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حمًدا كثيرا على ما كما ينبغي لجالل وجهه و عظيم سلطانه أخيرا الحمد ّلله أوال و  

 .التابعينو الصالة و السالم على محمد رسول ّللاه و صحابته إليه، وصلنا أ

م بالشهكر الجزيل و اإل  على فتيحة الفاضلة هشماوي  لى األستاذةمتنان الخالص إنتقده

 .توجيهاتها و صبرها علينا خالل إنجاز هذا البحث المتواضع

ساهم من لى كله من و إ قسم اللهغة العربية و آدابهاأساتذة  الى كله  و الشهكر موصول 

 .قريب أو من بعيد في هذا البحث

 

 بن كلثوم عائشة...........شكرا 



 

 

و منحتني الحياة ،وأحاطتني  ثمرة جهدي الى الّتي حملتنيأهدي 

 .أّمي الغالية...........بحنانها

حفظه  بي العزيزأل من أجلي و وّفر لي كل وسائل الّراحة من ناظ إلى

 .للاّ 

 .لى سندي في هذه الحياة إخوتيإ

 .إلى كّل األصدقاء و الّزمالء

 

 .........                  بن كلثوم عائشة  



 



 

 

 

مقدمةال  
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حيموالصالةوالسالمعلىأشرفالمرسلين    الرحمنالره دبسمّللاه األمينصلىمحمه

عليهوعلى ونحمدّللاحمداالدينيومإلىأصحابهالمهتدينومنتبعهمبإحسانّللاه

ابعدآمين،دادمنعندهنسألهالتوفيقوالسو ورعايتهونهلىععكثيرامباركا :،أمه

سالم ف عالمنااإلاآلراءفتتحولهدبياتالعربية،تهاستشراقف األظهوراإلمنذ   

منأكثر،وكثرالجدلحولمعناه،وعننشأتهودوافعه،ومعارضومابينمؤيهد

ه .ذلكعنمنافعهومضاره

القويةعلىأدبناالعرب حيثأخرجهمندائرةالعزلةتأثيراتهستشراقلإلأنوالواقع

راإلإلى الجوانب،دبيةالحديثةمنكلهف النهضةاألكمالعبدورافعاالنفتاحوالتطوه

نفسهممكانةراقيةضمنوع النخبةالعربيةيؤسسواألأنالمستشرقيناستطاعكبار

المثقفةالت عاصرتالنهضةالعربيةالحديثةحيثيرونفيهمالمثالف المنهجيةو

.الدقةكداخالصواإل

وتعلقهمإعجابهمإبداءوطهحسينمنهؤالءالمثقفينالذينلميتوانواف 

لشعرالجاهل بصفةتهمللتراثالعرب بصفةعامةوابالمستشرقين،خاصةف دراس

.خاصة

ستشراق؟وماه دوافعه؟ومامفهوماإل:التساؤالتالتاليةطرحإلىوهذايقودنا

كيفكانتأثيرهعلىروادهذهوالحديثة؟األدبيةالذيلعبهف النهضةلدورماا

.؟النهضة

اختيارهذاالموضوعهوالرغبةف معرفةنظرةهؤالءإلىالحافزالذيدفعناإن

.ف الفكرالعرب تأثيرهممدىالتراثالعرب ،وإلىالمستشرقين

الومنهجاف هذهالدراسةالتحليل ،سبيالمنهجالوصف بحثناهذاعلىواعتمدناف 

.ستشراقباإلوحاولناجمعماتعلق

.وخاتمةومدخلوفصلينإلىمقدمةالبحثنقسمنأواقتضتهذهالدراسة

عواملهاحيثأهموالحديثةمفهومهااألدبيةلمدخلتناولنافيهموضوعالنهضةفأماا

،ثمتطرقنااالصطالح الحديثةوتعريفهااللغويواألدبيةهضةماهيةالنإلىتطرقنا

.ذكرأهمالعواملالت ساهمتف هذهالنهضةإلى





 مقدمة
 

ب  
 

ةيومعرفستشراقكعلموكظاهرةحضاريةنضعاإلأنحاولناف الفصلاألولأماو

،ثمومراحلتطورهنشأتهفبحثناف تعريفاتهلغةواصطالحاثمطارهالتاريخ ف إ

ستشراقيةوأهمأعالمكلهذكرأهمهالمدارساإلإلىدوافعهالت أوجدته،وصوال

.مدرسة

للشعرالجاهل ،حيثثرالمستشرقينف دراسةطهحسينإلىأتطرقناوالفصلالثان 

ةالشعرالجاهل ذاتيةلطهحسين،ومنهجطهحسينتناولناالسيرةال ،ثمحولصحه

الذينعنواعلىأثرالمستشرقينف طهحسين،وذكرناأهمالمستشرقينحاولناالتعرف

نيمدىتأثرطهحسإبرازين،ثمتشرقسةالشعرالجاهل ،طهحسينوالمسبدرا

بمبحثعنآراءالثان وختمناالفصل".صاموئيلمرجليوث"بالمستشرقاالنجليزي

.لطهحسين"ف الشعرالجاهل "النقادحولكتاب

مننتائجحولموضوعإليهكانتالخاتمةأوجزنافيهاماتوصلناوف آخرالبحث

.البحث

رهاف ستشراقوأثسفةاإلبفلاكت"ف بحثناهذا،الت استعنهابهاومنأهمالمصادر

لنجيب"المستشرقون"،وكذاكتاب"ايلوفيتشسمألحمد"األدبالعرب المعاصر

ةالشعرالجاهل "دراساتالمستشرقين"وكتاب،قيق الع لعبدالرحمن"حولصحه

طهل"ف األدبالجاهل "،و"لجاهل ف الشعرا"ضافةالىكتابهذاباإل"بدوي

.حسين

تناولالت تقلهةالمصادروالمراجع:منالصعوباتالت اعترضتناف هذاالبحثه 

.باألدبالعرب وخاصةالحديثمنهستشراقالجانبالمتعلهقبعالقةاإل

همنالقبولوالرضىوف األخيرأرجوأنينالهذاالعمل .حظه

،الت أحاطتنا"هشماويفتيحة"والبدف الختاممنكلمةشكرلألستاذةالمشرفة

.توجيهاتهابرعايتهاو  
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 نهضة لكلمة الحضاري المفهوم.1

 فيها بدا التي الحقبة على كتسمية ونقاده األدب في الباحثون أطلقه ما على ينطبق قد    

 عام بغداد سقوط منذ الزمه الذي االنحطاط بعد نشاطه ويجدد عافيته يستعيد العربي األدب

 وخاصة ثقله بكل العربي المشرق صدر على برك الذي العثماني الحكم نإبا وهذا 8521

 (.والعراق فلسطين سوريا، لبنان،) الشام بالد

 الفكر فجره الذي األنوار عصر أو االنبعاث لعصر موازية ةيقظ أو نهضة كلمة وجاءت  

 مسارها في مجتمعه ووضعها واألدبية والفنية العلمية القيم استعاده اجل من  وربياأل

اإلنسان و للحضارة خدمة الصحيح
(1)

. 

 :نهضة لكلمة اللغوي المفهوم-2

 فعل من النون باب وفي العرب لسان في معانيها وردت اللغوي مدلولها في النهضة   

 أي وانتهض ونهوضا نهضا ينهض نهض عنه والقيام الموضع من زخالب: النهوض نهض

 .قام

  شديلرو األعرابي ابن شدنوا

  نمختنقا بالريف كأنكما                انتهاض و حدر ودون

  االغفال لبعض األصمعي شدنوا

 العصير الطهرالي لدن من                   طهيري في الرعدة تنتهض

 إلى وصل حتى رتصاخوباال قتالللانهضو: وتناهضوا القوم انتهض فإنتهض، أنا وأنهضته

والقوة الطاقة: والنهضة القول
(2.) 

 في والفنية األدبية نهضتهم بدء في استعملوها أن ربيينواأل سبق فقد  نهضة كلمة معنى أما

 ثم اإليطاليون والفنانون األدباء بها انطلق يوم عشر والسادس عشر الخامس القرنين
                                      

 .11ص ،1991 ،1لبنان،ط للماليين،بيروت، العلم دار النهضة، عصر أدب: البقاعي شفيق -(1) 

 .1911 ،1ط ،3ج والنشر، للطباعة صادر دار نهض، مادة العرب، لسان: منظور ابن -(2) 
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 الكلمة وتعني غرارها على جسوالن القديمة والرومانية اليونانية بااآلد بعث في الفرنسيون

 على أطلق لذلك الجديدة الوالدة أو باالنبعاث ترجمتها ويمكن Renaissance بالفرنسية

األنوار عصر أو ثبعاناال عصر الحقبة لكت
(1)

 

 االنبعاث أو التحديث معنى جوهرها في تحمل تضل نهضة كلمة إيضاحات تعددت ومهما

 .العربي ألدبنا حدث كما السبات من اليقظة أو

 :األدبية النهضة مفهوم-3

 عبد محمد بظهور بدأت التي الفكرية اليقظة بعد طبيعتها هي كما األدبية، النهضة جاءت   

 أن بعد واسعة بخطوات وتقدمت الفرنسية الحملة بعد هاتشعل تدتشوا الحجاز، في الوهاب

 في شاملة صناعة إقامة محاولة في الغربيين بالعلماء واستعان الحكم إلى علي محمد جاء

 أكملوا الذين األزهر شباب خيرة الوطن إلى عاد أن وبعد بالذكر، جديرة مراتثب أتت البالد

 .الغرب في دراساتهم

 عبده محمد ونظرية األفغاني الدين جمال بثورية ينطلق أن الشعب استطاع هنا ومن 

 وسرعة تقدمه طريق في وقفت التي التحديات من الرغم على عرابي أحمد نيةطوو

تطوره
(2.) 

 نابليون قدوم بتاريخ بدأت المفكرين من العديد يحددها كما الحديثة األدبية النهضة  إن 

العشرين القرن مطلع في امتدت حقبة ليشكل 8971 عام مصر إلى رتببونا
(3)

. 

 التحجر رغم واجتماعا واقتصادا وسياسة وفكرا لغة العربية النهضة انطلقت هذا ومن

 أصحاب يكونوا ولم فاتحين غزاة األتراك كان" العثمانيون مهمائدعا رسخ اللذين والتجهيل

والسياسة الحكم في نظام وال حضارة
(1)

. 

                                      

 .11ص النهضة، عصر أدب: البقاعي قيفش -(1) 

 ،1991 ،1ط القاهرة، العربي، الفكر دار المعاصر، العربي األدب في وأثرها االستشراق فلسفة: سمايلوفيتش أحمد -(2) 

 .11ص

 .11ص ،4112 ط،.د القاهرة، والتوزيع، لنشر غريب دار العربي، واالدب الفرنسي االستشراق: درويش أحمد -(3) 
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 .والتنوير والحركة النهوض نحو واإلبداع التجديد نحو هطريق يأخذ ألن أقوى الحافز كان

 رافقوه وأدباء  وعلماء علمي ربمخت من معه ملهحوما مصر على بونابرت نابليون حملة إن

 جديدة وحضارة جديدة ولغة ياورق وأدبا علما ذلك من تستفيد مصر من جعلت رحلته في

 .باالنفتاح واالنكماش بالعلم التخلف مواجهة على الجرأة لديها وأصبح

 الشعلة وأضاءت العربي العالم في الحديثة العلمية اليقظة إلى اقةبالس هي مصر كانت إذن

 وحولتهما الوهابية يلرع ذهاب مع الحجاز في دتمخ التي الفكرية الحركة وتبنت العلمية

 القرن بدايات منذ تحولت والتي العشر التاسع القرن أواخر في األدبية اليقظة إلى معا

بأسره العربي العالم أثارت التي الشاملة األدبية النهضة إلى العشرين
(2)

. 

 الحديثة األدبية النهضة عوامل-4

 النهضة في المؤثرات هذه أول من لعل مختلفة عوامل األدبية النهضة هذه وراء كان لقد

 .الحديثة األدبية

 والطباعة النشر دور إنشاء-أ

 دورا كان األمام إلى لفنون اوسائر األدب دفع في والطباعة النشر دور لعبته الذي الدور إن

 العلم نطاق وسعت أنها إذ ومقروءة مكتوبة وإيصالها الكلمة بعث في ساهم حضاريا

 .األدباء بين والتأليف النشر على وشجعت الكتب طباعة من وزادت والمعرفة

 سنة بيروت إلى مالطا من معهم ونيلياإلنج المبشرون نقلها التي االمريكية المطبعة تعتبر

 اليسوعيون أقامها التي وليكيةثالكا مطبعة تليها ثم عشر عتاسال القرن في مطبعة أول 8181

 الحديثة الكتب ونشر الثقافة بث في فعال أثر المطبعتين لهذين وكان 8111 سنة بيروت في

 أرض على نطاقها واتسع النشر دور تعممت المطبعتين هاتين وبعد النهضة إيقاظ مجال في

                                                                                                                    

 .11ص ،1911 ،2ط مصر، المعارف، دار مصر، في المعاصر األدب:  ضيف شوقي -(1) 

 .143ص المعاصر، العربي األدب في وأثرها االستشراق فلسفة سمايلوفيتش، أحمد -(2) 
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 الوطنية المطبعة ثم جيوس، جوار القديس مطبعة تأسست 8111 سنة ففي وسوريا لبنان

(1)8189 سنة الخوري خليل لشاعر السورية
. 

 نهضة الطباعة نهضت حيث الطباعة مجال في سباقة كانت األخرى هي مصر أن نجد كما

 مصنعا وأسست بوالق مطبعة إلى عنايتها الحكومة وجهت إذ إسماعيل عهد في عظيمة

 ثم المعارف جمعية مطبعة أهمها أهلية مطابع عدة بوالق مطبعة بجوار وأنشئت للورق،

 لمحمد النيل وادي ومطبعة الرابع كرلس االبن أوربا من جلبها التي القبطية األهلية المطبعة

باإلسكندرية الوطنية والمطبعة المدارس روضة محلة ومطبعة أفندي سعود أبي
(2)

 وغيرها ،

 والنهوض عليها اإلطالع وتيسير الحديثة الكتب نشر في بناءا دورا أدق التي المطابع من

 عدد الفترة تلك في طبع قد أنه كله ذلك إلى أضيف وإذا التعليم، وشؤون واألدب باللغة

 ومقدمته خلدون ابن وتاريخ السائر والمثل األغاني بينها من األصلية الكتب أشهر من عظيم

 الرازي وتفسير العلوم، وإحياء الفريد العقد ثم االجتماع علم في العرب  مفخرة تعد التي

 السلف بنتاج العقول بتنظيم إخراجها بعد قامت التي العلمية العرب نفائس من وغيرها

وتقويمها اللغة وتهذيب
(3)

. 

 :والتعريب الترجمة-ب

 لم إذا ، ونثره شعره في األدب شأن  وهكذا جديد دم يلزمه فني مجال أي في اإلبداع إن

 نفسه على منطويا ذاته على منكمشا يبقى تطورا تفوقه أو توازيه بابآد األدب يتطعم

 في هاما دورا العالمي اإلنساني التراث نقل في والتعريب الترجمة لعبت ولقد وشعبه،

 الحلول إيجاد على وساعدت المشاركة فأوجدت اإلنساني، المجتمع لحياة الصورة إخراج

 .عااألوض لهذه الممكنة

                                      

 .141ص النهضة، عصر أدب: البقاعي فيقش -(1) 

 .142ص المعاصر، العربي األدب في وأثرها االستشراق فلسفة: سمايلوفيتش أحمد -(2) 

 .141ص نفسه، المرجع: سمايلوفيتش أحمد -(3) 
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 عندما له ةنحسا الفرصة كانت وقد المجال هذا في األوائل الرواد من الطهطاوي رفاعة يعد

 أكثر بترجمة قام ثم الفرنسية،  متعلف فرنسا إلى مصرية بعثة ألول إماما علي محمد أرسله

 تخليص إلى االبريز تخليص "كتابه تأليف في بدأ ثم ورسالة، كتاب بين مؤلفات عشرة من

عليها التعرف وأهمية الغرب حضارة حول الكتاب موضوع ويدور" باريز
(1)

. 

 واألفكار والعلوم بالمعارف العربي األدب لتخصيب المبادرين أول من اللبنانيون كان لقد

 ناصية المتالك أهلتهم يتقنونها كانوا التي اللغات أن حيث الغرب، آداب في التقدمية

 فترجم الغرب، إلى العربي الفكر نقل وفي الشرق، إلى الغربي الفكر نقل في الترجمة

 الكوميديا الراشد أبو عبود وترجم الالتينية إلى سينا ابن ةعيني اللبناني أكرم أبي المطران

 في  البستاني سليمان العربي والفكر والشعر األدب واتحف اإليطالية عن تيلدان الهيةالإل

العربي النقد مكانة تدعيم في ساهمت نقدية مقدمة مع شعرا هوميروس إللياذة ترجمته
(2)

. 

 حركة كانت الترجمة ألن نهضة أدب عصر في الغنى نجد الترجمة  ميدان في توغلنا وكلما

 القادمة العصرية األفكار على واإلطالع الجديد الوعي وبعث التطور، عجلة دفع في فعالة

 على الشرق أبناء تعريف في األكبر الفضل والتعريب لترجمة يكون وبهذا أوربا، من

 .العرب لبالد والفلسفية والفكرية واإلجتماعية العلمية الحديثة المبادئ

 :والمجالت الصحف-ج

 من متعددة جوانب في األعمق األثر النهضة عصر في والمجالت الصحف إلصدار كان

  التطور إزدياد أجل من واألخالق واألدب الثقافة ونشر الوعي بث منها اإلجتماعية الحياة

 .العربية األقاليم كافة في العلم محله ليحل الجهل ومحو

                                      

 .11ص ،4111 ط،.د الحديث، الكتاب دار الحديث، العصر في العربي الشعر مدارس: التواب عبد محمد الدين صالح -(1) 

 .134ص المعاصر، العربي األدب في وأثرها االستشراق فلسفة: سمايلوفيتش أحمد -(2) 
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 عصور عن ورثتها التي القديمة أدرانها من اللغة تحرير على الصحافة ساعدت وهكذا

 التي األثقال من ذلك وغير اللفظي والزخرف والمحسنات السجع، والسيما االنحطاط

تحتها رزخت
(1)

. 

 الصحف كانت حيث ولغته عقليته في بالشعب النهوض عوامل أقوى من تعد فالصحافة

 .العربي العام الرأي وتنوير االخبار لنقل الوحيدة الوسيلة هي والمجالت

 إلى تحريرها وعهد 8181 عام صدرت التي المصرية الوقائع هي عربية جريدة أول كانت

الدين شهاب والشيخ العطار حسن الشيخ
(2)

. 

 ومن والعلوم، واألفكار األخبار نقل في وصدى أثر اللبنانية والمجالت لصحف كان ولقد

 وبعدها 8198 عام نقال سليم أسها التي األهرام:" هي اللبنانيون أسسها التي الصحف أشهر

 لسليم الحديد والعصر 8199 سنة صنوع يعقوب أسسها التي الزرقاء النظارة صحيفة

النقاش
(3)

 من الهائل العدد بدورها أصدرت التي والمطبوعات المطابع إلى باإلضافة هذا. 

 .الحاضرة النهضة تكوين في األكبر الفضل لها يرجع والمجالت والصحف الكتب

 زيدان جيلجر الهالل مجلة فكانت منابرها على األدب معارك  تضيخ التي المجالت أما

 كانت التي المجالت من ذلك وغير... أنطوان لفرح والجامعة الصروف، ليعقوب والمقتطف

والحضارة األدب خدمة إلى كلها تهدف
(4)

. 

