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 مقدمة :

واملتخيل هذا ـ وهو نتاج  2الغربي عن إلاسالم أعلى من قوة املعرفة العلمية به  1" و   ملتخيل 

من ألاحكام املسبقة نقرأ معطياته في وعي جمهور  –تراكم تاريخي طويل غذته الحقبة املعاصرة باملزيد 

عن إلاسالم واملسلمين وهو يمتلك صورة ارتيابية   لعتيقةو باألحكام  ل لبية  مل بقةغربي " مشحون 

اتجاههم هذا ال يعني مطلقا  3احتقارية وغالبا عدوانية  تشتبه بهم أو ال تثق بهم على إلاطالق إنها صورة

على ألاقل في نظرنا الجهد الكبير الذي قدمه املستشرقون للدراسات إلاسالمية وإلانسانية ، فهو جزء 

 لكن يجب التشديد على حقيقتين مترابطتين : إلنتاج  ملعرفة  لعلميةالضروري   ل ر  م  ملعرئيمن 

أن التيار العام الغالب على املجتمعات الغربية هو املسكون بتأثير صور نمطية  "   قيقة ألاولى :

ألاوروبي منذ مئات السنين في سياقات تاريخية ميزها  لوعي   جمعيعن إلاسالم واملسلمين ترسخت في ا

الصدام املستمر بين إلاسالم واملسيحية وزادتها رسوخا حقبة التحرير الوطني في الخمسينات 

                                                           
 يعرف املتخيل بأنه "مجموع التصورات املنقولة عبر الشفافة امللهمة " أنظر   1

Mohamed arkoun ABC de l’islam pour sortir des clôtures dogmatiques (paris : Grancher 2007) ip , p34  
 .33نفس املصدر ، ص  2
،  0004، بيروت ، دار الطليعة ،  3ـمحمد أركون : قضايا في نقد العقل الديني : كيف نفهم إلاسالم اليوم ، ترجمة هاشم صالح ، ط  3

 .19ص
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نات من القرن العشرين املاض ي ، وتجرب الثورة إلايرانية وصعد ألاصولية إلاسالمية ، وأحداث والستي

  4واحتالل العراق...." 0001الحادي عشر من أيلول سبتمبر 

أن نفوذ التيار العلمي في الغرب تراجع في ميدان دراسة إلاسالم واملجتمعات  و   قيقة  لثانية"

، ولم تعد املعرفة باإلسالم تسلك مسلك النظرة الاستشراقية املتبحرة  إلاسالمية في العقود ألاخيرة

والسؤال املشروع  5والرصينة التي عرفناها منذ القرن التاسع عشر وحتى ستينات من القرن املنصرم 

هنا هو إذا كان هذا التيار العلمي في الغرب العارف بشؤون إلاسالم واملسلمين ، هامشيا إلى درجة التي 

فيها في تطوير نظرة املجتمع والجمهور العام إلى إلاسالم ، أو مساهما في ترسيخ النظرة العامية  يخفف

إياها وفي الحالتين ال سبيل لدينا إال إلاعتقاد أن املعرفة الاستشراقية تقع في موقع سلبي من الثقافة 

ي قامت فيها ، كما أركون نفسه واملجتمع وال يكاد أن يكون لها تأثير يبرر لها الوجود في املجتمعات الت

يقطع بأن الاستشراق  قد فشل في مهمته ، فهو شبه غائب تماما عن الساحة وحضوره ضعيف جدا 

ومتقطع ال يشفي الغليل وإذا ما تدخل لتصحيح النظرة عن املجتمعات العربية إلاسالمية تظل 

 سطحية أو موجهة .

هذا املقياس يسعى لتعريف الطالب بجل املدارس الاستشراقية وجهودهم سواء الايجابية أو 

السلبية والتعريف بأهم املستشرقين ومناهجهم وتدريب الطالب على القطع مع ألافكار املسبقة حيث ال 

 الذي بذل من طرف هؤوالء .ينكر بل يثمن الكثير من الجهد 

 

                                                           
رضوان السيد وآخرون : محمد أركون املفكر الباحث وإلانسان حلقة نقاشية نظمها مركز دراسات الوحدة العربية ، مركز دراسات   4

 ، يمكن العودة في هذه املسائل املذكورة أعاله إلى :  0011الوحدة العربية ، الطبعة ألاولى ، بيروت ، فبراير ، 

Mohamed Arkon et Joseph Mayla , de Manhattan à Baghdâd au-delà du bien et du mal (Paris : Ed, descellée de Brouwer , 

2003  
 21رضوان السيد : املرجع نفسه ،   5
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  ملحاجر  ألاولى :

انجـــــــــذب الغربيـــــــــون لســـــــــبل الوقـــــــــوف علـــــــــى القـــــــــوة الروحيـــــــــة للشـــــــــرق وشـــــــــغفوا بمعـــــــــارف       

العقــــــــــل الشـــــــــــروي لدرجـــــــــــة مثيـــــــــــرة، وال نكـــــــــــون مبــــــــــالغين إذا زعمنـــــــــــا: أنـــــــــــه قلمـــــــــــا نجـــــــــــد حضـــــــــــارة 

نالـــــــت اهتمـــــــام الغـــــــربيين وةفــــــــرت بعنـــــــايتهم كالحضـــــــارة العربيـــــــة علــــــــى اخـــــــتالف مـــــــا مـــــــرت بــــــــه 

وسياســـــــــ ي وفكـــــــــري واجتمـــــــــاعي. وقـــــــــد  مـــــــــن حقـــــــــب وتجلـــــــــي علـــــــــى مســـــــــارحها مـــــــــن حـــــــــرا  ثقـــــــــافي

انصــــــــبت جهــــــــود علميــــــــة كبيــــــــرة علــــــــى تــــــــدارس مفهــــــــوم الاستشــــــــراق ،بواعثــــــــه ومحفزاتــــــــه حتــــــــى 

بـــــــــات الاستشـــــــــراق بذاتـــــــــه، بصـــــــــرف النظـــــــــر عـــــــــن مراحلـــــــــه وأطـــــــــواره ودوافعـــــــــه، مـــــــــن الظـــــــــواهر 

الفكريــــــــــــة الكبــــــــــــرا وبالغــــــــــــة ألاثــــــــــــر فــــــــــــي التواصــــــــــــل الحثيــــــــــــث باتجــــــــــــاه الــــــــــــدفع ب جلــــــــــــة البحــــــــــــث 

ـــام ، ال ســــــــــــيما فــــــــــــي مجــــــــــــاالت تحقيــــــــــــق املخطوطــــــــــــات والفهرســــــــــــة والتقــــــــــــويم، العلمــــــــــــي الــــــــــــى ألامـــــــــ

حيـــــــــث ال يمكـــــــــن للمطلـــــــــع أن يتغاضـــــــــ ى عـــــــــن فضـــــــــل املستشـــــــــرقين فيهـــــــــا ودورهـــــــــم فـــــــــي التــــــــــأثير 

 بمسارات الثقافة العربية. ولكن ما هو املعنى الذي يمكن أن نمنحه لالستشراق ؟
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 مفهوم  ستشر ق -1

 

 : ملعنى  للغوي  - أ

ـــى لفظــــــــــــــــــة "استشــــــــــــــــــر  اق" نجــــــــــــــــــد أنهــــــــــــــــــا مصــــــــــــــــــوغة علــــــــــــــــــى وزن اســــــــــــــــــتفعال،  عنــــــــــــــــــد النظــــــــــــــــــر إلـــــــــــــــ

ولوجـــــــدناها مـــــــأخوذة مـــــــن كلمـــــــة شـــــــرق ثـــــــم أضـــــــيف إليهـــــــا ثالثـــــــة حـــــــروف  ـــــــي ألالـــــــف والســـــــين 

والتــــــــاء، ومعناهــــــــا طلــــــــب الشــــــــرق، ولــــــــيس طلــــــــب الشــــــــرق ســــــــوا طلــــــــب علــــــــوم الشــــــــرق وآدابــــــــه 

 إذا 
 
 وشـــــــــــــروقا

 
ولغاتـــــــــــــه وأديانـــــــــــــه وجـــــــــــــاء فـــــــــــــي "امل جـــــــــــــم الوســـــــــــــي " "شـــــــــــــرقت الشـــــــــــــمس شـــــــــــــرقا

: طلعـــــــــت،  6طلعـــــــــت"
 
وفـــــــــي لســـــــــان العـــــــــرب: شـــــــــرق: "شـــــــــرقت الشـــــــــمس تشـــــــــرق شـــــــــروقا وشـــــــــرقا

واســـــــم املوضـــــــع: املشـــــــرق... والتشـــــــريق: ألاخـــــــذ فـــــــي ناحيـــــــة املشـــــــرق، يقـــــــال: شـــــــتان بـــــــين مشـــــــر ق 

ـــــــــــرقوا ذهبـــــــــــوا إلـــــــــــى الشـــــــــــرق، وكـــــــــــل مـــــــــــا طلـــــــــــع مـــــــــــن املشـــــــــــرق فقـــــــــــد شـــــــــــرق، وفـــــــــــي 
 

ب، وش ومغـــــــــــر 

رقو 
 

ربوا"الحديث: " ال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها ولكن ش
 
 .7ا أو غ

أمـــــــــــا فـــــــــــي اللغـــــــــــات ألاوروبيـــــــــــة فثمـــــــــــة تعريـــــــــــف آخـــــــــــر يـــــــــــدل علـــــــــــى أن املقصـــــــــــود بالشـــــــــــرق لـــــــــــيس 

الشــــــــــــرق الجغرافــــــــــــي وإنمــــــــــــا الشــــــــــــرق املقتــــــــــــرن بمعنــــــــــــى الشــــــــــــروق والضــــــــــــياء والنــــــــــــور والهدايــــــــــــة. 

ويــــــــــرا الــــــــــبعت أن كلمــــــــــة استشــــــــــراق ال تــــــــــرتب  فقــــــــــ  باملشــــــــــرق الجغرافــــــــــي وإنمــــــــــا تعنــــــــــي أن 

                                                           
 .284ص1691، 1المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة،ج  6
 .492،ومسلم برقم 262متفق عليه: رواه البخاري برقم   7
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لـــــــــــة معنويـــــــــــة بمعنـــــــــــى الشـــــــــــروق والضـــــــــــياء والنـــــــــــور الشـــــــــــرق هـــــــــــو مشـــــــــــرق الشـــــــــــمس ولهـــــــــــذا دال

 .8بعكس الغروب بمعنى ألافول والانتهاء

فــــــــي الدراســــــــات ألاوروبيــــــــة  يشــــــــير إلــــــــى منطقــــــــة الشــــــــرق املقصــــــــودة  ORIENT واللفــــــــ 

ـــي بـــــالد  Morgenland  :بالدراســـــات الشـــــرقية بكلمـــــة " تتميـــــز بطـــــابع معنـــــوي وهـــــو وتعنــ

وتـــــــــدل هـــــــــذه الكلمـــــــــة علـــــــــى تحـــــــــول الصـــــــــبا ، ومعـــــــــروف أن الصـــــــــبا  تشـــــــــرق فيـــــــــه الشـــــــــمس، 

مــــــن املــــــدلول الجغرافــــــي الفلكــــــي إلــــــى التركيــــــز علــــــى معنــــــى الصــــــبا  الــــــذي يتضــــــمن معنــــــى النــــــور 

وتعنـــي بـــالد املســـاء  Abendland    واليقظـــة، وفـــي مقابـــل ذلـــك نســـتخدم فـــي اللغـــة كلمـــة

 9لتدل على الظالم والراحة"

ـــن  ــــــ يء  :Orient وفــــــي الالتينيــــــة تعنــــــي كلمــــــة ـــى يــــــتعلم أو يبحــــــث عـــ مــــــا، وبالفرنســــــية تعنـــ

ـــــــه أو هـــــــدا أو أرشـــــــد، وباإلنجليزيـــــــةOrienterكلمـــــــة ـــي orientateو ,Orientation وج  تعنــــ

"توجيـــــــــه الحـــــــــواس نحــــــــــو اتجـــــــــاه أو عالقـــــــــة مــــــــــا فـــــــــي مجـــــــــال ألاخــــــــــالق أو الاجتمـــــــــاع أو الفكــــــــــر أو 

. وبـــــــــــــذلك يتبـــــــــــــين أن 10ألادب نحـــــــــــــو اهتمامـــــــــــــات لخصـــــــــــــية فـــــــــــــي املجـــــــــــــال الفكـــــــــــــري أو الرو ـــــــــــــي

 مــــــــــن املــــــــــدلول اللغــــــــــوي، بــــــــــل مــــــــــن املــــــــــدلول املعنــــــــــوي مصــــــــــط ح الاستشــــــــــراق لــــــــــ
 
يس مســــــــــتمدا

 .11لشروق الشمس التي  ي مصدر العلم

 : ملفهوم  صطالحي - ب

                                                           

م، 1662، السنة السادسة، 44السيد محمد الشاهد: االستشراق ومنهجية النقد عند المسلمين المعاصرين، االجتهاد، ع -3

. 411-161ص  8  
مازن بن صالح مطبقاني: االستشراق واالتجاهات الفكرية في التاريخ اإلسالمي، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية،   9

 4.ص1661
 .3المرجع نفسه، ص   10
 .19، ص1661عبدهللا محمد األمين: االستشراق في السيرة النبوية، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، القاهرة،     11
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" 12يعنــــــي:  "علـــــم الشــــــرق أو علـــــم العــــــالم الشــــــروي orientalism)) إن مفهـــــوم الاستشــــــراق

 بأنـــــــه: "ذلـــــــك التيـــــــار الفكـــــــري الـــــــذي تمثـــــــل فـــــــي الدراســـــــات 
 
ـــــــرف الـــــــبعت الاستشـــــــراق أيضـــــــا وع 

ختلفـــــــــــــــة عـــــــــــــــن الشـــــــــــــــرق إلاســـــــــــــــالمي، والتـــــــــــــــي شـــــــــــــــملت حضـــــــــــــــارته وأديانـــــــــــــــه وآدابـــــــــــــــه ولغاتـــــــــــــــه امل

 يقصــــــــــد بــــــــــه: "أســــــــــلوب للتفكيــــــــــر يرتكــــــــــز علــــــــــى التمييــــــــــز املعرفــــــــــي والعروــــــــــي 13وثقافتــــــــــه
 
" وأحيانــــــــــا

وألايــــــــدلولي بــــــــين الشــــــــرق والغــــــــرب". ومــــــــرة يــــــــراد بــــــــه: "ذلــــــــك العلــــــــم الــــــــذي تنــــــــاول املجتمعــــــــات 

 .14الغرب الشرقية بالدراسة والتحليل من قبل علماء

 أو جغرافيـــــــــــــــا فقـــــــــــــــ ، وال 
 
ويـــــــــــــــرا الطيـــــــــــــــب بـــــــــــــــن إبـــــــــــــــراهيم أن الاستشـــــــــــــــراق ال يعتبـــــــــــــــر تاريخـــــــــــــــا

إنســــــــــانيا أو ثقافــــــــــة فحســــــــــب، وإنمــــــــــا هــــــــــو مجمــــــــــوع ذلــــــــــك كلــــــــــه، فهــــــــــو مكــــــــــان وزمــــــــــان وإنســــــــــان 

 مــــــــع هــــــــذه العناصــــــــر 
 
 وتكامليــــــــا

 
 عضــــــــويا

 
وثقافــــــــة. والحــــــــديث عــــــــن الاستشــــــــراق مــــــــرتب  ارتباطــــــــا

زمنيــــــــــــة ومســــــــــــاحة مكانيــــــــــــة ونــــــــــــوع إنســــــــــــاني ألاربعــــــــــــة ألاساســــــــــــية، إذ ال بــــــــــــد لــــــــــــه مــــــــــــن مســــــــــــافة 

ويـــــــــرا أن الشـــــــــرق الـــــــــذي اهـــــــــتم الغـــــــــرب بدراســـــــــته والتخصـــــــــ  فـــــــــي 15وإنتـــــــــاج ثقـــــــــافي وفكـــــــــري 

ثقافتـــــــــه وتراثـــــــــه، لـــــــــيس هـــــــــو الشـــــــــرق الجغرافـــــــــي الطبيعـــــــــي، وإنمـــــــــا هـــــــــو "الشـــــــــرق الهويـــــــــة" وهـــــــــو 

محــــــــــور مــــــــــا اســــــــــتهدفه علــــــــــم الاستشــــــــــراق ومصــــــــــدر العنايــــــــــة والاهتمــــــــــام، فهــــــــــدف الاستشــــــــــراق 

 .لشرق الهوية والتاريخ" املتمثل في إلاسالم واملسلمينهو معرفة "ا

                                                           
 .18ص   1661محمود حمدي زقزوق: االستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، دار المعارف، القاهرة   12
 .19عبدهللا محمد األمين: المرجع السابق ص  13
 .41،، ص4114، دار المدار اإلسالمي، بيروت، 1م الحاج: نقد الخطاب االستشراقي، جساسي سال 14
الطيب بن إبراهيم: االستشراق الفرنسي وتعدد مهامه خاصة في الجزائردار المنابع للنشر والتوزيع، الجزائر،   15

4112. 
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ـــن الفكــــــــــر قـــــــــائم علــــــــــى تمييــــــــــز  وبصـــــــــفة عامــــــــــة يمكــــــــــن تعريـــــــــف الاستشــــــــــراق بأنــــــــــه: "أســـــــــلوب مـــــــ

وجــــــــــــــــــودي  انطولــــــــــــــــــوليغ، ومعرفــــــــــــــــــي  ابســــــــــــــــــتمولوليغ بــــــــــــــــــين الشــــــــــــــــــرق والغــــــــــــــــــرب، و ســــــــــــــــــتخدم 

دراســـــــــــات أكاديميـــــــــــة يقـــــــــــوم بهـــــــــــا علمـــــــــــاء غـــــــــــربيين ل ســـــــــــالم واملســـــــــــلمين مـــــــــــن شـــــــــــتى الجوانـــــــــــب 

عقيــــــــدة وشــــــــر عة وثقافــــــــة وحضــــــــارة وتــــــــاريخ ونظــــــــم وثــــــــروات وإمكانــــــــات، ســــــــواء أكانــــــــت هــــــــذه 

الشــــــــــعوب تقطــــــــــن شــــــــــرق البحــــــــــر ألابــــــــــيت أم الجانــــــــــب الجنــــــــــوبي منــــــــــه، وســــــــــواء أكانــــــــــت لغــــــــــة 

هــــــــــذه الشـــــــــــعوب العربيـــــــــــة أم غيـــــــــــر العربيـــــــــــة "كالتركيـــــــــــة والفارســـــــــــية وألاورديـــــــــــة" وغيرهـــــــــــا مـــــــــــن 

 ."اللغات، ألهداف متنوعة ومقاصد مختلفة

ـــن الزمـــــــــــان علـــــــــــى تفـــــــــــاوت ومـــــــــــع  أن مصـــــــــــط ح الاستشـــــــــــراق ةهـــــــــــر فـــــــــــي الغـــــــــــرب منـــــــــــذ قـــــــــــرنين مــــــــ

بســــــــي  بالنســــــــبة للمعــــــــاجم ألاوروبيــــــــة املختلفــــــــة، لكــــــــن ألامــــــــر املتــــــــيقن أن البحــــــــث فــــــــي لغــــــــات 

الشــــــرق وأديانــــــه وبخاصــــــة إلاســــــالم قــــــد ةهــــــر قبـــــــل ذلــــــك بكثيــــــر، ولعــــــل كلمــــــة مستشــــــرق قـــــــد 

بحــــــــث لــــــــه فــــــــي هــــــــذا فــــــــي  Arberry 16ةهــــــــرت قبــــــــل مصــــــــط ح استشــــــــراق، فنجــــــــد آربــــــــري 

وفــــــــي ســــــــنة  1131املوضــــــــوع يقــــــــول "واملــــــــدلول ألاصــــــــلي الصــــــــطال   مستشــــــــرقغ كــــــــان فــــــــي ســــــــنة 

بأنــــه  Samuel Clarke صــــمويل كــــالر  Anthony Wood وصــــف آنتــــوني وود 1191

ـــرون فـــــــــي تعليقاتـــــــــه  ـــات الشـــــــــرقية. وبيــــــ ـــك أنـــــــــه عـــــــــرف بعـــــــــت اللغــــــ ـــى ذلــــــ  استشـــــــــراوي نابـــــــــهغ يعنــــــ

حــــدث عــــن املســــتر ثورنتــــون وإملاعاتــــه الكثيــــرة يت (Childe Harold's Pilgrimage) علــــى

 .17الدالة على استشراق عميق

                                                           
الالتينية واليونانية، وشجعه أحد  آربري: مستشرق بريطاني التحق بجامعة كامبريدج لدراسة اللغات الكالسيكية  16

أساتذته منس على دراسة العربية والفارسية، ارتحل إلى مصر لمواصلة دراسته للغة العربية، عاد إلى مصر ليعمل في 

 كلية اآلداب رئيساً لقسم الدراسات القديمة )اليونانية والالتينية( وزار فلسطين وسوريا ولبنان.
 .8ص 1629ا. ج آربري: المستشرقون البريطانيون.تعريب محمد الدسوقي النويهي. لندن: وليم كولينز، لندن،   17
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أن الاستشـــــــــــراق هـــــــــــو "علـــــــــــم يخـــــــــــت  بفقـــــــــــه اللغـــــــــــة خاصـــــــــــة، وأقـــــــــــرب  18ويـــــــــــرا رودي بـــــــــــارت 

ـــتقة مــــــــــن   ــــــــــ يء إليــــــــــه إذن أن نفكــــــــــر فــــــــــي الاســــــــــم الــــــــــذي أطلــــــــــق عليــــــــــه كلمــــــــــة استشــــــــــراق مشـــــــ

  19وكلمة شرق تعني مشرق الشمس’ شرق ’كـلمة 

 مــــــــــن إلاســـــــــقاط الغربـــــــــي علــــــــــى  أمـــــــــا املفكـــــــــر إدوارد
 
ســـــــــعيد فيعــــــــــرف الاستشـــــــــراق بأنـــــــــه:" نمطـــــــــا

ويـــــــــــــــرا د. رضـــــــــــــــوان الســـــــــــــــيد " ان الاستشـــــــــــــــراق يتنـــــــــــــــاثر 20الشـــــــــــــــرق وإرادة الســـــــــــــــيطرة عليـــــــــــــــه "

ويــــــــــدخل فــــــــــي تخصصــــــــــات متباينــــــــــة كالتــــــــــاريخ والسوســــــــــيولوجيا وألان روبولوجيــــــــــا والاقتصــــــــــاد 

ـــل هنـــــــا  عــــــــوالم متباينــــــــة  والسياســـــــة، ولــــــــم يعـــــــد هنــــــــا  عـــــــالم واحــــــــد اســــــــمه الاستشـــــــراق، بـــــ

يحمـــــــــل كـــــــــل مذهـــــــــا عنـــــــــوان املجـــــــــال الـــــــــذي  هـــــــــتم بـــــــــه، فـــــــــ ذا كانـــــــــت مفـــــــــاهيم الشـــــــــرق والعـــــــــالم 

الثالــــــــــث والشــــــــــرق الاوســــــــــ  متباينــــــــــة وغيــــــــــر علميــــــــــة، فــــــــــان مفهــــــــــوم الاستشــــــــــراق صــــــــــار اليــــــــــوم 

 21كذلك 

 22أما املستشرق فهو: "عالم متمكن من املعارف الخاصة بالشرق ولغاته وآدابه  

ون أن كلمــــــــة مستشــــــــرق ةهــــــــرت فــــــــي اللغــــــــة إلانجليزيــــــــة نحــــــــو عــــــــام ويــــــــذكر املستشــــــــرق رودنســــــــ

ـــام 1229 م 1131م كمـــــــــــا دخلـــــــــــت كلمـــــــــــة الاستشـــــــــــراق م جــــــــــــم ألاكاديميـــــــــــة الفرنســـــــــــية فـــــــــــي عـــــــــ

                                                           
حتى  1641رودي بارت: مستشرق ألماني درس في جامعة توبنجن اللغات السامية والتركية والفارسية في الفترة من   18

(، كان اهتمامه في البداية 1649-1641ي القاهرة )وتخرج على يد المستشرق األلماني ليتمان.امضى سنتين ف1642

 باألدب الشعبي ولكنه تحول إلى االهتمام باللغة العربية والدراسات اإلسالمية وبخاصة القرآن الكريم
رودي بارت: الدراسات العربية واإلسالمبة في الجامعات األلمانية)المستشرقون األلمان منذ تيودور نولدكه(. ترجمة   19

 .11اهر )القاهرة: دار الكتاب العربي(، ص مصطفى م
 .141، ص 4111إدوارد سعيد: االستشراق، ترجمة كمال أبو ديب، مؤسسة األبحاث العربية، الطبعة السابعة،   20
 6، ص31رضوان السيد: مجلة الفكر العربي،العدد:   21
 .9، ص4112يحيى مراد: أسماء المستشرقين، دار الكتب العلمية، بيروت   22
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و عتمـــــــــــــد املستشـــــــــــــرق 23وفيهـــــــــــــا تجســـــــــــــدت فكـــــــــــــرة نظـــــــــــــام خـــــــــــــاص مكـــــــــــــرس لدراســـــــــــــة الشـــــــــــــرق. 

إلانجليــــــــزي آربــــــــري علــــــــي قــــــــاموس اكســــــــفورد الجديــــــــد املستشــــــــرق بأنــــــــه "مــــــــن تبحــــــــر فــــــــي لغــــــــات 

 مـــــــــــادة فـــــــــــي  املستشـــــــــــرق  موســـــــــــوعة "الروس" تعريـــــــــــف  .وقـــــــــــد ورد فـــــــــــي 24رق وآدابـــــــــــه"الشـــــــــــ

Orientaliste  25وآدابه" وثقافته  الشرق  معرفة  في  املتضلع  العالم  بأنه 

أمـــــــــــــا ألبـــــــــــــرت ديتـــــــــــــريح فيعـــــــــــــرف املستشـــــــــــــرق بأنـــــــــــــه "ذلـــــــــــــك الباحـــــــــــــث الـــــــــــــذي يحـــــــــــــاول دراســـــــــــــة 

هــــــذا املضــــــمار مــــــا لــــــم يــــــتقن  الشــــــرق وتفهمــــــه، ولــــــن يتــــــأتي لــــــه الوصــــــول الــــــي نتــــــائ  ســــــليمة فــــــي

  26لغات الشرق"

.  أمــــــــا 27ويــــــــرا كثيــــــــر مــــــــن البــــــــاحثين أن جيــــــــرار دي أورليــــــــا  الفرن ــــــــ ي هــــــــو أول مــــــــن استشــــــــرق 

د.شــــــــكري النجــــــــار فيعــــــــرف املستشــــــــرق قــــــــائال: "تطلــــــــق كلمــــــــة مستشــــــــرق ب ــــــــ يء مــــــــن التجــــــــاوز 

 . 28على كل من يتخص  في أحد فروع املعرفة املتصلة بالشرق من قريب أو بعيد"

 

  ملحاجر   لثانية 

 أساليب  ستشر ق وأدو ته

                                                           
 .12، ص 1611مكسيم رودنسون: صورة العالم اإلسالمي في أوربا، دار الطليعة،   23
 .1آربري: المرجع السابق، ص   24
 .Grade encyclopique parisم، 1694في موسوعة الروس الكبرى، باريس  Orientalisteانظر مادة    25

Larousse. 
 .1641محمد كرد علي: اثر المستعربين من علماء المشرقيات في الحضارة العربية، المجمع العربي   26
 .91، ص31شكري النجار: مجلة الفكر العربي، العدد:   27
 .3، ص4112محمد عوني عبدالرؤوف: جهود المستشرقين في التراث العربي، المجلس األعلي للثقافة   28
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قــــــــــــــد ســــــــــــــعى املستشــــــــــــــرقون إلــــــــــــــى تحقيــــــــــــــق أهــــــــــــــدافهم، مــــــــــــــن خــــــــــــــالل العديــــــــــــــد مــــــــــــــن الوســــــــــــــائل 

ناســـــــــــب أهـــــــــــدافهم ودوافعهـــــــــــم، ولـــــــــــم يتركـــــــــــوا 
 
وألاســـــــــــاليب، التـــــــــــي تناســـــــــــب مجـــــــــــال عملهـــــــــــم، وت

صوا فيه  من مجاالت املعرفة الشرقية إال تخصَّ
 
 .مجاال

ر أفكارامومن أبر  أدو ت  مل تشر    لن
ْ

 :ش

 : لتحقيق و لنشر وإصد ر  لكتب1- 

ـــــــر الكتـــــــب التـــــــي تتنـــــــاول إلاســـــــالم مـــــــن جميـــــــع 
 

فقـــــــد حـــــــر ص الاستشـــــــراق منـــــــذ بدايتـــــــه علـــــــى نش

ــــــــا وســــــــيرة  -جوانبــــــــه  لــــــــت هــــــــذه الكتــــــــب ألاحــــــــوال الاجتماعيــــــــة  -عقيــــــــدة وشــــــــر عة، وتاريخ  وتناو 

 .في العالم إلاسالمي في مختلف العصور 

ور النشـــــــــــر  طبـــــــــــع ولعـــــــــــل مـــــــــــن أشـــــــــــهر د 
 
هـــــــــــذه علـــــــــــى ســـــــــــبيل املثـــــــــــال: جامعـــــــــــة أكســـــــــــفورد التـــــــــــي ت

مئـــــــــات الكتـــــــــب كـــــــــلَّ عـــــــــام حـــــــــول العـــــــــالم إلاســـــــــالمي وقضـــــــــاياه املختلفـــــــــة، كمـــــــــا أن الجامعـــــــــات 

ق علـــــــــــى  ـــــــــــطة، تقـــــــــــوم بجهـــــــــــد يـــــــــــوازي إن لـــــــــــم يتفـــــــــــوَّ ور نشـــــــــــر نش  ألاوروبيـــــــــــة وألامريكيـــــــــــة لهـــــــــــا د 

ور النشــــــــــــــر فــــــــــــــ ـــات نشــــــــــــــاط دور النشــــــــــــــر التجاريــــــــــــــة البحتــــــــــــــة،  قــــــــــــــارن بيذهــــــــــــــا وبــــــــــــــين د  ي الجامعـــــــــــ

 .العربية وإلاسالمية

ففـــــــــــي موقـــــــــــع دار جامعـــــــــــة أكســـــــــــفورد للنشـــــــــــر مئـــــــــــات الكتـــــــــــب التـــــــــــي تهـــــــــــتم باإلســـــــــــالم والعـــــــــــالم 

 :إلاسالمي، ومذها هذه الكتب على سبيل املثال

ف  •
َّ
ن مــــــن أربعــــــة مجلــــــدات، تتــــــأل موســــــوعة أكســــــفورد للعــــــالم إلاســــــالمي الحــــــديث، وتتكــــــوَّ

 .صفحة 1140من 
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ظــــــــوا فقــــــــد قــــــــاموا بتحقيــــــــق الكثيــــــــ ر مــــــــن كتــــــــب التــــــــراث، وقــــــــابلوا بــــــــين الن ــــــــ  املختلفــــــــة، والح 

ها وأعــــــــــــدلها، وأضــــــــــــافوا إلــــــــــــى ذلــــــــــــك  ــــــــــــبوه أ ــــــــــــحَّ حــــــــــــوا مذهــــــــــــا مــــــــــــا حس  توهــــــــــــا، ورََّّ الفــــــــــــروق وأثب 

توهـــــــــــــا فـــــــــــــي أواخـــــــــــــر الكتـــــــــــــب التـــــــــــــي نشـــــــــــــروها،  فهـــــــــــــارس  أبجديـــــــــــــة للموضـــــــــــــوعات وألاعـــــــــــــالم، أثب 

ا ا مفيد    .وقاموا في بعت ألاحيان بشر   بعت الكتب شرح 

ـــــــــــا وهكـــــــــــ ا مـــــــــــن املؤلفـــــــــــات العربيـــــــــــة، كانـــــــــــت عون  ا جـــــــــــد  ا كبيـــــــــــر  ذا اســـــــــــتطاعوا أن ينشـــــــــــروا عـــــــــــدد 

فنـــــــــــا  ا للبـــــــــــاحثين ألاوروبيـــــــــــين مـــــــــــن املستشـــــــــــرقين وغيـــــــــــرهم مـــــــــــن بـــــــــــالد الشـــــــــــرق، وقـــــــــــد عر  كبيـــــــــــر 

ا على أيد هم  ا ومطبوع  ق   29الكثير من كتب التراث محقَّ

 :إصد ر  مل الت    اصة ببحوثهم عن  مل تمعات إلاسالمية2- 

عــــــــد باملئــــــــات فــــــــي مختلــــــــف أنحــــــــاء أوروبــــــــا وأمريكــــــــا، فــــــــال يكــــــــاد قســــــــم مــــــــن أقســــــــام دراســــــــات 
 
وت

الشـــــــــــــرق ألاوســـــــــــــ  الكبيـــــــــــــرة فـــــــــــــي الجامعـــــــــــــات الغربيـــــــــــــة، إال ولـــــــــــــه مجلـــــــــــــة أو دوريـــــــــــــة، كمـــــــــــــا أن 

ـــــــــــا إصـــــــــــداراتها مـــــــــــن الـــــــــــدوريات واملجـــــــــــالت، ونـــــــــــذكر علـــــــــــى  الجمعيـــــــــــات الاستشـــــــــــراقية لهـــــــــــا أيض 

 .دوريات مشهورةسبيل املثال الجامعات آلاتية التي لها 

 .دورية مدرسة الدراسات الشرقية وإلافريقية بجامعة لندن •

ـــام  م تحـــــــول خطيـــــــر فـــــــي الدراســـــــات الاستشـــــــراقية فـــــــي بريطانيـــــــا حيـــــــث تولـــــــت 1912طـــــــرأ فـــــــي عــــ

الحكومـــــــــــة البريطانيـــــــــــة أمـــــــــــر إقامـــــــــــة مؤسســـــــــــة أكاديميـــــــــــة فـــــــــــي عاصـــــــــــمتها لنـــــــــــدن لتنميـــــــــــة هـــــــــــذه 

                                                           
 .94 ص،1668، القاهرة ، المعارف دار ، الحضاري للصراع الفكرية والخلفية االستشراق:  زقزوق حمدي محمود  29



18 
 

رفـــــــــت باســـــــــم  الدراســـــــــات لتؤكـــــــــد مقولـــــــــة إدوارد ســـــــــعيد حـــــــــول ” مدرســـــــــة الدراســـــــــات الشـــــــــرقية“ع 

 30.الارتباط التام بين الاستشراق والسياسة، ولتعزز املقولة الثابتة ،املعرفة سلطة

ـــام  ـــي تأسســــــــــت عــــــ  فــــــــــي الــــــــــدعوة 1130لعبـــــــــت الجمعيــــــــــة آلاســــــــــيوية امللكيـــــــــة التـــــــ
 
 قياديــــــــــا

 
م دورا

لنـــــــدن علـــــــى غـــــــرار املـــــــدارس التـــــــي أقيمـــــــت فـــــــي إلقامـــــــة مدرســـــــة لتـــــــدر س اللغـــــــات الشـــــــرقية فـــــــي 

بعــــــــت الــــــــدول ألاوروبيــــــــة كفرنســــــــا وأملانيــــــــا وروســــــــيا وبــــــــدأت دعواتهــــــــا تتحــــــــول إلــــــــى تيــــــــار قــــــــوي 

ومــــــــــؤثر مــــــــــع اتســــــــــاع املصــــــــــالح البريطانيــــــــــة فــــــــــي الشــــــــــرق، وازديــــــــــاد حــــــــــدة التنــــــــــافس مــــــــــع بقيــــــــــة 

خيــــــــــر ألاقطــــــــــار ألاوربيــــــــــة علــــــــــى ألاســــــــــواق واملســــــــــتعمرات فيــــــــــه، والســــــــــيما منــــــــــذ بدايــــــــــة الربــــــــــع ألا 

مـــــــــن القـــــــــرن املاضـــــــــ ي. ونجـــــــــد فـــــــــي كـــــــــل الخطـــــــــب الافتتاحيـــــــــة للمـــــــــؤتمرات الســـــــــنوية ل جمعيـــــــــة 

م إشــــــــارات إلــــــــى ضــــــــرورة إقامــــــــة مدرســــــــة للدراســــــــات الشــــــــرقية 1190آلاســــــــيوية ابتــــــــداء  بعــــــــام 

 31في لندن

إال أن الخطــــــــــوات العمليــــــــــة لتنفيـــــــــــذ هــــــــــذا املشـــــــــــروع بــــــــــدأت مــــــــــع تشـــــــــــكيل ال جنــــــــــة املعروفـــــــــــة 

. وقــــــــــد أصــــــــــدرت هــــــــــذه 32م مــــــــــن قبــــــــــل وزارة الخزانــــــــــة1902م باســــــــــم  لجنــــــــــة اللــــــــــورد رايغ عــــــــــا

 أكــــــــــدت فيــــــــــه علــــــــــى تخلــــــــــف الدراســــــــــات الاستشــــــــــراقية فــــــــــي 
 
ال جنــــــــــة فــــــــــي العــــــــــام التــــــــــالي تقريــــــــــرا

بريطانيـــــــــــا مقارنـــــــــــة بمـــــــــــا  ـــــــــــي عليـــــــــــه فـــــــــــي أقطـــــــــــار أخـــــــــــرا كفرنســـــــــــا وروســـــــــــيا وأملانيـــــــــــا. وأن هـــــــــــذا 

ضـــــــــــــرورة  التخلـــــــــــــف ال يتفـــــــــــــق وتعـــــــــــــاةم املصـــــــــــــالح البريطانيـــــــــــــة فـــــــــــــي الشـــــــــــــرق. وارتـــــــــــــأت ال جنـــــــــــــة

                                                           
 ،2102،أوت ، واألفريقية الشرقية الدراسات مدرسة تأسيس جاسم: المال الرزاق عبد ناصر   30

https://omarjasim.org 
31 P. J. Hartog, The origins of the school of Oriental Studies, BSOS, 1917– 1920, 
Vol.1, P. 5-9. 
32 Ibid., p. 11. 
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إقامــــــــة مدرســــــــة للدراســــــــات الشــــــــرقية فــــــــي لنــــــــدن تكــــــــون منبثقــــــــة عــــــــن جامعــــــــة لنــــــــدن، وتكــــــــون 

نــــــــــواة هيئتهــــــــــا التدر ســــــــــية مــــــــــن بــــــــــين أســــــــــتذة الدراســــــــــات الشــــــــــرقية فــــــــــي كليــــــــــة امللــــــــــك والكليــــــــــة 

  .الجامعية

وقـــــــــد تمـــــــــت مناقشـــــــــة التقريـــــــــر فـــــــــي مجلـــــــــس اللـــــــــوردات، وعهـــــــــدت إلـــــــــى لجنـــــــــة جديـــــــــدة برئاســـــــــة 

ـــل 33ات التنفيذيـــــــــــــة إلقامـــــــــــــة هـــــــــــــذا املشـــــــــــــروعاللـــــــــــــورد كرومـــــــــــــر التخـــــــــــــاذ الخطـــــــــــــو  . وتـــــــــــــم بالفعــــــــــ

 34استكمال كافة متطلباته من مباني وهيئات تدر سية ولخصية قانونية

ـــام  ـــدر فــــــــــي حزيــــــــــران عـــــــ . 35م مرســــــــــوم ملكــــــــــي ب قامــــــــــة مدرســــــــــة للدراســــــــــات الشــــــــــرقية1911وصـــــــ

وقـــــــــد افتتحـــــــــت املدرســـــــــة فـــــــــي احتفـــــــــال كبيـــــــــر حضـــــــــره امللـــــــــك جـــــــــورج الخـــــــــامس نفســـــــــه وذلـــــــــك 

 م1912شباط  03في 

صـــــــدر عــــــــن مركـــــــز دراســـــــات الشـــــــرق ألاوســــــــ  بجامعـــــــة كاليفورنيـــــــا بمدينــــــــة •
 
دوريـــــــة جســـــــور ت

 .لوس أنجلوس

 .مجلة العالم إلاسالمي  باألملانيةغ من أملانيا •

 .مجلة العالم إلاسالمي من معهد هارتفورد الالهوتي بالواليات املتحدة ألامريكية•

ـــات النصــــــــــــرانية إلاســــــــــــالمية عــــــــــــن معهــــــــــــد ا•  ـــات النصــــــــــــرانية إلاســــــــــــالمية مجلــــــــــــة العالقـــــــــ لعالقـــــــــ

 وهنا  غيرها. .بجامعة بيرمنجهام ببريطانيا

                                                           
33 Hartog, The Origins, p. 12 
34 Ibid., p. 13- 19 
35 W. St. Claire Tisdall, The London school of Oriental Studies, MW, Vol 7, 1917. 
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 )1142املجلة الشرقية ألاملانية  ، وكان تأسيسها في مدينة فيسبادن سنة  * 

  كارل اينريش بيكرمجلة إلاسالم، وقد أنشأها الوزير *

 مغ.1900 لصالح الجمعية الشرقية ألاملانية سنة   1876-1933

 36م1900إسالمكا ـ إسالميات، وقد أنشأها فيشر في مدينة اليبرج سنة  مجلة *

  ملحاجر   لثالثة

 :37إنشا  موسوعة د  ر   ملعارف إلاسالمية بِعد  لغات -2

بــــــــــــالرغم مــــــــــــن أن  بعــــــــــــت النظريــــــــــــات وآلاراء الشــــــــــــا عة فــــــــــــي علــــــــــــم إلاجتمــــــــــــاع أو تـــــــــــــاريخ العلـــــــــــــم 

 تعتبــــــــــر ةــــــــــاهرة املوســــــــــوعات متعلقـــــــــة بفتــــــــــرات الاســـــــــتقرار أ
 
و بدايــــــــــة الانحطـــــــــاط الثقافـــــــــــي، إال

أن إعــــــــــداد دائــــــــــرة املعــــــــــارف الاســـــــــالمية ب جمـــــــــاع العلمـــــــــاء يعـــــــــد اكبـــــــــر إنجـــــــــاز فـــــــــي هـــــــــذا املجـــــــــال 

و ــــــــــي أوســــــــــع إنتــــــــــاج موســــــــــوعي استشــــــــــراوي، مــــــــــن  مــــــــــن الدراســــــــــات طــــــــــوال تاريخهــــــــــا الطويــــــــــل .

ا ألهميــــــــة  ــــــــل مجموعــــــــة كبيــــــــرة مــــــــن املستشــــــــرقين مــــــــن جنســــــــيات أوروبيــــــــة مختلفــــــــة، ونظــــــــر  ب  ق 

 .دائرة املعارف

 :سوف نحاول إعطاء تفاصيل  أك ر حولها

                                                           
 العلوم كلية مجلة، اإلسالمية العربية المخطوطات تجاه وجهودهم األلمان المستشرقون:  اللــــــه عبد أمير رائد    36

 .10،ص2102،الثامن المجلد ،اإلسالمية
37

( موسوعة أكاديمية تعنى بكل ما يّتصل Encyclopedia of Islamدائرة المعارف اإلسالمية )باإلنجليزية:   

بالحضارة اإلسالمية، سواء من الناحية الدينية أو الثقافية أو العلمية أو األدبية أو السياسية أو الجغرافية على امتداد 

، والثانية ما 1638و  1613العصور، بما في ذلك العصر السابق لإلسالم. وقد تم إصدارها على طبعتين، األولى بين 

، ويتم إصدارها من قبل شركة بريل الهولندية. وقد ظهرت هذه الموسوعة بأكثر من لغة، أما بالنسبة 4111و  1612ن بي

. 1668للعربية فقد تم تعريب بعض أجزائها وتنقيحها وصدرت في مصر في الستينات وأعيد طبعها بالشارقة عام 

تركيا ويسهر على إصدارها مركز وقف الديانة التركي وانطلق مشروعان آخران لدائرة المعارف اإلسالمية أحدهما ب

 والثاني بإيران حيث تصدر تحت عنوان دائرة المعارف اإلسالمية الكبرى.
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ـــام  م، وفــــــــــــــي املــــــــــــــؤتمر الحــــــــــــــادي عشــــــــــــــر 1192بــــــــــــــدأت الفكــــــــــــــرة فــــــــــــــي تــــــــــــــأليف هــــــــــــــذه الــــــــــــــدائرة عـــــــــــ

ر الخطــــــــة، وكــــــــان أعضــــــــا ها: 1191 تهــــــــا إلاشــــــــراف علــــــــى ســــــــي  ــــــــمَّ تكــــــــوين لجنــــــــة دائمــــــــة، مهمَّ
 
م، ت

ودابســـــــــــــتغ، م. ج. د. بـــــــــــــاربير دي مينـــــــــــــار  بـــــــــــــار سغ، أ. ج. بـــــــــــــروان  كـــــــــــــامبردجغ، جولدتســـــــــــــيهر  ب

جــــــــــــورج  لنــــــــــــدنغ، أ. جويــــــــــــدي  رومــــــــــــاغ، ج. كارباســــــــــــك  فيينــــــــــــاغ، ف. دي. لنــــــــــــدبرج،  تــــــــــــوتزنغ، 

ف. دي. روزن  ســـــــــــــــــــــان بيزســـــــــــــــــــــبورجغ، أ. سوســـــــــــــــــــــين  ليـــــــــــــــــــــزي غ، دي. ســـــــــــــــــــــتوبيلير،  دار بيـــــــــــــــــــــرل 

ــــــــمَّ إنجازهــــــــا مــــــــن مــــــــواد 
 
ر ضــــــــت بعــــــــت ألاعمــــــــال التــــــــي ت

بليــــــــدنغ، وفــــــــي املــــــــؤتمر الثــــــــاني عشــــــــر ع 

ـــام الـــــــــــــدائرة، وبـــــــــــــدأ تأل ـــة، 1901يفهـــــــــــــا عــــــــــ ـــات: إلانجليزيـــــــــــــة والفرنســـــــــــــية وألاملانيــــــــــ ـــثالث لغــــــــــ م بــــــــــ

 .م1931 -م 1933وصدرت الطبعة ألاولى عام 

م فــــــــــي املجلــــــــــد ألاول مذهــــــــــا الــــــــــذي صــــــــــدر عــــــــــام " ـــة املائــــــــــة مــــــــــن ب جيكــــــــــا 1913وقــــــــــد أســــــــــه  م قرابـــــــ

وهولنــــــــــــــدا، والنمســـــــــــــــا واملجــــــــــــــر، وروســـــــــــــــيا والســـــــــــــــويد وسو ســــــــــــــرا، كمـــــــــــــــا حضــــــــــــــر إلـــــــــــــــى جانـــــــــــــــب 

ــــــــا البــــــــاحثين ألاوربيــــــــي علمــــــــاء مســــــــلمين مــــــــن كــــــــل  -ن منــــــــذ البدايــــــــة، وفــــــــي أعــــــــداد متزايــــــــدة دوم 

لــــــــت دائــــــــرة املعــــــــارف إلاســــــــالمية إلــــــــى  ــــــــوا ثقافــــــــة غربيــــــــة، وبــــــــذلك فقــــــــد تحوَّ ألامصــــــــار ممــــــــن تلقَّ

ر للعمل العالمي املشتر ، يدعو لالقتداء به  
ذكاري معب 

 
صب ت

 
 .ن

ــــــــــــا إلدارة املشــــــــــــروع، واســــــــــــتمر مــــــــــــن  ــــــــــــمَّ تعيــــــــــــين هوتســــــــــــما رئيس 
 
ـــى 1913وقــــــــــــد ت م، 1904م حتـــــــــ

ــــــمَّ تعيـــــــين املستشــــــرق الهولنـــــــدي
 
ـــى  - 1904، واســــــتمر مـــــــن 38فنســـــــنك" " ensinek وت حتــــ

 م،1939

                                                           
 م ( هو مستشرق هولندي. 1636 - 1884/   ه 1318 - 1466أرند جان ِفْنِسْنك )   38

علذذذى الذذذدكتوراه فذذذي بحثذذذه ) تتلمذذذذ علذذذى يذذذد المستشذذذرق هوتسذذذمان و دي خويذذذه وسذذذنوك هورخرونيذذذه وسذذذخاو .حصذذذل 

. بذذدأ فذذي عمذذل معجذذم مفهذذرس أللفذذاظ الحذذديث الشذذريف مسذذتعيناً بعذذدد كبيذذر 1618محمذذد واليهذذود فذذي المدينذذة ( عذذام 
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ـــك، جــــــــــــب، ليفـــــــــــــي  وأشــــــــــــرف علــــــــــــى الطبعـــــــــــــة إلانجليزيــــــــــــة ألاولـــــــــــــى: هوتســــــــــــما، فنســــــــــــنك، همفنــــــــــ

بروفنســـــــــــال، شـــــــــــادة، باســـــــــــيه، هورتمـــــــــــان، أرونلـــــــــــد، بـــــــــــارو، لـــــــــــو س، شـــــــــــاخت، جولدتســـــــــــيهر، 

  .ليتمان، نللينو، نولدكه

م أمدددددددددددددا  لطبعدددددددددددددة  لثانيدددددددددددددة فـــــــــــــاد الطبعـــــــــــــة ألاولـــــــــــــى إلانجليزيـــــــــــــة مـــــــــــــن ألاســـــــــــــواق، قـــــــــــــدَّ
 
، فبعـــــــــــــد ن

ا إلـــــــــى املــــــــؤتمر الحـــــــــادي والعشــــــــرين للمستشــــــــرقين فـــــــــي بــــــــار س  يوليـــــــــو  -املستشــــــــرقون مشــــــــروع 

ــــــــــت املوافقــــــــــة عليـــــــــــه، 1941 ا طلــــــــــب املبــــــــــادرة إلـــــــــــى إصــــــــــدار الطبعــــــــــة الثانيـــــــــــة، فتمَّ م، متضــــــــــمن 

جمــــــــع اللغــــــــوي الهولنــــــــدي
 
ــــــــل امل باملشــــــــروع، مخططــــــــين إصــــــــدار ســــــــتة أعــــــــداد كــــــــلَّ ســــــــنة،  وتكفَّ

خــــــــــــرج هــــــــــــذه الطبعــــــــــــة علــــــــــــى غــــــــــــرار الطبعــــــــــــة ألاولــــــــــــى، مــــــــــــع  14كــــــــــــل  عــــــــــــدد فــــــــــــي 
 
صــــــــــــفحة، وأن ت

تخصـــــــــــــي  املجـــــــــــــال ألاكبـــــــــــــر للمســـــــــــــائل الاجتماعيـــــــــــــة والاقتصـــــــــــــادية، وإلانتـــــــــــــاج الفنـــــــــــــي، وفـــــــــــــي 

تهم تذييل الطبعة الجديدة بفهارس  .نيَّ

ـــكل أجــــــــزا1924وبــــــــدأ صــــــــدورها عــــــــام  ــــــــلت مــــــــع نهايــــــــة عــــــــام م علــــــــى شـــــ م 1991ء متتابعــــــــة، وص 

ــــــلوا فيــــــه إلــــــى الحــــــروف ، وكانــــــت موادهــــــا (MAHK – MID) إلــــــى ســــــتة مجلــــــدات، وص 

توا بعضــــــــــها  مـــــــــأخوذة مـــــــــن الطبعـــــــــة ألاولـــــــــى للـــــــــدائرة، ومـــــــــن دائـــــــــرة املعـــــــــارف املختصـــــــــرة، فـــــــــأثب 

ـــــــــــــوه بعـــــــــــــد التعـــــــــــــديل، وقـــــــــــــاموا بحـــــــــــــذف مـــــــــــــواد قديمـــــــــــــة  ، وبعضـــــــــــــها أثبت  بنصـــــــــــــها دون تعـــــــــــــديلد

 .إضافة مواد جديدة بالكلية، وصدرت باإلنجليزية والفرنسية فق بالكلية، و 

 أبر   مل تشر     ل  ن ساامو  ئي  تابة مو د د  ر   ملعارف : - أ

                                                                                                                                                                                     

مذذذن البذذذاحثين وتمويذذذل مذذذن أكاديميذذذة العلذذذوم فذذذي أمسذذذتردام ومؤسسذذذات هولنديذذذة وأوروبيذذذة أخذذذرى. وأصذذذدر كتابذذذاً فذذذي 

نذذذذوان ) مفتذذذذاح كنذذذذوز السذذذذنة( أشذذذذرف علذذذذى طباعذذذذة كتابذذذذات سذذذذنوك فهرسذذذذة الحذذذذديث ترجمذذذذه فذذذذؤاد عبذذذذد البذذذذاقي بع

 هورخرونيه في ستة مجلدات. له مؤلفات عديدة منها كتاب في العقيدة اإلسالمية نشأتها وتطورها التاريخي.
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  .غ، أكبر مستشروي فرنسا املتأخرين1910 - 1113  لويس ماسينيو    -1

غ، مستشـــــــــرق هولنــــــــــدي مـــــــــن أعضـــــــــاء املجمـــــــــع العلمــــــــــي 1920 - 1900  جو يددددددددد   ددددددددداخ  -0

 العربي بدمشق.

