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 دعاء
يارب ال تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت ال أصاب باليأس،بل ذكرني دائما أن 

 الفشل هو التجارب التي سبقت النجاح

 يارب علمني التسامح هو أول مراتب القوة أن حب االنتقام هو مظاهر الضعف

 يارب إذا جردتي من النجاح فاترك قوة الضاد حتى أتغلب على الفشل

 من الصحة فاتركلي نعمة اإليمان إذا جردتي

يارب إذا أسأت للناس أعطني شجاعة االعتذار وإذا أساء الناس شجاعة العفو إذا 

 نسيت ذكرك فال تنساني سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا أنت العليم الحكيم

 أمين

 

 



 إهداء         

 

    
  



 مقدمة
 

 

 أ

                                                      مقدمة:

ظهدد ف ددعرلالدد رلبدد  جأدبددتج   دد تججيدد دسظدد رف   دد تج يدد رلجددت   لقدد 

راليدددددكلعا يدهت ددددد يعرلل دددددد ي ه   يددددد أوللمدددددد  دددددعرلج يددددد  مددددد رللدددددلم 

رللب حا يتسفب يهراليجش رق زءرلوملررلج ت رل    .

قدك ي د  راليجش رقم يدت تيدوبقدملا  دعلجشدا  شدتيهرل د رلي  د لدورأ       

أسهتل جيجط عرالج تقيدى أي ربد اللهأويدمليجشد قيدتو يداىحلدىجبق دقيت ده

ختله أم رفلا سه عرل  ريتفرلجع ق  دهتب مرلش قراليكلع.

 للددتالشددو  دد أوراليجشدد رقيددتولدد رأ دد رليد دد  ددعرلاددتل رل  دددع  ددعرلاددتل        

ورخجد ف    رأ اتميدىيمرل تسد وا  عرلاتل رلا دعل  اد راليكلعيدىرلي رء ح

 يج يورلشد قأ   يد   د أ  لدت ال ادكلد جدطدد   وأو دجخد  ع يعأب أو

لدددورلق ددد  رلجدددع  ددددهتراليجشددد رقيددددىب  دددهرل يددد أ رل ادددم دددعمدددلررلل دددتملدددو

 متدل  تالل  لسهت عيملستيددهب ج" شيمشديهرلللتلحرليد هرلجع يجبد جأ  

.ش"ت ي و  هترلي تورلا   )رلش ق(ل د يتلدسق

  عيتللسترلا دعراليكلعرللاتل ال يت    رلل ءل دهأ لب  هأ يجتدتحال   هت

لي أ رشت تحلىشعءيوراليجش رق ل فرل  دلدهق  دهأ دا  ت.

راليجشدد رقأ لددىيست ددهيد دد تدددتلج رجرلشدد قعيتلددهدددتلج رجرلا دددع لددلله دد و        

راليدددكلع قددد ل ددددفلسطقدددهرلل ددد  رلا ددددعخزرسدددت ل سدددتلدلخط طدددتفرلجدددعريجسدددى

رلليجشدد ق و رلليددجال  ويدددىبدد رليدد رء لاددممددلررالمجلددت دج ر ستا مددلررلج ر ددقددد و

رلجددع  اجسددعحلددىرخج ددت مددلررلل ددد  راليجشدد رق راليددجالت  اجددد  ربدد لددورأيدددت 

 يلله يدجع عرلدبجيوأ  راليجش رق  لتسقملولخط طدتف يدللهرل قد فيددى

رأم رفرلجعيتي ج  عجبق قيت ج .

لددو  رسدد شددجىسددلي لسدد ب  وجا ددد رلدددت راليجشدد رققدد جطدد قلدد رلي  دد لددور       

 ت  قيل   زي.
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 رلجت   راليكلع" أبل يد رلد ب  رليدت ح ع"راليجشد رقل دزرورلسقد "راليجش رق       

رل ي ي" للتأشت رل  س   رلاق قع عل ل  "رلليجش ق و"دأ زري رل ك دهدتضددت هحلدى

لسه :لبل ردد رم   دعيجتد "راليجشد رق يدتلهراليدجالت :جط  رللد ر رل  ددعآخ  و

يدده ع"أ سدد ترل يدد رل ك دده خ ر  هددترلجدشدد  راليجشدد رقلددعرضيددك  يددد رل بلددتوبسد

 راليجالت  يد  سط حرالشيتل هرلجتل ه:

لتل ه  راليجشد رقو ي فيدتورلليجشد ق ولهجلد ودتللخط طدتفرلا د ده دعرلل د  

رلا دعو

 للاتل هملررلل دد  جطدد لسدعخطدهرلدبدجلي سدهلدولق لده لد خم  لدد و       

لهاب  ف عرللق لهرالشيتم أش فحلىرأيدت رلجع  اجسعحلىرخج دت رلل دد   ختج

 داضرل  ريتفرليتدقها يش فيوخطهرلدبج له  يلتلي فداضرللا دتفألدت

رلل خمأش ف   حلىللبهيورل ي رل  دع.

ول هدد    ددتءرل لددمرأ مجبددفيسدد روراليجشدد رقسظدد تيتلددهاب ججبدد  فيدد       

راليجشددد رقل ددده رلدددطكبت أشددد فحلدددىسشدددأج    ر اددد  لبت   ا أم ر ددد   يدددتيد 

 خلتيل .

ألترل لمرل تسع ق خللج  دعرلبد  جيدورلليجشد ق و رمجلدتله لدلخط طدتف       

 ددعرلل دد  رلا دعالجط قددتحلددى هددد  رلليجشدد ق و ددعرلاست ددهدتللخط طددتف يكقددده

 رق عرلل   رلا دعا سظ ترل   لدادتل رلا ددعلدورلستب دهرل  س دهراليجالت دتاليجش

  رلب  جيوراليدجالت رل  ددعلدددك راليدكلعا  تءفختجلدهرلدبدجرلجدعليد ف  هدت

سجتيجرل  ريها ق رقجدفطد اهرلل د  لسه ت ل  تجبد د دت يدجخ  رللدسهجرلجدت  خع

 ي دهلوب وحلىآخ .

لددترللددا دتفرلجددعأيتقددفرلدبددجمددعسدد  ترلللددت  رللجادقددهدددأ  راليجشدد رق ددعأ       

رللخط طتفرلل ت د ه ي  مت.



 مقدمة
 

 

 ج

  دددعرأخ ددد أجقددد  دتلشدددي رل ز دددمحلدددىرأيجتل"قتددددعرلشددد  "يدعلدددد  رل ل دددم       

ديدلده سلتيب  ح شت رج  عيد مرالس تزملررلدبج حلىيملدوقد   د رلليدتي ت لد 

جش  ع.

أ   رأو ي ويلدعملرختللتل   هللا
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 لمحة عن الفكر الغربي:

مفهلل ا تتشرالللتى  بشللببب م تبللم مللج م مملل  ملل لم  ر  لل  تطم للبطا قبللا تطرقلللى  طلل      

 حيث ناأت حلك  تإلشرالتى  رلعلعت.طلفكل تأل ل بي   تألشبشي 

فبطفكل تطغلبي تأل ل بي منل  نالأر  فلي تطبيال  تطي نبنيل  ترال  مشلبلت يارلل  ل  ليلب علج    

تطصللت  بليج تأل لمتم تطل ث رمللا علل   تطمشبل تط لبلي تإلشليميم  طلن ألنل  ا لن ط لبن ج

علل  تطرللبل   ا: في تطصلت  بيج فلشف  بفيق ج تطملبطيل   فلشلف  بلشلق  تطمبنيل يا تطملبشب

تطاللي  فللي بللمتيبت تط صللل تطحللميث فللي تطصلللت  بلليج تطملل    تط  لللي  تطحللث لللا  هللل 

لا بفلم تطملرمن تأل ل بي تطفلشف  تطمبمي  تطربلياي  طميكبلت  تطم    تطرلليبي طل ج ط ن 

  ل ت ملج  بيج تأل متم تط بن ج تطصبلا تط ث ي ل  مشليل  تطرلبلي م تطري  لمث في تطصلت 

له   مج له  بالى فإج تطفكل تأل ل بي  ملب بنلرم ملج ح لبل  بشلنمت فلي بصل طهب علل  

تطي نبج  تطل مبج بمب تطميج تطمملا ببطمشيحي  فهي القي  في ل  ل ب  قلم  لا  ل ت تطفبصلا 

بيج تط تقن تأل ل بلي تط لملبني تطم لبب  بليج تطمشليحي   ت لحب  هللت م بطمل  فلي تطرلبلي  

تطفصلا بليج تطلميج  تطم طل   ال  ج  تطصلت  بيج تطكنيش   تطم ط   محب تت تأل ل بي حيث

تط  يم   ا  ج تطحيب 
1

ن مج له  لبطل  ع مت تتشر يء في تطملرملن تأل ل بلي حيلث م   نب

ا عللل  مشللر ى ح للبلث تمرللبم  16تعرللبمت ب ل بللب تطغلبيلل  ابصلل  ب للم منرصلل  تط لللج 

ق  ب ل بللب تطلل يج رللألل ت ببياللرها تطمشللر ى برف قلل  تطمللبمث  تطح للبلث  قللم رنبشلل  مشراللل

تطح بلث تط قيء تط ث كبنت علي  ملرم برها فلي تط صل ل تط شلق م بلا بنهلا طلا يرحملل ت 

 في   ت تطصمم ي  ا تطمشرالى  حر  تطرفكيل في ح بلتت كبنت بلق  منها مبميب  ل حيب.

تطل شي ببلر طم
2

طربلياي  رلم صل  ب  "... طكج نيح  بج تألشث تطمرب   في قلى تطبحث ت

فللي  متطلل  تطالتفلل  تطرللي ر ربللل ب ل بللب فللي كللا تط صلل ل رحرللا تأل ميلل  تط بطميلل  شيبشلليب 

  ح بليب كبطري ررمرن بهب تآلج"

                                                           
تتشرالللتى  تطرللبلي  تإلشلليمينتط ل ج تإلشلليمي  تأل ط قملتشلل  م بلنلل  بلليج فللبل ى عمللل ف مثم _  1

مقشلللا تطربلي ملبم للل  يا تطبيلللت تأل لي مشلللن  1 لهللل  تطن لللل تإلشللليمي    لهللل  تطن لتأل ل بيللل مق 
 .26مص1998

2
 .27تطمللن نفش م ص  _
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ط م كبنت تطنريل  ب مل ر للى تألملل بحلكل  تإلشراللتى  هل ل فكلل ب ل بلي ت يل مج         

عرلللت  ب مليلل  تطربللبما تطل للبفي ب  تألالل   ت بللبط هل  تطشلليبم   تطرميللم علقيللب  ل بفيللب م ج تت

  تط قبء بيج تطح بلتت تطبالي  تطمرن ع .

ملرملن تأل ل بلي تلللت علج قصلم ب  م ج قصلم ري شبمت فلي تطمفب يا  غيل ب تطكا   ه تط

 ب ق لرها فلي  عل  كربببت تطمشراللقيج  رفبشليل ام فيملب ير للى ببطرلبلي  تإلشليمي عم ملبم

باقبء منهلي   ربلياي   فلشفي .  طن بج تطنمعل  تط  ل ي    هل ل تطمل    تطرلليبلي بمى 

تطمللييمث  طلل  رللألل تطمشرالللقيج بمنللب م  لل ه تطمملشلل  فللي كرببللبرها  لج تطلللبمج عالللفللي تط لل

بلبط ل م تطملبمث تطململ ث فلإج  تطربلياي  عج تإلشيام  بمب بج تطمنهم تط   ي ت يل مج  ت

طمشراللللقيج تطللل يج رلللألل ت بهللل ت تطملللنهم الللكك ت ببط ميلللم ملللج تطم لللب ل تإلشللليمي  تطرلللي ت ت

رلل مج  ت  يشللرقي  ج رفشلليل ب حشلل  منللب م تطمملشلل  تطمبميلل  تط  لل ي  تطربليايلل  تطرللي ت

ببإلشللر لتء تطمبنللي عللل  تطرللبلل .  بكلللل مللج  طللن  تأل للا  لل  عللما تمللرين  لل ه تطفالل  مللج 

 يني تطيما عل  فها بحمتث تطربلي   رفشيل ب.تطمشرالقيج تإليمبج تطم

طلرللبلي  تإلشلليمي  طلل  تطاقللأ    ت رلكنللب  لل ت تطاقللأ تطمنهلللي فللي م بطللل  تطمشرالللقيج   

 كملب باللنب قبلا قليلام  هل ل  بلي  تإلشيا  تطالى عم مب نيح تطفلشفي في تطن ل   ط  ر

تأل ل بيليج فربنل ت  ل ه تطن ليل   فلشفبت تشر ياي    قليمي   مبمي   بللت عل  تطمشراللقيج

ب  رلن في رفشيل تطرلبلي   طهل ت كلبج قبي يلب  هل ل رلأليل بلتء "ك بينل " تط نصللي   فلشلف  

تط لقي  "بلنشت لينبج" 
1
. 

