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 الحمد هلل الذي أنار لي درب العمم والمعرفة 

 وأعانني عمى أداء هذا الواجب  

 ووفقني في إتمام عممي

 فكل الشكر واالمتنان والتقدير والعرفان 

 نجاز هذا العمل،كل من ساعدني قريب أو بعيد عمى إ إلى

 وفي تذليل في ما واجهته من صعوبات

 وأخص بالذكر  األستاذ المشرف: بن دحان عبد الوهاب 

 الذي لم يبخل عمي بتوجيهاته ونصائحه القيمة 

 التي كانت لي عونا في إتمام هذا البحث وأقدم

 أية العرفان بالجميل وحب ال يموت إلى كل 

 من قيل في حقه ''من عممني حرفا صرت له عبدا'' 

لى كل ذي عون إلنجاز هذا العمل   وا 

 ء، تقدير، محبةوفا

 



 

 

 

 اللهمّ افتح علينا حكمتك 

 وانشر علينا أبواب رمحتك
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 اللهمّ ارزقنا علمًا واسعًا وشفاء

 من كل داء وسقم برمحتك

 يا أرحم الرامحني

 اللهمّ إنّا نسألك علمًا نافعًا

 وعمالً متقبالً ورزقًا طيبًا

 يا أرحم الرامحني

 

 



 

 

 

 بقلبهاثمرة جهدي إلى من ألمتنً بحبها وحنانها، وأنارت دربً بعطفها ، وراقبتنً  هديأ

ساٌرتنً بصبرها، كنزي  ها، من كانت قوة عزٌمتً بنصائحها،قبل عٌنٌها ودعمتنً بدعائ

الثمٌن، جوهر كٌانً، من ساندتنً وسهرت ألجلً، رافعة أكفها للسماء داعٌة لً، من 

الحبٌبةأستمد سعادتً من رضاها، غلى المشاعر المرهفة الطاهرة النقٌة: أمً   

  -أطال هللا عمرها – 

إلى أعز ما أملك فً الوجود، شخصا راٌته بٌن الناس رجال وبٌن الرجال بطال وبٌن 

، من راعى ولم ٌتعب، من انتظر ولم ٌٌأس، سندي فً ٌتأخراألبطال مثال، من لبى ولم 

–أطال هللا عمره  –الحٌاة، إلى ذلك النور الذي ال ٌنطفئ أبدا: أبً الغالً   

ًَ المصٌْر{ وفٌهما قال هللا تعالى: } أْشكر ل ً َولَِوالِدَي َوإَِل  

ٌ  إلى من زرع فً نفسً الثقة، من دعمنً بنصائحه الماد   ة، من شقى لشقائً، ٌة والمعنو

:وتعب لتعبً، وكدا الجتهادي، إلى من أعطى ولم ٌبخل، أخً العزٌز  

برحمون خالد حفظه هللا   

إخوتً:إلى من جعلوا حٌاتً ملٌئة بالحب والحنان، أخً الصغٌر ٌاسٌن، و  

منصورٌة، وفٌروز، وشرٌك حٌاتً محمد   

 إلى كل صدٌقاتً اللواتً رافقتنً فً مشواري الدراسً 

 إلى أساتذتً األجالء ممن صنعوا بكل اقتدار مسٌرتً الدراسٌة 

 خاصة األستاذ والدكتور القدٌر المحترم 

 بن دحان عبد الوهاب 

اللغة العربٌة وآدابها بالقطب الجامعًإلى كل طالب للعلم والمعرفة، إلى كل طلبة قسم   

8102بمستغانم دفعة    

 
 

              



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               مــــــقدمــــــــة

     

 

 أ

الحمد هلل حمد الشاكرٌن والصالة والسالم على أشرف األنبٌاء والمرسلٌن سٌدنا 

 محمد علٌه الصالة والسالم وعلى آله وصحبه أجمعٌن.

عبر قرون طوٌلة أخذ  اإلسالمٌةلقد لعب االستشراق دورا خطٌرا فً حٌاة األمة 

نهضتهم وبلغ  دعائم العلوم والفنون واآلداب عن العرب ونقلها إلى الغرب حٌث أقام علٌها

ما بلغه من التقدم واالزدهار ثم نقل الكتب القدٌمة والمخطوطات العربٌة وغٌرها وصار 

 ومعاهده. وإتباعهاالستشراق عاًما له منهجٌة وفلسفته 

وقد اهتم االستشراق باألدب العربً اهتماما كبٌرا وكان على رأس المستشرقٌن 

 الباحثون الفرنسٌون. أولئك

 المستشرقون الفرنسٌون لألدب العربً؟فكٌف نظر  -

 وما مفهومه؟ -

ولإلجابة عن هذه التساؤالت وسمت بحثً بالعنوان: ''المستشرقون وتارٌخ األدب 

 ''.-نموذجا -العربً   المدرسة الفرنسٌة 

 وقد قسمت بحثً إلى فصلٌن وخاتمة. -

لشعر ا نشأةحٌث عنونت الفصل األول أثر االستشراق التارٌخً وفٌه تطرقت إلى 

 عصور األدب بدئا بالعصر الجاهلً.تقسٌم و وأغراضهالعربً، تعرٌفه 

أما الفصل الثانً كان تحت عنوان المدرسة االستشراقٌة الفرنسٌة واألدب العربً 

وفٌه تطرقت إلى تارٌخ األدب العربً عند المستشرقٌن واالستشراق الفرنسً واألدب 

 العربً.

 وفً األخٌر ختمت بحثً بخاتمة جامعة لنتائج البحث.

وقد تطلب منً الموضوع إتباع المنهج الوصفً التحلٌلً للوقوف على خصائص 

 االستشراق الفرنسً وموقفه من األدب العربً.

فقد اعترضتنً جملة من الصعوبات أهمها قلة الوقت المتاح الستعمال هذه الدراسة،  -

على بعض المراجع التً تبدو بالنسبة لً ضرورٌة  وكذا عدم تمكنً من الحصول

 جدا.



                                                                                               مــــــقدمــــــــة

     

 

 ب

وفً األخٌر فً هذا المقام ال ٌسعنً إال أن أتقدم بالشكر الجزٌل إلى أستاذي 

المشرف ''بن دحان عبد الوهاب'' الذي كان نعم المشرف والموجه، إذ لم ٌبخل علً 

 لبحث.بتوجٌهاته ونصائحه المستمرة التً أنارت لً طرٌق فً أنجاز هذا ا
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 مفهوم الحركة االستشراقية: -1

فً األوساط األدبٌة توسع مفهومه  االستشرافالبالغة التً احتلها  نظرا لؤلهمٌة

علما مستقبل له قواعد وأسسه وكٌانه ومدارسه ومناهجه، بل تحظى حدوده لٌشمل  وأصبح

ستشراق اصطبلح ''واسع ٌشمل والتارٌخ واألصوات وغٌرها، فاإل اآلثارعلوم أخرى كعلم 

طوابف متعددة تعمل فً مٌادٌن الدراسات الشرقٌة المختلفة فهم ٌدرسون العلوم والفنون 

ٌخص الشعوب الشرقٌة مثل الهند وفارس والصٌن والٌابان  والدٌانات والتارٌخ، وكل ما

والعالم العربً وغٌرهم من أمم الشرق''
1
. 

 : االستشرافتعريف  -2

هو باب التكرار فقد غاص فٌه  االستشرافالخوض فً تعرٌف كلمة '' أنقد ٌبدو        

المختصون، وامتؤلت به كتبهم، فلذلك لٌس تم ما ٌبرر تكرار ما هو تحصٌل، ومعروف 

بالضرورة ولكن لٌس من السهل على الباحث التعرٌف باألفكار العلمٌة المجردة''. الن العلم 

قبل التطور  دوًما قابل للتطور، وألن هذا التطور المستمر ٌكشف عن الجوانب الدفٌنة من

 أنهاوٌعتقد معه  والتحديوالتغٌر تشمل جمٌع العلوم حتى التطبٌقٌة منها والتً بلغت الثبات 

بمنجاة من ذلك التطور والتغٌٌر
2

وا مواقف من التسمٌة ، فخاصة أن المستشرقٌن قد أخذ

وذلك الرتباطه بدوابر مشبوهة كالتنصٌر واالستعمار والمخابرات، وهذا  )االستشراف(،

ٌ  مم   ل من التسم  ة وٌتهرب منها.ا جعل بعضهم ٌنض 

 كلمة مركبة من الشرق وإضافة إلى الحروف الزابدة  االستشراف لغة: ستشراقاإل .أ 

 فاالستشراف، الشًءتعنً فً اللغة العربٌة طلب ''الهمزة والسٌن والتاء''، )أ.س.ت(، التً 

 إذن طلب الشرق.

طلعت اسم  -شرقت الشمس –و''الشرق'' كما جاء فً لسان العرب فً مادة )شارق( 

الموضوع المشرق، وكان القٌاس المشرق، ولكنه أمر من هذا القبٌل، وفً حدٌث ابن عب اس 

نهى عن الصبلة بعد الصبح حتى تشرق الشمس''
3
 . 

                                                
سٌد محمد صبرة عفاف، المستشرقون ومشكالت الحضارة، دار الفكر العربً للطبع والنشر والتوزٌع،  1  

.77ص ،7991، 2القاهرة، ط  

.77الحاج سالم ساسً، نقد الخطاب االستشراقً، الظاهرة االستشراقٌة، ص  2  
.711هـ، ص7171م/ 7991، 7ابن منظور، لسان العرب، دار الصادر، بٌروت، ط  3  
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وع فقد جاء فً ٌقال: ''شرقت الشمس إَذا طلعت وأشرقت إَذا أضاءت، فإن أراد الطل

إضاءة فقد ورد فً حدٌث آخر حتى ٌرتفع  أرادالحدٌث اآلخر حتى تطلع الشمس، وإذا 

 مع االرتفاع''. واإلضاءةالشمس، 

على أن ه: ''اتجاه  االستشراقأما المعاجم العربٌة الحدٌثة فتجمع فً مفهوم لفظ 

الغربٌٌن بتراث الشرق وحضاراته ولغاته''
1
. 

ثم  ’’Orientalisme’‘استعملها المحدثون من ترجمة كلمة  ولفظة استشراق مول دة

صاغوا الفعل المزٌد اسًما، واستشراق فً اللغات األجنبٌة مرادَفا فً الفعل العربً، 

والجدٌر بالذكر أن الكلمة التً نبحث عن مفهومها اللغوي لم ترد فً المعاجم العربٌة 

لى معناها الحقٌقً استناًدا إلى قواعد المختلفة القدٌمة، غٌر أن هذا ال ٌمنع الوصول غ

الصرف وعلم االشتقاق
2
. 

جاء فً تاج العروس ''الشرق''، حٌن تشرق الشمس، وقٌل ''الشرق'': الضوء الذي 

ٌدخل فً شق الباب وشرقت الشمس شرَقا شروًقا، أضاءت وانبسطت على األرض
3
. 

لم ٌتفق الباحثون عن تحدٌد بداٌة تارٌخٌة بعٌنها، ولعل مرت  اصطالًحا: االستشراق -ب

ذلك إلى الدراسات االستشراقٌة كانت تسبق ظهور مصطلح االستشراق بزمن طوٌل ٌظل 

عام ألفإلى قرابة 
4
. 

فاالستشراق بتعبٌر موجز هو: دراسة ٌقوم بها الغربٌون لتراث الشرق وبخاصة كل 

وفنونه وعلومه وتقالٌده وعاداتهما ٌتعلق بتارٌخه ولغاته وآدابه 
5
. 

المستشرق فهو ذلك الغربً الذي ٌدرس تراث الشرق وكل ما ٌتعلق به وبعولمه،  أما 

بها غٌر  وحضارته، وعلٌه فاالستشراق دراسة ٌقوم الشرق وفنونهوالدارس للغات 

ما ٌقول ذا ما أجزنا المفهوم الواسع لبلستشراق، والذي ٌعنٌنا، كالشرقٌٌن لتراث الشرق، إ

الدكتور محمد زقرزق: هو المعنى الخاص لمفهوم االستشراق الذي ٌعنً الدراسات الغربٌة 

                                                
.167، ص2111، 7صبحً حمودي، المنجد فً اللغة العربٌة المعاصرة، دار المشرق، بٌروت، ط  1  
.17، ص7961نشأته، تطوره، أهدافه، مطبعة األزهر، القاهرة، موسى، االستشراق:  إسحاق  2  
،71، ج7991الزبٌدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تح: علً بشري، دار الفكر، ]د.ط[،   3  

.211ص  

.729[، صد.ت[، ]د.طعبد القدوس األنصاري، مجلة األدب والعلوم الثقافٌة، دار المنهل، ]  4  
القرآنٌة، المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر  والدراساتحسٌن علً الصغٌر، المستشرقون محمد   5  

.77، ص7992، 7والتوزٌع، بٌروت، ط  
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فً لغاته وآدابه وتارٌخه عقابده وتشرٌعاته وحضارته بوجه  اإلسبلمًالمتعلقة بالشرق 

، عندما ٌطلق اإلسبلمًخاص، فهذا هو المعنى الذي ٌتصرف إلٌه الذهن فً عالمنا العربً 

ق أو مستشرق وهو الشابع أًٌضا فً كتابات المستشرقٌن المعٌنٌنلفظ استشر
1
. 

ورغم تداول مصطلح استشراق فً مختلف الدراسات والكتابات والمؤتمرات إال أن  

ة اختبلف وتباٌن فً تحدٌد مفهومه فً كتابات المفكرٌن الغربٌٌن، ذلك أن المنطلقات  ثم 

 تختلف من وجهة إلى أخرى.

  :التعريف العربي لالستشراق 

عرف االستشراق بعدة تعارٌف من قبل الباحثٌن العرب والمسلمٌن، وذلك بسبب 

ٌ ة لكل دارس، فمنهم من ٌراه عبارة عن دراسة ٌقوم بها بعض المفكرٌن  هات الفكر لتوج 

 الغربٌٌن وفً ذلك ٌقول الدكتور حسن حنفً عنه: ''تلك المحاولة التً قام بها وٌقوم بها

وحضارته وثقافته وعلومه، كما  اإلسبلمًبعض مفكري الغرب للوقوف على معالم الفكر 

ٌطلق لفظ مستشرق على المفكرٌن المشغلٌن بدراسة علوم الشرق وتارٌخه وحضارته 

وأوضاعه االجتماعٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة، ومصطلح الشرق ٌشمل الشرق األدنى 

 واألوسط األقصى''.

نظر إلى من ٌقوم بالعمل االستشراقً نظرة دٌنٌة، فقد وصفهم  من الدراسٌنومن  

اب بالكفر، فٌرى أن االستشراق: ''دراسا أكادٌمٌة ٌقوم بها غربٌون كافرون  أحمد عبد التو 

والمسلمٌن من شتى الجوانب عقٌدة كانت أو شرٌعة  لئلسبلممن أهل الكتاب بوجه خاص 

ومحاولة  اإلسبلمإمكانات...، بهدف تشوٌه وثقافة وحضارة، وتارًٌخا ونظًما وثروات و

تبرٌر هذه بدراساتتشكٌك المسلمٌن فٌه وتضلٌلهم، وفرض التبعٌة للغرب ومحاولة 
2

 ،

ٌ ة، وتزعم التفوق العنصري والثقافً للغرب المسٌحً  عً العلمٌة والموضوع ونظرٌات تد 

االستشراق بأنه ومنهم من ٌحدد ، لٌس كل الدراسات أكادٌمٌة''، اإلسبلمًعلى الشرق 

''أسلوب فكري غربً اي )منهج غربً فً رؤٌة األشٌاء والتعامل معها(، ٌقوم على أن 

                                                
.77، صمحمد حسٌن علً الصغٌر، المستشرقون والدراسات القرآنٌة  1  
.19سعد المرصفً، المستشرقون والسنة، مكتبة النار، الكوٌت ومؤسسة الرٌان، بٌروت، ص  2  
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ا والمعرفة بٌن الشرق والغرب، وأن  ًٌ ٌتمٌز بالتفوق العنصري  األولهناك اختبلًفا جذر

والثقافً على الثانً''
1

 ، كما هو األمر عند أرنست رٌنان.

