؼبقراءة كالفهم كالتّ الاءة على يف التأثر االهبايب كاؼبااعدة البنّ 

راسات االستشراقية كاألدب العريب يف نعاعبتها يتاريخ األدب أك التاريخ أنبيتها العلهية ؼبا أيرزته ن  تأثًن على الدّ 

شر كاغبفظ لتلك األصاؿ  أهم حقيق كالنقد كالنّ هع كالتّ اعبعاّنة  كنا قدنته ن  دكر يف قيانها يعهلية  اإلسبلني

 ن قرب ساعدهتم على التّ  اإلسبلنيعهاؿ اليت نبعث ن  نظرة اهبايية إزاء الرتاث خاصية تفردت هبا تلك األ

 العرب كاؼبالهٌن عاّنة.

                                                           
 .169صنرجع سايق  ينظر  ؿبهد عطّا اهلل  خصانة االستشراؽ   1
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 ص خدنات اؼباتشرقٌن األؼباف جبهلة ن  أنار عّدة ننها:كتتلخّ 

ات يف قيقـ إىل اليـا اغباضر التزاؿ تظهر لنا رب1774عاـ  رايسكوفهنذ أف نات  صوص القديمة:نشر النّ -1

ة  كاليت تعجز ارىبية كاعبغرافية كالفلافية كالعلهية كاؼبعاجم كالدراسات القرآنية كالطبيّ ة كالتّ عرية كاألدييّ صاص الشّ النّ 

كيياف اغبضارة العريية  اإلسبلنية  كهبذا سانبت يف نشر الثقافة 1يعض اؼبؤساات األكاديبية العريية ع  إخراجها

  كاإلسبلنيةساعدت على نشر اآلالؼ ن  أنهات الكتب العريية كذلك ؼبا نشرت ن  نصاص قديبة فهي يذلك 

اؼباتشرقٌن األؼباف كاغبهاس الذم اندفعاا كاليزالاف يندفعاف  ضهبها يع  ف يتهثاذلشاط الأم كالنّ "كهي تعكس الرّ 

 .2شجيع الذم القا  سااء ن  الدكالر األؼبانية أـ العريية العلهية"يه كالتّ 

ـ( الذم كضع أّكؿ فهرسة 1613)ت  كريستمان فقد ذكرناالعربية:  فهرسة المخطوطاتو نشر -2

)يف عشرة ؾبلدات( نرجعا ال ياتغين عنه أم ياتث  آلوردؼبخطاطات كاف يقتنيها نبي  أؼباين  كاليزاؿ فهرس 

نثبل استغرؽ نصف  بروكلمان ؿ عه  اؼباتشرقٌن يف ذلك تّت أفّ طا  ك 3لعشرة آالؼ ـبطاط يف أؼبانيا لاتدها

يف كضع كتايه )تاريخ األدب العريب(  كقياـ اؼبدرسة األؼبانية يتصنيف العديد ن  اؼبعاجم العريية  كاهتهانها قرف 

 كالعناية ياؼبخطاط العريب. اإلسبلنيةراسات اؼبختلفة يف نيادي  الثقافة ديال

ق يف اؼبصدر كتقيقته  دقيراسة كالبحث كالتّ ز يف الدّ هيّ اث العريب كالتّ  ألج  خدنة الرتّ ينهذا عه  نض فك ّ 

على ك  تاؿ  فنح   اإلعجابه لتدريب طاي  كصعب ياتحق يف هذا الصدد: "إنّ  وننسنمكسيم روديقاؿ 

فصيلية اؼبرتاكهة ننذ نالة كطباٌن عانا ن  كتب نتافرة الذم نصرؼ ك  هذا العناء كالاقت عبهع اؼبعلانات التّ 

الذم كاف نضطرا البحث عنها  سيلفستردي ساسيأناـ  كباركاإل على طاكلتنا ال يبك  إال أف نشعر ياإلعجاب 

                                                           
 .121صنرجع سايق  سعدكف الااناؾ  االستشراؽ كنناهجه   1
 .191  أيلاؿ  تشري  األكؿ  يًنكت  ص13لعدد نيشاؿ جحا  الدراسات االستشراقية يف أكركيا  ؾبلة الباتث  ا 2
 .122صنرجع سايق  سعدكف الااناؾ  االستشراؽ كنناهجه   3
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فهذ  الكتب ن  تلك اؼبخطاطات  كلاال جهاد اؼباتشرقٌن   يف ـبطاطات اؼبكتبة الاطنية اليت عبلها الغبار

 .1األكال  ؼبا تاافرت لدينا جاهزة"

كهم للاقت استهبل يفض  اؼباتشرقٌن القدانى يف تذلي  الصعايات  كتكبدهم للهعاناة ك  رودنسونيعرتؼ 

رؽ الشّ ع   قرؤكاكهي نراجع كـبطاطات نههة للهاتشرقٌن احملدثٌن الذي    إليهاد نن  أج  كتاية كتب يات

فهي أساس ننهجي يف   رؽ كالشعاب العرييةلعاا على تراثه ن  خبلؿ الكتب القديبة كخاصة يف تاريخ الشّ كاطّ 

ه كديانته كمبط عيشه كغًنها  فبل يبك  للهاتشرقٌن احملدثٌن الدراسات التارىبية للهاركث الشرقي كالعريب كآداي

عاب العريية كننطلق تراثها شّ لؼباضي اارىبية راسة التّ ن  خبلؿ الدّ  بلع عليها إالّ اؼبههتٌن يالدراسات الشرقية االطّ 

 كطبيعة لغتها كاكتشاؼ أصاؿ البحث العلهي ن  خبلؽبا.

إذ يعترب اؼبرء يف تكاياته   كاألدب العريب اإلسبلـالذي  تأثركا حبضارة ن  أيرز األدياء العاؼبيٌن  غوتوكيعترب 

عر اعباهلي )كالسيها اؼبعلقات( غًن يالشّ  تأثر هات اؼباتقاة ن  ألف ليلة كليلة  كها أف النفاية على كفرة ن  الاّ 

نا   كك  2)تأيط شرّا(ديد يالشاعر اعباهلي اؼبعركؼ خفي على أتد خاصة يف دياانه الشرقي  ككذلك تأثر  الشّ 

ك يالشعاب الشرقية رغم أنه  م وبتّ  كاآلدابها ن  خبلؿ الكتايات اليت قرأها ع  الشرؽ كالعلـا  غوتويه  رتأثّ 

 الشرقية ك م ياافر إليها.

نظيفة  تا كانهاة األؼبانية ألهنّ اث العريب عند كصاله إىل العرب أكال كإىل العا م ثانيا  م ىبلاا ن  اللّ الرتّ 

اؼبعرفة يالطريقة اؼبثلى إىل اؼبتلقي  كهبب علينا كعرب االعرتاؼ يفض  هذ  األخًنة يف دفع  إيصاؿيدم يف األ

ن   ال يبنعالكثًن ن  خبايا الرتاث العريب  "كهذا   عجلة اؼبعرفة يف الدكؿ األكركيية إىل األناـ كيف الكشف ع

اسع فرتة التهركز االستعهارم كذلك يف أكاسط القرف التّ  االعرتاؼ دبزايا االستشراؽ كننجزاته العلهية خاصة خبلؿ

                                                           
  1994  1نكايم ركدنااف  كضع االستشراؽ اؼبختص ياإلسبلنيات  ضه  كتاب االستشراؽ يٌن دعاته كنعرضيه  دار الااقي  يًنكت  ط 1

 .89ص
 .47  ص2008  1عبانعية للدراسات كالنشر كالتازيع  يًنكت  لبناف  طؿبهد ضباد  األدب األؼباين  اؼبؤساة ا 2
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عشر كثلته األخًن  خبلؿ هذ  اغبقبة أنشئت اعبهعيات االستشراقية... خبلؿ هذ  اؼبرتلة ن  تاريخ االستشراؽ 

: دراسة اغبضارة نث كيعدها أيضا يدلت جهاد كربل كأقبزت ناانبات علهية خصبة يف اجملاالت علهية ـبتلفة 

 كإلقاءاالح عنها كنعاعبتها ربقيقا كنشرا  اللّ  كإنشاءة كذبهيع اؼبخطاطات العريية يف اؼبكتبات األكركيية  القديب

قص كالقصار م يالنّ اراسات االستشراقية تتدركس ننهجية على الباتثٌن كالعلهاء الشرقيٌن  كلئ  كانت يعض الدّ 

 .1اتية اؼبنهجية"قة ن  النّ هاسك كالدّ قدر كبًن ن  التّ ام يف نقاي  ذلك يا تتّ ة فإهنّ غام  خاصّ يابب العالق اللّ 

ارس أك الباتث العريب ياعتبار  ها ن  اعتهد يف يعض أحباثه كاؼبنجز االستشراقي األؼباين غًن خفي على الدّ 

شكيك يف ذلك صاص القديبة العريية اليت تققاها  كيصعب التّ كدراسته على الكتب االستشراقية األؼبانية كالنّ 

دفاعية دينية عاطفية تنبذ ك  نا ها عه  استشراقي تيث "ياتام يف هذا اؼباقف القالم على االنتصار يان

  ج يٌن هذا كذلك غًن كارد هنا  فاؼبز 2فيها غًنة على العركية" قانية  ينطلقاف ن  ننطلقات العاطفي فب

 كالبحث.ليم يف دراسة فاؼباضاعية ربتم االعرتاؼ ياإلنصاؼ كالعلهية كاؼبنهج الاّ 

كانعكس ذلك يشك  أك يآخر على األعهاؿ األديية على اختبلفها كيف ننه  تلك اآلداب كاغبكم عليها 

ر على العه  الفكرم كاألديب يف صياغته كاغبكم العهـا ن  البعض كليس الكّ   فذاؾ اؼبنطلق القاني أثّ  كإطبلؽ

ق( ن  198-135) بن مهدي لرحمنالحافظ عن عبد ا اإلناـعليه كناتدؿ على هذا ن  نضهاف عبارة 

  كهذا 3إال ناؽبم" كتبافال يم كنا عليهم   كأه  األهااء أكرب علهاء اغبديث يف قاله: "أه  العلم يكتباف ناؽب

ففي ذلك   عهيم على األعهاؿ االستشراقية كالعدالية اؼبطلقة لبلستشراؽ كاالندفاع القاني كالعركيبللتّ  صارخنبذ 

قاقع ال وبقق التقدـ. يف نفس الاقت ال كاؼباتشرقٌن كاالنتصار العاطفي لئلسبلـ كالتّ  نظرة سلبية لبلستشراؽ

                                                           
 .168صنرجع سايق  ؿبهد عطّا اهلل  خصانة االستشراؽ   1
 .21  ص2016ؿبهد نزكغي  االستشراؽ كاؼباتشرقاف يف فكر هشاـ جعيط  ننشارات اعبه   يًنكت   2
ناصر عبد الكرًن   :ربقيق كتعليق    اقتضاء الصراط اؼباتقيم ؼبخالفة أصحاب اعبحيماإلسبلـاي  تيهية اضبد عبد اغبليم ي  عبد الابلـ  شيخ  3

 .10  ص1999  7العق   الرياض  ط
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ا اغبيطة يف قراءة جرد كإمبهلكة كالتّ ر األعهى الذم يؤدم إىل التّ تأثّ الر ناتهلك ك  نا يكتب اؼباتشرقاف كال نتأثّ 

 اء العلـا االستشراقية على اختبلفها.تفقاؼبنهج كيف ا

قدـ لثقافته عاكف األكريب لبلاغه الغاية اليت يصباا إليها ن  التّ أف ياتغين ع  التّ  اإلسبلنيهع ل  ياتطيع اجملت

قدـ يف كتياته االقتصادية كاالجتهاعية  كها أف اجملتهع األكركيب ل  ياتطيع الاصاؿ إىل الغاية القصال ن  التّ 

 .1سبلنياإلكتية يدكف االستعانة يالقال الكانلة يف اجملتهع ثقافته الرّ 

فاع  ذلك التّ  كاا قب  أف ياتعيدا كانشغاؽبهالكاننة فيه لل  يتهكنا ن  استعادة كان  القا اجملتهعٌن  إفّ  

ر كسال  ة نع تطاّ  أخرل  كخاصّ ٌنيالبية أتاالهبايية أتيانا كالاّ  شايهفاع  تيينهها  كهذا التّ  االذم كاف قاله

طلب الفطنة كالذكاء أكثر ن  ذم قب  ألف ننها كتتّ  تتهية ال نفرّ أصبح   اآلخر نعفاع  كالتأثًن صاؿ فالتّ االتّ 

فاع  اؼبعريف أصبح أكثر فعالية كأكثر صعاية التّ  ترعة يف ردكد األفعاؿ عااقبها كخيهة كتبعاهتا أصعب  فهيزاالاّ 

كنالاجي سطاة تّ طار الاسعات اعبغرافية أصبحت فكرة يدالية كأصبح للفكر كالعلم كالتّ يف نفس الاقت ياعتبار التّ 

 ة أيضا.حكم يف اآلخر كيفها يشاء كياجهه أينها يشاء دكف الاصاؿ إليه كدكف نشقّ تّ ي  كخطاة ؼبالكيها

جاانب  اإلسبلنيةقص عند نااجهتها للحضارة : "لقد كاف لشعار أكركيا الغريية يالنّ وات مرو مونتجيقاؿ 

 .2"ا األكركيية يف كثًن ن  اؼبيادي كانت نتقدنة ع  التكنالاجي  اإلسبلنيةنتعددة فالتكنالاجيا 

ـ( اؼبعجم 1861-ـ1788) فريتاجنا قاـ يه اؼباتشرقاف األؼباف كضع اؼبعاجم العريية  فقد كضع  أهمّ  فإفّ 

غة العريية الفصحى كقاناس ـ( نعجها للّ 1949-ـ1865)فيشر تيين يف أريعة أجزاء   م كضع العريب البل

العريب  -ـ( األؼباين1923) شراكلاين للغة العريية اؼبعاصرة  كقاناس األؼب -( العريب1981-ـ1909) ىانزفير

يف  ـ(1931)أولمانغة العريية الفصحى الذم عه  عليه ـ  كالقاناس الضخم للّ 1974الذم صدر سنة 

                                                           
 .32صنرجع سايق  ؿبهد الفياني  االستشراؽ رسالة استعهار   1
 .33صاؼبرجع نفاه   2
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ـ انتق  العه  على هذا 2000ـ كاف قد كص  إىل الكاؼ )ؾ( كيف سنة 1980جانعة تاتنج   كيف سنة 

 .سنة 100على هذا القاناس سياتغرؽ ة نيانيخ ككص  إىل ترؼ اؼبيم )ـ( كإف العه  القاناس إىل جانع

اؼبقدرة ياآلالؼ قد  كاإلسبلنيةكن  تا  تظ اؼبخطاطات العريية ك النصاص القديبة كاؼبعاجم العريية  

ية األخرل ال كاف ردبا إذا كقعت ربث ؾبهر كيٌن أيدم اؼبدارس االستشراقريقها كبا اؼبكتبات األؼبانية كلكجدت ط

هس تتها  فقد تظيت اؼبكتبة األؼبانية ينصيب األسد ن  اؼبخطاطات العريية نا يزيد ع  عشرة نآؽبا الزكاؿ كالطّ 

آالؼ ـبطاط فهرست يف عشرة ؾبلدات  كيف نكتبة جانعة جاتنج  جناب أؼبانيا كبا ثبلثة آالؼ ـبطاط ن  

العريب أف ياتفيد كيشك  كبًن ن  هذ  اؼبخطاطات احملفاظة يف اؼبفكر كالباتث  استطاعنفالس الرتاث العريب  

 استشراؽاؼبكتبات األؼبانية على اعتبار أف االستشراؽ ن  تيث فئاته كندارسه كيااعثه كأغراضه إستشراقات كليس 

إتدل كاتد فبا يبك  أف يكاف ناساعة جيدة يف هذا اجملاؿ إذا نا قاـ أتد نراكز البحاث العريية كالغريية يف 

كتبا كنقاالت كدراسات كأحباث يف عه  كاتد كيتم ربريرها   اإلسهاناتالببلد العريية أكيف الغرب ينشر هذ  

يعضها ن  أخطاء علهية كننهجية  كندل تأثًنها يف عبلقات يٌن  اعرتلعليق عليها كنقدها يبياف نا قد كالتّ 

 .1الشرؽ كالغرب

أثر يدفع يالعهلية الفكرية كالعلهية إىل تؼبعريف يٌن القطبٌن اؼبؤثر كاؼبكان  احيحة للرتاث كالتّ ردبا القراءة الصّ 

األناـ كيف ذلك ننفعة لؤلدب كالفكر العاؼبيٌن  ياعتبار أف يعض األعهاؿ األديية تققت العاؼبية كأثرت يف 

 عاب البعيدة عنها كن  غًن جناها لك  الفكر ليس ؽبا تدكد كال أزننة.الشّ 

د ن  اعتبار  "ن  أهم عاان  النهضة األديية اغبديثة كاالتصاؿ يالفكر األكريب ن  جبانب أنا االستشراؽ فبلي

كنذاهبها كنشر نا  اإلسبلنيةحبث العقيدة ك ترصبة نا قاـ يه اؼباتشرقاف ن  جهد يف سبي  اللغة العريية كآداهبا  

                                                           
 .220  ص2013  2العانة للكتاب  القاهرة  ط  ن  تاار إىل تاار  اؽبيئة اؼبصرية كاإلسبلـالايد ؿبهد الشاهد  اؼبايحية 1
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فيه أف االستشراؽ األؼباين ننه  شكّ . كفبا ال1هار  كأغفلته يد الناياف ن  كناز اللغة العريية"عفت عليه الدّ 

ن  أهم  الة يف ك  هذ  العاان  على تدة تّت يبك  اعتبار  حبقّ نشاركة فعّ  هياألخص شارؾ جبهاد ناتشرقي

ألف   الفكرية كاألديية يف نصر يف ذلك العصر كن  يعد إىل يقية الدكؿ العريية األخرلالثّقافية ك هضة عاان  النّ 

يالفلافات  كغًن  رفاعة الطهطاوير األدياء العرب أنثاؿ عثات العلهية إىل أكركيا كتأثّ الب تن  أرسل ؿنصر أك 

 ق  الفكرم كاإليديالاجي كغًن .ر كالنّ النهضة األكركيية كنقلاها إىل يلداهنم رغم نا قي  ع  هذا التأثّ ك الغريية 

شر  صنيف كالنّ حقيق كالتّ نناسبا للتّ كف ن  كناز  نا يركنه لقد أكّب اؼباتشرقاف على تراثنا  يبحثاف كيتخًنّ 

تيث كاف   2"شرحقيق كالنّ فلم يقتصر عه  اؼباتشرقٌن على صبع اؼبخطاطات كفهرستها  ي  ذباكز ذلك إىل التّ "

ن  نعارؼ ـبتلفة تتعلق حبضارة  ارجاع اؼباتشرقٌن إىل هذ  اؼبخطاطات أنرا الزنا ن  أج  فهم نا جاء فيه"

نناص يف قراءة هذ  اؼبخطاطات  أص  اغبضارة العريية كالرتاث العريب كننبعه كال ها . ألف اؼبخطاط3"العرب

 .رقية راسات الشّ ارسٌن اؼباتقبليٌن اؼبتأثري  يالدّ حملافظة عليها يف  اؼبكتبات للدّ كاكترصبتها 

از كيقاؿ أتد الباتثٌن يف التاريخ: "لقد أعاف رجاؿ االستشراؽ على أصالة حباثهم أهنم كقع ؽبم ن  كن

اث الشرقي كالعريب كذخالر أفكار  نا م يقع ألهله كأصحايه  فقد جاء تٌن على اؼبخطاطات العريية كانت الرتّ 

ؾبهالة القدر عند أصحاهبا الذي  هم أكىل الناس هبا  كأتقهم يصيانتها كتفظها فانتقلت إىل خزال  الغرييٌن  

البحث فيها  تّت  كأطالااأكّباا عليها كعكفاا على دراستها رقي كالعريب كن  هنا اث الشّ فيها انتق  إليهم ن  الرتّ 

هم إىل نعرفة اآلخر   لك  اجتهادهم كتبّ 4بق"إليه  ككنا كب  أتق هبذا الاّ  ااستقاـ ؽبم يف ذلك دراسات سبقان

قاؽ بق الذم كاف ع  جهد كاستحق ؽبم الاّ ة تقّ يبلع على علـا كآثار  كـبلفاته الفكرية كالعلهية كاألديكاالطّ 

ساا ؾبهادات كسناات ن  أعهارهم يف هذا البحث كالعه  كرّ   -كها سبق كأف ذكرنا–اؼباتشرقاف  هؤالء ألفّ 
                                                           

 .371  يدكف تاريخ  ص2اغبديث كتطار   دار الفكر العريب  ط النثرعهر الدساقي  نشأة  1
 .64  ص1995  1ؿبهاد زقزكؽ  االستشراؽ كاػبلفية الفكرية للصراع اغبضارم  دار اؼبعارؼ  القاهرة  ط 2
 .44  ص1992يف فرناا  اجمللس الاطين للثقافة كالفناف كاآلداب  الكايت   ؿبهاد اؼبقداد   تاريخ الدراسات العريية 3
 .125  ص1988  اؽبيئة اؼبصرية العانة للكتاب  القاهرة  اإلسبلنيعلي تاين اػبرياطلي  اؼباتشرقاف كالتاريخ  4
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اي  ذلك ع  أشياء يف ظركؼ صعبة ال تتافر على أدىن شركط البحث كخاصة اؼبادية ننها  كاستغناا يف نق اؼبضين

 صاا كقتا كبًنا ألج  هذا.اية كانقطعاا ع  العا م كخصّ دني

زايا اؼبرقي كأصاله "كهي اث الشّ كآدايه كع  الرتّ  اإلسبلـيف نقاي  ذلك فئة ن  اؼباتشرقٌن ندافعة ع  كاف 

رس كالدّ اؼبعتدلٌن أك اؼبنبهري  خبصاؿ اؼباتشرقٌن العلهية يف تق  البحث  كاألفضاؿ اليت تكّف  يتعدادها شقّ 

نشرا أنيقا  كذلك يف زن  كاف فيه اؼبالكاف ات الكتب الرتاثية كنفالس اؼبصنفات ربقيقا دقيقا ك أنّ  كإتياء

باقٌن يف اّ    م ياتفيدكا ننها ك م يك  العرب ال1األصلياف لتلك النفالس يف تالة زبلف علهي ككا  فكرم"

قة لديهم على عكس اؼباتشرقٌن الذي  ة اؼبشّ ربقيق ـبطاطاهتم كيكتشفاا تراثهم ن  خبلله رغم سهالة اللغة كقلّ 

كضحاا  رستهاقدانهم على ربقيق اؼبخطاطات كفهإشك  اللغة  لك  هذا  م يك  نانعا أناـ عاناا كثًنا ن  ن

ريية أم  غبد اآلف ن  نصادر غ اإلسبلنيتياهتم لذلك  "كاؼبفارقة األكثر غراية ها أننا الزلنا نتعلم تراثنا العريب 

ا يذكر لتحقيق أصاؿ نعارفنا اؼبرتككة يف تنا ن  غًن أف نافر جهدتهاف ياالكبياز ضد أنّ هقه اؼباتشرقاف اؼبكها تقّ 

 2عهدة ياتيت الغرب"

كجاد هذ  اؼبخطاطات يف أيادم اؼباتشرقٌن كنا يؤكد يف ذلك نظرة سريعة إىل القالهة اليت  ن  كالشكّ 

ن  اؼبخطاطات %75ن  نطلع كتايه )اكتفاء القناع دبا ها نطباع( تيث نبلتظ  إدوارد فان ديكذكرها 

كجاته  كفلارانزا لايرعندهم تكاد تنحصر يف اؼبكتبات األكركيية يف ك  ن  يرلٌن كاألسكاالعريية ناجادة  

ننها يف  %25كيااال كأكافارد كياريس كركنا كيطرسربج كفيينا ك  كر اليدي  كلندف كلاندك   ككاينهاج  كالييتزج

                                                           
 .231صنرجع سايق  د عطا اهلل  خصانة االستشراؽ  هؿب 1
  2005  1كر العريب اؼبعاصر عند ادكارد سعيد  تا  تنفي  عبد اهلل العركم  دار الفارايب  يًنكت  لبناف  طندًن قبدم  أثر االستشراؽ يف الف 2

 68ص
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 ناها  فهي ياؼبقارنة 1قاهرة( كيغداد كدنشق كتانس كالإسطنباؿالسيها القاطنطينية ) كاإلسبلنيةالعااصم العريية 

ناجاد ياؼبكتبات العريية  نا هااؼبكتبات األؼبانية ننها هي نابة كبًنة نع  ناجاد يف اؼبكتبات الغريية كياألخصّ 

 ةاعبانعات الغريييالعريب اؼبفقاد كاؼباجاد  ثارت يدؿ على ال اإمبّ ف يايط فإف دؿّ  اإلتصاءايقة الذكر  فهذا الاّ 

 كاإلرثنعظم هذ  اؼبخطاطات  فاؤؿ ها أفّ على التّ  يٌن  لك  النقطة الاتيدة اليت تدؿّ كربث تصرؼ ياتثٌن غري

 العريب يف اعبانعات األؼبانية.

لف كالعناية ك م العه  على تفظها كصيانتها ن  التّ   ركيا اهتهاـ عظيهاك لقد لقيت هذ  اؼبخطاطات يف أ

ن  ناضاعات   نا يتضهنهخطاط كصفا دقيقا كتشًن إىل هبا عناية فالقة  كفهرستها فهرسة علهية نافعة تصف اؼب

كتذكر اسم اؼبؤلف كتاريخ نالد  ككفاته كغًنها ن  اؼبعلانات ع  اؼبؤلف  كيذلك أسههاا يف دفع عجلة الضبط 

 .2ياغرايفبلالبي

ف االستشراؽ إهناؾ ن  يطع  يف ناايا اؼباتشرقٌن يف صبع اؼبخطاطات كصيانتها كفهرستها كقد يقاؿ: 

لنفاه كسال  صبع نادة علهية اليت يتظاهر  ليهيئؼبدرسة االستشراقية األؼبانية كذلك  م يقم ياضع "الفهارس إال كا

ياع دكف أف يكاف العريب ن  الضّ  اإلرث  كوبافظ على 3هبا درسا جادا ناضاعيا ياتقرئ اؼباال  يف دقة كمشاؿ"

تلك اعبهاد االهبايية اليت يدؽبا اؼباتشرقاف يف  "كأفّ    أهداؼ أخرل كغايات ـبتلفة يا كيتبطّ تراغهايله دافعا 

ت يالفع  إىل تاثيق  كضبط كهيات هاللة ن  ا قد أدّ العريب اؼبخطاط على الرغم ن  أهنّ  اتللرتّ اثيق نيداف التّ 

ـبطاطاتنا العريية يف أجاء ـبتلفة ن  األرض إىل أهنا يف نفس الاقت قد أسههت يدكر هاـ كرلياي يف ربقيق 

قة على عرؼ يدّ التّ  البيلياغرافيةداؼ اغبركة االستشراقية يصفة خاصة تيث أنك  ن  خبلؿ تلك األدكات أه

                                                           
 ـ.1896ينظر  ادكارد فاف ديك  اكتفاء القناع دبا ها نطباع  ن  أشهر التأليف العريية يف اؼبطايع الشرقية كالغريية  اؽببلؿ   القاهرة   1
 .15اتشرقٌن  ؾبلة عا م الكتب  العدد األكؿ   صضبدم زقزكؽ  أعهاؿ اؼب 2
الدعاة   ؿبهد الدساقي  الفكر االستشراقي يف نيزاف الفكر العلهي يف الدراسات استشراقية كتضارية  نركز الدراسات االستشراقية كاغبضارية  كلية 3

 .97  ص1993  اؼبدينة اؼبنارة  اإلسبلنيةجانعة االناـ ؿبهد ي  سعاد 
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طبيعة تجم اؼباركثات العريية اؼبكتاية كيالتايل ربلي  نضانينها الفكرية كاؼبادية ع  طريق النقد كالدراية كانتقاء 

للتحقيق  الاجيةياإليدنية أك العاكرية أك الاياسية أك يف ربقيق أهدافها الدياغبركة اتفيد ننها تاألعهاؿ اليت 

 .1كالنشر"

األؼبانية ياعتبارها اؼباتحاذة الكربل على اؼبخطاط العريب يف نكتباهتا كجانعاهتا كهي  ةاؼبدرسة االستشراقي

ارس ا اؼبدها ن  جهتٌن أكؽبؽب كرباألذات األكثر دراسة كربقيقا كفهرسة دقيقة ؽبذا اؼبخطاط كاف النقد 

اث العريب كاؼبعاعبة اؼباضاعية ؽبذ  االستشراقية الغريية اليت انتقدهتا يف ننهجها اؼبختلف يف دراسة كربلي  الرتّ 

 ننهج نعٌن يتهاشى كأهداؼ سياسية تاجهها إىل تبيّن  الاجيةيكإيدا  م تك  نرتبطة يالاياسات اؼبخطاطات ألهنّ 

األخرل  كثانيهها الطرؼ العريب كالدارسٌن كليس كلهم  ن  نبذكا   أؼبانية على عكس اؼبدارس االستشراقية الغريية

فع   اتعلى ردّ  مغريب كاعتربك  نلغها ألف الاياسات االستعهارية غرست فيهم تلك األفكار كعادهت نا هاك  

ديد حبلة انعكاس الستشراؽ أكركيب ج كننهجيات غًن ناضاعية كاعتربكا اؼبدرسة األؼبانية ناهي إالّ  لئلسبلـنعادية 

طلعت الطرؼ اؼبعادم أفإهنا قد عار صحيحا كاؼبنهج نتطايقا كاف هذا الشّ   ـبتلفة شعارها اؼباضاعية كالعلهية  كأفّ 

على اؼباركث العريب كجعلته كاضحا كنكشافا للهدارس األخرل سااء كاف ذلك عهدا أـ ال  فهي ؽبا ن  

ظباهم ن   العريب كيثّ  اإلرثالدركب يف االطبلع على  اؼباؤكلية جانبا ذلك أهنا نارت ؽبم الطريق كسهلت ؽبم

 قيقة.خبلؿ هذ  اؼبعرفة الدّ 

هذا ياإلضافة إىل ناخ يعض اؼبخطاطات كربريرها أك تصايرها أك نشر اقتباسات ن  يعضها  فاستحدثاا 

ميشيل أنثاؿ ن   ظّ رري  العرب فب  يتهتعاف حبا  اغبااخ  كاستعهلاا ؽبا يعض الناسخٌن كاحمللذلك كظالف النّ 

 عدل حسن تقالك الطنطاوي ادمحمد عيّ ك زروق اهلل حسونك الشيخ حسن زيدانك  صباغ المصري

                                                           
 .14-5  ص1986  أفري  1  العدد5ندم  االستشراؽ كدكر  يف تاثيق كربقيق الرتاث  ؾبلة عا م الكتب  نجعباس شق 1
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كظيفة "قارئ النصاص" يقف إىل جانب األستاذة  استحدثااكغًنهم  ي   ...عبد الفتاح طوقان إبراىيمك

 .1كاحملاضري 

صية غاية أك النّ عايات اللّ ساهم العرب يشك  كظيفي ن  طرؼ اؼباتشرقٌن كساعدكا على تذلي  يعض الص

كقراءهتم كاستعاف اؼباتشرقاف يبعض اؼبفكري  األدياء العرب ك  يف  أحباثهمأك غًنها اليت صادفت هؤالء يف 

 أحمدكنراقبتهم كن  أنثاؿ هؤالء  إشرافهم تذلك رب صاص العريية كيتمصه يف فهم يعض اؼبخطاطات كالنّ زبصّ 

  حسن عبد الوىاب  كالشيخ الطاىر الجزائري  ود الشنقيطيمحمد محمك  أحمد زكي باشا  باشا تيمور

  العابد الفاسي  الكتاني إبراىيممحمد   شيوخ إبراىيم  صلح الدين المنجد  يوسف نجم  محمد رشاد

 يالقاض  كحمد الجاسر  وكوركيس عواد  وابن أبي شنب  محمود محمد الطناجي  الفقيو التطواني

غات األكركيية  غة العريية كاللّ   تيث كاف هؤالء يتقناف اللّ 2كأفادكا" استفادكا  غًنهم فبّ ...اسماعيل األكوع

 كاألؼبانية ياػبصاص. كاإلقبليزية

ركيا ك كجاد  يف اؼبناطق اليت يكثر هبا اؼباتشرقاف خاصة يف أ  ا ساعد على االهتهاـ ياؼبخطاط العريبكفبّ 

لعريية "عرب قركف ن  اعبهع كالعناية ياغبصاؿ عليها ن  الغريية  فقد تاافرت اؼبخطاطات العريية يف اؼبكتبات ا

 .3"االكرتاثيف اعبه  كعدـ  اليت كانت شعاهبا تغطّ  كاإلسبلنيةنااطنها األصلية يف الببلد العريية 

راكة نفكرينا ن  هذ  الشّ  كاستفادارسٌن العرب يف هذ  اؼباألة اؼبدارس االستشراقية استعانت يالدّ  رغم أفّ 

راسات الدّ  ك  اؼبرجا  ألفّ ة  م تك  يالشّ انعكاساهتا على األدب العريب كالفكر عانّ  أفّ  ديية إالّ الفكرية كاأل

زكا كثًنا على ركا ياؼبنهج الغريب على اختبلفه ك م يركّ نة ن  جهة كاؼبفكري  العرب تأثّ االستشراقية كانت نتقدّ 

عاؼبية العريية كيقي العريب يتعلم تراثه ن  دراسات تأثركا يالفلافات الغريية كاآلداب ال اكإمبّ راسة ناضاع الدّ 
                                                           

 .222 215  ص1984بة اػباقبي  القاهرة  ؿبهد ؿبهاد الطناجي  ندخ  إىل تاريخ نشر الرتاث العريب يف ؿباضرة ع  التصحيف كالتحريف  نكت 1
 .224 223ص  نفاهرجع اؼب 2
 .26صنفاه   3
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اف هبم يف كتايتهم كينتهجاف نفس هنجهم يف الدراسة اؼباتشرقٌن كنصادرهم كأصبحاا يف يعض األتياف ياتدلّ 

كالبحث  "كقد استطاعاا أف ينشركا عدد كبًن ن  اؼبؤلفات العريية  كانت عانا كبًنا للباتثٌن األكركييٌن ن  

 .1الرتاث ؿبققا كنطباعا على أيديهم"ن  كتب كتب الد الشرؽ  كقد عرفنا الكثًن ن   كغًنهم ن  يبلاؼباتشرقٌن

 بروكلمانك فيشر"ألم دارس يف األدب كالنقد العرييٌن أف يتجاه  أعهاؿ اؼباتشرقٌن األؼباف أنثاؿ  ال يبك 

ٌن على احملدث ارسٌنالدّ ؤلفات التزاؿ تأثر يف   أثركا دبجهاداهتم اؼبكتبة العريية كالعاؼبية دبرايسكوك ىونكو زيغريدك

ا كرد فيه ن  يعض األخطاء اليت غم فبّ على الرّ  بروكلمانػ"ل اختبلفهم نشارقة كغرييٌن  ككتاب "تاريخ األدب العريب

بق اّ ال  ضتايه فكلك لك  يبقى له   عبد اهلل بن محمد الحبشيتاكؿ دارساف عرب أف يتداركاها عليه كها فع  

  كعرب فرادل كصباعات أف اؼبخطاط يف صبيع نكتبات العا م  م ناتطع كب اإلسبلنيف يالرتاث العريب عرييف التّ 

جهه  كترجم هذا الكتاب ن  طرؼ ؿبهاد فههي تجازم كآخركف ن  اؼبهتهٌن ياللغة األؼبانية حب  هنقدـ ع

 كالعارفٌن هبا ترصبة أفادت اؼبتلقي العريب غبد الااعة.

نعاجم  كتانا أف نشًن هنا إىل نعجم اللغة العريية القديبة  إعداداف سين عهرهم يف كهناؾ ناتشرقاف ينفق

( أريعٌن عانا يف صبعه كتنايقه كتعاكف نعه عدد  1949)ـ.  فيشر ستجأو  ىقض اؼبرتب تاب اؼبصادر  فقد

يرجع الفض   كاليه فليشر  كهناؾ أؼباف آخركف كاف ؽبم ن  القدر ن  ناتدؿ هبم أنثاؿ: "2كبًن ن  اؼباتشرقٌن

 .3كغًنهم" زيبلود  كلوراد هوابرتشيف فهرسة اؼبخطاطات العريية  ك

األؼباين( يعد نعجها رالدا ككتاب -هناؾ نعاجم كضعت يف أؼبانية نث : نعجم هانزفًن )العريب أفّ ها ك

لة ن  صبيف كتايه "اؼباتشرقاف" ع   نجيب العقيقيعنها  كقد ربدث  ن  اؼبصادر اليت ال ياتغىن يوىان فوك

                                                           
 .65  ص1995  1م زقزكؽ  االستشراؽ كاػبلفية الفكرية للصراع اغبضارم  دار اؼبعارؼ  القاهرة  طدؿبهاد ضب 1
 .72صاؼبرجع نفاه   2
 .180صنرجع سايق  ياهاف فاؾ  تاريخ تركة االستشراؽ   3
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غاية  كها قاـ يعض األساتذة ن  اؼباتشرقٌن األؼباف  اللّ ة كاألديية كتّّت الفكريّ  كإسهاناهتماؼباتشرقٌن األؼباف 

العريب أنثاؿ فحال الرتاث العريب إىل  إليصاؿدريس يف اعبانعات العريية  كخصاصا يف القاهرة البارزي  يالتّ 

ؿ ندير للهكتبة اػبدياية يف القاهرة كاف اؼباتشرؽ األؼباين كّ أ كها أفّ    شاختك شادهك برجستراشير  كليتمان

تقديرا ؼبا قدنا  ن  خدنات للغة العريية كالدراسات  العرييةيف ؾبانع اللغة  أعضاء  كعٌن يعض األؼباف شتيرن

غة العريية لّ دكا كراسي يف جانعات غريية كعريية لتدريس ال  كن  اؼباتشرقٌن األؼباف احملدثٌن الذي  تقلّ اإلسبلنية

عر الصايف رة ياؼبتصافة اؼبالهٌن كالشّ نتأثّ  آنا ماري شميلعريف دبزايا الرتاث العريب كاؼباتشرقة األؼبانية كالتّ 

كؽبا نؤلفات عديدة يف هذا اجملاؿ ككانت ؽبا نااقف جد نشرفة يف الدراسة كالبحث كتّت الفع   كها  اإلسبلني

الشرقية نث : ؾبلة عا م  الدراساتاألؼبانية كإنشاء ؾباالت اؼبتخصصة يف أنشأت كذلك صبعيات كاعبهعية الشرقية 

 .فيشر" اليت أنشأها إسبلنياتاسم " كؾبلة أخرل أطلق عليها مارتن ىارتماناليت أنشأها  اإلسبلـ

إىل ناايا جانبية غًن صافية ي  ناعى إىل البحث ع  اغبقيقة  ال ناعىنا يف دراستنا : "أنّ رودي بارثقاؿ 

العريب كربليله كتاصيله إىل  للرتاثد ناضاعية كعلهية كننهجية األؼبانية يف دراستها   فها يذلك يؤكّ 1الصة"اػب

اػباض يف عهق تاريخ هذا اإلرث كالكشف ع  خبايا   قيقة اػبالصة كتبغي اغبشد نرب  فهي تعغًن الك العرب 

 على اؼبعرفة اػبالصة اؼباجادة فيه.ننهم  كإدراكا  كاعبهديقينا ننهم أنه ياتحق العناء كاالهتهاـ 

فنا كّدقة ياضع فهرس للهخطاطات العريية يف نكتبة يرلٌن يف عشرة ؾبلدات يلغ فيه الغاية  لواردآكقد قاـ 

 .2ا عشرة آالؼ ـبطاطحكمشاال  كقد صدر هذا الفهرس يف هناية القرف اؼباضي كاشته  على فهرس لن

كأتقنها  كها الذم كضع فهرس نكتبة يرلٌن ع  اؼبخطاطات العريية  م العرييةالذم تعلّ  آىلفارتكقبد أيضا 

ياؽ: "كب  نعشر اؼباتشرقٌن عندنا نقـا اليـا يدراسات يف يف هذا الاّ  رودي بارثبها ترتيبا دقيقا  كقاؿ يكترت
                                                           

 .15صنرجع سايق  ؿبهاد ضبدم زقزكؽ  أعهاؿ اؼباتشرقٌن   1
 .60صنرجع سايق  ؿبهاد ضبدم زقزكؽ  اػبلفية الفكرية للصراع اغبضارم   2
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نربه     ي  على العكس كب اإلسبلنيهبا فقط لكي نربه  على صحة العا م  ال نقـا كاإلسبلنيةالعلـا العريية 

 إىل اؼبكتاب يف الرتاث العريب ضافةفباإل  1كنظاهر  اؼبختلفة" اإلسبلـعلى تقديرنا اػبالص للعا م الذم يبثله 

كايط اؼباجادة يينها اليت تعكس قيم ال كهي اجملتهعات العريية كالرّ أفكرة أخرل  رودي بارثاؼبقركء سلفا أثار 

  ذبايدا ؽبذ  اؼبث  كالقيم كتّت العادات كاؼبعانبلت اؼبختلفة ع  تبل كنا اإلسبلـكاألدب العريب يف عصر  اإلسبلـ

اجملتهعات الغريية نث  "العفاية كاؼبعتقد كاعبانب الركتي اؼباجاد يف اجملتهعات  فاؼباتشرؽ يفهم تقا الرتاث العريب 

لفكرة تيث قاؿ: يف نفس ا فيشرنع  رودي بارثكتشارؾ   إذا عاشر اجملتهعات العريية كتعايش نعها كاتتك هبا

لغة يٌن  فيشرها كيلغة شعرالها  كن  مث ريط أف يتأثر )اؼباتشرؽ( يف اؼبقاـ األكؿ يعادات العرب كأعراف ه اليدّ "أنّ 

ايج   أم هناؾ رايط قام يٌن الرتاث العريب كأصحايه فقراءة النّ 2أسلاب الكهاف يف اعباهلية العريية كلغة القرآف"ك 

 ب.ثعرؼ عليهم ع  كهم أصحايه كالتّ يف إالّ  ىال يتأتّ غام اللّ 

ينكر اؼبتايعاف فض  اؼباتشرقٌن يف إثارة الرتاث كخدنته تّت للباتثٌن العرب كاؼبالهٌن نع التفاتتهم  ال

ه:" لاال عناية اؼباتعريٌن يإتياء آثارنا ؼبا انتهيت إلينا تلك على أنّ  محمد كرد علية للرتاث  كيف هذا يؤكد العهليّ 

ليت أخذناها ن  طبقات الصحاية كطبقات اغبفاظ  كنعجم ن  استعجم  كفتاح البلداف  كفهرست الدكر الثهينة ا

  حوقل ابن  كألسطخري  كاالمقدسي  كنفاتيح العلـا  كطبقات األطباء كأخبار اغبكهاء  كابن نديم

اليت فتحت  تبلت  إىل العشرات ن  كتب اعبغرافيا كالرّ ابن بطوطةك  ابن جبيرك  وشيخ الربوة  الهمدانيك

ابن ك األثير ابنك ابن جبيرتاريخ  إتياؤهمأناننا نعرفة يبلدنا يف اؼباضي  كهبا كقفنا على درجة تضارتنا  كلاال 

هلنا عبكأنثاؽبم   حمزة األصفهانيكابن الطقطقي   كابن أبي شامةك المسعوديكالدينوري ك اليعقوبيك الفداء

                                                           
 .15صنرجع سايق  ؿبهاد ضبدم الزقزكؽ  أعهاؿ اؼباتشرقٌن   1
 .405  ص1993  3عبد الرضباف يدكم  ناساعة اؼباتشرقٌن  دار العلم للهبليٌن  يًنكت  ط 2
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عر أك كتب األدب كالعلم اليت د تانات دكاكي  الشّ عدّ نلا جئنا تارىبنا الصحيح  كأصبحنا يف عهاية ن  أنرنا  ك 

 .1اها لطاؿ ينا اؼبطاؿ"أتبّ 

رقية األخرل اليت شكلت عر كاألدب ي  تعدهتها إىل العلـا الشّ كخدنات االستشراؽ  م تقتصر على الشّ 

ريية ينفالس الكتب اغبضارة اؼبتناعة للعرب يف كقت ازدهرت فيه العلـا على اختبلفها كزخرت اؼبكتبة الع

لك    إليه العرب يف شّت العلـا كاجملاالت نا كص لعاا على اع العا م ليطّ أصقكاستقطبت العلهاء ن  ك  

ناا ع  اؼباًن يف درب أسبلفهم ك خم اؼبعريف كاف نتااصبل كفبنهجا على عكس أصحايه الذي  هتااكتشافهم للزّ 

 ننه غًنهم. دااستفكاحملافظة على إرثهم تٌن 

ننذ أف استقاـ عاد االستشراؽ كتكانت  اإلسبلنيهاتشرقٌن أثر )دكر( كاضح يف خدنة الرتاث العريب لل

  هذا يف الاقت 2ؿ ن  ؾبرد أداة هدـ إىل ظاهرة ؽبا كياهنا كندارسها كفئاهتا كننطلقاهتا كأهدافهالديه العراقة  كرباّ 

ة كنادية تّت خشي على ضياعه يينهم  عندنا ر فيه العرب كاؼبالهاف ع  خدنة الرتاث خدنة علهيالذم تأخّ 

فية تباع خفية ؼب  يدفع أكثر كيباط هبا األسااؽ العانة كعلى قارعة حبح يف كثًن ن  دكر الكتب قطعا نتأص

ن   فإ" اغباضر كاؼباتقب   يف نقاي  ذلك لقيهة اؼبباع كجاانة الفع  كخطارته على  إدراؾالطرقات يف غًن 

نشركع يراد ننه  يف أمكنأل ينفاه ع  الالاج  اإلسبلنيه على خدنة الرتاث العريب اؼباتشرقٌن ن  كقف نفا

 .3"اإلساءةياإلسبلـ كأهله يأم شك  ن  أشكاؿ  اإلساءة

األؼباين ربديدا فقد ازبذكا ثبلثة اذباهات يف نشاطهم: نشر ك كن  خبلؿ نا سلف ذكر  ع  االستشراؽ 

عليه كفهرسته  كدراسة الفناف كأعبلـ الرتاث  كارتباط تركة نشر عريف ياؼبخطاط كاحملافظة صاص  كالتّ النّ 

                                                           
 .455  ص1927  7ؿبهد كرد علي  أثر اؼباتعريٌن ن  علهاء اؼبشرقيات يف اغبضارة العريية  ؾبلة اجملهع العلهي العريب  دنشق  نج 1
بة اؼبلك فهد   دراسة ربليلية كمباذج ن  التحقيق كالنشر كالرتصبة  نكتاإلسبلنياؼباتشرقٌن يف نشر الرتاث العريب  إسهاناتالنهلة   إيراهيمعلي اي   2

 . 20  ص1996  1الاطين  الرياض  ط
 .40-11  ص1993  يناير 66-65  العدد 17ؿبهاد ضبدم زقزكؽ  يف نااجهة االستشراؽ  اؼبالم اؼبعاصر  نج 3
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 كاذبا  شر اث  م ربظ ننهم يالقدر اؼبتااكم ن  النّ صاص ياعبانعات كاؼبعاهد العلهية كأف الفناف كالرتّ النّ 

ككثرة ؿ األنر إىل أصاؿ العلـا كالفناف كاهتهانهم ياستقصاء ـبطاطات الكتاب اؼبراد ربقيقه  اؼباتشرقٌن أكّ 

  ى اؼببتغصاص خشية ننهم الاقاع يف أخطاء اللغاية اليت ربدد نعىنااف العريب يف ربرير النّ يأه  اللّ  استعانتهم

ص أداء صحيحا  كترصهم كذلك على تكشيف الكتاب احملقق  كاهتهانهم يعبلقة كترصهم على تأدية النّ 

قة يف كالدّ   بلت التارىبية اؼباجادة يينهاصّ الكتاب احملقق يالكتب الاايقة عليه يف ناضاعه كالكشف ع  ال

حرم كالكتب البلتقة اؼبتأثرة يه  ككقاعهم يف أكهاـ غليظة  السيها فيها يتعلق يألفاظ اللغة العريية البحث كالتّ 

لت عالقا يف كثًن ن  األتياف للهاتشرقٌن فبا كتراكيبها كدالالهتا كنصطلحات العلـا العريية كفناهنا اليت شكّ 

 .1عليهم كاإلشراؼإىل االستعانة يالعرب اؼبتقنٌن للغة األؼبانية  -كها سبق كأف ذكرنا–م األنر دعاه

 كهي:  علي النملةاؼباتشرقٌن يف خدنة الرتاث يف طباة ؾباالت تاب  إسهانات كيبك  تصر

 تلة إليها  كصبعها كنقلها  كتفظها كصيانتها.البحث ع  اؼبخطاطات كالرّ  -1

 ( كردبا تكشيفها كتلخيصها.يببلياجرافياثيقها كضبطها كرقيا )كعاليا أك فهرسة اؼبخطاطات  كتا  -2

 ربقيق كتب الرتاث. -3

 الدراسات تاؿ الرتاث نع العناية ياؼبعاجم. -4

 .2ترصبة الرتاث إىل اللغات األكريية -5

تبعة بها ترتيبا ننهجيا تاب اؼبنهجية االستشراقية اؼبيص علي النهلة احملطات اإلسهانية لبلستشراؽ كترتػبّ 

 يف خدنة الرتاث ن  حبث كصبع كنق  كتفظ كفهرسة كربقيق كغًنها.

                                                           
 .23ص نرجع سايق    اإلسبلنيرقٌن يف نشر الرتاث العريب شاؼبات إسهاناتالنهلة   إيراهيمينظر  علي ي  1
 .24اؼبرجع نفاه  ص 2
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ركيا ياسال  شرعية أك ك انتقاؿ هذا العدد اؽبال  ن  اؼبخطاطات إىل أ هبب أف تقاؿ كهي أفّ  كهنا كلهة تقّ 

ر ياألسى قد هيأ ؽبا أتدث كسال  اغبفظ كالعناية الفالقة كالفهرسة الدقيقة  كعندنا نقاؿ هذا نشع  غًن شرعية

آؿ إليه تاؿ الكثًن ننها ن  التلف  كنا كاإلسبلنيةيف كثًن ن  يبلدنا العريية  النادرةكاغبارة غباؿ اؼبخطاطات 

تهم يعتبا يف يذم دفع شبنه العرب كاؼبالهاف غالال اإلنباؿ  هذا 1كالتآك  كصعاية أك استحالة االستفادة ننها

جديد ن  جي    اجملاالت إىل الدكؿ الغريية كتبعاته الاخيهة يف ظهار األديية كالفكرية كالثقافية كالعلهية كيف ك

بعيدة ع  الك   اإلسبلنية ع  الدي  كاؼبنهج يباألدياء اؼبتأثري  التأثر األعهى يالدراسات الغريية كاألفكار الغر 

كأصبح الدي    يتحدث هبا فها ن  الرجعيٌن  كأصبحت اللغة العريية غريية يف أكطاهنا ك  ن  ريبعاؼباركث ال

الغريية  اغبضارةخب كالطاياهات حبجة اغبداثة العهياء اليت نقلت ع  كاألدب نبلذا للاّ   عرضة للفتاكم كاألهااء

كأصبحت الفلافات الغريية    التقدـ كبا األفض  يفرثهم االغياري  على  ملنا كلرتاثنا  كيكبح نب ايءينا 

 ا.اهبأديية عريية يفتخر هبا كتّ  عهاؿق أكالاجادية كالعبثية كغًنها طايع ينهّ 

هبا انتهى إليه الفرنج )اؼباتشرقاف( ن  النتالج  لمّ يينتظر أف  كال ال يلمّ ر أستاذ لؤلدب العريب تصاّ نككيف 

اس  كاليد العلهية اؼبختلفة تٌن درساا تاريخ الشرؽ كآدايه كلغاته اؼبختلفة  كإمبا يلتهس العلم اآلف ن  هؤالء النّ 

عليه هؤالء الناس ن   نا غلبنادهم تّت يتاح لنا أف ننهض على أقداننا  كنظًنا يأجنحتنا  كنارتد ن  التهاسه عن

 .2علاننا كتارىبنا كآداينا

ثنا عنها آنفا داريخ العريب يف اجملاالت اليت ربا االستشراؽ األؼباين لؤلدب العريب كالتّ هنكهناؾ أعهاؿ صبّة قدّ 

كطباٌن جانعة  كؼبعظهها أقااـ شرقية يرأسها ناتشرؽ نعركؼ  يعاكنه شباب يف أؼبانيا كتدها اثنٌن  تيث "أفّ 

ص ك  جانعة هجات العريية العانية  كزبتّ أؼباف  ؽبم اهتهانات شرقية إىل جانب يعض اؼبعيدي  الذي  يدرساف اللّ 

                                                           
 .63صنرجع سايق  ؿبهاد ضبدم زقزكؽ  اػبلفية الفكرية للصراع اغبضارم   1
 .9ص   1979  1اؼبكتب اإلسبلني  يًنكت طنصطفى الاباعي  اؼباتشرقاف ناؽبم كنا عليهم   2
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 اإلسبلنية الذم يرز يف ؾباؿ الدراسات وزنايوليوس فله  كن  كبار اؼباتشرقٌن 1ياختصاص استشراقي نعٌن"

التارىبية كاف ؽبم دكر يف تعّلم اللغة  إيداعاهتمجبانب  كارل بروكلمانك لدكوو نؿبقق تاريخ الطربم ككذلك قبد 

كيف الدكؿ الناطقة ياألؼبانية أنثاؿ:  –قب  الاتدة -العريية كتعليهها  كقد كاف للهعاهد االستشراقية يف األؼبانيتٌن

ألخرل دكر كبًن يف نشر اللغة العريية  كقّ  أف قبد ندينة كربل يف أؼبانيا النهاا  كسايارا كغًنهم ن  الدكؿ ا

 دكف أف نرل نركزا لتعليم اللغة العريية.

ازدهار  كتانلة  ذركةكيف نطلع القرف العشري  كانت الدراسات االستشراقية األؼبانية على كجه اػبصاص تبلغ 

  ي  كانت هناؾ ثقة كبًنة ياإلشكالياتاف هناؾ كعي نقدم ك اليت رافقت تارىبها كله كنا كاإلشكالياتاؼبًناث 

خصص أك العلم ؿبظاظ يابب كثرة اؼبصادر الكتايية القديبة كاستهرار تلك الثقافة يف فس  كشعار يأف هذا التّ يالنّ 

 .2تياة العرب كاؼبالهٌن اؼبعاصري  حبيث تاه  اؼبتايعة كياه  االستنتاج كاالقباز

  أك يف أنار الاياسة كاالقتصاد كاإلسبلنيةبلت األؼبانية اؼبتخصصة يف اآلداب العريية كهناؾ عدد كبًن ن  اجمل

  كهي ؾبلة تعين يالرتاث العريب Dieweltdesislamـ اإلسبلكريات ؾبلة عا م ن  أهم هذ  الدّ  ياؼبنطقة  كلع ّ 

الذم كضع فهارس نكتبة الدكلة   وليم ألوارث  "كيأيت يف طليعة كاضعي الفهارس العلهية اإلسبلـكاغبداثة يف 

يربلٌن يف عشر أجزاء  كها نعركؼ ياالهتهاـ يالشعر اعباهلي  كقد نشر نعلقات علهية  ككاف يكتب اظبه على  

نه   كهذا اعبهد شبّ 3  ربببا للعرب  كاعتزاز يالاًن على ننااؽبم يف اللباس كالكبلـ"وليم ابن الورد البروسويكتبه: 

 كإعداد اث : "ككب  كبفظ ؽبم فضلهم يف تبايب الرتّ أنور الجنديري  العرب تيث قاؿ عدد ن  العلهاء كاؼبفك

 .4كفهرسته  كربليله"

                                                           
 .54-50صنرجع سايق  سعدكف ساناؾ  الاجيز يف االستشراؽ   1
 .31صنرجع سايق  كاؼبصالر   ضااف الايد  اؼباتشرقاف األؼباف  النشاء كالتأثًنر  2
 .21صاؼبرجع نفاه   3
 .416  ص2009  6  العدداإلسبلنيةناصر ي  ؿبهد ي  عثهاف اؼبنيع  آثار اؼبدرسة األؼبانية  عرض كربلي   ؾبلة تاليات البحاث كالدراسات  4
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كاألدب العريب كك  علـا الشرؽ على  اإلسبلنيأدرؾ اؼباتشرقاف األؼباف ننذ يداية ناًنهتم يف دراسة الرتاث 

تفرقت يفع  تركات   نكتبات أؼبانيا أك العا ميف  سااءاختبلفها أف هذا الرتاث يبتلك أعداد هاللة ن  النصاص 

 كريستماناستعهارية كتعاقب دكؿ كثًنة على البلداف العريية  لذا كاف اليد ؽبم ن  تصرها يف فهارس  كقد كضع 

  ىلموت ريترك بروكلمانك زيبولدك ألفرد موليـ كيف نرتلة التقة قاـ 1613هرسا للهخطاطات العريية عاـ ف

صاص القديبة عند اطات العريية  كقد  م التطرؽ ألعهاؽبم يف هذا اجملاؿ هذا االهتهاـ يالنّ يإقباز فهارس للهخط

األؼباف كالذم أخذ عناية نتهيزة يدأ على ناتال كاسع ننذ القرف الثان  عشر  كازداد هذا االهتهاـ يف القرف 

  كقاناا اإلسبلنية كتياية ن  الرتاث اؼباايل  إذ  م نشر اؼبئات ن  النصاص القديبة  كاختاركا ننها نناهج أساسي

يتحقيقها كنشرها  ككانت ناضاعات تلك النصاص نتناعة  ننها يف الشعر العريب اعباهلي القدًن يف اعباهلية 

 .1رافيا كالفلافة .... كغًنهاغكننها يف اللغة كاألدب كالتاريخ كاعب كاإلسبلـ

اؼبخطاطات العريية نقاالت كثًنة ع  ـبطاطات  الذم كاف نرجعا نهها كناذرا يف ريترىلموت كقد كتب 

ناساهم يه يعد  كقد صدرت يف كتاب يعنااف: ) اسطنباؿ ننها: ـبطاطات عريية يف نكتبة اسطنباؿ  م تطبع

ـ(  كاؼبخطاطات اؼبكتاية خبطاط أصحاهبا يف نكتبات تركية صدرت يف ؾبلة 1953)يًنكت  (اؼبؤرخاف العرب

ORICNS  ـ  1949كاألناضاؿ  صدرت يف اجمللة نفاها عاـ  إسطنباؿطات العريية يف ـ  كاؼبخطا 1953عاـ

يف نقاالت كتبها ربقيقا  ريترـ  كلها ساهم هبا 1945افيا" عاـ ص أيا"كـبطاطات التفاًن اليت صدرت يف 

 للهخطاطات العريية.

ب عهلهم كندل هنا طرفا ننها  يعضها ىبص اؼباتشرقاف أنفاهم كيتص  يأسلا  سنذكركاالهباييات اليت 

العلهي الذم يعاد  يإنتاجهمهبا فقط  كيعضها اآلخر أنار تتص   ارترايطهم  كالقصد ن  ذكرها ها ؾبرد اعتب

                                                           
  2015راسات استشراقية  العدد الثالث  العراؽ  ينظر  ؿبهد سعدكف اؼبطام  تاريخ االستشراؽ األؼباين كنبلنح ن  أساه اؼبنهجية  ؾبلة د 1

 .237ص
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م ارسٌن العرب كإف كاف اؼباتشرقاف قد قصدكا يه يف اؼبقاـ األكؿ خدنة أنفاهم  إال أهنّ يعضه يالفالدة على الدّ 

فك  ن   "رب ن  هذ  اػبدنات أيبا استفادةالع استفاد ذلك ي دكا   ك م يتقصّ 1نع ذلك  م وبجبا  ع  غًنهم

جاه  اؼبطلق تنايف نع اغبقيقة التارىبية اليت سجلها هؤالء اؼباتشرقاف فيها قاناا يه ن  أعهاؿ  ناء اؼبطلق ك التّ الثّ 

 .2قاا إليه ن  أحباث"كنا تطرّ 

ة ر إىل نيّ ح دكف النظّ م كاؼبنقّ كله اؼبنظّ نا أسهم فيه هؤالء ن  تقدًن الرتاث العريب يف ش إنكارفبل يبك  

نفعي حبث لذاته  كلك  انعكاساهتا كانت إهبايية على العرب ك علانهم   غرضاؼباتشرؽ اليت ردبا كانت ي

تقهم ن  تقدير ناؽبم ن  أعهاؿ علهية نفيدة  كال ضًن على اؼبرء إذا اعرتؼ دبا ػبصهه  هطهمغن"كهكذا ل  

أف ذلك ردبا يكاف تافز لنا على النهاض ك االستعداد ن  جديد  كقباؿ التحدم الذم ن  نزايا ك اهباييات  إذ 

عر القدًن ننه ككلعاا يشعراء العصر اعباهلي .تأثر األؼباف ياألدب العريب كخاصة الشّ 3علينا ظركؼ العصر" تفرضه

ؾبهاعة ن  األعهاؿ فقد كاف شديد كلع يالشعر العريب ك الفارسي ك قاـ يرتصبة  تروكر  فردريشكن  يينهم 

 الشعرية إىل اللغة األؼبانية كديااف اغبهاسة ك اؼبقانات اغبريرم.

اليت أثارت ناألة  نولدكوكيف ؾباؿ الشعر اعباهلي دالها فإف أهم الدراسات اليت تناكلته هي:" دراسة 

يف حبثه  نولدكوقف ك  يف الشعر اعباهلي كهي يعنااف ) يف سبي  فهم الشعر اعباهلي(  كقد ك االنتحاؿ ك الشّ 

هذا عندا ناضاعات كثًنة تتناكؿ تكاف الشعر اعباهلي  ك طبيعته  كيدايته  ككصاله إىل العصر العباسي كتفظه  

تكرار اؼبعاين يف الشعر اعباهلي ككجاد تشايه يف صياغة يعض األييات الشعرية كعد ذلك أنر  نولدكوكقد التظ 

                                                           
 .60صنرجع سايق  ؿبهاد ضبدم زقزكؽ  االستشراؽ كاػبلفية الفكرية للصراع اغبضارم   1
 . 15صنرجع سايق  نصطفى الاباعي  االستشراؽ كاؼباتشرقاف   2
 . 60صايق  نرجع سؿبهاد ضبدم زقزكؽ  االستشراؽ ك اػبليفة الفكرية للصراع اغبضارم   3
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يااجهها اؼباتشرؽ تعاد إىل سبب كصاؿ تلك القصالد يشك  نقطعات  طبيعيا لتشايه البيئات  كأف صعاية اليت

 1ت نضطرية الرتتيب ك نتناعة يف سياقها".شذراك 

راسات ك هذ  الدراسات األؼبانية لؤلدب العريب ك الشعر اعباهلي ظلت ؿبافظة على اؼبنهج العلهي يف الدّ 

ناتال اللق ن  اؼباضاعية كيدؿ على ذلك نا  البحث كيرل يعضهم أف االستشراؽ يف أؼبانيا يقي ؿبافظا على

ك  ىتلرن  االرتياح إىل إنباؿ   يوىاسننك  جوزيف فناسك فرتز سباتاتشرقاف أؼباف كبار ن  أنثاؿ ن  اأيد

د تيادية أك غًنها كها يؤكّ  األكرييةازم ؽبم ك عدـ استعهاؽبم يف تركيه ك سياساته اػبارجية نع الدكؿ ظاـ النّ النّ 

 2األؼباف يف اختيار اؼباضاعات اليت يدرساهنا. اؼباتشرقٌن

الرتصبات  زيادة على هذ  الفع  ترصبي ن  العريية إىل األؼبانية تيث كانت تأثًنات األؼباف األهم ياؼبقارنة نع

ر  ك يعدها نث : عياف األخباالعريية إىل األؼبانية يف اجملاؿ األديب فبثّلة يف نشراهتم للنصاص األديية اعباهلية كنا 

 . لألصفهانيك جزء ن  األغاين  البن دريد  ك االشتقاؽ دللمبرّ الكان  

ن  الكتب ك اؼبصنفات كالرسال  األديية كالعلهية كاللغاية كالتارىبية كها ترصباا  فاأالكترجم اؼباتشرقاف 

يعض اؼبصطلحات كي ياقفاا العا م ع  اغبضارة العرب  ككانت ترصباهتم دقيقة أننية يليغة  يينها لالدراسات 

اا إىل ناتال رفيع جدا يف الرتصبات ها  كقد تاصلّ ة كلّ غة العرييّ أسرار اللّ  إدراؾنهم ن  استعصت عليهم لعدـ سبكّ 

 .3غاتقة يف ترصبته إىل سالر اللّ فيها عدا القراف الكرًن الذم ال سبي  إىل البلاغ تد الكهاؿ ك الدّ 

غام للهقاي  اللغة األؼبانية ك ندلاالهتا اليت يف يعض العجز اللّ  إالّ  يعد تدّ أكانت الرتاجم األؼبانية دقيقة إىل 

م اؼبعىن اغبقيقي أك اؼبقاي  الصحيح ؽبا. "ك م تك  نعرفة ترصبات اللغة العريية إىل األؼبانية لدل اؼباتشرقٌن تؤدّ 
                                                           

 . 78 77( ص1اعببارم  اؼباتشرقاف ك الشعر اعباهلي  سلالة كتب الثقافة اؼبقارنة )االستشراؽ( العدد) كهيب وبي 1
 . 35صنرجع سايق  ينظر  رضااف الايد  اؼباتشرقاف األؼباف   2
كتب العريية اليت طبعت يف الغرب( دار الفكر العريب  عادؿ األلاسي  الرتاث العريب ك اؼباتشرقاف )دراسة يف ظهار الكتاب العريب ك نفالس ال 3

 . 27  ص2001القاهرة  
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لثركة اللفظية أك استعهاؿ األؼباف هناية الطهاح   فقد أثبتت نعاعبات فبل يشًن لشّت اؼبعضبلت النحاية ساءا ل

ان  يالااقع   ك احملافظة على صاص يعقبلنية  ن  خبلؿ اإلؽباـ اؼباضاعي كالشّ اللغة أثبت قدرته على ربلي  النّ 

 محاسنلاأبي نقاالت يف الدكريات الاناية )تاؿ إعادة تركيب اعبه ( ؿ ريفليشيغة الظاهرة للغة الصّ 

 .1"لمقريزيكالتصحيحات شانلة للنصاص يف تاريخ ا

إىل  روزن موللركقد قاـ اؼباتشرقاف أؼباف " يرتصبة قااعد اللغة العريية إىل اللغات اؼبختلفة كرتصبتها ن  قب  

ـ(  مث أعيد 1848يف ؾبلدي  ) كاسباريـ(كترصبها 1831إىل األؼبانية يف ؾبلدي  ) إيفالدـ( ك 1818البلتينية )

 أوكست موللرنهها تّت اليـا  كها كضع  لفرناية كاإلقبليزية  كنزاؿطبعه أريعة نرات ياألؼبانية  كترجم إىل ا

 ةـ( كيف كتاي1863اغباء كالغٌن يف اللغة العريية ) دراسة يف أص  العريية كتفرع لغيت إفريقيا كاغببشة عنها  كأص 

 .2حاة العرب تّت اعبي  العاشرالنّ  فوجيلـ( درس 1862ندارس العرب النحاية )

غة حا العريب ؿباكلة ننهم للبحث يف أسرار اللّ غاية كالنّ راسات اللّ يالدّ  اهتهاا  أؼباف كثر فبّ كهناؾ ناتشرقاف 

صاص القديبة اليت كتبت عر العريب ك يعض النّ ة للشّ جهتهم يف الرتصباف خاصّ اعايات اليت ك العريية ك تذلي  الصّ 

يقااعد الكتاية  فتحدث يف ذلك ع  اغبركؼ ك كتايه )كبا اللغة العريية(   فيشرياللغة عريية راقية " كقد ايتدأ 

ة  كاؽبهزة الاص  .....مث   كالشدّ ةكاؼبدّ  اػبط  ك الصاالت الطايلة ك القصًنة  ك التناي   كالتاء اؼبرياطة  كاؽبهزة 

ربدث ع  يعض أساسيات الصاتية  ككصف األصاات العريية كالنرب كالتنغيم كتاهي  اؽبهزة كاإلدغاـ كيناء 

 3اغبذؼ اؼبقاطع مث تناكؿ يعدلذ اؼبباتث الصرفية".قاطع ك اؼب

                                                           
 . 323  ص1996  1أضبد عهايرة  حباث يف االستشراؽ ك اللغة نؤساة الرسالة  يًنكت  ط إظباعي  1
 . 219صنرجع سايق  اؼبنهجية   أساههد سعدكف اؼبطام  االستشراؽ األؼباين ك نبلنح ن  ؿب 2
 . 323صنرجع سايق  هايرة  حباث يف االستشراؽ ك اللغة  أضبد ع إظباعي  3
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شكله تايل  كالذم تشكلت  يفالعريب ن  ناتية أصله ك تطار   اهتهاـ األؼباف ياػبطّ إىل هذا ياإلضافة 

تاايل هناية القرف الثاين اؽبجرم )الاايع نيبلدم( ن  رصيد ن  اغبركؼ األجبدية  فيشرنبلؿبه األساسية حباب 

 .1ة ك عشري  ترفا  اليت سبث  اغبركؼ  كالنظاـ الصايت تاب ترتيبها التقليدم نكاف ن  شباني

العريب  بلع على اللغة العريية ك أسرارها كفقهها كأصاؿ اػبطّ لقد سانبت هذ  اؼبعارؼ كالرتصبات كاالطّ 

ا ساعدهم على يه لدل اؼباتشرقٌن األؼباف فب اتهافي الالعريية على تكاي  رصيد نعريف  يفكغًنها ن  اؼبعارؼ 

"كلقد أجاد يعض اؼباتشرقٌن ليس يف نشر الكتب اؼبؤلفة   عهلية التأليف يف التاريخ العريب ك تّت يف الشعر

عر العريب  كإىل جانب تأليفهم للكتب اؼبنفردة فقد ألفاا ك أصدركا  اجملهاعات اليت ربتام  فاا الشّ فحاب ي  ألّ 

اؼبكتبة الشرقية ك  : نكتبة ياريس الشرقيةكذلك نث ع نعٌن  ك  ؾبهاعة ننها على نكتبة نتخصصة يف ناضا 

هات اؼبعرفية لبلستشراؽ  اك  كانت هذ  انعكاسات للرت 2اؼبكتبة اعبغرافية العريية"قلية ك صاؼبكتبة العريية الانية ك األؼب

ة ندلاالهتا ك كتا  استعهاؿ اؼبصطلحات العريية كاؼبعرف  العريية كآداهباكك  كاألؼباين خصاصا على فقه اللغة 

 .اػبطاط العريية على اختبلفها كإتقافنعانيها 

سنة  oriensيف ؾبلة  رىلموت ريتالقاؿ كتب عنها   حّ ف صكنثاؿ ذلك "كتاب األغاين" أك اؼبخطاطات إ

كثر ن  أك   كاعترب  نرجعا للتاريخ األديب إىل القرف اؽبجرم الثالث كارل بروكلمانها ترصبه أيضا كـ(  1949)

الذم اعترب  نعرضا للحضارة  نالهوأنه نصدر للتاريخ اغبضارة العريية كاإلسبلنية كك   ك كذلك  ذلك على

العريية ن  اعباهلية إىل القرف الثالث اؽبجرم  يعكس جبد ك  تيثيات التاريخ العريب اإلسبلني ك يرصد  

ايٌن فيها يعد )تياة الببلط( كطبيعة يتفصيبلت كثًنة ع  القبال  العريية كأيانها كتياهتا االجتهاعية كتياة األن

 قيق. يف كبار اؼباتشرقٌن األؼباف كعاعبا  يالطريقة ك الفحص الدّ  نؤثرااجملتهع العباسي كفبيزاته. فكاف كتاب األغاين 

                                                           
 76.  ص2002  1تا  سعيد البحًنم  نؤساة اؼبختار للنشر ك التازيع القاهرة ط :يف فقه اللغة العريية  ترصبة األساسفالفد يرتيش فيشر   1
 . 26صنرجع سايق  عادؿ األلاسي  الرتاث العريب ك اؼباتشرقاف   2
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ت ىلمو أف نذكر هنا كذلك اؼبكتبة اإلسبلنية عبهعية اؼباتشرقٌن األؼباف اليت يدأ ينشرها العبلنة الكبًن  كاليدّ 

كقد ظهر فيها نصاص   فيلدكاألستاذ  لبرت ديتريشأاألستاذ  إداراهتاـ  كتبعه يف 1931يف اسطنباؿ عاـ  ريتر

  مث تتايع على نشر  علهاء للصفدياعبزء األكؿ ن  " الاايف يالافيات"  ريترالقديبة ؿبققة ذات شأف  فقد تقق 

كتاب   قير ىانس  كنشر  لجرجانيل  ككتاب "أسرار الببلغة" للنوبختي  ككتاب "فرؽ الشيعة" آخركف

 .1ديااف " أيب نااس" نرجاف ايفالدقدـ ن  " ألف ليلة ك ليلة" كنشر "اغبكايات العجيبة" كها أ

صبة لدرجة أهنم استعاناا يعلهاء ك حقيق كالرتّ بط يف التّ قة ك الضّ ز عهلهم ها اهتهانهم يالدّ كلع  أهم نا نيّ 

 فؤاد سزكينك محمد عبدهكشياخ األزهر يف نقدنتهم الشيخ   اإلسبلنيةغة ك األدب ك العلـا ساتذة عرب يف اللّ أ

اهتم ليضطركا أتيانا رصبصلاا أك ياتعيناا يالعرب ك اؼبالهٌن يف تعكس االستشراؽ الغريب الذم  م يتّ يكغًنهم  

يعناية  ظهر ن  النصاص العريية كفبا "ف   ؼبراجعة كتصحيح يعض الكتب  م فيها ن  أخطاء كثًنة تضر ياؼبؤل  

 .2ؼ ـبطاط  كلقد كاف عهبل جبارا"الآعشرة  خاـ  كصف فيه نا يقرب ن ضيف عشرة ؾبلدات  لوردآ

غة ؿ ؿباكلة يف أؼبانيا لتدريس اللّ أكّ  أفّ  ألبرت ديتريشيأيت ذلك ياؼباازاة نع تعلم اللغة العريية "يذكر األستاذ 

ينفاه  ه أعدّ نّ أي    م كتاية اغبركؼ العرييةيبا لتعل( فقد ألف كت1613) اؼبتايف كرستيمانالعريية كانت ن  قب  

ي   ػػ ياللغة العريية كآداهبا ليس ترصبيا علهيا فقط األؼباففكاف تعلق   3للهطبعة اغبركؼ العريية يف قاالب اػبشب"

  : إلسبلـ نثا يالعريية كاايط اؼباضاعي العلهي "ي  أف نعظههم أسلم تبّ ينأل ع  الرّ    إىل شعار خاصّ ّداتع

الذم نشر  ،وللرم أوغستذ لنفاه اظبا عرييا نث  :هم ازبّ ضك يع عثمان إسبلنهالذم ظبى نفاه يعد  ريشر

  4ك كاف هذا ترصبة الظبه األؼباين" انحامرؤ القيس بن الطقد ظبى نفاه ف ةعالبن أبي أصيبطبقات األطباء 

                                                           
 . 9 ص1998  1ا أسههاا يه يف الدراسات العريية  دار الكتاب اعبديد  يًنكت  طنجد  اؼباتشرقاف األؼباف ك صبلح الدي  اؼبن 1
 . 11اؼبرجع نفاه  ص 2
 . 7نفاه  ص 3
 . 8ص نفاه   4
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م الرتصبة ك تعلّ ك اات ن  عهرهم يف ربقيق هؤالء سن ىدفة فقد قضدبحض الصّ يأيت  م  اهباآدالعريية ك عشق  فحبّ 

ة يف اإلسبلني ك خاصّ  الرتاثك على سبي  اؼبثاؿ كتاب ن  كتب  اإلسبلنيةبلع على ـبتلف العلـا غة ك االطّ اللّ 

يعنااف  خرآككتاب   فرايتاجقه اؼباتشرؽ األؼباين تقّ  للبيضاوي لتأكي  ك أناار التنزي "أسرار ا القرآنيةف  القراءات 

خرل  ك نبلتظ هناؾ أف أإضافة إىل كتب  برجستراسرالذم تققه  البن خالويوف" آة يف القر ذاشاءات ال"القر 

اصاا يف أتكاـ ك أسرار ك  غاألؼباف تدعاا فهم اللغة العادية إىل اللغة القرآنية ك يبلغته ك القراءات القرآنية ك 

ك  للياقوتر  فقد تقق "نعجم البلداف" نا يعجز ؾبتهع العلهي ع  نش ستنفلدكيفيات هذ  القراءات كنشر 

"نعجم نا ك للنووياألظباء كاللغات"  هتذيب"ك للذىبي" "طبقات اغبفاظك البن خلكان "كفيات األعياف

 1ك غًنهم. ...البن ىشامالاًنة" "ك يللقزوين "العجالب اؼبخلاقات  كللبكرياستعجم" 

عهدهتا يف اللغة ك األدب العريب ك غًنها ن  ات الكتب العريية ك ن  أنّ  تعدّ  أخرلإضافة إىل أعهاؿ عريية 

بلع عليه ك دراسته ك ترصبته إىل اللغات ة األدب القدًن الذم أثار يشغف هؤالء لبلطّ خرل كخاصّ العلـا األ

كترصبته إىل  يز تبرييشرح  بي تمامألديااف اغبهاسة  جرايتا فخرل   "كقد نشر األؼبانية ك اللغات العاؼبية األ

"رجز العجاج "األصهعيات" ك لوردآكنشر   عمر ابن كلثوم"نقانات اغبريرم" ك نعلقة  روكرتر البلتينية  كنش

تكاية  متز  كنشر البن الطقطقي" "الفخرم يف اآلداب الالطانيةك الكلبي طهمان ك الزفياف  كركية" كديااف

لموسى بن اء العقار"شرح أظب" مايرىوفك نشر  البن يعيش"الشرح اؼبفص "  يان" كنشر البغدادي أبي القاسم

 .2"لصقوان لحنين بنك"العشر نقاالت يف العٌن" اؼبنااب  ميمون

الذم   تيودور نولدكوكيأيت على رأس الباتثٌن يف اللغات اليانانية كالعريية كالفارسية  اؼباتشرؽ األؼباين 

  ك الذم استفاد ن  نايببئية يف اليه  اعبالاّ انية  نا اكتشفت النقاش اغبهًنية ك استعاف ينتالج البحاث الاّ 

                                                           
 . 8  ص نرجع سايقصبلح الدي  اؼبنجد  اؼباتشرقاف األؼباف   1
 . 9صاؼبرجع نفاه   2
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يف كتايه "طبقات الشعراء" ك  م الجمحيبن سلّ ا ؽ نا تاص  إليهليااّ   اليانانية  كاألؼبانية األخرلب اداآل

 .1ا خفيفا"إال ناّ  ابن سلماعي الديين الذم يباه يضيف إىل أسباب االنتحاؿ الدّ 

ر له ن  الكتب اّ اللغة العريية  ك اشرتل نا تي يمجهادا يف تعل ا  يذلا فبّ  يكسوار كيعترب اؼباتشرؽ األؼباين 

لة ن  اؼباتشرقٌن األؼباف ديد  كيعترب اؼبؤسس اغبقيقي لدراسة اللغة العريية يف أؼبانيا كأكركيا كصبالعريية رغم فقر  الشّ 

رف كالصرفية كاؼبعجهية" ك إذا كانت يداية جهادهم يف الق الذي  اعتهد كعلى "كتب العريية النحاية اآلخري 

 .2يعانة دبا يف ذلك الكتب اللغاية ك ترصبة يعضها إىل لغاهتم" الرتاثاؼباضي تنصب على ربقيق كتب 

رس اللغام العريب كها نراعاهتم الفص  يٌن ناتايات ز عليه اؼباتشرقاف عند انشغاؽبم يالدّ خر ركّ آكهناؾ أنر 

يح ك األنثاؿ اؼبدك ر األديب كاػبطب نثيف الكاستعهاؽبا   عرغة يف ؾباؿ الشّ كالفص  يٌن استعهاؿ اللّ    اللغة

كتاب تاؿ " الشعر ك اللغة يف العريية القديبة". تيث أف اللغة اعباهلية ك اللغة الشعر   خبلو كاغبكايات نث  كتب 

كالقرآف الكرًن اؼبعجم اللغام العريب يألفاظ  اإلسبلـتيث أثرل   اإلسبلـاعباهلي زبتلف ع  لغة الشعر يف عصر 

ب ؾبهاعة ننها. كتغًنت كذلك اهنا كهذّ ستغىن ع  يعضها اآلخر جملعبًن كااللة كالتّ ا ن  الببلغة كالدّ جديدة ؽب

عر الاياسي كغًنها ككذلك األخرل كالعصر األنام كظهار أغراض شعرية أخرل كالشّ  اإلسبلنيةيعض العصار 

ح  على اللغة رب ياألعاجم كدخاؿ اللّ هضة األديية كالفكرية كانتزاج العيف العصر العباسي عصر اغبضارة كالنّ 

العريية فبا انعكس تلقاليا على األدب كالشعر نع الشاعر احملدث. ك  هذا استدعى قراءات ـبتلفة كشركتات 

عر دة للهاتشرقٌن األؼباف اؼبتأثري  ياؼبنتج األديب العريب كنعرفة تطارات اللغة العريية  إضافة كذلك إىل الشّ نتعدّ 

 ناتفيضالب شرتا اتعه  نصطلحات كألفاظ نعرية ـبتلفة سبانا على األغراض األخرل كاليت تتطّ ايف الذم يالصّ 

 كصحيحا ؽبا.