 .الحديثة األدبية النهضة في مهما عامال كانت األخرى هي الصحافة أن يتضح هنا ومن

 :والمكتبات الكتب-د

                                      

 .113ص النهضة، عصر أدب: البقاعي فيقش -(1) 

 .41ص الحديث، العصر في العربي الشعر مدارس: التواب عبد محمد الدين صالح -(2) 

 .141ص النهضة، عصر أدب: البقاعي فيقش -(3) 

 .112،صالسابق المرجع-(4) 

 



 عواملها وأهم مفهومها األدبية النهضة  :المدخل

8 

 

 اليقدرونها أناس أمرها يتولى المساجد في مبعثرة التراث كتب  وخاصة الثمينة الكتب كانت

 من كثير وتسرب ففرطوفيها، البالد في والثقافية الفكرية لنهضة أهميتها مدى يدركون وال

 فأنشئت اسماعيل عمر جاء حتى كله والعالم أوروبا مكتبات إلى واألدبية العلمية كنوزها

 والزوايا المساجد في مبعثرة كانت التي الكنوز هذه وجمعت الكتب، دار الحكومة

 ولما وفاته، بعد باشا حسين مكتبة من اشترتها كتاب ألفى إليها وضمت وغيرها رحة،ضواأل

   من الحكومة فابتاعت الشرق، في الكتب هواة أكبر من وكان فاضل مصطفى األمير توفي

 المؤسسة لهذه نواة ذلك الكتب،فكان دار إلى وضمتها كتاب أالف  ثالثة على مايزيد مكتبته

والنمو اإلزدياد في أخذت التي
(1)

. 

 الكتب، دار إلى بوالق بمطبعة القديمة الكتب احياء على يشرف كان الذي األدبي القسم وقدم

 األغاني أمثال من األدبية الكتب أمهات وإخراج تصحيح على أنشئ أن منذ عكف الذي وهو

التراث كتب من وغيرها
(2)

. 

 والتأليف البحث في والحقول المجاالت شتى في العاملين األدباء قافلة مع  المسيرة هذه ومع

 مستهل في مكتتبين وأبرز غنى التراثي غناها على ازدادت عربية مكتبة تجمعت والترجمة،

 وعيينيسال لألباء الشرقية والمكتبة األمريكية الجامعة مكتبة هما بيروت في النهضة عصر

 الكتب بدار تدعى وكانت االنتداب عهد في تأسست التي الوطنية المكتبة دور جاء وبعدها

 التي الكبرى المكتبات بعد فيما إليها ضم كما والغرب الشرق من الكتب لها استجلبت حيث

وغيرها تيمور أحمد العالمة مكتبة مثل المفكرين كبار يمتلكها كان
(3)

. 

 إلى ونقلها العلوم زدهاراو المعرفة نشر في الفعالة العوامل من والمكتبات الكتب كانت

 .بنيانها ويرتفع تنمو بدورها أخذت التي المدرسة طريق عن الناس أبسط

 :والمستشرقين تشراقاإلس-ه

                                      

 .44ص الحديث، العصر في العربي الشعر مدارس: التواب عبد محمد الدين صالح -(1) 

 .43ص نفسه، المرجع -(2) 

 .131ص النهضة، عصر أدب: البقاعي فيقش -(3) 
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 الثقافتين تصالال كان حيث الحديثة، األدبية النهضة في العوامل أهم من االستشراق يعتبر

 .النهضة هذه في الفعال أثره تشرقينسالم طريق عن والغربية العربية

 عربية ليست مختلفة بالد من األجانب والباحثين العلماء من مجموعة هو االستشراق

 المستشرقون أما فيهما بما اهتمامهم ويولوا بهما ويختصون العربيين وأدبنا  لغتنا يدرسون

 فهم المختلفة الشرقية الدراسات ميادين في تعمل متعددة ئفاطو يشمل واسع اصطالح

 الهند مثل الشرق شعوب يخص ما وكل والتاريخ والديانات واآلداب والفنون العلوم يدرسون

الشرق ممأ من وغيرهم العربي والعالم واليابان والصين
(1)

. 

  ظهور عند ميالدي العاشر القرن منذ وثقافته الشرق علوم إلى ينظرون ربيونواأل بدأ

 الغرب واستغلها عشر التاسع القرن في  االستشراق حركة ازدهرت ثم االوروبية النهضة

 وفهم الشرق لغات لتعلم مدارس ربيونالوا فأنشأ الديني والتبشير االستعمارية عهطماأل

 .لهم الخاضعة المستعمرات حكم عليهم ليسهل وعقليته مزاجه

والغرب الشرق بين الفكري االتصال دعم إلى المستشرقون اتجه ثمة ومن
(2)

. 

 والفلسفة والترجمة التدوين في ونشاطه وجامعاته بمدارسه وعامرا ارعزي الشرق كان

 الثقافة من فاكتسبوا العربية للحضارة اهتمامه يولي الغرب جعل ما وهذا والمنطق والعلوم

 العربية اللغة مدارسهم إلى أيضا ادخلوا ثم واغنائها ثقافتهم إثراء لهم أتاح ما الشرقية

 فكانت لغاتهم إلى  العربية الكتب ينقلوا أو يترجموا أن الفرص لهم حتنس حتى وتعلموها

 والقيام حضارتهم لبناء المعتمد االساس أصبحت حتى الغرب أهل الهتمام كافية الكنوز هذه

بالدهم في المرجوة بالنهضة
(3)

. 

                                      

 .11ص ،1911 ط،.العربية،د النهضة دار الحضارة، ومشكالت تشرقونسالم: صبرة عفاف -(1) 

 .41ص الحديث، العصر في العربي الشعر مدارس: التواب عبد محمد الدين صالح -(2) 

 .121ص النهضة، عصر أدب: البقاعي شفيق -(3) 
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 هذا أوجه من وكان نشاطهم فيها ظهر التي المجاالت وتعددت المستشرقين نشاط اتسع

 المعاجم وفهرسة المخطوطات وتحقيق جمع وكذا المؤتمرات وعقد الجمعيات يسستأ النشاط

اإلسالمية المعارف دائرة تأليف هي المستشرقون بها قام التي األعمال أشهر من ولعل
(1)

. 

 العوامل هذه كل في فعالة مشاركة هذه بجهوده شارك قد االستشراق أن فيه شك ال ومما

 .العربي والعالم مصر في الثقافية النهضة عوامل أهم من بحق اعتباره يمكن حتى حدة على

  عديدة ذلك على واألدلة التراث ونشر الصحافة وتقدم الطباعة ازدهار في االستشراق أسهم

 جاء الذي وهو عشر السادس القرن منذ العربية الكتب بطيع بدأ الذي فهو لها، الحصر

 مالطا جزيرة من إحداها نقل الذي وهو الفرنسية ملةحال أثناء في العربي العالم إلى بالمطابع

 أو العربي العالم في تنتشر العربية المطابع أخذت وبعدئذ عشر التاسع القرن في بيروت إلى

 من مؤلفة ألوفا ونشر المجالت وأصدر الجمعيات وأنشأ سواء نحو على االسالمي

البحوث
(2)

. 

 هذا بكل ولكنه المشكالت من عديدا بغيره وأحيانا  قبح أحيانا أثار هذه أعماله خالل ومن

 وحضارتها هاباد عن األخرى هي تبحث أن إلى اضطرت التي العربية العقول أثار قد وذاك

 هتمامفإ حمايته وضرورة التراث قيمة إلى التنبيه في كبير بشكل اسهم فاالستشراق وفلسفتها

 ستشراقاإل علماء أفاد حيث االدبية النهضة في مهما عامال يعد األدبي بتاريخنا الغرب

 عن كتبوه وما مؤلفات من نشروه وبما أبحاث من قدموه لما تشكر فؤائد العربية ثقافتنا

 .مخطوطا أو مطبوعا عنه حفظوه أو تراثنا

 بونابرت نابليون بقيادة الفرنسية ملةحال احدثتها التي الصدمة تلك أن نستنتج األخير وفي

 هز حيث العربية النهضة حداثة بداية شكلت  صدمة بمثابة كانت 8917 سنة مصر على

 توعل وثقافيا، واجتماعيا اقتصاديا العربي المجتمع كيان اعماق االوروبي التحدي هذا

                                      

 .41ص الحديث، العصر في العربي الشعر مدارس: التواب عبد محمد الدين صالح -(1) 

 .121ص المعاصر، العربي االدب في واثرها االستشراق فلسفة: سمايلوفيتش أحمد -(2) 
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 الصحافة وظهرت المطابع، وانتشرت المدارس فأنشئت والتنوير اإلصالح دعاة صواتأ

 .ثقافته من االستفادة أجل من الغرب إلى العلمية البعثات رحال وشدت

 

 

 



 

 

 

 

 الفصل األول
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 وظاهرة هذا يومنا إلى ميالدي العاشر القرن منذ ونمت ولدت ظاهرة اإلستشراق إن

 كان والجذب، والشد  التعاطي في والقوة الحيوية بتلك وتميزت الزمنية المدة هذه كل امتدت

 معينة ظروف نشأتها في  تحكمت ظاهرة أنها ورغم الدهر، أبد يمحى ال أثر تترك أن البد

 يةستشراقاإل الظاهرة أن إال والغرب، الشرق بين العالقة تاريخ من حساسة مرحلة في

 تعريفاته؟ وما ستشراق؟اإل هو فما والشرق الغرب بين جديدة تاريخ معالم رسمت

 :ستشراقاإل مفهوم-1

 والسين الهمزة الزائدة الحروف إلى وإضافة الشرق من مركبة كلمة تشراقاإلس : لغة-أ

 .الشرق طلب إذن فاإلستشراق الشيء، طلب العربية اللغة في تعني التي( ت-س-أ) والتاء،

 واسم طلعت، رقاشو شروقا تشرق الشمس شرقت: شرق مادة في العرب لسان في وجاء

 .أضاءت إذا وأشرقت طلعت إذا الشمس شرقت يقال المشرق قياس وكان المشرق، الموضع

 المشرق من مطلع وكل الشرق إلى ذهبوا: وشرقوا...  الشرق، ناحية في األخذ: يقرشوالت

شرق فقد
(1)

. 

 في يدخل الذي الضوء: الشرق وقيل الشمس، تشرق حيث الشرق، العروس تاج وفي

 .األرض على طتسوانب تءأضا وشروقا، شرقا الشمس وشرقت الباب شق

 بالدراسات المقصودة الشرق منطقة إلى يشير األوروبية  الدراسات في Orient فظلوال

 أن ومعروف الصباح بالد وتعني Morgenland وهو معنوي بطابع تتميز بكلمة الشرقية

 إلى الفلكي الجغرافي المدلول من تحول على الكلمة هذه وتدل الشمس فيه تشرق الصباح

واليقظة النور معنى يتضمن الذي الصباح معنى على التركيز
(2)

. 

                                      

 .شرق مادة العرب، لسان: منظور ابن -(1) 

 .4991 ط،.د الفكر، دار شرق، مادة شيري،ب علي تحقيق القاموس، جواهر من العروس تاج: الزبيدي -(2) 
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 تعني وبالفرنسية ما، شيء عن يبحث أو يتعلم Orient:  كلمة تعني يةنالالتي وفي

أرشد أو هدى أو وجهOrienter كلمة
(1)

. 

 تجدب التي التعريفات من ليس يوجد وإنما تشراقسإلل محدد تعريف يوجد ال : اصطالحا-ب

 .الموضوع ماهية أكثر لنا توضح قد التي التعريفات بعض يلي ما وفي تنتهي ال والتي حوله

 وحضاراتهم وتراثهم الشرق شعوب لغات يدرس علم يعني ستشراقاإل مفهوم إن

 ضيهم وما وحاضرهم ومجتمعاتهم
(2)

 التيار ذلك أنه أيضا ستشراقاإل البعض وعرف. 

 حضارته شملت والتي اإلسالمي الشرق عن المختلفة الدراسات في تمثل الذي الفكري

 ولغاته وثقافته دابهآو وأديانه
(3)

. 

 وإرادة الشرق على الغربي اإلسقاط من نمط بأنه ستشراقاإل عيدس ادوارد المفكر ويعرف

عليه السيطرة
(4)

 الغربيين دراسة هو اليوم ستشراقاإل أن فيرى الزيات حسن أحمد اأم.

وأساطيره ومعتقداته وعاداته وعلومه وآدابه ولغاته مهموأ الشرق لتاريخ
(5)

. 

 إنسانيا وال فقط جغرافيا أو تاريخا يعتبر ال تشراقاإلس" أن براهم بن الطيب ويرى

 عن والحديث وثقافة انسوإن وزمان مكان فهو كله، ذلك مجموع هو وإنما فحسب، ثقافة أو

األساسية األربعة العناصر هذه مع وتكامليا عضويا ارتباطا مرتبط االستشراق
(6)

. 

                                      

 ط،.د الوطنية، فهد  الملك مكتبة اإلسالمي، التاريخ في الفكرية واالتجاهات اإلستشراق: مطبقاني صالح بن مازن -(1) 

 .3-2ص ،4991 الرياض،

 .33ص ت،.د ،4ط عمان، والتوزيع، لنشر األهلية اإلسالمي، والتاريخ اإلستشراق: فوزي عمر فاروق -(2) 

 .41ص ،4991 ط،.د القاهرة، المعارف دار الحضاري، لصراع الفكرية والخلفية اإلستشراق: زقزوق حمدي محمود -(3) 

 .419ص ،2331 ،6ط العربية، األبحاث مؤسسة ديب، ابو كمال ترجمة االستشراق،: سعيد إدوارد -(4) 

 .311ص ،4991 ،1ط المعرفة، دار العربي، األدب تاريخ:الزيات حسن أحمد -(5) 

 ط،.د الجرائر، والتوزيع، للنشر المنابع دار الجزائر، في خاصة مهامه وتعدد الفرنسي االستشراق: براهم بن الطيب -(6) 

 .423ص 2004



 واهم مدارسه  مفهومه، مراحله:ستشراقإلا                                           : األول الفصل

 
15 

 رودي فنجد الغربي الجانب في أما العرب، الباحثين عند التعريفات بعض هذه كانت

الشرقي العالم علم أو الشرق علم بأنه ستشراقاإل يعرف يارت
(1)

. 

 وتفهمه الشرق دراسة يحاول الذي الباحث ذلك هو المستشرق أن ديتريش ويرى

الشرق لغات يتقن لم ما ارمالمض هذا في سليمة نتائج إلى الوصول له يتأتى ولن
(2)

 وغير.

 في التعمق" بأنه وأهدافه تشراقاإلس فحوى عن حديثه في يدي الجو يرى هذا عن بعيد

وحاضرها وتاريخها ولغاتها الشرقية الشعوب أحوال درس
(3)

. 

 كل وبخاصة الشرق لتراث الغربيون بها يقوم دراسة هو: موجز بتعبير فاإلستشراق

 .وعاداته وتقاليده وعلومه وفنونه وآدابه ولغاته بتاريخه يتعلق ما

 وبعلومه، به يتعلق ما وكل الشرق تراث يدرس الذي الغربي ذلك فهو المستشرق أما

 غير بها يقوم دراسة فاإلستشراق وعليه وحضارته، وفنونه الشرق للغات والدارس

الشرق لتراث الشرقيين
(4)

. 

 تمييز على قائم الفكر من أسلوب" بأنه ستشراقاإل تعريف يمكن عامة وبصفة

 علماء بها يقوم أكاديمية دراسات ويستخدم والغرب، الشرق بين والمعرفي الوجودي

 ونظم وتاريخ وحضارة وثقافة ريعةشو عقيدة الجوانب شتى من والمسلمين لإلسالم غربيين

وإمكانات وثروات
(5)

. 

 

                                      

 .11ص المعاصر، العربي األدب في وأثرها االستشراق فلسفة: سمايلوفيتش أحمد -(1) 

 .11ص نفسه، المرجع -(2) 

 .11ص نفسه، المرجع -(3) 

 بيروت، والتوزيع، والنشر لدراسات الجامعية المؤسسة القرآنية، والدراسات المستشرقون: الصغير علي حسن محمد -(4) 

 .44ص م،4912 ،4ط

 .23ص ، السابق المرجع -(5) 
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 ومراحله نشأته شراقاإلست-2

 : ستشراقاإل نشأة -أ

 فبعض والفكرية األدبية الظاهرة نشأة تاريخ حول الباحثين نظر وجهات تباينت لقد

 الحروب أثناء الغربية باألمم ألم الذي االنهزام ذلك إلى نشأتها تاريخ يرجحون الباحثين

 واإلسالم المسلمين ةقو أمام واإلحباط الحيرة وكذا بالذهول العرب أحس حينما الصليبية

 االتجاه في هوحرك أكثر االستشراق نشط الذي ولكن:"... جريشة محمد علي يقول هذا وفي

 إخفاق من كان ما هو البداية منذ والنزيهة العلمية راضغاأل عن به وانحرف السلبي

 الوثيقة بدليل اإلسالمية، بالثقافة االهتمام من للمزيد دافعا كان الذي الصليبية الحروب

 الثامنة الصليبية الحملة وقائد فرنسا ملك القديسين وصية وتتضمن عليها عثر التي الخطيرة

 عن المسلمين على والتغلب النصر إلى بيلس ال أنه فرنسا إلى عودته لدى أيقن والذي

 ميدان في معركة إلى السالح ميدان من المعركة تحويل يتعين ولذا الحربية القوة طريق

والفكر العقيدة
(1)

. 

 كانت والنصرانيين المسلمين بين دارت التي الصليبية الحروب أن لنا يتبين هنا ومن

 العالم في الغرب توغل الحروب هذه فاستدعت االستشراقية الحركة لنشوء واعيا سببا

 نشأة تاريخ أن زمجي من وهناك الفادحة خسارته واسترجاع الثأر أخذ اجل من وهذا الشرقي

 الكنيسة تعاليم لنشر كوسيلة التبشير أخذوا الذين الالهوت رجال إلى يرجع ستشراقاإل

 السباعي مصطفى يقول الصدد هذا وفي ونشرها الشرقية الدراسات لخدمة جهودهم فسخروا

 ينقطع ولم...  مؤلفاتها وأشهر العرب ثقافة نشروا بالدهم، إلى الرهبان هؤالء عاد أن وبعد"

                                      

 .49ص ،4919 ،3ط القاهرة، االعتصام، دار اإلسالمي، العالم الفكري الغزو أساليب: جريشة محمد علي -(1) 
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 الكتب وبعض القرآن فترجموا ربيةعال واللغة اإلسالم درسوا أفراد وجود الوقت ذلك من

واألدبية والعلمية العربية
(1)

. 

 بمعرفة األمل يتعلق لما خاصة الغموض من الكثير يشوبه ستشراقاإل مصطلح إن

 ال" بقوله السباعي مصطفى إله ذهب ما وهذا الشرقية، الدراسات فكرة طرح بيغر أول

 ذلك، كان وقت أي في وال الشرقية بالدراسات عني غربي أول هو من بالضبط يعرف

 وتثقفوا ومجدها نهضتها إبان األندلس قصدوا الغربيين نالرهبا بعض أن المؤكد من ولكن

 في المسلمين علماء على وتتلمذوا لغاتهم إلى العربية والكتب القرآن وترجموا مدارسها في

والرياضيات والطب الفلسفة في وخاصة العلوم مختلف
 "(2)

. 

 شراقيةاإلس الحركة نشأة تاريخ تحديد في واضح اختالف هناك أن نستنج هنا ومن 

 الدراسات نطاق من تخرج ال ستشراقيةاإل الحركة تجاه العرب علماءنا نضرة أن كما

 مصطلح داللة إن" يلالمغ شيربال محمد يقول حيث سواها، دون والتاريخية اإلسالمية

 من يتبعه وما دينا اإلسالم مفهوم عن يخرج ال المسلمين عند أو العرب عند ستشراقاإل

"حضارته ومظاهر وتواريخه أهله لغات
(3)

. 