غ، مستشــــــــــــــــرق ب جيكــــــــــــــــي املولــــــــــــــــد، فرن ــــــــــــــــ ي 1932 - 1110  انددددددددددددددددري  مددددددددددددددددنس  ل  ددددددددددددددددوعي  -3

 .الجنسية، من علماء الرهبان اليسوعيين

غ، مــــــــــن أكبــــــــــر مستشــــــــــروي إنجلتــــــــــرا املتــــــــــأخرين، 1942 - 1111  رينولددددددددددد ألدددددددددد   نيكل ددددددددددو  4-   

 .تخصَّ  في التصوف إلاسالمي والفلسفة

مـــــــن كبـــــــار املستشـــــــرقين، ومـــــــن أعضـــــــاء  غ،1940 - 1121  د فيدددددددد صدددددددمويل مرجليدددددددو  -5

جمع العلمي العربي بدمشق
 
 .امل

 .غ، مستشرق أمريكي1943 د نكا  بالك ما دونالد   -6

ـــــــر ف بعدائــــــــه 1901 - 1120 إجنددددددداس جولد  ددددددديهر  -7 ـــــــري موســـــــوعي، ع  ج  غ، مستشـــــــرق م 

 .ل سالم، وبخطورة كتاباته عنه

ق إلاشارة إليأ.ج. أربري  -8  .ه، مستشرق إنجليزي، وسب 

عتبـــــــر أحـــــــد أبـــــــرز املستشـــــــرقين 1921 - 1111  كدددددددارل بروكلمدددددددا  -9 غ، مستشـــــــرق أملـــــــاني، ي 

 .في العصر الحديث، عالم بتاريخ ألادب العربي

ــــــــــد فــــــــــي 1931 -1122   ري ددددددددددتيا  سددددددددددنوك ارجرونيدددددددددده -10 ل 
غ، مستشــــــــــرق هولنــــــــــدي، و 

م بليدن، وإستراسبورج
َّ
 .إسترهوت، وتعل
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، مستشــــــــرق فرن ــــــــ ي، كــــــــان أســــــــتاذ العربيـــــــــة غ1922 - 1110  جددددددددودفرو  د مددددددددومب   -11

 .في مدرسة اللغات الشرقية ببار س

 .غ، مستشرق إنجليزي 1930 - 1114 توماس وو ر آرنولد  -12

غ، مستشـــــــــرق فرن ـــــــــ ي مـــــــــن أعضـــــــــاء املجمـــــــــع العلمـــــــــي 1904 - 1122  رينيددددددددده باسددددددددديه -13

 .العربي

ـــل، ك1922 - 1194  إ فارسددددددددد  ليفدددددددددي بروفن دددددددددال -14 ثيـــــــــر غ، مســـــــــتعرب فرن ـــــــــ ي ألاصــــــ

م في الجزائر
َّ
د وتعل ل 

رها، و 
 

 .الاشتغال بتصحيح املخطوطات العربية ونش

غ، مستشـــــــرق ســـــــويدي مـــــــن العلمـــــــاء، وأحـــــــد 1923 - 1111  كدددددددارل فلهلدددددددم س رسدددددددت   -15

 .أعضاء جمعيات علمية كثيرة؛ مذها: املجتمع العلمي العربي

مـــــــــــن كبـــــــــــار املستشـــــــــــرقين إلايطـــــــــــاليين،  غ،1912 - 1111  جورجيدددددددددددوليفي د فيدددددددددددد  -16

 .مولده ووفاته بروما، وكان أستاذ العربية واللغات السامية املقارنة في جامعتها

ى إدارة املكتبـــــــــة الخديويـــــــــة 1909 - 1122  كدددددددددارل فلدددددددددرس -17
َّ
غ، مستشـــــــــرق أملـــــــــاني، تـــــــــول

 . دار الكتب املصريةغ مدة من الزمن

مستشـــــــرق دنمـــــــاركي مـــــــن أعضـــــــاء املجمـــــــع العلمـــــــي  غ،1930 - 1120  فدددددددر نتس بوادددددددل -18

 .العربي
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 س العربيـــــــة فـــــــي الكليـــــــة 1914 - 1121  جدددددددا وب بدددددددارت -19
غ، مستشـــــــرق أملـــــــاني كـــــــان يـــــــدر 

 .إلاكليركية في جامعة برلين

عــــــــن فــــــــي إلاســــــــالم، وصــــــــاحب ميــــــــول .  ريمددددددددر   ج. ا -20
َّ
، مستشــــــــرق هولنــــــــدي، كثيــــــــر الط

 .تبشيرية سافرة

ق أمريكــــــــــي، رئــــــــــيس تحريــــــــــر مجلــــــــــة "العــــــــــالم إلاســــــــــالمي" ، مستشــــــــــر أدويددددددددددن كددددددددددالفرلي -21

 .ألامريكية مدة من الزمن

ــــــــــلد تشيكوســــــــــلوفاكي، 1944 - 1904  پدددددددددداول  ددددددددددر وس -22 غ، مستشــــــــــرق أملــــــــــاني مــــــــــن أص 

م في جامعة بران 
َّ
 .تعل

  ملحاجر   لر بعة 

بعة ئي ترت ب  لد  ر  - ب ت 
ي
 : ملنهجية  مل

تبـــــــــــع 
 
عنـــــــــــد أ ـــــــــــحاب املعـــــــــــاجم اللغويـــــــــــة، ودوائـــــــــــر حـــــــــــاكه كـــــــــــاتبوا هـــــــــــذه الـــــــــــدائرة ألاســـــــــــلوب امل

ا لهــــــــا، وإذا كانــــــــت بعــــــــت املعــــــــاجم قــــــــد  املعــــــــارف العربيــــــــة، والتــــــــي اعتمــــــــدت ألابجديــــــــة أســــــــلوب 

ت الكنــــــــــــى وألالقـــــــــــاب، والكشـــــــــــف فــــــــــــي  ـــــــــــا، فــــــــــــ ن الـــــــــــدائرة قـــــــــــد اســـــــــــتبق  طت الكنـــــــــــى أحيان  أســـــــــــق 

ق الحــــــــرف التــــــــالي والثا ــــــــم ســــــــب  رتبــــــــة، وعل  ــــــــ  الحــــــــروف م  ــــــــن حف 
 
لــــــــث الــــــــدائرة ســــــــهلظ ميســــــــور مل 

فـــــــــــق الاســـــــــــمان، فـــــــــــ ن تقـــــــــــديم ألاول علـــــــــــى آلاخـــــــــــر يكـــــــــــون بحســـــــــــب  علـــــــــــى مـــــــــــا ســـــــــــواهما، وإذا اتَّ

فقـــــــــا كـــــــــان الترتيـــــــــب  ـــــــــا ترتيـــــــــب الحـــــــــروف، فـــــــــ ن اتَّ أبجديـــــــــة الكلمـــــــــة الثانيـــــــــة، ويراعـــــــــى فيهـــــــــا أيض 

 .بحسب الكلمة الثالثة، وهكذا
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 تق يم  ملفرد ت : -1 

يــــــــت لعــــــــددد مــــــــ عط 
 
ــــــــمَّ تقســــــــيم مفــــــــردات الــــــــدائرة إلــــــــى أقســــــــام، أ

 
، ت ن البــــــــاحثين فــــــــي غيــــــــر تــــــــوازند

بــــــــل بحســــــــب التخصــــــــ  والقــــــــدرة علــــــــى إلانجــــــــاز، ويجــــــــد الباحــــــــث فــــــــي الــــــــدائرة بعــــــــت املــــــــواد 

ـــــــــاب الـــــــــدائرة، بينمـــــــــا يجـــــــــد مـــــــــادة أخـــــــــرا فـــــــــي  تَّ
 
فـــــــــي صـــــــــدر الـــــــــدائرة منســـــــــوبة إلـــــــــى فـــــــــالن مـــــــــن ك

ب بـــــــــــين املفـــــــــــردات؛ مـــــــــــن  نصـــــــــــف الـــــــــــدائرة أو آخرهـــــــــــا منســـــــــــوبة إليـــــــــــه، وقـــــــــــد ال يتـــــــــــوفر التقـــــــــــار 

احيث املحتوا ال  ا وال تناسق   . ججم 

 مرجعية جمع  ملاد   لعلمية -2

ــــــــاب الـــــــدائرة فــــــــي جمـــــــع املــــــــادة العلميـــــــة علــــــــى كتـــــــب اللغــــــــة العربيـــــــة وغيــــــــر العربيــــــــة،  تَّ
 
ـــــــد ك اعتم 

ـــك  ــاء مذهــــــــــا، وأضــــــــــافوا إلــــــــــى ذلـــــــ كمــــــــــا اعتمــــــــــدوا علــــــــــى كتــــــــــب التــــــــــراث، مــــــــــع التركيــــــــــز علــــــــــى الانتقــــــــ

بـــــــــه املستشـــــــــرقون  ـــن املراجـــــــــع، ولـــــــــم  الاســـــــــتقاء مـــــــــن الواقـــــــــع، والرجـــــــــوع إلـــــــــى مـــــــــا كت  ـــي كثيـــــــــر مــــــ فــــــ

ــــــر د  الـــــــن  علـــــــى الجـــــــزء والصــــــفحة فـــــــي كثيـــــــرد مـــــــن ألاحيـــــــان، بــــــل الـــــــن  علـــــــى بعـــــــت املراجـــــــع  ي 

مباشـــــــرة، والـــــــن  علــــــــى عـــــــددد مـــــــن املراجــــــــع عقـــــــب الانتهـــــــاء مــــــــن املـــــــادة مـــــــع ذكــــــــر اســـــــم كاتــــــــب 

ت في الاستخدام. ا للمناهج العلمية على تفاو   املادة، وكان استخدامهم منوع 

 نه  ئي د  ر   ملعارف  سالمية :م  لة  مل -ج

 : ملنه   لتاريخي

وهــــــو أك ـــــــر مــــــا يكـــــــون فــــــي الـــــــدائرة، وأك ـــــــر موادهــــــا تعتمـــــــد علــــــى هـــــــذا املــــــن ج، وذلـــــــك كالحـــــــديث 

 .عن ألالخاص وألاحداث وغيرها
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 : ملنه   لوصفي

وأوضــــــــــح مــــــــــا يكــــــــــون فــــــــــي الحــــــــــديث عــــــــــن البلــــــــــدان بخاصــــــــــة؛ حيــــــــــث إلاجــــــــــادة وإلافاضــــــــــة، بــــــــــل 

يــــــــة، والشـــــــــوارع  والاسترســــــــال فــــــــي كثيــــــــرد  د 
ـــــــــف البحــــــــار وألانهــــــــار وألاو    وص 

مـــــــــن ألاحيــــــــان إلــــــــى حــــــــد 

ـــــــــر حركـــــــــة الاســـــــــتعمار ملـــــــــن   
يس  ا ي  موا وصـــــــــف   

والحـــــــــارات والحانـــــــــات، وكأنمـــــــــا أراد هـــــــــؤالء أن يقـــــــــد 

 .شاء أن يستعمر  هذه البالد

 : ملنه   لتحليلي

هــــــــا وهــــــــو كثيــــــــرظ فــــــــي الــــــــدائرة، وأوضــــــــح  مــــــــا يكــــــــون فــــــــي تحليــــــــل املفــــــــردات وبيــــــــان   
 -أصــــــــولها، ورد 

ا، والتحليـــــــــل املتعلـــــــــق  -إن اســـــــــتطاعوا  فـــــــــوا فـــــــــي ذلـــــــــك كثيـــــــــر 
َّ
إلـــــــــى أصـــــــــول غيـــــــــر عربيـــــــــة، وإن تكل

رهـــــــــا، واســـــــــتخدام  ـــــــــع نشـــــــــأتها وتطو  بمـــــــــادة  نغ، كمـــــــــا أن الاستقصـــــــــاء فـــــــــي بعـــــــــت املـــــــــواد وتتب 

ا ضمن املن ج التحليلي د كثير   .املسلمين لها ور 

 :، و يوهنا  عدة مالحظات على هذه الدائرة

:  ملر جع  ملعتمد  
ً
 أو 

هم إلــــــــــى  ا مــــــــــا نجــــــــــد عنــــــــــد حــــــــــدي هم عــــــــــن قضــــــــــية إســــــــــالمية رجــــــــــوع  مــــــــــن حيــــــــــث املراجــــــــــع: كثيــــــــــر 

املصــــــــــــــادر غيــــــــــــــر املعتمــــــــــــــدة عنـــــــــــــــد علمــــــــــــــاء إلاســــــــــــــالم، والاعتمـــــــــــــــاد علــــــــــــــى مصــــــــــــــادر الاستشـــــــــــــــراق 

ــــــــــر 
 
ا علــــــــــى الحــــــــــق، وإن ك 

 
ا مــــــــــا يكــــــــــون الباطــــــــــل فيهــــــــــا مســــــــــلط واملستشــــــــــرقين وكتابــــــــــاتهم، وكثيــــــــــر 

  .يها في كتب املسلمين، أو يكون املكتوب حسب هوا هذا املستشرق الكالم ف
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ـــــــبح  ـــــــدت، فـــــــالتركيز فـــــــي أك رهـــــــا علـــــــى املوســـــــوعات العامـــــــة؛ كص  ج 
أمـــــــا املراجـــــــع إلاســـــــالمية إن و 

ب، وكذلك موسوعات اللغة  .ألاع  ى، والفهرست، وألاغاني، ونهاية ألار 

قـــــــــــة واملشـــــــــــه ـــــــــــعف، أك ـــــــــــر مـــــــــــن كمـــــــــــا أن الاعتمـــــــــــاد علـــــــــــى كتـــــــــــب التفســـــــــــير غيـــــــــــر املحقَّ ورة بالضَّ

نحــــــــو أ ــــــــحابها إلــــــــى بيــــــــان درجــــــــة الروايــــــــة،  الاعتمــــــــاد علــــــــى كتــــــــب التفســــــــير املعتدلــــــــة، والتــــــــي ي 

كر السند؛ كالطبري وابن كثير.  أو حتى ذ 

  ملعا جة  ما ونوعا :ثانًيا

قـــــــــــــدان التـــــــــــــوازن فــــــــــــــي معالجـــــــــــــة املــــــــــــــواد العلميـــــــــــــة، فــــــــــــــبعت املـــــــــــــواد ألاساســــــــــــــية فـــــــــــــي الفقــــــــــــــه  ف 

جـــــــــــــت فـــــــــــــي أســــــــــــطر، بينمـــــــــــــا نجــــــــــــد مـــــــــــــوادَّ ثانويـــــــــــــة، أو إلاســــــــــــالمي أو الشـــــــــــــر عة  ول 
إلاســــــــــــالمية، ع 

ا مــــــــــــــن الصـــــــــــــــفحات؛  ا كبيــــــــــــــر  خارجــــــــــــــة عــــــــــــــن التعريــــــــــــــف باإلســــــــــــــالم بالكليــــــــــــــة، تســــــــــــــتغرق عــــــــــــــدد 

 اســــــــتغرق مــــــــن ص
 
مــــــــن املجلــــــــد الثــــــــاني مــــــــن  420إلــــــــى ص 433فالحـــــــديث عــــــــن أفالطــــــــون مــــــــثال

إلــــــــــــــى  101الترجمــــــــــــــة ألاولــــــــــــــى، والحــــــــــــــديث عــــــــــــــن إلاســــــــــــــكندر وإلاســــــــــــــكندرية اســــــــــــــتغر ق مــــــــــــــن ص

ــــــــا، والحــــــــديث عــــــــن أفغانســــــــتان اســــــــتغرق مــــــــن ص 140ص إلــــــــى  321مــــــــن املجلــــــــد الثــــــــاني أيض 

ا 440ص  .منه أيض 

 
ً
  لتشكيك  :ثالثا

ط ذكـــــــاء الرســـــــول  مات؛ كــــــالزعم بـــــــأن بنـــــــاء إبــــــراهيم للبيـــــــت جـــــــاء مــــــن فـــــــر 
َّ
ســـــــل

 
التشــــــكيك فـــــــي امل

ـــلم  - ــــــ  الكعبــــــة بــــــ براهيم فــــــي املدينــــــة، ولــــــ -صــــــلى ن عليــــــه وســـ م يــــــر د  الــــــذي حــــــر ص علــــــى رب 

فهم فــــــي 
 
لــــــذلك ذكــــــرظ فــــــي قــــــرآن مكــــــة؛ ألن اليهــــــود كــــــانوا أ ــــــحاب تــــــأثيرد علــــــى فكــــــره فيهــــــا، فخــــــال
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ا فـــــــي نفســـــــه، كمـــــــا أن صـــــــالة الاستســـــــقاء لـــــــون مـــــــن ألـــــــوان ال ـــــــحر والشـــــــعوذة،  املدينـــــــة لهـــــــو 

ـــع الادعـــــــــاء بـــــــــأن الصـــــــــحابة والتـــــــــابعين مـــــــــن  والقطـــــــــع بـــــــــأن الـــــــــذبيح إســـــــــحاق ال إســـــــــماعيل، مــــــ

ألاحبـــــــــــار وكـــــــــــذا أقـــــــــــدم الروايـــــــــــات لـــــــــــم تختلـــــــــــف عـــــــــــن روايـــــــــــة عمـــــــــــر بـــــــــــن الخطـــــــــــاب إلـــــــــــى كعـــــــــــب 

شــــــــكك هــــــــؤالء فــــــــي نســــــــبة آلايــــــــات  التــــــــوراة فــــــــي هــــــــذا املوضــــــــوع، ومــــــــن ال جيــــــــب والغريــــــــب أن ي 

القرآنيــــــة، فعنــــــد الحــــــديث عــــــن صــــــدر ســــــورة إلاســـــــراء، ذكــــــروا آلايــــــة ألاولــــــى ثــــــم ذكــــــر الكاتـــــــب 

أم أنهـــــــا كانـــــــت  قولـــــــه: "ولســـــــنا نعـــــــرف إذا كانـــــــت هـــــــذه آلايـــــــة فـــــــي ألاصـــــــل مـــــــن ســـــــورة إلاســـــــراء،

مكـــــــــــن أن يكـــــــــــون معناهـــــــــــا  فـــــــــــي بـــــــــــاد  ألامـــــــــــر مـــــــــــن ســـــــــــورة أخـــــــــــرا، وال يعنينـــــــــــا البحـــــــــــث فيمـــــــــــا ي 

شـــــــــبه 
 
الحقيقــــــــي.."، مــــــــع إلا هــــــــام بــــــــأن القصــــــــة مســــــــتقاة عــــــــن إلانجيــــــــل؛ ذلــــــــك فــــــــي قــــــــولهم: "وت

ـــي  ـــلم  -مقابلــــــــة النبـــــ لهــــــــؤالء ألانبيــــــــاء فــــــــي بيــــــــت املقــــــــدس، ةهــــــــور عي ــــــــ ى  -صــــــــلى ن عليــــــــه وســـــ

جت على منوالها"؛  الح   كلمة  ربما على جبل تابور، وربما   
 
 .)ن

  تهامات  :ر بًعا

الاتهـــــــام: وهـــــــو أوضـــــــح مـــــــا يكـــــــون مـــــــن نســـــــبة القـــــــرآن؛ مـــــــن حيـــــــث املصـــــــدر إلـــــــى أصـــــــول  هوديـــــــة 

ونصــــــــرانية، والادعــــــــاء باألخــــــــذ عــــــــن غيــــــــر املســــــــلمين، ودعــــــــوا قيــــــــام كثيــــــــر مــــــــن ســــــــيرة الرســــــــول 

ـــلم  - ر وســــــــــــــيرة الصــــــــــــــحابة والتـــــــــــــابعين علــــــــــــــ -صـــــــــــــلى ن عليــــــــــــــه وســـــــــــ ــــــــــــــي  ى أســــــــــــــاس املحاكــــــــــــــاة لس 

هبان يسين السابقين، وألاحبار والر   
د   .الق 

ـــلم  -ويظهــــــر فــــــي مواضــــــع أخــــــرا نســــــبة القــــــرآن الكـــــــريم إلــــــى النبــــــي  ومـــــــن  -صــــــلى ن عليــــــه وســـ

ة  ــــــــــف ن بعــــــــــدَّ لتــــــــــه علــــــــــى وص  ســــــــــن التوفيــــــــــق أن لــــــــــوازم ال ــــــــــجع حم  ذلــــــــــك قــــــــــولهم: "ومــــــــــن ح 

ا فـــــــي القـــــــرآن...، و  د ذكرهـــــــا كثيـــــــر  ـــــــغف محمـــــــد صـــــــفات، يتـــــــردَّ
 

ن ش  
بـــــــي 

 
ـــلم  -ت صـــــــلى ن عليـــــــه وســــ
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ــــــــــر عــــــــــن حقيقــــــــــة إلــــــــــه محمــــــــــد  -  
ــــــــــكه بهــــــــــا، وهــــــــــذه الصــــــــــفات تعب  بهــــــــــذه الصــــــــــفات، وشــــــــــدة تمس 

رهــــــــا علمــــــــاء الكــــــــالم فــــــــي القــــــــرون الوســــــــطه، و ــــــــي 
 
أحســــــــن  ممــــــــا يعبــــــــر عذهــــــــا الصــــــــفات التــــــــي ذك

بع رة املتناقضة
 
هم وتحديد عبارات محمد امل

 
ا في ف  .تعيننا كثير 

ــــــــا مــــــــن ألالفــــــــا  الدالــــــــة علــــــــى التجســــــــيم تبــــــــدو أســــــــماء  ــــــــا غريب 
 
ن الحســــــــنى ألول وهلــــــــة خليط

ـــلم  -والعبــــــــارات امليتافيزيقيــــــــة، وقــــــــد اســــــــتطاع محمــــــــد  بفضــــــــل خيالــــــــه  -صــــــــلى ن عليــــــــه وســـــ

نـــــــــــــــــة؛ مثـــــــــــــــــل: ألاول وآلاخـــــــــــــــــر، والظـــــــــــــــــاهر   ن بصـــــــــــــــــفات واضـــــــــــــــــحة معيَّ
 

ـــــــــــــــــف ـــــــــــــــــد، أن يص   
 
املتوق

ـــــــــا: الســـــــــالم، ومعناهـــــــــا ـــــــــع بأنهـــــــــا  والبـــــــــاطن، ومـــــــــن أســـــــــمائه أيض 
 
شـــــــــديد الغمـــــــــوه، ونكـــــــــاد نقط

ـــــــــــــــلم، ويـــــــــــــــرا املفســـــــــــــــرون أن معناهـــــــــــــــا الســـــــــــــــالمة؛ أي: البـــــــــــــــراءة مـــــــــــــــن النقـــــــــــــــائ    
ال تعنــــــــــــــي الس 

حتمــــــل، وقــــــد تكــــــون هــــــذه الصــــــفة كلمــــــة باقيــــــة فــــــي ذاكــــــرة محمــــــد   -والعيــــــوب، وهــــــو تفســــــير م 

تلى في صلوات النصارا  -صلى ن عليه وسلم 
 
 ."من العبارات التي ت

 ل  تية  نو   أساسية ئي د  ر   ملعارف خام ا : ل  ر   

ـــلمين، وإذا كانــــــــت الــــــــدائرة  كمــــــــا  -التركيــــــــز علــــــــى الســــــــيرة الذاتيــــــــة لكفــــــــراد، وبخاصــــــــة غيــــــــر املســـــ

عـــــــم  ـــــــا عـــــــن إلاســـــــالم، فمـــــــا صـــــــلة إلاســـــــالم بالحـــــــديث عـــــــن أفالطـــــــون وإلاســـــــكندر ألاكبـــــــر  -ز  بيان 

  وغيرهم ممن عاشوا وماتوا قبل ةهور إلاسالم؟

ر عـــــــــن  كمــــــــا أن الحــــــــديث عــــــــن كــــــــام املســــــــلمين املجاهيــــــــل، ال يعطــــــــي أدنــــــــه تصــــــــو  كثيــــــــرد مــــــــن ح 

ــــــــــــن يقــــــــــــرأ املجلــــــــــــد ألاول والثــــــــــــاني،  إلاســــــــــــالم أو املســــــــــــلمين فــــــــــــي املوضــــــــــــوع محــــــــــــل املعالجــــــــــــة، وم 

م فيها تجاوز  در  أن التراج   .% من محتواهما10ي 
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 سادسا:  لتهم ش ومرجع  لصور 

ـــات القرآنيــــــــة والاكتفــــــــاء بــــــــالن  علــــــــى اســــــــم  الســــــــورة، ورقــــــــم آلايــــــــة فــــــــي كثيــــــــر عــــــــدم ذكــــــــر آلايـــــ

فـــــــ  القـــــــرآن مـــــــن القـــــــار ،   كمـــــــا هـــــــو؛ لعـــــــدم ح 
 
مـــــــن املـــــــواطن، وهـــــــو مـــــــا يجعـــــــل ألامـــــــر مجهـــــــوال

ر املصــــــــحف 
 
ا مــــــــا يكــــــــون الافتــــــــراء فــــــــي النســــــــبة؛ حيــــــــث يــــــــتم  -فــــــــي حينــــــــه  -أو لعــــــــدم تــــــــوف وكثيــــــــر 

لة لها باملوضوع على وجه إلاطالق  .النسبة إلى سورة وآية ال ص 

  دعا  ت  :سابعا 

عــــــــاء بــــــــال دليــــــــل مــــــــن النقــــــــل أو العقــــــــل، ومــــــــن أوضــــــــح البــــــــراهين علــــــــى ذلــــــــك: الادعــــــــاء بــــــــأن   
الاد 

ت قاســـــــــية فـــــــــي نظـــــــــر النبـــــــــي  حرمـــــــــات إلاحـــــــــرام غـــــــــد  ـــــــــع نـــــــــات  عـــــــــن "أن م  صـــــــــلى ن عليـــــــــه  -التمت 

ـــلم  ـــــــا  -وســــ حرمـــــــات، فلمَّ
 
ـــــــل مـــــــن هـــــــذه امل

َّ
كثـــــــه فـــــــي مكـــــــة قبـــــــل ال ـــــــج، يتحل لـــــــذا نجـــــــده أثنـــــــاء م 

ـــــــــــــع"، ودعـــــــــــــوا وجـــــــــــــوب نظـــــــــــــر إليـــــــــــــه  ـــــــــــــحابته نظـــــــــــــرة عتـــــــــــــ ، نزلـــــــــــــت آيـــــــــــــة التمت  اب واســـــــــــــتفهامد

مـــــــــــــرة  ا عنـــــــــــــدما يتـــــــــــــر  الحـــــــــــــاج املدينـــــــــــــة املحرمـــــــــــــة، يقـــــــــــــوم بع  الاعتمـــــــــــــار بعـــــــــــــد ال ـــــــــــــج، "وأخيـــــــــــــر 

صـــــــــلي ركعتـــــــــين، ثـــــــــم يعـــــــــود إلـــــــــى مكـــــــــة؛ ليقـــــــــوم  الـــــــــوداع؛ ولهـــــــــذا فهـــــــــو يـــــــــذهب إلـــــــــى التنعـــــــــيم وي 

ـــــــا"، والـــــــزعم بـــــــأن  خلـــــــع عنـــــــه لبـــــــاس إلاحـــــــرام نهائي  إلاســـــــالم قـــــــد دعـــــــا بـــــــالطواف والســـــــعي، ثـــــــم ي 

يــــــــــة صــــــــــالة الاستســــــــــقاء فــــــــــي بــــــــــالد إلاســــــــــالم، وعنــــــــــد الحــــــــــديث عــــــــــن  د 
 
اليهــــــــــود والنصــــــــــارا إلــــــــــى تأ

 عـــــــــــــــن رســـــــــــــــالة  -عليـــــــــــــــه الســـــــــــــــالم  -إســـــــــــــــماعيل 
 
ا ألبتـــــــــــــــة قـــــــــــــــالوا: "وال تـــــــــــــــذكر الروايـــــــــــــــات شـــــــــــــــيئ 

لة إبراهيم ر م 
 

ح صلته بنش  
 ."إسماعيل، أو عن نزول الو ي عليه، ولم توض 

 ثامنا  لطعن ئي  لنص 
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ـــــــنة؛ مـــــــن حيـــــــث النســـــــبة، أو بـــــــدعوا الوضـــــــع، أو بمحاولـــــــة الـــــــرد إلـــــــى أصـــــــول الطعـــــــ ن فـــــــي الس 

ــــــــــنة وجامعيهــــــــــا بــــــــــين روايــــــــــات عــــــــــدة،  ــــــــــاب الس  تَّ
 
غيــــــــــر إســــــــــالمية، أو بــــــــــدعوا تلفيــــــــــق وتوفيــــــــــق ك

ــــــــة، ومــــــــن أوضــــــــح ألامثلــــــــة علــــــــى ذلــــــــك: دعــــــــواهم أن الروايــــــــات التــــــــي  وإخراجهــــــــا بصــــــــورة تلفيقيَّ

دت بحــــــــــق أســــــــــامة بــــــــــن زيــــــــــد بــــــــــن حارثــــــــــة،  ــــــــــ ــــــــــع الــــــــــرواة، وســــــــــب ها: "يرجــــــــــع مــــــــــن ور  ي مــــــــــن وض 

ناحيــــــــة إلــــــــى الرغبـــــــــة فــــــــي التقليــــــــل مـــــــــن شــــــــأن بيــــــــت علـــــــــي، ومــــــــن ناحيــــــــة أخـــــــــرا إلــــــــى إةهـــــــــار أن 

ـــي  ـــلم  -النبـــــ ــــــــب للــــــــون"، ومــــــــا  -صــــــــلى ن عليــــــــه وســـــ ــــــــا مــــــــن التعص  ــــــــا بريئ  ــــــــا حق  كــــــــان ديموقراطي 

ــــــــم وســـــــــ
 
خرية ذكــــــــروه عنــــــــد حــــــــدي هم عـــــــــن مــــــــادة "إســــــــراء"، وحــــــــدي هم عذهـــــــــا بأســــــــلوب فيــــــــه تهك

ـــلم  -وتكـــــــــذيب، يتَّ ـــــــــح ذلـــــــــك فـــــــــي قـــــــــولهم: "ويقـــــــــال: إن النبـــــــــي  ـــــــــب  -صـــــــــلى ن عليـــــــــه وســــــ
 
خاط

ــــــت علــــــى وجــــــه الســــــرعة؛ بحيــــــث  ن فــــــي الســــــماء ســــــبعين ألــــــف مــــــرة، مــــــع أن الرحلــــــة كلهــــــا تمَّ

بــــــــــه بقدمــــــــــه عنـــــــــد إســــــــــراعه فــــــــــي 
 
ـــــــــا، وكــــــــــان الكــــــــــأس الـــــــــذي قل ــــــــــا رجـــــــــع كــــــــــان فراشــــــــــه دافئ 

َّ  
إنـــــــــه مل

ا  ."الرحيل ما زال ندي 

    لط :عا تاس

الافتـــــــراء والخلـــــــ  والاخـــــــتالق، وهـــــــذا كثيـــــــر فـــــــي الـــــــدائرة، يتَّ ـــــــح ذلـــــــك فـــــــي وصـــــــفهم إلســـــــرافيل 

، ومــــــــن ذلــــــــك: "وهــــــــذا  -عليــــــــه الســــــــالم  - حيــــــــث ذكــــــــروا مــــــــا ال أســــــــاس  لــــــــه مــــــــن نقــــــــل وال عقــــــــلد

ـــــــك هائـــــــل ال جـــــــم، فبينمـــــــا قـــــــدماه تصـــــــل إلـــــــى مـــــــا تحـــــــت ألاره الســـــــابعة، إذ تبلـــــــ  رأســـــــه 
 
ل
 
امل

ه أربعــــــــــة أجنحــــــــــة: أحــــــــــدهما فــــــــــي املغــــــــــرب، والثــــــــــاني فــــــــــي املشــــــــــرق، عمــــــــــد عــــــــــر  الــــــــــرحمن، ولــــــــــ

قــــــــي بهـــــــــا جــــــــالل ن، وجســــــــمه مغطـــــــــه بالشــــــــعر وألافـــــــــواه  وواحــــــــد يغطــــــــي جســـــــــده، وواحــــــــد يتَّ

بلغهـــــــــا إلـــــــــى  ـــــــــك الـــــــــذي يقـــــــــرأ قضـــــــــاء ن مـــــــــن اللـــــــــو  املحفـــــــــو ، وي 
 
ل
 
ـــــــــنة، وهـــــــــو يعتبـــــــــر امل وألالس 
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م ثـــــــال  ث مـــــــرات فـــــــي الذهـــــــار، ومثلهـــــــا فـــــــي املوكـــــــل بهـــــــا مـــــــن ر ســـــــاء املالئكـــــــة، وهـــــــو ينظـــــــر إلـــــــى جهـــــــنَّ

ب  ـــــــــر دموعـــــــــه ألاره، وقـــــــــد  ـــــــــح  غم  ا، حتـــــــــى لت  ج مـــــــــن ألاســـــــــ ى، ويبكـــــــــي بكـــــــــاء  مـــــــــر  ـــــــــز   الليـــــــــل، وي 

ـــي  ـــلم  -النبـــــ غـــــــــه الرســـــــــالة، ثـــــــــم قـــــــــام جبريـــــــــل مقامـــــــــه  -صـــــــــلى ن عليـــــــــه وســــــ
َّ
ثالثـــــــــة أعـــــــــوام، وبل

ذ ينزل إليه القرآن
 
  "بهذا ألامر، وأخ

 ألاسطر  :عا ر 

تـــــــــــب التفســـــــــــير فيهـــــــــــا الكثيـــــــــــر مـــــــــــن محاولـــــــــــة تأصـــــــــــيل الخرافـــــــــــ
 
ات علـــــــــــى أنهـــــــــــا مـــــــــــن إلاســـــــــــالم، فك

مون بـــــــــبعت الروايـــــــــات،   
 
ســـــــــل ـــــــــدركون ذلـــــــــك، وال ي  ـــــــــنة وآلاثـــــــــار ي  ألاســـــــــاطير، وأهـــــــــل العلـــــــــم بالس 

ـــــــــــاب الـــــــــــدائرة، فقـــــــــــد نقلـــــــــــوا إلاســـــــــــرائيليات  مهـــــــــــات كتـــــــــــب التفســـــــــــير، وأمـــــــــــا كتَّ
 
وإن وردت فـــــــــــي أ

هم فــــــــي القــــــــرآن،  علـــــــى أنهــــــــا مـــــــن إلاســــــــالم، وفــــــــي إطـــــــار تعــــــــريفهم باألنبيـــــــاء كـــــــر  والرســــــــل الــــــــوارد ذ 

خـــــــــــدم هــــــــــــدفهم، ومـــــــــــن أوضــــــــــــح 
 
مـــــــــــا تركـــــــــــوا شــــــــــــاردة مـــــــــــن الشــــــــــــوارد إال وأتـــــــــــوا بهـــــــــــا إذا كانــــــــــــت ت

د بحـــــــــق إدر ـــــــــس  بـــــــــت بـــــــــه املالئكـــــــــة  -عليـــــــــه الســـــــــالم  -ألامثلـــــــــة علـــــــــى هـــــــــذا: مـــــــــا ور   ج 
 
والـــــــــذي أ

ـــــــــ
 
ــــــــم بحقيقتــــــــه، طل ــــــــا عل 

َّ  
عــــــــه، حتــــــــى زاره ملـــــــــك املــــــــوت فــــــــي صــــــــورة إنســـــــــان، ومل ر  ب مــــــــن شــــــــدة و 

عــــــه إلــــــى 
 
وحــــــه، فقبضــــــها ســــــاعة مــــــن الــــــزمن، ثــــــم أعادهــــــا ثانيــــــة، فطلــــــب منــــــه رف ت ر  منــــــه قــــــب 

ا  ـــــــــت الخـــــــــروج مذهـــــــــا، مستشـــــــــهد 
 
ـــــــــا دخـــــــــل الجنـــــــــة، رف ـــــــــل، فلمَّ الســـــــــماء وإدخالـــــــــه الجنـــــــــة، ففع 

ا ﴾  ي  ل 
ا ع  ان 

 
ك اه  م  ن  ع 

 
ف ر   39بآيات من القرآن، وسيعود إدر س ثانية إلى ألاره؛ ﴿ و 

 :  جامعات و  جمعيات  لعلمية إلقا   ملحاجر ت ئي -4
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ب املستشـــــــــــــــــــرقون منـــــــــــــــــــذ بدايـــــــــــــــــــة عهـــــــــــــــــــدهم بالدراســـــــــــــــــــات العربيـــــــــــــــــــة وإلاســـــــــــــــــــالمية 
 
علـــــــــــــــــــى  -دأ

ـــات  ـــبعت عـــــــــن طريـــــــــق املراســـــــــالت والـــــــــرحالت، ففـــــــــي وقـــــــــت مـــــــــن ألاوقــــــ الاتصـــــــــال ببعضـــــــــهم الــــــ

س معهـــــــــد 
َّ
قيـــــــــل: إن بـــــــــار س كانـــــــــت كعبـــــــــة الاستشـــــــــراق حـــــــــين كـــــــــان سلفســـــــــتر دي ساســـــــــ ي يتـــــــــرأ

ـــذلك مــــــــــــع 1292ي بــــــــــــار س  اللغــــــــــــات الشــــــــــــرقية الحيــــــــــــة فــــــــــــ ـــا بعــــــــــــدهاغ، وكــــــــــــان الحــــــــــــال كـــــــــ م ومـــــــــ

ـــــــــيت أحـــــــــد املستشـــــــــرقين، فيســـــــــعون إليـــــــــه للتلقـــــــــي عنـــــــــه،  ـــــــــذيع ص  العواصـــــــــم ألاخـــــــــرا، حـــــــــين ي 

ا، ولكــــــــن كــــــــان ال بــــــــد مــــــــن طريقــــــــة أخــــــــرا للوصــــــــول  ا زائــــــــر 
 
أو يســــــــعون إلــــــــى استضــــــــافته أســــــــتاذ

ل العلمــــــــي والثقــــــــافي، فكانــــــــت النــــــــدوات املحليــــــــة وإلاقليميــــــــة ثــــــــم   إلــــــــى التبــــــــاد 
 
الدوليــــــــة وســــــــيلة

 .من وسائل الصلة بين املستشرقين

تهـــــــــــا عبـــــــــــارة عـــــــــــن لقـــــــــــاء مجموعـــــــــــة مـــــــــــن البـــــــــــاحثين  وكانـــــــــــت مـــــــــــؤتمرات املستشـــــــــــرقين فـــــــــــي غالبيَّ

والعلمــــــــــــاء لتقــــــــــــديم بحــــــــــــوث وأوراق عمــــــــــــلد ونقاشــــــــــــات ومناســــــــــــبات اجتماعيــــــــــــة علــــــــــــى هــــــــــــامح 

املـــــــــــــؤتمرات، ويكـــــــــــــاد يكـــــــــــــون هنـــــــــــــا  فـــــــــــــي كـــــــــــــل جامعـــــــــــــة أوروبيـــــــــــــة أو أمريكيـــــــــــــة معهـــــــــــــد خـــــــــــــاص 

دراســــــــــــــات إلاســــــــــــــالمية والعربيــــــــــــــة، بــــــــــــــل يوجــــــــــــــد فــــــــــــــي بعــــــــــــــت الجامعــــــــــــــات أك ــــــــــــــر مــــــــــــــن معهــــــــــــــد لل

لالستشـــــــــراق مثـــــــــل جامعـــــــــة ميـــــــــونخ؛ حيـــــــــث يوجـــــــــد بهـــــــــا معهـــــــــد للغـــــــــات الســـــــــامية والدراســـــــــات 

إلاســــــــــــــــالمية، ومعهــــــــــــــــد لتــــــــــــــــاريخ وحضــــــــــــــــارة الشــــــــــــــــرق ألادنــــــــــــــــه، ويــــــــــــــــرأس كــــــــــــــــل معهــــــــــــــــد أســــــــــــــــتاذ، 

ــــــــــــــ ة التــــــــــــــدر س و ســــــــــــــاعده بعــــــــــــــت املحاضــــــــــــــرين واملســــــــــــــاعدين، وتقــــــــــــــوم هــــــــــــــذه املعاهــــــــــــــد بمهمَّ

الجـــــــــامعي وتعلـــــــــيم العربيـــــــــة، وتخـــــــــري  الدارســـــــــين فـــــــــي أقســـــــــام املاجســـــــــتير والـــــــــدكتوراه، ممـــــــــن 

واصــــــــــلون أعمــــــــــالهم فــــــــــي املجــــــــــال الاستشــــــــــراوي ألاكــــــــــاديمي، أو غيــــــــــره مــــــــــن املجــــــــــاالت ألاخــــــــــرا  سي 

ور الكتــــــــــب، أو  فــــــــــي الســــــــــلك الدبلوماســــــــــ ي، أو الالتحــــــــــاق بأعمــــــــــال فــــــــــي ألاقســــــــــام الشــــــــــرقية بــــــــــد 
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هتمـــــــــــة بالشـــــــــــرق، أو غيـــــــــــر ذلـــــــــــك مـــــــــــن أعمـــــــــــال فـــــــــــي جهـــــــــــات لهـــــــــــا صـــــــــــلة فـــــــــــي مراكـــــــــــز البحـــــــــــوث امل

 40بالشرق.

 . لكتابة ئي  ل     ملحلية ببالدام و لبالد  لتي لهم فيها نفوذ -5

 عقد  مل تمر ت ملنا شة  لقضا ا إلاسالمية -6

 :إنشا    جمعيات -7

تــــــــــــــــــــــي: املستشــــــــــــــــــــــرقين الفرنســــــــــــــــــــــيين، الــــــــــــــــــــــذين أصــــــــــــــــــــــدروا املجلــــــــــــــــــــــة آلاســــــــــــــــــــــيوية،  مثــــــــــــــــــــــل جمعيَّ

واملستشــــــــــــرقين إلانجليــــــــــــز الـــــــــــــذين أصــــــــــــدروا مجلـــــــــــــة الجمعيــــــــــــة آلاســـــــــــــيوية امللكيــــــــــــة، وجمعيـــــــــــــة 

املستشـــــــــرقين ألامـــــــــريكيين، الـــــــــذين أصـــــــــدروا مجلـــــــــة الجمعيـــــــــة الشـــــــــرقية ألامريكيـــــــــة، وكـــــــــذلك 

ل املستشرقون في كل بلدد من بلدان أوروبا  41.فع 

 : لتعليم   جامعي و لبحث  لعلمي -8

عنـــــــــى بدراســــــــة العــــــــالم إلاســــــــالمي، وكـــــــــذا 
 
ح ألاقســــــــام الجامعيــــــــة التــــــــي ت وذلــــــــك مــــــــن خــــــــالل فـــــــــت 

مراكـــــــــــز البحـــــــــــوث الخاصـــــــــــة، بـــــــــــل وفـــــــــــتح جامعـــــــــــات أوروبيـــــــــــة وأمريكيـــــــــــة فـــــــــــي الـــــــــــبالد العربيـــــــــــة 

إلاســـــــالمية، ومـــــــن أبـــــــرز هــــــــذه الجامعـــــــات: الجامعـــــــة ألامريكيـــــــة التــــــــي أصـــــــبح لهـــــــا العديـــــــد مــــــــن 

 .الفروع في القاهرة وفي بيروت، وفي دبي وفي الشارقة، وفي إسطنبول وغيرها

ح املستشرقون باألدوات آلاتية
َّ
 :وقد تس 

                                                           
 .70،ص(م2111-هـ0220 اشبيليا، دار: الرياض. )اإلسالم منظور في المعاصر االستشراق:مطبقاني  مازن  40
 052مازن المطبقاني : المرجع السابق ،ص  41
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 .إلاخالص والعمل الجاد الد وب •

 .حب الاستطالع والرغبة القوية في املعرفة •

ـــــــــــل الحكومـــــــــــات الغربيـــــــــــة، وكـــــــــــذلك  • ب  إلانفـــــــــــاق الســـــــــــخي علـــــــــــى البحـــــــــــث العلمـــــــــــي مـــــــــــن ق 

س  ."ات الخاصة "الخيريةاملؤسَّ

لهـــــــا: اســـــــتعانة بعضـــــــهم  • ـــــــل هـــــــذا التعـــــــاون فـــــــي عـــــــدة أمـــــــور، أوَّ
َّ
التعـــــــاون فيمـــــــا بيـــــــذهم، يتمث

 .ببعت في مجال التدر س، وإلقاء املحاضرات

رونة والتسامح فيما بيذهم •
 
 .امل

ــــــدوا ذلــــــك فــــــي مصــــــ حتهم علــــــى املــــــدا  • خــــــالفهم الــــــرأي إن وج  ــــــن ي  رونــــــة والتســــــامح مــــــع م 
 
امل

 .أو البعيدالقصير 

الخـــــــداع والكـــــــذب فـــــــي بعـــــــت ألاحيـــــــان إذا احتـــــــاج املستشـــــــرق إلـــــــى اســـــــتخدام مثـــــــل هـــــــذه  •

 . ألاساليب لتحقيق أهدافه
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  ملحاجر     ام ة و ل ادسة :

 دو فع  ستشر ق

هة عـــــــن إلاســـــــالم  شـــــــوَّ رات خاطئـــــــة وم  ـــــــا يجـــــــده املـــــــرء  اليـــــــوم مـــــــن تصـــــــو  إن الجـــــــذور ألاصـــــــلية مل 

ــــــيهم فــــــي أوروبــــــا، والتــــــي لــــــم ي   ــــــدركون أبعادهــــــا، إال أنهــــــا مــــــا تــــــزال كامنــــــة فــــــي وع  ــــــد ألاوروبيــــــون ي  ع 

ون لدراســـــــــــــة الغـــــــــــــرب أن  -   التـــــــــــــاريخ، ولكـــــــــــــن علـــــــــــــى الـــــــــــــذين يتصـــــــــــــدَّ
عهـــــــــــــا علـــــــــــــى مـــــــــــــر  يمكـــــــــــــن تتب 

حكــــــــم بــــــــه 
 
 بمعرفــــــــة دوافعهــــــــم؛ حتــــــــى يكــــــــون فــــــــي أيــــــــدينا امليــــــــزان واملعيــــــــار الــــــــذي ن

 
حوا أوال

َّ
يتســــــــ 

ى هــــــــــــذه ال
َّ
ــــــــــــك الر يــــــــــــة إلاســــــــــــالمية أو علــــــــــــى هــــــــــــذه املعرفــــــــــــة؛ فقــــــــــــد يتــــــــــــول مل 

ــــــــــــن ال ي  دراســــــــــــات  م 

ا للمعرفـــــــــــــة  ضـــــــــــــيف جديـــــــــــــد 
 
 مـــــــــــــن أن يـــــــــــــدر س الشـــــــــــــرق دراســـــــــــــة ت

 
ســـــــــــــبق، فبـــــــــــــدال

 
ـــــــــــــل امل التحام 

ه إلـــــــــى   
ـــــــــو  ن 

 
و  املوضـــــــــوعية، ون ل إلـــــــــى هجـــــــــوم ذمـــــــــيم أبعـــــــــد مـــــــــا يكـــــــــون عـــــــــن ر  إلانســـــــــانية، تتحـــــــــوَّ

ســــــــتعره أ
 
هــــــــم أن الــــــــدوافع هــــــــذه ليســــــــت منفصــــــــلة، بــــــــل متكاملــــــــة متداخلــــــــة؛ لــــــــذا ســــــــوف ن

 :هذه الدوافع فيما يلي

:  لد فع  لد ني
ً
 :أو 

ف إلــــــــــى الـــــــــدافع ألاول لالستشـــــــــراق عنــــــــــد  هــــــــــدد فـــــــــي البحـــــــــث لنتعـــــــــرَّ ال نحتـــــــــاج إلـــــــــى اســـــــــتنتاج وج 

هبــــــــان الــــــــذين اهتمــــــــوا  الغــــــــربيين وهــــــــو الــــــــدافع الــــــــديني، فقــــــــد بــــــــدأ بالرهبــــــــان، ومــــــــن أشــــــــهر الر 

غ ، 1132 - 1020بالدراســـــــــــــــــــــــــــــــات العربيـــــــــــــــــــــــــــــــة وإلاســـــــــــــــــــــــــــــــالمية الراهـــــــــــــــــــــــــــــــب أدالرد أوف بــــــــــــــــــــــــــــــــاث  

، Peter the Venerable 1092- 1156 [43وكــــذلك الراهــــب الشــــهير بطــــرس املبجــــل42

                                                           
 عنايذذذذة بهذذذذا ُعِنذذذذي وقذذذذد العربيذذذذة، تعلَّمذذذذوا الذذذذذين اإلنجليذذذذز أوائذذذذل مذذذذن( 0017 - 0151) بذذذذاث أوف أدالرد ُيعذذذذد  42

 حذذذد   أقصذذذى إلذذذى العذذذرب بثقافذذذة وتثقَّذذذف واليونذذذان، وأنطاكيذذذة ولبنذذذان، ومصذذذر واألنذذذدلس، صذذذقلية فذذذي ودَرس كبيذذذرة،

ل لقد حتى ممكن،  .جميًعا األخرى المناهج على والبحثي العلمي مذهبهم فضَّ
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طعنــــــــوا فــــــــي إلاســــــــالم،  cluny [رئــــــــيس ديــــــــر كلــــــــوني  الشــــــــهير، وهــــــــؤالء كــــــــان  همهــــــــم أن ي 

خضـــــــــــــع لزعـــــــــــــامتهم 
 
ثبتـــــــــــــوا لجمـــــــــــــاهيرهم التـــــــــــــي ت فـــــــــــــوا حقائقـــــــــــــه؛ لي   

حر  هوا محاســـــــــــــنه، وي   
شـــــــــــــو  و  

ــــــــب رودي بــــــــارتالدينيــــــــة أن إلاســــــــالم هــــــــو العــــــــدو  ن علــــــــيهم محاربتــــــــه، وذه   44الــــــــذا يتعــــــــيَّ

Rudi Paret  ـــدف الـــــرئيس مـــــن جهـــــود املستشـــــرقين فـــــي بـــــدايات الاستشـــــراق فـــــي إلـــــى أن الهــ

فــــــه heralding القــــــرن الثــــــاني عشــــــر املــــــيالدي وفــــــي القــــــرون التاليــــــة لــــــه: هــــــو التبشــــــير ، وعرَّ

طالن إلاســـــــــــالم"، وقـــــــــــد كـــــــــــان يومئـــــــــــ صـــــــــــم الوحيـــــــــــد بأنـــــــــــه: "إقنـــــــــــاع املســـــــــــلمين بلغـــــــــــتهم بـــــــــــب 
 
ذ الخ

ا ال يستحق الانتشار  .للمسيحية في نظر الغربيين، ودين 

الاستشـــــــــراق بـــــــــدأ بتشـــــــــجيع مـــــــــن الكنيســـــــــة ورجـــــــــال الـــــــــدين فـــــــــ ن الاهتمـــــــــام الـــــــــديني يعـــــــــد أول 

أهـــــــــــــداف الاستشـــــــــــــراق ودوافعـــــــــــــه ألاولـــــــــــــى  وأهمهـــــــــــــا علـــــــــــــى إلاطـــــــــــــالق، فعنـــــــــــــدما رأا النصــــــــــــــارا 

ـــل وبخاصــــــــة رجــــــــال الــــــــدين فــــــــيهم أن إلاســــــــالم اكت ــــــــح املنــــــــا ـــي كانــــــــت للنصــــــــرانية وأقبـــــ طق التـــــ

كثيـــــــــر مـــــــــن النصـــــــــارا علـــــــــى الـــــــــدين إلاســـــــــالمي لـــــــــيس لســـــــــماحته فحســـــــــب ، ولكـــــــــن ألنـــــــــه بعيـــــــــد 

ـــل ل حيـــــــــــاة ، كمـــــــــــا أن  ـــام كامــــــــ عـــــــــــن التعقيـــــــــــدات وطالســـــــــــم العقيـــــــــــدة النصـــــــــــرانية ، وألنـــــــــــه نظـــــــــ

رجـــــــــــــــال الـــــــــــــــدين النصـــــــــــــــارا خـــــــــــــــافوا علـــــــــــــــى مكـــــــــــــــانتهم الاجتماعيـــــــــــــــة والسياســـــــــــــــية فـــــــــــــــي العــــــــــــــــالم 

                                                                                                                                                                                     
 المتذذذرجمين مذذذن جماعذذذة بتشذذذكيل قذذذام كلذذذوني، ديذذذر رئذذذيس البندكتيذذذة، الرهبانيذذذة مذذذن فرنسذذذي: المبجذذذل بطذذذرس  43

ل وراء ذاتذذذه هذذذو كذذذان وقذذذد اإلسذذذالم، عذذذن المعرفذذذة مذذذن قذذذدر   أكبذذذر علذذذى للحصذذذول  الكذذذريم القذذذرآن لمعذذذاني ترجمذذذة أوَّ

 R.of Ketton كيتون أوف روبرت اإلنجليزي بها قام التي م،0021 الالتينية اللغة إلى
 

 عبد:  بدوي: ُينظر ، االستشراقية وكتاباته وأعماله" بارت بارب رودي" األلماني المستشرق عن أكثر تفاصيل  44

 . 22ص ،(  م0111 ، 1:ط ، لبنان – بيروت ، للماليين العلم دار) المستشرقين موسوعة ، الرحمن
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ـــيس فـــــــــي إلاســـــــــالم طبقـــــــــة النصـــــــــراني فكـــــــــان ال  بـــــــــد أن يقفـــــــــوا فـــــــــي وجـــــــــه إلاســـــــــالم حيـــــــــث إنـــــــــه لــــــ

رجال دين أو أكليروس كما في النصرانية
45 

بعهـــــــــا املســـــــــلمون تجـــــــــاه  لـــــــــوا ذلـــــــــك علـــــــــى الـــــــــرغم مـــــــــن سياســـــــــة التســـــــــامح العظيمـــــــــة التـــــــــي اتَّ فع 

ـــــــذكر فالســـــــكو إيفـــــــانيز: "أمـــــــا مبـــــــدأ حريـــــــة ممارســـــــة  سي ألانـــــــدلس، وفـــــــي هـــــــذه املســـــــألة ي  مســـــــيح 

  أمــــــــة وهــــــــ -الشــــــــعائر 
مــــــــة كــــــــل 

 
ـــه،  -و ججــــــــر الزاويــــــــة لعظ ـــين علــــــــى تطبيقـــــ فكــــــــان العــــــــرب حريصـــــ

موهــــــــــــا، كانــــــــــــت كنيســــــــــــة املســــــــــــيحيين تقــــــــــــوم إلــــــــــــى جانــــــــــــب معبــــــــــــد 
 
ففــــــــــــي كــــــــــــل املــــــــــــدن التــــــــــــي حك

صــــــــراعيها أمـــــــــام طلبــــــــة العلـــــــــم واملعرفــــــــة مـــــــــن 46اليهــــــــود" هـــــــــا علــــــــى م   أبواب 
 
حـــــــــت قرطبــــــــة ، بــــــــل وفت 

ــــــــم ا
َّ
لــــــــوا مــــــــن معارفهــــــــا، وتعل ــذهم اللغــــــــة العربيــــــــة، وقــــــــاموا مختلــــــــف أرجــــــــاء أوروبــــــــا، فذه  لكثيــــــــر مــــــ

ـــــــــدرَّس 
 
بتــــــــدر س كتـــــــــب العـــــــــرب فـــــــــي جــــــــامعتهم؛ كمؤلفـــــــــات ابـــــــــن ســـــــــينا وابــــــــن رشـــــــــد، وصـــــــــارت ت

روا املســــــــلمين 47فــــــــي تلــــــــك الجامعــــــــات حتــــــــي نهايــــــــة القــــــــرن الخــــــــامس عشــــــــر ، ورغــــــــم ذلــــــــك صــــــــوَّ

ة،  هم علـــــــــى امللـــــــــذات الجســـــــــديَّ اكو دمـــــــــاء، يحـــــــــ هم ديـــــــــذ  ـــــــــ ظ لصـــــــــوص، وســـــــــفَّ م  علـــــــــى أنهـــــــــم قـــــــــوم ه 

بعـــــــــــ ت حـــــــــــاجتهم إلـــــــــــى هـــــــــــذا ال جـــــــــــوم فـــــــــــي وي  لقـــــــــــي، ثـــــــــــم اشـــــــــــتدَّ
 
و ـــــــــــي وخ د ر 

ـــــــــــمو  دهم عـــــــــــن كـــــــــــل س 

ســـــــــــس العقيـــــــــــدة عنـــــــــــد 
 
عزعـــــــــــت أ العصـــــــــــر الحاضـــــــــــر، بعـــــــــــد أن رأوا الحضـــــــــــارة الحديثـــــــــــة قـــــــــــد ز 

ونهــــــــــا عــــــــــن رجــــــــــال الــــــــــدين  كهم فــــــــــي كــــــــــل التعــــــــــاليم التــــــــــي كــــــــــانوا يتلقَّ  
 
شــــــــــك

 
الغــــــــــربيين، وأخــــــــــذت ت

ا مــــــــــن تشــــــــــديد ال  جــــــــــوم علــــــــــى إلاســــــــــالم؛ لصــــــــــر ف عنــــــــــدهم فيمــــــــــا م ــــــــــ ى، فلــــــــــم يجــــــــــدوا خيــــــــــر 

علمــــــــــون مــــــــــا  تــــــــــب مقدســــــــــة، وهــــــــــم ي 
 
ــــــــــد مــــــــــا عنــــــــــدهم مــــــــــن عقيــــــــــدة وك أنظــــــــــار الغــــــــــربيين عــــــــــن نق 

                                                           
.  اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة مجلة ، مطبقاني مازن ترجمة"  لالستشراق الفكري المسار." حسين آصف  45

 .712-722 ص ،0201 الثاني ربيع السابع العدد
 .11 ص ،0102 بيروت العربي، األنماء معهد أوروبا، في واإلسالمية العربية الدراسات: جحا ميشيل  46
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كتـــــــــه الفتوحـــــــــات إلاســـــــــالمية ألاولـــــــــى، ثـــــــــم الحـــــــــروب الصـــــــــليبية، ثـــــــــم الفتوحـــــــــات العثمانيـــــــــة  تر 

ــــــــرهد ألهلــــــــه،  -فــــــــي أوروبــــــــا بعــــــــد ذلــــــــك 
 
فــــــــي نفــــــــوس الغــــــــربيين مــــــــن خــــــــوفد مــــــــن قــــــــوة إلاســــــــالم، وك

ا في الدراسات إلاسالمية فاستغلوا هذا
 
 .الجو النف  ي، وازدادوا نشاط

ـــام  ـــذكر أن قــــــــرار إنشــــــــاء كرســــــــ ي اللغــــــــة العربيــــــــة فــــــــي جامعــــــــة كــــــــامبردج عـــــ ـــدير بالـــــ وممــــــــا هــــــــو جـــــ

م، قـــــــــــد نـــــــــــ َّ صـــــــــــراحة علـــــــــــى خدمـــــــــــة هـــــــــــدفين؛ أحـــــــــــدهما تجـــــــــــاري، وآلاخـــــــــــر تنصـــــــــــيري؛ 1131

مــــــــايو  9اريخ فقــــــــد جــــــــاء فــــــــي خطــــــــاب للمراجــــــــع ألاكاديميــــــــة املســــــــؤولة فــــــــي جامعــــــــة كــــــــامبردج بتــــــــ

 :م إلى مؤسس هذا الكرس ي ما يأتي1131

هــــــــدف مــــــــن هــــــــذا العمــــــــل إلــــــــى الاقتــــــــراب مــــــــن ألادب الجيــــــــد، بتعــــــــريت " ــــــــدر  أننــــــــا ال ن 
 
ونحــــــــن ن

 مــــــــن احتباســــــــه فــــــــي نطــــــــاق هــــــــذه اللغــــــــة التــــــــي نســــــــعى 
 
جانــــــــب كبيــــــــرد مــــــــن املعرفــــــــة للنــــــــور، بــــــــدال

ــــــــا إلــــــــى تقــــــــديم خدمــــــــة نافعــــــــة إلــــــــى امللــــــــك  مهــــــــا، ولكننــــــــا نهــــــــدف أيض 
 
والدولــــــــة، عــــــــن طريــــــــق لتعل

تجارتنــــــــا مــــــــع ألاقطــــــــار الشــــــــرقية، وإلــــــــى تمجيــــــــد ن بتوســــــــيع حــــــــدود الكنيســــــــة، والــــــــدعوة إلــــــــى 

 ."الديانة املسيحية بين هؤالء الذين يعيشون آلان في الظلمات

ل بـــــــين الاستشـــــــراق والتنصـــــــير، إن لـــــــم  ومــــــن هنـــــــا يتَّ ـــــــح أنـــــــه قـــــــد كـــــــان هنـــــــا  تجـــــــاوب متبـــــــاد 

ل في القصد بين 
 
ر إلانجيلي.يكن هنا  تماث  

نص 
 
 املستشرق ألاكاديمي وامل

 :ثانًيا:  لد فع  ستعماري 

ــــــــــم  الحــــــــــروب الصــــــــــليبية، التــــــــــي كانــــــــــت أول تجربــــــــــة اســــــــــتعمارية  ــــــــــق هــــــــــذا الــــــــــدافع مــــــــــن رح 
 
انبث

ــــــــــعفه  ــــــــــتها أوروبــــــــــا خــــــــــارج حــــــــــدودها ضــــــــــد الشــــــــــرق؛ حيــــــــــث أســــــــــق  الغــــــــــرب ألاوروبــــــــــي ض  خاض 
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د 
ـــــــــــــــــا  -ملشـــــــــــــــــاكله املتفاقمــــــــــــــــة علــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــرق العربــــــــــــــــي إلاســـــــــــــــــالمي، وحــــــــــــــــاول إيجـــــــــــــــــاد حــــــــــــــــل  ديني 