                                                           
 . 97ص  1997  1  يًنكت  طاإلسبلنياؼبكتب يزاف  ننذر اؼبعاليقي  االستشراؽ يف اؼب 1
 . 332صنرجع سايق    أضبد عهايرة  االستشراؽ ك اللغة  ظباعي إ 2
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ت  يلغت األلاؼ  ؼبعجم اللغة العريية ناتهد ن  اؼبصادر القديبة على اأف يضع جذاذ فيشرتاكؿ 

يف صبع ذلك  كدبعاكنة يعض األلفاظ  كقد قضى  نعاينف نعجها تارىبيا يدؿ على تطار اختبلؼ العصار  ليكاّ 

نعجهه العريب األؼباين الذم قصر  على األلفاظ العريية اؼباتعهلة  قيرتبلنيذ   قراية أريعٌن عانا  ككضع األستاذ 

 .1يف عصرنا يف الصحف كنؤلفات الكتاب اغبديثة

تدا إىل أف عدكها  هجات احملكية  فقد يلغ اهتهاـ اؼباتشرقٌن األؼباف ياللهجات الدارجةهاا ياللّ كها اهتّ 

اللغات اعبديرة يالدراسة دكف الفصحى كاعتربكها اللغة اؼبعربة على الشعاب العريية كخاصة األدب الشعيب كالشعر 

القدًن تيث ذهب البعض ننهم إلنكار أف تكاف الفصحى لغة تية قياسيا على كاقع اللغتٌن اليانانية كالبلتينية  

ًنهم ن  كضع كتب يتعليم العريية لغًن العرب يراعي فيها كجه الشبه كاالختبلؼ "كلذا كاف اليد لؤلؼباف نثبل  كلغ

اصة ها اػبيٌن العريية كاألؼبانية  تيث يتجنب األؼباين اؼبشكبلت الصاتية كالرتكيبية اليت اعتاد أف يبين عليها صبل

 .2يلغته األصلية"

بلد العريية كخبصاص ؾباؿ النحا العريب كتعليم الغرب كاألؼباف ربديدا يدراسة اللهجات كاللغات يف الب اهتمّ 

ب كالنصاص القديبة ألف ااث اللغام كأخذك  يالدرس كالتحلي  كاهتهانهم ياآلدقااعد النحا  فاهتهاا يالرتّ 

نناى  عايات الذم صادفتهم يف االطبلع تتهت عليهم نعرفة اللغة للفهم الصحيح كالرتصبة البناءة كالالصّ 

ياؽ كأدركاا أف اؼبعاين تتعدد يتعدد اتتهاالت القصد عريية ع  تّب كسبتع " كها اهتهاا يالاّ اؼبتأثري  ياللغة ال

غام عند احملدثٌن الغرب كالعرب  كلك  الذم أخذ  رس اللّ ياؽ أساس الدّ ننها  إذ تعترب تديثا ناألة الاّ 

 .3نظرية نتكانلة اؼبعا م" إطارم  م يضعاا تطبيقاهتم يف اؼباتشرقاف ع  درس الاياؽ لدل القدانى ها أهنّ 

                                                           
 .11صبلح الدي  اؼبنجد  اؼباتشرقاف األؼباف  نرجع سايق  ص 1
 .334أضبد عهايرة  االستشراؽ كاللغة  نرجع سايق  ص إظباعي  2
 .166ر اؼباتشرقٌن عليها  جانعة العريب ي  نهيدم  كرقلة  دط  صنايهة نايب  كاقع اللغة العريية كأث 3
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نافس العقالدم نع ركيا كانت سبث  نقطة انطبلؽ كبا التّ ك فإف نعرفة اللغة العريية يف أ نا سبقكن  خبلؿ 

كاغباار اغبضارم كالتأثر االهبايب ياؼباركث الشرقي كالدراسات األديية العريية  كشكلت هذ  اؼبعرفة فصبل  اإلسبلـ

ف أصبحت اللغة العريية الفصحى أافتهم كنصاصهم كـبطاطاهتم كخاصة رب كثقنهها جزاء كبًنا يف فهم الع

  هذ  اغبقيقة اليت ةيالدراسات الشرقي يب نهتمك تشرؽ أكر اكاتب عريب كنك   مباذجا نفركضا كنثبل أعلى يتبعه  

 كآدايه.الشرؽ كعلانه  اكتشفها األؼباف كركزكا على تعلهها كتعليهها لتحقيق اؼباضاعية كالعلهية يف دراسة

فرتة اغبرب كنبعدها اجملبلت األكاديبية األؼبانية  اليت  نا قب كن  الظااهر اؼبخضرنة  أم اليت تنتهي إىل 

  كؾبلة "عا م بيكر" اليت أنشأها اإلسبلـذبددت يعد اغبرب  كن  ضهنها ؾبلة صبعية اؼباتشرقٌن األؼباف  ك"ؾبلة 

يف اػبهاينيات كتاقفت يف  "الشرؽ" ؾبلة ىلموت ريترأ   يينها أنشمارتن ىارتمانالشرؽ" اليت أنشأها 

 .1زهاء عشري  عانا ريتريعد أستاذ   رودلف زلهايمالثهانينيات  كقد أصدرها 

تالة الغرييٌن إىل األقطار الشرقية على اختبلفها كاختبلؼ تلة كالرّ ألدب الرّ  فإفّ  نا سبقضافة إىل ك  إ

دبا استنتجا   كر الذم يلعبه يف تدعيم الفكر االستشراقيلغة  كاف له الدّ عاداهتا كتقاليدها كنا هبهعها ن  نعتقد ك 

ياتة كانبهركا يثقافة الشرؽ كعهراف الشرؽ جارة أك الاّ اة يغرض التّ تالة هاّ رقية سااء كاناا رّ كتأثركا يه يف الببلد الشّ 

 أكاديبيٌن سااء كتايا أك أدياء الة ـبتصٌنكاناا رتّ  كأ  كتّت الشعاب الشرقية كأمباط عيشها كعبلقتها فيها يينها

يركج الارد  قابعكغًنها فإف "أدب الرتبلت كاف  كالركاياتعنها يف الكتب القديبة  قرؤكاتقصدكا زيارة الشرؽ ؼبا 

ن  نفارقات كعجالب اتتلت يف اػبياؿ اغبيز الذم كانت تاتغله األساطًن  اآلخري القصصي ؼبا يف جعبة 

ل ذّ اقتنع هبا عقاؽبم كالشعار الذم غ  فاجد الغريياف يف الشرؽ كنعتقد  تقيقة اليت 2القديبة يف أذهاف الغرييٌن"

                                                           
 46صنرجع سايق  رضااف الايد  اؼباتشرقاف األؼباف   1
 .66صنرجع سايق  ندًن قبدم  أثر االستشراؽ يف الفكر العريب اؼبعاصر   2
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اتة هأنينة كالرّ يالطّ  إتااسهمطيفة اؼبعشر ركتهم اؼبادية الصلبة اليت تعتقد ك  شيء نادم ككجدكا يف الشعاب اللّ 

 فاية.النّ 

يب ظلذي  قضاا نعظم كقتهم ال يف تا ا تالةة ن  الرّ هبب االعرتاؼ يالفض  الذم يعاد إىل هؤالء القلّ 

تة يٌن كاؼبتشتّ  غزيرةالفرغ لنبش الرناز الفكرية كاؼبعاين األديية كإمبا يف العه  كالتّ  حر كاعب ّ تكايات ع  الاّ 

يعدنا قضى نصف قرف  كها أكثر  كارل بروكلمانقاـ يه    كها ناتتاالاؼبخطاطات كاآلثار اؼبههلة يف تلك الرّ 

 .1خ لؤلدب العريب  ن  غًن أف يكاف كتيد الذم يذؿ جهدا كهذان  نصف عهر  ليؤرّ 

تناعت اؼبعرفة ياألثر العريب ن  النصاص القديبة كـبطاط كترصبة كتأليف كتعلم اللغة العريية كفهرسة لئلرث 

 رة نافعة فقد استفاد الرتاث العريبا  "كن  ياب رّب ضّ العريب  تيث تافظ عليه هؤالء ن  التلف كاهتهاا يه

ه  يف غريته ع  ديار  كأهله حبفظه ناديا كصيانته كترنيهه  م استفاد علهيا ن  تيث ربقيقه كنشر  كترصبت اإلسبلني

  هذ  اعبهاد ن  اؼبلحاظات اعباهرية كاؼبنهجية اليت أدت إليها فقداف عان  دراسات تاله  كاف  م زب كإعداد

 .2االنتهاء الثقايف ؽبذا الرتاث"

اف يف خدنة الرتاث العريب ن  تيث فهرسته كربديد أناك  كجاد  يف اؼبكتبات كاؼبتاتف كقد أسهم اؼباتشرق

كاعبانعات الغريية  فاهلت فهرسته الاصاؿ إىل هذ  الكناز يذاهتا أك تصايرها كهذا إقباز كعه  جلي  وباب 

 لبلستشراؽ يف خدنة الرتاث العريب كالعرب أنفاهم.

 لدل اؼباتشرقٌن  ىبتلف ن  تيث التعبًن كاغبكم ن  ياتث آلخر  إال أف نذكر جاانب القصار كالتقصًن

فالذي  يبيلاف إىل االعرتاؼ يفض  اؼباتشرقٌن على الرتاث العريب تكاف لغتهم )اعتذارية  دفاعية  تربيرية( عند 

العريب تديثهم ع  جاانب التقصًن كالقصار  كالذي  يبيلاف إىل التقلي  ن  شأف اؼباتشرقٌن يف خدنة الرتاث 
                                                           

 .67  صنرجع سايقندًن قبدم  أثر االستشراؽ يف الفكر العريب اؼبعاصر   1
 .43صنرجع سايق    كاإلسبلنياؼباتشرقٌن يف نشر الرتاث العريب  إسهاناتالنهلة   هيمإيراعلي ي   2
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تكاف لغتهم )هتجهية( عند اغبديث ع  اؽبنات كاألخطاء الذم كقع هبا اؼباتشرقٌن يف خدنتهم هاته  كيصعب 

جدا لدل هؤالء الدارسٌن يناعيهم  تناسي أهداؼ اؼباتشرقٌن اليت كانت نبعث انطبلقاهتم األكىل يف اهتهانهم 

خباصة كيف الاقت نفاه اقتضت اؼباضاعي كالعدؿ  سبلنياإليعانة  كيالرتاث العريب  اإلسبلنيةيالثقافة العريية 

قب  غًننا كمبتث  إىل  ياإلنصاؼيعض جهاد اؼباتشرقٌن اؼببذكلة يف هذا اجملاؿ كي نتهتع كب  أكال  إغفاؿعدـ 

 .1اؼباضاعية نابقا

 األؼباف الذي  أسههاا يف خدنة الرتاث العريب كأهم أعهاؽبم الرتصبية: اؼباتشرقٌنأهم 

  1847ياف   –أشعار اغبهاسة أليب سباـ التربيزم -(:1861-1788) .ج فرايتاج -1

 .1823ياف  -قصيدة يانت سعاد-                                          

 1837تاذبارت ش –نعلقة عهرك ي  كلثـا  - (: 1866-1788) روكرت شفريديري -2

 .1829نقانات اغبريرم   -

 .1827جا تنج    -غازم للااقدمقام ن  اؼب – :(1875-1803) ايفالد .ه -3

 .1829ياف   –ارث الي  تلزة نعلقة اغب–:(1881-1803) فلرز .ج -4

 .1829ياف   –نعلقة طرفة ي  العبد  -   

 .1845التعريفات لعلي ي  ؿبهد اعبرجاين  -:(1870-1806) فلوجل .ج -5

 .1853تاريخ أنثاؿ ن  نقانات اغبريرم   – :(1895-1811) ديرنيورج.جوزيف -6

اليبزج   ين اريخ سين نلاؾ األرض كاألنبياء غبهزة األصفهات -:(1897-1813) الد .ج.مجوتف -7

1844. 

                                                           
  110  ص1994ينظر  عبد اهلل ي  عبد الرتيم عايبلف  ربقيق اؼبخطاطات يٌن الااقع كاؼبنهج األنث   نكتبة نلك فهد الاطنية  الرياض   1

116. 
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 ـ.1854   جاليبز   تاريخ أيب الفداء – :(1884-1816) رايسكو .ج.ج -8

 ـ.1755اليبزج  –رسالة اي  زيدكف إىل اي  عبدكس  -

 ـ1856النية العجم للطغرالي  اليبزج   -

 ـ.1843س  اليدف  نعلقة طرفة اي  العبد شرح النحا -

 ـ.1950اليبزج   –اؼبعلقات الابع  :(1869-1820) آرنولد .ف -9

 ـ.1861ديااف اؼبتنيب يشرح الااتدم  يرلٌن   – :(1903-1821) فريدريخ ديتريش -10

عاليب  اليبزج  ثتص  يٌن اؼبتنيب كسيف الدكلة لل رسالة فيها -

 ـ.1847

 ـ.1845نهله   يرلٌن   رسالة أيب دلف ناعر ي  -:(1893-1822) دي شلوتسير .ك -11

 ـ.1858ديااف اغبادرة  اليدف   -:  (1868-1836) انجلمان.و.ه -12

 ـ.1882اؼبفض  الي  يعيش  الينربج   – :(1917-1837) يان .جوستاف -13

 ـ.1900كتاب سبايه  يرلٌن   -

 ـ.1868قصة عنرتة  اليبزج   – :  (1890-1838) توربيكو .ه -14

 ـ.1882كتاب اؼببلت  الي  دريد  هايدلربج   -

يف ندح النيب )عليه الابلـ(  اليبزج   ىقصيدة األعش -

 ـ.1845

 ـ.1902األصهعيات لؤلصهعي  يرلٌن   – :(1909-1838) آلوارد . فيلهلم -15

 ـ.1883ن  أنااب األشرؼ للببلذرم  جرايفافالد   -
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الي   اإلسبلنيةالفخرم يف اآلداب الالطانية كالدكؿ  -

 ـ.1860الطقطقي  جاتنج   

 ـ.1861س  جرايفيافالد  ديااف أيا ناا -

 ـ.1903ديااف األراجيز للعجاج كالرقيات  اليبزج   -

 ـ.1881ـ  يًنكت  1870ديااف عنرتة العباي  لندف   -

العقد الثهٌن يف دكاكي  الشعراء الانة اعباهليٌن  لندف  -

 ـ.1902ـ  ياريس 1870

ـ  نع دم 1809فتاح البلداف للببلذرم  جريفافالد   -

 خايه.

 ـ.1809ا  جريفافالد  قصيدة تأيط شر  -

 ـ.1889كتاب سبايه  ياريس    – :(1908-1844) ديرنبورج .ىرتويج -16

 ـ.1869ديااف النايغة الذيياين  -

 ـ.1887تتهة ديااف الشعراء اؽبذليٌن  يرلٌن   – :   (1918-1844) فلهاوزن .ج -17

 قصالد يف الغزؿ أليب صخر اؽبذيل -

 ـ.1928 دت الكربل الي  سعأجزاء الطبقا -:(1980-1845) زاخاو إدوارد كارل -18

 ـ1889ديااف زهًن اي  أيب سلهى   – :(1924-1848) الندبرج كارلو -19

 ـ.1875قصص كتكايات شانية   -

 ـ1911ي  اليبزج  لديااف تا م الطا –:ـ(1922) شولتنس .ف -20



 الفصل األول                                          الخلفيات اإلبستيمية للفكر االستشراقي

 

131 

 

 ـ.1911لت  اليبزج  ديااف النية ي  الصّ  -

 ـ.1911غبليلة كدننة الي  اؼبقفع  يرلٌن   -

 ـ.1884النها ليحي اي  داككد  فيينا   إصبلتاترسالة يف – :(1913-1850) فيلهلم باخير -21

كتاب الشرالع على نذهب اليهاد ؼباسى ي  نيهاف العربم    – :(1914-1851) ياكوب بارث -22

 ـ.1881اليبزج  

 ـ.1902ديااف القطاني  اليدف   -

 ـ.1910ديااف تااف ي  ثايت   – :(1943-1854) ىرتويج ىرشفلد -23

 ـ1906ي  اليبزج  عديااف اؼبتلهس يركاية األثـر عبيدة األصه-:(1909-1857) فلرز كارل -24

 ـ.1862نعلقة زهًن ي  أيب سلهى   -:(1835-1867) روزنموتر .إي. ف -25

 ـ.1899نناقب عهر ي  عبد العزيز  الي  اعبازم  اليبزج   – :(1933-1868) ىنريخ كارلبيك -26

 ـ.1891 ديااف لبيد  اليدف  – :(1948-1868) بروكلمان . كارل -27

 ـ.1904ن  طبقات اي  سعد  اليدف   -

 ـ.1900عياف األخبار الي  قتيبة  يرلٌن   -

 ـ.1895الافاء يف الفضال  اؼبصطفى الي  اعبازم  اليبزج   -

 ـ.1900ديااف الفرزدؽ  نيانخ   – :     (1950-1875) ىل .ج -28

 ـ.1916طبقات الشعراء الي  سبلـ اعبحهي  يرلٌن   -

 ـ1818قام ن  رتلة اي  يطاطة  فيينا  – :(1850-1892) ارتنج.ج.ل كوزج -29

 ـ.1819نعلقة عهرك ي  كلثـا يشرح ـبطاطات  ياريس   -

 ـ.1834ليٌن  ذن  أشعار اؽب 1نج -
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 ـ.1854ليٌن ذديااف الشعراء اؽب -

 ـ.1936الفهرسة الي  ندًن  اجمللة الشرقية األؼبانية   – :ـ(1894)نالاد  فوك يوىان -30

 ـ.1934الد أيب الفرج الببغاء  اليبزج  قص  -: ـ(1894)ت  فولف.فيليب -31

 ـ.1923اغبي  كاؼبخارج للخصاؼ  هانافر   – :(1969-1902) شاخت . جوزيف -32

 ـ.1930اؼبخارج يف اعبي  للشيباين  اليبزج   -

 ـ.1909ديااف عهر ي  أيب رييعة  اليبزج   – :(1938-1827) شفارتز . بوليس -33

 ـ1903ي  أيب أكس اؼبزين  اليبزج   اديااف نعن -

 شعر يزيد ي  نعاكية. -

 ـ.1952شعر أيب دؤاد األيادم   – :(1982-1909) جرونباوم.جوستاف فون -34

 ـ.1974ناال  يف النها   – :)نعاصر( زيلهايم.رودولف -35

 ـ.1964نار القبس يف أخبار النحاة كالشعراء لليغهارم  أؼبانيا   -                                       

عهاؿ الرتصبية اليت ترصبت إىل األؼبانية كلغات أخرل ن  طرؼ اؼباتشرقٌن األؼباف تيث هذ  األجزاء فب  األ

فيه إىل  ا"عرؼ األؼباف يدقة البحث كالصرب عليه  كاالستطاعة العجيبة يف أف يؤلفاا يٌن أجزاله اؼبتنافرة  كأف يصلا 

 .1أدؽ النتالج كأعهقها"

كـبطاطه احملقق كنعاجم كنصاصه القديبة ن  نصادر  اركثهنلع على ارس كالباتث العريب يطّ فه  يبقى الدّ 

كياتدؿ يف أعهاله كنناسباته  هدشياتغة العريية نثلها يتقنها صاتبها؟ كه  يظ  ن  اللغريية الغًن نتهكنة 

ب كنلـا هؤالء كنصفهم يٌن ننصف تنعانظّ   العلهية كاألديية ياؼباتشرقٌن كإقبازاهتم تاؿ نارثنا األديب؟ كه 

                                                           
 .184  ص1982  1يا  نعهد االمباء العريب  يًنكت  طنيشاؿ جحا  الدراسات العريية كاالسبلنية يف أرك  1
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قراءته قراءة  كإعادة ننصف ؿبايد كغًن ؿبايد ناضاعي أك ال؟ فقد أنبلنا اعباهر الذم ها الرتاث العريب كغًن

عريية العريية الصحيحة اؼبباشرة دكف كساطة استشراقية غريية على اختبلفها يف نفس الاقت "كب  نقدر  علهاء 

يف كتاهبا: "مشس اهلل تاطع على الغرب"  ىونكو يدزيغر االستشراؽ األؼباف كآخرهم اؼباتشرقة األؼبانية اؼبعاصرة 

كيف كتاهبا الذم صدر تديث يعنااف: "اهلل ليس كذلك" جهادهم العلهية العادلة  كنشكر ؽبم ياسم العلم 

 .1للحقيقة ككقافهم يف كصف النزاهة العلهية كالتزانهم ياؼباضاعية كالبعد ع  األهااء كاألغراض" إخبلصهم

 

                                                           
 .132صنرجع سايق  ؿبهاد ضبدم زقزكؽ  االستشراؽ كاػبلفية الفكرية للصراع اغبضارم   1



 

 

عر اني: االستشراق األلماني والش  الفصل الث  
 العربي

 

 ا١تستشرقوف األ١تاف القدامى كالّشعر العريب: أو ال
 العريباحملدثوف كالّشعر األ١تاف  ا١تستشرقوف:اثاني
 ا١تقارنة: اثالث

  



 االستشراق األلماني والشعر العربي                             ل الثاني:                     الفص

135 

 

 : توطئة
الذم طا١تا آثار شغف عر العريب القدًن دت ا١تواضيع اليت اىتم هبا ا١تستشرقوف األ١تاف فيما يتعلق بالشّ تعدّ 

عر من قيمة ل يف أذىاهنم تصورات كثَتة يف مضمونو كسياقو ا٠تارجي، كمل احتواه ىذا الشّ ىؤالء ا١تستشرقُت كشكّ 
ة أثرت فيو كبشكل كبَت خاصة ات مهمّ لت ٤تطّ فنية كموضوعاتية كذلك من خالؿ مركره بفًتات زمنية ٥تتلفة شكّ 

٥تتلفة من حياة العرب ك٬تسد كاقعها كبيئتها ا١ترسومة يف األبيات الشعرية  الشعر اٞتاىلي الذم كاف يعكس أ٪تاطا
 اليت كانت تعرب فعال عن العريب يف ىذه الفًتة.

ىذا اإلرث الشعرم القيم تناكلو األ١تاف من زكايا شىت بداية بالتأريخ لو ك٤تاكلة البحث يف جذكره كبداياتو، 
تشرقُت األ١تاف القدامى كمل يتوقفوا عند ىذا بل راحوا يبحثوف يف قائلي كىذا فعال ما قامت بو فئة بارزة من ا١تس

ىذا الشعر من شعراء اٞتاىلية البارزين الذين ظلت أشعارىم منحوتة يف األذىاف كالصحائف كمغركسة يف قلوب 
ية كصو٢تا عاشقي الشعر العريب من العرب كالغرب، مث كاصلو كذلك إىل معرفة مسار ىذه القصائد كاألشعار ككيف

 غلى الالحقُت من القارئُت كا١تدكنُت كمل ينسوا أبدا الركاة كطبيعة ركاياهتم لو.
عاًف األ١تاف مسائل عدة كقضايا ٚتة عن الشعر اٞتاىلي الذم أخذ اٟتصة األكرب يف ىذه الدراسات 

عر من تطورات يف ققو الشّ ح بعد ظهور اإلسالـ كما إىل الشعر العريب يف فًتة ما كإضافةعند القدامى كاحملدثُت، 
 عصور الحقة بعدىا كخاصة يف العصر العباسي أين عاش العرب أزىى أيامها كأهباىا.  

كل ىذه ا٠تطوات كا١تراحل مل يغفلها ا١تستشرقوف األ١تاف كحاكلوا الوقوؼ عندىا بأدؽ تفاصيلها نظرا 
  ٖتقق ا١توضوعية العلمية يف العمل األديب.أل٫تيتها يف اٞتمع كالتحقيق كاٟتفظ كغَتىا من ا١تسائل األخرل اليت

ما ا١تستشرقوف األ١تاف الواردكف يف ىذا الفصل إىل ٪تاذج لبعضهم ٦تن كانت ٢تم البصمة الواضحة كالقيمة 
معتمدين على  اختيارنا ٢تا اعتباطا بل انتقاء يف الشعر العريب من خالؿ األتراؾ كالتأريخ كالتأليف كالًتٚتة كمل يكن

ة كمنهم من كانت كاالختالؼ ا١توجود بينهم كالتكامل من جهة أخرل، فمنهم من كانت لو دراسة نسقيّ التنوع 
 سياقية حيث تكاملت العماؿ كاتسقت.

إىل ىذا كلو مل يهمل ا١تستشرقوف األ١تاف اٞتانب اللغوم بل عدكه ركنا أساسيا يف أعما٢تم كتطبيقا  إضافة
منهم أف متفردة يف ألفاظها  إٯتاناقدامى ك٤تدثوف اللغة العربية  -لهمإف مل نقل ك–١تنهجهم، فقد أتقن جلهم 

 ٯتكن االعتماد على الًتٚتة ألهنا ال ٖتقق ٢تم الغرض ا١توجود. كعباراهتا كال
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مل ٮتفت نور الشعر العريب القدًن عند ا١تستشرقُت األ١تاف احملدثُت بل زاد نوره حُت تعددت قراءاتو 
بحث كالقراءة اٟتديثة، كهبذا يظل موضوعا خصبا للدارسُت من ا١تستشرقُت األ١تاف على كمفاىيمو بتعدد مناىج ال

 اختالؼ أزمنتهم كتوجهاهتم كمناىجهم البحثية.
ىو التشابو يف ذلك  فما طبيعة ىذا التنوع الذم مس الشعر العريب بُت قدامى ا١تستشرقُت األ١تاف ك٤تدثيهم ؟ كما

 االختالؼ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االستشراق األلماني والشعر العربي                             ل الثاني:                     الفص

137 

 

 عر العربي: المستشرقون األلمان القدامى والش  الأو  

ة يف بادية قاحلة كصحراء قاسيّ  شيء ل ٢تم كلّ ثّ ٯتو ألنّ ، منو معر م األديب كالشّ ثهاًت لطا١تا افتخر العرب ب

ا١تكاف  واكقد ألف مة عند ترحا٢تكخاصّ ، بيعة اليوميةس ضمن ٖتديات الطّ عر ا١تتنفّ فكاف الشّ ، كطبيعة ال ترحم

 ،مكغزكاهت مخا لبطوالهتمؤرّ اليومية  مهتٟتيا امقيد م،كأحاسيسه ىما عن شعور عر معربّ فكاف الشّ ، عليو كاادكاعت

 ،٢تذا كاف لو اٟتضوة كا١تكانة ا١ترموقة، ورىذه الصّ  عر كلّ د الشّ جسّ ، مبإ٧تازاهتكمفتخرا ، ممدافعا عن قبيلته

 .تو كتدكينو كحفظو ...اخلعر كحقيقرحت يف بداية ىذا الشّ ة قد طّ ككانت مسائل عدّ 

اكية العقلية ذلك قايف اٟتضارم ٭تاكؿ أف يرل من الزّ كىو يف موقفو الثّ  ،ة ا١تعرفةعر مادّ يف الشّ الجاحظ يرل 

 .1عر بُت العرؽ العريب كغَت العريب كبُت البادية كاٟتضارة أم أف يلحظ أثر اٞتنس كالبيئةفاكت يف الشّ التّ 

وحدىم بل شغل أيضا ا١تستشرقُت الذين حاكلوا البحث يف حقيقتو كماىيتو عر العرب لكمل يشغل ىذا الشّ 

 ركا معارفهم لفهمو كٖتقيقو باعتبار جلّ ابو، كمنهم ا١تستشرقوف األ١تاف الذين سعوا يف ىذا الباب كسخّ ككتّ كأصولو 

 ا١تخطوطات العربية يف جامعاهتم.

عر كنشره كجالء راسات يف توثيق ىذا الشّ كتكثر الدّ اقو، اٞتاىلي تزداد كيكثر دارسوه كعشّ العناية بالشعر ّ 

ر غة كبو فسّ هتا، عليو قامت علـو اللّ حسب، بل ىو زاد العربية كمادّ فا من الفنوف األدبية عر فنّ كليس الشّ صورتو...

ى  غة العربية كعللذلك فاٟتفاظ على ىذا الشعر ىو حفاظ على اللّ ، ساف العريبـ اللّ ، كبفضلو قوّ القراف الكرًن

، كىي أقدـ لغات العامل اليت كصلت كاملة كجعلها باقية راسخة موجودة كخلدىاغة كتاب اهلل الذم حفظ اللّ 

 .2ؽ أىوائهم كأمصارىممتماسكة ٬تتمع عليها أىلها رغم تفرّ 

أعماؿ  دعر العريب القدًن ككقفنا عنصوا يف الشّ ن ٗتصّ عرض جهود ا١تستشرقُت القدامى ٦تّ نكقد ارتأينا أف 

 م من ٖتقيق كترٚتة كدراسة.بعضه

                                                           

 
 .36، ص 3981، 4دار الثقافة، بَتكت، لبناف، ط ، عباس، تاريخ النقد األديب عند العرب إحساف1
 .5،6، ص 3997، 3، بَتكت، ط اإلسالمي، دار الغرب الشعر اٞتاىلي بُت الشك كالتوثيقف ك ، ا١تستشرقو ٭تي كىيب اٞتبورم 2
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َت اجم كالسّ غة كالًتّ كاللّ  اآلدابىل ما حققو كنشره ا١تستشرقوف من كتب إكلو نظرنا نظرة متأنية فاحصة 

شر كمزاؿ تعطينا مدل الفائدة اليت عادت على الفكر كالًتاث العريب يف كقت كاف النّ  بقات كالفلسفة كالعلـوكالطّ 

ا كمسخا ١تخطوط يف طباعة رديئة ال تستثٍت من ذلك إال خنس اإلسالميةكالبالد ية يف كثَت منو يف األقطار العرب

 .1جارة كالكسب العاجلة من غَت ميداف التّ قُت األفراد كىم قلّ بعض احملقّ 

ؼ من ، كنتعرّ ألدبية االستشراقية على اختالفهاقف كقفة ا١تستفيد الواعي من األعماؿ انىذا ال ٯتنع من أف 

ألف ىناؾ من حافظ على ا١تخطوطات  برّمتهاها األعماؿ االستشراقية كنرفض نا كال ٧تمل كلّ ثرات خال٢تم على

يف دراسة  إسهاماهتاهبا ْتثنا ىذا كنكتشف  ىذه الفئة من ا١تستشرقُت اليت ٩تصّ ىل الضوء ا١تعريف.إالعربية كأباهنا 

 مية .عر العريب القدًن كفق مناىج ٥تتلفة سادىا طابع ا١توضوعية كالعلالشّ 

 :Johan Jacob Reiske   (7171 – 7111  )يوىان جاكوب رايسكو

كاف العلماء األ١تاف يعتقدكف أف اللغة العربية ٣ترد ٢تجة كمل تصنف بعد من اللغات ، كىي عبارة عن ٢تجة 

العربية  عامية تفرعت عن العربية ، ٢تذا مل تلق االىتماـ الواسع من طرؼ ا١تستشرقُت األ١تاف ، كهبذا فالدراسات 

تفسَت الكتاب كانت خفية عن اىتماـ ىؤالء ا١تستشرقُت ، خصوصا كأف ىذه الدراسات كانت مقتصرة على 

 .2ىوتالّ ال ا١تقدس من قبل رجاؿ

أك سياسات أ١تانية مثل بقية الدكؿ األكركبية  بإيديولوجياتالدراسات االستشراقية األ١تانية مل ترتبط  بيد أفّ 

ف يف منهجهم و كايطاليا، فمسَتة االستشراؽ األ١تاين كانت ٥تتلفة، كمستشرقوىا ٥تتلفاألخرل كفرنسا كاسبانيا 

 ىلفارتك ويستلفذكدراساهتم لألدب العريب كاللغة العربية اليت كجدت االىتماـ الكبَت من قبل أ١تاف كثر أمثاؿ : 

 .يوىان جاكوب رايسكو ك

                                                           

 .31سابق، ص ٭تِت اٞتبورم، ا١تستشرقوف كالشعر اٞتاىلي، مرجع  1
 .317، ص ف فوؾ، تاريخ حركة االستشراؽ، مرجع سابق، يوىاينظر 2



 االستشراق األلماني والشعر العربي                             ل الثاني:                     الفص

139 

 

ة يف أ١تانيا كأكركبا كمات فقَتا بعد أف أطلق على ىذا ا١تستشرؽ ا١تؤسس اٟتقيقي لدراسة اللغة العربي يعدّ 

، فأتقن النحو العريب معتمدا ها، كأحس بشعور قوم إتاىهاشغف هبذه اللغة كأحبّ  ،1نفسو شهيد األدب العريب "

 البسيطة . كإمكاناتوعلى نفسو 

ت األخرل ايف مرحلة مل تأخذ فيها اللغة العربية حقها، كمل تأخذ مكانتها ضمن اللغ رايسكو ظهر

 . العقيم ، فكاف حامال ١تشعلها يف ىذا الوسط االستشراقيكالدراسات االستشراقية

و كاف يف أنّ : " رايسكوعن  كاترينا مومزن يف الواليات ا١تتحدة األمريكية تقوؿ عميدة األدب األ١تاين

 .2موضوعات االستشراؽ أكرب عامل يف اللغة العربية أ٧تبتو أ١تانيا "

 (3717–3778غ ، كتلقى تعليمو خالؿ السنوات )ا ـ ألب دبّ 3736دينة زكريخ سنة يف م رايسكوكلد 

ية حىت ل عن الوصف كال ٖتد حدكد ، كال ٬تد تفسَت الدراسة العرب، كبولع بالغ ٬تٔتدينة ) ىالو (يف دار األيتاـ 

، كقد استطاع ة اليبزيجـ يف مدين3711منذ سنة  حرة كاستقاللية كاختيار خاص الدراسة بإرادة، حيث باشر لديو

، كاقتٌت رغم فقره خارجي كمعتمدا على موىبتو ا٠تاصة، ٕتاكز كل صعوبات اللغة العربيةمستغنيا عن أم عوف 

 مصدرا، فأصبح غوية كالنحوية للغة العربيةكهنل منها ما استطاع لبلورة معرفتو اللّ  3،سائر الكتب العربية ا١تتيسرة

 .من كتب ك٥تطوطات كغَتىا العربية إصداراتمن  ما ىولكل 

انية عندما كاف يدرس ـ يف مدينة " ليتسك " األ١ت3717اللغة العربية برغبة شديدة يف ربيع  رايسكو ملّ تع

تابع اىتمامو با١تخطوطات ، بعد ذلك حو العريب، كبدكف مساعدة من أحد استطاع أف يتقن النّ يف جامعتها

، ت العربية رغم ضيق ظركفو ا١تاديةالبحث يف ا١تخطوطا إىلة، كإتو ، عندما استوعب كل ا١تطبوعات العربيالعربية

ىل إد على مكتبة ليدف ٭تتاج ، كالًتدّ محينما جاء يف فًتة العوز ا١تادّ  ،ذلك إىلكن شغفو با١تخطوطات دفعو ل

                                                           

 .311، ص 7113، 3، ج 3سالمي، لبناف ، ط اج ساسي، نقد ا٠تطاب االستشراقي، دار ا١تدار االسامل اٟت 1
 .16، ص 3995، شباط، 394العريب، ترٚتة : عدناف عباس علي، ٣تلة عامل ا١تعرفة ، العدد ، جوتو كالعامل كاترينا مومزف 2
 .331، ص ف فوؾ، تاريخ حركة االستشراؽ، مرجع سابقيوىا 3
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للغة بع مقابل السكن كا١تأكل، كعمل يف الوقت نفسو كمدرس خصوصي حا لتجارب الطّ ماؿ، عمل مصحّ 

 .للطالب ا٢تولنديُت هبذه اٞتامعة بالالتينية، كيف احملادثة انيةاليون

بعنواف : "عجائب  ا١تقدكر يف نوائب  ابن عربشاهؿ كتاب عريب عمل على ترٚتتو ىو كتاب ا١تؤرخ كاف أكّ 

ليو بعد ذلك بًتتيب ا١تخطوطات يف مكتبة إعهد تيمور لنككتاب يتحدث عن اٟتاكم التتارم  وكى ،تيمور"

مو لتحقيقها مثال : " ا١تعارؼ ، فقاـ بنسخ ا١تؤلفات ا١تخطوطة اليت هتذلك فرصة ٦تتازة أ لو، فهيّ "يدفل"جامعة 

 .1ككثَتا غَتىا، البن أبي أصيبعة" كالبلداف "  ،، كتاريخ أبو الفدا البن قتيبة

أثرىا ،  حدل ا١تخطوطات اليت كجدت يف مدينة اليبزيج ، ككاف ٢تذه الًتٚتةإمن  ىرمسكما ترجم رسالة 

ف مل يعد يوجد اآلو نّ إ: " رايسكوعنها بعد أكثر من مئة عاـ على كفاة  فالشيرحيث قاؿ ا١تستشرؽ األ١تاين 

 بن عشرين سنة يستطيع القياـ بًتٚتة أحسن منها حىت كلو كاف حاصال على أفضل التعليم كمتلقنا أصحّ اشاب 

 .2خر"آأرغب يف فضل ، كال رايسكو يضيف :" ليتٍت اجتنبت غلطات مثالوسائل" 

عوب كمناطق الشّ  على القراء أف يتابعوا مصائر كلّ  رايسكو :" لقد ٘تٌّت  رايسكوعن  كيوىان فو يقوؿ 

 إىل، كيشد االنتباه كمانيةالرّ  إلىاإلمرباطوريةيونانية أك تابعة عرب السنُت، اليت كانت يف يـو من األياـ  كإفريقياالشرؽ 

، كاٟتركب الصليبية النورمانبعصور كالبزنطيُت، مركرا شاراللكبيرقائمة منذ أياـ  العالقات ا١تتبادلة اليت كانت

كيربز الفوائد اليت ٯتكن للمؤرخ الغريب أف يستخلصها من ، اإلسالميىل اٟتركب الًتكية بُت أكركبا كالعامل إكصوال 

 .3"رؽمعرفتو بالشّ 

و حاكؿ فالذية ألنّ كإرادة٢تذا ككاف ذك عزٯتة قوية و مل يستسلم أنّ  الّ إ، يالحقو كيكبح ٫توكاف العوز دائما 

 الع عليها .طّ لإلاٟتصوؿ على أكرب قدر من ا١تخطوطات 

                                                           

1
 .716، ص 3984، 3للماليُت ، بَتكت، ط الرٛتن بدكم ، موسوعة ا١تستشرقُت، دار العلم ، عبد ينظر 
 .36، ص ، مرجع سابق3، ج األ١تافد ، ا١تستشرقوف جنصالح الدين ا١ت 2
 .336، ص ، تاريخ حركة االستشراؽ، مرجع سابقؾيوىاف فو  3
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ا١تكتبة ليو ا١تؤلف الشهَت لكتاب "إأف ٭تصل على ٥تطوطات عربية فبعث  رايسكوبعد ذلك كاف على 

سخة من مقامات نب(  ـ3719 –ـ3681يف مدينة ىامبورغ ) من  يوىان كريستوف قولف" كىوالعربية

ىل الالتينية استنادا إ، كترٚتتها السادسة كالعشرين ٔتتنها العريب ا١تقامة رايسكو، كنشر يف ٣تموعتو ا٠تاصة الحريري

 .1عليوىل ىذه ا١تخطوطة كسريعا ما ٖتسنت ترٚتاتو كتفوؽ إ

ألخَت ١تزيد من ع ىذا اتطلّ  اكإ٪تّ ، قولفف رغبتو كطموحو عند ىذه ا١تخطوطة اليت قدمها لو توقّ يمل 

، ٦تا جعلها مقصد كل ات من ا١تخطوطات العربية النادرةاليت احتوت على ا١تئك ا١تخطوطات ا١توجودة ٔتكتبة ليدف 

الع على ىذه ىل ىولندا لالطّ إالذم سافر  رايسكو، كمنهم بيُت ا١تهتمُت بالدراسات العربيةالعلماء األكرك 

 ا١تخطوطات رغم فقره .

فأراد مساعدتو  قولفليسلمو رسالة توصية من  دوارفيللعامل اللغوم الكالسيكي ْتث عن ايف أمسًتداـ 

ليو ٔتراجعة إعلى مساعدتو فعهد  دوارفيلإصرارالذم زاد من  الشيء، رفض الفكرة رايسكوبا١تاؿ لكن 

 .2األدبيةصحيحات كشغلو بطائفة كبَتة من األعماؿ التّ 

و انطلق ٨تو ليدف كقصد ىناؾ أنّ  إالّ دوارفيلدبية عند ببعض األعماؿ األ رايسكوغم من عمل كعلى الرّ 

ات الشرقية يف ، كأستاذا للغإ٧تليزياالذم كاف قسيسا  ،(ـ3756 – ـ3686)  شولتنزا١تستشرؽ ا٢تولندم 

وات أك ٢تجات خغة العربية كالكلدانية كالسريانية كاٟتبشية ىي لغات أاللّ  يعترب أفّ  شولتنز، كافجامعة ليدف

 .3العربية غةأخوات للّ 

ا١تخطوطات اث العريب ا١تخطوط يزداد يوما بعد يـو كلما غاص يف ىذه بالًتّ  كإعجابوغة العربية و للّ كاف حبّ 

 سو على االستمرارية كالبحث .ا ٛتّ ق فيها ٦تّ كتعمّ 

                                                           

 36ص مرجع سابق، ، 3صالح الدين ا١تنجد، ا١تستشرقوف األ١تاف، ج 1
 333ص بق، مرجع سا، ، تاريخ حركة االستشراؽؾيوىاف فو  2
 71ص مرجع سابق، ، تشرقُت، موسوعة ا١تسعبد الرٛتن بدكم 3
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تلميذا لو كحصل ٔتساعدتو على  رايسكوعطيل الصيفي للجامعة أصبح دريس بعد التّ التّ شولتنزعندما تابع 

ا١تؤرخُت ككتب اٞتغرافيا، ثار آعمق يف ، ككانت رغبتو األكىل التّ خطوطات اليت طا١تا اشتاؽ لرؤيتهاذف ٔتطالعة ا١تاإل

 .1عر العريبس الشّ يدر أكصاه  شولتنزكلكن

، كالفضل ريب ٖتقيقا كقراءة كفهرسة كترٚتةعر العوجو ٨تو الشّ يف التّ  رايسكوؿكانت ىذه البداية اٟتقيقية 

عر األموم كأشهر عر اٞتاىلي كالشّ الذم نصحو بذلك كاالىتماـ أكثر بالشّ  شولتنزىلإوجهة األدبية يعود ٢تذه ال

 اٞتاىلي . القصائد ألبرز شعراء ىاذين العصرين كباألخصّ 

نة اليت تلت ، كيف السّ طهمان، كديواف  للشنفري، كالمية العرب الكربل جريرأشعار  ـ3719نقل يف سنة 

قات اليت عكف على ، با١تعلّ العرب الشهَتة يف العصر اٞتاىلي بقصائد بشكل خاصّ  اىتمّ  و، لكنّ البحتريٛتاسة 

كىي ككقع اختياره أخَتا على أطو٢تا للعمل هبا  فارنر يف ٥تطوطات حاسابن الن  ك التبريزيدراستها مع شركح 

 ـ .3747خم يف عاـ .كمن مت طباعة ىذا العمل الضّ 2طرفة بن العبدمعلقة 

ألنساب تبدك منو عالقة القرابة بُت لال ك و يضيف أيضا جدفصيل كما أنّ بالتّ  طرفةبعد حياة كيبحث فيما 

، قدمة تأليفو ىذاميف  رايسكوواريخ اليت اقًتحها ضبط التّ  توكسائر الشعراء يف جزيرة العرب كٯتكننا بواسط طرفة

، عراء العربثار الشّ آب عند شرح يف الغر  اآلفىل إؿ من سلك الطريق الذم سلك هبذا العمل أكّ  رايسكوككاف 

 .3ىل غايتو العلمية إارح كمن ا١تسلم بو أف ىذا الطريق ىو أحسن طريق يهدم بالشّ 

                                                           

 .37سابق، ص رجع م ا١تنجد، ا١تستشرقوف األ١تاف، صالح الدين 1
 .331-337سابق، ص فوؾ، تاريخ حركة االستشراؽ، مرجع  يوىاف 2
 .37، ص مرجع سابق ،صالح الدين ا١تنجد، ا١تستشرقوف األ١تاف 3
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ؿ ىذا، شّق األكّ  : "كبعملو العبد بن طرفة معلقةحوؿ  رايسكوياؽ عن عمل يف نفس السّ  كفو  يوىانيقوؿ 

 إىلرؽ ا توصل يف أقصر الطّ ظر ألهنّ اٟتاضر، بالنّ  ناطرقا يف شرح الشعر العريب الزالت ٖتتذل حىت يف كقت رايسكو

 .1"ا٢تدؼ 

عن  منهجا ٥تتلفا كباألخصّ  جتهكانعر العريب القدًن على عاتقو دربا جديدا يف دراسة الشّ  رايسكوأخذ 

 ز منهاجو :كمن أبرز ما ميّ  شولتنزأستاذه

 ىوت .الّ لااال بالقدر الكبَت مل يكن ميّ  .3

 .2ىوتيُتا عن التوراة كنظريات الالّ غة العربية بعيدر اللّ فسّ  .7

 .3ناكؿ الالىويتيتناك٢تا بالتّ  أفينبغي عليو ال ، فهوض بالعربيةلو شاء ا١ترء النّ  .1

و أدرؾ بأف االىتماـ هبا لن بتبديد الوقت يف ٢تجات سامية أخرل ألنّ  شولتنز لطلب رايسكوضع مل ٮت .4

 .4على اللغة العربية من حيث ا١تبدأ شيئا دري

عي ١تعرفة ا١تعٌت االبتدائي فرضية كأف السّ ك جذكر رس مشتقات الكلمات تالعب على أساس عرؼ أف د .5

 5خرافات باطلة . الّ إ ما ىوغات السامية للكلمات ا١تشًتكة يف اللّ 

، بل كخارج غة ا١تقدسة فحسبفقو اللّ  إطار يف غة العربية كاالىتماـ هبا، ال" ضركرة تدريس اللّ نادل ب .6

 .6"أيضا اإلطارىذا 

                                                           

 .331،  337، ص قمرجع ساب، ركة االستشراؽتاريخ ح، يوىاف فوؾ 1
 . 37مرجع سابق ، ص  ،ا١تستشرقوف األ١تاف، دصالح الدين ا١تنج 2
 .799،ا١ترجع السابق، ص عبد الرٛتن بدكم، موسوعة ا١تستشرقُت 3
 .331، ص مرجع سابق، تاريخ حركة االستشراؽ، يوىاف فوؾ 4
 .37، ص سابقمرجع ، ا١تستشرقوف األ١تاف، الح الدين ا١تنجدص5
 .17، ص مرجع سابق، العريب، ترٚتة: عدناف عباس علي ، جوتو كالعاملكاترينا مومزف  6
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ثار موجة من الغضب عند كثَت من أ كآداهباراسية اٟتديثة يف دراسة اللغة العربية بل الدّ ا١تواقف كالسّ ىذه 

جم عن ا٠تالؼ الفكرم االقطيعة بينهما النّ حدّ إلىككصل ذلك  شولتنزكعلى رأسهم أنداؾا١تستشرقُت األكركبيُت 

 .1"ةن أف دراستو كانت ماديىوتيُت يف ليدف معتربيكقد ىاٚتو ٣تموعة الالّ  وجيهي،كالتّ 

كتاب ) :ف ىذا األخَت كتابُت األكؿ بعنوافبعد أف ألّ  ،أسخولتنزقف األمر عند ىذا بل حاربو أيضاكمل ي

رة بُت اللغتُت ا١تصاى تبثّ كحاكؿ من خال٢تما أف ي ليو ٥تتارات من )اٟتماسة(إكأضاؼ  يف النحو العريب( اربيونس

خر غَت آو كاف من األفضل لو كاف أحد نّ إ، خصوصا بعد أف قاؿ ابُتىذين الكت ورايسكفانتقد العربية كالعربية، "

 .دريس يف اٞتامعات األ١تانيةالتّ  رايسكوىذا ا١توقف أغضب ا١تؤلف كثَتا كحـر  2قد توىل ىذا العمل ". اسخولتنز

ٔتنزلة اخًتاع  ابعر اإلـ، الذم اعترب أف 3756سنة  يوىان دافيد ميخائيليابقىل صديقو السّ إرايسكوالتجأ 

، ككاف بادئ زف القوايف العربيةك و مل يتمكن من بأنّ م ىو نفسو " كقد سلّ  ،حويُت كفق النظرة األكركبيةمن النّ 

 .3ينازعو فيها منازع " الّ أغم من ذلك كلو على يف أثناء دركسو بالعربية كعمل بالرّ  اإلخفاؽ

كيف السنة اليت تلت، عاًف يف برنامج مدرسي، كعودا ، الطغرائيـ نشر ترٚتة أ١تانية بالمية 3756كيف سنة 

عر العريب من اء بًتٚتة للشّ ـ طلع على ٚتهور القرّ 3765ة أخرل يف سنة ، كمرّ يفألكثمبنصيعلى كتاب ا١تيداين، 

ىل قصيدتُت كاملتُت يف إباإلضافة، بيسدكف ذلك من أبيات النّ بيتا أك  عشر ، ككانت كناية عن اثٍتالمتنبيديواف 

 .4سيب العريب لزكجتوأىدل تلك الباقة ا١تنورة من شعر النّ كقدثاء،الرّ 

راعى بعض ا١تفردات  ،ثاءسيب كالرّ نّ يف غرضي ال المتنبيعر العريب أمثاؿ عند نقلو ىذه األشعار ١تشاىَت الشّ 

أف تفقد دكف  مشاعر العامل الغريب كفكره إىلْتيث ٬تعل منها قريبة  ،اعر كاستعمل ما يقابلهااليت استعملها الشّ 

                                                           

 .334ص  ،مرجع سابق، ، تاريخ حركة االستشراؽؾيوىاف فو  1
 .716ص  ،مرجع سابق، عبد الرٛتن بدكم، موسوعة ا١تستشرقُت 2
 .398، ص 3993، 3، مالطا، ط اإلسالميا١تستشرقُت ، مركز الدراسات العامل  ، دراسة نقدية ١تناىجعمر لطفي العامل، ا١تستشرقوف كالقراف 3
 .373،  371، ص مرجع سابق،تاريخ حركة االستشراؽ، يوىاف فوؾ 4
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كظيفية دائما نابعة من تأثر معجب عارؼ  آليةا ليست ٚتة ألهنّ زه فعال يف حركة الًت ، كىذا ماكاف ٯتيّ اٞتمالية الفنية

 كيدرؾ معانيها . ألفاظهاصرؼ يف سن التّ ٭تك ٓتبايا اللغة العربية 

ٍت نشر مؤلفاتو فكاف ينشرىا و مل يستطيع أف يقنع أحدا بتبأنّ  الّ إلألدب العريب،  رايسكوت دراسة استمرّ 

 ة كمن ىذه ا١تنشورات :على نفقتو ا٠تاصّ 

 . بي الفداءأؿ من تاريخ اجمللد األكّ  .3

 .ابن عبدوسىل إابن زيدونرسالة  .7

 .الطغرائيترٚتة أ١تانية لالمية  .1

 من تصنيف ا١تيداين . مأثورةكتاب يتضمن أقواؿ  .4

 .1للمتنبيقصائد  .5

أحد حكماء العصر اٞتاىلي يف اللغة كالشعر كاٟتكمة  يفأكثم بن صيعاًف برنامج مدرسي حوؿ .6

 كاألمثاؿ .

 - العاـ الثامن كا٠تمسُت من عمره كمل يكن قد أمتّ  -لثر مرضو بالسّ إ، على ـ3774سنة  رايسكو١تا تويف 

ذم  ا١تؤلف األ١تاين الشهَت ال ليسينغػكاستودعتها ل ارنستييف يدم خصموت زكجتو بًتكتو القيمة حىت ال تقع اىتمّ 

ف اشًتاىا حاجب ا١تلك ىل أإكة ىذه الًّت  ليسينغأثناء حياتو كحفظ  رايسكوكاف من القليلُت الذين قدركا قيمة 

 . 2ككصلت مكتبة كوبنهاجن بعد كفاتو فونسومركياالد٪ت

                                                           

 .373 ،371ينظر، يوىاف فوؾ، تاريخ حركة االستشراؽ، مرجع سابق، ص  1
 .71سابق، ص رجع م ا١تنجد، ا١تستشرقوف األ١تاف، صالح الدين2
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 إىل باإلضافة، ه أثناء حياتوكما أف زوجتو نشرت سَتتو بعد وفاتو ، وكشفت عن خصومو ومواقفهم ضد  

، وىو مامل احلدرغلي بزوجها الر  الت   اآلخريناعًتاؼ  حلظاتر ذلا أف تعيش وبارتياح عاـر قد  "ض زلاضراتو. بع

 .1"ع بو أثناء حياتويتمت  

ىل القارئ األورويب إوأبدع يف ترٚتتو وتوصيلو  ٖتديداعر غة العربية واألدب العريب والش  الكثَت لل   رايسكهـ قد  

 ٔتعانيو وٚتالياتو .

مصاؼ علم ادلستقل، ومل  إىلغة العربية فقو الل  من منزلة  رايسكهلقد رفع عنو : " كيوهان فو  قوؿيحيث 

حد مثلو عن وعي ألصحاب أ ىد  صكما مل يت  يكن أحد مثلو على بنية من خصوصية قواعدىا واستقالليتها،

لغة يكتفي منها فقط بفهم  علمفلم يقرأ نصوصو العربية كقت...غة ادلقدسة( اليت كانت سائدة يف ذلك الو الل  )

 .2"اريخ البشري العاـالت   إطاريف  اإلسالمياريخ ف الت  خ يصن  ف بل كمؤر  ادلؤل   إليوالقصد الذي يرمي 

راسات ، من خالؿ معهد الد  و، بعد وفاتوشهيد األدب العريب، وبعد قرف واحد، استعاد حق   رايسكهأصبح 

منو  وحي الذي تستمد  األب الر   رايسكه، فكاف ىذا ادلعهد يعترب افيهالعربية يف جامعة اليبزيغ، مدينتو اليت عاش 

 3تراثو الذي مات من أجلو .

 تت سمال يت لة الصحيحة قن  ىل األدلانية الإعر العريب ٔتعانيو وألفاظو ونقلو ادلًتجم الواعي للش   رايسكهكاف 

 لو ألف يكوف سلتلفا عن غَته .ى  أومغاير   وأصولو وفق منه  مستقل  اريخ العريبعمق يف دراسة الت  بال

 :fredrich rucker (8811 – 8111  )   تريش روكر فريد

، ولد يف مدينة الشرقيُت األدىن واألقصى وآدابص يف لغات شاعر أدلاين ومًتجم ومتخص   روكرت فريدريش

 بالقرب من مدينة كوبورؾ . "نويتزس"شفاين فورت وتويف يف قريتو  

                                                           

 .121، ص يوىاف فوؾ، تاريخ حركة االستشراؽ، مرجع سابق 1
 
 .122ادلرجع نفسو، ص2
 .123، ص فسون 3
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ما يبعث على  رقية ولعل  غات الش  عر أـ يف مضمار الل  أكانت عبقريتو أكرب يف رلاؿ الش  ندري  لسنا ناأن   واحلق  

ف الكثَت من أعمالو يف عب األدلاين غلهل حىت اآلفمازاؿ الش   ،ىذا العامل القدًن ػلظ بتقدير مواطنيو األسف أف  

 .1حقل االستشراؽ

 ،غة العربية وعلومهالل   وإتقانو عر العريب القدًنٚتة للش  والًت   اإلبداععريف بو وبأعمالو يف ميداف الت   إىل ما دعانا

و أدرؾ باحلدس طبيعتها من عري، من حيث أن  ها الش  هاية فن  رؽ ادلختلفة، وافق يف الن  الش   بآدابانشغل "حيث، 

و  ترٚتت ، ىذا وتعد  واؼ أدلانية بتمكن لغوي ال يضاىيمها يف ققد   خالؿ غريزة ال ٗتطئ لرومانسي أصيل، ث  

  .2"من صلب األدب األدلاين بشكل خاص   الحريريدلقامات  فيعةر  وترٚتتو ال فريتاجلديواف احلماسة الذي أصدره 

كية وأطلعو على غات الفارسية والعربية والًت  مو الل  الذي عل   يوزف فون هامر ؼ على ادلستشرؽ الشهَتتعر  

 ،عر بأنواعوظم يف الش  ، كاف شخصا غزير الن  ـ1848، درس بعدة جامعات منها جامعة برلُت حىت عاـ آداهبا

ة شعره بُت الكالسيكي  ، ومزج يف عريةوادلسرحية الش  مة القصَتة اقفنظم القصيدة واألغنية واألنشودة وادل

 إىلة يف العربية وىو من أدخل قصيدة الغزؿ رقية خاص  عرية الش  على األشكاؿ الش   مضطلعا، وكاف ةوالرومانسي  

 . عر األدلاينالش  

ف من أشعار و ليس من اليسر حصر كل ما أل  ن  أألدلانية حىت ىل اإرقية الش   اآلدابكاف ذا باع طويل يف ترٚتة 

 غم من ذلك مل يدرؾ اجلمهور أف  ة وعلى الر  غزير يف األشعار الغرامي   إنتاج، حيث كاف لو وما ترجم من أعماؿ

ذلك كاف ، ورغم العصور ينذر أف يوجد مثلو على مر  ، ىابشاعره احملبوب كاف يف الوقت نفسو مًتٚتا عبقري اإل

 :يشكو حالو بقولو روكرت

 عرالش   آذلةفوس ما أوحتٍت بو ال يثَت الن   

                                                           

 .55سابق ، ص  صالح الدين ادلنجد، ادلستشرقوف األدلاف، مرجع 1
 .168سابق، ص يوىاف فوؾ، تاريخ حركة االستشراؽ، مرجع  2
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 1غات .ما ألفت يف مضمار الل   إىليلتفت العلماء  وال

العربية  إجادةرقية فوفق يف " والتحق ٔتعظم أقسامها الش  جوىايدلرب  شاعر تلقى علومو يف جامعيت " فورزبورغ

 .2وكاف ػلسن ثالثُت لغة 

ة يف ؿ مر  ىوت ألو  ، منفصل عن كلية الال  س لعلـو االستشراؽليت كتبها، فقد أس  القصائد األدلانية ا إىل إضافة

ٚتي يف حركة كاف نشاطو الًت  ، و رقيةغوية واألدبية الش  ل  راسات الس مكتبة خلدمة الد  ، وأس  تاريخ اجلامعات األوروبية

صوص الن  ٖتقيق  إىل إضافة، ة ٚتيلة ومتينة تكاد تضاىي األصلينجز ترٚتاتو يف صياغات شعري ، فكافدائمة

 رؽ ".عرية مثل ترٚتة " ما يشرح القلب ويبه  العُت من الش  الش  

، وأخرى تعكس روح وميجالل الدين الر  اعر ادلتصوؼ موالنا صاغ بقلمو أشعار على ظلط أسلوب الش  

مقامات  يسسيلفستر دي سا ف الكرًن ، وعندما نشرآًتجم القسم األكرب من القر ، وأخذ ي الحافظ الشيرازي

 .3اإلعجازترٚتة رائعة قريبة من  روكرتترٚتها  ـ1822سنة  الحريري

ر يلتقي فيو العامل وكاف و أقدـ شكل أديب يف تاريخ البشرية وكما لو فكرة أف الشعالشعر ألن   روكرتاختار 

بعد وفاتو يؤكد أف كتابات ىذا األخَت كانت كلها شعرية  روكرتيف كتابات  يعمل رودولف كرويتنر ادلؤرخ

 ا .مكتوبة بلغة راقية جد  

وقد ٚتع منها رلموعتُت  اإلسالمينشر قصائد وحكايات منظومة استمد مواضيعها من كتب التاريخ 

ن بعض وسائل التصوؼ ، وعلى أجزاء م اإلسالـٖتتوياف على حكايات وأشعار حوؿ األحداث اذلامة يف تاريخ 

 .4مصاغة كلها يف لباس أشعار أدلانية رقيقة 

                                                           

 .55، ص وف األدلاف، مرجع سابق، ادلستشرقالح الدين ادلنجدص 1
 .699، ص قالعقيقي، ادلستشرقوف، مرجع ساب صليب 2
 .56، ص صالح الدين ادلنجد، ادلستشرقوف األدلاف، مرجع سابق 3
 .57،  56، ص ادلرجع نفسو 4
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عري براز األسلوب الش  إو حاوؿ يف ترٚتتو عن باقي ادلستشرقُت األدلاف وىو أن   روكرتزت ة مي  ىناؾ نقطة مهم  

 ديوانو الذي اعتمد يف غوته خالؿ ترٚتتو ىذه أثر على الشاعرىل اللغة األدلانية ومن إف ونقلو بلغتو آيف القر 

 . روكرتالشعري " ديواف الشرؽ والغرب " على ترٚتة 

يف ترٚتتو  ، ومل يهتم  على طلبتو ارٕتاال يف شكل منظـو كاف يًتجم أحيانا الشعر العريب أو الفارسي الذي قرأه

العبارات فيها وتوافق ؼ على أسرارىا غة ليتعر  ىل قلب الل  إحوية حيث كاف يأخذ بيد التالميذ غوية والن  بالقواعد الل  

 1وتشابك الكلمات .

ومن خالؿ ما  ،رقي ولغتو عن بعدرؽ واألدب الش  بالش   روكرتوعلى العكس ادلستشرقُت األدلاف فقد تأثر 

ؼ عليهم من ، بل تعر  بالعرب أو الفرس طواؿ عمره رقية ومل ػلتك  البالد الش   إىل ، حيث أنو مل يسافر قط  قرأه فقط

 غوية ادلقارنة، ودراسة بعض أعماؿ ادلستشرقُت الذين سبقوه .راسات الل  ة والد  حالخالؿ الكتب وأعماؿ الر  

أف يثبت بواسطة ْتوثو العلمية وترٚتاتو الشعرية عن اللغات األجنبية وحده  إىليسعى دائما  روكرتكاف 

وحديثو ماف الز  بعة ويف قدًن العشق ىو يف األقاليم الس   ، وأف يربىن بذلك على أف  عند كافة األقواـ اإلحساس

 " أبياتو القائلة :"احلماسة عارألشولذلك كتب عند ترٚتتو 

 2لغة واحدة لدى العارفُت . غات ٚتيعهاعر يف الل  الش   ف  إ

، وقد طبق يعرفوا الشعر ذا القافية الواحدةؼ األدلاف بشعر الغزؿ الذي مل يكونوا يعرفوه من قبل وال عر  

خروف كتبوا يف الغزليات بقوايف مشًتكة ذلا آة األدلانية وقد تبعو يف ذلك شعراء غعري يف الل  وف الش  ىذا الل   روكرت

 . عذاف واألمسا ٚتيل وصوت حلو تطرب لو اآل إيقاع

 

                                                           

 .58سابق، ص صالح الدين ادلنجد، ادلستشرقوف األدلاف، مرجع ، ينظر 1
 .59، ص ادلرجع نفسو 2
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 شمس الدينوىو  وميجالل الدين الر  معشوؽ موالنا  إىلؿ الغزليات أشار يف أو   إذ على حق   روكرتوكاف 

 : وميالر ادلذكور امسو يف كل من أشعار  التبريزي

 ور يف ادلشرؽ ، وأنا يف ادلغربالن  

 مثل جبل ينعكس على ذروتو الضياء

  القمر األشهب لشمس اجلماؿىن  أ

 1وجو الشمس . إىلفاصرؼ عٍت النظر ، وانظر 

ها ـ لكن  1926، حيث ترجم قسما من ديوانو من الغزليات نشرىا سنة حافظ الشيرازيتأثر كثَتا بأشعار 

 واحد وبقيت مبعثرة يف اجلامعات األدلانية . لألسف مل ٕتمع يف ديواف

 عر العريب القدًن وأىم أعمالو ادلًتٚتة نذكر منها :حوؿ الش   روكرتأردنا أف ضلمل أعماؿ  وإذا

  ( ـ1829ادلقامات احلريرية. ) 

  2مع ترٚتة معلقتو شعرا باألدلانية . دبطرفة بن العدراسة عن 

  ( .ـ1838)  عمرو بن كلثومترٚتة معلقة 

  ( . ـ1843)  امرؤ القيسترٚتة أشعار 

  على انتقاد العرب يف  ، وقد حقق فيها شعره ، ورد   فرايتاجالذي نشره  امألبي تم  ترٚتة ديواف احلماسة

 .3اشر   طتأب  ة مرئية صح  

 

                                                           

 .61، ص ستشرقوف األدلاف، ادلرجع السابق، ادلصالح الدين ادلنجد 1
 .699، ادلرجع السابق، ص قوف، ادلستشر العقيقي صليب 2
 .699، ص ادلرجع نفسو 3
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  ومل لعمر الخيام، وبضع رباعيات  أنوري، وقصيدة ؿ فريد الدين عطار ثارآترٚتة مقطوعات من ،

 .1يب الفارسييهمل الشعر الشع

 ف .ترجم األمثاؿ العربية األلف وستا مئة ، لكنها مل تطبع حلد اآل 

  اليت ترٚتها الكثَت من ادلستشرقُت األدلاف . للشنفريالمية العرب 

  2( ـ 1849)  البردة لكعب بن زهيرترجم قصيدة. 

بليغا بعد حياة حافلة أطفأ دا ح واإلرىاؽعب وىو يقارب الثمانُت من عمره ، وكاف بلغ منو الت   روكرتتويف 

 : زهيرفيها جذوة يومو وأحرؽ فحمة ليلو يف العمل ، على ما قالو 

 سئمت تكاليف احلياة ومن يعش

 . 3ٙتانُت حوال ال أبالك يسأـ

 wilhelm ahlwardt  (8181 – 8191  : ) دلوار آ فيلهالم

عواصم االستشراؽ  ىلإفرحل  بآداهباأولع م العريب و ، ولد يف جرايفسفالد ، وتعل  البروسي لواردآبن ىو وليم 

 .4، فاشتهر هبا اشتهار بوضع فهرس مكتبة برلُت عليق عليهاى ٖتقيقها وشرحها والت  ، ث عمل عللنسخ سلطوطاهتا

، روا بو قراءة وترٚتة، ويعترب من الذين تأث  عر العريب واجلاىلي ٖتديدابالش   ادلهووسُتمن ادلستشرقُت األدلاف 

 إىلمُت رث العريب الث  من ٛتلوا ىذا اإلو قصي عن حقيقتو ومنبعو وصفتو وطبيعتو هر البحث والت  فوضعو ٖتت رل

درجو ننا عزمنا أف أن   ال  إ ،، ومل تلق الكثَت من االىتماـىذه الشخصية مغمورة نوعا ما ورغم أف  ، قحاجليل الال  

وصولو، حيث كانت لو جهود  ةدًن وحقيقعر العريب القضمن ادلستشرقُت القدامى الذين ساعلوا يف دراسة الش  
                                                           

 . 62، ص مرجع السابق ،فستشرقوف األدلاادلصالح الدين ادلنجد،  1
 .699، ص مرجع سابق ،ستشرقوف، ادلالعقيقي صليب 2
 .66، ص ادلرجع السابق ،ستشرقوف األدلاف، ادلصالح الدين ادلنجد 3
 .727ادلرجع السابق، ص  ستشرقوف، ادلالعقيقي، ادلستشرقوف صليب4 
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عر ومنهجو يف قراءة الش   يوهان جاكوب رايسكه: " ػروا ب، وىذا واحد شلن تأث  ة وأفكار واجبة الدراسة والعنايةمعترب 

راسة والبحث فيها، حيث كانت لو ك أثارت وأذلبت فضولو للمضي ضلو ىذه الد  ، لكن فكرة الش  غة العربيةوالل  

عر العريب ة بُت مؤيدة ومعارضو لرواية الش  ة، وأحكاـ كثَتة ومواقف عد  ، وأفكار ٚت  ددىذا الص   أعماؿ أدبية يف

 روايتو . ةوانتحالو وحقيق

، ـ1977ث يف باريس سنة  ،ـ1877" يف لندف سنة مُت يف دواوين الشعراء اجلاىليُتالعقد الثنشر كتاب "

حوؿ ىذا  نولدكه عر اجلاىلي، وقد قرأ ما كتبو قبلوش  ة الت نظرة حوؿ مدى صح  وقد لفتت ىذه القصائد الس  

 .1ادلوضوع قبل ٙتاين سنوات 

ر حيث قر   ،أخذت االىتماـ الكبَت عنده وعـز البحث يف تفاصيلها –عر اجلاىلية الش  صح   –ىذه ادلسألة 

خر آث عن ، وٗتتلف فيو معاجلة باحالشعر اجلاىلي ليس سهال وال فصالة القوؿ الفصل يف موضوع صح   لواردآ

وكل ما ؽلكن استخالص وجهات زلتملة  بآرائواالعتقاد ادلطلق  اآلخرين، ومن اخلطأ مطالبة نظرتو ومعلوماتو فقو 

 .2" ونا عنهم الوثائقعز مادامت األمور متعلقة باألوائل الذين ت

ا سنة عر اجلاىلي نشرىة الش  " حوؿ صح  ألعماؿ اليت صدرت عنو فيما بعد "دراسات ومالحظاتومن بُت ا

لشعراء جاىليُت معروفُت عرية االت حوؿ بعض القصائد الش  روحات والتمث  من الش   رلموعةنت ، تضم  ـ1872

 واة وطريقة سردىم ذلذه القصائد .، وكذلك بعض الر  وبارزين

ف واحلديث النبوي آالقر  آياتعر كي تفسر بو ، لقد ٚتع الش  عر وكيفيتوعن سبب ٚتع الش   لواردآ يتحدث ث

، وقد ا خارج وطنو فلم تفهم نصف فهم، أم  ي ذلجة كانت مفهومة يف وطن النيبف جاء بلهجة قريش وىآالقر  ألف  

، غة يف الكوفة والبصرةولذلك نشأت مدرستاف متنافستاف يف علـو الل   ،فآتفسَت القر  إىلاس باحلاجة شعر الن  

                                                           

 .21، ص ، ادلرجع السابقك والتوثيق، ادلستشرقوف والشعر اجلاىلي بُت الش  ػلِت وىيب اجلبوري 1
 .23، ص ادلرجع نفسو 2
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وزف و  من بناء متُتعر اجلاىلي ا يف الش  عر اجلاىلي وبفضل متعتمد يف دراستها على الش  وكانت كال ادلدرستُت 

 .1، فقد اعتمدوا عليو ومداىا د أشكاؿ األلفاظ ػلد  

ر على ـ تفسَتا خاطئا أو تؤث  اليت قد تقد  هجات ف يف ىذه الفًتة على دخوؿ األلفاظ من الل  و غويحرص الل  

 ، ذلذا حاولوا أف ينسخواادلوضوع ر سلبا على ىذا، والفروؽ بُت اللهجات قد يؤث  فآغوي يف تفسَت القر سق الل  الن  

عرية غة الش  ة أف تطغى على الل  ، وال ينبغي للعامي  مشًتكا بُت القبائل من غَت القرشيُت قالبا ضلويا واحدا وتركيبا

خوفا من  ،اـ العصر األموي كانوا حريصُت كل احلرص على ىذه ادلسألةبب صلد حك  ، ذلذا الس  فسَتية للوحيالت  

ىل إ، ويذىبوف هبم أبنائهم وغلمانم العربية الفصحىم كانوا يعلموف أن   حيث ،غة العربيةالل   إىلحن دخوؿ الل  

كيبها وضلوىا ا تر  ءغة العربية وصفا، زلافظُت بذلك على قيمة الل  زلة غَت ادلختلطة بالفرد األعجميالبادية ادلنع

كتاب ادلعاين (   ذلذا السبب كاف لظهور ) ،يعر واالستشهاد الش   اإلذليـ خدمة تفسَت الوحي تقد   ا، ألن  ومدلوالهتا

 ) كتاب النوادر ( . و

ر ويفس    ،اعر أينما سار وػلفظ عنود راو يتبع الش  و كانوا منذ القدًن حريصُت على وج  عراءالش   أف   لواردآيرى 

، فلم منٔترور الز  اوي ر الر  اوي، ث تطو  الر   إىل اإلشارةىل إ، احبُت يف القصائد القدؽلةاحب أو الص  ظاىرة ذكر الص  

، بلغت يت عن قوة حافظتهم روايات مبالغة، ورو وسعت حافظتهم شعرا لشعراء كثَتيناعر واحد بل يعد راويا لش  

، فقد ضاع بسبب مقتل العديد من دوين قليلعصر الت   إىلعر اجلاىلي ما وصل من الش   األسطورة واألكيد أف   حد  

 منتصف القرف حىت   إليناوالذي حفظ ووصل  ،سيافالن   وبسبب ،ـاإلسال صدر احلافظُت يف معارؾ اجلهاد يف

 .2القليل  الثاين للهجرة ىو أقل  

و أقوى ذاكرة ال جاوزات، ألن  واة ذلذه الت  الر   إىلـو ف من توجيو الل  طلف  واة : "واية والر  يف باب الر   لواردآيقوؿ 

، أو ؼللط يف معرفة أمساء أصحاب ب األبياتولذلك قد ؼلطئ يف ترتي ،عفمن أف تنتاهبا حلظات من الض   ذلا مفر
                                                           

 .24، 23، ص  مرجع سابق، ػلِت وىيب اجلبوري، ادلستشرقوف والشعر اجلاىلي 1
 .27 ،26، ص نفسوادلرجع  2
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،  ف ىناؾ شعر متشابو يف موضوع واحد، فينسب شعر ىذا لذاؾ، وقد يكو عرية الكثَتةالقصائد وادلقطعات الش  

ال يدخل القصد يف ، وىنا امرئ القيس إىل، أف نسب يف وصف اخليل أبي داود الرؤاسيكما حصل لشعر 

واة احلقيقيوف ىم ... ويبقى الر  ىذا األخذ بب يفالس   اظل  إىي  ،ئةة سي  لني  ... وليست اخرآعر لشاعر نسبة الش  

 . 1الينبوع الرئيسي الذي استقى منو ٚتاعو األشعار"

، فهو يقيم ذلا ة فيوسياف وغَتىا من األمور الطبيعية ادلوجودة بالقو  يبقى العقل البشري معرضا لألخطاء والن  

نا أن   إىلواة كل الكبَت، ورغم أخطاء ىؤالء الر  عر وتوثيقو لكن ليس بالش  ع الش  ر على ٚتا تؤث  اعتبارا من حيث أن  

 قيل .الث   اإلرثاالستغناء عنهم وال عن حافظتهم باعتبارىم ادلصدر الوحيد ذلذا  ال ؽلكنيف األخَت 

غم ذلك ليست ها ر الوسائل ادلتاحة دلعاجلة القصائد القدؽلة ىي وسائل زلدودة حقا ولكن   أف   لواردآيعًتؼ 

خر غَت صحيح والثالث فبعضها صحيح واآل -ىل ثالث رلموعات : إم القصائد ويقس   ،عارية من األعلية والقيمة

ة و ال مناص من تقبلها وفق ذم  ، ألن  إليناواية ادلنقولة قاط ال نستطيع أف نتجاوز الر  ، ويف بعض الن  مشكوؾ فيو

 .2حقق البسيطة اوي واليات الت  الر  

، والذي ٚتع واة حفظاالذي ىو من أوسع الر   اد الراويةحم  واة ومنهم عن مشاىَت الر   أيضا ثويتحد  

، وكاف والذي ٚتع أيضا القصائد القدؽلة، وما يتعلق هبا من أخبار قات،واؿ اليت تعرؼ بادلعل  بع الط  القصائد الس  

و كاف ينشد سبعمائة قصيدة ، وأن  يةالؼ قصيدة جاىلآو حفظ ثالثة وقد روي عنو أن   عر،ؿ من ٚتع الش  أو   حماد

يف  إليوعن أي سؤاؿ يوجو  اإلجابةد يف ، وكاف ال يًتد  و كاف غَت موثوؽ، لكن ما يعيبو أن  سعاد ( ) بانت ػتبدأ ب

 .3عراء عر والش  الش  

                                                           

 .28، ص  مرجع سابق، ػلِت وىيب اجلبوري، ادلستشرقوف والشعر اجلاىلي 1
 .71، ص  1979، دار العلم للماليُت ، بَتوت ، عر اجلاىليدلستشرقُت حوؿ صحة الش، دراسات اينظر، عبد الرٛتن بدوي2
 .28،29مرجع سابق، ص  ،ادلستشرقوف والشعر اجلاىلي ،ينظر، ػلِت وىيب اجلبوري 3
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ذا ذلصرؼ الت   إساءةعر العريب القدًن يف خطرا على الش   ويعتربه أشد   األحمر فخل يةاو عن الر   ثٖتد  كما 

صائد كاملة بروح ، وكاف ال يستطيع نظم قمن القصائد عر حافظا للكثَتحادقا بالش  و كاف عادلا و ، ألن  الشعر

العرب ونسبها  ميةباآلادلعروفة  ىالشنفر ىو الذي نظم قصيدة  خلف األحمر أف   لواردآ، ويزعم القدماء ولغاهتم

 .1وغَتىم ...الذبيانيالنابغة و القيس امرئو اط شر  تأب  ، وكذلك فعل مع  ىالشنفر ىل إ

ـ لنا رابطا فهو مل يقد   ،ليل القاطعيفتقد نوعا من ادلصداقية والد   لواردآلكن ما تكلم عنو ادلستشرؽ األدلاين 

عراء من ىؤالء الش   ضافة ذلذا أف  إ ،من الشعراء إليهمأو شكال من أشكاؿ االنتحاؿ بُت ىذه األشعار ومن نسبت 

، ينسبوا قصائد غَتىم ألنفسهم أف إىلأعماذلم ٖتكم عليهم وليست ذلم احلاجة عر العريب و خَتة من قالوا الش  

 .وادلصداقي ةدؽ فهذا احلكم يفتقد الكثَت من الص  

ليدف )طهمان الكالبيـ،ونشر ديواف 1917يف نشره رلمع العلـو الربوسي سنة  ،كوكو فتسوفترجم بقلم 

 اآلداب، والفخري يف (ـ1859اء، بشرح واؼ ) مأر وسفك الد  يف أخذ الث   اط شر  تأب  ( وقصيدة ـ1858

، على سلطوطي برلُت وفيينا ) جرايفسفالد أبو نواس، وديواف (ـ1867) جوتنجن  البن الطقطقيالسلطانية 

 2( .ـ1863يف ثالثة أجزاء ) جرايفسفالد  لبالذري: فتوح البلداف ال خويه يد، ؤتعاونة ( ـ1861

ـ الشعر وصناعتو، عر ادلرٕتل وقد  ـ الش  عر ادلرٕتل، وقد  جز والش  يدا عن الر  عر كثَتا وٖتدعن الش   لواردآٖتدث 

دوف أف ؼلل  ،داخل القصيدة الواحدة آلخروتناسق األبيات فيما بينها وترابطها وسهولة االنتقاؿ من موضوع 

 ة .الفني  ذلك من األمور  ما إىل و اخلي أو تركيبها الفٍت  ذلك بادلعٌت أو بعمـو القصيدة ونسقها الد  

                                                           

 .29، ص  مرجع سابق، ػلِت وىيب اجلبوري، ادلستشرقوف والشعر اجلاىلي 1
 .727سابق، ص  مرجع العقيقي، ادلستشرقوف، صليب 2
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كل قطعة فيها   ويلة مسيت معلقات ألف  القصائد الط   قات وسبب تسميتها بذلك، ويفًتض أف  يقف عند ادلعل  

أي الذي صحة للر   ال سع، ويرى أف  بع أو الت  القصائد الس   إال  هبذا االسم  قت باألخرى، ومع ذلك مل تسم  قد عل  

 .1"واة الر   إنشاءن م –أي كتبت  –علقت  القصائد اليت ان  أ"الذي يقوؿ فيو : كريمريقدمو فوؽ 

 أف القصائد اجلاىلية بوجو عاـ مشكوؾ فيها وأسباب ذلك : لواردآويعترب 

  رةىل العصور ادلتأخ  إهبا نقل القصائد  ث  اليت الكيفية. 