دراسات أكادٌمٌة ٌقوم بها غربٌون من الدول وهو بالنسبة لآلخرٌن عبارة عن  

االستعمارٌة للشرق بشتى جوانبه: تارٌخه وثقافته، وأدٌانه، ولغاته، ونظمه االجتماعٌة 

والسٌاسٌة وثرواته، وإمكانٌاته...من منطلق التفوق العنصري والثقافً غلى الشرق وٌهدف 

وبحوث ونظرٌات تتظاهر  للسٌطرة علٌه لمصلحة الغرب، وتبرٌر هذه السٌطرة بدراسات

بالعملٌة والموضوعٌة
2
. 

إلى المفهوم العام لبلستشراق ال ٌخرج عن كونه تلك الدراسات والمباحث التً قام  

بها الغربٌون لمعرفة الشرق من جمٌع جوانبه
3
. 

روع المعرفة المتصلة بالشرق وهو ما ٌطلق علٌه عادة وهو التخصص فً ف 

الجامعً''''المفهوم األكادٌمً أو 
4
. 

حالة  وانشغاالتلقد اختلفت اتجاهات   المستشرقٌن، فقد اهتم بالشرق قدًٌما وحدًٌثا، الر 

 غوٌون والبلهوتٌٌن وعلماء اآلثاروالل االستعمارٌةوالمبشرون والضباط ورجال اإلدارة 

الحضارات والتربوٌون والرومانسٌون ورجال المخابرات  ومؤرخوواألنتروبولوجٌون، 

ٌون والمهتمون بالشرق كافةوالسٌاس
5
. 

بٌنما ٌراد باالستشراق الٌوم حسب حسن أحمد الزٌات: دراسات الغربٌٌن لتارٌخ 

 الشرق وأممه ولغاته وآدابه وعلومه وعاداته ومعتقداته وأساطٌره.

العبرٌة لصلتها بالدٌن ودراسته  ولكنه فً العصور الوسٌطة كان ٌقصد به دراسة 

معموًرا بما تشعه منارات  أقصاهم، إذ بٌنما كان الشرق من أدناه إلى العربٌة لعبلقتها بالعل

 بغداد والقاهرة من أضواء المدٌنة والعلم، كان الغرب من بحره إلى محٌطه غارًقا فً 

من الجهل الكثٌف والبربرٌة الجامحة هبغٌا
6
. 

                                                
.11، صسعد المرصفً، المستشرقون والسنة  1  
.16المرجع نفسه، ص  2  
، اإلسالمٌةالحاج سالم ساسً، نقد الخطاب االستشراقً، الظاهرة االستشراقٌة وأثرها فً الدراسات   3  

.22ص  

.61، ص7991شكري النجا، لماذا االهتمام باالستشراق، مجلة الفكر العربً،   4  
.19الستشراق ومصائره، مجلة الفكر العربً، صرضوان السٌد، ثقافة ا  5  
نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، ]د.ت[،  أحمد حسن الزٌات، تارٌخ األدب العربً، دار  6 
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من  بٌنما كل من أحمد اإلسكندري واحمد أمٌن فً تعرٌفهما للمستشرق بأنه: ''كل 

د من أهل الغرب لدراسة بعض اللغات الشرقٌة وتقضً آدابها طالًبا للتعرف على شأن  تجر 

أمة  أو أمم شرقٌة من حٌث أخبلقها وعاداتها وتارٌخها ودٌاناتها وعلومها وآدابها وغٌر 

ا كما ٌقال استعراب  ًٌ ذلك من مقومات األمم فً األصل فً كلمة ''استشراق''، أن ه صار شرق

ا إذا صار ًٌ عرب
1
. 

بالمستشرقٌن،  غننا نعنًوٌرى مالك بن نبً أنه ٌجب أوال أن نحدد المصطلح:  

، ثم علٌنا أن اإلسبلمٌةالكتاب الغربٌٌن الذٌن ٌكتبون عن الفكر اإلسبلمً وعن الحضارة 

 نصنف أسمابهم فً شبه ما ٌسمى طبقات على صنفٌن:

لقدٌس توما األكوٌنً، وطبقة من حٌث الزمن: طبقة القدماء مثل: جرٌر دوربٌاك، وا - أ

 المحدثٌن مثل كاردوفو وجول جولدزٌهر.

 والمسلمٌن فً كتاباتهم: فهناك طبقة المادحٌن  اإلسبلممن حٌث االتجاه العام نحو  -ب 

، وطبقة المنتقدٌن لها المشوهٌن لسمعتهااإلسبلمٌةللحضارة 
2
. 

هذه الكلمة تعرف أن وٌتوسع علً عنانً فً فهمه لبلستشراق فٌقول: ''من صٌغة  

المستشرق هو المنشغل بالعقلٌات الشرقٌة سواء كانت سامٌة أو غٌر سامٌة، ولكن هذه 

الكلمة فً اصطبلح العلماء واألدباء تطلق على المنشغل بالعقلٌات السامٌة خاصة وٌنبع ذلك 

البحث فً اللغات الحامٌة
3
 . 

، نسبوا أنفسهم إلى العلم وروباأأما أحمد الشرباصً فٌرى: ''أن المستشرقون قوم من  

والبحث وشغلوها فً أغلب األحٌان بالبحث فً التارٌخ والدٌن واالجتماع، ولكل منهم لغته 

وأبٌه ومجتمعه وبٌبته، فصارت له ''اللغة األم'' كما ٌعبرون،  أمهاألصلٌة التً رضع بها 

ار لغته األصلٌة لٌدرس فهو ٌغار علٌها وٌتأثر بها ولكنه مع ذلك تعلم اللغة العربٌة بجو

حضارة الشرق وعلومه وآدابه''
4
. 

                                                                                                                                                   
.772-27ص   
.21، ص7911أحمد االسكندري وآخرون، المفصل فً تارٌخ األدب العربً، مطبعة مصر، القاهرة،   1  
، 7الحدٌث، دار اإلرشاد، بٌروت، طالمستشرقٌن وأثره فً الفكر اإلسالمً  إنتاجمالك بن نبً،   2  

.6-7ص ، 7969  

.11، ص7، ج7912واآلداب العربٌة، الهالل أغسطس،  المستشرقونعلً العنانً،   3  
،7966أحمد الشرباصً، التصوف عند المستشرقٌن، مطبعة نور األمل، سلسلة الثقافة اإلسالمٌة،   4 

.16ص   
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فاالستشراق إًذا: هو الدراسات الغربٌة للشرق اإلسبلمً...وبمعنى أقرب هو محاولة  

 بعض المفكرٌن اختصاره فً دراسة اإلسبلم وحضارته...

فرغم الكتابات التً كتبت حول االستشراق لم تكن وخزاتها ذات بال، ألنها كانت  

من ردود فعل عاطفٌة، ولم تستطع تفجٌر هذا الخطاب من داخله وتشكل خطاًبا جدًٌدا  تنطق

ورؤٌة متبصرة لطبٌعة االستشراق، إال أن ثمة لقطات كان لها الدور فً تغٌٌر التصور 

العام لبلستشراق، سواء فً المنظومة الفكرٌة العربٌة أو المنظومة الفكرٌة الغربٌة، فقد 

 للوقوف مع الذات وأعمال الفكر وتٌق ظه والتً منها:كانت هناك محاوالت 

 الجزابرٌٌن  كتبه احدموقف جمال الدٌن األفغانً: الذي زاد فضوله المقال الذي  

المسلمٌن  ى شبٌهات رٌنان التً تمحورت حول اتهاملفرنسا، رَدا على رٌنان للرد عل

، وذلك إلى عوامل عرقٌة وأضدادهمااإلسبلم بازدهار العلم والفلسفة العقلً، واتهام  بالعجز

 79وعنصري، فرد جمال الدٌن األفغانً هذه التهم فً مقال نشره فً الصحٌفة ذاتها فً )

بعد أن  لٌساءل(، وٌتلخص ما أورده جمال الدٌن فً مناقشته ٌقوله: ''إن المرء 7991أٌار 

ها، أم كان منشؤه نفس اإلسبلمٌةعن الدٌانة  الشًءٌقرأ المحاضرة عن آخرها، اصدر هذا 

الصورة التً انتشرت بها الدٌانة اإلسبلمٌة فً العالم أم أن أخبلق الشعوب التً اعتنقت 

اإلسبلم أوحمت كل اعتناقه بالقوة، وعاداتها وملكاتها الطبٌعٌة هً جمٌعها مصدر ذلك
1
. 

 السلبٌة فً  فً نظرٌته البٌولوجٌة وادعاءاته موقف الشٌخ عبده: الذي حاور رٌنان 

عبلقة اإلسبلم بالعلم
2
. 

 

  :نشأة الحركة االستشراقية 

ال ٌعرف بالضبط من هو أول غربً عنً بالدراسات الشرقٌة، وال فً أي وقت كان 

ذلك؟، ولكن مما ٌجدر ذكره أن بعض الرهبان الغربٌٌن قصدوا األندلس إب ان عظمتها 

وترجموا القرآن الكرٌم والكتب العربٌة إلى لغاتهم، وتتلمذوا  مدارسهاومجدها، وتثقفوا فً 

على ٌد العلماء المسلمٌن فً مختلف العلوم، خاصة فً الفلسفة والطب والرٌاضٌات، ٌقول: 

                                                
.1، ص2111، 7حنفً، ماذي ٌعنً علم االستغراب؟، دار الهادي، بٌروت، طحسن   1  
لوطنٌة للفنون المطبعٌة، ٌنظر: محمد عبده، اإلسالم والنصرانٌة بٌن العلم والمدٌنة، المؤسسة ا  2  

.7991النشر الثانً، الجزائر،   
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( كانوا الرهبان خاصة، 71د.عمر فروخ "إن أوابل المستشرقٌن منذ القرن الرابع عشر )

روبا قاصًرا على الرجال الكهنوت، فبل ٌجب إذا ذلك الن العلم فً ذلك الدور من تارٌخ أو

الفرنسً الذي أصبح بابا بسم سلفسر الثانً، كان أول  ’’Gerbert’‘نحن قلنا إن جربرت 

المستشرقٌن، وأول بابا فرنسً ٌرقى سده الفاتٌكان
1

وكان إلى جانب ''جربرت دي أورلٌاك 

‘’Gerbert de orial’’ الرهبان بطرس المحترم ،Pierre. 

Besnere (7192- 7796 وجٌرا ردي كرٌمون ،)Gerard de krimen (7779- 

فً دفع تكوٌن العملٌة  دورم( وقد عمل هؤالء تحت راٌة الكنٌسة التً كان لها 7771

االستشراقٌة، وذلك بالتعرف على اللغة العربٌة وآدابها لبدء عملٌة التبشٌر، فقد بدا للباباوات 

أن ٌنشبوا الرهبة فً القرون الوسطى لبث الدعوة الدٌنٌة بٌن أبناء الشرق فً آسٌا، وإفرٌقٌا 

نجاح هذا المشروع إال وفً األندلس وصقلٌة من قارة أوروبا، وثبت لهم أنه ال سبٌل إل

بتعلٌم لغات المشارقة وال سٌما العربٌة وبعد عودة أولبك الرهبان إال ببلدهم، نشروا ثقافة 

العرب، ومؤلفات أشهر علمابهم، فأسست المعاهد للدراسات العربٌة، وكانت أول مدرسة 

م وتدرس فٌها 7271للدراسات الشعرٌة فً أوروبا، هً التً أسست فً طلٌطة سنة 

العربٌة والعبرٌة
2

 . 

م الذي كان ٌتقن 7171ومن أشهر خرجٌها ''راٌموندوس لوللس'' حوالً سنة 

العربٌة وٌعرف المؤلفٌن العرب معرفة جٌدة ال ٌضاهٌه فٌها أحد من الغربٌٌن، حتى 

ب أوروبا لٌالعصور الحدٌثة، وكثر إنشاء الجامعات فً الغرب تم تأسٌس أول جامعة فٌ

جامعة ''فٌٌنا''  أنشبتم، وبعد أربع سنوات 7167ن مدن بولندا سنة الوسطى فً كراكو م

وهً أول جامعة ألمانٌة
3
. 

كما ٌرى الباحثٌن أن تارٌخ نشأة هذه الحركة أو الظاهرة األدبٌة والعكرٌة إلى ذلك 

ٌ ة أثناء الحروب الغرب بالذهول  أحسنالصلبٌة حٌنما  االنهزام المرٌر الذي ألم  باألمم الغرب

 الذيوفً هذا ٌقول علً محمد جرٌشة: ''...ولكن  واإلسبلمحباط أمام قوات المسلمٌن واإل

                                                
  1 2111، 2عمر فروخ، االستشراقٌة بٌن دعاته ومعارضه، إعدادها شم صالح، دار الساقً، بٌروت، ط 

.267ص  

. 111-111، ص7، ج7961لة العالم العربً، محمد كامل، عبادة صفحات من تارٌخ االستشراق، مج  2  
.111-111، صادة صفحات من تارٌخ االستشراقمحمد كامل، عب 3  
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كه فً االتجاه السلبً وانحرافه عن األغراض العلمٌة الترٌهة  نشط االستشراق أكثر وحر 

منذ البداٌة، هو ما كان من إخفاق الحروب الصلٌبٌة الذي كان دافًعا للمزٌد من االهتمام 

الخطٌرة التً عثر علٌها أخًٌرا وتتضمن وصٌة القدٌسٌن بدلٌل الوثٌقة  ٌةاإلسبلمبالثقافة 

الثامنة، الذي أٌقن لدى عودته إلى فرنسا انه ال سبٌل غلى  الصلٌبٌةملك فرنسا وقابد الحملة 

النصر، والتغلب على المسلمٌن عن طرٌق القوة الحربٌة، ولذا ٌتعٌن تحوٌل المعركة من 

العقٌدة والفكر...'' مٌدان السبلح إلى مٌدان
1
. 

التً دارت رحاها بٌن المسلمٌن  الصلٌبٌةٌتضح لنا ذلك من خبلل الحروب 

ا لنشا هذه الحركة االستشراقٌة، فاستدعت هذه الحروب  ًٌ والنصرانٌٌن كانت سبًبا راع

 توغل الغرب فً العالم الشرقً لتسترجع خسارته الفادحة.

وهناك من ٌحزم أن تارٌخ الحركة االستشراقٌة ٌرجع إلى رجال البلهوت الذٌن 

روا رجال البلهوت جهودهم لخدمة  أخذوا التبشٌر كوسٌلة لنشر تعلٌم الكنٌسة، فسخ 

الدراسات الشرقٌة ونشرها، وفً هذا الصدد ٌقول مصطفى السباعً: ''وبعد أن عاد هؤالء 

العرب وأشهر مؤلفاتها...ولم ٌنقطع من ذلك الوقت  ثقافٌةالرهبان غلى ببلدهم، نشروا 

والعلمٌة اإلسبلم واللغة العربٌة فترجموا القرآن وبعض الكتب العربٌة  أفراد درسواوجود 

واألدبٌة
2
. 

 لقد رصد سماٌلو فٌنش
3
 من آراء علماء العرب وعلماء الغرب فً  مجموعة 

 الحركة االستشراقٌة:بداٌة نشأة 

 عشر ستشراق كانت فً القرن الثالث ى أن بداٌة االمحمد البهً: الذي ٌر -

 فً بعد الببلد األوروبٌة. مٌبلدي

 إبراهٌم اللبان: ٌرى أن البداٌة كانت فً القرن العشر المٌبلدي ثم ازدهر بعد  -

 ذلك.

