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  : مقدمة
هو مقياس مستحدث موجه لطلبة السنة الثانية ليسانس، يحتوي مقرر المادة على     

ة تبحث في المفهوم ممهدة لما سيأتي، أنهي بمحاضرة أربعة عشر محورا، بدأت بمحاضر
تبحث في الخليفات والمرجعيات التي انبثقت عنها الظاهرة االستشراقيةفكرا وتأليفا 

  .وممارسة تتعلق بالدراسات واألبحاث األدبية
ق، وكذا حي لالستشراففي المحاضرة األولى تحدثت عن المعنى اللغوي واالصطال    

افع والوسائل ول التي نشأ فيها وهي ثالث مراحل، وكذا عن الدعن الشروط والمراح
  .وأصناف المستشرقين

أما المحاضرة الثانية خصصتها للحديث عن المدارس االستشراقية الفرنسية     
، في المحاضرة الثالثة )النشأة، الخصائص والرواد(واإلنجليزية، بحيث تطرقت فيها إلى 
النشأة، الرواد (واإليطاليةوكذلك تطرقت فيها إلى كانت مخصصة للمدرستين األلمانية 

  ).والخصائص
في حين كان المحاضرة الرابعة مخصصة للحديث عن االستشراق وتاريخ األدب     

العربي، والتي أزحت فيها اللثام عن االهتمام الكبير للمستشرقين باألدب العربي وتاريخه 
تحدثت عن االستشراق والشعر الجاهلي ، ثم في المحاضرة الخامسة ادراسة وتأليفا وأسلوب

والتي تعد من النقاط الهامة التي شدت إليها الدارسين على اعتبار مواقف بعض 
  .المستشرقين من بعض القضايا التي أثيرت فيه كقضية االنتحال والرواية

ق واللغة العربية، بحثا ابينما في المحاضرة السادسة تطرقت إلى موضوع االستشر
  .ليفا وتنظيرا وتطبيقا للكشف عن جهود المستشرقين إيزاءهاوتدريسا وتأ

وفي المحاضرة السابعة عالجت االستشراق واألدب العربي المعاصر، للكشف عن     
المستشرقين الكبير باألدب العربي المعاصر، وال سيما ببعض رموزه، أما   اهتمام 

اءات التي اعتمدها المحاضرة الثامنة فكانت مخصصة للحديث عن مناهج البحث والقر
  .المستشرقون
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بينما كانت المحاضرة التاسعة والعاشرة والحادية عشر والثانية عشر مخصصة     
، وذلك من خالل تراجم موجزة لحياتهم، وفي المحاضرة الثالثة عشر االستشراقالم عأل

تناولت جهود المستشرقين في تحقيق التراث، وختمت بالحديث في المحاضرة الرابعة 
  .قراءة في الخلفيات والمرجعيات انعن االستشراق في الميزعشر 

مرحلة  وقد كان لهذا المقياس غايات وأهداف يرمي تحقيقها من خالل تدريسه لطلبة
  :الليسانس نذكر منها

  : أهداف المقياس - 
  .الهدف العام واألهداف الخاصة لمقياس االستشارق واألدب العربي

ق باألدب راللطالب أن يتعرف على مدى اهتمام االستشمن خالله يمكن : هدف العامال -1
وقراءة، ووضعا للمناهج، كما يمكنه أيضا من اكتشاف الخلفية  االعربي، وذلك إعداد

  .ق الثقافي باألدب العربيراالفكرية والفلسفية الهتمام االستش
  : األهداف الخاصة -2
 .أن يتضح له اإلطار المفهومي العام والخاص لالستشارق -

يتعرف على مختلف المراحل التطورية لالستشراق، على اعتباره ظاهرة مثاقفة  أن -
 .للنسق الثقافي العربي

 .ةالتعرف على االمتداد الزمني والفكري للظاهرة االستشراقي -

 .الفروق المعرفية بينها علىأن يتعرف على أهم المدارس االستشراقية و -

 .ث األدبي عامة والتاريخ األدبي خاصةأن يعي مدى االهتمام البالغ لالستشراق بالترا -

أن يكتشف أهم الخدمات التي قدمها المستشرقون للغة العربية والتراث العربي تحقيقا  -
 .وإخراجا وتفسيرا

 .أن يتعرف على جوانب اهتمام االستشراق باألدب العربي المعاصر -

التعرف  أن يتعرف على خليفة االهتمام بالشعر الجاهلي من قبل المستشرقين، وكذا -
  .على الخلفيات الفكرية الهتمام االستشراق بالتراث العربي

  .في إعداد هذه الدروسوقد اعتمدت جملة من المراجع التي كانت عونا لي 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 

  االستشراق تعريف وتاريخه: المحاضرة األولى
أصبح االستشراق اليوم محل اهتمام الكثير من الباحثين ألهميته : مفهوم االستشراق -1

في العالم العربي بصفة خاصة، ولذلك يجدر بنا البحث والتقصي فيه، فال بد أن  ودوره
نعرف ماهية االستشراق وموضوعه وعالقاته باالستعراب، وماهية األخيرة، وأن ندرك 
من هو المستشرق وما حقيقة مهمته؟ إنها أسئلة ضرورية يختلف الباحثون في اإلجابة 

توفيق بين اآلراء واألفكار لكي نصل إلى تعريف عليها بدرجات متفاوتة، وسنحاول ال
  .جامع
كلمة استشراق قد تكون منحوتة من مادة شرق التي لها أصل في : المفهوم اللغويفي 

شرقت الشمس شرقا وشروقا إذا طلعت، وشرق المكان شرقا إذا أشرقت : اللغة حيث قال
، لكن الكلمة نفسها وقواعد الصرفعليه الشمس، هذا إذا نظرنا إلى علم االستشراق 

إذا بحثنا عنها في المعاجم اللغوية القديمة ال نجد لها ذكر، وهذا يعني أن ) استشراق(
  .الكلمة ليست عربية أصيلة هي مولدة عصرية

أكدت على ذلك بعض المصادر اللغوية الحديثة، تقول استشراق أي طلب علوم     
نجة، كما هي مولدة عصرية في اللغة الشرق ولغتهم، ويقال لمن يعني بذلك من علماء الفر

 1779في إنجلترا سنة ) مستشرق(العربية فهي كذلك في اللغة األجنبية، فقد ظهرت كلمة 
م، ثم أدرجت كلمة االستشراق في قاموس 1799في فرنسا سنة  Orientalisteوكلمة 

   1.م1938عام  dic d’académie françaiseاألكاديمية الفرنسية 
  2.االستشراق تفيد الطلب أي طلب دراسة ما في الشرق فالسين في كلمة

، "طلعت، وبابه نصر ودخل"، وفي معاجم اللغة شرقت الشمس، "شرق"واالستشراق فعله 
وشجرة شرقية . الشمس وجهة شروق الشمس: أخذ في ناحية المشرق، والشرق: وشرق

                                                             
م، 2010، 33، ع1تراءات المستشرقين على األصول العقدية في اإلسالم، مكتبة العبيكان، طعبد المنعم فؤاد، من اف -  1

 .12، 10ص
 .30-29م، ص 1997، 1فاروق عمر فوزي، االستشراق والتاريخ اإلسالمي، األهلية للنشر والتوزيع، ط - 2
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ما يتصل به االستشراق و"تطلع عليها الشمس من شروقها إلى نصف النهار، ومصطلح 
  1.يعد من التسميات الحديثة إن كان مدلولها غير حديث" نحو مستشرق

) شرق(كلمة استشراق مشتقة من كلمة : "االستشراق بقول" رودي بارت"ويعرف األلماني 
االستشراق هو علم الشرق أو علم وكلمة شرق تعني مشرق الشمس، وعلى هذا يكون 

  2".عالم الشرق
  :في المفهوم االصطالحي

يراد باالستشراق ما يقوم به الغربيون من دراسة لتاريخ الشرق وأممه وعلومه     
قصد به في العصور الوسيطة دراسة العبرية لصلتها عاداته ومعتقداته وأساطيره، وقد و

ه إلى أقصاه مغمورا بما بالدين ودراسة العربية لعالقاتها بالعلم، بينما كان الشرق من أدنا
ب من بحره إلى محيطه القاهرة من أضواء المدينة والعلم، كان الغرر بغداد وتشعه مناب

  3.غياهب من الجهل الكثيف يعمه
في حقيقته هو العلم الذي اهتم بدراسة الشرق بكل ما فيه من  orientalismاالستشراق 

  .علوم وآداب ولغات وحضارة وأديان
ن لفت نظرهم علوم هذا هم هؤالء الباحثون الغربيون الذي orientalistsوالمستشرقون 

الشرق، فاهتموا بمعرفة لغته ودراسة أدبه والتعرف على أديانه، وإصدار األحكام، على 
هذه العلوم واألديان حتى أنهم انشغلوا بدراسة تراثنا العربي اإلسالمي أكثر مما انشغلوا 