                                                           
1

 28م 27تطمللن تطشببىم ص  _ 
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  كلل ت بصللب  تإلشلليا بنللبء عللل   لل ه تطفل للي م ميللج تط للل  تطشللبمييج تطلل يج بحيللل ت      

تطا    تآللي  عل  قب ط  ببط     طكج   ه تطا    مب طبلت بج عبلت عج لف هب طإلشليا 

ء ميبنبرهلب تط ميمل   رحلب ا تطشبمي بلمل  حلكبت شيبشي  ميني  ب  مل ت   فكليل  ع ميل  رلبق

 لببت  ل م ب  ااصيرهب   متح  تطشيبم  تط لبي  تإلشليمي  عنهلب  قلم فشللت كلا حلكلبت 

تطغللل   تطببقنيلل   تطحلكللبت تطمنب  لل  طلم طلل   فللى  لل ت تطرفشلليل فهللي حلكللبت يليلل  فللي 

   تإلشيمي عنبصل ب  ب متفهب رليم  عبم  تط ميا  ط  قمم  قبا تإلشيا   نهبء تطشيبم  تط لبي

 قم  قن تطايء نفش  حيج حب ا تطمشرالق ج تطمبلكشي ج بج يقب  ت ن لليرها فلي تطصللت  

تطقب للي فكللبج تإلشلليا للل ل  تطف لللتء تطمحللل ميج  للم تطشلليبم  تأللشللر لتقي  تط لبيلل   طللا 

 يحصا ربلي  تإلشيا عج   ه تطفلشف  تطمبمي  عل  فبام  علمي  ر كل با بج حصيلرهب كبنت:

 تطلبمم  رحكا في قشلي  ببطغ ... "ملم ع  مج تألحكبا تطمشب  

ب  تطرالكين فلي  قلتء  ر رمم تتنراب  تطم ص م طلنص ص ب  رحميلهلب م لبني ت رحرملهلب    

صح  مب ص  منهب. ب  تتركبء عل  تط ل ي  تطالب  تطشلبقق ملج تألابلبل مملب يللبفي تطلل   

 فكلث...".تط لمي   تطنمت    تطم   عي   تطحيبم تط

بكلا رلتكمبرل  تطل بفيل  تطمالب    علج تطرلبلي    بايلت  طليث ياللت يلأري تط بملا تطرلبلياي   

تإلشيمي في ب ل بب عبل تط ص لم فبطمشرالى تبلج بيارل    ل  تبلم بج يرلألل بكلا ملب كرل  

عج تإلشيا  تطمشلميج  مب قللبه فلي ملرم ل  ملج صل ل ببقلل   تفرللتءتت مميفل   فلي  ل ت 

 "بلنبلم ط يث"ي كم تطبل فيش ل تطاأج 

"ت رللمتا بلللبل تطر صلل  تطللميني تطغلبللي  للب ل  فللي م طفللبت عللمم مللج تط لمللبء تطم بصللليج 

 مشر ل  في تطغبط   لتء تطح تاي تطملص ص  في تألبحبث تط لمي 
1
. 

                                                           
1
 .29م 28 تطربلي  تإلشيميمص  فبل ى عمل ف مثمتتشرالتى _ 
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 ج   ه تطح ي   ببط تت  ي تطري رفشل  ف تت تطمشرالقيج  ابص  تطم رمطيج منها      

  تط يج ن م ا مج تطم لايج تط يج بنصف ت نشبيب ربلي  تإلشيا بكلل مج غيل ا.

 بشب  مج ل بفر   بيار  تطمراب   بل   تط متء طإلشيا  ربليا  مهمب  طن بج تطمشرالى 

م بج ينحل  ب  ياقق ا  ليب ب  تا  ليب في ربل ب ض حب ا بج يك ج مرللمم فيب

م ب ل تطص ل  تطما    طإلشيا في رلتل  تأل ل بي تطمرلتكا عبل تط ل ج.  مج   ت بي ب 

ا تطمرحلل مج ع م  محبكب  تتشرالتى نلى بج تطببحث ب  تطم لخ تط لبي ب  تطمشل

ببحل ج ي م ج مج بكلل بج يلم تط ميم مج تطمتت تطري  قن بهب  تأل ل بي يمكن 

تطمشرالقيج تعرمتت  م   عي  في ن لرها  ط  تإلشيام  طكج   ه تطن ل  رب   غيل كبفي  

في ن ل تطببحث تطمشلا تط لبي..."
1

                                                           
 .28م 27تطمللن تطشببىمص  _ 1
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 االستشراق نظرة عامة:

 مفهوم االستشراق:

لقد تعددت اآلراء في النظر إلى االستشراق عند علماء اللغة والباحثين حيث لم يعطوو         

ومفهوما محددا،ولكن مع ذلك البد من مقاربة من خالل عرض مجموعوة مون  تعريفا متطابقا

 اآلراء.

 االستشراق لغة:

مشتق من كلمة وهي شروق الشمس، وشرق أخذ فوي ناحيوة الشورق والسوين فوي كلموة        

االستشراق يفيد الطلب أي طلب دراسة ما في الشرق
1

. 

بوالمعنى العوام تطلوق رقي وكلمة مستشورق االستشراق هو علم الشرق أو علم العالم الش      

ربي يشتغل بدراسة الغربعلى كل عالم ع
2

. 

أما المعاجم العربية لم تتطرق إلى كلمة )استشراق( وقود بحوث مسومايلوفيتفم فوي ثمانيوة     

معووواجم عربيوووة قديموووة
3

ثوووم اسوووتند إلوووى قواعووود التووورف وعلوووم االشوووتقاق فوجووود أن معنوووى  

أدخل نفسه في أهل الشرق وتار منهم )استشراق(:
4

. 

 

 

                                                           
فاروق عمر فوزي،االستشراق والتاريخ اإلسالمي)القرون اإلسالمية األولى(دراسة مقارنة بين وجهة  _1

  29،ص1998،قسم التاريخ،جامعة آل البيت األهلية،سنة 1النظر اإلسالمية ووجهة النظراألوروبية،ط 
محموووووووود حمووووووودي زقزوق،االستشوووووووراق والخلفيوووووووة الفكريوووووووة للتووووووورا  الح ووووووواري،)د ط(،دار _2

 .18رف،القاهرة،)د ت(،ص المعا
 
المعاجم العربية هي:لسان العرب البن منظور،المحيط للفيروز آبادي،تهذيب اللغة لألزهري،التحاح  _3

للجووووهري،أقرب الموووواد للشرتوني،أسووواس البالروووة للزمخشري،المختوووص البووون سووويد ،تا  العوووروس 
 للزوبيدي.

 
األدب العربووووي المعاتوووور،)د ط(،دار  سوووومايلوفيتف أحمد،فلسووووفة االستشووووراق وأثرهووووا فووووي :ينظوووور _4

 . 21،ص 1980عارف،القاهرة،متر،سنة الم
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 االستشراق اصطالحا:

إذا أردنااأ أن نداالد اوم اااطال ا لااتشرا وشيجبااوا  لنظااإ أ   اوالااو إواا  أراال اوم ااأ       

اودليثااثم   إواا  رأم ء مااأب اولااو   ء مااأب او و مو ااا ي ااطن لااا اقي ااأن   اال ذواا  او نااأال 

 مدأ وث  ضع ت ويف يدلد واذا ا لتشح
1
 

الغربيوووون ن خوووذ مووونهم رأيمبارتمالوووذي ميووورل أن االستشوووراق علوووم يخوووتص بفقوووه اللغوووة    

خاتووة،وبما أن الكلموووة مشووتقة مووون كلموووة شوورق التوووي تعنوووي مشوورق الشووومس،ف نه يووورل أن 

االستشراق هو علم الشرق أو علم العالم الشرقي،ثم يحاول تحديد مفهوم متوطل  وموا تعنيوه 

الكلمة في هذا المقامم
2

. 

لماربريم نفسووه:ما هووو االستشووراقةومكانة المستشوورقةومن الجلووي أن الكاتووب حووين ويتسوواء

يعرض لمثل هوذا المو وو  الواسوع الوذي ال يوزال مجهووال بوين الجماهير،يحسون أن يحواول 

الوتول إلى اتفاق بينه وبين قارئيه،حتى يتعرفووا مووقفهم توحيحا،ومما يزيود مون  ورورة 

في ذلك كثير من فرو  العلم األخرلهذا التفاهم أن االستشراق ،ومثله 
3

. 

أما مجويوديمفيعرف االستشوراق فيقول:موالوسويلة لودرس كيفيوة النفووذ المتبوادل بوين الشورق 

والغوورب وإنمووا هووو علووم الشوورقم،ومن الممكوون أن نقول:أنووه بنوواء علووى االرتبوواط المتووين بووين 

اريخ الوووروح التمووودن الغربي،والتمووودن الشووورقي لووويس علوووم الشووورق إال بابوووا مووون أبوووواب تووو

اإلنسوواني،وليس توواحب علووم الشوورق الجديوود بهووذا اللقووب الووذي يقتتوور علووى معرفووة بعووض 

اللغات المجهولة أو يستطيع أن يتف عادات بعض الشعوب،بل هو إنما جمع بوين االنقطوا  

 إلى درس بعض أنحاء الشرق،وبين الوقوف على القول الروحية األدبية الكبيرة التي أثرت

 الثقافة اإلنسانية وبنال على هذ  األقوال وريرها مما يكثر في الكتب المهتمةعلى تكوين 

                                                           
 .24ط،)د،م،ن(،)د،د،ن(،)د،ت(،ص ،د، _يحي مراد،من ق ايا االستشراق بحوث ودراسات  1
 .10،ص 2،ط 1_إسماعيل علي محمد،بين الحقيقة والت ليل)مدخل علمي لدراسة االستشراق(،ط  2
 

،الووودار المتووورية 1،االستشوووراق فوووي ميوووزان نقووود الفكووور اإلسوووالمي،ط _أحمووود عبووود الووورحيم الساي  3

 .11_10،ص 1417،1996اللبنانية،شار  عبد الخالق،القاهرة،سنة 
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باالستشوووراق يظهووور أن االستشوووراق عنووود األوروبيوووين،علم يووودرس ويحلووول الشووورق بكووول     

 مكوناته 

اليووم دراسوة الغوربيين لتواريخ  أما العلماء العرب،فمنهممالزياتم الذي يقول:ماالستشوراق    

الشوورق وأممووه ولغاتووه وآدابووه وعلومووه وعاداتووه ومعتقداتووه وأسوواطير  ولكنووه فووي العتووور 

الوسيطة كان يقتد به دراسة العبرية لتلتها بالدين ودراسة العربية لعالقتها بوالعلم،إذ بينموا 

موون أ ووواء المدينووة والقوواهرة  كووان الشوورق أدنووا  إلووى أقتووا  مغمووورا بمووا تشووعه منووائر بغووداد

.مملوالع
1

 

وقد عرفهمإدوارد سعيدمب نه:مفر  من فرو  المعرفة الذي تناول به الشورق وبوه يتنواول      

بطريقوووة منظموووة مووون حيوووث هوووو مو وووو  لوووتعلم واكتشووواف والتطبيقموقوووال فوووي مو وووو  

آخر:ماالستشووراق قووراءة الشوورق بنطووق سوولطوي ويطسووس بووين نمووط المعرفووة الغربيووة التووي 

ائما بالعقالنيةمتو عه د
2

. 

وبنوواءا علووى مووا ذكوور  العلموواء المتختتووون والدارسووون لالستشووراق يمكوون القووول:إن      

االستشراق أتب  اسما واسوعا، يشومل طوائوف متعوددة تعمول فوي ميوادين الدراسوات الشورقية 

 المختلفة، ويكاد يكون االستشراق علما قائما بنفسه له أتوله وفروعه وله مقدماتوه ونتائجوه،

يكواد يكووون رجالووه علوى ررووم نشوو تهم شوعبا خاتووا،وله أفقووه الخواص بووه، وحياتووه المقتووورة 

عليه
3

. 

ولهووذا يمكوون القووول:إن االستشووراق فووي دراسووته لاسووالم لوويس علمووا بوو ي مقيوواس علمووي،      

وإنمووا هووو عبووارة عوون ايديولوجيووة خاتووة يووراد موون خاللهووا تووروي  تتووورات معينووة عوون 

اإلسالم
4

 

                                                           
 .10يحي مراد،ردود على شبهات االستشراق من ق ايا االستشراق بحوث ودراسات،ص _ 1
 
 .22،ص 2011،سنة 2مجلة اإلنسان والمجتمع)جامعة أبو بكر بلقايد،تلمسان(  _ 2
 .15المرجع نفسه،ص  _ 3

،الووودار المتووورية 1أحمووود عبووود الووورحيم الساي ،االستشوووراق فوووي ميوووزان نقووود الفكووور اإلسوووالمي،ط  _ 4
 .12م،ص  1996هـ_ 1417اللبنانية،شار  عبد الخالق،سنة 
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وبعوود هووذ  النظوورة الفاحتووة لكلمووة االستشووراق يجوودر بنووا أن نوووازن بووين آراء علموواء         

 الغرب وعلما العرب فيما يتعلق بالمفهوم العلمي لهما على النحو التالي:

قد أتب  علما مستقال له بيتوه وكيانوه،ويوم بدراسوة كول  اتفق العلماء على أن االستشراق●  

 ما يتعلق بالشرق وح ارته.

اهتم علماء الغرب اهتماما كبيرا بتاريخ االتطالح نفسه منذ ظهور  حتى االعتوراف بوه ●  

لوم يشور علمواء العورب إلوى هوذ  الناحيوة إال وإدخاله إلى لغاتهم ومعاجمهم،وعلى عكس ذلوك 

  بعيد جدا.

بعض علماء العرب بعلم االستشراق وأتوحابه توراحة بوالتطرق والتعتوب وذلوك اهتم ●  

   لتلته الوثيقة بالتبشير ومهنه.

أشووار الجميووع إلووى الوودور الكبيوور الووذي لعبووه االستشووراق فووي تعريووف الغوورب بح ووارات ●  

الشوورق عامة،وح ووارة اإلسووالم وآداب العوورب خاتووة وأثرهمووا العظوويم فووي الغوورب نفسووه 

مية والفكرية على حد سواءونه ته العل
1

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .10يحي مراد،ردود على شبهات االستشراق،من ق ايا االستشراق بحوث ودراسات،ص  _ 1
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 نشأة االستشراق:

وتحديد مرحلة بدايته،فمنهم من أرجوع  باحثون على فترة ظهور االشتشراقلقد اختلف ال     

(،فيما ذهب العقيقوي للقوول أنوه ظهور عنود الرهبوان 15تاريخه على القرون األولى الميالدية )

الوووذين قتووودوا األنووودلس إبوووان مجووودها طلبوووا للعلم،واشوووتهر مووون هوووطالء الراهوووب الفرنسوووي 

(16م)999جربت،الذي انتخب بابا للكنيسة روما عام 
1

 

لحروب التليبية بداية االستشراق حيوث بودأ االحتكواك السياسوي والوديني ومنهم من جعل ا   

بووين اإلسووالم والنتوورانية
 2

بينمووا يوورل الووبعض ال خوور
 

أن نشوو ة االستشووراق ترجووع إلووى بدايووة 

الغزوات والفتووح اإلسالمية،وبخاتوة موع روزوة مطتوة فوي شومال جزيورة العورب فوي السونة 

األولى للمد اإلسالمي الثامنة للهجرة،والتي تعد د االنطالقة 
3

والمتوادر التوي تعر وت لهوذا 

المو و  تختلف في تحديودها لبدايوة االستشوراق،فمن البواحثين مون يورل أنوه بودأ بمحواوالت 

فردية من أواخر القرن العاشر ميالدي،ومنهم من يقول أنه بدأ في البلدان األوربية في القرن 

الثالث عشر ميالدي أو بما قبل ذلك بقليل
4

. 