ا  ــــــــــــا واقتصـــــــــــــادي   العربـــــــــــــي  -واجتماعي 
ـــــــــــــت جيوشـــــــــــــها الشـــــــــــــرق  فـــــــــــــي هـــــــــــــذه الحـــــــــــــروب التــــــــــــي اجتاح 

ى الفســـــــــاد فـــــــــي الكنيســـــــــة واملجتمـــــــــع، رأا البابـــــــــا إربـــــــــان الثـــــــــاني
َّ

 املســـــــــلم، فبعـــــــــد أن تف ـــــــــ 

UrbanII (1088 - 1099 مغ، أن مــــــن الضــــــروري القيــــــام بمغــــــامرة مثيــــــرة تضــــــع العــــــالم

ـــي ي ب أجمعــــــــــه أمــــــــــام عمــــــــــلد وهــــــــــدف مشــــــــــتر ، وكــــــــــان خطابــــــــــه فــــــــــي املجمــــــــــع الكن ــــــــــ ي فــــــــــي املســـــــ

ـــام  ا عـــــــــــــن  -م 1092كليرمونـــــــــــــت، والـــــــــــــذي دعـــــــــــــاه لجلســـــــــــــة اســـــــــــــت نائية فـــــــــــــي عــــــــــ ا صـــــــــــــريح  تعبيـــــــــــــر 

ع الـــــــــــذي يعيشـــــــــــه الغـــــــــــرب املســـــــــــي ي، والرغبـــــــــــة الواضـــــــــــحة فـــــــــــي وضـــــــــــع هـــــــــــذا   
الواقـــــــــــع املتصـــــــــــد 

، فقــــــــد قــــــــال فــــــــي خطابــــــــه أمــــــــام املجمــــــــع املــــــــ ذكور: "انهضـــــــــوا الغــــــــرب أمــــــــام هــــــــدف عــــــــام واحــــــــدد

هوهــــــــــا ضــــــــــد أعــــــــــدائكم،   
ســــــــــتعملونها ضــــــــــد إخــــــــــوانكم، ووج 

 
يــــــــــروا أســــــــــ حتكم التــــــــــي كنــــــــــتم ت د 

 
وأ

طـــــــــــــــون فـــــــــــــــي القتـــــــــــــــل  ظلمـــــــــــــــون اليتـــــــــــــــامه وألارامـــــــــــــــل، وأنـــــــــــــــتم تتورَّ
 
أعـــــــــــــــداء املســـــــــــــــيحية، إنكـــــــــــــــم ت

ــــــــــل إخــــــــــوانكم  ا لقت  شــــــــــاو  قبلــــــــــون الرَّ
 
ذهبــــــــــون الشــــــــــعب فــــــــــي الطــــــــــرق العامــــــــــة، وت

 
والاغتصــــــــــاب، وت

ريقــــــــــــــــو 
 
، فــــــــــــــــأنتم كــــــــــــــــالطيور املســــــــــــــــيحيين، وت ــــــــــــــــلد أو  جــــــــــــــــلد ن دمــــــــــــــــاءهم دونمــــــــــــــــا خــــــــــــــــوفد أو وج 

تنــــــــــــــة، ضــــــــــــــحايا  ــــــــــــــف إلانســــــــــــــانية النَّ ي  نجــــــــــــــذب لرائحــــــــــــــة الج 
 
ــــــــــــــف، التــــــــــــــي ت ي  ــــــــــــــة الج 

 
ل الجــــــــــــــوار  آك 

لوا أعـــــــــــداءكم الـــــــــــذين  ا، وال تقـــــــــــاتلوا إخـــــــــــوانكم املســـــــــــيحيين، بـــــــــــل قـــــــــــات 
 
كم، انهضـــــــــــوا إذ ـــــــــــع 

 
ش ج 

وا علــــــــــى مدينــــــــــة القــــــــــدس، حــــــــــار بوا تحــــــــــت رايــــــــــة املســــــــــي
 
ح، قائــــــــــدكم الوحيــــــــــد، افتــــــــــدوا اســــــــــتول

 أنواع آلاثام، وهذه مشيئة ن"
َّ
قترفون أح 

 
 48أنفسكم، أنتم املذنبون امل
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هـــــــل مـــــــن أنهـــــــار  عت أوروبـــــــا نحـــــــو الشـــــــرق بـــــــين راغـــــــبد فـــــــي الجنـــــــة وطـــــــامع فـــــــي ال ـــــــروة، والذَّ
 
وانـــــــدف

نـــــــــــادي بـــــــــــأعلى    الانتقـــــــــــام، كـــــــــــان جنـــــــــــد هم ي 
اللـــــــــــبن والعســـــــــــل، أو أســـــــــــيرد لشـــــــــــهوة القتـــــــــــل وحـــــــــــب 

ا الستعمار بالد إلاسالمصوته  زة الحرب قادم  س ب 
لب    : حين كان ي 

ـــــــــــا  لي، أنـــــــــــا ذاهـــــــــــب إلـــــــــــى طـــــــــــرابلس فر ح  ـــــــــــي صـــــــــــالتك، ال تبكـــــــــــي، بـــــــــــل اضـــــــــــحكي وتـــــــــــأمَّ  
ـــــــــــاه، أتم  مَّ

 
أ

ا، ق ألامة امللعونة!  مسرور  ل دمي في سبيل سح     سأبذ 

ـــــــــا؛ فقـــــــــد  ر مـــــــــا كانـــــــــت خســـــــــارة أوروبـــــــــا البشـــــــــرية الفادحـــــــــة، كانـــــــــت مكاســـــــــ ها كبيـــــــــرة أيض  وبقـــــــــد 

عتبـــــــر وقـــــــود 
 
ـــــــن عـــــــا  مـــــــن هـــــــؤالء بأحمـــــــال مـــــــن نفـــــــا س الكتـــــــب واملخطوطـــــــات، التـــــــي ت عـــــــاد م 

ســـــــــــ حين  لين وال م  تهـــــــــــا غيـــــــــــر مـــــــــــؤهَّ
 
الحضـــــــــــارة ومســـــــــــتلزماتها، وإذا كـــــــــــان الجنـــــــــــد الصـــــــــــليبيون وق

ـــل ســـــــوا بأيـــــــد هم درجـــــــة  بـــــــأدوات ألاخـــــــذ والاقتبـــــــاس، فـــــــال أقــــ
 
مـــــــن أنهـــــــم شـــــــاهدوا بـــــــأعيذهم أو مل

ح  ســــــب 
 
م بهمــــــا الشــــــرق فــــــي الوقــــــت الــــــذي كانــــــت فيــــــه أوروبــــــا ت ــــــنع  وــــــي والرخــــــاء اللــــــذين كــــــان ي  الر 

ــــــــــت الحــــــــــروب الصــــــــــليبية بهزيمــــــــــة الصــــــــــليبيين، وبعــــــــــد ســــــــــقوط  ــــــــــا انته 
َّ  
فــــــــــي بحــــــــــر الظلمــــــــــات، ومل

ـــــــــــــل إلاســـــــــــــبان علـــــــــــــى متابعـــــــــــــة إســـــــــــــقاط الـــــــــــــدول إلاســـــــــــــالم ية، والســـــــــــــيطرة علـــــــــــــى ألانـــــــــــــدلس، عم 

ـــــــــــــرق حياتهـــــــــــــا وتركيـــــــــــــب 
 
لـــــــــــــوا علـــــــــــــى إلاملـــــــــــــام بط راتها الاقتصـــــــــــــادية والدينيـــــــــــــة؛ لـــــــــــــذلك عم  قـــــــــــــدَّ م 

موا إلـــــــــــى  الـــــــــــة، وقـــــــــــدَّ حَّ ـــــــــــرين واملستشـــــــــــرقين والرَّ  
 

ا إلـــــــــــى ازديـــــــــــاد نشـــــــــــاط املبش انها؛ ممـــــــــــا أدَّ
َّ
ســـــــــــك

ـــــــــــل  ـــــــــــعف فيـــــــــــه، وقـــــــــــد عم  الغـــــــــــرب دراســـــــــــة شـــــــــــاملة عـــــــــــن املجتمـــــــــــع إلاســـــــــــالمي، ومـــــــــــواطن الضَّ

ســـــــــوا علـــــــــى بعـــــــــت املس لهـــــــــم وكقناصـــــــــل، وتجسَّ و  تشـــــــــرقين كمستشـــــــــارين لـــــــــوزارات خارجيـــــــــة د 

[؛ كمـــــــــا هــــــــو الحـــــــــال بالنســـــــــبة للمستشــــــــرق الفرن ـــــــــ ي هـــــــــانوتو الــــــــذي كـــــــــان يعمـــــــــل 9املســــــــلمين 

ا لــــــــــــوزارة الاســــــــــــتعمار الفرنســــــــــــية، وكــــــــــــذلك إدوارد هنــــــــــــري بــــــــــــاملر البريطــــــــــــاني، الــــــــــــذا  مستشــــــــــــار 
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ــــــــم العربيــــــــة، وكــــــــان لــــــــه نشــــــــاط علمــــــــي غزيــــــــر، وقــــــــام 
َّ
ت تعل

َّ
برحلــــــــة إلــــــــى الشــــــــرق، وقــــــــد اســــــــتغل

عهـــــــــــــــا عـــــــــــــــن الطـــــــــــــــرق واملســـــــــــــــالك الصـــــــــــــــحراوية،  الحكومـــــــــــــــة البريطانيـــــــــــــــة املعلومـــــــــــــــات  التـــــــــــــــي جم 

ـــــــــــت مصـــــــــــر 
َّ
ـــــــــــع إليهـــــــــــا اللـــــــــــورد اللنبـــــــــــي، وقـــــــــــد اســـــــــــتعان بهـــــــــــا فـــــــــــي حملتـــــــــــه 1110واحتل ، وقـــــــــــد رج 

غ، وهنـــــــــا  1911 - 1914الشـــــــــهيرة مـــــــــن مصـــــــــر إلـــــــــى دمشـــــــــق خـــــــــالل الحـــــــــرب العامليـــــــــة ألاولـــــــــى  

ـــــــــــل إلـــــــــــى دمشـــــــــــق عـــــــــــام دورظ كبيـــــــــــر  مـــــــــــع الجـــــــــــيح  1912قـــــــــــام بـــــــــــه لـــــــــــورانس العـــــــــــرب الـــــــــــذي وص 

البريطــــــــاني، وكــــــــان أول  ــــــــ يءد قــــــــام بــــــــه: زيــــــــارة قبــــــــر صــــــــال  الــــــــدين، ونــــــــز ع قــــــــالدة إ جــــــــابد كــــــــان 

ـــــــذها معـــــــه 
 
قـــــــد وضـــــــعها علـــــــى القبـــــــر إلامبراطـــــــور ألاملـــــــاني ولـــــــيم الثـــــــاني فـــــــي زيـــــــارة لـــــــه للقبـــــــر، وأخ

تحــــــــــف الحربــــــــــي البريطــــــــــاني، ومعهــــــــــا مالحظــــــــــة إلــــــــــى بريطانيــــــــــا، ومــــــــــا زالــــــــــت حتــــــــــى اليــــــــــوم فــــــــــي امل

ــــــــــــد صـــــــــــال  الـــــــــــدين بحاجـــــــــــة لهـــــــــــا بعـــــــــــد آلان"، وكــــــــــــان  ع  مكتوبـــــــــــة مـــــــــــن لـــــــــــورانس تقـــــــــــول: "لـــــــــــم ي 

لــــــــــورانس قــــــــــد در س العربيــــــــــة فــــــــــي أكســــــــــفورد علــــــــــى يــــــــــد مستشــــــــــرق آخــــــــــر مشــــــــــهور هــــــــــو ديفــــــــــد 

ــــــــت بريطانيــــــــا "القســــــــم العربــــــــي فــــــــي هيئــــــــة  .جــــــــورج هوجــــــــارث ــــــــا أسسَّ فــــــــي تلــــــــك الفتــــــــرة أيض 

ـــام إلاذاعـــــــــــة البريط ـــة" عــــــــ ح 1931انيــــــــ ـــــــــــس املجلـــــــــــس الثقـــــــــــافي البريطـــــــــــاني الـــــــــــذي فـــــــــــت  ، كمـــــــــــا تأسَّ

ـــــــر الثقافـــــــة البريطانيـــــــة، وإيجـــــــاد صـــــــالت 
 

ـــــــا فـــــــي كثيـــــــرد مـــــــن العواصـــــــم العربيـــــــة؛ بهـــــــدف نش فروع 

 .مع الشعوب العربية على أوسع نطاق

ســـــــــات، منافســـــــــة إلاعـــــــــالم ألاملـــــــــاني وإلايطـــــــــالي  كـــــــــان الهـــــــــدف العســـــــــكري مـــــــــن وراء هـــــــــذه املؤسَّ

 .ه للمنطقة العربيةاملوجَّ 

ـــك بســـــــــــنوات  ـــام  -بعـــــــــــد ذلــــــــ ـــــــــــس فـــــــــــي القـــــــــــدس أهـــــــــــم مركـــــــــــز للمستشـــــــــــرقين  - 1944أي: عــــــــ تأسَّ

البريطــــــــانيين فــــــــي الشــــــــرق ألاوســــــــ ، وهــــــــو املركــــــــز الــــــــذي ســــــــيكون لــــــــه صــــــــيتظ كبيــــــــر فــــــــي العقــــــــود 
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ــــــــــــــــ هات والخالفــــــــــــــــات، إنــــــــــــــــه مركــــــــــــــــز الشــــــــــــــــرق ألاوســــــــــــــــ   ثــــــــــــــــار حولــــــــــــــــه الش 
 
الالحقــــــــــــــــة، وســــــــــــــــوف ت

م  مركـــــــــــــز ميكـــــــــــــاس فـــــــــــــي القـــــــــــــدس ســـــــــــــوا أربـــــــــــــع  ."للدراســـــــــــــات العربيـــــــــــــة أو "ميكـــــــــــــاس ـــــــــــــد  ولـــــــــــــم ي 

بيــــــل انـــــــدالع حـــــــرب 
 
ـــــــمَّ نقلـــــــه ق

 
ا إلـــــــى قريـــــــة شـــــــمالن؛  41ســــــنوات؛ حيـــــــث ت إلـــــــى لبنــــــان، وتحديـــــــد 

ف  عـــــــــر  ن اســـــــــمه والخبـــــــــرات التــــــــي صـــــــــار ي  هر وتكــــــــوَّ عـــــــــر ف باســــــــمها، وهنـــــــــا  اشـــــــــت  حيــــــــث أصـــــــــبح ي 

  .بها

ـــــــــــــا املستشـــــــــــــرق صـــــــــــــمويل زويمـــــــــــــر، وهـــــــــــــو مـــــــــــــن أبـــــــــــــرز  املستشـــــــــــــرقين ألامـــــــــــــريكيين وهنـــــــــــــا  أيض 

ا فـــــــــــي منطقـــــــــــة الشـــــــــــرق ألاوســـــــــــ ، خاصـــــــــــة جنـــــــــــوب العـــــــــــراق،   ميـــــــــــداني 
 
الـــــــــــذين خاضـــــــــــوا عمـــــــــــال

ر للمجلـــــــــــة إلانجليزيــــــــــــة الاستشـــــــــــراقية الشـــــــــــهيرة  عــــــــــــالم   
ودول الخلـــــــــــي  العربيـــــــــــة، وهــــــــــــو املحـــــــــــر 

هر بــــــــــــدوره الاســـــــــــــتعماري وعدائــــــــــــه الشــــــــــــديد ل ســــــــــــالم، ولــــــــــــه مؤلفـــــــــــــات  إلاســــــــــــالمغ، وقــــــــــــد اشــــــــــــت 

ـــاب عديــــــــدة عــــــــن إلاســــــــال  ـــا: كتـــــ ـــات بــــــــين املســــــــيحية وإلاســــــــالم؛ مذهـــــ م فــــــــي العــــــــالم، وعــــــــن العالقـــــ

د لعقيـــــــدة" صــــــــدر ســـــــنة 
ـــاب 1901"يســـــــوع فـــــــي إحيــــــــاء الغزالـــــــي"، وكتــــــــاب "إلاســـــــالم تحــــــــد  م، وكتـــــ

مت للمــــــــــــــؤتمر التبشـــــــــــــيري الثـــــــــــــاني ســــــــــــــنة   
ـــــــــــــد 

 
م 1911"إلاســـــــــــــالم"، وهـــــــــــــو مجموعــــــــــــــة مقـــــــــــــاالت ق

عتبــــــــر زويمـــــــــر مــــــــن أك ـــــــــر امل ـــــــــا نحــــــــو التنصـــــــــير، بمدينــــــــة "لكنـــــــــاو" فــــــــي الهنـــــــــد، و   ه  ستشــــــــرقين توج 

ـــــــــــــا باســــــــــــــمه علــــــــــــــى دراســــــــــــــة الالهــــــــــــــوت  ف 
 
ق  ألامريكيــــــــــــــون و 

 
ا لجهــــــــــــــوده التبشــــــــــــــيرية أنشــــــــــــــأ وتقـــــــــــــدير 

  وإعداد املبشرين .

الـــــــة  حَّ ـــــــدنا مـــــــدا مســـــــاهمة املستشـــــــرقين فـــــــي الـــــــدور الاســـــــتعماري؛ فكـــــــان مـــــــذهم الرَّ وهكـــــــذا وج 

اط ورجـــــــــــــــــــــــــال إلادارة الاســـــــــــــــــــــــــتعمارية، واللغو  يـــــــــــــــــــــــــون والالهوتيـــــــــــــــــــــــــون، واملبشـــــــــــــــــــــــــرون، والضـــــــــــــــــــــــــبَّ

وإلان روبولوجيــــــــــــــــــون ومؤرخــــــــــــــــــو الحضــــــــــــــــــارات، والرومانســــــــــــــــــيون وألاركيولوجيــــــــــــــــــون، ورجــــــــــــــــــال 
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املخــــــــــابرات، واملؤرخــــــــــون والاقتصــــــــــاديون، ومتــــــــــدربو الشــــــــــركات، وخبــــــــــراء ألاســــــــــواق التجاريـــــــــــة 

ســــــــــيطر علــــــــــى الشــــــــــعوب الخاضــــــــــعة لســــــــــلطانها49والسياســــــــــيون 
 
ــــــــــد 50؛ وذلــــــــــك لكــــــــــي ت ؛ ممــــــــــا مهَّ

  ألاره لالستعمار الغربي

ـــــــعاب ل قـــــــد أفـــــــاد الاســـــــتعمار مـــــــن الاستشـــــــراق التقليـــــــدي، الـــــــذي كـــــــان بمثابـــــــة دليـــــــلد لـــــــه فـــــــي ش 

، فاملعرفـــــــــة 
 

مـــــــــه إليــــــــه مــــــــن معــــــــارف يتــــــــه، بمــــــــا قدَّ د 
كمــــــــا يقــــــــول الــــــــدكتور محمـــــــــد  -الشــــــــرق وأو 

ـــي  ا مــــــــن املعرفــــــــة، فهنــــــــا  51البهــــ مــــــــنح القــــــــوة، ومزيــــــــدظ مــــــــن القــــــــوة يتطلـــــــب مزيــــــــد 
 
باســــــــتمرار  -ت

ـــــــــــــة بـــــــــــــين املعلومـــــــــــــ - ، حتـــــــــــــى حركـــــــــــــة جدليَّ هـــــــــــــدأ لهـــــــــــــم بـــــــــــــالظ ات والســـــــــــــيطرة املتناميـــــــــــــة"، ولـــــــــــــم   

اســـــــــــــتطاعوا الســـــــــــــيطرة الاســـــــــــــتعمارية الكاملـــــــــــــة علـــــــــــــى العـــــــــــــالم إلاســـــــــــــالمي مـــــــــــــن املحـــــــــــــي  إلـــــــــــــى 

ـــــــــا عديـــــــــدة مـــــــــن البـــــــــاحثين فـــــــــي أوروبـــــــــا،  ر الغـــــــــرب  لتنفيـــــــــذ هـــــــــذه املهـــــــــام أفواج  الخلـــــــــي ، وســـــــــخَّ

ــــــــن لهــــــــم إمكانــــــــاتد ماديــــــــ ههــــــــم للتخصــــــــ  فــــــــي التــــــــراث إلاســــــــالمي، وأمَّ ـــخمة؛ ووجَّ ة وبشــــــــرية ضـــــ

ــــــــ  ســــــــيطرته عليهــــــــا،  س  ــــــــل دراســــــــة هــــــــذا التــــــــراث، واكتشــــــــاف الشــــــــعوب إلاســــــــالمية؛ لب  مــــــــن أج 

ا  أت تتَّ ـــــــــح ألاهـــــــــداف الاســـــــــتعمارية؛ بحيـــــــــث أصـــــــــبح الاستشـــــــــراق فـــــــــي آخـــــــــر ألامـــــــــر أســـــــــلوب  وبـــــــــد 

م 
 
ـــــــــــم الشـــــــــــرق، والســـــــــــيطرة عليـــــــــــه، ومحاولـــــــــــة إعـــــــــــادة تنظيمـــــــــــه وتوجيهـــــــــــه، والـــــــــــتحك ه  ـــــــــــا لف  غربي 

هــــــــــدف إلــــــــــى إخضــــــــــاع الشــــــــــرق للغــــــــــرب، وأداة للتعبيــــــــــر فيــــــــــه، وباختصــــــــــارد  صــــــــــار هــــــــــذا املفهــــــــــوم   

ن بيذهما  .عن التناقت والتباي 

                                                           
 .5 ص ،10العدد، العربي، الفكر مجلة السيد؛ رضوان   49
 

 .00 ص ،0151 البيان، دار مطبعة الحديث، اإلسالمي الفكر في وأثره المستشرقين إنتاج نبي؛ بن مالك  50

 
ره، في اإلسالمي الفكر البهي؛ محمد: انظر  51  .0100 ،2ط القاهرة، وهبة، مكتبة تطوُّ

 .2 1ص ،10 العدد العربي، الفكر مجلة ،!"باالستشراق؟ االهتمام لِمَ " النجار؛ شكري
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ـــو  ســـــــت مراكـــــــز Michel Foucault [52وهـــــــذه الفكـــــــرة مـــــــأخوذة مـــــــن ميشـــــــيل فوكــــ  
س 
 
، فأ

صـــــــــــت  ـــــــــــات، ومؤسســـــــــــات متنوعـــــــــــة، تخصَّ ـــــــــــات، وكليَّ ـــــــــــر، ودوريَّ
 

ور نش للبحـــــــــــث والتحقيـــــــــــق، ود 

راثنـــــــــــــا، ومجتمعاتنـــــــــــــا، وتا
 
ن خـــــــــــــدمات هائلـــــــــــــة لـــــــــــــوزارات فـــــــــــــي ت  

ـــــــــــــؤم 
 
ريخنـــــــــــــا، وعاداتنـــــــــــــا، كانـــــــــــــت ت

ـــــــــــــــد الاهتمـــــــــــــــام بـــــــــــــــالتراث إلاســـــــــــــــالمي،  املســـــــــــــــتعمرات فـــــــــــــــي الـــــــــــــــدول الاســـــــــــــــتعمارية، حتـــــــــــــــى إن تزاي 

ـــــــــــــا بشـــــــــــــكل م حـــــــــــــو  مـــــــــــــع  -وتحقيقـــــــــــــه ونشـــــــــــــره، وفهرســـــــــــــته، وترجمتـــــــــــــه  كـــــــــــــان يتناســـــــــــــب طردي 

م ةـــــــاهرة الاســـــــتعمار فـــــــي ديارنـــــــا، فيمـــــــا كــــــــان يتراجـــــــع هـــــــذا الاهتمـــــــام فـــــــي
 
حـــــــاالت انكفــــــــاء  تفـــــــاق

عه وانحساره  .الاستعمار وتراج 

جــــــــــــــــــه الاستشــــــــــــــــــراق املتعــــــــــــــــــاون مــــــــــــــــــع الاســــــــــــــــــتعمار  بعــــــــــــــــــد الاســــــــــــــــــتيالء العســــــــــــــــــكري  -وهكــــــــــــــــــذا اتَّ

ـــلمين  وحيــــــــــة واملعنويــــــــــة فــــــــــي نفــــــــــوس  -والسياســـــــــ ي علــــــــــى بــــــــــالد املســـــــ إلــــــــــى إضـــــــــعاف املقاومــــــــــة الر 

ــــــــرا هم؛ حتــــــــى يــــــــتمَّ لالســــــــتعمار 
 
فــــــــي الذهايــــــــة  املســــــــلمين، وتشــــــــكيك املســــــــلمين فــــــــي معتقــــــــداتهم وت

 .إخضاعظ تامٌّ ل حضارة والثقافة

ا:  لد فع   تصادي
ً
 :ثالث

ومـــــــن الـــــــدوافع التـــــــي كـــــــان لهـــــــا أثرهـــــــا فـــــــي تنشـــــــي  الاستشـــــــراق، رغبـــــــة الغـــــــربيين فـــــــي الاســـــــتيالء 

هـــــــــل مـــــــــن أنهـــــــــار اللـــــــــبن والعســـــــــل التـــــــــي دعـــــــــاهم اليهـــــــــا إربـــــــــان الثـــــــــاني  علـــــــــى خيـــــــــرات الشـــــــــرق، والذَّ

ل الحـــــــــروب الصـــــــــليبية، وكـــــــــذلك ر  شـــــــــع  ـــروي  بضـــــــــا عهم، م  غبـــــــــة مـــــــــذهم فـــــــــي التعامـــــــــل معنـــــــــا لتــــــ

ــــــــل صــــــــناعاتنا املحليــــــــة التــــــــي كانــــــــت  وشــــــــراء مواردنــــــــا الطبيعيــــــــة الخــــــــام بــــــــأبخس ألاثمــــــــان، ولقت 
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ويــــــــــــذكر محمــــــــــــد كــــــــــــرد علــــــــــــي أن لوبــــــــــــون وميشــــــــــــو، ورامبــــــــــــو وســــــــــــنيوبوس وبتــــــــــــي، يؤكــــــــــــدون أن 

حمــــــــ ى، ولــــــــو لــــــــم يكــــــــن مذهــــــــا غيــــــــر تحطــــــــيم قيــــــــود الحــــــــروب عــــــــادت علــــــــى 
 
الغــــــــرب بخيــــــــراتد ال ت

ح املســـــــــــــــلمين  ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن تســـــــــــــــام   ـــــــــــــــ ي، ومـــــــــــــــا رآه الصـــــــــــــــليبيون عيان 
 
ـــــــــــــــب الكن لكفـــــــــــــــه فـــــــــــــــي  -التعص 

ـــــــــــــذت أوروبـــــــــــــا عـــــــــــــن العـــــــــــــرب 
 
ـــــــــــــرت التجـــــــــــــارة بعـــــــــــــد الحـــــــــــــروب الصـــــــــــــليبية، وأخ

 
فائـــــــــــــدتها، وانتش

ق أن ذكرنــــــــــــا أن قــــــــــــرار إنشــــــــــــا14عــــــــــــادات الفضــــــــــــيلة واملدنيــــــــــــة  ء كرســــــــــــ ي اللغــــــــــــة [، وكمــــــــــــا ســــــــــــب 

ـــام  م، قــــــــــــد نـــــــــــ  صــــــــــــراحة علـــــــــــى خدمــــــــــــة هــــــــــــدفين؛ 1131العربيـــــــــــة فــــــــــــي جامعـــــــــــة كــــــــــــامبردج عــــــــ

أحــــــــدهما تجــــــــاري، وآلاخــــــــر تنصــــــــيري، فقــــــــد جــــــــاء فــــــــي خطــــــــاب للمراجــــــــع ألاكاديميــــــــة املســــــــؤولة 

س هذا الكرس ي ما يأتي1131مايو  9في جامعة كامبردج بتاريخ   
 :م إلى مؤس 

هــــــــدف مــــــــن هــــــــذا العمــــــــل" ــــــــدر  أننــــــــا ال ن 
 
إلــــــــى الاقتــــــــراب مــــــــن ألادب الجيــــــــد، بتعــــــــريت  ونحــــــــن ن

 مــــــــن احتباســــــــه فــــــــي نطــــــــاق هــــــــذه اللغــــــــة التــــــــي نســــــــعى 
 
جانــــــــب كبيــــــــرد مــــــــن املعرفــــــــة للنــــــــور، بــــــــدال

ــــــــك والدولــــــــة، عــــــــن طريــــــــق  ــــــــا إلــــــــى تقــــــــديم خدمــــــــة نافعــــــــة إلــــــــى املل  مهــــــــا، ولكننــــــــا نهــــــــدف أيض 
 
لتعل

لــــــــدعوة إلــــــــى تجارتنــــــــا مــــــــع ألاقطــــــــار الشــــــــرقية، وإلــــــــى تمجيــــــــد ن بتوســــــــيع حــــــــدود الكنيســــــــة، وا

  53الديانة املسيحية بين هؤالء الذين يعيشون آلان في الظلمات"

هضــــــــــتها العلميــــــــــة والصــــــــــناعية والحضــــــــــارية، وكانــــــــــت فــــــــــي حاجــــــــــة إلــــــــــى  عنــــــــــدما بــــــــــدأت أوروبــــــــــا ن 

ــــــــة الخــــــــام لتغذيــــــــة مصــــــــانعها، كمــــــــا أنهــــــــم أصــــــــبحوا بحاجــــــــةد إلــــــــى أســــــــواق تجاريــــــــة  املــــــــواد ألاوليَّ

ـــا عهم  ـــك ال ـــــــــــروات  كـــــــــــان ال بـــــــــــدَّ لهـــــــــــم أن -لتصـــــــــــريف بضــــــــ ـــي تمتلــــــــ ـــبالد التــــــــ يتعرفـــــــــــوا علـــــــــــى الــــــــ

ا مفتوحــــــــــــــة ملنتجــــــــــــــاتهم، فكــــــــــــــان الشــــــــــــــرق إلاســــــــــــــالمي 
 
الطبيعيــــــــــــــة، ويمكــــــــــــــن أن تكــــــــــــــون أســــــــــــــواق
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ــــــــــــــطوا فــــــــــــــي استكشـــــــــــــــافاتهم  والــــــــــــــدول إلافريقيــــــــــــــة وآلاســــــــــــــيوية  ـــــــــــــــي مــــــــــــــالذ هــــــــــــــذه الـــــــــــــــبالد، فنش 

ـــــــــــن يـــــــــــرا أن  الجغرافيـــــــــــة، ودراســـــــــــاتهم الاجتماعيـــــــــــة واللغويـــــــــــة والثقافيـــــــــــة وغيرهـــــــــــا، وهنـــــــــــا  م 

لهــــــــــدف الاقتصــــــــــادي كــــــــــان هــــــــــو ألاســــــــــاس فــــــــــي الاستشــــــــــراق، وقــــــــــد اســــــــــتغلَّ الــــــــــدين والتنصــــــــــير ا

 .لتحقيق ألاهداف الاقتصادية

ـــــــــف الهـــــــــدف الاقتصـــــــــادي عنـــــــــد بـــــــــدايات الاستشـــــــــراق، فـــــــــ ن هـــــــــذا الهـــــــــدف مـــــــــا زال 
َّ
ولـــــــــم يتوق

أحــــــــد  أهــــــــم ألاهــــــــداف الســــــــتمرار الدراســــــــات الاستشــــــــراقية، فمصــــــــانعهم مــــــــا تــــــــزال تنــــــــت  أك ــــــــر 

هم املحليـــــــة، كمـــــــا أنهـــــــم مـــــــا زالـــــــوا بحاجـــــــة إلـــــــى املـــــــواد الخـــــــام املتـــــــوفرة فـــــــي مـــــــن حاجـــــــة أســـــــواق

ـــك سو ســــــــــراغ،  ـــة  لويــــــــــد وبنـــــــ ـــالم إلاســــــــــالمي؛ ولــــــــــذلك فــــــــــ ن بعــــــــــت أشــــــــــهر البنــــــــــو  الغربيـــــــ العـــــــ

صـــــــــدر تقــــــــــارير شـــــــــهرية  ــــــــــي فـــــــــي ةاهرهــــــــــا تقـــــــــارير اقتصــــــــــادية، ولكذهـــــــــا فــــــــــي حقيقتهـــــــــا دراســــــــــات 
 
ت

م التقريــــــــر دراســــــــة عـــــــــن  
ـــة،  استشــــــــراقية متكاملــــــــة؛ حيــــــــث يقـــــــــد  ألاحــــــــوال الدينيــــــــة والاجتماعيــــــ

والسياســـــــــية والثقافيـــــــــة للـــــــــبالد العربيـــــــــة إلاســـــــــالمية؛ ليتعـــــــــرَّف أربـــــــــاب الاقتصـــــــــاد والسياســـــــــة 

م إلاسالمي
 
 .على الكيفية التي يتعاملون بها مع العال

 :ر بًعا:  لد فع  ل ياس ي 

ــــــــــــى فــــــــــــي عصــــــــــــرنا الحاضــــــــــــر، بعــــــــــــد اســــــــــــتقالل أك ــــــــــــر الــــــــــــدول 
َّ
وهنالــــــــــــك دافــــــــــــعظ آخــــــــــــر أخــــــــــــذ يتجل

العربيـــــــــة وإلاســـــــــالمية، ففـــــــــي كـــــــــل ســـــــــفارة مـــــــــن ســـــــــفارات الـــــــــدول الغربيـــــــــة لـــــــــدا هـــــــــذه الـــــــــدول 

ن مـــــــــن الاتصـــــــــال برجـــــــــال الفكـــــــــر، 
َّ
حســـــــــن اللغـــــــــة العربيـــــــــة؛ ليـــــــــتمك ســـــــــكرتير أو م حـــــــــق ثقـــــــــافي ي 

 فـــــــــــــــــــيهم مـــــــــــــــــــن الاتجاهـــــــــــــــــــات والصــــــــــــــــــحافة، والسياســـــــــــــــــــة، فيتعـــــــــــــــــــرف إلـــــــــــــــــــى أفكــــــــــــــــــارهم، و 
َّ

يبـــــــــــــــــــث

ه الخطيـــــــــر فـــــــــي املاضـــــــــ ي،  ا مـــــــــا كـــــــــان لهـــــــــذا الاتصـــــــــال أثـــــــــر  السياســـــــــية مـــــــــا تريـــــــــده دولتـــــــــه، وكثيـــــــــر 
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 -ومــــــــــــا يزالــــــــــــون فــــــــــــي بعــــــــــــت الــــــــــــبالد العربيــــــــــــة وإلاســــــــــــالمية  -حــــــــــــين كــــــــــــان الســــــــــــفراء الغربيــــــــــــون 

بثـــــــون الدســـــــا س للتفرقـــــــة بـــــــين الـــــــدول العربيـــــــة بعضـــــــها مـــــــع بعـــــــت، وبـــــــين الـــــــدول العربيـــــــة  ي 

ـــــــــــــا والــــــــــــدول إلا  ســــــــــــوا تمام  صــــــــــــح وإســــــــــــداء املعونــــــــــــة، بعــــــــــــد أن در  ســــــــــــالمية، بُجــــــــــــة توجيــــــــــــه الن 

ـــــــــعف فـــــــــي سياســـــــــتهم  فـــــــــوا نـــــــــوا ي الضَّ نفســـــــــية كثيـــــــــرين مـــــــــن املســـــــــؤولين فـــــــــي تلـــــــــك الـــــــــبالد، وعر 

فوا الاتجاهات الشعبية الخطيرة على مصالحهم واستعمارهم  .العامة، كما عر 

 :خامً ا:  لد فع ألا د ولوجي

ع إلانســـــــــان إلــــــــــى الجـــــــــدال أو التنـــــــــافس الفكــــــــــري املتواصـــــــــل، وتلــــــــــك وهـــــــــو الـــــــــدافع الــــــــــذي يـــــــــدف

ر ه  ﴾ البقـــــــــــرة: 
  
ت  ألا

ـــــــــــد  س  ف 
 
تد ل

ع  ـــــــــــب   ب 
م  ـــــــــــه  ض  ع  ـــــــــــاس  ب  ـــــــــــه  النَّ

َّ
ـــــــــــع  الل

 
ف  د 

 
ال ـــــــــــو 

 
ل ـــــــــــنة الحيـــــــــــاة؛ ﴿ و  س 

021 

إال أن الغـــــــــرب قـــــــــد أرســـــــــ ى قواعـــــــــد أيديولوجيـــــــــة خطيـــــــــرة، مـــــــــا زلنـــــــــا نعـــــــــاني مذهـــــــــا حتـــــــــى اليـــــــــوم؛ 

املشـــــــــــــروعة وغيـــــــــــــر املشـــــــــــــروعة أغلـــــــــــــب ألاحيـــــــــــــان، ومذهـــــــــــــا:  حيـــــــــــــث اســـــــــــــتخدم كافـــــــــــــة الوســـــــــــــائل

ر الوســــــــــيلة"  
خفــــــــــه علينــــــــــا ميكيــــــــــافلي54"الغايــــــــــة تبــــــــــر  ، Nicholas Machiavel ،  وال ي 

ب؛ حتـــــــــــــى  ب ثـــــــــــــم اكـــــــــــــذ  ســـــــــــــيطر"، "واكـــــــــــــذ 
 
ـــــــــــــد، وحـــــــــــــار ب ت  ق تس 

وتمجيـــــــــــــد الغـــــــــــــرب لـــــــــــــهغ، "وفـــــــــــــر 

ك مل 
 
ب ت ق أنت نفسك"، "واغتص   

صد 
 
قك الناس، وت  

صد   ."!ي 

 
 

ال همهم باإلرهــــــــــاب مــــــــــن أهــــــــــم مبــــــــــاد  ديــــــــــذهم: ﴿ و  فــــــــــي حــــــــــين أن الــــــــــذين  هــــــــــاجمهم الغــــــــــرب ويــــــــــتَّ

ــــــــــــــــن  ﴾ العنكبــــــــــــــــوت:  س  ح 
 
ــــــــــــــــي  أ ي    ت 

َّ
ــــــــــــــــال  ب 

َّ
ال ــــــــــــــــاب  إ  ت  ك 

 
ــــــــــــــــل  ال ه 

 
وا أ

 
ل ــــــــــــــــاد  ج 

 
، وكــــــــــــــــذلك مبــــــــــــــــدأ: ﴿ 41ت
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دددددددددمي ِبَمدددددددددْن َجدددددددددل  َعدددددددددْن َسدددددددددبِ 
َ
ْعل

َ
دددددددددَو أ دددددددددَك اي ْحَ دددددددددني ِإ   َرب 

َ
ِتي ِ دددددددددَي أ

 
ْم ِبدددددددددال هي

ْ
دددددددددمي َوَجددددددددداِدل

َ
ْعل

َ
دددددددددَو أ يِلِه َواي

ِد َن ﴾ ] لنحل: 
َ
ْهت

ي ْ
 .125ِبامل

 :سادًسا:  لد فع  لعلمي

  الاطــــــــالع علــــــــى حضــــــــارات 
ومــــــــن املستشــــــــرقين نفــــــــرظ أقبلــــــــوا علــــــــى الاستشــــــــراق بــــــــدافعد مــــــــن حــــــــب 

مهـــــــــــــات الكتـــــــــــــب إلاســـــــــــــالمية مـــــــــــــن 
 
غاتهـــــــــــــا، وقـــــــــــــاموا بترجمـــــــــــــة أ

 
مـــــــــــــم، وأديانهـــــــــــــا، وثقافاتهـــــــــــــا، ول

 
ألا

ـــبانية وال ـــة إلــــــــى إلاســـــ بريــــــــة والالتينيــــــــة، وانصــــــــبَّ الجهــــــــد علــــــــى هــــــــذه الكتــــــــب لدراســــــــتها العربيـــــ ع 

ـــــــــع  واســـــــــتيعابها، وترجمـــــــــة كتـــــــــب الحـــــــــديث والتفســـــــــير، وكـــــــــذلك دراســـــــــة اللغـــــــــة العربيـــــــــة ووض 

ــــــــــب  مــــــــــن مذهــــــــــل إلاســــــــــالم وال ترتــــــــــوي، ومــــــــــا  ع 
 
ــــــــــأا ت املعــــــــــاجم لهــــــــــا، وبهــــــــــذا أخــــــــــذت أوروبــــــــــا الظم 

ته أوروبـــــــــــــــــا بعصــــــــــــــــــر الذهضـــــــــــــــــة، أو عصـــــــــــــــــر ألايد ـــة العقالنيــــــــــــــــــة العصـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــذي ســـــــــــــــــمَّ يولوجيــــــــــــــ

م العقـــــــــــل ألاوروبـــــــــــي بعطـــــــــــاءات إلاســـــــــــالم الحضـــــــــــارية،  لمانيـــــــــــة، إال عصـــــــــــر امتـــــــــــداد وت ـــــــــــخ  الع 

ز النظريـــــــــــات وألافكـــــــــــار  لـــــــــــت فيمـــــــــــا بعـــــــــــد  إلــــــــــى مرتكـــــــــــزات فـــــــــــي الفكـــــــــــر ألاوروبــــــــــي، وفـــــــــــر  التــــــــــي تحوَّ

 .والعلوم إلاسالمية

هـــــــدهم مـــــــ ـــام بـــــــه: وانكـــــــبَّ الغـــــــرب علـــــــى دراســـــــة التـــــــراث العربـــــــي وإلاســـــــالمي، ومـــــــن بعـــــــت ج  ا قــــ

م، وسلفســــــــــتر دي 1112، نشــــــــــر الجمــــــــــل لعبــــــــــدالقاهر الجرجــــــــــاني برومــــــــــا 55تومــــــــــاس إربنيــــــــــوس

                                                           
مهذذذا االستشذذذراقية النهضذذذة مؤسذذذس ُيعذذذد, هولنذذذدي مستشذذذرق: إربنيذذذوس تومذذذاس  55  بيتذذذه فذذذي وأنشذذذأ بذذذالده، فذذذي ومنظِّ

 للغذذات أسذذتاًذا وُعذذيِّن ،Brill بريذذل بمطبعذذة ليذذدن فذذي اليذذوم المعروفذذة العربيذذة المطبعذذة أسذذاس صذذاَرت عربيذذة مطبعذذة

 .م0201 سنة ليدن جامعة في الشرقية
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ــــــــف مصــــــــر؛ 1131ساســــــــ ي الفرن ــــــــ ي  ت  ــــــــة ابــــــــن مالــــــــك، ووص  مغ، نشــــــــر كليلــــــــة ودمنــــــــة، وألفيَّ

م بعت الكتب العربية إلى الفرنسية  .لعبدالقادر البغدادي، وترج 

  

ــــــــــــــق ألاصــــــــــــــمعي1923وفــــــــــــــريتس كرنكــــــــــــــوف  ت  ـــديع الزمــــــــــــــان مغ، الــــــــــــــذي حقَّ ـــات بـــــــــــ ات، ومقامـــــــــــ

ـــــــــــــــــذاني، وجمهـــــــــــــــــرة اللغـــــــــــــــــة؛ البـــــــــــــــــن دريـــــــــــــــــد، وليفـــــــــــــــــي بروفنســـــــــــــــــال الفرن ـــــــــــــــــ ي  ت  مغ 1921الهم 

ـــــــــــري، وجمهـــــــــــرة أنســـــــــــاب العـــــــــــرب؛ البـــــــــــن  ي  م  ـــــــــــق الـــــــــــروه املعطـــــــــــار فـــــــــــي خبـــــــــــر ألاقطـــــــــــار؛ ل ح   
محق 

، وكترميـــــــــــــر الفرن ـــــــــــــ ي تلميـــــــــــــذ دي ساســـــــــــــ ي  ت 56حـــــــــــــزم، وتـــــــــــــاريخ قضـــــــــــــاة ألانـــــــــــــدلس؛ للنبـــــــــــــا ي

ــــــــر مقدمــــــــة ا1122
 

بــــــــن خلــــــــدون، ومنتخبــــــــات مــــــــن أمثــــــــال امليــــــــداني، وفرايتــــــــاج ألاملــــــــاني مغ، نش

مغ، الــــــــــــــــــذي نشــــــــــــــــــر حماســــــــــــــــــة أبــــــــــــــــــي تمــــــــــــــــــام، وأمثــــــــــــــــــال  امليــــــــــــــــــداني، وريذهــــــــــــــــــارت دوزي 1111 ت 

 للمعــــــــــــاجم العربيــــــــــــة؛ إذ 1113الهولنــــــــــــدي  ت 
 
عــــــــــــد ذيــــــــــــال ــــــــــــا ي  ــــــــــــا عربي  مغ، الــــــــــــذي وضــــــــــــع م جم 

ــــــــر د فيهــــــــا، ونولدكــــــــه ألاملــــــــ ــــــــف 1931اني  ت جمــــــــع فيــــــــه مــــــــن ألالفــــــــا  العربيــــــــة مــــــــا لــــــــم ي 
َّ
مغ، أل

ــــــــــق تــــــــــاريخ الطبـــــــــــري،  ــــــــــرس فـــــــــــي عهــــــــــد الساســــــــــانيين، وتــــــــــاريخ القـــــــــــرآن، وحقَّ تــــــــــاريخ العــــــــــرب والف 

وديـــــــــــوان عـــــــــــروة بـــــــــــن الـــــــــــورد، وكـــــــــــارل بروكلمـــــــــــان، ورجـــــــــــيس بالشـــــــــــير، ولكليهمـــــــــــا تـــــــــــاريخ ألادب 

العربــــــــــــي، وبرجشتراســــــــــــر لــــــــــــه: إلايضــــــــــــا  فــــــــــــي الوقــــــــــــف والابتــــــــــــداء؛ ألبــــــــــــي بكــــــــــــر بــــــــــــن ألانبــــــــــــاري، 

اء؛ البن الجزريومعاني القرآن اء، وطبقات القرَّ  .؛ للفرَّ
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ـــــــــــــفت إلاســـــــــــــالم، لهـــــــــــــا مـــــــــــــن املؤلفـــــــــــــات:  وأنـــــــــــــا مـــــــــــــاري شـــــــــــــميل املستشـــــــــــــرقة ألاملانيـــــــــــــة التـــــــــــــي أنص 

م، وألابعـــــــــــاد الروحيـــــــــــة فـــــــــــي إلاســـــــــــالم 1921مختـــــــــــارات مـــــــــــن مقدمـــــــــــة ابـــــــــــن خلـــــــــــدون باألملانيـــــــــــة 

لـــــــــــــــك لـــــــــــــــك باألملانيـــــــــــــــة 1922
 
شـــــــــــــــمل مختـــــــــــــــارات مـــــــــــــــن ألادعيـــــــــــــــة 1921م، وامل إلاســـــــــــــــالمية م، و  

ــــــــــــا املــــــــــــؤر  الشــــــــــــهير صــــــــــــاحب 1911املــــــــــــأثورة، ومحمــــــــــــد رســــــــــــول ن باألملانيــــــــــــة  م، ونجــــــــــــد أيض 

ـــــــــد هـــــــــذا الكتـــــــــاب مـــــــــن 57كتـــــــــاب: "تـــــــــاريخ الـــــــــدعوة إلـــــــــى إلاســـــــــالم"، الســـــــــير تومـــــــــاس آرنولـــــــــد ع  ، و  

مكن أن يستفيد مذها الباحثون في تاريخ الدعوة إلاسالمية  .أفضل الوثائق التي ي 

ــــــــر الثقافــــــــة العربيــــــــة فـــــــــي وقــــــــد أفــــــــاد الاستشــــــــراق ال
 

؛ مذهــــــــا: نش
 
ثقافــــــــة العربيــــــــة فوائـــــــــد  عديــــــــدة

أوروبــــــــــا، وترجمـــــــــــة كثيـــــــــــرد مـــــــــــن كتـــــــــــب التـــــــــــراث العربــــــــــي إلـــــــــــى اللغـــــــــــات ألاخـــــــــــرا، وكـــــــــــذا تصـــــــــــحيح 

ـــــــــر كثيـــــــــرد مـــــــــن كتـــــــــب التـــــــــراث 
 

فكـــــــــرة الشـــــــــعوب ألاوروبيـــــــــة عـــــــــن العـــــــــرب وإلاســـــــــالم، وكـــــــــذلك نش

ــــــــــف إلــــــــــى ذلــــــــــك كتابــــــــــة العديــــــــــد مــــــــــن املؤلفــــــــــات  ــــــــــا، أض  ا علمي  النفيســــــــــة عــــــــــن الحضــــــــــارة نشــــــــــر 

مكــــــــن زيــــــــادة الاســــــــتفادة مــــــــن بعــــــــت العلمــــــــاء املستشــــــــرقين فــــــــي كثيــــــــر  العربيــــــــة وإلاســــــــالمية، وي 

 ."من امليادين الثقافية في البالد العربية

ت لــــــــبعت هــــــــذه الكتــــــــب نشــــــــرات أخــــــــرا، ربمــــــــا تكــــــــون أفضــــــــل، ولكــــــــن  ورغــــــــم أنــــــــه قــــــــد صــــــــار 

مـــــا كـــــان  -أو اليبـــــزي  أو غيرهــــا  Leiden عنــــدما كـــــان يجــــري نشـــــر هـــــذه النصــــوص فـــــي ليـــــدن

                                                           
ذذذه أظهذذذر حيذذذث كذذذامبردج؛ جامعذذذة فذذذي العلميذذذة حياتذذذه بذذذدأ شذذذهير، بريطذذذاني مستشذذذرق: آرنولذذذد ومذذذاس  57  للغذذذات، حبَّ

 ألَّذذف سذذنوات، عشذذر هنذذاك أمضذذى حيذذث الهنذذد؛ فذذي عليكذذرا كذذرا علذذى جامعذذة فذذي باحًثذذا للعمذذل وانتقذذل العربيذذة، فذذتعلَّم

 عذذذاد م0112 عذذذام وفذذي الهذذذور، جامعذذة فذذذي للفلسذذفة أسذذذتاًذا عِمذذذل ثذذم ،"اإلسذذذالم إلذذى الذذذدعوة" المشذذهور كتابذذذه خاللهذذا

 فذذذي وعِمذذذل البريطانيذذذة، الخارجيذذذة لذذذوزارة التابعذذذة الهنديذذذة الحكومذذذة إدارة لمكتبذذذة مسذذذاعًدا أميًنذذذا لُيصذذذب  لنذذذدن إلذذذى

ذذا مشذذذرًفا ليكذذون م؛0111 عذذذام واختيذذر لنذذدن، جامعذذذة فذذي متفذذذرِّ  غيذذر أسذذذتاًذا نفسذذه الوقذذت  الهنذذذود الطذذالب علذذذى عاّمً

 فذذي صذذَدرت التذذي اإلسذذالمية الموسذذوعة تحريذذر هيئذذة عضذذوية: فيهذذا شذذاَرك التذذي العلميذذة المهذذام ومذذن بريطانيذذا، فذذي
 عذذذام تأسيسذذذها بعذذذد لنذذذدن بجامعذذذة واإلفريقيذذذة الشذذذرقية الدراسذذذات بمدرسذذذة والَتحذذذق األولذذذى، طبعتهذذذا فذذذي بهولنذذذدا ليذذذدن

 0111 عام المصرية الجامعة في زائًرا أستاًذا عِمل م،0102
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ــــــــــــا لــــــــــــبعت  ع  هــــــــــــذا جانب  أحــــــــــــد يســــــــــــتطيع مجــــــــــــاراة هــــــــــــؤالء فــــــــــــي املعرفــــــــــــة والدقــــــــــــة، لكــــــــــــن لنــــــــــــد 

الوقـــــــت، ولننظـــــــر فــــــــي القيمـــــــة الذاتيــــــــة للنصـــــــوص املنشـــــــورة فــــــــي النصـــــــف الثــــــــاني مـــــــن القــــــــرن 

 فـــــــي أهميـــــــة نشـــــــرته لتفســـــــير البيضـــــــاوي، 
 
التاســـــــع عشـــــــر، فهـــــــل يمكـــــــن مجادلـــــــة فاليشـــــــر مـــــــثال

 مـــــــــن ال
 
كشـــــــــاف للزمخشـــــــــري؟! أو يمكـــــــــن املجادلـــــــــة فـــــــــي أهميـــــــــة نشـــــــــر كتـــــــــاب الفهرســـــــــت؛ بـــــــــدال

ـــــــــجل للتـــــــــأليف العربـــــــــي ولشـــــــــجرة العلـــــــــوم حتـــــــــى  ل أقـــــــــدم وأهـــــــــمَّ س 
َّ
البـــــــــن النـــــــــديم، الـــــــــذي شـــــــــك

 أواخر القرن الرابع ال جري؟

 فـــــــــي التحقيـــــــــق والنشـــــــــر، بـــــــــين ألاملـــــــــان 
ظ
وقـــــــــد ةهـــــــــر فـــــــــي فتـــــــــرة فاليشـــــــــر وفيشـــــــــر نفســـــــــها عمالقـــــــــة

والنمســــــــــــاويين، الــــــــــــذين درســــــــــــوا عنــــــــــــدهم وعاشــــــــــــوا معهــــــــــــم، فنجــــــــــــد ومجــــــــــــاور هم الهولنــــــــــــديين 

ــــــــــر "م جــــــــــم البلــــــــــدان"؛ ليــــــــــاقوت الحمــــــــــوي، ونشــــــــــر الســــــــــيرة النبويــــــــــة؛ 
 

"فيســــــــــتنفلد" الــــــــــذي نش

يــــــــــــــات ألاعيــــــــــــــان؛ البــــــــــــــن 
 
البــــــــــــــن هشــــــــــــــام، وتــــــــــــــواريخ مكــــــــــــــة؛ لكزروــــــــــــــي والذهروالــــــــــــــي وآخــــــــــــــرين، ووف

كـــــــــــــــــان، وعنـــــــــــــــــدنا آلان نشـــــــــــــــــرات أفضـــــــــــــــــل للســـــــــــــــــيرة النبويـــــــــــــــــة ولتـــــــــــــــــواريخ مكـــــــــــــــــة،   
 
ـــــــــــــــــات خل ي 

 
ولوف

ألاعيــــــــان، لكــــــــن ليســــــــت لــــــــدينا نشــــــــرة أفضــــــــل مــــــــن نشــــــــرته مل جــــــــم البلــــــــدان حتــــــــى آلان، رغــــــــم 

الاستنســــــــــــــاخات والتقليــــــــــــــدات الكثيــــــــــــــرة، وســــــــــــــار الهولنــــــــــــــدي دي خويــــــــــــــه تلميــــــــــــــذ دوزي، علــــــــــــــى 

ــــــــــــر 
 

طــــــــــــا "فيســــــــــــتنفلد" فــــــــــــي الاهتمــــــــــــام بنشــــــــــــر النصــــــــــــوص الجغرافيــــــــــــة والتاريخيــــــــــــة، فقــــــــــــد نش
 
خ

ـــام  فتــــــــو  البلــــــــدان؛ للــــــــبالذري نشــــــــرة ممتــــــــازة ــــــــل علــــــــى "املكتبــــــــة الجغرافيــــــــة 1111عـــــ ، ثــــــــم عم 

ــــــــا للبــــــــاحثين، بيــــــــد أن إنجــــــــازه ألاهـــــــــم  ــــــــر مذهــــــــا عشــــــــرة أجــــــــزاء، ال تـــــــــزال مرجع 
 

 -العربيــــــــة"، فنش

ـــــــر  ش 
 
مـــــــة كـــــــل مـــــــا ن

 
ه بالتعـــــــاون مـــــــع آخـــــــرين لـــــــن  تـــــــاريخ الطبـــــــري فـــــــي خمســـــــة  -رغـــــــم عظ ـــــــر 

 
نش

ــــــــــا، وال تــــــــــزال هــــــــــذه النشــــــــــرة أفضــــــــــل ال ا علــــــــــى مــــــــــدا ثالثــــــــــين عام  نشــــــــــرات، رغــــــــــم عشــــــــــر مجلــــــــــد 
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ا آخـــــــــــــر  ا نشـــــــــــــري   استشـــــــــــــراقي 
 
ـــــــــــــب أن عمـــــــــــــال الـــــــــــــنق  فـــــــــــــي املخطوطـــــــــــــات واملعلومـــــــــــــات، وال أحس 

ضــــــــا ي نــــــــ  الطبــــــــري مــــــــن حيــــــــث ألاهميــــــــة وطريقــــــــة النشــــــــر، ربمــــــــا باســــــــت ناء طبقــــــــات ابــــــــن  ي 

ــــــــــرها بالتعــــــــــاون مــــــــــع إدوارد ســــــــــخاو، بعــــــــــد اهتمــــــــــام لــــــــــه معــــــــــروف بــــــــــالبيروني 
 

ســــــــــعد، التــــــــــي نش

ـــل أو مرذولـــــــةغ،  مـــــــن خـــــــالل كتابـــــــه عـــــــن الهنـــــــد  تحقيـــــــق ـــة مقبولـــــــة للعقــــ مـــــــا للهنـــــــد مـــــــن مقولــــ

ـــــــــــر هـــــــــــذه املصـــــــــــادر التـــــــــــي ال غنـــــــــــى عذهـــــــــــا ملـــــــــــن يريـــــــــــد 
 

وقـــــــــــد أفـــــــــــاد الفيلولوجيـــــــــــون الكبـــــــــــار فـــــــــــي نش

التعـــــــــــر ف علـــــــــــى تـــــــــــاريخ املنطقـــــــــــة العربيـــــــــــة فـــــــــــي العصـــــــــــور الوســـــــــــطه، مـــــــــــن معـــــــــــرفتهم العميقـــــــــــة 

ـــي كانــــــــــت  باللغــــــــــة العربيــــــــــة، وباللغــــــــــات الســــــــــامية ألاخــــــــــرا، ثــــــــــم ألن املخطوطــــــــــات العربيــــــــــة التـــــــ

ق عليهـــــــــا 
َّ
ــــــــــعت لهــــــــــا آنـــــــــذا  فهــــــــــارس  علميــــــــــة  -موجـــــــــودة بأوروبــــــــــا، أو كانـــــــــت ال تــــــــــزال تتــــــــــدف ض  و 

تهـــــــا واســـــــتنارتها  -صـــــــارت بحـــــــد ذاتهـــــــا 
َّ
مصـــــــادر  للتـــــــاريخ ألادبـــــــي والـــــــديني، ويـــــــأتي فـــــــي  -بســـــــبب دق

ــــــــــع فهـــــــــارس مكتبـــــــــة الدولــــــــــة  طليعـــــــــة واضـــــــــعي الفهـــــــــارس العلميــــــــــة: ولـــــــــيم أكـــــــــوارت، الـــــــــذي وض 

ـــــــر املعلقـــــــات ببـــــــرلين فـــــــي عشـــــــر 
 

ة أجـــــــزاء، وهـــــــو معـــــــروف باالهتمـــــــام بالشـــــــعر الجـــــــاهلي، وقـــــــد نش

ـــــــــــا  ب  نشـــــــــــرة علميـــــــــــة، وكـــــــــــان يكتـــــــــــب اســـــــــــمه علـــــــــــى كتبـــــــــــه "ولـــــــــــيم بـــــــــــن الـــــــــــورد البروســـــــــــوي"؛ تحب 

ـــــــــا مـــــــــن هـــــــــذه ألاعمـــــــــال  ـــــــــير علـــــــــى منـــــــــوالهم فـــــــــي اللبـــــــــاس والكـــــــــالم، وأيض  ا بالسَّ للعـــــــــرب، واعتـــــــــزاز 

ن ـــــــــــــ ي املعـــــــــــــروف، بعنـــــــــــــوان: "مقدمـــــــــــــة العلميـــــــــــــة الهامـــــــــــــة: كتـــــــــــــاب كلـــــــــــــود كـــــــــــــاهن، املـــــــــــــؤر  الفر 

ـــاب 1913لتـــــــــاريخ العـــــــــالم إلاســـــــــالمي فـــــــــي القـــــــــرون الوســـــــــطه"، املنشـــــــــور بالفرنســـــــــية  ، وهـــــــــو كتــــــ

ـــات، ويضــــــــم أســــــــماء  شــــــــامل فــــــــي العلــــــــم الاستشــــــــراوي عــــــــن إلاســــــــالم والعــــــــرب فــــــــي مختلــــــــف اللغـــــ

شـــــــــــمل املراجـــــــــــع ألاجنبيـــــــــــة 
 
املصـــــــــــادر والوثـــــــــــائق ألاركيولوجيـــــــــــة واملصـــــــــــكوكات واللـــــــــــوائح، التـــــــــــي ت

 .عربية إلاسالميةوال
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ظهـــــــــا املستشـــــــــرقون، بعضـــــــــها مـــــــــا  وفيمـــــــــا يلـــــــــي نمـــــــــاذج  لـــــــــبعت املخطوطـــــــــات النـــــــــادرة التـــــــــي حف 

ه إلـــــــى أن   
نــــــو 

 
خرجهــــــا إلـــــــى النــــــور، وقبلهـــــــا ن ـــــــن ي  زال لــــــد هم، وبعضــــــها عـــــــاد إلينــــــا، ويحتـــــــاج إلــــــى م 

ــــــال فــــــي انبثــــــاق عصــــــر الذهضــــــة،  م بــــــدور فعَّ ــــــل إلــــــى أوروبــــــا قــــــد أســــــه  ق 
 
التــــــراث إلاســــــالمي الــــــذي ن

وإخــــــــــــراج أوروبــــــــــــا مــــــــــــن ةلمــــــــــــات العصــــــــــــور الوســــــــــــطه، ولكــــــــــــنَّ ألاوروبيــــــــــــين كــــــــــــانوا يتجــــــــــــاهلون 

 فضل املسلمين عليهم، ويمكننا أن ننظر في بعت املؤلفات .