 إلحاحا اشد كانت حاجتهم ألن العرب نضرة من أقوى الغرب نضرة جاءت لذلك 

 .الشرقية األمم على للتعرف

 :ستشراقاإلنشأة مراحل-ب

 وجود على أجمع منهم العديد أن إال ستشراقاإل مراحل تقسيم في الباحثون اختلف 

 الحركة تطور مراحل قسم حيث ديب أبو كمال به جاء ما التقسيم هذا بين ومن مراحل ثالث

 القرن نهاية إلى عشر الرابع القرن من األولى بالمرحلة بدءا مراحل ثالث إلى ستشراقيةاإل
                                      

 ،4999 ،4ط بيروت، والتوزيع، للنشر الوراق دار عليهم، وما مالهم والمستشرقون االستشراق: السباعي مصطفى -(1) 

 .21ص

 .41ص نفسه، المرجع -(2) 

 للبحوث فيصل الملك مركز الغرب، وعلماء المستشرقين لدى اإلسالميات في البحث مناهج: المغلي البشير محمد -(3) 
 .39ص ،2332 ط،.د الرياض، اإلسالمية، والدراسات
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 الستينيات نهاية حتى عشر التاسع القرن بداية من  حددها الثانية المرحلة ثم عشر، التاسع

 .القرن هذا من

 المعاصر العربي األدب في وأثرها ستشراقاإل فلسفة كتابه في سمايلوفيتش أحمد أما 

 بثالث مرت  العشرين القرن حتى األولى نشأتها منذ ستشراقاإلحركة أن يرى فنجده

 .االنطالقة ومرحلة التقدمـ مرحلة التكوين، مرحلة وهي مراحل

 

 

 :التكوين مرحلة-أ

 الثامن القرن إلى تعود أنها يجد ستشراقيةاإل للحركة األولى للبوادر المتتبع إن 

 أمثال هنا اليونان القدماء عند األولى يمهتراك على نعثر أن اإلمكان في كان وإن ميالدي

هيرودوت
(1)

. 

  حاجة في كانت ولكنها قرون بعدة الميالد قبل ستشراقإلل األولى دورالب نشأت وقد 

 نحو واندفاعه اإلسالم بظهور إال القوة هذه تتهيأ ولم األمام إلى وتدفعها تنميها قوة إلى

 .الغرب

 والصراع األول اللقاء هذا ومن واإلسالم المسيحية بين العالقة بداية كانت هنا ومن 

 قلوب ستملي بدأ شامل حياة وأسلوب كعقيدة اإلسالم ألن فقط األمر وليس ىويقو يزداد

 على توسعها واستمر تتوسع بدأت اإلسالم دولة ألن وليس عرب، وغير عرب من الناس

 حضارة أسسوا المسلمين العرب ألن أيضا بل للمسيحية فيها النفوذ كان مناطق حساب

البشري التاريخ في بالغة أهمية ذات عالمية
(2)

. 

 من خرجت التي النهضة عظمة مأما همشدو المسيحي والغرب األولى الوهلة فمن 

 هذا وأمام القلوب وكسب التوسع على وقدرتها انتشارها سرعة أمام مذهول العرب جزيرة

                                      

 .29ص المعاصر، العربي، األدب في وأثرها االستشراق فلسفة: سمايلوفيتش أحمد -(1) 

 16ص ،2333 ،3ط مصر، الكلمة، دار والتضليل، الحقيقة بين االستشراق: محمد علي إسماعيل -(2) 



 واهم مدارسه  مفهومه، مراحله:ستشراقإلا                                           : األول الفصل

 
19 

 الزحف، هذا وقف  بغية المسيحيين الدين رجال من وقفة من البد كان الجارف ليالس

 قوته نقاط ومعرفة اإلسالم  قوة مدى معرفة  من البد كان الهدف هذا إلى وللوصول

 ما لينشر فقط اإلسالم وتعاليم القرآن درس من الكثير هناك وكان ضعفه نقاط وخاصة

 في المسلمين إلظهار عليها والتركيز الغرب مسيحي لدى عنه ةطمغلو أفكار من يستطيع

دماء وسافكي كمتوحشين تظهرهم الواقع عن بعيدة صورة
(1)

. 

 يعادون فيه الفكر أصحاب بدأ األندلس طريق عن بالعرب الغرب اتصل ومنذ 

 هنا ومن هذا عصرنا حتى متداولة الطريقة هذه وظلت ويهاجمونهم، المسلمينو اإلسالم

 نشأ ستشراقاإل وأن راقشستاإل وفكرة يربشالت فكرة بين وثيق ارتباط هناك أن نقول

 .وإمكانياتها وسعها بكل وتستغله وتوجهه ترعاه كانت التي الكنيسة كنف في وترعرع

 :التقدم مرحلة-ب

 تحول في سببا وكذا  ستشراقاإل حركة انتشار في سببا الصليبية الحروب كانت لقد 

 على اهتمامها صبت حيث اإلسالمية، الحياة دراسة في شرعت التي الغربية العقلية في كبير

 العقلية ضلت والتي بالية ومعتقدات قيود من تحررت التي العربية العقلية سرتنور اكتشاف

 .فيها تتخبط األوروبية

 الصليبية الحروب فشل هو السلبي االتجاه في وحركة ستشراقاإل نشط الذي ولكن 

 وقائد فرنسا ملك لويس القديس قضية بدليل باإلسالم االهتمام من للمزيد دافعا كانت التي

 عن المسلمين على والتغلب النصر إلى سبيل ال أنه أيقن والذي الثامنة الصليبية الحملة

 والفكر العقيدة ميدان إلى السالح ميدان من المعركة تحويل يتعين لذا الحربية القوة طريق

 الفكر به يغزو الذي الجديد السالح منها ليأخذوا اإلسالمية الحضارة بدراسة إال ذلك ويكون

اإلسالمي
(2)

. 

                                      

 .11ص السابق، المرجع -(1) 

 .11ص الغرب، وعلماء المستشرقين لدى اإلسالميات في البحث مناهج: المغلي البشير دممح -(2) 



 واهم مدارسه  مفهومه، مراحله:ستشراقإلا                                           : األول الفصل

 
20 

 الحضارة لدراسة والمراكز والمعاهد المدارس إنشاء إلى الغرب دفع ما وهذا 

 4342 سنة في قرارا الكنسي فينا مجمع أصدر حيث العربية اللغة تعلم وكذا اإلسالمية

العربية اللغة لدراسة الكراسي من عدد بإنشاء يقضي
(1)

. 

 بتعليم فتمسك قبل ذي من أوسع نطاق على اإلسالم مواجهة الغرب قرر وهكذا 

 عددا والجامعات المدارس تلك خرجت فترةان بعد وحدث وجامعاته همدارس في العربية

 .وأدابها العربية اللغة علماء من اضخم

 معاهد تأسيس عند خاصة وثقافية علمية صبغة ستشراقاإل أخذ المرحلة هذه في إذن 

 .أهدافه وانكشفت معالمه تحددت كله فبهذا الشرقية للدراسات مخصصة ومدارس

 :االنطالقة مرحلة-ج

 الكتب ألوف ينتج أصبح الذي ستشراقإلل الحقيقية البداية هي المرحلة هذه تعتبر 

 بنت أن بعد سيما وال الحقيقية البداية هي فهذه المؤتمرات ويعقد الدوريات ومئات سنويا،

البحوث ومراكز الجامعات من العديد فيها وأصبح العلمية نهضتها أوربا
(2)

. 

 المستشرقون اهتم هنا ومن األفكار وإشاعة المبادئ نشر في كبير دور للكتب أن يخفى وال

 إلى طرقت قد المختلفة اإلسالم جوانب عن الحديث تأليف على فعكفوا الفعالة الوسيلة بهذه

 في احتوت والبحوث الكتب وهذه الجوانب من ذلك  وغير والتاريخ والسنة والشريعة العقيدة

 ألهله وازدراء وتعاليمه لمبادئ اريقوتح  عليه وهجوما اإلسالم على للحقائق تزويرا الغالب

ملتوية وأخرى واضحة بأساليب
(3)

. 

 إلى وتهعود الكتب لبعض السباعي مصطفى تصنيف إلى القراء بهنن أن بنا ويجدر

 دائرة الناس بعض عند علمية مكانة لها التي الخطيرة الكتب  بعض" يقول منها الحذر

 واألخالق، الدين معارف دائرة اإلسالمية، المعارف دائرة موجز اإلسالمية، المعارف
                                      

 .432ص م،4991 ،4ط الريان، التوبة، مكتبة والتنصير، المستشرقون: النملة الحمد إبراهيم بن علي -(1) 

 .36ص اإلسالمي، التاريخ في الفكرية واالتجاهات االستشراق: مطبقاني صالح بن مازن -(2) 

 .19ص والتضليل، الحقيقة بين االستشراق: محمد علي إسماعيل -(3) 
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 في محاوالت ماسينيون، لوي تأليف اإلسالم في للشهيد الصوفي جالحال... العرب  تاريخ

..." المعاصر اإلسالم شرح
 (1)

 .كثير وغيرها. 

 الثانية والمرحلة اإلرهاصات قبيل من األولى المرحلة أن نقول أن نستطيع هنا ومن

 .ستشراقلإل الحقيقية البداية هي الثالثة والمرحلة الفكرة في التعمق قبيل من

 

 :ستشراقاإل دوافع-3

 تزحف التي الدوافع تفسير في عاملين أو عامل إلى شيرن أن ميسورا ليس 

 تاريخية ظاهرة ستشراقاإل ألن ذلك وحضارته، اإلسالم تاريخ دراسة إلى المستشرقين

 عامل غلب وربما التاريخية، المراحل حسب وتباينت القرون عبر دوافعها تنوعت معقدة

 أن وهي واضحة تبقى الحقيقة ولكن العوامل من غيره على معينة فترة في أكثر أو واحد

 .ستشراقاإل معالم تحديد في اشتركت عوامل جملة

 :نذكر المستشرقين تحفيز في البارزة الدوافع من ولعل 

 :الديني الدافع-أ

 ستشراقاإل حركة حفزت التي الدوافع مقدمة في الدافع هذا الباحثين بعض يعد 

 .واتجاهاتها تهفلسف وميالد ستشراقاإل نشأة في خطيرا دورا ولعبت

 اإلسالمية العربية بالدراسات اهتموا الذين الرهبان أشهر ومن بالرهبان بدأ فقد 

"ثبا أوف أدالرد" الراهب
(2)

.
 

"جلبالم بطرس" الشهير الراهب وكذلك
(3)

 هم وكان. 

                                      

 .11ص عليهم، وما مالهم والمستشرقون، االستشراق: السباعي مصطفى -(1) 

 .  ولبنان مصر األندلس في درس العربية تعلموا الدين االنجليز األوائل من 1071-1135 :باث اوف ادالرد -(2) 

 1143  الالتينية اللغة إلى الكريم القران لمعاني ترجمة أول وراء وكان البندكتية الرهابنة من فرنسي: المبجل بطرس -(3) 

. 
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 التي جماهيرهمل ليثبتوا حقائقه، فواحروي محاسنه، ويشوهوا اإلسالم في يطعنوا أن  هؤوالء

 .محاربته عليهم يتعين الذي العدو هو اإلسالم أن الدينية لزعامتهم  تخضع

 والتبشير اإلسالم على الرد أرادوا أنهم بل محضا علميا هدفهم يكن ولم" فوك يوهان يقول

"لإلنجيل عربية تراجم طريق عن المسيحية إلى ودعوتهم المسلمين بين
(1)

. 

 أول يعد الديني االهتمام فإن الدين ورجال الكنيسة من بتشجيع بدأ ستشراقإلفا

 وبخاصة النصارى رأى فعندما اإلطالق، على وأهمها األولى ودوافعه ستشراقاإل أهداف

 من كثير وأقبل للنصرانية، كانت التي المناطق اكتسح اإلسالم أن فيهم الدين رجال

 وطالسم التعقيدات نع بعيد ألنه ولكن فحسب، لسماحته ليس اإلسالمي الدين على النصارى

 والسياسية االجتماعية مكانتهم على خافوا النصارى الدين رجال أن كما النصرانية، العقيدة

اإلسالم وجه في يقفوا أن البد فكان النصراني العالم في
(2)

 التاريخ في مستشرق أكبر يقول. 

 اإلسالمية المصيبة سر يفهم أن يريد إنما" اإلسالم حوليات كتابه مقدمة في كايتاني العربي

األرض أنحاء شتى في األتباع من ماليين المسيحي الدين من انتزعت التي
(3)

. 

 عنه النصارى وإبعاد وتشويهه لمحاربته اإلسالم معرفة هي الديني الهدف فغاية

 في أوربا في والعرب اإلسالم تاريخ لدراسة علمية مراكز عدة إنشاء إلى دفعهم ما وهذا

 وبتأسيس الكاثوليكية الكنيسة رعاية تحت وباريس أكسفورد منها مشهورة أوربية جامعات

 يوحنا القديس بدأها التي والتشويه تراءفاال حملة أصبحت أوربا في العلمية المراكز هذه

 المجتمع على تأثيرا أكثر وبالتالي ودقة تنظيما أكثر ثيوفانيس نطي البز والمؤرخ الدمشقي

                                      

 41ص،4،4197بيروت،ط الجديد الكتاب دار األلمان المستشرقون : المنجد الدين صالح -(1) 

 اإلسالمية، سعود بن محمد اإلمام جامعة  مجلة مطبقاني  مازن ترجمة لالستشراق، الفكري المسار: حسين أصف -(2) 

 .166ص ه،4143 السابع، العدد

 .56ص ، وماعليهم مالهم والمستشرقون، االستشراق: السباعي مصطفى-(3) 
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 المشوهة الصورة استقرار هو وغيرها الكتابات لهذه أثر أهم ولعل ومثقفيه، األوروبي

األوروبي الذهن في والعقيدة اإلسالمي تاريخ عن المزيفة واالدعاءات
(1)

. 

 اإلسالمي المد ضعافإ إلى مجمله في يصب كان الديني الهدف أن يتضح هنا ومن

 على ءواالفترا الطعن همهم كان فهؤالء المسلمين بين النصرانية نشر وكذا أوروبا في

 تلك من اإلسالم تبرئ ههونك زعريد األلمانية المستشرقة هي ها ولكن والمسلمين، اإلسالم

 أن العميق بإيمانه العربي واستطاع" فتقول المسلم العربي حقيقة تعرض حيث الشبهات

 وسلوكه الكريم بخلقه وإنما البعثات، فاديوإ بالتبشير ال لديانته وداعية سفير أبلغ يكون

 تكسب أن لتستطيع شأنها بلغ مهما دعاوى أي تكن لم وفيرا عددا لدينه بذلك وكسب الحميد،

"مثله
(2)

. 

 .ستشراقاإل نشأة في كبيرا دورا الديني للدافع كان هنا ومن

 :االستعماري الدافع-ب

 استعمارية  تجربة أول كانت التي الصليبية الحروب رحم من الدافع هذا انبثق

 حقيقتها وفي دينية حروب ظاهرها في وهي الشرق، ضد حدودها خارج أوربا خاضتها

 التي الصليبية الحروب فكرة الوجود إلى وخرجت" البهادي منير يقول استعمارية حروب

 صراعاته في الغارق اإلسالمي العربي المجتمع على منتظمة استعمارية هجمة أول كانت

"المذهبية السياسية
(3)

. 

 وروبيةالال لدول والعسكرية واالقتصادية السياسية األطماع إلى الدافع هذا ويتشعب

 بيةواألور حكوماتهم وبين المستشرقين من فئة بين الترابط هذا مثل حدث وقد الشرق في

 على سيطرتها توطيد أجل من يدرسونها التي البلدان عن وثقافتهم بخبراتهم استعانت التي

                                      

 .21ص اإلسالمي، والتاريخ االستشراق: فوزي عمر فاروق -(1) 

 دار صادر، دار دسوقي، كمال يبغون فاروق األلماني عن نقال الغرب على تسطع العرب شمس هونكه زيغريد -(2) 

 .366ص ،2333 ،9ط بيروت، الجديدة، األفاق

 .42ص ،2331 ،2ط والتوزيع، للنشر الغرب دار الثقافية، والعولمة االستشراق: البهادي منير -(3) 
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 على منها جانب في ستشراقاإل حركة اعتبار إلى الباحثين بعض جعل ما وهذا المنطقة،

 الدوائر تعريف إلى وتهدف ألوروبا االستعمارية بالمصالح تتعلق سياسية أهدافا تمثل لقاأل

 النفوذ لتثبيت استغاللها باإلمكان التي األمور عارضة المنطقة وحضارة بتاريخ االستعمارية

تسد فرق مبدأ وتطبيق
(1)

. 

 بين الوحيد ألنه وانتشاره اإلسالم هو يخشاه ما أشد أن نفسه االستعمار ويعترف

 معرفة المستعمر للغرب البد وكان الغرب، أطماع طريق في يقف أن يستطيع الذي األديان

 أهداف تتحدا ما سرعان إذ عليه، السيطرة ومراحل الشرق هذا أحوال من يمكنه ما

 واقتنع االستعماري رحصال ذلك بناء في معا وجدوا المستعمرين أغراض مع المبشرين

 سهل وبذلك الشرق في االستعمار قاعدة ستكون المسيحية بان االستعمار زعماء المبشرون

 في قام  ستشراقاإل أن في السبب وهذا حمايته عليهم  سطبو مهمتهم للمبشرين االستعمار

قويا سندا له كان الذي باالستعمار اتصل ثم المبشرين أكتاف على مرة أول
(2)

. 

 حركة تفعيل في مهما دورا لعب االستعماري الدافع أن لنا يتبين ذاك أو هذا ومن

 .ستشراقاإل

 :االقتصادي الدافع-ج

 على االستناد في الغربيين  رغبة االستشراق، بسط في أثر لها كان التي الدوافع من

 منهم رغبة وكذلك هامة اقتصادية ثروات من األخير هذا يحتويه لما نظرا الشرق خيرات

 من كله وهذا األثمان سبخبأ الطبيعية مواردنا وشراء بضائعهم لترويج معنا التعامل في

 .والمسلمين العرب بالد مختلف على همذنفو وبسط المحلية صناعتنا قتل أجل

                                      

 31ص اإلسالمي، والتاريخ االستشراق: فوزي عمر فاروق -(1) 

 ، www.Kotobarabia.com ودراسات بحوث االستشراق، قضايا من المستشرقين شبهات على ردود: مراد يحي -(2) 

 .13ص

http://www.kotobarabia.com/
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 نص قد 4936 عام كامبردج جامعة في العربية اللغة كرسي إنشاء قرار ولعل

 للمراجع خطاب في جاء فقد تنصيري، واآلخر تجاري أحدهما هدفين خدمت على صراحة

 أننا ندرك ونحن:" يلي ما الكرسي هذا مؤسسي إلى كامبردج جامعة في المسؤولة األكاديمية

 المعرفة من كبير جانب بتعريض الجيد، األدب من االقتراب إلى العمل هذا من نهدف ال

 إلى أيضا نهدف ولكننا لتعلمها نسعى التي اللغة هذه نطاق في احتباسه من بدال النور إلى

"الشرقية األقطار مع تجارتنا طريق عن والدولة الملك إلى نافعة خدمة تقديم
(1)

. 

 ومساندة تشجيع إلى عمدت التي األجنبية التجارية الشركات إلى باإلضافة هذا

 استثمار في كبيرا دورا البريطانية الشرقية الهند شركة أدت" حيث االستشراقية الحمالت

 المنطقة عن والسياسية واالجتماعية االقتصادية البحوث لها يقدمون كانوا الذين المستشرقين

"العربية
(2)

. 

 أهم أحد مازال الهدف هذا فإن االستشراق، بدايات عند االقتصادي الهدف يتوقف ولم

 أسواقهم حاجة من أكثر تنتج ماتزال فمصانعهم االستشراقية الدراسات الستمرار األهداف

 تقارير ظاهرها في هي شهرية تقارير تصدر الغربية البنوك أشهر فإن ولذلك المحلية

متكاملة استشراقية دراسات حقيقتها في ولكنها اقتصادية
(3)

. 

 الحركة استمرارية عوامل أهم من والزال كان االقتصادي الدافع فإن ثمة ومن

 .االستششراقية

 

 

                                      

 .34ص الحضاري، لصراع الفكرية والخلفية االستشراق: زقزوق حمدي محمود -(1) 

 عمان، والنشر، لطباعة وائل دار العربية، اللغوية الدراسات نشأة في ونظرياتهم المستشرقون: عمايرة أحمد إسماعيل -(2) 

 .41ص ،2332 ،3ط

 .26ص نفسه، المرجع -(3) 
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 :العلمي  الدافع  -د

 الوسطى القرون ألوربا المتردية الحالة أن إذ األهمية بالغةال الدوافع منوهو 

 من البد أنه رأوا والذين منهم المتفتحين المتنورين وخاصة شعوبها طموح يلترض تكن لم

 .الفترة تلك ظالم من للخروج والرقي الحضارة بأسباب األخذ

 الذي اإلنساني التراث من أساس على إال نهضتها رساءإل لهم السبيل" أنه ورأو

العربية الثقافة تمثله
(1)

. 