ثم أن اعتبار الحروب التليبية التي بدأت التعبئة لها فوي مجموع كليوة مونوت سونة  ومن

هوي البدايوة الحقيقيوة الستشوراق قود  1099م،1088م،علوى عهود البابوا اوربوان الثواني  1095

تبلور كتيار فكري إذ أن االحتكاك بالمسولمين يفورض علوى العوالم الغربوي المسويحي التعورف 

استهعلى العالم اإلسالمي ودر
5

 

                                                           
لنشوووور فوزي،االستشووووراق والتوووواريخ اإلسالمي،قسووووم التاريخ،جامعووووة البيووووت األهليووووة ل فوووواروق عموووور_1

 .30 ،ص1998،عام 1 والتوزيع،ط
 .23 دين،االستشراق ونش ته وأهدافه،ص_ حسن  ياء ال2
 1416_محمد جالء ادريس،االستشراق اإلسورائيلي )فوي المتوادر العبريوة(،العربي للنشور والتوزيوع، 3
 .18م،ص  1995 ،
_ محموود فووت  ز الزيووادي ،ظوواهرة انتشووار اإلسووالم وموقووف المستشوورقين منه،المنشوو ة العامووة للنشوور  4

 .62،ص 1،1983والتوزيع واإلعالن،طرابلس الجماهيرية العربية الليبية االشتراكية الشعبية،ط 
إلسالمي،سلسوولة عبوود ز محموود االمووين النعيم،االستشووراق فووي السوويرة النبوية،المعهوود العووالمي للفكوور ا _5

     17م،ص1997 ،1،1417الرسائل الجامعية،ط
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يشووير بعووض البوواحثين إلووى أن الغوورب النتووراني يووطرس لبوودء وجووود االستشووراق الرسوومي  

م ب نشواء عودد مون الكراسوي اللغوة العربيوة 1312الكنيسي فوي عوام  بتدور قرار مجمع فيينا

ن الجامعوات األوربيوة ولكون اإلشوارة هنوا إلوى االستشوراق الكنيسوي تودل أنوه كووان فوي عودد مو

هناك استشراق رير رسمي قبل هذا التاريخ ف ال عن أن هناك باحثين أوربيين
1

. 

وهكذا استمرت جهود المستشرقين تنتب لدراسة اإلسالم وترجمة القرآن الكر يم وكوذلك    

قورن الثوامن عشور وموا بعود  حيوث توم للغورب اسوتعمار  الكتب األدبيوة والعلميوة وحتوى جواء ال

االعلووم اإلسووالمي واسووتولى علووى كثيوور موون ممتلكاتووه التراثيووة واسووتحوذ علووى المخطوطووات 

 ونقلوها إلى مكتبات الغرب

وفي الربع االخير من القرن التاسع العاشر عقد أول مطتمر للمستشرقين في باريس عام      

ستشوورقين باالنعقوواد والووذي نوورا  أي أن عموول فووي بدايتووه ال م ثووم توالووت مووطتمرات الم1873

يت   ويتكامل إال بعد فترة من الزمن واالستشراق كذلك،ومادام مفهومه يعني دراسوة لغوات 

الشرق وتراثهم وح اراتهم ومجتمعواتهم وما ويهم وحا ورهم فو ن دراسوة اللغوة وترجموت 

ا حةالقرآن ورير  من الكتب يعد بداية االستشراق بتورة و
2

. 

 

                                                           
_أحمد عبد الرحيم ساي ،االستشراق في ميزان نقد الفكر اإلسالمي،دار المترية اللبنانية،القاهرة، ط 1

  .18،19،ص 1
 .31_فاروق عمر فوزي،االستشراق والتاريخ اإلسالمي،ص  2
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 دوافع االستشراق:

لوويس ميسووورا أن نشووير إلووى عاموول واحوود أو عوواملين فووي تفسووير الوودوافع التووي حفووزت        

ألن االستشووراق ظوواهرة تاريخيووة معقوودة  المستشوورقين علووى دراسووة اإلسووالم وح ووارته،وذلك

تنوعت دوافعها عبر القرون وتباينت حسب المراحول التاريخيوة وربموا رلوب عامول واحود أو 

يور  مون العوامول،ولكن الحقيقوة تبقوى وا وحة وهوي أن جملوة أكثر في مرحلوة معينوة علوى ر

ومنطلقاتووه  ولعوول موون الوودوافع البووارزة التووي   عواموول اشووتركت فووي تحديوود معووالم االشتشووراق

 حفزت المستشرقين مايلي:

 :التبشيري _الدافع الديني1

الوذي  حفوزت حركوة االستشوراقدافوع فوي مقدموة الودوافع التوي يعد بعض الباحثين هوذا       

أول ما ظهور الرهبوان فوي العتوور الوسوطى واسوتمر بعوض المبشورين عيونوا لوبالدهم  ظهر 

من أجل تمكين دولهم األوربيوة مون السويطرة  واال طراباتتعمل بشتى الطرق إلثارة الفنن 

على العالم اإلسالمي سياسيا واقتتاديا
1

والمعروف أن قيوام الدولوة العربيوة اإلسوالمية الوذي  

لى أوربا مثل ذلك مشكلة سياسية وح ارية عنيودة للغورب األوربوي المسويحي شكل خطرا ع

راث العقودي كان عليه أن يجاببها عسكريا وعقائوديا وأن يتعامول معهوا تجاريوا وح واريا،فالت

والفكر األوربي لم يكن كافيا لمجابهة اإلسالم كقوة عقدية وفكريوة وسياسوية،لقد كانوت الدولوة 

ريوة وسياسوية،لقد كانوت الدولوة العربيوة اإلسوالمية دولوة منتتورة لوم العربية كقوة عقديوة وفك

تقوواوم الهجمووات البيزنطيووة فحسووب بوول ردت عليهووا بهجمووات موفقووة وتوولت إلووى  ووواحي 

القسطنطينية كما اندفعت القوة اإلسالمية العربية لتجعول مون البحور األبويض المتوسوط بحيورة 

توسووط حتووى تتوول إلووى جنوووبي فرنسووا عربيووة وتتوروول فووي أوربووا عبوور األنوودلس وجووزر الم

وايطاليا ثم واتلوا العثمانيون عملية االندفا  اإلسالمي فوي أوربوا ففتحووا القسوطنطينية سونة 

 وهددوا فينا بعد أن أشرفوا على سواحل بحر األدرياتيك. 1453
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سياسووي وقوود فشوولت الحمووالت لووم تسووتطع أوربووا الوقوووف أمووام هووذا الموود العسووكري وال      

التووليبية المتابعووة والتووي دامووت قوورنين موون الووزمن فووي تحقيووق األهووداف الرئيسووية للكنيسووة 

واألمراء والملوك في أوربا واسوتمرت الحورب سوجاال بوين الطورفين ولويس هوذا وحسوب فقود 

لت كان الفكر والفلسوفة والثقافوة اإلسوالمية ارفوع درجوات مون مثيالتهوا فوي أوروبوا ولهوذا شوك

تهديدا خطيرا على أراء الكنيسة وتعاليمها خاتوة وأن العلمواء والفقهواء المسولمين ردوا أراء 

الكنيسووة حووول طبيعووة المسووي  وعبووادة التووور المقدسووة )األيقونووة(،كما وأن أراء الفالسووفة 

المسلمين وعلوى رأسوهم ابون رشود والتوي تسوربت إلوى أوربوا عبور األنودلس وجامعاتهوا عودت 

 قة واإلتالحية في المجتمع األوربي.الحركات المنش

والتي بدأت تقارن بين المجتمع األوروبي اإلقطاعي الزراعوي الكنيسوي والمجتموع اإلسوالمي 

التجاري الذي يمتاز بمدنه الكبيرة المتحرر من أي شكل من أشكال السيادة الكنيسية برجالهوا 

وبكلموة واحودة كوان الفورق كبيورا الذين يحتلون مكانا بوارزا فوي البنيوة االجتماعيوة األوروبية،

ألنه فوارق بوين مجتموع متو خر بطويء ومجتموع نا و  متطور...وهكوذا كوان الفشول السياسوي 

والعسكري العامل األكثر فعالية وراء ظهور حركة التبشوير باعتبارهوا الوسويلة البديلوة حيوث 

ت الخطوة األولوى ردا الغزو الديني والثقافي بديال للحرب التي لم تحقق الهدف المنشود وكان

إنشاء مراكز علميوة لدراسوة تواريخ اإلسوالم والعورب فوي أوروبوا وكانوت الكنيسوة األوروبيوة 

المبووادرة إلووى ذلووك حيووث أنشوو ت أول مركووز لدراسووة توواريخ اإلسووالم وعقيدتووه فووي طليطلووة 

هوـ  712م/ 1312هـ وحينها عقد المجتمع الكنيسي في فينا في سنة   648م/ 1250باألندلس 

لتقرير الذي أعد مريموندلمالذي دعا إلوى إنشواء عودة مراكوز لتعلويم العربيوة والسوريانية أقر ا

والعبريووة فوووي جامعووات أوروبيوووة مشوووهورة منهووا أكسوووفورد وبووواريس تحووت رعايوووة الكنيسوووة 

الكاثوليكية
1

. 
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والتشووويه التووي بوودأها بت سوويس هووذ  المراكووز العلميووة فووي أوروبووا أتووبحت حملووة االفتووراء    

هوـ والموطرس البيزنطيمثيوفوانيسمالمتوفى  712م/ 749القديس يوحنامالدمشقيمالمتوفى سنة 

هوووـ...وريرهم،أتبحت أكثووور تنظيموووا ودقوووة وبالتوووالي أكثووور تووو ثيرا علوووى  132م/ 817سووونة 

المجتمووع األوروبووي ومثقفيووه ولعوول أهووم أثوور لهووذ  الكتابووات وريرهووا هووو اسووتقرار التووورة 

هة واالدعوواءات المزيفووة عوون التوواريخ اإلسووالمي والعقيوودة فووي الووذهن األوروبي،وت كيوود المشووو

القناعووة كمووا يطكوود المطرسمسوواترينمب ن مواجهووة الخطوور اإلسووالمي يجووب أن تكووون بتكييووف 

حمالت التحريف والتزييف والتشويه واالفتراء علوى اإلسوالم وأهلوه،مما دعوى إلوى اسوتمرار 

هووة عبوور العتووور هووذا مون جهووة وموون جهووة أخوورل فقوود ظهوورت فووي أمثوال هووذ  الكتابووات التاف

أوساط الكنيسة في أوروبا حركة تدعو إلى االستزادة من معرفة تاريخ اإلسالم وعقيدتوه وقود 

م أول ترجمووة للقوورآن  1156هووـ/ 551حققووت هووذ  الحركووة وموون توو ثير منمبغرسمالراهووب 

هوووذ  جليزي وكوووان هووودف هوووـمن قبووولمروبرت أوف كيتوووونماالن 538م/ 1143الكوووريم سووونة 

الحركة هوي محاولوة الورد علوى المسولمين مون خوالل نقوض عقائودهم وبيوان  وعفها وتفاهتهوا 

 694م و اوجوور بيكووون 1232هـووـ/629بلغووت هووذ  الحركووة أوجهووا علووى يوود تومووا الكوووني 

م وكووان هووذا االحوور كمووا أشوورنا سووابقا قوود اقتوور   1312هـووـ/ 712م ومريمونوودلم  1294هـووـ/

م وجوب إقامة مطسسات تعليميوة جامعيوة ت خوذ علوى عاتقهوا مسوطولية  1312هــ/ 712لسنة 

تدريس اللغات واألديان الشرقية ومنها اإلسوالم والعربيوة كموا اقتورح مشورو  مون أجول الورد 

عليها ودح ها وبيان زيفها إن دعوة كل إلى إحالل التبشوير والحووار السولمي محول الحورب 

إلسووالم موون سوواحة القتووال إلووى الغووزو الثقووافي هووذا هووو بهوودف الق وواء علووى العرب،وديووانتهم ا

السبب الذي جعل ارنست رينا الباحث ذو النزعة العنترية يعتبر كل بطل الحرب التوليبية 

الثقافيووة  وود المرشوودية )فلسووفة ابوون راشوود(التي كانووت عنوود  اإلسووالم
1

إن هووذ  التووورة التووي  

للميالد لوم تتغيور ولوم تتبودل عبور القورون بول رسمتها األقالم التبشيرية مع بداية األلف الثانية 

 ظلت تعبر عن موقف خاص تجا  اإلسالم.

                                                           
 .34 ،33_فاروق عمر فوزي،االستشراق والتاريخ اإلسالمي،ص   1
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وتاريخه وتهدف من خالل تروي  تتورات معينة بع ها مشوشة أو مشوبوهة أو مبوال       

 فيها أو منشدة على افتراءات ليس دليل يسندها.