ا علً الخ - د أن  االستشراق بدأأم   الوسطى،  اإلسبلمٌةفً العصور  ربوطلً: فٌؤك 

دارة.حٌنما كان العرب فً   الص 

                                                
.79، ص7919، القاهرة، االعتصامعلً محمد جرٌشة، أسالٌب الغزو الفكري للعالم اإلسالمً، دار   1  
.1، ص7999مصطفى السباعً، االستشراق والمستشرقون )مالهم وما علٌهم(، دار السالم، القاهرة،   2  
  3 7999سماٌلو فٌنش، فلسفة االستشراق وأثرها فً األدب العربً المعاصر، دار الفكر، القاهرة، حمد أ 

.76-1ص  
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 وٌذهب أحمد الشرباصً: غلى أن االستشراق، بدا تقرًٌبا فً القرن الثالث عشر  -

 .المٌبلدي

 جً زٌدان: بداٌته فً القرن العاشر مٌبلدي، إذ أراد المستشرقون روٌعٌد جو -

  االطبلع على ما فً العربٌة من علوم.

 لصلٌبٌة التً نجٌب العقٌقً: فٌرجع ظهور االستشراق إلى ما قبل الحروب ا أما -

 لم تكن فً رأٌه إال نتٌجة لوقوف الغرب إلى الشرق.

ٌ نة  -  أما إسحاق الحسٌنً: فٌرى أن ه من العسٌر أن ٌحدد ظهور االستشراق بسنة مع

 وإن ما ٌحدد بالتقرٌب بما قبل مبة سنة من ظهور اإلسبلم.

د أسعد داغر: ما أكده غٌره من أن االستشراق نشأ منذ القرن العا -  شروٌؤك 

 مٌبلدي.

 حمد سماٌلو فٌنش: فٌقول لو شبع الباحث آراء العرب جمًٌعا لرآها تقترب أما أ -

من هذه اآلراء التً سردناها...
1
 . 

 التالٌة:آراء الغربٌٌن فٌكمن التمثٌل لها باألسماء  أما
2 

 أخبار الرومان قرروا دراسة العربٌة فً مدارسهم منذ  أنٌذهب األب المس: إلى  -

 م 7779(، إال أن هم لم ٌنفذوا ذلك فً فترة قصٌرة عام 71القرن الثالث عشر )

 وٌخطا برنارد لوٌس: أولبك الذٌن ٌعتقدون أو أول اتصال بٌن أوروبا والعالم  -

ٌ ة، فاحتكاك الغرب بالمسلمٌن كان قبل ذلك.  العربً، ٌعود إلى الحروب الصلٌب

 ر فً بداٌات القرن الثانً عشر، االستشراق ظه أن: افٌما ٌزعم ماكس فانتاجو -

 بعد دخول الصلٌبٌٌن إلى القدس وتمكن علماؤهم من نقل خمسة عشرة كتاًبا فً الهندسة.

 كان حٌنما التقى وٌخلص سماٌلو فٌنش: إلى القول أن مٌبلد االستشراق  -

األوروبٌون بالثقافة العربٌة اإلسبلمٌة المتفوقة على حضارتهم، وظل ت حركة االستشراق 

 تنمو وتزدهر حتى استطاعت تكوٌن صرحها العلمً فً النص الثانً من القرن العشرون.

  :مراحل الحركة االستشراقية 

 لعب االستشراق دوًرا كبًٌرا فً الكشف عن التراث الشرقً الذي رب ما من       

                                                
.67، صحمد سماٌلو فٌنش، فلسفة االستشراق وأثرها فً األدب العربً المعاصر أ  1  
.71 -91المرجع نفسه، ص  2  
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ا إال  بفضله ال بدافع حب االطبلع علٌه، إنما بدافع  ً ٌ تحطٌم الصعب أن ٌكتسب طابًعا عالم

كٌان األمة الشرقٌة، وقد كشفت أهداف الحركة االستشراقٌة المختلفة خبلل العقدٌن 

 . اآلخرٌن

 ٌحق لنا أن نقف عند حدودها، ومن بٌنها محاولة سلخ االتجاه األدبً الحدٌث عند       

اتصاله باألدب العربً القدٌم، وكسر جسر التواصل بٌنهما وبذلك ٌكون أدبنا العربً قدٌمه 

 وحدٌثه قد واجه أكبر خطر فً تارٌخ مساره الطوٌل.

وما هذه المراحل إال دلٌبلً عن االستراتٌجٌات المحكمة والمدعمة من قبل حكومتها،       

وال بد أن نشٌر إلى اختبلف الباحثٌن فً تقسٌمهم لتلك المراحل، ومن بٌن هذا التقسٌم ما 

م مراحل تطورجاء به كم بدءاً ركة االستشراقٌة إلى ثبلث مراحل: الح ال أبودٌب، حٌث قس 

القرن من بداٌة بالمرحلة األولى: من بداٌات القرن التاسع عشر، ثم المرحلة الثانٌة: حددها 

المرحلة  أماالتاسع عشر إلى نهاٌة القرن التاسع عشر حتى نهاٌة الستٌنات من هذا القرن، 

 من القرن التاسع عشر. األخٌرفتبدأ من الربع  األخٌرة

أما نحن فقد اتبعنا الطرٌقة التً سلكها أحمد سماٌلو فٌنش فً كتابه ''فلسفة  

وغنما لدقة تقسٌمه شًءالعربً المعاصر''، ال  األدباالستشراق وأثرها فً 
1
. 

 

 حلة التكوين: المرحلة األولى: مر -(1

وجدنا أن ها تعود إلى القرن من خبلل تتبعنا البوادر األولى للحركة االستشراقٌة 

ٌ ة التً أسهمت فً حدٌثها عن  ومان الثامن مٌبلدي، انطبلًقا من المؤلفات اإلغرٌقٌة والر 

الجزٌرة العربٌة
2

 حٌوٌتها، وعلٌه كانت اإلرهاصات األولى لبلستشراق جامدة ولم تعرف 

نٌسة مجاالً خصًبا إال بعد تصدٌلها لتلك الحمبلت الغربٌة المسعورة، حٌنما اتخذ الغرب الك

لنمو وترعرع الحركة االستشراقٌة عن طرٌق فكرة التبشٌر
3
. 

  المرحلة الثانية: مرحلة التقديم:  -(2

                                                
.91صسماٌلو فٌنش، فلسفة االستشراق وأثرها فً األدب العربً المعاصر ، حمد أ  1  

 

محمد علً الصغٌر، المستشرقون والدراسات القرآنٌة، المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع،   2  
.227، ص2ط  

227ص، ون والدراسات القرآنٌةمحمد علً الصغٌر، المستشرق  3 
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وبذلك  الصلٌبٌةذاع أمر حركة االستشراق وانتشر صٌتها خاصة بعدم قٌام الحروب  

تغٌرت العقلٌة األوروبٌة، حٌث صبت اهتمامها على اكتشاف سر تنور العقلٌة العربٌة، هذه 

العقلٌة التواقة غلى التحرر من بعض المعتقدات البالٌة، التً الزالت مقدسة عند العرب، 

ومما راد فً عقلٌتها حقًدا وكراهٌة لؤلمم الشرقٌة انهزامها وانكسارها فً تلك الحروب 

ٌبٌة االستعمارٌة، كونها أفرزت نزاعات تعصبٌة لت تأبه لئلسبلم بقدر ما كنت تسعى الصل

ٌ ة إلى حد  وصفها بالعقلٌة غٌر السوٌة، وفً هذا ٌقول أرنست  ٌ ة العرب إلى المغالطة للعقل

ر العمٌق، فما من سامً حدٌث قادر على ان ٌنفلت  نٌان: ''أن السامٌون مثل على التطو 

منظمة التً تفرضها علٌه أصوله مهما ظل نفسه حدٌثا، فقد فعلت هذه خارج المطالب ال

القاعدة الوظٌفٌة فعلها على المستوٌٌن الزمانً والمكانً فما من سامً تقدم فً الزمن إلى 

، فما من سامً قادر على أن ٌنفلت من أسر البٌبة الرعوٌة نقطة تتجاوز مرحلة كبلسٌكٌة''

الصحراوٌة بخٌمته وقبٌلته
1
. 

ٌتضح لنا من خبلل نظرٌة المستشرق الفرنسً ارنست رٌنان للسامٌٌن أنه شدٌد  

متعسف فً نظرته عن العقلٌة العربٌة خاصة حٌث  باألحرى أوالحكم على الفكر العربً 

ٌصفها بالتطور المعاق، فهو جابر فً حكمه، ولم ٌع بحق قٌمة هذه العقلٌة فً مدى إسهامها 

ري لئلنسانٌة جمعاء، وهنا ٌحضر لنا قول المستشرقة األلمانٌة بانجازاتها فً التطور الحضا

زٌغرٌد هونكه حٌث تقول: ''حًقا أن قدرة هذه العقلٌة العربٌة على طبع الشعوب الرابعة''
2
. 

 االنطالقية: المرحلةالثالثة:  المرحلة -(3

بعد أن اتضحت معالم النشاط االستشراقً وبلغ ذروته فً النٌل من التارٌخ  

واألباطٌل المزٌفة للحقابق ومبادئ الحضارة اإلسبلمٌة،  االفتراءاتاإلسبلمً، اتسعت دابرة 

وبالتالً وصل المستشرقون إلى تحقٌق هدفهم أوال وهو تجسٌد المزاعم المدسوسة 

 والمدروسة بشتى الطرق والوسابل.

ومما ال رٌب فٌه أن الحركة االستشراقٌة خبلل نهاٌة القرن التاسع عشر وبداٌة  

عرفت انتعاشه وانطبلقه نوعٌة  ،( عصر تنوٌر العمل االستشراق21ًالقرن العشرٌن )

بفضل الطباعة ونشاطات المستشرقٌن، أما الطباعة فقد ساهمت فً نشر أمهات الكتب 

                                                
.111، ص27-21المجلة العربٌة للعلوم اإلنسانٌة، العدد كمال أبو دٌب، االستشراق،   1  
.161-166زٌغرٌد هونكوه، شمع العرب تسطع على الغرب، ص ص  2  
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اء بتصنٌف مصطفى السباعً لبعض  األدبٌة والعلمٌة والفلسفٌة، وٌجدر بنا أن ننب ه القر 

الكتب ودعوته إلى الحذر منها، حٌث ٌقول: ''بعض الكتب الخطٌرة التً لها مكانة علمٌة 

عند بعض الناس "دابرة المعارف اإلسبلمٌة"، موجز بعض المعارف اإلسبلمٌة،''دابرة 

ى، الحبلج الصور فً الشهٌد معارف الدٌن واألخبلق، تارٌخ العرب'' من تألٌف فلٌب حن

فً اإلسبلم''، تألٌف لوي ماسنٌون، ''محاوالت فً شرح األدب المعاصر''تألٌف فون 

جرونبام...
1

المستشرقٌن  إسهاما ب وبفضل جهود بعض المستشرقٌن برز، وغٌرها من الكت

م، التً ساعد على ازدهار العمل االستشراقً، وفً هذا 7991سزدي ساسً الفرنسٌٌن سلف

ا على الدراسات با قول ٌوهان فوك:''فقد ساهم دي ساسً عبر أنشطتهٌ ًٌ لعربٌة تلك تأثٌر قو

واإلسبلمٌة فً أوروبا، هذا وإن استمرارٌته ال تعزي إلى انجازاته العلمٌة التً حملت 

بفكرته، وعروضه الشفافة بقدر ما تعزى إلى تأثٌر شخصٌته مًعا...
2
   

                                                
.19-11ص والمستشرقون )مالهم وما علٌهم(،مصطفى السباعً، االستراق   1  
.717، ص2117، 2ٌوهان فوك، تارٌخ حركة االستشراق، دار المدار اإلسالمً، طرابلس، ط  2  
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I. :ًنشأة الشعر العرب 

الشعر العربً فبعضهما ٌنسب البداٌة إلى بنً هللا  نشؤةاختلفت المصادر األدبٌة فً 

آدم علٌه السالم، ولعلهم نظروا إلى قوله تعالى: }وَعلََّم آََدَم األَْسَماَء ُكلَّها{، فاستنتجوا بان 

الشعر مما علم آدم، ولذلك نسبوا بعض األدبٌات والقطع الشعرٌة إلٌه، وشعر الجن 

م علٌه السالم لم ٌكن عربً اللسان وأن تلك والمالبكة وهذا الرأي مرفوض، ألن آد

ٌّة. ٌّة أو الّرومان  المقتطفات لٌست بشعر حقٌقً ورّبما كانت مما نقل من الحضارة الٌونان

وٌنسب بعض المإرخٌن الشعر إلى بعض األقوام التً بادت كعاد وثمود، نجد منهم  

أتً به فاحملهوالذي ٌقول فً ذلك: ال علم لً بالشعر، إال ما  إسحاقمحمد بن 
1
. 

ولكن مثل هذه ال تدعمها األدلة وٌرفضها العقل والمنطق، أما المإرخون والباحثون  

ٌّات الشعر العربً إلى الفترة التً  ٌّة  أرسبتالمحققون فٌرجعون أول فٌها قواعد اللؽة العرب

بً الشعر العر نشؤةالفصحى وبدأ انتشارها فً الجزٌرة العربٌة على الوجه األكمل وحول 

 التً مكن إرجاعه إلٌها فنجد عدد من اآلراء: واألصول 

من ٌرى أن الشعر العربً نشؤ وتطور على السجع الذي بدوره تطور إلى الرجز -
2
. 

وٌرى ن الشعر نشؤ وتطور عن أؼانً العمل واألهازٌج الشعبٌة التً كان الناس  -

 ٌرددونها فً سفرهم أو تلك التً كانت تؽنً فً الجماعة للحث عن العمل أو بذل 

 المزٌد من الجهد.

 أن الشعر العربً قد نشؤ عن األهازٌج والترانٌم الدٌنٌة التً كانت تردد فً المعابد  -

ٌّة وٌإٌد هذا الشعر ما وجد فً كتاب ودور العبادة لح ٌاء بعض الشعابر والطقوس الدٌن

 فً هذا الؽرض. أشعاراألصنام البن الكلبً من 

 بالشعر الفارسً وهذا الرأي  التؤثركما ٌرى أن الشعر العربً قد نشؤ بفعل  -

مرفوض وذلك أنه لم ٌإّثر عن الفرس قول الشعر قبل ظهور اإلسالم وإّنما عرؾ عن 

 أشعارهم بعد ظهور اإلسالم
3
. 

                                                
. 27جرجً زٌدان، تارٌخ آداب اللغة العربٌة، المواصفات الكاملة، بٌروت، دار نوبٌلٌس، ص  1  
.27نفس المرجع، ص  2  
.27نفس المرجع، ص  3  
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 نجد حتى الّرواة اختلفوا فً كٌفٌة بداٌة الشعر العربً، فمنهم من قال أن بداٌة 

 الصحراء وتندرجالشعر العربً كانت فً محاولة العرب األوابل تقلٌد خفاؾ اإلبل فً و

ً المشً لها أوزان موسٌقٌة لحذاء اإلبل، وأن اإلبل تطرب وتسرع ف بعد ذلك إلى أن جعلوا

عند سماع الحذاء، وآخرون قالوا إن منشؤ الشعر كان السجع الذي كانوا ٌسمعونه من الكهان 

ٌّة المعروفة، وقال آخرون أن  ثم تطّور إلى الرجز وأخذ فً التطّور إلى إنشاء البحور الشعر

ر بداٌة الشعر كان مصدره الؽناء ثم تدّرج بعد ذلك إلى بحر الرجز وتطّور إلى بحور الشع

األخرى
1
. 

القٌس وطرفة وؼٌرهم،  وامرئوبعد ذلك توالت األشعار من المهلهل بن ربٌعة  

وٌرى أن الشعر العربً نشؤ وتطور عن أؼانً العمل واألهازٌج الشعبٌة، التً كان الناس 

أو بذل المزٌد ى العمل ٌرددونها فً سفرهم أو تلك التً كانت تعنً فً الجماعة للحن عل

من الجهد، لما وصل إلٌنا من هذا الشعر المتكامل الناضج لؽة وأدًبا، إذ أّنه من المإّكد أن 

القٌس وطرفة،  امرئالشعر العربً مر بمراحل عدٌدة حتى وصل شعر الشعراء أمثال 

ومنذ عصر المهلهل وؼٌره من الشعراء بدأ ازدهار الشعر العربً وكذلك الكثٌر من الفنون 

ألدبٌة كالخطابة واألمثال والوصاٌا فً إمارتٌن هما: إمارة المناذرة التً كانت تحت إمارة ا

، فقد كان كبار الشعراء والخطباء البٌزنطٌونالفرس، والؽساسنة تحت إمارة الروم، ثم 

والحكماء العرب ٌتوافدون على المنذرٌن ماء السماء وأكثرهم على عمرو بن هند وكانت 

شدها بٌنهم، مما أفرزت إبداعات أدبٌة رابعة كانت شعر أم نثر من فنون المنافسة على أ

األدب من خطابة ووصاٌا وأمثال وؼٌرها
2
. 