  4.بأنفسهم
ص بفقه اللغة إلى القول بأن االستشراق علم يخت" بارت"ويذهب المستشرق األلماني 

  5.خاصة

                                                             
 .9ط، ص.يع، دإسماعيل علي محمد، االستشراق بين الحقيقة والتضليل، الكلمة للنشر والتوز - 1
 .12م، ص1995-هـ1412محمد جالد إدريس، االستشراق اإلسرائيلي، العربي للنشر والتوزيع،  - 2
 .15م، ص1991-هـ1412جابر فتيحة، آثار التبشير واالستشراق، طبع مطابع رابطة العالم اإلسالمي بمكة،  - 3
 .9م، ص2006-هـ1426، 1ن، ط.ين، دسهير فضل اهللا أبو وافية، الفكر اإلسالمي يرد على المستشرق - 4
 .10إسماعيل علي محمد، المرجع السابق، ص - 5
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شتغل في حقل إن لفظ االستشراق لفظ أكاديمي صرف والم: "فيقول" إدوارد سعيد"أما 
   1".قايسمى مستشر االستشراق

كل من : "إلى أن المستشرق هو) المفصل في تاريخ األدب العربي(وذهب صاحب     
شأن أمة أو أمم  ةعرفغات الشرقية وتقصي آدابها طلبا لمتجرد من أصل الغرب لدراسة الل

ك من شرقية من حيث أخالقها وعاداتها وتاريخها ودياناتها أو علومها وآدابها، أو غير ذل
إذ ) استعراب(أنه صار شرقيا كما يقال ) استشراق(مقومات األمم، واألصل في كلمة 

  2.صار عربيا
  :االستعراب - 

ب وما يتعلق بهم أما مفهوم االستعراب العلمي فهو علم يختص بدراسة حياة العر    
من حضارة وآداب ولغة وتاريخ وفلسفات وأديان، وله أصوله وفروعه ومدارسه 

  .وخصائصه وأصحابه وأتباعه ومنهجه وفلسفته وتاريخه وأهدافه
فهو عالم ثقة في كل ما يتصل بالعرب وبالد العرب أو باللغة " المستعرب"وأما     

هو من تبحر من غير أصل العرب في  العربية واألدب العربي، أو باألحرى المستعرب
راب وهكذا يتضح جليا أن االستع3.اللغة العربية وآدابها وتثقف بثقافتها وعي بدراستها

  .فرع من فروع االستشراق
  : االستغراب - 

إذا كان األمر كذلك بالنسبة لعلم االستشراق وعالقته باالستعراب واهتمامه البالغ     
جدير بالباحث أن يتساءل هل لدى الشرقيين علم شبيه به، بالشرق وبكل ما يتعلق به، فال

                                                             
محمد فتح اهللا الزياري، ظاهرة انتشار اإلسالم وموقف بعض المستشرقين منها، المنشأة العامة للنشر والتوزيع  -  1

 .40، 09م، ص1983-هـ1392، 1واإلعالن، ط
-هـ1416، 1للطبع والنشر والتوزيع، طاالستشراقي، دار العودة محمود ماضي، الوحي القرآني في المنظور  - 2

 .13م، ص1996
 .14م، ص2004-هـ1425، 1يحي مراد، معجم أسماء المستشرقين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط - 3
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يدرسون فيه كل ما في الغرب من حضارة وآداب وفلسفة وأديان ونظم وفنون، لهم في 
  1.منهجهم وفلسفتهم وطريقتهم وهدفهم

تعني أصال " غرب"مأخوذة من كلمة " االستغراب"وعلى هذا يمكن القول أن كلمة     
هذا يكون االستغراب هو علم الغرب، ومن هنا يمكن كذلك مغرب الشمس، وبناءا على 

وهو الذي تبحر من أهل الشرق في إحدى لغات الغرب وآدابها " المستغرب"تحديد كلمة 
  2.وحضارتها

  :نشأة االستشراق -2
وال في أي وقت  الشرقية،من هو أول غربي عني بالدراسات ط بيعرف بالض ال    
ومجدها، لرهبان الغربيين قصدوا األندلس إبان عظمتها ولكن المعلوم أن بعض ا ذلك؟كان 

القرآن الكريم والكتب العربية إلى لغاتهم وتتلمذوا على يد  مدارسها، وترجموافي  وتثقفوا
  .والرياضياتفي الفلسفة والطب  العلوم، بخاصةالعلماء المسلمين في مختلف 

ع عشر هجري كانوت من إن أوائل المستشرقين منذ القرن الراب:"يقول عمر فروخ     
، العلم كان في ذلك الدور من تاريخ أوروبا قاصرا على الرجال الكهنوتألن ، الرهبان

الفرنسي الذي أصبح بابا باسم سلفستر الثاني  Gerbertفال عجب إد نحن قلنا إن جربرت 
  .3"وأول بابا فرنسي يرقى سدة الفاتيكان المستشرقين،كان أول . 

الراهبان بطرس ، Gerbert de Orlialت دي أورلياك جربر"وكان إلى جانب 
 Gerard de Crementجيراردي كريمون "و م،Pierre le senere 1092 -1196 المحترم

وقد عمل هؤالء تحت راية الكنيسة التي كان لها دور في دفع تكوين  .م1114-1118
فقد بدا ، عملية التبشيربالتعرف على اللغة العربية وآدابها لبدء وذلك ، العملية االستشراقية

للباباوات أن ينشئوا الرهبنة في القرون الوسطى لبث الدعوة الدينية بين أبناء الشرق في 
                                                             

 .15يحي مراد، معجم أسماء المستشرقين، ص - 1
 .17-16المرجع نفسه، ص - 2
، دت، 1سلسلة كتب الثقافة المقارنة، بغداد، العدد -المستشرقون مالهم وما عليهم – االستشراق بحث: عمر فروخ -  3

 . 45ص 
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ثبت لهم أن السبيل إلى انجاح هذا ، وفي األندلس وصقلية من قارة أوروبا، أسيا وإفريفيا
  .المشروع إال بتعليم لغات المشارقة وال سيما العربية 

نشروا ثقافة العرب، ومؤلفات أشهر علمائهم  دهم،بان إلى بالوبعد عودة الره    
هي ، وكانت أول مدرسة للدراسات الشرقية في أوروبا، فأسست المعاهد للدراسات العربية
ومن أشهر ، محيث تدرس فيها العربية والعبرية 1250التي تأسست في طليطلة سنة 

م الذي كان يتقن  1310سنة حوالي  Raynum dus lulusرايموندوس لوللوس "خريجيها 
حتى ، العربية ويعرف المؤلفين العرب معرفة جيدة ال يضاهيه فيها أحد من الغربيين

وكقثر إنشاء الجامعات في الغرب فتم تأسيس أول جامعة في أوروبا ، العصور الحديثة
، وبعد أربع سنوات أنشأت جامعة فيينا وهي 1361الوسطى في كراكو من مدن بلندا سنة 

  .1ل جامعة ألمانية أو
كما يرى بعض الباحثين أن تاريخ نشأة هذه الحركة أو الظاهرة األدبية والفكرية     

حينما ، ألم باألمم الغربية أثناء الحروب الصليبية يرجع إلى ذلك االنهزام المربر الذي
وفي هذا يقول علي محمد ، واالحباط أمام قوات المسلمين واالسالم أحس الغرب بالذهول

أكثر حركة في االتجاه السلبي وانحرافهعن ولكن الذي نشط االستشراق :"ريشة ج
هو ما كان من اخفاق الحروب الصليبية الذي كان ، االغراض العلمية النزيهة منذ البداية

دافعا للمزيد من االهتمام بالثقافة اإلسالمية بدليل الوثيقة األخيرة التي عثر عليها أخيرا 
الذي أيقن لدى عودته ، ين ملك فرنسا وقائد الحملة الصليبية الثامنةوتتضمن وصية القديس

ولذا يتعين ، والتغلب على المسلمين عن طريق الحربية، إلى فرنسا أنه ال سبيل إلى النصر
فالحروب . 2"تحويل المعركة من ميدان السالح إلى المعركة في ميدان العقيدة والفكر

لنصرانيين كانت هي السبب وراء نشوء ظاهرة الصليبية التي جرت بين المسلمين وا
وهناك من يجزم بأن تاريخ الظاهرة االستشراقية برجع إلى رجال الالهوت ، االستشراق

                                                             
 . 379- 344ص، 1960، مجلة العلمي العربي، صفحات من تاريخ االستشراق: محمد كامل عبادة  - 1
 . 19ص، 1979، القاهرة، دار االعتصام، أساليب الغزو الفكري للعالم االسالمي:علي محمد جريشة  - 2
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فسخر رجال الالهوت جهودهم لخدمة  لنشر تعليم الكنيسة،الذين أخذوا التبشير كوسيلة 
بعد أن عاد هؤالء و:" الدراسات الشرقية ونشرها وفي هذا الصدد يقول مصطفى السباعي 