  

قها املستشرقون   58وفيما يلي عر هظ ألبرز الكتب العربية التي حقَّ

يف إلافـــــــــادة والاعتبـــــــــار بمـــــــــا فـــــــــي مصـــــــــر مـــــــــن آلاثـــــــــار؛ تـــــــــأليف: موفـــــــــق الـــــــــدين عبـــــــــداللط -1

ـــ ي دي ساســــــــــــــــ ي،  ـــات 1110البغــــــــــــــــدادي؛ نشــــــــــــــــره: الفرن ـــــــــــــ ـــع ترجمــــــــــــــــة فرنســــــــــــــــية وتعليقـــــــــــــ م  مـــــــــــــ

 مستفيضة.

دها بشر  بالعربية.1110مقامات الحريري؛ نشرها: دي ساس ي،  -2  م  زوَّ

 .م1111كليلة ودمنة؛ نشره: دي ساس ي،  -3

                                                           
حه فنذذذديك؛ إلدوارد مطبذذذوع؛ هذذذو بمذذذا القنذذذوع اكتفذذذاء  58  معجذذذم مكتبذذذة، قذذذم، البذذذبالوي، علذذذي محمذذذد السذذذيد: صذذذحَّ

 التذذذذراث تذذذذاريخ ج،2 م،0120 بمصذذذذر، سذذذذركيس مطبعذذذذة سذذذذركيس، إليذذذذان ليوسذذذذف والمعربذذذذة؛ العربيذذذذة المطبوعذذذذات

: بيذذذذروت حمذذذذادة، مذذذذاهر لمحمذذذذد ومذذذذادة؛ فكذذذذًرا الغذذذذرب ديذذذذار إلذذذذى العربذذذذي الكتذذذذاب رحلذذذذة سذذذذيزكين، فذذذذؤاد العربذذذذي؛

 ج،1 موسذذذذذعة، رابعذذذذذة طبعذذذذذة المعذذذذذارف، دار: القذذذذذاهرة العقيقذذذذذي، لنجيذذذذذب المستشذذذذذرقون؛ ق،2 الرسذذذذذالة، مؤسسذذذذذة

 منقَّحذذذذذة جديذذذذدة طبعذذذذذة م،0111 ،1 ط للماليذذذذين، العلذذذذم دار: بيذذذذذروت بذذذذدوي، لعبذذذذذدالرحمن المستشذذذذرقين؛ موسذذذذوعة

 .ومزيدة
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ــــــرها: ألاملــــــاني كوزجـــــــار  -4
 

ن ــــــيغ؛ نش
َّ
تن، رحلــــــة محمــــــد ابــــــن بطوطــــــة،  الرَّحالــــــة العربــــــي الط

 .م1111

ــــــــــرها: كوزجــــــــــارتن،  -5
 

وزنــــــــــي؛ نش بــــــــــي بشــــــــــر  الزَّ م 1119معلقــــــــــة عمــــــــــرو بــــــــــن كلثــــــــــوم التغل 

 .( بحسب مخطوطات بار س

  

وزنـــــــــــي؛ نشــــــــــرها: ألاملـــــــــــاني فـــــــــــولرز،  -6 ـــــــــــزة بشــــــــــر  الزَّ  
 
ل م    1102معلقــــــــــة الحـــــــــــارث بــــــــــن ح 

بحســـــــــب مخطوطـــــــــات بـــــــــار س، مـــــــــع قصـــــــــيدتين ألبـــــــــي العـــــــــالء بحســـــــــب مخطـــــــــوط بطرســـــــــبرج، 

 تينية وشر  .مع ترجمة ال

فــــــــــة  ابــــــــــن العبــــــــــدغ بشــــــــــر  الزوزنــــــــــي؛ نشــــــــــرها: فــــــــــولرز،  -7 م  بحســــــــــب 1102معلقــــــــــة طر 

مخطوطــــــــــــــات بــــــــــــــار س، مــــــــــــــع ترجمــــــــــــــة التينيــــــــــــــة، وترجمــــــــــــــة لحيــــــــــــــاة الشــــــــــــــاعر، مــــــــــــــع إضــــــــــــــافات 

 مختارات من تعليقات رايسكه.

مختـــــــــارات عربيـــــــــة؛ منشـــــــــورة عـــــــــن مخطوطـــــــــات بـــــــــار س وجوتـــــــــا وبـــــــــرلين، مـــــــــع م جـــــــــم  -8

 .م1101ارتن، وتعليقات؛ نشرها: كوزج

 مــــــــــــع  1123، 4، ج1131، 0م، ج1131، 1تــــــــــــاريخ الطبــــــــــــري؛ نشــــــــــــره: كوزجــــــــــــارتن، ج -9

 .(ترجمة التينية

ـــــــا ؛ تـــــــأليف أبـــــــي عبـــــــدن الـــــــذهبي؛ نشـــــــره: ألاملـــــــاني فســـــــتنفلد،  -10 كتـــــــاب طبقـــــــات الحفَّ

 .ج3م، 1133
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ليين؛ نشرها: كوزجارتن،  -11
 
ذ  .1م، م 1134أشعار اله 

ـــن املحاضــــــرة فــــــي أخبــــــار مصــــــر والقــــــاهرةغ؛ لجــــــالل الــــــدين مقتطفــــــات مــــــن كتــــــاب:  ح   -12 ســـ

 .م1132 - 1134، 4 - 1السيوطي؛ نشرها: السويدي تورنبرج، ج 

رها: فستنفلد،  -13
 

 .م1132اللوحات الجغرافية؛ ألبي الفداء؛ نش

اه:  -14 حه ابــــــــن ألاثيــــــــر، وســــــــمَّ
 
بــــــــاب ألانســــــــاب؛ ألبــــــــي ســــــــعد الســــــــمعاني؛ اختصــــــــره وأصــــــــ 

 
ل

 
 

باب ألانساب؛ نش
 
 .م1132ره: فستنفلد، ل

كــــــــــان؛ نشــــــــــره: فســــــــــتنفلد، الكراســــــــــات  -15  
 
يــــــــــات ألاعيــــــــــان؛ البــــــــــن خل

 
ف  - 1132، 13 - 1و 

ر له إضافات واختالفات قراءة، ج 1120
 

 .م1132، 0، وج 1م، ونش

 

 .م1132أطواق الذهب؛ للزمخشري؛ نشره: النمساوي همر،  -16

ي مصـــــطفه بـــــن عبــــــدن، كشـــــف الظنــــــون عـــــن أســـــامي الكتــــــب والفنـــــون؛ لكاتـــــب جلبــــــ -17

مـــــــــــ   مـــــــــــع 2م، 1121 - 1132امللقـــــــــــب بحـــــــــــالي خلفـــــــــــا أو خليفـــــــــــة؛ نشـــــــــــره: ألاملـــــــــــاني فلوجـــــــــــل، 

 .(ترجمة التينية في أسفل الصفحات

رســـــائل فلســـــفية؛ للشـــــيخ أبـــــي نصـــــر الفـــــارابي، وللشـــــيخ الـــــرئيس أبـــــي علـــــي ابـــــن ســـــينا؛  -18

 .م1131نشرها: ألاملاني إشميلدرز، 
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 - 1132امللـــــــــــو ؛ للمقريـــــــــــزي؛ نشــــــــــــره: الفرن ـــــــــــ ي كــــــــــــاترمير، الســـــــــــلو  ملعرفــــــــــــة دول  -19

 .(م، القسم الثاني في مجلدين  مع ترجمة بالفرنسية، وتعليقات1142

م، الجـــــــزء ألاول  مـــــــع 1140كتـــــــاب ألاغـــــــاني الكبيـــــــر؛ لكصـــــــفهاني؛ نشـــــــره: كوزجـــــــارتن،  -20

 .(ترجمة التينية وتعليقات

 .م1140  ي دفرمري، تاريخ سالطين خوارزم؛ مليرخوند؛ نشره: الفرن -21

ل؛ للشهرستاني؛ نشره: إلانجليزي كيورتن،  -22 ح   
لل والن   .ج 0م، 1141 - 1140امل 

 - 1140كتـــــــــاب تهـــــــــذيب ألاســـــــــماء؛ ألبـــــــــي زكريـــــــــا يحســـــــــى النـــــــــووي؛ نشـــــــــره: فســـــــــتنفلد،  -23

ا منه في 1142 ر قسم 
 

 .(م1130م،  وكان فستنفلد قد نش

 .م1143نشره: كيورتن، العقائد النسفية؛ ملعين الدين النسفي؛  -24

روه القرطــــــــاس، أو أخبــــــــار ملــــــــو  املغــــــــرب، وهــــــــو فــــــــي تــــــــاريخ املغــــــــرب خــــــــالل خمســــــــة  -25

ـــــــــــره: تـــــــــــورنبرج، 1302إلـــــــــــى  211قـــــــــــرون، مـــــــــــن 
 

، 1م، ج 1141+  1143م؛ البـــــــــــن أبـــــــــــي زرع؛ نش

 .0وج 

 

م. 1142التعريفــــــات؛ للســــــيد الشــــــريف علــــــي بــــــن محمــــــد الجرجــــــاني؛ نشــــــره: فلوجــــــل،  -26

ــــــــــرها: فلوجــــــــــل، رســــــــــالة فــــــــــي تع - 02
 

 1142ريــــــــــف الاصــــــــــطالحات الصــــــــــوفية؛ البــــــــــن عربــــــــــي؛ نش

 .(م  م حقة بكتاب التعريفات السابق
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ره: فستنفلد  -28
 

ا؛ لياقوت الحموي؛ نش ا واملختلف صقع   .م1141املشتر  وضع 

ــــــــره: الهولنــــــــدي دوزي،  -29
 

شــــــــر  تــــــــاريخي علــــــــى قصــــــــيدة ابـــــــن عبــــــــدون؛ البــــــــن بــــــــدرون؛ نش

 .م1141 - 1141

ـــــــــة -30
َّ
ل  مستخلصـــــــــة منـــــــــه: دوزي فـــــــــي كتـــــــــاب:  الح 

 
ـــــــــر فصـــــــــوال

 
ـــــــــار؛ نش ـــــــــيراء؛ البـــــــــن ألابَّ السَّ

 .م1121 - 1142"تعليقات على بعت املخطوطات العربية"، 

ره: دوزي،  -31
 

 .م1142تاريخ املوحدين؛ لعبدالواحد املراك  ي؛ نش

ره: دوزي،  -32
 

 .م1142البيان املغرب؛ البن عذاري؛ نش

ـــــــرهما:  جائـــــــب املخلوقـــــــات وآثـــــــار ا -33
 

لـــــــبالد؛ كتابـــــــان لزكريـــــــا بـــــــن محمـــــــود القزوينـــــــي؛ نش

ا فـــــــــــي ذهــــــــــب القزوينـــــــــــي،  ــــــــــا واحــــــــــد  فـــــــــــان كتاب   
 
ــــــــــا؛ ألنـــــــــــه يعتقــــــــــد أنهمــــــــــا يؤل  - 1141فســــــــــتنفلد مع 

 .م  0م، 1149

ـــــــــــرها: دفرمـــــــــــري،  -34
 

مقتطفـــــــــــات مـــــــــــن الجغـــــــــــرافيين واملـــــــــــؤرخين العـــــــــــرب والفـــــــــــرس؛ نش

 .م1149

ره: فستنفلد،  -35
 

 .م1120املعارف؛ البن قتيبة؛ نش

ــــــــرها:  -36
 

رســــــــالة محمــــــــد بــــــــن حبيــــــــب عــــــــن اتفــــــــاق وافتــــــــراق أســــــــماء القبائــــــــل العربيــــــــة؛ نش

 .م1120فستنفلد، 
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مراصــــــــد الاطــــــــالع، وهــــــــو مختصــــــــر مــــــــن كتــــــــاب: م جــــــــم البلــــــــدان؛ ليــــــــاقوت الحمــــــــوي؛  -37

ره: الهولندي يونبول، 
 

 .م  3م، 1124 - 1120نش

 

رها: ألاملاني -38
 

 .م1121ديتريم ي،  ألفية ابن مالك مع شر  ابن عقيل؛ نش

ـــه،  -39 ـــع ترجمــــــــــة بالفرنســــــــــية،  1121جبــــــــــر عمــــــــــر الخيــــــــــام؛ نشــــــــــره: ألاملــــــــــاني فيبكـــــــ م  مـــــــ

 .(ومستخرجات من مخطوطات غير منشورة

رها: إلانجليزي رايت،  -40
 

 .م1120رحلة ابن جبير؛ نش

النجـــــوم الزاهـــــرة فـــــي أخبـــــار مصـــــر والقـــــاهرة؛ ألبـــــي املحاســـــن: ابـــــن تغـــــري بـــــردي؛ نشـــــره:  -41

 .م، أربعة أقسام في مجلدين1111 - 1120يونبول، 

ره: فستنفلد  -42
 

 .م1124الاشتقاق؛ البن دريد؛ نش

ــــــره: الفرن ــــــ ي دجــــــا،  -43
 

قــــــري؛ نش يــــــب فــــــي غصــــــن ألانــــــدلس الرطيــــــب؛ للم   
 
 1122نفــــــح الط

 .(م   بعت املجلد ألاول واملجلد الثاني0م، 1111 -

ـــــــ -44
 

 - 1122رها: فســـــــتنفلد، الســـــــيرة؛ البـــــــن إســـــــحاق بروايـــــــة عبـــــــدامللك بـــــــن هشـــــــام؛ نش

 .(م   مع مقدمة وتعليقات0م، 1110
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ـــــــــرها: فســـــــــتنفلد،  -45
 

مـــــــــ   جمـــــــــع 4م، 1911 - 1122أخبــــــــار مكـــــــــة: نصـــــــــوص عربيـــــــــة؛ نش

فيهـــــــا مؤلفــــــــات خمســــــــة مــــــــؤرخين حـــــــول تــــــــاريخ مكــــــــة، وهــــــــم: ألازروـــــــي، وابنــــــــه، الفــــــــاكهي، وابــــــــن 

 .(ةهيرة، وقطب الدين

ره:  -46
 

 .م1111 - 1121ديتريم ي، ديوان املتنبي مع شر   الواحدي؛ نش

رها: رايت -47
 

 .رسائل عربية؛ نش

ــــــــره: الهولنــــــــدي دي خويــــــــه، وصــــــــف املغــــــــرب منــــــــه،  -48
 

م  1110البلــــــــدان؛ لليعقــــــــوبي؛ نش

 .( مع ترجمة التينية

البلــــــــدان؛ لليعقــــــــوبي؛ نشــــــــره: يونبــــــــول الابــــــــن:  ابــــــــن أســــــــتاذ دي خويــــــــهغ بــــــــاوي كتــــــــاب  -49

 .م1111 البلدانغ؛ لليعقوبي، 

 - 1111لـــــــــــــذهب؛ للمســـــــــــــعودي؛ نشـــــــــــــره: الفرن ـــــــــــــ ي باربييـــــــــــــه دي مينـــــــــــــار، مـــــــــــــروج ا -50

 .(م   تعاون معه في املجلدات الثالثة ألاولى: بافيه دي كورتاي 9م، 1122

 جديدةلهذه النشرة
 
عه طبعة  .قام "شارل بال" بطب 

 .ج0م، 1111 - 1113فتو  البلدان؛ للبالذري؛ نشره: دي خويه،  -51

رها: تورنبرج، رواية ابن ألاثير عن ف -52
 

 .م1112تح العرب إلسبانيا؛ نش

ــــــــــــره: دي خويــــــــــــه، وريذهــــــــــــارت دوزي،  -53
 

م  مــــــــــــع 1111كتــــــــــــاب روجــــــــــــار؛ ل در  ــــــــــــ ي؛ نش

 .(ترجمة فرنسية، وتعليقات، وم جم
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ره: فستنفلد،  -54
 

 .م 1م، 1123 - 1111م جم البلدان؛ لياقوت الحموي؛ نش

ــــــــرها: دي مكتبــــــــة الجغــــــــرافيين العــــــــرب، مجموعــــــــة فريــــــــدة مــــــــن كتــــــــ -55
 

ب الجغرافيــــــــا؛ نش

 .م  1م، 1194 - 1120خويه، 

  :وتتكون مجلدات هذه املجموعة من

 .م1120املجلد ألاول: املسالك واملمالك؛ ل صطخري، 

 .م1123املجلد الثاني: املسالك واملمالك؛ البن حوقل، 

 .م1122املجلد الثالث: أحسن التقاسيم في معرفة ألاقاليم؛ للمقدس ي، 

ابـــــــــــــــع: يحتـــــــــــــــوي علـــــــــــــــى الفهـــــــــــــــارس، وم جـــــــــــــــم، وإضـــــــــــــــافات عديـــــــــــــــدة، وتصـــــــــــــــحيحات املجلـــــــــــــــد الر 

 .للمجلدات السابقة

داني،   .م1112املجلد الخامس: كتاب البلدان؛ البن الفقيه الهم 

  :املجلد السادس: يحتوي على كتابين؛ هما

 .املسالك واملمالك؛ البن خرداذبه -1

دامة بن جعفر؛ نشر هذا  -2  .م1119املجلد في سنة مختصر كتاب الخراج؛ لق 

 

ا؛ هما  :املجلد السابع: يحتوي على كتابين أيض 
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 .كتاب ألاعالق النفيسة؛ ألبي علي أحمد بن عمر بن رسته -1

 .م1190كتاب البلدان؛ لليعقوبي؛ نشر هذا املجلد في سنة  -2

املجلــــــــــــــــــد الثــــــــــــــــــامن: كتــــــــــــــــــاب التنبيــــــــــــــــــه وإلاشــــــــــــــــــراف؛ للمســــــــــــــــــعودي  مــــــــــــــــــع فهــــــــــــــــــارس، وم جــــــــــــــــــم 

 .(والثامن للمجلدين السابع

قــــــــه: فلوجــــــــل، وطبعــــــــه بعــــــــد وفاتــــــــه: أوجســــــــت ملـــــــــر،  -56 الفهرســــــــت؛ البــــــــن النـــــــــديم؛ حقَّ

 .ج0م، 1120 - 1921وبهان ريدجر، 

ره: باربييه دي مينار، -57
 

 .م1121املنقذ من الضالل؛ للغزالي؛ نش

ع العمـــــــــل بـــــــــين  -58 ـــــــــع خطـــــــــة تحقيقـــــــــه وأشـــــــــرف عليـــــــــه بعـــــــــد أن وزَّ تـــــــــاريخ الطبـــــــــري؛ وض 

 13م، 1901 - 1129املستشـــــــــــــــــرقين: املستشـــــــــــــــــرق الهولنـــــــــــــــــدي دي خويـــــــــــــــــه، مجموعـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن 

 .م 

ــــــــــــرها: كــــــــــــوديرا، باالشــــــــــــترا  مــــــــــــع ربيــــــــــــرا،  -59
 

 - 1110املكتبــــــــــــة العربيــــــــــــة إلاســــــــــــبانية؛ نش

 .م  10م، 1193

م  و ـــــــــــي تشـــــــــــتمل علـــــــــــى مجموعـــــــــــة كتـــــــــــب مهمـــــــــــة فـــــــــــي تـــــــــــاريخ املســـــــــــلمين فـــــــــــي ألانـــــــــــدلس، وتـــــــــــراج 

  :علمائهم، وهذه الكتب  ي

 .م1113 - 1110م ،  0بشكوال، الصلة؛ البن  -1

 .م1112بغية امللتمس في تاريخ رجال ألاندلس؛ للضبي،  -2
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ار،  -3  .م1111م جم تالميذ أبي علي الصدفي؛ البن ألابَّ

ار،  -4 كملة الصلة؛ البن ألابَّ
 
 .م 0م، 1119 - 1112ت

 .م1191تاريخ علماء ألاندلس؛ البن الفرض ي، -5

ره:  -60
 

 .م1113هرتف  دارنبور، الكتاب؛ لسيبويه، نش

ره: هوتسما،  -61
 

 .م1113تاريخ اليعقوبي؛ نش

ره: هرتف  دارنبور،  -62
 

 .م1111املواع  والاعتبار؛ ألسامة بن منقذ؛ نش

ــــــــره: الســــــــويدي  -63
 

الفــــــــتح الق ــــــــ ي فــــــــي الفــــــــتح القدســــــــ ي؛ لعمــــــــاد الــــــــدين ألاصــــــــفهاني؛ نش

 .م1111الندبرج، 

ره: هرتف  دارنبور، الفخري في آلاداب السلطانية؛ البن  -64
 

 .م1192الطقطقي؛ نش

ره: فان فلوتن،  -65
 

 .م1900كتاب البخالء؛ ل جاح ؛ نش

ره: بروكلمان،  -66
 

 .ج 4م، 1901 - 1900عيون ألاخبار؛ البن قتيبة؛ نش

ـــــــرها: جماعـــــــة مـــــــن املستشـــــــرقين ألاملـــــــان، وهـــــــم:  -67
 

الطبقـــــــات الكبـــــــرا؛ البـــــــن ســـــــعد؛ نش

الي، ولبــــــــــــــــرت، وميســــــــــــــــنر، وزترســــــــــــــــتين، ب شــــــــــــــــراف: هــــــــــــــــورفتس، ومتــــــــــــــــو ، وبروكلمــــــــــــــــان، وشــــــــــــــــو 

 .م  9م، 1901 - 1903سخاو، في 
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ـــــــرها: دي خويـــــــه،  -68
 

بيـــــــر؛ نش م،  باالعتمـــــــاد علـــــــى طبعـــــــة ولـــــــيم رايـــــــت 1902رحلـــــــة ابـــــــن ج 

 .1120لهذا الكتابغ، في 

ره: مرجوليوث،  -69
 

 .ج 2م، 1911 - 1902م جم ألادباء؛ لياقوت الحموي؛ نش

ـــاب املــــــواع   -70 ــــــره: كتـــ
 

والاعتبــــــار فــــــي ذكــــــر الخطــــــ  وآلاثــــــار؛ لتقــــــي الــــــدين املقريــــــزي؛ نش

 .2، وج 3 - 1م، ج 1902 - 1911الفرن  ي فييت، 

  ملحاجر   ل ابعة 

 أام مد رس  ستشر ق : ملدرسة  لفرن ية 

ـــات        ـــلمين ملقاطعــــــــــ ـــالم إلاســـــــــــــالمي منـــــــــــــذ فـــــــــــــتح املســــــــــ ــا والعــــــــــ نشـــــــــــــأت العالقـــــــــــــة بـــــــــــــين فرنســـــــــــ

وجـــــــود املســـــــلمين فـــــــي ألانـــــــدلس، وفـــــــي الحـــــــروب الصـــــــليبية، ثـــــــم فرنســـــــية، ثـــــــم اســـــــتمرت أثنـــــــاء 

إنشـــــــــاء طـــــــــرق للتجــــــــــارة، وتبـــــــــادل الســــــــــفراء، ثـــــــــم احــــــــــتالل شـــــــــمال أفريقيــــــــــا، وحملـــــــــة نــــــــــابليون 

علــــــــى مصــــــــر، وفـــــــــتح قنــــــــاة الســـــــــو س والانتــــــــداب الفرن ــــــــ ي فـــــــــي ســــــــوريا ولبنـــــــــان. وكانــــــــت تلـــــــــك 

ة والثقافــــــــــة العالقــــــــــات متعــــــــــددة متنوعــــــــــة متعاقبــــــــــة اخــــــــــتل  فيهــــــــــا الحــــــــــرب والســــــــــلم والتجــــــــــار 

 
 
 .59 جميعا

ـــام       م قــــــــــام فرانســــــــــوا ألاول باملحــــــــــاوالت الفرنســــــــــية ألاولــــــــــى لتــــــــــدر س العربيــــــــــة 1223فــــــــــي عـــــــ

 لتـــــــــــــدر س 
 
 ببـــــــــــــار س، وأعـــــــــــــد  فيــــــــــــه منبـــــــــــــرا

 
واللغــــــــــــات الســـــــــــــامية ألاخــــــــــــرا حيـــــــــــــث أنشـــــــــــــأ معهــــــــــــدا

ـــــــــــــدد بعـــــــــــــد ذلـــــــــــــك بدايـــــــــــــة القـــــــــــــرن  العربيـــــــــــــة واليونانيـــــــــــــة واللغـــــــــــــات الســـــــــــــامية ألاخـــــــــــــرا، ثـــــــــــــم ج 

                                                           
59

 .010 ،ص0ج نشر، تاريخ بدون ، القاهرة المعارف دار ، المستشرقون : العقيقي نجيب   
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ـــيالديالســـــــــادس عشـــــــــر  وقـــــــــد ضـــــــــمت فرنســـــــــا أول ترجمـــــــــة فرنســـــــــية ملعـــــــــاني القـــــــــرآن فـــــــــي  60املــــــ

العصـــــــــــــور الوســـــــــــــطه، و ـــــــــــــي ترجمـــــــــــــة قـــــــــــــام بهـــــــــــــا انجليـــــــــــــزي وأملـــــــــــــاني، واســـــــــــــتعانة بـــــــــــــاثنين مـــــــــــــن 

ـــام  م، برعايـــــــــــــة  بطـــــــــــــرس املحتـــــــــــــرمغ رئـــــــــــــيس ديـــــــــــــر كلـــــــــــــوني بجنـــــــــــــوب 1143العـــــــــــــرب، وتمـــــــــــــت عــــــــــ

ـــك فرنســــــا وهــــــو مـــــــن أهــــــم ألاديــــــرة فـــــــي أوروبــــــا. وكانــــــت ترجمـــــــة رديئــــــة كثيــــــرة ألا  خطـــــــاء، ومــــــع ذلــــ

فقيـــــــــل: إنهـــــــــا أحرقـــــــــت خشـــــــــية تـــــــــأثر الالتـــــــــين بهـــــــــا. واملنقـــــــــول أنهـــــــــا ةلـــــــــت محفوةـــــــــة فـــــــــي الـــــــــدير 

م، ثــــــــم تتابعــــــــت الترجمــــــــات بعــــــــد ذلــــــــك باللغــــــــات ألاوروبيــــــــة 1243حتــــــــى نشــــــــرت بأوروبــــــــا عــــــــام 

 فلـــــــم يظهـــــــر فـــــــي أوروبـــــــا بهـــــــذا الاســـــــم إال نهايـــــــة  .61
 
 أكاديميـــــــا

 
أمـــــــا مفهـــــــوم الاستشـــــــراق مؤسســـــــيا

 فــــــــــــي بريطانيــــــــــــا عــــــــــــام القــــــــــــرن الثــــــــــــامن ع
 
م، 1299م، ثــــــــــــم فــــــــــــي فرنســــــــــــا 1229شــــــــــــر، فظهــــــــــــر أوال

ـــام  م، وســــــــــــــبقت 1131وأدرج مفهــــــــــــــوم الاستشــــــــــــــراق فــــــــــــــي قــــــــــــــاموس ألاكاديميــــــــــــــة الفرنســــــــــــــية عـــــــــــ

 .62الاستشراق مراحل سمي فيها بـ  الدراسات العربية وإلاسالميةغ

ـــــــى الاستشـــــــراق الفرن ـــــــ 
 
ي فــــــــي باإلضـــــــافة إلـــــــى جهـــــــود التـــــــي املستشـــــــرقين الفرنســــــــيين، فقـــــــد تجل

مظـــــــــــاهر عديـــــــــــدة، ويمكـــــــــــن إجمـــــــــــال املؤسســـــــــــات العلميـــــــــــة التـــــــــــي أنشـــــــــــأتها فرنســـــــــــا فـــــــــــي ألامـــــــــــور 

 :التالية

:  ر س ي  للغات  لشر ية
ً
  :أو 

مدرســـــــــــة ريمـــــــــــس بـــــــــــأمر البابـــــــــــا سلفســـــــــــتر الثـــــــــــاني ومدرســـــــــــة شـــــــــــارتر فـــــــــــي القـــــــــــرن الثـــــــــــاني  -1

 .عشر امليالدي
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 50،ص2111: 0العربي،ط الثقافي البيضاء: المركز واإلجحاف، ،الدار اإلنصاف بين االستشراق: العليان  هللا عبد  
61

 27ص ، زقزوق حمدي محمود  
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 .22المرجع نفسه  ص  
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 لتعليم اللغات الشرقية عام  -2
 
  .م1012أنشأ البابا معهدا

 للغــــــــــــات الســــــــــــامية  بتوصــــــــــــية مــــــــــــن مجمــــــــــــع فيينــــــــــــا  -3
 
أنشــــــــــــأت جامعــــــــــــة بــــــــــــار س كرســــــــــــيا

 ب نشاء كراس للعربية والعبرية والكلدانية في عواصم العلم ألاوروبية.

 .م1012جامعة تولوز أنشأها رجال الدين عام  -4

م، وفيهـــــــــــــــــــا معهـــــــــــــــــــد آلاداب للغـــــــــــــــــــة العربيـــــــــــــــــــة 1441جامعـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــوردو أنشـــــــــــــــــــ ت عـــــــــــــــــــام  -5

 .والتمدين إلاسالمي

 للعربية والعبرية في ريمس عام  -6
 
 .م1219أنشأ امللك فرانسوا ألاول كرسيا

ـــــــــــف كـــــــــــولبر  وزيـــــــــــر امللـــــــــــك لـــــــــــو س الرابـــــــــــع عشـــــــــــرغ بعثـــــــــــة  -7
 
فـــــــــــي القـــــــــــرن الســـــــــــابع عشـــــــــــر أل

عرفــــــــــــت بـــــــــــــ  فتيــــــــــــان اللغــــــــــــاتغ لــــــــــــتعلم اللغــــــــــــات الســــــــــــامية فــــــــــــي معاهــــــــــــد بــــــــــــار س، ثــــــــــــم أرســــــــــــلوا 

ـــك اللغـــــــــــــــــات، ثـــــــــــــــــم ألحقـــــــــــــــــوا بالســـــــــــــــــلك ا ـــطنطينية إلتقـــــــــــــــــان تلــــــــــــــ لسياســـــــــــــــــ ي، أو عينـــــــــــــــــوا للقســــــــــــــ

 .مترجمين أو أساتذة للغات السامية

م 1292أنشــــــــــــــ ت املدرســــــــــــــة الوطنيــــــــــــــة للغــــــــــــــات الشــــــــــــــرقية الحيــــــــــــــة فــــــــــــــي بــــــــــــــار س عــــــــــــــام  -8

 للعربيـــــــــة الفصــــــــ ى ول جـــــــــات املغـــــــــرب 
 
للســــــــفراء والقناصـــــــــل والتجــــــــار. وتضـــــــــم اليـــــــــوم أقســــــــاما

 .والشرق 

د بناءهـــــــــا جامعـــــــــة الســـــــــوربون: بـــــــــدأها ألاب روب ردي ســـــــــوربون بهبـــــــــة منـــــــــه، ثـــــــــم جـــــــــد -9

الكاردينـــــــــــال ر شـــــــــــليو، وضـــــــــــمها نـــــــــــابليون إلـــــــــــى جامعـــــــــــة بـــــــــــار س. وعنـــــــــــي فيهـــــــــــا بدراســـــــــــة آلاداب 
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وتـــــــــــــــاريخ الفــــــــــــــــن إلاســــــــــــــــالمي املغربــــــــــــــــي وتــــــــــــــــاريخ الشـــــــــــــــعوب الشــــــــــــــــرقية، ودراســــــــــــــــات فــــــــــــــــي اللغــــــــــــــــة 

 وألالسنية والحضارة العربية.

م، وعنيـــــــــــــت بتخـــــــــــــري  1100املدرســـــــــــــة الشـــــــــــــرقية فـــــــــــــي القســـــــــــــطنطينية: أنشـــــــــــــ ت عـــــــــــــام  -10

 .السياس ي، وأشرف عليها مستشرقون مشهورون  رجال السلك

ـــة وآلاثــــــــــــــار املصــــــــــــــرية 1101جامعــــــــــــــة ليــــــــــــــون: أنشــــــــــــــ ت عــــــــــــــام  -11 م، وفيهــــــــــــــا اللغــــــــــــــة العربيـــــــــــ

 .والتمدين إلاسالمي

م، وفيهـــــــــــــا 1111املدرســـــــــــــة العمليـــــــــــــة للدراســـــــــــــات العليـــــــــــــا فـــــــــــــي بـــــــــــــار س: أنشـــــــــــــ ت عـــــــــــــام  -12

 .قسم العلوم الدينية، وفقه اللغات الشرقية

 .م، وفيها تاريخ الشرق 1120ج: أنش ت عام جامعة ستراسبور  -13

م، وفيـــــــــــــــه اللغـــــــــــــــات العربيــــــــــــــــة 1122املعهـــــــــــــــد الكـــــــــــــــاثوليكي فـــــــــــــــي بـــــــــــــــار س: أن ــــــــــــــــ   عـــــــــــــــام  -14

 63والسريانية والقبطية 

ولــــــــم تقتصــــــــر فرنســــــــا فــــــــي تعلــــــــيم اللغــــــــات الســــــــامية علــــــــى مدارســــــــها ومعاهــــــــدها وجامعاتهــــــــا فــــــــي 

قيــــــــــــا وغيرهمــــــــــــا، وزودت فرنســــــــــــا، بــــــــــــل أنشــــــــــــأت مثيالتهــــــــــــا فــــــــــــي الــــــــــــدول العربيــــــــــــة، وشــــــــــــمال أفري

 :معظمها باملكتبات واملطابع والعلماء.. ومن تلك املعاهد ما يلي
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 .010،ص0،المرجع السابق ،ج المستشرقون:  العقيقي نجيب  
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ـــام 1291فـــــــــي مصـــــــــر: أســـــــــس نــــــــــابليون معهـــــــــد مصـــــــــر عـــــــــام  -1  م. ثــــــــــم أنشـــــــــأ ماســـــــــبيرو عـــــــ

ـــدف إخضــــــــــــــــاع عدائيــــــــــــــــة 1110 ـــ ي لإثــــــــــــــــار الشــــــــــــــــرقية فــــــــــــــــي القــــــــــــــــاهرة. والهـــــــــــــ م املعهــــــــــــــــد الفرن ـــــــــــــ

 .الشعب

م، ثــــــم تحولــــــت إلــــــى 1141ألاب بورجــــــاد عــــــام وفــــــي تــــــونس: أنشــــــأ كليــــــة بورجــــــاد الراهــــــب  -2

ـــام  ـــام 1932معهــــــــــــد آلاداب العربيــــــــــــة عـــــــــ ، ومعهــــــــــــد 1192م. ثــــــــــــم أن ــــــــــــ   معهــــــــــــد قرطاجنــــــــــــة عـــــــــ

 .م1942الدراسات العليا عام 

م مدرســــــــة آلاداب العاليـــــــــة، ثــــــــم تحولـــــــــت إلـــــــــى 1111وفـــــــــي الجزائــــــــر: أنشـــــــــأ فــــــــاري عـــــــــام  -3

ـــام  ثــــــــــــــــار إلاســــــــــــــــالمية م، وتعنــــــــــــــــى باللغــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــة  العصــــــــــــــــريةغ وعلــــــــــــــــم آلا1909جامعــــــــــــــــة عـــــــــــــ

 .والتاريخ، وألحق بها معهد للدراسات الشرقية

 .م1900املعهد الفرن  ي في دمشق: عام  -4

 .64م1941الفرن  ي إلايراني في طهران: عام -2

 نماذج من  مل تشر     لفرن ي  :

 Silvester de Sacy (1758-1838) سيلف  ر دي ساس ي

، وتعلـــــــــــــــــم الالتينيـــــــــــــــــة واليونانيـــــــــــــــــة ثـــــــــــــــــم درس علـــــــــــــــــى بعـــــــــــــــــت 1221ولـــــــــــــــــد فـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــار س عـــــــــــــــــام 

القساوســــــــــــة مــــــــــــذهم القــــــــــــس مــــــــــــور وألاب بارتــــــــــــارو،  ثــــــــــــم درس العربيــــــــــــة والفارســــــــــــية والتركيــــــــــــة. 
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عمـــــــــل فـــــــــي نشـــــــــر املخطوطـــــــــات الشـــــــــرقية فـــــــــي مكتبـــــــــة بـــــــــار س الوطنيـــــــــة ،وكتـــــــــب العديـــــــــد مــــــــــن 

 من املخطوطات
 
 .البحوث حول العرب وآدابهم وحقق عددا

  1292عـــــــين أســــــــتاذا للغـــــــة العربيــــــــة فـــــــي مدرســــــــة اللغـــــــات الشــــــــرقية الحيـــــــة عــــــــام 
 
وأعـــــــد كتابــــــــا

 لهــــــــــذه املدرســــــــــة 
 
فــــــــــي النحــــــــــو تــــــــــرجم إلــــــــــى إلانجليزيــــــــــة وألاملانيــــــــــة والدنماركيــــــــــة ،وأصــــــــــبح مــــــــــديرا

ـــام   لهـــــــــا عـــــــــام 1133عــــــ
 
. ومـــــــــن 1100، وعنـــــــــدما تأسســـــــــت الجمعيـــــــــة ألاســـــــــيوية انتخـــــــــب رئيســـــــــا

 حـــــــولهم فـــــــي جـــــــزأين. أصـــــــبحت فرنســـــــا فـــــــي عهـــــــده أبـــــــرز اهتماماتـــــــه الـــــــدروز حيـــــــث ألـــــــف 
 
كتابـــــــا

قبلـــــــــــــــة املستشـــــــــــــــرقين مـــــــــــــــن جميـــــــــــــــع أنحـــــــــــــــاء القـــــــــــــــارة ألاوروبيـــــــــــــــة ويقـــــــــــــــول أحـــــــــــــــد البـــــــــــــــاحثين إن  

ـــطب  بالصـــــــــــبغة الفرنســـــــــــية فـــــــــــي عصـــــــــــرة. عمـــــــــــل دي ساســـــــــــ ي مـــــــــــع الحكومـــــــــــة  الاستشـــــــــــراق اصــــــــ

ـــى نشـــــــــرت عنـــــــــد احـــــــــتالل الجزائـــــــــر وكـــــــــذلك عنـــــــــد  ـــات التــــــ الفرنســـــــــية وهـــــــــو الـــــــــذي تـــــــــرجم البيانــــــ

 129265مصر من قبل حملة نابليون عام احتالل 

  :ومن أام م لفاته

 .ت خي  كتاب الخط  للمقريزي -

 .جزء من كشف املمالك وألاوزان واملكاييل الرسمية في إلاسالم للمقريزي -

  .ترجمة تاريخ الساسانيين عن الفارسية مليرخوند-

ـــام أخـــــــــــرج جـــــــــــزئين مـــــــــــن كتابـــــــــــه  ديانـــــــــــة الـــــــــــدروزغ، وتـــــــــــوفي قبـــــــــــل أن يـــــــــــتم جـــــــــــزءه - الثالـــــــــــث عــــــــ

 .م1131

 ألانيس املفيد للطالب املستفيد  مختارات من أدب العرب للهمذانيغ-

 .ترجمة البردة للبوصيري -
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 أصل ألادب الجاهلي عند العرب، -

ـــي - ـــة  تحقيــــــــــــقغ. وغيرهــــــــــــا الكثيـــــــــــــر مــــــــــــن املختصــــــــــــرات واملترجمــــــــــــات والكتــــــــــــب التــــــــــ كليلــــــــــــة ودمنـــــــــ

 للدوائر الاستشراقية العاملية حتى الي
 
 .66ومكانت مرجعا

 مRené Basset(1855-1924)رينه باسه: 

تخـــــــــرج فـــــــــي مدرســـــــــة اللغـــــــــات الشـــــــــرقية، ومـــــــــن أهـــــــــم ألاعمـــــــــال التـــــــــي ترجمهـــــــــا: قصـــــــــيدة ن ـــــــــج    

م، 1912مغ؛ وقصــــــــــيدة بانـــــــــت ســــــــــعاد لكعـــــــــب بـــــــــن زهيــــــــــر فـــــــــي العــــــــــام1194البـــــــــردة للبوصـــــــــيري  

 67 وديوان أوس بن ججر؛ وديوان عروة بن الورد

 مEdmond Fagnan (1846-1931)أدموند فابيا : 

تخـــــــــــرج فـــــــــــي مدرســـــــــــة اللغـــــــــــات الشـــــــــــرقية، فتـــــــــــرجم الكثيـــــــــــر مـــــــــــن ألاعمـــــــــــال مذهـــــــــــا: رســـــــــــالة ابـــــــــــن  

م؛ وألاحكـــــــــام الســـــــــلطانية للمـــــــــارودي 1910زيـــــــــدون القيروانـــــــــي فـــــــــي الفقـــــــــه املـــــــــالكي فـــــــــي العـــــــــام 

ـــام 202 ت  م؛ 1904م؛وتــــــــاريخ املغــــــــرب البــــــــن عــــــــذارا املراك ــــــــ ي فــــــــي العــــــــام 1912هـــــــــغ فــــــــي العـــــ

ـــام وت خــــــــــي  أخبــــــــــار املغــــــــــرب  م؛ وتــــــــــاريخ املوحــــــــــدين 1193لعبــــــــــد الواحــــــــــد املراك ــــــــــ ي فــــــــــي العـــــــ

ـــاب الخــــــــــــــراج ألبــــــــــــــي يوســــــــــــــف يعقــــــــــــــوب 1192وبنــــــــــــــي حفــــــــــــــ  للزرك ــــــــــــــ ي فــــــــــــــي العــــــــــــــام  م؛ وكتـــــــــــ

 68م1901صاحب أبي حنيفة في العام 

 مMarçais (1874-1056 )وليام مارسه: 
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تــــــــــرجم ونشــــــــــر كتــــــــــاب التقريــــــــــب والتيســــــــــير للنــــــــــووي؛ وجــــــــــامع ألاحاديــــــــــث للبخــــــــــاري فــــــــــي العــــــــــام 

 69م 1900

 لويس ماسينيو  :

ــا وأشـــــــــــهرهم ،ولـــــــــــد فـــــــــــي   م، علـــــــــــى ضـــــــــــفاف نهـــــــــــر 1113يوليــــــــــو 02مــــــــــن أكبـــــــــــر مستشـــــــــــروي فرنســــــــ

 درس الطـــــــب ثـــــــم عـــــــدل 
 
املـــــــارن بضـــــــاحية نوجـــــــان إحـــــــدا ضـــــــوا ي بـــــــار س، وكـــــــان أبـــــــوه فنانـــــــا

ــتهر بفـــــــن النحـــــــت، وكـــــــان لهـــــــذا أثـــــــر فـــــــي تنشـــــــئة ابنـــــــه ، فقـــــــد نشـــــــأ نشـــــــأة  ـــه إلـــــــى الفـــــــن ،واشـــــ عنــــ

ماســـــــــينيون للفـــــــــن، و الاســـــــــالمي منـــــــــه بخاصـــــــــة ، مـــــــــن العالمـــــــــات عقليـــــــــة فنيـــــــــة. وبقـــــــــي تـــــــــذوق 

البــــــــارزة فــــــــي إنتاجــــــــه الرو ــــــــي.. وهــــــــو مــــــــا ن حظــــــــه أيضــــــــا فــــــــي عنايتــــــــه با ثــــــــار الاســــــــالمية. تعلـــــــــم 

ل إلاســــــــــــــــالم محــــــــــــــــور  حيــــــــــــــــاة 
َّ
العربيــــــــــــــــة والفارســــــــــــــــية والتركيــــــــــــــــة وألاملانيــــــــــــــــة وإلانكليزيــــــــــــــــة . شــــــــــــــــك

 ومد
 
 ومحققـــــــــا

 
 وعـــــــــالم  اجتمـــــــــاع املستشـــــــــرق الفرن ـــــــــ ي لـــــــــوي ماســـــــــينيون ، باحثـــــــــا

 
 ولغويـــــــــا

 
 ســـــــــا

ر 

 فــــــــي خدمــــــــة دولتــــــــه ومصــــــــالحها .  واســــــــتهواه التصــــــــوف الاســــــــالمي خاصــــــــة ؛ 
 
 عموميــــــــا

 
وموةفــــــــا

 . 70فكتب عنه مؤلفات ومقاالت كثيرة وبعت لخصيات 

 :أهم مؤلفاته

بــــــــين مصـــــــنف ومحقـــــــق ومتـــــــرجم، وبــــــــين مقـــــــال ومحاضـــــــرة وتقريرونقــــــــد  120آثـــــــاره تربـــــــو علـــــــى 

 ...ومقدمة وسيرة

 :مذها
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غرافيــــــــــــة املغــــــــــــرب،  وآالم الحــــــــــــالج وومــــــــــــذهب الحالجيــــــــــــة ، والحــــــــــــالج والشــــــــــــيطان فــــــــــــي نظــــــــــــر ج

متضـــــــــــــــمنة الـــــــــــــــن  العربـــــــــــــــي والترجمـــــــــــــــة الفارســـــــــــــــية عـــــــــــــــن –الزيديـــــــــــــــة، والطواســـــــــــــــين ل حـــــــــــــــالج 

وتـــــــــــــــاريخ تـــــــــــــــأليف إخـــــــــــــــوان الصـــــــــــــــفا  مقـــــــــــــــال فـــــــــــــــي مجلـــــــــــــــة   -مخطوطـــــــــــــــات اســـــــــــــــتانبول ولنـــــــــــــــدن

ـــة العـــــــــــــالم الاســـــــــــــالمغ ، وأصـــــــــــــول عقيـــــــــــــدة الوهابيـــــــــــــة، وفهـــــــــــــرس بمصـــــــــــــنفاتها  نشـــــــــــــر  فـــــــــــــي مجلــــــــــ

الاســــــــــــــالميغووثائق عــــــــــــــن املطالــــــــــــــب الاســــــــــــــالمية، أســــــــــــــاليب تطبيــــــــــــــق الفنــــــــــــــون لــــــــــــــدا شــــــــــــــعوب 

الاســــــــالم، وترجمــــــــت الــــــــى التركيــــــــة وأثــــــــر الاســــــــالم فــــــــي تأســــــــيس املصــــــــارف اليهوديــــــــة وحركتهــــــــا فــــــــي 

العصــــــــر الوسي  نشــــــــر فــــــــي مجلــــــــة الدراســــــــات الشــــــــرقيةغ ، وبحــــــــوث عــــــــن الشــــــــيعة املتطرفــــــــة 

ثالــــــــــث ال جــــــــــري  نشــــــــــرت فــــــــــي املجلــــــــــة الشــــــــــرقية الاملانيــــــــــةغ ، فــــــــــي بغــــــــــداد فــــــــــي أواخــــــــــر القــــــــــرن ال

 71وأهل الكهف  قدمه في مؤتمر املستشرقينغ 

غ مـــــــادة عـــــــن التصـــــــوف 33  –فـــــــي الطبعـــــــة ألاولـــــــى مذهـــــــا  -وفـــــــي دائـــــــرة املعـــــــارف الاســـــــالمية حـــــــرر 

 .72والفرق الباطنية، كالقرامطة، والنصيرية، والزندقة، والزهد، و..غيرها

  ملحاجر   لثامنة

  ملدرسة  لبر طانية

ـــــــــــت بجميـــــــــــع  الجوانـــــــــــب الحضـــــــــــارية، والسياســـــــــــية،  علمنـــــــــــا أن الدراســـــــــــات الاستشـــــــــــراقية اهتمَّ

  
ـــــــــــــــة لكـــــــــــــــل  هـــــــــــــــات خاصَّ والفلســـــــــــــــفية، والدينيـــــــــــــــة، والاقتصـــــــــــــــادية.. إلـــــــــــــــ ، وكانـــــــــــــــت هنـــــــــــــــا  توج 

 اهــــــــــــــــتمَّ 
 
رن ــــــــــــــــ ي والهولنـــــــــــــــدي مـــــــــــــــثال مدرســـــــــــــــةد مـــــــــــــــن مــــــــــــــــدارس الاستشـــــــــــــــراق؛ فاالستشـــــــــــــــراق  الف 

ـــة وألا  ـــــــــــــا بتحقيـــــــــــــق بالجوانــــــــــــب اللغويــــــــــ رنســـــــــــــية أيض  ـــــــــــــت املدرســـــــــــــة ألاملانيـــــــــــــة والف  دبيـــــــــــــة، واهتمَّ
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ودراســــــــــــــــة املواضــــــــــــــــيع  العلميــــــــــــــــة فــــــــــــــــي الحضــــــــــــــــارة العربيــــــــــــــــة، واهــــــــــــــــتمَّ الاستشــــــــــــــــراق البريطــــــــــــــــاني 

وألاملـــــــــــاني بدراســـــــــــة  العقائـــــــــــد إلاســـــــــــالمية والـــــــــــدين إلاســـــــــــالمي، أمـــــــــــا املدرســـــــــــة الروســـــــــــية فقـــــــــــد 

ــــــــور  
 
ــــــــت بدراســــــــة التــــــــراث، وملزيــــــــد مــــــــن التفاصــــــــيل ن   مدرســــــــة اهتمَّ

رات وخصــــــــائ  كــــــــل  د تطــــــــو 

فـــــــــي مقـــــــــاالت منفـــــــــردة؛ ورأينـــــــــا فـــــــــي املقـــــــــال الســـــــــابق املدرســـــــــة الفرنســـــــــية؛ وآلان مـــــــــع املدرســـــــــة 

 :البريطانية؛ و ي على النحو التالي

ـــــــــــــد  "أدالرد أوف بـــــــــــــاث"   ع  مـــــــــــــوا العربيـــــــــــــة، 1132 - 1020ي 
َّ
غ مـــــــــــــن أوائـــــــــــــل إلانجليـــــــــــــز الـــــــــــــذين تعل

 كبيــــــــرة، ودرس فــــــــي
 
ــــــــي بهــــــــا عنايــــــــة ن 

ـــة،  وقــــــــد ع  صــــــــقلية، وألانــــــــدلس، ومصــــــــر، ولبنــــــــان، وأنطاكيـــــ

ـــــــــــــل مـــــــــــــذه هم 73واليونــــــــــــان د ممكـــــــــــــن، حتــــــــــــى فضَّ
ـــــــــــــف بثقافــــــــــــة العـــــــــــــرب إلـــــــــــــى أقمــــــــــــ ى حـــــــــــــد  ، وتثقَّ

ا  74العلمي والبحثي على املناهج ألاخرا جميع 

ولـــــيم " William Bedwell ويـــــرا الـــــبعت أن أبـــــا الدراســـــات العربيـــــة فـــــي بريطانيـــــا هـــــو

ـــتاذ العربيــــــــــــــة فيهــــــــــــــا، وكتــــــــــــــب مغ، خــــــــــــــري  جام1130 -م 1211بــــــــــــــدول"   عــــــــــــــة كمبريــــــــــــــدج، وأســـــــــــ

 75مقالة را عة عن ضرورة دراسة العربية، وأسهب في ذكر قيمتها العلمية وألادبية.