 هو الشعر؟ ما - أ

 الشعر من الفنون الجمٌلة التً ٌسمٌها العرب اآلداب الرفٌعة وهً الحفر والرسم 

ارزة، والرسم الطبٌعة فالحفر ٌصورها بوالموسٌقى والشعر، ومرجعها إلى تصوٌر جمال 

ٌصورها مسطحة باألشكال والخطوط واأللوان، والشعر ٌصورها الخٌال وٌعبر عن إعجابنا 

بها وارتٌاحنا إلٌها باأللفاظ...فهو لؽة النفس أو صورة ظاهرة لحقابق ؼٌر ظاهرة، 

                                                
. 21، صٌدان، تارٌخ آداب اللغة العربٌةجرجً ز  1  
.27نفس المرجع، ص  2  
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والموسٌقى كالشعر...هو ٌعبر عن جمال الطبٌعة باأللفاظ والمعانً، وهً تعبر عنه باألنؽام 

واحد شًءلحان، وكالهما فً األصل واأل
1
. 

هذا هو الشعر فً حقٌقته، ولكن علماء العروض من العرب ٌرٌدون بالشعر الكالم  

المقفى الموزون، فٌحصرون حدوده باأللفاظ وهو تعرٌؾ للنظم ال للشعر...وبٌنهما فرق 

نظمه شعر، كبٌر، إذ قد ٌكون الرجل شاعًرا وال ٌحسن النظم، وقد ٌكون ناظًما ولٌس فً 

وإن كان الوزن والقافٌة ٌزٌدان الشعر طالوة ووقًعا فً النفس، فالنظم هو القالب الذي ٌسبك 

فٌه الشعر، وٌجوز سبكه فً النثر
2
. 

وقول ابن خلدون عن الشعر ''هذا الفن من فنون كالم العرب وهو المسمى بالشعر  

 أن أمكنللعرب، فإن  فً الشعر الذيتكلم ابر اللؽات، إال أنا اآلن إّنما نعندهم، وٌوجد فً س

نجد فٌه أهل األندلس األخرى مقودهم من كالمهم، وإال فلكل لسان أحكام فً البالؼة 

تخصه، وهو لسان العرب ؼرٌب النزعة عزٌز المنحنى، إذ هو الكالم المفضل قطعا قطعا 

هذه متساوٌة فً الوزن، متحدة فً الحرؾ األخٌر من كل قطعة، وتسمى كل قطعة من 

القطعات عندهم بًٌتا، وٌسمى الحرؾ األخٌر الذي تتفق فٌه )وٌا وقافٌة، وٌسمى جملة الكالم 

إلى آخر قصٌدة وكلمة(
3
. 

كما تقدم ابن خلدون خطوة أخرى فً تعرٌؾ الشعر، فقال: ''الشعر هو الكالم المبنً  

كل جزء متفقة فً الوزن والروي، مستقل  بؤجزاءعلى االستعارة واألوصاؾ، المفصل 

منها فً ؼرضه ومقصده كما قبله وبعده، الجاري على أسالٌب العرب المخصوصة به
4
 . 

فهو ٌجعل التقنٌة والوزن من شروط الشعر، وٌشرط أًٌضا استقالل كل بٌت منها  

فً الكالم المنثور معانً تإثر فً نفسك تؤثٌر  نرىبؽرضهن وهو تقٌٌد ال باعث له، إذ قد 

كالمهم، والحكم فٌه للذوق، ومن أصعب األمور أن نعرؾ الشعر الشعر، وذلك كثٌر فً 

 مانعة، كما نعرؾ الصرؾ أو الفلك وؼرهما من العلوم واآلداب. جامعة اونجعل له حدود

                                                
.27جرجً زٌدان، تارٌخ آداب اللغة العربٌة،ص  1  
. 27ص، نفس المرجع  2  
هـ/1717، 1عبد الرحمان ابن خلدون، نقال عن مقدمة ابن خلدون، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط  3  

.744م، ص1997  

.27، ص1ً زٌدان، تارٌخ آداب اللغة العربٌة، ججرج  4  
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وعلى ذلك، ٌدخل فً الشعر كثٌر من أقوال العرب التً نعدها من قبٌل األمثال أو  

الحكم المؤثورة المبنٌة على الكناٌة، كقولهم: المرء بؤصؽرٌه ال ببردٌه، ونحو ذلكن فالشعر 

بالمعنى ال بالوزن والقافٌة، ٌقول أحد العرب من تقدم فً تعرٌؾ الشعر: ''الشعر كالم 

لستنا''شًء تجٌش به صدورنا، فنقذفه على أوقال آخر: ''الشعر  وأجوده وأشعره''،
1
. 

كان الشاعر عند البارودي وتالمٌذه صناعة متقنة، وقالوا بان الشعر إبداع ٌعبر عن  

عبد الرحمان شكري: ''هو  ٌقولذات الشاعر، وٌصدر عن الشعور وٌضطرب بالعاطفة، 

''متراوجةكلمات والخٌال والذوق السلٌم، فؤصوله الثالثة 
2
. 

 أنواع الشعر:  -ب

وؼٌرها  والعتاب والؽزلٌقسمون العرب الشعر إلى الفخر والحماسة والمدح والرثاء 

من األؼراض، وهذه كلها فً نظر الشعر ؼٌر العربً نوع من أنواع الشعر ٌسمونه الشعر 

 الؽنابً أو الموسٌقً، ألن مرجعه إلى التؤثٌر على النفس تؤثٌر الموسٌقى.

 إلى ثالثة أنواع: اإلفرنجالشعر عند  وٌقسم

 فً الشعر  الحوادثالشعر القصصً: هو أقدمهم وهو عبارة عن سرد الوقابع أو  .1

موزوًنا أو ؼٌر موزون، على سبٌل القصة، وأكثرهم دٌنٌة، وأبطالها اآللهة ومعظم حوادثها 

آدابها، وأقدمه الدٌنً المتعلق  أقدمعنهم وبهم، وإذا تدبرت الشعر عند سابر األمم، وجدته 

باآللهة وأعمالهم كما فً إلٌاذة هومٌروس عند الٌونان، ومن هذا القبٌل نجد بعض األشعار 

، فإنها شعر دٌنً لكنها لٌست من النوع القصصً بل األناشٌدالعبرانٌة، كسفر داود ونشٌد 

مال ماعدا من الموسٌقى الن الشعر القصصً بادر فً أشعار السامٌٌن على اإلج

 من الٌونان. منتسبةمنه، ولعله  شٌباالسرٌانٌٌن، فؽن القدٌس أفرام نظم 

أما العرب فٌخالفون العبرانٌٌن من حٌث الشعر الدٌنً، ألنه لم ٌكن عندهم فً  

 نظمواالجاهلٌة كما كان عند العبرانٌٌن، وال ٌعقل أنهم خالفوا إخوانهم فٌه وال بد من أنهم 

                                                
.27، صجرجً زٌدان، تارٌخ آداب اللغة العربٌة  1  
ال ٌوسف، دار المعرفة عبد الرحمان شكري، دٌوان عبد الرحمان شكري، جمع وتحقٌق تقو  2  

.99، ص1997باإلسكندرٌة،   
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هبل والالت والعزى وؼٌرها، واستعطفوها وصلوا لها وتخشعوا  األشعار خاطبوا بها

أمامها
1
. 

ولكن منظوماتهم فً هذا الموضوع ضاعت فً ثناٌا األجٌال لعدم تدوٌنها والنشؽالهم  

عنها بالحماسة والفخر بسبب الحروب التً قامت بٌنهم قبٌل اإلسالم فلما جاء اإلسالم 

اإلسالم ٌمحو ما كان قبله، فاكتفوا بتدوٌن أشعار انصرؾ الرواة عن حفظها ألنها وثنٌة و

الحماسة والفخر، ولكن بقً من األشعار الدٌنٌة مثلة قلٌلة جاء ذكرها فً تراجم بعض 

 الشعراء كؤمٌة بن أبً الصلة وؼٌرهم.

 الشعر الؽنابً: قضى الٌونان بضعة قرون ولٌس عندهم ؼٌر الشعر القصصً وفٌه  .2

قتها بالبشر ثم قالوا الشعر الؽنابً قد نضج عندهم نحو القرن أخبار ألهدهم وحروبها وعال

السٌاسٌة والحروب التً قامت بٌن األحزاب الٌونانٌة  الحوادثق.م(، على إثر 2السابع )

الظفر قرابحهم وأعقب ذلك التنازع بٌن وتؽلب فٌها الشعب على اإلشراؾ، كما تقدم فهلع 

وبٌن ٌونان أسٌا الصؽرى وجٌرانهم، فؤصبح الٌونان فً القرن  والمسنٌناإلسبارطٌٌن 

ورخاء، فصاروا إلى حاجة شعراء ٌحضوا لهم  وتمدهق.م( أهل دولة 2السابع قبل المٌالد )

على الثبات فً الحرب أو ٌمدحون بسالتهم وٌطرون أعمالهم وٌصفون حضارتهم، فظهر 

والحماسة والفخر والرثاء، ووضعوا  الشعر الؽنابً أو الموسٌقً، وفٌه المدح والهجاء

 األوزان الجدٌدة له.

 الشعر التمثٌلً: وٌراد به فً األصل تمثٌل الوقابع التً ترمً إلى الموعظة أو  .3

من المشاهد  شًءالحكمة سواء مثلت على المسرح أو لم تمثل ففً الشعر القصصً 

ملٌة من الشعر التً ٌراد بها التمثٌلٌة مثل إلٌاذة هومٌروس فالشعر التمثٌلً هو الوجهة الع

تمثٌل الفضابل أو الرذابل، والعرب مثل سابر السامٌٌن أكثر مٌالً إلى الخٌال والتصّور فلم 

ٌلتفتوا ؼلى الشعر التمثٌلً فً آدابهم قبل اإلسالم لكن أخبارهم وآدابهم كانت ال تخلوا من 

التمثٌل المزٌج من الشعر والنثر
2
. 

 

 أغراض الشعر:  .4

                                                
.29 -27، صعبد الرحمان شكري، دٌوان عبد الرحمان شكري  1  
.24ً زٌدان، تارٌخ آداب اللغة العربٌة، صجرج  2  
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 والمصطنعة.دخل فٌه وصؾ الطبٌعة الجامدة والمتحركة والطبٌعة الوصؾ: م -

واقعً، أو تخٌلً وزادوا الؽزل: وهو التسبب بالمرأة زوجة، أو محبوبة بشكل  -

 زلوا بالؽالم.فانع

 الفخر: هو اعتزاز الشاعر بشخصٌته ودٌنه ووطنه وقومٌته وتارٌخه. -

 .معانٌهالهجاء أو الهجو: هو ذكر مساوئ الخصم، وتضخٌم  -

 المدح: هو أشهر األؼراض الشعرٌة وأقلها صدقة، وأؼلبه للكسب. -

 التؤسؾ على فقده. وإظهارالرثاء: هو مدح المٌت بتعداد وآثره،  -

الحكمة: وهً العلم والمعرفة الكاملة لكل ما ٌجب على اإلنسان أن ٌعلمها وهً  -

تتضمن عبًرا
1
. 

II.  :تقسٌم عصور األدب 

ٌمكن قسمة تارٌخ آداب اللؽة العربٌة حسب العصور، إذ ٌراد بها الكالم عن العلوم 

قد تم  العربً األدبكلها مًعا فً كل عصور على حدة، ؼذ تجدٌد العصور فً التارٌخ 

الظواهر الثقافٌة واالجتماعٌة فقط لكن بالدرجة األولى على  أساسومزال ؼالًبا ٌتم ال على 

وانقالبات فً العلم واألدب تؤثٌرٌة وما ٌكون لها من أساس الظواهر السٌاس
2
. 

 أحداثهذا األساس إلى تقٌٌمات ؼربٌة كتلك  انعقادالظواهر التارٌخٌة،  أساسوعلى 

هذا االتجاه ردود فعل لدى الدارسٌن األوروبٌٌن دون الوصول إلى خصابص بدٌهٌة تسمى 

 التارٌخ األدبً. إلىالعصور وٌمكن أن ٌحد منا بالطرٌق الصحٌح 

ونحن هنا بصدد الوصول إلى تحدٌد أدق لهذه العصور التً تمت خاللها التحوالت فً 

النشاط األدبً فً العالم العربً خالل أربعة عشرة قرًنا، إذ أن هذه العصور بسرعة 

اإلٌقاع، وبؤحداث تواصل الفترة التً تلٌها باالحتفاظ بخصابصها السابقة فً مجاالت كثٌرة، 

وتلك السمات هً بداٌة ؼامضة ولكن كنها مع ذلك تمٌزت بسمات تقودها نحو الصٌرورة ول

الوعً بها ٌتم فً الوقت الذي تكون فٌه مقدمات العصر التالً قد بذات بالظهور
3

. 

 فمن خالل نظرتنا إلى تطور األدب العربً نمٌز العصور التالٌة:

                                                
.77محمد بوزواوي، سلسلة قوامٌس المنار، قاموس مصطلحات األدب، دار مدنً وما بعدها، ص  1  
نبٌل عبد الحق، المؤلفات الكاملة تارٌخ آداب اللغة العربٌة، تارٌخ العرب واإلسالم من خالل رواٌات   2  

.71ً زٌدان، صاحب دار نوبلٌس، بٌروت، صجرج  

.77ب، صمحمد بوزواوي، قاموس مصطلحات األد  3  
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ن قبل التارٌخ إلى القرن الخامس العصر األول: )العصر القدٌم والجاهلٌة األولى( م .1

 عشر:

لقد كان االعتقاد السابد أن العرب حتى فً الجاهلٌة الثانٌة قبل اإلسالم كانوا ؼارقٌن 

فً الفوضى والجهالة ال أمل لهم إال الؽزو والنهب والحرب فً بادٌة الحجاز والشام ونجد 

 وؼٌرها لكننا لو نظرنا إلى لؽتهم فً عصر الجاهلٌة.

ته من بقاٌا تمدن الٌمن قبل اإلسالم األثرٌة أٌدت هذا الرأي بما أظهرفاالكتشافات 

ببضعة عشر قرًنا، والتً لم ٌظهر منها إلى الطفٌؾ والحمل رابٌون أو عمالقة العراق هم 

أقدم من أنشؤ المدارس لتعلٌم الصؽار وقد كشفوا فً آثار زٌبار أنقاض مدرسة لتعلٌم 

القدٌم اي منذ أربعة آالؾ سنة وكان فٌها أحجار درسة فً التمدن األطفال وكانت أول م

منقوشة علٌها دروس لألطفال واألحداث فً الحساب
1

 . 

لحمو رابً، ا أكثرهاكما اكتشفوا الكثٌر من الكتب والرسابل المنقوشة على األحجار 

ٌة وفٌها الصكوك والعقود والمسابل الرٌاضٌة واألرصاد الفلكٌة والنصوص التارٌخ

واألدعٌة الدٌنٌة، من أكبر األدلة أن المرأة فً ذلك العهد كانت متمتعة بحرٌتها واستقاللها 

فً خدمة الدواوٌن والمصالح األمٌرٌة ؼذ  انتظمتوكن ٌتعاٌطن المهن القلمٌة، منهم من 

اقتصر فضل حمو رابً أو عمالقة العراق على ما شدوه فٌها بٌن النهرٌن وما خلفوه من 

نتهم وعلمهم فقد نشروا آدابهم ودٌاناتهم وشرٌعتهم فً جزٌرة العرب خصوًصا فً آثار مدٌ

البقاع العامرة منها الٌمن ومدٌنا الحجاز
2
. 