الرهبان إلى بالدهم نونشروا ثقافة العرب واشهر مؤلفاتها ولم ينقطع من ذلك الوقت وجود 
فترجموا القرآن وبعض الكتب العربية العلمية ، أفراد درسوا االسالم واللغة العربية

  1".واألدبية
  :تطور الظاهرة االستشراقية -3

الذي لربما كان من ، عن التراث الشرقيلقد كان لالستشراق دور بارز في الكشف     
البجافع االطالع وإنما بدافع تحطيم كيان ، الصعب أن يكتسي طابعا عالميا إال بفضله

نوما هذه المراحل إال دليال وبرهانا من فقد مرت الظاهرة بمراحل مختلفة .األمة الشرقية
يث كان تقسيم ح، طرف االستراتجيات المحكمة والمدعمة من قبل حكوماتها الغربية

االستشراق وأثرها "ومن هؤالء أحمد سمايلوفيتش في كتابه، المراحل مختلفا حسب الباحثين
  ":في األدب العربي المعاصر

وهي مرحلة التكوين التي وجد فيها ارتياطوثيق بين فكرة التبشير : المرحلة األولى
حيث عدا واحدا ، راقوالحركة االستعمارية أو باألحرى بين فكرة التبشير وفكرة االستش

فمسعاهم هو تغيير ، وتحت هدف واحد أال وهو نسج خيوط األكاذيب والمغالطات الزائفة
التبشير الذي انصب على ميدان التعليم " :العقلية العربية عن طريق مؤسستين هما
  . 2"واالستشراق الذي انكب على مجال الثقافة 

فيها النشاط االستشراقي خالل القرن التاسع وهي مرحلة التقدم التي وجد : المرحلة الثانية
بل بلغ عصره الذهبي ففي هذه المرحلة لبس ثوبا ذا صبغة علمية وثقافية خاصة  عشر،

وبهذا كله تحددت معالمه  الشرقية،عند تأسيس معاهد ومدارس متخصصة للدراسات 
  .أهدافهواتضحت مجاالته وانكشفت 

                                                             
 . 4م،ص 1999، القاهرة، دار السالم –مالهم وما عليهم –االستشراق والمستشرقون : مصطفى السباعي  - 1
 . 13ص، 1998، 2ط، دار المكتب االسالمي، إطار اسالمي للفكر المعاصر: أنور الجندي  - 2
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يث اتضحت معالم النشاط االستشراقي على عديد وهي مرحلة انطالقية ح :الثالثةالمرحلة 
المستويات، وفيها بلغ ذروته في النيل من التاريخ العربي واالسالمي، اتسعت دائرة 
االفتراءات واألباطيل المزيفة للحقائق ومبادئ الحضارة االسالمية، وبالتالي وصل 

  .والوسائلى الطرق المستشرقون إلى تحقيق هدفهم أال وهو تجسيد المزاعم المدسوسة بشت
  :دوافع االستشراق -4
  : الدافع الديني -أ

ايات النزعة الدينية تحث صاحبها دائما على الدوام إلى طلب العال وبلوغ الغإن     
حياته وتتحكم في تصرفاته، فالعامل الديني يعتبر دافعا  ملالسامية، وهي التي ترسم معا

ت في الغرب المعاهد والمدارس لتعليم لغات قويا النتشار االستشراق في العالم، إذا أنشئ
ليرجع فضل دراسته اللغات الشرقية في الحقيقة إلى المراسلين "الشرق وأديانه حتى 

المبشرين الموفدين إلى البالد الشرقية من لدن الباباوات، فهؤالء هم الذين حملوهم عند 
واآلداب ضمن اختصاص رجوعهم إلى بالدهم تلك اللغات، وقد كانت المجادلة في العلوم 

حي أي الرهبان، وهم الذين قبضوا على ناصيتها واختصوا بها يدائرة اإلكليروس المس
  ".ومنعوا الجمهور من تداولها

ومن هنا يتبين أن الدوافع الدينية بكل ما فيها من قوة واندفاع كانت إحدى األسباب     
وأخيرا سنرى أن هذه الدوافع قد  الرئيسية لتعلم الغرب اللغات الشرقية عامة ولغة اإلسالم

حملت في طياتها أهدافا عديدة وغايات مختلفة، وعلى الرغم من ذلك ظل جانبها الرئيسي 
  1.عبر العصور واحدا أال وهو مواجهة اإلسالم والهجوم عليه

  :الدافع االستعماري -ب
وهي بال شك تمثل النقطة الخطرة في العالقات بين الشرق والغرب ومحاولة     

  2.األخيرة السيطرة على األول وسحق قوته واحتالل أرضه واستغالل مقدراته

                                                             
 .24يحي مراد، معجم أسماء المستشرقين، ص - 1
 .25المرجع نفسه، ص - 2
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وهذا االستعمار سواء كان اجتماعيا أو سياسيا أو فكريا وقد استعمل أكثر من باحث 
للتعبير عن المستشرقين األوروبيين التي " االستعمار الثقافي"أو " الغزو الفكري"مصطلح 

ارية في السيطرة على المنقطة، ولعل هذا االتفاق مع تتفق بحوثهم مع األهداف االستعم
الباحثين العرب والمسلمين على تسميات بعض نتاجات المستشرقين بأنها داللة على غزو 

وصاية، ويؤكد بأن الفكر األوروبي الذي كان وراء العقلية االستشرافية أو بعضها على و
دة والتمحور ايؤمن إال بالقهر والسي فكر ال: "أقل تقدير إنما كان وحسب تعبير عبد الحميد

حول الذات عرقيا وعقائديا وثقافيا فهو ال يفهم التثاقف على أساس من الحرية في األخذ 
والعطاء واالعتراف المتبادل بالمنجزات بين دوائر الفكر والحضارة، وبالحرية أيضا في 

والشكر التام  عملية التثاقف في صورة االستالب الحضاري االنتقاء بل فهم الغرب
  1".…لمنجزات الطرف المقابل الحضارية والثقافية

بالنيابة عن مثقفي عصره وبكل صراحة " برنارد لويس"ويعترف المستشرق     
إن ما تعودنا عليه في الغرب هو أن يزداد تمسكنا ": ووضوح تستحق التقدير حين يقول

يجعل أنفسنا مثال للفضيلة والتقدم لمثلنا الغربية، كلما ازداد اتجاه الشرقيين إلينا، وذلك 
الحضاري، فإذا تشبه المستشرقون بنا فذلك جيد والعكس عندنا يعد نشرا، فالتقدم هو في 

  2".محاكاتنا والتقهقر والسقوط هو في عدم التشبه بنا
ومن المعروف أن االستشراق قام في أول أمره على أكتاف المبشرين، ثم اتصل     

ه سند قوي ال يستهان به وحصنا منيعا يعتمد عليه، وسالحا حادا باالستعمار الذين كان ل
  3.ينفذ به إلى أهداف شتى وضعت برنامج االستعمار واالستشراق معا

  
  

                                                             
 .34عمر فوزي، االستشراق والتاريخ اإلسالمي، صفاروق  - 1
 .35المرجع نفسه، ص - 2
 .23المرجع نفسه، ص - 3



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

11 

  :الدافع االقتصادي التجاري - ج
وبجوار الدوافع السابقة يوجد أيضا دافع فرعي تمثل في الجانب االقتصادي     

ن االستشراق من باب البحث عن الرزق بعدما والتجاري، حيث دخل بعض الغربيين ميدا
  .ضاقت بهم سبل العيش العادية

فلجأ هؤالء إلى الشرق الغني بموارده االقتصادية، للحصول على المواد الخام     
وتصنيفها ثم تصديرها إليه مرة أخرى، وفي سبيل ذلك البد من استكشاف البيئات الشرقية 

دراسة يد في خدمة االقتصاد األوروبي ونهضتها وإقامة الدراسات حولها، فكان لهذه ال
: الصناعية التي عاشتها أوروبا فيما بعد عصر النهضة، وذهب بعض الباحثين إلى القول

بأن من الدوافع االقتصادية التجارية االستشراق انشغال بعض المستشرقين بإنجاز 
 فة فلجأ إلى االتجارالجوانب الخرافية المنسوبة إلى الشرق في القصص والروايات المختل

رباعيات (و )ألف ليلة وليلة(بهذه الجوانب واالسترزاق من ورائها فترجموا قصص مثل 
وحللوا هذه الروايات والكتب ) كليلة ودمنة(كتاب و )ئل إخوان الصفاءرسا(و) الخيام

عندما وزادوا في السرد والعجب وإبراز المناظر السحرية واألسطورية التي رأوها 
الصنف أيضا أناس لجئوا إلى االستشراق عندما تعدت بهم  الشرق، ومن بين هذاارتادوا 

إمكانياتهم الفكرية عن الوصول إلى مستوى العلماء في العلوم األخرى، فدخلوه تغطية 
  1.لعجزهم الفكري وطرقوا أبواب الرزق عن طريق االستشراق