ــــــــة: "دانيــــــــال أوف مــــــــورلي"، الــــــــذي ذكــــــــر عــــــــن نفســــــــه "أنــــــــه غيــــــــر راهد  ومــــــــن الشخصــــــــيات الهامَّ

ــــــــــن هــــــــــم أك ــــــــــر حكمــــــــــة مــــــــــن  عــــــــــن الجامعــــــــــات الفرنجيــــــــــة"، فــــــــــذهب إلــــــــــى إســــــــــبانيا ليبحــــــــــث عمَّ

م
 
 .فالسفة العال
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ــــــــــــــع فــــــــــــــي إنجلتــــــــــــــرا هــــــــــــــو كتــــــــــــــاب: "كلمــــــــــــــات الفالســــــــــــــفة  ب 
 
وممــــــــــــــا يجــــــــــــــدر  ذكــــــــــــــره أن أول كتــــــــــــــاب ط

ـــــــا علـــــــى نســـــــق كتـــــــاب عربـــــــي اســـــــمه: "كتـــــــاب مختـــــــار الحكـــــــم ومحاســـــــن  ف 
َّ
مهـــــــم"، وكـــــــان مؤل

 
ك وح 

فه ألامير املصري مبشر بن فاتك 
َّ
 1023.76الكلم"، الذي كان قد أل

ـــل 1112 - 1101كاســــــــــتل"   ومــــــــــن الشخصــــــــــيات البــــــــــارزة ألاخــــــــــرا "إدمونــــــــــد غ، وهــــــــــو مــــــــــن أوائـــــــ

فاتــــــــــــه "قــــــــــــاموس مجمــــــــــــل للغــــــــــــات 
َّ
أســــــــــــاتذة اللغــــــــــــة العربيــــــــــــة فــــــــــــي كمبريــــــــــــدج، ومــــــــــــن أشــــــــــــهر مؤل

ر للمرة ألاولى عام  ش 
 
 .1119السامية"، ق  ى في جمعه ثماني عشرة سنة، ون

ا؛ وذلـــــــــك عنـــــــــدما  وقـــــــــد بـــــــــدأ الاهتمـــــــــام بالدراســـــــــات الشـــــــــرقية ألاكاديميـــــــــة فـــــــــي بريطانيـــــــــا بـــــــــاكر 

ـــــــــــس م، 1130الســـــــــــير "تومـــــــــــاس آدمــــــــــــز" كرســـــــــــ يَّ الدراســـــــــــات العربيــــــــــــة فـــــــــــي كمبريـــــــــــدج عــــــــــــام  أسَّ

ا آخـــــــــر فـــــــــي أكســـــــــفورد عـــــــــام  ـــــــــس كرســـــــــي  م، وهنـــــــــا  تـــــــــراب  واضـــــــــح بـــــــــين تزايـــــــــد 1131وقـــــــــد أسَّ

ـــام البريطــــــــــــاني بشــــــــــــبه الجزيــــــــــــرة الهنديــــــــــــة  ـــبع   -الاهتمـــــــــ  - 1221بعــــــــــــد حــــــــــــرب الســــــــــــنوات الســـــــــ

هتمــــــــــام باملنطقــــــــــة العربيــــــــــة، وبالتــــــــــالي وأفــــــــــول  النفــــــــــوذ الفرن ــــــــــ ي هنــــــــــا ، وزيــــــــــادة  الا  -غ 1213

الدراســـــــــــات العربيـــــــــــة، فمـــــــــــع انجـــــــــــالء  موقـــــــــــع الهنـــــــــــد كتـــــــــــاج  املســـــــــــتعمرات البريطانيـــــــــــة أصـــــــــــبح 

 علــــــــــــى خطــــــــــــوط الاتصــــــــــــاالت مــــــــــــع ذلــــــــــــك "التــــــــــــاج" 
 
 لنــــــــــــدن إلاســــــــــــتراتي ي هــــــــــــو الحفــــــــــــا 

 
هــــــــــــدف

ا طريقــــــــــي البحـــــــــر ألاحمــــــــــر  والطـــــــــرق املؤديـــــــــة إليــــــــــه ســـــــــاخنة وأمينــــــــــة وغيـــــــــر متقطعــــــــــة، وتحديـــــــــد 

ـــي ، ـــل  والخلـــــــ ـــكل أكبـــــــــــر فـــــــــــي املنطقـــــــــــة العربيـــــــــــة وبكــــــــ ومـــــــــــن هنـــــــــــا فـــــــــــ ن بريطانيـــــــــــا انخرطـــــــــــت بشــــــــ

ــــــــر الطبيعــــــــي للهنــــــــد، وكــــــــان أن ســــــــيطر ألاســــــــطول  املجــــــــاالت، ذلــــــــك أن تلــــــــك املنطقــــــــة  ــــــــي املعب 

ل فـــــــــــــي الشـــــــــــــؤون  البريطـــــــــــــاني علـــــــــــــى الخلـــــــــــــي  العربـــــــــــــي، وكـــــــــــــذا عـــــــــــــدن كمحطـــــــــــــات لـــــــــــــه؛ وتـــــــــــــدخَّ
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ـــاب النفــــــــــوذ الفرن ـــــــــ ي آلا  فــــــــــل؛ لضـــــــــمان خطــــــــــوط الداخليـــــــــة للمشــــــــــيخات هنـــــــــا ، علــــــــــى حســــــ

 .الاتصاالت مع الهند

ــــــــا مصــــــــر   ــــــــا منــــــــاطق  مــــــــن الخلــــــــي  وعــــــــدن، ثــــــــم الحق  ــــــــت بريطانيــــــــا عملي 
َّ
غ؛ 1110 - 1111واحتل

ــــــــا، تحــــــــت ذرا ــــــــع الوصــــــــول آلامــــــــن إلــــــــى الهنــــــــد،  للســــــــيطرة علــــــــى قنــــــــاة الســــــــو س والعــــــــراق أيض 

رت أجيــــــــــــالظ مــــــــــــ ؛ تطــــــــــــوَّ
 
ن وأثنـــــــــــاء كــــــــــــل هــــــــــــذا النشــــــــــــاط العســــــــــــكري والسياســـــــــــ ي الــــــــــــذي ال  هــــــــــــدأ

املستشـــــــــــــــرقين البريطـــــــــــــــانيين الـــــــــــــــذين انخرطـــــــــــــــوا فـــــــــــــــي جهـــــــــــــــد إلامبراطوريـــــــــــــــة الاســـــــــــــــتعماري فـــــــــــــــي 

ا بيــــــدد مــــــع أجهـــــــزة  ــــــل بعــــــت هــــــؤالء يــــــد  م 
املنطقــــــة بشــــــكل أو بــــــآخر، وفــــــي الحــــــاالت القصــــــوا ع 

الاســـــــــتخبارات البريطانيـــــــــة؛ لتحقيـــــــــق مهمـــــــــات سياســـــــــية وأمنيـــــــــة، ومـــــــــن ألامثلـــــــــة علـــــــــى ذلـــــــــك؛ 

ســـــــيوية فـــــــي كامبريـــــــدج: "بـــــــاملر"، الـــــــذي أتقـــــــن العربيـــــــة بروفيســـــــور اللغـــــــة العربيـــــــة واللغـــــــات آلا 

البدويـــــــة، والفارســــــــية، والهندوســــــــية، وهـــــــو فــــــــي العشــــــــرينيات مــــــــن عمـــــــره، وقــــــــد أرســــــــله رئــــــــيس 

الــــــــــــوزراء البريطــــــــــــاني آنــــــــــــذا  "جالدســــــــــــتون" فــــــــــــي مهمــــــــــــة إلــــــــــــى بــــــــــــدود مصــــــــــــر، مــــــــــــن أجــــــــــــل  قطــــــــــــع 

القـــــــــاتهم مــــــــــع العناصــــــــــر الوطنيـــــــــة وحركــــــــــة عرابــــــــــي باشـــــــــا، وكــــــــــان يعمــــــــــل مـــــــــع قائــــــــــد  ا لجــــــــــيح ع 

ـــــــهم الـــــــذين قتلـــــــوه،  ـــــــه علـــــــى يـــــــد  البـــــــدو املصـــــــريين أنفس  ، لكـــــــن كانـــــــت نهايت  البريطـــــــاني فـــــــي مصـــــــر 

 .1110ومعه زمرة من العسكريين البريطانيين سنة 

ثـــــــــــم ازدهـــــــــــرت  الدراســـــــــــات الاستشـــــــــــراقية، ال ســـــــــــيما بعـــــــــــد حملـــــــــــة نـــــــــــابليون علـــــــــــى مصـــــــــــر عـــــــــــام 

 طــــــــــابع  املنافســــــــــة 1291
 
ــــــــــدان الاستشــــــــــراق نتيجــــــــــة ي  م؛ حيــــــــــث تــــــــــال ذلــــــــــك اهتمــــــــــام  إلانجليــــــــــز بم 

ســـــــــم بهـــــــــا العصـــــــــر بـــــــــين الـــــــــدولتين آنـــــــــذا ، وقـــــــــد تنـــــــــاول الاستشـــــــــراق البريطـــــــــاني ســـــــــائر  
َّ
التـــــــــي ات

وآداب، وعلـــــــــــوم، وفنـــــــــــون، وتـــــــــــاريخ، وآثـــــــــــار، وكـــــــــــان  منـــــــــــا ي املعرفـــــــــــة الشـــــــــــرقية؛ مـــــــــــن لغـــــــــــات،
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ــــــــــــة تــــــــــــدر س  ى مهمَّ
َّ
ــــــــــــين بالدراســــــــــــات العربيــــــــــــة: "ســــــــــــيمون أوكلــــــــــــي" الــــــــــــذي تــــــــــــول  

علــــــــــــى رأس املهتم 

ـــــــــــف كتابـــــــــــه الشـــــــــــهير:  تـــــــــــاريخ املســـــــــــلمينغ، 1211اللغـــــــــــة العربيـــــــــــة فـــــــــــي جامعـــــــــــة كمبريـــــــــــدج 
َّ
، وأل

 77الذي تناول التاريخ الثقافي والسياس ي ل سالم

م القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم،  78مغ1231 -م 1192ورج ســـــــــــال"  ويـــــــــــأتي مـــــــــــن بعـــــــــــده "جـــــــــــ ـــــــــــرج 
 
، الـــــــــــذي ت

مـــــــــــات الـــــــــــواردة بعـــــــــــدها لســـــــــــنين عديـــــــــــدة، كمـــــــــــا  ـــــــــــه املرجـــــــــــع  ألاساســـــــــــ يَّ للترج  وأصـــــــــــبحت ترجمت 

خلفــــــــــــــــت هــــــــــــــــذه الترجمــــــــــــــــة حركــــــــــــــــة واســــــــــــــــعة للتعــــــــــــــــر ف علــــــــــــــــى الثقافــــــــــــــــة إلاســــــــــــــــالمية، وبيــــــــــــــــان 

ـــذكر خصائصــــــــها إلايجابيــــــــة، والتعــــــــرف بصــــــــورة موضــــــــوعية علــــــــى نبــــــــي إلاســــــــالم، وال ـــدير بالـــــ جـــــ

ـــــــــــــوبة بالخيــــــــــــــال وألاســــــــــــــطورة حـــــــــــــول لخصــــــــــــــية الرســــــــــــــول 
 

ش  -أن هـــــــــــــذه الدراســــــــــــــات كانــــــــــــــت م 

 .صلى ن عليه وسلم

  وازدهــــــــار الدراســــــــات الاستشــــــــراقية فــــــــي بريطانيــــــــا: تكــــــــوين  الجمعيــــــــات 
وممــــــــا ســــــــاعد علــــــــى نمــــــــو 

واملجــــــــــــالت املتخصصــــــــــــة، وةهــــــــــــور  عــــــــــــددد مــــــــــــن املتخصصــــــــــــين فــــــــــــي الدراســــــــــــات الاستشــــــــــــراقية؛ 

غ، صـــــــــــــــــــاحب كتــــــــــــــــــاب:  فـــــــــــــــــــي أخـــــــــــــــــــالق وعـــــــــــــــــــادات 1121 - 1101ولـــــــــــــــــــيم لـــــــــــــــــــين"   مثــــــــــــــــــل "إدوارد

، وهــــــــــو مــــــــــن أهــــــــــم مستشــــــــــروي إنجلتــــــــــرا وأوروبــــــــــا فــــــــــي القــــــــــرن التاســــــــــع  79املصــــــــــريين الحــــــــــديثينغ

ة
َّ
ا: ألف ليلة وليلة إلى إلانجليزية بدق  .عشر، وقد ترجم أيض 

                                                           
 11 ص ،0102 بيروت العربي، األنماء معهد أوروبا، في واإلسالمية العربية الدراسات: جحا ميشيل  77

 وكذذان سذذوريا، مذذن معلذذم يذذد علذذى العربيذذة تعلذذم الالهذذوتي، بذذالتعليم البدايذذة فذذي التحذذق لنذذدن، فذذي ولذذد: سذذال جذذورج 78

م التذذذي الكذذذريم، القذذذرآن لمعذذذاني ترجمتذذذه: أعمالذذذه أبذذذرز مذذذن أيًضذذذا، العبريذذذة اللغذذذة يذذذتقن  علذذذى احتذذذوت بمقدمذذذة لهذذذا قذذذدَّ
 ومحكمذذذة واضذذذحة سذذذال ترجمذذذة: "بذذذدوي عبذذذدالرحمن عنهذذذا يقذذذول أن الغريذذذب ومذذذن والشذذذبهات، االفتذذذراءات مذذذن كثيذذذر

 .م0522 عام األلمانية إلى القرآن ُترِجم عنها إذ عشر؛ الثامن القرن طوال عظيًما رواًجا راجت ولهذا مًعا؛
 .21 ص السابق، المرجع: قاشا سهيل  79
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غــــــــة غ، الــــــــذي عكــــــــف علــــــــى دراســــــــة الل1110 - 1140ومــــــــن بعــــــــده جــــــــاء "إدوارد هنــــــــري بــــــــاملر"  

العربيـــــــــة، وكـــــــــان يقـــــــــول عذهـــــــــا: إنهـــــــــا أحـــــــــب  اللغـــــــــات إلـــــــــى نفســـــــــه، ومـــــــــن العلمـــــــــاء البـــــــــارزين فـــــــــي 

غ، الـــــــــــذي درس اللغـــــــــــة العربيـــــــــــة، 1119 - 1130حقـــــــــــل الدراســـــــــــات العربيـــــــــــة: "ولـــــــــــيم رايـــــــــــت"  

ـــــــل مـــــــدة فـــــــي مدينـــــــة ليـــــــدن م 
الهولنديـــــــة مـــــــع املستشـــــــرق الهولنـــــــدي الشــــــــهير  Leiden وع 

ا للغـــــــــــــة العربيـــــــــــــة
 
ن أســـــــــــــتاذ  

ـــام  دوزي، وعـــــــــــــي  ـــات لنـــــــــــــدن، ودبلـــــــــــــن، وكمبريـــــــــــــدج، وقــــــــــ فـــــــــــــي جامعــــــــــ

  أســــــــتاذ  
بتحقيــــــــق كتــــــــاب: "الكامــــــــل للمبــــــــرد"، و"رحلــــــــة ابــــــــن جبيــــــــر"، وخلــــــــف رايــــــــت فــــــــي كرســــــــ ي 

"، وهــــــــــــو مستشــــــــــــرق 1194 - 1141اللغــــــــــــة العربيــــــــــــة بجامعــــــــــــة كمبــــــــــــردج روبرتســــــــــــون ســــــــــــمث "

ــــــــــا ل جنــــــــــة دائــــــــــرة املعــــــــــارف  أســــــــــكتلندي، درس العربيــــــــــة فــــــــــي جامعــــــــــة "أدنبــــــــــره"، وانتخــــــــــب رئيس 

 .البريطانية، ومن أهم أعماله: أديان الساميين، أنساب العرب

غ، الـــــــــــــذي درس العربيـــــــــــــة فـــــــــــــي جامعـــــــــــــة أكســـــــــــــفورد، وقـــــــــــــد 1190 - 1101وريتشـــــــــــــارد بيرتـــــــــــــون  

ا 
 
زار منــــــــــاطق عديــــــــــدة فــــــــــي الــــــــــوطن العربــــــــــي، وخاصــــــــــة الجزيــــــــــرة العربيــــــــــة، وقــــــــــد عمــــــــــل ضــــــــــابط

ا فـــــــــي الهنـــــــــد، ثـــــــــم عمـــــــــل فـــــــــي خدمـــــــــة بـــــــــالده فـــــــــي مصـــــــــر، وقـــــــــام بـــــــــرحال  ت فـــــــــي الجزيـــــــــرة، عســـــــــكري 

ا لهــــــــــــا فــــــــــــي كتابــــــــــــه:  ال ــــــــــــج إلــــــــــــى املدينــــــــــــة ومكــــــــــــةغ، ولــــــــــــورنس املعــــــــــــروف باســــــــــــم:  ونشــــــــــــر وصــــــــــــف 

ا للغة العربية بجامعة أكسفورد
 
 . لورانس العربغ، ومرجليوث الذي كان أستاذ

ــــــــة فــــــــي التصــــــــوف إلاســــــــالمي، وكــــــــذلك تومــــــــاس كاراليــــــــل صــــــــاحب  ونيكلســــــــون الــــــــذي يعتبــــــــر ججَّ

صـــــــــــلى ن عليـــــــــــه  -غ، وقـــــــــــد وضـــــــــــع فيـــــــــــه النبـــــــــــيَّ الكـــــــــــريم كتـــــــــــاب:  ألابطـــــــــــال وعبـــــــــــادة ألابطـــــــــــال

روا مجرا التاريخ -وسلم   .في قمة ألابطال الذين غيَّ
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مـــــــــة،   
 متقد 

 
وبلغـــــــــت  الدراســـــــــات العربيـــــــــة فـــــــــي الســـــــــنوات ألاولـــــــــى مـــــــــن القـــــــــرن العشـــــــــرين مرحلـــــــــة

أ صــــــت لدراســــــة اللغــــــات الشــــــرقية، وتبــــــوَّ  
 جديــــــدة، خص 

ظ
ــــــ ت  فــــــي جامعــــــة لنــــــدن كليــــــة  وأنش 

Sir Thomas Walker Arnold   مغ أول كرســـــ ي 1930 -م 1114الســـــير تومــــاس أرنولـــــد

لكســـــــــتاذية فـــــــــي قســـــــــم الدراســـــــــات العربيـــــــــة وإلاســـــــــالمية، وبـــــــــدأ "أرنولـــــــــد" حياتـــــــــه العلميـــــــــة فـــــــــي 

ـــــــــا فـــــــــي 
 
م العربيـــــــــة، وانتقــــــــل للعمـــــــــل باحث

َّ
ــــــــه للغـــــــــات فـــــــــتعل جامعــــــــة كامبريـــــــــدج؛ حيـــــــــث أةهـــــــــر حبَّ

ـــ  ـــة "علـــــــــــي أكـــــــــــرا"  عليكـــــــــــراغ فـــــــــــي الهنـــــــــــد؛ حيـــــــــــث أم ــــــــ ـــــــــــف جامعــــــــ
َّ
ى هنـــــــــــا  عشـــــــــــر ســـــــــــنوات، أل

ا للفلســـــــــفة فـــــــــي جامعـــــــــة 
 
خاللهـــــــــا كتابـــــــــه املشـــــــــهور:  الـــــــــدعوة إلـــــــــى إلاســـــــــالمغ، ثـــــــــم عمـــــــــل أســـــــــتاذ

ا ملكتبــــــــة إدارة الحكومــــــــة 1904الهــــــــور، وفــــــــي عــــــــام  ــــــــا مســــــــاعد  م عــــــــاد إلــــــــى لنــــــــدن ليصــــــــبح أمين 

ا غيـــــــــــر 
 
الهنديـــــــــــة التابعـــــــــــة لـــــــــــوزارة الخارجيـــــــــــة البريطانيـــــــــــة، وعمـــــــــــل فـــــــــــي الوقـــــــــــت نفســـــــــــه أســـــــــــتاذ

  
ـــام متفـــــــر  ـــــــا علـــــــى الطـــــــالب الهنـــــــود 1909غ فـــــــي جامعـــــــة لنـــــــدن، واختيـــــــر عــــ ا عام 

 
 مشـــــــرف

م ليكـــــــون 

 هيئــــــــــة تحريــــــــــر املوســــــــــوعة 
 
  العلميــــــــــة التــــــــــي شــــــــــار  فيهــــــــــا عضــــــــــوية

فــــــــــي بريطانيــــــــــا، ومــــــــــن املهــــــــــام 

بهولنـــــدا فـــــي طبعتهـــــا ألاولـــــى، والتحـــــق بمدرســـــة  Leiden إلاســـــالمية التـــــي صـــــدرت فـــــي ليـــــدن

ـــام الدراســــــــــــات الشــــــــــــرقية وإلافريقيــــــــــــة بجا ـــل 1911معــــــــــــة لنــــــــــــدن بعــــــــــــد تأسيســــــــــــها عـــــــــ م، وعمـــــــــ

ا فــــــــــــي الجامعــــــــــــة املصــــــــــــرية عــــــــــــام  ا زائــــــــــــر 
 
ـــات بجانــــــــــــب كتابــــــــــــه: 1930أســــــــــــتاذ م، لــــــــــــه عــــــــــــدة مؤلفـــــــــ

الـــــــــدعوة إلـــــــــى إلاســـــــــالم، ومذهـــــــــا:  الخالفـــــــــةغ، وكتـــــــــاب حـــــــــول العقيـــــــــدة إلاســـــــــالمية، وشـــــــــار  فـــــــــي 

ـــافة إلــــــــى العديــــــــد مــــــــن البحــــــــوث فــــــــي  تحريــــــــر كتــــــــاب: تــــــــراث إلاســــــــالم فــــــــي طبعتــــــــه ألاولــــــــى، باإلضـــــ

 .الفنون إلاسالمية
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ـــــــــا  وتصــــــــاعدت أهميــــــــة املســــــــتعربين البريطــــــــانيين فــــــــي الربــــــــع ألاول مــــــــن القــــــــرن العشــــــــرين؛ توازي 

مــــــــــع زيــــــــــادة أهميــــــــــة النفــــــــــوذ البريطــــــــــاني الاســــــــــتعماري فــــــــــي الشــــــــــرق ألاوســــــــــ ؛ فقــــــــــد احتاجــــــــــت  

إلامبراطوريــــــــة إلــــــــى التعــــــــرف علــــــــى املنطقــــــــة التــــــــي صــــــــارت تنخــــــــرط فــــــــي كــــــــل زواياهــــــــا، فجنــــــــدت 

  
املجـــــــــــاالت لدراســـــــــــة املنطقـــــــــــة وتقـــــــــــديم املشـــــــــــورة الضـــــــــــرورية، لكـــــــــــن الجهـــــــــــد  خبـــــــــــراء فـــــــــــي كـــــــــــل 

 .الرسمي لم يبدأ من الصفر

ى فـــــــــــــي اســـــــــــــتمرارية 
 
ـــــــــــــول

 
وبـــــــــــــرز بعـــــــــــــد الحـــــــــــــرب  العامليـــــــــــــة الثانيـــــــــــــة مستشـــــــــــــرقون لهـــــــــــــم اليـــــــــــــد  الط

 Sir الدراســـــــات إلاســـــــالمية فـــــــي بريطانيـــــــا؛ مـــــــن أمثـــــــال: ألفريـــــــد جيـــــــوم، وهـــــــاملتون جـــــــب

Hamilton R. A. Gibbذي يعتبــــر أبــــرز مستشــــرق بريطــــاني فــــي القــــرن العشــــرين، ولــــد ، الــــ

ـــاير 0"هـــــــــاملتون جـــــــــب" فـــــــــي إلاســـــــــكندرية فـــــــــي  م، ثـــــــــم انتقـــــــــل إلـــــــــى أســـــــــكتلندا وهـــــــــو فـــــــــي 1192ينــــــ

الخامســــــــــــــــة مــــــــــــــــن عمــــــــــــــــره للدراســــــــــــــــة هنــــــــــــــــا ، التحــــــــــــــــق بجامعــــــــــــــــة أدنبــــــــــــــــرة لدارســــــــــــــــة اللغــــــــــــــــات 

ا فــــــــــي مدرســــــــــة الدراســــــــــات الشــــــــــرقية وإلافريقيــــــــــة بجامعــــــــــة ل ــــــــــل محاضــــــــــر  م 
نــــــــــدن الســــــــــامية، ع 

ـــام  ا للغــــــــــة العربيــــــــــة عــــــــــام 1901عـــــــ
 
م، وتــــــــــدرَّج فــــــــــي املناصــــــــــب ألاكاديميــــــــــة حتــــــــــى أصــــــــــبح أســــــــــتاذ

  اللغــــــــة العربيــــــــة بجامعــــــــة أكســــــــفورد، انتقــــــــل إلــــــــى 1932
ل منصــــــــب كرســــــــ ي 

 
ــــــــغ

 
ــــــــب لش خ 

م، وانت 

ا ملركــــــــــــز دراســــــــــــات الشــــــــــــرق ألاوســــــــــــ  بجامعــــــــــــة  الواليــــــــــــات املتحــــــــــــدة ألامريكيــــــــــــة ليعمــــــــــــل مــــــــــــدير 

ا ل
 
 .لغة العربية في الجامعةهارفارد، بعد أن عمل أستاذ

باإلضـــــــــــــافة إلـــــــــــــى اهتمامـــــــــــــه اللغـــــــــــــوي، فقـــــــــــــد أضـــــــــــــاف إلـــــــــــــى ذلـــــــــــــك الاهتمـــــــــــــام  بتـــــــــــــاريخ إلاســـــــــــــالم 

 .وانتشاره، وقد تأثر بمستشرقين كبار من أمثال توماس آرنولد وغيره
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م، 1933مـــــــــــــن أبـــــــــــــزر إنتـــــــــــــاج "جـــــــــــــب":  الفتوحـــــــــــــات إلاســـــــــــــالمية فـــــــــــــي آســـــــــــــيا الوســـــــــــــطهغ ســــــــــــــنة 

ـــات الحديثــــــــــــــة فــــــــــــــي إلاســــــــــــــالمغ، ودراســــــــــــــات فــــــــــــــي ألادب العربــــــــــــــي املعاصــــــــــــــر ـــاب:  الاتجاهـــــــــــ ، وكتـــــــــــ

وشـــــــــار  فـــــــــي تـــــــــأليف:  إلـــــــــى أيـــــــــن يتجـــــــــه إلاســـــــــالم؟غ، وقـــــــــد انتقـــــــــل "جـــــــــب" مـــــــــن دراســـــــــة اللغـــــــــة 

وآلاداب والتــــــــــــــــاريخ إلـــــــــــــــــى دراســـــــــــــــــة العـــــــــــــــــالم إلاســـــــــــــــــالمي املعاصــــــــــــــــر، وهـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــا التفـــــــــــــــــت  إليـــــــــــــــــه 

الاستشــــــــــــــراق ألامريكــــــــــــــي حينمــــــــــــــا أنشــــــــــــــأ الدراســــــــــــــات إلاقليميــــــــــــــة أو دراســــــــــــــات املنــــــــــــــاطق، ولــــــــــــــه 

ـــاب بعنـــــــــــــوان:  املحمديـــــــــــــةغ، ثـــــــــــــم أعـــــــــــــاد نشــــــــــــــره بعنـــــــــــــوان:  إلاســـــــــــــالمغ، ولـــــــــــــه كتـــــــــــــاب عــــــــــــــن ك تــــــــــ

 .صلى ن عليه وسلم -الرسول 

 :Montgomery Watt "و  لك "مونت مري و ت

ـــايف" فــــــــي  م، والـــــــــده القســــــــيس "أنــــــــدرو وات"، درس فـــــــــي 1909مــــــــارس  14ولــــــــد فــــــــي "كــــــــر س فــــــ

د مـــــــــــــن: أكاديميـــــــــــــة الر  
واتســـــــــــــون بـــــــــــــأدنبرة وجامعـــــــــــــة ، وفـــــــــــــي كليـــــــــــــة جـــــــــــــورج 1919 - 1914كـــــــــــــل 

ـــة جينــــــــــــــا 1933 -م 1930م، وكليــــــــــــــة بـــــــــــــاليول بأكســــــــــــــفورد 1930 -م 1902أدنبـــــــــــــرة  م، وجامعــــــــــ

م إلـــــــــــــــى 1931م، وبجامعـــــــــــــــة أكســـــــــــــــفورد، وجامعـــــــــــــــة أدنبـــــــــــــــرة فـــــــــــــــي الفتـــــــــــــــرة مـــــــــــــــن 1933بأملانيـــــــــــــــا 

ة كنـــــــــــا س فـــــــــــي لنـــــــــــدن 1943م إلـــــــــــى 1940م، ومـــــــــــن 1939 ـــــــــــا لعـــــــــــدَّ م علـــــــــــى التـــــــــــوالي، عمـــــــــــل راعي 

ــــــــــا لقســــــــــم اللغــــــــــة العربيــــــــــة والدراســــــــــات إلاســــــــــالمية بجامعــــــــــة  وفــــــــــي أدنبــــــــــرة، عمــــــــــل "وات" رئيس 

ـــــــــــي للعمـــــــــــل 1914، نـــــــــــال درجـــــــــــة ألاســـــــــــتاذية عـــــــــــام 1929 - 1942أدنبـــــــــــرة فـــــــــــي الفتـــــــــــرة مـــــــــــن  ع 
، د 

د مـــــــــــــن الجامعـــــــــــــات آلاتيـــــــــــــة: جامعـــــــــــــة تورنتـــــــــــــو 
ا فـــــــــــــي كـــــــــــــل  ا زائـــــــــــــر 

 
، وكليـــــــــــــة 1921و 1913أســـــــــــــتاذ

 .1929 - 1921، وجامعة جورج تاون بواشنطن عام 1920فرنسا في بار س عام 
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فــــــــــات؛ مــــــــــن أشــــــــــهرها:  محمـــــــــد فــــــــــي مكــــــــــةغ، و محمــــــــــد فــــــــــي املدينــــــــــةغ، 
َّ
أصـــــــــدر العديــــــــــد مــــــــــن املؤل

و محمـــــــــــــد نبـــــــــــــي ورجـــــــــــــل دولـــــــــــــةغ، و الفلســـــــــــــفة إلاســـــــــــــالمية والعقيـــــــــــــدةغ، و الفكـــــــــــــر السياســـــــــــــ ي 

إلاســـــــــــــــالميغ، و تـــــــــــــــأثير إلاســـــــــــــــالم فـــــــــــــــي أوروبـــــــــــــــا القـــــــــــــــرون الوســـــــــــــــطهغ، و ألاصـــــــــــــــولية إلاســـــــــــــــالمية 

المية النصــــــــــــــرانيةغ، ومــــــــــــــن أواخــــــــــــــر كتبــــــــــــــه:  مــــــــــــــوجز تــــــــــــــاريخ والتحــــــــــــــديثغ، و العالقــــــــــــــات إلاســــــــــــــ

م، وكتـــــــــــاب:  الفتـــــــــــرة 1991م، و حقيقـــــــــــة الـــــــــــدين فـــــــــــي عصـــــــــــرناغ ســـــــــــنة 1992إلاســـــــــــالمغ ســـــــــــنة 

ـــــــــــــا 1991التكوينيـــــــــــــة للفكـــــــــــــر إلاســـــــــــــالميغ ســـــــــــــنة  م، وقـــــــــــــد تقاعـــــــــــــد عـــــــــــــن العمـــــــــــــل وأصـــــــــــــبح راعي 

 .إلحدا الكنا س في منطقة أدنبرة

 م:1440 -م 1151)د فيد صمو يل مرجوليو   Margoliouth واناك

ـــــــــــه العلميـــــــــــة بدراســـــــــــة اليونانيـــــــــــة والالتينيـــــــــــة، ثـــــــــــم اهـــــــــــتمَّ بدراســـــــــــة اللغـــــــــــات 
 
الـــــــــــذي بـــــــــــدأ حيات

م العربيــــــة؛ ومــــــن أشــــــهر مؤلفاتــــــه: مــــــا كتبــــــه فــــــي الســــــيرة النبويــــــة، وكتابــــــه عــــــن 
َّ
الســــــامية فــــــتعل

ســـــــــــمت 
َّ
إلاســـــــــــالم، وكتابـــــــــــه عـــــــــــن العالقـــــــــــات بـــــــــــين العـــــــــــرب واليهـــــــــــود، ولكـــــــــــن هـــــــــــذه الكتابـــــــــــات ات

لتحيــــــــز، والبعــــــــد الشــــــــديد عــــــــن املوضــــــــوعية؛ كمــــــــا وصــــــــفها عبــــــــدالرحمن بــــــــدوي بالتعصــــــــب وا

 فـــــــــي موســـــــــوعته عـــــــــن الاستشـــــــــراقغ، ولكـــــــــن يحســـــــــب لـــــــــه اهتمامـــــــــه بـــــــــالتراث العربـــــــــي؛ كنشـــــــــره 

لكتــــــــاب: م جــــــــم ألادبــــــــاء ليــــــــاقوت الحمــــــــوي، ورســــــــائل أبــــــــي العــــــــالء املعــــــــري، وغيــــــــر ذلــــــــك مــــــــن 

 .ألابحاث

 :تيويمكن لنا إيجاز أهم خصائ  هذه املدرسة في آلا
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يمتـــــــــــاز الاستشـــــــــــراق البريطـــــــــــاني بارتباطـــــــــــه بالحركـــــــــــة الاســـــــــــتعمارية، ومحاولـــــــــــة ترســـــــــــيخ  •

 .السياسات الاستعمارية إلانجليزية في الشرق 

ا ملصــــــــــالح بريطانيــــــــــا الاقتصــــــــــادية والسياســــــــــية التــــــــــي  • الاهتمــــــــــام باللغــــــــــة العربيــــــــــة؛ نظــــــــــر 

 .تربطها بالعالم العربي

د والشــــــمول فــــــي •  -تــــــاريخ  -ســــــائر الدراســــــات الشــــــرقية "آداب  تتميــــــز هــــــذه املدرســــــة بالتعــــــد 

 ."فنون وعمارة وآثار -علوم  -فلسفة 

صـــــــه الـــــــدقيق فـــــــي أحـــــــد  • ـــــــا بالتخصصـــــــية الدقيقـــــــة، فكـــــــل  مستشـــــــرقد لـــــــه تخص  ـــــــز أيض  تتميَّ

 .مجاالت املعرفة الشرقية

الاهتمــــــــام بدراســــــــة املعــــــــارف الخاصــــــــة باملنطقــــــــة الجغرافيــــــــة التــــــــي تقــــــــع تحــــــــت قبضــــــــتها  •

ا الاســــــــــتعمارية  "مصــــــــــر وإفريقيــــــــــا الســــــــــوداء"، مــــــــــع إلاهمــــــــــال الواضــــــــــح لشــــــــــمال إفريقيــــــــــا؛ نظــــــــــر 

 .لوقوعه تحت قبضة الاستعمار الفرن  ي

  ملحاجر   لتاسعة :

 مد رس  ستشر ق :  ملدرسة ألاملانية :

املستشــــــــــــــــرقون ألاملــــــــــــــــان بالجديــــــــــــــــة فــــــــــــــــي البحــــــــــــــــث حتــــــــــــــــى اصــــــــــــــــطبغت الدراســــــــــــــــات  تميــــــــــــــــز        

إلاســـــــالمية فـــــــي أوروبـــــــا فـــــــي وقـــــــت مـــــــن ألاوقـــــــات بالصـــــــبغة ألاملانيـــــــة. ويقـــــــول فـــــــي ذلـــــــك الـــــــدكتور 

الســــــــامرا ي "ومــــــــع كــــــــل هــــــــذا فــــــــ ن املدرســــــــة ألاملانيــــــــة وحــــــــدها أةهــــــــرت اهتمامــــــــا علميــــــــا جــــــــادا 

شـــــــــراقية ألاوروبيـــــــــة وذكـــــــــر أمثلـــــــــة باإلســـــــــالم فـــــــــي وقـــــــــت مبكـــــــــر عـــــــــن غيرهـــــــــا مـــــــــن املـــــــــدارس الاست
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علـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا الاهتمـــــــــــــــام باملخطوطـــــــــــــــات وبالتـــــــــــــــاريخ إلاســـــــــــــــالمي حيـــــــــــــــث ةهـــــــــــــــر كتـــــــــــــــاب مغـــــــــــــــازي 

تــــــــاريخ ألادب ’الواقــــــــدي وبــــــــدأ تحقيــــــــق كتــــــــاب الطبــــــــري، وةهــــــــرت جهــــــــود بروكلمــــــــان فــــــــي كتابــــــــه 

  .‘العربي

 فــــــــي العديــــــــد مــــــــن الجامعــــــــات، وقــــــــد لحــــــــق الاستشــــــــراق 
 
ومــــــــا زال الاستشــــــــراق ألاملــــــــاني مزدهــــــــرا

ملـــــــــــاني غيـــــــــــره فـــــــــــي الاهتمـــــــــــام بالقضـــــــــــايا املعاصـــــــــــرة فقـــــــــــد قـــــــــــدم املستشـــــــــــرق رايذهـــــــــــارد شـــــــــــولتز ألا

فـــــــــــــي جامعـــــــــــــة برنســـــــــــــتون بالواليـــــــــــــات املتحـــــــــــــدة بعنـــــــــــــوان  1911محاضـــــــــــــرة فـــــــــــــي شـــــــــــــهر ســـــــــــــبتمبر 

 .80‘إلاسالم السياس ي في القرن العشرين’

 :إن املتتبع لحركة الاستشراق ألاملاني يالح  أنه اخت  بمزايا عدة مذها

قـــــــــل بـــــــــين الدراســـــــــات الاستشـــــــــراقية ل خضـــــــــوع لغايـــــــــات سياســـــــــية أو اســـــــــتعمارية كـــــــــان ألا – 1

أو دينيــــــــة بخــــــــالف الاستشـــــــــراقات ألاوروبيــــــــة ألاخـــــــــراغ أملانيــــــــا التـــــــــي لــــــــم يـــــــــتح لهــــــــا أن تســـــــــتعمر 

الــــــــــبالد العربيــــــــــة أو إلاســــــــــالمية، ولــــــــــم تهــــــــــتم بنشــــــــــر الــــــــــدين املســــــــــي ي فــــــــــي الشــــــــــرقغ. ولــــــــــم تــــــــــؤثر 

 هــــــــذه ألاهــــــــداف فــــــــي شــــــــكل عــــــــام فــــــــي دراســــــــات امل
 
ستشــــــــرقين ألاملــــــــان وبقيــــــــت محافظــــــــة غالبــــــــا

علــــــــــــــــى التجــــــــــــــــرد وعلــــــــــــــــى الــــــــــــــــرو  العلميــــــــــــــــة. وإذا ةهــــــــــــــــرت بعــــــــــــــــت الدراســــــــــــــــات الاستشــــــــــــــــراقية 

 ألاملانية تخالف ذلك، فهذا ألامر ال يمكن تعميمه على الدراسات كلها.

لــــــم تكــــــن دراســـــــات املستشــــــرقين ألاملــــــان عــــــن العـــــــرب وإلاســــــالم والحضــــــارة إلاســـــــالمية  –2

لــــــــى الغالــــــــب بــــــــرو  عدائيــــــــة. نعــــــــم نجــــــــد بعــــــــت املستشــــــــرقين أتــــــــوا بــــــــآراء العربيــــــــة متصــــــــفة ع

« تـــــــــاريخ القـــــــــرآن»فـــــــــي كتابـــــــــه  1930ال توافـــــــــق املســـــــــلمين  كحـــــــــال آراء نولدكـــــــــه املتـــــــــوفى ســـــــــنة 
                                                           

 21ص. 2112 ،االمارات، للثقافة األعلى المجلس العربي التراث في المستشرقين جهود: عبدالرؤوف عوني محمد  80



85 
 

ـــام  ـــه الـــــــــــى اللغـــــــــــة العربيـــــــــــة عــــــــ ألاســـــــــــتاذ جـــــــــــورج تـــــــــــامرغ. لـــــــــــم نعـــــــــــرف مـــــــــــن  0004الـــــــــــذي ترجمــــــــ

ـــل بـــــــــــالعكس، املستشـــــــــــرقين مـــــــــــن تعمـــــــــــدوا عـــــــــــداء العـــــــــــرب وإلاســـــــــــالم، والـــــــــــدس والتشـــــــــــ ويه، بــــــــ

اتصــــــــــــفت دراســــــــــــاتهم بــــــــــــرو  إ جــــــــــــاب وتقــــــــــــدير وحــــــــــــب وإنصــــــــــــاف. نجــــــــــــد هــــــــــــذه الــــــــــــرو  عــــــــــــن 

ـــاس متـــــــــين «شـــــــــهيد ألادب العربـــــــــي»رايســـــــــكه الـــــــــذي ســـــــــمى نفســـــــــه  ، والـــــــــذي يعتبـــــــــر واضـــــــــع أســــــ

 عنـــــــد جـــــــورج جـــــــاكلوب فـــــــي كتابـــــــه 
 
أثـــــــر الشـــــــرق »لدراســـــــة العربيـــــــة فـــــــي أوروبـــــــا. ونجـــــــدها أيضـــــــا

عاصـــــــرين علـــــــى غـــــــرار ز غريـــــــد هونكـــــــه فـــــــي كتابهـــــــا ، كمـــــــا نجـــــــدها لـــــــدا امل«فـــــــي العصـــــــر الوســـــــي 

 .«شمس العرب تسطع على الغرب»

 يحتــــــــذا بــــــــه، إذ عمــــــــل  – 3
 
 نــــــــادرا

 
املــــــــن ج العلمــــــــي الــــــــدقيق الــــــــذي يعتبــــــــر عنــــــــد بعضــــــــهم مثــــــــاال

املستشـــــــــــرقون بحـــــــــــب وحماســــــــــــة بقـــــــــــدر مــــــــــــا أســـــــــــعفتهم املعرفـــــــــــة واملصــــــــــــادر. ولقـــــــــــد اســــــــــــتدر  

 بعضــــــــــــهم علــــــــــــى بعــــــــــــت بــــــــــــ خالص و ــــــــــــ ح بعضــــــــــــهم أخطــــــــــــاء بعــــــــــــت، 
 
وكــــــــــــانوا علمــــــــــــاء حقــــــــــــا

 .81يقبلون كل نقد وتصحيح

  ت ااات  ستشر ق ألاملاني : 

ـــل التعلـــــــــــــيم 1 ـــي: الاهتمـــــــــــــام باللغـــــــــــــة العربيـــــــــــــة والنحـــــــــــــو العربـــــــــــــي مـــــــــــــن أجــــــــــ ـــ الاتجـــــــــــــاه التعليمــــــــــ ـــــــــــ

  .والتدر س

ـــــــــــ الاتجـــــــــــاه التنـــــــــــويري والـــــــــــوعي الرومان ـــــــــــ ي، فحركـــــــــــة التنـــــــــــوير وحركـــــــــــة الـــــــــــوعي الرومان ـــــــــــ ي 2 ـ

 .شرق وبخاصة العرب ودراسة أدبهم ولغتهمأديا إلى توجه متحمس إلى ال
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ـــــــــــــ الاتجـــــــــــــاه التــــــــــــاريخي، و هـــــــــــــدف إلـــــــــــــى دراســــــــــــة ألادب العربـــــــــــــي واللغــــــــــــة العربيـــــــــــــة باعتبارهمـــــــــــــا 3

 .وثائق تاريخية قيمة ملعرفة حياة العرب ونم  تفكيرهم

 .ـ الاتجاه الفني، وهو  هتم بدراسة ألادب العربي دراسة فنية4

ــــــــــ الاتجــــــــــاه الاجتمــــــــــاعي، و هــــــــــتم بدرا5 ســــــــــة ألادب العربــــــــــي وفكــــــــــرهم وحضــــــــــارتهم غيــــــــــر منعــــــــــزل ـ

 .عن السياق الاجتماعي والسياس ي

اعتنــــــــى املستشــــــــرقون ألاملــــــــان بتراثنــــــــا العربــــــــي بالكشــــــــف والجمــــــــع واملحافظــــــــة والتقــــــــويم  وقــــــــد

والتحقيـــــــــــــــق والفهرســـــــــــــــة والدراســـــــــــــــة والترجمـــــــــــــــة والنشـــــــــــــــر والتصـــــــــــــــنيف والتـــــــــــــــأليف، وأقـــــــــــــــاموا 

لنشـــــــــــــره ودراســـــــــــــته وتدر ســـــــــــــه املعاهـــــــــــــد والجامعــــــــــــــات واملطـــــــــــــابع واملجـــــــــــــالت ودوائـــــــــــــر املعــــــــــــــارف 

 .واملؤتمرات

ـــأثر بـــــــــــه ومـــــــــــذهم مـــــــــــن تجـــــــــــاوز ذلـــــــــــك إلـــــــــــى أن ت لقـــــــــــه أدبنـــــــــــا العربـــــــــــي تلقيـــــــــــا منتجـــــــــــا إبـــــــــــداعيا، وتــــــــ

ــا وفكريــــــــا. وخيــــــــر مثــــــــال علــــــــى ذلــــــــك جوتــــــــه الــــــــذي نظــــــــم قصــــــــائد حــــــــاكه فيهــــــــا الشــــــــعراء  جماليــــــ

العـــــــــرب، وبكــــــــــه كمــــــــــا كــــــــــانوا يبكــــــــــون علــــــــــى فـــــــــراق ألاحبــــــــــة. ولقــــــــــد وصــــــــــل ببعضــــــــــهم إلــــــــــى شــــــــــراء 

أوالد املخطوطــــــــــات العربيــــــــــة، واعتبارهــــــــــا كــــــــــأوالدهم، فهــــــــــذا رايســــــــــكه  يقــــــــــول:  لــــــــــيس عنــــــــــدي 

ولكــــــــــــن أوالدي يتــــــــــــامه بــــــــــــدون أب وأعنــــــــــــي بهــــــــــــم املخطوطــــــــــــاتغ. واهــــــــــــتم رايســــــــــــكه بالدراســــــــــــات 

ـــة وألادب العربـــــــــــي غيـــــــــــر مكتـــــــــــرث باملصـــــــــــاعب التـــــــــــي واجهتـــــــــــه إبـــــــــــان حياتـــــــــــه مـــــــــــن جـــــــــــراء  العربيــــــــ

قب  بشهيد ألادب العربيغ
 
 82ذلك إلى أن ل
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 (Wustenfeld( )1101 -1144وستنفلد " فرد نند )- 1

رس اللغــــــــــات الشــــــــــرقية علــــــــــى أكبــــــــــر أســــــــــاتذة وطنــــــــــه ، ثــــــــــم جعــــــــــل ولــــــــــد فــــــــــي أعمــــــــــال هــــــــــانوفر ود

أســـــــتاذا للعربيــــــــة فـــــــي غوطــــــــا، وتآليفــــــــه العربيـــــــة عبــــــــارة عـــــــن مكتبــــــــة واســــــــعة تزيـــــــد عــــــــن مــــــــائتي 

تــــــــأليف بــــــــين كتــــــــاب صــــــــغير وكبيــــــــر، وقــــــــد أدا للعلــــــــوم الشــــــــرقية خدمــــــــة ال تن ــــــــ ى بمــــــــا نشــــــــره 

قـــــــــــــــــب  مصـــــــــــــــــرغ مـــــــــــــــــن املصـــــــــــــــــنفات القديمـــــــــــــــــة ، ومـــــــــــــــــن أهمها: آثـــــــــــــــــارالبالدغ للقزويني، أخبـــــــــــــــــار 

 83للمقريزي. 

 غ  Johann Jakob Reiske( )1716-1774)-ر ي كه جا وب  واا -0

يعـــــــد مؤســــــــس الدراســــــــات العربيــــــــة فــــــــي أملانيــــــــا حيــــــــث بــــــــدأ بتعلــــــــيم نفســــــــه العربيــــــــة، ثــــــــم درس 

بدراســــــة، وانتقــــــل إلــــــى جامعــــــة ليــــــدن لدراســــــة املخطوطــــــات  Leipzig فــــــي جامعــــــة ليبــــــزي 

ــا، كمــــــــــــــا اللغــــــــــــــة العربيــــــــــــــة، و  الحضــــــــــــــارة إلاســــــــــــــالمية، وتحــــــــــــــدث عــــــــــــــن اهتمامــــــــــــــه العربيــــــــــــــة فيهــــــــــــ

ـــائال:" لـــــــيس عنـــــــدي أوالد، ـــات قــــ ولكـــــــن أوالدي يتـــــــامه بـــــــدون أب ؛ وأعنـــــــي بهـــــــم  )باملخطوطــــ

املخطوطـــــــــــات ،وهـــــــــــو أول مـــــــــــن نشـــــــــــر معلقـــــــــــة طرفـــــــــــة بـــــــــــن العبـــــــــــد بشـــــــــــر  ابـــــــــــن النحـــــــــــاس مـــــــــــع 

 م 1240ترجمتها إلى الالتينية سنة 

   (Brockelmann Carl()1456-1161( )1161-1456) -بروكلما  كارل -3

ولـــــــد فـــــــي مدينــــــــة روســـــــتو  ، بـــــــدأ دراســــــــة اللغـــــــة العربيـــــــة وهــــــــو فـــــــي املرحلـــــــة الثانويــــــــة ، ودرس 

ـــات الكالســـــــــيكية  اليونانيـــــــــة والالتينيـــــــــةغ ،  ـــات الشـــــــــرقية اللغــــــ فـــــــــي الجامعـــــــــة فضـــــــــال عـــــــــن اللغــــــ
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بدراســـــــــة التـــــــــاريخ، ونـــــــــال شـــــــــهادة  Noldeke ودرس علـــــــــى يـــــــــدي املستشـــــــــرق نولدكـــــــــه

هــــــــــــوت، إلاســــــــــــالمي، ولــــــــــــه فــــــــــــي هــــــــــــذا املجــــــــــــال كتــــــــــــاب مشــــــــــــهور الــــــــــــدكتوراه فــــــــــــي الفلســــــــــــفة والال 

 تــــــــــــــأريخ الشــــــــــــــعوب إلاســــــــــــــالميةغ، ولكنــــــــــــــه ملــــــــــــــيء باملغالطــــــــــــــات علــــــــــــــى إلاســــــــــــــالم، ومــــــــــــــن أشــــــــــــــهر 

مؤلفاتــــــــه كتـــــــــاب  تــــــــأريخ ألادب العربـــــــــيغ الــــــــذي تـــــــــرجم فــــــــي ســـــــــتة مجلــــــــدات ، وفيـــــــــه رصــــــــد ملـــــــــا 

ق كتــــــــب فــــــــي اللغــــــــة العربيــــــــة فــــــــي العلــــــــوم املختلفــــــــة مــــــــن مخطوطــــــــات، مكــــــــان وجودهــــــــا، وحقــــــــ

املجلـــــــــــد الثـــــــــــامن مـــــــــــن طبقـــــــــــات ابـــــــــــن ســـــــــــعد، وصـــــــــــنف فهـــــــــــرس ووصـــــــــــفها وبـــــــــــي املخطوطـــــــــــات 

 .الشرقية في مكتبة البلدية في بروسال وهمبورج

  Jullius Wellhausen ( 1844-1918) وليوس ڤلهاو   -4 

تخصـــــــــــ  فـــــــــــي دراســـــــــــة التـــــــــــاريخ إلاســـــــــــالمي والفـــــــــــرق إلاســـــــــــالمية، مـــــــــــن أبـــــــــــرز إنتاجـــــــــــه تحقيـــــــــــق 

العربيــــــــــة وســـــــــــقوطها" ، ومـــــــــــن اهتماماتــــــــــه بـــــــــــالفرق إلاســـــــــــالمية  تــــــــــاريخ بعنـــــــــــوان "إلامبراطوريـــــــــــة

الطبــــــــري، وألــــــــف كتابــــــــا تــــــــأليف كتابيــــــــه "ألاحــــــــزاب املعارضــــــــة فــــــــي إلاســــــــالم" وكتابــــــــه "الخــــــــوارج 

والشـــــــــــــيعة" وكتــــــــــــــب عـــــــــــــن الرســــــــــــــول صـــــــــــــل ان عليــــــــــــــه وســـــــــــــلم فــــــــــــــي كتابـــــــــــــه "تنظــــــــــــــيم محمــــــــــــــد 

 ل جماعة في املدينة" وكتابه "محمد والسفارات التي وجهت إليه".

 :الهلندي  إلاستشراق

إن الحـــــــــــديث عـــــــــــن تقييـــــــــــد وتحديـــــــــــد التـــــــــــاريخ ألان ـــــــــــح لحركـــــــــــة إلاستشـــــــــــراق الانجليـــــــــــزي        

هــــــــو الرجــــــــوع إلــــــــى مــــــــا قبــــــــل الحــــــــروب الصــــــــليبية، خاصــــــــة التــــــــي تفشــــــــت فــــــــي البلــــــــدان العربيــــــــة 

إلاســـــــــــــالمية تحـــــــــــــت رايـــــــــــــة الصـــــــــــــليبيين ونـــــــــــــذكر مذهـــــــــــــا بـــــــــــــالد ألانـــــــــــــدلس التـــــــــــــي ال تـــــــــــــزال واجهـــــــــــــة 
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ومخلفـــــــــــات الحـــــــــــروب الصـــــــــــليبية، "ويرجـــــــــــع بعـــــــــــت البـــــــــــاحثين بدايـــــــــــة الســـــــــــتذكار مســـــــــــتهدفات 

 .84إلاستشراق الانجليزي إلى جامعاتها ومدارسها"

ومــــــــــــن أبــــــــــــرز البــــــــــــاحثين الــــــــــــذين قــــــــــــاموا بــــــــــــرحالت واســــــــــــعة فــــــــــــي البلــــــــــــدان العربيــــــــــــة إلاســــــــــــالمية 

خاصــــــــــــة ألانــــــــــــدلس التــــــــــــي كانــــــــــــت تعتبــــــــــــر جنــــــــــــة للعلــــــــــــوم ومعنــــــــــــى ان فــــــــــــي ألاره، أمــــــــــــا ســــــــــــوريا 

" وكـــــــــــــان مـــــــــــــن بـــــــــــــين أو رد أوفابددددددددددددداتالحضـــــــــــــارة إلاســـــــــــــالمية هـــــــــــــو املستشـــــــــــــرق "فكانـــــــــــــت مهـــــــــــــدا 

البـــــــــاحثين الـــــــــذين تـــــــــأثروا بالحضـــــــــارة العربيـــــــــة فأهمتـــــــــه اللغـــــــــة العربيـــــــــة  فـــــــــاهتم بهـــــــــا  وعـــــــــزم 

ـــى بريطانيــــــــا »علــــــــى تعليمهــــــــا حتــــــــى يــــــــتمكن مــــــــن دراســــــــة العلــــــــوم إلاســــــــالمية،  ـــه إلـــــ ولــــــــدا عودتـــــ

اليـــــــد الحكـــــــم باســـــــم هنـــــــري الثـــــــاني، اشـــــــتغل معلمـــــــا لالميـــــــر هنـــــــري الـــــــذي  تقلـــــــد فيمـــــــا بعـــــــد مق

 .85«ومن أهم آثاره كتابه املسائل الطبيعية، وألاصول إلقليدس، وغيرها من آلاثار

فتوافــــــــــــد املستشــــــــــــرقون علــــــــــــى املشــــــــــــرق العربــــــــــــي بغــــــــــــره الدراســــــــــــة كواجهــــــــــــة مبدئيــــــــــــة تحــــــــــــت 

ـــات  ـــات السياســـــــــــــــــية والـــــــــــــــــدوافع النفســـــــــــــــــية، فاختلفـــــــــــــــــت إتجاهـــــــــــــــــات الاهتمامــــــــــــــ قنـــــــــــــــــاع الغايــــــــــــــ

ـــالعلوم العربيـــــــــــة الا  ســـــــــــالمية فـــــــــــي الشـــــــــــرق مـــــــــــن تحقيـــــــــــق املخطوطـــــــــــات وترجمتهـــــــــــا  وحفظهـــــــــــا بــــــــ

ــاء علــــــــى بــــــــوادر  ـــددت أســــــــماء هــــــــؤالء، وال يمكــــــــن ذكرهــــــــا كلهــــــــا بنــــــ مــــــــن الضــــــــياع والتلــــــــف، فتعـــــ

 البحث والتنقيب

ـــي اســـــــتوفت جميـــــــع العلـــــــوم العربيـــــــة، مـــــــن بـــــــين أشـــــــهر هـــــــؤالء  تومـــــــاس بـــــــراون »الشاســـــــعة والتــــ

ـــقيلية، يلقـــــــــب بالقاضـــــــــ ي بـــــــــرا ون، وروبـــــــــرت أوف تتشـــــــــر، دانييـــــــــل الـــــــــذي كـــــــــان قاضـــــــــيا فـــــــــي صــــــ

                                                           
 2100 األفكذذذار، عذذذالم ط، د اإلسذذذالمي، التذذذاريخ فذذذي الفكريذذذة واالتجاهذذذات االستشذذذراق المطبقذذذاني، صذذذالح مذذذازن  84

 25. ،ص
 .25المرجع نفسه ، ص  85
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أوف مــــــــورلي، ميخائيــــــــل ســــــــكوت وروجـــــــــر بيكون،كــــــــل هــــــــؤالء حملـــــــــوا ثقافــــــــة عربيــــــــة وترجمـــــــــوا 

ـــات الكتـــــــــب العربيـــــــــة، ولكـــــــــن هـــــــــذه البدايـــــــــة البـــــــــاكرة  ـــنفوا  الكثيـــــــــر مـــــــــن أمهــــــ الكثيـــــــــر عذهـــــــــا وصــــــ

 .8687لم تستطع خلق تيار كبيريمكن وصفه بالحركة الاستشراقية 

ـــة الحقيقيــــــــــــــــــة لالستشــــــــــــــــــراق ويمكــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــول أن القــــــــــــــــــرن الســــــــــــــــــا بع عشــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــو الانطالقـــــــــــــــ

هـــــــذا وقـــــــد شـــــــهد القرنـــــــان الســـــــابع عشـــــــر والثـــــــامن عشـــــــر امليالديـــــــان ةهـــــــور عـــــــدد »الانجليـــــــزي. 