من القرن الخامس للمٌالد إلى  (اإلسالمأو )العصر الجاهلً قبل  الجاهلٌة الثانٌة -

 ظهور اإلسالم:

 بالحكم على ما تقدم من أحوال الجاهلٌة األولى، مبنً على الحدس والتخمٌن الستؽراقه 

تلك الجزٌرة بتمادي األٌام ولعلهم إذا نشطوا للحفر والتنقٌب كشفوا  أخباروضٌاع  فً القدم

 الستار عن هذه الظنون.

 هـ:41من ظهور اإلسالم إلى  العصر الثانً: )عصر صدر اإلسالم( .2

                                                
.77ً زٌدان، تارٌخ آداب اللغة العربٌة، صجرج  1  
.77المرجع نفسه، ص  2  
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ن عملوا دعوة محمد صلّى هللا علٌه وسلّم ورسالة اإلسالم فً الجزٌرة هو عصر الذٌ

م وحملوا الدٌن الجدٌد إلى العراق والشام، 977العربٌة بعد وفاة محمد صلّى هللا علٌه وسلّم 

الصالة والسالم ومعظم الراشدٌن بالفتوح  أفضلفشؽل أهلها فً أثناء حٌاة الرسول علٌه 

إلسالم بالقرآن والحدٌث فؤخذ بجامع قلوبهم واستقرار فً المكان والجهاد واألسفار، وجاء ا

ٌّر من عاداتهم وأخالقهم وسابر أحوالهم فظهر أثر ذلك فً علومهم  األول من أدناهم، وؼ

وآدابهم
1
. 

م، ولقد كان 947 -م997فً عام  تؤتًوفٌما ٌخص األدب فإن القمة فً هذا العصر 

ٌّد اإلمبراطورٌة الجدٌدة على األقالٌم التً كانت تحت ٌد البٌزنطٌٌن  ذلك الجٌل هو الذي ش

والفرس، وهً أقالٌم كانت الؽربٌة آنذاك معروفة فٌما قبل ظهور اإلسالم، أما الذي ٌمٌز 

اضرتان تولدتا عن تلك ذلك العصر فهو الدور الفعال الذي لعبته الكوفة والبصرة، وهما ح

الفتوحات التً قامت وسط الجزٌرة وشرقها، واتخذوا منها منطلًقا لتحركاتها نحو الشرق 

كما تمٌز العصر بظاهرة العقلً والشعري خاصة،  اإلبداعوالشمال وهاتان القلعتان حققتا 

 لؽوٌة ووضع اإلطار الذي سوق تسٌٌر كل حضارة عربٌة إسالمٌة حتى استبدلت للهجات

التً كانت مستعملة فً مجمل المجال العربً لهجة كان شٌوعها مقصوًرا على المجال 

الشعري حتى نزول الوحً القرآنً، وارتفعت بفضل القرآن إلى مصاؾ لؽة دٌنٌة حاملة 

لرسالة هللا الجدٌدة إلى المإمنٌن وخالل جبلٌن على وجه التقرٌب ساهمت حركة الفرس 

ً العراق فً جعل ذلك اإلقلٌم بوتقة تندمج من خاللها الظاهرة ف واإلسالمالعمٌقة للعربٌة 

اإلٌرانٌة فً تلك الظاهرة القادمة من المجال العربً
2
. 

 

 

 العصر الثالث: العصر األموي: .3

نرٌد بالعصر األموي العصر الذي كانت الدولة اإلسالمٌة فٌه حوزة األموٌٌن بالشام 

هـا، وٌختلؾ 177هـ، إلى أن قهرهم ؼلبها العباسٌون سنة 71منذ بوٌع معاوٌة بالخالفة سنة 

العصر األموي عن عصر صدر اإلسالم اختالًفا كبًٌرا من أوجه كثٌرة، إذ ٌعد انتقال الدولة 

                                                
.79، ص79ص ً زٌدان، تارٌخ آداب اللغة العربٌة،جرج  1   
.779جرجً زٌدان، سلسلة األنٌس األدبٌة تحت إشراف مصطفى سواقـ،، ص  2  
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ى بنً أمٌة انقالًبا عظًٌما فً تارٌخ اإلسالم ألنها كانت فً زمن الراشدٌن، إل اإلسالمٌة

خالفة دٌنٌة فصارت فً أٌامهم أرنٌة بعدها شورٌة، وقام معاوٌة ٌطلبها وٌنازع أعمام البنى 

وأبناء عمه علٌها والمسلمون ٌعتقدون حق هإالء فٌها وأن معاوٌة طلٌق ال تحل له خالفة، 

 .الدولة األموٌة فؤسسوسعة صدره من التؽلب علٌهم جمًٌعا  ولكنه تمكن بدهابه

م أما الظواهر التً تحكم بداٌات هذا 279ولخطة القمة فً هذا العصر تكمن فً سنة 

العصر، فقد نشؤت وتطورت فً الشام والعراق والحجاز حٌث ٌوجد المركز العصبً الذي 

اهرة مدهشة، ففً خالل الفترة التً كان ٌدٌر آنذاك منطقة الشرق األدنى وفً هذا المجال ظ

مثلت طالبع هذا العصر، وعلى الرؼم من الوجود األسباب المشجعة، وعلى الرؼم من 

األدبً لإلبداعحماٌة السلطة المركزٌة، فإن الشام لم تمثل المركز الحقٌقً 
1

. 

 هـ وأقسامه(: 656 -هـ132العصر الرابع: )العصر العباسً من  .4

ًنا، إذ كانت  ٌّ األموٌة عربٌة بدوٌة،  الدولةتختلؾ الدولة العباسٌة من األموٌة اختالًفا ب

واصطنعت الدولة العباسٌة صٌؽة فارسٌة إال من حٌث آداب اللؽة فظلت عربٌة، وفً أٌامها 

نضجت آداب العرب وعلومهم، ونقلت علوم القدماء إلى لؽتهم، ونبػ الشعراء واألدباء 

واللؽوٌون والمنشبون والفقهاء والمفسرون والمحدثون والفالسفة  إرخونوالم والنحاة

 .وؼٌرهمواألطباء 

وقد انقلبت آداب اللؽة العربٌة فً أثنابها بتقلب الدول واألمم على ما اقتضته  

 ، وقد قسم العباسً إلى أربعة ادوار أو عصور وهً:واالجتماعٌةالسٌاسٌة  االنقالبات

هـ إلى أول خالفة 177من ظهور الدولة العباسٌة سنة  الدور أو العصر األول: -1

 هـ وسمً '' العصر العباسً األول''.777المتوكل سنة 

هـ إلى استقرار الدولة البوٌهٌة 777العصر العباسً الثانً: من خالفة المتوكل سنة  -2

 . هـ777فً بؽداد سنة 

                                                
صحراوي، تارٌخ آداب اللغة العربٌة لجرجً زٌدان، إشراف: مصطفى سواق، سلسلة األنٌس  إبراهٌم  1  

.797، ص1األدبٌة   
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لى دخول السالجقة هـ إ777العصر العباسً الثالث: من استقرار الدولة البوٌهٌة سنة  -3

هـ772بؽداد سنة 
1
 . 

من دخول السالجقة بؽداد إلى سقوطها فً أٌدي التتار سنة العصر العباسً الرابع:  -4

هـ، وٌقال باإلجمال أن فً زمن العباسٌٌن بلؽت آداب اللؽة العربٌة أرقى 999

 أحوالها.

 -هـ177 العصر العباسً األول: أو المابة األولى من سٌادة العباسٌٌن فً بؽداد 

الذهبً، بلؽت فٌه دولة المسلمٌن قمة مجدها فً الثورة  اإلسالمهـ. هو عصر 777

، ونقلت أهم العلوم الداخلٌة وكان اإلسالمٌةوالحضارة والسٌادة، وفً نشؤت أكثر العلوم 

دور الخلفاء آهلة باألدباء والشعراء والعلماء، من بالط لوٌس الرابع عشر ملك فرنسا فً 

وكان  اإلسالمًأبان مجدى، وكانت الدولة العباسٌة فً أكثرها صاحٌة للسٌادة على العالم 

ه، فنهض الفرس والترك هّز أركانه ونّبه أهل اإلسالمالشرق ٌومبذ فً نهضة فكرٌة، فإن 

والتتار والهنود، حتى أهل الصٌن والٌابان فإنهم واهبة الصالحٌة أدبٌة فً اثناء العصر 

العباسً األول أو على أثره ونبع فً الصٌن نحو القرن العاشر للمٌالد طابفة كبٌرة من 

فحول الشعراء على عهد دول طالع، وكان العباسٌون فً دورهم األول ٌحبون العلم 

فً ذلك العصر أًٌضا باصطالح لسانهم وتهذٌب آدابهم  الٌابانٌونواشتؽل وٌقدمون العلماء 

االجتماعٌة ونبػ فٌهم الشعراء والكتاب والمصّورون
2
. 

  :ممٌزات العصر 

وٌمتاز العصر العباسً األول بؤنه من تولى فٌه عرش بؽداد كان من الخلفاء العلماء، 

فرؼبوا فً العلم وإجالل العلماء واألدباء وسهلوا نزوحهم إلٌهم وأجروا األرزاق علٌهم 

، فلم ٌبق ذو آرابهموبالؽوا فً إكرامهم وقربوهم وجالسوهم وآكلوهم وجادلوهم وعولوا عل 

 أدب. قرٌحة أو علم أو

، والناس كما ٌكون ملوكهم أهلهوال ٌزهو العلم إال فً ظّل أمٌر ٌتعّهده وٌؤخذ بؤٌدي 

 وخلفاء العصر العباسً األول من أكثر الملوك رؼبة فً العلم.

                                                
.19، ص7جرجً زٌدان، تارٌخ آداب اللغة العربٌة  1  
.19ص، 7 جربً زٌدان، تارٌخ آداب اللغة العربٌة  2  
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فالدولة التً ٌكون ملوكها وأمراإها على هذه الصورة ٌجدر بها أن تزهو بالعلم 

آداب اللؽة من أول اإلسالم، فؤنك ال تجد  والعلماء واعتسر هذه القاعدة فً سابر عصور

أو الربٌس تؤثٌر كبٌر فٌها ذلك شؤن األمم فً الحكم المطلق،  األمٌرنهضة إال كان للملك أو 

وإرادة سرٌعة المملكة
1
. 

 777العصر العباسً الثانً أو المابة الثانٌة من العصر العباسً الثانً من سنة  

هـ، وٌنتهً 777المتوكل على هللا العباسً سنة  هذا العصر بخالفة وٌبدأهـ: 777 -هـ

هـ، وقد ٌسمى العصر التركً لتسلط األتراك فٌه على 777بظهور الدولة البوٌهٌة سنة 

أمور الدولة تمٌز له عن العصر الماضً وهو فارسً لتؽلب العنصر الفارسً فٌه وأما 

 األتراك فؤول من استكثر منهم وقدمهم فً دولة المعتصم.

ا العصر ترجمت الثورة إلى اللؽة العربٌة ترجمة ال تزال باقٌة وٌؽلب على وفً هذ 

ثم ترجمت ترجمة أخرى  اإلسالمالظن أنها ترجمت كلها أو بعضها إلى اللؽة العربٌة قبل 

فً زمن المؤمون على ٌد أحمد بن عبد هللا بن سالم ورأٌنا بعض أدباء ذلك العصر ٌنقلون 

فة وربما ترجمها سواه أًٌضا، ولم ٌبق من تلك الترجمات شٌا عنها فصوالً من أخبار الخلٌ

اآلن له سعدٌا إلى
2
. 

 هـ(: 447-هـ334المائة الثالثة من الدولة العباسٌة  أوالعصر العباسً الثالث ) 

هـ وٌنتهً بدخول السالجقة بؽداد سنة 777هذا العصر باستقرار الدولة البوٌهٌة سنة  ٌبدأ

، وقد قلنا فً كالمنا عن العصر العباسً األول عصر اإلسالم الذهبً، ونعنً ذلك هـ772

من حٌث صنعة الدولة واتساع السلطان، وفٌه نقلت العلوم القدٌمة إلى العربٌة، وأما عصر 

اإلسالم الذهبً للعلم خاصة، فهو المابة الثالثة للدولة العباسٌة إذ فٌه نضجت العلوم على 

وال سٌما فً اللؽة  أكثرهاا وتم نموها وظهرت الكتب الوافٌة فً اختالؾ موضوعاته

 وعلومها.

 النهضة فً هذا العصر:  أسباب 

 حدثت هذا العصر العباسً األول نهضة علمٌة أعقبها فً العصر العباسً الثانً، 

 فتنور على إثر البحران السٌاسً الذي أخذ فً نفوس رجال الدولة حتى انشؽلوا بؤنفسهم عن 

                                                
.77المرجع نفسه، ص  1  
ومابعدها. 779جرجً زٌدان، ص  2  
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تنشٌط العلم، فكانت المابة الثانٌة من الدولة العباسٌة فترة تكوٌن ؼرس العلم
1
 . 

كان ٌكره الشعبة العلوٌة، وهم من  ألنهوبدأ استبدادهم فً أٌام المتوكل على هللا 

الفرس، فاستبد بهم وزاد فً رعاٌة األتراك لٌنصروه علٌهم فزاد طمعهم فً الدولة، ثم 

هو ؼره، على قتله فقتلوه أؼراهم ابنه المنتصر، أو
2
. 

على الخلفاء وولوا المنتصر بعده ولم تظل مدة حكمه أكثر  جرأتهموكان ذلك أول  

هـ، ثم المعتز 774من بضعة أشهر، فمات وضمٌره ٌخره، وتولى بعد المستعٌن باهلل سنة 

هم هـ وقد استفعل أمر األتراك استفحاالً عظًٌما، ومما ٌحكى عن استبداد791باهلل سنة 

بالخلفاء أنه لما تولى المعتز فعّد خواصه وأحضروا المنجمٌن فقالوا لهم: انظروا كم ٌعٌش 

الخلٌفة وكم ٌبقى فً الخالفة
3
. 

  :ممٌزات هذا العصر 

 ٌمتاز العصر العباسً الثانً بالنظر إلى آداب اللؽة بؤمور تمت فٌه هً:

 استقرار الخط العربً على القاعدة التً وصلت إلٌنا وقد وضعها أو ضبطها أبن   -1

 هـ.774مقلة المتوفً سنة 

 ظهور األثر االنقالب األدبً فً ألفاظ اللؽة العربٌة، فتنوعت معانً بعضها حتى   -2

ذلك على أدباء اللؽة فوضعوا المقاالت أو الكتب  وشتخرجت عما وضعت له فً المعاجم، 

ذلك التنوع حدث بطبٌعة العمران وممن انتقده  ألنهقاء ذلك وإصالحه، ولكنه قلًما أفاد فً انت

 .ابن قتٌبة فً كتابه "أدب الكتاب''

 هـ(: 656-هـ447العصر العباسً الرابع )القرنان األخٌران من الدولة العباسٌة  

بدخول بؽداد ٌنتهً هـ، 772دخول السالجقة بؽداد سنة هو آخر العصور العباسٌة ٌبدأ ب

رت فٌه جوالذي  هـ على ٌد هوالكو وانتقال الخالفة العباسٌة إلى مصر999المؽول سنة 

من هذه  اإلسالمٌةتؤثٌر كبٌر فً المملكة اإلسالمٌة واألمم انقالبات سٌاسٌة كان لها 

 االنقالبات نجد:

                                                
،1نبٌل عبد الحق، المؤلفات الكاملة من خالل رواٌات جرجً زٌدان، تارٌخ آداب اللغة العربٌة، ط  1  

.71ص  

.777ص، 7تارٌخ آداب اللغة العربٌة جرجً زٌدان،   2  
.777ص، نفس المرجع  3   
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 دخول السالجقة بؽداد. - أ

 اختالط الصلٌب باألهلٌٌن وال سٌما المسٌحٌٌن وحملهم على الشام وفتحهم لكثٌر من   -ب

نهمل مصطلح األدب العربً الذي توارثناه جٌال  أنبلدانهم على الساحل قبل أن من الخطر 

بعد جٌل، وأصبح بشكل تراًثا ضخًما عاهًرا بالكنز والعطاءات العلمٌة والفنٌة، فالعربٌة كما 

على أنها اللؽة ؽة القرآن والحدٌث الشرٌؾ، والحفاظ علٌها فرٌضة، فضالً هو معروؾ ل

ا هو أدب عربً بالدرجة األولى إذ أن أدبنا  ًٌ األولى واألساسٌة لألداب اإلسالمً ضمن

 والعثمانٌٌنالعربً منذ فجر الدعوة ومروًرا بعهود الخلفاء الراشدٌن واألموٌٌن والعباسٌٌن 

وؼٌرهم
1
. 