 على االطالع حب من بدافع االستشراق على أقبلت طائفة المستشرقين ومن

 اإلسالم فهم في خطأ غيرهم من أقل كانوا وهؤالء تها،اولغ وثقافتها وأديانها األمم حضارات

 وإلى الحق إلى أقرب أبحاثهم تاءفج والتحريف الدس يتعمدون يكونوا لم ألنهم وتراثه

 إلى اهتدى من منهم إن بل المستشرقين إلى الغالبة الجمهور أبحاث من السليم العلمي المنهج

 المالية الموارد من لهم يكون حين إال يوجدون ال هؤالء أن على برسالته وأمن اإلسالم

 المجردة أبحاثهم ألن وإخالص بأمانة االستشراق إلى االنصراف من يمكنهم ما الخالصة

 عامة عند وال السياسة، رجال عند وال الدين، رجال عند إال رواجا تلقى ال الهوى عن

 أوساط في الفئة هده وجود ندر ولهذا ماال، وال ربحا عليهم تدر ال فهي ثمة ومن الباحثين،

المستشرقين
(2)

. 

 الشرق علوم دراسة به يقصد الذي العلمي الدافع: هما اتجاهين النوع هذا أخذ ولقد

 .وتتقدم أوربا لتنهض الغرب إلى ونقلها العلمية التخصصات مختلف في اإلسالمي

 الهوى عن بتجرد وعلومه اإلسالم ودراسة البحث منه يقصد الذي العلمي الدافع

التعصب عن ونزاهة
(3)

. 

                                      

 .431ص ،4961 ،4ط ،4ج مصر، المعارف، دار المستشرقون،: العقيقي نجيب -(1) 

 .21ص ،(عليهم وما مالهم) والمستشرقون االستشراق: السباعي مصطفى -(2) 

 .231ص والتضليل، الحقيقة بين االستشراق: محمد علي إسماعيل -(3) 
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 :السياسي الدافع-ه

 الغرب، مع المباشر االتصال لهذا يصلح وال والغرب الشرق بين االتصال يزل لم

 .معه يتعامل الذي البلد وعادات بعقائد ومعرفة لغوي تأهيل له من إال

 العربية الدول أكثر استقالل بعد الحاضر عصرنا في يتجلى أخذ أخر دافع فهناك

 ملحق أو سكرتيرا الدول هذه لدى الغربية الدول سفارات من سفارة كل وفي واإلسالمية

 فيتعرف والسياسة والصحافة الفكر برجال االتصال من ليتمكن العربية، اللغة يحسن ثقافي

 االتصال لهذا كان ما وكثيرا دولته تريده ما السياسية االتجاهات من فيهم ويثبت أفكارهم إلى

 العربية البالد بعض في يزالون وال الغربيون السفراء كان حين الماضي في الخطير أثره

 العربية الدول وبين بعض، مع بعضها العربية الدول بين للتفرقة الدسائس يبثون واإلسالمية

 من كثير نفسية تماما درسوا أن بعد المعونة ءوإسدا النصح توجيه بحجة اإلسالمية، والدول

 عرفوا كما العامة، سياستهم في الضعف نواحي وعرفوا البالد، تلك في المسؤولين

واستعمارهم مصالحهم على الخطيرة الشعبية االتجاهات
(1)

. 

 :االستشراق مدارس-4

 تصنيف في الباحثون واختلف علمي، بحث موضوع االستشراق مدارس شكلت

 بحسب المستشرقين وذكر الموضوعي التصنيف راعي من فمنهم االستشراق مدارس

 العرب بتاريخ اختص من ومنهم القرآنية بالدراسات اختص من ومنهم العلمية تخصصاتهم

 مع مدرسة تتالقى وقد بها خاص منهج مدرسة فلكل االستشراق مدارس وتنوعت واإلسالم،

 الدراسة طريقة في عنها تختلف أنها غير معينة ومميزات خصائص في أخرى مدرسة

 مع المدارس بأهم اكتفينا أننا إال االستشراقية المدارس من العديد يوجد والتحليل، والتنفيذ

 .مدرسة كل أعالم أهم ذكر

                                      

 .21ص عليهم، وما مالهم والمستشرقون، االستشراق: السباعي مصطفى -(1) 
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 :الفرنسية المدرسة-أ

 فكرا وأغناها ستشراقيةاإل المدارس أبرز من فرنسا في ستشراقيةاإل المدرسة تعد

 .وضوحا وأكثرها إنتاجا وأخصبها

 الفرنسي فالمستشرق التعبير في والجالء اإلفصاح في بالوضوح بغتصط الفرنسية فالمدرسة

 واضحة بعبارة معنى وأتمها، صورة أصدق فيه يبحث يذال الموضوع عن يعطيك أن يهمه

غموض أو لبس يواجهها ال
(1)

. 

 قديما واإلسالمي العربي بالعالم فرنسا تربط التي الوثيقة العالقات ذلك سبب ويعود

 والحرب السلم حاالت في بأوروبا العرب عالقات معظم في موجودة فرنسا وكانت وحديثا،

 عنيت التي األوروبية الدول أوائل من فرنسا جعل المتواصل السياسي التاريخ وهذا

 لتدريسها علمية كراس وإنشاء أثارها وترجمة منها لالستفادة واإلسالمية العربية بالدراسات

فيها والطب والحكمة الفلسفة لدراسة األندلس لمدارس طالبها وأوفت الثاني، القرن منذ
(2)

. 

 اللغات لدراسات الفرنسية والجامعات المعاهد في كراس أنشئت طويل وقت ومنذ

 العربي بالتراث اهتمت مجالت فرنسا في وصدرت اإلسالمية، العربية اللغة ومنها يةقالشر

 تأثر حيث الفرنسي األدب في يؤثر أن العربي األدب واستطاع به والتعريف واإلسالمي

  رشد ابن أمثال من وفلسفتهم العرب تراث من عليه اطلعوا بما الفرنسيين المفكرين بعض

الصوفية والنزعات خلدون وابن
(3)

. 

 االستشراق تتعدى األوروبية الدول سائر بين من مبكرا انفردت فرنسا أن العموم وعلى

 .خاصة والمغربية المشرقية العربية البلدان إلى وامتداده لحدودها

 

                                      

 .116ص ،2333 ،4ط بيروت، لبنان، مكتبة األدبية، الدراسات مصادر: داغر أسعد يوسف -(1) 

 انيسكو، والثقافة، والعلوم للتربية اإلسالمية المنظمة منشورات وأثاره، مدارسه تعريفه االستشراق: النبهان فاروق محمد -(2) 

 .22ص م،2342 المغربية المملكة الرباط،

 23.ص نفسه المرجع -(3) 
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 :الفرنسية المدرسة أعالم بعض

 Silvestre de Sacy « 1758-1838 » ساسي سلفستردي-1

 باألديبين تثقف سنوات سبع عمر في وهو أباه فقد 4111 سنة باريس في ولد

 أحب رو، بارتا واألب مور القس منهم القساوسة بعض يد على درس ثم واليوناني الالتيني

 األوروبية اللغات من أحسن وقد والتركية، والفارسية العبرية مع فدرسها العربية اللغة

 فزاده باريس في مقيم يهودي على تعرف ثم واالنجليزية وااليطالية واالسبانية األلمانية

 .والعربية العبرية من تضلعا

 وأصبح م،4199 عام الحية الشرقية اللغات مدرسة في العربية للغة أستاذا عين

 باريس مكتبة في الشرقية المخطوطات نشر في عمل م،4133 عام المدرسة لهذه مديرا

المخطوطات من عددا وحقق وأدابهم العرب حول البحوث من العديد وكتب الوطنية
(1)

. 

 كتابا أعد كما مجلدين، في الدوروز ديانة عرض حيث" الدروز" اهتماماته ابرز من

 .والدنمركية واأللمانية االنجليزية إلى ترجم النحو في

 الخاص حسابه على ساسي دي مرة ألول وطبعها حققها الحريري، مقامات: كتبه اهم ومن

 لهذا الوحيدة النقدية النشرة في النشرة هذه تزال وال بالعربية بالشرح وزودها ،4142 سنة

 .الكتاب

 .4146 تحقيق ودمنة كليلة

شاه خاوند الدين برهان بن ميرخاوند تأليف الصفا روضة كتاب من فصول ترجمة
(2)

. 

 

                                      

 .419ص المستشرقون،: العقيقي نجيب -(1) 

 .331ص ،4992 ،3ط لبنان، بيروت، للماليين العلم دار المستشرقين، موسوعة: بدوي الرحمان عبد -(2) 
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 jacque Borque « 1999-1910 » بيرك جاك-2

 في ذلك بعد عمل ثم السربون في ودرس م9191 عام الجزائر في بيرك ولد

 البحر حوض منطقة في والعرب الفرنسيين بين تربط التي الوثيقة الصلة الحظ وقد المغرب

 اآلخر الجانب على االطالع في الفضل العسكرية الخدمة الداءه كان كما المتوسط، االبيض

 .االجتماع لعلم دراسته في كثيرا أفاده مما المغرب في الحياة من

 بالنسبة هامة خطوة العليا أطلس في االجتماعية األسس فيها يتناول التي رسالته وتعد

 .الشرقية الدراسات مجال وفي الفكري للتطور

 بعد سافر ثم 9111 عام أغسطس في القاهرة إلى متوجها المغرب بارك غادر وقد

 فرنس، جدي كولي في المعاصر اإلسالم االجتماعي التاريخ كرسي وشغل فرنسا إلى ذلك

 . المغرب في العرب المثقفين مع وطيدة عالقات له وكانت

 في عمله واصل وقد الشرقية بالدراسات يعني جديد جيل خلق في بارك نجح ولقد

الكريم القرآن معاني بترجمة فيه يقوم كان الذي الوقت نفس في ملل دون والسفر الكتابة
(1)

. 

 :أعماله أشهر من

(2)4969 الغد وحتى األمس في العرب م،4961 والثورة االستعمار مصر
. 

 Ernest Renan « 1892-1823 » رينان أرنست-3

 مقاطعة من تريجيه مدينة في ولد متخصصا، مستشرقا منه أكثر فيلسوفا المعروف

 األول احتكاكه كان وفيها فيها برز التي الالهوتية المدارس في نشأته كانت بفرنسا، بريتانيا

 .هافثقا من صار حتى الشرقية اللغات في فنبغ الشرقية، والثقافات باللغات

 عضوا بتخنا اإلسالمية بالعقائد مهتما كان بلبنان، واستقر العربي المشرق إلى رينان رحل

 .م9181 سنة الفرنسي اللغوي المجمع في

                                      

 .22ص ت،.د ط،.د مدلولي، مكتبة المستشرقين، طبقات: صالح حميدان الحميد  عبد -(1) 

 .229ص المستشرقين، موسوعة: بدوي الرحمان عبد -(2) 
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 بين أثاره تنوعت حيث الفرنسيين ستشراقييناإل المفكرين أهم من رينان ويعتبر

 .التاريخية والتأليف والتعاليق الترجمات

 :نجد كتبه أهم ومن

 .9181-9111 والراشدين رشد ابن كتاب

 .9188 األديان تاريخ كتاب وكذا 9111-9181 السامية اللغات تاريخ

 السامية الشعوب طابع: أهمها سيويةاأل المجلة في مقاالت خالل من مساهمات له نجد كما

م9181
(1)

. 

 األمريكية المدرسة-ب

 بالمدارس قورنت ما إذا الحديثة المدارس من تعتبر األمريكية المدرسة إن 

 .األخرى االستشراقية

 وفرنسا وبريطانيا هولندا من كل لها تفخل فقد مختلفا فيها ق ااالستشر دور كان

 لألمة والديني والطائفي والتاريخي الجغرافي التعرف في إليه تحتاج كانت ما وألمانيا

 في االستشراقية الدراسات ركزت حيث مختلفا دورا فيها االستشراق أخذ فقد لذلك العربية

 .والبيئية واالقتصادية السياسية المعاصرة الدراسات على بدايتها ومنذ أمريكا

 المتعلقة الدراسات تلك فتناولت األوسط الشرق مجلة 9118 سنة في تأسس وقد

 اهتماما أخذت والمعاصر الحديث العربي التاريخ دراسات أن عن فضال األوسط، بالشرق

ونيوجرسي وشيكاغو كاليفورنيا في األمريكية الجامعات قبل من واسعا
(2)

. 

 الشرق اتجاه في خيوطها نسج إلى تسعى عالية بمكانة تتمتع األمريكية المدرسة ولزالت

 خطت األمريكية فالمدرسة فيه والمعلومات المعرفة من ممكن قدر أكبر على للحصول

                                      

 .232ص السابق، المرجع -(1) 

 ،2343 ،4ط األردن، والتوزيع، لنشر المناهج دار االسالمية، الدراسات في ومناهجه االستشراق: الساموك سعدون -(2) 

 .426ص
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 أكثر فأصبحت والتخصص، االختصاص نحو أكثر يتجه جعلته جديدة خطوة باالستشراق

 .غيره دون المعرفة فروع من فرع وفي معينة منطقة في دقة

 

 :األمريكية المدرسة أعالم بعض

  Duncan Black Macdonald « 1943-1863 » ماكدونالد بالك دنكن-1

 شديد كان غالسكو في ولد والتنشئة، المولد بريطاني اإلقامة أمريكي مستشرق

 بالوضوح يتسم العلمي هاتجاه المسيحي التبشير في كثيرا نشاطا وصرف المسيحية التقوى

 اإلسالم، في العلوم بتاريخ 9111 سنة من ابتداء اهتم التعمق، من خال لكنه العرض، في

 والنظرية والفقه الكالم علم تطور كتاب: كتبه أهم ومن وليلة، ليلة ألف بدراسة اهتم كذلك

 عدة جانب إلى هذا اإلسالم، في الدينية والحياة الديني الموقف اإلسالم، في الدستورية

 كما والغناء، ماعسبال تأثره بحسب اإلسالم في االنفعالي التدين الغزالي، حياة منها مقاالت

 سنة نياألمريكي تخصصينموال المستشرقين من  جمع مع اإلسالمي العالم مجلة بتأسيس قام

م9199
(1)

. 

 

 Gustav von gunhaun « 1972-1909 » غروبناوم فون فغوستا-1

 هاجر برلين جامعة ثم فينا، جامعة في درس المولد،  نمساوي أمريكي، مستشرق

 جامعة إلى انتقل ثم م9111 سنة نيويورك بجامعة والتحق األمريكية المتحدة الواليات إلى

 في األكبر الفضل له وكان واجهته حيث كاليفورنيا جامعة في المقام به ليستقر شيكاغو،

 أهم ومن العربي األدب بدراسة المهتمين من بها، األوسط الشرق دراسات مركز تأسيس

الوسيط العصر في اإلسالم المعروفة، كتبه
(2)

. 

                                      

 .362ص المستشرقين، موسوعة: بدوي الرحمان عبد -(1) 

 .221ص نفسه، المرجع -(2) 
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 George sarton م1591-م1881 سارتون جورج-3

 درس والرياضية الطبيعية العلوم اختصاصه كان األصل، بلجيكي أمريكي مستشرق

 التاريخ أحداث حول كثيرة محاضرات ألقى هناك األمريكية الجامعة في بيروت في العربية

 .اإلنساني الفكر على العرب وفضل اإلسالمي،

 كتاب اإلنسانية الحضارة في والمسلمين العرب دور على فيها ركز والتي انتاجاته أهم من

العلم تاريخ إلى ندخل
(1)

. 

 :االنجليزية المدرسة-ج

 القرون علماء من عددا أن حيث مبكر وقت منذ ستشراقيةاإل الدراسات فيها بدأت

 أعمال ترجم الذي فبات أو إدوارد ومنهم وآدابها العربية اللغة دراسة على أنكبوا الوسطى

الالتينية إلى العربية من اليونانيين الفالسفة
(2)

. 

 صلة المدارس أكثر وهي والدقة بالعمق االنجليزية ستشراقيةاإل المدرسة وتتميز

 عن قوية بالشرق بريطانيا صالت وكانت واألقصى، األوسط بالشرقيين وبخاصة بالشرق

 االنجليزية ةسالمدر وكانت واالقتصادية والعسكرية والسياسية الثقافية االتصاالت طريق

 .ومصر وفلسطين والعراق الخليج بمنطقة الصلة وثيقة

 لدراسات قسما أنشأت التي االنجليزية الجامعات أوائل من أكسفورد جامعة وتعتبر

 .االساقفةكبير عليه أشرف ،9111 عام واإلسالمية العربية للدراسات ثم الشرقية

 لدراسات وكرسيا العربية، للغة كرسيا لندن جامعة وأنشأت ود،ل بكرسي وعرف لود

كامبردج جماعة في العربية لدراسات كرسي آدمز توماس استحدث كما اإلسالمية
(3)

. 

                                      

 .211ص م،2332 ،2ط العالم، لطفي عمر ترجمة اإلسالمي، المدار دار االستشراق، حركة تاريخ: فوك بوهان -(1) 

 .436ص اإلسالمية، الدراسات في ومناهجه االستشراق: الساموك سعدون -(2) 

 .421ص وأثاره، مدارسه تعريفه، االستشراق: النبهان فاروق محمد -(3) 
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 مراكز أكبر تنافس أصبحت حتى واالزدهار النمو في االنجليزية المدرسة واستمرت

 .العالم في االستشراق

 :االنجليز المستشرقين بعض

  Arthur John Arberry « 1969-1905 » أربري أرثر-1

 بور مدينة في ولد الفارسي، واألدب اإلسالمي التصوف في برز انجليزي مستشرق

 لتفوقه ونظرا بورتسموت في الثانوية دراسته اربري آرثر أمضى انجلترا جنوب تسموث

 دجكامبر جامعة في والالتينية اليونانية الكالسيكيات لدراسة دراسة على تحصل فقد

 األولى المرتبة على فتحصل والفارسية العربية دراسة على أساتذته أحد شجعه

 .الشرقية الدراسات مواد في مرتين

 إلى سافر كبيرا تأثيرا فيه فأثر نيكسون الن رينولد األستاذ يدي على العربية درس

 استطاع مصر في إقامته وأثناء القاهرة بجامعة القديمة الدراسات لقسم رئيسا وعين مصر

 .المقبلة ألبحاثه مواد ليجمع وسوريا ولبنان فلسطين يزور أن

 االنجليزية إلى شوقي أحمد لشاعر ليلى مجنون مسرحية ترجمة: أعماله أهم ومن

 في الكتب أقدم من وهو بادي للكلى التصوف أهل إلى التعرف لكتاب تحقيقا وبشر

 سنة العربي الشعر كتاب أصدر كما ،4913 البريطانيون المستشرقون وكتاب التصوف،

م4961
(1)

. 

  Sior hamilton Gibb « 1971-1895 » جيب ملتون سيرها-2

                                      

 .31ص المستشرقين، موسوعة: بدوي الرحمان عبد -(1) 
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 بتاريخ واهتم األدبية الدراسات إلى  اتجه ،4191 يناير 22 في باإلسكندرية ولد

 عن وكتب وأكسفورد، لندن جامعتي في العربية الدراسات على واشرف العربية الثقافة

 .اإلسالمية الحضارة عن اإلسالم، في الديني التفكير وعن اإلسالم، في الحديثة االتجاهات

 ودراسات م،4923 سنة الوسطى أسيا في اإلسالمية الفتوحات جيب انتاجات وابرز

المحمدية بعنوان كتاب وله المعاصر، العربي األدب في
(1)

. 