 Pocoke Edward) (1141-1202مــــــن املستشــــــرقين الانجليـــــــز مــــــذهم إدوارد بوكـــــــو  غ

"نمددددددداذج مدددددددن تددددددداري  "وتحقيـــــــق  ميدددددددة  لغجدددددددم للطغر  دددددددي  "ومـــــــن أبـــــــرز املختصـــــــر فـــــــي الـــــــدول (

توجــــــــــــه علمــــــــــــاء الاستشــــــــــــراق الانجليــــــــــــزي إلــــــــــــى  88 ملختصددددددددددددر ئددددددددددددي  لدددددددددددددول""كتاباتــــــــــــه " لعددددددددددددرب 

ـــات البريطانيــــــــة  ـــام خاصــــــــة باللغــــــــة  العربيــــــــة لــــــــدمجها فــــــــي الجامعـــــ إنشــــــــاء كراســــــــ ي وكــــــــذا أقســـــ

 .193189م وأوكسفورد 1930الكبرا على غرار جامعتي كامبردج 

ـــام ومـــــــــن بـــــــــين املستشـــــــــرقين الـــــــــذين كـــــــــان لهـــــــــم وقـــــــــع خـــــــــاص فـــــــــي هـــــــــذه الحقبـــــــــة  الزمنيـــــــــة  وليــــــ

مغ، والــــــــــذي بــــــــــال  فــــــــــي دراســــــــــة اللغــــــــــة العربيــــــــــة والثقافــــــــــة إلاســــــــــالمية، 1130 -م  1212بــــــــــوول 

إال أنــــــــه وبســــــــبب خلفيتــــــــه للكنيســـــــــة اتخــــــــذ موقفــــــــا معاديــــــــا مـــــــــن إلاســــــــالم ومــــــــن نبيــــــــه عليـــــــــه »

 90الصالة والسالم  في كتاباته املنشورة.
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ـــدت الحركــــــــة الاستشــــــــراقية علــــــــى مــــــــن ج الذاتيــــــــة فــــــــ       ي دراســــــــة التــــــــراث الشــــــــروي لقـــــــد اعتمـــــ

إن مــــــــا لفــــــــت الانتبــــــــاه فــــــــي الحركــــــــة الاسشــــــــراقية أنهــــــــا ابتعــــــــدت عــــــــن املوضــــــــوعية فــــــــي دراســــــــتها 

الشـــــــــــروي، وركـــــــــــزت دراســـــــــــتها علـــــــــــى مبـــــــــــدأ الذاتيـــــــــــة نتيجـــــــــــة أهـــــــــــداف محظـــــــــــورة عـــــــــــن .للتـــــــــــراث 

غيـــــــــــره مـــــــــــن املـــــــــــدارس وممـــــــــــا يالحـــــــــــ  أن الاستشـــــــــــراق الانجليـــــــــــزي كـــــــــــان متميـــــــــــزا الاستشـــــــــــراقية 

ول بالطـــــــــــــــابع الـــــــــــــــديني، فـــــــــــــــاهتموا باإلســـــــــــــــالم واللغـــــــــــــــة العربيـــــــــــــــة كـــــــــــــــم بصـــــــــــــــفته املستشـــــــــــــــهد ألا 

اســــــــــــــــتوفت كتــــــــــــــــ هم العديــــــــــــــــد مــــــــــــــــن ترجمــــــــــــــــات القــــــــــــــــرآن بمفــــــــــــــــاهيم مختلفــــــــــــــــة تحــــــــــــــــت نظريــــــــــــــــة 

لــــــــــه ألاكاذيــــــــــب وألاســــــــــاطير ،كمــــــــــا استرشــــــــــدوا إلــــــــــى الرهبــــــــــان باملوافقــــــــــة  الاعتباطيــــــــــة، ملفقــــــــــي 

ـــلم ـــدف تنصـــــــــــــــــــير املســــــــــــــــ ـــى ترجمـــــــــــــــــــة الكتـــــــــــــــــــب النصـــــــــــــــــــرانية إلـــــــــــــــــــى اللغـــــــــــــــــــة العربيـــــــــــــــــــة بهــــــــــــــــ ين علــــــــــــــــ

هــــــــــؤوالء علـــــــــى تعلــــــــــم اللغـــــــــة العربيــــــــــة ألنهـــــــــا وســــــــــيلة التواصـــــــــل مــــــــــع هـــــــــذه الشــــــــــعوب  .فحـــــــــرص

فهــــــــا العــــــــرب، 
 
إلاســــــــالمية. وكــــــــذلك الاطــــــــالع علــــــــى املوســــــــوعات العربيــــــــة مــــــــن خــــــــواطر وكتــــــــب أل

كمــــــــا يمكــــــــن إلاشــــــــارة إلــــــــى تســــــــلي  الضــــــــوء علــــــــى مــــــــا ألفــــــــه العــــــــرب ضــــــــد النصــــــــرانية، إذ كــــــــان 

ت والاهتمامــــــــــات هــــــــــو دراســــــــــة العــــــــــرب مــــــــــن الهــــــــــدف ألاساســــــــــ ي مــــــــــن وراء كــــــــــل هــــــــــذه الدراســــــــــا

 جميع النوا ي حتى يتمكن هؤالء الولوج بكل سهولة إلى العالم إلاسالمي. 

وفــــــــــــي مطلــــــــــــع القــــــــــــرن الثــــــــــــامن عشــــــــــــر ازدهــــــــــــر الاستشــــــــــــراق متأثرابعوامــــــــــــل عديــــــــــــدة  أشــــــــــــهرها:  

إنشـــــــــــــــــاء كرســـــــــــــــــيين جديـــــــــــــــــدين للعربيـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــي جـــــــــــــــــامعتي أكســـــــــــــــــفورد وكامبريـــــــــــــــــدج، والتوســـــــــــــــــع 

" إمامــــــــا للدراســــــــات الهنديــــــــة فــــــــي ، فــــــــي أوروبــــــــا يــــــــوم وليددددددددام جددددددددونزير "الانجليــــــــزي إذا عــــــــد الســــــــ

 .91« ذا 
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وهــــــــذا راجــــــــع إلــــــــى رغبــــــــة الطلبــــــــة الغــــــــربيين فــــــــي دراســــــــة العلــــــــوم الشــــــــرقية بــــــــل أثــــــــر ذلــــــــك حتــــــــى 

علــــــــــى الدراســــــــــات الشــــــــــرقية فــــــــــي إســــــــــبانيا وأملانيــــــــــا وغيرهــــــــــا مــــــــــن الــــــــــدول ألاوروبيــــــــــة، التيكانــــــــــت 

ـــل بـــــــــين ـــدت عالقـــــــــة التواصــــــ أوروبـــــــــا والشـــــــــرق، متخطيـــــــــة بـــــــــذلككل  مهتمـــــــــة بـــــــــذلك لهـــــــــذا توطــــــ

مـــــــــــا جـــــــــــاء بـــــــــــه هـــــــــــؤالء مـــــــــــن كتـــــــــــب وكـــــــــــذا كراســـــــــــ ي لتـــــــــــدر س اللغـــــــــــة العربيـــــــــــة فـــــــــــي الجامعـــــــــــات 

واملعاهــــــــد. وتعتبــــــــر حملــــــــة نــــــــابليون علــــــــى مصـــــــــر مــــــــن بــــــــين ألاحــــــــداث التاريخيــــــــة الخالــــــــدة التـــــــــي 

فتحــــــــــت بوابــــــــــة الغــــــــــرب علــــــــــى الشــــــــــرق، فهـــــــــــذه الحملــــــــــة كانــــــــــت مســــــــــتقطبة لعــــــــــدد كبيــــــــــر مـــــــــــن 

 لف الجنسيات وحدث هذا كله في القرن الثامن عشر.املستشرقين من مخت

بـــــــــالرغم مـــــــــن أن حملـــــــــة نـــــــــابليون كانـــــــــت بعيـــــــــدة كـــــــــل البعـــــــــد عـــــــــن الاستشـــــــــراق الانجليـــــــــزي إال 

أن هــــــــــذه ألاخيــــــــــرة كانــــــــــت نموذجــــــــــا عــــــــــن كــــــــــل املــــــــــدارس ألاوروبيــــــــــة، وكــــــــــان ال بــــــــــد أن تســــــــــتفيد 

ت متكاملــــــــة مـــــــــن مــــــــن هــــــــذه الحملــــــــة النابليونيـــــــــة متداخلــــــــة التفكيــــــــر فيمــــــــا بيذهـــــــــا أي أنهــــــــا كانــــــــ

 حيث البحث والتحصيل  العلمي . 

لهـــــــــــــــــذا فاالستشـــــــــــــــــراق كانــــــــــــــــــت مدارســـــــــــــــــه مختلفـــــــــــــــــة تراوحــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــين ألاملانيـــــــــــــــــة، إلاســــــــــــــــــبانية، 

ـــه العـــــــــرب فــــــــــي  ـــا كتبــــــ الفرنســـــــــية و الانجليزيـــــــــة، وممـــــــــا أثـــــــــار انتبـــــــــاه هــــــــــؤالء املستشـــــــــرقين هـــــــــو مــــــ

ـــك  علـــــــــى مجـــــــــاالت كثيـــــــــرة، خاصـــــــــة الجانـــــــــب الـــــــــديني وألادبـــــــــي  الشـــــــــعر والن ـــــــــرولم يقتصـــــــــر ذلــــــ

ماجــــــــــــادت بــــــــــــه عقــــــــــــولهم بــــــــــــل كــــــــــــان لهــــــــــــم الفضــــــــــــول فــــــــــــي فهــــــــــــم علــــــــــــوم الحضــــــــــــارات الســــــــــــابقة 

كالثقافــــــــــــة اليونانيــــــــــــة والرومانيــــــــــــة خاصــــــــــــة فــــــــــــي مجــــــــــــال الفلســــــــــــفة واملنطق،كماكــــــــــــان للعــــــــــــرب 

دور هـــــــــــام فـــــــــــي التشـــــــــــهير بالطـــــــــــب والفلســـــــــــفة والرياضـــــــــــيات وعلـــــــــــم الفلـــــــــــك، ضـــــــــــف إلـــــــــــى ذلـــــــــــك 

ـــالم إلاســــــــــالمي فتحــــــــــت بوابــــــــــة  التبــــــــــادالت التجاريــــــــــة والاقتصــــــــــادية مــــــــــع بلــــــــــدان املجــــــــــاورة للعـــــــ
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التوســـــــــــــيع العلمـــــــــــــي وتشـــــــــــــجيع البعثـــــــــــــات الطالبيـــــــــــــة العربيـــــــــــــة إلـــــــــــــى البلـــــــــــــدان ألاخـــــــــــــرا   جـــــــــــــم 

وعـــــــــــربغ. هـــــــــــذا مـــــــــــا يؤكـــــــــــد أن العـــــــــــرب توصـــــــــــلوا إلـــــــــــى هـــــــــــذه املرحلـــــــــــة املتطـــــــــــورة مـــــــــــن التقـــــــــــدم 

الفكـــــــــري والعلمـــــــــي تحـــــــــت معيـــــــــار الذاتيـــــــــة فـــــــــي الدراســـــــــة ويقـــــــــول أحـــــــــد املستشـــــــــرقين فـــــــــي هـــــــــذا 

ـــك»البــــــــــاب:  فــــــــــ ن صــــــــــورة كئيبــــــــــة، فــــــــــ ن بعــــــــــت ألاســــــــــاتذة لــــــــــم يعرفــــــــــوا اللغــــــــــة مــــــــــن  ومــــــــــع ذلـــــــ

املفـــــــــــــروه علـــــــــــــيهم تدر ســـــــــــــها إال قلـــــــــــــيال أو يعرفونهـــــــــــــا تمامـــــــــــــا ،ولـــــــــــــم يقـــــــــــــدموا شـــــــــــــيئا حقيقيـــــــــــــا  

 92لتوسيع آفاق هذه الدراسات 

ولقـــــــد ازدهــــــــرت الدراســـــــات العربيــــــــة والاستشـــــــراق فــــــــي القـــــــرن التاســــــــع عشـــــــر وهــــــــذا بســــــــبب    

ـــه علمــــــــــاء حملــــــــــة نــــــــــابل ـــل إليـــــــ إن »يون مــــــــــن اكتشــــــــــافات محضــــــــــة إذ يمكــــــــــن القــــــــــول: مــــــــــا توصـــــــ

الاستشــــــــــراق ألاوروبــــــــــي اصــــــــــطب  بصــــــــــبغة  فرنســــــــــية جــــــــــيال كــــــــــامال جــــــــــراء تخــــــــــري  دي ساســــــــــ ي  

 .93جيال كامال من املستشرقين ألاوروبيين

مـــــــــــا تجـــــــــــدر إلاشـــــــــــارة إليــــــــــــه أن الاستشـــــــــــراق الانجليـــــــــــزي كـــــــــــان لــــــــــــه ارتبـــــــــــاط وثيـــــــــــق باالســــــــــــتعمار 

ـــه،  فيقـــــــــــول أحمـــــــــــد عبـــــــــــد الحميـــــــــــد غـــــــــــراب فـــــــــــي هـــــــــــذا وكانـــــــــــت غايتـــــــــــه ألاوليـــــــــــة تحقيـــــــــــق أهدافــــــــ

 :املنوال

"فاالستشـــــــــــــراق بحكـــــــــــــم ارتباطـــــــــــــه العضـــــــــــــوي باالســـــــــــــتعمار يقـــــــــــــوم بمهمـــــــــــــة جمـــــــــــــع املعلومـــــــــــــات، 

 وترجمة
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النصـــــــــــــــــــوص وتفســـــــــــــــــــير التـــــــــــــــــــاريخ والحضـــــــــــــــــــارات وألاديـــــــــــــــــــان وألاســـــــــــــــــــر الحاكمـــــــــــــــــــة والعقليـــــــــــــــــــات 

 .94والتقاليد ويقوم املستشرق بهذه املهام كخبير يفسر الشرق الاسالمي لحكومته 

وزيــــــــــــادة علــــــــــــى مــــــــــــا تفضــــــــــــلنا بــــــــــــه حــــــــــــول مجريــــــــــــات القــــــــــــرن التاســــــــــــع عشــــــــــــر، فقــــــــــــد تأسســــــــــــت 

ـــات استشـــــــــراقية:  ـــام »جمعيـــــ م أسســـــــــت جمعيــــــــة البنغـــــــــال آلاســــــــيوية ثـــــــــم بعـــــــــد 1124ففــــــــي عــــــ

ـــات الشــــــــــــرقية ـــي اهتمــــــــــــت بجمــــــــــــع املخطوطـــــــــ ـــك الجمعيــــــــــــة امللكيــــــــــــة آلاســــــــــــيوية التــــــــــ هـــــــــــــذه 95ذلـــــــــ

الجمعيــــــــــــــات وغيرهمــــــــــــــا مــــــــــــــن املعاهــــــــــــــد املهتمــــــــــــــة بدراســــــــــــــة الشــــــــــــــرق ألاوســــــــــــــ  قــــــــــــــد ســــــــــــــاعدت 

املستشــــــــــــرقين الانجليــــــــــــز لزيــــــــــــارة الشــــــــــــرق ألاوســــــــــــ ، وإرثــــــــــــه الحضــــــــــــاري، لطاملــــــــــــا كــــــــــــان العــــــــــــالم 

ــيهم نـــــــوع مـــــــن الهـــــــوس العلمـــــــي، لعظمـــــــة هـــــــذا ألاخيـــــــر الـــــــذي تاهـــــــت فيـــــــه  إلاســـــــالمي بالنســـــــبة إلـــــ

ين الحضـــــــــارات الســـــــــابقة والالحقـــــــــة. فظهـــــــــر أفكـــــــــارهم مـــــــــن تحليـــــــــل ودراســـــــــة نظـــــــــرا ملكانتـــــــــه بـــــــــ

إثـــــــر هـــــــذه الحركـــــــة العلميـــــــة مستشـــــــرقون كبـــــــار نـــــــذكر علـــــــى ســـــــبيل املثـــــــال بيفـــــــان ونيكلســـــــون 

وبــــــــــــراون ووليــــــــــــام نيــــــــــــل، وإدوارد هنــــــــــــري بــــــــــــاملر. وكــــــــــــان لهــــــــــــؤالء أعمــــــــــــال عظيمــــــــــــة ووفيــــــــــــرة مــــــــــــن 

ناحيـــــــــــة الدراســـــــــــات الاستشـــــــــــراقية، فعمـــــــــــل هـــــــــــؤالء علـــــــــــى التـــــــــــدر س إمـــــــــــا باللغـــــــــــة العربيـــــــــــة أو 

لغـــــــــــــات الســـــــــــــامية الشـــــــــــــرقية ألاخـــــــــــــرا. كمـــــــــــــا انت جـــــــــــــوا طريقـــــــــــــة الضـــــــــــــبطية العلميـــــــــــــة فيمـــــــــــــا ال

ـــة إلــــــــــى لغاتهم،خاصــــــــــة  ـــة العديــــــــــد مــــــــــن الكتــــــــــب العربيـــــــ يخــــــــــ  تحقيــــــــــق املخطوطــــــــــات وترجمـــــــ

ـــات  ـــي تتحــــــــــــدث عــــــــــــن أصــــــــــــالة الــــــــــــدين الاســــــــــــالمي والــــــــــــذي الوــــــــــــى  مواجهـــــــــ الكتــــــــــــب الدينيــــــــــــة التـــــــــ

نيون مــــــذهم عنــــــد معرفــــــة عنيفــــــة مــــــن قبــــــل رجــــــال الــــــدين، وهــــــذا خوفــــــا مــــــن أن يرتــــــد النصــــــرا

حقيقـــــــة إلاســــــــالم. ومــــــــن هــــــــذا املنظــــــــور فــــــــ ن الاستشـــــــراق الانجليــــــــزي كانــــــــت غايتــــــــه ألاولــــــــى هــــــــو 
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توطيــــــــــــــد ألارضــــــــــــــية لالســــــــــــــتعمار حتــــــــــــــى يــــــــــــــتمكن مــــــــــــــن تحقيــــــــــــــق أهدافــــــــــــــه . تميــــــــــــــز الاستشــــــــــــــراق 

الانجليــــــــــــزي فــــــــــــي القــــــــــــرن التاســــــــــــع عشــــــــــــر بارتباطــــــــــــه الوثيــــــــــــق باالســــــــــــتعمار وخدمتــــــــــــه ألاهــــــــــــداف 

 .96الاستعمارية

بأنــــــــه نشـــــــأ فيكنــــــــف »إلدوارد وصـــــــف آخــــــــر لالستشـــــــراق بصــــــــفة عامـــــــة فقــــــــال عنـــــــه  كمـــــــا كــــــــان

 .97«الاستعمار وحين نعته بأنه هو والاستعمار وجهان لعملة واحدة

وأضــــــــاف أحمــــــــد غــــــــراب وجهــــــــة نظــــــــره حــــــــول سياســــــــة الاستشــــــــراق واملستشــــــــرقين فــــــــي مجــــــــال  

اق الاســــــــــــتعمار مــــــــــــن واجهتــــــــــــه التخطيطيــــــــــــة تحــــــــــــت ضــــــــــــبطية إلامبرياليــــــــــــة، فقــــــــــــال: فاالستشــــــــــــر 

بحكــــــــم ارتباطــــــــه العضــــــــوي باالســــــــتعمار يقــــــــوم بمهمــــــــة جمــــــــع املعلومــــــــات وترجمــــــــة النصــــــــوص 

وتفســــــــــير التــــــــــاريخ والحضــــــــــارات وألاديــــــــــان والاســــــــــر الحاكمــــــــــة والعقليــــــــــات والتقاليــــــــــد ،ويقــــــــــوم 

 .98«املستشرق بهذه املهام كخبير يفسر الشرق إلاسالمي لحكومته...

ملمــــــــــــــــة بجميــــــــــــــــع نــــــــــــــــوا ي إلارث إن الدراســــــــــــــــة الاستشــــــــــــــــراقية البريطانيــــــــــــــــة كانــــــــــــــــت شاســــــــــــــــعة و 

الشــــــــــــروي فشــــــــــــملت اللغــــــــــــة، ألادب، الفنــــــــــــون، العلــــــــــــوم وحتــــــــــــى العقائــــــــــــد والجانــــــــــــب التـــــــــــــاريخي 

والجغرافــــــــــــي ل حضـــــــــــــارة إلاســـــــــــــالمية، ولكـــــــــــــن مـــــــــــــا يلفـــــــــــــت الانتبــــــــــــاه هـــــــــــــو مـــــــــــــا جـــــــــــــاءت بـــــــــــــه هـــــــــــــذه 

الدراســــــــــــات العربيــــــــــــة إلاســــــــــــالمية ميــــــــــــزت الاستشــــــــــــراق البريطــــــــــــاني عــــــــــــن غيــــــــــــره مــــــــــــن املــــــــــــدارس 

 الاستشراقية .
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ر  ســـــــيمون أوكلـــــــيغ مـــــــن بـــــــين كبـــــــار املستشـــــــرقين الـــــــذين اهتمـــــــوا بالدراســـــــات العربيـــــــة إذ يعتبـــــــ

مـــــــــن ناحيـــــــــة اللفـــــــــ  واملعنـــــــــى، فتـــــــــولى علــــــــــى هـــــــــذا إلارث تـــــــــدر س اللغـــــــــة العربيـــــــــة فـــــــــي جامعــــــــــة 

ـــام  فكــــــــــان مـــــــــن الحتميـــــــــات الضــــــــــرورية التعمـــــــــق فـــــــــي اللغــــــــــة العربيـــــــــة كونهــــــــــا 1211كـــــــــامبردج عــــــ

ـــين ألامـــــــــــم، تســــــــــاعد علــــــــــى فهــــــــــم الثقافـــــــــــة العربيــــــــــة إلاســــــــــالمية ف ـــل بـــــــ اللغــــــــــة  ـــــــــــي أداة التواصـــــــ

ف تقــــــــــــان لغــــــــــــة أمــــــــــــة مــــــــــــا هــــــــــــو اتقــــــــــــاء شــــــــــــرورها، فــــــــــــألف هــــــــــــذا ألاخيــــــــــــر كتابــــــــــــه الشــــــــــــهير  تــــــــــــاريخ 

. ليتجــــــــــــــه بعــــــــــــــد أوكلــــــــــــــي 99املســــــــــــــلمينغ الــــــــــــــذي تنــــــــــــــاول التــــــــــــــاريخ الثقــــــــــــــافي والسياســــــــــــــ ي ل ســــــــــــــالم

املستشــــــــرق جــــــــورج ســــــــيل الــــــــذي اهــــــــتم بــــــــالقرآن الكــــــــريم وأتقــــــــن اللغــــــــة العربيــــــــة  ، فترجمــــــــه 

 وحذر، الذي أتخذ بعد ذلك مرجعا  أساسيا للترجمات لعدة سنين. بكل دقة

ـــتح مجـــــــــال واســــــــــع للتعــــــــــرف علـــــــــى الثقافــــــــــة إلاســــــــــالمية      ـــت  عــــــــــن هـــــــــذه الترجمــــــــــة فـــــــ ولقـــــــــد نـــــــ

والتشــــــــــــهير برســــــــــــول إلاســــــــــــالم ومــــــــــــا جــــــــــــاءت بــــــــــــه تعاليمــــــــــــه مــــــــــــن ســــــــــــنة وعقيــــــــــــدة، إال أن هــــــــــــذه 

ي ألحقـــــــــــــــت الدراســـــــــــــــات الاستشـــــــــــــــراقية لـــــــــــــــم تخلـــــــــــــــو مـــــــــــــــن جانـــــــــــــــب الخيـــــــــــــــال وألاســـــــــــــــطورة التـــــــــــــــ

  وبديانته التي جاء بها . بشخصية الرسول صلى ن عليه وسلم 

إن إنشـــــــــــــاء الجمعيـــــــــــــات والكراســـــــــــــ ي فـــــــــــــي الجامعـــــــــــــات ألاوروبيـــــــــــــة ســـــــــــــاعد علـــــــــــــى بـــــــــــــروز وتطـــــــــــــور 

الدراســــــــــــــــــــات الاستشــــــــــــــــــــراقية البريطانيــــــــــــــــــــة ومــــــــــــــــــــدها باألرضــــــــــــــــــــية الخصــــــــــــــــــــبة لتســــــــــــــــــــتغل جــــــــــــــــــــل 

اقية وفــــــــق مذهــــــــاج تخصصــــــــاتها فــــــــي هــــــــذا  النــــــــوع مــــــــن الدراســــــــات، فعــــــــززت بــــــــذورها الاستشــــــــر 

الخوصصــــــــة تحــــــــت نطــــــــاق إلانتــــــــاج الــــــــوفير ل بــــــــداعات الفكريــــــــة املدعمــــــــة ب ســــــــهامات الــــــــدول 
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البريطانيـــــــــة. ومـــــــــن بـــــــــين الجمعيـــــــــات واملجـــــــــالت املتخصصـــــــــة  فـــــــــي هـــــــــذا النـــــــــوع مـــــــــن الدراســـــــــات 

 مذها الجمعية آلاسيوية في

فـــــــــي  باشـــــــــافيا، أمـــــــــا الجمعيـــــــــة آلاســـــــــيوية للبنغـــــــــال فـــــــــتم تأسيســـــــــها علـــــــــى يـــــــــدي  وليـــــــــام جـــــــــونزغ

 كلكتا

م، والجمعيــــــــــــة آلاســــــــــــيوية فــــــــــــي بومبــــــــــــاي بالهنــــــــــــد وغيرهــــــــــــا، فعــــــــــــددها ال يحمــــــــــــ ى، 1214ســــــــــــنة 

فســـــــــاعدت هـــــــــذه املؤسســـــــــات العلميـــــــــة مـــــــــن جامعـــــــــات ومكتبـــــــــات وجمعيـــــــــات ومجـــــــــالت علـــــــــى 

 100ازدهار الدراسات الاستشراقية"

أمــــــــــا بشــــــــــأن املدرســــــــــة البريطانيــــــــــة، فـــــــــــ ن الــــــــــرأي املتفــــــــــق عليــــــــــه هــــــــــو: أن أب الدراســـــــــــات       

متخــــــــــــــــرج مــــــــــــــــن جامعــــــــــــــــة 101)1130- 1211يــــــــــــــــة فــــــــــــــــي بريطانيــــــــــــــــا هــــــــــــــــو  ويليــــــــــــــــام بــــــــــــــــودول"  العرب

كـــــــــــــامبردج وأســـــــــــــتاذ للغـــــــــــــة العربيـــــــــــــة فيهــــــــــــــا و عـــــــــــــد مـــــــــــــن املستشـــــــــــــرقين ذوي امللكيـــــــــــــة اللغويــــــــــــــة 

والعلميـــــــة فهـــــــو مؤســــــــس ملن جيـــــــة تـــــــدر س ألادب العربــــــــي، وكـــــــان مـــــــن بــــــــين البـــــــاحثين والــــــــذين 

ـــا لغـــــــــة الـــــــــدين الاســـــــــالمي أكـــــــــدوا علـــــــــى ضـــــــــرورة تعلـــــــــم اللغـــــــــة العربيـــــــــة وإتقانهـــــــــا ،موضـــــــــح ا أنهــــــ

ـــة،  ومـــــــــن أهـــــــــم »و ـــــــــي أهـــــــــم لغـــــــــة  للعمـــــــــل والسياســـــــــة بغـــــــــره التعامـــــــــل مـــــــــع البلـــــــــدان العربيــــــ

ـــبع مجلــــــــدات لكذهــــــــا لــــــــم تنشــــــــر، وبعــــــــت النصــــــــوص العربيـــــــــة :أعمالــــــــه جمعــــــــه م جمــــــــا فــــــــي ســـــ

املطبوعــــــــــــــــة فـــــــــــــــــي انجلترا،ودراســـــــــــــــــات فـــــــــــــــــي القــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــريم، وم جـــــــــــــــــم للمفـــــــــــــــــردات العربيـــــــــــــــــة 
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ـــدر ترجمتـــــــــــــــــه الانجليزيـــــــــــــــــة للقـــــــــــــــــرآن املســـــــــــــــــتعملة فـــــــــــــــــي اللغـــــــــــــــــات العر  بيـــــــــــــــــة، وهـــــــــــــــــو الـــــــــــــــــذي أصــــــــــــــ

 .102الكريم

ونظـــــــــــرا للمصـــــــــــالح الاقتصـــــــــــادية التـــــــــــي تربطهـــــــــــا بالشـــــــــــرق ألاوســـــــــــ  بســـــــــــبب ثرواتـــــــــــه املتنوعـــــــــــة 

خاصــــــــــــة النفطيــــــــــــة وحســــــــــــن خبــــــــــــرة البريطــــــــــــانيين فــــــــــــي املعيــــــــــــار الاقتصــــــــــــادي، كــــــــــــان ال بــــــــــــد مــــــــــــن 

وماســـــــــــية وتوســـــــــــيع  اتقــــــــــان اللغـــــــــــة العربيـــــــــــة ألنهــــــــــا أداة تواصـــــــــــل وتحـــــــــــاور لبنــــــــــاء عالقـــــــــــات ديبل

ـــبحت اللغـــــــــــة العربيـــــــــــة تحتـــــــــــل املرتبـــــــــــة الخامســـــــــــة فـــــــــــي  نطـــــــــــاق إلايديولوجيـــــــــــة الغربيـــــــــــة، فأصــــــــ

 مدرج اللغات ألاجنبية تحت منظور تضليل املعاملة الشرقية ب تقان اللغة العربية. 

فدراســـــــــــة املستشــــــــــــرقين الانجليــــــــــــز يمكننــــــــــــا وصــــــــــــفها بأنهــــــــــــا دراســــــــــــة ذات صــــــــــــبغة سياســــــــــــية إذ 

انيغ إلــــــــــــى الاســـــــــــــتعانة بمثــــــــــــل هــــــــــــذه الدراســـــــــــــات فــــــــــــي رســــــــــــم خططـــــــــــــه دأب  الاســــــــــــتعمار البريطــــــــــــ

 103التوسعية

 أبر  أعالم  ملدرسة  ن ل ز ة: 

1-:Samuel Margoliouth David غ1121م- 1940مرجليوت صموئيل ديفيد  م 

ـــي  1940م وتــــــــــــوفي ســــــــــــنة 1121ســــــــــــبتمبر  12ولــــــــــــد فــــــــــــي  ـــه فهـــــــــ ـــه، أمــــــــــــا أمـــــــــ ،هــــــــــــو أكبــــــــــــر أوالد أبيـــــــــ

ـــل مرجيلـــــوت  ـــه فهـــــي "جي ـــــ ي"ابنة قســـــيس يـــــدعى "بـــــاين " الـــــذي كـــــان مبشـــــرا "حزقيــ أمـــــا أمــ

 .1191104سميث "كان أسقف "كانتربري 

                                                           
 نفس المرجع ،نفس الصفحة.  102
  .0100،ص1محمد كامل عياد : صفحات من تاريخ االسنشراق ،مجلة المجمع العلمي ،ج  103
 والعلوم، والثقافة للتربية العربية المنظمة اإلسالمية، العربية الدراسات في المستشرقين مناهج هدارة، مصطفى محمد  104

 .01،ص 0107 ط، د الثقافة، إدارة
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 درس صفوف الثانوي في ونشستر، وتابع دراسته بجامعة أكسفورد، أين تحصل

 فيها على شهادتي املاجستير والدكتوراه في آلاداب، تولى مهنة تدر س اللغة العربية

فـــــــــــي املجتمـــــــــــع البريطـــــــــــاني ومـــــــــــنح لـــــــــــه ،حيـــــــــــث أصـــــــــــبح لـــــــــــه مكانـــــــــــة 1119كأســـــــــــتاذ كفـــــــــــؤ ســـــــــــنة  

 .1912العضوية في ذلك سنة 

 1913ونظــــــــــــرا إلتقانـــــــــــــه اللغــــــــــــة العربيـــــــــــــة ودرايتــــــــــــه بالشـــــــــــــرق عينتــــــــــــه جامعـــــــــــــة لنــــــــــــدن ســـــــــــــنة   

 أستاذا

هيبــــــــر "فــــــــي " ومدرســــــــا للغــــــــات الشــــــــرقية لــــــــد ها، لينــــــــال مرتبــــــــة أســــــــتاذ محاضــــــــر فــــــــي جامعــــــــة

 نفس السنة 

ـــاب بــــــــــين الســــــــــنة، ليســــــــــتولى منصــــــــــب أســــــــــتاذ فــــــــــي تــــــــــاريخ الشــــــــــرق ألا  -وســــــــــ  بجامعــــــــــة البنجـــــــ

1911) 

.كمـــــــــا 1901. ليكـــــــــرم بعـــــــــد ذلـــــــــك بتعيينـــــــــه عضـــــــــوا بـــــــــارزا فـــــــــي املجمـــــــــع العلمـــــــــي بدمشـــــــــق 1912

 كان عضوا ناشطا في العديد من الجمعيات العلمية داخل بلده وخارجها .

،وم جـــــــــم ألادبـــــــــاء ليقـــــــــوت  1911ومـــــــــن أشـــــــــهر الكتـــــــــب التـــــــــي نشـــــــــرها كتـــــــــاب الشـــــــــعر ألرســـــــــطو 

، وديــــــــــــــــوان "ســــــــــــــــب  بــــــــــــــــن  11902-1902ليــــــــــــــــاقوت، ط  ر ومنشــــــــــــــــو  1902--11902ط

ـــترا  مـــــــــــع ألادوار ألاولـــــــــــى ل ســـــــــــالم   التعاويـــــــــــذ ألادبـــــــــــاء ومنشـــــــــــور املحاضـــــــــــرة 1914باالشــــــــ
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،   1900للتنــــــــووي، كمــــــــا وضــــــــع كتــــــــاب أفــــــــول نجــــــــم الدولــــــــة العباســــــــية" فــــــــي ســــــــبعة مجلــــــــدات 

 1904.105وهموميروس وأرسطو .

 ب سير هاملتون جيب:-

ـــاير  00فـــــــــي ولـــــــــد هـــــــــاملتون فـــــــــي إلاســـــــــكندرية   ، انتقـــــــــل إلـــــــــى اســـــــــكتلندا وهـــــــــو فـــــــــي 1192ينــــــ

الخامســـــــــــة مــــــــــــن عمــــــــــــره للدراســـــــــــة هنــــــــــــا ، ولكنــــــــــــه كـــــــــــان يم ــــــــــــ ي الصــــــــــــيف مـــــــــــع والدتــــــــــــه فــــــــــــي 

التحـــــــــق بجامعـــــــــة أدنبـــــــــرة لدراســـــــــة اللغـــــــــات الســـــــــامية، عمـــــــــل محاضـــــــــرا فـــــــــي  إلاســـــــــكندرية،

ـــام  مدرســــــــــة الدراســــــــــات الشــــــــــرقية ـــدرج فــــــــــي  1901وإلافريقيــــــــــة بجامعــــــــــة لنــــــــــدن عـــــــ م وتـــــــ

 املناصـــــــب ألاك
 
ـــام  اديميـــــــة حتـــــــى أصـــــــبح أســـــــتاذا ، وانتخـــــــب لشـــــــغل  1932للغـــــــة العربيـــــــة عــــ

منصـــــــــــــــــب كرســـــــــــــــــ ي اللغـــــــــــــــــة العربيـــــــــــــــــة بجامعـــــــــــــــــة أكســـــــــــــــــفورد،انتقل إلـــــــــــــــــى الواليـــــــــــــــــات املتحـــــــــــــــــدة 

ألامريكيـــــــــة ليعمـــــــــل مـــــــــديرا ملركـــــــــز دراســـــــــات الشـــــــــرق ألاوســـــــــ  بجامعـــــــــةهارفارد بعـــــــــد أن عمـــــــــل 

 للغـــــة العربيـــــة فـــــي الجامعـــــة. باإلضـــــافة إلـــــى اهتمامـــــه الل
 
ـــك  غـــــوي فقـــــدأســـــتاذا أضـــــاف إلـــــى ذلــ

ـــاس  الاهتمــــــــام بتــــــــاريخ إلاســــــــالم وانتشــــــــاره وقــــــــد تــــــــأثر بمستشــــــــرقين كبــــــــار مــــــــن أمثــــــــال تومـــــ

مــــــن أبــــــرز إنتــــــاج جيــــــب "الفتوحــــــات إلاســــــالمية فــــــي آســــــيا الوســــــطه" ســــــنة  106آرنولــــــد وغيــــــره

م،و"دراســــــــــــــــات فــــــــــــــــي ألادب العربــــــــــــــــي املعاصــــــــــــــــر" وكتــــــــــــــــاب "الاتجاهــــــــــــــــات الحديثــــــــــــــــة فــــــــــــــــي  1903

"إلــــــــــى أيــــــــــن يتجـــــــــــه إلاســــــــــالم". وقــــــــــد انتقــــــــــل جيــــــــــب مــــــــــن دراســـــــــــة  إلاســــــــــالم" وشــــــــــاركفي تــــــــــأليف

اللغـــــــــــة وآلاداب والتـــــــــــاريخ إلـــــــــــى دراســـــــــــة العـــــــــــالم إلاســـــــــــالمي املعاصـــــــــــر، وهـــــــــــو مـــــــــــا التفـــــــــــت إليـــــــــــه 

                                                           
 ص ، 2115-2110 الجامعية السنة ،(دكتوراه) العربي، األدب دراسة في االستشراقي المنظور محمد، تاج لطالب  105

.22 
-2115 الجامعية السنة ،(دكتوراه) العربي، األدب دراسة في االستشراقي المنظور محمد، تاج الطالب   106

 22،ص2110



101 
 

الاستشــــــــــــــراق ألامريكــــــــــــــي حينمــــــــــــــا أنشــــــــــــــأ الدراســــــــــــــات إلاقليميــــــــــــــة أو دراســــــــــــــات املنــــــــــــــاطق، ولــــــــــــــه 

ـــاب بعنــــــــوان "املحمديــــــــة" ثــــــــم أعــــــــاد نشــــــــره بعنــــــــوان "إلاســــــــالم"، ولــــــــه كتــــــــ اب عــــــــن الرســــــــول كتـــــ

ـــدر كتيبــــــــــــا بعنــــــــــــوان "ألادب العربــــــــــــي" وهــــــــــــو  1901صــــــــــــلى ن عليــــــــــــه وســــــــــــلم. وفــــــــــــي ســــــــــــنة  أصـــــــــ

 . 1913كتيب صغير قصد به إلى القراء الانجليز، وقد أعاد طبعه منقحا في 

بــــــــــــــدأ سلســــــــــــــلة مقــــــــــــــاالت فــــــــــــــي ألادب العربــــــــــــــي املعاصــــــــــــــر، نشــــــــــــــرها فــــــــــــــي مضــــــــــــــبطة  1902وفــــــــــــــي 

 107عشر. دب العربي في القرن التاسعأولها مقالة عن ألا  BSOSالدراسات اشرقية 

    ملدرسة   طالية:-

إيطاليـــــــــا كانـــــــــت "أعـــــــــرق أمـــــــــم الغـــــــــرب التـــــــــي اتصـــــــــلت بالشـــــــــرق ألادنـــــــــه اتصـــــــــاال وثيقـــــــــا منوعـــــــــا، 

ـــات الشــــــــــــرقية مــــــــــــن الترجمــــــــــــة والحفــــــــــــ  والتعلــــــــــــيم والنشــــــــــــر  ونالـــــــــــت الثقافــــــــــــة العربيــــــــــــة واللغـــــــــ

 .108بفضل الفاتيكان حظا موفور 

ـــيس مــــــــن املبالغـــــــــة  القــــــــول أن ايطاليـــــــــا مهــــــــد الدراســـــــــات العربيــــــــة وإلاســـــــــالمية فـــــــــي وبالتــــــــالي فلــــــ

أوروبــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــن املعـــــــــــــــــروف جـــــــــــــــــدا دور الفاتيكــــــــــــــــان والبابـــــــــــــــــاوات املســـــــــــــــــيحيين فـــــــــــــــــي التأســـــــــــــــــيس 

 للدراسات إلاستشراقية وفيما يأتي بعت أهم أعالم إلاستشراق الايطالي:

 إغناطيوس جويودي -1

: Guidi Jgnazio  م العربيـــــــة فيهـــــــا ثـــــــم صـــــــار غ مولـــــــود فـــــــي  رومـــــــا، تعلـــــــ1144م-1932 م

ـــتاذا لـــــــــكدب 1112أســـــــــتاذا لهـــــــــا فـــــــــي جامعتهـــــــــا منـــــــــذ ســـــــــنة  م، انتدبتـــــــــه الجامعـــــــــة املصـــــــــرية أســــــ
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ـــات 1901العربـــــــــــــي تاريخيـــــــــــــا وجغرافيـــــــــــــا ســـــــــــــنة  م،يعـــــــــــــد بحـــــــــــــق شـــــــــــــيخ املستشـــــــــــــرقين فـــــــــــــي اللغــــــــــ

الســـــــــــامية، خاصـــــــــــة الســـــــــــريانية والحبشـــــــــــية. آثـــــــــــاره كثيـــــــــــرة تنوعـــــــــــت بـــــــــــين كتـــــــــــب ومحاضـــــــــــرات 

ـــة  ومقـــــــــــــاالت نقديـــــــــــــة، مـــــــــــــن أهمهـــــــــــــا  ـــاب 1111نجـــــــــــــد: نمـــــــــــــاذج مـــــــــــــن الكتابـــــــــــــة الكوفيــــــــــ مغ، كتــــــــــ

 مغ.1123مغ ودراسة ن  كليلة ودمنة  1194ألافعال وتصريفها البن القوطية  

 مغ:1901-م1019ألامير ليوني كايتان  -

Leone Caetani109  ولـــــــــد فـــــــــي رومـــــــــة ودرس وتخـــــــــرج مـــــــــن جامعاتهـــــــــا، تعلـــــــــم وأتقـــــــــن ســـــــــبع

ا وقـــــــــد ســـــــــمح لـــــــــه ثـــــــــرا ه ب شـــــــــباع رغباتـــــــــه لغـــــــــات كبـــــــــرا مذهـــــــــا العربيـــــــــة والفارســـــــــية. كـــــــــان ثريـــــــــ

املعرفيــــــــــة حيــــــــــث كــــــــــان عاشــــــــــقا للثقافــــــــــة الشــــــــــرقية عامــــــــــة والعربيــــــــــة علــــــــــى وجــــــــــه الخصــــــــــوص 

ـــي عاصــــــــــمة  ـــل بيــــــــــروت ودمشــــــــــق والقــــــــــاهرة وكــــــــــذا دلهـــــــ ـــين عــــــــــده عواصــــــــــم عربيــــــــــة مثـــــــ ـــل بـــــــ تنقـــــــ

الهنــــــــــــد، و "جمــــــــــــع مكتبــــــــــــة شــــــــــــرقية زاخــــــــــــرة باملخطوطــــــــــــات النفيســــــــــــة"، مــــــــــــن أهــــــــــــم مؤلفاتــــــــــــه: 

مغ والتــــــــــــــــــاريخ 1910ار إلاســــــــــــــــــالم وتطــــــــــــــــــور الحضــــــــــــــــــارة  بولونيــــــــــــــــــا حوليــــــــــــــــــات إلاســــــــــــــــــالم، انتشــــــــــــــــــ

 مغ.1914الشروي: سيرة الرسول  ميالنو 

ـــات 1193مـــــــــــــن أهـــــــــــــم آثـــــــــــــاره: تكـــــــــــــوين القبائـــــــــــــل العربيـــــــــــــة فـــــــــــــي إلاســـــــــــــالم   مغ،فهـــــــــــــرس املخطوطــــــــــ

مغ شـــــــــــــعر ابـــــــــــــن الفـــــــــــــاره  1901العربيـــــــــــــة فـــــــــــــي املكتبـــــــــــــة الوطنيـــــــــــــة مـــــــــــــع العلـــــــــــــوم فـــــــــــــي تورينـــــــــــــو  

 غيرها الكثير .و ) 00-م1919والتصوف إلاسالمي  

 110م(1431-م1172كارلو نالينو )-
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Carlo Affonso Nallino  مــــــن مواليــــــد مدينــــــة تورينــــــو، درس وتعلــــــم اللغــــــة العربيــــــة فــــــي

ـــي الشـــــــــروي فـــــــــي نـــــــــابولي  ـــتاذا للعربيـــــــــة فـــــــــي املعهـــــــــد العلمــــــ  ثـــــــــم 1900- 1194جامعتهـــــــــا، صـــــــــار أســــــ

تـــــــــاريخ اســــــــتاذا فــــــــي جامعــــــــة بــــــــالرمو و رومـــــــــا بعــــــــد ذلــــــــك حيــــــــث أن ـــــــــ   لــــــــه خصيصــــــــا كرســــــــ ي لل

 م وهو يحاضر باستمرار في مصر. 1909م  منذ سنة 1912والدراسات إلاسالمية  

 111: ملدرسة  لروسية  -

لهـــــــــا عالقـــــــــة وثيقـــــــــة بالعـــــــــالم العربـــــــــي إلاســـــــــالمي منـــــــــذ العصـــــــــر العباســـــــــ ي  وتبـــــــــادل الســـــــــفارات 

بـــــــــين الخالفـــــــــة وإلامبراطوريـــــــــة، هـــــــــذا مـــــــــن جهـــــــــة ومـــــــــن جهـــــــــة ثانيـــــــــة فـــــــــ ن روســـــــــيا أو الاتحــــــــــاد 

وبحكـــــــــم ضـــــــــمه لعـــــــــدة جمهوريـــــــــات مســـــــــلمة تحـــــــــت مظلتـــــــــه فقـــــــــد كانـــــــــت عالقتهـــــــــا الســـــــــوفياتي 

بثقافــــــــة وعــــــــادات هــــــــذه الجمهوريــــــــات قائمــــــــة علــــــــى نــــــــوع مــــــــن الاحتكــــــــا  واملعرفــــــــة التــــــــي تتــــــــيح 

لهـــــــــــا التعامــــــــــــل معهــــــــــــا بمــــــــــــا يناســــــــــــ ها دون غيرهــــــــــــا وفـــــــــــي الجانــــــــــــب ألاكــــــــــــاديمي فــــــــــــال تكــــــــــــاد تخلــــــــــــو 

ســـــــالمي، ومـــــــن أهمهـــــــا جامعـــــــة جامعـــــــة روســـــــية اليـــــــوم مـــــــن كـــــــراس للغـــــــة العربيـــــــة والتـــــــاريخ إلا 

موســـــــــــكو املركزيـــــــــــة، جامعـــــــــــة قـــــــــــازان التاريخيـــــــــــة، وجامعـــــــــــة بطرســـــــــــبرغ، وبـــــــــــالطبع فـــــــــــ ن هـــــــــــذه 

ـــأس بــــــــــــــه مــــــــــــــن املستشــــــــــــــرقين  املراكــــــــــــــز إلاستشــــــــــــــراقية قــــــــــــــد ســــــــــــــاهمت فــــــــــــــي تخــــــــــــــري  عــــــــــــــده ال بـــــــــــ

 الالمعين الذين حملوا لواء إلاستشراق الروس ي، ومن أهمهم:

 112(1113م-Jgnar Krackovskiy : 1451 ر  شكوف كي 
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يـــــــــذكر أحـــــــــدهما دون آلاخـــــــــر   رائـــــــــد إلاستشـــــــــراق الروســـــــــ ي املعاصـــــــــر وحامـــــــــل لوائـــــــــه، فـــــــــال

أبـــــــــدا.درس اللغـــــــــات اليونانيـــــــــة والالتينيـــــــــة، ثـــــــــم اعتمـــــــــد علـــــــــى نفســـــــــه فـــــــــي درس العربيـــــــــة، ثـــــــــم 

م بكليـــــــــة اللغـــــــــات الشـــــــــرقية فـــــــــي جامعـــــــــة بطرســـــــــبرغ ودرس فيهـــــــــا اللغـــــــــات 1901التحـــــــــق ســـــــــنة 

 لشعر العربي في العصرين ألاموي والعباس ي.التركية والفارسية والعبرية...اهتم با

 113م1470 -مIvanov( 1116ليونيد   فانوف 

 اهتم بدراسة الفرقة الشيعية إلاسماعيلية في مصر.

 114م( 1430-م1164) V.V Bartholdف.ف بارتولد -

درس التـــــــــــــاريخ إلاســـــــــــــالمي فـــــــــــــي جامعـــــــــــــة ســـــــــــــان بطرســـــــــــــبرغ ثـــــــــــــم عمـــــــــــــل فيهـــــــــــــا أســـــــــــــتاذا للشـــــــــــــرق 

إلاســــــــــــــالمي وتاريخــــــــــــــه. اهــــــــــــــتم بدراســــــــــــــة املصــــــــــــــادر الكبــــــــــــــرا للتــــــــــــــاريخ إلاســــــــــــــالمي، كمــــــــــــــا اهـــــــــــــــتم 

بدراســــــــــة مؤلفــــــــــات ابــــــــــن خلــــــــــدون خاصــــــــــة نظريتــــــــــه فــــــــــي الحكــــــــــم. أنتخــــــــــب عضــــــــــوا فــــــــــي مجمــــــــــع 

 العلوم الروس ي، ورئيسا ل جنة املستشرقين.

 ريكيةاملدرسة ألام

مقارنــــــــــــــة باملــــــــــــــدارس إلاستشــــــــــــــراقية ألاوروبيــــــــــــــة خاصــــــــــــــة، فــــــــــــــ ن إلاستشــــــــــــــراق ألامريكــــــــــــــي جــــــــــــــاء 

متــــــــــــــأخرا وذلـــــــــــــــك ألاســــــــــــــباب عديـــــــــــــــدة مذهـــــــــــــــا التاريخيــــــــــــــة  تـــــــــــــــأخر ةهــــــــــــــور الواليـــــــــــــــات ألامريكيـــــــــــــــة 

املتحـــــــــدة إلــــــــــى الوجــــــــــودغ وقلــــــــــة نفوذهـــــــــا مقارنــــــــــة بفرنســــــــــا أو انجلتــــــــــرا فـــــــــي الــــــــــوطن العربــــــــــي مــــــــــع 

ا العلميـــــــــة والتقنيـــــــــة  عـــــــــدم ةهـــــــــور املراكـــــــــز بـــــــــدايات القـــــــــرن التاســـــــــع عشـــــــــر والعشـــــــــرينغ ومذهـــــــــ
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ـــك لــــــــــم يــــــــــدم طــــــــــويال،و  ـــا باملستشــــــــــرقين ألاكفــــــــــاء إال أخيــــــــــراغ. إال أن ذلـــــــ إلاستشــــــــــراقية وتعزيزهـــــــ

بمســــــــــــاعدة مــــــــــــن بريطانيــــــــــــا وبشــــــــــــراكة معهــــــــــــا بــــــــــــدأت الجامعــــــــــــات ألامريكيــــــــــــة تكــــــــــــون مكتبــــــــــــات 

الخاصــــــــــــــة مــــــــــــــن املخطوطــــــــــــــات العربيــــــــــــــة النفيســــــــــــــة. ومــــــــــــــع انتهــــــــــــــاء الحــــــــــــــرب العامليــــــــــــــة الثانيــــــــــــــة 

ــذهم  ـــدد كبيــــــــــــــرا مــــــــــــــن أعــــــــــــــالم املستشــــــــــــــرقين، إلانجليــــــــــــــز مــــــــــــ ـــات ألامريكيــــــــــــــة عـــــــــــ انتــــــــــــــدبت الجامعـــــــــــ

خاصــــــــــة وافتتحــــــــــت مراكــــــــــز عديــــــــــدة بمعيــــــــــة هــــــــــؤالء مثــــــــــل مركــــــــــز دراســــــــــات الشــــــــــرق ألاوســــــــــ  

 بجامعة هارفارد الذي أسسه الانجليزي النابه السير هاملتون جب.

تـــــــــه يتجـــــــــه ويحســـــــــب للمدرســـــــــة ألامريكيـــــــــة أنهـــــــــا خطـــــــــت باإلستشـــــــــراق خطـــــــــوات جديـــــــــدة جعل

أك ــــــــــــر نحــــــــــــو الاختصــــــــــــاص والتخصــــــــــــ  أك ــــــــــــر فــــــــــــأك ر فأصــــــــــــبحت الدراســــــــــــات أك ــــــــــــر دقــــــــــــة فــــــــــــي 

منطقـــــــــــة معينـــــــــــة وفـــــــــــي فـــــــــــرع مـــــــــــن فـــــــــــروع املعرفـــــــــــة دون غيـــــــــــره.من أهـــــــــــم مـــــــــــن مثـــــــــــل املدرســـــــــــة 

 ألامريكية في إلاستشراق نجد:

 115  م:1456 -مGeorge  Sarton (1114جورج سارتو  

ـــه العلـــــــــــــوم الطبيعيـــــــــــــة  ـــي ألاصـــــــــــــل ، كـــــــــــــان اختصاصــــــــــ والرياضـــــــــــــية، درس العربيـــــــــــــة فـــــــــــــي ب جيكــــــــــ

بيــــــــــروت فــــــــــي الجامعــــــــــة ألامريكيــــــــــة هنــــــــــا ، ألقــــــــــه محاضــــــــــرات كثيــــــــــرة حــــــــــول أحــــــــــداث التــــــــــاريخ 

إلاســــــــالمي وفضــــــــل العــــــــرب علــــــــى الفكــــــــر إلانســــــــاني، مــــــــن أهــــــــم إنتاجاتــــــــه والتــــــــي ركــــــــز فيهــــــــا علــــــــى 

 دور العرب واملسلمين في الحضارة إلانسانية كتابه املهم " املدخل إلى تاريخ العلم".