  :الدافع السياسي - د
استقالل أكثر الدول العربية  دالحاضر بع نارصوهنالك دافع آخر أخذ يتجلى في ع    

واإلسالمية، ففي كل سفارة من سفارات الدول الغربية لدى هذه الدول سكرتير أو ملحق 
عرف تبرجال الفكر والصحافة والسياسة ي ثقافي يحسن اللغة العربية ليتمكن من االتصال

لهذا  كانوكثيرا ما ى أفكارهم، ويبث فيهم من االتجاهات السياسية ما تريده دولته،عل
وال يزالون في بعض –االتصال أثره الخطير في الماضي حين كان السفراء الغربيون 

                                                             
 .31عبد المنعم فؤاد، من افتراءات المستشرقين على األصول العقدية، ص - 1



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

12 

يبثون الدسائس للتفرقة بين الدول العربية بعضها مع بعض -البالد العربية واإلسالمية
 نفقد درسواالمعونة  إلسالمية بحجة توجيه النصح وإسداءوبين الدول العربية والدول ا

كثيرين من المسؤولين في تلك البالد، وعرفوا نواحي الضعف في سياساتهم العامة،  نفسية
  ئ لسا1.كما عرفوا االتجاهات الشعبية الخطيرة على مصالحهم واستعمارهم

  :الدافع العلمي -ه
وهي ذات شأن عظيم في حركة االستشراق، ألن العالم العربي يعد كنزا حضاريا     

األخرى ففيه شيدت حضارات وثقافات، ونشأت لغات وفلسفات،  ال نظير له في بقاع العالم
وولدت علوم وفنون ونزلت شرائع وأديان، وقد أثارت هذه القيم علماء الغرب فاهتموا 

الغرب أنه ال بد له أوال  تحقيقا لهذه الغايات السامية وجدبدراستها واكتشاف أسرارها، و
أن الباحث على "وحضارتها ومن الجلي  إذا أراد النهوض أن يدرس لغات الشرق وآدابها

دراسة اللغات الشرقية في أول األمر كان دينيا وحربيا في القرون الوسطى، ثم تحول بعد 
ثمينة العلوم والفنون الشرقية، من كنوز  لى أغراض علمية هدفها كشف ما تخفيهذلك إ

عالقات العلمية بين حبل المودة بين الشرق والغرب وتوثقت ال ويتقدم هذه الدراسات اتصال
الدول الشرقية والغربية وكان للمستشرقين فضل في تنبيه األفكار بمؤلفاتهم إلى إدراك 
الحقيقة الخالدة التي طالما أنكرها الغربيون، وهي أن المدينة األوروبية الحديثة مبعثها 

  2".الشرق وعلومه وحضارته وفلسفته
ى بالءا حسنا في خدمة اإلنسانية أن االستشراق أبليجب االشارة وفي األخير     

د متأثرا بهذه الدوافع العلمية الكامنة في نفسه والتي كانت إحدى األسباب الرئيسية لميال
قد تأكد حتى اآلن ما لهذه الدوافع العلمية من األهمية لالستشراق و حركته ونشأة فلسفته،

ن الشرق والغرب وتنمية ونشأته وحركته فضال عما لها من اإلسهام الفعال في التفاهم بي
  3.العالقات اإلنسانية فيما بينها

                                                             
 .24-23ط، ص.مصطفى السباعي، االستشراق والمستشرقون مالهم وما عليهم، دار الوراقة للنشر والتوزيع، د - 1
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  :أهدافه -5
ما الذي يدعو الباحث الغربي إلى بذل كل هذا الجهد والعمر والمال في عالم     

غريب عنه يدرس لغاته التي تختلف تماما عن لغته ويحاول جاهدا فهم آدابها وعقائد أهلها 
كان في وسعه أن يوجه كل تلك الجهود لدراسة وتاريخهم؟، ما الذي يحمله على ذلك وقد 

مجاالت أوروبية أخرى يمكن أن تظهر فيها مواهبهم وإمكاناته الفكرية من ناحية، ومن 
أن فلو ": "نجيب العفيفي"ناحية أخرى تكون أكثر فائدة لكل من الناحية العلمية؟ كما يقول 
مع طوابع البريد النادرة، أحدهم انصرف طوال حياته على حل الكلمات المتعارضة، أو ج

أو كتابة القصص البوليسية بدل التحقيق والترجمة والتصنيف لخرجت به من ثلث الجزائر 
المتعددة التي يعش فيها المستشرقون إلى العالم الرحب في القرن العشرين، ولعادت عليه 

  1".برخاء من العيش وشهرة بين الناس وسالمة من النقاد
  : في النقاط التالية االستشراقية ف هذه الدراساتر أهدايمكننا أن نحص 
  كان االستشراق يهدف منذ البداية إلى الحيلولة بين الشعوب النصرانية والدخول في

 .اإلسالم، مركزا على تشويه محاسنه إلقناع النصارى بعدم صالحيته لهم

  خلق ثم اتجهت الدراسات االستشراقية بعد ذلك إلى األمة اإلسالمية، فأخذت في
االفتراءات على العقيدة والشريعة والمصدر، لكي تضعف الروح اإلسالمية عند المسلمين 

 .وتبث الفرقة بينهم وتسعى بكل قوة إلى تنصيرهم

  ثم ارتبطت بعد ذلك باالستعمار في البالد اإلسالمية بهدف تمكينه لكي يخضع هذه
سمالية النصرانية، وفي المقابل الحط البالد لقبول أفكارهم وتمجيد القيم الغربية المادية الرأ

 2.من قدر اإلسالم ومن يتمسك به

                                                             
 .73محمود حمدي زقزوق، االستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، ص - 1
 .32عبد المنعم فؤاد، من افتراءات المستشرقين على األصول العقدية، ص - 2
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لم نبحث في : "يكشف للجميع عن هدفه قائال "ماسينون"وهاهو المستشرق الفرنسي     
الشرق إال عن منفعتنا، لقد دمرنا كل ما هو خاص بهم وال رغبة لنا إال أن نبعثهم 

  1".ضعفاء
 تطور العلمي، لنظل عالة على الى مسايرة التشكيك في قدرة اللغة العربية عل

مصطلحاتهم التي تشعرنا بفضلهم وسلطانهم األدبي علينا، وتشكيكهم في غنى األدب 
دابهم وذلك هو االستعمار الذي يبغونه مع االستعمار آوإظهاره مجدبا فقيرا لنتجه إلى 

 .العسكري الذي يرتكبونه

  والتمحيص، ودراسة التراث العربي أهداف علمية خالصة ال يقصد منها إال البحث
جدا وهم مع  لخافية عنهم، وهذا الصنف قليلاإلسالمي دراسة تجلو لهم بعض الحقائق ا

، 2إخالصهم في البحث والدراسة ال يسلمون من األخطاء واالستنتاجات البعيدة عن الحق
اإلسالم الذي عاش في الجزائر فأعجب ب" إتيان ديني"على سبيل المثال نذكر المستشرق 

 ".ناصر الدين دينيه"وأعلن إسالمه وسمي باسم 

  وسائل المستشرقين -6
  : لم يترك المستشرقون وسيلة لنشر أبحاثهم، وبث آرائهم التي سلكوها، ومنها

  تأليف الكتب في موضوعات مختلفة عن اإلسالم واتجاهاتهم ورسوله وقرآنه، وفي
ص أو إبتارها، وفي فهم الوقائع أكثرها كثير من التحريف المتعمد في نقل النصو

 .التاريخية، واالستنتاج منها

 إصدار المجالت الخاصة ببحوثهم حول اإلسالم وبالده وشعوبه. 

  إرساليات التبشير إلى العالم اإلسالمي لتزاول أعماال إنسانية في الظاهر كالمستشفيات
شبان المسيحية والجمعيات والمدارس والمالجئ والمياتم، ودور الضيافة كجمعيات ال

 .وأشباهها

                                                             
 .33صل العقدية، عبد المنعم فؤاد، من افتراءات المستشرقين على األصو - 1
 .32-31مصطفى السباعي، االستشراق والمستشرقون مالهم وما عليهم، ص - 2
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  إلقاء المحاضرات في الجامعات العربية واإلسالمية في القاهرة ودمشق وبغداد والرباط
 .عليكرة وغيرها وكراتشي والهور و

 وقد استطاعوا شراء عدد من الصحف المحلية في . 1مقاالت في الصحف المحلية عندهم
 .بالدنا

 بحوث عامة في الظاهر، ومازالوا يعقدون عقد المؤتمرات إلحكام خططهم في الحقيقة و
 .م حتى اآلن1783هذه المؤتمرات منذ عام 

  وقد أصدروها بعدة لغات وبدأوا بإصدار " دائرة المعارف اإلسالمية"إنشاء الموسوعة
طبعات جديدة منها، ومن المؤسف أنها لكثير من المثقفين عندما بحيث يعتبرونها حجة 

الجهل بالثقافة اإلسالمية وعقدة النقص عند هؤالء  فيما تتكلم به وهذا من مظاهر
 2.المثقفين