  اعر أو ذاؾباسم ىذا الش  وقبوذلا واالعتماد عليها وتسميتها  بإعطائهاادلقاييس واألغراض اليت ارتبطت . 

 خذين يف ذلك آٚتعها وتوحيدىا يف قصيدة  ث  انت أبياهتا متناثرة ىنا وىناؾ و فمنها من ك ،أحواؿ تركيبها

 ة .اعتبارات عد  

   لضياع بعضها أو نسياف ترتيبها وىذا اخلي وبعض أبياهتا ادلفردة نظرا طبيعة مؤلفيها وحجمها وترتيبها الد

 2. إنكارىا إىلي أحيانا ما يؤد  

ـ لنا "العقد و وعشقو لو مل ينضب، حيث استمر يف تأثره وقد  عر العريب مل يكن ىينا وحب   بالش  زاده ادلعريف

 3يشمل على ادلخطوطات الباريسية واجلوطية ٔتقدمة اصلليزية، وتذييل ،"الثمُت يف دواوين الشعراء الستة اجلاىليُت

، ونشر تارؼلا (ـ 1972، باريس ـ1877قات واختالؼ نسخها ) لندف بب يف قوؿ ادلعل  ، وذكر الس  4والليدنية

جرايفسفالد )، ي عشر من أنساب األشراؼ للبالذري، واجلزء احلاد( ـ1883عربيا دلؤلف رلهوؿ ) جرايفسفالد 

، يف عشر رللدات العربية يف مكتبة برلُت الوطنية روة يف وضعو فهرس ادلخطوطات، وقد بلغ الذ  (ـ1883

                                                           

 .31، ص مرجع سابق ،، اادلستشرقوف والشعر اجلاىليرياجلبو  وىيب ػلِت 1
 .32، 31، ص  نفسورجع ادل 2
 اجلوطية تعٍت : ادلخطوطات ادلوجودة ّتامعة جوتنجن األدلانية . 3
 الليدنية تعٍت : ادلخطوطات ادلوجودة ّتامعة ليدف األدلانية . 4
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برلُت قافة العربية وصفا علميا دقيقا )طوط عريب ٖتوي كنوز الث  الؼ سلآجسيمة، وصف ما يربو على عشرة 

 .1( ـ1887

 حسان بن ثابتعوا عن ىذا األمر واجتالب ادلعاين مثل عراء الذين ترف  عرية والش  رقات الش  ث عن الس  ث ٖتد  

 الذي يقوؿ : 

 شعرىم شعري قال يواف بل عراء ما نطقواالش   ال أسرؽ

 .2ر ػػػػػػػػػػػػخع الص  ػػػػػػالة كمقالػػػومق يػػػػػم حسبػػػأيب يل ذلكإين  

، أوس بن حجر ىلإ النابغة الذبياني، مثل قصيدة خروآلعند القصائد اليت تنسب لشاعر  لواردآوقف 

 علي بن أبيماـ ىل اإلإث أيضا عن مسألة القصائد ادلنسوبة وٖتد   يف ىذا احلاالت، عوبة البث  ر من الص  ويقر  

 :يف ديوانو ومطلعها طالب

 اءو  ػػػػػػػػػػػح دـ واألـ  آ مػػػػػػػػػػأبوى اس من جهة التمثاؿ أكفاءالن  

 .3القيرواني علي بن أبي طالبا ىي لسميتو :ظل  إ

عراء متشاهبة كانت أمساء الش    إذاة واة وخاص  خرى وأخطاء شلاثلة يقع فيها الر  أػلدث يف قصائد  ما كافوىذا 

صاحبها احلقيقي وتدوينها باسم شاعر  إىلعائقا أماـ نسبة القصيدة كاف  ما –ابقمثل مثالنا الس  -بدرجة كبَتة 

 . إليوخر نسبت آ

(  ـ1895) جرايفسفالد  خلف األحمرنشر أشعار و "أن   لواردآػل عرية الًتٚتيةومن بُت األعماؿ الش  

 ، وذيوؿ تفسَت وفهارس :ورلموع أشعار العرب، يف ثالثة أجزاء

                                                           

 .727ص  مرجع سابق، العقيقي، ادلستشرقوف، صليب 1
 .33سابق ، ص اجلبوري، ادلستشرقوف والشعر اجلاىلي، مرجع ػلِت  2
 .33، ص ادلرجع نفسو 3
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صفحة ) برلُت  89صفحات وذيل يف  117يف  كوبربللي، من سلطوط ة: األصمعيات وبعض قصائد لغوي أوال

 .( ـ1972

صفحة  68 مائة صفحة وذيلُت يف يف إليهما، والرقيات وأبيات مفردات منسوبة اجلعج  ػ: ديواف األراجيز لثانيا

 ( .ـ1973ليبزب  )

، وذيلُت األوؿ من صفحة 192يف  أبي المرقال، وديواف إليو، وأبيات منسوبة اجة بن العج  برؤ ديواف  ثالثا:

 .1( ـ 1974، وترٚتتو باألدلانية ، برلُت ـ 1973صفحة ) برلُت  114صفحة والثاين من  122

ة يف ىذا الًتاث الع على مسائل عد  أىلتو االط   ،ٚتاتراسات والًت  ف ثقافة جاىلية من خالؿ ىذه الد  كو  

 رت يف وقت الحق .واوين اليت كتبوىا ونشعري وعن أصحابو ورلموعة الد  الش  

عر اجلاىلي ة الش  ، ومالحظات على صح  ( ـ1856: شعر العرب وشاعريتهم ) جوتنجن ومن مصنفاتو

 2( .ـ1872جرايفسفالد )

ر لنا نشرا علميا يس   اإلسالمياث لقد قاـ ادلستشرقوف بنشر الكتب من نفائس الًت  : "محمد الدسوقييقوؿ 

 .3الطرؼ عنو مهما تكن بواعث ادلستشرقُت يف ذلك" غض   ال ؽلكنراؽ الستشل، وىذا فضل االنتفاع هبذا الًتاث

عر العريب ره وترٚتاتو للش  يف دراساتو وتأث   لواردآص رلمل اخلطوات اليت وقف عندىا أردنا أف نلخ   وإذا

 يلي : العريب نلخصها فيما اإلرثحوؿ ىذا  آرائو و وواقفم واجلاىلي منو، وأىم  

ثار األدبية مثل  ، أو الكتب ادلتعلقة بأقدـ اآلتمامألبي دؽلة مثل "احلماسة" الق من يفتح رلموعات القصائد .1

 وحينا اعر، ىذا الش   إىل، سيجد مقدارا كبَتا من ىذه القصائد القدؽلة اليت تنسب حينا كتاب األغاين
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 .1خرآىل شاعر إخر آ

رواياهتا انتقلت بُت أفواه كثَتة و  همماف الذي ٚتعت فيو قصائدىم وكتبز  الوبُت  احلقيقيُتعراء بعد زماف الش   .2

 عمد أو غَت ذلك .سياف أو الت  ريق بفعل الن  قد يضيع بعضها يف الط  

" فنجد مقدار من القصائد ،يف نسبة القصيدة ذلذا أو ذاؾواة ا خلط األمر على الر  عراء شل  تشابو أمساء الش   .3

 .2"ادلتأخرين عنو إىلعما حدث بالنسبة  ، فضالىل غَتهإ اآلخروالبعض  أبي نواسىل إنسبها البعض 

ا قد ؼللط األمر عند ادلدونُت وتداخلها يف بعضها البعض شل   ،تشابو مطلع القصائد واختالؼ مضمونا .4

 . يف ترتيب أبياهتا وحىت  

 ف الكرًن واليت مل تفهم يف القصائد وذلا دالالت يفآغوية جملموعة األلفاظ اليت جاء هبا القر راسات الل  الد   .5

ر يؤث  ايل ، وبالت   يف مغزاىا احلقيقيوىذا ما قد يغَت   ادلدونُتواة أو ا استدعى استبداذلا من طرؼ الر  شل   ،ذاهتا

 تها .على ادلعٌت العاـ للمقطع أو للقصيدة برم  

، أو من ذلك أكرب أخرمن وجود قصيدة ْتجم معُت ووجودىا يف موضع  ما الحظوو على شك   لواردآبٌت  .6

 .3، أو تغيَت خا٘تة القصيدة وجود ىنا ومفقود ىناؾادلطلع م أف  

فسَتية جململ األلفاظ حوية الت  واىر الن  ألجل وضع الظ   ،حو اجلاىلي وادلوجود يف القصائد اجلاىليةاعتماد الن   .7

 وادلعاين ) يف ادلدرستُت الكوفة والبصرة ( .

هبا الكلمات  ثار أجنبية ومل ٗتل  آكن تزيفها ، ومل تلميةافية الس  غوية الص  روة الل  عر اجلاىلي الث  ل الش  مث   .8

 .4واألفكار اليت أتى هبا العصر اجلديد 
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 .42، ص ادلرجع نفسو 2
 .23، ص ػلِت اجلبوري، ادلستشرقوف والشعر اجلاىلي، مرجع سابق 3
 .24، ص ادلرجع نفسو 4



 االستشراق األلماني والشعر العربي                                     الفصل الثاني:                          

 

160 

 

، ساء والكتاب ادلقد  عر ، وتوحيدىا كذلك بُت الش  القبائل واألمصار ،غات بُت كل العربضرورة توحيد الل   .9

 العربية وباألخص  عراء واحدا بُت كل القبائل حوية بُت الش  اكيب الن  حيث يكوف استعماؿ األلفاظ والًت  

كانت ذلا ادلصداقية وىي لغة قريش   ، ألف  ف الكرًنآُت وألفاظ ومعاين وتراكيب القر منهم الغَت القرشعراء الش  

 .اغيةالط  

مينة اليت ور الث  تلك الد   إلينا انتهتثارنا دلا آ بإحياءلوال عناية ادلستعربُت : "محمد كرد علييقوؿ 

عر أو  د حسنات دواوين الش  ، ولو جئنا نعد  يح، وأصبحنا يف عماية من أمرناحأخذناىا ...وجلهلنا تارؼلنا الص  

 .1" حيوىا لطاؿ بنا ادلطاؿأكتب األدب والعلم اليت 

 :Theodor noldeke   (8181 – 8189)تيودور نولدكه

مكاسبو  أف   ال  إ تيودور نولدكهرغم اذلدوء الذي كاف يسود بوجو عاـ رلرى حياة ادلستشرؽ العظيم 

، ، بطابع شخصيتو ادلؤثرةبكاملو خالؿ سبعُت عاما األخَتة ه طبعت حقل االستشراؽذلمية وقوة نفو الع

 2ر ذلذا العلم .تطو   مكن تصور أي  أ ،ولواله دلا

و أعظم وصف بأن   إذ، دلاين والعادليؿ يف االستشراؽ األنقطة ٖتو   ىذا ادلستشرؽ ومن خالؿ ما قد مو عدي

 مستشرقي عصره من األدلاف .

امية والفارسية غات الس  م الل  ، تعل  من أسرة عريقة -اليت أطلقت امسو على أحد شوارعها-ولد يف ىامبورج 

 يف واآلداب، وناؿ جائزة رلمع الكتابات ( ـ1853، يف جوتنجن ) ايفالديد والًتكية والسنسكريتية على 

                                                           

، 1ة، مكتبة ادللك فهد للنشر، الرياض، ط اذج من التحقيق والنشر والًتٚت، دراسة ٖتليلية وظلالنملة، ادلستشرقوف ونشر الًتاث إبراىيمعلي بن  1
 .23 ، 22، ص 2773

 .115، ص الح الدين ادلنجد، ادلستشرقوف األدلاف، مرجع سابقص 2
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 1872رقية يف سًتاسبورج ) الش  غات ، وأستاذا لل  ( 1856ف ) آور القر سى رسالتو أصل وتركيب باريس عل

 1رقية يف أدلانيا .راسات الش  ، فجعلها مركز الد  ( ـ1927 –

رؼ يف جامعة ناؿ مرتبة الش   ،ـ1856رقية منها سنة راسات الش  ة يف أْتاث كثَتة حوؿ الد  ناؿ جوائز عد  

ذا العمل عندما أعاد جوتنجن، وٚتعو مراجع جديدة من مكتبات فيينا ، واليدف ، وبرلُت وناؿ جائزة حوؿ ى

 .ـ1867غة األدلانية سنة ف ( بالل  آترٚتة ) تاريخ القر 

عر العريب القدًن جانب القرآف ليشمل الش   إىللقد شهد العمل بالوثائق العربية الذي اتسعت دائرتو 

 2( .ـ1864، مساعلات حوؿ معرفة شعر قدماء العرب ـ1863عروة بن الورد) قصائد  بشكل خاص  

يف " :بعنواف نولدكهعر اجلاىلي، ْتث ك يف الش  ثارت االنتحاؿ والش  أدراسات اليت ظهرت و ؿ المن أو  

، عر اجلاىلي وطبيعتو  وبدايتوف الش  "، وقف على موضوعات كثَتة تتناوؿ تكو  عر اجلاىليسبيل فهم الش  

، ظهر فيو ورتابتهاعر اجلاىلي بسبب  تشابو البيئة الش   ، وقد الحظ أف  اسي وحفظوالعصر العب   إىلووصولو 

 3عر وتشاهبها .ويف  صياغة لبعض أبيات الش  كرار يف ادلعاين الت  

فعال فيتسٌت لنا ف أردناه انا ال نستطيع ذلك و أن   إال  عر و من األنسب ٖتديد البدايات ذلذا الش  كاف يرى أن  

وىذا داللة على وجود  ػلاكي من سبقوه اإظل  ث يف شعره عندما يتحد   مرئ القيسا ٖتديدا نايتو، حيث أف  

 عر العريب .شعراء سبقوه يف كتابو الش  

 أف   ، أو يبدو يل على األقل  مرئ القيساصر شكل القصيدة مل يكن قدؽلا جدا يف عحيث يقوؿ: "

ريقة يف بنسبة ىذه الط  ق غة واألدب فيما يتعل  استخراج ىذه النتيجة أوىل من االعتماد على أقواؿ أىل الل  

ت أحيانا عند األشكاؿ ادلنقولة قد أد   و يلوح من ناحية أخرى أف  بيد أن   ،اعر أو ذاؾالش   ىل ىذاإظم الن  

                                                           

 
 .738، ص العقيقي، ادلستشرقوف، مرجع سابق صليب1
 .226، ص يوىاف فوؾ، تاريخ حركة االستشراؽ، مرجع سابق 2
 .14سابق، ص ، مرجع ػلِت اجلبوري، ادلستشرقوف والشعر اجلاىلي 3
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، لكن ا نشأت قبل ذلك بزماف طويلة وأن  ا مل تعد بعد حي  اـ بأن  ك واالهت  ىل صنعة تثَت الش  إعراء القدماء الش  

 577ىل ما قبل سنة إرجع ص ؽلكن أف يلدينا بيت شعر وثيق الن   ال يوجدو ، فان  شيءمهما يكن من 

  ." 1ميالدية

الذي  اليقيمنذر مععر القدًن ومن بينهم رين العرب ادلهتمُت بدراسة الش  ىذا ما يتعارض مع بعض ادلفك  

وأمثالو من ادلستشرقُت ادلنصفُت ال يستطيعوف أف يعطوا حكما  نولدكه ارؼلية أف  دت الوقائع الت  أك  يقوؿ : "

ىل معرفة إ، واحلاجة باين اجملتمعيقايف والت  مايز الث  ، بسبب الت  قاد العرببديال للن   عر العريب، ويكوفعلى الش  

، قدرة أي أجنيب مستشرؽ أف يكتبها يف اليت نشك   عرية،بدقائق اللغة العربية واىل أساليب الكتابة الش  ة تام  

حوؿ القصيدة العربية يف ة قديالن   وآرائو نولدكهؿ كثَتا على تصورات عو  نوبالتايل ال غلوز منطقيا أف 

 2."اجلاىلية

 فاليشرو، رايسكهبعض ادلستشرقُت األدلاف أمثاؿ  ال ننسى أيضا أف ىناؾ مسئلتاف أوذلما : أف  

ا يف بعض غة العربية وأبدعوا فيها ولرٔت  أتقنوا الل   ،من القدامى وآخروف من احملدثُت ،بروكلمان، ونولدكهو

عرية منها ادلخطوطات العربية القدؽلة والش   وثانيها : أف   يب يف معرفتهم ذلا.األحياف يتفوقوف يف ذلك على العر 

فهم بعكس ما ٖتت أيدينا ضلن، فادلخطوط األصلي ليس كادلنقوؿ يف متوفرة يف جامعات أدلانية وٖتت تصر  

ا ، شل  ـ1896قواعد العربية الفصحى ( سنة لو دراسة بعنواف ) حوؿ ال نولدكه ، حيث أف  العراسة واالط  الد  

 . ودراستو رث الثقايف العريبالع على اإلسهل مهاـ االط  

 ينكر وجود ف كاف الإ، و ىبقت أو كتبت ٔتاء الذ  ا عل  ، وينكر أن  قات وتسميتهاادلعل   نولدكهتناوؿ 

ا م  ، أا كانت مكتوبةاليت أنذر هبا قومها وأن   زرارةبن لقيط قصيدة  إىل، ويشَت ةعر خاص  ش  ، وكتابة الالكتابة

عليق الذين مل يذكروا الت   ،ابن هشامو ألزرقي، كاةخُت الذين كتبوا تاريخ مك  ادلؤر   إىلفيستند  ،عليقالت   إنكاره
                                                           

 .18، ص تشرقُت حوؿ صحة الشعر اجلاىلي، مرجع سابق، دراسات ادلسعبد الرٛتن بدوي 1
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بعض ادلتأخرين مثل  ث   ،حاسأحمد بن الن  قات ىو ؿ من ذكر ادلعل  ، وأو  ، أو يف كتاب األغاينإليوأو يشَتوا 

بع من قات الس  ؿ من اختار ادلعل  أو   اويةاد الر  حم   ف  يذكر صراحة أ حاسالن   ابنو، السيوطيو خلدون ابن

مؤلف   ،أبو زيد القرشيو، أبو عبيدة معمر بن المثنىو، بيضالمفضل الأي د ىذا الر  بُت القصائد وأي  

1كتاب ٚتهرة أشعار العرب .
 

لغة  ،رحعليق والش  ح ويقـو بالت  وكاف التالميذ يًتٚتوف، بينما كاف يصح  كاف يدرس ّتامعة سًتاسبورج "

موا منو أف يكونوا أمناء يف أصغر ، فتعل  ض على تالمذتو مطالب عاليةر ، يفلدفااي، وكاف كأستاذه وزلتوى

قد وال ظريات القلقة اليت ال تصمد أماـ الن  ، وأف غلتنبوا الن  عموما الكل   إىليفقدوا نظرهتم  ال  إ، و فاصيلالت  

عر أو يف ميذ يلحن يف القراءة أو ؼلطئ يف أحد ْتور الش  ، وحُت كاف أحد التالة والربىافاحلج   إىلتستند 

 2بقلق احتجاجا واستنكارا للخطأ الفادح " . ٚتة كاف جسم األستاذ يهتز  الًت  

حيحة وعلما بصعوبة ٚتة الص  ، حرصا منو الًت  عر العريبعامل مع ترٚتة الش  زمة يف الت  رامة الال  أظهر الص  

فمثال ىناؾ  ،، آخذا بذلك اعتبار الختالؼ البيئات واجملتمعاتغات األخرىلل  ادلفردات العربية ومقابالهتا يف ا

 ٚتة .وتشبيهات صعبة الًت   إشارات، وىناؾ وجد يف أدلانيا وال يعرفونا حىتحيوانات يف البيئة العربية ال ت

ى وتتجل   ،قاتل  غة اليت كتبت هبا ادلعفع العميم على الل  قات اخلمس بالن  عادت ترٚتاتو وشروحو على ادلعل  

تينية ونشرت عاـ رس األكادؽلي بالال  رح أيضا يف زلاضراتو اليت ٚتعت دلقتضيات الد  مهارتو يف الش  

 أوجست موللرواىل أف وضع  عر العريب حىت ناية العصر األموي،غزيرة من الش  ـ،وىي سلتارات 1897

 3معجمو .
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ا قد  م  إو  –كما ىو معروؼ–ية العصر اجلاىلي بعد نا ال  إكما طرح فكرة أف القصائد العربية مل تكتب 

وبقي احلاؿ كذلك يعتمد على  عر مسعو وحفظو ورواه،كتبت من فم راو زلًتؼ أو أعرايب معجب بالش  

اسي اليت حرصت على تقييد أف ظهرت مدارس العصر العب   إىلادلشافهة ونقل القصائد القدؽلة بالرواية الشفوية 

 وينو .عري وتداألديب الش   اإلرثىذا 

 ،، وبناء القصائد العربيةعرية أنا مقدمة لنا منتزعة من سياقهاعوبات البالغة يف فهم القطع الش  ومن الص  

بيت مستقل بذاتو تقريبا  كل   وفيها ور للقارئ سلتلف جوانب احلياة العربية،ف من سلسلة من الص  وىي تتأل  

  إذاخصوصا  -تؤلف لذاهتا كال معلوما ت منفصلة،شذرا إيرادىذا البناء ساعد على ظهور عادة  إف  نقوؿ  –

مثل ىذه الشذرات تكوف غالبا يف  أما بالنسبة إلينا فمن ادلفهـو أف   ياؽ،امع أو القارئ يعرؼ الس  كاف الس  

 1غاية الغموض .

شوهبا الكثَت من التساؤالت وقد طرحها تالقارئ العريب واألجنيب  إىلمسألة رواية الشعر وحقيقة وصولو 

وىي القصائد الشعرية ادلبتورة عن سياقها سواء كاف ذلك يف ادلقدمة  ،ولدكهن ىلإ باإلضافةشرقوف أدلاف مست

يؤرؽ القارئ والناقد أو اخلا٘تة أو حىت مطلع القصيدة الذي ال يتناسب أصال مع موضوع القصيدة ،وىذا ما 

 على حد سواء .

الذين وضعوا قصائدىم على  رين،عراء ادلتأخ  ن الش  انطلق م زييف الفعلي،الت   يعلن أف   نولدكهولذلك نرى 

من أجل الوعظ  دة،أو أبيات زلد   والذين انتحلوا قصائد كاملة، لينالوا احلظوة والقبوؿ، لساف شعراء جاىليُت،

حفظتو ذاكرهتم ويسلكوف  عرية حسب أذواقهم وماصوص الش  وراحوا ينسجوف الن  ، هاأو الفخر بالقبيلة وذم  

 2وظروؼ نظمها .وايات ادلتضاربة وٓتاصة ما يتعلق بنشأة القصيدة ختيار من سلتلف الر  منه  االنتقاء واال

                                                           

 .21، ص مرجع سابق ، دراسات ادلستشرقُت حوؿ صحة الشعر اجلاىلي،عبد الرٛتن بدوي 1
 .141، 147سابق، ص مرجع  منذر معاليقي، االستشراؽ يف ادليزاف، 2
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 سم باالستهتار وعدـ ادلسؤولية،واة يف العصر األموي قد سلكوا مسلكا يت  بعض الر   أف   نولدكهالحظ 

ق يف آالؼ ) ادلتوىف بعد منتصف القرف الثاين ( أف يدق   حمادة الراويةأف نطالب رجل مثل  ادلغاالة ومن

،وىذا 1ها األصلي دوف أدىن تغيَتتدقيقا علميا وأف يرويها للخلق كما ىي يف نص   ػلفظهاالقصائد اليت كاف 

ة بعد مرور وقت طويل على ىذه األشعار خاص   ،سياف وألمور كثَتةضة للخطأ والن  خارج عن طاقة بشرية معر  

البيئات  ألف   ،اوي مشاكل يف رواية القصيدةؼللق للر  ا قد شل   ،ىل تشابو نصوصها وصورىا وبيئاهتاإ باإلضافة

 ادلقاـ سلتلف . عبَت لكن  ور يف الت  العربية كانت متشاهبة وتستعمل يف أغلب األحياف نفس الص  

كتاب يف جامعة سًتاسبورج من   إليو ييف عيد ميالده الثمانُت أىد ،عر العريببالش   إعجابوة تتجسد قم  

 :البيت التايلغة العربية ، وطبع على الكتاب بالل   ايلزار من السيد إىداءٚتعية ىناؾ مع كلمة 

 2اآلثار  . إىلانظروا من بعدنا ػػػػػػػػػػػػػا               فػػػػػػػػػػػػعلين رنا تدؿ  اػػػػػػػػػػػػػػػتلك آث             

لبة من الدراسات الشرقية الط   ىتب الذي أورثو للجامعة وادلكتبة اجلامعية وحٚتي الطي  داللة على األثر الًت  

أف يزداد تعجب  و البد  وأن  : " نولدكهيقوؿ  ،غات األجنبية بالصفة الالئقةالل   إىلعرية ادلًتٚتة واألعماؿ الش  

 3. "غة العربية عندما يعرؼ أف عالقات ادلعيشة لدى العرب بسيطة جداادلرء من وفرة مفردات الل  

العرب  حيث اعًتؼ أف   ،ين وادلعتقدعر بسبب الد  حصلت يف الش  غَتات اليت الت   نولدكهكما الحظ 

موز الدينية يف ىذا مل ؽلنع من ظهور بعض أمساء اآلذلة والر   أف   ال  إ، ى مل يكونوا متدينُت بدرجة كبَتةالقدام

على   لتدؿ   ليينذالهيف ديواف  (مسالش  )وى ( يف دواوين احلماسة لتدؿ على القوة والعظمة أشعارىم ) الغز  

م أشعارىم ألن   يفعراء ادلسلموف ذكر ىذه األمساء ب الش  ، وقد يتجن  فاتيطرة والشمولية وغَتىا من الص  الس

وأدخلوا أمساء اهلل بدال من أمساء  ،ث عن ىذاعر مقاطع وأبياتا كاملة تتحد  فحذفوا من الش   ال يعًتفوف هبا،

                                                           

 .121، ص مرجع سابق تشرقوف والشعر اجلاىلي،، ادلسػلِت اجلبوري 1
 .121سابق، ص  مرجع ، ادلستشرقوف،جدنينظر، صالح الدين ادل 2
 .81، ص 1963تيودور نولدكو، اللغات السامية، ترٚتة : رمضاف عبد التواب، مكتبة النهضة العربية، القاىرة، مصر،  3
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أحد  أف   الرٛتن( أو البد  فيها اسم ) ليينذالهاف فنجد قصيدة لشاعر جاىلي قدًن يف ديو  ،عراآلذلة يف الش  

 ت،والال  )كاف أصلها  (اهللو وصلد يف كثَت من القصائد اليت فيها لفظ )  ،دلسلمُت قد أقحمو يف ىذا ادلوضوعا

 1( .ةوالعز  

وعتو وبعد تو ور عر وقو  الش  ىذا نا قيمة مبي   عر اجلاىلي ووصفو وطريقة وصولو،ْتثو يف الش   نولدكهوينهي 

ومهما تعرضت لو  ،حريفات اليت أصابت القصائد اجلاىليةعبَتات والت  ة الت  ومهما يكن من شد  أثره قائال : "

 ا أصاهبا من تغيَتات،غم شل  ر  اليت على ال ،هوميروسفوح من ىذه الشذرات روح يو ن  إروايتها من اضطراب ف

 2.اء ومسيت ) الزىراء ( "الوض   انيةاإلنسو ال يزاؿ يرؼ منها ربيع غم كل غموض يف معانيها فان  وبالر  

القصائد العربية صور  يرى أف  و "وشعريتو وٚتاؿ صوره من حيث أن  عر القدًن ية يف الش  كانت لو قراءة فن  

تها وصف احلياة وىي قصائد جعلت مهم   وزلدوديتهم، بعظمتهم ة للعرب القدماء بفضائلهم وعيوهبم،حي  

ا صلدىا نا ىز  روح هتز   ،ةجولة والقو  وتسري فيها روح الر   الت،قليل من التخي  مع ال كما علا يف الواقع،  ،والطبيعة

 3عوب اآلسيوية األخرى ".يف آداب كثَتة من الش  

وؽلكن  ،و مل يكن كذلك بادلعٌت ادلألوؼ ذلذه الكلمةولكن   ،يدعو نفسو بالعقالين نولدكهوكثَتا ما كاف 

خصية فكثَتا ما  ا يف ادلسائل الش  أم   ،ؤوف العلميةليم يف الش  الس   اإلنساينأف ندعوه بدال من ذلك شلثال للعقل 

 4يكي وصويف .ترومان ما ىووكاف ينفر من كل  ،كاف يصبح عاطفيا ٘تاما

ومن  ،دراسة وٖتقيقا وترٚتة ،اجلاىلي واألموي ،عر العريب القدًنكبَتا وفعاال يف الش    إسهاما نولدكهأسهم 

 ـ صلد :ما قد   بُت أىم  

  (ـ1853) للشنفريالعرب المية. 
                                                           

 .17، ص جع سابقمر  ، ادلستشرقوف والشعر اجلاىلي،ينظر، ػلِت اجلبوري 1
 .27ص  ،ادلرجع نفسو 2
.21، ص نفسو  3

 

 .121، ص مرجع سابق ، ادلستشرقوف األدلاف،صالح الدين ادلنجد 4
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  1( . ـ1863متنا وترٚتة أدلانية بشروح ) جوتنجن  ،عروة بن الوردديواف 

  ( ـ1864يف سبيل فهم الشعر اجلاىلي . )2 

  ( ـ1864)  أبي األسود الدؤليو طالب أبيديواف. 

  ( ـ1865التخيالت العربية ادلتعلقة بالقدر  ). 

  ( ـ1869علم األنساب يف جزيرة العرب ). 

   3(  ـ1897تينية ) منتخبات من األغاين العربية القدؽلة مع شرح مفرداهتا بالال. 

   ( ـ1977قات اخلمس مع موجز لتاريخ اجلاىلية ) ترجم وشرح ادلعل. 

   ( ـ1976امية وفيو لغتا الشعر والكتابة عند قدماء العرب ) غات الس  مساعلات لفهم الل. 

  ( ـ1979كتابات يف اجلزيرة العربية ). 

  4( . ـ1912) سًتاسبورج  برزويهترٚتة كليلة ودمنة ،مع مقدمة 

  مةذي الر  ديواف. 

  5( .ـ1962)  اسأبي نو  ودراسة عن  لقيط بن يعمرديواف 

   ( ـ1912)  لوءالسم( و ـ1912)  لتأمية بن أبي الص. 

 ديواف و  ،الحطيم بن قيس وديوان ،معن بن أوس المزنيوديواف  ،الشعر اجلاىلي وديواف األنصاري

 6( . ـ1921)  عمر بن قميئة ديوانو ،األنصاري

 ٚتهرة أشعار العرب. 
                                                           

 .739سابق، ص  مرجع ، ادلستشرقوف،العقيقي صليب 1
2 .739و، ص سادلرجع نف 

 

 .739، ص نفسو 3
 .739ص  ،نفسو 4
 .739، ص نفسو 5
 .739، ص  نفسو 6
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 طرفة بن العبد ديواف. 

   اجديواف احلج 

ؿ ْتث استشراقي رصُت يتعرض للشعر العريب وانتحالو وأسبابو على ضوء ما قدمتو ىو أو   نولدكهْتث 

يتجاوز التغيَتات الطبيعية يف ترتيب االنتحاؿ الذي يتحدث عنو ال  وأف   ادلصادر العربية من شواىد ونصوص،

ضافة أبيات يف قصيدة أو شاعر رلهوؿ لشاعر إ أو األبيات أو تغيَت كلمة مكاف كلمة أو عبارة مكاف أخرى،

تصيب آداب الشعوب ادلثيلة اليت ذلا شعر عريق نقل بالرواية الشفوية خالؿ عصور وىذه أمور طبيعية  آخر،

 1.طويلة

 

                                                           

 .21، ص ادلرجع السابق ، ادلستشرقوف والشعر اجلاىلي،ػلِت اجلبوري 1
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 : ا١تستشرقوف األ١تاف احملدثوف كالّشعر العريب اانيث

ريق أماـ ميالد عر العريب )القدًن كاٟتديث(، الطّ عن الشّ  د ا١تستشرقُت األ١تاف بأْتاثهم كدراساهتملقد مهّ 

دراسات كأْتاث أخرل يف الشرؽ اإلسالمي عموما كالعامل العريب على كجو ا٠تصوص، كآثارىم يف ىذا اجملاؿ 

دعائم جديدة للبحث العلمي، كإف اعًتت  إرساءالزالت ٦تتدة إىل يومنا ىذا، كاٗتذىا اٞتيل اٞتديد منطقا لو يف 

فذلك ال ٭ترمهم من االعًتاؼ بصنيعهم كاجتهادىم األكيد يف  ،قائص أك لقيت انتقاداتما٢تم بعض النّ أع

، كىذه الرؤل االستشراقية اليت كاف خلت أحيانا من ا١توضوعية، كانت منطلقا كاإلصدارالتنقيب، كالبحث، 

 ، فهنالك من كدّ إرساءىاا١تستشرقُت  يف اليت حاكؿ بعضظر يف تراثنا القدًن، كالكشف عن مواطن الزّ النّ  إلعادة

الدراسات األدبية، كتاريخ األدب اليت نعرفها اليـو  ـ لبياف عكس ما ذىبوا إليو بعض ا١تستشرقُت حيث "إفّ كقدّ 

 1ىي أثر من آثار ا١تستشرقُت كحسنة من حسناهتم"

خطى القدامى يف ذلك مل  عر العريب كساركا علىنالحظ ثلة من ا١تستشرقُت احملدثُت األ١تاف اىتموا بالشّ 

تنماز بو القصائد القدٯتة من منابع غزيرة للفكر الشرقي كالثقايف كاالجتماعي كغَته، فالقصيدة كانت ٪توذج بارز 

 يف حياة العرب قدٯتا كتعكس كل ما يتعلق بالفرد كاجملتمع كحىت النفسيات كأ٪تاط التفكَت.

أم  ،بعد مركر زمن طويل ٯتة اىتماما كبَتا لدل ا١تستشرقُت إالّ عر العريب كالقصيدة اٞتاىلية القدمل يتلق الشّ 

 إىل العصر اٟتديث كذلك ألسباب ثالثة:

 كإعطائوكف من دراستو ة الشعر اٞتاىلي، ٦تا جعلهم ينفر ا١تستشرقُت يف قضية صح كىو شكّ  الّنحل: -3

 .مرجليوتك نولدكوا : فرغ الكامل للدراسة كالبحث مثل: الدراسات اليت قاـ هباالىتماـ الكبَت كالتّ 

                                                           

 .185، ص3966، 3، ج8عمر الدسوقي، يف األدب اٟتديث، دار الفكر العريب، القاىرة، ط 1
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ركيب، ٦تا جعل ك عر العريب كخاصة اٞتاىلي منو يف مضامينو كذكقو الفٍت، ٮتتلف عن الشعر األشعرية الشّ  -7

 .كاإلبداعيتذكقو بالنسبة للمستشرقُت صعبا كبعيدا فكانت القصيدة العربية أقل تأثَتا يف ذكقها الفٍت 

عر اٞتاىلي على أنو مفكك كغَت يف قالبها كعمودىا، الشّ ظرة السائدة على القصيد العربية ك: النّ التفكّ  -1

 1مًتابط كمنسجم.

عرم العريب ص الشّ ١تاف عن معاينة النّ ىذه األسباب ٣تتمعة كانت كفيلة باف يعتكف ا١تستشرقوف كخاصة األ

 اإلرثذا كغَتىا، كلكن يف العصر تغَتت النظرة ٢ت ...كاةك كاالنتحاؿ كالرّ كتطرقوا غلى قضايا ٘تسو فقط كالشّ 

األ١تاف احملدثوف يعاٞتوف القصائد القدٯتة كيهتموف هبا من خالؿ العالقات القائمة بُت أجزاء  صبحعرم، كأالشّ 

ص يف ذاتو دكف عن سياقو التارٮتي كالعناصر البنائية عرية كغَتىا من ا١تسائل اليت تدرس النّ القصيدة كاألغراض الشّ 

 لو.

قوا ٢تذه ا١تسائل كمن زكايا ٥تتلفة، فكل مستشرؽ احملدثُت الذم تطرّ كألجل ىذا رصدنا بعض ا١تستشرقُت 

 عر من نظرة ٥تتلفة سيتم عرضها يف ىذا ا١تبحث.أ١تاين طرؽ باب الشّ 

 كارل بروكلمانCarl.Brockelmmann (71117191-م )م: 

كصارت لو  ، كنبغ فيهانولدكوج باللغات السامية على أعالـ ا١تستشرقُت كمنهم ، كٗترّ روستوككلد يف 

، كتاريخ األدب العريب، حىت اإلسالميشهرة فقو العربية كقراءهتا قراءة فصيحة ككتابتها، كتابة سليمة، كيف التاريخ 

 من أئمتها، إماما عدّ 

 عضوا يف ٣تامع برلُت، كليبزيج، كبوف، كدمشق، كعُّت  كعُت أستاذا ٢تا يف جامعات عدة: كونسربج كىالة كبرلُت،

.َتةكٚتعيات أسيوية كث
2  

                                                           

 .9،ص3999، 3، األردف، طدللخدمات كالدراسات اٞتامعية، اربموسى ربابعة، االستشراؽ األ١تاين ا١تعاصر كالشعر اٞتاىلي، مؤسسة ٛتادة  1

777،778صمرجع سابق،٧تيب العقيقي، ا١تستشرقوف،   2
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أكرب باحث عرفتو اٞتامعات األكربية يف النصف األكؿ من القرف العشرين يف ٣تاالت الدراسات السامية، 

، حيث اىتم بالدراسات الشرقية مبكرا نولدكوك فيشركتاريخ الًتاث العريب، أثر فيو أستاذاف ا١تستشرقاف األ١تانياف 

، متأثرا بأستاذيو من خالؿ ا١تؤلفات اليت قرأىا عنويا با١تشرؽ ك قبل أف ينهي دراستو الثانوية يف بلدتو، كارتبط خيال

 ابق ذكر٫تا.السّ 

األدب العريب  بروكلمانىناؾ أ٫تية ١تا قدمو كل من ا١تستشرقُت على انفراد، ْتيث درس   لنا أفّ لقد تبُّت 

رآف الكرًن كالرسوؿ مط التارٮتي، كحاكؿ أف يسجل تراثو الضخم، كأخطأ أحيانا كثَتة عندما تعرض للقعلى النّ 

، كاىتم با١تراجع أكثر ٦تا اىتم بالقضايا، كعٌت عناية البأس هبا با١تذاىب الفكرية ك السياسية كالدينية، كاإلسالـ

 1كأحدث منهجو ٖتوال عظيما يف دراسة األدب العريب يف الشرؽ كالغرب معا، كإف سبقو آخركف يف إتاىو.

اءة الًتاث العريب قراءة ٖتقيقية كنقدية كٖتليلية فهو عمل من خالؿ ىذا ا١تنهج قر  بروكلمانحاكؿ 

 بروكلمانخ لتاريخ األدب العريب من كجهة نظر أجنبية ال عربية، كمنذ ظهور كتاب بيبليوغرايف فهرسي، يؤرّ 

رؽ كالغرب متأثرة بكتابو متبعة منهجو يف تناكؿ تاريخ العرب من أخذت كتب تاريخ األدب العريب تصدر يف الشّ 

 جو عقلية كعلمية كأدبية خاصة.أك 

ة، ينظر هبا ألعمالو ا٠تاصّ  بروكلمانافية ا٠تالية من أم كىم اليت كاف وضوعية الصّ با١تكاف رأيو ٦تيزا 

 ركرم لكي نفهم قوة فاعليتو أف ننتبو دكما للعالقة الداخلية اليت كانتكألعماؿ غَته أيضا، كلذا فمن الضّ 

و  و شهد ثالثة أعمار بشرية تقريبا، كأنّ ة أنّ ستويات البحث العلمي، كخاصّ تربط عملو الفردم بكل مستول من م

2كاف منذ الثمانينيات شاىدا على االزدىار الكبَت الذم مر بو االستشراؽ.
 

حيث عنوف الباب  ،صنيف التارٮتي يف ذلكعراء كاعتمد التّ عر كالشّ ٖتدث يف كتابو ىذا عن تاريخ الشّ 

عر حيث يقوؿ  يف  بدايتو: " كاف شعر ٖتدث يف الفصل الثاين منو عن أكلية الشّ األكؿ: أدب األمة العربية ك 
                                                           

 .436ص،مرجع سابق،كأثرىا يف األدب العريب ا١تعاصر أٛتد ٝتايلوفيتش، فلسفة االستشراؽ 1
 .351صمرجع سابق، صالح الدين ا١تنجد، ا١تستشرقوف األ١تاف،  7
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ضج كالكماؿ، منذ ظهور العرب على صفحة التاريخ، كال تستطيع ركاية مأثورة أف العرب فنا مستوفيا ألسباب النّ 

تشاهبة عند شعوب أف نستخلص من ا١تالبسات ا١ت عر، كإذا فال يسعنا إالّ تقدـ لنا خرب صحيحا عن أكلية الشّ 

بدائية أخرل نتائج معينة ٯتكن تطبيقها أيضا على العرب، إذا قدمت األحواؿ ا١تمكن التعرؼ عليها عند ىؤالء 

1نقاطا يعتمد عليها يف ذلك."
 

ألف البدايات العربية مل تكن  ،د لبداية الشعر القدًنة الشعر اٞتاىلي كعدـ كجود تاريخ ٤تدّ نيّ فيعًتؼ ب

عر، حيث قدـ لنا األخَت أحواؿ ىذه الشعوب كأيامهم كمآثرىم إىل تدكين الشّ  إضافةبينها،  على اتصاؿ فيما

 كحياهتم االجتماعية كما إىل ذلك من مستخلصات كقراءات الشعر ا١تختلفة.

يقوؿ كذلك: "على أف العريب من حيث ىو شاعر ليس موضوعا ٘تاما، ليجد كفايتو يف فن كالمي كاقعي 

2نو قبل كل شيء يف خدمة فخره بنفسو كاعتزازه ٔتجد قبيلتو."يضع ف كإ٪تا٤تض، 
 

كذلك الشاعر نفسو باعتباره موضوعا منفردا ٘تيز بصفات القائد ا١تدافع عن القبيلة يف اٟتركب 

 أجزؿ العبارات كأرقى التعبَتات ليصورىا أحسن تصوير و ٠تدمة قبيلتو يتخَّت كا١تناسبات، مفتخرا هبا، كاضعا فنّ 

 القبيلة. شاعر يلفت نظر الناقد إىل بروكلمان أهبى صورة، فهذا االعتزاز كما ٝتاه كيضعها يف

ف ، كصنّ الخليل بن أحمد الفراىيديكما ٖتدث عن العركض يف الشعر العريب القدًن كأصولو قبل 

ماسة، فس عند قدامى شعراء اٟتعرية، على سبيل ا١تثاؿ: "تغلب البحور الطويلة النّ البحور حسب األغراض الشّ 

 3تة، ك٬تيء البحر الطويل يف ا١ترتبة األكىل، مث الكامل كالوافر كالبسيط."كعند الشعراء السّ 

                                                           

 .44، ص3967، 5، ط3تاريخ األدب العريب، نقلو إىل العربية، عبد اٟتليم النجار، دار ا١تعارؼ، القاىرة، ج كارؿ برككلماف،  3
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عراء القدامى حيث يقوؿ: تة كأشهر الشّ عراء السّ عرية اليت كانت طاغية عند الشّ كؿ أف يقدـ البحور الشّ اكما ح

مل يف قصيدة طويلة تبلغ الرّ  طرفةليال، كاستعمل ا١تنسرح ق ه، كما يوجد عندامرؤ القيسقارب فيوجد عند "أما التّ 

 1بيتا، كأما اٟتفيف فيبدك أف عمر بن أيب ربيعة ىو أكؿ من ساعد على انتشاره." 74

 ،ة يف باب العركضىذا األخَت، كخاصّ  عر القدًن مل تؤدم حقّ البحوث الذم عنيت بتاريخ الشّ  أفّ  يقرّ 

غم ، حيث يقوؿ يف ىذا الباب: "كعلى الرّ الخليلث اليت كضعها القصائد القدٯتة قد ٗترج عن البحو  حيث أفّ 

كاف يعتمد   ر اليـو ْتق ىذا الفنّ عراء، ٯتكن أف نقرّ العركض عند قدامى الشّ  و ال تزاؿ تعوزنا ْتوث لفنّ من أنّ 

عندىم على قواعد ثابتة، نعم ٧تد يف بعض قصائد الشعراء األقدمُت أبياتا خارجة عن العركض الذم كضعو 

المرقش األكسط يف كتابو العركض، كما يف قصائد  سعيد بن مسعدة األخفش، كما كضعو لخليل أحمدا

، كيبدك أف ىذه الظواىر آثار قليلة ١ترحلة سلمى بن ربيعةك، امرؤ القيسك، بن قميئة عمرو، كعبيد، كاألكبر

 2من النحو مل نقف على كنهها بعد."

ا، كيعتمد فنّ  ربهالقدٯتة، فهو يعًتؼ بالعركض كيعتلكل القصائد بعدـ مشولية فن العركض  إقرارهإىل  إضافة

 عر القدًن.كىذه ميزة من بُت الكثَت يف الشّ  كاإليقاعسق قواعد ثابتة كمنظمة النّ 

يدرؾ أف عملو يف حاجة مستمرة إىل اإلكماؿ بناء على ما يكتشف من ٥تطوطات  بروكلمانكاف 

تلميذ -فؤاد سيزكينل نصف قرف، كيقـو الباحث الًتكي ا١تسلم كلذلك كاف دائب العناية بإكمالو على مد

، كذلك يف كتابو بروكلمانبعد اكتشاؼ آالؼ ا١تخطوطات، بإكماؿ عمل  -ريتر ىيلموتا١تستشرؽ األ١تاين 

 اإلسالميةللدراسات  الملك فيصل"تاريخ الًتاث العريب" باأل١تانية الذم ترجم بعضو إىل العربية، كمنح علو جائزة 

 3ذ بضع سنوات.من
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ث عن أقدـ عر اٞتاىلي كٖتدّ طبيعة الشّ  -دائما من كتابو تاريخ األدب العريب –ـ يف الفصل الرابع قدّ 

الوصف حُت يقوؿ:  ج للهجاء مث فنّ سيب عكس ما يركّ حيح ككاف غرض النّ ند الصّ عرية ذات السّ األغراض الشّ 

هم يد، كلكنّ سحر ا١تطر كالصّ عند أسالفهم كسيلة إىل  لذم كافبيعة، اكصف اٟتيواف كالطّ  "فهم مارسوا أيضا فنّ 

 1لذاتو فحسب." قصدكا ىذا الفنّ 

، مل لو ضركرة يف اإلبلث على أىم اٟتيوانات ا١توجودة يف أشعار القدامى كحياهتم كمن أبرزىا كما ٖتدّ 

العريب من حيث  بلاإلحو كتقديره، يقوؿ يف ذلك: "٬تب أف نضع نصب أعيننا أ٫تية ا كجب عليو مدّ حياهتم ٦تّ 

كلن يأخذنا العجب يف ذلك إذا علمنا أف البعَت كاف يلهب رغبة العريب و لضركرات حياتو....ؿ مصدر كأ٫تّ ىي أكّ 

 2بحر شعراء ا٢تند."الصياغة كالتصوير الفٍت، كما أ٢تب التّ 

 ر اٞتاىلي( كما ٖتدث عن منهج شعراء القدامى يف كتابو الشعر أك ٪توذج القصيدة العربية )عمود الشع

حيث يقوؿ: "ىذا ا١تنهج ال بد أف يكوف قد رسخ منذ زمن طويل، كقد ذكر امرؤ القيس سلفا لو يف الشكول 

كالبكاء على األطالؿ، يدعى: ابن خذاـ، كاف مل يستطع أدباء العصر العباسي تعيُت ىذا الشاعر، كتبع ا١تتأخركف 

 3ىذا ا١تنهج كمل يكادكا ٬تسركف على تغيَته."

لوا منهجا إىل قيمة ىيكل القصيدة العربية القدٯتة، كأف الشعراء القدامى البارزكف شكّ  بروكلمانكاضحة من  ةإشار 

، كبقي ىذا النموذج ٪تطا توارثيا القيس امرؤعراء بعدىم كخاصة على منواؿ لكتابة القصيدة العربية ينتهجو الشّ 

فظي كاقتحاـ عرم كاللّ نوع الشّ )العصر العباسي( أين التّ  ةاإلسالميحقوف حىت يف عصر اٟتضارة العربية للشعراء الالّ 

الذم  البحتريعر على ا١تنواؿ القدًن كخَت دليل على احملافظُت يف عصر النهضة عراء األعاجم يف كتابو الشّ الشّ 

 حافظ على منهج الشعراء القدامى.

                                                           

 .56مرجع سابق، صتاريخ األدب العريب، كارؿ برككلماف،   3
 .56ا١ترجع نفسو، ص 7
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العربية" كسلك بو منهجا خاصا،  الذم قضى نصف قرف يف تأليف كتابو "تاريخ اآلداب بروكلمانلعل ا١تستشرؽ 

احتاج إىل صرب كجهد عجيبُت، ال ينقص من فضلو كال من قيمة كتابو، بعض التغَتات اللغوية كالقضايا 

 1االجتماعية، كسيظل عظيم الفائدة ال يستغٍت عنو باحث مهما تعددت الكتب اليت من نوعو.

ة نظمها أال كىو قضية زمن كتابة القصيدة العربية كمدّ عراء، عر كالشّ الشّ  كقف يف كتابو ىذا على أمر مهم ٮتصّ 

قات، مل يتم نظمها دفعة كاحدة، كمهما  واؿ كا١تعلّ حيث يقوؿ: "كبديهي أف أمثاؿ ىذه القصائد، كال سيما الطّ 

كانت القافية كثَتا ما هتدل الشاعر يف نظم شعره... كعلى ذلك فال نستبعد ٣تاؿ من األحواؿ أف تكوف 

بب يف ىو السّ قصائد ال تثبت على ترتيب كاحد...تاج حوؿ كامل، كمن ىنا كجدنا ركاية أكثر الالقصيدة من ن

 2قة."عر القدًن مل تبق منو إال قطع متفرّ أف كثَت من الشّ 

لف زمن نظم القصيدة يأخذنا إىل نقطة أخرل، فإف انقطاع أجزاء القصيدة كطوؿ الزمن بينها يعرضها للتّ 

غيَت من كفيل بتغيَت األفكار كاألىواء، فهذا التّ ٦تا ٬تعلها ذات موضوعات ٥تتلفة، فالزّ  ،اككذلك يغَت من موضوعاهت

١تاف ك كاالنتحاؿ، كىذا ما سبق إليو ا١تستشرقوف األعرية، يؤجج فكرة الشّ انس ا١تقاطع الشّ ٕتيف ا١توضوعات كعدـ 

 .آلواردك سكويار القدامى يف دراساهتم أمثاؿ 

رض غالذم أرجع  ،بورداخجنبية كتأثَتىا يف فن الشعر القدًن كضرب مثاؿ ا١تؤثرات األ بروكلماننفى 

انتقل إىل  ساء ا١تتزكجات، كىذا الغرضشعر القصور اليونانية باإلسكندرية فهو شعر غزيل للنّ  إىلسيب العريب النّ 

فت ىذا اللوف من ة قد عر يّ كاـ كالعراؽ كحجتو يف ذلك أف القبائل الًت الشعر العريب عن طريق شعراء ملوؾ الشّ 

 3الشعر يف مطالع قصائدىا ا١تطولة يف أكاخرىا منذ القدًن.
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حيث أف الكتابة ظهرت عند أىل اليمن منذ ألف  ،رأم بروكلمانعر العريب فقد كاف ؿأما يف ركاية الشّ 

عملوىا ألغراض كرٔتا است عاـ على األقل قبل ا١تيالد ككانوا يستعملوهنا يف نقوشهم األثرية على اٞتدراف كاٟتجارة،

كجدت نقوش يف بالد اٞتنوب ٖتمل طقوس دينية ٥تتلفة، ككلها  اكإ٪تّ حياتية أخرل، كليست اليمن لوحدىا 

صب بزمن طويل، كىناؾ دالئل أخرل منها: النّ  اإلسالـقريب من خط األلف، ككاف ىذا قبل  مكتوبة ٓتطّ 

شائعا يف تلك  بة ٓتط دمشق ككاف ىذا ا٠تطّ ـ، يف بالد سورية مكتو 178سنة  امرؤ القيسالتذكارم على قرب 

الناحية كيستعمل ألغراض شىت ككذلك عباد ا٠تَتة النصرانيُت كتبوا جانبا من أشعارىم هبذا ا٠تط، فال ٯتكن أف 

صلى –أف تكوف ىناؾ أبيات كتبت داخل جزيرة العرب يف عهد النيب  -مع كل ىذه الدالئل–ننكر كال نستبعد 

، على أهنم قد أنكركا طو حسينك مرجليوتبيات عديدة ككثَتة، كىو ما يتعارض مع كاأل -اهلل عليو كسلم

كلية، كأف ٚتيع األشعار قبل ىذه الفًتة مصنوعة كمنحولة، كضربوا    اإلسالـاستعماؿ الكتابة يف ىذه ا١تنطقة قبل 

 1كل األشعار اٞتاىلية يف عدـ ا١تصداقية.

 ستيعاباالعة، حيث أقر بقدرة العريب على كال صن ا شكّ موقفو من ركاية الشعر كانت صافية ال يشوهب

ا ٝتح الستعارة عر كاف حياتو، ككاف شاعرا اجتماعيا بالقدر الكبَت يف أكساط قبيلتو كخارجها، ٦تّ الشّ  كاٟتفظ، ألفّ 

ا، ككانت بالذيوع كاالنتشار على قدر كبَت، كا١تشافهة كانت ٝتة بارزة عند العرب، تعودكا عليها كجبلوا على تداك٢ت

 لكل شاعر صحبة تتبعو كٖتفظ عنو.

يقوؿ يف ىذه ا١تسألة: "كاف لكل شاعر جاىلي كبَت على كجو التقريب راكية يصحبو، يركل عنو أشعاره 

كاة يعتمدكف يف آثاره الفنية من بعده، كزاد عليها من عنده، ككاف ىؤالء الرّ  احتذلكينشرىا بُت الناس، كرٔتا 

حريف، كاف قط كالتّ سحرز عن الك٢تذا مل ٯتكن التّ  يستخدموف الكتابة إال نادرا...شفوية كالكاية الالغالب على الرّ 

من ذاكرة العامل  كاالستيعابالحظنا أف ذاكرة العرب الغضة يف الزمن القدًن كانت أقدر قدرة ال ٖتد على اٟتفظ 
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عر القدًن، كاة صنعة الشّ بعض الرّ ، فهذا اعًتاؼ كاحًتاـ للعريب كشخصو، كنفيا للشك كالنفي كاهتاـ 1اٟتديث"

فهو ٭تًـت الفرد العريب كشعره كينزىو من كل الشوائب كالتحريفات اليت اىتم هبا سابقا سواء من قبل ا١تستشرقُت أك 

 النقاد العرب أنفسهم.

قات باعتبار أشهر كأرقى ما كتب العرب القدامى كأعادىا إىل اختيارات ٚتعها كما ٖتدث عن ا١تعلّ 

يف ىذا الرأم ٓتالؼ ما ذىب إليو احملدثوف على أهنا كانت  نولدكوكأقدـ ٢تا ىذا االسم، كاتفق مع  راويةحماد ال

ال نتفق للركايات ٘تاما على القصائد ا١تعلقات فالقصائد علو قدرهتا كمكانتها، كذكر أف: "معلقة على الكعبة ل

، كا١تعلقتاف عمرو بن كلثومك، لبيد، كزىيرك، طرفة، كامرؤ القيسا١تتفق عليها من اٞتميع ٜتس ىي معلقات: 

فضل كضع مكانتهما قصديت يف أكثر الركايات، كلكن ا١ت الحارث بن حلزةك عنترةالسادسة كالسابعة ٫تا قصيدتا 

 2.كاألعشى" النابغة

٢تؤالء الشعراء فعال كامال يف كتابو ىذا )الفصل السابع( ٖتدث فيو عن قدامى  بروكلمان كارلأفرد 

م ىم األفضل من بُت الشعراء الذين مت اٞتمع ٢تم من شعراء اٞتاىلية ألهنّ  -السالف ذكر أٝتائهم–تة السّ  عراءالشّ 

واؿ كسيتعرض بعض آراء النقاد العرب حوؿ ىذه ا١تسألة أمثاؿ: القدرة األكرب من األشعار كالدكاكين الطّ 

ىؤالء تفصيال حوؿ آرائهم النقدية من ، كتعرض آلراء بن سالم الجمحيك، ابن قتيبةك، عمر بنشبةك، الفرزدق

ث فيو فصل تبعو )الفصل الثامن( عن شعراء جاىليوف أٝتاه )شعراء آخركف يف عراء القدامى، كٖتدّ عر كالشّ الشّ 

 تأبط شراكابن أخي األكرب،  والمرقش األصغر ربيعة بن سفيان بن سعد األكبر، المرقشػاٞتاىلية( ك

لقيط كعر اٞتاىلي، شعره من أصدؽ الشّ  الذم عدّ  ،األبرص األسديعبيد بن ك، عروة بن الوردك، ىالشنفر ك

الذم  بن خفاف التميمي عبد القيسك، لتأمية بن أبي الص  كحجر التميمي،  أوس بنك، بن يعمر األيادي

كعشركف  اثناف، فقد أحصى طفيل بن عوفك، عمرو بن قميئةك، الطفيل عامر بنك، ائيحاتم الط  عاصر 
                                                           

 .65، 64، ص كارؿ برككلماف، تاريخ األدب العريب، مرجع سابق 1
 .67صا١ترجع نفسو،  2
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ن ترٚتوا ٢تم من ا١تستشرقُت األ١تاف، كمنابع شعرىم إف كانت منحولة عرية ك٦تّ أعما٢تم الشّ ض ١تختلف منهم، كتعرّ 

 أك صحيحة.

 حسانسبب انتشار شعر  فّ أبدؿ كألفاظو بسيطة كسهلة، كيقوؿ مت حسان بن ثابتككاف رأيو يف شعر 

االبتذاؿ كال يصل إىل  حدّ قريب األلفاظ إىل  حسان"كأكثر شعر  -صلى اهلل عليو كسلم–يعود إىل مدح الرسوؿ 

علق بو يف األزمنة ا١تتأخرة إىل غرضو العظيم األ٫تية كىو مدح مستول جد رفيع، كإ٪تا يرجع فصل انتشاره، كالتّ 

 1يب."النّ 

 إسالمو)الفصل ا٠تامس( كذكر أىم أعمالو بعد  كعب بن زىيرص فعال يف كتابو للشاعر كما خصّ 

 -على اختالفهم–يف كتابو ىذا على الشعراء  كارلفلم يبخل ، ار العربع"قصيدة الربدة" اليت ىي من أشهر أش

الذين  ،، ٭تث تعرض ٞتل أشعارىم، كا١تًتٚتة منها إىل اللغات األجنبية كاأل١تانية كا١تستشرقُتفبارزكف كمغمورك 

مسة. تصنيف عريب" بأجزائو ا٠تاجتهدكا يف ىذه الًتٚتات. "كمن ذا الذم ٯتكن أف يستغٍت عن "تاريخ األدب ال

و ال يزاؿ حىت اآلف ا١ترجع األساسي كالوحيد يف كل ما يتعلق با١تخطوطات العربية كأماكن أنّ  ؟بروكلمان لكار 

 2كجودىا."

: "من ا١تعلـو أف فيشر يتريش فولفديقوؿ  ،الفيلولوجيا كمنهج تارٮتي تكجد بروكلمانكيف أعماؿ 

مو ا١تقارف للغات يب كىو مؤلف أيضا أساس النّ دب العر يف تاريخ األ بروكلمانمنهج تارٮتي، كلذلك ألف 

ات غاللّ  إحدلالسامية، كأخذنا رٔتا منو ىذا ا١تنهج، كلذلك على كل طالب يدرس اللغات السامية أف يدرس 

رمية كثَتا من كلمات كأصوات ٧تدىا يف عربية على األقل، فنحن نرل يف اآللى جانب اللغة العالسامية األخرل، 

 3أيضا."اللهجات العربية 

                                                           

 .351صمرجع سابق، كارؿ برككلماف، تاريخ األدب العريب،  1
 .83، ص7134، 3كالتوزيع، اٞتزائر، طقدكر تاج، االستشراؽ ماىيتو فلسفتو كمناىجو، مكتبة اجملمع العريب للنشر  2
 .187، ص3994، 3يًتيش فيشر، ط ىاشم اٝتاعيل األيويب، أْتاث عربية يف الكتاب التكرٯتي للمستشرؽ األ١تاين فولفد 3
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صاؿ دائم با١تراسلة مع عدد كبَت من حيث "كاف على اتّ  ،كانت لو عالقة طيبة كأكادٯتية مع األدباء العرب

ر نشر قبل كفاتو حُت علم بأف القسم الثقايف ٞتامعة الدكؿ العربية قرّ  رؽ، كقد سرّ عراء ككتاب كعلماء الشّ الشّ 

 1الًتٚتة العربية لتاريخ األدب العريب كملحقاتو."

، اإلسالميةة يف ىذا الكتاب فقد "عرض تراجم العلماء كاألدباء يف العصور كانت لو منهجية خاصّ 

ل كل ترٚتة ٔتصادرىا، ككصف الكتب ك٦تيزاهتا، كتاريخ طبعها، كمكاهنا يف الشرؽ كالغرب، كأحصى كذيّ 

 دمشق، ك٣تامع علمية كاف من أعضاء اجملمع العلمي العريب يفك يف مكتبات أكركبا كيف غَتىا... ا١تخطوطات

كدراستو كْتوثو يف التاريخ كاللغة، كاألدب كاللغات  اإلسالميةر مواد كثَتة يف دائرة ا١تعارؼ أخرل كثَتة، كقد حرّ 

 2السامية، غزيرة ككفَتة."

كىو اآلخر ناؿ كساط الدارسُت الغربيُت كالعرب "ىذا الكتاب حظي باالىتماـ كالعناية البالغُت يف أ

ال ٯتكن االستغناء عن كتاب  اإلسالمية يف الدراسات االستشراقية، فمعظم الباحثُت يف تاريخ الشرؽ مكانة بارز 

تة، الذم يعد ا١ترجع يف كل ما يتعلق با١تخطوطات العربية كأماكن )تاريخ األدب العريب( بأجزائو السّ  بروكلمان

 3كجودىا."

من كتاب كشعراء كعلماء كفالسفة، على طريقة كتب يف أجزائو كتابو بعد أٝتاء األدباء  مانلبروكمل يكتف 

الطبقات ك٪تط الًتاجم، كال يسرد أٝتاء ا١تصنفات كا١تؤلفات العربية يف ٥تتلف العلـو كا١تعارؼ كاآلداب، بل تناكؿ 

 حليل.قد كالتّ اٟتياة العقلية بالوصف كالنّ 

رؽ، حوؿ الشّ  كاإلسالميةالتارٮتية من أغزر ا١تستشرقُت إنتاجا لألعماؿ األدبية ك  كارل بروكلمانيعترب 

 يلي: حيث ٧تد من بُت أعمالو األدبية ما ،ةكأكثرىم نشاطا كموضوعية كمشوال كجديّ 

                                                           

 .361صمرجع سابق، صالح الدين ا١تنجد، ا١تستشرقوف األ١تاف،  1
 .761، ص3984، 3بة ا٠تا٧تي، القاىرة، طي، مدخل إىل تاريخ نشر الًتاث العريب، مكتج٤تمد ٤تمود الطنا 2
 .771، ص7137، 3حسن ٤تسن ٤تمد، االستشراؽ برؤية شرقية، دار الوراؽ، بغداد، ط 3
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1(.3893، مًتٚتات عن طبعة فيينا كمزكدا باٟتواشي )ليبدديواف  -
 

 (.3917-3898تاريخ اآلداب العربية يف ٣تلدين ) -

 ركبية.ك ا١تخطوطات يف ا١تكتبات األ إحصاء -

2(.3913تاريخ اآلداب )٥تتصر  -
 

 (.3971عر العامي القدًن يف تركستاف )الشّ  -

3(.3978، 6)٣تلة الدراسات السامية،  مليح بن الحكم الهذليمالحظات عن أشعار  -
 

 .البن حزمٖتقيق كتاب طوؽ اٟتمامة  -

، مياتكاإلسالـ أعماال كثَتة يف ٣تاؿ اللغويات على سبيل الذكر ال اٟتصر، فقد قدّ  عماؿكانت ىذه األ

كأصبحت خصص العلمي اليت ال تعرفتوافقا،. يف عصر تسوده موجة التاإلسالميةكالتصوؼ كأعماال يف دائرة 

أف ٯتثل يف شخصو  بروكلمانفيو كل من ىذه الفركع حقال كاسعا، يكفي ١تلء حياة عامل بكاملها، استطاع 

 4ة عصر بكاملو.كعلى أمت كجو كحدة علم االستشراؽ، كقد عنت كفاتو هناي إنتاجوكيف 

 :Hellmut Ritter (7111-7117 ) ىلموت ريتر

عاش حياة كاسعة  ىلموت ريتر،ك٨تن نتحدث عن االستشراؽ األ١تاين  إبرازىامن اٞتهود اليت ينبغي 

يسُت، ، ألنو ابن أسرة أ١تانية متدينة فقد كاف أبوه كأخوه قسّ اإلبداعحلوة، مبدعة كمنتجة، تتسم باٟترية يف 

رقية، عديد من كبار ا١تستشرقُت األ١تاف الذين كانوا كاسعي االطالع على اللغات كالثقافات الشّ  تتلمذ على يد

 فن العربية يف الفرات كدجلة"،حُتغة العربية، كالفارسية كالًتكية، أ٧تز ْتثا يف بداياتو ٖتت عنواف: "السّ م اللّ تعلّ 

                                                           

 .778العقيقي، ا١تستشرقوف، مرجع سابق، ص ٧تيب 1
 .778ا١ترجع نفسو، ص 2
 .778نفسو، ص 3
 .367صمرجع سابق، صالح الدين ا١تنجد، ا١تستشرقوف األ١تاف،  4
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عربية من العراؽ، كعمل يف اسطنبوؿ مديرا لفرع تواجده بالعراؽ، كأربعوف أغنية شعبية عربية، كأشعار حربية 

"اٞتمعية الشرقية األ١تانية"، نشر فيها الًتاث العريب كالفارسي كالًتكي، كاطلع على ا١تخطوطات ا١توجودة يف 

 مكتباهتا

ا١تتوفرة يف  اإلسالميةأقاـ عشرين عاما بإسطنبوؿ يف هناية العشرينات، كصار أقدـ العارفُت با١تخطوطات 

 1ا١تدينة.تلك 

"كاف مثلهم يف  ،حيث بروكلمانك فيشرك، نولدكوكاف ينتمي إىل إتاه قدامى ا١تستشرقُت أمثاؿ 

ف يف كما ألّ   ،غات السامية كفقههاعلى ٘تثيل الدراسات السامية كالعربية كلذلك فقد ألف يف ٨تو اللّ  اإلصرار

يف فرانكفورت   ىلموت ريترذم خلف ال زلهايم رودلفتلميذ  وابترمضان عبد الحو العريب كقد ترجم النّ 

 2ىذا يف السبعينات." بروكلمانكتاب 

فؤاد يعد  ،اإلسالميصوؼ عمل على ترٚتة العديد من الكتب الشرقية إىل اللغة األ١تانية خاصة يف التّ 

 كارلؿمعهد الدراسات العربية  إدارةالًتكي األصل مؤلف كتاب الًتاث العريب، الذم ينافس  سزكين

ّتامعة  كاإلسالميةمعهد الدراسات العربية  إدارةيتوىل  ففؤاد سزكين، ريترطلبة  من أىمّ ، بروكلمان

غة العربية يف ا١تملكة العربية ، كترجم كتابو إىل اللّ ريترفرانكفورت، كقد شرع بتأليف كتابو ٔتساعدة أستاذه 

 3عشر ٣تلدا. باثٍتالسعودية 

ها كتاب نشرا، كتعرض ألعالمها كفنوهنا كتأرٮتها كمن أ٫تّ ة يف البالغة العربية ٖتقيقا ك ـ أعماؿ ٚتّ قدّ 

 ـ.3954سنة  لبعد القاىر الجرجاني"أسرار البالغة" 

                                                           

 .385صمرجع سابق، ا١تنجد، ا١تستشرقوف األ١تاف،  صالح الدين 1
 .61ا١ترجع نفسو، ص 2
شراؽ( الصادر عن دار الشؤكف الثقافية العامة، بغداد، العدد ستريًت كدكرم بارث، ضمن كتاب )االميشاؿ جحا، مستعربباف أ١تانياف بارزاف، ىلموت 3

 .65، ص3989الثالث، 
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 ريترعر العريب أك الفنوف البالغية، كيتطرؽ غوم للشّ كانت لو آراء رائعة حوؿ الًتكيب الفٍت كاٞتمايل كاللّ 

يف ْتثو )البياف العريب من  طو حسينما كتبو عرية أم مدرسة البديع كيرد على الشّ  أبي تمامإىل مدرسة 

، ككذلك على لقدامى بن جعفر(، الذم نشره كتمهيد لطبعة نقد النثر ا١تنسوب عبد القاىرإىل  الجاحظ

 1جاءت بسبب أصلو اليوناين. أبي تمامو أكثر العناصر البالغية من شعر بأنّ  ،حسين طوفكر 

بالشعراء ا١تتصوفة كخاصة الشعر الفارسي كأعالمو على غرار كتأثر  اإلسالميويف عر الصّ بالشّ  ريتر اىتمّ 

 .،فريد الدين العطارك، السهرورديك، جالل الدين الروميموالنا 

األ١تانية عاـ  اإلسالـمبكرا، كتدؿ دراستو ا١تنشودة يف ٣تلة  اإلسالميصوؼ بالتّ  ريتركاف اىتماـ 

الدينية كالثقافية، مثلما تدؿ عليو مقالتو  على منهجو يف ْتث ىذه الظاىرة ،البصري الحسنـ عن 3974

، كىي اليت نشرت ضمن ٣تموعة الدراسات اليت صدرت ٖتية كتكرٯتا أبي يريد البسطاميالبالغة العمق عن 

ركيب مدين لو بالفضل على تقدٯتو كصفا للحركات ك ـ، كإف االستشراؽ األ3954يف عاـ  تشوديلألستاذ 

 2ماع.وف يف حلقات الذكر من دراكيش طريقة مولوم استجابة ١توسيقي السّ اليت يقـو هبا ا١تشًتك اإليقاعية

 يف مقدمة كتابو "أسرار البالغة" يقوؿ: "إهنا ٟتقيقة مشهورة جدا أف العرب طوركا موىبة ٦تيزة للفنّ 

األديب، فلم يكتفي البدكيوف بإنتاج فٍت ْتث كرسم أصليُت بل من جانب آخر، كمنذ القرف السادس ا٢تجرم 

وركا فنا أدبيا أحادم اٞتانب ىذا الفن يعتمد أساسا على الشعر كبصورة أكثر ٖتديد )القصائد الغنائية(، ص

 3كمنذ األزمنة القدٯتة كجد الشعر جنبا إىل جنب مع النثر األديب."

دارسُت فنيا غنيا بالصور البالغية اليت اعتمدىا ال إنتاجاالقصد من ذلك يف نظره أف الشعر البدكم القدًن كاف 

العرب يف البالغة العربية أمثاؿ اٞتاحظ، الذم اعتمد القصائد البدكية اليت عرفت )باالستعارات(، ككانت 
                                                           

ريًت كمقدمتو عن أصوؿ البياف العريب، قراءة يف ضوء االستشراؽ األ١تاين دراسات استشراقية، العدد السادس، حامد ناصر عبود الظا١تي، ا١تستشرؽ ق.  1
 .355، ص7136

 .386صمرجع سابق، صالح الدين ا١تنجد، ا١تستشرقوف األ١تاف،  2
 .379صمرجع سابق،حامد ناصر عبود الظا١تي، ا١تستشرؽ ق. ريًت،  3
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عر الغنائي العريب الذم رأل أنو مل يكن معركفا يف ، كاف لو موقف من الشّ (بيُتالبياف كالتّ )األساس يف كتابو 

عر ا١تلحمي ىو بدكره متأثرا بأصوؿ فارسية العربية، كحىت الشّ بعض الرسائل الغنائية  اكإ٪تّ األدب العريب القدًن، 

 1عر العريب.كقصص أخرل إىل الشّ  السندبادك ودمنة كليلةمثل 

 ، كقف فيو عند أىمّ لعبد القاىر الجرجاني(الغةأسرار الب)اليت حققها ىي كتاب:  ريترمن أىم كتب 

تة اٞتاىليوف عر القدًن كأساليب الشعراء السّ ن الشّ ا١تسائل البالغية اليت ٖتدث عنها الكاتب مستنبطا إياىا م

ائل بأف "ٚتاؿ األشعار يعتمد على ٚتاؿ الكلمات"، فهو يويل عناية إىل م القكغَتىم، فهو ينتقد الزّ 

 يأبورية يف شعر ا١توسيقى ا١توجودة بُت ثنايا ىذه األلفاظ ككقعها لدل ا١تتلقي، كمسائل أخرل بالغية كالتّ 

 بشار بن، كالتفصيل عند المتنبي، كاجملاز عند ابن المعتزك لبيدكاالستعارة كالتمثيل يف أشعار ، كالتشبيو تمام

 .كأعماؿ الّشعراء عر العريب، كغَتىا من ا١تسائل البالغية األخرل، ا١تستقاة من الشّ برد

 أ٫تها: اإلسالميصوؼ ك٧تد من أعماؿ التّ 

 2ـ.3917 السهروردي
 

 3ـ.3919 فريد الدين العطار
 

 4ـ.3947كمي ا جالل الدين الرموالن
 

 ـ.3957 اإلسالمية الصوفية 

علمي، ككانت معظم ىذه التعقيبات  إنتاجٔتا ال ٭تصى من تعقيبات على ما ٗترجو ا١تطابع من  ريترقاـ 

مقاالت مستقلة، بينما عرؼ عنو قسوتو البالغة يف نقد ما تعرض لو من أعماؿ، كمل يكن ذلك منو إال رغبة 

                                                           

 .311، صمرجع سابقي، ا١تستشرؽ ق. ريًت، حامد ناصر عبود الظا١تينظر  1
 .797صمرجع سابق، العقيقي، ا١تستشرقوف،  يب٧ت 2
 .١797ترجع نفسو، صا 3
 .797نفسو، ص 4
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كاف غاية ما يطمح إليو طلبة   ريترالعلميُت، فاٟتق أف الدرس على يدم  كاإلخالصدقة يف الدفاع عن ال

 1االستشراؽ.

 :Ana Marie Shemil (7111-1998) ماري شميل آنا -

سنة، كتتقن العديد من لغات ا١تسلمُت  35غة العربية يف سن للّ ا١تستشرقُت األ١تاف، بدأت دراسة من أشهر 

)العربية، الفارسية...(، درست يف العديد من اٞتامعات يف أ١تانيا كالواليات. ـ. أ، كانت هتتم يف دراساهتا بنقد 

 أعماؿ ا١تستشرقُت كتقوٯتها.

، كابلين فونكية على يد كالدراسات الًت  إرنست كونلعلى ا١تستشرؽ  اإلسالميتاريخ الفن  شميلدرست 

فًتٚتت بعض فصوؿ مقدمتو الشهَتة، ككاصلت دراستها يف  نو ابن خلدات ا٠تمسينيات تعرفت على كيف بداي

رقية يف غات الشّ ، كاللّ اإلسالميةاآلداب العربية كالًتكية الفارسية، كحصلت على كرسي األستاذية يف قسم العلـو 

، الذم الدين الرومي جاللؿ كتاب نشر ٢تا كاف عن شعر اف أكّ ف كإعر الصويف، ك ة الشّ كخاصّ  بونجامعة 

 2، فزارت قربه أكرب من مئة مرة، كترٚتت أعمالو ككتبت عنو ٣تموعة من البحوث كالدراسات.شميلعشقتو 

يف ىذا اجملاؿ الذم استهواىا، كمأل  تكبالشعراء ا١تتصوفة كٗتصص اإلسالميويف عر الصّ بالشّ  شميلتأثرت 

، كنأت بنفسها من جالل الدين الروميعراء كخاصة ظهرت احًتاما كبَتا ٢تؤالء الشّ أكاالحًتاـ، ك  قلبها باٟتبّ 

 الذم كجدت فيو توازهنا النفسي. اإلسالميويف عر الصّ مادية اٟتضارة الغربية، إىل تغذية ركحها بالشّ 

بدءا من أياـ دراسيت األكىل ٘تتد إىل أربعُت سنة حيث تقوؿ: "عرية الصوفية مدة طولية اىتمت باألعماؿ الشّ 

من ديواف موالنا جالؿ الدين، تلك  روكرتعندما قرأت أكؿ مرة بعضا من الًتٚتات الشعرية الرائعة اليت قاـ هبا 

حظة اليت أنشد لنا فيها أستاذم األشعار األ١تانية اليت ظلت دائما ٗتلب ليب، مث عندما كنت طالبة شابة... فإف اللّ 

                                                           

 .389صمرجع سابق، صالح الدين ا١تنجد، ا١تستشرقوف األ١تاف،  1
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، أثبتت أنٍت حاٝتة يف تطوير ىذا اٟتب القدًن، كمل ٘تض الرومي ألبيات األكىل من مثنوما ه. ه رشيدا١تبجل 

 1جاىزة." التبريزي شمس الدينعرية األكىل من ديواف سول أسابيع قليلة حىت كانت ترٚتايت الشّ 

"كانت تعرؼ من اللغات ماال  ،من باب الشعر الصويف حيث اإلسالـكانت جاىزة كمتحمسة ٠تدمة 

، ككانت سببا يف تعريف الشرؽ بشخصيات صوفية من ا٢تند كباكستاف، اإلسالمياتا غَتىا من دارسي يعرفه

ها مل لكنّ  نيكلسونكلها كما فعل   وميالر  كانت تستطيع أف تًتجم أعماؿ تركيا، مل يسمع عنها من غَتىا...ك 

جز عن نقل عامل كل اللغات تعفمل اثرم إىل أم لغة مهما كانت...مل ٘تلك القدرة على نقل ىذا العاتفعل...

 2أكسع من أف تستقل هبا منطقة أك ٭تدىا زماف." اإلسالـأف رسالة  شميلرأت موالنا الركمي...