 :116م(1443-م1163بالك ما دونالد )دنكن 
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 من أصل انجليزي، بدأ حياته 

العلميـــــــــــــــة فـــــــــــــــي اســـــــــــــــكتلندا، وبعـــــــــــــــد انتقالـــــــــــــــه ألاول، إلـــــــــــــــى بـــــــــــــــرلين أيـــــــــــــــن تتلمـــــــــــــــذ علـــــــــــــــى بعـــــــــــــــت 

ـــام  ـــه إلـــــــــــى أمريكـــــــــــا عــــــــ م مـــــــــــن أجـــــــــــل تعلــــــــــــيم 1193املستشـــــــــــرقين ألاملـــــــــــان وأخـــــــــــذه عـــــــــــذهم، توجــــــــ

ـــات الســــــــامية اللغويـــــــة مــــــــن أهــــــــم  تنـــــــوع إ نتاجــــــــه بــــــــين الدراســـــــات الشــــــــرعية والدراســــــــات .اللغــــ

ـــالم إلاســــــــــالمي" مـــــــــع جمـــــــــع مــــــــــن املستشـــــــــرقين واملتخصصــــــــــين  ـــة العــــــ أعمالـــــــــه تأسيســـــــــه " مجلـــــــ

 م.1911ألامريكيين سنة 

 117م(1472-م1404غوستاف فو  غروبناوم )

نمســـــــاوي املولـــــــد. درس فـــــــي جامعـــــــة فيينـــــــا، ثـــــــم جامعـــــــة بـــــــرلين، هـــــــاجر إلـــــــى الواليـــــــات املتحـــــــدة 

ارتحــــــــل إلــــــــى جامعــــــــة شــــــــيكاغو، ليســــــــتقر بــــــــه م، ثــــــــم 1931والتحــــــــق بجامعــــــــة نيويــــــــور  ســــــــنة 

املقـــــــــام فـــــــــي جامعـــــــــة كاليفورنيـــــــــا حيـــــــــث جـــــــــد واجتهـــــــــد وكـــــــــان لـــــــــه الفضـــــــــل ألاكبـــــــــر فـــــــــي تأســـــــــيس 

مركـــــــــــز دراســـــــــــات الشـــــــــــرق ألاوســـــــــــ  بهـــــــــــا، مـــــــــــن املهتمـــــــــــين بدراســـــــــــة ألادب العربـــــــــــي ومـــــــــــن أهـــــــــــم 

 كتبه املعروفة: "إلاسالم في العصر الوسي "

ثلــــــــــــة و نماذج،فــــــــــــ ن هنــــــــــــا  مــــــــــــدارس هــــــــــــذا و فضــــــــــــال عــــــــــــن هــــــــــــذه املــــــــــــدارس التــــــــــــي ســــــــــــقناها أم

أخــــــــــرا متميــــــــــزة مثــــــــــل املدرســــــــــة الهولنديــــــــــة،و املدرســــــــــة ألاملانيــــــــــة و املدرســــــــــة اليوغســــــــــالفية،و 

 لكل مذها رجاال الذين لهم مكانتهم في تاريخ إلاستشراق.
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  ستشر ق  سباني :

يعــــــــــــــد  أول استشــــــــــــــراقد أوروبــــــــــــــي ولــــــــــــــد علــــــــــــــى أره شــــــــــــــبه جزيــــــــــــــرة أيبيريــــــــــــــا، وقبــــــــــــــل أن يعــــــــــــــرف 

الاستشـــــــــراق بداللتـــــــــه املعروفـــــــــة اليـــــــــوم، ومـــــــــن املعـــــــــروف أن العـــــــــرب فتحـــــــــوا شـــــــــبه  مصـــــــــط ح 

جزيـــــــرة أيبريـــــــا فـــــــي أوائـــــــل القـــــــرن الثـــــــامن املـــــــيالدي، ومنـــــــذ ال حظـــــــة ألاولـــــــى لهـــــــذا الفـــــــتح بـــــــدأت  

ل كبيرة في مجتمع هذه البالد، وفي أوضاعها الدينية والثقافية  .عملية تحو 

، ولـــــــم ي هـــــــا إلاســـــــالم  ســـــــت فـــــــي وقـــــــد اعتنـــــــق معظـــــــم  أهل  مـــــــت  أقـــــــل  مـــــــن نصـــــــف قـــــــرن حتـــــــى تأسَّ

هــــــــا إلاســــــــالم ولغتهــــــــا العربيــــــــة، علــــــــى أن بقيــــــــت  فــــــــي املجتمــــــــع الجديــــــــد أقليــــــــة   ديذ 
ظ
إســــــــبانيا دولــــــــة

احتفظـــــــــت  بـــــــــديانتها املســــــــــيحية وولـــــــــدت  فــــــــــي أقمـــــــــ ى الشــــــــــمال نـــــــــواة ملقاومــــــــــة مســـــــــيحية، لــــــــــم 

ــــــــــــدت عذهــــــــــــا دويــــــــــــالتظ دار بيذهــــــــــــا وبــــــــــــين ألانــــــــــــدل
َّ
س إلاســــــــــــالمية تلبــــــــــــث أن اتســــــــــــعت  دائرتهــــــــــــا وتول

، ورافـــــــــــق  هـــــــــــذا الصـــــــــــراع  السياســـــــــــ ي 118صـــــــــــراعظ طويـــــــــــل، اســـــــــــتمرَّ علـــــــــــى مـــــــــــدا ثمانيـــــــــــة قـــــــــــرون

لــــــــه مــــــــن جانــــــــب املســــــــيحية عــــــــددظ مــــــــن رجــــــــال  الكنيســــــــة ممــــــــن 
َّ
والعســــــــكري صــــــــراعظ فكــــــــري، مث

 .119عاشوا في وس د إسالمي، وأتقنوا اللغة العربية

ح فيــــــه عــــــددظ كبيــــــرظ وهكــــــذا بــــــدأ حــــــوارظ دينــــــي لــــــم ينقطــــــع  طــــــوال تلــــــك القــــــرون، وهــــــو حــــــوار ت
َّ
ســــــ 

مــــــــــــن رجــــــــــــال الكنيســــــــــــة بمحاولــــــــــــةد ملعرفــــــــــــة  عقيــــــــــــدة إلاســــــــــــالم علــــــــــــى نحــــــــــــود موضــــــــــــوعي معتــــــــــــدل 

ـــــــــــا أخـــــــــــرا، غيـــــــــــر أنـــــــــــه كـــــــــــان علـــــــــــيهم فـــــــــــي الحـــــــــــالتين أن  ـــــــــــم متحيـــــــــــز أحيان  ـــــــــــا، وبصـــــــــــورة ت ج  أحيان 

يكونــــــــوا علـــــــــى معرفــــــــةد واســـــــــعة بالعربيــــــــة؛ بحيـــــــــث ال تقتصــــــــر معرفتهـــــــــا علــــــــى رجـــــــــال الكنيســـــــــة، 
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ق علـــــــــى
َّ
بمـــــــــا فيهــــــــا إنكلتـــــــــرا  -ألانــــــــدلس طـــــــــالب نصــــــــارا مـــــــــن جميــــــــع أنحـــــــــاء أوروبــــــــا  وبــــــــدأ يتــــــــدف

هــــــــــا علــــــــــى مصــــــــــراعيها أمــــــــــام طلبــــــــــة العلــــــــــم واملعرفــــــــــة مــــــــــن  -وأســــــــــكتلندا  ــــــــــة أبواب  ب 
 
ط ر 

 
وفتحــــــــــت  ق

مختلــــــــف أرجــــــــاء أوروبــــــــا، فذهلــــــــوا مــــــــن معارفهــــــــا، وتعلــــــــم الكثيــــــــر مــــــــذهم اللغــــــــة العربيــــــــة، وقــــــــاموا 

ابــــــــن ســــــــينا، وابــــــــن رشــــــــد، وصــــــــارت  تــــــــدرس بتــــــــدر س  كتــــــــب العــــــــرب فــــــــي جــــــــامعتهم؛ كمؤلفــــــــات 

فــــــــي تلــــــــك الجامعــــــــات حتــــــــى نهايــــــــة القــــــــرن الخــــــــامس عشــــــــر، وكــــــــان أولئــــــــك الطــــــــالب يناقشــــــــون 

قة  
 120.مع املسلمين قضايا إسالمية متعم 

 إلـــــــى معـــــــاجم مزدوجـــــــة، تعـــــــد أول مـــــــا عـــــــرف فـــــــي أوروبـــــــا مـــــــن 
 
ـــــــة ت الحاجـــــــة ماسَّ ـــــــد  ومـــــــن هنـــــــا ب 

تينـــــــيغ، ويرجـــــــع إلـــــــى القـــــــرن العاشـــــــر املـــــــيالدي؛ هـــــــذا النـــــــوع، وكـــــــان أولهـــــــا:  امل جـــــــم العربـــــــي الال

ــــــــــــــــف، ويــــــــــــــــرا الــــــــــــــــدكتور محمــــــــــــــــود علــــــــــــــــي مكــــــــــــــــي أن ألاجيــــــــــــــــال املتعاقبــــــــــــــــة مــــــــــــــــن   
 
مجهــــــــــــــــول املؤل

فــــــــوا الثقافــــــــة العربيــــــــة، وجــــــــرا الحــــــــوار بيــــــــذهم وبــــــــين مســــــــلمي ألانــــــــدلس  ر  املســــــــيحيين الــــــــذين ع 
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 لتـــــــــــــــاريخ املســـــــــــــــلمين فـــــــــــــــي  وةهـــــــــــــــر أول  كاتـــــــــــــــبد إســـــــــــــــباني حـــــــــــــــاول أن   
 
ـــــــــــــــا متكـــــــــــــــامال م عرض   

يقـــــــــــــــد 

ألانــــــــدلس، وهـــــــــو خوســــــــيه كونـــــــــدي صـــــــــاحب كتــــــــاب:  تـــــــــاريخ الحكـــــــــم العربــــــــي إلســـــــــبانياغ، وهـــــــــو 

 لتـــــــــــــاريخ 
 
ـــــــــــــا متكـــــــــــــامال م عرض   

يـــــــــــــادة؛ إذ هـــــــــــــو أول  مؤلـــــــــــــف أوربـــــــــــــي يقـــــــــــــد   
كتـــــــــــــاب لـــــــــــــه فضـــــــــــــل  الر 

، ممـــــــــا اطلـــــــــع عليـــــــــه ه علـــــــــى مصـــــــــادر  أصـــــــــيلةد مـــــــــن  ألانـــــــــدلس إلاســـــــــالمية، يعتمـــــــــد فيـــــــــه صـــــــــاحب 

مخطوطــــــــات مكتبــــــــة ألاســــــــكوريال، وأول مــــــــا يلفــــــــت  النظــــــــر فــــــــي كتابــــــــات كونــــــــدي هــــــــو التقــــــــدير  

مها للوجــــــــــــــود العربــــــــــــــي فــــــــــــــي   
الكبيــــــــــــــر ل حضــــــــــــــارة ألاندلســــــــــــــية، والصــــــــــــــورة املشــــــــــــــرقة التــــــــــــــي يقــــــــــــــد 
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ــــــــه بــــــــالده فــــــــي ةــــــــل الحكــــــــم إلاســــــــالمي  إســــــــبانيا، إلــــــــى حــــــــد إلالحــــــــا  علــــــــى املقارنــــــــة بــــــــين مــــــــا بلغت 

م واذدهــــــــار، ومــــــــا آلـــــــــت   إليــــــــه فــــــــي أيامــــــــه مــــــــن تخلـــــــــفد حضــــــــاري وثقــــــــافي، وجــــــــاء مـــــــــن  مــــــــن تقــــــــد 

ـــكوال دي جايــــــــــــــــــــــانجوس   غ، الــــــــــــــــــــــذي شــــــــــــــــــــــغل كرســــــــــــــــــــــ يَّ 1192 - 1109بعــــــــــــــــــــــد كونــــــــــــــــــــــدي باســـــــــــــــــــ

الدراســـــــــات العربيـــــــــة فـــــــــي جامعـــــــــة مدريـــــــــد، ومـــــــــن أهـــــــــم منجزاتـــــــــه: كانـــــــــت  الترجمـــــــــة إلانجليزيـــــــــة 

يــــــــــب" للمقــــــــــري، وقــــــــــد نشــــــــــر هــــــــــذه الترجمــــــــــة فــــــــــي   
 
ــــــــــح الط ف 

 
التــــــــــي قــــــــــام بهــــــــــا لقســــــــــمد كبيــــــــــر مــــــــــن "ن

مجلــــــــدين كبيــــــــرين بعنـــــــــوان: "تــــــــاريخ ألاســــــــر الحاكمـــــــــة فــــــــي إســــــــبانيا"، وكـــــــــان أبــــــــرز تالميــــــــذه هـــــــــو 

ـــكو كــــــــــــوديرا    قويــــــــــــة 1912 - 1131فرانسيســـــــــ
 
غ الــــــــــــذي أعطــــــــــــه الاستشــــــــــــراق إلاســــــــــــباني دفعــــــــــــة

ـــــــــس الاستشـــــــــراق إلاســـــــــباني الحـــــــــديث  
ا بـــــــــه 122إلـــــــــى ألامـــــــــام، و عـــــــــد كـــــــــوديرا هـــــــــو مؤس  ، وقـــــــــد أدَّ

  هـــــــــ
ل كرســـــــــ ي 

 
ـــــــــغ

 
ذه اللغـــــــــة فـــــــــي جـــــــــامعتي غرناطـــــــــة ثـــــــــم سرقســـــــــطة، ثـــــــــم إتقانـــــــــه للعربيـــــــــة إلـــــــــى ش

ا للعربيــــــــــة فــــــــــي جامعــــــــــة مدريــــــــــد، وكــــــــــان كــــــــــوديرا يــــــــــرا أنــــــــــه ال ســــــــــبيل لدراســــــــــة 
 
أصــــــــــبح أســــــــــتاذ

التـــــــــــاريخ إلاســـــــــــالمي إلســـــــــــبانيا، إال بعـــــــــــد نشـــــــــــر التـــــــــــراث ألاندل ـــــــــــ ي بعـــــــــــد تحقيقـــــــــــه علـــــــــــى نحـــــــــــو 

ف علمـــــــي، ولـــــــم تكـــــــن فـــــــي إســـــــبانيا آنـــــــذا  مطـــــــابع عربيـــــــة، وال عمـــــــال مهـــــــرة قـــــــادرون علـــــــى صـــــــ

الحــــــــروف، فقــــــــام هــــــــو نفســــــــه بصــــــــياغة الحــــــــروف العربيــــــــة، واتخــــــــذ مــــــــن دار ه مطبعــــــــة، ومــــــــن 

خـــــــــــر ج املجلـــــــــــدات العشـــــــــــرة مـــــــــــن "املكتبـــــــــــة العربيـــــــــــة  ، وهكـــــــــــذا اســـــــــــتطاع أن ي 
 
ـــــــــــاال تالميـــــــــــذه عمَّ

التــــي تضــــم كتــــب ابــــن الفرضــــ ي، وابــــن  "bibliotheca arabico - hispana" إلاســــبانية

ـــكوال، وابــــــــــن ألابــــــــــار، وابــــــــــن خيــــــــــر، وقــــــــــد  ــــــــــن واصـــــــــــلوا بشـــــــ تخـــــــــــرَّج علــــــــــى يديــــــــــه عــــــــــددظ كبيــــــــــر ممَّ

ا 1934 - 1121  123مســــــــــــــــيرته، مـــــــــــــــــذهم: خوليـــــــــــــــــان ريبيـــــــــــــــــرا تـــــــــــــــــاراجو
 
غ، الـــــــــــــــــذي أصـــــــــــــــــبح أســـــــــــــــــتاذ
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ا لتـــــــاريخ الحضـــــــارة العربيـــــــة، 
 
للعربيـــــــة فـــــــي جامعـــــــة سرقســـــــطة، ثـــــــم انتقـــــــل إلـــــــى مدريـــــــد أســـــــتاذ

ا فـــــــي املجمـــــــع اللغـــــــوي امللكـــــــي، ـــــــب عضـــــــو  خ 
ا لـــــــكدب ألاندل ـــــــ ي، وانت 

 
ثـــــــم فـــــــي  وبعـــــــد ذلـــــــك أســـــــتاذ

املجمـــــــــع التـــــــــاريخي، وهـــــــــو صـــــــــاحب الدراســـــــــات التـــــــــي أحـــــــــدثت  فـــــــــي أيامهـــــــــا ضـــــــــجة هائلـــــــــة؛ مذهـــــــــا 

دراســـــــــــــته لــــــــــــــديوان الزجـــــــــــــال ألاندل ــــــــــــــ ي ابــــــــــــــن قزمـــــــــــــان القرطبــــــــــــــي، و عـــــــــــــد ريبيــــــــــــــرا أول  باحــــــــــــــثد 

ــــــــحات وألازجــــــــالغ والشــــــــعر  القــــــــة بــــــــين الشــــــــعر الــــــــدوري ألاندل ــــــــ ي املولَّ ــــــــير إلــــــــى الع  ش 
أوروبــــــــي ي 

 .وروبيالغنا ي إلاسباني، ثم ألا 

 (1444 - 1171مي ل أس   بالسيوس" )

القتـــــــــــــه بريبيـــــــــــــرا، حينمـــــــــــــا كـــــــــــــان يعمـــــــــــــل  وكانـــــــــــــت  صـــــــــــــلته بالدراســـــــــــــات العربيـــــــــــــة قـــــــــــــد بـــــــــــــدأت  بع 

ا للعربيـــــــــة فـــــــــي جامعـــــــــة سرقســـــــــطة، غيـــــــــر أن "أســـــــــين بالســـــــــيوس" 
 
الـــــــــذي انخـــــــــرط فـــــــــي  -أســـــــــتاذ

ــــــــه وثقافتــــــــه للعنايــــــــة  بالح - 1192ســــــــلك الرهبنــــــــة منــــــــذ ســــــــنة  ـــــــــا بحكــــــــم تكوين  يـــــــــاة كــــــــان متجه 

ــــــــن  بــــــــه الاستشــــــــراق إلاســــــــباني  ع  الروحيــــــــة فــــــــي إلاســــــــالم وصــــــــلتها باملســــــــيحية، وهــــــــو مجــــــــال لــــــــم ي 

همـــــــا وتخريجهمـــــــا لعـــــــددد كبيـــــــر  ، ولعـــــــل أعظـــــــم منجـــــــزات ريبيـــــــرا وبالســـــــيوس  ـــــــي رعايت  مـــــــن قبـــــــل 

ر لــــــــه أن   
مــــــــن املستشــــــــرقين إلاســــــــبان، كــــــــان فــــــــي طليعــــــــتهم إميليــــــــو جرســــــــيه جــــــــومز، الــــــــذي قــــــــد 

ح شــــــــيخ  الاستشــــــــراق فــــــــي صـــــــب 
ــــــــا  ي  إســــــــبانيا علــــــــى طـــــــول القــــــــرن العشــــــــرين، وجــــــــومز يعــــــــد  نموذج 

ه  ا فـــــــــــــي الســـــــــــــرعة التـــــــــــــي قطـــــــــــــع بهـــــــــــــا مراحـــــــــــــل  مســـــــــــــيرته العلميـــــــــــــة، فقـــــــــــــد أنهـــــــــــــى دراســـــــــــــت  فريـــــــــــــد 

 علـــــــــى جـــــــــائزة اســـــــــت نائية وهـــــــــو فـــــــــي التاســـــــــعة 
 
الجامعيـــــــــة فـــــــــي كليـــــــــة الفلســـــــــفة وآلاداب حاصـــــــــال

عمـــــــره، وكانـــــــت   عشـــــــر مـــــــن عمـــــــره، ونـــــــال درجـــــــة الـــــــدكتوراه وهـــــــو فـــــــي الحاديـــــــة والعشـــــــرين مـــــــن
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ــــــــم فيــــــــه  قــــــــت خــــــــالل دراســــــــته فــــــــي الجامعــــــــة بأســــــــتاذه بالســــــــيوس، الــــــــذي توسَّ
َّ
القتــــــــه قــــــــد توث ع 

ـــــــــحه للتـــــــــدر س بكليــــــــة الفلســـــــــفة وآلاداب، ثـــــــــم ملنحـــــــــةد  مخايــــــــل نبـــــــــوغ مبكـــــــــر؛ ولهــــــــذا فقـــــــــد رلَّ

ل إلــــــــى بعثــــــــة يقضـــــــيها فــــــــي بلــــــــد عربــــــــي حتـــــــى يســــــــتزيد فيهــــــــا مــــــــن معرفتــــــــه  دراســـــــية رأا أن تتحــــــــوَّ

ن وقـــــــــع الاختيـــــــــار علـــــــــى مصـــــــــر، وذلـــــــــك بتوصـــــــــية مـــــــــن ربيـــــــــرا، وبتمويـــــــــل مـــــــــن بالعربيـــــــــة، وكـــــــــان أ

 124.دوق ألبا

وأصـــــــــبح لجـــــــــومز فضـــــــــل  الريـــــــــادة  فـــــــــي هـــــــــذا ألافـــــــــق الجديـــــــــد، وفـــــــــي مصـــــــــر ق ـــــــــ ى جـــــــــومز ســـــــــنة 

ـــعة أشــــــــــــــهر، وفــــــــــــــي ســــــــــــــنة  ى إدارة مدرســــــــــــــة ألابحــــــــــــــاث العربيــــــــــــــة فــــــــــــــي مدريــــــــــــــد  1949وبضـــــــــــ
َّ
تــــــــــــــول

م "أنخـــــــــــــــل بالن يـــــــــــــــا" صـــــــــــــــاحب الكتـــــــــــــــاب امل ـــــــــــــــا للعـــــــــــــــال  شـــــــــــــــهور: "تـــــــــــــــاريخ الفكـــــــــــــــر وغرناطـــــــــــــــة خلف 

ف البــــــــن 
َّ
ال

 
لفــــــــة وألا

 
ــــــــه لكتـــــــاب طــــــــوق الحمامــــــــة فــــــــي ألا ألاندل ـــــــ ي"، وقــــــــد نشــــــــر "جــــــــومز" ترجمت 

وي ألادب إلاســـــــباني املعاصـــــــر قـــــــد   
حـــــــزم القرطبـــــــي، فـــــــي أســـــــلوب أدبـــــــي رفيـــــــع، ولهـــــــذا فـــــــ ن مـــــــؤر 

ا مــــــــن أبــــــــرز املستشــــــــرقين  ه واحــــــــد  فــــــــر دوا صــــــــفحات لجرســــــــيه جــــــــومز بصــــــــفت  درجــــــــوا علــــــــى أن ي 

بـــــــــد  
 
عين؛ ولـــــــــذلك كـــــــــان لالستشـــــــــراق  إلاســـــــــباني فضـــــــــلظ كبيـــــــــر فـــــــــي تفجيـــــــــر  الاهتمـــــــــام ألاوروبـــــــــي امل

لدراســـــــــــــة الشـــــــــــــرق إلاســـــــــــــالمي، وضـــــــــــــرورة العنايـــــــــــــة بـــــــــــــالتراث ألاندل ـــــــــــــ ي، الـــــــــــــذي يعـــــــــــــد  حلقـــــــــــــة 

 ثم الغربية بعد ذلك
 
 125.طبيعية بين الثقافة العربية وإلاسبانية أوال

 (1445 - 1405إ ميليو جارثيا جوميث )
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 مــــــــــــن 
 
أهــــــــــــم أعــــــــــــالم الاستشــــــــــــراق علــــــــــــى مســــــــــــتوا إســــــــــــبانيا والعــــــــــــالم كلــــــــــــه فــــــــــــي القــــــــــــرن واحــــــــــــدا

، حيـــــــــث تـــــــــرجم 
 
 وحـــــــــديثا

 
العشـــــــــرين. لـــــــــه العديـــــــــد مـــــــــن املؤلفـــــــــات حـــــــــول ألادب العربـــــــــي قـــــــــديما

ـــبانية، مذهـــــــــا تحقيــــــــق وترجمـــــــــة  ـــة إلـــــــــى إلاســـــ ـــبيل املثــــــــال الكثيـــــــــر مــــــــن النصـــــــــوص العربيـــــ علــــــــى ســــــ

البــــــــن حــــــــزم ألاندل ــــــــ ي، « امــــــــةطــــــــوق الحم»البــــــــن ســــــــعيد املغربــــــــي، و« رايــــــــات املبــــــــرزين»كتــــــــب 

 عـــــــــن 
 
ـــام»فضـــــــــال ـــل « ألايــــــ ـــين، كمـــــــــا تـــــــــرجم للعديـــــــــد مـــــــــن الشـــــــــعراء ألاندلســـــــــيين مثــــــ لطـــــــــه حســــــ

 126ابن الزقاق وابن زمر .

 فــــــــي العشـــــــرين. وقــــــــد زار هـــــــذه البلــــــــدان الثالثـــــــة ملــــــــدة عـــــــامين تعلــــــــم 
 
حـــــــين كـــــــان ال يــــــــزال باحثـــــــا

ـــخم  خاللهمـــــــــــــــا العربيـــــــــــــــة ووضـــــــــــــــع بـــــــــــــــذرة الاستشـــــــــــــــراق ألاولـــــــــــــــى فـــــــــــــــي مشـــــــــــــــروعه املعرفـــــــــــــــي ال ــــــــــــ

الكتشـــــــــــاف الشـــــــــــرق العربــــــــــــي وتقديمـــــــــــه للقــــــــــــار  الغربـــــــــــي. إذن  ـــــــــــي رســــــــــــائل تلميـــــــــــذ ألســــــــــــتاذه 

علـــــــــــــــم »الـــــــــــــــذي يعـــــــــــــــد مؤســـــــــــــــس دراســـــــــــــــات الاستشـــــــــــــــراق إلاســـــــــــــــباني، ومـــــــــــــــن مؤلفاتـــــــــــــــه كتـــــــــــــــاب 

الــــــــــــذي ألقــــــــــــه فيــــــــــــه الضــــــــــــوء علــــــــــــى املصــــــــــــادر « ألاخرويــــــــــــات إلاســــــــــــالمي فــــــــــــي الكوميــــــــــــديا إلالهيــــــــــــة

 الكثيــــــــــر « لهيــــــــــةالكوميــــــــــديا إلا»إلاســــــــــالمية لكفكــــــــــار املوجــــــــــودة فــــــــــي 
 
لــــــــــدانتي، كمــــــــــا كتــــــــــب أيضــــــــــا

مـــــــن املؤلفـــــــات عـــــــن إلاســـــــالم فـــــــي العصـــــــور الوســـــــطه، وعنـــــــي بمحســـــــي الـــــــدين بـــــــن عربـــــــي عنايـــــــة 

 127شديدة، فنشر عنه سلسلة دراسات منوعة.

 :الاستشراق  و الشعر الجاھلي

                                                           
 .2100أغسطس ، جريدة الشرق األوسط االلكترونية ،وفلسطين وسوريا مصر عن جوميث رسائلمحمد بركة :   126

www.aawsat.com 
 نفس المرجع .ن ص.  127



113 
 

لقــــــــد تطــــــــرق املستشــــــــرقون إلــــــــى العديــــــــد مــــــــن القضــــــــايا التــــــــي تخــــــــ  ألادب العربــــــــي القــــــــديم   

وخاصـــــــــــة فامـــــــــــا يتعلـــــــــــق بالشـــــــــــعر الجـــــــــــاھلي، وخاصـــــــــــة فامـــــــــــا يتعلـــــــــــق بالقضـــــــــــايا التـــــــــــي أثـــــــــــارت 

جــــــــــدال حتــــــــــى بــــــــــين الكتــــــــــاب العــــــــــرب نظــــــــــرا لحساســــــــــاة التطــــــــــرق إلا ــــــــــا ، ومــــــــــع ذلــــــــــك تناول ــــــــــا 

التــــــــي كتــــــــب فا ــــــــا املستشــــــــرقون حــــــــول املستشــــــــرقون مــــــــع اخــــــــتالف فــــــــي آلاراء؛فمــــــــن القضــــــــايا 

الشـــــــــــــعر الجـــــــــــــاھلي ،نجـــــــــــــد كتـــــــــــــابت م حـــــــــــــول الروايـــــــــــــة الشـــــــــــــفو ة ، وكـــــــــــــذلك حـــــــــــــول الـــــــــــــرواة ، 

ـــايا  هوكـــــــــذلك فامـــــــــا يتعلـــــــــق بالتـــــــــدو ن ، و مـــــــــا يتعلـــــــــق بالشـــــــــعر الجـــــــــاھلي نفســـــــــ ـــن القضــــــ ، فمــــــ

 التي ارتأينا التطرق إلا ا ھي :

 :  ستشر ق و ملقاربة  لشفوية 

الروايـــــــــة الشـــــــــفو ة للشـــــــــعر الجـــــــــاھلي إلـــــــــى مـــــــــرحلتين أساســـــــــ تين لقـــــــــد قســـــــــم ر جـــــــــ س بالشـــــــــير 

 مر  

 ب ما الشعر الجاھلي ھما :

املرحلــــــــة ألاولــــــــى فــــــــي روايــــــــة الشــــــــعر الجــــــــاھلي والتــــــــي دامــــــــت أمــــــــدا طــــــــو ال فقــــــــد عوضــــــــت ھــــــــذه 

الطر قـــــــــــة الكتابـــــــــــة و فـــــــــــي ذلـــــــــــك يقـــــــــــول رجـــــــــــ س بالشـــــــــــير" لقـــــــــــد اكتســـــــــــب الشـــــــــــعر الجـــــــــــاھلي و 

ھ صــــــــفة الكتابـــــــة بعـــــــد تنقــــــــل شـــــــفوي طو ـــــــل ألامــــــــد، معطاـــــــات التـــــــار خ و ألاخبــــــــار املتصـــــــلة بـــــــ

ـــذنا ھـــــــــــــذا 120ھــــــــــــــ   30و تلمـــــــــــــس متعـــــــــــــدد ألاســـــــــــــالاب ، فقـــــــــــــد شـــــــــــــاعت حـــــــــــــوالي ســـــــــــــنة  م اتخــــــــــ
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التـــــــــــار خ تســـــــــــ اال للبحـــــــــــث بـــــــــــين البـــــــــــدو و الحضـــــــــــر فـــــــــــي املجـــــــــــال العربـــــــــــي كماـــــــــــات ھائلـــــــــــة مـــــــــــن 

 .128ألاخبار و الشعر"

ـــاس يـــــــذھب بالشـــــــير الـــــــى ان الشـــــــعر الجـــــــاھلي قبـــــــل تدو نـــــــھ كـــــــان ألمـــــــد  بعاـــــــد   ـــل بـــــــين النــــ يتناقــــ

و حفظــــــــــوه عـــــــــــن طر ــــــــــق الروايـــــــــــة الشـــــــــــفو ة ، التــــــــــي لعبـــــــــــت دور الكتابـــــــــــة فــــــــــي الحفـــــــــــا  علـــــــــــى 

الشـــــــعر الجـــــــاھلي، بـــــــل كـــــــان مـــــــن الضـــــــروري علـــــــى كـــــــل راو ـــــــة الاتصـــــــال بأحـــــــد الشـــــــعراء الكبـــــــار 

مــــــــن أجــــــــل حفــــــــ  أشــــــــعارھم ، وھــــــــذه املرحلــــــــة البــــــــد علــــــــى كــــــــل  راو ــــــــة املــــــــرور علا ــــــــا قبــــــــل أن 

 يصبح ھو أيضا شاعرا ،

فـــــــي ذلـــــــك يقـــــــول بركلمـــــــان "فقـــــــد كـــــــان لكـــــــل شـــــــاعر جـــــــاھلي كبيـــــــر علـــــــى وجـــــــھ التقر ـــــــب راو ـــــــة و

ف جعــــــــــل القصــــــــــادة منتشــــــــــرة  "يــــــــــروي عنــــــــــھ أشــــــــــعاره، و نشــــــــــرھا بــــــــــين النــــــــــاس129يصــــــــــحبھ ، 

فــــــــي مختلــــــــف ألارجــــــــاء "كــــــــان إنشــــــــاد الشــــــــاعر لقصــــــــادتھ،أو إنشــــــــاد أحــــــــد أتباعــــــــھ أو تالماــــــــذه 

ى الراوي؛ أما الشاعر نفس  ھ ف و املوھوبل ا ،وھذا ألاخير یسم 

فمــــــــــــــن خــــــــــــــالل ھــــــــــــــذين القــــــــــــــولين نالحــــــــــــــ  فــــــــــــــي العصــــــــــــــر الجــــــــــــــاھلي أن الروايــــــــــــــة  ".باملعرفــــــــــــــة130

الشــــــفو ة كانــــــت تحـــــــل محــــــل الكتابــــــة، بـــــــل نجــــــد مصـــــــاحبة راو ــــــة لشــــــاعر كبيـــــــر حتــــــى يحفـــــــ  

أشـــــــــعاره و ينقل ـــــــــا بـــــــــين النـــــــــاس، كمـــــــــا نجـــــــــد بعـــــــــت الشـــــــــعراء ھـــــــــم مـــــــــن ســـــــــاھموا فـــــــــي انتشـــــــــار 

يـــــــن ت علــــــــى الروايـــــــة الشــــــــفو ة التـــــــي حافظــــــــت أشـــــــعارھم ،ومــــــــن ثـــــــم نجــــــــد الشـــــــعر الجــــــــاھلي 

ـــا. ثـــــــــم  جـــــــــاءت مرحلـــــــــة ثاناـــــــــة انتقلـــــــــت فاـــــــــھ الروايـــــــــة مـــــــــن  علاـــــــــھ إلـــــــــى جانـــــــــب التـــــــــدو ن الحقــــــ
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الشــــــــــــفو ة إلـــــــــــــى التـــــــــــــدو ن حاـــــــــــــث" يجـــــــــــــدر بنــــــــــــا ذكـــــــــــــر حـــــــــــــادثين ذوي أھماـــــــــــــة كبـــــــــــــرا بالنســـــــــــــبة 

فــــــــــي الســــــــــنين ألاخيــــــــــرة مــــــــــن القــــــــــرن ألاول لل جــــــــــرة  -علــــــــــى وجــــــــــھ التخمــــــــــين -ملوضــــــــــوعنا ة ــــــــــرا 

ـــل   القـــــــــرنغ الثـــــــــامن للمــــــــــاالدغ وھمـــــــــا انتشـــــــــار تـــــــــدو ن الشــــــــــعر وة ـــــــــور نـــــــــوع جديـــــــــد مــــــــــن  أوائــــــ

ومــــــــع ذلــــــــك لــــــــم تقــــــــت الكتابــــــــة تمــــــــام علــــــــى الروايــــــــة  131الــــــــرواة فــــــــي ألاوســــــــاط العراقاــــــــة" 

ـــل شــــــــــاعر  ـــك الفتــــــــــرة " فقــــــــــد كــــــــــان لكـــــــ الشــــــــــفو ة، وھــــــــــذا يرجــــــــــع إلــــــــــى صــــــــــعوبة الكتابــــــــــة فــــــــــي تلـــــــ

ـــــــــة يصـــــــــحبھ، يـــــــــروي عنـــــــــھ واي  أشـــــــــعاره ،و نشـــــــــرھا بـــــــــين  جـــــــــاھلي كبيـــــــــر علـــــــــى وجـــــــــھ التقر ـــــــــب ر 

 .الناس، وربما احتدا آثاره الفناة من بعده ، وزاد علا ا من عنده 

وكــــــــــــــان ھــــــــــــــؤالء الــــــــــــــرواة یعتمــــــــــــــدون فــــــــــــــي الغالــــــــــــــب علــــــــــــــى الروايــــــــــــــة الشــــــــــــــفو ة وال یســــــــــــــتخدمون 

ومنـــــــــھ نجـــــــــد بركلمـــــــــان يـــــــــرب  بـــــــــين الروايـــــــــة الشـــــــــفو ة والكتابـــــــــة،مع ان "نـــــــــادرا 132الكتابـــــــــة إال

ھــــــــذا العصــــــــر عــــــــرف بالروايــــــــة الشــــــــفو ة الا ان ھــــــــذا لــــــــم يمنــــــــع بعــــــــت الــــــــرواة مــــــــن الاعتمــــــــاد 

علـــــــى الكتابـــــــة، وھـــــــذا مـــــــن أجـــــــل تثباـــــــت ھـــــــذه الاشـــــــعار الـــــــى جانـــــــب روايت ـــــــا "وخالصـــــــة القـــــــول 

منـــــــــذ « ر آلاثارالشـــــــــعر ة لنشـــــــــ» فـــــــــان الروايـــــــــة الشـــــــــفو ة وحـــــــــدھا تؤلـــــــــف الطر قـــــــــة الاساســـــــــاة

و فــــــــــي  ".آلاثــــــــــار فـــــــــي خضــــــــــم الجمـــــــــاھير133ال حظـــــــــة التـــــــــي قــــــــــذف فا ـــــــــا الشــــــــــاعر وراو تـــــــــھ تلـــــــــك 

ھـــــــذه املرحلـــــــة يظ ـــــــر التـــــــدو ن إلـــــــى جانـــــــب الروايـــــــة الشـــــــفو ة بعـــــــدما كانـــــــت ھـــــــذه ألاخيـــــــرة ھـــــــي 

 الطاغاة على املجتمع الجاھلي.
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ر إذ ھـــــــو الـــــــذي يقـــــــوم بجمـــــــع ألاشـــــــعار و ترت ب ـــــــا كمـــــــا لـــــــھ ذكـــــــر بالشـــــــير بـــــــان دور الـــــــراوي خطيـــــــ 

دورظ كبيـــــــــــر فـــــــــــي املحافظـــــــــــة علـــــــــــى ألاشـــــــــــعار وذيوع ـــــــــــا وانتشـــــــــــارھا بعـــــــــــد وفـــــــــــاة الشـــــــــــاعر" إن دور 

 الراوي 

ـــر، ف ــــــــو الــــــــذي ينقلنــــــــا مــــــــن حالــــــــة انتشــــــــار فوضــــــــو ة إلــــــــى حالــــــــة جمــــــــع مرتــــــــب لإثــــــــار 134 لخطيـــــ

 ـــــــــا بـــــــــل تعـــــــــدا ذلـــــــــك إلـــــــــى و لـــــــــم يتوقـــــــــف دور الـــــــــرواة عنـــــــــد جمـــــــــع ألاشـــــــــعار و ترت ب "الشـــــــــعر ة

املســـــــــاھمة فـــــــــي ذيوع ـــــــــا" و م مـــــــــة الـــــــــراوي ألاساســـــــــاة ھـــــــــي املـــــــــؤازرة فـــــــــي ذيـــــــــوع القصـــــــــائد التـــــــــي 

نظمـــــــــت حـــــــــديثا ، حتـــــــــى إذا  جـــــــــز الشـــــــــاعر لســـــــــبب مـــــــــا عـــــــــن إنشـــــــــاد قصـــــــــادتھ تـــــــــولى الـــــــــراوي 

العمـــــــــل مكانـــــــــھ ، و إذا مـــــــــات الشـــــــــاعر عظـــــــــم بطباعـــــــــة الحـــــــــال دور الـــــــــراوي أك ـــــــــر مـــــــــن قبـــــــــل و 

ــا و إة ـــــــــــــار  عنـــــــــــــدھا يتعـــــــــــــدا دوره مـــــــــــــنغ ـــة جمع ـــــــــــ ـــائد بـــــــــــــين النـــــــــــــاس إلـــــــــــــى عملاــــــــــ نشـــــــــــــر القصــــــــــ

 الظروف و املناسبات التي أوحت ب ا فاصبح الراوي بحكم

ـــاط اھتمـــــــــام القبالـــــــــة أو العشـــــــــيرة  الواقـــــــــع أمانـــــــــا علـــــــــى أثـــــــــر ھـــــــــو ثمـــــــــرة حاـــــــــاة بأجمع ـــــــــا ، و منــــــ

 التي ينتسب

وع و فـــــــالرواة ي تمـــــــون بشـــــــعر الشـــــــاعر أثنـــــــاء حااتـــــــھ بالروايـــــــة و الـــــــذي "إلا ـــــــا الشـــــــاعر 135

عنـــــــــدما يمـــــــــوت الشـــــــــاعر تتعـــــــــدا م متـــــــــھ إلـــــــــى الجمـــــــــع و الترت ـــــــــب و كـــــــــل مـــــــــا يتعلـــــــــق بالشـــــــــاعر 

مـــــــــن وقـــــــــا ع و مناســـــــــبات وھـــــــــذا یعنـــــــــي إن دور الراو ـــــــــة يتعـــــــــدا كونـــــــــھ نـــــــــاقال لشـــــــــعر الشـــــــــعراء 

إلـــــــــــى كونـــــــــــھ ســـــــــــببا فـــــــــــي شـــــــــــ رة الشـــــــــــاعر. ومعرفـــــــــــة أشـــــــــــعاره وھـــــــــــذا ال يتـــــــــــأته إال لكـــــــــــون راو ـــــــــــة 

رتب ــــــــا واســـــــ م فــــــــي انتشـــــــارھا ومـــــــن ھنــــــــا نجـــــــد بــــــــان الشـــــــعرھو الـــــــذي يجمــــــــع شـــــــعر الشـــــــعراء و 
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ـــل  .دور الــــــــراوي للشــــــــعر م ــــــــم وخطيــــــــر مثلــــــــھ مثــــــــل دور الشــــــــاعر نفســــــــھ ولــــــــذلك فالشــــــــاعر قبـــــ

أن يصـــــــــبح شـــــــــاعرا كـــــــــان راو ـــــــــة للشـــــــــعر كمـــــــــا يجـــــــــب عـــــــــدم الاســـــــــت انة بـــــــــدور الـــــــــراوي إذ لـــــــــوال 

ـــات أوآالف الســـــــنين وأللـــــــخا ص ھـــــــذا ألاخيـــــــر ملـــــــا تمكنـــــــا مـــــــن معرفـــــــة أشـــــــعار یعـــــــود عمرھـــــــا ملئــــ

قــــــــد مــــــــاتوا ولحضــــــــارات قــــــــد انــــــــدثرت ؛ كــــــــان أ ــــــــحاب ا یع شــــــــون فــــــــي البــــــــوادي وفــــــــي ألامـــــــــاكن 

وعــــــــن الــــــــرواة كانــــــــت تنتشــــــــر  .البعاــــــــدة التــــــــي ال يمكــــــــن الوصــــــــول إلا ــــــــا إال بشــــــــق ألانفــــــــس

الدرايــــــــــــــــة بالشــــــــــــــــعر فــــــــــــــــي أوســــــــــــــــاط أوســــــــــــــــع وأشــــــــــــــــمل ، بعــــــــــــــــد أن يــــــــــــــــذیع فــــــــــــــــي قبالــــــــــــــــة الشــــــــــــــــاعر 

وان الحظنــــــــــــــا أن ذاكــــــــــــــرة  نفســــــــــــــھ.ول ذا لــــــــــــــم يمكــــــــــــــن التحــــــــــــــرز عــــــــــــــن الســــــــــــــق  والتحر ــــــــــــــف ،

العـــــــــرب الغضـــــــــة فـــــــــي الـــــــــزمن القـــــــــديم كانـــــــــت أقـــــــــدر قـــــــــدرة التحـــــــــد علـــــــــى الحفـــــــــ  والاســـــــــتاعاب 

ـــن ذاكــــــــرة العــــــــالم  يتطــــــــرق بركلمــــــــان إلــــــــى الــــــــدور الكبيــــــــر الــــــــذي لعبــــــــھ الــــــــرواة  ".الحــــــــديث136مـــــ

ـــل  ــا إلــــــى القبائـــ ـــل فا ــــ ـــي قاـــ فــــــي نشــــــر الشــــــعر الجــــــاھلي وھــــــذا مــــــن خــــــالل نقلــــــھ مــــــن القبالــــــة التـــ

لـــــــرواة ملـــــــا ســـــــمعنا بـــــــأھم القصـــــــائد التـــــــي قالـــــــت فـــــــي العصـــــــر الجـــــــاھلي ؛ كمـــــــا ألاخـــــــرا ،فلـــــــوال ا

ـــك  ـــائده ،ومـــــــع ذلــــ ـــل التـــــــي قـــــــال فا ـــــــا الشـــــــاعر قصــــ يمكـــــــن أن تمـــــــوت ھـــــــذه ألاشـــــــعار فـــــــي القبائــــ

انتقــــــــال القصــــــــائد بــــــــين النــــــــاس ســــــــاھم فــــــــي إســــــــقاط بعــــــــت ألاباــــــــات أو اضــــــــافت أخــــــــرا عــــــــن 

علــــــــــــــى حفــــــــــــــ  قصــــــــــــــد أو عــــــــــــــن غيــــــــــــــر قصــــــــــــــد، وھــــــــــــــذا ال يــــــــــــــبخس للعــــــــــــــرب قــــــــــــــدرت م الفائقــــــــــــــة 

 القصائد الطو لة ملا وھب م ن من قوة الذاكرة. 

   ستشر ق وأغر ض  لشعر   جاھلي
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ألاغــــــــــــــــراه الشــــــــــــــــعر ة مثــــــــــــــــل الفخــــــــــــــــر والحماســــــــــــــــة والغــــــــــــــــزل والرثــــــــــــــــاء والوصــــــــــــــــف واملــــــــــــــــد     

وال جــــــــاء تطــــــــرق ل ــــــــا الشــــــــعراء العــــــــرب فــــــــي أشــــــــعارھم لدرجــــــــة إبــــــــداع م فا ــــــــا "يظ ــــــــر لنــــــــا فــــــــي 

ي ن ايـــــــــــة الـــــــــــتفن  ن مـــــــــــن الافتخـــــــــــار والتحضـــــــــــات والزجـــــــــــر غايـــــــــــة إلاتقـــــــــــان وزنـــــــــــا وتقفاـــــــــــة وفـــــــــــ

ثـــــــــــاء  حاــــــــــث كـــــــــــان 137وإلاغــــــــــراء والوعـــــــــــد  والتأديــــــــــب واملـــــــــــد  والغــــــــــزل وال جـــــــــــاء والوصــــــــــف والر  

ـــل ابـــــــن ســـــــالم  ـــھ فا ـــــــا كمـــــــا فعــــ ـــات ھـــــــذه ألاغـــــــراه حســـــــب إبداعــــ ـــى طبقــــ ـــنف إلــــ الشـــــــاعر يصــــ

ـــددت ألاغــــــــراه الشــــــــعر ة فــــــــي العصــــــــر الجــــــــاھلي وتنوعــــــــت فمــــــــن ھــــــــذه  ـــد تعـــــ فــــــــي طبقاتــــــــھ ولقـــــ

 ألاغراه الشعر ة نجد:

  سشر ق و لغزل : - أ

 الغزل من أك ر ألاغراه ذكرا في الشعر الجاھلي نظرا لعناية الشاعر الجاھلي 

ب ــــــــذا الغــــــــره و إلاكثــــــــار منــــــــھ والغــــــــزل یعــــــــد ضــــــــرورة حتماــــــــة فــــــــي بنــــــــاء القصــــــــادة الجاھلاــــــــة 

 فكل

لغــــــــزل القصـــــــائد الجاھلاــــــــة نجـــــــد ب ــــــــا اســـــــت اللاة يتغــــــــزل فا ــــــــا ب حـــــــدا النســــــــاء ففـــــــي شــــــــعر ا

 ينطلق بالشير

مــــــــن فرضــــــــاة "تقــــــــوم علــــــــى انــــــــھ كــــــــان فــــــــي متنــــــــاول الشــــــــاعر منــــــــذ القــــــــرن الســــــــادس،في متنــــــــاول 

ي، إطـــــــــــــــــــــــارا مخصـــــــــــــــــــــــ  للتعبيـــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــــن  الشـــــــــــــــــــــــاعر الفنـــــــــــــــــــــــان ، ولـــــــــــــــــــــــ س النظـــــــــــــــــــــــام العرضـــــــــــــــــــــــ  
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ـــعادة،وآالم الفـــــــــــــــــــــراق  ـــام الســــــــــــــــــ ـــات ألايــــــــــــــــــ مشـــــــــــــــــــــاعره...ونداءات الحب بـــــــــــــــــــــة البعاـــــــــــــــــــــدة ،وذكر ــــــــــــــــــ

بين.138سبال والعقبات التي تضع ا الطباعة والناس في   لقاء املح 

ة ــــــر الغــــــزل كضــــــرورة حتماــــــة ملــــــا كــــــان یع شــــــھ الشــــــاعر الجــــــاھلي مــــــن حرمــــــان عـــــــاطفي  "

ـــل الشـــــــاعر الجـــــــاھلي يجـــــــد  ـــترات ممـــــــا جعــــ ـــك الفتـــــــرة كنـــــــا غيـــــــر متســــ ــاء فـــــــي تلــــ ـــذلك الن النســـــ وكــــ

فــــــــــــي مجتمعــــــــــــھ مـــــــــــــادة غز ــــــــــــرة للغـــــــــــــزل والحــــــــــــب والولـــــــــــــع وھــــــــــــذا الغـــــــــــــره فرضــــــــــــتھ الظـــــــــــــروف 

ـــاء ســـــــــافرات ال يتبــــــــــرقعن والغـــــــــزل ذو نشـــــــــوء ط "الاجتماعاـــــــــة ـــةوكانت النســــــ باعـــــــــي فــــــــــي الجاھلاــــــ

ـــــــــبن عـــــــــن أنظـــــــــار الجـــــــــنس آلاخـــــــــر، الا مـــــــــا كـــــــــان ھنـــــــــا  مـــــــــن بعـــــــــت التلـــــــــثم. والنســـــــــاء  وال يتُج 

ـــل بــــــــــــين الجنســــــــــــين أحــــــــــــدھما  أنــــــــــــواع مــــــــــــن ن الحرائــــــــــــر املصــــــــــــونات، ومــــــــــــن ن املبتــــــــــــذ الت .واملاـــــــــ

د الزوجــــــــات وإباحــــــــة  ـــك لكخــــــــر ماــــــــل طباعــــــــي غايتــــــــھ وكمالــــــــھ الــــــــزواج .وكــــــــان تعــــــــد  مــــــــا فــــــــي ملـــــ

جــــــــــل مــــــــــن إلامــــــــــاء شــــــــــا عا فــــــــــي الجاھلاــــــــــة.واملال يظ ــــــــــر بالحــــــــــب والولــــــــــع بالجمــــــــــال، والحــــــــــب  الر 

ـــع يقــــــــــودان إلــــــــــى التغنــــــــــي بمظــــــــــاھر ذلــــــــــك الجمــــــــــال وھــــــــــذا التغنــــــــــي ھــــــــــو الغــــــــــزل و ــــــــــدعى 139والولـــــــ

 النس ب والتشب ب.

الغــــــــزل لــــــــم يــــــــأت مــــــــن فــــــــراغ بــــــــل فرضــــــــتھ الحاــــــــاة الاجتماعاــــــــة التــــــــي كــــــــان يحااھــــــــا الشــــــــاعر    

ـــالى ذكــــــــر  الجـــــــاھلي مــــــــن ـــع بالشــــــــعراء غـــــ وجــــــــود ل مــــــــاء والنســـــــاء الغيــــــــر مُجبــــــــات وھــــــــذا مـــــــا دفـــــ

بعـــــــــــت النســـــــــــاء فـــــــــــي أشـــــــــــعارھم ســـــــــــواء أكانـــــــــــت تلـــــــــــك النســـــــــــاء املـــــــــــذكورات حقاقاـــــــــــات أو مـــــــــــن 

ن ــــــــــج الخاــــــــــال ول ــــــــــذا نجــــــــــد الكثيــــــــــر مــــــــــن الشــــــــــعراء الجــــــــــاھلاين يــــــــــذكرون أســــــــــماء نســــــــــاء فــــــــــي 
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اء املــــــــــذكورات فــــــــــي بدايــــــــــة قصــــــــــائدھم مثــــــــــل : ســــــــــعاد ، خولــــــــــة ، فاطمــــــــــة وغيــــــــــرھن مــــــــــن النســــــــــ

 الشعر الجاھلي.

  ستشر ق و لرثا  : - ب

 الرثاء غره من ألاغراه الشعر ة والفرق ب نھ وبين ألاغراه ألاخرا انھ يقولھ

الشــــــــــــاعر فــــــــــــي ســــــــــــاعات الحــــــــــــزن وألاســــــــــــ ى علــــــــــــى فــــــــــــراق ألاحبــــــــــــة والخــــــــــــالن؛ ففــــــــــــي مــــــــــــا يخــــــــــــ  

الرثـــــــاء فيـــــــرا بالشـــــــير أنـــــــا الرثـــــــاء نـــــــوع مـــــــن أنـــــــواع " القصـــــــادة حاـــــــث اســـــــتبدل فاـــــــھ  قصـــــــادة

ـــدر والتفجــــــع علــــــى مــــــوت البطــــــل النســــــ ب بالشــــــكوا مــــــن أمــــــا فامــــــا يخــــــ   140"قســــــاوة القـــ

معنــــــــى الرثــــــــاء ف ــــــــو البكــــــــاء علــــــــى مــــــــن فــــــــارق م الشــــــــاعر مــــــــن ألاحبــــــــاب"ھو البكــــــــاء علــــــــى املاــــــــت، 

  وكــــــــــان تشــــــــــ اع املاــــــــــت عنــــــــــد عــــــــــرب الباديــــــــــة بم ــــــــــ ي 
ألاقــــــــــارب خلــــــــــف الجنــــــــــازة حفــــــــــاة ،وبحــــــــــل 

النســـــــــاء شـــــــــعورھن وتلطـــــــــاخ ر وســـــــــ ن بالرمـــــــــاد .وقـــــــــد يحلـــــــــق النســـــــــاء ر وســـــــــ ن حزنـــــــــا علـــــــــى 

املاــــــــت.ثم تســــــــتأجر النائحــــــــات لاظ ــــــــرن شــــــــعار الحــــــــزن والحســــــــرة وذكــــــــر للماــــــــت محاســــــــن مــــــــا 

كـــــــان ... مـــــــن ھـــــــذه العـــــــادات والتقالاـــــــد ، ومـــــــن لوعـــــــة الـــــــنفس الصـــــــادقة اســـــــتقه الجـــــــاھلاون 

ـــا باملـــــــــد  والت ديـــــــــد وطلـــــــــب الثـــــــــأرمعـــــــــانا م ا ــاء حالـــــــــة 141"لرثائاـــــــــة ومزجوھــــــ ـــھ فـــــــــان الرثـــــــ ومنــــــ

نفســــــــاة مـــــــــن الحـــــــــزن وألاســـــــــ ى یع شــــــــ ا الشـــــــــاعر نتاجـــــــــة فـــــــــراق أبــــــــدي ول ـــــــــذا يقـــــــــول الشـــــــــاعر 

قصــــــــادة فا ــــــــا رثــــــــاء ألاحبــــــــة و ــــــــأتي فــــــــي القصــــــــادة ذكــــــــر ميــــــــزات املاــــــــت مــــــــن أخــــــــالق ولــــــــجاعة 

ـــل احــــــــــد  وھنــــــــــا يــــــــــورد الشــــــــــاعر املــــــــــد  والت ديــــــــــد وطلــــــــــب الثــــــــــأر أن كــــــــــان املاــــــــــت قتــــــــــل مــــــــــن قبـــــــ

املرثاـــــــة واننـــــــا نجـــــــد فـــــــي معظـــــــم شـــــــعر الشـــــــعراء املتقـــــــدم ذكـــــــرھم شـــــــ ئا مـــــــن   .ألالـــــــخاص
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ـــاء فــــــــان ن لــــــــم يأخــــــــدن يقلــــــــن  142املراثــــــــي ولكــــــــن ھــــــــذا النــــــــوع  نفســــــــھ انمــــــــا خصــــــــت بــــــــھ النســـــ

 الشعر في غيرھذا الجنس.

 : ستشر ق و لفخر -ج

ـــك نظـــــــــرا ألھماتـــــــــھ  عنـــــــــد الشـــــــــاعر الجـــــــــاھلي یعـــــــــد الفخـــــــــر مـــــــــن أھـــــــــم ألاغـــــــــراه الشـــــــــعر ة وذلــــــ

ـــى  ـــام ألافـــــــــــــرا  والـــــــــــــوالئم إذا ة ـــــــــــــر عنـــــــــــــدھا شـــــــــــــاعر يتغنــــــــــ ـــي كانـــــــــــــت تقــــــــــ وكـــــــــــــذلك قبالتـــــــــــــھ التــــــــــ

ــــــــــة  ة القبلاَّ ببطوالت ــــــــــا وأمجادھــــــــــا وأنســــــــــاب ا "كــــــــــان مــــــــــرد  الفخــــــــــر عنــــــــــد الجــــــــــاھلي إلــــــــــى العصــــــــــباَّ

ـــك ان حاــــــــــــاة الجــــــــــــاھلي الخشــــــــــــنة قــــــــــــد انعكســــــــــــت علــــــــــــى  والحاــــــــــــاة الفطر ة؛أضــــــــــــف غــــــــــــالى ذلـــــــــ

 وصـــــــــرامة وج
 
ة لـــــــــدا ، الســـــــــاما وأن ـــــــــا كانـــــــــت حاـــــــــاة حافلـــــــــة باألخطار.وقـــــــــد خلعـــــــــت نفســـــــــھ قـــــــــو 

الصــــــــحراء بقوان ن ــــــــا الصــــــــارمة علــــــــى العربــــــــي مجموعــــــــة مــــــــن الصــــــــفات والفضــــــــائل النفســــــــاة 

مــــــــــــكت صــــــــــــدره فــــــــــــانفجرت شــــــــــــعرا فخر ــــــــــــا وحماســــــــــــاا كــــــــــــان صــــــــــــدا طــــــــــــو ال ملــــــــــــا يجــــــــــــ ح فــــــــــــي 

ومـــــــــن ھنـــــــــا نجـــــــــد أن الفخـــــــــر دفعتـــــــــھ ةـــــــــروف اجتماعاـــــــــة صـــــــــعبة انعكـــــــــس " 143.النفـــــــــوس

علــــــــى نفســــــــاة الشــــــــاعر الجــــــــاھلي الــــــــذي أصــــــــبح يرنــــــــو الــــــــى الفخــــــــر بالنســــــــب و بالقبالــــــــة  تأثيرھــــــــا

فــــــــي ســــــــاعة الحــــــــرب كمــــــــا فــــــــي ســــــــاعة الســــــــلم"وأول مــــــــا تغنــــــــى بــــــــھ الشــــــــاعر الجــــــــاھلي فــــــــي فخــــــــره 

ـــك الب ئــــــــــة الخانقــــــــــة . والشــــــــــجاعة  ـــبال الوحاــــــــــد ل حاــــــــــاة فــــــــــي تلـــــــ ـــجاعة ألن ــــــــــا كانــــــــــت الســـــــ الشـــــــ

بـــــــــي ناحـــــــــل الجســـــــــم قـــــــــوي  العضـــــــــالت ، صـــــــــبرظ وجلـــــــــدظ وإقـــــــــدامظ ، وھـــــــــي تقت ـــــــــ ي أن يكـــــــــون العر 

د واليتقــــــــــاعس،وال یشــــــــــتكي نجــــــــــد أول مــــــــــا  "144.خفاــــــــــف الحركــــــــــة ،ذا عز مــــــــــة وحــــــــــزم ، ال يتــــــــــرد 

تغنـــــــــى بـــــــــھ الشـــــــــاعر الجـــــــــاھلي كضـــــــــرورة دفعت ـــــــــا الظـــــــــروف الاجتماعاـــــــــة القاســـــــــاة كـــــــــالحروب 
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التـــــــــي كانـــــــــت بـــــــــين القبائـــــــــل التـــــــــي تقـــــــــوم ألتفـــــــــھ ألاســـــــــباب وكـــــــــذلك الغـــــــــارات التـــــــــي كانـــــــــت بـــــــــين 

  دف البحث عن املاء ومناطق الع ح.القبائل ب

  سشر ق و لھ ا : -د

نظـــــــــــــرا ل حاـــــــــــــاة التـــــــــــــي كانـــــــــــــت فـــــــــــــي الجاھلاـــــــــــــة مـــــــــــــن حـــــــــــــروب وصـــــــــــــراعات قصـــــــــــــد الســـــــــــــاطرة أو 

ملتطلبـــــــات الحاــــــــاة ممــــــــا اســــــــتدعت ھــــــــذه الصــــــــراعات ال جـــــــوء الــــــــى ال جــــــــاء وذلــــــــك قصــــــــد بــــــــث 

ـــذكر القـــــــــــــــــوة  الرعـــــــــــــــــب فـــــــــــــــــي نفـــــــــــــــــوس الخصـــــــــــــــــوم والســـــــــــــــــاطرة علـــــــــــــــــا م وھـــــــــــــــــذا ال يتـــــــــــــــــأته إال بــــــــــــــ

لجبـــــــــروت والفتـــــــــك والنســـــــــب والشـــــــــجاعة وإلاقـــــــــدام وفـــــــــي املقابـــــــــل ذكـــــــــر وضـــــــــاعة الخصـــــــــوم وا

وعـــــــدم قـــــــدرت م علـــــــى املواج ـــــــة واملجاب ـــــــة فقـــــــد ول ـــــــذا كـــــــان ال جـــــــاء ســـــــما ناقعـــــــا فـــــــي نفـــــــوس 

ألاعـــــــداء "كـــــــان لل جـــــــاء فـــــــي الجاھلاـــــــة وقـــــــع شـــــــديد كمـــــــا رأينـــــــا ، لشـــــــدة ســـــــيرورة الشـــــــعر وكـــــــان 

ـــجعان م  فـــــــي الحـــــــرب ، و رفعـــــــوا مـــــــن شـــــــأن قبالـــــــت م ، ي جـــــــأ ألاـــــــھ الشـــــــعراء ل ســـــــاندوا بـــــــھ لــــ

وا التعبيـــــــــــرات . إن ـــــــــــم ي ـــــــــــاجمون بـــــــــــھ العـــــــــــدو فاجـــــــــــردون م مـــــــــــن الصـــــــــــفات التـــــــــــي كـــــــــــانوا  و ـــــــــــرد 

يفخــــــــــــرون ب ــــــــــــا ، و  حقــــــــــــون بــــــــــــھ الــــــــــــذل والعــــــــــــار.ف و حقير،دنــــــــــــيء الــــــــــــنفس، جبــــــــــــان ،بخاــــــــــــل 

ــــــــــــــ الو ـــــــــــــل علـــــــــــــى قومـــــــــــــھ ،  ـــــــــــــام ســـــــــــــود ووقـــــــــــــا ع جرَّ ھر اي  ،ذلاـــــــــــــل الجار،لـــــــــــــھ فـــــــــــــي صـــــــــــــفحة الـــــــــــــد 

ولقـــــــــد كـــــــــان بروكلمــــــــان يـــــــــرا بـــــــــان شـــــــــعر ال جـــــــــاء 145  "علـــــــــى شـــــــــرفھ وحرماتـــــــــھوالصــــــــغارة 

ارتــــــــــــب  فــــــــــــي والاتــــــــــــھ بال ــــــــــــحر ھدفــــــــــــھ الســــــــــــاطرة علــــــــــــى الخصــــــــــــم وتعطاــــــــــــل حواســــــــــــھ حتــــــــــــى 

ـــا بعــــــــــــد اتجــــــــــــھ ھــــــــــــذا النــــــــــــوع مــــــــــــن الشــــــــــــعر الــــــــــــى ال ــــــــــــخر ة  ـــل منــــــــــــھ وفامـــــــــ يــــــــــــتمكن مــــــــــــن الناـــــــــ

ـــدر ال جــــــــــــــاء إلــــــــــــــى شــــــــــــــعر  ـــل أن ينحـــــــــــ والاســــــــــــــت زاء مــــــــــــــن الخصــــــــــــــوم والناــــــــــــــل م ــــــــــــــم" فمــــــــــــــن قبـــــــــــ
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ة والاســــــــــت زاء ،كــــــــــان فــــــــــي يــــــــــد الشــــــــــاعر ســــــــــحرا يقصــــــــــد بــــــــــھ تعطاــــــــــل قــــــــــوا الخصــــــــــم ال ــــــــــخر 

ـــــــــا  بتـــــــــأثير ســـــــــحري .ومـــــــــن ثـــــــــمَّ كـــــــــان الشـــــــــاعر إذا ت اـــــــــأ النطـــــــــالق مثـــــــــل ذلـــــــــك اللعـــــــــن ، يلـــــــــبس ز  

خــــــــــاص  ا شــــــــــبا ا بــــــــــزي الكــــــــــاھن .ومــــــــــن ھنــــــــــا أيضــــــــــا تســــــــــماتھ بالشــــــــــاعر أي العــــــــــالم ال بمعنــــــــــى 

ـــى  ـــل بمعنـــــــ أنــــــــــھ كــــــــــان شــــــــــاعرا بقــــــــــوة أنــــــــــھ كــــــــــان عاملــــــــــا بخصــــــــــائ  فــــــــــن أو صــــــــــناعة معانــــــــــة بـــــــ

 شعره ال حر ة ، كما أن قصادتھ كانت ھي القالب املادي لذلك

 "146.الشعر

يـــــــــرا بالشـــــــــير فـــــــــي مجـــــــــال البحـــــــــث عـــــــــن ال ـــــــــخر ة وال جـــــــــاء " انـــــــــھ اتخـــــــــذ بدايـــــــــة مـــــــــن القـــــــــرن  

ــا ،  ـــي ينتســـــــــــب الا ـــــــــ ـــادس معنـــــــــــى قـــــــــــدحاا و شـــــــــــتماا مـــــــــــوج ين إلـــــــــــى الفـــــــــــرد والقبالـــــــــــة التــــــــ الســــــــ

عرضـــــــــة للم انـــــــــة ممـــــــــا یســـــــــتدعى ردا مـــــــــن قبـــــــــل امل ـــــــــان فأصـــــــــبح الشـــــــــرف أو العـــــــــره عندئـــــــــذ 

،ولـــــــذا لـــــــم يؤلـــــــف ال جـــــــاء منـــــــذ البدايـــــــة نوعـــــــا أدباـــــــا بســـــــاطا بـــــــل تعبيـــــــرا شـــــــعر ا عـــــــن عـــــــداوة 

 147" قبالة تؤول أحاانا الى النزاع بين لخصين

ـــي بدايتــــــھ لــــــم يكــــــن الغــــــره منــــــھ ھــــــو إلابــــــداع ألادبــــــي ،بــــــل كــــــان الغــــــره منــــــھ   ــاء فـــ أن ال جــــ

الحـــــــــ  مـــــــــن قامـــــــــت م، ســـــــــواء  كـــــــــانوا أفـــــــــرادا أو جماعـــــــــات ول ـــــــــذا ھـــــــــو ال ـــــــــخر ة والاســـــــــت زاء و 

لـــــــم يـــــــرق فـــــــي بدايتـــــــھ إلـــــــى ألاغـــــــراه الشـــــــعر ة ألاخـــــــرا الن الغـــــــره منـــــــھ كـــــــان يمنـــــــع مـــــــن أن 

 يحقق تلك املتعةالشعر ة التي حقق ا الغزل والوصف وغيرھما.