كما دول األندلس وذهبت وحدتها كما انقسمت إلى إمارات، كما انقسمت الدولة  -ج   

 العباسٌة قبلها.

ظهور المؽول وحملهم على المملكة اإلسالمٌة فً أول القرن السابع، واكتساح مدنها  -د   

وأحرق مكاتبها وخربها وقتل أهلها
2
. 

 

 

 هـ(:923 -هـ656العصر الخامس )العصر المغولً من  

هـ وٌنتهً 999هذا العصر بسقوط بؽداد فً قبضة المؽول على ٌد هوالكو سنة ٌبدأ 

هـ وكان العالم اإلسالمً فً 977بدخول العثمانٌٌن مصر على ٌد السلطان سلٌم الفاتح سنة 

أثنابه أكثر فً سٌادته المؽول ساللة جنكٌز خان وانقسم ؼلى ثالثة أقسام: بٌن المؽول 

ة المؽول فٌه من حدود الهند شرًقا إلى حدود سورٌا عرًبا واألتراك والعرب، امتدت سلط

تتخللها سٌادة الفرس والترك فترة قصٌرة فً فارس والعراق، وحكم الترك من حدود سورٌا 

شرق إلى آخر حدود مصر ؼرًبا، وشاد العرب أو البربر فٌما وراء ذلك ؼرًبا إلى شواطا 

 األتالنتٌكً وفً الٌمن.

                                                
.777تارٌخ آداب اللغة العربٌة ، صجرجً زٌدان،  1  

، 7نبٌل عبد الحق، المؤلفات الكاملة من خالل رواٌات جربً زٌدان، تارٌخ آداب اللغة العربٌة، ط  2  
.11، ص7القسم  
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هـ، وهم 977هـ إلى 972حوزة السالطٌن الممالٌك من سنة كانت مصر والشام فً  

 وكالهماأتراك وشراكسة، وكانت آسٌا الصؽرى فً حوزة السالجقة ثم أخذها العثمانٌون 

من الترك وكانت العراق وفارس فً سلطة الدولة الجانٌة وهً مؽولٌة، وانقسمت إلى 

تركٌبتٌن القرافونلٌة، واالفاقٌونٌة وكانت رٌت وآخ دولتٌن فارسٌتٌن: الجالٌرتٌة والمظفرٌن،

تركستان وأفؽانستان فً قبضة الشفطابٌة
1
 . 

 :ممٌزات هذا العصر 

مراكز العلم واألدب فٌه من بؽداد وبوخارى ونٌسابور والري وقرطبة  انتقال

وإشبٌلٌة وؼٌرها من مدن العلم فً العصور العباسٌة إلى القاهرة واإلسكندرٌة وأسٌوط 

دمشق وحمص وحلب وحماه وؼٌرها من مدن مصر والشام، كما اشتهرت الهند والفٌوم و

بنبوغ األدباء فً ظل سالطٌن دلهً، واسٌا الصؽرى فً عهد السالجقة والعثمانٌٌن، وفً 

العصر أمثال  هذاؼفرٌقٌة تحت سٌادة البربر، إذ كثر أسماء الشعراء واألدباء والعلماء فً 

ٌومً واألسكندري والمقدشً والحموي والسٌوطً والقاهري والف والحلبًالدمشقً 

والحمصً والتونسً والفبرٌكً واللواتً والكلٌوتً والباكوري والبروسً وؼٌرهم
2
 . 

 

 

 هـ إلى مجئ 923العصر السادس )العصر العثمانً(: من فتح العثمانٌٌن مصر  

 هـ:1213نابلٌون إلٌها سنة 

الدولة العثمانٌة بآسٌا الصؽرى أثناء العصر المؽولً، وبعد أن رسخت قدم  نشؤت

هـ، وتوؼلوا فً 492، ففتحوا القسطنطٌنٌىة سنة كؤوروباالعثمانٌٌن فٌما قطعوا البحر 

ممالٌكها وإماراتها إلى أن حاصروا فٌٌنا، ونشروا لواء اإلسالم على شبه جزٌرة البلقان فً 

ون اإلسبان مازالوا ٌحاربون المسلمٌن العرب، وٌفتحون البلد شرقً أوروبا لكنه تقاص ك

هـ 492منها كلها سنة  أخرجوهمحتى 
3
. 

 إلى أواخر القرن العشرٌن: 1861العصر األخٌر: عصر النهضة الحدٌثة من سنة  

                                                
.192دان، صنبٌل عبد الحق، المؤلفات الكاملة من خالل رواٌات جربً زٌ  1  
.194، صنفس المرجع  2  

.194صن، نبٌل عبد الحق، المؤلفات الكاملة من خالل رواٌات جربً زٌدا 3  
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، وٌختلؾ هذا العصر عن 1471تبدأ هذه النهضة بخروج الفرنسٌٌن من مصر سنة 

االجتماعٌة والسٌاسٌة، وأهمها تؤثٌر أوروبا  أحوالهٌختلؾ  وسابر عصور آداب اللؽة كما

، وأن اإلسالمٌةالمدٌنة  دابرةفٌه، ألن اآلداب العربٌة مازالت منذ ظهور اإلسالم ضمن 

ا فٌها ثمار قرابح  ًٌ تكٌؾ مع أطوار المدٌنة لكنها لم تخرج عن دابرتها وكانت تنمو نمًوا داخل

نقل إلٌها سابر أسباب المدٌنة الحدٌثة وهً تختلؾ فً أبنابها، أما قً هذه النهضة فقد 

أشكالها وأسلوبها عن مدٌنة المسلمٌن، فانتقل أصحابها من طور إلى طور كما انتقلوا فً 

صدر الدولة العباسٌة عن ترجمة علوم القدماء إلى العربٌة، لكن الدولة العربٌة كانت ٌومبذ 

ا من علوم األمم األخرى وصبؽته بصبؽتها فً إبان تكونها ونشاطها فهضمت ما دخل علٌه

العربٌة اإلسالمٌة، أما فً هذه النهضة فؽلب تٌار المدٌنة الحدٌثة على أبنابها فاضطروا إلى 

واستهجنوه لمخالفته ما تعودوه، السٌر معه، رؼم ما أدهشهم منه ألول عهدهم به واستؽربوه 

ٌٌن فوصؾ موابدهم وكٌؾ ٌؤكلون وقد أضاؾ الجٌرتً فً ذكر ما أدهشه من أحوال الفرنس

وٌشربون وٌلبسون، وما شاهده من سابر أعمالهم العلمٌة فالكٌمٌابٌة وكتبهم المصورة 

وأدواتهم
1
. 

فً مدٌنتهم شاًقا على الشرقٌٌن لما تعلمه من  اإلفرنجعلى تقلٌد  األقدملذلك كان 

خطر االنتقال االجتماعً فجؤة من حال إلى حال مثل خطر االنتقال من الحرارة الشدٌدة إلى 

البرودة دفعة واحدة لكن الطبٌعة تتدارك ذلك بما فطرت علٌه األمم من التمسك بعاداتها 

ًقا منها بالدٌن أو الشرع، حتى بناء المنازل كان متعل وتقالٌدها وآدابها المتوارثة وال سٌما ما

من ذلك ال ٌسهل االنتقال منه من طراز إلى طراز  بشًءوتوسع الشوارع مما ال عالقة له 

 فكانوا إذا لم ٌروى بدامته استعانوا علٌه بفتوى سرعٌة.

ذكر المرحوم علً بابا مبارك فً خططه عن الكالم عن إنشاء السكة الجدٌدة فً 

، وتكاثرت المركبات وتعسر اإلفرنجأن محمد علً لما اتسع نطاًقا لتجارة وكثر القاهرة: 

األمالك التً  بإتباعالسٌر داخل األرقة القدٌمة أراد إنشاء السكة الجدٌدة فاصدر أمره 

تعترض هذا الشارع فً مروره، لمنه لم ٌشرع فً فتحه إال بعد أن استفنى العلماء فً ذلك، 

فٌه حمالن حامالن من ؼٌر قبول سابر أسباب المدٌنة ال عالقة  فؤفتوه بؤن ٌجعله ٌمر

                                                
.71، ص7اللغة العربٌة لجرجً زٌدان، ج آدابصحرواي، تارٌخ  إبراهٌم  1  
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لم ٌقدم على ذلك إال بعد  اآلستانةباالعتقادات والعادات فإن منشا الطباعة العربٌة فً 

استصدار الفتوى الشرعٌة، ولما أراد المصلحون إدخال العلوم الطبٌعٌة على األزهر لم 

ٌستطٌعوا ذلك إال بالفتوى
1
. 

 رس الحدٌثة:إنشاء المد -1

على نظام مدارس أوربا بتعلٌم العلوم الحدٌثة، وكانت  أنشبتالمدارس التً تعنً 

 مصر والشام أسبق سابر العالم العربً القتباسها.

 الطباعة العربٌة:  -2

الطباعة على اإلجمال قدٌمة جًدا، والمشهور أن الصٌنٌٌن أقدم من طبع على الحجر 

أو الخشب المحفور وهً أقدم طرق الطباعة، وعثروا فً آثار بابل على قوالب بارزة 

وهولٌن، وٌؽلب أن ٌفعلوا ذلك فٌما ٌرٌدون  آجرالحروؾ كان الكلدانٌون ٌطبعونها على 

ذا الفن، عدة، فالشرقٌون أسبق األمم إلى ه عون منه نسًخانشره من أوامر الحكومة، فٌطب

وأما الطباعة بالحروؾ المتفرقة التً تجمع منها الكلمات على نحو ما هو شابع الٌوم، فلم 

تكن معروفة من قبل القرن الخامس عشر مٌالدي، والمشهور أن صاحب هذا االختراع 

م، شم شارع اختراعه هذا فً أروبا 1797ؼوتنجرج األلمانً، وأول كتب فٌه التوراة سنة 

هو علٌه اآلن حتى بلػ ما
2
. 

 الصحافة العربٌة:  -3

ق.م 911سنة  الجرٌدة  أسبق األمم إلى الصحافة هم الصٌنٌون، ذكروا أنهم نشروا

لعلها من قبٌل منشورات الحكومة، وكان للرومان صحٌفة ٌومٌة تصدر على عهد بولٌوس 

المٌالد سموها ''األعمال الٌومٌة'' كانوا ٌنشرون فٌها أعمال قبصر فً القرن األول قبل 

ق.م ولعل بعض الدول األخرى كانت  991الحكومة واألخبار المهمة وٌقال أنها أنشؤت سنة 

بؤوساط القرن الخامس عشر على إثر حافة الحدٌثة فنشؤت فً ألمانٌا تفعل مثل ذلك، أما الص

معروؾ، إال فً البندقٌة، فصدرت أول صحٌفة فٌها لطباعة، ولم تتكٌؾ بشكلها الاختراع ا

                                                
.77، صإبراهٌم صحرواي، تارٌخ آداب اللغة العربٌة لجرجً زٌدان  1  
.27، صإبراهٌم صحرواي، تارٌخ آداب اللغة العربٌة لجرجً زٌدان  2  
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م سموها ''ؼازنة'' باسم النقد الذي كانت تباع به، ثم صدرت الصحؾ اإلنجلٌزٌة 1979سنة 

/، وهكذا فً سابر مدن أوروبا1971م، والفرنسٌة سنة 1977سنة 
1

 .   

   

  

                                                
.142نفس المرجع،   1  
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I.  :تاريخ األدب العربي عند المستشرقين 

من الفنون الثقافٌة العربٌة التً اهتم  من بٌن الدراسات العربٌة التً تعتبر

على  باعتمادهمالمستعربون الفرنسٌون بها، حٌث عملوا على نشر المخطوطات، وذلك 

المحاضرات عنها أو تألٌف  إلقاءترجمتها إلى اللغة الفرنسٌة أو االقتباس، كما أسهموا فً 

من اللغة  24و 23قرنٌٌن كتب تبحث فٌها من قرٌب أو بعٌد، حٌث تمت عدة ترجمات فً ال

تترجم إلى الفرنسٌة  ألنهافً علوم فلسفٌة وطبٌة ورٌاضٌة وفلكٌة،  الالتٌنٌةلى العربٌة إ

أصبحت فٌما بعد قومٌة للثقافة والعلوم واآلداب والتً
1
. 

 الدراسات العربية: أنواع -1

 الدراسات اللغوية: .أ 

امتدت أنشطة المستعربٌن الفرنسٌٌن إلى مٌادٌن كثٌرة فً مجال الدراسات اللغوٌة العربٌة 

ألنها كانت تشكل المفتاح الذي ال بد منه ألي مستعرب حقٌقً وهذا من أجل أن ٌفتح به باب 

الثقافة العربٌة على مصرعٌه، ولم ٌسبق أن تكون مستعرب تكون تاًها وسلًٌما من غٌر أن 

ة التعلم العربٌة لغة أجنبٌة بصورة من الصور فً مدرسة أو االحتكاك بالبٌئة بمرحل ٌمر

اللغوٌة العربٌة مباشرة مع قصد التعلم وقد انتصبت اهتمامات المستعربٌن اللغوٌٌن على 

دراسة العربٌة الفصحى من اإلفادة من نصوصها القدٌمة والحدٌثة مًعا، ثم أخدوا ٌهتمون 

ة المختلفة فً المشرق العربً ومغربهبدراسات اللهجات العربٌ
2
. 

لذلك فإننا نستعرض بما ٌلً أنشطة المستعربٌن فً كال المجالٌن وذلك بٌن ما أنتجوه 

 من أعمال فً االتجاهات التالٌة:

 الكتب في النحو العربي: تأليف 

 م كتاب فً قواعد اللغة العربٌة ونشره فً بارٌس.2649وضع بوستل سنة  .2

 م كتاب فً النحو العربً وقدمه للحكومة الفرنسٌة بعنوان 2895ووضع دوسافاري  .3

م ٌد ال نفلٌس بالتعاون 2924العربٌة العامٌة والفصحى، وقد نشر فً بارٌس  اللغةقواعد 

 مع مٌشٌل صباع بعنوان النحو العربً.

                                                
، بإشراف أحمد 2:89محمود المقداد، تاريخ الدراسات العربية في فرنسا، سلسلة ثقافية في يناير   1  

.226، ص3::2، عالم المعرفة، نوفمبر 1::2-2:34مشاري العرواني   

.231نفس المرجع، ص  2  
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م كتاب فً أصول العربٌة العامٌة2914هربن  وألف .4
1
. 

 قواعد العربٌة ونشره فً بارٌس. م كتابه2943ووضع برون  .5

 .الجزائرووضع برون أٌضا فً السنة نفسها كتاب بعنوان العربٌة العامٌة فً  .6

 وضع المعاجم اللغوية:  .ب 

أسهم المستغربون الفرنسٌون فً وضع المعاجم اللغوٌة الثنائٌة أو الثالثٌة لما لها من 

اإلبهام  إزالةوهذا من أجل  أهمٌة خاصة فً تقرٌب ما بٌن اللغتٌن العربٌة والفرنسٌة

إلحداهما، والمعجم كما هو معروف هو الدلٌل األول للمتعلم المستجد، كما أنه النرجمان 

الذي ال غنى للباحث المجرب أو المترجم األرٌب عنه، فهو الذي ٌقودنا إلى معانً 

اكٌب لغوٌة المفردات التً ٌؤلف مجموعها مادة اللغة وهو الذي ٌفك لنا أسرار العبارات، تر

  فً سٌاق الكالم الحً.