ٖتدثت عن ا١تناظر اٞتميلة كالبساتُت احملبوبة لدل ا١تسلمُت حيث تقوؿ: "ٯتكننا أف نقوؿ إف للمسلمُت ٤تبة 

سبة ١تلة كاف موطنها يف منطقة من أرضنا غلب عليها اٟتر كمعظم خاصة للبستاف كاألزىار، كىذا من الطبيعي بالن

 كىي: ألبي نواس، كاستدلت على ذلك بآيات من الذكر اٟتكيم كأبيات شعرية 3أراضيها عقيم"

 كقليب من ا٢تول مستطار  مررت هبا يوما                 من حديثي إينّ 

 أدركت لدينا العقار كهبائر جس ينادم غالمي                      قف فقد

 ماربينما ٨تن عندىا صرخ الورد                    إلينا يا معشر السّ 

 4كقليب يشفو االٛترار.      ر            ففرأيت الربيع يف عسكر الص

إىل أف صار تقليدا ٢تم يف دكرىم  ،اما ك٤تكومُت كشعراءعن حب ا١تسلمُت للمنظر اٞتميل حكّ  تٖتدث

العريب القاسي قسوة الطبيعة الذم نشأ عن عكس ما كاف يركج  ،ا١ترىف لديهم اإلحساسكأحيائهم، ٦تا يدعم 

                                                           

للطباعة كالنشر،  اإلسالمي اإلرشادمارم مشيل، الشمس ا١تنتصرة، دراسة آثار الشاعر جالؿ الدين الركمي، ترٚتة: عيسى علي العاكوب، مؤسسة  آنا 1
 . 77، 73، ص3951، 3طهراف، ط

 .51، ص7136، 3ر كا٠تدمات، القاىرة، ط، احملركسة للنشاإلسالميخالد ٤تمد عبده، ا١تستشرقوف كالتفوؽ  2
 .18، ص7118، 3مارم مشيل، اٞتميل كا١تقدس، ٖتقيق كترٚتة: عقيل يوسف عيداف، الدار العربية للعلـو ناشركف، بَتكت، لبناف، ط آنا 3
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ىيف العاطفي اٟتساس عند ا١تسلمُت، فهو أرادت أف تظهر ذلك اٞتانب الرّ  شميل فيها، كنلحظ من ىذا أفّ 

ا من وؼ جانب آخر حيث أعطت جزءا كبَت يتجسد يف أشكاؿ كثَتة كالبساتُت كاألزىار كاحد منها. كالتصّ 

كإىل صعوبة  (اإلسالـاألبعاد الصوفية يف )صوؼ يف كتاهبا عريف بالتّ اىتمامها لو )الشعر الصويف(، كحاكلت التّ 

 .ا م آ باألحاسيس اليت ال ٯتكن للمًتجم أف ٬تد ٢تا بديال يف اللغة ا١تقابلةألهنّ  ،ترٚتة األشعار

 حصر ٢تا كمن ا١تمكن بناء صيغ ال نيةإمكاغة العربية ٔتصادرىا يعطي تقوؿ عن ىذا: "بنسياف اللّ 

رائعة يف تشابكها، كإذا كاف أسلوب الشاعر العريب كالكاتب متأثرا ٔتيلو  زخرفيولوردة تنقلب إىل قطعة تشبيهها...

وفية، كال العب باأللفاظ يف أقواؿ الصّ فقد نرل كذلك ميال ٦تاثال إىل التّ  ،غةدة للّ ا١تتعدّ  باإلمكانياتإىل االستماع 

وفية باللغة العربية أف يستقوا من ا١تصدر الواحد معاين ٥تتلفة، بل ٯتيلوف إىل القوايف كإىل في مؤلفو الصّ يكت

وفية، فالعالقة سحرية صوص الصّ كىنا تكمن صعوبة ترٚتة النّ ة...وفيالسجع،ػ كقد انتقل ىذا ا١تيل إىل شعراء الصّ 

 1"فظ كا١تعٌت...بُت اللّ 

اعر، كقراءة اللغة من ناحية األلفاظ كاالشتقاقات، غوم كإحساس الشّ اط اللّ دت يف مقولتها على االرتبأكّ 

وفية، كٝتتها العالقة صوص الصّ ة النّ ة، كىي يف نفس الوقت صعبة الًتٚتة. كخاصّ فهي طيعة ٦تتعة، ذات حلوؿ ٚتّ 

 ادؽ.عور الصّ ما يربطهما الشّ فظ كا١تعٌت ألهنّ حرية بُت اللّ السّ 

 موضوعا ما، فقد نتج عن ىذا اٟتبّ  أحببتالعلمي يف أم موضوع، كأينما شرط أساسي للبحث  فاٟتبّ 

كشعرائو، كالتأثر هبذه  اإلسالميد يف ْتثنا عن أصل التصوؼ سّ ٕت، كىذا ما 2عاجال أك آجال عمل مكتوب

 يف ىذا الباب. لشميلميالد ١تؤلفات عدة  األشعار ا١تكتوبة، فكاف ىذا اٟتبّ 

                                                           

، 7116، 3سيد كرضا قطب، منشورات اٞتمل، بغداد، طال إٝتاعيلكتاريخ التصوؼ، ترٚتة: ٤تمد  اإلسالـمارم مشيل، األبعاد الصوفية يف  آنا 1
 .38ص
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ست سنوات من عمرىا يف البحث يف أشعاره حيث تقوؿ كرّ ف، وميلدين الر  جالل ا من أبرز من تأثرت هبم

ليس بوصفو الشيخ الصويف الذم ٖتمل أشعاره طابع تأمالت أفالطونية جديدة، بل بوصفو   وميالر  عنو: "سيمثل 

لتصوؼ كائنا بشريا شديد اٟتساسية، "إنسانا" بأٝتى معٌت ٢تذه الكلمة، ضاربا جذكره بعمق يف تربة القرآف كا

 1األصيل." اإلسالمي

كما أف ...جالل الدين الرومي الغرب من كتقوؿ فيو كذلك: "ليس ىناؾ أم متصوؼ مسلم أكثر شهرة يف

 2ا١تستشرقُت الذين اىتموا باألدب الفارسي كانوا ٮتتاركف أشعاره مادة لًتٚتاهتم."

 كذكرت يف مدحو ىذه األبيات:

 مس تشبو كجهك يا مشس الدين.الشّ 

 3حاب.تسَت القلوب معو سَت السّ يا من 

فقط، بل بالطريقة اليت كاف ينتهجها، يف الصلة بينو كبُت ربو ككيف تتجسد يف  بالّشخصيةفلم يكن تأثرىا 

أشعاره، كينتقي ٢تا األلفاظ ا١تعربة ا١تناسبة للمقاـ، ككذلك يف أتباعو الذين يكنوف لو االحًتاـ الكبَت كالوالء التاـ 

 كالطاعة الكاملة.

، كاستحضرتو يف لقاءاهتا العلمية ك٤تاضراهتا ككانت ٖتفظ جالل الدينالكثَت من دركس  شميلتعلمت 

أينما ذىبت كاف ...إيرافيف  الروميالغزيرة ا١تعٌت، كحاضرت عن  الروميالكثَت من حكايات ا١تثنوم، كحكم 

 4مرشدىا كموضوعها األبرز." الرومي
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القصائد نسي ترٚتة بيت كاعتربتو األىم  إحدلكيف  للرومي نومٞتزء من ا١تث روكرتلعت على ترٚتة اطّ 

جزءا من ا١تثنوم قبل مائة كٜتسُت عاـ، كلكن بدكف أف يًتجم آخر كأىم  ريكرتكا١تعرب حُت تقوؿ: "كقد ترجم 

 سطر فيو:

 ماذا أخشى إذف ما مت با١توت ال تنقص قيميت

 فإذا ما عدت فمت انسانا

 فلسوؼ أىدل جناح ا١تلك

 ف لزاما أف أموت ملكامث يكو 

 إىل ركح اهلل -ال أفهم كيف–فأصَت 

 فالعدـ يناديٍت! مث يقوؿ السطر األخَت: أكاه ال توجدين

 1بنغمات األرغن قائال: إليو سوؼ نعود.

استطاعت أف تكتب عنو الكثَت من األشعار كغَتىا كىا ىي تنقل عنو أشعاره األخَتة حيث تقوؿ: " 

 بو ببعض األشعار:  اائو الذين أحاطو تضاعف مرضو كلكن عزل أصدق

 العشاؽ الذين ٯتوتوف عارفُت

 ٯتوتوف أماـ ا١تعشوؽ كالسكر...

 2)سبحانو(. يذكبوف تدر٬تيا يف اٟتالكة األبدية للحقّ 

بدرجة –من الشعراء ا١تتصوفة ، ككاف قبلو آخركف تأثرت هبم أيضا  شميلأبرز من تأثرت هبم  الروميكاف 

 :اإل٢تييف اٟتب  احُت تركم عنو أشعار  كإبن عربيكقرأت أشعارىم  -أقل

 إذا بدا يل حبييب         فبأم عُت أراه
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 1بعينو ال بعيين          فغًنه ال أحد يراه.

لصوفية يف قليل من األشعار فتقول عنو: "قد صب ابن الفارض خرباتو ا ابن فارضويف كذلك الشاعر الص  

كيف ميكن   يتساءلالعربية رائعة اجلمال على غرار أساليب الشعر العريب الكالسيكي... ومن قرأ أشعاره املعقدة 

أن تكون قد نشأت يف حال الغيبة الصوفية، إن تلك األشعار عربية خالصة، شكال ومضمونا... مأخوذة من 

 2."اإلسالمتقاليد ما قبل 

وىذا متجل يف  بالشعر العريب القدمي )اجلاىلي( من حيث الشكل واملضمون، الفارض ابنثر ىي تأكد تأ

 فونم دروبيٌن منذ بداية الدراسات االستشراقية، حيث "أقو أشعاره مما جذب اىتمام دارسي اللغة العربية من األ

أصاب   و ماأن   شعرا أملانيا، إال  ترمجة كان يعتربىا  ابن الفارضعلى ترمجة "التائية" أكرب قصائد  بورغشتال هامر

 3املعىن نادرا."

االهلي الذي  ، تصف مخر احلب  ابن الفارضعنو قصائد عدة منها قصيدتان من ديوان  شميلوقد ترمجت 

 يفعل املعجزات يف قولو:

 سر بنا على كأس احلبيب مدامة           سكرنا هبا من قبل أن خيلق الكرم.

 ىالل وكم يبدو إذا مزجت جنمديرىا        در كأس وىي الشمس يهلا الب

 ولوال شذاىا ما اىتديت حلاهنا            ولوال سناىا ما تصورىا الوىم

 4فإن ذكرت يف احلي أصبح أىلو         نشاوى وال عار عليهم وال إمث.

ر العريب وىي من أحب أسطر الشع واإلحساسة الشاعرية كما ترمجت لو قصيدة "اجليمية"، واعتربهتا قم  

 الرومانسي والبالغي، وقصائد أخرى من شعره. اإلبداعالكالسيكي يف 
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بنقل األشعار الشرقية إىل األ١تانية كاال٧تليزية، كغزارة ما نشرتو من ترٚتات رائعة،  ماري شميل آنااىتماـ  إفّ 

الذم كاف أيضا شاعرا كمًتٚتا،  تروكر ش فريدريلمستشرؽ األ١تاين الكبَت يضعها يف مصاؼ األخالؽ الركحيُت ل

 1بل الواقع أف ترٚتات تضعها على قدـ ا١تساكاة معو.

سوم، كمن الركمي بالشعراء ا١تتصوفة الذكور فقط بل كاف االىتماـ أيضا بالعنصر النّ  شميلمل يقتصر اىتماـ 

دليل على سعة االطالع، كاتساع  اإلسالـكتاهبا عن األنوثة يف   (فركخي أنثى)نتقل االىتماـ با١ترأة الصوفية، ا

."التجربة كثرائها، عرفتنا من خال٢تا بنساء غَت معركفة يف  2 الدرس العريب حىت اليـو

 اٟتمَتية حُت تقوؿ: سعدونةىذه ا١ترة قصيدة لشاعرة أندلسية ىي  شميلفاختارت 

 للثم نعل ا١تصطفى من سبيل لتم التمثاؿ إذا مل أجد         سأ

 لعلٍت أحظى بتقبيلو              يف جنة الفردكس أسٌت سبيل

 3جاش بو من غليل.ا كأمسح القلب بو علو             يسكن م

 يب الكرًن.ىا نعل النّ آملة أف يلمس خدّ  -صلى اهلل عليو كسلم–كتبت ىذه األبيات يف عشق سيدنا ٤تمد 

كتارٮتو، فهي مستشرقة  اإلسالميمن ا١تستشرقات النوادر اليت كرست جهودىا لدراسة التصوؼ  شميل تعدّ 

 اإلسالـ، يعد كتاهبا )األبعاد الصوفية يف بونك ىارفردكا٢تندية يف جامعة  اإلسالميةأ١تانية كأستاذة الثقافات 

كتاريخ التصوؼ( مرجعا مهما ١تن يدرس التصوؼ يف الشرؽ كالغرب، إذ كضعت يف كتاهبا ا٠تطوط األساسية 

للمنظور التارٮتي ٟتركة التصوؼ يف ا١تشرؽ، كناقشت ٚتيع النظريات الغربية يف تفسَته، كيكاد يكوف منهجا 

                                                           

 .45صمرجع سابق، مارم مشيل، ٪توذج مشرؽ لالستشراؽ،  آنا 1
 .55صبق، مرجع سا، اإلسالميخالد ٤تمد عبده، ا١تستشرقوف كالتصوؼ 2
 .315، صمرجع سابق، ، عن كتاهبا "أف ٤تمدا رسوؿ اهلل"14مارم مشيل، ص حامد ناصر الظا١تي، ا١تستشرقة األ١تانية آنا 3
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العاـ لتاريخ التصوؼ باعتماد على مؤلفات كبار الصوفية، ك٭تتوم الكتاب على كبار  اإلطارف موضوعيا يف كص

 1صوؼ، كأىم الطرؽ الصوفية يف ا١تشرؽ كا١تغرب.اد التّ شعراء الصوفية ككذلك أىم ركّ 

 ٔتوسيقاه ا١تتميزة-و كسلمصلى اهلل علي–عر ا١تدائحي، الذم كاف يف مدح النيب أيضا بالشّ  شميلاىتمت 

يف كتاهبا "كأف ٤تمدا  إقباللمحمد ا١تنتقاة، كاللغة األنيقة ا١تناسبة ١تقاـ مدح سيد ا٠تلق كاختارت أبياتا  وكقوافي

 رسوؿ اهلل" حُت يقوؿ:

 أنا ابن ا١تدينة كابن النجن          غبارىا كاف يف مقليت

 2غبار٫تا قطرة للعيوف              كأنفع طب لذم علة. 

ا١تمزكج ّتودة العبارات اليت ينتقيها يف كتابة أبياتو اليت تؤثر  ،ويفاعر الصّ الصادؽ لدل الشّ عور احًتمت الشّ 

يف القارئ كينساب معها دكف كعي ألهنا ٗتاطب فيو اٞتانب الشعورم بعيدا عن العقل، فاٞتانب الركحي مهم 

أصبحت تغطي عليها ا١تاديات، فوجدت ، اليت اإلنسانيةكح جدا بالنسبة ٢تا ألنو ٭تقق التوازف البشرم كيغذم الرّ 

 يف الشعر الصويف ا١تالذ األنسب للهركب من ا١تاديات الغربية.

على أنو دين ٝتح يأمر  اإلسالـت ا١تستشرقة من دعاة اٟتوار بُت األدياف كاٟتضارات... كتنظر إىل عدّ 

ال يتحقق أم سالـ مرجو... كبذلك   با١تعركؼ كينهي عن ا١تنكر، فمن دكف معرفة متبادلة كاحًتاـ، أك ثقة متبادلة

، كاٟتضارة، كىي تدرؾ أف اإلسالـركبيُت عامة منهج ك كاف ٢تا الفضل يف تعريف الشعب األ١تاين خاصة كاأل

 3مل يعرفها من قبل. كإيديولوجياتيف ٖتوالت  اإلسالـ

 كالتصوؼ كالتاريخ نذكر أ٫تها: اإلسالـكاف ٢تا مؤلفات كثَتة يف 

  ـ.3985العريب ا١تعاصر ٥تتارات من الشعر 

                                                           

، 1، العدد1، جامعة القادسية، اجمللداإلنسانيةزىَت يوسف عليوم اٟتيدرم، جهود ا١تستشرقُت يف دراستو تاريخ التصوؼ، ٣تلة أكركؾ لألْتاث  1
 .57، ص7131

 .41مارم مشيل، مرجع سابق، ص حامد ناصر الظا١تي، ا١تستشرقة األ١تانية آنا 2
 .776، 757، ص7113، 53ميشاؿ جحا، االستشراؽ األ١تاين يف القرف العشرين، ٣تلة االجتهاد، العدد 3
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  ـ.3985تعليم اللغة العربية 

 الالىورم )ترٚتت لو عدة دكاكين شعرية(. محمد إقبال 

  (.جالل الدين الرومي)اإلسالميالشمس ا١تنتصرة )دراسة يف آثار الشاعر 

  (.998ا١ترأة الشرقية )٣تموعة شعرية 

  الجبوري أملديواف شعر )عنادؿ ٖتت الثلج( ترٚتتو إىل العربية الشاعرة. 

  ـ.3984صوؼ عاـ كتاريخ التّ  اإلسالـاألبعاد الصوفية يف 

 .)الوردة كالعندليب )يف الشعر الصويف 

  علي العاكوب ةترٚتو إىل العربي جالل الدين الروميـ عن شعر 3987الشمس الظافرة عاـ. 

  ـ )شعر(.3984النجم كالزىرة عاـ 

  7118عاـ  عقيل يوسف عيداناٞتميل كا١تقدس ترٚتو. 

: "إذف فإف صوريت التلفزيونية على األقل قد زارت األماكن ا١تقدسة يف اٟتجاز، كقامت ْتج شميلتقوؿ 

".  1افًتاضي، كأما الزيارة الفعلية للمدينة فإهنا مل ٖتقق حىت اليـو

كا١تسلمُت كالشعر العريب الصويف كالفارسي كالًتكي، كاجتهدت بكل ما أكحيت من  اإلسالـت فهي ْتق أحبّ 

 يف إظهاره للعامل الغريب يف أهبى صورة كأحسن ترٚتة. قوة

 Renata Jacobi (7181:) ريناتا يعقوبي

من أبرز ٦تثلي النقد اٞتديد يف الدراسات االستشراقية اٟتديثة، حيث كانت ٢تا بصمة بارزة يف ٣تاؿ القصيدة 

كغَتىم، ...روكرتك، آلواردك، رايسكو: العربية القدٯتة،كالعودة إىل ما اىتم بو ا١تستشرقوف األ١تاف القدامى أمثاؿ

لكن من منظور ٮتتلف عن ما ذىب إليو ىؤالء، فإف دراساهتا يف بناء القصيدة القدٯتة كمن خالؿ األغراض 

                                                           

 .487، ص7116افة، القاىرة، ترٚتة: عبد السالـ حيدر، اجمللس األعلى للثق -الشرقية–مارم مشيل، الشرؽ كالغرب: حيايت الغرب  آنا 1
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ص كسيتجلى حيث "أخذت تظهر مواكبة ١تنطقات النقد اٞتديد الذم أصبح يتوجو إىل النّ  ،عرية ا١تختلفةالشّ 

ة بذلك تلك الدراسات االستشراقية ياىج أسلوبية كبنائية جديدة، متخطيدة كمنمنو أفكارا جد كيستنبطمعا١تو، 

كعرقية،  اجتماعيةاللغوية ا١تعجمية ا١تباشرة، كٮتضع ١تناىج  باإلشاراتالقدٯتة اليت ظلت أسَتة منهج تارٮتي يلتـز 

 1كذلك من أجل فهم البنية األساسية لألمة."

ة لكن بنمط ٥تتلف يتطرؽ إىل بنية القصيدة كما تعكسو من ٘تثالت إىل دراسة القصيدة القدٯت يعقوبيعادت 

عرية د كا١تتنوع ضمن األغراض الشّ يف البنية االجتماعية العربية كالشرقية كذلك الرابط ا١توجود يف القصائد ا١تتجسّ 

 ا١تتعددة اليت تعكس التنوع االجتماعي كطبيعتو.

عرية القصيدة العريب" أف تصف القصيدة على أهنا نوع أديب، ا١تعنوف "دراسات حوؿ ش يف كتاهباريناتاحاكلت 

ت ما كاف غَتىا من ا١تستشرقُت قد التفتوا إليو، فهي ترل أف ليس من تعدّ  ريناتاكمن خالؿ ىذه الرؤية يظهر أف 

 2ية.الصعب تصنيف القصيدة اٞتاىلية ضمن أنواع أدبية ٥تتلفة، معتمدة يف ذلك على نظرية األنواع األدبية الغرب

اىتمامها بالدراسات األدبية القدٯتة كٖتديدا القصيدة كبناؤىا مل يكن ٤تض الصفة كإ٪تا مسار طويل يف دراسة 

ىذه األخَت ضمن مراحلها التارٮتية كتطورىا عرب العصور، حيث عملت أستاذة األدب القدًن، كمديرة معهد 

ة يف ٣تاؿ األدب العريب عامة كيف ٣تاؿ القصيدة الدراسات السامية كالشرقية يف جامعة برلُت، ك٢تا ْتوث كثَت 

دراسات حوؿ شعرية القصيدة العربية باأل١تانية  -السالف الذكر–العربية القدٯتة خاصة من أىم دراساهتا كتاهبا 

"حاكلت فيو التطرؽ إىل شعرية القصيدة العربية كبنائها الفٍت كاٞتمايل، كاالختالفات ا١توجودة بُت األشعار يف 

 لف العصور، من خالؿ ٣تمل التطورات كأثرىا على القصيدة، أم التنوع األديب.٥تت

                                                           

،  7118، 3ط،أ٪توذجا دار جرير للنشر كالتوزيع، عماف ياكويب عبد القادر الرباعي، جهود استشراقية معاصرة يف قراءة الشعر العريب القدًن، ريناتا 1
 .79ص

جامعة أـ القرل، ا١تملكة العربية السعودية، العدد موسى سامح ربابعة، األنواع األدبية كالشعر اٞتاىلي يف دراسات بعض ا١تستشرقُت األ١تاف، ٣تلة  2
 .787، 783، ص3995، 33
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شعرم حىت  ا فنّ مل ينظر ا١تستشرقوف األ١تاف يف دراساهتم للشعر اٞتاىلي كالقصيدة العربية بعده، على أهنّ 

يربطو ـ، حيث أحذت من ىذا ا١تنهج )دراسة النص يف ذاتو دكف أف 3973سنة  ريناتا يعقوبيظهرت دراسة 

بسياقو التارٮتي كاالجتماعي( طريقة للبحث يف النص الشعرم اٞتاىلي دكف مراعاة للسياقات ا٠تارجة عن النص 

 1اليت أنتجتو، كقد التزمت هبذا ا١تنهج التزاما تاما، كمل ٖتاكؿ أف ٗترج عنو إطالقا.

الدراسة مشًتؾ بينهم، إال أهنا رغم أف موضوع  ،سابقيهاراسة للمستشرقة األ١تانية كانت ٥تتلفة عن ىذه الدّ 

نظرىا كانت لذات القصيدة بعيدة عن ا١تؤثرات ا٠تارجية اليت قد تذىب ما ٚتالية النص الشعرم، كتغمر نتاجا 

 شعريا فنيا على مقاييس عدة.

كتشكيالت اللغة  الفنّ  إطارعرم، كذلك من خالؿ كصفة بنية تتحرؾ يف ص الشّ كثَتا بالنّ   ياكوبياىتمت 

ة فيو كرصد تغَتاتو، إذ ٮتتفي موضوع الناقة شيئا فشيئا إىل أف يزكؿ ٘تاما يف العصور الالحقة، كعلى ىذا عريالشّ 

اقة، كالسبب كراء ذلك ىو ٖتوؿ قد ألف القصائد ا١تدحية من غَت أف يضمنها مقطع النّ  حسان بن ثابتفإف 

دة القدٯتة، ككاف موقع الناقة يعترب موقعا كظائف القصيدة، فبعد أف كاف غرض النسيب كا١تديح كحدثي بناء القصي

مهما يف قصيدة ا١تديح، فموضوع الناقة إذف بدأ ينصب بالتدريج إىل أف اختفى، كعلى الرغم من كونو أىم جزء 

 2يف القصيدة اٞتاىلية.

ع عن مسألتُت مهمتُت يف القصيدة اٞتاىلية كتغَتاهتا أكال ٫تا بناء القصيدة الذم تغَت م ياكوبيتتحدث 

العصور كتواليها، كذلك من خالؿ اضمحال٢تا كتالشيها، فبعدما كانت ىي أساس بناء القصيدة اٞتاىلية مل يعد 

كما تالىى، كثانيها ما أٝتتو التحوؿ الوظيفي للقصيدة من خالؿ األغراض  اإلسالمية٢تا مكاف يف القصائد 

كىي مدح  اإلسالـكظيفة مغايرة يف عصر الشعرية على سبيل ا١تثاؿ عرض ا١تدح ا١ترتبط بالنسيب أصبح لو 

                                                           

، 41، العدد 35ينظر، موسى ربابعة، إتاىات من إتاىات ا١تستشرقُت األ١تاف يف تناكؿ الشعر اٞتاىلي، ٣تلة ٣تمع اللغة العربية األردين، ٣تلد  1
 .314، ص3993

 .715، 714صمرجع سابق، أ٪توذجا،  ياكويب صرة يف قراءة الشعر العريب القدًن، ريناتاعبد القادر الرباعي، جهود استشراقية معا 2
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ضد الكفار بعيدا على ا١تدح  ىألبطاؿ من ا١تسلمُت يف ساحة الوغكا -صلى اهلل عليو كسلم–شخص الرسوؿ 

ا١ترتبط بالنسيب، كيتغَت كذلك يف العصر األموم مع ظهور الشعر السياسي كشعر النقائض، ك٭تدث كذلك يف 

 العصر العباسي.

األساسية اليت اعتمدهتا ا١تؤلفة يف ىذه الدراسة، تتأسس على أف أجزاء القصيدة اٞتاىلية  إف نقطة االنطالؽ 

كانت موجودة بشكل منعزؿ يف الزمن القدًن، كما أهنا كانت تفتقر ألم ارتباط، لكن ىذه األجزاء اند٣تت 

تلك القصيدة اليت  بعضها ببعض نتيجة للتطور لتكوف شكال أدبيا جديدا ىو ما يعرؼ بالقصيدة، كتعٍت بذلك

 1تتكوف من ثالثة أجزاء: النسيب، كالرحلة كاٞتزء ا٠تتامي الذم رٔتا يكوف مد٭تا أك فخرا أك رسالة أك غَت ذلك.

عرم منو، ككذلك التيارات الفكرية اٟتديثة ص األديب كالشّ تطور مناىج ٖتليل ا٠تطاب كتعددىا يف دراسة النّ 

على كضع نسق كبناء  يعقوبياٟتديثة للقصيدة العربية القدٯتة، كساعد  عرية ساىم يف القراءةكخاصة منهج الشّ 

للقصيدة اليت كانت متناثرة كمتباعدة األغراض يف نظرىا، كترابط ىذه األجزاء ساىم يف القراءة ا١تختلفة اٞتديدة 

 كالصحيحة كالثرية يف نفس الوقت لقراءة النص الشعرم القدًن.

غَت معركفة فأغلب ٣تموعات النصوص القدٯتة منقولة لنا من اٞتاىلية ككردت : أف أصوؿ القصيدة ريناتاتقوؿ 

 يف نوعُت من الشعر:

" اليت ٖتتوم على موضوع كاحد ىو غالبا رسالة موجهة Monothematicأك٢تما: ا١تقطوعة ا١تونوثيمية: "

 ما. إنسافإىل 

إىل  انضمتضوعات ٥تتلفة "اليت تشتمل على مو polothematicثانيهما: القصيدة البولوثيمية: " 

دك٪تا سبب كاضح لتتابع ىذه ا١توضوعات  -أحيانا–إىل ٗتلص أحدىا من آخر  إشارةبعضها بعض دك٪تا 

 2فيو.

                                                           

 .315صمرجع سابق، موسى ربابعة، إتاىات من إتاىات ا١تستشرقُت األ١تاف يف تناكؿ الشعر اٞتاىلي،  1
 .55صمرجع سابق، أ٪توذجا،  ياكويب عبد القادر الرباعي، جهود استشراقية معاصرة يف قراءة الشعر العريب القدًن، ريناتا 2
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 إتباعومت تتابع يف نفس السياؽ كتقوؿ، "إف إطالؽ مصطلح القصيدة على القصيدة ا٠تاصة، ىو تقليد جرل 

 1يف الوسط العلمي اٟتديث."

لنصوص القدٯتة على أهنا مل تكن معركفة من قبل، كأكثر ما كصل إلينا من األشعار تحدث يف تصنيفها لت

ص ا١تنقولة عن القدامى ىي إما ذات موضوع كاحد ٭تاكي ٪تط معُت ضمن الغرض الشعر الواحد، كإما النّ 

األطالؿ مث عرم ذك ا١توضوعات ا١تتعددة حيث ٧تد يف القصيدة الواحدة ٭تاكي الشاعر الديار كالبكاء على الشّ 

ضمن أصوؿ  ياكوبيٯتدح مث ينتقل بُت األغراض كبذلك تتعدد بتعدد ا١توضوعات. ىذاف تصنيفاف ركزت عليهما 

 شكل القصيدة العربية.

عر العريب خاصية الغنائية أفكارا تاما، فالقصيدة يف رأيها ملحمية حيث تصور أحداث درامية أنكرت عن الشّ  

صف األسلوب الواصف األكثر شيوعا يف الشعر العريب القدًن على النحو: أىم حُت تصعد يف العنصر ا١تؤثر، كت

ٝتة لو ىي ٪تط اٞتملة ا١تصفوؼ الذم يدمج ٣تموعات من األبيات دكف ٖتديد تسلسلها، كيف ذلك يدخل 

تتابع عنصر جديد يف السلسلة دائما يف صدارة البيت أك السطر. كٙتة بديل ىو التوازم دكف تبعية ٨توية، إما يف 

مباشر من بيتُت أك عدة أبيات أك يف صورة سلسلة ٦تتدة، عناصرىا ٘تتد يف الغالب بوصفها مناظر صغَتة عرب 

بعض أبيات، كعناصر األحداث متشاهبة، كٯتكن اتفاؽ ٤تدد يف أسلوب اٟتوادث يف غياب صور الزخرفة 

 2صوفة اليت تعد ماىية للوصف.باستثناء زكج من الصفات ا١تو  ،اخلكتأثَتات الواقع على األٝتاع... 

من خالؿ حديثها من أسلوب الوصف الذم يستعملو الشاعر اٞتاىلي، الذم سيتقي ظواىر كأ٪تاط كاقعية، 

كتسلسل يف الوصف ضمن ٚتل مًتاتبة، كتتجدد ىذه األكصاؼ ضمن تشبيهات ٥تتلفة ذات الوجو الشبو الغَت 

                                                           

 .55، صمرجع سابقأ٪توذجا،  ياكويب عبد القادر الرباعي، جهود استشراقية معاصرة يف قراءة الشعر العريب القدًن، ريناتا 1
، 3القاىرة، ط سة ا١تختار للنشر كالتوزيع،مؤسن ْتَتم، فاجنر، أسس الشعر العريب الكالسيكي، الشعر العريب القدًن، ترٚتة ترٚتة سعيد حس ايفالد 2

 . 758، 757، ص7118
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يف كصف ٤تبوبتو حُت  المرؤ القيسذلك استشهدت بأبيات  متباعد، كلها تؤدم الصفة ا١تبتغاة للموصوؼ كمن

 يقوؿ:

 ة بيضاء غَت مفاضة          ترائبها مصقولة كالسخبجل.همهف

 قي        بناظرة من كحش كجرة مطفلكتبدم عن أسيل كتتّ  دّ صت

 كجيد كجيد الرئم ليس بفاحش       إذا ىي نصتو كال ٔتعطل

 أثيث كقنو الّنخلة ا١تتعثكل   كفرع يغشي ا١تنت أسود فاحم       

 ا١تدارل يف مثٌت كمرسل غدائره مستشزرات إىل العال         تضلّ 

 1ل.ساؽ كأنبوب السقى ا١تذلّ ح نظيف كاٞتديل ٥تضر     شكك 

كمن خالؿ دراساهتا للقصيدة القدٯتة دائما حاكلت أف تقسمها إىل ثالثة أنواع من خالؿ األغراض الشعرية 

 يف: كاألساليب ٘تثلت

 األسلوب البالغي -األسلوب القصصي -األسلوب الوصفي

كما تضمنت ىذه األساليب أغراض أخرل على سبيل ا١تثاؿ تضمن األسلوب القصصي، قصيدة الرثاء، 

 كالفخر كا٢تجاء.

أف تربز خصائص كل كاحد منها، مثبتة رأيها بشواىد لشعراء  ريناتاكمن خالؿ ىذه األساليب حاكلت 

ئدىم ا١تشهورة، كأما فيما يتعلق يف كصف األحاسيس كا١تشاعر ففي رأيها كاف ذلك الوصف ناذرا ك٪تاذج من قصا

يف الشعر العريب القدًن، فبدال من التصوير ا١تباشر للحالة النفسية يظهر الشاعر أثرىا فمثال الدموع بدؿ اٟتزف 

 .كالغضب كالوحدة كالقلق بدؿ االشتياؽ كعذاب اٟتبّ 

                                                           

 .37، 36، 35، ص3996، 5، دار ا١تعارؼ، القاىرة، طإبراىيمديواف امرؤ القيس، ٖتقيق ٤تمد أبو الفضل  1
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ي أك اٟتكائي فهو متمثل باٞتمل القصَتة كغياب األدكات البالغية، إذ ٭تتوم على أما األسلوب القصص

بعض التشبيهات ا١تتناثرة فقط، كإف القصصية متوافرة يف النسيب يف بعض األحياف، كيف كصف اٟتيوانات اليت 

ت مثاال عن ، كقدم 1تشبو هبا الناقة، أك كصف الناقة أك كصف الفرس أك مشهد الصيد الذم يتضمن مفاحرة

 حُت يقوؿ: زىير بن أبي سلمىىذا األسلوب عند 

 ُت حىت رأهتم          كقد قعدكا أنفاقها كل مقعدكمل تدر كشك الب

 وابق تصطدمها السّ األىل يأتينها من كرائها              كإف تتقدّ  تبدّ 

 2غبارا كما فارت دكاخن غرقد.كبينها             ت فألقت يبنهنّ كجدّ 

يلي:"على النقيض من البناء غَت احملكم  أما عن األسلوب البالغي فهي تصفو كما ،ألسلوب القصصيىذا ا

يف اٟتادثة كالوصف ٬تد ا١ترء تقسيما متماسكا، بناءا ٥تتلفا للجمل ذا تبعية تركيبية، تعالقا كاضحا للجمل 

يعزل إليو دكر ٤تورم، كسائل بالغية كرار. كتوجد إىل جانب التكرار الذم كعناصر اٞتملة من خالؿ التوازم كالتّ 

أخرل كيقابلنا األسلوب البالغي بوجو خاص يف قصائد الرثاء كيف الرسائل األحادية ا١توضوع كيف أجزاء الرسالة يف 

 3"القصيدة.

األسلوب البالغي احملكم يف القصيدة القدٯتة، كبراعة الشاعر ك٘تكنو منو كيف توظيفو غطى على أساليب  

كن أف تؤثر عليها كالتكرار يف غرض الرثاء، كتشيد هبذا البناء البالغي احملكم الذم ٬تعل القصيدة كانت من ا١تم

متماسكة األجزاء يف ٣تملها كتراكيبها ككل نسقها الداخلي، ككذلك يف غرض ا١تديح عند كجود األساليب 

 كغَتىا....البالغية كالنداء كالـ األمر

                                                           

 .781صمرجع سابق، موسى سامح الربابعة، األنواع األدبية كالشعر اٞتاىلي يف دراسات بعض ا١تستشرقُت األ١تاف،  1
 .711، 778، ص3964ار القومية للطباعة كالنشر، القاىرة، ديواف زىَت بن أيب سلمى، د 2
 .758صمرجع سابق، فاجنر، أسس الشعر العريب الكالسيكي،  ايفالد 3
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األسلوب الوصفي أك القصصي فإهنا تكوف ذات طابع ملحمي، أما إذا  أف القصيدة إذا أبرزت  يعقوبيتربز 

 1كاف أسلوهبا بالغيا فإهنا تكوف ذات طابع درامي.

ا نفت رامي، كالغنائي، رغم أهنّ الشعر اٞتاىلي إىل ىذه التقسيمات الثالثة: ا١تلحمي، كالدّ  ريناتاهبذا أخذت 

حُت تصور أحداث  ،فالقصيدة يف رأيها ملحمية ،اتامّ  إنكاراا ىذا األخَت )الغنائي( عن القصيدة اٞتاىلية كأنكرهت

درامية حُت تصعد من العنصر ا١تؤثر، كالشاعر اٞتاىلي مل ينتبو إىل نفسو كمل يتحدث عما ٬تيش يف خاطره من 

 أحاسيس، كىذا عامل ٧تده يف القصائد الغزلية كالرثائية كغَتىا اليت يعرب فيها الشاعر عن مكوناتو كعواطفو

 ككجدانياتو.

ت نّ ظفقد  د عنو قصائد مستقلة يف اٟتبّ مل تر  ،فهو ٣تاؿ للتأمل ماداـ العصر اٞتاىلي ،سيبكعن غرض النّ 

من شكول النسيب يف مقدمة القصيدة اٞتاىلية كاف يف األصل قصيدة غزلية مستقلة بذاهتا تتألف  : "أفّ يعقوبي

ف تؤخذ على أهنا مسلمة من ا١تسلمات، ألف األمر ىنا يتعلق إف ىذه ا١تقولة ال ٯتكن أ اٟتب، كمدح ٚتاؿ ا١ترأة.

بالظن ٦تا ٬تعل ىنا الرأم غَت هنائي، ألف كال من الرحلة أك ا١تديح أك الغزؿ ٯتكن أف يكوف قصيدة قائمة بذاهتا 

 2"قبل أف يندمج من القصيدة ككل.

يدة اٞتاىلية مل تكن يف بداية ل أف: "موضوعات القصئسيب من خالؿ رأيها القابنت نظرهتا ىذه على النّ 

األمر مرتبطة بعضها ببعض، إال من خالؿ الوزف كالقافية، كإ٪تا جاءت الركابط بُت ىذه ا١توضوعات يف مرحلة 

دراسات القدامى من ا١تستشرقُت كغَتىم للقصيدة مل يكن لذاهتا كإ٪تا للسياؽ ا٠تارجي كعن  ألفّ  3الحقة."

 حقيقتها ككيفية كصو٢تا.

                                                           

 .784سابق، موسى الربابعة، األنواع األدبية كالشعر اٞتاىلي يف دراسات بعض ا١تستشرقُت األ١تاف، 1
 .37، ص3999، 3، األردف، طدٞتاىلي، مؤسسة ٛتادة للخدمات كالدراسات اٞتامعية، إربموسى الربابعة، االستشراؽ األ١تاين ا١تعاصر كالشعر ا 2
 .31ا١ترجع نفسو، ص 3
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ف ىذين : "إحيل كا١توضوع بعده من كجو آخرسيب كالرحيل من كجو، مت الرّ بشأف تتابع موضوعي النّ  وبيكا يتقوؿ 

الوجهُت تطورا على ٨تو استقل فيو كل كاحد منهما عن اآلخر، لذا كجب عد٫تا على أهنما كجهاف ٥تتلفاف يف 

وضوع بعده بوقت زمٍت أبكر كثَتا، أما تاريخ النوع الشعرم، فتتابع النسيب فالرحيل، قد سبق تتابع الرحيل، فا١ت

 1"تناسق القصيدة بأجزائها الثالثة، فلم يتم إال يف ا١ترحلة األخَتة يف العصر اٞتاىلي.

ا مل تفد من ىذه ا١تقولة، كمل تتعمق  سيب يف غَت ربطو بسياقو االجتماعي كالتارٮتي، فإهنّ حاكلت أف تدرس النّ 

 ابن قتيبةدراستها برفض تفسَت  يعقوبيإليو. حيث "بدأت   باإلشارة يف دراسة ىذا التعارض، كإ٪تا اكتفت

ينطبق على ٪تط كاحد من أ٪تاط  ابن قتيبةللقصيدة العربية، كذلك ألهنا رأت فيو قصورا كاضحا، كأف تفسَت 

 2القصائد كىي قصائد ا١تديح."

ات نفسية أك اجتماعية أك كاقعية كابط األسلوبية احملضة اليت ال ٖتتوم على أية تفسَت حاكلت الكشف عن الرّ 

بُت غرض النسيب كالرحلة يف القصيدة اٞتاىلية، كإ٪تا عمدت إىل البحث عن الركابط لنقوؿ أف النسيب يرتبط مع 

الرحلة من خالؿ قوؿ الشاعر: ردعها، فعزيت نفسي، فسليت ما عندم، فسل ا٢تم، فعدم عمائرم.... إخل، 

يليو من القصيدة كاف معلال، كذلك من خالؿ التشابو أك االرتباط بُت  كلذلك ترل أف ارتباط النسيب مع ما

 3بعض ا١تفردات اليت ٗتدـ كال الغرضُت.

ٖتدثت عن ا٠تياؿ يف الشعر العريب القدًن كحاكلت أف تعيد فقر ا٠تياؿ اٞتاىلي إىل البيئة كالطبيعة اٞتاىلية 

بط يف كصفو كٗتيالتو بأشياء موجودة كتكاد تكوف احملدكدة كالقاحلة يف نفس الوقت، فكاف بذلك الشاعر مرت

اعر العريب يعيش كغَتىا، إذ تقوؿ عن ىذا األمر: "فالشّ ماف، كاٟتَتاف، كا٠تيمة...اقة، كالرّ مشًتكة بُت الشعراء كالنّ 

                                                           

 .67صمرجع سابق، ينظر، عبد القادر الرباعي، جهود استشراقية معاصرة،  1
 .735، 734، ص3987، 7يوسف بكار، بناء القصيدة العربية، دار األندلس، بَتكت، ط 2
 .76، 75صمرجع سابق، ابعة، االستشراؽ األ١تاين ا١تعاصر كالشعر اٞتاىلي، ينظر، موسى الرب 3
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ورة كانت عبارة عن نبع حقيقي اعر، فالصّ عند الشّ  اإلبداعيـ شيئا ذا باؿ للخياؿ يف بيئة مل تستطع أف تقدّ 

1عر العريب يف كصفها عن حدة عجيبة يف ا١تعاينة."فصيالت اليت كشف الشّ للتّ 
 

ككذلك  باإلنسافحُت يشبو اٟتيواف باٞتماد كاٟتيواف  لحعلقمة الفهدت يف ذلك بأبيات من ديواف شتساك 

 .وامرؤ القيس عنترةػأبيات ل

ا يف تاريخ دراسة االستشراؽ كإف كاف ىذا الكتاب )دراسات عن شعرية القصيدة اٞتاىلية( يعد فتحا جديد

هم اليت كجهت إليو بأنو شعر مفكك كغَت مًتابط. األ١تاين للشعر اٞتاىلي، ألنو أعطى ىذا الشعر أ٫تية أماـ التّ 

فإف ا١تؤلفة مل تستطع أف تتخلص من بعض النظرات غَت العلمية اليت بنت عليها افًتاضات غَت سليمة يف بعض 

 2األحياف.

 ،من أبرز ا١تستشرقُت ا١تعاصرين الذين اىتموا باألدب العريب القدًن كالقصيدة اٞتاىلية ريناتا يعقوبي تعدّ 

 خلفت بذلك أعماال يف ىذا اجملاؿ نذكر منها: 

  من أشهر ما كتبتو عن الشعر 3983كتاهبا "دراسات حوؿ شعرية القصيدة العربية القدٯتة" عاـ .

 العريب القدًن.

  ّـ.3977العريب عاـ عر كالكذب يف نظرية النقد الش 

  ـ.3987شر٭تة الناقة يف قصيدة ا١تدح عاـ 

  ـ.3985الزمن كاٟتقيقة يف النسيب العريب 

 كىي عبارة عن ٣تموعة مقاالت نشرهتا حوؿ األدب العريب القدًن.

 يف أ١تانيا. ساربروكنتعمل اآلف مديرة ١تعهد االستشراؽ يف 

                                                           
1 Renata Jacobi, studienzur poetik du altaraishenqaside (wiesbaden : Franz stunerverlag 

GMBH), 1971, p109, 110. 
 .347صمرجع سابق، ، موسى الربابعة، إتاىات من إتاىات ا١تستشرقُت األ١تاف يف تناكؿ الشعر اٞتاىلي 2
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 المقارنة: اثالث

ذين أنشئوا مئات األقساـ عيدة كالغرب يهتم بكل ما صدر عن ا١تسلمُت  فهم المنذ بداية االستشراؽ الب

، كما ٖتتفظ مكتباهتم بألوؼ ا١تخطوطات يف شيء رؽبعلـو الشّ  كاألدبية اليت ٗتتصّ  ، كاجملالت الفكريةالعلمية

ة ر ازدىار األمّ يف عصو  –خاصة الشعر  –بعض األدباء يف الغرب تأثركا باألدب العريب  ا١تعارؼ كقد ثبت أفّ 

رقي يف مكتباهتا كجامعاهتا ٦تا ، ككذا ا١تدرسة األ١تانية اليت ٖتوز العدد األكرب من ا١تخطوط العريب الشّ اإلسالمية

لدل  ةغَت متوفر  ةب كعن ٥تطوطات أصيلثعر العريب عن كل من عمل ا١تستشرقُت األ١تاف يف دراسة الشّ سهّ 

يب عامة كانت مغايرة عن ا١تدارس دعرم كاألمع اإلرث الشرقي الشّ  عاطيأف دراسة ىؤالء كالتّ  ،إالّ اصاحبيه

 .ال يف دراسة الشعر العريبقكتتبعوا يف ذلك منهجا مست –لذكر كما سبق ا  –االستشراقية األكركبية األخرل 

أل١تاف كاحملدثُت منهم بُت دراسات قدامى ا١تستشرقُت من ا نقارفيف ىذا اٞتانب من البحث ٨تاكؿ أف 

 ، كسنقف عن ىذه النقاط .٥تتلفة يف طرحها متشاهبة يف بعضو، رأيناىا منهم تكلهم، كإ٪تا عينتاكليس  

ة إٯتانا منهم بأهنا مفتاح القراءة الصحيحة ك اٟتقّ  ،ؿ ما بدأ بو ا١تستشرقوف األ١تاف ىو إتقاف اللغة العربيةأكّ 

كانت البدايات األكىل الىتماـ ا١تستشرقوف األ١تاف   حيث ،قنوىاتعلم اللغة العربية ك أت إىلدكا معر العريب فقد عللشّ 

عناية خاصة باللغة العربية  مانوسلجر  ىذا الوقت كاف، ففي ربية يف القرف السابع عشر ميالدمل اللغة العْتق

ورة ،ككضع أقوال مأثية بالالتينيةقواعد اللغة العربية العامّ  :عبية كقد أ٧تز يف ذلك آثار منهاهجات الشّ مشلت حىت اللّ 

 . 1بالعربية ٝتيت الفوائد كالقالئد 

يف يعترب أكرب عامل الذم  ،بيوىان جاكوب رايسكودراسة اللغة العربية بداية ن األ١تاف أل٫تية كقد تفطّ 

عر العريب، مثلو مثل ا ساعده على دراسة كفهم الشّ ٦تّ  ،و العريبحنالمكن من اللغة العربية أ٧تبتُو أ١تانيا كاستطاع التّ 
                                                           

، دار ا١تعارؼ، القاىرة، ط اهتم عنو منذ ألف عاـ كحىت الي، ا١تستشرقوف موسوعة يف تراث العرب من تراجم ا١تستشرقوف كدراسالعقيقي ٧تيب 1 ، 5ـو
 .757ص ، 7116، 7ج
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ؿ نقطة تشارؾ فيها القدامى احملدثوف يف فهم أصوؿ اللغة ىذه ىي أكّ  ،كجل ا١تستشرقُت األ١تاف وكرتر  فريدريش

 .عر العريبىا أساس بداية الدراسات االستشراقية كقراءة الشّ ك العربية كاعتمد

دىا موضوعات اللغة العربية اليت اشتغل عليها ا١تستشرقوف األ١تاف القدامى كاحملدثُت قد تضمنت قواع فّ إ

 .1لتلك اللغة  معو األدب بوصفو مصدرا كأسلو كما عدّ   ،كفقهها كتارٮتها كمعاٚتها

 عمايرة اختالؼ نوع ما عن دراسة اٞتيل اٞتديد كىذا ما ٖتدث عنو ج القدًندراسة اللغة العربية بالنه

كي الذم عرفو درس اللغة العربية الكالسي ر شعر قسم من ا١تستشرقُت األ١تاف أفّ يف كقت متأخّ " :حُت يقوؿ

كثَت من ا١تعاين اليت تتضمنها   ينبغي كأف ىناؾ قصور يف إدراؾ ال يعٍت يف فهم اللغة كما ،ا١تستشرقُت ا١تتقدمُت

الذم كاف سائد يف اٞتيل  ،رس اللغوم العريبص من آثار الدّ يرغب يف التخلّ  شريف فولفدلذا كاف  ،ىذه اللغة

، كقد ظهرت ظرية الغربية ذات العصر اليوناينس كفق النّ اللغوم يؤسّ  رسؿ مع ا١تستشرقُت األ١تاف كجعل الدّ األكّ 

لكثرة ما كرد  كلمانو ر بيعًتض على أسلوب  فيشرلك فإف ذكمع  بروكلمانك سوسينغَت يف كقت بوادر ىذا التّ 

 2."كونو أعتمد الطريقة الغربية الوصفية يف دراسة اللغة العربية  ،من مصطلحات عربية يف أعمالو

ياسية كاالقتصادية يف البالد العربية راسات االجتماعية كالسّ دّ اليل اٞتديد من ا١تستشرقُت األ١تاف باىتم اٞت

ا يعرؼ يف يومنا ىذا باأللسنية ٦تّ  ،غوية ا١تعاصرةراسات اللّ ذلك االىتماـ ا١تتزايد باألدب اٟتديث كالدّ  إىلأضف 

اريخ كعلـو تّ الكدراسة  ةأساسية على األْتاث التقليديركزكا بصورة  نالذي ،على عكس اٞتيل القدًن من ا١تستشرقُت

 .يف دراسة اللغة العربية -نوع ما-اعترب قاصر أىذا ا١تنهج الذم  ،اللغة العربية كفقهها

التاسع عشر كأكائل القرف هناية القرف  حىّت تم بالدراسات األدبية كاللغوية االستشراؽ األ١تاين مه لّ ظي 

 كذلك لألسباب اآلتية:و كموضوعاتو ، بل تطور يف أدكاتالعشرين
                                                           

  .357، 356، ص 3م ، صالة جهود، ) د ، ـ ،ذ ، ت ( ط، االستشراؽ ا١تفاىيعبد اهلل يوسف الشاذيل 1
 .177،  795، ص3996،  3سة الرسالة، بَتكت، طمؤس ،لغةالك  ، ْتوث يف اإلستشراؽإٝتاعيل أٛتد عمايرة 2
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رؽ إما لكشف عن آثار كاٟتافز الشّ  إىلر يف أدكات البحث من خالؿ زيادة رحالت األ١تاف يتجسد تطوّ  -3

رقية كعاداهتا كتقاليدىا بحثية لقراءة كدراسة اجملتمعات الشّ الحالت رّ القوش القدٯتة لدراسة حضارة كإما بإرساؿ كالنّ 

كفق تقاليد معينة ٣تسدة لتعاليم دينية  ،ات االجتماعية اليت تربط ىذه اجملتمعات فيما بينهاك٪تط عيشها كالعالق

 1كأدكات أخرل يف إنشاء فركع ١تعاىد استشراقية أ١تانية يف مدف كعواصم عربية يف الستينات من القرف العشرين

جتماعية عريب من خالؿ دراسات اويف العر الصّ اليت حاكلت أف تفهم الشّ  ،آنا ماري شميلكخَت دليل على ذلك 

 الدراسات اٟتديثة يف األدكات البحثية .يف مط اٟتديث ، كىذا النّ كاالحتكاؾ بالفرد العريب

غَت طور التكنولوجي كالتّ موضوعات جديدة تتماشى كالتّ  إىلر موضوعات البحث ساعدت فيو اٟتاجة تطوّ  -7

رقية كعلومها كآداهبا ١تعرفة صورة ؤكف الشّ م األ١تاين بالشّ كذلك حاجة القارئ كا١تهت،  السياسي كالثقايف كغَتىا

 2.طور الفكرم كانعكاساهتا عليوتّ الثار آك  ؤتتغَتات ،رؽ اٟتديثصحيحة عن ىذا الشّ 

 عريةصوص الشّ رقي اٞتديد كقراءة النّ ىذين العاملُت سا٫تا يف ٖتديث آليات كأدكات للتأقلم من ا١تتغَت الشّ 

عر اٞتاىلي كفق أدكات قراءة الشّ  تحينما أعاد تا يعقوبيارينىذا ما حدث مع ،ية حديثةالقدٯتة كفق مناىج أدب

 .حديثة

ىبية لإلستشراؽ األ١تاين كىي اٟتقبة الذّ ( 3956)كلمانو بر قة تطورت يف كفاة راسات العربية ا١تعمّ فالدّ  

١تُت العريب كاإلسالمي او ْتاضر العخصص كانتهى عدـ اكًتاثالتّ  إىلنوع إذ عدؿ ىذا االستشراؽ من ا١توسوعية كالتّ 

 بل ىناؾ منهم من ظلّ  ،يار الكالسيكي هنائياالتّ  ةرااا١تستشرقُت األ١تاف انقطعوا عن ٣ت ىذا ال يعٍت أفّ  ،كشؤكهنما

تقليده  ما انصرؼ عناالستشراؽ األ١تاين أّف أف نقوؿ  كاألصحّ  يشرالفك ىلموت ريتر :رب أمثاؿيف نفس الدّ 

علم االجتماع يف  ص ٢تا مساحة أقل من ذم قبل كرٔتا استغلّ ة كلكنو خصّ فيها البتّ  ىااليت يؤثر  البحثية كموضوعاتو

                                                           

 . 83ص مرجع سابق، ، رضواف السيد، ا١تستشرقوف األ١تاف ،ينظر 1
 . 154ص مرجع سابق، ، ًتاث العريبالتاريخ  نشر  إىل، مدخل يج٤تمد ٤تمود الطنا ،ينظر 2
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ورة بُت القدامى احملدثُت كإ٪تا يف ا١توضوعات تلة غَت مبالصّ  فإذ ،عريب كا١تناىج اٟتديثة يف ذلكعر الدراسة الشّ 

 . 1طرؼ احملدثُت كلكن ٔتنهجية حديثة كأعاد دراسة ما ذىب إليو القدامى من  -كما سبق الذكر-األدكات ك 

أك الًتاثية أك الكالسيكية  ىابتعدكا عن اللغة العربية الفصح ا١تستشرقُت األ١تاف احملدثُت أفّ  عمايرةيرل 

 :  إىلْتسب ما يسموهنا بأسباب يرجعها 

 ية .عامّ الا١تعاصرة أك ها باللغة العربية واصل مععوب العربية أظهر حاجة للتّ االحتكاؾ ا١تباشر مع الشّ  أفّ  -3

ظهور اٞتانب ل ،خفف من تأثَتهتّ ال مث بدأ ،غوم العريبرس اللّ كاف ا١تستشرقوف األ١تاف التقليديوف متأثرين بالدّ   -7

قليدية ذات األصل د على أساس النظرية الغربية التّ حىت صارت العربية عند ا١تعاصرين تقعّ  ،العلمي يف النحو العريب

 2.اليوناين

فرض  ،االجتماعي الذم كاف ضمن ا١تنهج اإلستشراقي اٟتديث يف دراسة الشعر العريب اٟتديثواصل التّ 

٢تذا  ،رقيةعوب الشّ واصل االجتماعي مع الشّ كاللغة العامية لسهولة التّ  ىغة العربية الفصحىؤالء معرفة اللّ على 

لك ة معاصرة، االىتماـ كذلغة حيّ  تدريس اللغة العربية بوصفهاتأليف الكتب  إىلسعى احملدثوف األ١تاف إضافة 

 .ةغة العاميّ بتدريس اللّ 

كتشفت يف أ ، فقدغويةلّ الوضوعات ا١تمعاٞتة  عنديلُت اٞتيف طريقة البحث بُت  حيظهر االختالؼ بوضو 

اٟتديثة اليت  وية كالتحويلية كالكثَت من ا١تباحث األلسنيةيكالبن  ا،أيامنا ىذه مناىج جديدة مل تكن معركفة سابق

 ت قراءات متنّوعة ك٥تتلفة للّنص األديب، حيث ىو منتج حّي كثرّم العطاء.قدم

                                                           

 . 86، ص مرجع سابق تشرقوف األ١تاف،ا١تس ،رضواف السيد ،ينظر 1
 . 795ص مرجع سابق، ، إٝتاعيل أٛتد عمايرة، ْتوث يف اإلستشراؽ كاللغة ،ينظر 2
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امية عند اٞتيل اٞتديد امل ا١تقارف يف الدراسات السّ شّ النهج ا١تك٦تا ٬تدر اإلشارة إليو يف ىذا ا١تقاـ ظهور 

دكف إجراء  ،هبمسك تتم دراساهتا بشكل عميق  ،غة الساميةمن ا١تستشرقُت كاقتصارىم غالبا يف البحث عن اللّ 

 يفعدد من ا١تستشرقُت ا١تتخصصُت  إىلمقارنات موازية مع بقية اللغات السامية األخرل ككذلك ٬تب اإلشارة 

 1.كىذه ثغرة نأمل ٕتاكزىا يف ا١تستقبل القريب ،موضوع نظرية األدب كالنقد األديب قليل بشكل عامل

الذم كاف  ،الفكر اإلسالمي كالشعر اٞتاىليهج ك قدامى ا١تستشرقُت األ١تاف على الدفاع عن النّ ز كّ ر 

ىذا الفكر  صاؿإيكدافعو بكل ما أكتوا من أجل ( ىونكو غريديز ب على الغرب التأثر هبا ) ضركرة ٤تتومة يتوجّ 

اين الذم حاكؿ ترسيخ منهج الغرب بأهبى صورة كٔتنهج يليق بالنهج األ١ت إىلكاللغة العربية كاإلرث األديب الشعرم 

 رغم ،خالص كتأثر ٣تنوف كدفاع شرس فكاف نابع من حبّ  ،( يف الدراسة كالبحثي علميمعُت )موضوع

، ْتكم بأقل درجة من سابقيهمك تأثر مغاير ا احملدثوف فكاف الأمّ  ،ا١تضايقات اليت تلقوىا من بٍت جلدهتم ٢تم

نة كأقل ضغط مع االنفتاح ٔترك  ا سهل ٢تؤالء قراءة الفكر اإلسالمي كاألدب العريب القدًنطور كسهولة اإلبداع ٦تّ التّ 

احملدثوف ساركا يف معظمهم عن هنج القدامى يف ىذا التأثَت كالتأثر  ، لكن ال ننسى أفّ العا١تي، كالفكرم )العو١تة(

 عر العريب القدًن خاّصة كمل ٭تيدكا عن ا١توضوعية كالعلمية اليت أسسها القدامى . بالشّ 

عانية كبالغة ألفاظو كصعوبة مل كجدكا فيو من عذكبة م ،كس النثر العريبعر العريب القدًن عر القدامى بالشّ تأثّ 

األ١تانية كلغات أخرل،  إىل، كترٚتتو مضنيا يف قراءتو كفهرستو ا،فهم بذلك بذلوا جهدنسجو، كإحكاـ صياغتو

 يعقوبي: ديب أمثاؿتأثركا بنفس اٞتنس األ عاب اليت كانت قد تواجو احملدثُت الذينلوا العديد من الصّ ذا فقد ذلّ هبك 

سب للقدامى ٭تبة أمامهم كىذا فضل ، كجدكا األرضية خصصُتهج الرّ النّ  إىلباإلضافة كغَتىم، ...شميلك  تاارين

 رس ٟتساب احملدثُت .أسيس كالدّ يف التّ 

                                                           

ريب تصدر عن اٖتاد الكتاب العريب، دمشق، ة الًتاث العل٣ت ،سُتبويت تو ىار٘تين ؟ جوار مع ا١تستشرؽ األ١تاين أ إىل األ١تاين االستشراؽافر، ظف سيو  1
 . 318، ص 3997، 68العدد 
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 يودورتة ، فقد تتلمذ على يد ا١تستشرقُت القدامى كخاصّ ٫تزة الوصل بُت اٞتيلُت  بروكلمان نعترب ٯتكن أفّ 

ىا م اللغة العربية كأسرار ، ك تعلّ منها عريةالعو على العلـو الشرقية كالشّ مو كإطّ لالذم هنل ما غزارة ع ،كوولد ن

ا يف طرحوالشّ باعتبارىا ا١تفتاح لفهم ذلك )  ،ا لألدب العريبمّ عاتارٮتا  رصدحيث قّرر أف ي ،عر ( ككاف أكثر بعدن

الذم انعكس بدكره على الكثَت من الدراسات ،كا١تقارفغوم اريخ اللّ ىم ١تنهج كامل لعلم التّ دس عنأسّ "فقد 

ة العربية خاصّ  ،غاتىذه اللّ من العلمية اليت قاـ هبا ا١تستشرقوف الحقا يف ٖتقيق جوانب معينة لًتاث كل لغة 

 1.العربيةك 

أدكاتو كمنهجيتو ية يف دراسة الشعر القدًن ك كؿ أف نبُّت بعض ا٠تصائص الفنّ د٢تذا ٨تاكؿ يف ىذا اٞت 

ما خالؿ تأسيس تارٮتي  ،(نبروكلما كارلزة الوصل بينهم كبُت احملدثُت )كاىتمامات ا١تستشرقوف القدامى ك٫ت

، كركايتو عر العريب القدًنمن خالؿ أصل كماىية الشّ  ،بروكلمانشابو بينهم كبُت لألدب العريب كلغتو كأكجو التّ 

كانت لو الّصرامة يف   بروكلمان بينهما من حيث أفّ ق عمّ أك التّ  ،حقُت ككذلك أكجو االختالؼالالّ  إىلككصولو 

األ١تاف  منككاف منارة للمستشرقُت بعده  (تاريخ األدب العريب)كتابوحيث قضى نصف عمره يف تأليف   ،بحثال

 .لدراسة األدب العريب ،كغَتىم

 

 

 

 

 
                                                           

  7، ص3968وريدة، القاىرة، مصر، أبالدكلة األموية، ترٚتة : ٤تمد عبد ا٢تادم  إىل اإلسالـ، تاريخ الدكلة العربية من ظهور يوليوس فلهاكزف 1
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 .57كارؿ برككلماف، تاريخ األدب العريب، مرجع سابق ، ص  1
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تمدكا ا١تنهج الذين اع ،بروكلمان، ك  آلوارد،  نولدكوصدرت عن علماء الفيلولوجيا األ١تاف : 

ت حوؿ ، حيث تعّد دراساهتم أعمق الدراسات العلمية اليت ٘تّ غومعرم كاللّ رس العريب الشّ الفيلولوجي يف الدّ 

اا ٘تيّ ، كما أهنّ عر العريب القدًنكاية يف الشّ موضوع الرّ  هم كانوا على دراية ة أف كلّ ، خاصّ زت ْتّس نقدم عايل جدن

 .ا١تقارنة بلغتهم األـّ  إىلا أّىلهم غة العربية ٦تّ فائقة باللّ 

القدامى اتبعو احملدثوف بداية  ؿ الذم سار عليوهج األكّ النّ  من خالؿ اٞتدكؿ أعاله يتضح لنا أفّ 

ا ألهنّ  ،عر القدًن كاٟتديثباعتبارىا مفتاح األدب العريب كقراءة الشّ  ،غة العربيةإتقاف اللّ كمن تبعو كىو  بروكلمانب

البالغة  امية األخرل كأفّ غات السّ ٗتتلف عن بقية اللّ ك  ترٚتتها إىل الّلغات األخرليف مقابالهتا عند  ةلغة خاصّ 

 عر القدًن . العربية ىي مفتاح الشّ 

 ة .كادافع عنها كاحًـت الرّ  بروكلمان أفّ  ، إالّ ك كاالنتحاؿقّدـ القدامى عرضا كدراسة حوؿ قضية الشّ * 

 عريب .عر الكأعجبا بالعركض كموسيقى الشّ  اكال٫تا تأثر * 

العريب كْتث يف أسرار كخاض يف تاريخ األدب  نولدكو ١تعرفة من القدامى كخاصة أستاذها١تنهج كا بروكلمانل * هن

 دا . ، كبذلك نعتربه ٤تافظا ٣تدّ غة العربيةاللّ 

 مة ا١تشًتكة بينهما .عراء العرب البارزين السّ عر العريب القدًن كالشّ كاف اإلعجاب بالشّ * 

غوية أك ما احية اللّ بالنّ  تكثر البلداف األكركبية اليت اعتنراسات األ١تانية من أالدّ  أفّ  إىلارة من اإلش ال بدّ 

، يساعد يف للغة العربية كالًتكية كالفارسية، كذلك إلتقاف اللغات الشرقية بشكل عاـ كغٌت باى بفقو اللغةيسمّ 

قت ا١تفتاح األساسي لفهم ىذا كلو، كاف األ١تاف و ، كيعترب يف نفس البلغتو األصلّيةالع على الًتاث الشرقي االطّ 

، كرغم ىذه اٞتّدية من طرؼ ا١تستشرقُت األ١تاف كاٟترص على دراسة اللغة العربية كتدريسها ىذا مقوف يف فهابّ الس

مشكلة  إىل، إضافة لغَت موجودة يف اللغات األكركبيةم كجدكا صعوبات يف نطق بعض األصوات العربية اأهنّ  إالّ 
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 خاصة  ،حو كالقواعد، كصعوبات يف النّ غة األ١تانيةفهي ليست سهلة على األجنيب على عكس اللّ  ،اءة كالكتابةالقر 

 1.الذم يعتمد على نظرية العوامل كغَتىا من ا١تسائل األخرل ،الًتاثي القدًنالّنحو 

عر العريب ر بالشّ التأثّ  من حيث ،االنتماءوجو ك ة من ا١تستشرقُت األ١تاف ٢تم نفس التّ تظهر لنا ثلّ  ٙتة كمن

ظرة القدٯتة كاٟتديثة ص لنا ىذه ا١تقارنة بُت النّ كىذا اٞتدكؿ يلخّ  ،عر اإلسالمي عامة، كحىت الشّ رؽكعلـو الشّ 

 دراستو كترٚتتو . ك ويف عر الصّ م نفس ا١تيوؿ يف حّب الشّ ٢ت مستشرقُت يف ىذا الباب من حيث أفّ لل
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كؿ نالحظ نقاط تشابو بُت القدامى كاحملدثُت يف دراسة األدب العريب كالتأثر يف قراءة سريعة ٢تذا اٞتد

راسة كاالىتماـ ىو رغم أف موضوع الدّ  ،ز هبا كل مستشرؽ عن البقيةبالشعر اإلسالمي العريب كىناؾ أخرل يتميّ 

، زاكية ىي عُت فنية منهمرة كلّ  ، ألفّ عر العريب قدٯتة كحديثةراسة الفنية للشّ ا زاد من ثراء الدّ مشًتؾ بينهم كىذا ٦تّ 

، يتمتع فيو ببحثو كيقدـ للقارئ جوانب عّدة على حّد سواء ستهوم الباحث العريب كا١تستشرقُتكدرب خصب ي

 عن ىذا الًتاث الفٍت با١تعارؼ الباطنية كا٠تارجية . 
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لكن  ،1يترر ر كاالىتماـ ككذا ، حيث كاف ٢تم نفس التأثّ يف الشعر الّصويف روكرتػب ماري شميل تأثرت

، حيث مل تكن عراء الصوفيُتعر الصويف كالشّ فت بالشّ ها حبها الكبَت كتأثرىا الالّ اختلف عنو من نواحي عّدة أ٫تّ 

ْتث، نابع من عمق اجملتمع  ة كالدراسة فحسب، بل كانت شعور متناىي مع كلدراسة جافة ضمن إطار الًتٚت

ا ٦تّ  ،بثتو عن كنعور رعايلشعوب اإلسالمية ك١تست ىذا الشّ ذلك أهنا احتكت با إىل، إضافة العريب الذم خالطتو

للّتعّمق يف الّدراسة كالبحث، زد على ذلك اكتشافها للّصالت الّتارٮتية كاألدبّية كالفنّية بُت  أعطاىا فرصة أكرب

اء داآلأشعاره من حيث الّشاعر الّصويف )ابن الفارض( كالّشعر العريب الكالسيكي، كىذا يف نظرىا ٣تّسدا يف 

 كمانسي كالبالغي .الرّ 

راسة يف الدّ  القدامىو سلك هنج أنّ  إالّ  ،فهو من ا١تستشرقُت األ١تاف احملدثُت ،ريتر تىيلمو  إىلبالعودة 

عر الصويف ككاف تأثره بالشّ  بروكلمانك نولدكوك رايسكوغوية على غرار حيث كاف مهتما بالدراسات اللّ  ،كالبحث

عور الذم ويف ككاف بعيدا عن الشّ عر الصّ رس البالغي يف تأثره بالشّ ، حيث أقحم الدّ ن القدامى كاحملدثُتعزا ميّ تم

أم يف مضمونو  داخلو،عر من داخل بعيد كحاكؿ دراسة الشّ  فكاف فنيا يف دراستو يف حدّ  ،آنا ماري٘تيزت بو 

بالشعر  اأك٢ت :ثره تأثرين، فكاف تأللجرجانيتو لكتاب أسرار البالغة مستندا يف ذلك على دراس ،ايلمك اٞت فٍّت ال

ميزة  ، كاعترب أفّ ويف(عر الصّ ؿ )الشّ ( يف فهم األكّ بالبالغة العربية، ٤تاكؿ توظيف الثاين )البالغة االصويف كثانيهم

كاىتّم بالّشعر  كر داخل حلقات الذّ ا١توسيقى أك اإليقاع الفٍّت  إىل، إضافة لصويف ىي بالغة ألفاظو كفنيتهاعر االشّ 

 لّناحية البالغية أيضا.البدكم من ا

 هويف كإعطاءعر الصّ ساىم يف اإلحاطة الكبَتة بالشّ  ،ياؽرح من حيث ا١تضموف كالسّ ناغم يف الطّ ىذا التّ  

 راسة كالبحث . الدّ  يف ٮتتلف عن ا١تتأثرين بالّشعر الّصويف كبعدا آخر القدر الكايف
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 ،ل أحد األ١تاف ككما يشعر القارئ العريبكما ير   آنا ماري شميل، كانت الّتنبيو إليها كىنا نقطة تستحقّ 

تارٮتا يفارقو الواقع أحيانا كيبتعد عنو أحيانا  شي، الذم يعا٢تائم تحّمس بعُت احملبّ مرؽ من منظور الشّ  إىلتنظر 

1عاطي مع األمور ٔتنهجية علميةن التّ م، كينتخب منو ما أراد، لكن نظرهتا ىذه مل ٘تنعها أخرل
 

موضوع  ارنة بُت ا١تستشرقُت األ١تاف ) قداّمى ك٤تدثُت ( نقاط تقاطع ألفّ نلمس من خالؿ ىذه ا١تق

عر اٞتاىلي دراسة الشّ  إىل ريناتا يعقوبيكخَت دليل على ىذا القوؿ عودة  ،رض نفسو عليهمفالدراسة مشًتؾ ي

ت نقاط ن، فكادراستها ٥تتلفة يف الوقت اٟتاضر ، لكن ٧تدلقدامىالذم كاف موضوع مشًتؾ لدل ا١تستشرقوف ا

 قف عندىا . نتشابو كنقاط اختالؼ سوؼ 

 :أوجو التشابو

 كغَتىا .…، الوصف عرية القدٯتة كالغزؿضت لألغراض الشّ عر اٞتاىلي القدًن كتعرّ دراسة الشّ  إىل ريناتاعادت * 

 اعر اليت كانت حاضرة يف أشعاره كاعتربكا الشاعر مرآة عاكسة لبيئتو .ة الشّ ئكيز على بيالًّت * 

 إىلاعي لكل ىذا اٞتهد كاالىتماـ الكبَتين كالعودة من طرؼ احملدثُت فكانت الدّ  ،ة القصيدة القدٯتةيّ فنار باإلقر * 

 القراءة اٟتداثية للعمل القدًن . 

أعطتها القدر  ريناتالكن لكبَت، مع تعمق القدامى يف ىذه ا١تسألة بالشكل ا ،عراعتماد الدراسة التارٮتية للشّ * 

 ات .البسيط من االلتف

 ياؽ ا٠تارجي للقصيدة كمالبساهتا .االىتماـ بالسّ * 

 . ، فكانت حقيقتها ٤تّل اىتماـ اٞتميعيف تسمية ا١تعلقات الشعرية صو غال* 

                                                           

 . 361، مرجع سابق، ص كالتصوؼ اإلسالمي فخالد ٤تمد عبده، ا١تستشرقو  1
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 عراء اٞتاىلُت ا١تعركفُت .كيز على دراسة القصائد ا١تشهورة للشّ الًتّ * 

 اتفاؽ الطرفُت . ا١تسألة ٤تلّ  عر العريب ككانت ىذهحدث عن البدايات الغَت موجودة زمنيا للشّ التّ * 

 : أوجو االختالف

 عر العريب القدًن كذلك من خالؿ :يف دراستها كطرحها للشّ  ريناتا يعقوبي اختلفت* 

ارٮتي كالفيلولوجي الذم اعتمده دراسة القصيدة القدٯتة لكن ٔتنهج ٥تتلف بعيد عن ا١تنهج التّ  إىل ريناتاعادت  -

سيج ، كبذلك فهم النّ ة ألجل فهم بنية القصيدة العربيةناىج اجتماعية كغربي، بل ٮتضع ١تالقدامىا١تستشرقوف 

 ابط بُت بنية القصيدة كبنية اجملتمع .عر ىو الوسيلة لفهم كاكتشاؼ الرّ فالشّ  ،رقياالجتماعي كالعريب كالشّ 

اٞتاىلي كىو منهج  الشعر يف ناكؿا قّدمت منهجا جديدا التّ يف الشعر القدًن من خالؿ أهنّ  ياكوبيكاف تأثَت   -

عر اٞتاىلي من االىتماـ بقضية الشّ  إىلظرة لت النّ وّ حفت ،ات اليت أفرزتوقايالسّ  إىلظر ، دكف النّ ص يف ذاتومعاينة النّ 

يف  و فنّ عرم اٞتاىلي يف ذاتو كعلى أنّ ص الشّ أف أصبح االىتماـ منصبنا على معاينة النّ  إىل، ك كاالنتحاؿالشّ 

 مضمونو ال سياقو .

اٞتاىلي ٯتكن عر ، فالشّ عن ظركفها االجتماعية كالتارٮتيةدراسة بناء القصيدة دراسة فنية مستقلة  ريناتاكلت حا -

ذاجة العقلية اليت ٘تليها البنية ا٠تارجية على عقوؿ زؿ عن فكرة ا١توضوعات التقليدية أك فكرة السّ عأف يدرس ٔت

قد يبدك أركع  اعر البدكمّ ، فالشّ على ٘تثيل عناصر خارجيةفا ، كليس موقو اعر ليس مرآة بيئتو كعقلوالباحثُت، فالشّ 

 1.ؿ كىلةر ألكّ نتصوّ ٦تّا كأعمق 

                                                           

جامعة بغداد ،  ،آلدبل شهادة الدكتورة ٗتصص أدب جاىلي، كلية ا، أطركحة لنيدراسة ا١تستشرقوف للشعر اٞتاىلي ،أكـر عبد اهلل ٤تمد العوسجي 1
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ا ذات طابع درامي أك ملحي كألغت عر القدًن كصنفت القصيدة العربية على أهنّ الغنائية عن الشّ  ريناتانفت  -

ئية ٤تضة أك درامية ٤تضة كإ٪تا ٕتمع فالقصيدة اٞتاىلية ليست غنا ،ابع الغنائي الذم أكده مستشرقوف آخركفالطّ 

 بُت األخريُت .