  أصناف المستشرقين -7
إن الدارس لهذا الموضوع سوف يجد أمامه في أغلب االفتراضات ثالثة أصناف     

  : من المستشرقين
  ،صنف كتب في علوم العرب والمسلمين بحقد وكراهية، مبتعد بذلك عن منهج العلمي

ومن أشد هؤالء خطرا  ،3تب بروح العداء التي زرعتها فيه الكنيسةومتأثرا في كل ما ك
- س.د إنجليزي، D.A.Arberryأبري -ج.أ: ومنهمعلى اإلسالم محرري دائرة المعارف 

المستشرقين اليهود جول  ، ومنH.Arelbbجب و إنجليزي، S.D. Margolotمرجليوت 
 .Coldizherزيهر 

  بما يكتب عن هذه الحضارة، ونتيجة صنف كتب بروح علمية محاوال إفادة قوم
سيطرة الروح العلمية عليه وابتعاده عن تأثير، فقد أكن الحب واإلعجاب لإلسالم كشريعة 

                                                             
 .34االستشراق والمستشرقون، ص: مصطفى السباعي - 1
 .36-35المرجع نفسه، ص - 2
 .102محمد فتح اهللا الزياري، ظاهرة انتشار اإلسالم وموقف بعض المستشرقين منها، ص - 3
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ودين، ولكنه لم يسلم وقد يسجل هذا الصنف وقوعه في بعض األخطاء غير المقصودة، 
  1.نتيجة عدم إتقان اللغة العربية وفهم أسرارها

 ،غوستاف لويون ،)م1774-1716(رابييكه -ي،يوهان جالكونت هنري دي كاسنتر    
  2).جيرينه وجوتة األلماني(والدكتور ) رينيه جينو(و )جاك بيرك(وأيضا 
  صنف كتب بروح علمية صادقة، ودرس اإلسالم دراسة عميقة حتى اهتدى إلى

 3.اعتناق اإلسالم

  : ين ومنهمومن أسماء الذين تركوا الباطل وارتقوا في أحضان الحق من المستشرق
الكاتبة  ).م1929م، توفي 1861(فرنسي  :الفونس إتيان دينيهو ،اللورد هيدلي اإلنجليزي - 

في مواجهة أهل اإلسالم "لها كتاب بعنوان  هي من أصل يهودي،: األمريكية مريم جيلة
 1".الكتاب

 : أوجه االستشراق -8

ظواهر اإلنسانية جوانب من األمور المألوفة في الحياة بوجه عام أن نجد لمختلف ال    
مضيئة وأخرى مظلمة، منافع ومضار، ولما كان اإلنتاج االستشراقي ثمرة من ثمار النفس 
البشرية، فالبد أن يحمل صفاتها ففيه جانب النفع، وفيه جانب الضرر، قد يغلب جانب 

  .على آخر، بل قد يكون في مضاره فائدة أو فوائد كبرى، ففي بعض السموم شفاء
المنطلق، ينبغي علينا النظر إلى اإلنتاج االستشراقي فال نتوقعه خيرا كامال أو من هذا 

  4.شرا محضا، فنستفيد من خيراته ونتحصن من شروره
  :اإليجابية -أ

ال أحد ينكر الجهود التي بذلها ويبذلها المستشرقون في خدمة اللغة العربية وتراثها     
ي آثارها تمأل خزائن المكتبات في العالم؟ العظيم، كيف ألحد أن ينكر تلك الجهود والت

                                                             
  .102صياري، ظاهرة انتشار اإلسالم وموقف بعض المستشرقين منها، محمد فتح اهللا الز - 1
 .44عبد المنعم فؤاد، من افتراءات المستشرقين على األصول العقدية في اإلسالم، ص - 2
 .103-102المرجع نفسه، ص  - 3
  .58محمد جالء إدريس، االستشراق اإلسرائيلي، ص - 4
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فالمستشرقون هم الذين نشروا كنوز تراثنا وكشفوا الغطاء عن مخطوطات آدابنا وعلومنا 
ونشروا أكثر ما تركته ثقافتنا وحضارتنا التي كانت في مرحلة تاريخية ممتدة من مسيرتها 

  1.اتهاالفنية والمتفوقة على غيرها من ثقافات األمم األخرى وحضار
وهي أستاذة األدب العربي " ريناتا ياكوبي"ويتجسد ذلك مع المستشرقة األلمانية     

القديم ورئيسة معهد دراسات اللغات السامية والعربية في جامعة برلين، لها بحوث متعددة 
، يعتبر 2في مجال األدب العربي بعامة، وفي مجال القصيدة العربية القديمة بخاصة

يساعد االستشراق بجمع المخطوطات : االستشراق: مل النهضةاالستشراق من عوا
سيلفستر دي ساسي، مرجليوث، بروكلمان، : والدراسات العلمية، ومن أشهر المستشرقين

  : ويتجسد ذلك في
  :عناية المستشرقين باآلداب العربية -

للمستشرقين عناية خاصة بما ينشرونه من الكتب العربية، وتمتاز منشوراتهم بالضبط 
مراجعة األصول المتعددة من المخطوطات، ويبذلون الجهد في التحقيق وتعليق الشروح و

 .ويذيلون الكتاب بالفهارس األبجدية بحيث تتضاعف الفائدة منه

يتمثل فيما : للمستشرقين أثر واضح في تعريف اآلداب العربية إلى العالم العربي    
لشعر العربي إلى الالتينية واإلنجليزية نقلوه من الشعر، ذلك أنهم نقلوا طائفة من نخبة ا

والفرنسية وما نقل إلى اللغات األخرى أيضا، كذلك ما نقلوه من كتب اآلداب واللغة إلى 
  3.جانب كتب التاريخ ونحوها التي نقلوها إلى لغاتهم

تفرغ المستشرقون : "ملخصا دور المستشرقين على النهضة" عمر الدسوقي"وقال     
هم المال والوقت، وتحت أيديهم المكاتب العامرة باألبحاث للبحث ومنحتهم أمم

                                                             
، 1جرير للنشر والتوزيع، ط اصرة في قراءة الشعر العربي القديم، دارعبد القار الرباعين جهود استشراقية مع - 1

 .9م، ص2001- ه1422
  .22المرجع نفسه، ص - 2
جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة جديدة مصححة منقحة،  - 3

 .149ص
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والمخطوطات ووضع الفهارس وغير ذلك مما كان مفقودا في الكتب العربية، ولقد مهد 
السبيل أمام الباحثين بنشرهم المخطوطات الثمينة في طبعات أنيقة مصححة، مزودة 

ماكن والموضوعات بتعليقات نفيسة وبفهارس تيسر االطالع وتجمع األشخاص واأل
واشتهروا بتحقيقاتهم اللغوية، وبأبحاثهم في أصول اللغات وفقه اللغة والساميات، 
وباكتشافاتهم األثرية في بالد العرب، وقد غيرت هذه االكتشافات كثيرا من نظريات 
التاريخ وحقائقه المتداولة وامتازت بحسن العرض وبالتدقيق العلمي وبالنظرات الشاملة، 

ثر للمستشرقين يتضح في الكتب العربية التي ألفت على نمط كتبهم وإن الدراسات وأهم أ
األدبية وتاريخ األدب بصورته التي نعرفها اليوم هي أثر من آثار المستشرقين وحسنة من 

  1".حسناتهم
  :السلبية -ب

على الرغم من وجود مواقف استشراقية إيجابية معدودة، فهناك مواقف سلبية     
دها، تعثرت فيها آراءهم ونظرياتهم، وليست هذه المواقف من عثرات الرأي يصعب تعدا

والفكر وحسب، وإنما هي شبهات أمعنوا في تصنيفها وبثها بين المثقفين عن طريق 
  .اإلنتاج الفكري المكتوب والمنطوق

وتتعاظم المواقف السلبية خطورة، وتتفاقم شرورها إذا تأكدنا أن قدرا كبيرا من     
اإليجابية السابقة تتجرد من معاني الخير فيها وتتعرى من مناحي الحق في  المواقف

  2.مضامينها ليجعلها أصحابها طمعا يدسون فيه السم يزدرده الجاهل والمنتحر على السواء
فالهدف من نشرهم للتراث العربي واإلسالمي مثال هو معرفة جوانب القوة للقضاء     

د اهتم االستشراق في مجال النشر بالجوانب السلبية عليها وجوانب الضعف لتعميقها، وق
  3.في تراثنا أكثر من الجوانب اإليجابية

                                                             
 .921-920م، ص 1970مصححة ومنقحة،  ، طبعة3حنا الفاخوري، تاريخ األدب العربي، ط - 1
 .70نذير حمدان، الرسول في كتابات المستشرقين، ص - 2
 .66محمد جالء إدريس، االستشراق اإلسرائيلي، ص - 3
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وأمثاله إن كانوا قد أفلحوا في شيء فهو " جولد تسيهر"كما يقول اإلمام الغزالي بأن 
استثارة احتقارنا لهذا الضرب من المفتريات الجريئة الوقحة، ونحن ال نتجشم جهدا لتفنيد 