وقد كان نشاط المستغربٌن فً هذا المٌدان واسع، فأنتجوا وال ٌزالون ٌنتجوا عددا من 

 الفرنسٌة العربٌة، وهذا من أبرز المعاجم المتسلسلة بحسب ظهورها: الفرنسٌة أو المعاجم

 ر قد حقق كوسان دوبرسوفال )المعجم العربً الفرنسً( الذي كان إلٌاس ٌقط .2

م، وطبع مرة ثالثة 2959م، ثم أعٌدت طباعته :293 -2939وضعه وتم نشره فً مجلدٌن 

 م.2975

 فرنسً –م معجمه )كنز المصاحبة( وهو معجم فرنسً 2948وصنف مارسٌل  .3

 عامً.

ا فً مجلدٌن. 2971ونشر كارنٌمٌرسكً، فً بارٌس  .4 ًٌ ا فرنس ًٌ  قاموًسا عرب

ا  .5 ًٌ ا فً مجلدٌن، نشره سنة  –ووضع شربونو معجًما فرنس ًٌ  ببارٌس. 2987عرب

 

 

 ،2992، 2988وصدر لماشوٌل فً الجزائر، معجم عربً فرنسً فً السنوات  .6

م2:28
2
. 

                                                
  1 .231دراسات العربية في فرنسا، صمحمود المقداد، تاريخ ال 
.232دراسات العربية في فرنسا، محمود المقداد، تاريخ ال  2  
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 نشر الكتب النحوٌة العربٌة وترجمتها:  .ج 

 م.2945نشر دوساسً )ألفٌة بن مالك( مع شرح لها وتعلٌق علٌها، وترجمتها سنة  .2

 ومٌة فً قواعد العربٌة لمحمد بن داوود م كتاب األجر2957ترجم برٌنٌه سنة  .3

 لصنهاجً، وذٌل الترجمة بملحق لتفسٌر الكلمات العربٌة.ا

 م شرح قطر الندى وبل الصدى البن هشام.2988ونشر غوغوٌه فً لندن سنة  .4

 )ألفٌة بن مالك( مع شرح لها وحواش علٌها بالفرنسٌة، فً  أٌضاونشر هو نفسه  .5

 م.2999بٌروت 

 م ألفٌة ابن مالك كذلك، متًنا وترجمة 2998ونشر بٌنتو فً قسنطٌنة بالجزائر سنة  .6

 وتعلًٌقا.

وأصدر دٌرنبورغ شرح كتاب سبوٌه، متًنا وترجمة مع مقدمة وحواش فً رهاء  .7

م:299 – 2992أللف صفحة جزأٌن فً بارٌس سنتً 
1
. 

 العامٌة:تألٌف الدراسات اللغوٌة حول العربٌة الفصحى واللهجات  .د 

 م كتاب بعنوان بحوث فً اللغة العربٌة.2947نشر دبال بورت فً الجزائر  .2

 م، 2964ونشر رٌنان كتابه المشهور تارٌخ اللغات )السامٌة( فً جزأٌن فً سنتً  .3

 م، وٌتناول فٌه اللغة العربٌة تناول المقارنة.2973

 م.2968ونشر رٌنو كتاب بعنوان اللغة العربٌة فً سورٌا  .4

 نك دراسة بعنوان تأثٌر اللغة العربٌة وآدابها فً اللغة العبرٌة بهد التوراة، وألف مو .5

 م.2968ونشرها ببارٌس سنة 

 م رسالة فً لغة حلب العامٌة.2:16ونشر بار تٌلمً  .6

 م نبذة عن لهجة القدس.2:17سنة  أٌضانفسه  ونشر هو .7

 وأصدر كانتٌنو، وهو من أبرز دارسً للهجات العربٌة من المستعربٌن فً النصف  .8

                                                
. 234ص ،نفس المرجع  1  
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األول من القرن العشرٌن، وٌعد رائًدا فً )الجغرافٌة اللغوٌة وأطالسها(، لهجة الهرب تدمر 

فً جزأٌن صدًرا ضمن منشورات المعهد الفرنسً للدراسات العربٌة بدمشق، بٌروت، سنة 

2:45. 

 ا كتاًبا بعنوانك بعض لهجات بدو العرب فً الشرق، ضمن ونشر هو نفسه أٌضً  .9

م2:48 -2:47منشورات كلٌة اآلداب بالجزائر سنتً 
1
 . 

وكان المستغربون الفرنسٌون ٌلعبون أحٌاًنا إلى ترجمة بعض الدراسات اللغوٌة  

 المؤلفة بلغة أخرى غٌر العربٌة، وبٌن أٌدٌنا على سبٌل المثال فقط نموذجان هما:

 كارل بروكلمان  المعروف األلمانً علم اللغة السامً: من تألٌف المستعربموجز  - أ

إلى اللغة الفرنسٌة، ونشراه فً  بمترجمٌهإذ قام المستعربان الفرنسٌان كوهٌن ومارسٌه 

 م.2:21بارٌس 

 العربٌة من تألٌف المستعرب األلمانً المعروف أًٌضا ٌوهان فوك وترجمه إلى   -ب

 م. 2:66الفرنسٌة ووضع مقدمة لترجمته المستعرب الفرنسً كانتٌنو، ونشره فً بارٌس 

 الدراسات األدبية:  -(2

وتأتً هذه الدراسات لتشكل مٌداًنا واسًعا جًدا من مٌادٌن البحث عند المستعربٌن 

روح األمة التً تنتجه وصورة لعلٌتها  الفرنسٌٌن وذلك ألن األدب عموًما تعبٌر عن

 العربًالطبٌعٌة ولنظمها االجتماعٌة، وكان األدب  األمةومزاجها، كما أنه تمثٌل لبٌئة 

 موضع دراسة هؤالء المستعربٌن من أجل التعرف على ذلك كله.

وكان اتصال المستعربٌن الفرنسٌٌن بأدبنا العربً استجابة لتطور الذوق األدبً فً  

ثامن عشر، إذ كان الفرنسٌون قد فً أواخر القرن السابع عشر ومطالع القرن البالدهم 

الٌونانٌة والرومانٌة وصلتها بنفوسهم بعدما استوعبوها، فطفقوا  باآلدابقوا درًعا ضا

ٌبحثون عن عوالم جدٌدة لم ٌسمعوا بها من قبل فً اآلداب المشرقٌة، وقد أثبت النجاح )ألف 

ً فرنسا خاصة والغرب األوروبً عامة، بعد أن ترجمها إلى لٌلة ولٌلة( وراوحها ف

الفرنسٌة أنطوان غاالن كما مر بنا آنًفا وجود هذا الجو األدبً المتقبل الجدٌد، كما أنه فتح 

الباب واسًعا للبحث فً آداب األمم الشرقٌة وفً طلٌعتها األمر العربٌة التً كان الغرب قد 

                                                
.235محمود المقداد، تاريخ الدراسات العربية في فرنسا، ص  1  
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تجرٌبٌة والتأملٌة، عن طرٌق الترجمة التً كانت الجسر الذي استفاد منها العلوم العقلٌة وال

انتقلت علٌه تلك العلوم آنذاك
1
. 

كانت الرحالت قد أخذت تزداد فً أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن  

عشر إلى البلدان العربٌة، وكان الرحالة ٌقصون، عند عودتهم غلى أوطانهم، أحادٌث 

رحالتهم وانطباعاتهم ومشاهداتهم وما جمعوا من معلومات حول بعض جوانب الحٌاة فً 

 ن المبالغة والزخرفة والتلوٌن الساحر.م شًءبأسلوب ممتع شٌق فٌه الشرق 

من الكتب عن الشرق وحضارته، وأخذ الفرنسٌون  شًءوقام الباحثون بتألٌف  

ٌقرؤون ما ٌكتبه هؤالء الباحثون عن الشرق عامة والعرب خاصة ولعل أقدم النصوص 

أن تكون  الفرنسٌة الشاملة فً هذا المجال )المكتبة الشرقٌة( التً صنفها دٌر بلو وأراد لها

بموسوعة تتناول علوم الشرقٌٌن وتارٌخهم وآدابهم وأدٌانهم ونظمهم وعاداتهم  أشبه

وأساطٌرهم، وهنا األثر هو الذي مهد الجو لتعّرف الفرنسٌٌن على اآلداب العربٌة
2
. 

هذه الموسوعة، واتفق على أن  بإنشاءدٌربلو الشرقٌة هً التً أوحت  مكتبةوكانت  

)هولندا(، وأن تصدر بثالث لغات هً: الفرنسٌة واأللمانٌة،  مقرها بلٌدن فً ٌكون

م، وكانت موادها مرتبة على حروف 2:24واإلنجلٌزٌة، وبدأت طبعتها األولى تصدر سنة 

 المعجم.

من هذا العمل، ثم أشرف بعد وفاته  األخٌرفكان غاالن قد شارك دٌربلو فً القسم  

مع دٌربلو ومن بعده غاالن، فً هذا العمل م، على إتمامه وإصداره كله وحده وقد ج27:6

عن الشرق المخطوطة، بعدما ترجماها إلى معروفة كل المواد والمعلومات التً كانت 

 الفرنسٌة.

وربما كان بوسعنا أٌضا أن تتخذ من هذه المكتبة نفسها بداٌة حركة االستعراب  

كل الشؤون العربٌة من الفرنسً تحدًٌدا، تلك الحركة التً عٌنت باطالع الفرنسٌٌن على 

لغة وآداب وتارٌخ وعقائد جغرافٌة، إلى غٌرها من المٌادٌن
3
. 

 :بإمكاننا أن نهم تارٌخ هذه الحركة إلى أربعة مراحل 

                                                
.237ص محمود المقداد، تاريخ الدراسات العربية في فرنسا، 1  

.238، صنفس المرجع  2  
.239ص محمود المقداد، تاريخ الدراسات العربية في فرنسا،  3  
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 م، إلى السنة التً تأسست فٌها ببارٌس 27:6وهً تمتد من وفاة دٌربلو، سنة . أ

مكننا أن نصف هذه م، و28:6ٌالمدرسة الخاصة بتعلٌم اللغات الشرقٌة الحٌة أي سنة 

''كانت مرحلة تلمس الطرٌق إلى الطرٌق العربٌة، وفٌها تكونت االستعدادات  بأنهاالمرحلة 

اتجاه إلى هذه الدراسات فً نفوس بعض المثقفٌن الفرنسٌٌن نتٌجة لآلثار التً تركتها فً 

لٌلة ولٌلة( فً أوائل هذه المرحلة ألفتلك النفوس ترجمة قصص )
1
. 

 التً أسست فٌها المدرسة المذكورة آنًفا إلى  السنةمرحلة التكون: وهً تمتد من  . ب

باقتراح من المؤتمر الدولً  E.I اإلسالمًم التً تقرر فٌها إنشاء الموسوعة 29:6سنة 

العاشر للمستشرقٌن، المنعقد فً جنٌف تلك السنة، وٌمكن وضع هذه المرحلة بأنها تتمٌز ب 

من  أساسعلى  أوورباربٌة فً فرنسا وبثها فً عدد من دول ''ترسٌخ الدراسات الع

استمرارٌة الدراسات العربٌة فً والتنظٌم'' وتأكدت فً هذه المرحلة أًٌضا '' المنهجٌة

 فرنسا''.

 م إلى السنة التً أنجز فٌها نشر 29:6مرحلة النضج: وهً تمتد من سنة  . ت

ة واأللمانٌة واإلنكلٌزٌة، فً أربعة بثالث لغات أوروبٌة هً: الفرنسٌ اإلسالمٌةالموسوعة 

م، ونشهد فً هذه المرحلة أعماالً  هامة وقٌمة ٌنتجها 2:53مجلدات ضخمة، وهً سنة 

عامة. ونالحظ فً هذه  األوروبٌةالمستعربون فً فرنسا خاصة، وغٌرها من البلدان 

بسط هٌمتها أجزاء من الوطن العربً أو  استعمارالمرحلة وسابقتها سعً فرنسا الحثٌث إلى 

م، وتونس 2941م، واحتالل الجزائر سنة 28:9علٌها: فكانت حملة نابلٌون على مصر 

م، وكان لهذا السعً كبٌر األثر فً 2:31م، ثم سورٌة 2:25م، والمغرب سنة 2992

تحرٌض الدراسات العربٌة فً فرنسا إلى درجة عالٌة لما كنت تقدمه للمستعمرٌن من 

رة واإلدارة والتوجٌه والتأثٌر فً هذا البلدان العربٌةمعلومات تسهل علٌهم السٌط
2
. 

 م وأواخر الحرب العالمٌة الثانٌة إلى 2:53مرحلة المعاصرة: وهً تبدأ بسنة  . ث

ٌومنا هذا ونجد فٌها آثار رائعة للمستعربٌن الفرنسٌٌن تدل على منهجٌة متقدمة، وتعمق 

الدراسة العربٌة إذ كان وإلمام، كما تدل كذلك على نوع من أنواع التخصص فً 

                                                
.239، صنفس المرجع 1   

.:23تاريخ الدراسات العربية في فرنسا، صمحمود المقداد،   2  
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المستعربون األوائل ٌأخذون من كل علم أو فرع بطرف فأصبح المعاصرون منهم 

من هذه الدراسات، فنجد بعضهم ٌتخصص  ٌقصرون اهتمامهم وجهودهم على طرف واحد

باألدب الجغرافً العربً
1
. 

II. :االستشراق الفرنسي واألدب العربي 

 فرنسا:  -1

ستشراق ألن علماء الدراسات اإلسالمٌة وأوائل لال األولتعتبر فرنسا المصدر 

المستشرقٌن كانوا من فرنسا، وقاموا بدور كبٌر فً هذا المضمار حتى القرن األخٌر، وقد 

 :اإلسالمعرفنا أن االستشراق الفرنسً قام بمرحلتان مهمتان بعد ظهور 

 مرحلة االستشراق بعد الحروب الصليبية:  . أ

م وبطرس 2167 -2:49رنسً فً عهد سلفستر الثانً ٌعتبر جربرت الراهب الف      

لمعانً القرآن للغة الالتٌنٌة ورئٌس كنٌسة كلونً مترجمالمحترم أول 
2

، وجارا دٌكلٌمون 

م، وإدالر دافبان 2298فً األندلس المتوفً سنة  واإلسالمٌةمترجم عشرات الكتب العربٌة 

حٌٌن والٌهود المسٌ اإلسالمٌةالراهب الفرنسً وعشرات المستشرقٌن وعلماء الدراسات 

 الغربٌٌن. اإلسالمالمستشرقٌن وعلماء  األوروبٌٌن، من أوائل

تأسست عشرات المراكز هذا التٌار الجارف لالستشراق التبشٌري  أعقابوفً 

واالستشراق على أٌدي أدباء الكنٌسة فً الجامعات الفرنسٌة وكل  اإلسالمٌةللدراسات 

 :أووربا

 والعربٌة تأمر من البابا ألوست الرابع إلى رئٌس  اإلسالمٌة قسم الدراسات تأسٌس .2

 م. 2459جامعة بارٌس بتارٌخ 

 تأسٌس المدرسة العربٌة فً مدٌنة رٌمس الفرنسٌة بأمر من سلفستر الثانً. .3

م، بأمر من البابا هونرٌوس 2469مركز تعلٌم اللغات الشرقٌة فً عام  تأسٌس .4

 .الرابع

  من مجلس بقرارهاالمبشرٌن فً طلٌطة أول مدرسة لتعلٌم العربٌة لتخرٌج  تأسٌس .5

                                                
.241المرجع نفسه، ص  1  
األهداف، : نبذة تاريخية، لدى الغربيين اإلسالميةمحمد حسن الزماني، االستشراق والدراسات   2  

.  398، ص2635ترجمة محمد نور الدين عبد المنعم المدارس، مدى فعالية المستشرقون وأنشطتهم،   
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م2461عام  المبشرٌن
1
. 