 زالقظريات النقدية الغربية، فقد كجدكا يف ذلك مالنّ  ضمنعر اٞتاىلي ا الذين رفضوا تصنيف الشّ أمّ ك 

 عر اٞتاىلي جعلتيف نفيها للغنائية عن الشّ  يعقوبيفاإلشكالية اليت كقعت فيها  ،ك٥تاطر ال ٯتكن للمرء ٕتاكزىا

 1.قاد العرباٞتاىلي حسب آراء النّ  عرمن األفضل أف يصنف الشّ  فّ يرل أ شولر

َت من اجملازفة ىؤالء عر اٞتاىلي فهو أمر فيو كثمن قاؿ بغياب الغنائية عن الشّ : "فاجنر الدفاييقوؿ 

ٞتاىلية ذات طابع درامي أك ملحمي، لكنها ال تكوف ذات طابع ليس منطقيا أف تكوف القصيدة ا ا١تستشرقوف، إذ

 . ريناتاهبا  تقسيمات اليت أقرّ عن التّ  فاجنر، كابتعد 2"ائيغن

،  تصنيف شعر الرّثاء اٞتاىلي –على سبيل ا١تثاؿ–فكيف تستطيع ،"عر اٞتاىلييها للغنائية عن الشّ فن

 3".الذم يتصل اتصال كثيقا بذات الشاعر ككجدانو ،كقصائد ا٠تنساء كغَتىا

 . رريت تشرقُت كحىت بعض احملدثُت أمثاؿقدامى ا١تسمل هتتم بالّدرس اللغوم بينما اىتم بو  -

 ، ا١توضوع الذم رّكز عليو كثَتا قدامى ا١تستشرقُت األ١تاف .ًن كال الّركاةعر القدموضوع ركاية الشّ  إىلؽ مل تتطرّ  -

 كال الفئتُت على ْتث القصيدة لكن من منظورين :  -

 

                                                           

 . 791ص مرجع سابق، ،  دراسات بعض ا١تستشرقُت األ١تاف، األنواع األدبية كالشعر اٞتاىلي يفالربابعةسامح  موسى 1
 .374ص مرجع سابق، ، دراسة ا١تستشرقُت للشعر اٞتاىلي ،أكـر عبد اهلل ٤تمد العوسجي 2
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 ) القدامى ( : صخارج الن   -3

 ياؽ التارٮتي كاالجتماعي .ك كاالنتحاؿ كربطوه بالسّ لشّ اعتمد القدامى مسألة ا* 

 كاية كالبحث يف بدايات الشعر اٞتاىلي . كيز على الّركاة كمقاييس الرّ الًّت * 

يكشف  سيبرض النّ غف ،كالتارٮتي دراسة مبتورة كقاصرةاعتربكا دراسة القصيدة ٔتعزؿ عن السياؽ االجتماعي * 
 . عن عامل افًتاضي غَت حقيقي

" فالعرب مل تكن هتنئ إاّل بغالـ يولد أك شاعر ينبغ أك  ،كغَتىا….حاؿ كالغربةعر ىو ا١تكاف ك الًتّ أصل الشّ * 
 1".فرس تنتج

 ، كحلقة الذكر .اؽ االجتماعي كظركؼ عيش ا١تتصوفةيبالسّ  ماري شميل اىتمت* 

 :(  ريناتا يعقوبي -احملدثوف)  داخل النص -7

 عرم كالعناصر ا١تكونة لو .ص الشّ اعتمدت منهج بناء النّ * 

 فكك بُت أجزاء القصيدة ( .عرية ) التّ ّكزت على انفصاؿ األغراض الشّ * ر 

البنيوية، الشعرية ) الصورة  ،تطبيق مناىج ٖتليل ا٠تطاب اٟتديثة يف دراسة بنية القصيدة القدٯتة ) األسلوبية* 

 .( يف ترابط األغراض  ،الفنية (، النفسي

 س البالغي للقصيدة اٞتاىلية .ر بالدّ  ريتر اىتمّ * 

 . كسياقو ا٠تارجي ويفعرم الصّ ص الشّ بإحساس النّ  ماري شميل تاىتمّ * 

 ) ككانت خاصية القدامى أيضا ( . ،اخلية ) العركض(االىتماـ با١توسيقي الدّ * 

                                                           

 .65، )د.ت( ، ص ، العمدة يف ٤تاسن الشعر كنقده، ٖتقيق : ٤تي الدين عبد اٟتميد، دار اٞتيل ، بَتكتالقَتكاين قابن رشيأبو علي اٟتسن  1
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، بل جأ إليها لغايتهاد الشاعر ال يل، إذا ٕتا كسيلة من كسائل اإلبداع الفٍتعر العريب على أهنتأيت القصة يف الشّ * 

أك ٘تاثل  ،تابة ا١تعاٞتةر هبا  زاتو على ٦تارسة اٞتديد متجاك امقدكر خذىا كسلة إلبرازىا مهاراتو الفنية كاثبات يتّ 

 1.األسلوب يف أداء ا١تعاين

 دراسة الشعر القدًن ؟ . إىلكالسؤاؿ الذم يفرض نفسو اآلف ىو : ١تاذا العودة 

من قناعة على  مد لديهمل تأكّ  ،دراسة الشعر العريب القدًن إىل من احملدثُت مثا٢تا" كأ ريناتا يعقوبيأعادت "  -3

 محيص كالبحث .أف ىذا األخَت مل يُعط حقو من الدراسة كاالىتماـ كالتّ 

ارٮتية ا١تتتالية باحثُت عن خصائصها كيف خصائص العقلية العربية اإلسالمية حاكلت الوقوؼ عند اٟتقبات التّ  -7

ائع شخصيتو، كأسلوب ب، كانعكست فيها طريب من أشعار كنصوص نثرية ٥تتلفةة يف ما كتبو العجليّ هرت ظاليت 

  .، ككذا مالمح من البيئة اليت كلد فيها ىذا الشاعر كعرب عنها بأساليب كيف قوالب شىّت تفكَته

شهد لو بذلك كل  ،نيةمظاىر اٟتياة العربية كنقلها بكل إتقاف كف عر ٖتديدا ْتقّ عكس األدب القدًن كالشّ  -1

كاضحة عن اٟتياة التارٮتية  ةراسة ككاف صور حليل كالدّ عر القدًن من ا١تستشرقُت كغَتىم بالتّ من تناكؿ الشّ 

 . للعريب كاالجتماعية كاإلبداعية

 قات يفمثل شعراء ا١تعلّ  ،صورات ا١تختلفة ا١توجودة يف القصائد القدٯتة اليت تعكس مظاىر اٟتياة ا١تختلفةالتّ  -4

عراء العرب، ماذج اليت أبدعها الشّ من أركع النّ -ك كاالنتحاؿ فيهاظر عن الشّ بغض النّ  – العصر اٞتاىلي فهي تعدّ 

 إىلإضافة  ،الذم يأخذ منو مادة شعره ،ة اليت عّدىا قاموسوئا عن البياعر تصوير ـ لنا الشّ يقدّ  منهاففي كل مقطع 

 .إحساسو ا١ترىف

                                                           

 . 771،  777، ص األدبية كالشعر اٞتاىلي، مرجع سابق ، األنواععةبربا سامح موسى 1
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الذم  ،قائضعر النّ خاصة يف شّ ر األموم، عصس مالمح اٟتياة العربية يف اليعكشعر الفتوحات اإلسالمية -5 

 العصر . ؾذاتعكس بوضوح العقلية العربية يف  يعّد كثيقة صحيحة

رقي يف ختلف أبعاده كتعكس الشّ ٔتيرصد كاقع اجتماعي كاف اعر عن بيئتو ا٠تاصة بو بقدر ما   الشّ رّب مل يع -6

ه، فأراد بذلك مستشرؽ اليـو َت رؼ اآلخر ) االستشراؽ (، الذم ساىم يف تغيتو مع الطّ ٥تتلف أطواره كتفاعال

عبَت عن نظرة للعامل كعن ف األديب ىو التّ غيَت كيقف عنده ليقدر ردكد أفعالو إزاءىا " كا١تصنّ كشف عن ىذا التّ ال

ىذه النظرة كيشعر هبا،  لكاتب يدرؾ، فات كاقعا فرديا بل كاقعا اجتماعيا٣تموع اٟتقيقة اليت ليس إىلكجهو نظر 

 1".كيب االجتماعي عنها كلكل حقبة زمنية مسائلها العاّمة كا١تالئمة للًتّ يعترّب ك 

كفق  العريب عر الكالسيكيدراسة الشّ  إىلت ا١تستشرؽ احملدث للعودة ّفز قاط اليت حكانت ىذه أبرز النّ 

 .القدًنعر غوم كاألديب للشّ ، تساىم يف اإلثراء ا١تعريف كاللّ مناىج حديثة

 عن باقي ا١تستشرقُت قدامى ك٤تدثُت :  يعقوبي ريناتاما اختصت بو ا١تستشرقة  -

نو القصيدة كىي هبذا تدخل ا نوع أديب على طبيعة األسلوب الذم تتضمّ اعتمدت يف دراستها للقصيدة على أهنّ * 

 ثالثة أنواع : إىلاٞتاىلية دائرة جديدة غَت دائرة ا١تستشرقُت الذين سبقوىا كقد قسمت األساليب يف القصيدة 

 2.أسلوب كصفي ، أسلوب قصصي ، أسلوب بالغي

يف  " ركؼاألموم موضوعاتو كٖتوالتو يف كتاهبا ا١تع الث بعنواف "شعر الغزؿهتدؼ الباحثة من خالؿ فصلها الثّ * 

ة ا يف القصيدناقض بُت ا١توضوعات كٖتو٢تح التّ يتوض ،دراسات حوؿ شعرية القصيدة العربية القدٯتة "كتاهبا "

 1كلي كا١تستول ا١تفهومي " غَت األساسي يف ا١تستول الشّ إلدراؾ التّ العربية يف العصر الوسيط سعيا 

                                                           

 . 331، ص دار مكتبة اٟتياة للطباعة كالنشر، بَتكت، لبناف، د يونسور النقد األديب يف العصر اٟتديث، ترٚتتو : جورج سعي، تطفيللو كارلونيو 1
 . 365ص مرجع سابق، ، دراسة ا١تستشرقُت للشعر اٞتاىلي ،أكـر عبد اهلل ٤تمد العوسجي 2
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بل  ،أنواع شعرية أخرى إىلا ليس ىلت وظيفة األطالل عندحيث حتو   ،ضويةاحية العبناء القصيدة العربية من الن  * 

لت يف حول متث  أسباب الت   ، وترى أن  الغزل إىلسيب وحتولت من الن   شعر احلب  ب بقيت داخل ادلنظور اخلاص  

 اجملتمع ادلدين اإلسالمي الذي يأخذ سبيلو تدرجييا . إىلة االنتقال من احلياة البدوي  

 يف الش عر العريب القدمي وخرجت بالت ايل: يفة األطاللناقشت وظ -

موي عناا يف ر اختلفت يف العصر األحلظة التذر   ا مثةرة الذرريات وبالتايل إنن  أن  * الوظيفة األصلي ة لألطالل 

مل يكن ، زان عقلوأمل إراقو عن زلبوبتو وحياإظ على ات   ىاعر الر حيل لينسر الش  ، إحني يقر  عصر ما قبل اإلسالم

، ويفام من ىذا إردي   حل  ، إاو يف العصر اجلاىلي حل  مجاعي ويف العصر األموي األمر رذلك يف الفًتة األموية

سيب من و مل يستطيع أن يلغي معاين الن  أن   ال  إ –ت الباحثة رما قال  –أن حتو ل وظيفة األطالل تأثر بطبيعة احلياة 

 األموي .ذررياتو واالختالف بني العصر اجلاىلي و 

 ااية ويشًتك يف إثارة الذرريات يف نقاط ثالث :يف األطالل اختلفت الن  * 

 حيل .االنتقال أو الر   :( نايتاا يف القصيدة اجلاىلية1 :نقاط االختالف

 1اليأس .-عويضالت  : موينايتاا يف العصر األ( 2

، غنائي ( ي، دراميلحم، مساس ) وصفيقصيدة اجلاىلية على أوع األديب للأن تفام الن   ريناتا لقد حاولت* 

 2وذلك يعين أن القصيدة ال ميكن أن تكون أحد ىذه الثالثة وإمنا توصف هبا . 

 3."أبرزت األسلوب الوصفي أو القصصي إننا تكون ذات طابع ملحميالقصيدة إذا " أن   ريناتا ترى* 

                                                           

 . 57ص مرجع سابق،  ،، جاود استشراقية معاصرة يف قراءة الشعر العريب القدميبد القادر الرباعيع 1
 . 161، مرجع سابق ، ص دراسات ادلستشرقني للشعر اجلاىلي، أررم عبد اهلل زلمد العوسجي 2
 . 212ص مرجع سابق، ، دبية والشعر اجلاىليأل، األنواع االربابعة حموسى سام 3
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، وتعتربه نوعا من جتر د بو على اختالإاا األشياء احمليطة، حيث يصف اعر العريب عن وصف نفسوابتعاد الش  * 

عر أرثر من اخلصائص ، وهبذا تظار اخلصائص ادللحمية يف الش  اعر اجلاىلي يف أشعارهاألحاسيس لدى الش  

 إىلق و ا تغين بالبكاء على األطالل والش  إماذ ،اعر العريب القدميالش   ي يف حق  سىذا احلكم قاالغنائية ) نرى أن 

 . وغةرىا من األحاسيس (…كان الذي ارحتل عنوادل إرقةاحلبيبة و 

مل  ةاعر العريب يعيش يف بيئ" إالش   :إذا تقول ،طبيعة البيئة اجلاىلية إىلحاولت أن تعيد إقر اخليال اجلاىلي * 

فصيالت ورة رانت عبارة عن نبع حقيقي للت  إالص   ،اعرم شيئا ذا بال للخيال اإلبداعي عند الش  تستطع أن تقد  

 1."ة عجيبة يف ادلعاينةعر العريب يف وصفاا عن حد  ف الش  اليت رش

اعر العريب القدمي مل تساعده على تطوير خيالو وتوسع االنطباع البيئة القاحلة اليت ران يعيش إياا الش  

يف  –على الغالب  –، حىت الطبيعة رانت زلدودة من حيث النباتات واحليوانات مشًترة عوريي والش  احلس  

عراء القدامى نماذج شعرية عند أبرز الش  باقة واستدلت يف حكماا ىذا دمية وغلبت علياا الصحراء والن  األشعار الق

 قات .وشعراء ادلعل  

عري الش   يف استخدام خياذلم يف اإلبداع ةعر العريب وإنية شعرائو الذين ميتلكون القدرة الفني  إقرارىا بغزارة الش  * 

 عر اجلاىلي .على الش   الغالبة ةممز، اليت رانت الس  العربية راستخدام اجملاز والر   اعر للغةوحسن استخدام الش  

ال يساعد على و ألن   ،عر زلارمة عقلية منطقية بعيدة عن اخليال ولكن ذلك ال جيدي نفعاحتاول أن حتارم الش  * 

 2.عريةجوىر العملية الش  تناه را 

 

                                                           

 . 11، ص مرجع سابق،دراسات ادلستشرقني للشعر اجلاىلي، أررم عبد اهلل زلمد العوسجي 1
، 1112،  2العدد   7سعود، رللد  ، زللية جامعة ادللك دراسات بعض ادلستشرقني األدلان، قضية اخليال يف الشعر اجلاىلي يفموسى سامح الربابعة 2

 . 757ص 
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باعتبارىا أحد ادلستشرقني األدلان اليت  ريناتا يعقوبي األدلانيةزت ادلستشرقة قاط اليت مي  الن   كانت ىذه أىم  

ت مل خترج عن ويف نفس الوق .م باحلداثة يف الطرح والدراسةسوفق منهج يت   ،دراسة الشعر العريب القدمي إىلعادت 

 غلب عليو ادلوضوعية واحلياد .تز ادلدرسة األدلانية الذي طادلا مي  ادلنهج العام الذي 

ق إليها القدامى واحملدثون من ادلستشرقني األدلان اليت نراىا وء على جل  القضايا اليت تطر  ض  ط النسل  

 قاط التالية :ص يف الن  تتلخ  

 إىلعر اجلاىلي وحقيقة وصولو االىتمام ادلشرتك لدى قدامى ادلستشرقني استحوذت عليو قضية صحة الش   -

، وايةالر   ادلو من طرف الرواة على رأسهم خلف األمحر ومح  ك واالنتحال اخللف واألجيال الالحقة وقضية الش  

 . لكن ها كانت مع احملدثني بدرجة أقل .

، وكانت ميزة حويةغة العربية وأسرارىا البالغية والن  ة ادلشرتكة بني القدامى واحملدثني ىو متكنهم من الل  مالس   -

ا كانت العاقق أمام هدوا يف معرفة اللغة العربية ألن  بل اجت ،حيث مل يعتمدوا على الرتمجات ،ادلستشرقني األدلان

، والدافع الثاين لدراسة اللغة العربية ىو استحوذا ادلكتبات األدلانية على عدد ة للشعر اجلاىليىذه الدراسة وخاص  

ات، خطوطحيحة ذلذه ادللقراءة الص  ا ، بغيةم اللغةتعل   إىلقل من ادلخطوطات العربية القدمية، مما شكل احلافز ىا

 . تاح الرقيسي لدراسة األدب العريبغة العربية بذلك ادلففكانت الل  

ريناتا عة وخري مثال على ذلك دراسات السا   ، وال زال يثري شغفهم حلد  عر الكالسيكي العريب يف اجللينير الش  أث   -

 لو . يعقوبي

 



 االستشراق األلماني والشعر العربي                             ل الثاني:                     الفص

222 

 

حولة على العصر األموم فلماذا نو كانت مشعار لفإف األ ،شعراءلغَت كنسبتها ٨تل األشعار  مسألة فيما ٮتصّ  -

و لن تكوف لغة موم ألنّ عر األ، أخذ شواىدىم من الشّ نحو الذين ازدىركا يف العصر ذاتوغة كالل علماء اللّ إذف فظّ 

 1.عر األمومالقرآف من لغة الشّ  إىلالشعر اٞتاىلي أقرب 

، كأقّر بأف األمر الًتاكيب كسعتها ككثرهتا عر القدًن بسببغوية للشّ فاصيل اللّ دراؾ التّ إبصعوبة  نولدكوإقرار  -

 عر )القدًن( .زمن طويل لفهم ذلك الشّ  إىل٤تتاج 

عر يد البحث يف الشّ هم الوحفكاف ٫تّ  منهم، جانب قليل إىلعر الصويف األ١تاف بالشّ مل يتأثر قدامى ا١تستشرقُت  -

 غوية .، كمعرفة حقيقتو كدراسة الفنية كاللّ اٞتاىلي كفهمو

بَت بسياقها دكف االىتماـ الك ،( يعقوبي،ريترد احملدثوف على دراسة القصيدة الكالسيكية يف مضموهنا ) أكّ  -

ياؽ االجتماعي  يف دراسة اليت أدرجت السّ  ،آنا ماري شميل عند ن ىذا ال ينطبق، لكالتارٮتي كاالجتماعي

 .  كأكلتو االىتماـ األكربويف العريب عر الصّ الشّ 

طرحتها تلك النظرة  ،عر اٞتاىلي كا١تتمثلة يف غياب الوحدة ا١توضوعية يف قصائدهالشّ  إىلهمة ا١توجهة التّ  -

ٌت الوحدة ا١تفهومة يف آخر كاف مربر أك منسجما مع مع إىلر من موضوع اعفانتقاؿ الشّ  ،عرالشّ  إىلطحية السّ 

ينظم القصيدة خيط نفسي يكشف عن ترابطها كتناميها كذلك لوجود  انتقالو انتقاؿ مًتابط إذ فّ ذلك العصر، كإ

 2.طرفةك لبيدعر اٞتاىلي السيما معلقيت : نواة للوحدة العضوية يف بعض قصائد الشّ 

                                                           

 .343سابق ، ص  ، مرجع١تستشرقُت حوؿ صحة الشعر اٞتاىلي، دراسات امك عبد الرٛتاف بدينظر،  1
 . 374، ص3975مصر،   اإلسكندريةمكتبات، ا٢تيئة ا١تصرية العامة لل ،، قضايا النقد األديب ا١تعاصر٤تمد زكي العشماكم 2
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هجات عر القدًن من اخًتاع الّركاة كاألدباء على أساس كثرة من اللّ أف تكوف لغة الشّ  مانكارل بروكل ينفي -

ة )اللغة يامغات السّ قى اللّ هجات كإف غذهتا ٚتيع اللهجات كىي من أرّ بل كانت لغة فنية فوؽ لغة اللّ  ،ارجةالدّ 

 .(العربية

ا مل تشارؾ يف ذلك ال يعٍت أهنّ  فإفّ  ،نوبيةعر ٗتتلف عن ٢تجات العرب بُت الشمالية كاٞتالشّ  ةإذا كانت لغ -

فإف األمر ليس بسبب ٣تيء  ،كإذا كاف عرب اٞتنوب يتكلموف أكثر من لغتُت ،عر البدكلشّ قافة ا١تشًتكة الثّ 

فلغة عرب اٞتنوب ىي  ،كتابة شعرىم بلغة القرآف  ماؿ أك لغة القرآف كمن مثّ م لغة الشّ اإلسالـ كإجبارىم على تعلّ 

عر أم القائل بكتابة الشّ ، كلذا ٯتكن تفنيد الرّ كاف بوسعها أف ٕتتمع بلغة عالية  ،كىي لغة قائمة بذاهتا لغات سامية

 1.كارل بروكلمان أم كعلى رأسهم، فقد دافع ا١تستشرقوف عن ىذه الفكرة كالرّ اٞتاىلي بلهجة القرآف

ز عن ا١تدارس منهج متميّ ذلك من خالؿ تأسيس معاصر،عامة للدقليدم كاف االستشراؽ األ١تاين التّ   -

، كبذلك كانوا كاال٧تليزية ( سار عليو احملدثوفاالستشراقية األخرل البارزة يف الدراسات االستشراقية ) الفرنسية 

يتكئ االستشراؽ األ١تاين ا١تعاصر على التقليدم كيربطو " :أحمد ىويديدد زين عن البقية كيقوؿ يف ىذا الصّ ٦تيّ 

 2."باٟتاضر

٤تافظا على صفات الباحث العامل  ،على أصالة ا١تستشرقُت األ١تاف -قدٯتا كحديثا-راؽ األ١تاين حافظ االستش -

عر العريب هتم للشّ ارغم اختالؼ قراء ،الذم ٭تافظ على ا١تنهج الوحيد الذم مل ٭تد عنو ال القدامى كال احملدثُت

 3.القدًن كاألدب العريب كاإلسالمي عامة

                                                           

 . 766ص مرجع سابق، ، دراسات ا١تستشرقُت للشعر اٞتاىلي، نظر،أكـر عبد اهلل ٤تمد العوسجيي 1
 .83، ص 7111،  3على للشؤكف اإلسالمية ، القاىرة، ط ، اجمللس األو كتوجهاتو ا١تستقبليةاين تارٮت، االستشراؽ األ١تأٛتد ٤تمود ىويدم 2
 .331، ص 3989، 1ريًت ، كركدم بارث، دكرية االستشراؽ، العدد  ا، مستعرباف بارزاف، ىلموفحينظر، مشاؿ ج 3
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فأسهموا يف تصنيف فهارس مكتبات يف ،"( خارج أ١تانياف١تاف )قدامى ك٤تدثو عمل عدد من ا١تستشرقُت األ -

 تشاين، أرتولوث، فلوجيل، ديلمان، كبشكل عاـ كمن بينهم : رقيةعٌت با١تخطوطات العربية كالشّ الغرب كالشرؽ ت

 1."كغَتىم…، ريتر، ليتمان، شنايدر

س لتدري ، جامعات أ١تانية كأكركبية كأمريكية كعربيةكراسي يف  –إف مل نقل كّلهم  –د ا١تستشرقوف األ١تاف تقلّ  -

 دريس. تّ كال بالًتاث األديبعريف ، فكانوا منربا مهما للتّ اللغة العربية كالعلـو الشرقية

 

 

 

 

 

                                                           

 .77، ص  7131 آدار ،558، االستشراؽ األ١تاين، ٣تلة ا١تعرفة، بَتكت، العدد د ٤تي خراط، ٤تمينظر 1



 

ستشراق األلماني االالفصل الثّالث: 

رقيةحديات الشّ والتّ   

 .أثَت والتأث رويف عند األظتان بُت الت  عر الص  الش   :أّوال

 .أثر اظتدرسة األظتانية يف الد ارسُت العرب وموقفهم منها  :اثاني

 االستشراق األظتاشل راهنا. :اثالث
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 توطئة : 

 وأثذذذذارت، ت دراسذذذذاأم وأمذذذذاثهم  ولذذذذ دتستشذذذذرقُت األظتذذذذان  تعذذذذد  االهتمذذذذا  اظت إليذذذذ صذذذذوع العذذذذر  جذذذذلب الت   

، اريين الفييار ، محييي الييدين اريين  رريييب أمثذذا: : الصذذو يون اظتشذذهورون يف هذذلا ال ذذا اءشذذعورهم وولعهذذم بالشذذعر 

 وغَتها . كرارعة العدوية، وشخصيات نتسائية جالحسين رن منصور الحلّ و

 ديذمريدي  ، بويف العر  متأثرين بشعرائ  و عر الص  ى دراسة الش   رص اظتتستشرقون األظتان قدامى وػتدثون عل 

أبعذذد  اذلعريذذهب اذذلا العلذذم والو ذذو:  ياأذذا للت   آنييا ميياري  ييميل اهتمذذا  اثذذدثُت مذذنهم سذذان أوسذذ    ذذد وه ذذ  ن  أ

بذذُت اطتفذ  الذذلي يذرب   اإل تسذذاس زيذذادة علذى منذمون  اللوذذوي والفذٍت  ،ن طذة لفهمذ  ألنذذ  ؼتتلذهب يف شذذعرئ وشذعرائ 

 هذذذذو شذذذعر يهذذذذتم بال ذذذذا ن  ،وأبياتذذذ  النذذذذاب  مذذذن شذذذذعور   ي ذذذ  يعحذذذذ  مذذذذا متذذذتل  نفذذذذ   ذذذا    مفرداتذذذذ  ع اراتذذذ  و

 .والوجدان

غ ذذة عنذذد ال ذذر اء وال ذذا ثُت علذذى ظم و اظتنذذمون شذذحر الر  عر لتلذذا اطتصو ذذية يف الذذن  ومذذ  امذذتذا هذذلا الش ذذ  

ذذذذذ ،اخذذذذذتذع أ ذذذذذنا هم وميذذذذذوعتم د يذذذذذ ح إذل أن أ ذذذذذ ب ةذذذذذاهرة عربيذذذذذة جديذذذذذدة عنذذذذذد ال يحذذذذذاويف عري الص ذذذذذ ذذذذذاألثر الش 

،  من هذالالء اظتتستشذرقون األظتذان اظتهتمذون منر ة ماهيتها وتطوراأا ع  الز  األسادنتيُت األظتاشل سعو إذل  توطيتها ومع

اذذلا النذذوش الشذذعري ه ومذذن هذذم أبذذرز شذذعراء الصذذو ية الذذلين أثذذروا  ذذيهم ه ومذذا   ي ذذة هذذلا الشذذعر و  يعذذة انعحاسذذات  

 على ال ارئ ه باعت ار هلا الشعر ترجم إذل األظتانية ولوات أخرى .

عر عامذذر مذذ  الش ذذيف الت   اإلستشذذراق أذذا يف اظت ذذدأ واظتذذنه  والفحذذر اومبذذا أن اظتدرسذذة األظتانيذذة ؼتتلفذذة علذذى نظَت  

ذ، و حرية و سُت العرب من جوانب عدة منهجيةار الد   العر  سان عتا األثر الواضب على األدباء و ا ىت شخصذية أل  

أليهب والًترتذذذة وغَتهذذذا وبذذذللا سانذذذ  ردود دري  والت ذذذالعذذذرب مذذذن خذذذذ: الت ذذذ مذذذ وا ذذذر ة للت  اسذذذتعمل  وسذذذائر عذذذد  

 األثذذرهذذو   مذذا ،  وبأ ذذباب بذذعنذذ  و خذذر أشذذاد  ظحتف ذذ مذذنهم ر ذذس االستشذذراق و خذذر  شذذ    ،جتاههذذا مت اينذذة األ عذذا:

عر العذر ه ومذا   يعذة اظتواقذهب العربيذة اجتذائ   انعحاسات  علذى الش ذه ه ومااألد اللي ترست  هلئ اظتدرسة يف الوس  
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ظت ادئها منل نشذأأاه وهذر نتحذن لنذا  عذذ أن ننحذر إؾتذازات األظتذان يف غتذا: الفهرسذة و هلئ اظتدرسة اليت ةل  و ية 

وقنذايائ  ذو: الشذعر  األظتذاشلالعذرب اظتتذأثرين بالتوجذ   اءاإلرث العذر  الشذعري وغذَتئه ومذنهم األدبذ  فذظالتب ي  و 

 .العر ه

ؿتذذاو: أن نحشذذهب عذذن التمذذايز  األظتذذاشل قباالستشذذرا فذذ  دراسذذتنا عتذذلئ اظتواقذذهب العربيذذة مذذن  يذذ  تأثرهذذا   

العذذرب يف  األدبذذاءأسثذذر اذذلا اظتوضذذوش وإةهذذار التنذذوش الفحذذري يف  ذذفوع  إلظتذذا العربيذذة اظتث فذذة  األوسذذا وجذذود يف اظت

يف  إقناعذذايذذار العذذر  األسثذذر رية وال بثيذذة، ولتصذذنيهب سذذللا الت  عالشذذ األدبيذذة وإ رازاتذذ  األظتذذاشل قباالستشذذراارت ذذا هم 

والشعر ، وما قدمت  من  ثذار وأمذاث تناولذ   واألدبيف خدمة اللوة والتاريخ  األظتانيةت خ  اصتهود  مواقف  اليت ال

 ة العربية اظتعر ية واجملتمعية .ااضتي

اظتتشذذ عُت بالث ا ذذة الوربيذذة واظتطلعذذُت علذذى  دااذذا مت نذذُت  األدبذذاء ئذذة مذذن  ر الذذوع  العذذر  وبذذروزومذذ  تشذذح   

حنولذذوج  ومظذذاهر صذذا: العلمذذ  والت  موجذذة االت   سذذاقت   ذذد  ،وحتذذديات اسذذتوج تها العوظتذذة تهانذذار لواأذذا ، ةهذذرت 

قذذة والتس ذذ اصتديذذد مذذن األظتذذاشل اإلستشذذراق رس العوظتذذة يف قذذراءة الذذد   ال ذذدصل  عريش ذذاث الالذذًت   إ يذذاء وإعذذادةرعة  يذذ  الد 

 اهنة .وقنايائ الر   عر اضتر  ، وسللا بروز أنواش شعرية جديدة دتثل  يف الش  دراست  و   اظتنه  العلم  اضتدي و 

اب ة وػتا ظذذا و يذذا ظت ادئذذ  التس ذذ األظتذذاشلعر العذذر  أسثذذر جاذبيذذة وعمذذ  يف وقذذ  ةهذذر االستشذذراق أ ذذ ب الش ذذ 

ذذذ  إزاءقذذذهب الن ذذذدي العذذذر  يف اظتو  بتذذذةثا األظتذذذانؽتذذذا كتعذذذر  ذذذورة  ،عذذذر  واألد  عموًمذذذاعر العلذذذى ت اليذذذدئ يف تذذذأثرئ بالش 

ه  ثابتذا علذى الذن   ةذر  هذر و هانذات العربيذة ه الر   و اضذرئ يف ةذر   األظتاشل،  ما هو متست  ر االستشراق ث ا ت  وغتتمع 

ذذذذالفيلولذذذذوج  ه ومذذذذا هذذذذ  وسذذذذائل  يف الت   العذذذذرب ذووا الفحذذذذر اظتختلذذذذهب  اءواألدبذذذذعر العذذذذر  اضتذذذذدي  عامذذذذر علذذذذى الش 

صذذذا: اضتديثذذذة يف وعيذذذة العلميذذذة والتحنولوجيذذذة ه  يذذذ  سذذذاقت  وسذذذائر االت  الت   واجملتمعذذذات العربيذذذة اظتختلفذذذة يف ةذذذر  

ذ انتشار اظتنامُت االستشراقية  ، واضذطذع  سذللا علذى العذر  اظتعا ذر وجتلياتذ  سا ذة األدب الفحذر وائ اصتديدة اجت 

 لون ستلة ذات انتماء مشًتا . ئة اظتوًتبُت اللين أ  بوا يشح   تشحر   ةر  يف ة    ؼتتلهب مراسز ال ب  خا
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والتعذذرع علذذذى  حذذرئ وأدبائذذذ   األظتذذذاشلجذذاء االسذذذتوراب يف مواجهذذة االستشذذذراق وقذذراءة األدب  ويف هذذلا سل ذذذ  

دب العذذذر  ويحشذذذهب  وشذذذعرائ  وفتذذذاذج الدراسذذذات االستشذذذراقية اصتديذذذدة الذذذيت تشذذذحر الذذذوع  األد  األظتذذذاشل اجتذذذائ األ

   ذت  ورهانات  اظتتست  لية ه. دتث   ما ه و  ل   ما هو متست  ر االستشراع األظتاشل ه سللا ةروع تشح  
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 أثير والتأثّر وفي  ند األلمان رين التّ عر الصّ : الشّ أّوال

أخذرى   اإلنتسذانية  اذل جانذب علذو  اإلسذذم اظت ا   األساسذية الذيت يدرسذها الفحذر  صوع من أهم  الت   يعد   

 اذلأن حتذذو :  إذلرئ والعذذر  أشذذوا ا سثذذَتة يف تطذذو   اإلسذذذم صذذوع سالفلتسذذفة والفحذذر العذذر  اظتعا ذذر وقذذد قطذذ  الت  

ذش ومعر ذة أسذرار اال  ذ إذلوو ُت ُت والش ذي، وبللا جل   اهتما  الوذربودارسوهاها و  ري ة معرو ة عتا أت اعها ومريد

 وغَتها . …  م  وأشعارهم ومعامذأصوع غتتسًدا يف أ بابلت  هلا ا

،  يذ  اسذتعمر اظتتصذو ة الشذعر للتع ذَت عذن مذا متذتلجهم ومذا نثذرا وشذعرا بذاألدبة تينذة مقذع ل  عذو صالت   

 ويف إذل ثذثة أ وار : الص   األدبنتحن ت تسيم و يف داخلهم من أ اسي  ونوبات 

 .   اإلسذ ي دأ م  ةهور  .1

 األعجميذذذذة باألجنذذذاسومت  يذذذ  ا تحذذذاا اصتذذذذن  العذذذر   ، ال ذذذرن الرابذذذذ الثذذذذاشل يف اعتجذذذري اذل نر  ذذذأواسذذذ  ال .2

   .األخرى

الصذذويف غذذٍت يف شذذعرئ ، يف  األدبيذذة ال ذذرن الثذذامن ، وهذذو العصذذر الذذله  يف ابنهايذذة ال ذذرن التسذذاب  وبد أ ذذدي .3

 1.ن غمس أ ياناإها وهو سل  واضب و ضروب الشعر وأرقا  لتسفت  ، شعرئ من أغٌت

ذار  فيارين الو ارن  رريم   ذروت ، وبلغ الشعر الصويف  شعر ونثراالصويف األدبتطور   ، عر العذر يف الش 

الذذلي اشذذتهر  يذذ    ظهذذد والذذوع، ودل يظهذذر الشذذعر الصذذويف إال بعذذد شذذعر الز  يف الشذذعر الفارسذذ  وميييوجييلا الييدين الرّ 

رارعية لذلي اشذتهر بذ  سذر مذن ، وقد ةهر الشعر الصذويف سذللا بعذد شذعر اظتذديب الن ذوي اأرو العتاىيةسثَتا الشاعر 

 المهتييديوريين  ديييد   مييروو الفضيييل ريين  يييا  ، ويئالطيياداود و ،ىييأ وسييفيان الثييوريدارييراىيأ أو العدوييية

 واألدبذاء ذوى بذُت  ذفوع العلمذاء ، وسذان انعحاسذا للذورش والت  معيرو  الرريييو وسفيان رن  ينة  فيق الدلخيو

                                                           

 .  173، ص 1969، 4، 3،  3ل نان ، اجمللد  ،َتوت، بأزتد أمُت، ةهر اإلسذ ، دار الحتاب العر  1 
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وهذو  تسذب السري السقطي : واظت امات الصو ية إذل جانذب أو : من حتدث من األ وا ذو النون المصريويعد 

اضت ي   للتصوع ، هو أو: من تحلم عذن اظتعر ذة الصذو ية  ارقذا بينهذا وبذُت اظتعر ذة العلميذة  األدب":   وقي ضيف

،  هذ   واظتشذاهدة ذو  اظتعر ذة الصذو ية علذى ال لذب والحشذهب تواظتنط  ، على  ذُت والفلتسفية اليت ت و  على الفحر 

   1 ".اضتتس  ، وعتا أ وا: وم امات اإلدراات و  على  يةبا نر ة مع

ة والتنتسذذذا دأينذذذا قذذذد انومذذذ  يف بدايذذذة  ياتذذذ  يف اجملذذذون واللهذذذو ق ذذذر أن ين طذذذ  للع ذذذا أريييو العتاىييييةوسذذذان 

إذل الزهذذد و التصذذوع ،  حذذان سذذيتلهم  ذذب ال مذذن    ذذ  :    هذذو الذذلي د عذذ  تديية:هذذد ،إال أن   ذذ  الفاشذذر والز  

 .  2هدشعر غزيرا يف الز   أرو العتاىية يجد  ي  تعوينا ضترمان  ، ترا   تدة 

رتاليتذ  ألنذ  نذذاب  سذان للمتصذوع العذرب واظتتسذذلمُت شذعور خذاص يف ستابذة الشذذعر ؽتذا انعحذ  علذى  نيتذذ  و  

 الذذيت يحت هذذا الشذذاعر الصذذويف وكتتسذذد أ اسيتسذذ   يهذذا ، ؽتذذا يذذدعم واأللفذذا مذذن شذذعور   ي ذذ  تحذذون مذذر ئ الحلمذذات 

 اطتالص .  اإلنتساشلمصداقية هلا الفن الشعري و  ي ة ارت ا   بالشعر ال دصل والشعور 

وال تذذذدرا معانيذذذ  إال  واإلشذذذاراتعنذذذد الشذذذعراء الصذذذو ية يعتمذذذد علذذذى الرمذذذوز واظتصذذذطلبات  اإلعتذذذ  ب  اضتذذذ 

 رارعيةاظتالرخذون إذل تنذمنت  م طوعذة شذعرية نتسذ ها  اإلعتذ  ي  ذسر  ريب للبب  رد و  شعربالتأوير ، يرجب أن أو: 

  3.اظترأة الصو ية العدوية

واجملذذت  واألسادنتيذةانتشر االهتما  بالتصوع يف العصر اضتارل بشذحر ال ذ  خا ذة يف ال بذوث العلميذة  

هنذذذذا إذل الحثذذذذَت مذذذذن الحتابذذذذات  اإلشذذذذارةوغَتهذذذذا ، وسانذذذذ  هنذذذذاا ماللفذذذذات عذذذذن التصذذذذوع ال ذذذذدصل واضتذذذذدي  ونتحذذذذن 

هذذلا االهتمذذا  ت عذذا للمدرسذذة  ألذذوانوالشذذعر الصذذويف العذذر  وال تذذزا: ، وختتلذذهب  عو صذذالتاالستشذذراقية الذذيت اهتمذذ  ب

 االستشراقية وختتلهب متسب الدراسة و  يعة اظتتسألة اليت أتم اا .
                                                           

 .476، 475، ص 2 اس  الثاشل، دار اظتعارع ، مصر،  ، العصر العشوق  ضيهب 1
. 11، متستوازل ، اصتزائر ، ص  2111سنة  ،11، العددالًتاث تالة  ولي، التصوع اإلسذم  بُت التأثَت والتأثر، غتػتمد ع اسة  2

  

 .84، ص 1932، 3اظتط عة اظتصرية، ال اهرة، ج ، ال لون،  وت اظتح  الب أبو  3
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 ت واضبة يف التجارب الشعرية العديذدة  يذ  ؾتذد " اطتطذاباوسان للشاعر العر  ال دصل واضتدي  دتظهر  

وز واخذًتاق األ ذر بذُت محونذات العذادل ، أو محونذات اجملتمذ  أو بنيذة اللوذة ،  ذ ذا سانذ  الصويف يتأس  على التجذا

الصو ية يف أساسها ثورة ضذد الث ذات  ذ ن حت  هذا يف الذنص الشذعري العذر  نتذد ها مبنطل ذات متبذررة ، ومذن ذتذة  ذ ن 

، و ذذتب أبذذواب التتسذذا :  ذذو: عذذوادل الشذذعر  واستشذذراعالتجربذذة الصذذو ية دتثذذر ن ذذدا للخطذذاب العذذر  مذذن داخلذذ  ، 

وعتذذذلا  التنذذذاغم واالنذذذدماج الفذذذٍت والصذذذويف يف الذذذنص الشذذذعري العذذذر  اظتعا ذذذر لتذذذاو: اذل حت يذذذ   ،1"اصتمذذذارل والذذذديٍت 

 .التبرر والتجاوز يف نف  الوق 

  ،  أ ذ ب أوسذ  وأغذٌت ؽتذا سذان عليذ األظتذاشل اإلستشذراق رس صوع اليو  محانذة جذد بذارزة يف الذد  لتتر الت    

انيذذة ومذذا تعحتسذذ  مذذن أ اسذذي   ،  ظهذذر بذذللا متستشذذرقون أظتذذان اهتمذذوا باظتتصذذو ة العذذرب وأشذذعارهم الرو بذذاألم 

 ذذو ية أخذذلت اضتذذظ الذذوا ر وال تسذذ  الح ذذَت يف هذذلئ الدراسذذات أمثذذا:   وتتنذذمن  مذذن معذذاشل ، وةهذذرت أشتذذاء أعذذذ

 . وغَتهم من مشاهَت الصو يةارن فار  و ارن  رريو الجيلني و الهرويو الغزاليو رارعة العدويةو ،الحّلج

، وهذذ  حتذذاو: الحشذذهب عذذن مصذذدر التصذذوع زيهيير جولييديتزعمهذذا اظتتستشذذرق صذذوع يف الت   األظتانيذذةاظتدرسذذة  

، مث اليهذود نيذات اعتنذد و ذارسثصذا: العذرب بو و صر مذا دخذر  يذ  مذن مذالثرات بتسذ ب ات اإلسذم يف تاريخ الفحر 

  ،جالحسين رين منصيور الحيلّ ، ول  يف التصوع رسذالة  اإلسذ مشهورة يف  ل  مصنفاتزيهر  جولدوالنصارى ،و

   2 .ودراسة يف الزهد الصويف وعن الصو ية ، وي ا: عن  أن  متبامر سثَتا على اظتتسلمُت

وم ا ذ   ذوَتة جذاءت يف   دد الرحمن ردويصوع وقد  بعس الدراسات تررتها بالت   زيهر جولدم اهت   

 .  وريدة دد الهادي أرتررتات 

                                                           

  ،2112، التسنة  37، العدد در عن اصتمعية الث ا ية اصتا ظية،  صلية تصلصويف يف الشعر اظتوار  اظتعا ر، غتلة الت يُت، اطتطاب اع د اضتميد هيمة 1
 .277ص 
.  45، ص  2112، 1العلمية، بَتوت ل نان،   ة التصوع بُت التأ ير و التأثَت، دار الحتاب ،   يبشَت جلط   2
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 أ ذمعلذيهم إذا  مذةئذبال ،ول ذوا اإلسذ بعس الدارسُت اذل وض  ماللفات عد ة من الًتاث الرو   يف   جت  ا 

بالتصذذوع مذثذ الذداع  اذل الزهذذد وإذل اطتلذوة وهذذلئ نظذرة   ي يذة  ذذالًتاث الصذويف يف تراثنذا وهذذو  ذرش مذذن  اقذد اهتمذو 

را ذدا س ذَتا ومهمذا  واإلسذذم يُف ذد األدب العذر   وإقتال لتعارل علي  ، تاريخ اآلداب العاظتية ، ونظن أن جتاهل  أو ا

 من روا دئ اظتعطاءة .

ولح  نأ  ر  عذ عتذلا النمذوذج الفذٍت والنزعذة الصذو ية وعذقتهذا بالتجربذة الشذعرية ال دنتذة اظتمثلذة يف الشذعر  

 يف عصذرنا هذلا و" الشذا   األد ال ذالغ يف اظتنذت   األثذرل  ، اظتنت  الفٍت اعتا  ذو اظترجعية اصتمالية اليت سان عتذا هااصت

النزعة الصو ية ومذن ذتذة هنذاا ن ذا   واليت ه  لب   1و ية "زعة الر  عري العر  ال دصل ال متلو من أثر للن  ص الش  أن الن  

ذذ علذذى بعذذس عنا ذذر عر الصذذويف حتيلنذذا و" أي قذذراءة متأنيذذة للش ذذربيذذة وعر اصتذذاهل  والتجربذذة الصذذو ية اليتذقذذى  يهذذا الش 

عر اصتذذاهل  ماثلذذة يف اعر علذذى سثذذَت مذذن اظتوضذذوعات الت ليديذذة للش ذذ، إذ ي ذذهب الش ذذ  االلت ذذاء بينذذ  وبذذُت الشذذعر اصتذذاهل

فج  علذى الذزمن اظتنصذر  الذلي يشذحر اظتوضذوش عر الصويف وه  يف غتملها تتعل  باصتوانذب النفتسذية للم ذدش سذالت  الش  

2 ."عر اصتاهل اظترسزي يف الش  
  

الشذذعرية اظتت ا عذذة بذذُت الشذذعر اصتذذاهل  والصذذويف عديذذدة منهذذا غذذر  اضتنذذُت والر لذذة ،  األغذذرا يف  األمثلذذةو  

 وغَتها .…وموضوعات عديدة منها الفراق وال عد واعتجران 

عر الصويف دل يحن  د ة ، وإفتا سان امتداد للشعر اصتاهل  الذلي سذان أ ذر التذأثر للش   اإلستشراق يو: اظت 

اهتمذا  هذالالء بالشذعر  إذل دعذ نهمذا بياظتوضذوعاتية  ة وواب  الفني ذر دراسات اظتتستشرقُت األظتذان  هذلئ الذر  والتأثَت ػت

ع من أ نر مذا ستذب و ول د جاءت جهود بعس اظتتستشرقُت األظتان يف دائرة التص ب  رالتأثالصويف واالنصراع إذل 

وبعذذس لوذذات اعتنذذود والًتسيذذة وبعذذس لوذذات  رديذذةألوامعظمهذذم أجذذاد عذذدة لوذذات ، رانذذب العربيذذة سالفارسذذية  ن  أإذ 

                                                           

.  9، ص 2118، ديتسم ، 2رات بونة لل بوث والدراسات،   ، منشو الصويف يف الشعر العر  اظتعا ر ، الرمزسعيد بوس طة  1
  

. 53، ص اظترج  نفتس   2
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وذات اضتديثذذة اضتي ذة ؽتذا جعذر نظذذراأم يف وذات ال دنتذة ومعظذم الل  مذ  إجذذادأم لل   األر االسذذمية يف ربذوش  األقليذات

 اظت ارنة ت دو أمشر وأسثر عم ا .  األدب

ى منذوا: الشذعراء العذلريُت أ ذراد ويف قصائدئ علعر الص  االش خنتس"عر الصويف باصتاهل  و نذ عن تأثر الش   

مبب وبذاأم  وأشعارهم متستخدما لوة اضتب ورموز اث ُت بالطري ة نفتسها اليت يتسذتخدمها شذعراء بذٍت عذلرة يف توذزعتم 

ومذذا يتوذذٌت  يذذ  الشذذاعر الصذذويف باضتذذب  اإلنتسذذاشلالوذذزارل باضتذذب ميذذ  ال نتسذذتطي  التمييذذز بذذُت مذذا يتوذذٌت  يذذ  الشذذاعر 

ذذُتمذذلهب العذذلري او ، وقذذد  نذذلاإلعتذذ  ع ذذَت عذذن أشذذواقهم الذذيت مذذن خذعتذذا نتحذذنهم الت   لذذىم وجذذدوا  يذذ  الوسذذيلة اظتث أل  

 1."أينا م ي دسون اضتب  وأل    وأ واعتم

ذذذتطذذذورت الدراسذذذات االستشذذذذراقية عذذذن الت     ارمتيذذذذة عر الصذذذويف العذذذذر  وتشذذذَت أغلذذذذب اظتصذذذادر الت  صذذذذوع والش 

اسذذذ  عشذذذر هذذذو ذروة التطذذذور لنشذذذا  االستشذذذراق  فذذذ  هذذذلئ اضت  ذذذة بذذذدأت والدراسذذذات عذذذن االستشذذذراق أن ال ذذذرن الت

، وحترسذذذ  عجلذذذة  االستحشذذذا يةتطلذذذ  الوذذذرب ؿتذذذو الشذذذرق ،  يذذذ  قذذذاموا بذذذالر ذت أوروبذذذا مر لذذذة جديذذذدة متمثلذذذة ب

ن ابعنذو   1861وقذد نشذر عذا   طوطيو  األظتاشلأو: ستاب عن الصو ية وقد ستب خب  العادل "الًترتة والط   وسان 

ع الشذرق   ، و الفارسذ    ، وتذذئ ستذاب  خذر لذ  بعنذوان ) باقذة زهذور مذن تصذ لتصوع أو الفلتسفة و دة الوجودا)

  ،   ذذد أسذذد  1867)التصذذوع يف اظتشذذرق  سذذنة   وستابذذ رييالمرة يتمثذذر اظتاللفذذان ةهذذر يف هذذلئ اظتذذر ولعذر أهذذم جهذذد 

  2 . ي  أن التصوع هو نتاج تطور الدين األو: لدى اصتن  اآلري "

  ىيييورتن و ىارتمييانو ذذذ  ،  يذذ  ةهذذر سذذر مذذذن  يف هذذلا الفذذن الر   األظتانيذذذةتوالذذ  الدراسذذات االستشذذراقية  

 اإلسذذذذ هذذذ  أ ذذذر التصذذذوع يف  ةيذذذال اقتالفيذذذدانتا  أن  ":  سمهتمذذذُت بالتصذذذوع والشذذذعر الصذذذويف العذذذر   يذذذ  قذذذاال

خطذذذَتا يف الفلتسذذذفات اليونانيذذذة  جذذذاءت اذل اظتتسذذذلمُت مذذذن اعتنذذذد عذذذن  ريذذذ  الفذذذرس ، وقذذذد لع ذذذ  هذذذلئ النظريذذذة دورا

والذذيت  األ ذذو:عنذذد  اإلشذذارةالتمذذايز وػتذذو خا ذذة ،  يذذ  ةهذذرت يف  حذذرة إلوذذاء  اإلسذذذم والنصذذرانية ويف التصذذوع 
                                                           

. 9، ص وع اإلسذم  بُت التأثَت والتأثر، مرج  ساب ، التصػتمد ع اسة  1
  

52ص  ،2111، 3، العد 3ظتتستشرقُت يف دراسة تاريخ التصوع، غتلة أوروا لألماث اإلنتسانية، اجمللد ، جهود ااضتيدي العلوي زهَت يوسهب  2
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: "  صذو: االسذتعداد يف تلذا الصذور اظتتسذاواة ل  ذو:  ذيس التجلذ  ب ولذ  الحسين رن منصور الحيلجها قاد لواء

   1 ."ى إال ال ابر ال يحون إال ن  يس األقداسالدائم دل يزا: وال يزا: وما ي  

للنصوص الشعرية الصذو ية مرسذزين ومتذأثرين يف نفذ  الوقذ   األظتانيةمن إذل اللوة  الًترتةانطل   األعما:  

والت ذذرب منذذ  ومعر ذذة ماهيذذة  اإل تسذذاسباللمتسذذة الرو يذذة الذذيت ميذذزت الشذذعر الصذذويف العذذر  وشذذوو ُت إذل تلمذذ  هذذلا 

 وأسرارئ . 

 إجادتذذ بفنذذر "الذذلي  ىييامريف هذذلا العمذذر الًترتذذ  اظتتستشذذرق  االذذلين سذذاقتو  األظتذذانمذذن بذذُت اظتتستشذذرقُت و  

نصو ذذذذا سذذذاقت  يف التعذذذذرع علذذذى التصذذذذوع عذذذذن العربيذذذة والًتسيذذذذة والفارسذذذية  األظتذذذاشلللوذذذات الشذذذذرقية ن ذذذر لل ذذذذارئ 

ورغذذذم ن ذذذد …  الرييين الفيييار ة  يذذذلتائرسذذذالة ) أي هذذذا الولذذذد   ، وتذذذرجم ) ا ألريييي حاميييد الغزاليييينشذذذر  ،  اإلسذذذم 

 ارين الفيار على س ير اظتثا: يذرى أن مذن سذوء  ذظ  ديذوان  نيرلسونن دا عنيفا جعر  ىامراظتتستشرقُت لًترتات 

…  اإلسذذ مه دت التس ير لحثَت من الد ارسُت للتعرع علذى رو انيذة  ىامرهو من تررت  ،إال أن أعما:  ىامر ن  أ

  جوتييو األظتذذاشلاألديذذب  ىييامرالذذيت غل ذذ  عليهذذا الذذروح الشذذرقية ، وؽتذذن شذذهد بالفنذذر  مشذذعارهأوالتذذأثر بذذ  يف  ذذياغة 

علذذى سنذذوز الشذذرق ..وأعجذذب سذذللا  جوتييومذذن مذذر ة سونذذ  التسذذ ب الذذرئي  يف ا ذذذش  أسثذذرمد ذذ  وأثذذٌت عليذذ    ذذد 

  2 ." األظتاشلللجمهور  قدمهامن   يما بعد يف أعمال  وتررتاأا اليت  أ اداللي  روكرتذب

الورب     بر امتدت يف الوذرب وعلذى ػتذي   إرلالصويف وشعرئ ورو انيت  دتتد من الشرق  األثرودل يحن   

الذذ عس وعذذذر ع بعنذذهم اآلخذذذر بالشذذعر الصذذذويف العذذذر   ي عنذذذهمأنفتسذذ   يذذذ  تذذأثر رتلذذذة مذذنهم  األظتذذذاناظتتستشذذرقُت 

خذذَت و ذذتب ال ذذاب أمذذا  اظتتستشذذرقة  ر هذذلا األسمذذا أث ذذ روكييرت و ىييامرب  جوتييووبشذذعراء متصذذو ة عذذرب ،  يذذ  تذذأثر 

 صوع وسان دليلها وهاديها إذل هلا الدرب . وعر ها بالت    ميل

                                                           

.57،  56، ص ج  ساب ، مر ي ة التصوع بُت التأ ير والتأثَت،   بشَت جلط   1
  

.33، 32، ص ، مرج  ساب اإلسذم ، اظتتستشرقون والتصوع خالد ػتمد ع دئ  2
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عامذا علذى 175ومبناسذ ة مذرور  األظتانيذةاذل  روكيرتالشذرقية الذيت تررتهذا  باإلشذعار  ميل ماري أنااهتم   

  ، 1963رنتن عذذذذا  دينذذذذة بذذذذوأ ذذذذدرت  يف ستذذذذاب يف دار " سذذذذار: شذذذذينان " مب اإلشذذذذعارمذذذذيذد الشذذذذاعر اعتنذذذذ  اذذذذلئ 

 روكيرت و ذن   ، يف غتلذة  حذر1966يف ينذاير   يميلم دمذة ضذا ية ، وبعذد ثذثذة أعذوا  خص ذ  وقد م  للحتاب 

أخذرى يف هذلئ  ةتفذ  بذ  مذر     ، ا1988  ، ويف ينذاير  أظتانيذاورقة من تاريخ االستشذراق يف )بدراسة زتل  عنوان 

    1 .  األظتاشلائيت عا  ميذد أب االستشراق اجمللة وست   عن  ورقة بعنوان )مرور م

 واإلسذذذذذم هذذذلا التذذذأثر العرضذذذذ  الذذذلي د ذذذذ  متستشذذذرقُت أظتذذذذان سثذذذر مذذذن االهتمذذذذا  بالشذذذعر الصذذذذويف العذذذر   

ويف العذر  واستشذا   بشذحر ثذراء الذدرس الص ذإألدب العر  سل ذ  ، ؽتذا سذاهم يف واالهتما  ب  أسثر ، بنف  منهجية ا

 .  خراآللدى  وبصورة واضبة أس 

الذلي ستذب  ىيورتنالذلين سذاقتوا وبالشذحر اظتلفذ  يف دراسذة للتصذوع نذلسر هنذا  األظتذانومن اظتتستشذرقُت  

تررتهذذا مذذن العربيذذة وشذذر ها ،  الريين  ررييي  ، وهذذلا الحتذذاب يف أ ذذلية ثذذذث قصذذائد  اإلسذذذ نصذذوص  ذذو ية يف )

منهذا مذا ست ذ   ى قام  بًترتة بعس ال صائد الصذو ية للشَتازي   ، وهناا أعما: أخر  الفلتسف ول  أينا ) اظتلهب 

وستابذذذذ  يف الو ذذذذدة الصذذذذو ية عذذذذذا   وجييييورج جييييياكو ،  الفارسذذذذية والًتسيذذذذةوستابذذذذ  ) يف الصذذذذذو ية  ميييياكي مييييايرىف

1922.  

 لجييلا الييدين"الذذلي ةهذذرت لذذ  تررتذذة ؽتتذذازة للنشذذيد األو : مذذن ال صذذيدة الصذذو ية  ىلمييوت ريتييرومذذا ست ذذ   

والذدنيا  اإلنتسذانهذو ستابذ  الصذويف ) مذر الذروح  ريتير ، ولعذر أهذم أعمذا: ليزييد الدسيطاميلمذات وسذللا س وميالرّ 

معينذذذذذا ال يننذذذذب لأل حذذذذذار  ذلذذذذذا الحتذذذذاب الذذذذذلي يعذذذذد مذذذذ  1955وال  يف  حايذذذذات  ريذذذذد الذذذذذدين العط ذذذذار عذذذذا 

 2".الص و ية

                                                           

.33، ص  ، مرج  ساب اإلسذم ، اظتتستشرقون والتصوع خالد ػتمد ع دئ  1
  

، دار الحتاب العر  ور نولدس ، الًترتة : مصطفى ماهر، الدراسات العربية واإلسذمية يف اصتامعات األظتانية واظتتستشرقُت األظتان منل تيودبارت رودي 2
 .47، ص1967للنشر والط اعة، ال اهرة، 
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ى والفارسذذ  ،  يذذ  تعذذرع علذذويف العذذر  عر الص ذذالذذلي تذذأثر بالش ذذ األظتذذاشلالشذذاعر  روكييرت فريييدري سذذان  

رق، ألن ذ  مت بذرا يف شذاعرا أقذرب منذ  إذل روح الش ذيف شحر منظو  ، وسان  ارجتذ شعاروة العربية وترجم األأسرار الل  

االسذذتعداد الفذذائ  التع ذذَت عذذن اظتفذذاهيم واظتعذذاشل ، وسانذذ  قصذذائدئ الذذيت نشذذرها حتذذ  اسذذم  اللوذذات الشذذرقية وسذذان لذذ 

 معشذذوقتائمذذا و ذذهب الشذذعر العذذر  والفارسذذ  بأ    ، رروجسييتاا و ىييامر اة مذذن تذذراجم  متسذذتو  اإلسذذذم التصذذوع 

 اصتميلتان. 

وسان  ل  ر ية خا ة ومنه    جللحلّ وختصص يف دراست    اإلسذم  عالتصو  لويي ماسينيون درس  

 وضعية وقدنتة إما أل و: متسبية أو لديانات شرقية اإلسذم  ي  سان لتاو: دائما إرجاش التصوع  ،يعتمدئ

وعلى  ورة  سينيونما ةاللي انت د وبشد انمىارت التوج  يف التصوع دل يرى اظتتستشرقُت األظتان ومنهم اهل

ال نتحن انطذقا من  هم أن   تس ٍتال اإلسذم مذ ظتُت األوذل " على التأوير اظتتسيب  اللي ير س التأوير 

أا اليت تناول  التصوع عند العرب واظتتسلمُت  يما بعد من ق ر  يزي يا ، وه  الفحرة ذاالحذ  عن االحتاد وميتا

ما يعي     وهو السٍت  اإلسذم ،  هو التأوير  اظتنموشلأما الطرع األخر للمتستوى … أ باب و دة الوجود 

اصتوهري سيهب أمحن أن  ىورتن، ويتعل  بر س التأوير اظتتسيب ، ع  سالا: ماسينيونعلى ػتاولة  ماركي ىورتن

  1نزع  ربوبية ومتصو ا " إذابصفت  مفحر ج الحلّ أ ي ر 

 من جهتُت :  ىورتن الثانية : سان  من اظتتستشرق

 الفذسفة  ،نطذق من الفرضيات بشحر ؼتتلهبواظتتحلمُت  ي  االو   منه  الفذسفة  جالحلّ عر   حر  -أ

ربوبية، بينما العذقة بُت ال والعادل  مثذ ينطل ون من  رضيات أساسية ذات نزعة الفاراريو ارن سينامن أمثا: 

 ختتلهب سصويف . جالحلّ عند 

                                                           

، ص  2112،  1َتوت ، ل نان ،  ب ،دار ريا  الري  للحتب والنشر…  اسُت ج األعما: الحاملة ) التفتسَت الطو ، اضتذ  قاسم ػتمد ع اس 1
19. 
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تأسذذي  قذذراءة تعتمذذد علذى مذذنه  االسذذت طان والتعذذا هب ، االمذذر الذلي يذذ ر لنذذا ذلذذا التسذذبر  ماسييينيونػتاولذة  -ب

  ىييورتن، وي ذذًتح ، أل ذذا تابعذذة مذذن عمذذ  التجربذذة الشخصذذية ، وتحذذرار التجربذذة  ماسييينيونالذذلي تتبلذذى بذذ  ماللفذذات 

 ية التصذذورية س ذذدير نتيذذز النظريذذات ، ويذذرى أن اظتذذنه  العلمذذ  الو يذذد اظتمحذذن هذذو اظتذذنه  الذذلي يذذنظم تسذذاظتنهجيذذة الن

   1اظتنمون تنظيما منط يا . 

 ذو: الفحذر الصذويف والشذعراء  لماسيينيون" عن تلا الر يذة النذي ة ىورتو  ىارتمان األظتانيان حان ن د  

التسذٍت   اإلسذذم يف تصذو   ال نتحذن أن لتمذر الطذاب  ج لحلّ ا  ذو: أن   ت وخا ة  حر  ، جالحلّ اظتتصو ة وخا ة 

واظتعت دين إضا ة اذل نتس ت  يف التأثر بالنظريذات ساظتيتا يزي ذا  ُتتالفحر وذلا الختذع  واظتتسيب  يف نف  الوق  ،

عر يف قذراءة علذو  الشذرع عامذة ، والش ذ واألظتانيذةبذُت اظتدرسذة الفرنتسذية  اإلستشراق  هنا نلبظ االختذع يف اظتنه  

 .صوع خا ة الصويف والت  

مذذذن اظتتستشذذذرقُت األظتذذذان ال ذذذارزين يف دراسذذذة التصذذذوع والشذذذعر الصذذذويف العذذذر   يذذذ  " سذذذان  ىلميييوت ريتييير 

 2عذن أ حذار  ريذد الذدين العطذار" باألظتانيذةمهتما بالتعاليم الصو ية خا ة اذل جانب حت ي  الحتب ونشر ستابا س َت 

دون أن يذنجب  سيينيونماج  ذذ   أراد ب  منا تسذة": رضوان السيد" مر الروح " اللي ي و: عن  تاب  هلا يتسمى وس

  3.يف ذلا "

بوابذذذة  دل يعذذذد توقذذذهب وجذذذود الفذذذرد  ايذذذة أذذذددئ ، أو"يف هذذذلا الحتذذذاب ) مذذذر الذذذنف    ي ذذذو: :  ريتيييرستذذذب  

أن نشذهد ػتيذا الذرب د، سما أنذ  دل يعذد جتسذرا لت ذ  لنذا ترتع و رائنهاتفن  ب  اذل مصَت غي  غتهو: ، نتطل  إلي  

                                                           

. 23، 22، ص ساب  مرج  ،… اسُت ج األعما: الحاملة ) التفتسَت الطو ، اضتذ  قاسم ػتمد ع اس ،ينظر  1
  

.124، اظتتستشرق هذذ ريًت وم دمت  عن أ وا: ال يان العر ، مرج  ساب  ، ص  امد نا ر ع ود الظاظت   2
  

. 47، ص مرج  ساب  ،، اظتتستشرقون األظتانرضوان التسيد  3
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هو االنفتاح واالنطفاء يف قاش الوجود ذات  وهو تذش  ال طرة يف مر ما وراء الدنيا اللي نشذأت عنذ   إفتااظتعشوق، 

 .  1ها د : ضائعة ؼتتفية ومالدتنة عليومن  جاءت ، و ي  تظر أبدا باعت ارها  ريدة مطرودة وػتتفظة عتا يف  ن وا

واعتمذذذد األسذذذاليب ال ذغيذذذة الذذذيت اسذذذتفا  يف  للجرجذذذاشل" ةغذذذذ ر بال ذغذذذة العربيذذذة وبحتذذذاب " أسذذذرار التذذذأث   

 عار العربيذة وشذتط يذ  األسذرار ال ذغيذة علذى األ على أسرارئ و او: أ ل معر تها ، ومن خذ: حت ي   هلا الحتاب 

الشذذذعراء اظتتصذذذو ة   مبيذذذزات الشذذذعر العذذذر  ال ذذذدصل ، ونتسذذذ -سذذذ   الذذذلسرسمذذذا   –الصذذذو ية الذذذيت دتيذذذزت  شذذذعاراأل منهذذذا

     اظتد يذذذة منهذذذا يف شذذذخص الرسذذذو: أشذذذعارهم علذذذى منذذذوا: ال صذذذائد ال دنتذذذة الذذذيت سانذذذ  ملهمذذذتهم ، خا ذذذة الوزليذذذة و

 ى ذذل-اقتفذذى هذذالالء اظتتصذذو ة  ثذذار الشذذعراء اإلسذذذميُت يف اضتذذب اإلعتذذ  و ذذب الرسذذو:و  –ال عليذذ  وسذذلم  ى ذذل-

اذل اجملذذاز واالسذذتعارة  إضذذا ةال ذغيذذة اظتوجذذودة  يهذذا  باألسذراروالتمتذذ   ال ر نيذذة اآليذذاتالتذذد بر يف و  –يذ  وسذذلم ال عل

 وغَتها .… والتش ي  

 ديييد الريييريأ و زييييد الدسيييطامييوال كالحسييين الدصيييري األوائذذذراالت عذذذن اظتتصذذذو ة  ذذذعذذذدة م ريتييير ستذذذب 

، سمذذا ستذذب بعذذس  باألظتانيذذةالصذذادرة  اإلسذذذ يف غتلذذة ر يييأرييو سييعيد ريين أرييي الخوأرييو حامييد الغزالييي و الجيلييي

2. 1924-1921الصو ية من مثر ) الفتوة  يف  األعوا  بُت  األ حارالدراسات على 
 

  ، 1261عذا  "  تيوا إيرهيارتيف مدينذة سولونيذا ، ولذد  يف أقصى الورب ال وس  )أظتانيذا  ويف التبديذد  

الذيت انتشذرت يف أوروبذا يف بدايذة ال ذرن الثالذ  عشذر ، ومذا أن عة الذدومينيحان واعظا ضمن رتا يةدينال يات   ام تدئ

ح يف الذذذدوائر الدينيذذذة ،  ذذذىت عُذذذدك مذذذن أهذذذم اظتفحذذذرين د الفلتسذذذفية تص ذذذالصذذذو ية و را ئ  أ حذذذارئأينذذذ  عذذذودئ  ذذذىت را ذذذ  

 و اشل .ويف الر  الذ  ة يف غتا: التصوع و ب  اظتتصو ة والشعر الص األجيا:اللين ترسوا بصمة واضبة يف 

                                                           

.41، مرج  ساب  ، ص ئ، اظتتستشرقون والتصوع اإلسذم الد ع دخ  1
  

.42، ص  تس نفرج  اظت  2
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يف اظتحانذذة اظترموقذذة الذذيت  ازهذذا يف الوسذذ  الذذلي منذذ  بُثذذ   جالحييلّ يشذذًتا مذذ   هييارتإيرسذذان اظتتستشذذرق  

سذان قذد اقذتبم اظتع ذر الذرئي  ج الحيلّ ذأ حارقتا يف عادل التصذوع ، واظتعارضذة الشذديدة الذيت جواذ  بذ  أ حارقتذا  ذ

 نذذ …  الجنيد الدغيدادياتتسم  ب  مدرسة بوداد بزعامذة  ع اللي و ظتا يعرع بالتصوع اظتعتد: ، ذلا التص

… بذذاق  رواد هذذلئ اظتدرسذذة  إزا ذذةلوا ذذد مذذن الشذذرق ، وبالتذذارل أن ينالذذ  هذذلا الشذذاب ا باإلمحذذانعذذن اظترسذذز الذذلي 

 يذذ  دل يحذذن  يلتسذذو ا نتسذذ يا أو مذذله يا ودل يفحذذر أبذذدا تفحذذَتا نتسذذ يا مذذن  ايرهييارت ذذلات الشذذ ء سذذان ي ذذا: عذذن 

واصتمذر الذيت وجذدها عنذد اظتذاللفُت ؼتتلفذُت ، وهذلا مذا يذنعح  علذى الطذرح الص ذويف لحذذ الشخصذُت   حذاراألخذذ: 

   1 .بال اإلنتساناإلثنان عذقة من اصتهة ال تسا ة اليت يعاجل  يها 

الذلي قدمذ  يف عذادل التصذوع ، وقذد أ ذ ب  يمذا  اإلبذداع  باإلنتذاجمنمذ   يرهياتإلسان العطذاء الصذويف  

و ية ، وذلذا نظذرا لأل رو ذات اصتديذدة الذيت قذدمها ،  التجربذة الص ذ بعذدئ وام األس  للمتصوع اللي جاءبعد اظتله

و يذة جتربذة ر   وإفتذاالعمي ة اليت ع   عنها من خذ: أقوال  وأ عال  اليت تنطل  باضتياة الصو ية هذ  ليتسذ  جتربذة ع ليذة 

 .  ت إذل   يعي اإلنتسانبحر معٌت الحلمة واليت أعادت 

 ميياري  ييميل آنييا األظتانيذذةوالعذذر  وهذذ  اظتتستشذذرقة  اإلسذذذم صذذوع اظتتستشذذرقُت يف الت   أبذذرزنذذا نصذذر إذل للع 

والعر  ردية ومصداقية ، وخصو ذا يف زاويذة مثهذا يف  اإلسذم اليت تعامل  م  الًتاث  األشتاءمن تلا  تعد   اليت

 .ُت الديانات واضتناراتب التصوع اللي تأثرت ب  سثَتا ودع  من خذل  إذل اضتوار

و ذذ  لالسذذذ  وعذقتذذ  باظتتسذذيبية صذذوع والذذًتاث الر  يف دراسذذة الت   آنييا ميياري  ييميلال ينحذذر أ ذذد  نذذر   

بلوات  إذل ال ارئ األورو  م  ت ذدصل شذرح وت تسذي  ألعمذ  معذاشل التصذوع  اإلسذم  األدبوت دصل األدب وت دصل 

                                                           

 ،م  للنشر والًترتةوػتمود التسيد أزتد ت دصل : إما  ع د الفتاح أما  اظترسز ال و  إما  ، تاريخ الفلتسفة تررتة : إما  ع د الفتاح،  ريدريا سوبلتستونينظر 1
 .268، ص 2113، 1،   3ال اهرة، اجمللد 
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و ذذذذ  الر   اإلرثخذذذذذ: اظت اربذذذذات اظتتسذذذذتمرة الذذذذيت تع ذذذذدها بذذذذُت هذذذذا قذذذذد ؾتبذذذذ  يف ذلذذذذا مذذذذن ر ولعل  يتسذذذذيف سذذذذهولة و 

   1.الرو   اظتتسيب  الور   واإلرث اإلسذم 

 دت بذذللا سراسذذ  عذذد ة ل ذذد ريتسذذها يف جامعذذات أوروبيذذة وأمريحيذذة وت نتهذذا وت ل ذذأوذذة العربيذذة و تعلمذذ  الل   

ق  وغربذ  ، سمذا سانذ  عتذا مذوث عذد ة يف أقطذار العذادل شذر وبذللا سذاقت  يف التعريذهب باللتسذان العذر  عذ     سيوية

ساقت  اا ب ثراء الذدرس الصذويف العذر  لعذر أشذهرها ماللذهب األبعذاد الصذو ية يف  وماللفات اإلسذم غتا: التصوع 

  و ذن  رة نشذيطة يف غتلذة ) حذرر سذيُت األظتذاشل ، وسانذ  ػتذبلوماسمذا سذاقت  بتعلذيم الد،وتاريخ التصذوع "  اإلسذ 

مفهومهذا العربيذة سمذا سذاقت  أينذا يف شذرح بعذس اظتفذردات والع ذارات وإعطائهذا سان  تنشذر باللوذة   اجمللة اليت هلئ

ومذذدلوعتا الصذذبيب الذذلي يذذالدي اظتعذذٌت اضت ي ذذ  عتذذا ، وخا ذذة يف الشذذعر الصذذويف الذذلي يتسذذتعمر  يذذ  الشذذاعر الصذذويف 

 سشف  عن اظتتستشرقة األظتانية .ا  مريد ق ر أن يحون شاعرا، وهلا م باعت ارئ إ تساسيةمفردات رو انية جتتسد 

رو ذ  يتسذري " أس  تيذار  :  ت  على أن  يف وعاء وا د  ي  عر   قدم  عد ة تعريفات للتصوع اليت تصب   

ئ اضت ي ذذة "  حمذذة " أو" نذذور" إدراا اضت ي ذذة اظتطل ذذة سذذواء شتيذذ  هذذل  : " وسذذللا علذذى أن ذذ 2يف األديذذان رتيعهذذا " 

 صذوع نتحذن أن يُذع ذرع بأنذ  "  ذب  : "  الت   ت ذو: قدم  تعريذهب  خذر  يذ وسللا ، 3 "أو " عش " أو " عد  "

كتعذذر اظتريذذد يتبمذذر سذذر  اآللذذة، و ذذب   األخذذرىنتيذذز التصذذوع اضت ي ذذ  عذذن   ذذوس الزهذذد  اظتطلذذ " ،   ذذللا اضتذذب  

لذب اثذب مذن اآلال  واظتصائب اليت ي تلي  ال اا ليخت      ويظهرئ ، بذر وكتعلذ  يتلذلذ اذا ، وذلذا اضتذب  نتحذن ق

   4."، وكتعل  يويب عن  اضرئ ، سالص ر لتمر  يدئ بعيدا اإلعتيةصا: باضتنرة االت  

 ارينوالشعراء اظتتصو ة العذرب وغذَت العذرب ، ولعذر   اإلسذم صوع َت للت   ها الحوة العربية ، و    عش ها لل   

 ظ ذذا مذذن هذذلئ الدراسذذات ،  بتسذذ نا " هذذو أو ذذر اظتتصذذو ة  األسذذ الصذذو ية ب" الشذذيخ  األوسذذا اظتل ذذب يف   ررييي
                                                           

.7، ص2116، 1رو   أنثى ، تررتة : ظتي   ايدة، خان الحتب للنشر والتوزي ، ال اهرة،   ، نا ماري مشير  1
  

.7، ص الصو ية يف االسذ  تاريخ التصوع، مرج  ساب ، األبعاد  نا ماري مشير  2
  

.7، ص اظترج  نفتس   3
  

4 . 8، ص نفتس  
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إذل أن عحوع اظتتستشرقُت على تررتة  ثارئ ودراسة تصو   يعذاد: اهتمذا  الد ارسذُت اظتتسذلمُت والعذرب بذ  أو  اإلشارة

 يف ذلا .  ةأس ي  نة، ؽتا زتر بعنهم على اضتدي  عن يزيد

الوقذذذوع عنذذذد حتليذذذر شذذذاع وال نتحذذذن  ارييين  ررييييالشذذذاعر الصذذذويف   بصذذذعوبة حتليذذذر أ حذذذار  يييميل تأقذذذر   

 اإلسذذ و الو دانية ، أ ردت ل  جزء مهمذا يف ستااذا األبعذاد الصذو ية يف أألن  نتثر ملهب و دة الوجود  الستعارة

  ي  ي و:  ي  :   الجاميأمثا:   وغتموعة من أشعارئ و ىت معج ي رئ و يات متسا" وقدم  

 لو أن ماللهب " الفصوص" رأى شفتيا

 1حمة اظتتسيب يف    هبلحتب مائة 

أشعارئ من خذ: أبيات ل  ت و: : وهو غتتسد يف  ارن العرريدت على و دة الوجود " اليت نتتاز اا شعر أس  

 ويع دشل وأع دئ                    يبمدشل وازتدئ       

 أساعدئ ،  أسعدئ                       أشل بالوٌت وأنا      

 2. أعلم   أوجدئ                        لللا اضت  أوجدشل     

يف   الريين  رريييو ذذوار اضتنذذارات و األديذذاناذل و ذذدة  امذذن أبذذرز اظتتستشذذرقُت الذذلين دعذذو    ييميلسانذذ   

رت بذاالثنُت ، وذهذب اذل أن الع ذادة هذ  أن ، وهذ  تذأث   جالحيلّ ملهب ال متتلهب سثَتا عن مذلهب  األديانو دة 

عنذدئ عتذا تذأويذت ورمذوز وال توذٍت خروجذ   األديانغَت أن و دة   ،الل ي ة اا  ور على أ   ينظر الع د اذل رتي  الص  

 :   األديان سر  د ال يفكترى أن الص ويف عن الشريعة  هو ي

 شلتر  ن ال تنوفى بالشجو أشجا أال زتامات األراسة وال ان

                                                           

1   . 299، ص  الصو ية يف االسذ  تاريخ التصوع، مرج  ساب ، األبعاد  نا ماري مشير 
  

.311 ، صتس نفرج  ظتا   2
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  مرعى الوزالن ودير الره ان ل د  ار قل  قابذ سر  ورة

 ألواح نوارة ومصبهب قر ن ائهبوبي  ألوئان وسع ة  

 1رسائ    اضتب ديٍت و انتاشل  أدين بدين اضتب  أسل  توجه      

يف عذذادل  فرتس ذذعذقذذة بذذُت اطتيذذا: والشذذعر،  جعلذذ  التسذذ ير األؾتذذب لل إقامذذة  محييي الييدين اريين  ررييي ذذاو:   

 2 ."اطتيا: اللي تنت ر  ي  اضت ائ  اظتعنوية واليت ت  ى بط يعتها  وق األشحا:

الذذذيت  أشذذذعارئيف   ارييين العرريييي  ااذذذ ىونذذذادتسذذذامب الذذذديٍت والع ائذذذدي الذذذيت نذذذادت بذذذ  ث  عذذذن  حذذذرة الت  حتذذذد   

 يف أبيات قائذ :  دنشيدت  حرئ وتوجه   ُت جتس  

 ومن  رع ال لوى إذل بأ نان وجاءت من الشوق اظت  ح واصتوى

 ومن رل بلات األثر من رل بنعمان  من رل رم  واثص ب من مٍت

 لوجد وت يب وتلثم أرساشل تطوع ب ل  ساعة بعد ساعة

 ي و: دلير الع ر  يها بن صان . سما  اع خَت الر سر بالحع ة اليت

 "لفتو ذذات اظتحيذذة " و " نصذذوص اضتحذذمت ذذا سثذذَتة مذذا بذذن منظذذو  ومنثذذور مذذن أقتهذذا " اس  اريين  ررييي  ذذن هب 

، وصتذأ يف  اإلعتذ  يذ  معذاشل اضتذب  دو ديذوان شذعري جتس ذاألشذواق" وهذج  ي  التصوع بالفلتسفة و "تررتذان مز اللي 

أشذذعار وقصذذائد  حلهذذا مذذن  ،3 " لون تأويذذر سذمذذ ثؽتذذن يتسذذت الف هذذاء النت ذذاداتإذل الرمذذز جتن ذذا الحثذذَت مذذن مصذذنفات  

 .وغَتها من اظتتستشرقُت اآلخرين  ميلأثرت يف اظتتستشرقة 

                                                           

.13، مرج  ساب  ، ص   بُت التأثَت والتأثر، التصوع اإلسذمػتمد ع اسة  1
  

.151، ص 2111،  1ناء ، ي، دار تو ب ا: ، الدار ال خالد بل اسم، الحتابة والتصوع  2
  

.14، مرج  ساب  ، ص وع اإلسذم  بُت التأثَت والتأثر، التصػتمد ع اسة  3
  



 الفصل الثالث:                               اإلستشراق األلماني والتحديات الشرقية

 

243 

 

بذر قذد اعذًتع بعذس اظتتستشذرقُت بذأسثر مذن ذلذا  بالورب اذل اضتد   بتسب ، ارن  رريودل ينبصر تأثَت   

والفلتسذذذفة والذهذذذوت والتصذذذذوع ويف  األدباعًت ذذذوا بتذذذأثَتئ الواضذذذب علذذذى  نذذذة الفحذذذذر األورو  وتطذذذور معار ذذذ  يف 

  1 .الديٍت اإل ذح

 اإلعجذذابظتذذا نذذا: مذذن  واألوروبيذذة األظتانيذذة يذذزا س ذذَتا مذذن متسذذا ة الدراسذذات االستشذذراقية  اريين  ررييينذذا:  

الذذلي أثذذر يف العذذرب اظتوجذذود  يهذذا  اإل تسذذاس ب سثذذَتة ماللفاتذذ  ، وتنذذوش أ حذذارئ ، وقذذوة ع اراتذذ  وألفاةذذ  و  يعذذة بتسذذ

 ب  ق ر س ار اظتتستشرقُت . اإلشاداتلللا تعددت  ،والورب

 أ.هن نظرأذا جتذذائ الصذو ية واظتتصذو ة  يذ  ع  ذ  علذى رأي اظتتستشذذرق أراء خا ذة تعذ   عذ لشيميلسذان    

ن اظتوذذو: ديذذذسذذر أن التصذذوع هذذو نتذذاج تطذذور   ، 1868ستابذذ  ) التصذذوع يف اظتشذذرق الذذلي نشذذرئ عذذا  يف    رييالمر

 رأى، وسذللا سذان عتذا  األظتذانبعذس العلمذاء لدى اصتن  اآلري ،  لم يحن عتلا الطرح أن يروقهذا واسذتهجنت  لذدى 

، وقذد سذان   اإلسذذ تذأثَت علذى لذ   األقصذىمذا إذا سذان للشذرق  إث ذات إمحانيذة و: التصذوع الصذيٍت وتو ذل  إذل 

 وسذللا،  ارين  رريي ويذة ونظذا  االطاويذة عذن ال نذاء الفحذري للع يذدة الط اآلثذارأن يث ذ   أرادأو : مذن    مر فيروخ

 لذذذم يحذذذن يف رأيهذذا إال موسذذذي ى شذذذع ية ،  يذذذ  سانذذذ  عتذذذم عذقذذذة  اإلسذذذذم متسذذألة التذذذأثَت اليهذذذودي يف التصذذذوع 

  ييميلأشذذعار  ذذو ية يف ل ذذاءاأم  حلهمذذا سذذائر  تساسذذة وقفذذ   يهذذا  ينشذذدون مبجموعذذات مذذن الصذذو ية ، وسذذانوا

   2.ُت أخرىي اأمدا عة تارة ومصببة تارة أخرى وملل لة للمفهو  

رروكلميان  يذ  اعذًتع  –سمذا سذ   الذلسر   –وأعمالذ   ريبرن  ررييلو ذدها مذن اهتمذ     يميل دل تحن 

ع ذذذ و ألد  يف غتذا: التصذوع ب ولذ  : " هذو مذن أخصذب اظتذاللفُت وغذزارة إنتاجيذة ا ةمبحانذة الشذاعر الص ذويف الح ذَت 

                                                           

، م دمة اث  .1961، ال اق  سرور، دار ال لم العر ، حت ي  : أزتد زس  عطية و   ع د  رار، لطائهب األسابن عر   1
  

،  47، ص 2114  ،1ر الشرق ، دراسات استشراقية، العدد التصوع اإلسذم  من منظو ، اظتالثرات األجن ية يف ،  الب جاسم  تسن العنزيينظر 2
58  ،63. 
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،   ن  يفوقهم رتيًعذا  الغزاليو كبرن سينا اإلسذ أوسعهم خيًذ ، وإذا قي  بتسوائ من س ار الفذسفة واظتاللفُت يف 

 1".وش مًعايف هلا اظتيدان من نا ييت لحم  والن  

نه  ؼتتلذهب ،   نذ  سذللا سذان شذاعرًا ؼتتلفذا وتظهذر أقتيذة وإن سان مفحرًا ذا م  محي الدين ارن  رري إن   

متعتذ  وا  ذ  اطتيذارل مذذذئ و الفتو ذات اظتحيذة وسأنذ  كتذد الشعر عنذدئ يف تصذديرئ بالشذعر أغلذب مذا يحت ذ  خا ذة يف 

 وأثر  يهم التأثَت ال الغ . واألورو يف الشعر اللي و ر إذل العر  واظتتسلم 

نذا: مذن اهتمامهذا ال تسذ  اظتناسذب  ارين الفيار بذر معا ذرئ   يميلثذر يف و ذدئ مذن أ ارن  رريم يحن لذ 

العذر   بذاألدبما نتيز أشعارئ من  ي  تأثرئ و واالهتما  الذئ  ، واعت ت  شخصية مرموقة وشاعر  ويف ل  محانت  

 ار ارييين الفيييب   ذذذوقذذذد : "   يييميلأشذذذعارئ الصذذذو ية ،  يذذذ  ت ذذذو: يف ال ذذذدصل ، وانعحذذذاس بعذذذس ال والذذذب الفنيذذذة 

العربية رائعة اصتمذا: علذى غذرار أسذاليب الشذعر العذر  الحذسذيح  ، إال أنذ  دل  اإلشعارخ ات  الصو ية يف قلير من 

   2" .يحتب نثرا

إال إذا سذان متمرًسذا  ي رئهذاوجذود  ذياغتها ،  ذذ نتحذن أل ذد أن  ارين الفيار  سما أقذرت بصذعوبة أشذعار 

ذذا اذذلا اجملذذا: ،  هذذ  ت ذذو: أشذذعار عربيذذة خالصذذة ، شذذحذ ومنذذمونًا ، و ذذ  تذذو   اجذذة ومذذن قذذرأ   ":  دراًسذذا ملم 

مذذن تع ذذَتا  ذذورئ مذذأخوذة  ق ذذذاال عذذن  ذذب واالشذذت اقات وأسذذاليب التصذذوَت ، وتعذذ    باأللفذذا العذذرب بالتذعذذب 

ليلذذذ  ل ذذذدصل ، مثذذذر ، ومتا ذذذب  يهذذذا اضت ذذذوب بأشتائذذذ  اظتالنثذذذة مذذذأخوذة مذذذن الشذذذعر العذذذر  ا اإلسذذذذ ق ذذذر  مذذذا ت اليذذذد

   3."وسلمى

ذات الومذذو  والتسذذذلة يف نفذذ  الوقذذ  ذات ع ذذارات مو يذذة  واإلبداعيذذة هذذ  رتلذذة مذذن اطتصذذائص الفنيذذة  

عر انعحاًسذذا وامتذذدادا للش ذذ  ييميل ارتأأذذامتسذتن طة مذذن تذذراث عذذر  قذذدصل ، يتسذذتعمر ع ذارات و أشتذذاء عربيذذة خالصذذة ، 

                                                           

.  441، مرج  ساب  ، ص العر  ، تاريخ األدبسار: بروسلمان  1
  

. 319،  318، ص ، مرج  ساب اإلسذ ماري مشير، االبعاد الصو ية يف   نا  2
  

 .319اظترج  نفتس ، ص 3



 الفصل الثالث:                               اإلستشراق األلماني والتحديات الشرقية

 

245 

 

لب اهتمامهذذا واهتمذذا  متستشذذرقُت  خذذرين ، وجذذدوا يف وهذذلا مذذا جذذ فييار اريين الال ذذدصل ، وهذذلا أبذذرز مذذا ميذذز شذذعر 

، سهر الفهم والو و: إذل اظتوزى ، سلهذا ميذزات جعلذ  منذ    هبر  صو ية مزي   عب النتسي  ، مع د الأشعارئ ال

 الشاعر الصويف اظت لد اجملدد. 