 _الدافع االستعماري:2
1

 

لما انتهت الحروب التليبية بهزيمة التليبيين وهوي فوي ظاهرهوا حوروب دينيوة وفوي        

حقيقتهووا حوووروب اسوووتعمارية ييووو س الغربيوووون مووون العوووودة إلوووى احوووتالل بوووالد العووورب فوووبالد 

اإلسالم،فاتجهوا إلى دراسة هذ  البالد في كل شطونها مون عقيودة وعوادات وأخوالق وثوروات 

ة في وعفها وإلوى موواطن ال وعف فيغتنمو ،ولموا توم لهوم االسوتيالء يتعرف إلى المواطن القوو

العسكري والسيطرة السياسية كان من دوافع تشوجيع االستشوراق ا وعاف المقاوموة الروحيوة 

والمعنويوووة فوووي نفوسووونا وبوووث الووووهم فوووي تفكيرنوووا وذلوووك عووون طريوووق التشوووكيك لفائووودة مووون 

نفسنا،ونرتمي فوي أح وان الغورب نسوجدي تراث،وعندنا من عقيدة وقيم إنسانية فنفقد الثقة ب 

والمبوووادل العقائدية،وبوووذلك يوووتم لهوووم موووا يريووودون مووون خ ووووعنا  مووون المقووواييس األخالقيوووة

لح اراتهم وثقافاتهم ال تقوم مون بعود  قائموة وبوث الووهن واالرتبواك فوي تفكيرهم،وكوان لهوم 

موة،وبراعمهم في ذلك محاوالت تشكيك ووساوس كثيورة تسوللوا بهوا إلوى نفووس المسولمين عا

خاتووة ومنووذ ذلووك الحووين والعووالم األوروبووي متحفووز مترقووب يخطووط لكيفيووة التوو ثر موون العووالم 

اإلسووالمي،تراود  فكوورة السوويطرة عليووه واالسووتيالء علووى بووالد  بالغلبووة والقوووة السوويف،وأخذ 

الغرب في اهتبال الفرص،ودلت أوروبا دبيبا حول هذا العالم وجعلت تطورق شوواطا القوارة 

قية من الغرب إلى أن بلغت شواطا الهند طوقتهم بطوق من الثغور تحتلها،ثم تنفذ مون اإلفري

كل ثغة إلى بدن العلم اإلسالمي شيئا فشيئا على حذر شديد وبال  جي  يزع 
2

. 
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ه وأنوه ويعترف االستعمار نفسه أن أشود موا يخشوا  اإلسوالم وانتشوار  ألنوه لوه قووة وجاللو    

والمذاهب،اإليديولوجيات التي يستطيع أن يقف في طريوق أطموا  الغورب الوحيد بين األديان 

تبورز لنوا رايتوه وهدفوه مون وسيطرته على العالم سياسيا وح واريا ودينيوا وفكريوا ومون هنوا 

د للغرب المستعمر من معرفة ما يمكنوه معرفتوه مون أحووال هوذا الشورق االستشراق وكان الب

سيطرة عليه واالسوتبداد بوه ولوذلك كلوه تلقوف االسوتعمار هوذ  الحركوة وكوان ملووك ومداخل ال

الدولة االستعمارية رعاتهوا
1

،وكوان قناتولهم المشورق عملهوا ولوو تتبوع الفوارس األمور بشوكل 

أكثوور عمقووا وشووموال لوجدنيووه شوويئا موون الغرابووة إذ سوورعان مووا اتخووذت أهووداف المبشوورين مووع 

ناء ذلك الترح االستعماري الذي ظل كابوسا رهيبا يخوتم أرراض المستعمرين وجدوا معا ب

علووى توودور الشوورقيين ويكووتم أنفاسووهم واقتنووع المبشوورون زعموواء االسووتعمار بوو ن المسوويحية 

ستكون قاعدة االستعمار في الشرق وبوذلك سوهل االسوتعمار للمبشورين مهموتهم وبسوط علويهم 

ذي كووان سووندا قويووا باالسووتيهان بووه حمايتووه،وزدهم بالمووال والسوولطان ثووم اتتوول باالسووتعمار الوو

وحتنا منيعا يعتمد عليه،وسالحا حادا ينفذ به األهداف شتى و عت فوي برنوام  االسوتعمار 

واالستشراق معا
2

. 

وهكذا حل االستعمار الغربي في العالم اإلسالمي  ويفا ثقيال،وأقبول بخيلوه ورجلوه وينهوب    

 ثرواته ويمتص خيرات بالد .

إلوى االستشووراق لخدموة الهودف االسوتعماري للعوالم اإلسووالمي،وتلقف ومون هوذا اتجوه الغورب 

الحركة االستشراقية وجعلها محل رعايته سوواء أكوان ذلوك فوي مرحلوة اإلعوداد لوثنيتوه علوى 

العالم اإلسالمي،وقبل االحتالل الفعلي ألقطار 
3

. 
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 _ الدافع العلمي:3    

هنوواك قلووة قليلووة موون المستشوورقين الووذين أقبلوووا علووى دراسووة العلوووم العربيووة واإلسووالمية       

بدافع علمي محض،بغية االستفادة من تراث وح ارة هذ  األموة وإفوادة أقورابهم بهوا،وهطالء 

بووالطبع كووانوا قليلووي األخطوواء إذ مووا قيسوووا بجمهوورة المستشوورقين اآلخرين،والسووبب فووي قلووة 

أقبلوا على البحث بروح عملية بعيدة عن األهواء السياسية والتعتبات القومية  أنهمأخطائهم 

والدينية،فجاءت مطلفاتهم متبورة بتبغة حقيقية علمية ،وأثبتت بكل و وح للعوالم الغربوي 

هووذا الوودين وأتووالة هوووذ  الح ووارة،وأثبتت فووي المقابوول زيوووف وافتووراء بقيووة المس تشووورقين 

به األبطال لقد أتب  من أكبر العار علوى كول فورد متمودن فوي وحقدهم،يقولمكاراليلمفي كتا

هذا العتر أن يتغي إلى موا يظون مون إن ديون اإلسوالم كوذب وأن محمود خودا  موزور،وأن 

نحارب ما شا  من مثل هذ  األقوال السخيفة المخجلة،فان الرسالة التوي أداهوا ذللوك الرسوول 

مليوون مون النواس أمثالنوا خلقهوم ز  ائتيقرنوا لنحوو مو مازالت السرا  المنير مدة اثنوي عسور

الذي خلقنا
1

. 

وهنوواك شووريحة ال بوو س بهووا موون الجديوود موون البوواحثين األوروبيووين المتختتووين بتوواريخ    

الشووورق عموموووا أو اإلسوووالم ختوتوووا والوووذين يرف وووون أن يطلقووووا علوووى أنفسوووهم تعبيووور 

تهم التي بودأت بوالظهور المستشرقين سيسيرون على نه  هذ  الفئة من المستشرقين في دراس

مووا قورنووت  واتسوومت بقربهووا موون الحقيقووة والتزامهووا الموونه  العلمووي المتجوورد قوودر اإلمكووان إذ

 بالفئة ذات المنه  المتزمت.

والواقووع أن الحقووب التووي المتتابعووة التووي موور بهووا االستشووراق عبوور مسوويرته الطويلووة لووم تكوون 

ة المو وعية فهذا هادريان ريالنود يتوح  رالبيتها تخلو من باحثين أوروبيين اتسموا بالجيد

في كتابه المرسوم الديانة المحمدية العديدة من اآلراء األوروبية حول اإلسالم
2

. 
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فقد دعا إلى القراءة عن اإلسالم من متادر  وينابيعها ألتلية الموجودة فوي الكتوب العربيوة 

 رين،ثم يستطرد قائال:ليس بعيون اآلخرل القارل بعيونه ووحينذاك سي

وفي رأيي أن ذلك الدين الذي انتشور انتشوارا بعيودا فوي كول مون آسويا وإفريقيوا وأوروبوا       

أي ووا لوويس دينووا ماجنووا سووخيفا كمووا يتخيوول كثيوور موون النتووارل ولكوون كتابووه موون قبوول الكنيسووة 

 الكاثوليكية.

األوروبيوة التوي توطمن باالسوتعالء  علوى  ورورة تورك الفكورة مجوزيوف نيودهاممويطكد      

 والسيادة والتمحور حول الذات فيقول:

ذللوك الجوزء الواسوع   ...أنرل نقائص أوروبوا ونجاحاتهواالبد أن نرل أوروبا من الخار     

 من البشرية الذي يكون من شعوب إفريقيا وآسيا.

تشوراقية وتطورهوا ولعل ظاهرة ثقافية أوروبية أحرل ساعدت على نموو الدراسوات االس     

يسميها الدكتور عبود الحميود ظواهرة االرتوراب الغربوي ويعنوي بهوا توجوه  في أوروبا وهي ما

العديد من الباحثين الغربيين لدراسة توراث الشورق وخاتوة التوراث العربوي اإلسوالمي بودافع 

النزعوة روبيوة فوي وذاتي وشختي ال شائية فيه كرد فعل النغماس الثقافة العربية والحياة األ

المادية
1

،وقد ت ملت هوذ  الفئوة مون المستشورقين أنجود فوي الحيواة الروحيوة واإليمانيوة الشورقية 

الطم نينووة النفسووية واالسووتقرار الروحووي الووذي يفتقوود  الفوورد األوروبووي وهووذ  الوودوافع دفعووت 

 المستشرق ملويس ماسينونم إلى التتوف اإلسالمي...

مستشوورقين وخاتوة اليهووود موونهم قود تعرفوووا إلووى وأخيورا ولوويس آخورا ولوويس آخوور مون ال     

تاريخ اإلسالم والعرب والتراث اإلسالمي وولعوا به ودرسوا من خالل دراسوتهم للترجموات 

العربية لألتول الفلسفية والعقائدية العبرية القديمة سواء في المشرق العربي أو في األندلس 

روف عبريووة أمثال:مدوناتمسووعدايا والتووي كتووب معظمهووا باللغووة العربيووة أو بلغووة عربيووة وحوو

 الفيوميموموسى بن ميمون القرطبي ويهودا هاليفي الطلطيلي وريرهم.
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لقوود انقلووب هووطالء البوواحثون فووي التووراث العبووري والنتوووص الدينيووة إلووى مستشوورقين       

هنوا جواءت بعوض بحووثهم دراسوات مقارنوة بوين  يدرسون التاريخ والح ارة اإلسالمية،ومن

التووووراث والح ووووارة اإلسووووالمية وإيجوووواد التوووولة بووووين الفلسووووفات و الوووونظم الموجووووودة عنوووود 

الطرفين.وهذا دون شك يفسر أن العديد من أعالم االستشراق ومشواهير  األوائول مون اليهوود 

لعل مقدمتهممجولدزيهر وشاختم
1
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 ف االستشراق:أهدا

 ى ثالثة أقسام:لية إقسم اهداف المستشرقين في جملتهم من الدراسات االستشراتتق

 يهدف إلى:وأ.هدف علمي مشبوه:

لهوي فجمهوورهم ‘وسولم ومتودرها ال _ التشكيك بتحة رسوالة النبوي محمود تولى ز عليوه

 ينكر أن يكون الرسول نبيا موحى إليه من عند ز جل ش نه.

إنكووارهم لنبوووة الرسووول توولى ز عليووه وسوولم وسووماوية القوورآن إنكووارهم أن يكووون  _ تبنووي

 اإلسالم من عند ز وإنما هو ملفق عندهم من الديانتين اليهودية والمسيحية.

 _ التشكيك في تحة الحديث النبوي الذي اعتمد علماطنا المحققون.

الهائل الذي لم يجتمع مثله لجميوع األموم _ التشكيك بقيمة الفقه اإلسالمي الذاتية،ذلك التشريع 

 في جميع العتور،وهم ال يطمنون بنبوة الرسول. 

_ التشكيك في قدرة اللغة العربية على مسايرة التطور العلمي لنظل عالوة علوى متوطلحاتهم 

 التي تشعرنا بف لهم وسلطانهم األدبي علينا،وتشكيكهم في رنى األدب العربي.

  ياسية:ب.األهداف الدينية والس

 تشكيك المسلمين بنبيهم وقرانهم وشريعتهم وفقههم،ففي ذلك هدفان ديني واستعماري._    

 _ إ عاف ثقة المسلمين بتراثهم،وبث الشك في كل مابين من قيم وعقيدة ومثل عليا.

_ إ ووعاف روح اإلخوواء اإلسووالمي بووين المسوولمين فووي مختلووف أقطووارهم عوون طريووق إحيوواء 

القوميات التي كانت قبل اإلسالم
1

. 

 ج.أهداف علمية خالصة ال يقصد منها إال التمحيص:

ودراسة التراث العربي اإلسالمي دراسوة تجلوو لهوم بعوض الحقوائق الخافيوة عنهم،وهوذا       

التووونف قليووول جووودا،وهم موووع إخالتوووهم فوووي البحوووث والدراسوووة ال يسووولمون مووون األخطووواء 

واالسووتنتاجات البعيوودة عوون الحق،إمووا لجهلهووم ب سوواليب اللغووة العربيووة،وإما لجهلهووم بوو جواء 

قيقتهووا،فيحبون أن يتتووورهما كمووا يتتووورن مجمعاتهم،ناسووين اإلسووالمية التاريخيووة علووى ح

           الفووووروق بووووين الطبيعيووووة والنفسووووية والزمنيووووة التووووي تفوووورق بووووين األجووووواء الحا وووورة التووووي 

يعيشونها،وهذ  الفئة أسلم من الفئات الثالث،وأقلها خطرا إذ سورعان موا يرجعوون إلوى الحوق 

                                                           
  .27،30عليهم،ص  والمستشرقون،ما لهم وما _ينظر:متطفى السباعي،االستشراق1



االستشراق نظرة عامة    الفصل األول:                                               

 

 

22 

  في جوو البيئوة التوي يدرسوها،في تي بنتوائ  تنطبوق حين يتبين لهم،ومنهم من يعيف بقلبه وفكر

مع الحق والتدق والواقع
1

،ولكنه يلقوون عنتوا مون أتوحاب الهودفين السوابقين،إذ سورعان موا 

يتهموووون بووواالنحراف عووون الووونه  العلموووي أو االنسوووياق حوووول العاطفة،والرربوووة فوووي مجاملوووة 

نتووف المسوولمين فووي كتابووه المسوولمين والتقوورب إليهم،كمووا فعلوووا ومووع متوموواس أرنولوودمحين أ

العظيم مالدعوة إلى اإلسالممفقد برهن على تسام  المسلمين في جميع العتور مع مخوالفيهم 

فووي الوودين،على عكووي مخووالفيهم معهم،هووذا الكتوواب الووذي يعتبوور موون أدق وأوثووق المراجووع فووي 

ن توواريخ التسووام  الووديني فووي اإلسووالم،يطعن فيووه المستشوورقون المتعتووبون وخاتووة المبشووري

منهم،ب من مطلفهم كان مندفعا بعاطفة قوية مون الحوب والعطوف علوى المسولمين،مع أنوه يوذكر 

فيه حادثة إال وأرجعها إلى متدرها،ومن هطالء من يطدي بهم البحوث الخوالص لوجوه الحوق 

إلووى اعتنوواق اإلسووالم والوودفا  عنووه فووي أوسوواط أقوووامهم الغووربيين كمووا فعوول الفرنسووي الفنووان 

في الجزائر،ف عجب باإلسالم وأعلن إسوالمه ويسومى باسوم مناتور الودين  مدنييهم الذي عاف

دنييهموألف مع عالم جزائري كتبا عن سيرة الرسول تولى ز عليوه وسولم ولوه كتواب أشوعة 

 خاتة بنور الاسالم.

ذا المستشوورق المسوولم فووي بووين فيووه تحاموول قومووه علووى اإلسووالم ورسوووله وقوود توووفي هوو         

نه إلى الجزائر ودفن فيهال جثمافرنسا ونق
2
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 محاور االستشراق:

 حاور رئيسية هي:شملت أبحاث المستشرقين سبعة م    

الدراسات اإلسالمية:-1
1

 

فووي القيووام بهووذ  الدراسووات،والتي تنشوور فووي هووذا الجانووب يو وو  اهتمووام المستشوورقين      

مطتمراتهم ومنشوراتهم ودورياتهم الكبرل ما أعدو  من فهوارس للمخطوطوات والمطبوعوات 

رقين المتمرسووين بوود أن نشووير إلووى مجموعووة موون المستشوووالمكتبووات العربيووة وريرهووا وهنووا ال

أمثالمبروكلمانموجووووب ومبرنووووارد لويسمومكلووووود كوووواهينم ومجيرايلليموريوووورهم والووووذين 

موا الخطووط العاموة التوي التاريخ اإلسوالمي ورسوفي مجرل عبوا في دراساتهم الكليات استو

ئيات وتحويها وهذا ما نفتقر إليه في دراساتنا فلوم يعنوي إال القليول منوا بهوذا المونه  تنظم الجز

 في الكتابة التاريخية.