 لبابا أ خمس جامعات غربٌة كبٌرة بأمر منتأسٌس خمسة أقسام اللغات الشرقٌة فً  .6

 م.2422وبتصدٌق من المجمع الكنٌسً الدٌنً فً عام  كلٌمانس الخامس

 فً فرنسا فً  السوربون جامعةوالعربٌة فً  اإلسالمٌةمركز التعلٌم والبحوث  .7

    القرون األخٌرة. 

وكان لفرنسا النصٌب األكبر فً االستشراق التبشٌري فً هذا المشروع التارٌخً  

الكبٌر
2
. 

 مرحلة االستشراق بعد عصر النهضة: -ب

تراجع المؤسسة بابوٌة فً الغرب واالستٌالء على جزر بلقان بعد منٌة السلطان العثمانً 

م وحكومة السلطان سلٌم األول وسلطان سلٌمان القانونً، نشأت 2592محمد الفاتح فً عام 

 اإلسالمٌة واإلمبراطورٌة ناحٌةعالقات جدٌدة بٌن المؤسسة البابوبة والحكومة الفرنسٌة من 

 من ناحٌة أخرى.العثمانٌة 

م بموافقة السلطان 2645وقد اختار فرانس األول ملك فرنسا اإلقامة فً تركٌا عام  

العثمانً، ومنذ ذلك الوقت بدأت العالقات واالتفاقٌات الحسنة، وكانت أولى خطوات الغرب 

 والعربٌة، وقد واإلسالمٌةفً هذه المرحلة الجدٌدة القٌام بمهمة شراء المخطوطات الشرقٌة 

بجمعه لتلك الكتب عهد بهذه المهمة إلى وفد فرنسً برئاسة وٌلٌام بوستل، وقد وضع بوستل 

 .اإلسالمٌةالمخطوطة الكثٌرة ونقلها إلى الغرب أساسا لبحوث المرحلة الجدٌدة للدراسات 

عن خصائص االستشراق  اإلسالمٌةوٌتحدث مؤلف كتاب االستشراق والدراسات  

 الفرنسً: فٌقول:

موجودة فً معظم أنشطة المستشرقٌن والعلماء المتخصصة فً  اإلسالممناهضة  إن أوال:

 فً فرنسا. اإلسالمٌةالدراسات 

أن االستشراق الفرنسً كان معلما ورائًدا ونموذًجا اقتدى به االستشراق الروسً، إذ  ثانيا:

لعلٌا فً أن المستشرق الروسً الفرنسً الكبٌر دوساسً استطاع تأسٌس المدرسة التهذٌبٌة ا

جامعة بطسبورج التً تصدت لالستشراق فً روسٌا
1
.  

                                                
.3:9ص محمود المقداد، تاريخ الدراسات العربية في فرنسا،  1  
.3:9لدى الغربيين، ص اإلسالميةمحمد حسن الزماني، االستشراق والدراسات   2  
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  هولندا: -2

والعربٌة فً أوروبا لندن  اإلسالمٌةمن أعظم األسماء التً طبعت على أغلفة الكتب 

مطبعتها واختراع حروف الطباعة العربٌة فً مدٌنة  تأسٌسقدم  اشتهارهاولقد ساعد على 

والعربٌة وقد أدت أٌضا إلى توجه الكثٌر من  اإلسالمٌةلندن من أجل طبع الكتب 

الغربٌٌن  اإلسالمٌةوالعربٌة وعلماء الكتب، وعلماء الدراسات  اإلسالمٌةالمخطوطات 

والباحثٌن والمستشرقٌن إلى تلك المدٌنة حتى صارت هولندا المصبغة الثانٌة، هذا 

 فً الغرب. اإلسالمٌةاالستشراق والدراسات 

 لطباعة العربٌة قبل هولندا بعدة عقود فً المؤسسة وقد بدا اختراع حروف ا -

م فً لندن، وكانت هذه المدٌنة دائًما 26:1فً عام  روما، وقد بدأت هذه الطباعة الكنسٌٌن

والعربٌة على مدى  اإلسالمٌةالكتب  طباعةفً المرتبة األولى فً أوروبا والغرب فً 

 سنة إلى حد الٌوم. أربعمائة

 بر المشروعات البحثٌة العلمٌة المطبعة الطرٌق أمام كثٌر واكوقد مهد وجود هذه  -

والقرآنٌة فً لندن، وقد كانوا الباحثٌن والمؤلفٌن من دول  اإلسالمٌةنطاق الدراسات فً 

 مختلفة ومن الغرب
2
. 

 بين يدي الكتاب: فرنسا والمشرق العربي: 

 لقد فرنسا محور هذه العالقات منذ أن صحت على مدٌر الشرق العربً على أوروبا  -

والذي اجتاز شبه جزٌرة األندلس، ولقد اجتازها أٌضا عبر جٌاد البٌرٌة إلى بالد الغال 

 )فرنسا( وكان ذلك فً بداٌة تحقٌق حلم تارٌخً.

لى الخلٌفة وقد ألفه موسى بن نصٌر نظرة على سهول أوروبا الواسعة وكتب إ 

األموي بحلمه فً أن ٌعود إلى عاصمة الخالفة فً دمشق وهذا عندما وصل إلى بالد 

األندلس، وقد كان تحقٌق ذلك الحلم ٌتطلب أن ٌفتح فً طرٌق عودته الشاطئ الشمالً للبحر 

 المتوسط حتى عمل إلى تركٌا الحالٌة فٌجتاز إلى بالد الشام.

التً صدمته عملٌا بالقرب من مدٌنة بواتٌٌه هً نقطة الصدام األولى إن فرنسا  

، وقد جرت بٌن جٌوش المسلمٌن بقٌادة عبد 843الفرنسٌة فً موقعه بالط الشهداء سنة 

                                                                                                                                                   
.::3ص محمد حسن الزماني، االستشراق والدراسات اإلسالمية لدى الغربيين،  1  

.411، صنفس المرجع 2  
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الرحمان الغافقً وجٌوش الفرنجة بقٌادة شارل مارتل، وقد توقفت بعدها موجة الزحف 

ر العرب بعدها سنة وأخذت فً االنحسار التدرٌجً الذي استمر نحو ثمانٌة قرون، وقد غاد

بسقوط آخر معاقلهم فً األندلس 25:3
1
. 

ربما كانت الفرنسً،  باآلدابعرف فٌما بعد  قد نشأ النتائج الثقافٌة لهذا الصدام ما 

ذاته، وقد حدثت موقعه رونسٌفو بعد أقل من خمسٌن عاًما على موقعه  مدٌن لهذا الصدام

ن الذٌن قد أبدت مؤخرة جٌوشهم بقٌادة بٌن المسلمٌن والفرنسٌٌ 889بالط الشهداء سنة 

روالند ابن أخ اإلمبراطور شارلمان، وقد أصبح بطالً ملحمة شعرٌة كتبت باللهجة 

النوزماندٌة، وأصبحت النواة األولى الستقالل األدب الفرنسً عن الالتٌنٌة
2
. 

وقد دار موضوع الملحمة حول صداع البطل المسٌحً مع األعداء المسلمٌن وفً  

الصداع كان النموذج الشرقً العربً ٌتجسد داخل فرنسا من خالل الفتوحات الجزئٌة  فترة

التً لم تتوقف حتى بعد موقعه بالط الشهداء فً بواتٌٌه، ٌقول جوستاف لوبون عن هذه 

بفرنسا بعد ذلك، وقد سلم  أقامةالفترة: ''إن العرب أخذوا ٌستردون مراكزهم السابقة وقد 

، واستولوا على األرال ودخلوا مقاطعة سان 848بروفانس إلٌهم  حاكم مرسٌلٌا مقاطعة

ودامت إقامتهم فً مقاطعة البروفانس، حتى نهاٌة القرن العاشر المٌالدي،  :99ترونٌر 

، وتقى بعض المؤرخٌن أنهم بلغوا مدٌنة 46:وأوغلوا فً مقاطعة الغالة وسوٌسرا سنة 

 مٌس...

ا بل ولك ٌكن شارل مارتل قد استطاع أ      ًٌ ن ٌطرد العرب من أٌة مدٌنة احتلوها عسكر

علٌه من البلدان، وكانت النتٌجة المهمة  استولواأنه اضطر إلى التقهر أمامهم تارًكا لهم ما 

عنها انتصاره، أنه جعل العرب جرأة على غزو شمال فرنسا'' أسفرالوحٌدة التً 
3
 . 

ولعل شدة االقتراب بٌن النموذج الشرقً والعربً وسكان بالد فرنسا قد جعلوا هذه  

البالد تعجب بالنموذج الحضاري العربً وٌفضلونه على نموذج جٌرانهم الفرنجة الذٌن كان 

غالة  لعرب وأبعادهم، ٌقول رٌنو: ''إن أصالهلهد اشارل مارتل، وكانوا ٌسعون  إلٌهمٌنتمً 

بالحضارة الرومانٌة ولذا نظروا إلى الفرنجة على أنهم قوم غٌر  كانوا قد احتفظوا

                                                
.9، ص8::2د.أحمد درويش، االستشراق الفرنسي واألدب العربي، الهيئة المصرية العامة للكتاب،   1  
.9، ص نفس المرجع  2  

  3  .:اق الفرنسي واألدب العربي، صد.أحمد درويش، االستشر
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 ألنهمتحضرٌن قد احتفظوا بالحالقة الجرمانٌة، وخنق رجال الدٌن على شارل مارتل 

، وكان العرب قد تركوا لهم، وقد استمرت هذه واألدٌرةالكنائس  ممتلكاتاستولى عل 

ة عن تسامح الوالً العربً عقبة بن األخطاء فً عهد شارلمان وتتحدث المصادر المسٌحٌ

الحجاج واحترامه لرجال الدٌن المسٌحً والكنائس
1
. 

واإلحساس بقٌمته هو الذي دفع الفرنسٌٌن فً فترة  العربًبالنموذج  اإلعجابان قد ك 

ما بعد المواجهات الساخنة إلى البحث عن المنجزات الحضارٌة العربٌة، ولقد هذه فً 

م فً ٌد 2196الحادي عشر مٌالدي، حٌن سقطت طلٌطة سنة  فترات مبكرة منذ القرن

الملك إلسبانً الفرنسً السادس، بارع اإلسبان والفرنسٌٌن وعلى رأسهم مطران المدٌنة 

رٌمون وهو فرنسً إلى العكوف على كنوز المخطوطات العربٌة فً المدٌنة المستسلمة 

 لدراستها وترجمة جانب عنها.

المخطوطات العربٌة وبحثهم عنها وأعطتهم فترة الحروب قد استمر الفرنسٌٌن نحو  

الصلٌبٌة منفًذا جداجدا نحو معقل هذه المخطوطات فً الشرق، وقد جلبوا الكثٌر منها حتى 

 -2166بٌن منفذ ) أسامةأصبحت هدًفا مقصوًدا لبعض غاراتهم بتمجٌدات الفارس العربً 

ء الصلٌبٌٌن على مكتبة أثناء رحلته من م( فً سٌرته الذاتٌة عن حزنه الشدٌد الستٌال2299

من أوالدي وأوالد أخً، وحرمنا ذهاب ما ذهب  سالمةفهو على مصر إلى الشام فٌقول: ''

ذهب لً من الكتب فإنها كانت أربعة أالف مجلد من الكتب الفاخرة فإذا ذهابها  المال إال ما

 عشت''. حرازة فً قلبً ما

كان تزاٌد المخطوطات العربٌة القادمة من األندلس أو الشرق ونشاط حركة الترجمة  

بالمترجمات العربٌة إلى الالتٌنٌة منذ القرن  إحصاءاتإلى الالتٌنٌة، دائًما للقٌام بإعداد 

''لٌكلرك'' ثالثمائة مترجم حتى القرن الثالث عشر منها تسعون فً  أحصىالثانً عشر، وقد 

فً الفٌزٌاء والطبٌعة وسبعون فً الرٌاضة والفلك، وكلهم فروع تتصل الطب وتسعون 

العلم التجرٌبً وتدل على مدى استفادة العقلٌة األوروبٌة فً فتر تكوٌنها بالتقدم  بفلسفة

العربً فً هذا المجلد
2
. 

                                                
.:1ص،  نفس المرجع  1  
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وقد ازدادت حركة البحث عن المخطوطات العربٌة وتصنٌفها فً فرنسا فً القرون  

المهمة فً القرنٌن السابع والثامن عشر، وكان  الثقافٌةذلك بتشكٌل الظواهر التالٌة، وكان 

لك لوٌس الرابع عشر، وقد كانت من الوزٌر الشهٌر كولبٌر لتزوٌر مكتبة الم بأمرذلك 

ري من العاصمة العثمانٌة اسطنبول التً كانت مكتبتها العامة والخاصة تعج تشت

 بالمخطوطات العربٌة.

المماثلة خالل القرن الثانً عشر منها: بعثة بول لوقا، وبعثة أنطوان  اختلفت البعثات 

شفهٌة لم  بالرواٌاتلٌلة، وقد أكملها خاللها على مخطوطات أللف لٌلة و جالون التً عثر

231تكو مدونة، وقد قام بترجمتها إلى اللغة الفرنسٌة ق 
. 

مثل  29وازدادت المخطوطات العربٌة فً المكتبات العامة والخاصة فً فرنسا، ق  

مكتبات لوٌس الرابع عشر وكولبٌر ومازاران  وجالون وقد وصل عدد هذه المخطوطات، 

ومع تزاٌد اإلحساس بأهمٌة هذه المخطوطات فكر لوٌس السادس عشر فٌما بعد فً مشروع 

وطات العربٌة إلى الفرنسٌة لكنه مات قبل أن تحقق طموح بهدف إلى ترجمة كل هذه المخط

خطته
2

   

 

  

                                                
.21ص، نفس المرجع  1 

.22اق الفرنسي واألدب العربي، صد.أحمد درويش، االستشر  2  



                                                                                                  خـــــاتمـــــة
 

 

49 

أهم النتائج التً توصلت إلٌها من خالل دراستً الموضوع المستشرقون وتارٌخ 

 .-المدرسة الفرنسٌة نموذجا –األدب العربً 

 ن الشعر العربً نشا وتطور عن السجع الذي بدوره تطور إلى الرجز أي تطّور إ -

األغانً العمل واألهازٌج الشعبٌة الذي كان الناس ٌرّددونه فً سفرهم، وقد نشأ أٌضا عن 

 عن الترانٌن الدٌنٌة التً كانت تردد فً المعابد.

 بالشعر الفارسً. رالتأثّ إن الشعر العربً قد نشأ بفعل 

 ها العرب آداب الرفٌعة وهً الرسمالشعر هو من الفنون الجمٌلة التً ٌسمٌ -

 والشعر، ومرجعها إلى تصوٌر جمال الطبٌعة.والموسٌقى 

 وقد قسم العرب الشعر إلى الفخر والحماسة والمدح والرثاء والعتاب والغزل. -

لالستشراق أهمٌة بالغة فً األوساط األدبٌة حٌث توسع مفهومه وأصبح علما مستقال  -

 له قواعده وأسسه وكٌانه.

 وأوائل  اإلسالمٌةراسات تعتبر فرنسا المهد األول لالستشراق ألن علماء الد -

 المستشرقٌن كانوا من فرنسا.

 األول بعد الحروب  اإلسالم ظهورعتمد على مرحلتٌن بعد إن االستشراق الفرنسً إ -

 الصلٌبٌة والثانٌة بعد عصر النهضة.

 تعتبر الدراسات العربٌة من الفنون الثقافٌة العربٌة التً اهتم بها المستعربون  -

، وقد اعتمدوا على الترجمة إلى اللغة المخطوطاتالفرنسٌون حٌث عملوا على نشر 

 من اللغة العربٌة إلى الالتٌنٌة. 21و 21الفرنسٌة، وقد ترجمت أًٌضا فً القرنٌن 

 إن فرنسا هً نقطة الصدام األولى التً صدمته عملٌا بالقرب من مدٌنته بواتٌٌه  -

  الفرنسٌة.
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