ًترتذة دل تحذن لحذن ال رن الفيار  ا أس  قصائد   ةيالتائ)قد أقد  على تررتة  فون ىامرأن   ميلوتلسر  

ور ذس  نيرلسيون سهر ؽتتن  ، وهلا ما أغنذب –سما ذسرنا   – ارن الفار قد أ اب  اظتعٌت اضت ي   ألن شعر 

 هلئ الًترتة .

قد أ  بتا عتما شهرة خا ة منها قصيدة اطتمرية اليت تصهب  ارن الفار وهنالا قصيدتان من ديوان  

 : اللي بفعر اظتعجزات  ي  ي و:  اإلعت ختمر اضتب 

سمإودل ي   منها يف اضت ي ة وال  ومن بُت أ شاء الدنان تصاعدت  

 أقام  ب  األ راح وارحتر اعتم وإن خطرت يوًما على خا ر امرئ

 ألسحرهم من دو ا ذلا اطتتم ولو نظر الندمان ختم إنائها

 ويف الورب مزسو  لعادل  الشم ولو ع    يف الشرق أنفاس  ي ها

سم  غداولو جلي  سرا على أ 1بصَتا ومن رواقها تتسم  الصم  
 

بأغراضذ  أينذا وموةفهذا  اعر العذر  الحذسذيح  يف ألفاةذ  ونتسذيج  ؾتذدئ هنذا متذأثر ر الشاعر بالش  زيادة على تأث      

لحنذذذ   ذذذرح ذلذذذا يف  ذذذب  اإللذذذ  ، وشذذذ ه  بذذذاظتختمر يف ، أريييو نيييواسمتذذذأثر بالشذذذاعر اطتمذذذري  وصذذذوع ،  هذذذيف الت  

   .ت ر  ن

 

                                                           

. 311، ص رج  ساب  نا ماري مشير، األبعاد الصو ية يف اإلسذ ، م  1
  



 الفصل الثالث:                               اإلستشراق األلماني والتحديات الشرقية

 

246 

 

وذذوي ومذذن ال ذغذذ  والل   باإلبذذداشعر الحذسذذيح  العذذر  ، مفعمذذة اظتتسذذتو اة مذذن رومانتسذذية الش ذذصتيميذذة " دت  " ايوقصذذ

 ذلا فتوذج ألبيات  ي  ي و:  يها :

ترائ إن غاب عٍت سر جار ة  ا   يف سر معٌت يطهب رائ   

 تألفا بُت أضتان من اعتزج يف نومة العود والناي الرخيم إذا

ائر يف بردويف متسارح غزالن اطتم  األ ائر واإل  اح يف ال ل  

 وخا ري أين سنا غَت منزع  دل أدر ما غربة األو ان وهو مع 

ىتمو    اضر   الدار داري و  1بدا  منزع  اصترعاء منعرج   
 

 اضتفا  علذى ال الذب الحذسذيح  يف عر ال دصل ، ػتاوالً رئ بالش  اعر أل ر وميول  و     وتأث  أبيات عحتس  و اء الش  

 يف تصو   بُت ثذثة ه  :  ارن الفار   د رت   ر اختذع اظت ا  والور  ، وعلي ة

   الحذسيحية   . الرومانتسيةقي  ) عور الر  قي  والش  اعرية ذات اضت   الد  الش 

   د .عب واظتع   اق  الص  الصو ية ذات اضترسة والتلوق الفٍت الر 

 "   2 ".و يةزعة الر  فة تتست د اا الن  العفي  واالنفعاالتة ذات العوا هب الشرقية اث
 

لنذا  ثذار محتوبذة  يذد:دل "  شاعرا  و يا عاديًا يف ستاباتذ  الشذعرية علذى الذرغم مذن أن ذ ارن الفار  دل يحن  

أهذر  إليذ ر ظذ ال شذري ، وينزرلشذعر الوذعلذى أنذ  سوذَتئ مذن دواويذن ال األدبغَت ديوان  الشعري اللي ينظر إلي  أهذر 

  3 ." اإلعت ان شعر  ويف نظم   ا    يف اضتب  التصوع على أن  ديو 

يف رتيذذ  شذذعرئ و يذذا    هذذو ي  ذذى سبالذذ" الثابذذ  يف أشذذعارئ،الشذذاعر الصذذويف  اريين الفييار    ييميلاعتذذ ت  

هذم دائمذا علذى أنذ  شذاهدا علذى التفتسذَت ال ذائم علذى فيال رون الوسطى ، سذان شذعرئ  إسذ للوة التصوع الرمزية يف 
                                                           

.  311، ص  ، مرج  ساب ، األبعاد الصو ية يف اإلسذ نا ماري مشير  1
  

. 129، ص 1997، 1ائد الصو ية ، دار الحتاب العر ، دمش  ، سوريا،  ، أ لى قصغتدي سامر  2
  

. 129، ص نفتس رج  اظت   3
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الشذعر ال نتحذذن متسذذاوات  بالن اشذات النظريذذة  ذذو: اظتتسذذائر  تسذذى أن  نن ال  أ، غذَت أننذذا علينذذا  سذذذ اإلو ذدة الوجذذود يف 

ذذا هذذ  عذقذذة شخصذذية ، وإن روح هذذلا سذذو  ىر اصتميلذذة لليلذذة .. وعذقذذة    ذذ  ل اظتحذذٍت عنهذذا بالصذذو يذذالع يد لمى وإفت 

ػت وبذة   سيونلنيرال ،  تحذون سمذا قذا: هذرئ تصذر اذل تو ذدها بذ رادة ةالصويف اللي يرم  ب رادت  الشخصذية وراء 

1 .ل"
 

بيتذا  762يذة الحذ ى " الذيت حتتذوي علذى ئإرثذا شذعريا يف التصذوع وديونذا مشذهورًا " الثا  ارن الفيار  ترا   

هذو مط ذوش ، وبعنذها نصذوص ظتذا  هذو ؼتطذو  ومنهذا مذا ما" ،ميمية ، ويوجد عتلا الديوان نتسًخا سثَتة منها و خري

قصذذائد ال شذذذرح عتذذذا وال تعليذذذ  عليهذذا ، وبعنذذذها اآلخذذذر نصذذذوص شذذعرية مشذذذفوعة بشذذذروح لوويذذذة  نظمذذ  الشذذذاعر مذذذن

   2. "، أو مزاج بُت الشر ُت اللووي والصويف  ينا  خرأو  و ية مثية  ينا  خر  خالصة  ينا

الشذذاعر العراقذذ  الع اسذذ  مذذن أعذذذ  التصذذوع يف العذذادل العذذر    الحييلجالحسييين ريين منصييور ال ننتسذذى   

 ابنذذاوجعلتذذ  ج رييالحلّ  اهتمذذ "  ييميل وبذذاألخصتذذأثر بذذ  متستشذذرقون سثذذر ؽتذذن اهتمذذوا مبجذذا: التصذذوع  اإلسذذذم و 

ة سذذاو اولذذ  أن تحذذون عتذذا در  ، 3 "ابنذذا للمتسذذيبية جالحييلّ رأى  لل يئذذة العربيذذة بحتااذذا اطتالذذد )ال ذذران ،  هنذذاا مذذن

الذذلي   ينيونلييويي ماسييأمثذذا:   تشذذراقية ال ذذيت درسذذت متميذذزة عذذن أشذذعارئ وأعمالذذ  الصذذو ي ة يف م ابذذر الدراسذذات االس

 .وسان رأيها عح  ذلا اإلسذ خصيات ال ل ة يف اعت ئ من الش  

عنذدما  ذرق بذاب  جالحيلّ رت بع ذارة سذان قذد قاعتذا شت ت  يف إ دى ماللفاأا ) شهيد اضتذب  الصذويف   وتذأث    

 وإ تسذذاسر مذذا أشذذهر ع ذذارة يف الصذذو ية ، ودل  يهذذا مذذن تأ  ذذا: : " أنذذا اضتذذ   " واعت أذذ همذذن بال ذذاب وسذذأل   الجنيييد

يتستوقهب ال ارئ واظتتدب ر ، سما حتدث عن انصرا   ظتشاسر التسياسة موازاتًا م       الصذويف ، ولعذر أهذم أعمالذ  يف 

 واسُت" . هلا اجملا: ستاب " الط  

                                                           

.313، ص ، مرج  ساب   اإلسذ الصو ية يف ، األبعاد مشير ماري  نا  1
  

. 87، ص 1971، 2 اهرة،   ، الػتمد مصطفى  لم ، ابن الفار  واضتب اإلعت ، دار اظتعارع  2
  

. 72، ص خالد ػتمد ع دئ، اظتتستشرقون والتصوع اإلسذم ، مرج  ساب   3
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بذُت األ اديذ  الذيت أقر اذا  ذو: : " ومذن ت وتو يذدئ  ذُت إنتانذ دا ع  عن  بشراسذة خا ذة يف متسذألة عذد   

سذذان   جالحييلّ مذذن ػتمذذد وألذذ  " ، ولذذو سذذان هنالذذا شذذا يف أن  إليذذ إن ال دل متلذذ  أ ذذب  سذذان قولذذ  : "   الحييلج

واسذذتدل  عذذن هذذلا ، 1"متسذذلًما  ذذاضتًا ،  مذذا علذذى اظتذذرء و ذذف  ثمذذد يف "  اسذذُت التسذذراج " يف ستابذذ  )الطواسذذُت 

النذذ   ذذلى ال عليذذ  وسذذلم ، بأبيذذات لذذ  نتذذدح  يهذذا سذذيد  واسذذت امت  يف  ذذب   إسذذذم رخ عذذن ص ذذال واإلقذذرارالحذذذ  

 اطتل   ُت ي و: : 

 أنوار الن وة من نورئ برزت ،

 …وأنوارهم من نورئ ةهرت 

 …قتت  س    سر اعتمم ،

 ووجودئ س   العد  ،

 واشت  س   ال لم ،

 ق ر أن متل  ال لم ،

 2ألن  سان ق ر األمم ،   

 مذذاوتنفذذ  يف نفذذ  الوقذذ  سذذر  –ال عليذذ  وسذذلم  ى ذذل –للنذذ   ج لحييلّ ا يذذات تالسذذد  ذذب   هذذ  اذذلئ األب 

 راج عن  من اأامات من العرب واظتتستشرقُت اللين درسوئ .

وق الصويف ،  لوت  غَت متدنية ، وسانذ  أ ذب  تع َتًا رقي ا قويًا عن الش   جالحلّ يعت  شعر " : ميلت و:  

وح ، ومذا شذاب  ذلذا ، عادة الصو ية اظتتسحر ، واظتذرأة العذلراء ، و ذائر الذر  التس   ذ:، وسأساطتمر واعت سأس  إلي موز الر  

                                                           

.  82، مرج  ساب  ، ص ير، األبعاد الصو ية يف اإلسذ  نا ماري مش  1
  

.  82، ص اظترج  نفتس   2
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وسذذذللا سانذذذ  سذذذر أشذذذعارئ مليئذذذة باظتعذذذاشل الع ائديذذذة و … وأ يانذذذا سذذذان يتذعذذذب باظتعذذذاشل اظت همذذذة ضتذذذروع اعتجذذذاء 

دقيذ   إبذداشوهذ  … ة ار عربيذة بديعذ  اذا ، لحو ذا أشذعديدة جتعر اظترء يتسذتمتالصو ية العمي ة ، لحن روعتها الش  

1عجيً ا يف قلب قارئها ."  حتدث  دى وماتالن  ؽتزوج بحثَت من 
 

ة وهذاه  تث ذ  مذر    ميل دأا  ائعة وسشف  عنها وعذد  وقصائدئ الر   جالحلّ ها ميزات موجودة يف شعر سل   

أن نفهذذم مذذن هذذلئ األشذذعار مذذا  الذذديٍت  ذذُت ت ذذو: و تتسذذتد: بأبيذذات مذذن شذذعرئ : " ونتحذذن  واننذذ ا  أخذرى تو يذذدئ 

 سان ي صدئ اضتذج  ُت ي و: إن ال موجود يف سر ش ء  ىت لو دل يرئ الناس :

 تعالوا يطل ونا يف التسماء                   وأي األر  ختلو منا  ىت   

2وهم ال ي صرون من العماء .                   تراهم ينظرون إليا جهرًا 
 

يف  نر وايت أث ذذن ) رو ذذ  أنثذذى  حتذذدث   يذذ  علذذى اظتتصذذو ة مذذن جذذن  النتسذذاء الل ذذانذذو ستذذاب بع   لشييميلسذذان  

هذذذ   اذذذن   بذذذدأت: مذذذن تسذذذاء يف التصذذذوع   و أو  الوذذذرب عموًمذذذا ، وأ ذذذردت  عذذذذ سذذذامذ يف ستااذذذا هذذذلا العنذذذوان ) الن  

 الصويف .  اليت وه   نفتسها ورو ها وقل ها يف   اق اضتب    رارعة العدويةاظتتصو ة  

ث  عذذذن نشذذأأا يف ال صذذذرة ، وأهذذذم ػتطاأذذا وبذذذداياأا يف الزهذذذد ، ومذذا نتسذذذب اليهذذذا مذذن سرامذذذات  يذذذ  حتذذد 

أن ال صذذرة يف ال دايذذة سانذذ   ر وي ذذدواتوقذذة مذذا ال يعذذد مذذن النذذوادال صذذرية األمذذة اظتع رارعيية ذذو:   عنهذذا : " نتسذذت ذذو: 

هذا أن أ ذابعها سانذ  تنذَت لذيذ ساظتصذابيب ، الحثذَت مذن الحرامذات ، من رارعيةمو نا لحثَت من الزهذاد .. وُنتسذب اذل 

3 ".ة اضت فرين  اليها سعًيا أثناء أدائها لوأن الحع ة أت
 

                                                           

.  83، مرج  ساب  ، ص ير، األبعاد الصو ية يف اإلسذ ي مش نا مار   1
  

2 . 84،  83، ص اظترج  نفتس  
  

. 65،  64، ص ، رو   أنثى، مرج  ساب ر نا ماري مشي  3
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وقذد   ، ميريأ الدصيريةو  ،أم قصيرت ، أم حيرام شخصذيات  ذو ية أنثويذة أخذرى مثذر    ميل تسما ذسر  

 إ ذذذدىهذذذا ، ويف ارة قو ائخذذذعر ذذذ  اضتذذذب  اإلعتذذذ   ذذذىت سذذذ ط   يذذذ   أرو، مذذذا  رارعيييةخادمذذذة  ميييريأ الدصيييريةسانذذذ  

  إماء ساظتطر إن تتساق  على األر   ما اضتذب  ، وان تتسذاق  يف ال بذر  لل   ، ل ات اللسر تو ي   جأة من اضتب  

، سلهذذذا شخصذذذيات وسذذذيدات تونذذذُت بالشذذذعر  ريحانييية الوالهييية و  رحريييية الموةيييلية ، وسذذذللا  1أضذذذبى لاللذذذاًلا ." 

ارًا  ذذو ية و هذذن سذذيدات ورعذذات غتهذذوالت وورد ذسذذرهن سثذذَتًا يف من   أشذذعويف واتتسذذمن مذذ هن  اظتتذذد   ، وقذذدالصذذ

 اإلعت  :  وهلا فتوذج من أبيات بعس ما قلن يف اضتب  ، 2"  األدب

 هو اضت يب اللي ال يعادل    ي ا . 

 هو و دة من خطهب قل  

 هو الوائب عن نظري وجتسدي 

 3إال أن  دل يوب دوما عن قل  . 

 صوع والنماذج سثَتة وعديدة .عات قد بلون محانة س َتة يف الت  يدات الور التس   سان  ترى أن  

ذ  يميلعرع عذن   واظتتصذو ة  نذذ عذن سو ذا قذد سذاقت   باإلسذذ ا مذن أسثذر اظتتستشذرقُت األظتذان درايذة أ  

 بذذذذُت سجتسذذذذريف التطلذذذذ  اذل التصذذذذوع  خا ذذذذة  األظتانيذذذذةنوعيذذذذة يف مدرسذذذذة االستشذذذذراق  ةدون م الوذذذذة يف  ذذذذدوث ن لذذذذ

لحتذذذب واظت ذذذاالت والًترتذذذات ، يحشذذذهب عذذذن نشذذذا  ال ينتمذذذ  اذل عاظتهذذذا بااضتنذذذارات ،  بياأذذذا الزاخذذذرة األديذذذان و 

ذا دل ت ذرأ عذن الش ذ حان  استثن الور  يف ث ا ذة رت وانذدغت  تذأث  بذر قذرأت و  ،رق  بتسذباءا من بذُت اظتتستشذرقُت بأ  

 الشرق . 

                                                           

. 68، ص  ي مشير، رو   أنثى، مرج  ساب  نا مار   1
  

2 .69، ص نفتس اظترج   
  

. 69ص  نفتس ،  3
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 منظذورال ذارئ العذر  تنظذر إذل للشذرق مذن سما يرى أ ذد األظتذان  وسمذا يتستشذعر     ميل آنا ماريسان   

  ، بعُت اثذب  اعتذائم ، الذلي يعذير تارمتذا يفارقذ  الواقذ  أ يانذا وي تعذد عنذ  أ يانًذا وينت ذ  وينتخذب منذ  مذا متبم  

   1.مبنهجية علمية عا   م  األموردل دتنعها عن الت   أراد لحن نظرأا هلئ

الذذذلي درس العلذذذو  االسذذذذمية واهذذذتم بالتصذذذوع   نيي ىيييالأىيييااظتعا ذذذرين  األظتذذذانومذذذن بذذذُت اظتتستشذذذرقُت   

وشعراء الصو ية ،  حان  ل  أعما: ودراسات وحت ي  ل عس اظتتسائر التارمتية  االسذمية العربية ، ورسذز علذى أ ذر 

ن  إ  "، ومذن أبذرز مذ ظاتذ   ذُت ي ذو::   1982  اللي نشذر عذا   اإلسذ الفحر الصويف يف ستاب  ) الونو ية يف 

2."صوعَتا من ال ا ثُت الشيعة تو لوا إذل أن التشي  يف   ي ت  لي  إال مظهر اطتارج  للت  سث
 

رة بالصذو ية الفارسذية الصذو ية العربيذة اظتتذأث   شذعارباألعلى منط ذة العذراق مذن اظتنط ذة العربيذة واهذتم  ىالأرسز  

 م العذقة اصتورا ية . و او: الحشهب عن العذئ  اظتوجودة بينها و ال اسم اظتشًتا بينهما مح

وتذذأثروا بالشذذعر الصذذويف  الذذلي سذذ   ذسذذرهم يف هذذلا ال بذذ  الذذلي اهتمذذوا إذا عذذدنا إذل اظتتستشذذرقُت األظتذذان 

علذى سذ ير العر  والشخصيات الصو ية اظتشهورة نذح أن منهم  ذنهب تذأثر بشخصذيات قل ذة يف التصذوع العذر  

ويف العذر  وقيمتذ  الفنيذة وعذقذة بالشذعر العذر  الحذسذيح  ، و نهب  ذاو:   ذا أن يتسذتظهر الشذعر الصذ جالحلّ 

وهذلا مذا  اولذ   ارين الفيار و، ارين العررييذسذ  ويحشهب عن اصتانب الرو ذ  وال ذغذ  الذلي أثذر يف الوذرب برمتذ  

 يف أماثها وماللفاأا الحثَتة يف هلا اضتا: . آنا ماري  ميلأن تحشهب عن  

زعم بعذذس اظتتستشذذرقُت ، أمذذا التذذأثر يذذظتصذذادر أجن يذذة سمذذا  ان وليذذدودل يحذذ اإلسذذذ التصذذوع نشذذأ يف سنذذهب  

اريين ، وذهذذب  اإلسذذذم يذذارات بذذ عس التيذارات اطتارجيذذة   ذذد ةهذذر يف مر لذة مذذن مرا ذذر تطذور التصذذوع بذ عس الت  

رن الذدنيا يف ال ذذهذو واالنومذاس يف ملذلات الل    ور الصذو ية راجذ  اذل أنذ  قذد تفشذيف ) اظت دمذة   إذل أن ةهذ يليدون

                                                           

. 61التصوع االسذم  ، مرج  ساب  ، ص خالد ػتمد ع دئ ، اظتتستشرقون و   1
  

. 19، ص 2114، 1معا ر، غتلة دراسات  استشراقية، العدد   ادر عن متستشرق ، مراجعة ون د ألثر اضر اضتتسيٍت اظتيذشل  2
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على الع ادة باسم الصو ية واظتتصذو ة  وهذلا  األت ياءمَن الناس عن أمور الدين ،  عحهب  الثاشل اعتجري وان ط  سثَت

، لذذي  سمذذا رو ج بعذذس اظتتستشذذرقُت الذذلين  1نشذذأ علذذى ستذذاب ال وسذذنة رسذذول   اإلسذذذم دليذذر  خذذر أن التصذذوع 

ا ذًت  جلهذم التذأثر االكتذا  ،  الذلين األظتذانرجة أقر لذدى ، وهلا ما ؾتدئ بد اإلسذم صوع اؿتر وا عن   ي ة الت  

فاعذذذر االكتذذذا  والث ا ذذذات والت   األدبر بذذذُت  والتذذذأث  َتأثالذذذلي لت ذذذ   عذذذذ   يعيذذذة الدراسذذذات األدبيذذذة اظت ارنذذذة و عذذذر الت ذذذ

 .  والعلم  معها

م ودواويذذنهم الشذذعرية التنذذاص بحثذذرة ، سمذذا يشذذتولون يف قصذذائده باسذذتعما:عر الصذذويف اظتعا ذذر ونتتذذاز الش ذذ  

ويف والرموز والع ارات اظتوج ة  وم  انطذذق الشذعر العذر  اظتعا ذر ) شذعر التفعيلذة   قل مذا ؾتذد خطاب باالنزياح الص  

ور أو الحتابذذة الصذذو ية أو يتبذذدث عذذن شخصذذيات  ذذو ية ثذذيحتذذب شذذعر التفعيلذذة أو الشذذعر اظتنشذذاعرًا عربيذذا معا ذذرا 

أهذذر التصذذوع واجهذذوا اذذا قذذارئ قصذذائدهم ، واختذذلوا منهذذا قناعذذا يتبذذدثون بذذ   خصذذيات عديذذدة مذذنوعلذذى هذذلا  الش  

ومن ورائ  عن مشذاغلهم ومعانذاأم و مذواقفهم ذلذا  بتسذب بذر ؾتذد الشذاعر اظتعا ذر أ يانذا ينذدم  يف الشخصذية 

2 .الصو ية ولتر  يما  لوال  و يا ، ويتبد بأبعادها بفعر تشاب  أ وال  بأ واعتا
 

، دل تتمتذ   األظتذاناظتتستشذرقُت وخا ذة ت الصو ية وشخصياأا تشور محانة مهمة يف أغلب دراسا ال تزا: األشعار

، والذذروح اث  ذذة العا فيذذة اظتوجذذودة  يهذذا اظتتجليذذة يف العنا ذذر  هباظترهذذ إ تساسذذهاباللوذذة اصتزلذذة اظتعذذ ة و  األخذذَتةهذذلئ 

 اإلعت  .  الوزالية عند الشعراء اظتتصو ة واظتتجددة يف اضتب  

 

 

 
                                                           

.  19، مرج  ساب  ، ص وع اإلسذم  بُت التأثَت والتأثر، التصػتمد ع اسة  1
  

. 266، ص 2111، 1الدار ال يناء،   ،رسا، اظتد الشعر العر  اظتعا ر، شرسة النشر والتوزي يفمارة األثر الصويف عينظر، ػتمد بن  2
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 ارسين العر  وموقفهأ منهالمانية في الدّ أثر المدرسة األ:  اثاني

  س  يحون هناا ت دًما  حريا و ناريًا و ىت اقتصذاديًا ،  ذذ بذد أن يتسذلا نفذ  الطريذ  اقتن  الوربيون أن   

 حذان التذأثر اظتدارس ودور العلذم وتعلذيم اللوذة العربيذة ،  ب نشاءوا أهر الشرق منل زمن منى عندما بدأاللي سلح  

 والعرب حتديدا . الشرقيُتؼتتلفة يف أوسا   عر  اتبالشرق رد  

  ذذد سذذان اظتتستشذذرقون لع ذذود قذذد حتذذدثوا عذذن الشذذرق و تررتذذوا النصذذوص ، و تس ذذروا ":  إدوارد سييعيدي ذذو:  

 وسانذذ  العذقذذة بذذُت اظتتستشذذرق والشذذرق بصذذورة أساسذذية…اضتنذذارات واألديذذان والتسذذذالت والث ا ذذات والع ليذذات 

عذن  ريذ   اإلاذا تأويلي   ذ ذا وقذهب اظتتستشذرق وال ا ذ  أمذا   نذارة أو منجذزة ث ا يذة نائ ذة ال تحذاد تُفهذم ، قل ذص 

   1. "ا عن الوربيبيد أن اظتتستشرق ب   خارج اللي ب   نائ… الًترتة 

رب ستشذذذراق بشذذذحر أو بذذذةخر يف ن طذذذة األدب العذذذر  ، وهذذذلا بذذذاعًتاع الدارسذذذُت وال ذذذا ثُت العذذذشذذذارا اال 

ي تسذم ستابذ  " األدب العذر  "  نمياكيارا رروكلالعذر   نجذد مذثذ  األدبواهتم ، اظتتستشرقون اهتماما س َتا بتاريخ 

 إذل ستتسة عصور : 

 ه .132 ىت  اية األمويُت  اإلسذ عصر ما ق ر -1

 عصر الدولة الع اسية . -2

 ه .665عصر ما بعد س و  بوداد سنة  -3

   .1949 حم اظتوو: إذل سنة  -4

 عصر ال ع  اصتديد يف ال رن اظتاض   ىت اضتاضر . -5

الو يذد إمذا للتأسذد أو التسذ ير هذو  لذًتاث العذرب ، جعذر الذرد   األدبيذةودراسذات   اإلستشراق وما أثارئ الفحر  

 األفغيييانيجمييياا اليييدين ، وانحذذذب رتلذذذة مذذذن ال ذذذا ثُت أمثذذذا: : الذذذر س والتصذذذبيب وهذذذلا مذذذا انعحذذذ  علذذذى األدب

                                                           

231.، ص إدوارد سعيد، االستشراق، مرج  ساب  ، تررتة، سما: أبو ديب  1
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، علذى دراسذة وغذَتهم سثذر…  العقياد، ومحميد كيرد  ليي، محمد حسين ىيرل، ومحمد  دده، وأمين قاسأو

 ، و ناعة الوع  العر  لًتاث  وت ونت  . أعما: اظتتستشرقُت اظتهتمُت باألدب العر 

ذ: ومذذن بذذُت اظتذذدارس االستشذذراقية موضذذوش دراسذذتنا اليذذو  األظتانيذذة منهذذا  يذذ  سذذان األثذذر الواضذذب مذذن خذذ 

 انتظامذذا األظتذذاشلولعذذر  أسذذ   ثذذار االستشذذراق  ،تأليفذذا وتررتذذة وتدريتًسذذا ،العذذر  والشذذعر األدبيف  يهاقمتستشذذر أعمذذا: 

  ، إذا قذذد  إذل التذذدري   يهذذا متستشذذرقون 1918ضذذبها ، سذذان تأسذذي  اصتامعذذة اظتصذذرية ) ال ذذاهرة   و ا وأبرزهذذا و

، وأبذذرز ،  أرسذذوا الذذدعائم األوذل لعذذر اللوذذةرييوا كييراوسو يياده  و، وررجيستراسيير، مييانتلي اينييو "ُسثذذر مذذنهم :  أظتذذان

بروادهذذا :  العذذر  " اإل ذذذحهذذ  "  رسذذة  األظتذذاشل، وؽتذذا سذذاعد علذى دخذذو: أثذذر االستشذذراق  طييو حسييين تذمذلأم 

علذى ،   ا  هذالالء اظتتستشذرقُت ب ل ذاء اثاضذرات  رفا ة الطهطاوي، وق لهم  ومحمد  دده يدكا الرو ، و األفغاني

ر هذذذذالالء بأسذذذذاتلأم التذذذذأثر الطذذذذذب العذذذذرب ، وسذذذذهر هذذذذلا يف غذذذذر  بعذذذذس اظتنذذذذاه  العلميذذذذة والفحريذذذذة ، سمذذذذا تذذذذأث

 .1الشديد

 فيشييريف اجملذام  اللوويذذة العربيذة ،   ذد عُذُت  همعيذيتومذن  ذور أثذرهم و نذورهم الفعذذا: يف التسذا ة العربيذة  

يف غتمذ  اللوذة العربيذة  ريتيرو ىارتميانو كلميانو رر  رة ، وعُذُت  عنوين بارزين يف غتم  اللوذة العربيذة يف ال ذاه ليتمانو

 بدمش  . 

 األظتانيذةوال سذيما االستشذراقية منهذا ، و ذُت عذادت تررتذ  إذل  األظتانيةإرسا: ال عثات العلمية للجامعات  

د اضتلذذذيم ماللفذذات ودراسذذات مهمذذة ، ومذذذن أبذذرز  ذاذذا األوائذذر علذذذى هذذلئ ال عثذذات : ع ذذد اعتذذذادي أبذذو ريذذدة ، وع ذذ

  يلييل،  ميراد كاميلالنجاز ، وتذهم جير ،  خر ؽتن و  وا يف الدراسة بأظتانيا واالستفادة من هلئ ال عثات مثذر : 

   دييد الييرؤو ،محمييود  ييوني ، ومحمييود حجييازي، ويليييل يحييي رحيييري، وفييداد حسيينين، ومحمييود  سيياكر

                                                           

1 . 53، ص ينظر، رضوان التسيد، اظتتستشرقون األظتان، مرج  ساب  
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درس علذم اللوذة يف  وغذَتهم ومذنهم مذن…  محمود أحمد نخلية، ووسعيد حسن رحيري، رمضان  دد الّتوا و

 .1جامعة ال اهرة

سما االستشراقات األخرى ؽتذا نتحذن أن   األظتاشلحتتفر األدبيات العربية بالدراسات العمي ة عن االستشراق  

يحون موسذوعة جيذدة يف هذلا اجملذا: ، إذا قذا  أ ذد مراسذز ال بذوث يف أ ذدى الذ ذد العربيذة أو يف أظتانيذا بنشذر هذلئ 

بعنذها مذن أخطذاء علميذة   اعتذ است ا وم االت يف عمر وا د ويتم حتريرها والتعليذ  عليهذا ب ذان مذا قذد   إلسهاماتا

األظتذذاشل عامذذر مهذذم ومذذالثر يف منبذذى التذذأثَت والتذذأثر يف العذقذذة بذذُت العذذرب واألظتذذان ،   ذذد   ذستشذذراعأو منهجيذذة ، 

يزا: االستشراق األظتاشل العمي  يتذأثر ويذالثر ، رغذم مذا ي ذا: إنذ  أ ذ ب تأثر االستشراق األظتاشل أوال مث أثر ثانيا ، وال 

 . 2أثر من اظتاض  بفعر قل ة الًترتات عن األظتانية 

الذذلي يعذذد  مذذن الدارسذذُت  محمييد الدهيييمفحذذرين ودارسذذُت عذذرب مذذنهم   األظتانيذذةتذذأثر باظتدرسذذة االستشذذراقية  

، وأثذذذذر سذذذللا يف الث ا ذذذذة العربيذذذة )   ذذذذد سذذذان وزيذذذذر لشذذذالون األزهذذذذر  األظتانيذذذةالعذذذرب األوائذذذر الذذذذلين تذذذأثروا باظتدرسذذذذة 

يف للدراسذذة مبذذنب أرسذذر غتموعذذة شذذ اب  وهذذو مذذن خركتذذ  أظتانيذذا أواسذذ  األربعينيذذات ، وقذذد   1964 - 1962)

، وستذب م ذذت عذن  ، وسانذ  أ رو تذ  ) م ارنذة بذُت ديحذارت والوذزارل    زوقمحمد حمدي زقيأظتانيا ومن بينهم 

 مذذذةتاظته األعمذذذا:وغَتهذذذا مذذذن  ، 3اضتنذذذاري  االستشذذذراق والصذذذراش ػتمذذذد وال ذذذر ن  وستذذذب ))  ودي ريييارثر ستذذذاب 

 بدراسة االستشراق ، وسر العذقة بُت الشرق والورب . 

هذ    عذذ العذقذة بذُت الشذرق والوذرب ، ومذا نتثذر) الوذر    ، وهذلا مذا األخذرنف  الش ء بالنتس ة للطرع  

بذذالعرب ، معيذد ال ذذدايات اضت ي يذة عتذذلا وجذذوئ تذأثر األظتذذان ث ا يذا   يودا ويعذذد " اضتنذارتُت ات اظتتنوعذة بذذُتاالرت ا ذ

                                                           

. 81، ص 1993محت ة غر ، ال اهرة، ال ب  اللووي، ، ينظر، ػتمود  هم   جازي  1
  

. 252، 245، ص 2114، 8ان يف ال بوث األسادنتية العربية، غتلة التتسامب العدد ، تأثَتات اظتتستشرقُت األظتينظر، رضوان التسيد  2
  

.  71، ص رضوان التسيد، اظتتستشرقون األظتان، مرج  ساب   3
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مذذذذن أوائذذذذر  مييييانلرلىيوسذذذذان  1 " 1694سذذذذنة  األظتانيذذذذةالتذذذأثر بالًترتذذذذة اظت اشذذذذرة ظتعذذذذاشل ال ذذذذر ن الحذذذذرصل إذل اللوذذذة 

رب خا ذذذة يف ال ذذذرنُت الثالذذذ  عشذذذر الشذذذرق بذذذالو اتصذذذا:الذذذلين أ يذذذو االهتمذذذا  الوذذذرب بذذذالعرب  األظتذذذاناظتتستشذذذرقُت 

 والراب  عشر.

ء الشذذذذرق مذذذذ  مذذذذالدترات وا ذذذذر العلمذذذذاتاألظتذذذذاشل علذذذذى الشذذذذرق و  لالستشذذذذراقوهنذذذذاا دالالت مذذذذالثرات سثذذذذَتة  

تستشذذرقُت األظتذذان   وال بأمذذاث اظت ييريأ أرسييلن وارييراىيأ اليييازجي ، و جديير نييوم ل نذذان ؾتذذد تذذأثر اظتتستشذذرقُت )

الفلتسذذذفة اللوويذذذة    : )تأليفذذذ  بذذذاظتنهجُت : اظت ذذذارن والتذذذارمت  ، ومثاعتمذذذا ستابذذذائ مذذذن خذذذذ:  جيييورجي زييييدانسذذذيما 

  2 ."اللوة العربية سائن      وتأثر بطري تهم أينا يف ستابة األدب العر  وأسلوب دراستهم للعربيةو)

أثَت بالشذرق مذن خذذ: عمليذة التذأثر والتذ إ يذاءأدب الر لة والر الة األظتان سان عتم الذدور ال ذارز واظتهذم يف  

 ويلدير انيد االولنيدو ، فو يية دوتشيارتريذت ؼتتلفذة ذات مصذدر واقعذ  رتيذر أمثذا: الر الذة  تصويرهم ل  و   ؼتذ

وغذذَتهم ؽتذذن قذذدموا  ذذورة مشذذرقة عذذن   ورنيييامين التطليييو   روركهيياردو    جيييمي الفيتييري، و   ثييتمييارو  رييوري

 حشاع .وػتاولة االست اإلعجابالشرق أو قدت شعلة 

  ، وإذا مت االتفذاق 1871ولعر من بُت أوائر تأثَتات االستشراق األظتاشل يف العادل العر  أينا سذان سذنة  

مث   يتيرن عتذا  ليويذة ،  حذان أو: مذديرون عذادل أظتذاشل مذديرا للمحت ذة اطتبُت مصر والتسلطات األوروبيذة علذى أن يحذ

مبصذذر ؽتذذا شتذذب عتذذم الالء تعذذاق وا علذذى رئاسذذة اظتحت ذذة العربيذذة ،  حذذر هذذ 3 ييادهمث  مييوريتي و  ييديننا وفييولرز   فذذخل

 ذذىت علذذى   واإل ذذرار  ،والعلميذذة والتوجيذذ  اظتعذذريفبتبديذذد منذذاه  العمذذر اظتحتذذ  وحتديذذد   يعذذة إقتنذذاء الحتذذب األدبيذذة 

 . ستب معينة بوية ترسيخ التوج  األظتاشل يف األوسا  العربية والتأثَت على الطذب الدارسُت العرب هنا

                                                           

،  2118، 1، العدد اإلسذ وذجا، غتلة و األظتان أفت ، العرب يف العذقات الث ا ية بُت الشرق والورب، عوامر التأثر والتأثَتنملةعل  بن إبراهيم ال 1
 . 3ص 
. 36، 33، ص 1922، 2، مط عة اعتذ:، مصر،  اإلسذ جورج  زيدان، العرب ق ر  ،ينظر   2

  

3 . 53، ص مرج  ساب  ،رضوان التسيد، اظتتستشرقون األظتان 
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انتظامذذذا وأبرزهذذذا وأوضذذذبها أينذذذا ، سذذذان بعذذذد تأسذذذي  اصتامعذذذة  األظتذذذاشلولعذذذر أسذذذ  وأسثذذذر أثذذذار االستشذذذراق  

  ييادهو  مييانتلي  ، إذ قذذد  إذل التذذدري   يهذذا متستشذذرقون أظتذذان سثذذر مثذذر : 1918اظتصذذرية ) ال ذذاهرة اآلن   عذذا  

والفحريذة الذيت   األدبيذةظت اشر باصتامعة وخا ة م  النهنذة َت ا حان التأث ،  1وغَتقتا  أرسوا الدعائم األوذل لعلم اللوة

 لذذذ  باضتنذذارة األوروبيذذة و الوربيذذة عموًمذذا ، سذذان ليتسذذهر  سذذان سيشذذهدها العذذادل خا ذذة يف أوروبذذا ، والتذذأثَت اظتتذذذأج

ر اظتتستشذذذرقيُت يف الع ذذذر العذذذر  وتوجيذذذ  األدب العذذذر  وسذذذهولة إستتسذذذاب اظتذذذنه  العلمذذذ  اظتتسذذذطر ألجذذذعمليذذذة تذذذأثَت 

وخا ذة  ينمذا سذان بطري ذة  األظتذاشلة تذأثَت االستشذراق سذالعذرب وسذذلا،  التوقي  ساعد بال در الحايف يف تذأثر 

 .م اشرة

ىا يأ وسان هناا  ذب عذرب ان هذروا وتذأثروا بشذحر س ذَت مبدرسذهم ونذلسر علذى سذ ير الذلسر ال اضتصذر   

ألجذر ذسذرائ ستابذا أهذدائ لذ  حتذ  عنذوان ) أمذاث ، وستب   فريدري  فيشر  ينما تأثر و يشحر س َت ب االيوري

األدبية والعلمية بُت الطذر ُت ) الشذرق  واألظتذاشل   الصذت وسان عتلئ  ،  ريدرير  يشر بية مهداة إذل اظتتستشرق عر 

 عم  يف األدب العر  وذلا س    : 

 . ال عثات العلمية للجامعات األظتانية ، وال سيما االستشراقية منها إرسا: -1

2 .االنفتاح على الث ا ة واللوة األظتانيتُت ، وعد االقتصار على االؾتليزية والفرنتسية منها -2
 

للوذات واآلداب ظتتستشذرقُت أظتذان التوا ر اظت اشر م  العرب يف اصتامعات العربية  ي  سان  سراسذ  التذدري   -3

  .–س   ذسرهم  –

دايات العذقة من الًترتذة بذُت العذرب واألظتذان دتثلذ  يف قيذا  أ ذد الًترتة من وإذل اللوة العربية  ي  سان  " ب -4

 اذل  1913  عذذذا   اإلسذذذذم  مذذذدن) تذذذاريخ الت جيييورجي زييييداناظتتستشذذذرقُت بًترتذذذة اصتذذذزء الثذذذاشل مذذذن ستذذذاب  ن اشذذذ

                                                           

.152، ص 1991، 1، بَتوت،   اإلسذم د  اللتسانيات يف األقطار العربية، دار الورب ، ت س  الفهريع د ال ادر الفار   1
  

. 86، ص 1993، 1 هم   جازي، ال ب  اللووي، محت ة غريب، ال اهرة،    2
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األظتانيذذذة ، وقذذذد عذذذرع اظتصذذذريون علذذذى طتصذذذوص أشذذذياء سثذذذَتة مذذذن أعمذذذا: اظتتستشذذذرقُت األظتذذذان مذذذن خذذذذ: العذقذذذات 

 .1شخصية من الزيارات والر ذت اظتت ادلة وألهداع عملية "ال

 يذذ  " تحفذذر بعمليذذة الًترتذذة األدبيذذة جملموعذذة مذذن الروايذذات  األظتانيذذةليذذة نفتسذذها سانذذ  مذذن العربيذذة اذل مالع 

طفى ومصييي،  نيياجي نجيييأمذذن األدبذذاء العذذذرب اظت يمذذُت يف أظتانيذذا أمثذذا: : وغتموعذذة  األظتانيذذةالعربيذذة إذل العربيذذة إذل 

العذر  اضتذدي  بعذد أن  بذاألدب، اللين امتلحوا سفاءة ث ا ية ولووية أهلتهم لتعريهب األظتان سامي قداني ، و ىيرل

أن األدب العر  ينته  بنهاية العصذر الع اسذ  الثذاشل ، وسانذ  أظتانيذا الدنت را يذة   نلااترس خ يف أذهان اظتتستشرقُت 

 .2 "على الث ا ة العربية الاق إأسثر 

 واألظتانيذذذةوغذذذَتئ وجذذذد  رسيذذذة بعذذذد التوا ذذذر العلمذذذ  خا ذذذة بذذذُت اصتامعذذذات العربيذذذة  األد ر الًترتذذذ  عمذذذال  

 والفحر . باألدبالفحرية والندوات العلمية ، وسر مال   لة  والتظاهراتاظتلت يات إذل  باإلضا ة

رة عذذذن غتموعذذذة دراسذذذات يف   ذذذد تررتذذذوا إذل العربيذذذة " التذذذاريخ العذذذر  ال ذذذدصل " يف اطتمتسذذذينات ، وهذذذو ع ذذذا 

 اوالر  الذذذذة واضتذذذذوارين األظتذذذذان عذذذذن اصتزيذذذذرة العربيذذذذة وجنواذذذذا ، وقذذذذد وجذذذذدو  التسذذذذامياتمذذذذن أعمذذذذا: علمذذذذاء  األربعينيذذذذات

يف الثذثينيذات تتنذمن ت ذارير عذن  ئأسذتاذإذل فيداد حسينين  ليي رسائر مطولذة مذن  طو حسينال ا ثون يف أوراق 

مذن مذوث األظتذان يف التذاريخ العذر  ال ذدصل قمذ  علذى يذد العذادل  اإل ذادات أسذ  مذالدترات اظتتستشذرقُت األظتذان ، لحذن

  يف عشذذرة غتلذذدات ،   ذذد راجذذ  الرجذذر إذل  اإلسذذذ ) اظتفصذذر يف تذذاريخ العذذرب ق ذذر  جييواد  لييي ةيياحأالعراقذذ  

 ماريا ىيوفنر و ىوملذل إ غلزرو  روركهارتم ا: لل ا ثُت األظتان مذن ستة وعشرون ستابا أظتانيا و وارل األربعمائة 

3.التهايأورودوكانا كاس  و
 

                                                           

.  59، مرج  ساب ، ص رضوان التسيد، اظتتستشرقون األظتان  1
  

. 76، ص 2111، 1للنشر، اصتزائر،   مدلتة عتي ،  صو: األدب اظت ارن، دار ميم   2
  

.  62، 61، ص ينظر، رضوان التسيد، اظتتستشرقون األظتان، مرج  ساب   3
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متخصذذص يف   ذذ  اللوذذة األظتانيذذة  مصييطفى ميياىر  لييي راغييأ األظتانيذذةاللوذذة  اذلومذذن أبذذرز اظتًترتذذُت العذذرب  

  ، وعمذذذر أسذذذتاًذا اصتامعذذذة عذذذُت الشذذذم  اظتصذذذرية رئيتسذذذا 1962ال ذذذدصل واضتذذذدي  ، ودرس يف جامعذذذة سولونيذذذا عذذذا  

خا ذذة يف غتذذذا:  واألظتذذاشلنيذذة اذذا ، وسذذان لذذ  الفنذذر الح ذذذَت يف دعذذم التوا ذذر بذذُت ال ط ذذُت العذذر  ل تسذذم اللوذذة األظتا

 الدراسات األدبية .

ومنهذذذا متسذذذر يات  واألظتانيذذذةتذذذرجم العديذذذد مذذذن أمهذذذات األعمذذذا: األدبيذذذة  مذذذن وإذل اللوذذذة العربيذذذة والفرنتسذذذية  

 تررتذذاأمإذل  باإلضذذا ةوغذذَتهم .. …  ندكييو ىا رتييرو  ىارمييانو  ليسييين  و  جوتييوذلذذ  األظتذذاشلوروايذذات مذذن األدب 

ؼتتذذارات مذذن أعمذذا: أسثذذر مذذن أربعذذذُت قصا ذذا وروائيذذا عربيذذا وتررتذذة روايذذذة  العربيذذة لألظتانيذذة ومنهذذا علذذى سذذ ير اظتثذذذا:

و   النيييز  و وريتيير ىاندكي وكاسيدار،سمذا تذذرجم إذل العربيذة أينذذا  1وغَتهذا  مذذن األعمذا: ،لطيو حسييين  )األي ذا    

 . هيمرمان ىيسةلالعينة الحريات الزجاجية   و  فريدريك دونماتل

: " االستشذذذذراق األظتذذذذاشل يهذذذذتم بالدراسذذذذة اظتهنيذذذذة للنصذذذذوص ولذذذذي  مبمارسذذذذة التسذذذذلطة  إدوارد سييييعيدي ذذذذو:   

االستشذذراقية ، أن أب ذذى االستشذذراق  إدوارد سييعيدوبالتذذارل سذذان االسذذت عاد أظتانيذذا مذذن دراسذذات  2…"االسذذتعمارية 

الشذذرقية يف  األدبيذةو  غمارهذا ، وب يذ  الدراسذات غذَت محتشذهب  ذىت قذذا  أ ذد بعذس اظتفحذرين العذرب ـتذذ شلاألظتذا

أو دروب أخذذذرى ، وبالتذذذارل سذذذاهم العذذذرب اثذذذدثون أمثذذذا:   إيذذذديولوجيات ابعهذذذا األد  اظتوضذذذوع  دون الولذذذوج إذل 

 وإفتا اضترسة الًترتية بُت األدبُت . ظتاشلاأل باألدبوغَتئ من التعريهب   ا والتأثر بالشحر الح َت  مصطفى ماىر

                                                           

، ص  2119، 1االسادنتية، ال اهرة، مصر،   ، اظتحت ةة : مصطفى ماهر و ارق ع د ال اري، تررتأندس  ماير، الشطب االبداع  ضرورة  ياتية 1
253. 
.213، ص ررتة : سما: أبو ديب، مرج  ساب ، تإدوارد سعيد، االستشراق  2
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تحذاد ختلذو  وغذَتهم و ذىت ال جوليززيهر و ينرلسيون ونيالليلو و رروكلميان وهحلا درس اثدثون أدام علذى  ذ  

من الفحذر العذر  وث ا تذ  مذن أثذر هذالالء اظتتستشذرقُت و ذري تهم  وإسذم ، وال با   عر   وإسذميةجامعة العربية 

 . 1ومنهجهم 

دراسذذذة مذذذنه  اظتتستشذذذرقُت يف نشذذذر الذذذًتاث العذذذر  ،  هذذذو يعذذذًتع  محميييد محميييود الطنييياجيسمذذذا  ذذذاو:  

بفنلهم يف ميدان الشرق والًترتة والتأليهب والط    ي و: : " ول د عمل  م  بعس اظتتستشذرقُت يف مصذر ، بذر إن 

بذذذالًتاث العذذذر  ، وذلذذذا  سذذذان ، مذذذن اتصذذذا: نظذذذرايت األوذل يف النصذذذوص سانذذذ  مذذذن خذذذذ: أعمذذذاعتم ، مث سذذذان مذذذا

   2 ."اسخا و مفهرسا وقارئا وػت  ا وبا ثا مبعهد اظتخطو ات ، وغتالتًسا ألس  علماء هلا الفنناالتصا: الوثي  

من خذ: ا ذع  اظت اشر عمر اظتتستشرقُت وخا ة األظتان اللين أث توا جدية س ذَتة يف التعامذر مذ   ستطاشا 

 ا ظة علي  ،  حان  ل  مذ ظات  طتصها  يما يل  : الًتاث العر  مبرا ل  و ف  واث

 نشا  اظتتستشرقُت ثذث االجتاهات :  أختل -

 نشر النصوص . -1                             

 التعريهب باظتخطو ات . -2                             

 .  3دراسة الفنون وأعذ  الًتاث -3                             

مذ ظاتذذ  والذذيت اسذذتوقفتنا ، هذذ  أنذذ  سذذان يذذرى أن اظتتستشذذرقُت  " دل يحذذن اهتمذذامهم متتسذذاو يف ز ومذذن أبذذر  

الشذذعر ،  نشذذا هم دار  ذذو: التذذاريخ وال لذذدان واصتورا يذذا وستذذب الذذًتاجم والط  ذذات واألدب دواويذذن الشذذعر وخا ذذة 

أخذذرى دل تل ذذى ذلذذا االهتمذذا   ، وهنذذاا علذذو  4س"رية اطتا ذذة مثذذر شذذعر هذذلير والن ذذائاصتذذاهل  واجملموعذذات الشذذع

                                                           

.616، ص وأثرها يف االدب العر  واظتعا ر، مرج  ساب أزتد شتايلو يتر،  لتسفة االستشراق   1
  

. 215، ص مرج  ساب  ،ػتمد ػتمود الطناج ، مدخر إذل تاريخ نشر الًتاث العر   2
  

. 171ػتمد قدور تاج، االستشراق، مرج  ساب  ، ص   3
  

. 217، ص يخ نشر الًتاث العر ، مرج  ساب ج ، مدخر اذل تار انػتمد ػتمود الط  4
  



 الفصل الثالث:                               اإلستشراق األلماني والتحديات الشرقية

 

261 

 

الح َت من اظتتستشرقُت األظتان تعلم النبذو والصذرع وال ذغذة والعذرو  ،  الشذعر أخذل ال تسذ  الح ذَت مذن اهتمذامهم 

 وأعمال  اظتختلفة . 

وال يطانيذذة  األمريحيذذةإن االستشذذراق األظتذذاشل يظذذر مبعذذز: عذذن االستشذذراقات ":  محمييد أرييو الفضييلي ذذو:  

اختلفنذذا معذذ  وإن اظتختلفذذون ، بيذذد أن هذذلا االخذذتذع كتعلنذذا نذذرد د مذذ  ظذذر لذذ  نحهتذذ  اظتميذذزة  ذذىت لذذو والفرنتسذذية ، وي

) مذذذن عذذرع نفتسذذ  أدرا أن الشذذذرق والوذذرب ال يفًتقذذان   ، وهذذذ   جوتييويوىيييان فولفجييان  الشذذاعر األظتذذاشل الح ذذَت 

ا الذذلي أرائ مذذن س ذذار اظتتستشذذرقُت م ولذذة ؿتذذن يف  اجذذة إليهذذا اآلن بعذذد ُمنذذ  قذذرنُت ونصذذهب ال ذذرن مذذن ر يذذر قائلهذذ

  1.وتأثروا اا " األساسيةاألظتان اللين أنصفوا اضتنارة 

بفنذذر االستشذذراق األظتذاشل علذذى الذذًتاث العذذر  ويف تعاظتذذ  معذذ  باظتنهجيذذة اظتناسذذ ة الذذيت تذذر ؼتتلفذذة أرييو الفضييل يعذًتع 

عذذذر  ال ذذذدصل واضتذذذدي  واالرت ذذذا  الوثيذذذ  بذذذُت عذذذن اظتذذذدارس االستشذذذراقية األخذذذرى ، ويف تأثرهذذذا االكتذذذا  مذذذ  الشذذذعر ال

 .الشرق والورب

ون ذذدئ يف  واألدبسذذان للمتستشذذرقُت تذذأثَت س ذذَت يف التوجهذذات الث ا يذذة الذذيت سذذجل  علذذى متسذذتوى الفحذذر    

عامذة سنظريذذة األدب اظتختلفذذة  النظريذذاتالث ا ذة العربيذذة ، وذلذا مبذذا دتيذذزوا بذ   راء   ذذدها ولذذو تط يذ  مذذا تو ذل  إليذذ  

، مذذذذن أمثذذذذا:  2نه  علمذذذذ  دل ي تدعذذذذ  اظتتستشذذذرقون ابتذذذذدعا ، بذذذذر هذذذذو مذذذنه  أشذذذذاع  يف الوذذذذرب أعذذذذ  اظتفحذذذذرين ومبذذذ

مذذن خذذذ: إسذذراء اظتذذنه  التذذارمت  واظت ذذارن وتذذأثر اظتفحذذرين واظتهتمذذُت  ريشييفو كييارا رروكلمييان  وويتيير و،   ويسييررا

تسذذ  بذذللا قاعذذدة  حريذذة جديذذدة ذات مذذنه  العذذرب اذذلئ اظتنذذاه  وانعحتسذذ  علذذى أعمذذاعتم األدبيذذة والفحريذذة وتأس

 أظتاشل يعح  التأثر االكتا  لألديب العر  .

                                                           

. 57، 51، ص 1995، 6بدران، االستشراق األظتاشل اظتعا ر، غتلة   اق الث ا ة والًتاث، العدد  الفنرػتمد أبو   1
  

. 195، ص مرج  ساب ، االستشراق، ػتمد قدور تاج  2
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مذذ    يف تعا يذذ ونولدكييعلذذى  ري ذذة  ايف ستابذذات بعذذس أدبذذاء العذذرب اظتعا ذذرين ؽتذذن سذذارو  ونولدكييأثذذر مذذنه   

نظريذة اظتتستشذرقُت ، الذلي قذد  موثذ  و ذ   طيو حسيينهذلئ الفئذة عميذد األدب العذر   صذدرالًتاث األد  ال دصل وت

ولذي  مذن اصتاهليذة أل ذا  اإلسذذ الن دية ، ور ذس الحثذرة اظتطل ذة يف األدب اصتذاهل  ، واعت هذا متبولذة بعذد ةهذور 

 .1 ياة اظتتسلمُت وميوعتم أسثر ؽتا دتثر  ياة اصتاهلُت  -بنظرة –دتثر 

ر أو  ذىت بعذذس ال نذايا الذيت متسذذ  األظتذاشل سذذواء يف اظتذنه  أو الفحذ قباالستشذرامذن أبذرز العذرب اظتتذذأثرين  

خا ذذة الشذذذعر الحذسذذذيح  العذذذر  وقذذذد ألذذهب لذذذللا ستذذذاب حتذذذ  عنذذذوان األدب اصتذذاهل  ، وأثذذذار  يذذذ  قنذذذايا  ذذذو: 

يف عنهذذا متستشذذرقون أظتذذان ُسثذذر واستفاضذذوا الشذذعر اصتذذاهل  ونتسذذ ة وأ ذذباب  و   ي تذذ  ، نفذذ  ال نذذايا الذذيت حتذذدث 

 .وغَتهم .... ووفلهالأ الوارد و حر  رايسرةوىان راليدراستها ال ب  عنها أبرزهم 

… من أشذهر أسذاتلة االستشذراق وأبذرزهم ، ختصذص يف دراسذة اللوذات الشذرقية وتدريتسذها   ليتمان يعت   

الذذلي سذذان يدرسذذ  التسذذريانية خا ذذة واللوذذات  ليتمييان ئيف اصتذذزء الثالذذ  مذذن أيامذذ  عذذن أسذذتاذطييو حسييين ويتبذذدث 

 .       2التسامية عامة 

ب  إليها اهتما  وع و: الطذ ب العرب يف شرقُت سان  قوية ومالثرة مي  ، جلتدري  اظتتست  ري ة 

سللا بنهجهم و حرهم  ي  ؾتدئ  عجاب إ متف  يوًما تأثرئ ام ودل اللي طو حسين اصتامعات وأبرز مثا: 

وسيهب أالئم بينهما سيهب استن   اضت ائ  من ذلا النص " علمٍت أ دقتا اآلخر   :معج ا بفحر أ د اظتتستشرقُت

غها  خر مر ة علما ي رأئ الناس  يفهمون  ، وكتدون   ي  شيئا ذا با: " و  أوسيهب 
3  . 

                                                           

. 142،  141، ص  اظتيزان، مرج  ساب معالي  ، االستشراق يف منلر  1
  

. 572، ص 1973، 6،    اضتدي  و لت  االستعمار الور ، دار الفحر، بَتوت، الفحر اإلسذمػتمد ال ه   2
  

.  167، ص 1981، 8ر العلم للمذيُت، بَتوت،  ، دا    تسُت، ن د وا ذح  3
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موقهب بعس اظتتستشرقُت األظتان ال دامى ؽتن شححوا يف   ي ة الشعر العر  ال دصل طو حسين وقهب  

 اب سثَتة ومنها الشهرة واال تخار ، وا أشعارهم اذل ال دامى ألجر أس وانتبال  من بعس الر واة وغَتهم اللين نتس

وأقر ما … يعة أينا ر س شعر اليمن يف اصتاهلية ، وتحاد نر س شعر ربأ نا ي  ي و: عن موقف  هلا : " أ

وإفتا موقهب  اإلنحار و: موقهب الر س أو ن  علينا األمانة العلمية أن ت هب من الشعر اظتنري اصتاهل  ، ال  توج

1الشا واال تيا  . " 
 

راء اصتذاهلُت اظتعذرو ُت وشذحا يف  ذبة شذعرهم ومذا ر اصتاهل   ي  تعر  صتملة من الشع  يف شح   يف الشعت د

، ومذذن بذذُت ؿُتذذر علذذيهم وأضذذيهب إذل شذذعرهم و ذذىت  يمذذا قيذذر عذذن شخصذذيتهم وشذذاعريتهم وتنا ذذ  مذذ  أشذذعار سثذذَتة 

والحيارث رين  ميرو رين كلثيوم و المهلهيلوو ئي ميرو رين قيمو دييد رين االرير  ، و  لقمةو امرؤا القييهالالء 

نري . األ شىوطرفة رن العدد و حلزة
ُ
 ،  نذ الشعر اظت

 –دل يورد شيئا من الشعر اصتاهل  اللي دع  التسياسة اذل ؿتل   طو حسينوقد أرت  الن اد على أن  

و  على الرغم من أن  أ ا:  ديث  عن اظت امات الظنية والفر  –وقد ع د  صذ عن الشعر يف ستاب   يها 

 . 2  صل لحن  دل ينت  اا إذل النهاية اليت ع د من أجلها عنون   ،اظتتخيلة

الذلي يذرى أن شذحر   نولدكيوسار على التشحيا يف وجود الشعر اصتاهل  على خطى اظتتستشذرق األظتذاشل  

ا  ، وأ ذا قذد دل يحن قدنتا جًدا وأن االشحا: اظتن ولة يف الشعر تثَت الشا واالهتمذ امرؤا القييال صيدة يف عصر 

ميذديذة ، ويذرى  ستتسذمائةمن  ويذر ، وأنذ  ال يوجذد بيذ  شذعري وثيذ  الذن ص يرجذ  يف زمنذ  إذل بز نشأت ق ر ذلا 

العصذذر الع اسذذ  وقيذذا  الدولذذة الع اسذذية يف ال ذذرن الثالذذ  اعتجذذري أيذذن توذذَت  أن ن طذذة حتذذو: الشذذعر العذذر  مذذن بدايذذة

 الشعر العر  وسان ؼتتلفا .

                                                           

. 275، 271، ص     تسُت، يف األدب اصتاهل ، مرج  ساب   1
  

421، ص 1969ينظر، نا ر الدين األسد، مصادر الشعر اصتاهل ، دار اظتعارع للط اعة والنشر، مصر،   2
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فإن الكثرة ادلطيقة مما  ،نيىو سوى مرآة عاكسة حلياة ادلسيم اىي  ماأن ما يسعى بالشعر اجل  طه حسينويرى 

متثل حياة  إسالميةفه   اإلسالمليست من اجلاىيية يف ش ء وإمنا ى  متحولة بعد ظهور يسمى أدبا جاىييا 

 . 1ادلسيمني وميوذلم أكثر مما متثل حياة اجلاىيني 

حيتوي ألفاظا وتراكيب يف الشعر العريب القدمي أنو  الذي كان يرى  نولدكه وذىب كذلك فيما ذىب إليو  

عيى ذلك الرتتيب وتكرار األلفاظ  واألفكار  احملافظة صعبة الفهم وغزيرة ادلعىن ، وبذلك فه  صعبة الرتتيب، و

بني نصوص الشعراء حيتاج وقتا وزمنا أطوال لفهم ىذا الشعر ، بل أنو دلن يتسىن فهمو إال إذا جاء كامال 

القصيدة واختالف أشعار الشعر أو كما يتحدث عن حفظ الشعر وترتيب أبياتو ووحدة موضوع    ،مضبوطا

تشاهبها بني نصوص الشعراء حيتاج وقتا وزمنا أطول لفهم ىذا الشعر ، وىذا مما جيد الصعوبة مبكان ويصعب 

 يف ىذه ادلسائل كّيها .  سينطه ح و نولدكهتوارثو بني األجيال العربية ، فكان التوافق واضحا جًدا بني آراء  

 دافع مخسة اعتمدىا ليّشك يف الشعر اجلاىي  :  طه حسينـلكان 

جافة بريئة يف الشعر الديين القوي والعاطفة الدينية ادلتسيطة عيى أن الشعر " يظهر لنا حياة غامضة  ىرأ -1

قوية تدعو أىيها اىل أن جيادلوا عنها ما  وأما القرآن فيمثل لنا حياة دينية…النفس وادلسطرة عيى احلياة العيمية 

  2" .وسعهم اجلدال

اىييني ، اجلواالقتصادية ليعرب  ال ميثل احلياة الدينية والعقيية والسياسية –الشعر اجلاىي   –فهو هبذا   

ا من شونة والغيظة واحلياة اجلافة ، وإمنا وصف عواطف رقيقة ، أمال جيسد من الناحية العقيية تيك اخلفالشعر 

ترحال قوافل قريش دليل عيى ذلك ، وأما  مع الروم ، و اإلسالمقبل الناحية السياسية فكان ليعرب عالقات 

 اىل ادلعامالت االقتصادية اليت كانت موجودة يف اجلاىيية ، أما من الناحية إشارةالناحية االقتصادية فال يوجد أي 

                                                           

. 76، ص، يف األدب اجلاىي ، مرجع سابق، طو حسنيينظر  1
  

.  08، ص نفسورجع ادل  2
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ومذذن … زى أال ميذذاة الصذذبراء وال اديذذة وال يعذذزى اذذا إال مذذن نذذواح ال نتثلهذذا دتثذذيذ تامذذا االجتماعيذذة  ي ذذو: : "ال يُعذذ

إليذ  ،  ذ ذا ذسذر  ذلسر يذد: علذى اصتهذر ال  اإلشذارةعجيب األمر أنا ال نحاد ؾتد يف الشعر اصتذاهل  ذسذر لل بذر أو 

1…" أسثر وال أقر 
 

شعر بعيد سر ال عد على أن اللوذة العربيذة يف العصذر اختذع اللوة بُت عرب الشما: وعرب اصتنوب مي  " ال -2

2" .اللي يزعم الر واة أن  قير  ي 
 

سذذذر ق يلذذذة مذذذن هذذذلئ ال  ائذذذر ذ "ال بطانيذذذة  ذذذ الذذذدا   الثالذذذ  هذذذو اخذذذتذع اللهجذذذات بذذذُت ال  ائذذذر العدنانيذذذة و -3

هجذذات يف شذذعر هذذلئ ال  ائذذر يف الحذذذ  ، وأن يظهذذر اخذذتذع اللوذذات وت ذذاين الل مذذله هاالعدنانيذذة لوتهذذا وعتجتهذذا و 

لوذة وا ذدة وعتجذات مت اربذة، ولحننذا ال نذرى شذيئا مذن ذلذا يف الشذعر ر  ال ر ن على العذرب فاللي قير ق ر أن ي

3 ".اصتاهل العر  
 

علذذى  قذذد   قذذد بذذُت الشذذعر اصتذذاهل  وال ذذر ن الحذذرصل وتشذذااها بشذذحر س ذذَت وسذذأن الشذذعر اصتذذاهل  األلفذذا تذذداخر  -4

ذذا أراد  ذذوال وسذذعنسمذذا يُ ذذد  الثذذوب علذذى قذذد  البتسذذ  ال يزيذذد وال يذذال ذذر ن واضتذذدي    ،  هذذو يذذرى بذذللا أن 4 ة ص عم 

 ة . ااألمر بعيدا على الط يعة واظتنط  وال نتحن للتطاب  أو التشاب  إذل هلئ الدرجة من اظتواز 

ب نتسذان متنذ  لألهذواء واظتذالثرات   الر واية والر واة :  الرواية الشفوية ت  ى وإفتا ػتر الشذا واالنت ذا:  هذ  مرت طذة -5

 اإل ذذذذقسمذذذا هذذذو معذذذر  للنتسذذذيان وغَتهذذذا مذذذن العوامذذذر األخذذذرى علذذذى اختذ همذذذا عتذذذلا ال نتحذذذن التصذذذدي  اذذذا أو 

 ذهب عنذد اسذتخذص هذلئ نعر و ينها ينيهب وي و: : " وؿتن ال الشها أبدا ،  الشعوبية قد تالثر على رواية تلصب

ر  ذذُت ي ذذرأ الشذذعر الذذلي طذذمنهذذا قاعذذدة علميذذة ، وهذذ  أن مذذالرخ اآلداب مظالنتيجذذة وتتسذذجيلها ، وإفتذذا نتسذذتخلص 

 أو تأييذذد  ريذذ  مذذن العذذرب علذذى  ريذذ يتسذذمى جاهليذذا أن يشذذا يف  ذذبت  ، سمذذا رأى شذذيئا مذذن شذذأن  ت ويذذة العصذذ ية 
                                                           

. 87، ص  ساب مرج  األدب اصتاهل ، يف     تسُت،    1
  

. 88، ص نفتس اظترج    2
  

3 114.6،  113، ص نفتس  
  

4   . 121نفتس ، ص  
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سذذية قذذد لع ذذ  دور يف اضتيذذاة التسياالذذيت يالديهذذا الشذذعر عصذذ ية ال  يلذذة أو ال وكتذذب أن يشذذتد  هذذلا الشذذا سلمذذا سانذذ 

   1" .للمتسلمُت

انت ذذادات سثذذَتة خا ذذة  يمذذا يتعلذذ  باألسذذ اب الذذيت ر هذذا أ ذذا مذذدعاة للشذذا يف الشذذعر لطييو حسييين وجهذ   

اصتذذاهل  ، وسذذلم اذذا   ذذائ  لنفذذ  وجذذود الشذذعر اصتذذاهل  أ ذذذ ، ومذذن األسذذ اب مذذن رد هذذا اذل سياسذذة أو دينيذذة أو 

أو ال صا ذذذون أو مذذذا وضذذذ  لوايذذذات شذذذع وية  الذذذر واة ضذذذع و أو أخذذذرى رد هذذذا إذل ال صذذذص ومذذذا اجتماعيذذذة أو جورا يذذذة 

  حذذذذا االوضذذذذعوها وؿتلوهذذذذا علذذذذى الشذذذذعر اصتذذذذاهل  ،  هذذذذو اذذذذلئ الذذذذرو اة و  اختاذهذذذذاألجذذذذر الشذذذذهرة أو غايذذذذات أخذذذذرى 

الذذلين نفذذوا الشذذعر اصتذذاهل   –الذذلي سذذ   ذسذذر أشتذذائهم  –واألسذذ اب ويتوا ذذ  بشذذحر س ذذَت مذذ  اظتتستشذذرقُت األظتذذان 

 .  وشحوا يف  بت  

،  لطاظتذا عذ  عذن ثنائذ  وإعجابذ  طيو حسيينأثر اظتتستشذرقون رتذيعهم واألظتذان مذنهم يف  راء وأ حذار ومذنه   

  ىييوار باألسذذتاذ اإلعجذذابشذذديد  إنذذٍتي ذذو: : "   ذذُت  هذذو يعذذرب عذذن شذذوف  يف معذذر   ديثذذ قفهم ،  هذذاااذذم ومبذذو 

 2 ".العر  األدبيف تاريخ ال ييمة تائ  العلمية من الن األ يانومبا ينتهون إلي  يف سثَت من وبطائفة اظتتستشرقُت 

يف  ليتميان األسذتاذمبجمذ  اللوذة العربيذة : " ومذا أنتسذى  لذيت أنتسذى  ليتميانيف  فذر تذأبُت طيو حسيين قا:  

، وسذذان  ليتمييان األسذذتاذمذذالدتر مذذن مذذالدترات اظتتستشذذرقُت يف مذذالدتر لي ذذزج ، وسنذذ  أل ذذ   ذذديث  يف هذذلا اظتذذالدتر ، وإذا 

بذذُت يذذدي هذذلا اصتمذذ  مذذن  سأنذذ  تذذأثر أن يذذرى تلميذذلئ يتبذذدث اا شذذديدي حذذ  بحذذاءً  –ة يف ذلذذا اليذذو  رئذذي  اصتلتسذذ

هذذلئ اظتذذودة الذذيت تحذذون بذذُت  ليتمييانذن بيذذٍت وبذذُت إسانذذ    العلمذذاء اظتتستشذذرقُت الذذلين أق لذذوا إذل هذذلا اظتذذالدتر يف لي ذذزج

       3اآلباء واألبناء. "

                                                           

. 146،  145، ص  ساب مرج  األدب اصتاهل ، يف     تسُت،   1
  

. 144، ص نفتس رج  اظت  2
  

.  118، ص  ذح الدين اظتنجد، اظتتستشرقون األظتان، مرج  ساب   3
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تتلمذلوا علذى يذدا األظتذان مذن اظتتستشذرقُت سذواء يف سذُت العذرب الذلين إذا ال ظنا جيًدا ور دنا جر  اظتتمدر  

 علذذذى الذذذراب  اظتعذذريف رابذذذ  اظتذذودة والعذقذذذة الشخصذذذية بينهمذذا وهذذذلا مذذذا   ننذذذا ؾتذذذد زيذذادة األظتانيذذةاصتامعذذات العربيذذذة أو 

يتبذدث عذن عندما  ةلح الدين المنجدو ىت  فيشرئ وأستاذ ىا أ األيوريو  وأستاذئطو حسين ال ظنائ م  

ؾتذذدئ سثذذَتا يف عذقذذة العذذرب مذذن اظتفحذذرين  وغذذَتهم سثذذَت، وهذذلا مذذا ال…  مصييطفى السييدا يو إلذذيهم   بذذوقر عذقتذذ  

 .  من غَتهم األظتان أوروبيُتواألدباء م  متستشرقُت 

ر أن يُلذم متأثرا دائما باظتتستشرقُت و رائهم :" وسيهب نتصور أستاذ لألدب العر  ال يُذل م وال ينتظذ  طو حسيني و:  

مبا انتهى ألي  الفرن  ) اظتتستشرقون  مذن النتذائ  العلميذة اظتختلفذة  ذُت درسذوا تذاريخ الشذرق و دابذ  ولواتذ  اظتختلفذة ، 

  1 ."وإفتا يُلم   العلم اآلن عند هالالء الناس من علومنا و دابنا وتارمتنا

مذن قنذايا العربيذة اللوويذة والتارمتيذذة  اصتديذدة يف  هذم تشذَت بتفتسذَتاأاأسذهم  دراسذات اظتتستشذرقُت األظتذان  

عم   أثذر هذالالء يف وغَتها ، م  قصور العرب على معر ة تراثهم لو دهم مبنأى عنهم وعن مناهجهم ، ؽتا  واألدبية

 .عنذدهم  األمذن األدب العر  ومعر ت  ودراسذة وسذللا أثذرهم يف  حذر العذرب أنفتسذهم  هذم ال يلتمذون العلذم اآلن و

من درسذذوا يف ذمذذطييو حسييين  وأحمييد جنيييف ائجذذ  جليذذة وبوضذذوح س ذذَت ؽتذذا قذذا  بتط ي ذذ  هذذلا مذذا ةهذذرت نت 

 كيأمين ييوليؽتن درسوا يف اؾتلًتا ، أو ما أخلئ اتصذا: باظتتستشذرقُت يف اظتعاهذد    دد الرحمن  رري رنتسا ، أو 

فحذذرين ال ذذارزين الذذلين  ،  ذذنذ ظ هنذذا ثلذذة س ذذَتة مذذن اظت 2 العقييادو المييازنيذهذذلئ اظتذذلاهب مذذن غذذَتهم سذذ اأو مذذن ن لذذو 

العذذر  اضتذذدي  خا ذذة هذذم مذذن خركتذذ  معاهذذد أوروبيذذة استشذذراقية أو مذذن  األدبيف  اإلبداعيذذةسانذذ  عتذذم ال صذذمة 

 .   واإلبداشتذميلئ متستشرقُت سلحوا درام يف ال ب  

                                                           

.113ص مرج  ساب ، ،     تسُت، يف األدب اصتاهل   1
  

.  235، ص 1975، 1، ال اهرة،  ، دار االعتصا اجهة نظريات الن د األد  اضتدي ، خصائص األدب العر  يف مو نور اصتنديأ  2
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هب  ولذذ  اظتواقذذ  بنذذار ت عامذذة واألظتذذاشل خا ذذة تولذذدت  راء ؼتتلفذذة و باالستشذذراعومذذ  هذذلا التذذأثَت والتذذأثر  

هذو غذر  ور نذت  ر نذا مطلً ذا   الفئذة األوذل سانذ  معارضذة وبشذدة لحذر مذا  تبُت العرب  حر سان ل  موقف  و ج

 حسييينو مالييك ريين ندييي، و ميير فييروخ، وأنييور الجنييدي، و أحمييد فييارس الشييدياق، و ييريأ أرسييلنأمثذذا: 

بالوذذ  يف موقفهذذا  -غَتهذذا   ن العذذرب ، هذذلئ الفئذذة مذذن اظتفحذذري الطهطيياوي إسييما يل و محمييد  ييزت، والهييراوي

 دييد العميييأ ومناهجذذ  سذذواء سانذذ  علميذذة أو غذذَت علميذذة ، و  مدارسذذ اظتعذذادي ور نذذها االستشذذراق علذذى اخذذتذع 

، وسانذذ  لذذ  ماللفذذات سثذذَتة يف بذذاب االستشذذراق ويف   ذذر نذذُت ألي عذقذذة بذذالورب فتذذوذج مذذن هذذالالء الر ا الييديأ

ئ الحتذذب وأنظذذر سيذذهب ي ذذالوون يف موضذذوش الفذذرق ونشذذأأا ، وسيذذهب يلجذذون التصذذوع  يذذ  ي ذذو: : " تأمذذر يف هذذل

ولتلفذذون يف هذذلئ ال نذذية ، مث سيذذهب يتسذذتميتون يف إبذذراز هذذلئ االجتاهذذات الفحريذذة اظتتعارضذذة وسذذأ م يريذذدون أن يعر ذذوا 

تشذذذور األمذذذذة  أجكجذذذة تأن تظذذذذر  ي ذذذة م دائمذذذاعتذذذا  يهيئذذذوا ذذذذىت  ازدهذذذرتالعوامذذذذر الذذذيت اذذذا الًتبذذذة الذذذيت  يهذذذا نشذذذأت و 

يعشذعر اطتذذع ولألسذهب سثذَت  وتتستهلا قواها وتتستبوذ على  حر علمائها ولب  قادأذا  تنذرب بيذنهم الفرقذة و

  1" .من ذلا قد سان 

ذذذ  لوًمذذذا سذذذديًدا إذل تذميذذذلئ  اليييديأدل ي تصذذذر   علذذذى لذذذو  االستشذذذراق وذم ذذذ  وسذذذر مذذذا يتصذذذر بذذذ   هذذذو "يوج 

) باألقنعذذة   العلميذذة الذذيت يتخفذذى اذذا اظتتستشذذرقون ،  عهماأـتذذدبتسذذ ب  االستشذذراق مذذن ال ذذا ثُت العذذرب وللمتسذذلمُت