  1.ما أن تذكر حتى تنسف-فهي عند أولي العلم–مزاعمهم 
إذ يعد هذا المستشرق من أخبث الرجال الذين أمسكوا بالقلم وشوهوا الرسالة، مما     

  .أثار غضب الكثير من رجال الدين، معلنين مواجهة كل من تسول له نفسه
  : قينويمكننا هنا اإلشارة إلى ما قاله أحد المفكرين اإلسالميين من أتباع المستشر

مكانة هم دونها ) أي المستشرقين(إن جمعا غفيرا من المثقفين في بالدنا بوأ هؤالء القوم "
بيقين وقعوا في شباكهم ففسدت عقائدهم ومثلهم فال محيص من إماطة اللثام عن وجوههم 

  2".وإبرازهم على حقائقهم العارية
على حد قول  وهكذا تظهر خطورة االستشراق على العالم العربي واإلسالمي    

وتبدو خطورة االستشراق في آثاره الخطيرة التي يفرضها ": "علي جريشة"الدكتور 
  ".المستشرقون على مناهج التعليم والثقافة والفكر في العالم اإلسالمي

وقد حرص المستشرقون على كسب األنصار واستخدام األتباع لترويج مفترياتهم على 
وآدابه ومختلف أحكامه لتعميق المفاهيم التي يريدون  اإلسالم وافتعال معارك حول عقائده

  3.فرضها، وترسيخها في األذهان وتوسيع دائرة االنتفاع بها
  :موقف العرب من االستشراق - ج

بعد أن، اتضحت أبعاد المواقف االستشراقية وإيجابياتها وسلبياتها، يبقى أمامنا     
  ة االستشراقية؟وما موقفنا من الحرك ماذا فعلنا؟: السؤال الكبير

                                                             
م، 2005، إبريل 7محمد الغزالي، دفاع من العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين، اإلدارة العامة للنشر، ط -  1

 .11ص
 .75، 70، االستشراق والمستشرقون وجهة نظر، مطبعة اإلسالمي بمكة المكرمة، ص مصطفى السباعي - 2
 .75، صالمرجع نفسه - 3
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إنها حركة فكرية هائلة، وما تنتجه يخصنا ويخص عقيدتنا ولغتنا وتراثنا وتاريخنا 
وذاتيتنا، فهل نكتفي بموقف المتفرج في المسرح تعجبه بعض المشاهد فتهلل أساريره، وال 

  تعجبه بعض المشاهد األخرى فيقطب جبينه ويمط شفتيه؟
جرد استحسان أو استهجان عابرين، نفرح حين إن األمر هنا يختلف تماما، فألمر م    

يمن علينا بعضهم بكلمات المدح، ونفرغ غاضبين حين يصب علينا بعضهم اآلخر 
صواعق فكرية، فنستعيد باهللا من شيطان اإلنس ونعتبر الموضوع منتهيا ثم نستأنف سيرنا 

  .العادي الرتيب
اقنا عقديا وفكريا ال إن األمر أخطر من ذلك بكير، ألنه يتعلق بأعمق أعم    

وحضريا، وليس هناك أمامنا من سبيل إال المواجهة وقبول التحدي وإثبات الذات، وإال 
وهذا هو الفارق بيننا . إن المستشرقين يعملون ونحن ال نعمل…فلسنا جديرين بالحياة

، وقد آن األوان لنعمل نحن 1وبينهم بصرف النظر عن طبيعة العمل الذي يقومون به
  .أيضا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .129محمود حمدي زقزوق، االستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، ص - 1
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  مدارس الحركة االستشراقية: المحاضرة الثانية
، حيث تنوعت بحوث المستشرقين حول الدراسات راقيةقد تعددت المدارس االستش    

الشرقية، فاتبعت خالل نشاطها العلمي منهجا علميا نحو الوضوح والموضوعية العلمية 
نهج العلمي فلقد أحصى وطبيعة الم فهذا يتماشىخاصة حينما حاولت هدم التراث الشرقي، 

  .عشرين مدرسة" المستشرقون"ابه األستاذ نجيب العقيقي في كت
غير أننا اكتفينا بذكر أهم المدارس االستشراقية الكبيرة بحكم قدمها في ميدان العمل     

االستشراقي وصلة هذه المدارس بالشرق من جهة واحتوائها على أكبر الكراسي للغات 
  .لغة واألدب العربي من جهة ثانيةالشرقية التي اهتمت بال

  :المدرسة الفرنسية - أوال
تعد المدرسة الفرنسية من أهم المدارس االستشراقية وبخاصة منذ إنشاء مدرسة     

سلفستر دي "م، والتي كان يترأسها المستشرق المشهور 1795اللغات الشرقية الحية سنة 
وبي في النصف األول من القرن ، وقد عد هذا المستشرق عميدا لالستشراق األور"ساسي

  1.التاسع عشر دون منافس
قد لون االستشراق "إنه "في قواعد اللغة العربية "يقول السامرائي عن كتاب ساسي     

 فقد تنوعت حيث شملت اللغة "دي سياسي"هتمامات ، أما عن ا"صبغة فرنسيةاألوروبي ب
ئي افتقدت إلى التخصص، ول السامراوهي فترة كما يق والتاريخ والجغرافياالعربية وآدابها 

مستشرق بمجرد دخوله إلى هذا المجال يظن أنه يستطيع أن يكتب في كل ما حيث كان ال
  2.يخص اإلسالم والمسلمين ولكن هذا النمط استمر طويال بعد هذه الفترة حتى يومنا هذا

إلى نشأت صالت فرنسا بالشرق األدنى منذ أن غزى العرب مقاطعات منها ووصولهم 
واستمرت في محاولة تعاون الرشيد وشارلمان على الخالفة األموية في " Poitiers"بواتيه 

                                                             
، وكتاب 107، لساسي سالم الحاج، ص"نقد الخطاب االستشراقي: "للمزيد من التفاصيل يمكن العودة إلى كتاب - 1
 .222فلسفة االستشراق وأثرها في األدب العربي المعاصر، ألحمد سمايلوفيش، ص"
 .222ساسي سالم الحاج، فلسفة االستشراق وأثرها في األدب العربي المعاصر ألحمد سمايلوفيتش، ص - 2
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م، 1291-1096قرطبة واإلمبراطورية البيزنطية والقسطنطينية وقيام الحروب السياسية 
- 1830الرحالت واحتالل شمال إفريقيا وإنشاء طرق التجارة وتبادل السفراء وتوالي 

م، واالنتداب 1956م، وفتح قناة السويس 1801-1798ن على مصر م، وحملة نابليو1962
  .م1947-1920الفرنسي في سوريا ولبنان 

ونشط االستشراق الفرنسي قبل الحملة الفرنسية على مصر وبعدها، فقد اصطحب     
نابليون معه عدد كبيرا من العلماء في المجاالت المختلفة، ليجعل للمسلمين وعلمائهم 

رة الغربية، وحتى يزداد تعمقا في دراسة أوضاع المجتمعات اإلسالم، ينبهرون بالحضا
  ".وصف مصر: "وقد صدر عن هذه الحملة كتابا ضخما بعنوان

وقد استمر نفوذ االستشراق الفرنسي بعد وصول محمد علي إلى السلطة، فبدأت     
لت ، وأرس"جومار"البعثات العلمية في عهده وكانت تحت إشراف المستشرق الفرنسي 

محمد الصباغ "األستاذ : تركيا وإيران والمغرب األقصى بعثات مماثلة، وفي ذلك يقول
عن االبتعاث ومخاطره أن السبب في أن أولى البعثات العلمية قد توجهت إلى فرنسا، أنها "

كانت أول الدول األوروبية التي اتخذت العلمانية منهج حياة وأن الفساد األخالقي كان 
الصالت متعددة ومتنوعة  تر من غيرها من الدول األوروبية، ولقد كانينتشر فيها أكث

  1.اختلطت فيها الحرب بالسلم والتجارة بالثقافة جميعا
  :بعض أعالم المستشرقين الفرنسيين -1
م 1798ولد في باريس ): مSy Sylvester de so )1798 -1838سلفيستر دي ساسي  - 

بعض القساوسة منهم القسي مور واألدب بارتارو،  وتعلم الالتينية واليونانية ثم درس على
ثم درس العربية والفارسية والتركية، عمل في نشر المخطوطات الشرقية في مكتبة 
باريس الوطنية، وكتب العديد من البحوث حول العرب وآدابهم وحقق عددا من 

  .المخطوطات

                                                             
 .01نجيب العقيقي، المستشرقون، ص - 1
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وروبية، ويقول أحد أصبحت فرنسا في عهده قبلة المستشرقين مع جميع أنحاء القارة األ
عمل دي ساسي مع . الباحثين أن االستشراق اصطبغ بالصبغة الفرنسية في عصره