 _الدين اإلسالمي كعقيدة :2

كريم وفق ما قدم المستشرقين  من هذا المحور تتوراتهم ثم درسوا سيرة الرسول ال      

موون تراثنوا العربووي ثوم بوودطوا بالمزاوجووة بوين مووا كتبووا وبووين مووا توواريخ الجواء يكتووب السويرة و

ورثووو  موون عهوود الالهوووت الم وواد لاسووالم،كما تنوواولوا القوورآن الكووريم بالوودرس علووى شووكل 

قراءات أو تفاسير أو ترجمات إلوى لغواتهم،وفي هوذا كلوه ال ينسوون التجوري  لنقدهم،وهوذا موا 

هم إلووى دراسووات ال تعوود حووول الجوودل الووديني والعقيوودة واالتجاهووات المختلفووة لعلووم الكووالم قوواد

  والتتوف والعلو الديني.  

 اإلسالم كشريعة:_3

فوي  في هذا المجال نجد أن هنواك اتجاهين:اتجودا  يسواير الحاجوة الماسوة لالستشوراق         

عتر الالهوت الم اد لاسوالم،وآخر يتفوق وعتور االسوتعمار الم واد للعروبوة وحركوات 

النه وووة اإلسووووالمية ودراسووووتهم للشوووريعة تنحتوووور فووووي بيوووان متادرها،ودراسووووة الفقهوووواء 

واتجاهاتهم والعمل على تحقيق الخالفات في اجتهاداتهم سواء كانت في الفتواول أو المواقوف 

يل ذلووك كموا عملوووا علووى لشوورعي مون الووذنوب والحودود والتفاتوومون أهوول الذموة أو الموقووف ا

تعميق الخالفات في اآلفاق المذهبية الخاتوة فتنواولوا مو ووعات عبوديوة والشوهادة الملكيوة 
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واألوقوواف وهوودفهم موون ذلووك الوتووول إلووى جزئيووات تتتوول بتوولب الحيوواة الشوورعية للمسوولم 

 وإشغالهم بها وإبعادهم عن األتول.

اإلسالمي : خ العربيي_التار4
1

 

إلووى كتووب التوواريخ ونشوورها وبيووان أتووولها ون همهووم ووجهوووا دراسوواتهم ركووز المستشوورق    

ومتادرها وأحداثها،والذي يرمي إليه بع هم تقوديم توور مشووهة عون المجتموع اإلسوالمي 

اجتماعية وسياسية واقتتادية،يكمن في بع وها تزويور لحقوائق وا وحة،أو تحريوف ظوواهر 

العرب،ولووذلك جوواءت دراسوواتهم فووي هووذا المحووور قائمووة علووى تقسوويمات بووارزة،أو تنكيوول ب

 إقليمية،ومذهبية وطائفية وعنترية.

كمووا نشوواهد موون أبوورز دور القوميووة البربريووة أو الفاسووية أو التركيووة وإعطاطهووا امتيووازا      

 خاتا.

وهوووذا كلوووه يوووطدي إلوووى تفكيوووك وتمزيوووق األموووة تاريخيا.وهوووذا ال يعنوووي وجوووود فئوووة مووون       

المستشوورقين الووذين درسوووا التوواريخ اإلسووالمي دراسووة جووادة بعيوودة عوون الغوورض سووول العلووم 

 والوتول إلى الحقيقة.

  _ اللغة العربية وآدابها:5

درس المستشوووورقون فووووي هووووذا االتجووووا  أتووووول اللغووووة العربيووووة وعالقاتهووووا باللغووووات      

المتداخلوة فوي أتوول اللغوة  السامية،وقاموا بدراسات مقارنة إلظهار اآلثار الحامية والسوامية

العربية ولذلك اتجه بع هم لدراسة فقه اللغوة وقواعودها وعلوم العوروض والمعجميوة العربيوة 

واقتباس اللغة من اللغات األخرل في األلفاظ وأسوماء األشوخاص،وهذا موا يودعو االستشوراق 

ر على أنوه إرث واإلقليمية وبيان  الفولكللكي يو   اللغة الحديثة فيدرس اللهجات المحلية و

 قابل للنمو ليحل محل الختائص العالمة المشتركة في مقومات .

العروبووة واإلسووالم ووفووق هووذا الطريووق جوواءت بعووض دراسووات المستشوورقين فووي األدب      

العربي،فتنووواولوا أدب وسوووير األدب والشوووعر والشوووعراء ونووووازعهم وألتوووولهم وموووطثراتهم 

ثيولوجيا ل إلى فر يات في علم األعراف واإلوعقائدهم وكان هدف بع هم الوتو
2

. 
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  م الحضارة والنظم العربية واإلسالمي:و_ عل6

لقد تناول المستشرقون في دراساتهم مختلف العلوم كالفلسفة والحساب والفلك والتنجيم        

واألنواء والكيمياء وعلم األحياء والطبيعة والري وعلم المعادن والطب والفنون وريرهوا مون 

الح ووارة العربيووة اإلسالمية،وبف وول مووا  ازدهووارتوونوف المعرفووة التووي شوواعت فووي عتوور 

درة على البحث في هذ  المحاوالت ومنهجية علمية استطاعوا ربوط يمتلك المستشرقون من ق

هذ  العلوم باألتوول اليونانيوة،وأحيانا ب توول ريور عربيوة ساسوانية وبيزنطيوة معبورين عون 

عربيوة إلوى الغوورب اتجواههم العوام الوذي بجانوب الحقيقووة فدرسونا جماعوة مونهم انتقووال العلووم ال

التراث العبري عن طريق،وهذا ما يو   بجوالء  عن رربتهم إلحياء شك بطريقة توحي بال

قتودهم ويبوين مودل تعامول المستشورق موع العلووم العربيوة اإلسوالمية التوي حواولوا أن يثبتووا 

 ب نها تمت إلى العتر الحديث ة عتر الح ارة األوربية بتلة.

ين مودل بينما أبانت جهود االستاذ مفطاد سيزكينمورير  من العلماء المسلمين والمستشورق    

 ألهمية التراث الحتاري العربي ودور  في النه ة األوربية.

 _تحقيق التراث العربي اإلسالمي:7

لقوود قووام العديوود موون المستشوورقين ومنووذ عهوود مبكوور بتحقيووق ونشوور المتووادر العربيووة       

مو وعية وبع وها دينيوة تبشويرية اإلسالمية األتلية مدفوعين بدوافع عديدة بع ها علمية 

من قبول أتوحاب القورار السياسوي أو الوديني  أو سياسية ومن أجل تحقيق األهداف المرسومة

أو االقتتوووادي كووول حسوووب ارتباطاتوووه وال ينكووور أن البووواحثين المسووولمين اسوووتفادوا مووون هوووذ  

ي تشومل طوطات المحققة علميا دقيقوا والتوخالمخطوطات المحققة والمنشورة وخاتة تلك الم

 لعددا كبيورا مون المتوادر التاريخيوة العربيوة األتولية،على إن بع وها أعيود تحقيقوه مون قبو

المحقيقين العرب المسلمين بتورة أكثر دقوة وحورص وخاتوة وان المحقيقوين العورب أكثور 

تفهما للنتوص العربية
1

. 

 دن األستاذ بيرسونوال بد أن نذكر أن مدير مكتبة الدراسات الشرقية واإلفريقية بجامعة لن    

pearson   و ع فهرسا عاما للمقواالت المنشوورة عون اإلسوالم فوي المجوالت التوي تودرت

م و ووم سووتا وعشوورين 1985نشوور سوونة  index islamicusبعنوووان  1955_   1906موون 

                                                           
 .40،41،42،ص رجع السابق_الم  1
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وعووددها حوووالي سووبعة آالف وأربعمائووة مقالووة ثووم أتوودر المطلووف نفسووه  1960_1956بووين 

وتووودل األرقوووام أعوووال  إلوووى تزايووود موووا يكتوووب عووون اإلسوووالم مالحوووق جديووودة حوووول المو وووو  

 والمسلمين في اللغات األوربية.

الفرنسوي كتابوا بعنووان )مقدموة لتواريخ الشورق اإلسوالمي( souvaget كما نشر سووفاجيه    

م ثووم توودرت للكتوواب نفسووه طبعووة 1942ي ووم عنوواوين الكتووب والمراجووع عوون اإلسووالم سوونة 

يس فتووال خاتووا عوون م،وكتووب األسووتاذ برنووادلو1965ة سوونة يووجديوودة مزيوودة باللغووة االنجليز

 guide toالمراجع المتعلقة بتاريخ اإلسالم بعنوان العالم اإلسالمي  من الكتاب المرسوم  

historical literature   م1961سنة.     

 ahistory of the islamicفوي المقدموة كتابوه المرسووم   lapidusوكتوب ايراالبيودس     

societias  ة طويلة ت ومنت أشوهر موا كتوب مون مراجوع حديثوة ومقواالت علميوة مهموة قائم

 م.1994 عن اإلسالم والمسلمين في تاريخ تدور الكتاب سنة 

ومن المعروف أن كل المقاالت في دوائر المعارف والكتب المرجعيوة تحتووي فوي نهايوة      

مقووواالت العلميووة المتعوووددة كوول مقالووة علوووى ثبووت بالمتوووادر األتوولية والمراجوووع الحديثووة وال

علووى موونه  المستشوورقين فووي دراسووة للمو وو . إن لموون التووعوبة بمكووان إتوودار حكووم عووام 

اريخ والتوووراث اإلسالمي،فالمستشووورقون لووويس فئوووة واحووودة ونزعووواتهم متنوعوووة،كما وأن التووو

العوامل المطثرة عليهم مختلفة،ولوذلك تغيورات أحكوامهم حوول الظواهرة الواحودة فهوي تختلوف 

 ستشرق إلى آخر،بل أن أحكام المستشرق ذاته قد تتغير أو تتعدل من فترة إلى أخرل.من م

والواقع أن األوربيين أنفسهم ومنهم المستشرقين قود كتبووا وانتقودوا منواهجهم فوي دراسوة      

اإلسووالم وتاريخووه قبوول أن ينتقوود  البوواحثون العوورب والمسوولمين نووذكر منهم:هوواملنون جووب فووي 

برناردلويس فوووووي )مسووووواهمة البرطوووووانيين فوووووي الدراسوووووات العربيوووووة( كتابوووووه )المحمديوووووة(

م1941لندن،
1

. 
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 1983ريتشووارد سوواثرن فووي )تووورة اإلسووالم فووي أوربووا العتووور الوسووطى( بيووروت،    

 م.1960نورمان دانيال في )اإلسالم والغرب (

فووي مقدمووة كتاب)توواريخ اإلسووالم لكمبر (حيووث أكوود  علووى نطووور   holtومبيتوور هولووتم     

 الموقف األوروبي تجا  اإلسالم من حيث النظرة والمو و .

فووي تووورة)العالم اإلسووالمي فووي أوروبا(الفتوول األول   redinsonممكسوويم رودنسووونم    

 من)تراث اإلسالم(الطلعة الثانية.

في مكوة(حيث يسوتعرض متوتدر السويرة  في مقدمة كتابه)محمد wattممذتكمري واتم     

 وموقف المستشرقين منها.

في مقالتوه الموسوومة)محمد(في دائورة المعوارف البريطانيوة  margaliothمماز عليوثم     

 .17،مجلد1910سنة

هذا وال ننسى نقود المستشورقين ألراء بع وهم الوبعض اآلخور فوي الكنوب المتختتوة التوي   

فوي نقود  لــوـ المونس وكموا  noldekeكموا فعلمنولدكوهم  يتدرونها في المجوالت التاريخيوة

وكمووا فعوول سووارحبت فووي نقوود   cronفعوول وات فووي نقوود  لكوول موون الموونس وباتريشوواكرون 

لباترشياكرون ووزبر  وكما فعل مار رليوث في نقد  لـــ كاميينه وبوهل وكما فعل كازانوفوا 

casanova في نقد  لــ المنس وكما فعل ريرهم كثير
1

. 

                                                           
_ عبد الرحمن عميرة،اإلسالم والمسلمون بين أحقاد التبشير و الل االستشراق،دار الجيل،بيروت،ط  1
 .126،127،ص 1
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 وسائل االستشراق وخصائصه: 

 الوسائل:

يترك المستشرقون وسيلة لنشر أبحاثهم وبث آلرائهم،وال وسويلة ألحكوام خطوط الكيود  لم      

 لاسالم والمسلمين إال سلوكهم وهي كاآلتي:

_ ت ليف الكتب في مو وعات مختلفة عن اإلسالم والرسول والقرآن وتاريخ المسولمين      

ومجتمعوواتهم،وفي معظووم هووذ  الكتووب كثيوورة موون التحريووف المتعموود فووي نقوول النتوووص أو 

بترهووا
1

،وكثيوور موون التحريووف فووي تفسووير الوقووائع التاريخيووة وتعليوول أحووداثها،واعتبار بعووض 

 لها تفة العموم والشمول لكل فرد.الحوادث الفردية اإلنسانية 

 _ إتدار المجالت الخاتة ببحوثهم حول اإلسالم والمسلمين وشعوبهم وبالدهم.    

_ إموووداد إرسووواليات التبشوووير بوووالخبراء مووون المستشووورقين،ودعمهما بموووا تحتوووا  إليوووه مووون     

 جهودهم.

ا كبوار المستشورقين _ إنشاء الموسوعة اإلسالمية وقد أتدرها بعدة لغات،وقد حشد لهو      

وأشدهم عداء لاسالم،ودس السوم بالسوم وملئوت هوذ  الموسووعة باألباطيول عون اإلسوالم وموا 

 يتعلق به.

 _ عقد المطتمرات االستشراقية لتبادل الرأي فيما يحقق األهداف.      