2" .مبناهجهم ال بثية واؾترارهم وراءها وان هارهم
 

ونعذتهم بالنذعفاء الذلين ال يتسذتونون  –سما رأينا ساب ا   –ومنهم من وقهب الذئم ألبناء جلدت  ومفحريها  

مبزاعمذذ    اـتذذدع  قباالستشذذرامذذن اظتتستشذذرقُت  هذذم ان هذذروا يف دراسذذتهم وال يت ذذدمون يف ذلذذا اال بتوجيذذ  واشذذراع 

العلمية وسهل  علي  مهمذة التسذيطرة وهذاهو أ ذدهم ي ذو: : " ومذن أعجذب العجذب  ن جتذد أم ذ  مثذر أمتنذا تشذحر 

                                                           

. 26، ص 1992، 3،  ظتنصورةا، اث، دار الو اء للنشر والتوزي ، اظتتستشرقون والًت بالدي ػتمود ع د العظيم  1
  

.  116، ص ػتمد  اش ال، خصومة االستشراق، مرج  ساب   2
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ذذد وتعظذذم أمذذر سذذارق  وثائ هذذا جمل ذذرد أ ذذم ا تفظذذوا اذذا أو قذذدموا إلينذذا  ذذورة منهذذا ، وعهذذدي بالذذدو: الواعيذذة أ ذذا  ودتج 

1وثائ ها من أن ت   يف أيدي أعدائها ."  رق تفنر 
 

يف ستابذذذذذ  ) االستشذذذذذراق ومناهجذذذذذ    يتبذذذذذدث عذذذذذن اظتدرسذذذذذة األظتانيذذذذذة يف   سيييييعدون السيييييامو ؾتذذذذذد أينذذذذذا  

اضترسذذذات االسذذذتعمارية  يذذذ  االستشذذراق وتطلعذذذات االسذذذتعمارية وأ حارهذذذا العدائيذذذة ولتمذذذر االستشذذذراق األظتذذذاشل وزر 

شذذراق األظتذذاشل قذذد سذذاعد يف خدمذذة األغذذرا  الوربيذذة الذذيت سانذذ  معظذذم دو: أوروبذذا تتسذذعى ي ذذو: : " بيذذد أ ن االست

2 .يها "لإ
 

يرى سللا أن الدور األظتاشل دل يحن إكتابيا يف التسا ة األدبية وغَتها  هو قد سخر  اقات  طتدمذة أغذرا   

نذذذوان ) عذذذن لوذذذة الحتابذذذة واللوذذذة بع فيييوللرسالوذذذرب والًتسيذذذز علذذذى اظتاللفذذذات الطائفيذذذة والتصذذذوع متستشذذذهًدا بحتذذذاب  

لتسذذذاخرة مذذذن الذذذًتاث العذذذر  يف دراسذذذت  اوبعذذذس  راءئ  ا رروكلميييانكيييار عذذذرب ال ذذذدماء   ، وسذذذللا الشذذذع ية عنذذذد ال

 أعمال  اليت دل يراع   يها التوازن بُت ال ر ن الحرصل والشعر العر  . و   هاوزنلفالتارمتية ، وسللا 

بتن يذذ  األذهذذان إذل أقتيذذة   مييارتن ىارتمييان"   ذذد قذذا  اظتتستشذذرق   :وعذذن مذذنه  اظتتستشذذرقُت يتبذذدث وي ذذو: 

  ، وقذذذد سذذذ    هذذذلئ 1912لدراسذذذات االسذذذذمية عذذذا   األظتانيذذذةدراسذذذة العذذذادل العذذذر  اضتذذذدي  ،  أسذذذ  اصتمعيذذذة 

 توا ذذر نشذذا ها إذل اليذذو   وال تذذزا: هذذلئ اصتمعيذذة 1845رتعيذذة اظتتستشذذرقُت  األظتانيذذة الذذيت تأستسذذ  عذذا  اصتمعيذذة 

3 ."بال يا  بالدراسات الشرقية يف أظتانيا
 

 ئال يذ   ساسيي سيالأ الحياج، إال أن  واإلسذذم العلميذة واظتوضذوعية واالهتمذا  بذالًتاث العذر   الذروح م  

االستشذذذراق األظتذذذاشل مذذذن النزعذذذة التسياسذذذية واالسذذذتعمارية   ذذذد  يذذذر بذذذُت األظتذذذان واالسذذذتعمار ، رغذذذم ػتذذذاوالت قامذذذ  

                                                           

.113، ص  ػتمد  اش ال، خصومة االستشراق، مرج  ساب   1
  

2 . 113، ص 2111، 1،   ، االستشراق ومناهج ، دار اظتناه  للنشر والتوزي ، عمان األردناسعدون التسامو  
  

3 .  116، ص اظترج  نفتس  
  



 الفصل الثالث:                               اإلستشراق األلماني والتحديات الشرقية

 

270 

 

رتلة مذن اظتيذزات لالستشذراق األظتذاشل تث ذ  أنذ    سالأ الحاجُوفر دان يف أ ري يا ، وم  هلا ال يذُ بعس ال ل الستعمار

1 .سان من عوامر التأثَت االكتا  يف الث ا ة الوربية عموما والث ا ة األظتانية خصو ا
 

ي ذدمون ال ذب ،  هذم أ يانذا ال  و ذر هماختل أ باب هلا الرأي من االستشراق موقفا مناهًنا يف أقواعتم  

 اإلسذذمياتن عذد  اهتمذا  معظذم اظتتسذتعربُت وعلمذاء إ ":محميد أركيونالصذدد  ا ىت جملتمعاأم  ذُت ي ذو: يف هذل

بالنتسذذ ة إذل ت ذذد  ال بذذ  العلمذذ   هامشذذيُت ذذون  الذذ عس ومتسذذتويات  هذذلا يذذد: إذل أي  ذذد  ي إنتذذاجيذذدرس  الوذذربيُت

2 ."اللي يط    الوربيون على غتتمعاأم باللات
 

 ذُت ي ذو:  واألد ئمة على العرب يف ت اعتسذهم وإقتالذ  مبذورثتهم الث ذايف الذ أركون نف  الوق  يلت   يف 

ال كتبذذد أضذذا: شذذيوخ االستشذذراق يف ارسذذاء دائذذم منهجيذذة يف ال بذذ  والذذدرس عتذذا مذذن  أركييون:" إذا سذذان  اهلل عطييا 

يشذذهد  يذ  ت اعتسذذا يف   ذذر ال بذذ   م اإلسذذذخصذائص العلذذم وال ذذدر الر يذ  ، وذلذذا يف زمذذن سذذان ال نذاء العذذر  

بالذلات أي يف  هذادر ع روا واظتنهجية االستشراقية ت دوا اليو  عاجزة من مواس ة ما يتستجد يف … وختلفا يف منهج  

تتطور بفعذر اصتهذود العلميذة اظت لولذة يف   ذر العلذو   ا ناءات ال ب  العلم  واألسادنت  من مناه  م  ال تنف

   3 ".واجملتم  اإلنتسان

األظتانيذذة يف  ر هذذا ومنهجهذذا ال بثذذ   ةومذذن الدارسذذُت العذذرب مذذن سذذانوا منصذذفُت اجتذذائ االستشذذراق واظتدرسذذ 

ل ذد ةهذرت دراسذات    "ي ذو: :الجديوري  يحييومعاصتتها للدرس العرس العر  األد  واللووي والشعري ؾتد مذنهم 

 رسذذة ت شذذَتية اسذذتعمارية ومنهذذا   االستشذذراق   اظتنفعذذر الذذلي يعتذذبسثذذَتة عذذن االستشذذراق واظتتستشذذرقُت منهذذا التسذذط

                                                           

،  2112، 2االسذم   بَتوت، م   دار، دار اظتستشراقية يف الدراسات االسذمية،   د اطتطاب االستشراق  الظاهرة االينظر سادل ساس  اضتاج 1
 .146ص 
. 15، ص 1986، 1هاشم  ذح، منشورات مرسز االفتاء ال وم ، بَتوت،   :، تررتة االسذم  ، تارمتية الفحر العر ػتمد أرسون  2

  

. 262، ص ػتمد  اش ال، خصومة االستشراق، مرج  ساب   3
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  أ ذذوعتا عذذلذذو  الشذذرقية ورتعالذذلي يتسذذَت يف االجتذذائ اظتنذذاد الذذلي يذذرى االستشذذراق  رسذذة علميذذة منهجيذذة بعثذذ  ال

 . 1ال متلو من هاذين اصتان ُت "  قواالستشرا تها ونشرأا نشرا علميا مت ًنا  و 

" ين وذ   :هذو يعذود وي ذو: هذار التسل  وم ارنت  بذاألثر االكتذا     لألثر  هو ال متف  اعتدال  يف موقف  و 

 مذذر اظتتستشذذرقنظذذر إذل االستشذذراق علذذى أنذذ  تيذذار  نذذاري  يذذ  مذذا يف اضتنذذارة مذذن ػتامذذد ومتسذذاوئ .. وسذذان عنأن 

2". د النصوص ونشر الحتب أو: عمر كتم  أ و: التب ي  و وائد النشر نيف أ و:  رررجستراساشل  ظتاأل
 

اذل شذذ   خذذر يف  ديثذذ  علذذى االستشذذراق أظتذذاشل وأثذذرئ االكتذذا  ، وعتذذلا رأينذذا  يذذ  اظتعتذذد: يف  ر ذذ   وينت ذذر

" إذا سانذذذذ  جهذذذذود اظتتستشذذذذرقُت الح ذذذذَتة يف حت يذذذذ  الذذذذًتاث ونشذذذذرئ   ذذذذد أ ذذذذادت  ائذذذذدة س ذذذذَتة نتسذذذذتطي   : ذذذُت ي ذذذذو:

تذذأليهب أن ن ذذهب موقذذهب اظتتسذذتفيد وعلينذذا يف غتذذا: ال… ،  ذذ ن جهذذودهم يف التذذأليهب ليتسذذ  سذذللا  إليهذذا اال مئنذذان

، و هذارس اظتخطو ذات .. وتذاريخ األدب العذر  ننتسذى جهذودهم التصذنيفية يف غتذاالت اظتعذاجم  ال و الواع  اضتذلر

   3 ". هلئ وغَتها جهود تصنيفية النتحن االستوناء عنها والتهوين من شأ ا رروكلمانذذل

 ذذر  ذذنيعهم نبليذذر أعمذذاعتم و توقفهذذا واعًت ذذ  بالذذيت سانذذ  معتدلذذة يف م  ائشيية  دييد الييرحمنؾتذذد سذذللا 

ثنذذا ر أن  ذذبوتنا مذذن إ وبينذذ تنا اضتديثذذة قامذذ  علذذى استذذاع اظتتستشذذرقُت ، نذذبنذذ  الشذذا   أن   أةهذذرت يذذ  "

الدام  الث ير ، مهدت عتذا ألذوان الذدخائر العربيذة الذيت وجذدت بذُت أيذدينا ػتذررة موث ذة ، نولذُد اذا يف دراسذة ؼتتلذهب 

  4."اثيةًت ية والاظتوضوعات الفحر 

الث ذذذذايف واألد  ويف غتذذذاالت عذذذد ة ، وتوقفذذذ  عنذذذد منهجيذذذذتهم  اإلنتذذذاجاظتتستشذذذرقُت يف  غتهذذذوداتدل تنحذذذر 

والصذذواب ، وت  ذذى اظتتعم ذذة واظتوضذذوعية يف التعامذذر مذذ  الشذذعر العذذر  خا ذذة ال ذذدصل منذذ   حذذر عمذذر معذذر  للخطذذأ 

                                                           

.  9، ص  ، مرج  ساب اصت وري، اظتتستشرقون والشعر اصتاهل وهيب لت   1
  

. 11،  11ص   ،نفتس  اظترج   2
  

. 12، ص نفتس   3
  

. 83،  82، ص منلر معالي  ، االستشراق يف اظتيزان، مرج  ساب   4
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ال صذذذد وموضذذذوعية الطذذذرح  اكتابيذذذةاألظتذذذان تشذذذهد علذذذى  اظتتستشذذذرقُتالني ذذذة وال صذذذد يف ذلذذذا الفيصذذذر ، وجذذذر أعمذذذا: 

 والدراسة .

 اإلستشذذذراق رح طذذذالذذذلي تعامذذذر مبوضذذذوعية مذذذ  ال محميييد روحيييي فيصيييلومذذذن  ئذذذة اظتعتذذذدلُت سذذذللا ؾتذذذد 

يذذة االرث العذذر  أل ذذباب  وهذذلا ال ينفذذ  أبذذدا اجملهذذودات   علذذى أ سذذدالذذلي أ ييريأ أرسييلن ومناهجذذ  وسذذللا 

أن ينذذفوا إذل الشذذذعر العذذر  وتارمتيذذذ   اوغذذَتهم ؽتذذذن اسذذتطاعو رروكلمييان  و ورايسيييرو و دكييونول :الذذيت قذذدمها أمثذذذا:

 .   مويفهموا سذ  العرب ويت نوا لوته

  مذذذن ال ذذذا ثُت مذذذذن أ ذذذباب الث ا ذذذذة العصذذذرية ت ذذذدي تفذذذذاعذ أسذذذ  مذذذذ   ذذذذيف م ابذذذر هذذذلئ الشذذذذرلتة ؾتذذذد ـت

ؽت ذذذا لذذذذ  عذقذذذة بذذذذأهم  واأل رو ذذذاتتسذذذتوى الذذذذُر ى وأسذذذاليب ال بذذذذ  أو يف ماالستشذذذراق سذذذواء يف متسذذذذتوى اظتذذذنه   

ال نايا اليت سان  مطرو ة يف التسذا ة الفحريذة والث ا يذة خذذ: الثلذ  األو: مذن ال ذرن العشذرين وبعذدئ مثذر قنذايا 

اخل وخذذذَت فتذذذوذج مذذذن التفاعذذذر هذذذو الذذذديب وال ا ذذذ  …وال وميذذذة واعتويذذذة والتذذذاريخ العذذذر  والذذذًتاث  واإلسذذذذ العروبذذذة 

 .  1 طو حسينواظتفحر 

األظتذاشل وأعذمذ  وموثذ  ومناهجذ  يف دراسذة الشذعر العذر  ، الفئذة  قباالستشراوثال  اظتواقهب العربية اظتتأثرة 

عنذذد بعذذس ست ابنذذا اثذذدثُت ، الذذلين أخذذلوا علذذى عذذات هم الذذد اش وأعمالذذ  نرهذذا واضذذبة  لالستشذذراقالداعمذذة "اظتاليذذدة 

حاتذب سان من أبذرز ماليذدي هذلئ الفئذة والرسة النهنة العربية اضتديثة ، و عن أغرا  اظتتستشرقُت وت يان  نلهم يف  

2."، اللي شتب لنفتس  الرد  على ش هات االستشراق وإةهار محانتهم العلمية والتارمتية محمد كرد  ليواظتاللهب 
 

ظتتستشذذذرق األظتذذذاشل الذذذلي سذذذان أسذذذتاذ افرييييدري  فيشييير وهذذذو يتبذذذدث علذذذى  ىا يييأ األييييوريؾتذذذد سذذذللا 

طذذب العذرب ال، ولحذن رتيذ   فيشيرال أريد للطذاب  الشخصذ  أن يطوذى يف  ذديث  عذن "ة اظتصرية ي و: : باصتامع

                                                           

. 141، ص 1993، 1، بَتوت،  والنشر ، اظتالستسة العربية لدراساتػتمد جاسم اظتوسوي، االستشراق يف الفحر العر  ،ينظر  1
  

. 91، ص ، االستشراق يف اظتيزان، مرج  ساب منلر معالي    2
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واظتوسذوعية عنذدئ ، وهحذلا اللين درسوا  يها بعد عندئ سانوا متأثرين الئ النا ية إذل جانب تذأثرهم بذالر وح العلميذة 

   1" .العذ مة باسم  يشر  دي  العرب يشرفيف نفوسهم اسم  ناقًت 

 تعذذدت األ ذذر األسادنتيذذة والعلميذذة يتالذذ فيشييرشذذهادة مذذن تلميذذل عذذر  تذذد: علذذى التذذأثر الح ذذَت باظتتستشذذرق  

إذل العوا هب الشخصية والتوا ر ال ريب ،   د حتدث عن  سشخص ، مث نذرائ ال  ذا يتبذدث عذن منهجذ  العلمذ  

 الوقذذذذ  نفتسذذذذ ، والصذذذذداقة واإل ذذذذًتا   هذذذذلئ األمذذذذور ، العلذذذذم اظتوسذذذذوع  اظتنفذذذذتب والذذذذدقي  يف أةذذذذن أن " ذذذذُت ي ذذذذو: :

العذذذر  والذذذًتاث العذذذر  لتذذذاريخ اضذذذوعية يف  هذذذم والعمذذذ  واظتو  اإلنصذذذاعوأ ذذذدقائ  العذذذرب ،  و فيشيييراظتت ذذذادلُت بذذذُت 

 توروابذذ  علميذذة يف الذذدو: العربيذذة وخا ذذة يف اصتامعذذانشذذاء  ذذدقات إوالعمذذر علذذى وت ذذدصل ال ذذيم العربيذذة اإلسذذذمية 

 بذذل: سذذر جهذذد ظتتسذذاعدة الطذذذب العذذرب يف أظتانيذذا هذذلئ األمذذور هذذ  الذذيت جعلذذ  العذذرب الذذلين اذل باإلضذذا ةالعربيذذة 

 2."يعت ون  م   دي ا س َتا عتم  فيشريعر ون 

اظتوضذوع  الذلي درس مذ  الذًتاث العذذر    هذودات الن يلذة ومنهجيذاجملعلذى  لفيشيرستذب ستابذ  هذلا تحرنتذا 

سذذذر أعمالذذذ  ظتعر ذذذة أ ذذذوعتا اظتعر يذذذة ،  هذذذو يذذذرى  يذذذ    اءفذذذواقتل  ب ت اعذذذ  يتسذذذم بذذذاظتنه  التسذذذليم الذذذلي يرضذذذ  العذذذر  و

النمذذذوذج األظتذذذاشل الذذذلي يتمتذذذ  بحذذذر الصذذذفات االكتابيذذذة ظتتستشذذذرق درس علذذذو  الشذذذرق واألدب الوذذذر  مبذذذنه  سذذذليم 

 ودرس اللوة العربية و دااا يف اصتامعات العربية بحر أمانة و دق .

رسذذُت العذذرب اظتهتمذذُت اذذلا اجملذذا: ومذذا قدمذذ  االستشذذراق األظتذذاشل لذذألدب العذذر  مذذن الدا نجيييأ العقيقيييؾتذد سذذللا 

والشعر من  من خذ: ستاب  اظتتستشرقُت ، وقد تأثر بأعماعتم و او: ان يظهر ذلا من خذذ: قولذ  : " وإذا سنذا ال 

بالتعذذاون مذذ  اظتتستشذذرقُت  علذذى أيذذدي العذذرب أو اإلنتسذذانيةا ولتتذذر محانتذذ  يف اضتنذذارة نذذنفذذرق بذذُت أن ينجلذذ  لنذذا تراث

 3 ." د اعًت نا عتالالء بفنلهم ، ونشرنائ يف الناس وهو بعس   هم علينا 

                                                           

 .8، 7، ص 1994، 1هاشم إشتاعير األيو ، أماث عربية مهداة إذل اظتتستشرق  ولفد  ريديرير  يشر، د ت،   1
 .8اظترج  نفتس ، ص 2
.  8، ص ؾتيب الع ي  ، اظتتستشرقون، مرج  ساب   3
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َت يف التحامذر اظتعذريف بذُت الطذر ُت ألجذر ارسذاء مذنه  مو ذد لدراسذة نفذ  اظتوضذوش ونفذ  ض هو ال يرى 

ضتنذارة العربيذة واظتدرسذة العربيذة يف النصوص األدبية والشعرية ،  لعل ذ  لت ذ  بذللا العذرب مذا يصذ ون إليذ  يف حت يذ  ا

األدب اظت ذذارن وقذذراءة ودراسذذة الذذًتاث العذذر  مبنذذأى علذذى الدراسذذات االستشذذراقية الذذيت قذذد تحذذون يف بعذذس األ يذذان 

 مصادر غَت موث   يها وتشحر االختذع بُت العرب أنفتسهم . 

يذ  ةهذر مذدا عا أ يانًذا  ذُت  ؽت ذن ست ذوا عذن اظتتستشذرقُت األظتذان ةيلح اليدين المنجيد ننتسى سللا  ال

أو اطتطذأ  هذلا ال نتحذن تعميمذ  يف الدراسذات   بعذس االؿتذراع يف الذرأي إذا ةهر بعس الدراسذات األظتانيذة ": ي و:

، وتارة معًتع عتم بذاظتنه  التسذليم يف الدراسذة ي ذو: : " أن اظتتستشذرقُت  رقذوا سذر نا يذة مذن نذوا   ث ا تنذا 1"سل ها

   2"اظتنهج  اظتنظم. ال ب  أماثهم  رقمت عُت يف دارساأم و … 

يتبذذذدث أينذذذا مذذذن متسذذذت  ر االستشذذذراق األظتذذذان يف بنذذذاء األسذذذ  اضت ي يذذذة ظتنهجذذذ  يف الدراسذذذة والتعامذذذر مذذذ  الذذذًتاث 

وعلذذى الذذرغم مذذن العوامذذر اظتاديذذة الحثذذَتة الذذيت تثذذ   هذذم الشذذ اب  ذذ ن االستشذذراق االظتذذاشل اليذذو   "العذذر   ذذُت ي ذذو: :

، يف رأيذ  أنذ  ال يذزا: ػتا ظذا و يذا ظتنهجذ  الذلي عر نذائ عليذ  والذلي سذار عليذ  األظتذان وال ذدامى ،  3 "ماٍ  يف سذَتئ

وقذد طتذص مذنهجهم يف   آنيا مياري  يميلو    ريناتيا يعقيورياضتديثذة مذن أمثذا:   هم ثذابتون علذى ذلذا يف أعمذا: 

 ن طتُت : 

 لعرب . وعلماء ا واألظتان اظتتستشرقُتالتعاون العلم  بُت " -1    

العمر على ن ر أ تسن الدراسذات االستشذراقية األظتانيذة يف اظتاضذ  واضتاضذر إذل اللوذة العربيذة نظذرا ل لذة مذن  -2    

   4 ".يعرع األظتانية بُت العلماء العرب

                                                           

. 7، مرج  ساب  ، ص اظتنجد، اظتتستشرقون األظتان ن ذح الدي  1
  

.112، ص ت-راسات اظتتستشرقُت، صتنة التأليهب والًترتة والنشر، بَتوت، دمن د ى، اظتنت  ذح الدين اظتنجد  2
  

3 . 13، ص اظتتستشرقون األظتان، مرج  ساب  ، ذح الدين اظتنجد 
  

.13، صتس نف  اظترج  4
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ا االستشذراق األظتذذاشل مبيذزات االكتابيذذة وقذذدموا االجذذ: ظتذذنهجهم وأعمذذاعتم  ومذن الدارسذذُت العذرب الذذلي وزنذذو 

تذذ   ذذرستهم االستشذذراقية مذذن فاألظتذذان وأعجذذب بذذدورهم ، ومبذذا خل حتمذذ  للمتستشذذرقُت"الذذلي   غييراأسييعد ديوسييف 

أعمذذا: ، وارتا ذذ  سذذرائرئ ظتذذنه  ال بذذ  الذذلي ات عذذوئ ، والطري ذذة العلميذذة الذذيت سذذلحوها ، وادعذذى أ ذذا فتوذجيذذة يف 

ط   ، وجعر موضوع  أش   مبوسذوعة جامعذة ال ياس واألداء والوسيلة ، ألن اظتتستشرق أخل يف مث  بأوج  العلم ومن

 1 ."والتز  يف تت   اضتدث اظتنٍت وحتمر اظتشت ة والص  الطوير… 

دراسذذذات عديذذذدة يف هذذذلا ال ذذذاب وتطذذذرق إذل اظتذذذدارس االستشذذذراقية واألظتانيذذذة حتديذذذدا وعذذذَرع إذا  داغيييرقذذذد   

الذذلي أوذل  زكييي مدييار لدارسذذُت العذذرب  نفذذردئ مبنهجيذذة خا ذذة اذذا ، وعتذذلا نالذذ  اعجابذذ  واهتمامذذ  ، مذذن خذذذ: ا

بدولذذ  يف هذذلا اجملذذا: وا ذذطهب يف  ذذفوع اظتعًت ذذُت بفنذذر االستشذذراق األظتذذاشل أوالً وبعذذس اظتتستشذذرقُت الذذلي سذذانوا 

ولذي  لذدي مذا نتنذ  مذن االعذًتاع بذأن أثذر  " د بعيد ؽتيزين يف الدراسذة واظتذنه  ،  ذُت ي ذو: يف هذلا الصذدد : إذل

2 ."ذهٍت وأوضب ، وأن  نلهم عمل   أةهر وأرجب اظتتستشرقُت أب ى يف
 

الذلي    ديد اليرحمن ريدويومن أبرز مذن حتذدثوا عذن اظتتستشذرقُت األظتذان وعذقذاأم بالشذعر العذر  ال ذدصل  

اثهم ، يذذذادأم ، وأثذذذٌت علذذذى أمذذذر م ، واعذذًتع بأوأي ذذذد أعمذذا: أ ذذذباب  ودعذذذم توجهذذذا جانذذذب االستشذذذراق إذلوقذذهب "

نتذذذذذاجهم الفحذذذذذري يف تطذذذذذور الدراسذذذذذات العربيذذذذذة  سذذذذذها إ أم اظتوسذذذذذوعية وأسذذذذذداميذذذذذة وم ذذذذذادر اأم العلغوأ ذذذذذرى متسذذذذذو 

3."واإلسذمية
 

وستب ستاب بعنوان ) موسذوعة اظتتستشذرقُت    ذو:  يذ  جذرد جذر  اظتتستشذرقُت اظتتذأثرين بالدراسذات الشذرقية  

 يف موضذذوعة الشذذا يف الشذذعر اظتتستشذذرقُت السذذيما األظتذذان مذذنهم سذذانوا التسذذ  اقُت  دييد الييرحمن رييدويسمذذا اعتذذ  "

التارمتية اظتوثوقذة ، وباظت ارنذة يف تذاريخ أوليذات األدب ، وبالتذارل  داصتاهل  ألن أماثهم امتازت متسب قول  باألساني

                                                           

. 93، مرج  ساب  ، ص يزان، منلر معالي  ، مصادر الدراسة العربية يف االستشراق يف اظتيوسهب أسعد داغر  1
  

.  31، ص ػتمد قدور تاج، االستشراق، مرج  ساب   2
  

.  95، صمنلر معالي  ، االستشراق يف اظتيزان، مرج  ساب   3
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ا علذى منطل ذات أسادنتيذة دتذٌت  سات نذا يف  الذة و ألن اظتتستشرقُت األظتذان اعتمذدوا النظذرة العلميذة يف دراسذاأم ، وارتحذز 

  1."وث اضتنارة العربية إلةهار الصبيب من اظتدسوس ، واعتماد اظتوثوق وغربلة اظتوثوقتناو: م

ومذذ  سذذذر هذذلا  ذذذ ن ": الذذلي ي ذذذو: فاضييل السيييامرائيؾتذذد سذذذللا ومذذن بذذُت اظتواقذذذهب اظتاليذذدة اظتتذذذأثرة إكتابذذا 

اظتذذدارس االستشذذراقية  يف وقذذ  م حذذر مذذن غَتهذذا مذذن باإلسذذذ ةهذذرت اهتمامذذا علميًذذا جذذاًدا أاظتدرسذذة األظتانيذذة و ذذدها 

الذلي  رروكلميان، وسان مهتما بالحثَت من اظتتستشرقُت األظتان ومعج ا بأعماعتم يف نف  الوق  وخا ة 2 "األوروبية

ريخ لذذذذ  والحتابذذذذة عنذذذذ  مذذذذن خذذذذذ: أاعتذذذذ ئ ؽتذذذذن بذذذذُت اال تسذذذذن الذذذذلين تعذذذذاملوا مذذذذ  تذذذذاريخ األدب العذذذذر  وأ تسذذذذنوا التذذذذ

 .تعب ألجلهاالتصنيفات والتب ي ات اليت وضعها و 

زكييي  لييي العذمذذة والداعيذذة اظتتسذذلم يف أوروبذذا    آنييا ميياري  ييميلاألظتانيذذة   وقذذد أدرا محانذذة اظتتستشذذرقة  

" األسذتاذة األظتعيذة الذذدستورة  و ذن   أسثذر مذن أربعذُت سذنة  ذُت ستذب ي ذذو:: " وعلذى رأس اثذررين جمللذة "  حذر  منيزر

وتررتذذ  إذل األظتانيذذة لذذ  ديذذوان … شذذاعر باستسذذتان  حريييأمحمييد إقديياا اظتتخصصذذة يف دراسذذة  ميياري  ييميل آنييا

   3".…وه  أستاذة رامعة بون وغَتها من أسابر علماء أظتانيا  ة اظتتستشرقالرس)وستاب   "اويدنامةج"

، ومذنهم  يذ سان  اظتواقهب العربية متعددة وؼتتلفة منهم من عار  االستشذراق وسذر مذا يتعلذ  بذ  ويتسذاهم 

 د س َت ، وأخرى ثالثة سان  من هرة مبنه  اظتتستشرقُت األظتان و ذرقيتهم يف ال بذ  والدراسذة  ثلة سان  معتدلة إذل 

وقذراءة للشذاعر اصتذاهل  وأهذم طو حسين هم يف الطرح وموضوش الدراسة وهلا ما ال ظنائ م  شارسومنهم من راح ي

عتذ  ، نفذذ  مذا نظذرة إليذ  اظتتستشذذرقون يف  ذذبت  وانتبالذ  ورواتذ  و  يالشذرو  الذيت وضذعها والن ذذا  الذيت تطذرق إليهذا 

تيذ  ، ييف  ر ها وسان  أسثذر مدا عذة عذن الشذعر اصتذاهل  وروا ريناتا يعقوريمى واثدثون وإن اختلف  ااألظتان ال د

الذلي تطذرق يف دراسذة نفذ  اظتوضذوش ومذن نفذ     دد الرحمن  دد الحمييد  ليي حسينوسللا من العرب ؾتد  

                                                           

111، ص  منلر معالي  ، االستشراق يف اظتيزان، مرج  ساب   1
  

. 79مرج  ساب  ، ص  ،، االستشراقر تاجقدو   2
  

. 82، ص نفتس   رجاظت،  ينظر  3
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الذنم  الذلي سذار عليذ   اإلسذذم  يف سذم  هو امتداد للشعر اصتاهل  وقذد سذار هذلاالزاوية  ي  اعت  الشعر اال

الشعر اصتاهل  بدلير  ورة وسثَتة عتلا الشعر اليت تد: علذى تطاب همذا وعذقتهمذا ال ويذة مذن  يذ  الصذدق ومثانذة 

اذا التجذذٍت علذذى الشذذعر األسذذلوب ، وقذذوة األلفذذا  ، وأن االنتبذذا: قنذذية عامذذة موجذذودة يف الشذذعر األمذذم سل هذذا  لمذذ

 ئ  وروات  ه ااصتاهل  وإلصاق هلئ التهم علي  وعلى شعر 

  نذ ظ هنا التشارا اظتوجود يف اظتعاصتة والطرح بُت األظتان والعرب و ىت من  ي  اضتحم واظتنه  . 

 ة عتم وسائلهم يف معر  نى  ب ة مصدرئ وسااتف  علي  العلماء وعل وهناا من الشعر العر  ال دصل ما

  ي ة هلا الشعر و بت  ، وعتم م ايتسهم الن دية  نذ عن ذوقهم الشعري  يما استتس وئ من دربة وخ ة تن يب 

1 .الشعر واال ذش على اظتصادر والروايات اظتتعددة ل  وعلى قصا ية وعن  رق  فظ الشعر ومعر ة أسالي  
 

وهذذذلا ال ينفذذذ  تذذذأثر الطذذذر ُت ب عنذذذهما   حذذذان االخذذذتذع وارد بذذذُت اظتتستشذذذرقُت األظتذذذان والدارسذذذُت العذذذرب

ال عس ، وال ينف  سللا تأثر العرب ظتناه  األظتان خا ة باظتنه  التارمت  واظت ارن يف دراسة الشعر العذر  وخا ذة 

م سييلّ اريين د: الح ذذَت ألقتيتذذ  علذذى رتيذذ  األ ذذعدة وقيمتذذ  الفنيذذة اصتماليذذة والشذذعرية و سذذان ال ذذدصل منذذ  ألنذذ  أثذذار اصتذذ

لذذ  رأي  يهذذا  يذذ  ي ذذو: : " وقذذد اختلذذهب العلمذذاء يف بعذذس األشذذياء أمذذا مذذا اتف ذذوا عليذذ   لذذي  أل ذذد أن  الجمحييي

ن ي  ذر مذن  ذبيفة أ –وإذا أرت  أهر العلم الر واية الصبيبة على أبطا: ش ء من   -د  ولي  أل… مترج من  

   2".وال يروي عن  بف 

ر ، ومتسذتوى أثَت والتذأث  د يتساهم يف ر ذ  متسذتوى الت ذمن االختذع أي يالدي إذل انتاج ابداع  جدي  ذ بد  

العذذر   لذذالرثة اضتديثذذة الذذيت تتسذذاهم ب ذذراءة جديذذدة وم دعذذة عر العذذر  و همذذ  مذذن خذذذ: اظتنذذاه  األدبي ذذراسذذة للش ذذالد  

 ا يف: هشل ؾتدال دصل ، واظتواقهب العربية يف اختذ ها من  ي  اضتحم والر ى على االستشراق األظتا

                                                           

. 468،  456، ص ينظر، نا ر الدين األسد، مصادر الشعر اصتاهل ، مرج  ساب   1
  

.6، ص 2111راء ، دار الحتب العلمية ، بَتوت، ل نان، ع،    ات الش    اصتمب ػتمد ابن سذ    2
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سانذذذ  هذذذلئ نظذذذرة علذذذى أبذذذرز اظتواقذذذهب العربيذذذة مذذذن اظتدرسذذذة األظتانيذذذة و عذذذر التذذذأثر بالشذذذعر العذذذر  ومصذذذادرئ 

راء ث ذذايف وعلمذذ  وأد  عذذر  ، سذذاعد ثذذسذذاقتوا يف س النظذذر عذذن انتمذذاءاأم الث ا يذذة وئ  ،  ذذ اىت شذذعار ودراسذذات  و ذذ

علذى الدراسذة األمثذر للشذعر العذر  والذًتاث الشذرق  بصذفة عامذة ، عتذلا   –من خذذ: منذاهجهم  –الدارسُت العرب 

لوسات الذيت ترسهذا األظتذان التس ذ خذذ: اظتعذارع وسان هلا التأثر األظتذاشل وأثذرئ يف اصتامعذات العربيذة واضذبا جذًدا ومذن 

يف نفوس وع و: أس  اظتفحرين واألدباء العذرب ، وهذلا ال ي لذر أبذدا مذن اظتحاسذب الذيت    هذا اظتتستشذرقون األظتذان 

 ذ مهما من  صو: دراساأم االستشراقية للشرق . صمن دراستهم وموثهم هلئ ،  ي  سان  

 
                                                           

. 114، ص ستشراق يف اظتيزان، منلر معالي  ، مرج  ساب ، االشرقُت يف العلو  االنتسانية  يهاو  االستشراق واظت، شتنديأنور اصت  1
  

 الفريق المديد لإلستشراق الفريق المعار  عتزاالفريق الم

رأى يف أماثهم ثورات ون ائس ورأى  -

يف أعماعتم ذاتية واند اعية وانفعالية ، 

أثرت على العلمية واظتوضوعية يف الدرس 

 العر  واالسذم  .

قلة اطت ة واال ذش على العلو   -

 الشرقية وغتتمعاأا .

و همهم  عد  معر تهم اللوة العربية -

 عتا.

وأ يانا  أواأ اب األظتان أ يانا وأخط -

 أخرى .

 والتبريهب س  أعتمد الد -

الوقوع عند اظتتسائر اظتظطربة يف  -

 .األدب واالسذ 

اطتوع على الور  من التأثر بالعلو   – 

 1.راع إليهاصرقية واالنالش  

 ابتعادهم عن اظتوضوعية يف الدراسة . -

ة مثر اظتدارس تصنيهب اظتدرسة األظتاني -

 األخرى  ه  دليلهم يف ذلا .

الًتسيز على الشعر الصويف واظتتصو ة  -

 .اظتشحوا  يهم

 عمر على ي ظة الوع  ال وم  العر   -

بع   رسة اال ياء العلمية والنهنة  -

 الفحرية واألدبية .

 اي ن  الشعور العر  . -

إعادة ا ياء الًتاث العر  اظتنتس   -

 واظتهمر .

 دة قيمة الًتاث العر  ال دصل .إعا -

 ؼتطو ات شرقية .  استشاع -

اظتاللفات بإثراء اظتحت ة العربية  –

واظتخطو ات والًترتات ، والفهارس 

 والنصوص ال دنتة العربية .
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  لماني راىنا : االستشراق األ االثث

االستشذذذراق مذذذا يذذذزا:  ي ذذذا ، بذذذر شذذذديد اضتيويذذذة ، يف اظتمارسذذذة الث ا يذذذة واظتعا ذذذرة ، وقذذذد جذذذرى   لنذذذا أن  ت ذذذُت  

استتسذ   ضتظذات أسذلوبية ؼتتلفذة ، و فذر … سذة جازات  الرئيتسذية يف  حذر اضتداثذة بتسذهولة وسذنامتصاص رتي  م

   .1ذلا   د أعاد  ياغة نفتس  ما بُت مر لة تارمتية وأخرى بتنوش يف اآلراء وموضات ون ا  ترسيز متوَتة ، وم 

االستشذذذراق األظتذذذاشل مثلذذذُ  مثذذذر اظتذذذدارس االستشذذذراقية األخذذذرى وإن دتي ذذذز يف مناهجذذذ  وأ ذذذباب  ومنهجيتذذذ  يف 

   ال يذزا: موقعذ   اضذرا يف الدراسذات الشذرقية اضتديثذة وخا ذة يف دراسذة الشذعر العذر أن ذ دراسة الشذرق وعلومذ ، إال  

الحذسيح  ونظَتئ اضتدي  سواء يف الشحر أو اظتواضي ، وهلا يفر  توَت الدراسات االستشراقية واختذ ها علذى 

 وإن تو دت لوت  . أن النص ؼتتلهب من سر اصتوانب  باعت ارأا اساب 

م بال صذص هذتا، وإن سذان قذد واية العربيذة منذل مطلذ  التسذتينات مذن ال ذرن العشذرينبالر   بدأ االهتما  األظتاشل

أوال، ونتحن ال و: أن جتربذة سلتسذلة )استحشذا ات  الذيت سانذ  تصذدر يف رتهوريذة أظتانيذا الدنت را يذة سذاب ا عذن دار 

العذر   بتسذذب بذذر  الصذعيد ت ذذدصل   وهذ  إ ذذدى التجذارب ال يمذذة لذي  علذذى VOLK und welt نشذر )

   2 .بوج  عا  األجن يةت دصل اآلداب 

ة األدبيذذة العربيذذة ا وايذذة العربيذذة يف هذذلئ الفذذًتة ، أل ذذا سانذذ  اظتتسذذتبوذة علذذى التس ذذبالر  سذان االهتمذذا  األظتذذاشل

 طيو حسيين،  نجييأ محفيو الً جليلة و ل  اا إذل العاظتية أمثا: : امن خذ: أعذ  عربية ةهرت وقدم  أعم

الهتمذذا  األسذذ  يف وغذذَتهم ، عتذذلا وجذذب علذذى األظتذذان اطتذذو  يف هذذلا اجملذذا: والولذذوج إذل الروايذذة الذذيت أخذذلت ا…

ا ة العربية و ىت األظتانية والعاظتية وخا ة م  ةهور التيارات الفحرية وأثرها على العرب، وهلا سذان غتتسذداً  عذذ التس  

                                                           

  للتسيا ة ةة أبو ئي، هي  احل ، مراجعة : أزتد خري ، تررتة :  خر لشرق يف اآلداب واظتعارع الوربية، االستشراق ،  ورة  اضياء الدين ساردار 1
 .187،  2112،  1،  والث ا ة 

. 35، ص 1995الحتاب العرب، سوريا ،  دااحت، منشورات ، هجرة النصوصع ودع دئ   2
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والرمزيذذذة والواقعيذذذة والوجدانيذذذة ،  حانذذذ  بذذذللا مواس ذذذة للبرسذذذة األدبيذذذة والفحريذذذة اظتوجذذذودة يف  يذذذةيف روايذذذاأم سالتارمت

 ات ال ارئ العر  وتل  رغ ات  . عالعادل وجتتسد تطل  

نجييييأ العذذذر  اضتذذذدي  وخا ذذذة روايذذذات   بذذذاألدبال ذذذرن اظتاضذذذ  بذذذدأ اظتتستشذذذرقون يهتمذذذون يف سذذذ عينيات 

الذذلي تررتذذذ    رغسييان الرنفيييانيعلذذى األدب الفلتسذذطيٍت بذذذدءا  األظتذذذاشليف الثمانينذذات انصذذذب االهتمذذا   ،محفييو 

ذذذذ سييييحر و، رمحمييييود دروييييي ى االهتمذذذذا  مررتذذذذة بذذذذاق  روايذذذذات ليتنذذذذا توالذذذذ  ت ، مث1985عد  عذذذذا  روايتذذذ  )أ  التس 

سياسذذذية مبذذذا لتذذذدث يف الشذذذرق األوسذذذ  ناهيذذذا عذذذن  تساسذذذية  انشذذذواالت، تعذذذززئ يف ذلذذذا يديييأمييييل حدي، ويليفييية

ازداد االهتمذا  األظتذاشل بًترتذة الروايذة    1988 جذائزة عذا   ناا نجييأ محفيو ن أ دوبعاليهودية،  األظتانيةلعذقة ا

1ن سان قد أخل علي  ترسيزئ على األدب اظتشرق  وجتاهل  نوعا ما األدب اظتوار  .ااً ونوعاً ، و ية سم  العرب
  

اهنة اليت نال  اهتما  االستشذراق األظتذاشل، ال نذية الفلتسذطينية وتطوراأذا اظتختلفذة مبذا يف من بُت ال نايا الر  

للتعريذهب بال نذية الفلتسذطينية وتذدويلها  ود درويي  محمي  يذ  ةهذر شذعراء بذارزون أمثذا:  ،ذلا األدبية والشعرية

من خذ: أشعار ت  ى راسخة يف أذهان العرب والورب وسهلة الًتدد، لذللا  ذاو: االستشذراق األظتذاشل مذن خذذ: 

مبعاناتذذ  وتو ذذيلها  واإل تسذذاسب مذذن الشذذعب الفلتسذذطيٍت تررتذذات ؼتتلفذذة سذذواء للروايذذة الفلتسذذطينية أو شذذعرها الت ذذر  

 اشل يف زمن غل   الصورة وأ  ب  تتبحم يف ال رارات واأل حا  . لل ارئ األظت

سذذذذذان للمتستشذذذذذرقُت دور س ذذذذذَت يف تررتذذذذذة الروايذذذذذة العربيذذذذذة إذل األظتانيذذذذذة وتعريذذذذذهب األظتذذذذذان اذذذذذا، وعلذذذذذى رأسذذذذذهم  

ل ميييإلائر   تشذو ) اظت إرراىيأ ةنع اهللذ) اللجنة   ل لسحر يليفةاللي ترجم ) الص ار ع اد الشم    ىارتمون

          الذذذذلي تذذذذرجم وفيريييية فييييالتر، إ. الخييييرا وألرضذذذذها زعفذذذذران : .  لجميييياا الغيطيييياني، و) الذذذذزيٍت برسذذذذات   حديدييييي

 درويييييي وقا ذذذذا عرقيذذذذا   28، و)  ذذذذوا ُت بذذذذَتوت   تذذذذرجم ) ؼتتذذذذارات قصصذذذذية : محفييييو  نجيييييأذلذذذذ  ) مَتامذذذذار

ص  ذذذا سذذذوريا   ، الل ذذذذقا 22قا ذذذا مصذذذريا  و) ؼتتذذذذارات سذذذورية  32ؼتتذذذذارات قصصذذذية ) الذذذلي تذذذرجم   كليليييياس

                                                           

. 77، ص و: يف األدب اظت ارن، مرج  ساب ص،  مدلتة عتي   1
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 اللوويذذذة والث ا يذذذة ، ثرثذذذرة يف النير،زقذذذاق اظتذذذدق، أ والد  ارتنذذذا، الثذثيذذذة، وسذذذان عتذذذالالء اظتتستشذذذرقُت الحفذذذاءةوالحذذذذب

، لحذذن ال ت ذذر عذذن الذذنص األ ذذل العربيذذة إذل األظتانيذذة بصذذدق وأمانذذة وروعذذة رتاليذذة أسذذلوبية  تاالذزمتذذُت لن ذذر الروايذذ

lenos .1و )  umionsveily و )Edition orient يف برلُت الوربية ) ة وَت  أغل ها نشر يف دور نشر
 

وغَتهذذا مذذن  ذذروش علذذم  واألدبيذذة اإلسذذذميةاسذذة بذذالعلو  تس  اهن اهتمامذذا متزايذذدا مذذن ق ذذر اليشذذهد العصذذر الذذر  

الط يعيذة  هذو النتيجذةا االهتمذا  ذلذ اظتعا ذر، ويذرى أن   اظتخذتص يف األدب العذر  أورت االستشراق، سمذا يذ ذظ 

بحومذذذة األظتانيذذذة يف ع يذذذد اظتتزايذذذد يف ال نذذذايا التسياسذذذية والعذقذذذات الدوليذذذة، معتذذذ ا أن هنذذذاا مصذذذلبة م اشذذذرة للللت  

التسياسذ  وال سذيما وقواأذذا تنتشذر يف أسثذر مذذن دولذة إسذذمية  اليذذا،  اإلسذذذ اهن لدراسذذة قنذايا وةذواهر الوقذ  الذر  

 و حر و ياة  هم يتسعون دائما لفهم  وتررتت  .  ةاجتماعي األدب هو انعحاس ل نايا وألن  

  يتوذَت مذ  مذرور ة موجذود ولحن ذر مذن النا يذة األدبي ذأثَت والتذأث  العذقة بُت أظتانيا والعرب قدنتة وي  ى  عذر الت ذ

 غتموعذةمن و تسب اظتتستجدات  هذر تتوذَت اظتواقذهب العربيذة مذن  عذر التذأثر هذلا ه أ  ي  ذى هذلا االن تسذا  ه  هذ  الز  

الذيت  األخطذاءندري سيهب ن دأه  هر ن ذدأ بتصذبيب  ال نا يف اضت    ُت ي و: : " ولحن    ملةن لي ال أسئلة يطر ها 

اش ، هذر نذتهجم وق   يها الحثَت من اظتتستشرقُت عمدا أو عن غذَت قصذد ه إذا ال نحذون قذد خرجنذا مذن موقذهب الذد 

نوذال   نه إذ اإلقناشال ادرة على اظتواجهة و العلمية  وح، ونطل  عليهم ع ارات بعيدة عن الر  على اظتتستشرقُت عامة

عتذم أعمذاعتم ،  رش اتنا، هر نفذتب بابذا للبذوار اظت اشذر، وننشذر أنفتسنا ألن ال و  متستمرون يف  ري هم ، وال تصلهم 

ينذذا،  ذذهب عذذاجزين إذا مذذا قابلنذذاهم بالشذذعور أ ذذم متفوقذذون علنهذذم يف ديذذارهم ويف ديارنذذا ه وهنذذا ونع ذذد اظتذذالدترات مع

اظتتفذذذوق عليذذذ  االسذذذتماش ظتذذذا لديذذذ  ولذذذي    ذذذ  رع الذذذلي يطلذذذب مذذذن الط ذذذ تحذذذون نظراتنذذذا عتذذذم نظذذذرات اظتتسذذذتجديو 

                                                           

1 . 78، 77، مرج  ساب ، ص و: يف األدب اظت ارنص،  مدلتة عتي  
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أمامنذذا مشذذاعر ؼتتلطذذة قوامهذذا أن ال ذذو    ذذة إذل مذذا تذذ زث  ، وهنذذا تذذ ز أمامنذذا مشذذحلة الاالسذذتماش لذذ  مذذن  ذذرع وا ذذد

نا ،  هم يريدون التأثَت علينا وال التأثر بنا "   1.ضد 

ت  ر العذقة الفحرية األدبية لتحمها  مذوح االسذت ذلية الذلي ينشذرئ الدارسذون العذرب عذن االستشذراق متس

ر تأثَتا يف العذرب واألسثذر اسذتبواذا ثإذل اظتوضوعية واألس األقربومنه  اظتتستشرقُت عامة واألظتان حتديدا باعت ارهم 

التوا ذذر بيننذذا يذذدعوا بيذذة األخذذرى،  هذذو ال لت ذذل ال طيعذذة و علذذى اظتخطذذو   العذذر  ال ذذدصل باظت ارنذذة مذذ  اظتذذدارس األورو 

وذسائذذ  يف االسذذتفادة وبال ذذدر ػتحذذو  ب ذذوة الطذذرع العذذر   األدبيذذة  مهذذم وخا ذذة بالنتسذذ ة لنذذا،  متسذذت  ر العذقذذة ألن ذذ

 .األس  من هلئ العذقة وخا ة  ديثا م  سهولة التوا ر ومعر ة اآلخر

ص واظتعا ذذرة بذذالنظر ة نصذذيب مذذن التخص ذذيذذدراسذذات االستشذذراقية األظتانيف ال ذذرن العشذذرين اظتذذيذدي سذذان لل 

 اعملذو  ينذ  هذلا ال ذرن مذن اظتتستشذرقُت الذلأع دقياًسا بال رون اظتاضية ، وعلى يإذل   يعة اظتوضوعات اليت تناولتها 

يف   وسييتتا ينديياخأود ا الصذذدد يشذذَت اظتتستشذذرق األظتذذاشل علذذى دراسذذة اظتوضذذوعات اظترت طذذة بالعصذذر اضتاضذذر،  فذذ  هذذل

رت   باضتاضذر يف أظتانيذا االحتاديذة وبذرلُت الوربيذة ، إذل بدايذذة دراسذة عذن مالستسذات ال بذ  واظتعلومذات عذن الشذرق اظتذ

 2 .  ، خا ة يف اصتامعة اضتر ة يف برلُت الوربية1945باضتاضر بعد عا   اظترت  جديدة يف علم الشرق 

هذو عمليذة متسذتمرة تتطذور ودتذر  بفذًتات مذن النذعهب والًتاجذ   االستشراق ال ينته  بنهاية ال ذرن أو توقذهب،

ازية إذل اضتحذم ، وتذرا أ يانا،  ف  الثذثينات من ال رن العشرين أ يب االستشراق األظتاشل بانتحاسة عند غت ء الن  

  ،ة بشحر قليذرأظتانيا اظتتستشرقون اليهود وبعس األظتان وذهب ال تسم األس  منهم إذل اصتامعات األمريحية واألوروبي

 ذذًتة اضتذذرب العاظتيذذة الثانيذذة أ ذذاب االستشذذراق األظتذذاشل ويف  ،ا يهذذا د عذذا قوي ذذ واإلسذذذميةؽتذذا أعطذذى الدراسذذات العربيذذة 

 بعس اظتتستشرقُت باضترب، وم تر ال عس منهم . النشوا: ارسود

                                                           

. 179، ص 2119، َت بُت الث ا ات، اظتاللهب للنشر، الريا ت التأثر والتأث، غتاالعل  بن ابراهيم النملة  1
  

، 16، ص 2111، 1لشالون اإلسذمية ، ال اهرة،  لعلى ، اجملل  األ، االستشراق األظتاشل تارمت  مواقع  وتوجهات  اظتتست  ليةأزتد ػتمود هويدي 2
17. 
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جديذد جذاء لت تسذيم  د نشذا  ، وهنذا  صذر شذ ءيبعد اضترب العاظتية الثانية أخذل االستشذراق األظتذاشل يتسذتع

أظتانيا إذل قتسمُت ) شرقية ، غربية   ، أخل االستشذراق  يهذا منبذٌت جديذد و ذ  إيديولوجيذة سذر  ذرع وأ ذ ب يرسذز 

الت ليذدي يوليهذا  على الدراسات التسياسية واالقتصادية والع ائدية وعلى مواضي   ديثة دل يحذن االستشذراق األظتذاشل

 .اهتماما س َتا

والشذذذعري ة األظتانيذذذة،  راسذذذات األدبيذذذةأثَت علذذذى الد  ات سذذذاقت  بشذذذحر أو بذذذةخر يف الت ذذذهذذذا أ ذذذدث وتوذذذَت  سل    

 ذاتبذرري عر التسياسذ  الت  الواقعيذة ) اظتارستسذية   والش ذ  اصتهة الشرقية مذثذ ذات التوج ذ  االشذًتاس  اهتم ذ  بالروايذة

ذذذ ،وجذذذ  االشذذذًتاس  وغَتهذذذا مذذذن األفتذذذا الت   رل اضتذذذر  الذذذلي تتوذذذَت رواياتذذذ    الرأشتذذذاعلذذذى عحذذذ  اصتهذذذة الوربيذذذة ذات التوج 

.  األظتذاشل يف اظتذذنه  الدراسذ  اظتت ذذ  يف دراسذة الشذذرققشذًتاستر علذذى تويذَت الفحذذر االعارئ ،  ذاظتتوَت التسياسذذ  أث ذأشذو 

اذذا االستشذذراق األظتذذاشل اليذذو  ) التذذاريخ ، األنثروبولوجيذذا ، والتسيتسذذيولوجيا  خصصذذات الذذيت يعذذٌتمذذن أهذذم الت   

انينيذذات ، ومذذا بذذدأوا ينتجذذون يف الثم نوالدراسذذات الشذذرق أوسذذطية   ، وهذذلا عمذذر جيذذر الحهذذو: الذذلي وعلذذم الذذدين

يف الحرسذذ  أسذذتاذ رئيتسذذ  أو والعربيذذة، و  اإلسذذذميةبالدراسذذات  عذذٌتاألظتانيذذة عشذذرون سرسذذ  ت ري ذذا تُ  تذذزا: باصتامعذذات

اء غتلذة )الشذرق  لميذة التسذالفة تعمذر باسذتثنوما تزا: اجملذذت الع… وعد ة أساتلة متساعدين أو مشارسُت أ نأستاذا

ال ذذدصل واضتذذدي   ذذوارل ثذثذذُت ستابذذا يف العذذا  وأسثذذر مذذن مائذذة  اإلسذذذ ويصذذدر عذذن  ،ريتيير تلمييو ىالذذيت أ ذذدراها  

 1.م الة

ال مذنه  االستشذراق األظتذاشل الحذسذيح  بالنتسذ ة للمبذدثُت مذنهم أ لذى  ععن التخل   اعت ادسللا هناا 

ح ذَتة يف اظتعلومذات اظتتذو رة وسذهولة اضتصذو: الزيذادة لل ا    اللوة   ، وذلا نظذر )  ةت الفيلولوجيوهو منه  الدراسا

تعذذدد أدوات ال بذذ  وت ذذد   ذذرق الدراسذذة وخا ذذة بالنتسذذ ة للًترتذذة وأسذذالي ها  إذل باإلضذذا ة ،عليهذذا ويف زمذذن قياسذذ 

                                                           

.  81، ص ، مرج  ساب 1ون أظتان، ج، متستشرقرضوان التسيد  1
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أو علذى األقذر متصذص عتذا وقتذا أقصذر  ةوجيذا   مذن جتذاوز اظتر لذة الفيلولل ا انحب مأ  ب   ي ، اضتديثة األخرى

 1 .وغَتقتا من اظتتستشرقُت األظتان ال دامى  وسريرا و  نولدكو ، وهلا محان يرسز علي  سثَتا من ذي ق ر

" االستشذذراق يف :األوروبيذذة والعاظتيذذة  اظتذذدارسعذذن االستشذذراق األظتذذاشل  اليذذا ويف معذذًتا  رودي رييارثي ذذو: 

نعذذًتع شذذاسرين بذذأن اجملتمذذ  … ة معذذًتع اذذا مذذن اصتميذذ  ة علمي ذذاألورو  اضتذذدي  سل ذذ  مذذاد  أظتانيذذا  اليذذا ويف العذذادل 

الذزمة إلجراء موث االستشراق وللبفذا  علذى  اإلمحاناتؽتثذ يف اضتحومات واجملال  النيابية ين  حت  تصر نا 

فة عامذة العمذر  هذو بصذ –تستشذرقُت معشذر اظت –واجملتم  منذا  تطل   الدولة وما… اظتنمار انشا نا التعليم  يف هل

صذرع يف أمذر اظتوضذوعات اطتا ذة الذيت ينصذب عليهذا الذدرس وال بذ   مذًتوا سمدرسُت وبذا ثُت ؼتتصذُت، أمذا الت  

   2".لنا

ث العذر  يف ارب اظتو د اللي يتسذَت  يذ  األظتذان ال ذدامى واثذدثُت خا ذة يف مهمذة تذدري  الذًت نذ ظ الد  

ا تتسذاعدهم علذى غذرس الفحذر وه  مهنة لطاظتا  ا ظ عليها األظتان أل    ،لعرب أنفتسهماظتدارس واصتامعات العربية ل

يذذذذة الذذذذيت دتتذذذذ  اذذذذا األظتذذذذان ال ذذذذدامى وبعذذذذدهم عذذذذن النشذذذذا  اضتر   إذلاهن يف نفذذذذ  الوقذذذذ ، إضذذذذا ة ذش علذذذذى الذذذذر  واال  ذذذ

ع واختيذذذار اظتوضذذذوعات اذذذا اثذذذدثون مذذذنهم  لهذذذم  ريذذذة التصذذذر   تذذذ ، دتالتسياسذذذ  وااليذذذديولوج  واألغذذذرا  التسياسذذذية

 حر اللي يتناسب واظتوضوعية . عامر معها وتررتتها بالش  والت  

ألجذذر ت ذذدصل  -وهذذلا دل لتذذدث سذذاب ا –يف نفذذ  الوقذذ  يل ذذ  اظتتستشذذرقون األظتذذان دعمذذا مذذن  حومذذاأم 

ولئذذا و  عذا هنذاا أينذذا النذو  اظتلذب مذن ق ذر أ"… يف هذلا الصذدد :   ىارمييان أولييري مذوث استشذراقية ي ذو: 

باعت ذذارئ منط ذذة  ،بذذ  والتشذذ   اإلسذذذم الذذلين ي ذذدمون األمذذوا: لذذدعم النتذذائ  الذذيت تذذالدي اذل ا تذذواء العذذادل العذذر  

                                                           

. 65، 64، ص اضتناري، مرج  ساب  اشر ص، االستشراق واطتلفية الفحرية للود زتدي زقزوقػتم ،ينظر  1
  

. 14،  13، ص يف اصتامعات األظتانية، مرج  ساب  اإلسذميةو رودي بارث، الدراسات العربية   2
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،  هذذذو يصذذذرح بذذذ عس النذذذو  مذذذن اضتحومذذذات الذذذيت تذذذدعم  1"اضذذطراب،  يذذذ  تحمذذذن اهتمامذذذات الوذذذرب ومصذذذاضتة

 .اظتتستشرقُت يف موثهم وأعماعتم االستشراقية  و: الشرق

" وقذد شذهدت سذ عينيات  اإلستشذراق رس هو ولوج اظتذرأة الذد  رز ؽتيزات االستشراق األظتاشل اصتديد ومن أب 

تسذذاء و يذذاأن يف الشذذرق األوسذذ  ال بذذوث النتسذذوية وتصذذاعدا التن يذذب ال بثذذ  يف التذذاريخ الن   ازدهذذارال ذذرن العشذذرين 

 مذن أمثذا:  2"الثمانيناتذلا يف منتصهب إقامة رابطة لدارسات نتساء الشرق األوس  و  لا اضت ر اذلوأدى ازدهار ه

والشذذعر  ،الشذذعر العذذر  الحذسذذيح  إ يذذاء ؽتذذن سذذاقتوا يف يعقييوري اريناتيي و  ميياري  ييميل آنييا و  زيغريييد ىونرييو

موضذذذوع  يف اال ذذذذذش والدراسذذذة إضذذذا ة إذل معاشذذذذرة الصذذذويف العذذذر  و ذذذىت يف العلذذذذو  االسذذذذمية وسذذذان عتذذذذم مذذذنه  

 وشعرها . و دااازيادة على دراسة تراثها ب منها اجملتمعات العربية والت  ر 

 نتحن تلخيصها  يما يل  :  األخَتةت ز يف اآلونة  تإن الدراسات األظتانية اظتميزة اليت بدأ

يف الًتسيذز علذى الدراسذات الدينيذة اظتعا ذرة سالتعذاير الذديٍت يف ل نذان ) بذُت : بذدأت  في الجانأ االجتميا ي -1

يبية   والعلويذة يف سذوريا هذلئ دل تحذن مذن مرتحذزات الدراسذات االستشذراقية األظتانيذة يف ال ذدصل التسنة والشذيعة واظتتسذ

  ي  سان  أتم أسثر بالدراسات التارمتية والفيلولوجية وغَتها .

: سالدراسذذات يف مشذذاسر الشذذرق األوسذذ  واظتشذذحلة الفلتسذذطينية واضتذذرب األهليذذة يف  فييي الدراسييات السياسييية -2

 رانحفذذذورت بًترتذذذة التذذذاريخ والتذذذاريخ العلمذذذ  للعذذذرب، أم ذذذا جامعذذذة " تذذذونيحن " جامعذذذة  تخذذذتص   ، هذذذاوغَت … ل نذذذان 

، ودتيذذز دور اإلسذذذمية تخذذتص بف ذذ  اللوذذة اظت ذذارن والدراسذذات األ ري يذذة، وت ذذو  جامعذذة "سذذاربرسن " بتذذدري  العلذذو  

 3 .ادها يف الدراسة والت دصليف ردية ال بوث وجد ة التب ي ات و ي اإلستشراق األظتان يف اجملا: 

                                                           

. 67، ص اضتناري، مرج  ساب  صراش، اطتلفية الفحرية للزتدي زقزوقػتمود   1
  

.  51، ص 2114اظتلا  هد الو نية لنشر، الريا ،  ، محت ة و: االستشراق اصتديد، م دمة أولية، د الرزتان الوهي ع د ال بن ع   2
  

3 51، ص 2113، 1لتساموا، الوجيز يف علم االستشراق،  دار اظتناه  للنشر والتوزي ، عمان،  سعدون ا ،ينظر 
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 "وخبا ذة الشذعر الفلتسذطيٍت اظتعا ذر،  يذ  أن   ،مذن اهتمامذات األظتذان اعر الفلتسطيٍت جذزءا س ذَت شحر الش  

… العاظتيذذذة  اإلنتسذذذانيةظت  وتر ذذذد الث ا ذذذة ااضترسذذذة التجديديذذذة يف الشذذذعر العذذذر  اسذذذتطاع  أن تفذذذتب بابذذذا للشذذذعر العذذذ

ن هلئ التجارب الشذعرية اظتنظومذة ب الذب شذعري جديذد لتذاس  اضترسذة التجديديذة و اولوا أن يتستفيد اظتث هب  يهم م

 1.اظتعا رة يف نظم الشعر لدى ال يئة العربية اظتعا رة

تسذتعربُت األظتذان  هذو مذن أسذ  اظت اللي يعذد   ريتر تمو لى األظتاشل يف هلا العصر قاالستشرامن أبرز أعذ  

موضذذوعات استشذذراقية  إذلإذا امتذذاز بتعذذدد نشذذا   وسذذعة علمذذ  وتطرقذذ   شذذأنا ، رروكلمييان و نولييد كييو ال ي ذذر علذذى

مذذن خذذذ: تررتذذات  ريتيير األد  الذذلي ترسذذ   اإلرثوسذذان  اإلسذذذ غتلذذة  ريريير مذذ  وإ ذذدارعديذذدة منهذذا : الفتذذوة ، 

هذلئ الًترتذات وتررتهذا إذل األظتانيذة مبهذارة  ائ ذة،  ذىت اسذتطاش يف أدبية عديدة منها ) نصذوص دتثيليذات ال راقذوز    

 2.لفظ  وارد يف األ و: الشرقيةأن يوجد مناهيات أظتانية شع ية لحر بعد 

  جولييوس روسيرا ستشراق األظتذاشل عتم بصمتهم يف اال  ن سانمن ال ارزين سللا يف مطل  هلا ال رن وؽت

ميذذة وسانذذ  لذذ  أعمذذا:  ة العلالذذلي عمذذد اذل تصذذبيب بعذذس التذذواريخ ال دنتذذة لذذ عس اظتاللفذذات العربيذذة متسذذتخدما األدل ذذ

عار ال دويذذة وال األدب الذذلي ليتسذذ  األشذ" عذن أقتيذذة تلذا العلذذو  وأثرهذا يف أوروبذذا ب ولذ  : سثذَتة ومتنوعذذة، وقذد عذذ   

إذا أردنذا أن نفحذر بتذأثَت اضتنذارة االسذذمية  ،هذو الذلي جعذر اسذم العذرب المًعذا يف الوذرب اإلسذ ةهور  بعدنشأ 

أن نفحر يف الرياضيات العربية والطب، ذلا الفروش اليت تعلم منها العذرب رذد و  يف الورب اظتتسيب ،  يجب علينا

زدهار العلذو  ا العربية اظتتداولة تن النا عن بَتاعوال تزا: سثَتة من الت   ،ونانيةنشا  قرونا عديدة ق ر استشاع العلو  الي

   3."حت  راية اإلسذ 

                                                           

، ص ،  رد مد2119 ،1العدد ،3، اجمللدالدراسات االستشراقية، دراسات لتسانية من منظور ،  رسة جتديد يف الشعر العر  اظتعا رػتمود  توح 1
268. 
. 389، 388، ص ا، مشعربان أظتانيا بارزان، مرج  ساب بشا: جميينظر   2

  

. 148، ص ، مرج  ساب 1ظتان، ج األتستشرقون اظت، الدين اظتنجد ح ذ  3
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 ذذن  الروايذة والشذذعر العذذر  اضتذذدي ، ؽتذذا زاد ألظتانيذذة وخا ذذة ازدهذرت يف هذذلا الوقذذ   رسذذة الًترتذة اذل اللوذذة ا

اظتذذًتجم ، " ومبذذا أن الًترتذذة تعذذد  ن ذذا مذذن  نذذون ن ذذر اظتعذذارع  اضتذذر  يف الشذذعر مذذن حتفيذذز األدبذذاء علذذى اإلبذذداش خا  ذذة 

وسذان  –دهم يف  ذدود اجتهذا –إذل اللوات األخرى ،   د أوالها األظتان واظتتستشرقون سا ة باهتما  واس   واآلداب

نتيجذذذة اللوذذذة  ،عنذذذدهم مبحانذذذة ؽتيذذذزة واهتمامذذذا بالوًذذذا لذذذدى أغلذذذ هم ى اظتحتذذذوب باللوذذذات األوروبيذذذة لتظذذذالشذذذعراء العذذذر 

علذذى هذذالالء الحتذذاب ) اظترضذذ   ديييي دييد اهلل الرك عدة عنذذدهم علذذى  هذذم ػتتذذوائ وأ لذذ اظتحتوبذذة بذذالفن األد  واظتتسذذا

  1."ب نتاجياأمحرصل والتنوي  عنهم   ،  هم يعيشون عصرهم ويتستب ون الت  

و يذذا للذذدرب الحذسذذيح   الذذلي سذذار عليذذ  ال ذذدامى، ةذذر  ثابتذذا  التوجذذ  األظتذذاشل يتوذذَت عذذن منهجذذ دل يحذذن

سمذا أ ذ ب متنوعذا وخذرج عذن الذنم  ال ذدصل   ،عر العذر اللي  نف  ضمن اظتوضوعيُت والعلميُت يف التعا   م  الش  

 ،  مذذن بذذُت اصتذذدد ومذذا بعذذدقتا وال نذذايا اظتعرو ذذة الذذيت  ثاروهذذا  ولذذ  سذذذم واإلالذذلي يتبذذدث عذذن الشذذعر اصتذذاهل  

الذذلي اهذذتم مبعاصتذذة الذذوزن الشذذعري واألدب األثيذذو ، وأوضذذاش اثيوبيذذا اضتديثذذة علذذى اخذذتذع أنواعهذذا وسذذان   مييانلي

وتذذذأثَت  اجتاهذذذ  االختصا ذذذ  يف ضذذذمن   ذذذر االستشذذذراق الواسذذذ  نتيجذذذة موه ذذذة لوويذذذة  ريذذذدة ُهذذذلب  منذذذل الصذذذور،

  2. كونولد  أساتلت  اظتتستشرقُت وعلى رأسهم   ر عمي  األثر منامتو 

 ذذ با يف وا ذذر بذذُت أظتانيذذا والشذذرق، ووجذذود مصذذاحل مشذذًتسة بذذُت الطذذر ُت  يذذ  أصذذا: والت  بعذذد سذذهولة االت  

يف الشذذذذرق إقامذذذذة منا ذذذذب  اأنتجذذذذ  جهذذذذود عذذذذدد اظتتستشذذذذرقُت الذذذذلين تولذذذذو  ،فيشييييرذهذذذذاب وإيذذذذاب علذذذذى  ذذذذد  قذذذذو: 

سما يف بَتوت وال اهرة واسذطن و: ، وعلذى إثذر ذلذا جذاءت  نذة االستشذراق العلمذ ، ومذن  ات استشراقيةمالستس

لالستشذذراق األظتذذاشل يف  تث يذذ  الوضذذ  العلمذذ    ليذذ  يرجذذ  الفنذذر يف ركييارا ىيياينري  ريرييب هذذلئ اصتهذذود  أ ذذبا

                                                           

. 275، ص ، مرج  ساب دراسات االستشراقية اظتعا ر من منظور العر ،  رسة جتديد يف الشعر الػتمود  توح  1
  

. 177، مرج  ساب  ، ص  ذح الدين اظتنجد، اظتتستشرقون األظتان  2
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خا ذة يف قذراءة الشذعر العذر   طذائى خنه  سار متستشرقون أظتان سثذر علذهلا اظت إرساءالعصر اضتدي ، ومن خذ: 

 اضتدي  .

والدراسذذذات  قباالستشذذذرامعهذذذدا خاً ذذذا  25ا عذذذن معاهذذذد االستشذذذراق اضتاليذذذة  يوجذذذد يف أظتانيذذذا  ذذذوارل أم ذذذ

 يهذذا،  األسذتاذيةاألسذاتلة الذلين يشذذولون سراسذ  اللوويذة واألدبيذة واإلسذذمية واجتاهاأذذا اظتختلفذة متسذب اهتمامذذات 

 ن و الي زيغ . للنون ، و توبنون و سو ر على اجتاهات سر من معاهد جامعة إووي يولب اب  الل  ونتحن ال و: بأن الط

االبتذذدائ  والثانويذذة الذذلي  اإلسذذذم طذذور يف الدراسذذات الشذذرقية هذذو تطذذوير التعلذذيم خذذر عتذذلا الت  اصتانذذب اآل

  للمدرسُت يف هذلا اضت ذر، هذلا دريب األسادنتأدخلت  بعس  حومات الواليات االحتادية األظتانية وينم برام  الت  

  1.الشروش ب  ق لئل يف عد ة أجزاء من أظتانيا خصوً ا يف والية " نودراين  تستوالن اظتشروش مث  

لذي  مرينذا بالصذورة الذيت يتمناهذا  ،األظتانيذة وبذُت اصتامعذات العربيذةوا ر بُت معاهد االستشذراق ا عن الت  أم  

  الذيت تذنظم DAADن عن  ري ة منظمة الت اد: األسادنت  األظتذاشل )التبتس  اظترء،   د أخل يف التسنوات األخَتة ب

الثوذذرة  إذل تىييارتمو  ، ويشذذَت اظتتستشذذرق األظتذذاشل عمليذذة الت ذذاد: يف الطل ذذة واألسذذاتلة بذذُت اصتامعذذات العربيذذة واألظتانيذذة

هذذذم نذذذذاذرا مذذذا لتصذذذذلون علذذذذى الح ذذذَتة يف العذقذذذذات الث ا يذذذة واألدبيذذذذة بذذذُت اصتامعذذذذات العربيذذذذة ومعاهذذذد االستشذذذذراق،  

 و االؾتازات األدبية العربية . اإلبداعاتالنشرات والدوريات العربية اصتامعية اليت حتمر إليهم  خر 

 ذذندوق ال بذذ  األظتذذاشل و ذذندوق  ولحتسذذفاغن يف دتويذذر مشذذاري  ال بذذ  يف الدراسذذات الشذذرقية وقذذد قذذا  

لدراسذذات التسذذامية و اإليرانيذة اصتديذذدة، وقذذد سذذان للجيذذر علذذى ؿتذذو مذذنظم رتذذ   ذندوق ال بذذ  األظتذذاشل ا واإلسذذمية

صذذذذوع الشذذذذاب مذذذذا بذذذذا ث  الدراسذذذذات االسذذذذذمية دور يف تطذذذذوير منظومذذذذات م ارنذذذذة أوسذذذذ ، قذذذذد أغنذذذذ  يف  هذذذذم الت  

 2.يف الوق  الراهن اإلسذم  اإل ذحو رسات 

                                                           

زي ، بَتوت، ، قدم  للنشر والتو وػتمد   ب ، تررتة : عدنان  تسنظتاشل و اضرئ، ت اليد االستشراق الفرنتس  واألمذت يف الشرقيوسهب سرباح، تث 1
 .68، ص 2116، 1 نان،  ل
. 99،  98، ص نفتس رج  اظت  2
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ثر  ظا ماديذا وعلميذا مذن  از اظتتستشرقون األظتان اثدثون على دعم مادي أس  من ساب يهم  حانوا األس

غم مذن العوامذر اظتاديذة الحثذَتة يف الوقذ  وعلذى الذر  " ،خذ: تطور مناه  ال ب  والدراسذة والتطذور العلمذ  وال بثذ 

اذل عذذذد  وجذذذود منا ذذذب يف  ان للتخصذذذص يف ميذذذدان االستشذذذراق إضذذذا ةاألظتذذذ األسذذذادنتيُت  قتذذذم اضتاضذذذر الذذذيت تثذذذ   

م  معظذذذاألظتذذذاشل اليذذذو  مذذذا  يف سذذذَتئ  شذذذراقعلذذذى الذذذرغم مذذذن ذلذذذا  ذذذ ن االستاصتامعذذذات صتميذذذ  اظتتستشذذذرقُت اصتذذذدد، 

سمذا اختصذ     ،وأ وا: العادل العر  اظتعا ذر واإلسذمياتاصتامعات األظتانية حتتوي على قتسم لتدري  اللوة العربية 

 1".اظتشرع على ال تسم األستاذسر جامعة بنوش من الدراسة  تسب 

بشذذذحر س ذذذَت بدراسذذذة علذذذو  الشذذذرق واألدب العذذذر  واصتديذذذد هنذذذا توزيذذذ   أ ذذذ ب  اصتامعذذذات األظتانيذذذة أذذذتم

 خصصات على اصتامعات األظتانية واختذع اظتوضوعات اللووية وألدبية واإلسذمية وغَتها .الت  

ذذذ زاد علذذذى ؿتذذذو س ذذذَت االستشذذذراق اظتتذذذداخر االختصا ذذذات لحثذذذَت اب مذذذن بذذذا ث  الدراسذذذات مذذذن اصتيذذذر الش 

نا اذل تطوير منظورات م ارنة أوسذ ، جذرى تط ي هذا بذدورها علذى بعذس اظتنذا   اظترسزيذة مذن ل د أدى أي ،اإلسذمية

 اإل ذذذحهمنذا للصذذو ية، و رسذات  ، ل ذد أغنذذ  غنذاءا س ذذَتا الشذرق األوسذ  مثذذر شذ   اصتزيذذرة العربيذة ومشذذارل إ ري يذا

ذذذ اإلسذذذم  أ ذذ ب  تذذرب  األجذذذزاء لتجاريذذة الذذذيت وا حات العذذابرة لألقذذاليم للعذقذذذات الدينيذذة والذذدو: اصتديذذدة، وللش 

   2.اظتختلفة يف العادل اإلسذم  منل تلا الفًتة

مذذذن أ ذذذد رتاعذذذات االستشذذذراق األظتذذذاشل اظتعا ذذذر تعذذذٍت بالدراسذذذات   davo)ؾتذذذد سذذذللا رتعيذذذة " دا ذذذو "

وهذذذ  تعحذذ   ذذذورة اصتيذذذر  ،أودو إتسييتاين رييياخ   ، مذذذن  ذذذرع1994  يف مذذذ ورج عذذا  األدبيذذة وال ا يذذذة وتأستسذذ

 لالستشذذذذذراق األظتذذذذذاشل وتطذذذذذرق مواضذذذذذي  جديذذذذذدة دل يهذذذذذتم اذذذذذا االستشذذذذذراق األظتذذذذذاشل الت ليذذذذذدي سالتسذذذذذيا ة وظتعا ذذذذذر ا

 األنثروبولوجيا وغَتها وتأثَتها يف األدب العر  وانعحاساأا علي .