الحكومة الفرنسية وهو الذي ترجم البيانات التي نشرت عند احتالل الجزائر، وعند احتالل 
  : م، ومما كتبه1797مصر من قبل حملة نابليون عام 

ي سياسي على حسابه الخاص في حققها وطبعها ألول مرة د: مقامات الحريري -
م، وزودها بشرح بالعربية، وال تزال هذه لنشرة النقدية 1812المطبعة اإلمبراطورية 

 .الوحيدة لهذا الكتاب

 .م1816تحقيق : كليلة ودمنة -

تأليف مير خاوند بن برهان الدين خاوند " روضة الصفاء"ترجمة فصول من كتاب  -
 .شاه

ل إلى الشرق، وله تاريخ اللغات السامية وكتاب رح): م1884- 1823(أرنست رينان  - 
  .عن ابن رشد

مختص باآلثار اإلسالمية والفن اإلسالمي وله فيها ): م1962- 1876(جورد مارسه  - 
  .مؤلفات عديدة

: له العديد من المؤلفات منهاو ):مMaxim Rodinson )1919مكسيم رودنسون  - 
 .)دحمم(و) جاذبية اإلسالم(و) اإلسالم والرأسمالية(

  : مظاهر النشاط االستشراقي الفرنسي -3
لقد تجلى االستشراق الفرنسي في مظاهر عديدة بحيث يمكن إجمال المؤسسات العلمية 

  : التي أنشأتها فرنسا في األمور التالية
مدرسة ريمس بأمر من البابا سلفستر الثاني ومدرسة  منها: كراسي اللغات الشرقية - 

أنشأ البابا معهد لتعليم اللغات الشرقية عام و .عشر الميالديتشارنر في القرن الثاني 
1285.  
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تكونت عديد من المكتبات في فرنسا عنيت بالمصادر الشرقية  المكتبات الشرقية - 
   :منها والعربية اإلسالمية

م، تحتوي على 1654مكتب باريس الوطنية، أنشأت عام : المكتبات الشرقية في فرنسا -أ
  1.ومخطوط ستة ماليين كتاب

  : مكتبات الجامعات والمعاهد -ب
  : المكتبات الخاصة - ج
فهرس المستشرقون الفرنسيون بعض المكتبات الموجودة في : مكتبات شمال إفريقيا - د

شمال إفريقي ومنهم رينيه باس، فهرس مكتبة آل عظوم في القيروان، والمخطوطات 
  2.العربية في مكتبة فاس

م ثم أسست فرنسا المطابع 1519العبرية في باريس عام بدأت ب: المطابع الشرقية - 
ولم تقتصر المطابع الشرقية على  3"دي بريف"الشرقية أسوة بروما وأهم المطابع مطبعة 

فرنسا وحدها بل أن نابليون جلب معه مطبعة وعددا من الباحثين والعلماء إلى مصر أثناء 
  4.ملة بداية لالستشراقحملته عليها مما دعا بعض الباحثين إلى اعتبار الح

الجمعية اآلسيوية الفرنسية والتي تأسست في باريس عام : الجمعيات االستشراقية - 
 .م1992م، صدر كتابها السنوي عام 1822

م، 1822اآلسيوية  م، والمجلة1665العلماء  صحيفة :أشهرهاومن  المجالت الشرقية - 
  .م1856إلفريقية ا المجلة

المجامع وإدارات الحكومة والهيئات الخاصة وبعض العلماء نهضت : الشرقية امعالمج - 
بإصدار مجموعات علمية كالمكتبة الشرقية وجمعية نشر كنور المخطوطات الشرقية في 

  : مكتبة باريس ومن أشهرها
                                                             

 .143-1/142المستشرقون، : أنظر - 1
 .146-1/145تشرقون، المس: أنظر - 2
 .1/146المستشرقون، : أنظر - 3
 .25، ص2002، 2محمد فتح اهللا الزبادي، االستشراق أهدافه ووسائله، دار قتيبة، دمشق، ط - 4
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  .م1663مجمع الكتابات واآلداب  -
  .المراجع العربية التي تناولت مصادر غير منشورة في تاريخ المغرب -
النصوص الفينيقية، اآلرامية، العبرية، : م لخمسة أقسام1872الكتابات السامية  مجموعة -

  1. …والحميرية والسبئية
  :خصائص مدرسة االستشراق الفرنسي -4

  : بسمات عديدة ذكرها أحد الباحثينتتميز مدرسة االستشراق الفرنسي 
 يني والمحور المحور الد: تتمركز دراسات المستشرقين الفرنسيين حول ثالثة محاور

 .السياسي والمحور االستعماري

  لالستشراق الفرنسي أثر كبير في توجيه االستشراق األلماني واالنحراف به نحو
منعرجات دينية وسياسية ويبرز ذلك من خالل تتلمذ الكثير من المستشرقين األلمان على 

 .يد مستشرقين فرنسيين

 الستشراق الفرنسييعد معهد اللغات الشرقية أهم مكان ترعرع فيه ا. 

 كان لجامعة السوربون أثر واضح في تنشيط الدراسات الشرقية في فرنسا. 

  نشأت معظم الجامعات والمعاهد الفرنسية التي تعنى بالدراسات الشرقية بجهود رهبان
 .وقساوسة، كما تولوا إدارتها

 ائق قام االستشراق الفرنسي بفهرسة الكثير من الكنوز الشرقية من مخطوطات ووث
 .وغيرها، سواء في فرنسا أو غيرها من البالد التي استعمرتها

  اهتم االستشراق الفرنسي بكل ما يتعلق بالشرق عموما، وإن كان تركيزه يستند على
 .علوم المسلمين والعرب

  يعد االستشراق الفرنسي المرجع األوروبي األول عن األبحاث والدراسات الخاصة
ز مستعمراته في إفريقيا عامال مساعدا له على ذلك، بالطوارق والبربر، وكان ترك

 .واهتمامه بهذا النوع من الدراسات ال يخلو من نوايا استعمارية
                                                             

 .1/151المستشرقون، : أنظر - 1
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  تمتاز المدرسة بالشمول والتعدد، فهي لم تترك ميدانا من ميادين المعارف الشرقية إال
ريخ والجغرافيا أو وتناولته بحثا أو نقدا أو تمحيصا، سواء في جانب اللغات وآدابها أو التا

 1.المقارنة بين األديان أو اآلثار والفنون أو القانون

  تعرضت هذه المدرسة للشرق بأكمله على امتداده الجغرافي كامال ولم تقتصر على
 .بقعة واحدة منه

 ك بفقه اللغة العربية ونحوها ولمجتمع العامية كما عملت على الدعوة إلى اهتمت كذل
 .إخاللها بديال للفصحى تمجيد العامية ومحاولة

  لم تقتصر هذه المدرسة على دراسة تراث العرب فحسب، ولكنها تناولت تراث الفرس
 2.واألتراك

  وخاصة الشمالية منها(ترك بصماته الواضحة على التعليم في إفريقيا ( 

  :المدرسة اإلنجليزية - ثانيا
ن استشراق منذ وأوسع ما عرفته أوروبا م كان االستشراق اإلنجليزي من أوثق    

اتصال بريطانيا بالشرقين األوسط واألقصى اتصاال ثقافيا وعسكريا واقتصاديا واستعماريا 
  .في األندلس والقدس والصين والهند والعراق ومصر وفلسطين

  : لقد طلب الرواد اإلنجليز الثقافة العربية على طريقتين
ار من مدينة طليطلة الذي طريق المتضلعين أمثال الفيلسوف اإلسباني إبراهيم بن عز  -أ 

 ).م1159-1158(وفد على لندن ودرس فيها 

الذين قصدوا صقلية واألندلس وأخذوا الثقافة العربية على أعالمها في : طريق العلماء  -ب 
فتثقفوا بالثقافة العربية وترجموا الكثير منها وشرحوا " توماس براون: "مدارسها منهم

 3.وصنفوا
                                                             

 ،ه1434-17م 2012-12-31في : أنور محمد زناتي، مدارس االستشراق، المدرسة الفرنسية، مقال إلكتروني -1
 www.alukah.net/sharia/0/48499 " األلوكة الشرعية"مدونة 

 .مدونة األلوكة الشرعية: المرجع نفسه - 2
 .120نجيب العقيقي، المستشرقون، ص - 3

http://www.alukah.net/sharia/0/48499
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سع عشر اتخذ االستشراق اإلنجليزي طابعه العلمي عندما وفي خالل القرن الثامن والتا
  .توفرت عند المستشرقين أسبابه وتنوعت أغراضه وانقطعوا إليه وأخلصوا فيه

-1632(وقد تم إنشاء أول أقسام اللغة العربية في الجامعات البريطانية في عامي     
الدراسات العربية في جامعتي كمبردج وأكسفورد على التوالي، وكان يغلب على ) م1636

اإلسالمية الطابع الفردي، ولكن في هذه األثناء كانت شركة الهند الشرقية تعمل جاهدة 
على إكمال احتاللها للهند ثم تسليمها للحكومة البريطانية، وقد قامت الشركة بإنشاء مراكز 