 

   Bernard Lewis برناردلويس-3

 على للحصول فرنسا إلى انتقاله كان ثم التاريخ، بها ودرس لندن بجامعة التحق

 من ماسينيون لويس الفرنسي المستشرق كان حيث م4931 سنة السامية الدراسات دبلوم

 الشرقية الدراسات مدرسة في 4939 سنة الدكتوراه على حصل هناك، أساتذته بين

 سنة التاريخ لقسم رئيسا ثم م4919 عام اإلسالمي التاريخ كرسي أستاذ وأصبح واإلفريقية،

 .م4911

 عالقة ماله كل في خاصة إنتاجا االنجليز المستشرقين زرأغ من لويس برنارد يعد

اإلسالمي العربي بالتاريخ
(2)

. 

 :الروسية المدرسة-د

 بين السفارات وتبادل العباسي العصر منذ اإلسالمي العربي بالعالم وثيقة عالقة لها

 وبحكم السوفيتي االتحاد أو روسيا فإن ثانية جهة ومن جهة من هذا واإلمبراطورية، الخالفة

                                      

 .436ص ، السابق المرجع -(1) 

 .233ص االستشراق، حركة تاريخ: فوك بوهان -(2) 
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 هذه وعادات بثقافة عالقتها كانت فقد مضلة تحت مسلمة جمهوريات لعدة ضمه

 يناسبها بما معها التعامل لها تتيح التي والمعرفة االحتكاك من نوع على قائمة الجمهوريات

 .غيرها دون

 العربية اللغة كراس من اليوم روسية جامعة تخلوا تكاد فال األكاديمي الجانب وفي

 وجامعة التاريخية قازان جامعة المركزية، موسكو جامعة أهمها ومن اإلسالمي، والتاريخ

بطرسبرغ
(1)

. 

 من به بأس ال عدد تخرج في ساهمت قد االستشراقية المراكز  هذه فإن وبالطبع

 .الروسي االستشراق لواء حملوا الذين الالمعين المستشرقين

 :الروس المستشرقين بعض

 Bart hold « 1930-1869 » بارتولد-1

 للشرق أستاذا فيها عمل ثم بطرسبرغ سان جامعة في اإلسالمي التاريخ درس

 بدراسة اهتم كما اإلسالمي، للتاريخ الكبرى المصادر بدراسة اهتم وتاريخه اإلسالمي

 الروسي العلوم مجمع في  عضوا انتخب الحكم، في نظريته خاصة خلدون ابن مؤلفات

المستشرقين للجنة ورئيسا
(2)

. 

 ومن  الخطاب، ابن عمر عن كتب وقد اإلسالمي التاريخ مجال في كثيرة كتابات له

 المصادر من نصوص األول مجلدين، في لها المغول غزو عند تركستان كتاب: كتبه أهم

 دراسته وتاريخ وسلطان وخليفة م 4939-4119 بطرسبرغ دراسات والثاني العربية،

م4922 تركستان وتاريخ ،4941 اإلسالم وحضارة ،4944 وروسيا أوربا في الشرق
(3)

. 

                                      

 .413ص السابق، المرجع -(1) 

 .266ص المستشرقين، موسوعة: بدوي الرحمان عبد -(2) 

 .913ص المستشرقون،: العقيقي نجيب -(3) 
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  Iakuboskh « 1953-1886 »: يكسياكوبو-2

 الحضارة تاريخ أكاديمية في عضو كان سبورغ،رط مدينة في ولد روسي تشرقسم

 واألثار، بالتاريخ عني ،4931 نة في ليتنجراد جامعة في أستاذا عين ،4921 سنة المادية

 .والقوقاز أسيا ووسط غرب جنوب شعوب بحضارة عني  كما

 جريكوف مع تراكشباال صنفه وقد وسقوطها خانات كبجك هو فاتهنصم وأشهر

Grekov (1)4912 نةس في السوفيتي االتحاد الدولة جائزة على الكتاب هذا وحصل
. 

 

 

  Ignary Krackovsking « 1951-1883 » كيسكراتشكوف أغناطيوس-3

 والالتينية، اليونانية اللغات درس لوائه، وحامل المعاصر، الروسي ستشراقاإل  رائد

 الشرقية اللغات بكلية م4934 سنة التحق ثم العربية، اللغة دراسة في نفسه على اعتمد ثم

 العربي بالشعر اهتم والعبرية، والفارسية التركية اللغات فيها ودرس بطرسبرغ جامعة في

والعباسي األموي العصر في
(2)

. 

                                      

 .621ص المستشرقين، موسوعة: بدوي الرحمان عبد -(1) 

 .919ص المستشرقون،: العقيقي نجيب -(2) 
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 :نبذة عن حياة طه حسين  -1

   : حياته -ا

م 4881نوفمبر  41طه حسين واسمه الكامل بن علي بن سالمة، ولد يوم الجمعة 

بصعيد مصر، أديب " مغاغة"القريبة من مدينة " عزبة الكيلو"شايع أوالد أبيه في قرية 

وناقد مصري، لقب بعميد األدب العربي وهو يعتبر من أبرز الشخصيات في الحركة 

العربية األدبية الحديثة، نشأ في أسرة فقيرة، كثيرة العدد كان أبوه حسين علي موظفاً  

صغيراً في شركة السكر
.(1)

 

بالشعوذة يغلب على بيئته ومجتمعه الجهل والسذاجة ويطبعها طابع االعتقاد  انشأ فقير

و الخرافات مما جعل والديه يهمالن عالجه من مرض الرمد الذي أصابه حيث اكتفيا بعالج 

الحالق الذي أودى به إلى العمى وهو لم يتجاوز السادس من عمره إذ لم يجد الرعاية 

 .والعالج الصحيح من األسرة في بادئ األمر

رؤية الحياة على من مته حرتي هذه الى االبد هذه العلة العاهته ل طه حسين موح

اخذت منه  لتيحقيقتها وحرمته من التمتع بجمال الطبيعة ومناظر الكون هذه العلة ا

فيما بعد واعطته دفعا  تهالكثيرولكنها كانت عامال من العوامل االساسية التي تشكلت شخصي

 قويا للمضي الى االمام في درب التعلم واكتساب مختلف العلوم واللغات 

ساب وتالوة القران الكريم لحالقرية للشيخ محمد جاد تعلم العربية واكتاب ادخله ابوه 

وكانت تلك عادات العرب في تثقيف ابنائهم وبناتهم ولم يبلغ التاسعة من عمره كان قد أتم 

حفظ القرآن الكريم
.)2( 

دخل طه حسين األزهر لدراسة الدينية واالستزادة من العلوم  4191وفي سنة  

عربية فتحصل فيه ما تيسر من الثقافة ونال الشهادة التي تخول له التخصص في الجامعة، ال

درس العلوم العصرية والحضارة اإلسالمية والتاريخ والجغرافيا وعدداً من اللغات الشرقية 

والعبرية والسريالية وظل يتردد خالل تلك الحقبة على حضور دروس االزهر والمشاركة 
                                                           

 91،ص 4161 6لعالء، دار المعارف، مصر، ط ،ابي ا  تجديد ذكري:حسين طه  (1)
 .91، ص4114، 1، ط4ة، جهراأليام، دار المعارف، القا: حسين طه(2)
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وهي السنة  4141ة والدينية واإلسالمية، ودأب على هذا العمل حتى سنة في ندواته اللغوي

التي نال فيها شهادة الدكتوراه عن حياة أبي العالء المعري ونجح بدرجة جيد جداً 
.)1(

 

أوفدته الحكومة المصرية في بعثة دراسية إلى فرنسا حيث دفعه الطموح إلى 

المطاف في الحصول على شهادة الدكتورة الدراسات العليا في باريس ونجح في نهاية 

الفرنسية من جامعة السربون التي انجزها حول موضوع تاريخ ابن خلدون االجتماعي
.)2( 

، حيث تم تعيينه أستاذاً في قسم اللغة العربية مع تحول 4111عاد إلى مصر سنة 

 .عميداً لكلية األدب 4119الجامعة األهلية إلى جامعة حكومية وعين سنة 

إدارة جامعة اإلسكندرية، ولم يكف عن حلمه بمستقبل الثقافة و  4111تولى سنة 

نيات، حيث عين وزيراً للمعارف في الوزارة ين في األرض في األربعبيإنجازه إلى المعذ

، خالل هذه الفترة القصيرة 4111جانفي  14إلى غاية  4119جانفي  41الوفدية في 

أحدث ثورة كبيرة في نشر التعليم
)3(

لقب طه حسين بعميد األدب العربي لتأثيره الواضح  ،

 .على الثقافة المصرية والعربية

طه حسين أدوار جذرية متعددة قام بها، اسهمت في االنتقال باإلنسان العربي من لكان 

مستوى الضرورة إلى مستوى الحرية، ومن الظلم إلى العدل، ومن التخلف إلى التقدم، ومن 

االستنارة واالستقاللية في الرأي واالبتكار والتحرر في البحث األدبي الظالم إلى الثقافة 

.وكذا لتمرد على التقاليد الجامدة
)4 (

وفي فرنسا تعرف طه حسين على زميلة له سوزان  

، حيث كان لها دور كبير في حياته 4141بريسو الفرنسية السويسرية أحبها وتزوجها سنة 

خر فتمكن من الثقافة الغربية إلى حد كبير ، كان لهذه آلاإذ ساعدته على االطالع على ثقافة 

السيدة عظيم األثر في حياته، فقامت له بدور القارئ كما كانت الزوجة والصديق الذي دفعه 

                                                           
 .19، ص1994، 4طه حسين والمغرب العربي، مؤسسات بن عبد هللا، تونس، ط: أبو قاسم محمد كرو(1)
 .11المرجع نفسه، ص(2)
 .119، ص1941كتابات طه حسين، العدد التاسع،  مجلة المخبر، حضور اآلخر في: محمد حمدي(3)
 .16، 11طه حسين والمغرب العربي، ص: أبو قاسم محمد كرو(4)
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طه حسين حباً جماُ ومما قاله فيها أنه منذ سنوات سمع صوتها لم  أحبهاإلى التقدم دائماً، وقد 

يعرف قلبه األلم فكان لطه حسين اثنان من أبنائهما أمينة ومؤنس
.)1( 

تاركا وراءه كما هائال من الكتب والمؤلفات  4191أكتوبر  18توفي طه حسين في 

مثلته خير التمثيل يقول  يقول عنه الدكتور محمد مصايف مشيداً بأعماله وما تركه من أثار

".أجل طه حسين انتقل الى رحمة هللا، ولكن أفكاره وأثاره ستضل مصدر إشعاع"
(2)

 

 :شيوخه –ب 

: تتلمذ طه حسين على يد عدد كبير من الشيوخ و األساتذة، فمن شيوخه األزهرين نجد

محمد  اإلمام، الشيخ الرافعيالشيخ سيد المرصفي  في علوم اللغة و األدب و النقد، الشيخ 

.عبده، الشيخ عبد الحكيم عطا في البالغة، والشيخ راضي في التوحيد و غيرهم كثير
(3)

 

 :أعماله -ج

و هذا من خالل مجموعة من الكتب  األدبترك طه حسين بصمة ال يستهان بها في مجال 

 : هذه المؤلفات نذكر أهمو المؤلفات، ومن بين 

 .4111، 1المعاهد بجوار قسم إكمالية  بمصر، ط ، مطبعة (1915)ذكرى ابي العالء -

 .4161، 6تجديد ذكرى ابي العالء، دار المعارف، القاهرة، ط -

، ترجمة طه حسين عن اليونانية، وكتب له مقدمة (4114)نظام اإلثنيين ألرسطو  -

 .، دار المعارف بمصر(11، 9ص)

عدد )لسلة كتب للجميع س( 4111)قصص تمثيلية لجماعة من أشهر الكتاب الفرنسيين  -

 .، القاهرة4119سبتمبر  11، ع (ممتاز

محمد عبد هللا عبان، : نقله إلى العربية( 4111)فلسفة ابن خلدون االجتماعية، تحليل ونقد  -

 .لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة
                                                           

 .114اآلخر في كتابات طه حسين، صمجلة المخبر، حضور: محمد حمدي(1)
 .111صنفسه  المرجع(2)
 .11، ص4األيام، ج: طه حسين(3)
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مكتبة مصطفي لبابي  1و 4، ج(4111، 4111، 4116( )اجزاء1)حديث األربعاء  -

 .4111، دار المعارف بمصر 1، ج4119وأوالده بمصر  الحلبي 

 .، مطبعة المعرف بمصر(4118جزءان، )مستقبل الثقافة في مصر  -

طه حسين وعبد الحميد عبادي، مقدمة لطه : ، تحقيق(4111)نقد النثر : قدامة بن جعفر -

والترجمة ، لجنة التأليف (14. 4ص)في البيان العربي من الجاحظ إلى عبد القاهر، : حسين

 .4118والنشر، القاهرة، 

 .، دار المعارف بمصر(4111)فصول في األدب والنقد  -

 .4191، المجموعة الكاملة، دار الكتاب اللبناني بيروت (4111)، (جزءان)لحظات  -

.، دار المعارف مصر4118، اوت 11، سلسلة اقرا، ع(4118)رحلة الربيع  -
(1)

 

"أديب"رواية  -
2

في روايته هذه قضية الصراع الحضاري بين الشرق ، ويطرح طه حسين 

 .والغرب، العرب وأوروبا

مذكرات طه حسين  -
(3)

نشرت هذه المذكرات ألول ) 4119، دار األدب، بيروت (4119)

ديسمبر 9مارس،  19) 4981. 4911األعداد ( آخر ساعة)مرة متسلسلة في مجلة 

في منشورات دار المعارف ثم صدرت مجتمعة عن دار األدب، وظهرت بعدها ( 4111

 .من األيام 1بمصر على أنها الجزء 

 :منهج طه حسين حول صحة الشعر الجاهلي -2

يمثل الشعر الجاهلي تراثاً غنياً وضرورياً بالنسبة للعرب الذين عنو به وتمسكوا نسبته  

إليهم، لما كان يمثله من تصوير حياتهم ورسم حضارتهم والتعبير عن أفكارهم وذكر 

 .مآثرهم وإبراز مشاعرهم

                                                           
 .69، ص4149األدب، بيروت، دط، طه حسين رجل وفكر وعصر، دار : أحمد علبي(1)
 .4111صدرت الرواية سنة (2)
  طه حسين رجل وفكر وعصر،: أحمد علبي(3)
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فهية، فاألدب الجاهلي أدب قديم كان ينشد ويحفظ ويروي عن طريق المشافهة والروايات الش

.ولم يدون إال بعد زمن طويل
(1)

 

ولما كان الشعر الجاهلي يعتمد على انتقاله ونشره على الرواية الشفوية كان من الطبيعي أن 

ال يتعرض منه إلى الضياع أنو النسيان، أو حتى الكذب والتلفيق والسلب واإلغارة ممن 

غير الصحيحة، وهذا ما يسعى الحق لهم في هذا الشعر بالزيادة أو النقصان، أو بالنسبة ال

 .بظاهرة االنتحال

وظاهرة االنتحال في الشعر هي ظاهرة أدبية عامة ال تقتصر على أمة دون غيرها من 

االمم، فقد عرفها العرب كما عرفتها األمم االخرى التي كان لها نتاج ادبي وعرفها العصر 

القصائد التي تنسب إلى  الجاهلي، كما عرفها العصر العباسي، وهي قضية المقطوعات او

غير قائلها أو هي باختصار شديد قضية الخطأ في رواية بعض جوانب النص أو في نسبته 

.برمته إلى غير قائله
(2)

 

ثمة ثالث مصطلحات في هذا المجال وهي النحل واالنتحال والوضع النحل هو وضع 

 .قصيدة ما أو بيت من أبيات واستناد ذلك لغير قائله

ل فادعاء الشعر، يقال انتحل فالن شعر فالن، أو تنحله أي ادعاه وهو لغيره أّما أّما االنتحا

.الوضع فهو أن ينظم الرجل شعراً ثم ينسبه إلى غيره ألسباب ودواع
(3)

 

ومن هنا يمكننا إيجاز االنتحال بأنه نسبة الشعر لغير قائله سواًء كان ذلك بنسبة شعر رجل 

 .نفسهآخر أم أن يدعي الرجل شعر غيره ل

وفي ضل جمع وتدوين الشعر الجاهلي قيل الكثير منه مزيف مفتعل، حيث لم يزعم أحد من 

القدماء والمحدثين أن ما دون من الشعر الجاهلي صحيح كله، وإنما شككوا جميعاً في صحة 

 .النصوص نسبة ونصاً 

 

                                                           
 .419هرة، دط، دت، صافي تاريخ األدب الجاهلي، مكتبة النصر، الق: أنور الجندي( 1)
 .98ص، 1991، 1دراسات في االدب الجاهلي، مؤسسة المختار لنشر والتوزيع، ط: عبد العزيز نبوي(2)
 .449، ص4189الشعر الجاهلي، قضاياه الفنية والموضوعية، دار النهضة العربية، بيروت : ابراهيم عبد الرحمن(3)
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 عند العرب القدماء - أ

هـ ،اول من اثار هذه القضية ووجه األنظار اتجاهها و  114يعد ابن سالم الجمحي 

،وكانت أراءه في هذا الكتاب تتم " طبقات فحول الشعراء"ذلك في دراسة واعية في كتابه 

على دراسة مستفيضة ،ووعي حقيق بأمور الشعر العربية ، إذ أشار الى بعض ما اصاب 

دة او خلط مرجعا ذلك الى اسباب منها رغبة القبائل في و زيااالشعر الجاهلي من وضع 

االستكثار من الشعر وزيادة الرواة على ما كانوا يروون من محفوظ لديهم
(1)

، حيث يقول 

وفي الشعر مصنوع مفتعل موضوع كثير ال خير فيه وال خير في العربية ،وال أدب يستفاد "

ائع وال هجاء مقنع ، وال فخر معجب منه و المعنى يستخرج ، وال مثل يضرب وال مديح ر

وال بسيب مستطرف ، وقد تداوله قوم من كتاب الى كتاب ،لم يأخذوه عن اهل البادية ولم 

"يعرضوه على العلماء
(2)

فهو بهذا يرى أن بعض ما قيل من الشعراء الجاهلي مشكوك في  

 .صحته 

 عند العرب المحدثين –ب 

رافعي الذي يعتبر من اوائل الدارسين ومن العرب المحدثيننجد مصطفى صادق ال

 أدبتاريخ "حول الشعر الجاهلي في كتابه  أثيرتالذين ادلو بدلوهم في قضية االنتحال التي 

 "العرب 

التي تعد صدى آلراء القدماء ماذا كره حين  أقوالهومن  4144الذي طبعه سنة 

على فحول الشعراء  يضعون"عرض لما اسماه باتساع الرواية على يد بعض الرواة الذين 

قصائدهم يقولوها ويزيدون في قصائدهم التي تعرف لهم ، ويدخلون من شعر الرجل في 

حماد الرواية الكوفي ، ولقد لقب بالرواية لهذا االتساع ،  األمرشعر غيره وتعنتاً ورأيت هذا 

سالم خلف األحمر معاصر حماد و قرينه وهذا القول صدى لقول ابن  إلىالرافعي  أشاركما 

                                                           
 .14، ص1999من قضايا الشعر الجاهلي، دار وفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، دط، : أحمد عوين(4)
 .161، ص1991ط، دف، القاهرة، التراث النقدي نصوص ودراسة، منشأة المعار: رجاء عيد (1)
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وكان أول من جمع أشعار ينتحل شعر الرجل غيره و ينحله غير شعره، ويزيد "الجمحي 

.في األشعار
(1)

 

 .وعلى الرغم من هذا فالرافعي فضل السبق و فضل االستسقاء في الجمع

أما البحث العربي اآلخر الذي عني بموضوع االنتحال في الشعر الجاهلي هو الدكتور 

االدب "ثم في  4116الذي ألفه سنة " الشعر الجاهلي"في طه حسين من خالل كتابه 

 .، وهو نفس الكتاب معدل  4119سنة " الجاهلي

هذا الكتاب الذي أثار به طه حسين حافظة الكاتب العرب والمسلمين لما أتى به من 

شكوك حول التراث العربي القديم، حيث شك طه حسين في نسبة الشعر الجاهلي إلى 

 .عصره

ان يعلم وهو يصنف هذا الكتاب أنه مقبل على أمر خطير وينتهي إلى وطه حسين ك

فأول شيء "نتائج تفاجئ القارئ العربي ألنها تهدم جزءاً كبيراً وأساسياً من تراثه فيقول 