                                                           

. 13، ص  ذح الدين اظتنجد، اظتتستشرقون األظتان، مرج  ساب   1
  

.  65، ص يوسهب سرباح، تأمذت يف الشرق، مرج  ساب   2
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" اعتذدع اظتعلذُن  inamo لومات عن الشرق األدسل واألوس  تدعى " اينذامومعمت تأسي  غتلة جديدة لل

، تذأمُت توطيذة أسثذر   1995يف عذا   والصذبفيُت اإلقليمذُتمذن  ذوار االختصا ذُت ، الذيت أستسذتها رتاعذة امو الينا

 سفاية لألزمات والتطورات التسياسية واالقتصادية و االجتماعية والث ا ية يف الشرق األوس  وال يا  بوةيفتها 

مصذذذذلبة التنميذذذذة التابعذذذذة للحنذذذذذائ  مولذذذذ  هذذذذلا اظتشذذذذذروش … تسذذذذرا بذذذذُت الصذذذذبا ة واالختصا ذذذذذيُت األسذذذذادنتيُت ج

أذذتم باظت اربذذات التسياسذذية والث ا يذذة الذذيت تصذذدر الواجهذذة يف الدراسذذات الشذذرق أوسذذطية يف … ال وتتسذذتانتية األظتانيذذة 

 1.التتسعينات، سما أتم باظتتساقتات اظتنتظمة  و: األدب العر  اضتدي 

 اضتذذدي ، وسذذان دور مهذذم يف التعريذذهب رذذن  عر العذذر  ذذدرت باألظتانيذذة اليذذو  تررتذذات ظتختذذارات مذذن الش ذذ

  دل يعذد جنتسذا مهيمنذذا يف األدب األدب العذر  اضتذدي ،  الشذذعر وعلذى الذرغم مذن أن ذ اقت ذاسأد  رئيتسذ   خذر مذن 

 ا يذة الذيت ثدل يذز: يعذد جنتسذا أد  رئيتسذيا كتذب التعريذهب بذ  وت دنتذ  يف التسذا ة ال ،العر  بعد  عود الروايذة وال ص ذة

 .عرة الش  ال ائر بأن العرب أم   غوتوها رأى متستشرقُت أظتان س ار مثر ًتدد  يما يزا: ي

ذذذ ؼتتذذارات: و  أ    ، وقذذذد  ر رأذذا اظتتستشذذرقة األظتانيذذذة 1975عر العذذر  اضتذذدي  باللوذذذة األظتانيذذة سذذنة مذذن الش 

 ياليد المعيالي رهذاعر العراقذ  اضتذدي  قذا  بتبري  ؼتتذارات مذن الشذ1993وت عها يف عا   آنا ماري  ميل اظتعرو ة

   ذذدرت باألظتانيذذة غتموعتذذا ؼتتذذارات شذذعرية عربيذذة  ديثذذة  2111ويف عذذا   ،سييتيفان فايييدنز و سييليمان توفيييقو

الًترتذذة  ياليد المعيالي   اذل اليذو  ، وقذد تذوذل1945مذن  أوالهذا بعنذوان ) بذُت التسذبر والرمذز   شذعر عذر   ذذدي 

 سيتيفانلذون الفذراق  شذعر عذر   ذدي  ، وقذد تررتهذا اذل األظتانيذة و ررهذا والتبرير، أما اظتختارات الثانية بعنذوان ) 

 2.فايدنز

                                                           

.  64ص  ،يوسهب سرباح، تأمذت يف الشرق، مرج  ساب   1
  

.  31، 29، ص 2117، 1، العدد 23طار النا  ة باألظتانية، غتلة جامعة دمش ، غتلد   يف األق، تل   األدب العر  اضتديع دئ ع ود  2
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ذذذ وهنذذذاا ؼتتذذذارات شذذذعرية أخذذذرى تررتذذذ  اذل األظتانيذذذة لتذذذذد:    دتي ذذذذز اضتيويذذذة الذذذيت ال تذذذزا:عرية علذذذى اضترسذذذة الش 

 ويثَت شوفهم .ة عندهم ويل ى اهتمامهم جن  أد  لتتر محانة هام  ، وال يزا: الشعر االستشراق األظتاشل

عر الفلتسذذطيٍت بعنذذوان ) بعذذد التسذذماء األخذذَتة    ذذدرت تررتذذة أظتانيذذة ظتختذذارات مذذن الش ذذ  2113 يف سذذنة

بتبويلهذذذذا وتررتتهذذذذا، وإذا أضذذذذفنا اذل  ىريدييييرت ريريييير وزميلذذذذ  األظتذذذذاشل يالييييد المعييييالي ، قذذذذا  شذذذذعر  لتسذذذذطُت جديذذذذد

) شعر الشذعوب اإلسذذمية  ماري  ميل آنا ة األظتانيةتنمن  ستاب اظتتستشرقاجملموعات اظتختارات الشعرية هلئ ما 

بالشذذعر العذذر  اضتذذدي     مذذن نصذذوص شذذعرية عربيذذة،  أمحننذذا ال ذذو: أن تلذذا اظتختذذارات قذذد عر ذذ  ال ذذارئ األظتذذاشل

س َتة يف تل   األدب العر  اضتدي  يف األقطار النا  ة باألظتانية،  مهما قيذر عذن  ذعوبة، ال بذر عذن   ةوسد ت ثور 

رئيتس  من أجنذاس بالة تررتة الشعر،   ن تررتة الشعر العر  اضتدي  اذل اللوة األظتانية أمر ضروري ألن  جن  است

    1.األدب العر  اضتدي 

وا ذذذر اظتعذذذريف بذذذُت يف الوقذذذ  اضتاضذذذر وهذذذ  الت  هنذذذاا  حذذذرة أخذذذرى و ريذذذ   خذذذر انتهجتذذذ  اظتدرسذذذة األظتانيذذذة 

ذش األ نذذر واألمثذذر علذذى الدراسذذات الشذذرقية ليزيذذة ، األظتانيذذة   ألجذذر اال  ذذاظتذذدارس االستشذذراقية ) الفرنتسذذية ، االؾت

ة واظتعاهذذد الشذذرقية اظتوجذذودة بال لذذدان األوروبيذذة، يف نفذذ  الوقذذ  هذذلا دل نتنذذ  وا ذذر بذذُت اظتخذذابر العلمي ذذ، والت  وعلومهذذا

تسذم ال بذ  اإلستشذراق  ات   يذ  "  الت ليدي األظتذاشل االستشراقاألظتان اثا ظة على النه  الثاب  اللي سار علي  

اتصذذذا:  إذلذلذذذا راجذذذ   ،اظتعذذذريف تسذذذاقاالت  مذذذن  بشذذذ ء، وأمريحذذذا ودتيذذذز اأوروبذذذ إذلاليذذذو  بتعذذذدد األقطذذذاب مذذذن روسذذذيا 

    2."جنتسياأماظتتستشرقُت بعنهم ب عس وتعاو م يف العمر على الرغم من اختذع 

ة بذذُت اظتعاهذذد واصتامعذذات ألجذذر التنتسذذي  ة وخا  ذذراسذذات الشذذرقيوا ذذر األسذذادنت  واظتعذذريف  ذذو: الد  هذذلا الت  

والا   د أخل االستشذراق لنفتسذ  أسذاليب متنوعذة  ،وتوجي  اصتهد اظتعريف زاظتمي  خصصات والت تسيم أوال مث توزي  الت  

                                                           

.  31، ص ساب مرج   طار النا  ة باألظتانية،  يف األق، تل   األدب العر  اضتديع دئ ع ود  1
  

مناه  اظتتستشرقُت يف الدراسات  ،اإلسذم التاريخ  ة، مناه  اظتتستشرقُت يف دراسلتاريخ اإلسذم ، منهجية اإلستشراق يف دراسة اػتمد ػتمود ع ود 2
 .346، ص 1985، 1العربية للًتبية الث ا ة والعلو ، الحوي ، جاظتنظمة  العربية االسذمية،
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وهذذذاهو االستشذذذراق يهذذذاجم ليبتذذذر عذذذادل األ ذذذذ ، والتلفزيذذذون و  ر ائ ، ألنذذذ  يتحيذذذهب مذذذ  الذذذزمن والظذذذرع " إليصذذذا:

اظتدغتذذذة، سمذذذا نل ذذذ  مذمذذذب االستشذذذراق يف الفذذذن الذذذزييت، وأجنذذذاس األدب واظتتسذذذرح ويف الدراسذذذات التارمتيذذذة  األقذذذراص

  1."وللا  تجليات  دت  ؼتتلهب اضت و: اظتعر ية والث ا ية ،والدينية والفلتسفية

ن اظتختلذهب االستشراق األظتاشل و يذا للمذنه  اظتوضذوع  والتذارمت  اظت ذار  يظر   –سما قلنا ساب ا -وم  ذلا 

سذادنت  هذلا والذلي هذو ق ذر  " الت ليد االستشذراق  األظتذاشل األ ،يف دراسات  الشرقية عن اظتدارس االستشراقية األخرى

ازات اؾتذ إذلجذوش مذرة أخذرى   لي  مذن النذروري الر  ن  اوبالتارل   ،يرفص بالفعر و ف  بالتمث ،سر ش ء ت ليد لووي

  2 . يودور نولدكوتو  روليوس فلهاوزن و يهرايجنز جولدز  ال ا ثُت اظتتميزين مثر :

باظتصذذذذادر اظتتعل ذذذذة بذذذذالًتاث العذذذذر  والذذذذيت  - ذذذذد مذذذذا إذل-ة وعلذذذذى سذذذذر،  ذذذذ ذ سانذذذذ  اظتحت ذذذذة األوروبيذذذذة غني ذذذذ

ذ ا يتعلذ  باظتصذادر ا ت ذدوا يف   ي تهذا   ذَتة وشذبيبة اظتذادة العلميذة  يمذاستلهم  تراث العر  قدنتا و ذديثا، إال أ  

ا بأدالذذيت تتنذذاو:  ، ألن مذذا تذذرجم منذذ  بالعربيذذة اذل اللوذذة األظتانيذذة قليذذر جذذد  نذذا اظتعا ذذر وباطتصذذوص الشذذعر العذذر  اضتذذر 

ومذن خذذ: جوانذب  ،اظتتستشذرقُت األظتذانتررتة واهتماما س َتين من   عر العر  ال دصل اللي القأوال م  الش  باظت ارنة 

اطتارجيذذة أي  ة، أو مذذن النا يذذوغذذَتئ ريتيير وال ظنذذا ذلذذا مذذ  ،عذذد ة سذذواء سانذذ  داخليذذة مذذن النا يذذة ال ذغيذذة والفنيذذة

، وباظت ارنذة ثانيذا رروكلميانو ذىت  ليواردآ و سيرويرا عر وتارمتيذة سمذا رأينذا مذ روع الذيت أنتجذ  الش ذ يها يتعل  بذالظ  

ظتانيذذة واللوذذات مذذ  غذذَتئ مذذن الفنذذون األدبيذذة اظتعا ذذرة، هذذلا ال نتنذذ  مذذن وجذذود الًترتذذة الشذذعرية اظتعا ذذرة إذل اللوذذة األ

اللي يعت  من أبرز النماذج الشعرية اظتعا رة اليت تررتذ  اذل اللوذات األجن يذة  ينيو أداألوروبية األخرى مثر شعر 

ا ؽت ذذذ األور سانذذذ  لذذذ  مواقذذذهب تتماشذذذى والفحذذذر لي  الذذذ ينييييو أدون بًترتتهذذذا واالهتمذذذا  بشخصذذذية واعتذذذٌت اظتتستشذذذرق

ا: مناهنذذة مذذن عذذردود أ عر العذذر  األسثذذر شذذهرة، هذذلئ اظتواقذذهب الذذيت ولذذدت سذذاعدئ علذذى الشذذهرة العاظتيذذة وعُذذد  الشذذا

                                                           

.  17، ص داب واظتعارع اإلنتسانية، مرج  ساب ، االستشراق  ورة الشرق يف اآلارضياء الدين سارد  1
  

.  128، ص 2117، 11مالن  مفتاح، دراسات إستشراقية، العدد  :، تررتةد، االستشراق األظتاشلدوارد سعيا، ررومان لونتاي  2
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الذذلي قذذا:  لوفيت مايأحمييد سيي ذذاد واألدبذذاء العذذرب بذذر و ذذىت بعذذس اظتتستشذذرقُت أنفتسذذهم مثذذر أبنذذاء جلدتذذ  مذذن الن  

التزييذهب سمذا ع لا قد تعود علذى  التاريخ  هو اللي سَتد عليا نيابة عنا، أ  أن   إذلأنظر  ييونأدمهذ يا "  : ي 

وهذو الذلي حتذدث عذن قيمذة الشذعر اصتديذد اظت ذٍت علذى ، 1"معا واإلسذ هو شأن سادت  اظتوجهُت من أعداء العروبة 

العاظتيذذذة  إذل ذذذلت  بذذذالفحر الصذذذويف ال ائذذذر بو ذذذدة الوجذذذود، سلهذذذا هذذذلئ األ حذذذار وغَتهذذذا الذذذيت  ر هذذذا يف شذذذعرئ أهلتذذذ  

ب  يف ال يئة العربية،   د استتسذب  الهتما االلوات األوروبية، أسثر من   إذلوجوائزها اظتورية، ونذ ظ أن شعرئ ترجم 

 .األجن ية أسثر من اثلية باعت ارئ الشاعر العر  اجملدد اآلدابشهرة يف 

 إسذًتاتيجيةالعذقات األظتانية العربيذة ؾتذد " اضتحومذة األظتانيذة  ريصذة بشذحر س ذَت علذى تطذوير  إذلبالعودة  

أظتانيذا يف ربذ  عذقذات متسذت لة وديذة بنذاءة  أجتهذاأن دتحنها م  مواجهذة التسياسذة الناجبذة الذيت  من شأ اسياسية 

سذذة مذذن أظتانيذذذا  كتذذدر الذذذلسر هنذذا أن هذذلئ التسيا مذذ  دو: الشذذرق األوسذذ  مثذذر : مصذذذر وسذذوريا والعذذراق و اصتزائذذر، و

، ؽتذذا  2  اطتصذذوص يف جامعذذة الي ذذزي علذذى وجذذ  جانذذب التذذدريب اظتمتذذاز والتعلذذيم اظتتميذذز اظت ذذد سانذذ  مرتحذذزة علذذى 

  ذذذذراءة  ،اظتذذذذنه  العلمذذذذ  والدراسذذذذات اضتديثذذذذة إذلانعحذذذذ    يعيذذذذا علذذذذى الدراسذذذذات األدبيذذذذة، و  يعتهذذذذا وخنذذذذوعها 

وإفتذا أ ذ ب   علذى التوجذ  والفحذر الشخصذ ةاظتخطو  العر  ال دصل مذثذ دل يعذد بالطري ذة الحذسذيحية الفرديذة اظت نيذ

ؼتتصذذة تذذدرس ال ذذراءات اظتختلفذذة وحتذذدد   يعذذة ال ذذراءة الصذذبيبة انطذذذق مذذن  ةتشذذاوري  نذذة متنذذ  ظتعذذايَت علميذذة وصت

 ودقي ة. متطورة م ايي ذلا وقهب 

ظتت ذذاد: بذذُت اصتامعذذات األظتذذاشل والشذذرق أوسذذطية، ل ذذد و ذذر هذذلا التفاعذذر علذذى ا  واالعتمذذاد مفاعذذر اظتتنذذاالت  

ب أسثذر مذن العذرب، ر   ذواجملتمعذات للت 3ي لأل ذراد والعذائذتجذلر  عيد غَت متس وق يف التاريخ األظتاشل اذل متسذتوى 

ألثذر الشذعري واألد ، وخا ذة لمطاب تهذا  دىػتاولة  هم الع لية العربيذة عذن قذرب ومذو والو و: اذل تفا ير األمور 

                                                           

. 633، ص األدب العر  اظتعا ر، مرج  ساب أزتد شتيلو يتر،  لتسفة االستشراق وأثرها يف   1
  

. 188دوارد سعيد، االستشراق األظتاشل، مرج  ساب ، ص ارومان وليماير،   2
  

.  68ذت يف الشرق، مرج  ساب ، ص ، تأميوسهب سرباح  3
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ذذ عذذس لالستشذذراق األظتذذاشل وأ ذذ ب  ب االهتمذذا  الح ذذَت ىة الذذيت أ ذذ ب  تل ذذوذذة العامي ذذالل   اسذذتعما:ع  و الشذذعر الش 

ن تخصذذذص يف اللوذذذذات العاميذذذة والشذذذذعر الذذذلي يعحذذذذ  الطذذذاب  االجتمذذذذاع  ال تسذذذي  ال عيذذذذد عذذذذتالدراسذذذات األظتانيذذذذة 

 وغَتها . ...باظتناه  األدبية والفحرية اضتديثة أينا سالواقعية والرمزية االحذسيحيات ال دنتة وهلا تأثر 

هذذلا اظترسذذز  إذ أن   ،شذذرق اضتذذدي   وجذذد هذذلا النذذوش مذذن ال بذذ  قاعذذدة مالستسذذاتية يف ) مراسذذز دراسذذات ال

نت وعتذذذا )  ذذذندوق ال بذذذ   العلذذذو  اإلنتسذذذانية الذذذيت مراسذذذز  وهذذذو أ ذذذد 1996اظتتسذذذتمر يف بذذذرلُت منذذذل عذذذا  و النذذذاهس 

  1.ري ية  ا ية  و: الشرق األوس  وجنوب شرق  سيا وأواالجتماعية والث  ارمتية ص لألماث الت  وهو ؼتص   ، األظتاشل

اظتنذاه   إقتذا:شراقية اضتديثة يف أظتانيا اليو  الًتسيز على اظتنه  العلم  اضتدي  دون حتاو: الدراسات االست

ذذذ"ومذذذن أبذذذرز اصتهذذذود  ،ال دنتذذذة واالسذذذتفادة منهذذذا اليذذذو  ق ذذذر األمذذذ  ولذذذوج  واإلسذذذذميةا ة العلميذذذة الث ا يذذذة علذذذى التس 

  يذذ  و ذذل  ماللفذذاأم اذل مذذا ،تحثيفذذاوتصذذنيفا و  ات وي ذذ اظتتستشذذرقُت الذذًتاث، والحتابذذة عنذذ  دراسذذة وحت ي ذذا ونشذذرا و

    2."  بُت ستاب وم الة يف الفلتسفة التاريخ والتصوع وتاريخ األدب واللوة العربية61111يربوا على ستُت ألهب)

األظتاشل  وا: سنوات سثَتة و ذوال اذل العصذر اضتذدي  " ؿتذن  االستشراقار اللي قدم  م  هلا العمر اصت   

 إ صذاءوئ يف النصهب الثاشل من ال رن العشرين اظتيذدي وهو عمذر أسذهم بحثذَت مذن نشر إ صاء ما ماجة اليو  اذل 

اظتعر ة محذم ت نيذة  وانتشرت    ليوجرايفيال النتائ  الفحري يف اظتد ة التساب ة،  ي  تطورت أدوات اضتصر الوراث  ) 

 اإلستشذذراق االنفصذذا: علذذى الفحذذر ة  عذذر عربيذذة و نذذة أدبيذذة و حريذذة ثاولذذة يتطلذذب رد  ،  هذذلا  3"ن ذذر اظتعلومذذات

و ذذ  الفحذذر العذذر   وقراءتذذ عري الذذًتاث العذذر  والش ذذ وإ صذذاءالفعلذذ  واضت ي ذذ  يف جذذرد ومنهجذذ  وأسذذالي   واالجتهذذاد 

 . ختتلهب عن ال راءة االستشراقيةالعربية للًتاث العر  ةءال راألن  ت  ى 

                                                           

. 66، 65، ص  ذت يف الشرق، مرج  ساب ، تأميوسهب سرباح  1
  

.  38، مرج  ساب  ، ص ُتعظيم الديب، منه  يف الحتابات الوربيع د ال  2
  

. 129 -121، ص  1418ع د التستار اضتلو ، اظتتستشرقون والعمر ال ي لويوغريف يف الدراسات يف الحتب واظتحت ات ، محت ة مص اح ، جدة ،   3
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والتفاعذر مذ   اضتذداثوينتسذاق الن ذد مذا بعذد أيف  او: قطاش واس  من   ر االستشراق اصتديد االنذدماج  

نظريات الن د ما بعد االستعماري، واظتدارس التفحيحية من  يذ  ترسيذزئ علذى التعدديذة الث ا يذة والنتسذ ية، ومناقشذت  

 1.لألسا َت األساسية للبداثة، وسعيد لتجاوز عادات اظترسزية والحونية والع ذنية والفج ة

وإن دل دتتسذ   -- وااليذدولوجياان حتديدا  ر ا مذن  يذ  االرت ا ذات التسياسذية أ  ب االستشراق عامة واألظت

وويذة   ذد سذاقت  النظريذات الن ديذة اضتديثذة والل   ر م ر اظتعر ة اصتديد خا ة يف غتا: الدراسذات األدبيذةوتأث   -سثَتا

رأم للشذذعر العذذر  وماهيتذذ  وأسذذاليب ؼتتلفذذة،  اختلفذذ  بذذللا نظذذ بأفتذذا  وقراءأذذايف إعذذادة إ يذذاء النصذذوص ال دنتذذة 

  د أثر ذلا ال راءة الصبيبة واظتنتس ة للنص الشعري ) نظريذة التل ذ  ،  ريناتا ياكوريوأ ول  وهلا ما  دث م   

وال ذذذذراءة   ، و ذذذذىت النصذذذذوص الشذذذذعرية ال دنتذذذذة اظتتذذذذأثرة بالتيذذذذارات الفحريذذذذة اضتديثذذذذة واظت ارنذذذذة بينهمذذذذا لتب يذذذذ  اظتعر ذذذذة 

قدنتذذذ  و ديثذذذ ، "وبذذذللا  ذذذاو: االستشذذذراق اظتعا ذذذر إعذذذادة إنتذذذاج منذذذامُت االستشذذذراق  الصذذذبيبة للذذذنص الشذذذعري

 2".الحذسيح  يف قوالب سوسيولوجية معا رة

اظتًترتذذذة اذل اللوذذذة األظتانيذذذة ي ذذذو: اظتتستشذذذرق األظتذذذاشل    لمحميييود درويييي شذذذعريةومذذذن فتذذذاذج هذذذلئ األعمذذذا: ال

ظتًترتذة اذل األظتانيذة قذد تولذ  نشذرها يف وقذ  وا ذد ت ري ذا ا محميود درويي : ماللفذات سانذ  أو  ":  ستيفان فايدز

  ديوانذذ  ) عاشذذ  مذذن 1979و ذذدر يف بذذرلُت الشذذرقية سذذنة …دار نشذذر يف أظتانيذذا الوربيذذة وأخذذرى يف أظتانيذذا الشذذرقية 

   3. مصطفى ىيرل وقرينها يوىانا   وسان ذا الديوان بًترتة التسيدة لتسطُت 

ا  الح ذذَت يف أظتانيذذا،  يذذ  يعذذاجل يف منذذمون  ال نذذية الفلتسذذطينية وشذذعرئ باالهتمذذ محمييود دروييي   ظذذ  

تعحذ  اظتعانذات و  مالثرةَت ومفردات باال ارئ األظتاشل من خذ: تع إذل اللي و ر اظتةثروالشعور  ذات الواق  اضت   

                                                           

. 94، 93ص  ،  و: االستشراق اصتديد، مرج  ساب  ، ن الوهيع د ال بن ع د الرزتا  1
  
 .65، ص و: االستشراق اصتديد، مرج  ساب ،   ن الوهيع د ال بن ع د الرزتا 2 
.  285، ص تستشرقُت، مرج  ساب اظتور ظد يف الشعر العر  اظتعا ر من منػتمد  توح،  رسة جتدي  3
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 األوربيذذذة باآلدا ذذذورة واضذذبة و  ي يذذذة يف  محميييود دروييي  واذذذلا رسذذم، ةيف اضتيذذاة الحرنتذذذة واضتذذر   اظتتسذذذلوب اضتذذ   

  .رة دون اظتتساس باألعراع العربيةوباألخص اللي يتحلم  ي  عن قنيت  وشع  ، هلا األمر أستس   شه للشعر اضتر  

أ ذذ ب  يذ   واظتتسذذتجد ات ةذذروع اضتيذاة  ذ و ، واقذ  االستشذذراق األظتذاشل اليذذو  متتلذهب عذذن واقعذ  سذذاب ا نإ

واظتعلوماتيذذة، ومذذن هنذذا  اإلعذذذ و  ومذذا    تذذ  وسذذائر االتصذذا:حنولذذوج   ذذد  العلمذذ  والت  العذذادل قريذذة  ذذوَتة بفنذذر الت  

االهتمذذا  اظتتزايذذد بالشذذعر اضتذذدي  واألدب اضتذذدي  عامذذة والدراسذذات اللوويذذة اظتعا ذذرة ؽتذذا عذذرع يف يومنذذا هذذلا بعلذذم 

أمذذا  يمذذا يتعلذذ  بطري ذذة ال بذذ  اليذذو ،  أ ذذ ب  سذذهلة بفعذذر التطذذور يف هذذلا علذذى عحذذ  اصتيذذر ال ذذدصل،  األلتسذذنية

 أن يتسذتفيدوا يف مذاثهم مذن ، وقد أتيب للجير اصتديد مذن اظتتستشذرقُتةجديد اتاجملا:  العلم ي د  سر يو  استشا 

هذذذذا اسذذذذتخدامات الحم يذذذذوتر وأجهذذذذزة اضتاسذذذذوب اظتتطذذذذورة ونظذذذذا  اضتصذذذذو: علذذذذى اظتعلومذذذذات تة اعتائلذذذذة الذذذذيت     فذذذذز ال

 ة ومتو رة .ر ة متا متاً ا ساب ا  أ  ب  اظتعؽتا دل يحن  ،اإل صائيةواصتداو: 

مث اضتداثذذذة ػتا ظذذذا  ذذذوا: الوقذذذ  علذذذى … أعذذذاد االستشذذذراق  ذذذياغة نفتسذذذ  مذذذا بذذذُت مر لذذذة تارمتيذذذة وأخذذذرى

  مذذذذذذذذن ووسذذذذذذذذائط  اظتتعذذذذذذذذددة وغذذذذذذذذَت  … اظتتواضذذذذذذذذ  عليهذذذذذذذذا ) الشذذذذذذذذرق   يف رأس اهتمامذذذذذذذذات الع ذذذذذذذذر األورو  تذذذذذذذذ دتثيذ

Microsoft book hlep  وMicrosoft Encarta   و Compton interactive ency 

clopeadia لذذذى عحذذذ  مذذذا سذذذان ع…نوم   يهذذذا الث ا ذذذة الوربيذذذة رتيعهذذذاتذذذهم مذذذن الت نيذذذات اضتديثذذذة الذذذيت َت ، وغذذذ

  فيذهب يحذون  يذ  توذَت   إذلزمذن الرجذر األبذيس،  إذل اطتطذ  اظتطذرد، مذن الحهذهب صلل ذدصل للت ذدايتعر  لذ  النمذوذج 

  1.بيةو أعما: من جامعة راقية أور  إدارةجر األبيس خري  الر  

رت بشذحر اكتذا  علذى تطذور االستشذراق ومناهجذ  مذن خذذ: دخذو: وسذائر مذ  جديذدة وغذَت العوظتذة أث ذ

وا ذر مذ  ال لذدان الشذرقية وسذللا وسذائر  ديثذة يف اال ذذش علذى اظتذذوروث و ذىت الت   اإلستشذراق ع ذة يف ال بذ  مت  

                                                           

.  191،  189، 187، ص ج  ساب داب واظتعارع الوربية، مر ضياء الدين ساردار، االستشراق  ورة الورب يف اآل ،ينظر  1
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 ذذىت علذذى اجملتمعذذات العربيذذة وهذذلا  ذذ    انعحتسذذال ذذدصل سذذواء أسانذذ  نظريذذة أ  تحنولوجيذذة )  ليذذة    ةثذذار العوظتذذة 

 على اال تحاا اظت اشر . يعتمداألظتان اثدثُت  ي  أ  ب 

ذمذ  و لظريذة يف ال بذ  العاالستشراق اظتعا ر دل ي هب مثلما سان يف التساب  عنذد اضتذدود الن   جتذاوز هذلئ  اإفت 

هب االستشذذراق يف هذذلئ ر النذذوا   ول ذذد وة ذذمذذن سذذ اإلسذذذميةللمجتمعذذات والشذذعوب  اظتيدانيذذة الدراسذذةاضتذذدود رهذذن 

واألنثربولوجيذذة والتسذذيحولوجية  ولوجيةيت نيذذات وأسذذاليب جديذذدة،   ذذد اسذذتخد  اظتنذذاه  التسوسذذ ةراسذذات اظتعا ذذر الد  

، وسذر هذلا  1شر الًتاث وحت ي   وتررتتذ  سمذا سذان يفعذر اظتتستشذرقون مذن ق ذربنودل يع أ سثَتا  ،والتارمتية واإل صائية

دقي  يف الوثذذائ  ذش و ذذىت الحتابذذة والت ذذوا ذذر واال  ذذوالت   واإل صذذاء ذذد ووسذذائر  ديثذذة يف الر  ى ت نيذذات اعتمذذادا علذذ

 وسشفها .

التطذذذور العلمذذذ  والتحنولذذذوج  يف أظتانيذذذا وإن يحذذذن مذذذن جديذذذد  ذذذرأ  خنذذذماشذذذطة يف راسذذذات الن  اسذذذتمرت الد  

ؽتذذا  ،يهتمذذون اذذا وي  لذذون عليهذذا اليذذو  أخذذلوا نخصذذص مذذن جهذذة وسثذذرة عذذدد الشذذ ان والشذذابات الذذليعليهذذا  هذذو الت  

جامعذذة تعذذٌت بالدراسذذات العربيذذة، وأن 25مذذن  اسذذتوجب تأسذذي  جامعذذات جديذذدة، إذا يوجذذد يف أظتانيذذا اليذذو  أسذذ 

هجذذات العربيذذة اثحيذذة، هذذلئ اصتامعذذات أخذذلت أذذتم إضذذا ة اذل اظتواضذذي  ال دنتذذة اظتواضذذي  اضتديثذذة مثذذر: دراسذذة الل  

   .تم  العر لفحرية وبال نية الفلتسطينية وباجملا ياراتوالت  ا ر من شعر ونثر، وبال نايا التسياسية واألدب العر  اظتع

 بعمومذ  قذو:  يذ  نظذر، إذ مذا يذزا: االستشذراقرروكلميان انتهى بنهاية  ياة  االستشراق األظتاشل وال و: بأن  

س ال ذذوة يف جوانذذب أخذذرى مثذذر النذذزوش ن اعًتضذذ  بعذذس النذذعهب يف جوانذذب، وبعذذاعليهذذا و  عتذذادايذذالدي أدوارئ الذذيت 

اظتعا ذذرة بذذالتزامن مذذ  الدراسذذات الًتاثيذذة الت ليديذذة الذذيت اشذذتهرت اذذا اظتدرسذذة االستشذذراقية  اإلسذذذميةاذل الدراسذذات 

 2.ولوجيةلووية و الفيزامن م  الدراسات الل  بالتو األظتانية 

                                                           

. 14ػتمد ع د ال الشرقاوي، االستشراق يف الفحر اإلسذم  اظتعا ر، مرج  ساب ، ص   1
  

. 146ميز والتجي ز، مرج  ساب ، ص النملة، لالستشراق األظتاشل بُت الت   إبراهيمعل  بن   2
  



 الفصل الثالث:                               اإلستشراق األلماني والتحديات الشرقية

 

298 

 

عذذٍت مذذوت االستشذذراق بذذر أ ذذ ب أسثذذر  رسيذذة وأسثذذر االنت ذذا: مذذن الدراسذذات الفيلولوجيذذة اذل الدراسذذات اضتديثذذة ال ي

 اظتتطورة اليت ساقت  يف الدقة أسثر من ذي ق ر . التحنولوجية ووسائرعم  مبتساعدة اظتنه  العلم  

يف الوق  اضتاضر ساقت  بشحر س َت يف تطذور االستشذراق وال بذ  العلمذ  ويف  ة االقتصادية األظتانية ال و  

رقية واإلسذذمية وت ذو  األجيذا: ال ذا ثُت الذ  ذة بتبتسذُت مذا جذاءت بذ  بذالعلو  الش ذ سر اجملذت ويف سر ما يتعل 

تسذذم ب ذذوة ج ذذارة غتذذا: االستشذذراق وجذذدنا أنذذ  لذذ  هويذذة تراسميذذة ورتاعيذذة، وهذذ  تت   إذلوإذا نظرنذذا …األجيذذا: الذ  ذذة

صتامعذذذذذذات اصتورا يذذذذذذة ، ) ساضتحومذذذذذذات والشذذذذذذرسات التجاريذذذذذذة و ا وباظتالستسذذذذذذاتبتسذذذذذذ ب ارت ا هذذذذذذا بذذذذذذالعلو  الت ليديذذذذذذة 

و روايذذات اطترا ذذة وو ذذهب  ذت واصتامعذذات   وألذذوان الحتابذذة الذذيت يتميذذز اذذا سذذر منهذذا بطذذاب  خذذاص ) سذذأدب الذذر  

   1.اآلراءوسان  النتيجة يف  الة االستشراق ضربا من اتفاق  الورائب  

اهن  ذُت ي ذو:: الوقذ  الذر   األظتذاشل يف االستشذراقر وتذأثَت ل  رأي ؼتالهب  ذو: تذأث   رضوان السيد ي دو أن  

 –اصتديذذذدة  اإلسذذذذميةا  ُت باألظتانيذذذة ي ذذذو  مذذذن  ثذذذار اظتاضذذذ  وال يرجذذذ  اذل النزعذذذة ت ذذذدوا تذذذأثَتات اظتتستشذذذرقُت الن ذذذ"

الفرنتسذذية واآلن  ةهذذو استشذذراق  أو غذذر    ذذ  بذذر ل لذذة الًترتذذات األظتانيذذة بشذذحر عذذا  مث لتسذذيطر  لحذذر مذذا –اظتتنحذذرة 

اضتديثذة واظتعا ذرة، وأخذَتا  اإلسذذميةوعذن الظذواهر  اإلسذذ دراسذات اصتديذدة عذن سذسذيحيات يف غتا: الاالؾتليزية 

 2." مناه  ال ب  وثورة العلو  االجتماعيةبتس ب توَت  

ذذذذ يذذذذرى بذذذذأن    يذذذذة الث ا يذذذذة عوذذذذة الفرنتسذذذذية واالؾتليزيذذذذة محذذذذم الت  الل  إذل رقية والعربيذذذذة حتديذذذذدا قذذذذرب اجملتمعذذذذات الش 

أل ذا سذاقت  يف تراجذ  الت ذاد: الث ذايف بذُت  ،إت ا ذاوذة األظتانيذة وعذد  شرقُت عذن الل  لعرب والستعمار س ب بعد الذ

 .األظتانيةباظت ارنة م  اللوة  ىخر األاصتهتُت وهلا سان التس ب الرئيتس  يف سيطرة اللوات 

الستشذذذراق اصتديذذذد أمذذذا ا ،التارمتذذذاشل الفيلولذذذوج  األظتذذذاشل والوذذذَت األظتذذذاشل اإلستشذذذراق :   انذذذوي ذذذدو اليذذذو  ت 

ذستشذراق سذطوت  ل.. ومذا عذادت .   ذة مذا بعذد اضتداثذةيف تفحيحية تتصر باألجواء التسائدة   تتسودئ نزعة مراجعة
                                                           

.  318، ص 2116، 1مد عناشل، ر ية للنشر و التوزي ، ال اهرة،  ػت :اظتفاهيم الوربية للشرق، تررتة ،دوارد سعيد، االستشراقا  1
  

. 251، 2114، 8ة، غتلة التتسامب، العدد رضوان التسيد، تأثَتات اظتتستشرقُت األظتان يف ال بوث األسادنتية العربي  2
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ا االستشذذذراق تحذذذاد تتسذذذتنفل  التارمتانيذذذة الذذذيت قذذذا  عليهذذذ ،ظتاضذذذ ال دنتذذذة والذذذيت سانذذذ  لذذذ   ذذذىت التسذذذتينات مذذذن ال ذذذرن ا

يف  دوارد سييعيداست ذذ   اضذذية مئذذات ال بذذوث ال صذذَتة والطويلذذة أبرزهذذا مذذايف الع ذذود األربعذذة اظت ذذدرت أعراضذذها وقذذد 

   1.ن د االستشراق منهجا وبشحر ػتدد

 رهذذلا مذذا أث ذذورمبذذا ، االستشذذراق األظتذذاشل ي  ذذى خفذذ    إال أن   واإلعذذذ صذذا: طذذور العلمذذ  ووسذذائر االت  ت  الرغذذم 

ين ص أبذدا مذن   ه  غَت معرو ة بشحر س َت وهلا ال ،بيةالعر  األقطاروة األظتانية يف انتشار الل  و ىت على علي  سل ا 

 .والتسينمائية اإلعذميةعادل الصورة والدعاية الستشراقية اليت سان  بعيدة عن ا األعما:قيمة 

 إذلالح َت على تررتذة الذًتاث العذر  األ ذير  إق ا:وة األظتانية يف اظت ابر شب  تررتة األدب العر  اظتعا ر لل  

مة قذد تحذون ميذزة يف ضذوء تررتذات عربيذة منت ذاة لذألدب العذر  اظتعا ذر الذلي قذد أن هذلئ التس ذ ويظهذرانية اللوة األظت

فذذ  مذذ  عمذذ  االستشذذراق األظتذذاشل وهذذ  ة أخذذرى تت  وشتذذ ،العذذر  اظتعا ذذر األدبال نتثذذر بالنذذرورة الشذذمولية يف توطيذذة 

 2. طاش للموضوعات اليت يطرقهاناالعمل  ادوء و  من مث  و  اإلعذمية واإلغراءاتبعدئ عن أضواء 

العربيذذذة دل يحذذذ ب  مو هذذذا وال  رستهذذذا اجتذذذائ  األدبيذذةلدراسذذذات ا يف غتذذذا: اضتجذذم اظتتنذذذائر لالعذذذذ  األظتذذذاشل

دتذذارس أدوارهذذا بأسذذاليب اصتديذذد و  اإلستشذذراق  اإلنتذذاج  ذذد سانذذ  مراسذذز االستشذذراقية أ ذذد مواقذذ  " ،العذذر  األدب

ال ذذذرار التسياسذذذ ، ومنهذذذا تحثيذذذهب  ومنهذذذا ت ذذذدصل االستشذذذارات ظتراسذذذز  ذذذناعة اتيجيةاإلسذذذًت رير استابذذذة الت ذذذعذذذدة منهذذذا  

 مذذذن األ ذذذذ يف الذذذ ام  و  اإلعذمذذذ ها للتعليذذذ  علذذى األ ذذذداث وقذذذد سذذذان ومذذذزا: اطتطذذاب يظتنتسذذذوب اإلعذمذذذ الظهذذور 

مواقذ  إنتذاج اطتطذاب  راجعذات، أ ذد أهذم  اظتوارات و اضتذت ذارير و الهب مذن بواظتتسلتسذت وسائر اظتواد اظتحتوبذة يف الصذ

 3."اصتديد اإلستشراق 

                                                           

.  8، ص 2111، 48، 47ق، غتلة اصتهاد، بَتوت، العدد رضوان التسيد، األنثروبيولوجيا وتاريخ واالستشرا ،ينظر  1
  

.  143،  142، ص يز، مرج  ساب ت بميز و العل  بن إبراهيم النملة، االستشراق األظتاشل بُت الت    2
  

. 56، 55، ص  و: االستشراق اصتديد، مرج  ساب ع د ال بن ع د الرزتان الوهي ،    3
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دد بالعديد من الوسذائر عذن  ريذ  اضتنذور اظتتسذتمر يف وسذائر ضرورة االستعانة يف هلا الص   جارودييرى 

ؽتذذا  ،الوربيذذة ونشذذر الحتذذب اظت تسذذطة الذذيت تحذذون يف متنذذاو: اصتميذذ ، أو تنظذذيم معذذار  وإقامذذة مهرجذذا وغَتهذذا اإلعذذذ 

ذذذب أسثذذذر ال تحذذذااوا عامذذذرت  اليتسذذذاعد علذذذى  عوب العربيذذذة و همهذذذا و ذذذىت األظتانيذذذة الذذذيت حتتذذذاج اذل أعمذذذا: تتناسذذذب الش 

 .رتأث  الواج و على الر   إكتابا  للا يالثر ذواق واظت روئية،األو  األضواءو حرها و  يعة شعواا من  ي  

الًتاث نفتسذ   ذ ، اليذو ال يعٍت االهتما  بالًتاث الت وق  واالنعزا: عن التطذورات العلميذة واضتنذارية يف عذادل 

سذذان قائمذذا يف  سذذر مذذاوا  لعذذوا علذذى   اوإفتذذا انفتبذذو  ا نذذارأم دل ينعزلذذو  ا اظتتسذذلمون عنذذدما بنذذو  ،يعطينذذا اظتثذذر الواضذذب

لذروح  مواس تذ اث كتذدد نفتسذ  بصذفة متسذتمرة عذن  ريذ  ًت  ال ذ ،ذلا الزمن مذن علذو  ومعذارع علذى اخذتذع أنواعهذا

ا ال مبذر ذلذا وس ،اضتديثة اليت تفيد يف تنميت  وتطويرئ واألساليبن سر الوسائر العصر واالستفادة اذل أقصى  د م

 1.األساسيةيتعار  م  م ومات  

ذذذون ـت ذذذة ال بذذذأس اذذذا يف العذذذادل العذذذر  مذذذن الدارسذذذُت  نذذذ  الفحذذذري والذذذوع  األد مذذذ  هذذذلا التطذذذور والن   وتح 

اث األد واألدباء واظتفح رين، أ  ب لزاما علينا تنظيم الص فوع ور  ذه يف اظتوجذودة  ا ألجذر االسذتفادة اضت  ذة مذن الذًت 

لت يذذات العلميذذة اظت دوات و ذذاءات والن ذذالل   :مذذن خذذذ ، ي ذذ  معهذذااضتوا ذذر ت  العذذريف و اظتحامذذر ت  الاصتامعذذات األظتانيذذة و 

عذذذر  ألن اظتخطذذذو  ال ،هذذذم  ذذذذ بذذذدا مذذذن ذلذذذاوا ذذذر معمذذذن الت   منذذذاص  ال مشذذذًتا ألن ذذذمذذذنه   إذلو ذذذر لت  لواألدبيذذذة 

 .التنتسي  معهمب غتا: إال  وال موجود عندهم  األ ل 

عذذذارع بذذذُت الشذذذرق ور اظتطلذذذوب  اليذذذا مذذذن رجذذذا: االستشذذذراق بعذذذد أن أ ذذذ ب  عمليذذذة الت  ونعت ذذذد أن الذذذد   

واألخذذل مبنجذذزات العصذذر اضتذذدي  ومحتشذذفات   اإلنتسذذانيةوالوذذرب ؽتحنذذة وسذذهلة وهذذو دور ي ذذو  علذذى دراسذذة العلذذو  

   2.العري ة اإلسذميةموضوعية على منجزات الشرق العر  و نارت  واالنفتاح ب خذص و 

                                                           

. 156، ص مرج  ساب لصراش اضتناري، لالفحرية  ػتمود زتدي زقزوق، االستشراق واطتلفية  1
  

.  38، ص االستشراق يف اظتيزان، مرج  ساب منلر معالي  ،   2
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للدراسذذذذات دخذذذر عامذذذر  خذذذذر يف الدراسذذذات االستشذذذذراقية األظتانيذذذة يف العصذذذر اضتاضذذذذر ع" ذتذذذة حتذذذذد   خذذذر 

ذب اظتتسذذلمُت والعذذرب، يف أظتانيذذا ذاأذذا مذذ  وجذذود عذذدد س ذذَت مذذن الط ذذ اإلسذذذميةاصتاليذذات  وفتذذالشذذرقية يف أظتانيذذا هذذو 

ب، وبذللا سذاهم يف ؿتذو طذذ  الشذرقية س األقتسذا  إذلاآلن  إذلينتتسذ ون ، وهم غال ا من خلفيات أسرية معتدلة دتامذا

رس الذذذد   -ذوو األ ذذو: العربيذذة-ل ذذذة وي  ذذذى ولذذوج هذذالالء الط   ، 1"علذذى مذذذدى التسذذنوات األخذذَتة اإلسذذذ ال بذذ  يف 

ز اظتوضذوعية وعذد  االؿتيذاز،  ذرغم نشذوء هذالالء نذ  يعذز  ا  ية ل  أثذرئ االكتذا واالنوماس يف ال بوث الشرق اإلستشراق 

ا   النفتسذذ  واالنتمذذاء الر و ذذ  لذذ  الذذد ور الفع ذذا:، مذذ   ذذرص األظتذذان علذذى عذذد  ولذذوج هذذالالء  إال  بأظتانيذذا الطل ذذة  أن  الذذد 

 .اسةيف اظتتسائر اضتتس  الط ل ة 

ائ م ابذر للبرسذة االستشذراقية سذ   أن رقية والوربيذة وهذ   حذرة إنشذاء اجتذوذتة عامر  خذر يف العذقذات الش ذ 

وال بذأس مذن أن نوتذنم هذلئ …"ذلذا ب ولذ :  إذل رودي ريارثويشذَت اظتتستشذرق  ،نائيذةأثَتت يف بعذس اظتذالدترات الث  

أن ينشأ يف النا ية األخذرى، أي يف العذادل العذر   إمحانيةالفر ة  تثَت سالاال، ولو من نا ية اظت دأ، هو التسالا: عن 

عنذذذدنا، ولحذذذن يف الواجهذذذة اظت ابلذذذة يهذذذدع اذل دراسذذذة تذذذاريخ  اإلسذذذذميةائ لل بذذذ  شذذذ ي  الدراسذذذات اجتذذذ، اإلسذذذذم 

 2..."الفحر يف العادل اظتتسيب  الور  وحتليل  بطري ة علمية

هذو علذم االسذتوراب الذلي يذدرس الوذرب وعلومذ  يف  ،ة  عر لذ ين   هلا مبيذد علم لتاس  االستشراق ورد  

ورة الت ليديذة للوذرب،  هذو يتذوق اذل ر وع  جديد يف الشرق نتتلا  ذورة موذايرة وؼتالفذة للص ذهةشىت اجملذت،   د 

فاعذذر بذذُت العذذرب والوذذرب واألظتذذان خا ذذا بعذذد عصذذر النهنذذة العربيذذة و ذذتب قنذذوات الت  ر يذذة الوذذرب بصذذورت  اضت ي يذذة 

 حتديدا .

                                                           

.  68يوسهب سرباح، تأمذت يف الشرق، مرج  ساب  ، ص   1
  

. 13رودي بارث، الدراسات اإلسذمية والعربية يف اصتامعات األظتانية، مرج  ساب ، ص   2
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ور الذلي ر سان ضذد اظتتستشذرقُت العذرب والذد  ب ،ة  عر االستشراق الور   بتسبواضت ي ة أن االستوراب دل يحن رد  

رين أليهب، و ذذىت مذذن العذذرب ؽتذذن سذذانوا متذذأث  راسذذة و ذذىت الت ذذلع ذذ  اظتوًتبذذون مذذن اظتث فذذُت العذذرب يف عمليذذة الًترتذذة والد  

 بدرجة س َتة باظتتستشرقُت األظتان والورب عامة.

 ابذر وال نذاء أو راش و الت  لص ذالوذرب سذواء مذن منظذور ا الشذرقيدخر هلا العلذم اصتديذد سجذزء مذن أدبيذات 

، وسمذا ذلذا اإلعذمذ ع  الصذبف  عاون واضتذوار االلت ذاء، إذا يولذب علذى هذلئ األدبيذات الطذاب  الش ذمن منظور الت  

   1.ية الوربرق يف م ابر ماد  ة الش  رو اني   ،اب  األد  الفلتسف اليومية والط   األ ادي يف 

شذذحر   يف  هذذم االستشذذراق وتصذذنيف  واضتحذذم علذذى بعذذس مدارسذذ الذذيت استتسذذ ها العذذربواقذذ  اظتعر ذذة واطتذذ  

سذذاهم يف  ،األدبيذذة  نذذاياالرهذذا اصتديذذد مذذ  العذذرب اليذذو  وخا ذذة يف او  امذذر،  اظتدرسذذة األظتانيذذة و عاالخذذتذع يف الت  

ال ذدصل وموقفها من الشذعر العذر   ريناتا ياكوري  ير اظتثا: اظتتستشرقة األظتانيةر وع   دي  سان نتاج  على ستشح  

 . يف ثوب  دي  و ريب وقراءأا اظتختلفة ل 

ر للبذدي  اليذو  عذن ا مذ   ا  دل يعد هنذال عس يرى أن   ،م  ازدياد اضتدي  عن" العوظتة "وامتداداأا الث ا ية

ويف نفذذذ  …، يف أع ذذاب هذذذلئ التطذذورات األخذذَتةنذذا اليذذذو  مذذن الوذذربفعذذن جتديذذذد وحتديذذد موق الشذذرق والوذذرب، أو

 العوظتذذة ال ين وذذ  أن تحذذون … نذذارتنا  اش عذذن م ومذذات شخصذذيتنا والذذد   علذذى مذذن اضتذذرص أينذذاالوقذذ   ذذذ بذذد 

ذذذ ر ل، أن نتعامذذذر معهذذذا مذذذواهر البذذذدا هذذذ  ةذذذاهرة سوَتهذذذا مذذذن الظ ذذذذريعذذذة للهيمنذذذة الوربيذذذة علذذذى م ذذذدرات اآلخذذذرين، إفت 

  2.وضوابطهاوحتديد معاظتها و ياغة قواعدها 

                                                           

.21، ص  1991لفنية للنشر والتوزي ، ال اهرة،  تسن  نف ، م دمة يف علم االستوراب، الدار ا  1
  

،  265، ص 2111، 1اسات الوربية، ال اهرة،  ن د االستوراب، اظتث فون العرب والورب، اظترسز العر  للدر  إذلأزتد الشيخ، من ن د االستشراق  2
266. 



 الفصل الثالث:                               اإلستشراق األلماني والتحديات الشرقية

 

303 

 

خانذذة وا ذذدة مذذ  اظتذذدارس الوربيذذة األخذذرى  يف وضذذعهم ة ومتستشذذرقيها و ال نتسذذتطي  تصذذنيهب اظتدرسذذة األظتانيذذ

طذذور والتحنولوجيذذا اضتديثذذة،  ذذذ يذذزا: األظتذذان متسذذتمرون الت  مذذ  دخذذو: اظتدرسذذة األمريحيذذة واسذذتوذعتا لوسذذائر خا ذذة 

 رق  وةهور علم االستوراب.على عهد أسذ هم رغم اختذع اظتعطيات وتشحر الوع  الش  

ن لذذب ن: " يذأيت يف يذذو  ي ذذو:  ذذُت ُت ون ذذد  نذارأميعذذن دراسذذة تذراث الوذذرب دا يالّسي مصييطفى وقذد عذذ   

دراسة تراث الوربيُت ون د ما عندهم من دين وعلو  و نارة وسيأيت اليو  اللي يتستعمر  يذ  أبنا نذا و  إذلؿتن  ي  

يف ن ذذد مذذا عنذذد هذذالالء الوذذربيُت  ،ُتيف ن ذذدها عنذذد هذذالالء الوذذربي الوذذربيُتالذذيت وضذذعها هذذالالء م ذذايي  الن ذذد  أ فادنذذا

أنفتسذذهم مذذن ع يذذدة وعلذذو ،  ذذ ذا هذذ  أشذذد أا تذذا وأسثذذر ضذذعفا ؽتذذا يلب ونذذ  اليذذو  بع يذذدتنا وعلومنذذا، تذذرى اسذذتعمر 

 1."اظتتسلمون معايَت الن د العلم  اليت يتستعملها اظتتستشرقون يف ست هم وعلومهم اظتوروثة

  يعذير وشذيا اضتذدوث، ألن ذ   ذذ نظن ذ ،واالستشذراق سحذرأما اضتدي  عن قرب  اية االستشراق األظتذاشل 

علذى  اآللذة الذيت أ ذ ب  عذامذ متسذاعداوةهذور  اإلنتسذاشلفحر الة م  تطور مياة العذقات وبوجود ال شرية، وخا   

عاأذذذذذذذذا وجام بوسذذذذذذذذائلهاوا ذذذذذذذذر تظر يف الت  سذذذذذذذذ اضترسذذذذذذذذة االستشذذذذذذذذراقية ال تذذذذذذذذزا: و  ،صتهذذذذذذذذد والوقذذذذذذذذ ا يف تذذذذذذذذو َتذلذذذذذذذذا 

 . م  العادل الش رق اخل …ومعاهدها

يد من اصتامعات، وقد ضت  االستشراق األظتذاشل غذَتئ يف االهتمذا  دوما زا: االستشراق األظتاشل مزدهر يف الع

  يف جامعذذذذة " 1986شذذذهر سذذذذ تم   ػتاضذذذذرة يف ب ل ذذذذاء راينهييييارد  يييولنز   ذذذد قذذذذا  اظتتستشذذذذرق ،بال نذذذايا اظتعا ذذذذرة

  2.التسياس    يف ال رن العشرين ذ اإلسن ) ابعنو  اظتتبدةستون " بالواليات و ب

ال مث أثذذر ثانيًذذا وال يذذزا: ر االستشذذراق األظتذذاشل أو    ذذد تذذأث   :"نفذذ  اظتوقذذهب  يذذ  ي ذذو: رضييوان السيييدل سذذان   

ة تررتذات عذن األظتانيذة   أ ذ ب أثذر مذن اظتاضذ  بفعذر قل ذر ويذالثر، رغذم مذا قذد ي ذا: إن ذاالستشراق األظتاشل العميذ  يتذأث  

 واألدب اإلسذذذذذ الستشذذذذراق الفرنتسذذذذ  واالؾتليذذذذزي يف غتذذذذا: الدراسذذذذات اصتديذذذذدة عذذذذن الحذسذذذذيحيات ا إذلوجذذذذ  والت  
                                                           

.  148، 147ص ػتمود زتدي زقزوق، االستشراق واطتلفية الفحرية للصراش اضتناري، مرج  ساب ،   1
  

. 79ػتمد قدور تاج، االستشراق، مرج  ساب ، ص   2
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 ذذياغة نفتسذذ  مذذا بذذُت مر لذذة زمنيذذة وأخذذرى و ذذ  متطل ذذات مذذا بذذُت مر لذذة تارمتيذذة  األظتذذاشل، أعذذاد االستشذذراق 1"العذذر 

يف العذا   األورو تسذ  اطتذروج عذن الن  ه  العلمذ   ذوا: الوقذ  ودون تسذ  والذن  وأخرى مث اضتداثة ػتا ظا على نف  الن  

 اللي متد  أغراض  األخرى .

 اإلرثاألظتذان اصتذدد مذن اظتتستشذرقُت  سذتور  اية أو علم الصورة أو الصورلوجيا، سذان لذ  دورئ  يذ  ئ الصورا

ذذذ األدبة يف غتذذذا: لشذذذرق خا  ذذذايف  األظتذذذانعلذذذى  ذذذذورة  و ذذذا ظوا ذذذة لل ذذذدماء معة الطي  صذذذ ذذذايف والالث   ر  عر العذذذذوالش 

 م على خطى أسذ هم . حان  اضتيادية واظتوضوعية شعارهم و ج

هاية خن  يف نشأت  وتطورئ ومناهج  وتصورات  اذل ما لتدث يف الورب مذن تطذور العلذو  االستشراق يف الن  

 راقاالستشذظتناهجذ  التارمتيذة الوضذعية،  ذ ن  اومناهجها، وسما سان االستشراق ال دصل جزء مذن تذاريخ الوذرب وتط ي ذ

مبنذذذذاه  اظترسذذذذز علذذذذى  وامتذذذذدادأويذذذذر أينذذذذا جذذذذزء مذذذذن الث ا ذذذذة الوربيذذذذة يف دورهذذذذا اصتديذذذذد اصتديذذذذد قذذذذائم علذذذذى الفهذذذذم والت  

 2.موضوعات اثي 

، اث العذذر ًت  الذذأ ذذ ب ضذذروري يف الوقذذ  اضتاضذذر تشذذحير وعذذ  تذذوا    عذذر  أظتذذاشل متذذد  مصذذاحل مشذذًتسة و 

اذا يف دراسذة األدب  يتسذتهان مصدر تراث األ ذل  ولذ  خذ ة ال اعت ارئب ،لتسنا يف غٌت عن االستشراق األظتاشل نناأل

 . قي مةنتائ   إذلقنايا مهمة وخلص    صت، عاعر العر  ال دصل واضتدي  لفًتة س َتة من الزمنالعر ، والش  

 وأ ذذ ب  اضتاجذذة مل بذذة اليذذو  اذل إنشذذاء دار النشذذر إسذذذمية عاظتيذذة ت ذذو  بنشذذر مط وعذذات إسذذذمية بحا ذذة

ونتحذذن أن ت ذذو  هذذلئ …اشذذر يف الوذذرب، حتذذ  رزتذذة الن  األجن يذذةوذذات مط وعذذات إسذذذمية بالل   ر  ظذذوذذات  ذذىت ال تالل  

      3.ت إسذمية وعربية بلوات ؼتتلفةار ب  دار الصبهب وغتذ  الد  

                                                           

. 245رضوان التسيد، تأثَتات اظتتستشرقُت األظتان يف ال بوث األسادنتية العربية، مرج  ساب ، ص   1
  

.279،  276، ص 2111، 1 اهرة، مصر،   سادل زتير، العرب واإلسذ  يف مرايا االستشراق، دار الشرق ال بن  2
  

 . 161، ص فحرية للصراش اضتناري، مرج  ساب ػتمود زتدي زقزوق، االستشراق واطتلفية ال 3
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وال منذذذاص مذذذن مواس ذذذة التطذذذو ر اضتا ذذذر يف العذذذادل واسذذذتثمارئ يف األدب العذذذر  وخا  ذذذة "بعذذذد أن أ ذذذ ب  

ا ذذات العاظتيذذة تعذذ   اليذذو  مبختلذذهب الفلتسذذفات اصتماليذذة ومذذلاهب األدب والفذذن ،  ذذىت أ ذذ ب لزامذذا علينذذا أن نعيذذد الث 

ذذذعر خبا  ذذذة يف ضذذذوء تلذذذا الث ا ذذذات العاظتي ذذذة  ذذذىت ال نظذذذر  متخلفذذذُت يف رسذذذب اإلنتسذذذذانية   همنذذذا لذذذألدب عام ذذذة والش 

 .1العا "

                                                           

.5، صعر، دار ال لم، ال اهرة، د ، دتالش   نػتمد مندور،    1
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 خلصنا يف حبثنا ىذا إىل نتائج ديكننا استعراضها فيما يأيت: 

* بداية ال بّد من االعرتاف بأّن ىناك جهودا للمستشرقني األدلان بذلت ألجل الرتاث العريب ادلكتوب، بغض 

الرّتاث وخاّصة يف احملافظة  ىذاالّنظر عن الّدوافع واألىداف ذلذا االىتمام وشّكلت أيضا مصدرا فّعاال يف بعث 

عليو وتقدديو إىل القارئ العريب والغريب، ىذه اجلهود االستشراقّية ال ديكن إنكارىا أو الّتغاضي عنها ألّّنا حّققت 

 الّدقة اليت كان حيتاجها األدب العريب يف فرتة غّط فيها العرب يف سبات عميق.

دلانّية حتاول فهم حقيقتو وماىيتو وتارخيو، خاّصة الّشعر العريب القدمي * شّكل األدب العريب بؤرة تساؤالت غربّية وأ

الذي استقطب جّل الّدراسات االستشراقّية يف أدلانيا، اليت أّكدت أّن سّر معرفة احلضارة العربية والعرب أنفسهم 

 يف معرفة شعرىم اجلاىلي وما نظمو العرب من أشعار بعد ذلك.

ن أّن معرفة الّلغة العربية )ادلذىب الفيلولوجي( ىو األساس يف معرفة شعرىم اجلاىلي * تأّكد للمستشرقني األدلا

وفهمو، وفهم األدب العريب ككّل، فكانت ىذه نقطة التقاء األدلان، وىو إتقان الّلغة العربّية ومعرفة أسرارىا 

س الوقت وتأّكد ذلم أيضا أنّو دون البالغّية، فهو الّسبيل األمثل للوصول إىل ادلفاىيم الّصحيحة والعميقة يف نف

 معرفة الّلغة العربّية ىو تقصري يف حّق الّدراسات االستشراقّية حول األدب العريب ككّل.  

* اىتّم األدلان بالّتاريخ ألنّو ضمن ادلنهج االستشراقي ويف ارتباطو كذلك بادلنهج الفيلولوجي واكتشفوا الرّتابط بني 

 القدمي ومعرفة الّلغة العربّية وىو السّر األدلا ي ادلتتل  يف دراسة األدب والّشعر العربيني تاريخ األدب والّشعر العريب

 وكان ىذا النهج مشرتك بني القدامى واحملدثني منهم.

* بعد االستشراق األدلا ي عن الّسياسة واإليديولوجيات واالمالءات السياسّية أعطى مستشرقيها احلريّة الاّلزمة يف 

غط ساعدىم يف الّدراسة ادلتأنّية وادلوضوعّية البعيدة عن دلنهج ادلناسب وادلواضيع ادلأثرة، فبعدىم عن الضّ اختيار ا

 التوّجهات السياسّية.
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*اىتّم األدلان بالرّتاث العريب فحفظوا سلطوطاتو ونشروا أجزاء ال بأس هبا منو، وحّققوا الكثري منها وترمجوا بعضها 

ى ودرسوا العامل اإلسالمي والعريب، فظهرت شتصّيات استشراقّية أدلانّية بصمت يف ىذا إىل األدلانية ولغات أخر 

الرّتاث الذي أثّر فيهم وأثار إعجاهبم وكان الّشعر العريب على رأس اىتماماهتم، فحاولوا االّطالع عليو وقّدموا يف 

 ذلك ما جادت بو قرائحهم.    

أبرز ادلناىج اليت اعتمدىا ادلستشرقون األدلان يف دراستهم للّشعر العريب  ادلنهج الفيلولوجي وادلنهج ادلقارن، من *

 وقّلما صلد مستشرقا أدلانيا حاد عن ىاذين ادلنهجني.

* اعرتف األدلان أّن الّشعر اجلاىلي موجود ال زلالة، رغم ما أشيع حولو من شكوك وقضايا حتاول زعزعة قيمة ىذا 

 تو وىذا ما دافع عنو ادلستشرقون األدلان احملدثون وبشراسة.الّشعر والّتشكيك فيو ويف مصداقيّ 

* سار الّشعر العريب على الّنمط الذي سار عليو الّشعر اجلاىلي وأمامنا صور كثرية ذلذا الّشعر تدلّنا يف صراحة 

أثروا وصدق على متانة أسلوبو وقّوة ألفاظو، فهو قطعة من البادية اليت أخرجتو، فنجد شعراء صوفيون عرب ت

 بالّشعر اجلاىلي وأساليبو الفنّية.

* خلص األدلان إىل أّن الّشعر اجلاىلي يف لغتو ومواضيعو كان ّدعامة لألشعار العربّية اليت تلتو وما قالو العرب 

وغريىا، فهو مرجع الّشعراء ومصدر تأثرىم وملهمهم، حّّت  بعده، رغم ما طرأ عليو من تغرّيات دينية وسياسّية

 . آنا ماري شميلّصويف تأثّر بو كما قالت الّشعر ال

* أّكد األدلان أّن الّشاعر البدوي اجلاىلي قّدم منتوجا شعريا فريدا حاول فيو إعمال خيالو وجتسيد حياتو ووص  

طبيعتو والّدفاع عن شرفو وقبيلتو وأىلو، مستعمال يف ذلك فّنا ضمن قصائد وموضوعات شعريّة، أبدى فيها 

  اخليال ورقي الفكرة ومسو العبارة وهبذا تقّدم بالّلغة اإلبداع الفّّن  وادلقدرة ادلتمّيزة يف سبك الّنصوص وتوظي

والّنص إىل مراحل متقّدمة تشهد على ذلك معّلقات الّشعر العريب ذات الّصيت األديب والفّّن ادلتمّيز يف تاريخ 



 مةـــخات

 

309 

 

العرب، فأّصل بذلك الّشاعر البدوّي فّنا لتلك القصائد ذات البناء ادلتكامل ادلفعم بالقصص واحلكايات 

 وىذا ما أثر يف احملدثون األدلان يف إعادة بعث الّشعر اجلاىلي. ألساطري والّرحالت والّتجارب اإلبداعّية،وا

* عاد احملدثون إىل دراسة األغراض الّشعرية القددية وفق منط حديث يقّدم قراءة جديدة للّشعر العريب الكالسيكي 

 ويساىم يف إعادة إحيائو واستمراريتو. 

لباحثني األدلان القدامى واحملدثون مل تكن مبتورة، بل على العكس من ذلك، كانت حلقات مّتصلة * الّصلة بني ا

بعضها ببعض، سواء يف الّدراسات الّلغويّة وجتديدىا، أو الّدراسات األدبية يف اختيار ادلنهج ادلشرتك يف دراسة 

 ر على يد بعض.الّشعر العريب وموضوعاتو، كما تأثّر بعضهم ببعض وتتلمذ بعضهم اآلخ

* اتّفق األدلان )قدامى وزلدثون( على أّن الّلغة الفصحى يف العصر اجلاىلي ىي الّلغة الفنّية اإلبداعّية وتعلو على 

 الّلهجات األخرى وأّن استعماذلا يف الّشعر اجلاىلي كان قليال جّدا .

الفكريّة الّسائدة يف بلدىم، فادلقارنة كانت * عكس كّل منهج طّبقو ادلستشرقون األدلان ارتباطو باحلركة العلمّية و 

 الّسمة البارزة ذات الّصبغة العلمّية للّتفكري العلمي، وادلنهج الّتارخيي ازدىر بسبب الّنزعة العلمّية الّتطوريّة.

ة ، الّتأكيد على أمهّية ادلصادر الّنثريبرجسترايرو فوك يوهانو فيشر* حاول ادلستشرقون األدلان البارزون أمثال: 

والّشعريّة من خارج عصر االستشهاد مثل: دواوين الّشعراء ادلوّلدين وكتابات غري ادلسلمني وترمجاهتم ولغة 

 ادلؤّرخني، إلعطاء صورة واضحة عن تغرّي العربّية والّتأكيد على تارخيها الّطويل ادلثقل باإلبداعات الّشعرية والّنثرية. 

العريب القدمي موجة من الّردود األدلانّية والعربّية، شلّا أّدى إىل االعتقاد أّن  * أثارت فكرة الّشك واالنتحال يف الّشعر

 اليت قّدمت، ريناتا يعقوبيجّل ما وصلنا منن الّشعر أغلبو منحول وىذا ما نفاه ودافع عن صّحتو احملدثون وأبرزىم 

 للّشعر من خالل أغراضو  القددية. قراءة جديدة
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)قدامى وزلدثون( عناية كبرية بالّنصوص القددية وازداد اىتمامهم هبا يف القرن الّتاسع * كان للمستشرقني األدلان 

عشر، حيث مّت نشر ادلئات منها، كانت تلك الّنصوص متنّوعة والّشعر اجلاىلي كان على رأس ىذه ادلوضوعات، 

 حيث استقطب اىتمام عدد كبري منهم.

عربّية يف اجلامعات العربّية والغربّية، شلّا ساىم يف تأثري عدد كبري * ساىم األدلان بشكل ملفت يف تدريس الّلغة ال

من الّدارسني العرب بشتصياهتم ومناىجهم يف البحث، وشّكل ذلك نقطة التقاء يف الرؤى وادلسائل ادلهّمة 

 رايسكهحني تطّرق إىل قضّية الّشك واالنتحال  على خطى  طه حسينادلتعّلقة بالّشعر العريب القدمي وأبرز مثال 

يف الّدارسني العرب واضح  وبشكل كبري، ىذا ال يغفل أبدا ّنضة ىؤالء  فاألثر األدلا ي، وغريىم نولدكهو آلواردو

 فكريّا وعلمّيا وحّّت منهجّيا، يف تأثّرىم ىذا وذلك يف شّقو االجيايب. 

يكي كان مشرتكا بني القدامى واحملدثني، لكن ادلسائل اليت أثريت حولو كانت * االىتمام بالّشعر العريب الكالس

سلتلفة، فمن القدامى من عاجل الّنص الّشعري القدمي يف سياقو الّتارخيي وطبيعة وصولو إىل الاّلحقني، لكن من 

اق اخلارجي والّشواىد احملدثني من تطّرق اىل مضمون ىذا الّنص يف أغراضو وأساليبو البالغّية، بعيدا عن الّسي

ادلقّدمة عن تأصيل بعض األغراض ونفي بعضها اآلخر وتشابو الّصور البيانّية ادلوجودة فيو وغريىا، ىذا ال ينفي يف 

 نفس الوقت الّتشابو ادلوجود بينهما وىذا ما ذكرناه يف فصلنا الثا ي.

أثبتوا وحدة ادلوضوع يف القصيدة اجلاىلّية ونفوا * رغم ما أثري حول القصيدة القددية إاّل أّن ادلستشرقني األدلان 

التقطيع  الذي نادى بو البعض يف تقسيمها إىل موضوعات متفرّقة ال رابط ذلا إاّل الوزن والقافية، ىذا ما نفاه 

 وحدة ادلوضوع بقرائن تارخيّية واقعّية.     بتواوغريه شلّن أثّ ن بروكلما

القددية فيو الّشيء اجلديد وذلك نابع من عمق الّدراسة احلديثة من احملدثني * تفسريىم لألغراض الّشعرية للقصيدة 

وفهمهم للمسار الّتارخيي واالجتماعي للحياة العربية قبل اإلسالم، شلّا يعطي للقصيدة قيمة أكرب يف الّدراسة،  

ق شعورا آخر ىو كاجلانب الّنفسي وإحساس الّشاعر حني ينفصل عن مكانو الذي يدفن فيو ذكرياتو الذي خيل
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شعور الغربة والّشوق إىل ادلكان وكان ىذا من بني الّدوافع يف إثارة شاعريتو، فالّرحلة ىي واقع جديد يتعامل معو 

الّشاعر ليشّكل منط جديد يساىم كذلك يف إثارة شعور اآلخر، وإحساس سلتل  ينعكس على الّنص الشعري 

 األدلانية احلديثة حول القصيدة القددية وأغراضها الّشعرية. ادلنظوم، ىذه من بني الّدراسات االستشراقّية

* شتصّية الّشاعر من بني أبرز ما تطّرق إليو األدلان احملدثون واليت تربز ذات الّشاعرـ اليت ىي يف نظرىم زلور 

تماعي، ىذا ما القصيدة ألّّنا منفصلة دتاما عن العامل الواقعي، تستقّل بعامل خاّص هبا يف إطارىا الّنفسي واالج

يدعم فعال الرّأي القائل أّن صفة الّشاعر مل تكن لتعطى إاّل لشتصّية قويّة وفيها ميزات كثرية حتّقق ذاهتا لوحدىا، 

 ىذا ما جيعلها متفّردة وتستحّق ىذا الّلقب.

ّشعر اجلاىلي * ال ديكن إنكار أّن ىذه الّدراسات أنارت درب القارئ والّدارس العريب واألجنيب حول موضوعات ال

وبعض القضايا اليت أثارىا األدلان قدامى وزلدثون حولو، فال "ديكننا أن ننكر ما للمستشرقني من أفضال يف ميدان 

بعث الرّتاث، فلوالىم ما مسعنا بكثري من أمساء األعالم يف ادلوروث العريب اإلسالمي، فقد احتفوا بو وصّنفوه 

أّّنم قّدموا لّلغة العربّية خدمة كبرية من خالل تنصيبهم لكراسي ذلا يف  ونشروه يف أمجل صورة... وال أحد ينكر

 .1سلتل  اجلامعات األوروبية"

* تقاطع الّتجربة الّشعرية باعتبارىا ذاتية مؤّسسة على الّذوق الفّّن واإلحساس الّشتصي والوجدان والّتجربة 

 دتّيز الّتجربتني.   الّشعرية، مل حيملو الّشعر من خصائص يف قّوة العبارة اليت

والقدامى   آنا ماري شميل* أثّر الّشعر الّصويف العريب بشكل كبري يف ادلستشرقني األدلان احملدثني على رأسهم 

والقاعدة الّشعبية من مريدي  كما تأثروا بالّشتصيات الّصوفّيةروكرت،  فريدريشو هلموت ريترعلى رأسهم 

تتمّثل يف قرهبم من ىؤالء واحتكاكهم هبم واخّتاذىم ذلك سبيال وعامال ىذا الّشعر واخلصوصّية األدلانّية ىنا 

 مساعدا يف فهم الّشعر الّصويف، ألّن الواقع وادلالحظة عن كثب تساىم يف فهمو واإلحساس بو يف نفس الوقت.
                                                           

  
 .691قدور تاج، االستشراق، مرجع سابق، ص1
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وادلضمون والّشعر اجلاىلي يف الّشكل  ابن الفارض* اكتش  األدلان الرّابط القوّي بني الّشعر الّصويف عند 

واستعمال ىذا األخري دلفردات القصيدة اجلاىلّية وأغراضها، شلّا جيّسد التأثّر الكبري بالّشعر اجلاىلي، موّضحني 

 امتداداتو على األلوان الّشعريّة األخرى حّّت على الّشعر الّصويف.

تل  عن بقّية الّشعر عند الّشعراء * اىّتم األدلان بالّشعر الّصويف الّنسوي وأعطوه حّقو من الّدراسة، ألنّو ال خي

وكتبت فيو مؤّلفا بعنوان )ورحي أنثى(، رصدت من خاللو رلموعة  آنا ماري شميلالّرجال وىذا ما اىتّمت بو 

وأحصت بعض األشعار اليت رأهتا تستحّق رابعة العدويّة من الّشتصّيات الّصوفّية الّنسويّة ادلعروفة على رأسهم 

 العناية والّدراسة. 

مل يعترب األدلان ادلتأثرون بالّشعر الّصويف العريب ىذا الّشعر سلتل  ومل يدرسوه من منظور قلق على غرار ادلدارس  *

االستشراقّية األخرى وخاّصة الفرنسّية )ماسينيون(، إمّنا اعتربوه إرثا شعريّا عربّيا كبقّية الفنون الّشعرية، بل عّدوه 

تدعم اإلحساس والوجدان وجتّسد الّتعاليم الدينّية يف القصيدة العربية ذات إضافة وميزة جديدة للّشعر العريب 

 الّتنوع والّتشابو يف نفس الوقت. 

* لعب االستشراق األدلا ي دورا كبريا يف الكش  عن الّشعر العريب القدمي واحلديث، إذ قام بالّتنقيب عن ىذا 

، متتّبعا منوه وتقّدمو وازدىاره منذ أقدم العصور إىل أحدث اإلرث ودراسة نشأتو وتأثريه وتطّوره مّت مقارنتو بغري

عهوده، شلّا أدى إىل إزالة الغبار عن كثري من اآلثار ادلتعّددة اليت كشفت لنا عن علومو وآدابو وفنونو، وبقيت 

 1الّدراسات األدلانّية بنسق متواصل يف الّتعامل مع الّشعر العريب القدمي وادلعاصر.

ان يف دراساهتم للّشعر العريب واألدب عموما جبديّة واحرتام، من حيث إدراكهم لقيمة ىذا اإلرث * تعامل األدل

العريب من جهة وإدراكهم كذلك أّن الّشعوب العربّية ذات تراث حضارة من أرّقى احلضارات يف العامل ومل يتعاملوا 

                                                           

 .267أمحد مسايلوفيتش، فلسفة االستشراق وأثرىا يف األدب العريب ادلعاصر، مرجع سابق، ص 1
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ملت مع الفرد العريب بشّيء من العلّو والّسلطويّة بازدراء مثلما ىو احلال مع ادلدارس االستشراقية األخرى، اليت تعا

 يف كتابو )االستشراق(.ادوارد سعيد اليت حتّدث عنها 

* طبيعتهم فريدة يف البحث دتّيزت بادلوضوعّية الغري مصطنعة، حيث كانت آثارىا واضحة يف أحباثهم وأعماذلم 

مل يغفلوا اجلانب الّروحي الذي اّتسم بو الّشعر حول الّشعر العريب، فأثبتوا بذلك أّّنم أصحاب فكر رصني، فهم 

الّصويف وحاولوا فهمو من جوانب عّدة، شلّا يعطي الّدراسة مشولّية والتزام، فهم فاقدون لو يف شعرىم، زلكومون 

 بضوابط ماديّة حبثو، ىذا ما حّفزىم على االحتكاك بالّشعراء الّصوفيني ومريديهم وحّّت رلتمعاهتم. 

ان احملدثون بأعمال بعض الّدارسني العرب الذين تشرّبوا الثّقافة األدلانّية وتتلمذوا على أيدي قدامى * تأثّر األدل

احلياد  -يف الوقت نفسو-األدلان، فانعكس أسلوب حبثهم يف كتاباهتم وأعماذلم الّشعريّة ادلعاصرة، مّتبعني 

ة األدلانّية وأثاروا نفس القضايا، مستشهدين بأساتذهتم وادلوضوعّية الّتامة اليت جبلوا عليها، كما كتب العرب بالّلغ

ومعرتفني بأفضاذلم عليهم وبذلك حتقّقت صفة التأثري والتأثّر بينهما، ولعّل ىذا من متطّلبات قيام علم االستغراب 

 بصورتو العلمّية، اليت حتّقق االحرتام الفكري والّتواصلي بني الّشرق والغرب وبني العرب واألدلان.

ثّبت االستشراق األدلا ي تواصلو مع العرب يف الوقت احلاضر، من خالل عالقاتو السياسّية واالقتصاديّة اليت * 

انعكست إجيابا على العالقات األدبّية والفكريّة، ساع على ذلك الّتطور التكنولوجي واآلثار االجيابّية للعودلة، اليت 

 عريب وفق التقنّيات احلديثة اليت حتّقق العمق والّدقة. استثمرىا الطّرفان يف إعادة قراءة ادلتطوط  ال

* البّد من مواجهة االستشراق والوقوف على مسافة واحدة من قراءة الرتاث، ألّن تأثرياتو ووسائلو احلديثة حقيقة 

ك للّتصدي ال ديكن جتاىلها أو االكتفاء برفضها، فذلك يفاقم ادلسألة وال حيّلها والبّد أيضا تبّن موق  عريب مشرت 

للظّاىرة االستشراقّية بعلمّية وجتّرد من العصبّية والّذاتية، فال ديكن لنا االستغناء عن خدماهتم ما دامت 

 ادلتطوطات األصلّية يف جامعاهتم وحتت أيديهم. 
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 * وسائل الّتطور أّدت إىل استحداث ادلنافسة العلمّية واألدبّية وبعثها من جديد، حول قراءة جديدة وحديثة

للّشعر العريب، تّتسم باحلداثة وادلوضوعّية يف إعداد حلقات جديدة أكثر وضوحا يف حلقات الّشعر العريب القدمي 

  واحلديث.

* خنلص يف الّنهاية إىل أّن االستشراق ال ديكن أن ينتهي مادام الطّرفان يتأثّرا بينهما ومادام معني الّشعر العريب مل 

ادلناىج البحثّية تتطّور  ومضمونو وأساليبو وتارخيو وكّل ما فيو وما دامت أيضا ينضب، فهو دائم العطاء يف لغتو

العرب –والقراءات تتعّدد، فاإلبداع اإلنسا ي حّي واألقالم االستشراقّية تتطّور وحتىي ما دامت عقول الباحثني 

 تشتغل حبّب وطموح ومناىج ثابتة متجّردة.     -والغرب
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 :ملخص

أراد االستشراق األملاين أن يكون متمّيزا يف اهتمامه بعلوم الّشرق والّدراسات األدبية حوله، فقد نأى بنفسه عن السياسات 
، أّما املستشرقون واأليديولوجيات اليت اتبعتها خمتلف املدارس االستشراقية األخرى وكانت هلا أغراض ذات تبعية مطلقة حلكوماهتم وسياساهتا

ات األملان ففتحوا نافذة خاّصة شعارها املوضوعية واحلياد يف دراسة الًّتاث العريب األديب والّشعري ودمّا ساعدهم على ذلك وجود املخطوط
 ا بفهرستها.العربية والّنصوص القدمية بصورهتا األصلية يف مكتباهتم، ما سّهل عليهم االّطالع على الّنسخ األصلية فحّققوها وقامو 

ال يزال االستشراق األملاين يهتم بالّشعر العريب من حيث الّشكل واملضمون، حيث حاول مستشرقون أملان حمدثون قراءة الّشعر  
العريب القدمي وفق مناهج البحث احلديثة، أعادت بعث هذا اإلرث من جديد وسامهت يف إثراء الّدرس حوله، وال يزال األملان احملدثون 

 على جهج القدامى يف احلياد واملوضوعية ويف تطبيق املنهج التاريخ  املقارن واملنهج الفيلولوج  يف التأثر بالّشعر، بل ههرت حمافظني
 اهتمامات حديثة بالّشعر الّصويف وبرز مستشرقون أملان ختّصصوا يف هذا الباب، مل وجدوا فيه من متعة وروح، وتقاطعه مع الّشعر اجلاهل 

فهذا الثّبات عند األملان حّقق هلم  -حسب دراساهتم-عض صفاته البالغّية واألسلوبية وحىت يف بعض األغراض الّشعرية واصطباغه بب
 املصداقّية والتفّرد، خاّصة يف مواجهة حتديات ما بعد احلداثة واختالف الّدارسني العرب يف أمناط تفكريهم وأحكامهم. فقد كان األملان

 هم بالّشعر العريب القدمي وال يزال احملدثون منهم يقتفون أثرهم وفاء للهدف املسطّر والّدرب الكالسيك . القدامى فاعلني يف تأثر 

Abstract:  

      German Orientalism wanted to be distinguished in its interest in Eastern sciences and literary 

studies around it. It distanced himself from the policies and ideologies that were followed by other 

orientalist schools, whose purposes were absolutely dependent on their governments and their 

policies. German orientalists opened a special window, whose motto was objectivity and impartiality 

in the study of the Arab literary and poetic heritage, for them and thanks to the presence of Arabic 

manuscripts and ancient texts in their original form in their libraries, they managed to view the 

originals, verify and index them. 

     German Orientalism is still interested in Arabic poetry in terms of form and content. Modern 

German scholars tried to read ancient Arabic poetry according to modern research methods which 

revived this legacy again and contributed to enriching the lesson about it, as they still maintain the 

old-fashioned approach to neutrality and objectivity and applay the comparative historical method 

and the philological approach to being influenced by poetry. Rather, modern interests appeared in 

Sufi-poetry and German orientalists specialized in this section, to which they found pleasure and 

spirit; and due to its intersecting with pre-Islamic poetry and staining with some of its rhetorical and 

stylistic qualities, even in some poetic purpose - according to their studies- this stead fastness among 

the Germans has brought them credibility and uniqueness, especially in facing the challenges of post-

modernism and the different thinking patterns and judgments of Arab scholars. The ancient Germans 

were very effective in their influence with ancient Arabic poetry, and modernists among them are 

still tracing them in fulfillment of the underlined goal and the classical path. 