_ إلقووواء المحا ووورات فوووي الجامعوووات والجمعيوووات العلمية،وتحريكوووه األيووودي الخفيوووة       

 ئهم إلى الجامعات العربية واإلسالمية.الستدعا

_ نشوور المقوواالت فووي التووحف المحليووة للووبالد اإلسووالمية،وقد اسووتطاعوا أن يسووت جروا       

عددا من هذ  التحف بغية نشر مقالتهم والتروي  ألفكارهم
2

. 

 _ اكتساب ع وية مجامع اللغة العربية.      

رق،وذلك مون خوالل إيجواد كووادر يوتم تعليمهوا _ تطبع الفكر االستشراقي أو شرقنة الش      

على أيدي المستشرقين
3

. 

                                                           
_عبد الرحمن عميرة،اإلسالم والمسلمون بين أحقاد المستشرقين و الل االستشراق،دار  1

 .126،127،ص 1الجيل،بيروت،ط 
 .126،127_المرجع نفسه،ص  2
_ينظر:عبد ز محمد األمين النعيم،االستشراق في السيرة النبوية،المعهد العالمي للفكر  3

 . 26،ص 1997هـ،1،1417اإلسالمي،سلسلة الرسائل الجامعية،ط ،
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 خصائص االستشراق: 

دراسات االستشراقية لها ختائص جوهرية تعتبر جزء ال يتجزأ من مفهوم ال      

 االستشراق وال يمكننا أن نلم بها بالتفتيل لذا سنذكر األهم منها:

دراسات ذات ارتباط وثيق باالستعمار العربي خاتة االستعمار البريطاني  _ إنها     

والفرنسي منذ أواخر القرن الثامن عشر
1

. 

_ إنها دراسات ذات ارتباط وثيق بالتنتير فكثير من المستشرقين نتارل تختتوا      

مارسون في الدراسات الالهوتية وأعدوا للقيام بمهمة دراسة اإلسالم والمسلمين،وكانوا ي

 النشاطات االستشراقية والتنتيرية معا

_ إنها دراسات بحكم ارتباطها الع وي باالستعمار ال يمكن أن تلتزم بالمو وعية       

واألمانة العلمية في تناولها لاسالم بوجه خاص فهي تسعى إلى الحيط من قدر اإلسالم 

 وإتدار أحكام وتعليقات تح يرية عنه.

_ إنها دراسات تهتم بشكل فعال في تنع القرار السياسي في الغرب  د اإلسالم       

والمسلمين فكثير من المستشرقين كانوا ومازالوا يعملون مستشارين لحكوماتهم في التخطيط 

لسياستها االستعمارية والتنتيرية في العالم اإلسالمي
2

                                                           
 .07،08_ ينظر:أحمد عبد الحميد رراب،رطية إسالمية لالستشراق،المنتدل اإلسالمي،ص  1
 .07،08_المرجع نفسه،ص  2
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   جهود المستشرقين في العناية بالمخطوطات:

يرا الارةلو والمبررل الاربرا بذل المستشرقون جهدا كبيررا يرا الايةيرا بةلمطاوارة          

 طصوصة وقد أسسوا من أجل ذلك الاديد من المكتبة  يفا:

  _ فرنسا:1

و الترا تمرو اروالا سرتا 1654لقد قةو الفريسيون بتأسيس مكتبا بةريس الواييرا سريا        

ماليين من الكتل والمطاواة ،يوجد ميهة اوالا أالف مطاوا عربا،وها مقسرما مرةبين 

 علميا وأدبيا وتةريطيا.

يررةك البارروو بررةلقيروان وهميجررد ييهررة مكتبررة  شررمةلا نيريقيررة يررذكر ميهررة يهرررس مكتبررا       

..... يهرس المطاواة  الاربيا والتربيا والفةرسيا يا مكتبا مدييا الجزائر
1
. 

 _ ايطاليا: 2

مكتبرة   وأغيةهرةيوجد ييهة الكثير من المكتبة  البييرا بةلمطاوارة  الاربيرا والابريرا       

"امبروزيةية" يا مياليو ايث تاتوي على عدد من المصةاف مطتلفا الطاوا وها اروالا 

الفقرر   عرردد دواويررن الشررار وكتررل 7000ويوجررد ييهررة مررن الكتررل الديييررا مررة يقرردر ل  1400

والتةريخ والجبرايية والال والفلسفا
2
.  

 

 

 

                                                           
 . 142،145،ص1980،دار الماةرف،القةهرة، 4 ا ،1 _ ييظر:الاقيقا يجيل،المستشرقون،ج 1

الماتةد مامد الجبري،اإلستشراق وج  لإلستامةر الفكري،)دراسا يا علرو اإلستشرراق أهداير  _ عبد _ 2

 . 24،ص1995ه،1،1416وأسةليب  الطفيا يا البزو الفكري لإلسالو(،مكتبا وهبا،ا
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 _ انجلترا:3

و كةيرر  يواتهرة اىولررى كتررل 1753أسرس االيجليررز مكتبرا المتاررف البرياررةيا يرا ليرردن       

نليهرة مكتبرة  اىيرراد  ومطاواة ،وتاف ولسيرهة ترسلون الترا أاردث تتسره بهة،وأمريف

الرذي رارل نلرى سرومارة واشرتهر  "مةردسرين"،"روبرر  كورترون"أمثةل اكسفرود،والسرير 

 كثيرة. بكتةبت  عن الثورة اإلسالميا،وأهدى نلى المتاف مطاواة  عربيا

بلغ عدد الكتل عن الثورة ييهة اوالا طمسا ماليين،والمطاواة  ستا وطمسرين ألرف       

بمطتلف اللبة 
1
. 

_ اسبانيا:4
 

مطاروا عربرا جمره يواتهرة  1900وييهرة  1557ومه اىسبةن مكتبا االسكولاير عرةو      

مرررن بقةيرررة المكتبرررا اىيدلسررريا  "ييليرررل الثرررةيا"مجلررردا الملرررك  183ومرررة كةيررر  تزيرررد علرررى 

و مكتبرررا"موالي زيدان"أارررد سرررالاين 1674اإلسرررالميا،غريةاا،ثو أمررريف نليهرررة يرررا عرررةو 

يرا  "بةتشري "،و"االركون واوثييرا"رس لمطاواة  عربيا أو عجميا المبرل يأطذ مثةل يه

19122صفاا مدريد عةو  320
  . 

نمررةيا نلررى ذلررك يوجررد الماهررد يوجررد االسرربةيا الاربررا للثقةيررا بمدريررد و الجمايررا االسرربةييا 

للمستشررررقين وجمايرررا يرسرررةن المسرررتامرين"موثةر ابررريس" والماهرررد المصرررري للدراسرررة  

اإلسالميا يا مدريد
3
. 

                                                           
 .22،23،ص 2_ ييظر:المستشرقون،ج  1
 .22،23_ المرجه يفس ،ص  2
 .27وج  لالستامةر الفكري،ص  _عبد المتاةل مامد الجبري،االستشراق 3
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 لبرتغال:ا_ 5

الفوسررو هيرردي" كررةن يررا " سررة  الاربيررا بقيررةو الدولررا البرتبةليررا يفررا عهرردابرردأ  الدر      

س أعيرررةن مرررن المسرررلمين يستشررريرهو الملرررك يرررا الشررر ون الطايررررة مسرررتايية شررريتمرة مجلررر

ن،وعيد سقوا شيتمرة كةن البرتبةليون جميارة يردركون مايرى صرياا يبةلمترجمين والبرتبةلي

 اةرسهة القةئل من هو؟ . 

يرا بارد االسرتيالل علرى رب،ثرو اشرتد  الايةيرا بةلا1290جةمارا لشربويا  "ديييس"وأيشأ الملك 

ويررذكر علررى سرربيل المثةل"بةتيسررة" "اىدل دور وزاويررو بةتيسررة " المبرل،يأاسرريهة كثيرررون 

 270الذي صيف يا قواعد اللبا الاربيا كتةبة كةن اىول مرن موعر  يرا البرتبةليرا،وقه يرا 

و وهيرةك أيمرة "اىدل جرةن 1774صفاا، وصدر عن ماهد اللبا الاربيرا يرا لشربويا عرةو 

دي صوصا " الذي عين ترجمةن عربية للملك 
1
. 

 _ النمسا:6

لقد أسس  اليمسةويون مكتبا ييية الترا تمرو اففف مرن المطاوارة  الاربيرا اليفسريا،       

مطاوارة  250يوجد بييهة مجموعرا يسرطهة "يرون بوسريك" بطار  وغيرهرة برةلطا الاربرا و

 وكةن أميةل المكتبا اإلمبرااوريا من المستشرقين وقد  من م لفةت  الزيد بين جماهة جالزر

ارروال أرباررا أجيةل،وقررد ومرره"ادو  1783اللبيررةيا عررةو  "السررماةيا"سررماةن عررةون بامررهو 

يهررررس مطاواةتهرررة الاربيرررا و  "يلوجيرررل"وصررريف  1749كررروالز" يهرسرررهة الكبيرررر ييييرررة 

صررفاا،مة عرردا  723 ( اىول يررا67_1865الفةرسرريا والتركيررا يررا ثالثررا مجلرردا  )ييييررة 

يهررس أوراق  "يريردمةن"صفاا وومره  653صفاا والثةلث يا  614المقدما والثةيا يا 

البردي اليويةييا والقبايا والاربيا ييهة،وقد وصرفهة بأيهرة المجموعرا الثةييرا يرا الارةلو كميرا 

شريك وقيما أثريا يقل  مرن مصرر نلرى اليمسرة ويأطرذ مثرةل يهررس اليقرود الكوييرا يير  كةرابةت

                                                           
 .265_المرجه يفس ،ص  1
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( متاف تةريخ الفيون يا ييييرة ويير  مجموعرا مرن أثرةر جيروبا جزيررة الاررل 1899)يييية 

( 1899يشرهة داييد هيريخ موللر )يييية 
1
. 

 _ هولندا: 7

لقررد قررةو الهوليررديون بتأسرريس مكتبررا ليرردن وهررا تمررو مطاواررة  يفسرري ا وايرررة قمررى      

هرة مرة طلقر  لهرة "سركةليجر"من أولرى المستشرقون قروية متواصلا يرا جماهة،وقرد كةير  يوات

المطاواة  الاربيا والابريا أشهرهة ماجو التييا عربرا مرن البررل الثرةيا عشر،ويسرطا 

علررى الترروراة ومصرريف كتب "سرركةليجر"بطاا يررا  "الرررازي"مررن التلمررود البررةبلا و تاليررق 

  ( وقررد بلبرر  المطاواررة1613مفرردا  اللبررا الاربيررا )يشررره رايلايرروس يررا ماجمرر  عررةو 

مطاوا هذا مة عدا يا طزايرا الهيرد يرا مكتبرا الجةمايرا  2600الاربيا والفةرسيا والتركيا 

من أالف المطاواة  لشدة صلا هوليدا بةلهيد الشرقيا
2
.
 

وقد قرةو الكثيرر مرن المستشررقين بفهرسرا مطاوارة  مكتبرا ليردن مرن أبرزهو"هةمرةكر"      

ا مجلرردا  ثررو أمرريف نليهررة ثررالث و"دوزي"،و"دي يررويو"وغيرهو الررذين ومرراوا لهررة سررت

مجلدا  بايوان المطااة  الاربيا بمكتبا جةماا ليدن تيةول  وصف المطاوارة  الاربيرا 

الطةصررررا،ثو ومرررره يهرررررس الميشررررورا  عررررن الشرررررق اىوسررررا واإلسررررالو يررررا هوليرررردا 

"ورستيو وبيترس"( وصفا 1976و)أمسترداو  1975_1945
3
. 

                                                           
 .271،ص 2_ييظر المستشرقون،ج  1
 .299، 298 ،296_المصدر يفس ،ص  2
 .299، 298 ،296_ المصدر يفس ، ص  3



الفصل الثاني                            المستشرقون واهتمامهم بالمخطوطات 

 العربية المغرب العربي "نموذجا

 

 

35 

 ألمانيا:_8

ألفررة تةباررا للكيررةئس وتاتبررر مكتبررا  11آالف مكتبررا ملاقررا بةلبلرردية  و 7توجررد يررا ألمةييررة     

كتبررة  بةلمطاواررة  برررلين ومكتبررة  جةماررة  جررويتجين وهةيرردلبرج ومررةييس مررن أغلررى الم

مثيالتهرة للماةهرد  ونيشرةلمة الاربيا وقد قرر مجلس الالروو اىلمرةيا توسرياهة الشرقيا والسيي

 يا المكةتل الاةما مكتبا برلين الواييا. ايثلتيسيق يا مة بييهة للايلولا دون تكرارهة وا

 الورد:

( بلرغ يير  99_1987لياو عشرة آالف مطاوا يا عشر مجلدا  لبرلين )ومه يهرسة     

 الايةيا ييةدقا وشموال.

 زاخاو: 

(وهيرةك أيمرة  1899يا مجلدين كبيرين )برلين  ومه يهرس المطاواة  السيريةييا      

الذي ومه يهرس المافوظة  الشرقيا والالتيييا يرا ماةهرد علروو الابيارا بررلين  "روسكة"

19401)الدراسة  الابيايا الابيا( 
. 

 _بولونيا:  9

ييهررة مكتبررا "برسررالر"التا صرريف ييهررة "روبررر بروكلمررةن"يهرس المطاواررة   أسررس       

أال  1933( وهيرةك"ريطتر ليبرزيو" 1900 "برسرالو"والفةرسيا والتركيا والابريرا )الاربيا 

أن الارررل اىطيرررة قمرر  علررى ماظررو مطاواةتهررة
2
،نمررةيا نلررى ذلررك لررديية مكتبررا الماهررد  

الشرقا بجةماا يرسرويية وغيرهرة مرن المكتبرة  أمرة بةليسربا للمطاوارة  ييجرد مطاوارة  
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رح مييرا المصرلى "إلبرراهيو برن مامرد برن الالا"وكترةل مجمه الالوو بكراكويية الاربيا بشر

شرح الشةابيا "لالا بن عثمةن مامد بن أامد بن اليةصح"
1
 

 الدانمارك:_10

قررةو الرردايمةركيون بتأسرريس مكتبررا كوبيهررةجن وييهررة مجموعررا رايبيسرركا  يررا المكتبررا       

ا )كوبيهرةجن صرفا 188الملكيا ايث قةو "ندلير" بومره يهررس للمطاوارة  الشررقيا يرا 

( كمة قةو "أوبسترل" بومره كترةل بايروان بيرةن 1923 "استكهولو") "زيةديلذالل "( و1857

19382الاملا الاربيا والتركيا يا المتاف الوايا 
. 