".الجاهلي األدبهذا الحديث هو أنني شككت في قيمة في أفاجئك به 
(2)

 

 المنهج الذي اعتمده طه حسين

إن المنهج الذي وظفه طه حسين في دراسته للشعر الجاهلي فيعد أحد المناهج الغربية 

التي انبهر بها وروج لها، أالّ وهو منهج الشك الديكارتي، ويقوم هذا المنهج على أبرع 

اليقين، التحليل، التركيب : يه ديكارت وهيرينمبادئ رئيسة وضعها الفيلسوف الفرنسي 

 .والتحقيق

على أنه حق ما لم أعرف يقيناً أنه كذلك، أي مبدأ الشك الذي ء أقبل شيأال :اليقين - أ

 .يؤدي إلى اليقين

                                                           
 .91دراسات في االدب الجاهلي، ص: عبد العزيز نبوي(1)
 .69من قضايا الشعر الجاهلي، ص: حمد عوينأ(2)
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تقسيم المعضلة التي تدرس إلى أجزاء بسيطة على قدر ما تدعو الحاجة  :التحليل - ب

إلى حلها، بحيث يجب على المرء أن يرتب وينظم األشياء التي يريد استكشافها 

 .وينفذ إلى ماهيتها

ن أسير في أفكاري بنظام بادئاً بأبسط األمور وأسهلها معرفة كي أتدرج أ :التركيب - ج

 ...قليالً حتى أصل على معرفة أكثر

أعمل في كل األحوال من اإلحصاءات الكاملة والمراجعات الشاملة ما : التحقيق - د

لني على ثقة من أنني لم أغفل شيئاً مما يجعل المرء أن يحاول اإلحاطة بكل ما عيج

.ة بهيتعلق معرف
(1)

 

هذه إذن مبادئ المنهج الديكارتي الذي انتهجه طه حسين في كتابه ودعى إلى ضرورة 

أريد أن أصطنع في األدب هذا المنهج الفلسفي الذي استحدثه ديكارت "العمل به، حيث يقول 

للبحث عن حقائق األشياء في أول هذا العصر الحديث، والناس جميعاً يعلمون أن القاعدة 

لهذا المنهج هي أن يتجرد الباحث من كل شيء كان يعلمه من قبل، وان يستقبل األساسية 

نريد أن  نفلنصطنع هذا المنهج حي.... موضوع بحثه خالي الذهن معاً قيل فيه خلواً تاماً 

.نتناول أدبنا العربي
(2)

 

ونجد العديد من المفكرين يؤكدون اعتماد طه حسين على منهج الشك الديكارتي في 

أن منهج طه حسين "تعامله مع الشعر الجاهلين، حيث نجد الدكتورة سهيل القلماوي تقول 

، وكتب الدكتور فرانسيسكوا "ديكارتي، وأن طه حسين قد تأثر بفلسفة ديكارت دون شك

سين من الشعر الجاهلي كان ثمرة لمبادئ ديكارت التي أن موقف طه ح"جابر يللي يقول 

."تشبع بها أثناء إقامته في أوروبا
(3)

 

إننا نعرف طه حسين الناقد العقالني يؤرقه اتزان "ويقول الدكتور عصفور جابر 

المنهج، وتشغله دقة المعارف التي تهدي خطى الناقد، فيلوذ بالديكارتية في طرائق التثبيت، 

.لمكتسبات المنهجية في إجراءات البحث التاريخي الحديثمثلما يلوذ با
(4)

 

                                                           
 .11، ص4181، 4مشكلة الدور الديكارتي، الشركة الوطنية لنشر والتوزيع، الجزائر،  ط: ربيع ميمون(1)
 .81، ص4198، 1دار العلم الماليين، بيروت، ط، 4من تاريخ األدب العربي، مج: حسين طه( 2)
 .81المرجع نفسه، ص(3)
، 4طه حسين بين السياج والمرايا، عين لدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، ط: عبد الرشيد الصادق محمودي(4)

 .11، ص1991
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طه حسين كان دوما يتطلع إلى الحرية والتجديد، حيث كان دائما معارضاً لمناهج 

من هنا كانت نتيجة الدرس األدبي في مصر غير قيمة، "التدريس في مصر، إذ نجده يقول 

ب بين أيديهم من الكتب ما يج وال مجدية الن الطالب ال يجدون في مدارسهم وال في ما

ليس على اآلداب من ذلك بأس فإن هذا المثال المشوه البد أن .... إليهم ادبهم، ويرغبهم فيه

.يكمل ما إذا عني الناس عناية صحيحة بدرس اآلداب على المناهج الحديثة
(1)

 

لما  ويرى طه حسين في شخصه األهلية للعناية بهذا األمر، والقيام بهذا الدور وفقاً 

 .تثقفه على أيدي المستشرقين

ولعلنا بهذا نرجع أسباب تمسكه بهذا المنهج حيث أن األديب طه حسين كان من 

األوائل الذين تخرجوا على أيدي مدرسي معاهد غريبة ومن ثم تأثر بآراء وأفكار الفيلسوف 

يرى فيه ديكارت حيث كان دوماً يتطلع إلى التحديد والتطور ثار على كل ما هو قديم إذ 

أريد أن اقول بأنني سأسلك هذا النحو من البحث مسلك "قيود وجمود للعقل، إذ يقول 

 .المحدثين من أصحاب العلم والفلسفة

وفي األخير نستنتج أن منهج طه حسين في دراسته لشعر الجاهلي كان منهجاً 

والفلسفة يوم  ديكارتياً، حيث اعتبر ان هذا المنهج الذي سخط عليه أنصار القديم في الدين

ظهر قد كان من أخصب المناهج وأقومها وأحسنها أثراً وأنه قد جدد العلم والفلسفة 

.تجديداً 
(2)

 

 :أثر المستشرقين في طه حسين -3

 :المستشرقون والشعر الجاهلي-1

القدماء نقاداً أو رواة وإخباريين تحروا الدقة في توثيق  على الرغم من أن العرب

ا على تنقيته مما دخله من بعض وضع أو نحل، إالً ان هناك الكثير الشعر الجاهلي وحرصو

ك والتوثيق إذ لم يرض شمن المستشرقين الذين تناولوا الشعر الجاهلي بالنقد والفحص وال

ي الجاحظ وغير هؤالء ببعضهم بهذا ولم يسلم بما استوثق منه األصمعي، المفضل الض

 .كثيرون

                                                           
 .49 -1، ص4118شر، دط، دراسة في نقد طه حسين، دار قباء لطباعة والن -المرايا المتجاورة:  عصفور جابر(1)
 .81، ص1المرجع السابق، مج(2)
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تراث العرب فمنهم من اخذ يطعن في هذا التراث رقين يدرسون شفراح هؤالء المست

وذلك بشكهم في نسبة الشعر الجاهلي إلى عصره، ورفضوا وجوده من األساس وفي المقابل 

 .وجد بعض المستشرقين األمناء المتصفين الجادين في الدرس

 

 :أهم المستشرقين الذين اهتموا بدراسة الشعر الجاهلي-

 TheodorNoldek(1331-1331)تيودور نولدكه -أ

بمدينة  4816يعد نوولدكه شيخ المستشرقين األلمان ولد في الثاني من مارس سنة 

، وجهه أستاذه 4811سنة  Gottingenهامبورج، التحق بجامعة جيتينجن

عالم الساميات الشهير إلى دراسة اللغتين العبرية والعربية وآدابها،  H.Ewaldهينرشايقلد

 .لتركيةكما درس اللغتين الفارسية وا

، وبعد "تاريخ القرآن الكريم"برسالة عن  4811تحصل على الدكتوراه األولى سنة 

ان تحصل على الدكتوراه األولى وهو في سن العشرين، بدأ حياة التنقل خارج المانيا فسافر 

 4819إلى فينا حيث قضى قرابة عام يدرس مخطوطات مكتبة فينا، ثم انتقل إلى ليدن عام 

مثال حوزي، حيث ألساتذة المستشرقون الممتازون أالعربية الوفيرة، وا حيث المخطوطات

 .كون صداقات قوية مع هؤالء المستشرقين

ابان التي جمعها اهتم بدراسة الشعر القديم مستعيناً بما نسخه منه من بين المخطوطات 

ابحاث لمعرفة شعر "رحالته، وكانت ثمرة ذلك عدة مقاالت وأبحاث جمعها في كتابه 

."نحو العربية الفصحى"في  وله كتاب" العرب القدماء
(1)

 

كان لنولدكه مكانة هامة في عالم االستشراق ليس فقط بين المستشرقين األلمان بل بين 

 .المستشرقين جميعاً 

أما دراسته لعال الجاهلي فيعد نولدكه من أوائل المستشرقين الذين تعرضوا لمسألة 

في سبيل فهم الشعر "الجاهلي، من خالل بحث بعنوان االنتحال والشك في الشعر 

                                                           
 .32موسوعة المستشرقين، ص: عبد الرحمن بدوي(1)
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"الجاهلي
(1)

وقف نولدكه في بحثه هذا عند موضوعات كثيرة تتناول تكون الشعر الجاهلي  

ووصوله إلى العصر العباسي، وحفظه وقد اعترف أن ما يبدوا غريباً من وطبيعته، وبدايته 

بالنسبة ألصل ذلك الشعر، ومما الشعر بالنسبة للمستشرق األبدي هو شيء طبيعي مألوف 

يزيد صعوبة الفهم بالنسبة للمستشرق وصول القصائد مضطربة الترتيب ومنتزعة من 

سياقها، وقد تصل مقطعات وشذرات، ولو وصلت مرتبة كما انشدها الشاعر لكان فهمنا 

 .أيسر وأوضح

من سياقه  ويرى نولدكه ان شعر عند كل الشعوب البد ان يضطرب ترتيبه، وينتزع

في مسيرته الطويلة، من العصور القديمة حتى وصوله مدونا في عصور الكتابة والتدوين، 

بقوة ذاكرة العرب، كما هو وأن الرواية الشفوية يضيع فيها شعر كثير مهما أقررنا وشهدنا 

ع التي تندر او تنعدم فيها الكاتبة، فإن أقوى الذكرات ال تستطياألمر عند الشعوب الموهوبة 

.أن تحول دون حدوث تغيرات تدريجية قوية فيما تحفظ
(2)

 

وقد الحظ نولدكه ان بعض الرواة في العصر األموي، قد سلكوا مسلكاً يتسم 

في الزمان األسبق من أما الذين اهتموا بمسامرة الباذلين للعطاء "باالستهتار حيث يقول 

."لمسؤوليةوعدم ا باالستهتارالعصر العباسي فقد سلكوا مسلكاً يتسم 
(3)

 

ويتناول نولدكه صور التغير الذي يحدث أثناء النقل الشفوي على مر العصور، بأن 

تستبدل كلمة بكلمة أخرى أو عبارة بعبارة أخرى، ويعزوا سبب هذا إلى الثورة الهائلة التي 

 العربية في المفردات والتعبيرات، وتطرق أيضاً إلى قضية المعلقات وتسميتها،تملكها اللغة 

وينكر أنها علقت أو كتبت بماء الذهب وستند في ذلك ان المؤرخين الذين كتبوا عن تاريخ 

ذكر في زرقي وابن هاشم، لم يذكروا التعليق أو يشيروا إليه، وكذلك لم يرد للتعليق ألمكة كا

والحديث النبويالقرآن الكريم
(4)

 

ومهما "هلي وقوته قائالً وينهي نولدكه بحثه عن الشعر الجاهلي مبيناً قيمة الشعر الجا

يكن من شدة التعبيرات والتحريفات التي أصابت القصائد الجاهلية، ومهما تعرضت له 

                                                           
ترجم البحث بعنوان من تاريخ ونقد الشعر العربي القديم، عبد الرحمن بدوي في كتابه دراسات المستشرقين حول صحة (1)

 .04إلى 91ص، 9191، 3الشعر الجاهلي، دار العلم للماليين، بيروت، ط
 .90، ص9111، 9المستشرقون والشعر الجاهلي بين الشك والتوثيق، دار الغرب اإلسالمي، ط: يحي وهيب الجبوري(2)
 .3دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي، ص: عبد الرحمن بدوي(3)
 .91المستشرقون والشعر الجاهلي بين الشك والتوثيق، ص: يحي وهيب الجبوري(4)



 أثر المستشرقين في دراسة طه حسين للشعر الجاهلي:                                الفصل الثاني
 

51 
 

روح منعشة تدل على قوة الشعر  روايتها من اضطراب، فإنه تفوح من هذه الشذرات

وجماله لم يضيعا، إننا نلتقي من القصائد العربية القديمة صورة حية للعرب القدماء البدوي 

جعلت فيها روح الرجولة والقوة،  بفضائلهم وعيوبهم، بعظمتهم ومحدوديتهم، وهي قصائد 

نجدها في آداب كثير ستخذاء التي إذا ما قارناه بروح العبودية واالروح تهز هزاً مزدوجاً 

.وية األخرىعوب األسيمن الش
(1)

 

نتحال لالومن هنا نستنتج أن بحث ولدكه هذا يعد أول بحث استشراقي مهم يتعرض 

وأسبابه على ضوء ما قدمته المصادر العربية من شواهد ونصوص واالنتحال عنده ال 

أو إضافة يتجاوز التغيرات الطبيعية في ترتيب األبيات او تغيير كلمة مكان كلمة أخرى 

 .أخرى وهذا حسبه أمور طبيعية تمس آداب كل الشعوب أبيات إلى قصيدة

 WilhelmAhlwardt(1393- 1323  )الوارد  - ب

في بحر  بمدينة جر يفسقلد، في شمالي ألمانيا 4818يوليو سنة  6ولد الوارد في 

 .4191نوفمبر  1البلطيق وفيها توفي 

المكتتبين من كان أستاذاً في جامعتها الشهيرة، كما كان أمين مكتبة، وهو من أقدر 

 .اللغة العربية، وأكبر حجة في الشعر الجاهلي

 :ومن أهم أعماله

 .كتاب العقد الثمين في دواوين الشعراء الستة الجاهلين -

.فهرس المخطوطات العربية في المكتبة الملكية ببرلين في عشرة مجلدات -
(2)

 

لى مالحظات ع"، بعنوان 4819أصدر الوارد دراسته حول الشعر الجاهلي سنة 

مالحظات عن صحة القصائد "ترجمها عبد الرحمن بدوي بعنوان " صحة الشعر الجاهلي

 ".العربية القديمة

سكان الوارد قد نشر كتاب العقد الثمين في دواوين الشعراء الستة الجاهلين في لندن 

، وقد لفتت هذه القصائد نظره حول مدى صحة الشعر 4199ثم باريس سنة  4899سنة 

                                                           
 .04، 21دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي، ص: لرحمن بدويعبد ا(1)
 .292، صنفسهالمرجع (2)
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، طرفة بن أبي سلمى بنة الذبياني، وزهيربغوهؤالء الشعراء هم أمرئ القيس، الناالجاهلي، 

.بن عبدة وعنترة بن شداد العبسيالعبد، علقمة 
(1)

 

س سهالً وال فاصالً يويقرر الوارد أن القول في موضوع صحة الشعر الجاهلي ل

وتختلف فيه معالجة باحث عن آخر وفق نظرته ومعلوماته، ومن الخطأ مطالبة اآلخرين 

 .االعتقادالمطلق بآرائه

والمغني لسيوطي تجد  وإن نظرة في كتب األدب كحماسة أبي تمام وأغاني أصفهاني

.قصائد كثيرة تنسب لشاعر أو آخر، وأن الشك يسود في هذا المجال
(2)

 

تبر الوارد أن القصائد الجاهلية بوجه عام مشكوك فيها، وأسباب ذلك الكيفية التي ويع

عطائها وقبولها وفي أحوال تركيبها إبتم نقلها إلى العصر المتأخر واألغراض التي ارتبطت 

مؤلفيها وحجمها وترتيبها الداخلي وبعض أبياتها حول بذلك أن الشك يحوم ويريد 

المفردة
.(3)

 

ة نقدية حة لمعالجة القصائد القديمة معالجالوارد في النهاية أن الوسائل المتايعترف  و

هي وسائل محدودة حقاً، ولكنها رغم ذلك ليست عارية عن األهمية والقيمة ويقسم القصائد 

القديمة إلى ثالث مجموعات، فبعضها صحيح واآلخر غير صحيح والثالث مشكوك فيه، 

.تتجاوز الرواية المنقولة إليناوفي بعض النقاط لن يستطيع أن 
(4)

 

وفي األخير نرى أن الوارد أقام مناقشة لصحة الشعر الجاهلي على أساس أنه مشكوك 

إال القليل حتى أن هذا القليل الصحيح من القصائد الجاهلية، لم في صحته، ولم يسلم من ذلك 

 .يزل عند الوارد يلفه بعض الشكوك

 Régi Blachère(1399- 1393)ريجيبالشير -ج

مع أبويه في ضاحية مونزوج بباريس، سافر  4199جوان  19ولد ريجيبالشير في 

الفرنسية في مراكش، ، حيث كان أبوه موظفاً في اإلدارة 4141إلى المغرب في سنة 

 .وقضى دراسته الثانوية في مدرسة فرنسية في الدار البيضاء

                                                           
 .32أحمد محمد عوين، من قضايا الشعر الجاهلي ، ص(1)
 .32المستشرقون والشعر الجاهلي بين الشك والتوثيق، ص: يحي وهيب الجبوري(2)
 .23المرجع نفسه، ص(3)
 .98المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي، صدراسات : عبد الرحمن بدوي(4)
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حصوله على البكالوريا،  عين مالحظاً في مدرسة موالي يوسف في الرباط بعد

، أمضى السنة 4111فالتحق بالجامعة، وحصل من جامعة الجزائر على الليسانس في سنة 

عين في معهد الدراسات العليا  4111التالية في الجزائر، ثم عاد إلى الرباط، وفي سنة 

األول عن أبو طيب المغربية، تحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة باريس برسالتيه 

، لمتنبي، والثانية ترجمة فرنسية لكتب طبقات األمم لصاعد األندلسي مع تعليقات مفيدةا

.4191توفي في السابع من شهر أوت سنة 
(1)

 

شديد، حيث لم يسلم بصحته تسليماً مطلقاً،  درتابع بالشير دراسته لشعر الجاهلي بح

وقد طرح الكثير من اآلراء حول أسباب شكوكه في صحة الشعر الجاهلي في الجزء األول 

."تاريخ األدب العربي"من كتابه 
(2)

 

أشار بالشير إلى اللغة الموحدة التي التزمها شعراء الجاهلية مّما لم يدع للهجات 

نحن نجد في النصوص المذكورة أن "من خاللها حيث يقول المختلفة مساحة تبرز العربية

منزهة بصورة عامة عن كل أثر الشعراء أيا كان عصرهم أو قبائلهم يستعملون لغة موحدة 

لهجي خاضعة لقواعد تركيبية هي بصورة مجملة قواعد نحاة البصرة، وال شك في أن 

".الرواة الكبار من الظاهر اللهجة الجاهلية جردت بتأثيرالقصائد 
(3)

 

كما يشير بالشير إلى الرواية والرواة ويزعم أن رواية الشعر الجاهلي قد أصابها 

والخطأ مرجعاً ذلك إلى أسباب منها أن الرواة وعلماء العراق غّيروا في الكثير من الخلط 

 .يرتضونهالنصوص الشعرية من تلقاء أنفسهم بما يصل بالنص إلى مستوى جمالي 

ويشير أيضاً إلى تعدد الروايات في القصيدة الواحدة مع اختالف أبياتها والسبب في 

ذلك عنده يرجع إلى ضعف الذاكرة في أثناء الرواية الشفوية وعدم اكتمال طريقة الكتابة 

.واختالف المترادفات
(4)

 

 

                                                           
 .419، ص4المستشرقون ج: نجيبالعقيقي(1)
 .4116ابراهيم كيالني سنة  هوترجم 4111نشر بالفرنسية سنة (2)
 .16من قضايا الشعر الجاهلي، ص: أحمد محمد عوين(3)
 .19ص: المرجع نفسه(4)
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ولم يكن بالشير مهتماً بالشعر وحده لكنه عنى ذلك بالنشر الذي شك في وجوده وقد 