  ستشر ق و ملدح : -ه
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 شاعر ل ذا النوع مناملد  من ألاغراه الشعر ة ألاك ر انتشارا نظرا لتفضال ال

ـــل التك  ســــب أو مــــن أ جــــل غايــــات أخــــرا فــــي نفــــسألاغــــراه إمــــا حبــــا للمــــدو  وإمــــا مــــن أجـ

واملـــــــد  شـــــــمل كـــــــل طبقـــــــات املجتمـــــــع مـــــــن " العظمـــــــاء وأربـــــــاب الســـــــلطان طائفـــــــة  الشـــــــاعر

ـــاس تماـــــــل إلـــــــى التغنـــــــي بمناقب ا.وكـــــــان الجـــــــاھلاون وألاقـــــــدمون عمومـــــــا أشـــــــد  مـــــــاال  مـــــــن النــــ

ـــن غيــــــرھم إلــــــى ھــــــذا ا لنــــــو  التفخــــــام ونشــــــر املناقب.وقــــــد ب نــــــا كاــــــف كــــــان العظمــــــاء  ع مــــــنمـــ

يتنافســـــــــون فـــــــــي اســـــــــتقدام الشـــــــــعراء وفـــــــــي تكـــــــــر م م ومـــــــــدھم باملـــــــــال والـــــــــنعم. وكـــــــــان الشـــــــــعراء 

يطــــــــــرون م و ــــــــــذیعون أعمــــــــــال م فــــــــــي العــــــــــرب واســــــــــاعدون بــــــــــذلك علــــــــــى مــــــــــد  ســــــــــلطان م.وكانت 

ـــك ــا إلـــــــــى ذلــــــ ومـــــــــن ثـــــــــم   "148.معـــــــــاني املـــــــــد  تنحصـــــــــر فـــــــــي الكـــــــــرم والجـــــــــود، والقـــــــــوة والحلـــــــــم ومـــــــ

نجـــــــد بـــــــان الـــــــذي ســـــــاعد انتشـــــــار ھـــــــذا الغـــــــره وذيوعـــــــھ ھـــــــم الســـــــالطين وامللـــــــو  وھـــــــذا مـــــــن 

ـــل تثبـــــــــت ملك ـــــــــم وجلــــــــب الشـــــــــ رة ل ـــــــــم مــــــــن خـــــــــالل ذكـــــــــر أعمــــــــال م ،فقـــــــــد كـــــــــان املمـــــــــدو   أجـــــ

إن التطــــــــــور فـــــــــــي  .يحصــــــــــل علــــــــــى الشــــــــــ رة واملــــــــــاد  يحصــــــــــل علــــــــــى ألامــــــــــوال والــــــــــنعم املختلفــــــــــة

ـــة حتــــــــى إلا  ـــل فــــــــان املوضـــــــوعات املدحاــــــــة ،مــــــــن الوثناـــــ ســــــــالم ،م حـــــــو  ولــــــــو جزئاــــــــا  علــــــــى ألاقـــــ

ـــل الــــــــذاتي والشــــــــجاعة ،والكــــــــرم ، والحلــــــــم  الفضــــــــائل ألاساســــــــاة كشــــــــرف املحتــــــــد ، والنبـــــ

ـــتالف الكلــــــــــــي بــــــــــــين العصــــــــــــر الجــــــــــــاھلي والعصــــــــــــر إلاســــــــــــالمي ،غيــــــــــــر أن  "149. ـــالرغم مــــــــــــن الاخـــــــــ بـــــــــ

التطــــــــــــور لــــــــــــم یعرفــــــــــــھ املــــــــــــد  نظــــــــــــرا لكــــــــــــون الغــــــــــــره منــــــــــــھ ھــــــــــــو تحقاــــــــــــق أھــــــــــــدافا واضــــــــــــحة 

حصــــــــــــــــول علــــــــــــــــى الحضــــــــــــــــوة أو إلا جــــــــــــــــاب باملمــــــــــــــــدو  وبخصــــــــــــــــالھ الحماــــــــــــــــدة كالتكســــــــــــــــب أو ال

 . كالشجاعة والنبل والكرم وإلايثار وغير ذلك من الخصال التي نجدھا في كل  زمان
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 0/251 ، العربي األدب ،تاريخ شير بال رجيس-  
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  ملقاربة  سشر  ية   صا ص  لشعر   جاھلي : 

الشــــــعر مــــــرآة املجتمــــــع لــــــذلك وةــــــف الشــــــاعر الجــــــاھلي فــــــي شــــــعره مــــــا كــــــان یع شــــــھ فــــــي أيامــــــھ 

وحـــــروب و قســـــاوة الب ئـــــة الصـــــحراو ة ووصـــــفھ الطرائـــــد وصـــــفا دقاقـــــا وھـــــذه رحـــــالت  مـــــن

وغيرھـــــــا عبـــــــر عن ـــــــا الشـــــــاعر الجـــــــاھلي أحســـــــن تعبيـــــــر " وعلـــــــى ھـــــــذا ينتظـــــــر إن نـــــــرا  ألاشـــــــااء

الشـــــــعر الجـــــــاھلي تـــــــدور حـــــــول الباديـــــــة ومـــــــا فا ـــــــا إال قلـــــــاال مـــــــن ألـــــــوان الحضـــــــر  خصـــــــائ 

ـــام كاألع ـــــــــــ ى التــــــــــي عرضـــــــــــت فـــــــــــي شــــــــــعر شـــــــــــعراء ذھبـــــــــــوا إلــــــــــى بالطـــــــــــات فـــــــــــارس والعــــــــــر  اق والشــــــــ

 ".والنابغة مثال 

ومــــــــن ھنــــــــا نجــــــــد بــــــــان خصــــــــائ  الشــــــــعر الجــــــــاھلي ل ــــــــا عالقــــــــة بالباديــــــــة أك ــــــــر مــــــــن عالقت ــــــــا 

بالحضـــــــر الـــــــذي لـــــــھ عالقـــــــة أيضـــــــا بالشــــــــعراء الـــــــذين ھـــــــاجروا مـــــــن الباديـــــــة بالطـــــــات الحكــــــــام 

 "الوجدان " فالشاعر الجاھلي كان یعبر عن وجدانھ: ول ذا نجد من الخصائ 

ائ  نجــــــــد "الصــــــــدق" وأو مــــــــا يجــــــــول فــــــــي خــــــــاطره بكــــــــل صــــــــدق وصــــــــراحة ف ــــــــو ومــــــــن الخصــــــــ 

ـــنعكس  ــا وھــــــــــذا مــــــــــا نجــــــــــده يـــــــ حــــــــــين يحــــــــــب يحــــــــــب بصــــــــــدق وحــــــــــين يكــــــــــره يكــــــــــره بصــــــــــدق أيضــــــــ

بصــــــــراحة فــــــــي شــــــــعره" الشــــــــعر الجــــــــاھلي وجــــــــداني فــــــــي الدرجــــــــة ألاولــــــــى ، يصــــــــف نفــــــــس قائلــــــــھ 

، كوصـــــــــف -لبحــــــــث موضـــــــــوعي واقعــــــــي -وشــــــــعوره. حتـــــــــى إن الشــــــــاعر القـــــــــديم كــــــــان إذا عـــــــــره

 صاد والحرب أو كالحكمة والرثاء ،لونھ بشعوره ھو في قلب املوضوعال
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 150الواقعي في شعره موضوعا وجداناا ."

 ومنھ نجد أن الشعر الجاھلي ھو صورة ةاھر ة تعبر عن خوالج الشاعر الداخلاة

ـــ س وعواطـــــــــــف ول ـــــــــــذا نجـــــــــــد الشـــــــــــعر الجـــــــــــاھلي أك ـــــــــــر أنـــــــــــواع الشـــــــــــعر تـــــــــــأثيرا فـــــــــــي  مـــــــــــن أحاســــــــ

 .ال لكونھ شعرظ فاھ أحاس س صادقة في الفر  وفي الحزن النفوس وھذا ال ل  يء إ

ونجــــــــد كــــــــذلك البســــــــاطة فالشــــــــاعر الجــــــــاھلي لــــــــم يتكلــــــــف فــــــــي شــــــــعره بــــــــل خــــــــرج شــــــــعره علـــــــــى 

ـــاء شـــــــــعر جماـــــــــل ال وجـــــــــود للمبالغـــــــــة فاـــــــــھ وال تعقاـــــــــد یســـــــــتمد  طبعـــــــــھ وســـــــــجاتھ ولـــــــــذلك جــــــ

ـــي يحااھـــــــــــــا"إن الحاــــــــــــاة الفطر ـــــــــــــة والبدو ـــــــــــــة والقــــــــــــدم فـــــــــــــي الـــــــــــــزمن  ألفاةــــــــــــھ مـــــــــــــن با تــــــــــــھ التــــــــــ

ـــل الشخصــــــــــــاة إلانســــــــــــاناة ســــــــــــاذجة بســــــــــــاطة ، كــــــــــــذلك كانــــــــــــت  ـــل تتضــــــــــــافر علــــــــــــى جعـــــــــ عوامـــــــــ

الب ئـــــــــة الجاھلاـــــــــة ، وكـــــــــذلك كـــــــــان أثرھـــــــــا فـــــــــي الشـــــــــعر الجـــــــــاھلي .جـــــــــرا الشـــــــــاعر علـــــــــى طبعـــــــــھ 

وســـــــــــجاتھ فلـــــــــــم يتكلـــــــــــف القــــــــــــول فـــــــــــي مـــــــــــالم یشـــــــــــعر بــــــــــــھ وال تكلـــــــــــف إلاحاطـــــــــــة والشــــــــــــمول وال 

نظـــــــرا ل حاـــــــاة الطباعاـــــــة  151 "التخـــــــر   والتعلاـــــــل وال التعقاـــــــد و املعصـــــــاة فامـــــــا شـــــــعر بـــــــھ

التـــــــي كـــــــان يحااھـــــــا الشــــــــاعر الجـــــــاھلي مـــــــن  ـــــــحراء وباديــــــــة ورأيتـــــــھ للظـــــــواھر الطباعاـــــــة مــــــــن 

بــــــدايت ا إلـــــــى ن ايت ـــــــا مثــــــل البـــــــرق واملطـــــــر واخــــــتالف الحاـــــــاة بـــــــين الفصــــــول ومـــــــا يصـــــــحب ا مـــــــن 

تغيــــــرات طباعاــــــة توســــــع خاــــــال ھــــــذا ألاخيــــــر فأصــــــبح یعبــــــر عــــــن الظــــــواھر بدقــــــة عالاــــــة وقــــــدرة 

ى التصـــــــــــو ر الح ـــــــــــ ي واملعنـــــــــــوي"إذا كـــــــــــان اتســـــــــــاع أفـــــــــــق الصـــــــــــحراء قـــــــــــد أدا إلـــــــــــى فائقـــــــــــة علـــــــــــ

اتســـــــــــــاع خاـــــــــــــال الشـــــــــــــاعر الجـــــــــــــاھلي ، فـــــــــــــان ھـــــــــــــذا الشـــــــــــــاعر الجـــــــــــــاھلي كـــــــــــــان فطر ـــــــــــــا بســـــــــــــاطا 

ـــھ .ولعلــــــــــك ال تســــــــــتغرب إذا علمــــــــــت ان الشــــــــــعراء الــــــــــذين اتصــــــــــلوا بالحضــــــــــر كاألع ــــــــــ ى  كبا تـــــــ
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تــــــــرا فــــــــي معلقــــــــة امــــــــر  وامــــــــر  القــــــــ س والنابغــــــــة كــــــــانوافي خاــــــــال م أوســــــــع وأعمــــــــق وأدقكمــــــــا 

القــــــــ س عنــــــــد الكــــــــالم علــــــــى البــــــــرق واملطــــــــر وعلــــــــى النبــــــــات الــــــــذي ھــــــــاج بعــــــــد ذلــــــــك املطــــــــر. وال 

ر ــــــــب فــــــــي آن الخاــــــــال فــــــــي الجاھلاــــــــة كــــــــان ال يــــــــزال یعتمــــــــد علــــــــى التشــــــــاباھ والاســــــــتعارات أك ــــــــر 

فالشـــــــــــاعر ابـــــــــــن با تـــــــــــھ يـــــــــــؤثر فا ـــــــــــا  152مـــــــــــن اعتمـــــــــــاده علـــــــــــى انتـــــــــــزاع الصـــــــــــور مـــــــــــن الطبيعـــــــــــة 

ــا ول ــــــــذا نجــــــــ د الشــــــــاعر الجــــــــاھلي لــــــــھ قــــــــدرة فائقــــــــة علــــــــى وصــــــــف الظــــــــواھر كاــــــــف ال و تأثرب ــــــ

وھــــــــــو یع شــــــــــ ا واعایشــــــــــ ا يوماــــــــــا ول ــــــــــذا وســــــــــعت مــــــــــن خاالــــــــــھ وقدرتــــــــــھ علــــــــــى قــــــــــول الشــــــــــعر 

وخاصــــــــــة الشـــــــــــعراء الــــــــــذين كانـــــــــــت ل ــــــــــم عالقـــــــــــة بــــــــــالبوادي ف ـــــــــــم یشــــــــــاھدون تلـــــــــــك الظـــــــــــواھر 

ا بوضــــــــــو  ول ــــــــــذا عنـــــــــــدما يصــــــــــفون تلـــــــــــك الظــــــــــواھر مثـــــــــــل البــــــــــرق واملطـــــــــــر وغيرھمــــــــــا يصـــــــــــفون 

 بدقة كبيرة .

 :بيبيوغر فيا  سشر ق و مل شر    

ـــروت، دار الغــــــــــــرب إلاســــــــــــالمي، 1*أبـــــــــــو القاســــــــــــم ســــــــــــعد ن: تـــــــــــاريخ الجزائــــــــــــر الثقــــــــــــافي، ج  ، بيــــــــ

 .ج 9،  1991، 1ط 

  .أحمد الخمي  ي: نجيب محفو  في مرآة الاستشراق *

لنــــــــــــــدن، * أ.ج آربــــــــــــــري: املستشــــــــــــــرقون البريطــــــــــــــانيون، تعريــــــــــــــب محمــــــــــــــد الدســــــــــــــووي النــــــــــــــويهي، 

 .1941وليم كولينز، 

                                                           
152

 50 نفسه،ص المرجع  
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*إبــــــــــــــــراهيم خليــــــــــــــــل أحمــــــــــــــــد: املستشــــــــــــــــرقون واملبشــــــــــــــــرون فــــــــــــــــي العــــــــــــــــالم العربــــــــــــــــي وإلاســــــــــــــــالمي، 

 .1914القاهرة، مكتبة الوعي العربي، 

ـــاث الصــــــــــــراع لــــــــــــدا إســــــــــــرائيل، الطبعــــــــــــة ألاولــــــــــــى،  *إبــــــــــــراهيم عبــــــــــــدالكريم: الاستشــــــــــــراق وأبحـــــــــ

 .1993عمان، دار الجليل، 

الاستشــــــــــراق والفلســــــــــفة إلاســــــــــالمية بــــــــــين التجديــــــــــد إبــــــــــراهيم محمــــــــــد إبــــــــــراهيم صــــــــــقر:  •

 .صفحة 122، 0001والتبديد، الفيوم، دار العلم، 

أحمــــــــــد درو ــــــــــح: الاستشــــــــــراق الفرن ــــــــــ ي وألادب العربــــــــــي  دراســــــــــات أدبيــــــــــةغ، الطبعــــــــــة  *

 .صفحة 001، 1992ألاولى، القاهرة، الهيئة املصرية العامة للكتاب، 

لـــــــــة حـــــــــول القصـــــــــعة؛ 
 
ك
 
ـــة، الطبعـــــــــة *أحمـــــــــد ســـــــــعيد نونـــــــــو: ألا ـــة العثمانيــــــ الاستشـــــــــراق والدولــــــ

 .صفحة 014، 0001الثانية، منشورات أحمد سعيد نونو، 

أحمــــــــــــد ســــــــــــمايلوفيتح: فلســــــــــــفة الاستشــــــــــــراق وأثرهــــــــــــا فــــــــــــي ألادب العربــــــــــــي املعاصــــــــــــر،  *

 .0000القاهرة، دار الفكر العربي، 

أحمـــــــــد عبدالحميـــــــــد غـــــــــراب: الاستشـــــــــراق؛ ر يـــــــــة إســـــــــالمية، الطبعـــــــــة الثانيـــــــــة، لنـــــــــدن،  *

 .هـ 1411ملنتدا إلاسالمي، ا

ـــد الاستشـــــــــــــــــراق  دراســـــــــــــــــات  -*عبـــــــــــــــــدالرحمن: مـــــــــــــــــن أخطـــــــــــــــــاء املستشـــــــــــــــــرقين وخطايـــــــــــــــــاهم: نقــــــــــــــ

  .0000تطبيقية، الطبعة ألاولى، القاهرة، مكتبة وهبة، 
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*أحمـــــــــــد عبـــــــــــدالرحيم الســـــــــــايح: الاستشـــــــــــراق: نقـــــــــــد فـــــــــــي ميـــــــــــزان الفكـــــــــــر إلاســـــــــــالمي، القـــــــــــاهرة، 

 .1991الدار املصرية اللبنانية، 

ـــه إلــــــى العربيــــــة: كمــــــال أبــــــو إدوارد  * ـــة، الســــــلطة، إلانشــــــاء، نقلـــ ـــعيد: الاستشــــــراق: املعرفـــ ســـ

 صفحة. 311، 1911ديب، الطبعة ألاولى، بيروت، مؤسسة ألابحاث العربية، 

م لــــــــه: كمـــــــال أبــــــــو ديــــــــب،  * إدوارد ســـــــعيد: الثقافــــــــة وإلامبرياليـــــــة، نقلــــــــه إلـــــــى العربيــــــــة وقـــــــدَّ

 .1991الطبعة الثانية، بيروت دار آلاداب، 

إدوارد ســـــــــــعيد: تعقيبـــــــــــات علـــــــــــى الاستشـــــــــــراق، ترجمـــــــــــة وتحريـــــــــــر: صـــــــــــب ي الحديـــــــــــدي،  *

 .1991الطبعة ألاولى، عمان، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

ا، ترجمـــــــة وتحقيــــــــق: عــــــــدنان حســــــــن، الطبعــــــــة  * إرفــــــــن جميـــــــل شــــــــك: الاستشــــــــراق جنســــــــي 

 .0003ألاولى، دمشق، 

ـــايرة: بحـــــــوث فـــــــي الاستشــــــــراق،  * ـــل إســــــــماعيل أحمـــــــد عمــــ الطبعـــــــة ألاولـــــــى، عمـــــــان، دار وائـــــ

  .صفحة 243، 0003للطباعة والنشر والتوز ع، 

إســــــــماعيل أحمــــــــد عمــــــــايرة: املستشــــــــرقون وتــــــــاريخ صــــــــلتهم بالعربيــــــــة: بحــــــــث فــــــــي الجــــــــذور  *

 .1990التاريخية، عمان، دار حنين، 

ـــة الرســــــــالة،  ـــايرة: بحــــــــوث فــــــــي الاستشــــــــراق واللغــــــــة، القــــــــاهرة، مؤسســـــ *إســــــــماعيل أحمــــــــد عمـــــ

0000. 
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ســـــــــــــــماعيل محمـــــــــــــــد: الاستشـــــــــــــــراق بـــــــــــــــين الحقيقـــــــــــــــة والتضـــــــــــــــليل: مـــــــــــــــدخل علمـــــــــــــــي لدراســـــــــــــــة *إ

 .0000الاستشراق، الطبعة الثالثة، القاهرة، دار الكلمة للنشر، 

ة النبويــــــــة، الريــــــــاه،  * أكــــــــرم ضــــــــياء العمــــــــري: موقــــــــف الاستشــــــــراق مــــــــن الســــــــيرة والســــــــنَّ

 .1991 1412مركز الدراسات وإلاعالم، دار إشبيليا، 

ـــلمين، القــــــــاهرة، دار الســـــــالم للطباعــــــــة أميـــــــر عبـــــــدالعزي * ز: افتــــــــراءات علـــــــى إلاســــــــالم واملســــ

 .صفحة 134، 0001والنشر والتوز ع والترجمة، 

أمينــــــة الصــــــاوي وعبــــــدالعزيز شــــــرف: جــــــارودي والحضــــــارة إلاســــــالمية، الطبعــــــة الثانيـــــــة،  *

ة، دار القبلة،  دَّ  .صفحة 310، 1912ج 

فـــــــــي العلـــــــــوم إلاســـــــــالمية، الطبعـــــــــة  أنـــــــــور الجنـــــــــدي: ســـــــــموم الاستشـــــــــراق واملستشـــــــــرقين *

 .صفحة 011، 1912الثانية، بيروت، دار الجيل للطبع والنشر والتوز ع، 

يات الاســــــــــــتعمار وشــــــــــــ هات    
أنــــــــــــور الجنــــــــــــدي: إلاســــــــــــالم والثقافــــــــــــة العربيــــــــــــة فــــــــــــي مواجهــــــــــــة تحــــــــــــد 

 .1912التغريب، القاهرة، 

 .1913أنور الجندي: الاستشراق، القاهرة، دار الاعتصام،  *

الجنــــــــــدي: تــــــــــاريخ إلاســــــــــالم فــــــــــي مواجهــــــــــة التحــــــــــديات، القــــــــــاهرة، مكتبــــــــــة التــــــــــراث أنــــــــــور  * 

 .صفحة 400، 1919إلاسالمي، 
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أنـــــــــور الجنـــــــــدي: الفكـــــــــر إلاســـــــــالمي والثقافـــــــــة العربيـــــــــة املعاصـــــــــرة فـــــــــي مواجهـــــــــة تحـــــــــديات  •

الاستشــــــــــــــراق والتبشــــــــــــــير والغــــــــــــــزو الثقــــــــــــــافي،  موســــــــــــــوعة العلــــــــــــــوم إلاســــــــــــــالميةغ، القــــــــــــــاهرة، دار 

 .1911الاعتصام، 

بـــــــاقر بـــــــري: إضــــــاءات علـــــــى كتــــــاب الاستشـــــــراق إلدوارد ســـــــعيد، الطبعــــــة ألاولـــــــى، بيـــــــروت،  *

 .صفحة 100، 0000دار الهادي للطباعة والنشر والتوز ع، 

برنــــــــار بوتيفــــــــو: الشــــــــر عة إلاســــــــالمية والقــــــــانون فــــــــي املجتمعــــــــات العربيــــــــة، ترجمــــــــة فــــــــؤاد  *

 .صفحة 314، 1992الدهان، الجيزة، سينا للنشر، 

 .لو س: الغرب والشرق ألاوس ، ترجمة نبيل صب ي، القاهرة، دار املختاربرنارد  *

تيرنــــــــر: مــــــــاركس ونهايــــــــة الاستشــــــــراق، ترجمــــــــة وتحقيــــــــق: يزيــــــــد صــــــــاي ، الطبعــــــــة ألاولــــــــى،  *

 .صفحة 104، 1911بيروت، مؤسسة ألابحاث العربية،

دار بطروشوفســـــــكي: إلاســـــــالم فـــــــي إيـــــــران، ترجمـــــــة: الســـــــباعي محمـــــــد الســـــــباعي، القـــــــاهرة،  *

 .صفحة 413، 1910الثقافة للنشر والتوز ع، 

بلقاســـــــــــم بـــــــــــوقرة: مـــــــــــن الاســـــــــــتبداد الشـــــــــــروي إلـــــــــــى النظـــــــــــام العـــــــــــالمي الجديـــــــــــد: التـــــــــــاريخ  *

الاجتمـــــــــــــاعي ل جزائـــــــــــــر تحـــــــــــــت املجهـــــــــــــر، الجزائـــــــــــــر، ديـــــــــــــوان املطبوعـــــــــــــات الجامعيـــــــــــــة الجزائـــــــــــــر، 

0004. 

، املجلــــــس جاســــــم  جيــــــل النشــــــمي: املستشــــــرقون ومصــــــادر التشــــــر ع إلاســــــالمي، الكويــــــت *

 .م1914وآلاداب،   الوطني للثقافة والفنون 
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*جميــــــــــل عبــــــــــدن محمــــــــــد املصــــــــــري: دواعــــــــــي الفتوحــــــــــات إلاســــــــــالمية ودعــــــــــاوا املستشـــــــــــرقين، 

 .1991الطبعة ألاولى، دمشق، دار القلم، 

ــــــــة؛ موقــــــــف مــــــــن الاستشــــــــراق أم حــــــــرب علــــــــى طيــــــــف؟  * ينيَّ م 
 
حــــــــازم صــــــــاغية: ثقافــــــــات الخ

 .صفحة 111، 1992ديد، الطبعة ألاولى، بيروت، دار الج

ـــروت، دار الهــــــــادي،  * ــاذا يعنــــــــي علــــــــم الاســــــــتغراب؟ الطبعــــــــة ألاولــــــــى، بيـــــ ـــن حنفــــــــي: مــــــ حســـــ

0000. 

مات فـــــي علــــــم الاســـــتغراب، القــــــاهرة، الـــــدار الفنيــــــة للنشـــــر والتوز ــــــع،  •  
حســـــن حنفـــــي: مقــــــد 

1991. 

حســــــــني حســــــــن ســــــــليمان: الشــــــــباب املســــــــلم والحضــــــــارة الغربيــــــــة، جــــــــدة، دار الشــــــــروق،  *

 .صفحة 114، 1912

*حلمــــــــــــــــي مــــــــــــــــرزوق: جوانــــــــــــــــب مــــــــــــــــن قضــــــــــــــــايا ألامــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــة فــــــــــــــــي الاســــــــــــــــتعمار والاستشــــــــــــــــراق 

ة، القاهرة، دار املعارف،  يَّ ون 
ي  ه   

 .1921والص 

ـــباني، ترجمــــــة وتحقيــــــق: كــــــاةم جهــــــاد، سلســــــلة  * خــــــوان غويتســــــولو: فــــــي الاستشــــــراق إلاســـ

لنشــــــــــــــــر، كتــــــــــــــــاب: الكامــــــــــــــــل، الطبعــــــــــــــــة ألاولــــــــــــــــى، بيــــــــــــــــروت، املؤسســــــــــــــــة العربيــــــــــــــــة للدراســــــــــــــــات وا

 .صفحة 021، 1912

خيـــــــــري منصـــــــــور: الاستشـــــــــراق والـــــــــوعي الســـــــــالب، الطبعـــــــــة ألاولـــــــــى، بيـــــــــروت، املؤسســـــــــة  *

 .صفحة 311، 0000العربية للدراسات والنشر، 
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دانيـــــــــــال ر ـــــــــــ : رجـــــــــــل الاستشـــــــــــراق، ترجمـــــــــــة د. إبـــــــــــراهيم  ـــــــــــحراوي، الطبعـــــــــــة ألاولـــــــــــى،  *

 .1992قبرص، الجفان والجابي للطباعة والنشر، 

ـــروت، دار الحداثـــــــــــة للطباعـــــــــــة والنشـــــــــــر *ذبيـــــــــــان: الر   يـــــــــــا والاستشـــــــــــراق، الطبعـــــــــــة ألاولـــــــــــى، بيــــــــ

 .1999والتوز ع، 

قـــــــــراءات فـــــــــي ر ا مـــــــــا بعـــــــــد الاستشــــــــــراق،  -رســـــــــول محمـــــــــد رســـــــــول: الغـــــــــرب وإلاســـــــــالم  *

 .صفحة 124، 0001الطبعة ألاولى بيروت، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

لمانيــــــــــــــــــــــــة *رمضــــــــــــــــــــــــان عبــــــــــــــــــــــــدالتواب: العربيــــــــــــــــــــــــة الفصــــــــــــــــــــــــ ى والقــــــــــــــــــــــــرآ ن الكــــــــــــــــــــــــريم أمــــــــــــــــــــــــام الع 

 .1991والاستشراق، القاهرة، مكتبة زهراء الشرق، 

*رودي باريـــــــــــــت: الدراســـــــــــــات العربيـــــــــــــة وإلاســـــــــــــالمية فـــــــــــــي الجامعـــــــــــــات ألاملانيـــــــــــــة: املستشـــــــــــــرقون 

ألاملــــــــــان منــــــــــذ تيــــــــــودور نولدكــــــــــه، ترجمـــــــــــة مصــــــــــطفه مــــــــــاهر، القــــــــــاهرة، دار الكتــــــــــاب العربـــــــــــي، 

1912. 

أوروبــــــــــا فــــــــــي العصــــــــــور الوســــــــــطه، ترجمــــــــــة وتقــــــــــديم:  *ريتشــــــــــارد ســــــــــوذرن: صــــــــــورة إلاســــــــــالم فــــــــــي

 .1914رضوان السيد، بيروت، معهد إلانماء العربي، 

 .1912زكرياء هاشم زكرياء: املستشرقون وإلاسالم، القاهرة،  *
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زينــــــــات بيطــــــــار: الاستشــــــــراق فــــــــي الفــــــــن الرومن ــــــــ ي الفرن ــــــــ ي، سلســــــــلة عــــــــالم املعرفــــــــة،  *

 .م1990للثقافة والفنون وآلاداب، ، الكويت، املجلس الوطني 122عدد 

*ساســــــــ ي ســــــــالم الحــــــــاج: الظــــــــاهرة الاستشــــــــراقية وأثرهــــــــا فــــــــي الدراســــــــات إلاســــــــالمية، الطبعــــــــة 

 .صفحة 1110، 0000ألاولى، مجلدين، بيروت، دار املدار إلاسالمي، 

ساســــــــــ ي ســــــــــالم الحـــــــــــاج: الظــــــــــاهرة الاستشــــــــــراقية، القــــــــــاهرة، مركــــــــــز دراســــــــــات العـــــــــــالم  *

 .1992إلاسالمي، 

غ، الطبعــــــــــة 3ســـــــــالم حمـــــــــيح: الاستشــــــــــراق فـــــــــي أفــــــــــق انســـــــــداده، سلســــــــــلة الدراســـــــــات   *

 .1991ألاولى، الرباط، منشورات املجلس القومي للثقافة العربية، 

ـــالم يفـــــوت: حفريـــــات الاستشـــــراق فـــــي نقــــــد العقـــــل الاستشـــــراوي، الطبعـــــة ألاولـــــى، الــــــدار  * ســـ

  .صفحة 11، 1919البيضاء، املركز الثقافي العربي، 

لـــــــدين الســـــــيد صـــــــالح: ألاســـــــاليب الحديثـــــــة فـــــــي مواجهـــــــة إلاســـــــالم: دراســـــــة ألخطـــــــر ســـــــعد ا *

ـــي تعتــــــــــــره مســــــــــــيرة إلاســــــــــــالم اليــــــــــــوم، القــــــــــــاهرة، دار عربــــــــــــي للطباعــــــــــــة والنشــــــــــــر  ـــات التـــــــــ العقبـــــــــ

 .ص 013، 1911والتوز ع، 

ة، الطبعــــــــــــــــة ألاولــــــــــــــــى، الكويــــــــــــــــت، مكتبــــــــــــــــة املنــــــــــــــــار  *ســــــــــــــــعد املرصــــــــــــــــفي: املستشــــــــــــــــرقون والســــــــــــــــنَّ

 .1994إلاسالمية، 
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*   
د رزق ال جـــــــر: املوضـــــــوعية: وجودهـــــــا وحـــــــدودها فـــــــي الدراســـــــات إلاســـــــالمية لـــــــدا الســـــــي 

 .1911املستشرقين، القاهرة، دار الثقافة العربية، 

*شـــــــــارل روبيـــــــــر آجـــــــــرون: املجتمـــــــــع الجزائـــــــــري فـــــــــي مخبـــــــــر ألايديولوجيـــــــــة الكولونياليـــــــــة، ترجمـــــــــة 

 .0000وتقديم وتعليق: د. محمد العربي ولد خليفة، الجزائر، منشورات تالة، 

ـــابر طعيمــــــــة: الاستشــــــــراق والتنصــــــــير فــــــــي مواجهــــــــة إلاســــــــالم، الطبعــــــــة ألاولــــــــى، عمــــــــان، دار  *صـــــ

 .الجيل للطبع والنشر والتوز ع

ـــــــا، الطبعـــــــة ألاولـــــــى، بيـــــــروت،  * صـــــــادق جـــــــالل العظـــــــم: الاستشـــــــراق والاستشـــــــراق معكوس 

 .صفحة 21، 1911دار الحداثة، 

ين؛ دراســـــــــــات مختلفـــــــــــة، صـــــــــــال  الـــــــــــدين املنجـــــــــــد: املنتقـــــــــــه مـــــــــــن دراســـــــــــات املستشـــــــــــرق *

 .1922القاهرة، لجنة التأليف والترجمة والنشر، 

*صــــــــــــــال  رســــــــــــــالن: القــــــــــــــرآن الحكــــــــــــــيم: ر يــــــــــــــة من جيــــــــــــــة جديــــــــــــــدة ملباحــــــــــــــث القــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم، 

 .صفحة 191، 1999القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر والتوز ع، 

 

ذاهب *عـــــــــــــــاطف العراوـــــــــــــــي: العقـــــــــــــــل والتنـــــــــــــــوير فـــــــــــــــي الفكـــــــــــــــر العربـــــــــــــــي املعاصـــــــــــــــر: قضـــــــــــــــايا ومـــــــــــــــ 

 .صفحة 420، 1991ولخصيات، القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر والتوز ع، 
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*عبــــــــدالجبار الرفـــــــــاعي: الاختــــــــراق الثقـــــــــافي: م جـــــــــم بيبليــــــــوغرافي تحليلـــــــــي، قــــــــم   إيـــــــــرانغ، مركـــــــــز 

 .هـ 1411ألابحاث والدراسات إلاسالمية، 

ســــــــــــنة *عبــــــــــــدالجليل عبــــــــــــده شــــــــــــلبي: صــــــــــــور استشــــــــــــراقية،  سلســــــــــــلة البحــــــــــــوث إلاســــــــــــالمية، ال

 .1921غ، القاهرة، ألازهر، مجمع البحوث إلاسالمية، 1، الكتاب 10

 .1990*عبدالحميد صالح حمدان: طبقات املستشرقين، القاهرة، مكتبة مدبولي، 

*عبدالحميـــــــــــــــــــد عبـــــــــــــــــــداملنعم مـــــــــــــــــــدكور: نظـــــــــــــــــــرات فـــــــــــــــــــي حركـــــــــــــــــــة الاستشـــــــــــــــــــراق، القـــــــــــــــــــاهرة، دار 

 .1990الثقافة، 

ـــروت، دار العلــــــــــــــــم *عبــــــــــــــــدالرحمن بــــــــــــــــدوي: موســــــــــــــــوعة املستشــــــــــــــــرقين، الطب عــــــــــــــــة ألاولــــــــــــــــى، بيـــــــــــــ

 .1914للماليين، 

ــا، الطبعــــــــــــــــة  *عبــــــــــــــــدالرحمن حســــــــــــــــن حبنكــــــــــــــــة امليــــــــــــــــداني: أجنحــــــــــــــــة املكــــــــــــــــر الثالثــــــــــــــــة وخوافيهــــــــــــــ

 .م1911الخامسة، دمشق، دار القلم، 

*عبــــــــــــدالرحمن عميــــــــــــرة: إلاســــــــــــالم واملســــــــــــلمون بــــــــــــين أحقــــــــــــاد التبشــــــــــــير وضــــــــــــالل الاستشــــــــــــراق، 

 .صفحة 131، 1999نشر والتوز ع، الطبعة ألاولى، عمان، دار الجيل للطبع وال

*عبـــــــــــــدالرحيم العطـــــــــــــاوي: الاستشـــــــــــــراق الروســـــــــــــ ي، مـــــــــــــدخل إلـــــــــــــى تـــــــــــــاريخ الدراســـــــــــــات العربيـــــــــــــة 

، 0000وإلاســـــــــالمية فـــــــــي روســـــــــيا، الطبعـــــــــة ألاولـــــــــى، الـــــــــدار البيضـــــــــاء، املركـــــــــز الثقـــــــــافي العربـــــــــي، 

 .صفحة 402
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ـــلم  -*عبــــــــــدالعال أحمــــــــــد عبــــــــــدالعال: دفــــــــــاع عــــــــــن نبــــــــــي إلاســــــــــالم  ضــــــــــد  -صــــــــــلى ن عليــــــــــه وســـــــ

لمــــــــــــــانيين، الزقــــــــــــــازيق، دار هــــــــــــــديل للنشــــــــــــــر والتوز ــــــــــــــع،   19، 1994دعـــــــــــــاوا املستشــــــــــــــرقين والع 

 .صفحة

*عبـــــــــــدالعظيم الـــــــــــديب: املستشـــــــــــرقون والتـــــــــــراث، املحـــــــــــرق، البحـــــــــــرين، مكتبـــــــــــة ابـــــــــــن تيميـــــــــــة، 

1911. 

*عبـــــــــــــدالعظيم الـــــــــــــديب: املـــــــــــــن ج فـــــــــــــي كتابـــــــــــــات الغـــــــــــــربيين عـــــــــــــن التـــــــــــــاريخ إلاســـــــــــــالمي، سلســـــــــــــلة 

رئاســـــــــــــــة املحـــــــــــــــاكم الشـــــــــــــــرعية  -ة، الطبعـــــــــــــــة ألاولـــــــــــــــى، الدوحـــــــــــــــة كتـــــــــــــــاب ألامـــــــــــــــة، كتـــــــــــــــاب ألامـــــــــــــــ

 .هـ1411والشؤون الدينية 

ــــــــــــــــــــــاب  *عبــــــــــــــــــــــدالغني عبــــــــــــــــــــــدالخالق: دفــــــــــــــــــــــاع عــــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــنة ورد شــــــــــــــــــــــبه املستشــــــــــــــــــــــرقين والكتَّ

ـــــــــــــــا  ا علمي  هـــــــــــــــا رد  ا، وردَّ
 
ا وحـــــــــــــــديث املعاصـــــــــــــــرين، وبـــــــــــــــين الشـــــــــــــــبه الـــــــــــــــواردة علـــــــــــــــى الســـــــــــــــنة قـــــــــــــــديم 

ـــــــن ينكـــــــر ججيـــــــة الســـــــن ا، ويليـــــــه الـــــــرد علـــــــى م  ـــة،  ـــــــحيح  ة، القـــــــاهرة، مكتبـــــــة الســـــــنة املحمديــــ

 .صفحة 210، 1919

*عبــــــــــــــدالقهار العــــــــــــــاني: الاستشــــــــــــــراق والدراســــــــــــــات إلاســــــــــــــالمية، الطبعــــــــــــــة ألاولــــــــــــــى، عمــــــــــــــان، دار 

 .صفحة 013، 0001الفرقان للنشر والتوز ع،

*عبــــــــــــــــدالقهار داود العــــــــــــــــاني: الاستشــــــــــــــــراق والدراســــــــــــــــات إلاســــــــــــــــالمية، عمــــــــــــــــان، دار الفرقــــــــــــــــان، 

 .هـ1401
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ـــــــــى وكـــــــــارل بروكلمـــــــــان علـــــــــى التـــــــــاريخ إلاســـــــــالمي،  *عبـــــــــدالكريم علـــــــــي بـــــــــاز: افتـــــــــراءات فيليـــــــــب حتَّ

ة، تهامة للنشر،  دَّ  .1913 - 1403ج 

*عبـــــــــــــــــــــداللطيف الطيـــــــــــــــــــــابوي: املستشـــــــــــــــــــــرقون النـــــــــــــــــــــاطقون باإلنجليزيـــــــــــــــــــــة: دراســـــــــــــــــــــة نقديـــــــــــــــــــــة، 

 .1991الرياه، جامعة إلامام محمد بن سعود إلاسالمية، 

 

ـــدن النعـــــــــــيم: الاستشـــــــــــراق فـــــــــــي الســـــــــــيرة ـــة،  عبــــــــ ـــائل الجامعيــــــــ غ، 01النبويـــــــــــة،  سلســـــــــــلة الرســــــــ

 .صفحة 344، 1992الطبعة ألاولى، القاهرة، املعهد العالمي للفكر إلاسالمي، 

ـــين إلانصـــــــــــاف وإلاَّحـــــــــــاف، الطبعـــــــــــة ألاولـــــــــــى، الـــــــــــدار  عبـــــــــــدن علـــــــــــي العليـــــــــــان: الاستشـــــــــــراق بــــــــ

 .صفحة 144، 0000البيضاء، املركز الثقافي العربي، 

ـــدن يوســــــــف ســــــــهر محمــــــــد: مؤسســــــــات الاستشــــــــراق والسياســــــــة الغربيــــــــة تجــــــــاه العــــــــرب  *عبـــــ

واملســـــــــــلمين، سلســـــــــــلة دراســـــــــــات إســـــــــــتراتيجية، الطبعـــــــــــة ألاولـــــــــــى، أبـــــــــــو ةبـــــــــــي، مركـــــــــــز إلامـــــــــــارات 

 .صفحة 100، 0001للدراسات والبحوث، 

*عبــــــــداملتعال محمــــــــد الجــــــــابري: الاستشــــــــراق وجــــــــه لالســــــــتعمار الفكــــــــري؛ دراســــــــات فــــــــي تــــــــاريخ 

ي الغــــــــــزو الفكــــــــــري ل ســــــــــالم، الطبعــــــــــة ألاولــــــــــى، القــــــــــاهرة، الاستشــــــــــراق وأســــــــــاليبه الفكريــــــــــة فــــــــــ

 .1992مكتبة وهبة، 
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 جيـــــــل جاســـــــم ســـــــعود النشـــــــمي: املستشـــــــرقون ومصـــــــادر التشـــــــر ع إلاســـــــالمي، الكويـــــــت،  *

 021، 1914منشــــــــــــــــــــــــورات املجلــــــــــــــــــــــــس الــــــــــــــــــــــــوطني للثقافــــــــــــــــــــــــة والفنــــــــــــــــــــــــون وإلاعــــــــــــــــــــــــالم وآلاداب، 

 .صفحة

  ا مة  ملر جع :

انيون.تعريــــــــب محمــــــــد الدســــــــووي النــــــــويهي. لنــــــــدن: ا. ج آربــــــــري: املستشــــــــرقون البريط  - 

 .1941وليم كولينز، لندن، 

إدوارد ســــــــــــعيد: الاستشــــــــــــراق، ترجمــــــــــــة كمــــــــــــال أبــــــــــــو ديــــــــــــب، مؤسســــــــــــة ألابحــــــــــــاث العربيــــــــــــة،   - 

 .0002الطبعة السابعة، 

آصـــــــــــــــف حســـــــــــــــين." املســـــــــــــــار الفكـــــــــــــــري لالستشـــــــــــــــراق " ترجمـــــــــــــــة مـــــــــــــــازن مطبقـــــــــــــــاني ، مجلـــــــــــــــة   -

 .1413مية . العدد السابع ربيع الثاني جامعة إلامام محمد بن سعود إلاسال 

ناصــــر عبــــد الــــرزاق املــــال جاســــم: تأســــيس مدرســــة الدراســــات الشــــرقية وألافريقيــــة     -

 https://omarjasim.org، 0010،أوت ،

الطيــــــب بــــــن إبــــــراهيم: الاستشــــــراق الفرن ــــــ ي وتعــــــدد مهامــــــه خاصــــــة فــــــي الجزائــــــردار    -

 .0004املنابع للنشر والتوز ع، الجزائر، 

 .31رضوان السيد: مجلة الفكر العربي،العدد:    -

 .31رضوان السيد؛ مجلة الفكر العربي، العدد،   - 
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 . 1912بغداد  0سهيل قاشا: الاستشراق، سلسلة كتب الثقافة املقارنة، ج   -

 .31شكري النجار: مجلة الفكر العربي، العدد:    -

أبــــو ةبــــي،  -ن، املجمــــع الثقـــافي عبـــدن بــــن محمــــد الحب ـــ ي: تصــــحيح أخطـــاء بروكلمــــا   -

 .م1991

مالــــك بــــن نبــــي؛ إنتــــاج املستشــــرقين وأثــــره فــــي الفكــــر إلاســــالمي الحــــديث، مطبعــــة دار    -

 .1920البيان، 

محمـــــد عـــــوني عبـــــدالر وف: جهـــــود املستشـــــرقين فـــــي التـــــراث العربـــــي املجلـــــس ألاعلـــــى    -

 03. ص0004للثقافة ،الامارات، 

ـــي: اثــــــر املســــــتعر    - بين مــــــن علمــــــاء املشــــــرقيات فــــــي الحضــــــارة العربيــــــة، محمــــــد كــــــرد علــ

 .1902املجمع العربي 

محمـــــود محمـــــد الطنـــــا ي: مـــــدخل إلـــــى تـــــاريخ نشـــــر التـــــراث العربـــــي، مكتبـــــة الخـــــان ي،    -

1914. 

ميشـــــيل َّحـــــا: الدراســـــات العربيـــــة وإلاســـــالمية فـــــي أوروبـــــا، معهـــــد ألانمـــــاء العربـــــي،    -

 .1910بيروت 

ربيـــــة وإلاســـــالمية فـــــي أوروبـــــا، معهـــــد ألانمـــــاء العربـــــي، ميشـــــيل َّحـــــا: الدراســـــات الع   -

 .1910بيروت 
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  - ،1نجيـــب العقيقـــي : املستشـــرقون ، دار املعـــارف، القـــاهرة  بـــدون تـــاريخ نشـــر، ج   - 

ـــين إلانصـــــــــــــاف وإلاَّحـــــــــــــاف، ،الـــــــــــــدار البيضـــــــــــــاء: املركـــــــــــــز   عبـــــــــــــد ن العليـــــــــــــان : الاستشـــــــــــــراق بــــــــــ

 .0003: 1الثقافي العربي،ط

 .0004أسماء املستشرقين، دار الكتب العلمية، بيروت يحسى مراد:    -

رودي بـــــــارت: الدراســـــــات العربيـــــــة وإلاســـــــالمبة فـــــــي الجامعـــــــات ألاملانية املستشـــــــرقون   -

 .ألاملان منذ تيودور نولدكهغ. ترجمة مصطفه ماهر  القاهرة: دار الكتاب العربيغ.

ـــل 421لعـــــدد محمـــــد عبـــــداملنعم خفـــــالي؛ حركـــــة الاستشـــــراق، مجلـــــة املذهـــــل، ا  -   -، أبريــ

 .199م، ص 1919مايو 

محمــــــد عــــــوني عبــــــدالر وف: جهــــــود املستشــــــرقين فــــــي التــــــراث العربــــــي، املجلــــــس ألاعلــــــي   - 

 .0004للثقافة 

محمـــــــود حمـــــــدي زقـــــــزوق: الاستشـــــــراق والخلفيـــــــة الفكريـــــــة للصـــــــراع الحضـــــــاري، دار   - 

 . 1992املعارف، القاهرة 

 - P. J. Hartog, The origins of the school of Oriental Studies, BSOS, 1917– 

1920, Vol.1, P. 5-9. 

ـــروت، 1ساســـــــ ي ســـــــالم الحـــــــاج: نقـــــــد الخطـــــــاب الاستشـــــــراوي، ج -  ، دار املـــــــدار إلاســـــــالمي، بيــــ

0000. 
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م  الاهتمام باالستشراق؟!"، مجلة الفكر العربي، العدد  -  ..31شكري النجار؛ "ل 

ازن بـــــــن صـــــــال  مطبقـــــــاني: الاستشـــــــراق والاتجاهـــــــات الفكريـــــــة فـــــــي التـــــــاريخ إلاســــــــالمي، مـــــــ -

 .1992الرياه، مكتبة امللك فهد الوطنية، 

إدوارد ســــــــــــعيد: الاستشــــــــــــراق،  ترجمــــــــــــة: كمــــــــــــال أبــــــــــــو ديــــــــــــب،  بيــــــــــــروت: مؤسســــــــــــة ألابحــــــــــــاث    

 .1991: 3العربيةغ، ط

ن املعاصــــــــــــــرين، الســــــــــــــيد محمــــــــــــــد الشــــــــــــــاهد: الاستشــــــــــــــراق ومن جيــــــــــــــة النقــــــــــــــد عنــــــــــــــد املســــــــــــــلمي-

 م.1994، السنة السادسة، 00الاجتهاد، ع 

لبنـــــــــان  –بـــــــــدوي : عبـــــــــد الـــــــــرحمن ، موســـــــــوعة املستشـــــــــرقين  دار العلـــــــــم للماليـــــــــين ، بيـــــــــروت -

 .م غ1999،  3، ط:

رائـــــــــــد أميـــــــــــر عبـــــــــــد اللـــــــــــــــــه : املستشـــــــــــرقون ألاملـــــــــــان وجهـــــــــــودهم تجـــــــــــاه املخطوطـــــــــــات العربيـــــــــــة      

 .0014سالمية، املجلد الثامن،إلاسالمية ،مجلة كلية العلوم إلا 

: 3عبــــــــــد الــــــــــرحمن بــــــــــدوي : موســــــــــوعة املستشــــــــــرقين، ،  بيــــــــــروت: دار العلــــــــــم للماليــــــــــينغ، ط-   

1993. 

عبـــــــــــــــدن محمـــــــــــــــد ألامـــــــــــــــين: الاستشـــــــــــــــراق فـــــــــــــــي الســـــــــــــــيرة النبويـــــــــــــــة، املعهـــــــــــــــد العـــــــــــــــالمي للفكـــــــــــــــر - 

 .1992إلاسالمي، القاهرة،   
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ـــبيليا، مـــــــــــــازن مطبقـــــــــــــاني :الاستشـــــــــــــراق املعاصـــــــــــــر فـــــــــــــي منظـــــــــــــور إلا     ســـــــــــــالم.  الريـــــــــــــاه: دار اشــــــــــ

 .مغ0000-هـ1401

ره، مكتبة وهبة، القاهرة، ط-  .1911، 0محمد البهي؛ الفكر إلاسالمي في تطو 

محمـــــــــــــود حمــــــــــــــدي زقـــــــــــــزوق : الاستشــــــــــــــراق والخلفيــــــــــــــة الفكريـــــــــــــة للصــــــــــــــراع الحضــــــــــــــاري ، دار    

 .1991املعارف ، القاهرة ،

 .1910، 1جامل جم الوسي : مجمع اللغة العربية بالقاهرة،   

 .1920مكسيم رودنسون: صورة العالم إلاسالمي في أوربا، دار الطليعة،    

-  Edward Said. Orientalism. ( New York: Vintage Books, 1979. 

-  W. St. Claire Tisdall, The London school of Oriental Studies, MW, Vol 7, 

1917. 

 خاتمة :

ـــلفا، متبنـــــــــــــاة الشـــــــــــــرق  عـــــــــــــن أفكـــــــــــــار لنشـــــــــــــر إيديولوجيـــــــــــــة أداة ستشـــــــــــــراق الا   ميـــــــــــــادين فـــــــــــــي ســــــــــ

ـــات تحليليـــــــــة دراســـــــــة مذهـــــــــا أك ـــــــــر العلـــــــــوم و والسياســـــــــة والـــــــــدين الاقتصـــــــــاد  مختلفـــــــــة ملجتمعــــــ

ـــل جغرافيــــــا مجــــــاال لــــــيس املن ــــــى هــــــذا مــــــن فالشــــــرق . متباينــــــة ســــــاحات علــــــى تمتــــــد  سلســــــلة بـــ

ـــي املنــــــــــــــافع مــــــــــــــن ـــافات وتزكيهــــــــــــــا تخلقهــــــــــــــا التـــــــــــ ـــيالت و العلميــــــــــــــة الاستكشـــــــــــ  و النفســــــــــــــية التحلـــــــــــ

 ..والاجتماعية الجغرافية الوصفات
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ـــي املضـــــــافة القيمـــــــة هـــــــو تقـــــــديم مـــــــا  همنـــــــا فـــــــي تـــــــدر س هـــــــذا املقيـــــــاس  ـــل  التــــ يمكـــــــن أن نحصــــ

ـــام الاكتفــــــــــــــاء وعــــــــــــــدم الاستشــــــــــــــراق لظــــــــــــــاهرة املذه ــــــــــــــي التنــــــــــــــاول  عليهــــــــــــــا هــــــــــــــو ـــة، بأحكـــــــــــ  القيمـــــــــــ

  ت و الاستشــــــــــــراوي التفكيـــــــــــر ســــــــــــسأل  والـــــــــــدروس التــــــــــــي قـــــــــــدمنا مــــــــــــا ي إال إبـــــــــــراز
 
ـــلا كيـــــــــــفك  لعقـــــــــ

  إلاستشراوي،

 