 _سويسرا:11

نن الصررلا بررين سويسرررا وبررين الشرررق يررا اقيقررا اىمررر تاررود نلررى عبررةدة آلهررا قرردمةل        

أيرةو الرومةن،وباردهة قةمر  جمةعرا مرن الاررل يبرزو بارم المصريين يرا بارم ميةاقهرة 

( ولقرد طلقر  هرذه الجمةعرا عردة آثرةر دلر  989_ 888ميةاق سويسرا وأجلي  عيهرة عرةو )

على مرورهة كةليقش الالتييا على مدطل كييسا "سةن بيير مويجو" يرا وادي نيترمرون كمرة 

يا بةلالتيييرا كرةلقرآن الكرريو يرا نن "بةل" كةي  من أسبق المدن نلى يشر أمهة  الكتل الارب

،ومرررن أبررررز المستشررررقين الرررذين اهتمررروا بةلارررةلو الاربرررا هيرررةك 1943ثالثرررا أجرررزال عرررةو 

( وترجمرا القسرو 1892( لر  يهررس المصريفة  الشررقيا )هرةلبرج 1667-1620"هوتيجير")

بيايرا الطةص بةلفلسفى والالوو من كتةل الفهرس  "البن اليديو")مجلرا لالروو الريةمريا والا

(1914و( وهيةك أيمة شرح زيو الطوارزما )تقةرير مجمه الالوو،يا 1892
3
. 
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 _السويد:12

علرى ايرث تاتبرر مرن أقردو مكتبرة  السرويد وىكبرهرة وتشرمل  توجد بهة جةماا أوسربةل       

مليررون ومررةئتا كتةل،ميهررة أرباررون ألررف مطاواررا وبييهررة توجررد مجموعررا كبيرررة مررن الكتررل 

ا ومطاواا وقد تو ومه يهررس المطاوارة  الاربيرا والفةرسريا والتركيرا ربيا مابوعالا

و ثو أعةد اباا سترستين،وومه  الجرزل الثرةيا لر  مجلرا 1849من قبل "ج أيور بيرخ"عةو 

( مكتب ررا جةماررا لويررد ومرره و 1935_و 1928و و  1928_و 22 19الاةمررل اليشررر يررا )

(1850يهرس المطاواة  ييهة توريبخ )لويد 
1
. 

 المجر:_13

لقد قةو المجريون بتأسيس مكتبا مجمه الالوو المجري،ومن بين المستشرقين الرذين اهتمروا   

( الرذي يظرو و 1796_و 1724 بةلارةلو الاربرا وامرةرت  يجرد المستشررق "أوري يرةيوش")

ا للمطاوارررة  الشررررقيا،ايث يشرررتمل علرررى المطاوارررة  الاربيرررا ودليررريهررررس المكتبرررا الب

وقررد أتمرر  ييكررول  و( 1768السررريةييا والقابيررا والتركيررا والفةرسرريا )والابريررا والكداييررا و

ويقا  بوزاي
2
. 
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 روسيا: -14

الاةمررا صرريف اررورن يهرررس مطاواةتهررة الشرررقيا )بارررس المكتبررا اإلمبرااوريررا      

مطاوارة  مليون مجلرد يوجرد بييهرة  20( وها تاتوي اليوو على اوالا و 1852برج/أول 

( الترةبه لمجمره و 1818) ،وهيةك أيمرة جةمارا ليتجرراد بيةيرا المتارف اىسريويشرقيا ثمييا

ماليررين مجلررد،ويا القسررو الرابرره ميرر  توجررد الكتررل الاربيررا  10الالوو،وتاترروي مكتبترر  علررى 

ألف بين مطاوا ولروح  80000والفةرسيا والتركيا والتتةريا،ويبلغ قسو مطاواةت  اوالا 

 5000ميهرررة  1200يرررا اإلسرررالميا يرررا الفةرسررريا والتركيرررا والتتةريرررا واىيبةي المطاوارررة 

مطاوا عربا
1

،والثةيا يمو المطاوارة  الابريرا والسرريةييا والقابيرا ويأطرذ علرى سربيل 

وزين يهرس المطاوارة  الاربيرا والفةرسريا يرا بارسريرج وبولوييرة يرا أربارا ر المثةل :

 2(91_و 1877مجلدا  )بارسيرج 

 اليات المتحدة:_الو15

بواشريان وهرا تشرمل  1800توجد ييهة مكتبا الكرويبرس الشرهيرة الترا تأسسر  عرةو        

مليون مطاوا وكتةل وييلو وأساوايا،وقد أشرف غلى القسو الشررقا ييهرة  43على اوالا 

المستشرق "أوجدن"وها تمو عرددا وايررا مرن المطاوارة  والكترل اليرةدرة ثرو قةمر  هرذه 

 1962ةل عدة مكةتل تطدمهة توجرد يرا "اوكيرو" ودلهرا الجديردة والقرةهرة عرةو المكتبا بإيش

ألرف كترةل وصرايفا  300و،يقد بلرغ مرة اقتيرةه مكترل القرةهرة يرا طرالل سريا وااردة اروالا 

وكولومبية وغيرهة وهيةك أيمرة  ومجلا وتشترك مه مكتبا الكويبرس مكتبة  جةماا هةريةد

 ماليين مجلد 6نلى جةيل مكتبا الكويبرس،مكتبا ييويورك ويوجد ييهة اوالا 
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من بييهة مجموعة  عربيا وايرة وقد قةو بالك بتصييف يهرس الجشيا واالمهريرا ييهرة عرةو 

و1928
1
 

 _بلجيكا:16

الترراث الاربرا وقترة  اقتصر  بلجيكة من الشررق اىديرى علرى الثقةيا،يدرسر  جةماةتهرة    

يرا أتفرر وهرا أارد مرايقهرة ومرم   و 1572اويال وابا  ترجمرا التروراة بةلاربيرا عرةو 

المكتبا الملكيا يا بروكسل مليويا مجلد بييهة الكثيرر مرن الكترل الشررقيا أوعرن الشررق،وقد 

برا ةلو الارومن المستشررقين الرذين درسروا الار طص  بةفثةر الشرقيا السيمة المصريا ميهة

و( واإلشررةرا  والتيبيهررة   1878يجررد:"اىل يورجا.ج"لرر  الرردرة الفررةطرة للبزالررا )اييررف 

و( 1892"البن سيية"،من مطاواة  برلين وليدن واكسفورد متية وترجما يريسيا )ليدن 
2
. 
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 :يااك_تشيكسلوف17

وتالررو كليررا اىدل (و 1348عررةو )بيرررايو" التررا تأسسرر   توجررد ييهررة جةماررا "تشررةرلس      

أيمررة ماهررد الدراسررة  الاربيررا وتررةريخ اإلسررالو،وهيةك  ييهررة اللبررة  السررةميا وآدال اللبررا

الشرررقيا التررةبه لمجمرره الالرروو التشيكسررلويةكا ومررن بررين المستشرررقين الررذين درسرروا الاررةلو 

كثيررر و(ايررث قررةو بترجمررا ال 1920_و 1860الاربررا واهتمرروا بامررةرت  يجررد "دويررراك")

ورد مرن  الشار الاربا،وصيف كتبرة يرا ديروان "أبرا يرراس الامردايا" ويشرر بةىلمةييرا مرة

و( ثرو أبرو يرةرس وشراره مر تمر المستشررقين 1859أطبةره يرا يتيمرا الردهر الثارةلبا )ليردن 

(1894/10)1. 

 لندا ،رومانيا،يوغسالفيا:ن_ف18

 :لندانفأ_  

و زمرن  1157  كةن الفيليديون على صلا بةلارل قبل أن بدييوا للسويد )أسوج( هرةو        

اليقود الممرروبا برةلكويا والمافوظرا يرا عةصرمتهة هلكسرا،ومة  دالئل تلك الصلا

يا مكتبا الاةصرما مرن اىسرفةر الاربيرا والمطاوارة  الشررقيا المقصرورة علرى 

"رابيكس.روالررررين.ج.أ دراسررررا مررررتن الترررروراة الابررررري مررررن أشررررهر مستشرررررقيهة 

لر   و( ل  أهو الفروق بين لهجرة  الاررل المترأطرين والمتقردمين 1852و_1811)

مذكرا  ماةمرات  يا الكليا،ومطاواة  عربين يا مكتبتهة
2
. 
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 ب_رومانيا:

ةئرر  و( مررن االئرره علم1652و_1586)اليةلررابةالستشررراق وكررةن دعييرر  رومةييررة           

ترجما من الاربيا،وقد يشرر اليتشرو  بكبةر مستشرقا عصره الماييين بةلوعلى صلا وثيقا 

 ترود اليةلر رسةلا غير ميشورة "اليتشو "رسةلا غير ميشرورة مرن تومرة "أوتيسرا"نلى تيرةر 

و(1953و( وروسا ونادى قصةئده بةلفةرسيا)المصدر 1953)مجلا الدراسة  الشرقيا 
1       

 ج_يوغسالفيا:

قةو الارل بماةصرة رغوصا وهرا ناردى مرايرو يوغسراليية االدريرةتيكا يرا القررن       

التةسه وارتد عي ،ثو اةلفوا أهل ،يةمتد  تجةرتهو نلى مصر وسرورية ولبيرةن والبارر اىسرود 

 يس ومن مستشرقيهة:وتو

و الذي يشر اةئيرا "الفرةرم عبرد البيرا اليةبلسرا"متية وترجمرا 1881كورسكو المولود عةو 

( نمةيا نلرى ترةيجرين لر  كترةل اىلفرةظ الاربيرا،واىرقةو الاربيرا يرا كترل و 1924)هلسكا

الفويسوا الاكيو
2
.   
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 المستشرقون والرهبان:

كرةن الرهبرةن يرا اليارا المستشررقين،وقد ذكريرة مرن طلفهرو علرى متاردد رهبرةييتهو،يا       

يةقتصررية مريهو الرذين عيروا بلدان وم سسرة  ثقةييرا وترراجو وآثةر،أمرة الرذين يزلروا بةلشررق 

بةلتراث الاربا أكثر مة عيوا متجةوزين عمن صيفوا يا الالوو الديييرا والمدرسريا الطةلصرا 

ق اىديررى واللبررة  السررةميا البايرردة مررن الاربيررا والجبراييررة والتررةريخ الاررةو وتررةريخ الشررر

والاقوق واىطالق واالجتمةع وافثةر السةميا ومة أتييرة علرى ببرم الرذين عيروا بيرواح ميهرة 

نال ليمرررل برر  مثال،الرهبررةن البيرردكيتون والرهبررةن الفريسرريكةييون الررذين أسررس رهبررةييتهو 

القديس يريسيس االسيزي
1
. 

  عالقة االستعمار باالستشراق في المغرب العربي: 

قررةو البرررل المسررياا يررا التفكيررر يررا كيفيررا السرريارة علررى الاررةلو  19طررالل القرررن       

اإلسالما،ولو يأتا يهةيا ذلك القرن اتى كةي  أجرزال الارةلو اإلسرالما تقريبرة قرد سرقا  يرا 

يفرس الفتررة تارور االستشرراق يرا  أيدي االستامةر البرياةيا والفريسا بوج  طرةص وطرالل

كبيرررا يتيةسررل مرره التوسرره االستامةري،يأصرربح الترردرج م سسررا مررطما،بل  تاررورالبرررل ك

شرربكا مررطما مررن الم سسررة  المررطما يررا الجةماررة  والماةهررد والجمايررة  االستشررراقيا 

با والجبراييا والدورية  المتاةويا يكرية وسيةسية مه االستامةر ىاكةو قبمرا البررل الصرلي

                                                           
 247_246،ص  جه السةبقرالم _ 1



الفصل الثاني                            المستشرقون واهتمامهم بالمخطوطات 

 العربية المغرب العربي "نموذجا

 

 
43 

هرة نلرى ترداعا اىمرو الترا أدى بهرة االيارراف عرن دييعلى كل أسبةل الايرةة لممرا اإلسرالميا 

الكةيرة عليهة
1
. 

وتمهيدا لذلك البد أن تدطل االئه البرل يا الميالد التا يجل استامةرهة والبد لهرذه الاالئره 

من ركيزة ياتمدون عليهة،وها اسن تالو اللبا الاربيا وغيرهرة مرن لبرة  الشررق ليسرتااوا 

الاديث مه شاوبهة والتارف على تةريطهة اتى تقه البالد الفريسيا مطةلل المستامر
2
. 

                                                           
 .25_أامد عبد الاميد غرال،ر يا اإلسالو لالشتشراق،الميتدى اإلسالما،ص  1
 ،اىردن،صوالتوزيه نريد ليشرلر اىمل ،دا1 _مامد أمين ابن عةمر،المستشرقون والقرآن الكريو،ا 2
12. 
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  التعريف باالستعمار:   

 بين االستشراق واالستامةر البد أن يتارف بةلمستشرقين واالستامةر.الاالقا  إلظهةر       

 .المستشرقون:1

بهرررذه الدراسرررة  مرررن غيرررر الشررررقيين،ويقدمون الدراسرررة  الالزمرررا  هرررو الرررذين يقومرررون      

للمبشرين ببيا تاقيق أهداف التبشير وللدوائر االستامةريا ببيا تاقيق أهداف استامةريا
1
. 

ومه الدراسة  الموجها ىغرام التبشير واالستامةر يإن بارم مالرا الالرو بدراسرة        

اررم هرر الل ايصررةف للاقيقررا وباررم هرر الل استشررراقيا ايةديررا غيررر موجهررا وكررةن مررن ب

الميصفين تأثروا بةإلسالو وبةلامةرة اإلسالميا يأسلو 
2
. 

 :_ االستعمار2

أالق على استيالل شال بةلقوة الاسكريا على شال آطر ليهل ثرواتر  واسرتبالل  تاتبر      

هرذا  ىرم  وتسطير اةقة  أيراده مصةلح المستامرين ويرايق ذلك اتطرةذ مطاارة  تاويرل

الشال عرن ديي ،ومفةهيمر  ومبةدئ ،وأطالق ،وسرلوك ،الفردي واالجتمرةعا نلرى مرة علير  دولرا 

الشال)البةلل(المستامر من مبةدئ ويظو وعةدا  نذا كةير  برين البةلرل والمبلرول يبرةين يرا 

 ذلك. 