استثنى القرآن الكريم من ذلك لكنه وصل إلى نتيجة خطيرة تؤكد انتحال النشر الجاهلي في 

إلى أن االنتحال ال يبقى محصوراً في ثانية وتجدر اإلشارة من جهة "مجمله حيث يقول 

القرآن الكريم سطر  باستثناءحتى ال يستطيع الجزم أن ليس لدينا  يتناول النثرالشعر بل 

".واحد من النثر يرجع تاريخه إلى هذا العهد
(1)

 

وفي األخير نستنتج أن بالشير هو اآلخر من المستشرقين الذين أعلنوا شكهم في نسبة 

 .بعض األشعار إلى العصر الجاهلي، كما شك في وجود نثر جاهلي

 Lyall: ليجيمس ال-د

، عني بتحقيق، ونشر بعض قصائد الشعر الجاهلي 4811مستشرق انجليزي ولد سنة 

وترجمتها، وهو محقق كتاب المفضليات للمفضل الضنلي، تعلم اللغة العربية أثناء عمله في 

الهند، حيث تقلد بعض المناصب الرفيعة في حكومة الهند، ولما جاء إلى أوروبا تتلمذ على 

 .كهيد المستشرق نيلد

 

من أهم اعماله سلسلة من الترجمات نشرها في مجلة جمعية البنغال األسيوية، وجمعها 

"ترجمات للشعر العربي القديم والجاهلي بخاصة"بعد ذلك في كتابه بعنوان 
.(2)

 

يتناول اليل موضوع صحة الشعر الجاهلي والرواية على ضوء دراسته لشعر عبيد 

، ويقرر أن الشعر الجاهلي لم ينتقل لديوان عبيد بن األبرصمن خالل المقدمة التي كتبها 

انتصارات القبيلة يعد من أعز  بالكتابة وإنما بالرواية الشفوية وأن هذا الشعر الذي يسجل

 .ولذلك فهي ترويه من جيل إلى جيلمآثرها 

 

                                                           
 .61الشك والتوثيق، صالمستشرقون والشعر الجاهلي بين : يحيى وهيب الجبوري1
 .148موسوعة المستشرقين، ص: عبد الرحمن بدوي2
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ويرى أن الشعر خالل رحلته البد أن يصيبه التغيير، بسبب عدم تثبت الذاكرة، فقد 

من ترتيبها، أو قد تستبدل عبارة بعبارة منسية أخرى  طربتسقط أبيات من القصيدة أو يض

.قبل الراوي ومثل هذه الظواهر مألوفة في كل مكان
(1)

 

ويسوق اليل سبباً آخر على صحة الشعر الجاهلي هو أن هذه القصائد الجاهلية كانت 

هذه القصائد لمحك النقد، فقد  مأل بألفاظ غريبة على العلماء الذين كانوا أول من عرض

كانت تنتفي لمرحلة قديمة في اللغة، كانت غير مستعملة في الزمن الذي كتبت فيه القصائد 

.وجمعت فيه الدواوين
(2)

 

ومن هذا سنستنتج أن جيمس اليل يعد من المستشرقين القالئل الذين حاولوا بدراستهم 

وحض كل شكوك التي كانت تمس صحة هذا التراث القيم، لقضايا الشعر الجاهلي إنصاف 

 .هذا التراث

 :طه حسين والمستشرقين-2

وأنه تتلمذ على يد مجموعة من )لقد كان طه حسين متشبعاً بالثقافة الغربية خاصة 

كبار األساتذة الفرنسيين وكذا أهم المستشرقين الذي تركوا فيه أثاراً بارزة طبعت شخصيته 

ال لشك أو التردد في الدفاع عن هذه الحضارة تعليمي غري، حيث لم يترك مجبطابع 

 .الغربية التي نهل منها الكثير

بحيث جذبت إليها المستشرقين كانت قوية ومؤثرة إن طريقة التدريس لدى هؤالء 

أمثال طه حسين حيث لم يخفي يوما تأثره و المعرفة عقول الشباب المتعطشين إلى العلم 

أنشئ قسم اآلداب في الجامعة، "المستشرفين فنجده يقول هؤالء إعجابه بطريقة تدريس داوك

لهذا القسم، وفرنسا وألمانيا، وانتسبت  ودعى إليها جلة األساتذة من المستشرقين في إيطاليا

فإذا ألوان من الدروس لم أعرفها من قبل وإذا فنون من النقد لم فيه، الدروس  وأخذت أسمع

أن يكون أدبياً ومؤرخاً لآلداب ال تكفي لمن أراد  اللغة العربية وحدها ايكن لي بها عهد، وإذ

وكل .... رس مناهج البحث عند اإلفرنجدوب الحديثة في أوروبا، إذ البد من درس اآلداحقاً 

                                                           
 .11من قضايا الشعر الجاهلي، ص: أحمد محمد عوين(1)
 .14المستشرقون والشعر الجاهلي بين الشك والتوثيق، ص: يحيى وهيب الجبوري(2)
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هذه العقبات ظهرت لي حين سمعت دروس األساتذة المستشرقين في الجامعة إنما أقول أنها 

.ي في نقد كلهقد غيرت رأي في األدب ومذهب
(1)

 

علمني "ونجد في موضوع آخر يلمح إلى إعجابه الالمتناهي بفكر المستشرقين يقول 

كيف استنبط الحقائق من ذلك النص وكيف أالئم بينهما وكيف أصوغها آخر أحدهما اآلخر 

األمر علماً يقرأه الناس فيفهمونه، ويجدونه فيه شيئاً ذا بال
."(2) 

طه حسين كان دوماً ينساق وراء الدروس والمحاضرات التي كان يقدمها أساتذة من 

المصرية وفي الجامعة "المستشرقين حيث كانت تتالءم هذه الدروس مع رغبته وميوله 

تتلمذ على يد المستشرق جويدي في التاريخ وفي الجغرافيا فتتلمذ على نللينو وفي اللغات 

يتمان وفي الفلسفة اإلسالمية على ستالنا وفي تاريخ الحضارة السامية القديمة المستشرق ل

".الشرقية القديمة على ميلوتي، واألدب الفرنسي على كليمانت
(3)

 

وبهذا امتزجت ثقافته بثقافة المستشرقين، والتي رأى أنه ال سبيل لرفضها ومن أشهر 

 :بهم نذكراألساتذة والمستشرقين الذي درس طه حسين على يدهم وكان متعلقاً 

 Gustave Goltz:رثلوغغوستاف-أ

 4861وهو من أشهر األساتذة المتخصصين في التاريخ اليوناني القديم، ولد سنة 

بباريس، وقد تخصص في اليونان القديم ومن مؤلفاته المدينة اإلغريقية  4111وتوفي سنة 

4118. 

 Louis Massignon: ماسينيون-ب

كاثوليكي المذهب لذا كان ابناً باراً للكنيسة الكاثوليكية وهو من أكبر المستشرقين كان 

وساعدته الكاثوليكية على الفهم الفطري لتصوف عامة، وساعده ذلك لفهم التصوف 

 .اإلسالمي

                                                           
 .169، ص1من تاريخ األدب العربي، مج : حسن طه(1)
 .469، ص4189، 8العلم للماليين، بيروت، طنقد وإصالح، دار : حسن طه(2)
 .86، ص4111، 4من أعالم الفكر العربي طه حسين أديب وناقد، دار الفكر العربي، بيروت ط: يحى الشامي(3)
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ويعتبر المستشرق ماسينيون أول األساتذة الفرنسيين الذي تتلمذ عنه طه حسين في 

.4141و 4141لفلسفية سنتي جامعة القاهرة، حيث درس على يديه االصطالحات ا
(1)

 

 Sharles Seignobosونبشارل سينن-ج

، ومن 4111وتوفي سنة  4811من أكبر أساتذة التاريخ الحديث في فرنسا ولد سنة 

بون من ر، درس بجامعة السأشهر المؤرخين الذين درس عنهم طه حسين بفرنسا وألمانيا

في جزأين وكتاب ، وقد ألف مجموعة من الكتب الهامة مثل كتاب تاريخ الحضارة 4819

 .4819سنة التاريخ السياسي ألوروبا 

 Litmanليتمان-د

يعتبر ليتمان من أشهر أساتذة اإلستشراق وأبرزهم، تخصص في دراسة اللغات 

4188هرة عند افتتاحها سنة الشرقية وتدريسها، والبحث والتنقيب عنها، التحق بجامعة القا
م

 

ليتمان لتدريس اللغات الشرقية، ويتحدث طه حسين في الجزء الثالث من أيامه عن أستاذه 

الذي كان يدرس السريانية خاصة واللغات السامية عامة، تولى رئاسة قسم الدراسات 

عالة وبالغة في في توبنغن بألمانيا وبقي في القسم ثالثين عاماً، حيث ما تزال أثاره ف الشرقية

شتى المجاالت ذلك أنه جمع في آن واحد بين علم الساميات وتاريخ الحضارة اإلسالمية 

.ومن اهم أعماله ترجمته أللف ليلة وليلة كنموذج لألدب الشعبي العربي
(2)

 

 Guidi: جويدي أغناطيوس -هـ 

العربية من أسرة عريقة، كان يتقن اللغة  4811ولد الجويدي في مدينة روما سنة 

إتقاناً تاماً كلما كان على علم بالعامية خصوصاً اللبنانية منها بفضل اختالطه ببعض رجال 

 .الذين المسيحيين المقيمين في روما

                                                           
 .119، ص4189، 1، ط1المستشرقون، دار المعارف، القاهرة ج: العقيقي نجيب(1)
 .191، ص4191، 6باالستعمار الغربي، دار الفكر بيروت، طالفكر اإلسالمي الحديث وصلته : محمد البهي(2)
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دعي ليكون أستاذاً في  4198، وفي سنة 4896كلف بالتدريس في جامعة روما سنة 

تلميذته وكان من أبرز الجامعة المصرية القديمة، حيث ألقى دروساً في األدب العربي، 

 .الدكتور طه حسين، ومن أهم أعماله دراسة نص كليلة ودمنة

عالم التغريب بتعلمه اللغة الفرنسية ، ودخل االستشراقوهكذا قد ولج طه حسين باب 

في االستشراق، واحتك بعلماء االستشراق بربط عالقات علمية وودية على يد أكبر علماءها 

هذا الباب الطويل العريض الذي تنقصه مع عدد من المستشرقين، وهكذا فقد تفتح أمامه 

.دبلو منه الصدق في تحصيل العلم واألالبراءة في الكثير من األحيان، ويخ
(1)

 

 :في طه حسين ثأثر المستشرق مرجليو -3

باآلداب العالمية سمة حضارية، حيث تأخذ كل حضارة من غيرها من  تأثرإن  

الحضارات، وتتأثر كل ثقافة بغيرها أيضاً، وال يشد األدب عن ذلك، وإنما الذي نالحظه 

عند طه حسين فهو تأثر باآلداب األوروبية وتغريب ألنه نادى بتقليد األوروبيين وحضارتهم 

 .حلوها ومرها

هو إعجابه الشديد بالمستشرقين، ومن بين هؤالء الذين وما يعرف عن طه حسين 

ومدى تأثره  ثارتبط اسمهم بالمفكر طه حسين هو المستشرق اإلنجليزي صمويل مرجليو

 .به في دراسته لشعر الجاهلي

 D.S.Margolioth (1399- 1383 )ثدفيد صمويل مرجليو

ولد بلندن، درس اللغات الشرقية بجامعة أوكسفورد، وعين بها أستاذاً للغة العربية 

في العربية، كان المتخصصين  االستشراقالتي كان يتقنها، وهو واحد من اشهر أساتذة 

ية الملكية األسيوية التي ينشر بها بحوثه ومقاالته، وكان عضواً في المجمع رئيساً للجمع

 .، والمجمع اللغوي البريطاني والجمعية الشرقية األلمانيةالعلمي العربي بدمشق

                                                           
 .141موسوعة المستشرقين، ص: عبد الرحمن بدوي(1)
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قد ومن أثاره دراسته ونشرته لكتاب فن الشعر ألرسطو بترجمة متى  بن يونس 

وله كتاب بعنوان  4818بي العالء المعري سنة ، نشر رسائل أ4889ظهرت في سنة 

4191محمد ونشأة اإلسالم الذي ظهر سنة 
.(1)

 

" ر العربيأصول الشع"التي أخذت شهرة واسعة بحثه  ثومن أهم أعمال مرجليو

أصول "صفحة، كتب باإلنجليزية بعنوان  11، يحتوي على ثوهو مقال نشره مرجليو

والذي نشره عي عدد يوليو عام  "the origins of arabicpoetyالشعر العربي 

 Jornal of the royal"من مجلة الجمعية األسيوية الملكية التي تصدر بلندن  4111

Asiatic Society  " كان رئيساً لتحريرهاوالتي. 

ترجم هذا المقال إلى عدة ترجمات وأبرزها ترجمة عبد الرحمن بدوي في كتابه 

 .دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي

وقد أجمعت عديد الدراسات العربية التي تناولت تحليل هذا المقال أن مرجليوت انطلق 

جملة من عليهما مقالة ، أولهما الطعن في العقيدة اإلسالمية من خالل من حقيقتين بنى 

نيهما  عليه وسلم والقرآن الكريم، وثاعلى رسول اإلسالم صلى هللااالفتراءات واألكاذيب 

 .التشكيك في أصالة الموروث العربي الجاهلي

والدليل على ثيرى العديد من المفكرين أن طه حسين كان شديد التأثر بمقال مرجليو

حيث نفى أن " في األدب الجاهلي"و " في الشعر الجاهلي"ذلك ما جاء به من خالل كتابه 

بعد يكون هذا الشعر الجاهلي الذي بين أيدينا معبراً عن العصر الجاهلي وإنما منحول 

في هذا الحديث هو أنني شككت في قيمة األدب فأول شيء أفاجئك به "اإلسالم حيث يقول 

وألححت في الشك أوقل ألح في الشك فأبحث وأفكر وأقرأ وأتدبر حتى انتهى بي الجاهلي 

هذا كله إلى شيء إال يكن يقينا، فهو قريب من القين، ذلك أن الكثرة المطلقة مما نسميه أدباً 

"جاهلياً ليست من الجاهلية في شيء وإنما هي منحولة بعد ظهور اإلسالم
.(2)

 

                                                           
 .98، 99، ص1المستشرقون، ج: العقيقي نجيب(1)
 .96، ص1994في الشعر الجاهلي، دار المدار، دمشق، دط، : حسين طه(2)
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حيث نفى هو  "أصول الشعر الجاهلي"خالل مقاله من ثوهذا ما سبقه إليه مرجليو

ألهل الجاهلية وإنما هو منحول موضوع من قبل الرواة في اآلخر أن ينسب هذا الشعر 

بدأ المسلمون في حوالي نهاية العصر األموي يدعون وجود "العصر اإلسالمي إذ يقول 

".عظم منهجمعوا الجزء األشعر جاهلي عربي ولم يكتفوا بذلك حتى زعموا أنهم 
(1)

 

ومن جملة اآلراء التي أبداها عميد األدب العربي من واقع تأثره بآراء المستشرق 

قوله أن هذا الشعر منحول وال يمثل اللغة العربية في العصر الذي يزعم الرواة  ثمرجليو

، ويستدل على ذلك بقراءة المعلقات إذ انه قيل فيه، كما أنه ال يمثل لهجات القبائل المختلفة

الشعراء تأثيراً أن كل شيء في هذه المطوالت على اختالف القبائل لم يؤثر فيشعر "يرى 

اما نحن فبين اثنين إما أن نؤمن بأنه لم يكن هناك اختالف بين القبائل العربية من عدنان 

وإما أن نعترف بان هذا وال في المذهب الكالمي، وقحطان ال في اللغة وال في اللهجة 

الشعر لم يصدر عن هذه القبائل، وإنما حمل عليها بعد اإلسالم حمالً، ونحن إلى الثانية أميل 

منها إلى األولى
.(2) 

بنى شكه من هذه الناحية، أي اعتماد هذا الشعر على لغة موحدة، وأن  ثونجد مرجليو

وثم خط ثان للبنية "اختالف لهجات القبائل المتعددة لم يظهر في هذا الشعر حيث يقول 

وهو اللغة، فكل هذه القصائد نظمت بلغة القرآن وإن اعتبرناها هنا أو هناك على الباطنة 

بعينها أو منطقة من المناطق، فإن افترضنا أن فرص  قبيلةكلمة أو شكل يقال أنه ينتسب إلى 

لكن من الصعب ان نتصور وجود ... الجزيرة العربية قد وحد لغتهماإلسالم على قبائل شبه 

وانتشرت امل الموحد، لغة تختلف عن لغات النقوش بهذا العشتركة قبل مجيء اإلسالم لغة م

األقل أو على ه كانت بين القبائل المختلفة في كل أرجاء شبه الجزيرة العربية، فالبد أن

".القبائل اختالفات واضحة في المحو واأللفاظمجموعات 
(3)

 

أنه عندما نظر في الشعر الجاهلي وجد انه ال يمثل ديانات هؤالء  ثويزعم مرجليو

القوم الجاهلية، حيث لم يجد من الشعر جو اآللهة المتعددة الذي نجده في النقوش ومن ثم ال 

                                                           
 .11الجاهلي، صدراسات المستشرقين حول صحة الشعر : عبد الرحمن بدوي(1)
 .16، ص4119، 41في األدب الجاهلي، دار المعارف، مصر ط: حسين طه(2)
 .448دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي، ص : عبد الرحمن بدوي(3)
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والتفسير اآلخر الذي سنعرضه اآلن هو " ثوشعراء النصرانية يقول مرجليويمثل الوثنيين 

مسلمين في كل شيء إال في كونهم لم يسلموا ثنية، لقد كانوا أن الشعراء لم يكونوا ألسنة الو

"مسلمين
.(1)

 

سوى مرآة عاكسة لحياة ويرى طه حسين أن ما يسعى بالشعر الجاهلي ماهو

إن الكثرة المطلقة مما يسمى أدباً جاهلياً ليست من الجاهلية في شيء وإنما هي المسلمين، ف

حياة المسلمين وميولهم أكثر مما تمثل حياة  فهي إسالمية تمثلمنحولة بعد ظهور اإلسالم

".الجاهلين
(2)

 

أن الشعر موجود في العصر الجاهلي بدليل ذكره في ثووعلى الرغم من تأكيد مرجلي

يثير شكاً في كيفية انتقاله إلينا من هذهالمرحلة، وهو يفترض أن هناك القرآن الكريم، فإنه 

ممكنة في نقل ال ثالث لهما، الكتابة أو الرواية الشفوية، أّما الكتابة فلم تكن وسيلة طريقتين 

والمعاصرين، وأّما الرواية الشفوية التي وهذا ما يؤكده علماء العربية القدامى الشعر، 

.العديد من القدامى والمعاصرين فإن مرجليوت يثير حولها شكوكاً  يؤكدها
(3)

 

في انتقال الشعر الجاهلي عن طريق الرواية صحيحاً، سليماً وينكر  ثيشك مرجليو

إلى الظن بأن وليست لدينا ما دعونا "وروايته إذ يقول بحفظ الشعر وجود أشخاص قاموا 

"من اإلسالمولىوجدت، وأنها بقيت خالل العقود األحرفة مثل هذه قد 
4

ويطعن مرجليوت . 