 أما المستعمرون: 

هو الذين يقومون بمطااة  وأعمةل عسكريا وسيةسيا وغير ذلرك تمكريهو مرن االسرتيالل      

على شرال غيرر شرابهو برةلقوة وأيرواع الكيرد والاكرر االسرتيالئا وأصرل االسرتامةر يرا اللبرا 

الررل التابيررر والسرراا لتاقيررق الامررران ولكررن الواقرره واىهررداف اليفسرريا للمسررتامرين أمررور 

                                                           
،ص 2000،دار القلو ،دمشق،8ييظر:الميدايا عبد الرامةن ايبكا،أجياا المكر الثالثا وطواييهة،ا _  1
50 

 .54_المصدر يفس ،ص  2
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مل مايى آطر غير مايةه اللبروي اىصرلا يالر  كلمرا االسرتامةر الداللرا جال  االستامةر يا

التا سبق بيةيهة لدى تاريف  االصاالاا الشةئه
1
. 

 نظرة الغرب للعالم العربي من الناحية الدينية:

من المهو هية اليظرة نلى التداطل يا اىهداف مه مقدرة التميز بييهة،وأن هذه اىهداف ،نيمرة   

يررةدة مرره بامررهة يررا تاقيررق غةيةتهة،يةلهرردف الرردييا وميرر  التيصررير لإلستشررراق تسررمى نلررى اإل

يتداطل مه اىهداف اىطرى يةالستامةر والهدف السيةسا برل والهردف االقتصرةدي والتجرةري 

ثو الهدف الالما وذلك التاذر التطلا عرن الطلفيرا الثقةييرا القةئمرا علرى الردين يرا اليظرر علرى 

ة جارل بارم المستشررقين ييظرر نلرى الشررق يظررة قوميرا مردعية أن الثقةية  اىطرى،وهذا م

علررو البرررل نيمرررة ياررود نلرررى الديةيررا اليصرررراييا بييمررة يارررود تطلررف الشررررق بتمسررك  الشرررديد 

بةإلسالو،وقد استمر  هذه اليظرة القوميا المشباا من الدين وغذتهة كذلك اليظرة الارقيا نلرى 

 أن جرروهر االستشررراق هررو التمييررز الررذي يسررتايل وقتيررة الاةمررر ويررذكر "طيررر   سررايد" 

نجتبةث  بين القوميا البربيا والدوييا الشرقيا ثو نن هذا االستشراق يا ويا تةريط  الالاق قرد 

عمق هذا التمييز بل أعاةه صالبا وثبةتة
2

  . 

 يهذا المياى يمكن أن ياين على التارف على المستشرقين اىكثر تاةوية مره التيصرير ييجرد   

أن المستشرررقين الفريسرريين وهررو كةثوليررك يررا البةلررل أكثررر التصررةقة بةلتيصررير مكررن غيرررهو 

وبةلتررةلا هررو أكثررر جبةيررا علررى المجتمرره اإلسالما،يةلسيةسررا االسررتامةريا اسررتبل  التيصررير 

 للوصول نلى مآربهة نبةن يترة االستامةر. 

 

                                                           
 .50_المصدر يفس ،ص   1
 .46_ييظر:مةزن ابن مابقةيا،االستشراق واالتجةهة  الفكريا يا التةريخ اإلسالما،ص   2
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 اإلسالمية العربية)االستعمار الفرنسي كنموذج(:عمار الغربي للبالد االست

واطترعر  يريسرة يرا ذلرك  1827البرزو الفريسرا للجزائرر باصرةر بارري يرا مرةيو بدأ     

دوايه واةن للدايه الدييا الماةدي لإلسالو والمسلمين أثره القوي يا هرذا االارتالل يقرد كةير  

 ن.ييوا ألد أعدال بةليسبا للمسيايرغبا االفريسيين قويا يا تيصير الجزائريين الذين كة

كمة أن الملك شةرل الاةشرر أعلرن رغبتر  يرا نيشرةل مسرتامرة ذا  شرأن يرا شرمةل نيريقيرة    

تكون يواتهة الجرائر
1
 . 

عيرد يزولر  اصرادو بمقةومرا  و يزل الجيش الفريسا أرم الجزائرر،ولكن 1830ويا عةو    

عييفررا اةصرررت  يررا الشررريا السررةالا.وأثر هررذا الصررداو الررذي ارردث بررين الاررريين يتجرر  

عي .ثورا  قوميا مد الهجوو الفريسا ولكي  لو يستسلو وواصل مسيرت  يا الهجروو وبةلفارل 

اسررتاةع أن ياقررق رغبترر  الجةماررا يررا الاصررول علررى مسررتامرة جديرردة يررا المبرررل الاربررا 

و أصرربا  الجزائررر طةمرراا لالسررتامةر  1848تررا تمثلرر  يررا أرم الجزائر،ويررا عررةو وال

 الفريسا وبين اين وآطر كةي  تتفجر ثورا  جزئيا تيتها بقمه الماتلين لهة.

و صدر مرسوو يريسرا تمثرل يرا نلارةق الجزائرر نداريرة بفريسرة واكمر   1881ويا سيا    

هر  يريسرة نلرى اارتالل مسرتامرة جديردة بهردف يريسة الجزائر اكمة استامةرية شرةمال،ثو توج

استيزاف طيراتهة ويهل ثرواتهة وهذه المستامرة ها عبةرة عن تويس الترا ترو ااتاللهرة عرةو 

 و نذ وقا  ميذ ذلك الاين تا  الامةيا الفريسيا. 1881

و غررز  يريسررة مصررر ويبرر  عمررل يريسررة ايجلترررا علررى مرررورة اهتمةمهررة  1788ويررا عررةو   

يا امل يريسة على الجالل بمصر يشةرك 
2

  . 

     
                                                           

مسرلو:لاث يرا أطارر نسرتراتيجيا اراهرة مر ثر كولرورادو التيصرير ي  720_عبد الرزاق تيصير   1 
 48_30،ص 8،1993،القةهرة ،المطتةر اإلسالما،ا 1بةلو،و،أ،ا 

،ص 2000،دار القلو،دمشررق،8._الميرردايا عبررد الرررامن ايبكا،أجياررا المكررر الثالثررا وطواييهررة،ا   2
174. 



الفصل الثاني                            المستشرقون واهتمامهم بالمخطوطات 

 العربية المغرب العربي "نموذجا

 

 
47 

   االستشراق وسيلة لتشويه الشخصية اإلسالمية:

نن كةيرر  أسرربةل التشرروي  لإلسررالو يةجمررا عررن اسررن ييررا أو جهررل أوسررول قصررد يتلرررك    

التجريبيرا للشطصريا  أطارر اىعمرةلااتمةال  تفسر الردايه البرةايا لالستشرراق،لكيهة تمثرل 

اإلسررالميا،كمة تسررةهو مسررةهما ياةلررا يررا تشرروي  اإلسررالو وتقديمرر  نلررى أجيررةل كمررة يرمررا 

الشرال الرذي ديرا والمسريايا والوثييرا والاربيا،االستشراق بأير  يترةج طلريا مشربوه مرن اليهو

يهرزاو أمرةو اريم  نلرى طارر التصرفيا واالزعزعا أصةلا وامةرة اإلسالما وت ي دي نلى

لشطصيت  اإلسالميا عن دييهة ولبتهة وثقةيتهرة وتيفرك الالمةييا ويجةح عمليا التطريل 

 عن عروتهة الوثقى التا ال ايفصةو لهة.

كمة أن االستامةر سراى دائمرة نلرى تشروي  اإلسرالو بةسرتاداث مفرةهيو ال جردوى    

يا اإلسرالميا ميهة تمةمة من مممون علما لكيهة ذا  ايين نعالمرا مثرل اىصرول

واسررتثمةر الطررالف القرروما بررين اىقررواو المطتلفررا كررةلكردي والاربررا والفةرسررا 

ويامررل علررى تررأجيو هررذه الطاليررة  لميرره يجررةح مشررروع التمررةمن اإلسررالما أو 

الوادة اإلسالميا.وبقوو االستشراق بهجوو ثقةيا بديل عن االسرتامةر يرا هجومر  

  وعقررول الجمةعررة  اإلسررالميا كررا المسررلح يهرردف ميرر  نلررى التررأثير علررى يفسررية

ئهرة بةلترةلا نلرى توجيههرة وجهرا مطةلفرا باوامل التفسرح واالارتالل ممرة يطب ياييهة

يةترر  بةلشرراول مفةجئررا وسرررياا يررإن ايرر  ومصررةلا ،نذ كررةن االسررتامةر عملىهد

عملية  االستشراق تكون هةدئا تاتمرد علرى التردرج والتهير  وسريلا نلرى ذلرك هرا 

اىمرروال عليهررة  الثقةييررا مررن ثقةيررة  شررابيا أو أسررةاير وتسررليا إلبررراز السررلبية 

التراث اإلسالما هو تلك الطراية  الشابيا وايهةو القةرئ بأن
1
. 

                                                           
ه اإلسرالو/دار الفكرر ستشراق،رسةلا االستامةر :تاور الصرراع البربرا مر_مامد نبراهيو الفيوما،اال  1

 .108،109ص ،1993الاربا،



 خاتمة
 

 

49 

ئك وشاسع جدا لم يستتييع أحتد إن ي تم بت  وأخير ال بد أن أقول إن االستشراق حقل شا      

 ومع ذلك فقد توص ت إلى بعض النتائج التي تي بت مني جهدا كبيرا من هذه النتائج ماي ي:

 العربية والغربية دور هام في اختالي الثقافات ستشراق_ كان لال

ستشراق أن يتعرف ع ى التراث االسالمي وما يمت ك  من ثروات _ حتاول _ لقد استياع اإل

 االستشراق أن يضرب ركيزة البالد العربية وهو الدين اإلسالمي

عتتالم _ استتتياع االستشتتراق متتن ختتالل وستتائ   المتمث تتة فتتي االستتتعمار الوصتتول إلتتى نتتواة ال

 العربي

وفي األخير كل ما أرجوه أن يكون البحتث بمثابتة حتافز متن يقتع بتين يديت افي إثترا  متا      

   في  من نقائص من خالل نقده الع مي. في  من جوانب ايجابية وأن كانت ق ي ةاوتقويم ما
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 :قائمة المصادر والمراجع

 _ أحمد سمايلونيتش،االستشراق وأثرها في األدب العربي المعاصر،)د،ط(،دار المعاار 

   .1980القاهرة،مصر، 

،الادار المصاريا اللبنانياا 1في ميزان الفكار االسايمي،ط  _ أحمد عبد السايح،االستشراق

 شارع عبد الخالق،القاهرة،

،ط 1_ إسماعيل علي محمد،بين الحقيقا والتضاليل)مدخل علماي لدراساا االستشاراق(، ط

 ،)د،ت(،)د،م،ن(،)د،د،ن(.3، ط 2

_ يحااااااي ماااااااراد مااااااان اضااااااايا االستشاااااااراق ،ا ت اهاااااااات الفكريااااااا فاااااااي التااااااااري  

 )د،م،ن(،)د،ت(.ا سيمي)د،ط(،

_ محماااد إباااراهيم الفيومي،االستشاااراق رساااالا االساااتعمارغتطور الصاااراع ال رباااي مااا  

 .2004ا سيم)د،ط(،إريد،األردن،

_ محمد  يء إدريس،االستشراق ا سرائيلي في المصاادر العبرياا،)د،ط(،العربي للنشار 

 . 1995والتوزي ،القاهرة  

الفكريااا للصااراع الحضااارز،)د،ط(،دار  _ محمااد حماادز زازوق،االستشااراق و الخلفيااا

 المعار ،القاهرة،)د،ت(.

_ محمااد فااتح ز الزيادز،ةاااهرة انتشااار ا ساايم وموااا  بعاان المستشااراين من ااا،ط 

،المنشاا ة العامااا للنشاار والتوزياا  وا عين،طرابلس،ال ماهريااا العربيااا الليبيااا الشااعبيا 1

   .1983االشتراكيا،أكتوبر 

ستشااراق مااال م ومااا علااي م،)د،ط(،دار الااورق للنشاار والتوزياا  _ مصااطفا السباعي،اال

 المكتب ا سيمي،)د،ت(.

 .1980، دار المعار  القاهرة،4،ط 3،ح 2،ح 1_ مصطفا الحقيقي،المستشرون،ح 
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_ عباااااد ز محماااااد األماااااين النعيم،االستشاااااراق فاااااي السااااايرة النبويا،دراساااااا تاريخياااااا 

،المع ااد العااالمي للفكاار 1الرؤيااا أ ساايميا ط لآلراء)واتبروكلمااان، ايهاااوزن( مقارنااا ب

 .1997ا سيمي،سلسلا الرسائل ال امعيا،

_ عبااد المعتااال محمااد ال برز،االستشااراق و اا  ليسااتعمار الفكرز،)دراسااا فااي تاااري  

،مكتباا وهباا القااهرة 1االستشراق وأهداف  وأساليب  الخفيا في ال زو الفكرز لإلسيم(،ط 

1995. 

مساالم بحثفااي أخطاار اسااتراتي يا طرح ااا مااؤتمر كولااورادو  720صااير _ عبااد الاارزاق تن

 .1993التنصيرز،الش ير بالو.م.أ،)د،ط(،القاهرة المختار االسيمي 

_عرفاااان عباااد الحميد،محاضااارات فاااي منااااه، المستشاااراين،)د،ط( كلياااا الشاااريعا،ب داد 

1988. 

االستشاراق،)د،ط(  _ عبد الرحمان عميرة،االسيم والمسلمون بين أحفاد التبشير وضايل

 دارال بل بيروت.

_ عبااااااااااااااد الرحمااااااااااااااان حنبكااااااااااااااا الميداني،أ نحااااااااااااااا الثيثااااااااااااااا وخوافي ااااااااااااااا 

 .2000دارالقلم، دمشق  8)التبشي،االستشراق،االستعمار(،دراسا وتو ي ،ط 

_ فاطماااا هااادن ن اااا ناااور ا سااايم وأباطيااال االستشاااراق،)د،ط(،دار االيماااان،طرابلس 

 لبنان،)د،ت(.

االستشااراق والتاااري  ا ساايمي )القاارون ا ساايميا األولااا(،ط _ فاااروق عماار فوزز،

 ،اسم التاري ، امعا آل البيت،األهليا للنشر والتوزي ،)د،ت(.1

 _ حسن ضياء الدين،االستشراق نش ت  أهداف  )د،ط(،)د،م،ن(،)د،د،ن(،)د،ت(.

 المجالت:

   .2011_ م لا"االنسان والم تم ") امعا أبو بكر بلقايد تلمسان(عغ
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