في واعتبرهم من الرواة الذين أساءوا  رحموخلف األفي رواة الشعر العربي كحماد الرواية 

 .الشعر الجاهلي

ويعتبر طه حسين أن هذا الشعر انتقل إلينا عن طريق الرواية الشفوية وهي في 

رى أن كل ما تقرأه إليها الباحث ويشك كذلك في الرواة وين مصدر ثقة يطمأليست معظمها 

                                                           
 .491صنفسه  المرجع(1)
 .69في األدب الجاهلي، ص: حسين طه(2)
 .116، ص4181التاريخية، دار المعارف ، مصر، دط، مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها : ناصر الدين األسد(3)
 .11دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي، ص: عبد الرحمن بدوي(4)
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 نحلوإنما هوأو طرفة أو ابن كلثوم ليس من هؤالء في شيء القيس  مرئعلى انه شعر ا

.و صنعة النحاة أو تكلف القصاصلرواة، أا
(1)

 

أنه طعن في الدين اإلسالمي ورسوله حيث فسر  ثمما يؤخذ عن مقال مرجليو

أن "الشعر إذ نجده يصرح كما يحلو له، كما يشبه األسلوب القرآني بأسلوب القرآنية اآليات

القرآن، وفي األساليب العربية سواء منها النثر المسجوع أم الشعر، ذات شبه بأسلوب 

.أجزاء ال يشك في كونها نثراً مسجوعاً القرآن 
(2)

 

الذعة حول ما ورد في كتابه حيث اعتبر إلى انتقادات وطه حسين تعرض هو اآلخر 

لشخصيتي والعقيدة، وتتجلى بعض مالمح هذا الطعن في تعرضه أنه طعن صريح في الدين 

على أسطوريتين عليهما السالم، وتأكيده على أنهما مجرد شخصيتين واسماعيل ابراهيم 

أن للتوراة "الكريم قد أشار إليهما وتحدث عنهما، يقول طه حسين الرغم من أن القرآن 

 االسمينأيضاً، ولكن ورود هذين يحدثنا عن ابراهيم واسماعيل، وللقرآن أن يحدثنا عنهما 

.ال يكفي إلثبات وجودهما التاريخيفي التوراة والقرآن 
(3)

 

مح الطعن التي أخذوها عنه أيضاً، ما كان يراه في شأن القراءات السبع ألنه ومن مال

وال فاسقاً  كافراً وليس منكرها من الوحي في قليل وال كثير "القراءات ليست يرى أن هذه 

 .ختالفهااوال مغتمزاً في دينيه، وإنما هي قراءات مصدرها اللهجات و

صامويل  أن طه حسين قد تأثر بالمستشرقوقد تفاوتت آراء الدارسين بين من يرى 

، "أصول الشعر العربي"في مقالة  ثما كتبه مرجليومن كل ، وأنه استفاد ثمرجليو

والواضح جلياً مدى تأثره التام بمنهج هذا المستشرق حيث حاول التأكيد على إفشاء النظرية 

أدعى من خاللها أن الشعر الجاهلي، وضع أكثر بعد المزعومة التي روجها له مرجليوت، و

سين الذي قصاره أن إنني ألوم الدكتور ح"اإلسالم، وهنا نجد أحمد محمد الغمراوي يقول 

أوروبي خالف به جمهور المستشرقين، فضالً عن علماء العرب، يسرق رأياً لمستشرق 

                                                           
 .61في األدب الجاهلي، ص: حسين طه(1)
 .81دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي، ص: عبد الرحمن بدوي(2)
 .46في األدب الجاهلي، ص: حسين طه(3)
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.وينتحل هذا الراي لنفسه متبججاً به
(1)

ونجد المستشرق بالشير يعلق على هذا الكتاب، قائالً  

شيئاً، فإنه ساعد على زلزلة بعض المدركات  ثوإذا لم يضف طه حسين إلى مقال مرجليو"

طه حسين يعد ترديداً السباعي أن كتاب  ، ويرى مصطفى"المقبولة بسهولة في الشرق

الذي  ثمخلصاً آلراء عالوة المستشرقين المتعصبين ضد العرب واإلسالم، أمثال مرجليو

 .في األدب الجاهلي نقل آراءه كلها في كتابه

بين وأن بعض عام يفصل  ،مرجليوث يرى أن طه حسين لم يطلع على مقال أقلهمو

وأكثر  واالتساعنشر المقال ونشر الكتاب ال يسمح بإخراجه على هذا النحو من العمق 

، وأنه لم يصنع سوى توسيع ثالباحثين يذهبون إلى ان طه حسين قد تأثر بآراء مرجليو

المستشرقين عن األدب العربي،  ا يكتبه أعالمالكالم، غذ ليس بغريب أن يتابع طه حسين م

والسيما أنه يقضي عطلة الصيف من كل عام في فرنسا، حيث كانت رحلته رحلة 

.اطالع
(2)

 

ومما ال شك فيه أن طه حسين كان يطلع بشغف على آراء المستشرقين إلى حد يعرب 

إنني شديد "عن أحد هم يقول  فيه عن ثناءه وإعجابه الشديد بهم، وفي معرض حديثه

يه في كثير من االحيان من لاإلعجاب باألستاذ هوار، وبطائفة المستشرقين، وبما ينتهون إ

.العلمية القيمة في تاريخ االدب العربيالنتائج 
(3)

 

بخاصة، الن  ثوهذا يعني أنه يتأثر خطاهم ويستفيد من مناهجهم بعامة ومن مرجليو

هناك تطابقاً وتشابهاً، وبين تصوريهما، خاصة وأن طه حسين فصل القول في نقطتين 

 : جوهريتين التي تعرض لهما مرجليوت، وهما

إن لغة الشعر الجاهلي ذات وحدة ظاهرة، وهي نفس لغة القرآن الكريم التي أشاعها 

ين القبائل الشمالية ذاتها، في العرب فضالً عن عدم وجود أثر اختالف اللهجات، سواًء ب

 .وبين القبائل اليمنية في الجنوب

                                                           
ي ،المطبعة السلفية ومكتبتها ،القاهرة ،دط  ،     الجاهل الشعر  النقد التحليلي لكتاب في.: الغمراويمحمدأحمد (1)

 .98ص،4111
 .84دراسات في االدب الجاهلي، ص: عبد العزيز نبوي(2)
 .411في االدب الجاهلي، ص: حسين طه(3)
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إن الشعر الذي قرأه ال يصور حياة العرب الجاهلية، وال يمثل حياة الوثنين، أو إن 

 .النصارى وإنما يمثل حياة المسلمين واإلسالم

من آراء مع آراء والحق أن الفضل في شهرة مقال مرجليوت يرجع إلى تشابه ما بها 

حسين، وما قوبل به من هجوم، دفع بعض الخصوم إلى البحث عن جذور هذا الشك طه 

أثراً في ميدان إليه الكثيرون، ودون أن يترك لمر مقال مرجليوت دون أن يلتفت المتطرف، 

.األدبية الجاهليةالدراسات 
(1)

 

بآراء مرجليوت خاصة وأنه ابن الثقافة  ومجمل القول أن طه حسين تأثر على األرجح

كن كافية تلم ى في أحضانها، وتلقيه العلم في األزهر ألربع سنوات برتالغربية حيث 

 .الغرب، وبهذا أصبح تلميذاً وفياً لثقافة الغرب وحضارتهضد آفات ثقافة لتحصينه 

 :لطه حسين" في الشعر الجاهلي"آراء النقاد حول كتاب  -9

أحدث " في الشعر الجاهلي"سماهخرج طه حسين على الناس بكتاب  4116في سنة 

عنيفة، سياسية وفكرية ونقدية وذلك لما حواه من قراءة في نقد أساليب القدماء، به هزة 

ما ال يثبت أمام العقل، ودعوة مكشوفة  لكلوصراحة سافرة في إبداء الرأي، ورفض صلب 

 .هجاً إلى الجديد والتجديد معرفة ومن

فكان أن ثارت ثائرة المحافظين، سياسيين ومفكرين نقاد فراحت المطابع في فترة 

في الرد على الرجل، وضجت أروقة قياسية تقذف تعبيرات الكتب والمقاالت الصحفية 

مجالس النواب والشيوخ والوزراء واألحزاب ألشهر طوال ومعظمها يتفق على إدانته 

.والتنادي إلى وأد كتابه
(2)

 

مثله في ذلك مثل كل " االدب الجاهلي"وفي " الشعر الجاهلي"وكتاب طه حسين في 

المشروعات الرائدة لم يخل من العيوب والنعرات، ومن ثم صنفت في الرد عليه مجموعة 

 .من المؤلفات والمقاالت، تفند ما قال وتضع أيدي القراء على مواطن الخطأ والزلل

                                                           
 84دراسات في االدب الجاهلي، ص: عبد العزيز نبوي(1)
 .14دراسة في نقد طه حسين، ص -المرايا المتجاورة:  جابرعصفور (2)
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تدل في مناقشة، وجاد في هجومه، ومن أشهر بين معوقد كان أصحاب هذه الردود 

 :هذه الكتب نذكر

 .التحليلي لكتاب في األدب الجاهلي، لألستاذ محمد أحمد الغمراويالنقد  -

 .نقد كتاب في الشعر الجاهلي لألستاذ محمد فريد وجدي -

 نقد كتاب في الشعر الجاهلي لألستاذ محمد الخضر حسين -

 .جمعة، لألستاذ محمد لطفي الراشدالشهاب -

 .تحت راية القرآن، لألستاذ مصطفى صادق الرافعي -

والتاريخية التي اشتمل عليها الكاتب في الشعر األخطاء العلمية محاضرات في بيان  -

.محمد الخضريالجاهلي، لألستاذ 
(1)

 

فقد تعرض هؤالء الدارسين إلى منهج طه حسين وطريقته التي اعتمد فيها على منهج 

وإذا تجاوزنا هذا " "حسين مروة"ديكارت الفلسفي للبحث عن حقائق األشياء، يقول الدكتور 

بمثابة نعرات في منهجيته، فهو من الجانب من سابقة لطه حسين برزت لنا جوانبها األخرى 

الشك في صحة الشعر الجاهلي إلى حد كان يدعو عنده الشك سبباً استسلم لهاجس جهة قد

للبحث بدل أن يكون نتيجة من نتائج منطق البحث وهو من جهة أخرى قد بلغ في منهجه 

، عما تشترطه مناهج البحث العلمي الصحيح من ضرورة النظر الشك إلى حد أبعده غالباً 

أنه لفرط ما بالغ في التزام الشك بصحة  واقع الذي يتناول البحث، بمعنىالتاريخي إلى ال

نسب الشعر الجاهلي حرصاً منه على المنهج فقد أفرغ هذا الشعر كله من كل دالالته 

".التاريخية المتصلة بعصر ما قبل اإلسالم
(2)

 

فهم طه حسين للمنهج الديكارتي معتمدين على أن منهج ديكارت لم  أنكر بعض النقاد

ذاته وإنما يتخذ الشك وسيلة لليقين وأن طه حسين لم يلتزم المنهج  يكن منهج الشك للشك

 .الذي اعلنه

                                                           
 .11من قضايا الشعر الجاهلي، ص: أحمد عوين(1)
 .191، ص4184، 1، دار الفرابي، بيروت، ط4النزاعات المادية في الفلسفة العربية اإلسالمية، مج: حسين مروة(2)
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في دراسته لألدب " طه حسين"بالرغم من شكلية العالقة بين منطق الشك لدى 

لمذهب الشك لدى ديكارت، ينبغي االعتراف بالدور الجاهلي، وبين المقومات الفلسفية 

رائداً في مجال دراسته التراث الفكري العربي اإليجابي الذي أداه طه حسين مقتحماً و

ثم إلسالمي، فإن محاولته في هذا المجال، إنتاج صبغة جديدة معاصرة لمعرفة هذا التراث 

البحث العلمي الحديثة في انتاج هذه الصبغة، هما بذاتهما كانتا مناهج إن محاولته استيحاء 

.در عظيمهذا القرن سابقة فكرية تاريخية ذات قفي عشرينيات 
(1)

 

في كتابه ذاك في الشعر الجاهلي أنه ومن العيوب المنهجية التي وقع فيها طه حسين 

خرج عن أعراف العلم والطرق العلمية حيث لم يؤسس لنظريته بالتثبيت أوالً من الحقائق 

أن يدخل في دور الفرض وقد كان يبدأ بالفرض ثم يبني عليها فرضاً آخر ثم ينتهي قبل 

والثبوت ومثال ذلك ما صنعه عند حديثه عن الشعوبية التي عقد لها فصالً بالقطع والجزم 

الشعرية تدل على أن بعض كامالً يوضح فيه عالقتها بنحل الشعر، ولكنه لم يأت برواية 

.انتحل شعراً جاهلياً 
(2)

 

ما هو إالّ طعن وافتراء على الدين كما تعرض هؤالء النقاد إلى ان هذا الكتاب 

حيث مضى في طرح قضية الشعر الجاهلي طرحاً أقل ما يقال فيه أنه كان "اإلسالمي، 

والعرب خاصة في كان مكان  ، وأثار مشاعر المسلمين عامةاالستفزازوقحاً فجاً تعمد فيه 

لما فيه من عبارات جريئة منافية للقيم والعرف واإلسالم في اإلشارة إلى القرآن والنبي 

 .صلى هللا عليه وسلم

كان في غنى عن الطعن في الدين حيث يقول مصطفى " طه حسين"وهناك من رأى 

ذين، وتكذيب قصده أنه كان في غنى عن الطعن في الوأكبر دليل على سوء "الرافعي 

الحشد القرآن ألن شيئاً من ذلك ال يداخل موضوع الشعر الجاهلي، وهو لم يرد بهذا مجرد 

.ففضحه به وخذله فيه لمه هللا منهع في كتابه وتكبير حجمه بل أراد غرضاً 
(3)

 

                                                           
 .191، صالسا بقالمرجع (1)
 .11الجاهلي، صمن قضايا الشعر : أحمد عوين(2)
 . 419، ص4191، 9تحت راية القرآن، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان، ط: مصطفى صادق الرفاعي(3)



 أثر المستشرقين في دراسة طه حسين للشعر الجاهلي:                                الفصل الثاني
 

67 
 

موضوع الكتب في ظاهره موجه لشك في الشعر الجاهلي لكنه في حقيقته دعامة من 

،على هذا الدين من أصولهما وضع إال ليأتي لهدم الدين وكأنه دعائم الكفر ومعول 
1

ونجد  

أنور الجندي يرى أن كل ما قاله طه حسين مجرد سطو على مقالة مرجليوت وكتابه ال يزيد 

على أن يكون حاشية وتعليقاً على هذه المقالة
.(2) 

انتاجية والذي يعد باكورة " الشعر الجاهلي"ونجد أحمد سمايلوفيتش يرى أن كتاب في 

مج من خالله الشك في كل شيء، وقد سيطر هذا الشك على عقله وفكره، فلم يرى األدب لن

العربي إال من خالل منظاره، وأراد أن يكون فريداً في الشك، ويبدوا أنه لم يدري أن 

العلماء والنقاد قبله قد شككوا لكن كانوا في شكهم هذا على حق ال على باطل، ونظروا إلى 

شعر العربي بمقياس العدالة واإلنصاف، ال مقياس الشك والبلبلة والجري وراء مرجليوت ال

.وغيره من الطاعنين في األدب العربي
(3)

 

وال نكاد نجد باحثاً يقف مع أراء طه حسين في خندق واحد عدا الدكتور عبد الرحمن 

لو كانوا "بدوي حيث نجده يدافع عن أراء طه حسين ويقف في وجه نقاده حيث نجده يقول 

على علم بما كتبه القدماء من علماء العربية كالجمحي، ثم لو كانوا أطلعوا على أبحاث 

التي بدأت قبل ذلك بأكثر من خمسة وستين عاماً، لما رأوا في  المحدثين من المستشرقين

التام وكلها يكشف عن جهل هؤالء وأولئك ... في الشعر الجاهلي شيئاً غريباً مستنكراً كتاب 

بكل ما نشر من قبل ذلك بمائة عام أو يزيد من أبحاث ودراسات نظرت وجه البحث في 

.الشعر الجاهلي
(4)

 

ثهم وحضارتهم، ويبقى الشعر االغيور ين على دينهم ولغتهم وتر كانت هذه ردود فعل

 .الجاهلي موروثاً أدبياً يعتز به كل عربي

 

 

                                                           
 .419ص: السابقالمرجع (1)
 .466محاكمة فكر طه حسين، دار النصر لطباعة اإلسالمية، شبر مصر، دط، دت، ص: أنور الجندي(2)
 .119وأثرها في األدب العربي المعاصر، صفلسفة االستشراق :  أحمد سمايلوفيتش(3)
 .41دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي، ص:  عبد الرحمن بدوي(4)



 

 

 
 

خاتمةال  
 

 

 



 خاتمة

 

ت  
 

 

 ةإلىبعدتتبعنالماجاءفيفصولهذاالبحثنصلعلىبركةّللاه نمنهاأحقائقهامه

اإل ،صراعبينالحركة صراعضاربفيالقدم وليدة بل اليوم ليستوليدة ستشراقية

ا .يومالإلىالشرقوالغربواليزالمستمره

وباطنا،لهامالهاوذنمنالتياراتالساخنةالتيتناولتالشرقظاهراإستشراقفاإل

لحقيقتهايدركتمامالمعرفةكيفيستفيدمنمنهاويتغاضىعليهاماعليها،والمدرك

.عنسلبياتها

اإل عن مآخذ عدة الهناك نجد ،حيث أستشراق يرون المسلمين الباحثين من نعديد

سوىأسلوبمنأساليبالغزوالفكري،وأنهذهالحركةدعتإالماهواإلستشراق

بيناإلتوسيعإلى القرآنالفجوة بالشكفينزاهة والمسلمينمنخاللإلحاحهم سالم

عليهواإلسالملوكذاالطعنفيرسوالكريم، أساؤواأنهمسلم،ونبيهنامحمهدصلىّللاه

اءتعصبالحقائقالتاريخيةوغيقصد،كتشويهبعضالتراثعنقصدأإلى ،وهذاجره

.تراثناهؤالءالمستشرقينأوعدمفهمهمل

سهمالمستشرقونفيأدبناالعربي،حيثأفضلهذهالحركةعلىانههاليمكنإنكارإال

أدبيةفيالوطنالعربيمنخاللنشرهم منالمخطوطاتوالكتبخلقنهضة عددا

 مراجعة و تحقيقها بعد عددالقديمة تحقهق ،فقد فأصولها ساهمت التهي المزايا يمن

العالمعاصرةمثلاالنفتاحعلىالثهقالنههضة علىكنوزالمعرفةافةالعالميةوكذااإلطه

.العلميةوالرؤىالفكريةالعالميةمنخاللالترجمة

المستشرقينأإن لتاريخاألدبالعربيأهميةولوا لكنهناكبيرة بتلكاألو عمالالنسلم

.اإلنكارالغيرمنصفةالتيجاءبهابعضالمستشرقين،فهيمبنيةعلىالتعصهبو

اإل استطاعتفالحركة نهجستشراقية نهجوا الهذين المستشرقين من الكثير وده كسب

 فيأساتذتهم حذوهم حذو و الغربي بالعقل هؤالء عقليات تأثرت ،حيث المستشرقين

راسةوال .تحليلالده

خ من لنا يتهضح هنا من و المتواضعة راسة الده هذه إللإنالل علىستشراق بالغ أثر

العربيبمناهجالمستشرقينكرلفأعالموأدباءااألدبالعربي،السيماتعلقالكثيرمن

 العربي األدب عميد تأثهر حسين"،خاصة طه " البريطاني المستشرق دافيد"بمنهج

فيفي"مرجليوثصاموئيل الشعرالجاهلي،والتهيولهدتانقسامكبيربينمسألةالشكه

ارسينوكذاالنهقاد، بمرجليوثأمهيكانتنظريةطهحسينمنواقعتأثهرهماإذاالده

ة .ملكيتهالخاصه



 خاتمة

 

ث  
 



ناوبكشفالنهقابعنتراثإالبياليوماليمكناتغييرواقعناالعروفياألخيرنرىأنهه

صائصه،حقيقتهوخ

والمعرفيةفيعالمناالعربيلتحقيقهذاالتهراثالجهودالعلميةتضافروهذامنخالل

منه االستفادة منتراثنااستطاعوا،فالمستشرقون،حتهىيتسنىلنا أنيصنعوا بذكائهم

.نعرفكيفنستفيدمنهاإنالعربيمؤلفاتوكتب،فعلينا

قة،فإالوعليهنأملأننكونقدوفهيناموضوعنا وأصبنانده أخطأنافمنإنفمنّللاه

العالمين ربه .أنفسناوالحمدّلله
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