ك استشراقية في الهند لتدريب موظفين يستطيعون التعامل مع أهل البلد، وأنشئت كذل
  .جمعيات استشراقية مثل الجمعية البنغالية في أواخر القرن التاسع عشر

ثم انتشرت المراكز االستشراقية في بريطانيا وظلت العاصمة لندن خالية من مثل     
في إحدى جلسات البرلمان البريطاني بضرورة  "كيرزن"اللورد  حيث صرح، هذه المراكز

الضرورية لإلمبراطورية، وتأسست مدرسة  إنشاء مثل هذا المركز وأنه من المكونات
م، وانتقل إليه بعض المستشرقين الكبار من أمثال 1916الدراسات الشرقية واإلفريقية عام 

وغيرها، واستمرت المدرسة في النمو واالزدهار حتى يوم توماس آرنولد وألفرد ج
االستشراقية في أصبحت المركز االستشراقي األول في بريطانيا، بل تنافس أكبر المراكز 

  .العالم
واحتاجت الحكومة البريطانية إلى إعادة النظر في أوضاع الدراسات العربية     

م 1961عام يسر وليام هاينز واإلسالمية بعد الحرب العالمية الثانية فكلفت لجنة برئاسة 
دعما ماليا لهذه اللجنة لزيادة عشر جامعات روكفللر للقيام بهذا العمل، وقدمت مؤسسة 

أمريكية وجامعتين كنديتين لإلفادة من التجربة األمريكية، ومقابالت مع المسؤولين عن 
الدراسات العربية اإلسالمية في الجامعات البريطانية، وجاءت التوصيات من جديد لدعم 

  .هذه الدراسات واإلفادة من الخبرة األمريكية
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  :األنجليز المستشرقين أهم -1
 )م1932-1916(تخرج من كمبريدج، وليام بدول ): م1920-1840(تشارلس جيمس ليا  -

-1697( جورج سيل،ظهرت له كتابات امتألت بالحقد على اإلسالم وهي حول الرسول 
ومن أبرز أعماله ترجمة معاني القرآن الكريم التي قدم لها بمقدمة احتوت على )م1736

له العديد من )م1940-1898(ديفيد صمؤيل مرجليوث لشبهات،وكثير من االفتراءات وا
  .المؤلفات الحاقدة على االسالم

  .)م1971-1899(سير هاملتون جيب ،و)م1930-1864(وتوماس وولكر أرنولد 
  : خصائص االستشراق اإلنجليزي -2

  : يمكن أن نوجز أهم خصائص المدرسة االستشراقية اإلنجليزية فيما يلي
 ارية ومحاولة ترسيخ السياسات يمتاز االستشراق البريطاني بارتباطه بالحركة االستعم

 .االستعمارية اإلنجليزية في الشرق

  االهتمام باللغة العربية، نظرا لمصالح بريطانيا االقتصادية والسياسية التي تربطها
 .بالعالم العربي

  بالتعدد والشمول في سائر الدراسات الشرقية، آداب، تاريخ، فلسفة، تتميز هذه المدرسة
 .ارعلوم، فنون، عمار وآث

  تتميز بالتخصصية الدقيقة بمعنى كل مستشرق له تخصصه الدقيق في أحد مجاالت
 .المعرفة الشرقية

 ها \االهتمام بدراسة المعارف الخاصة بالمنطقة الجغرافية التي تقع تحت قبضت
 .االستعمارية
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  المدرسة األلمانية: المحاضرة الثالثة
   :المدرسة األلمانية - أوال

  : ميالدها -1
انت الحروب الصليبية هي المحرك األهم في عالقات الغرب المسيحي بالعالم ك    

العربي واإلسالمي، ومن الطبيعي أن ينصرف اهتمام األلمان إلى دراسة اللغات الشرقية، 
بعد أن بدأت هذه الدراسات تحظى باهتمام العلماء في فرنسا وإنجلترا، وكانت عالقات 

ية بسبب الروابط والمصالح السياسية واالقتصادية، وكان ألمانيا مع الدولة العثمانية قو
المستشرقون األوائل في المدرسة الفرنسية هم رواد المدارس االستشراقية في أوروبا 
كلها، ولما شعرت ألمانيا أهمية الدراسات الشرقية، أنشأت في جامعاتها معاهد اللغات 

الجامعات األلمانية بالدراسات العربية ازداد اهتمام ) م19(الشرقية، وفي بداية هذا القرن 
الجمعية الشرقية " فاليشر"واإلسالمية، ويوجد في برلين متحف للفن اإلسالمي، وأنشأ 

األلمانية التي تبنت نشر التراث العربي واإلسالمي، ونشر ذخائره وتوثيق صلة ألمانيا 
تب العربية، وأسس بالعالم العربي واإلسالمي، ونشرت هذه الجمعية عددا من أمهات الك

عالم "الجمعية الشرقية األلمانية للدراسات اإلسالمية التي أصدرت مجلة " هارتمان"
، كما أصدر المستشرقون عددا من المجالت عن الشرق وتراثه، ومن أبرزها "اإلسالم

وتهتم هذه " هامبورج"التي صدرت عن معهد اللغات الشرقية لجامعة " مجلة اإلسالم"
بالتعريف بالتراث العربي واإلسالمي والعناية  1"كارل بيكر"نشأها المستشرق المجلة التي أ

  .به
  
  

                                                             
خبيرا باألوضاع السياسية والدينية يعد من أبرز المستشرقين األلمان الذين اهتموا بالسياسة األلمانية، وكان  - 1

واالقتصادية في العالم اإلسالمي، ويمتلك قدرة على النظرة الشمولية، والربط بين اإلمكانات الروحية والمواقف 
السياسية، وأسندت إليه رئاسة معهد شؤون المستعمرات، وتولى الوزارة، وكان يهتم بالحياة الروحية للشعوب، ويحسن 

 .74موسوعة المستشرقين، ص: ضارية، أنظرفهم الظواهر الح
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  :رواد المدرسة األلمانية -2
  : ومن أبرز علماء هذه المدرسة

  ): م1956-1868(كارل بروكلمان  - 
 تاريخ األدب"بسبب كتابه الشهير  يعد بروكلمان من أشهر المستشرقين األلمان    

علمية كثيرة في التاريخ والسيرة والتراجم واللغات الشرقية القديمة، وله آثارا  1"العربي
وله دراسات في اللغة العثمانية القديمة، وفي علم األصوات اآلشورية، وفي القواعد 

  ، 2النحوية والصرفية للغات السامية
  )م1969- 1902(جوزيف شاخت  - 

، وانتخب عضوا في 3بالدهثم انتقل إلى إنجلترا، وعمل في اإلذاعة البريطانية ضد     
عدد من المجامع العلمية ومنها المجمع اللغوي بدمشق، واهتم بدراسة الفقه اإلسالمي، 

" الحيل في الفقه"للخصاف، وكتاب " الحيل والمخارج"منها كتاب  4ونشر عدة كتب فقهية
   للقزويني،

م، 1930 المتوفي سنة" زاخاو"واشتهر من المستشرقين األلمان كل من المستشرق     
المتوفي سنة " مارتن هارتمان"م، والمستشرق 1918المتوفي سنة " فللهوزن"والمستشرق 

- 1788( م،وفريتاك جورج فلملم1949المتوفي سنة " أوجست فيشر" م، والمستشرق1918
  .)م1930-1836(تيود نولدكه  ،جوستاف ليبيشت فلوجل،هنريك فاليشر، )م1861

  :خصائص المدرسة األلمانية -3
 .م ارتباط االستشراق بأهداف سياسية أو دينية أو استعماريةعد -

                                                             
، وترجمة الدكتور عبد الحليم النجار، كتاب تاريخ األدب العربي إلى اللغة 57موسوعة المستشرقين، ص: أنظر -  1

 .أجزاء 6م، عن دار المعارف في القاهرة، في 1962العربية وصدر سنة 
 .424، ص2المستشرقون، ج: أنظر - 2
، وترجمة الدكتور عبد الحليم النجار، كتاب تاريخ األدب العربي إلى اللغة 57شرقين، صموسوعة المست: أنظر -  3

 .424، ص2العربية، ج
 .469، ص1المستشرقون، ج: أنظر - 4
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 .غلبت الروح العلمية واإلنصاف على توجهات هذه المدرسة -

آداب، لغة، تاريخ، : تعدد مجاالت البحث وشموليتها لفروع المعارف الشرقية -
 .الخ...جغرافيا، فنون

ير المعاجم لعربية االهتمام بعلم البيبليوغرافية، وفهرسة المخطوطات وتصنيف وتحر -
 .بروكلمان، فستنفلد، هانزفير

 .االهتمام بالقديم والتركيز على دراسة التراث العربي وخدمة التراث -

الموضوعية والعمق وذلك يتمثل في جمع وفهرسة المخطوطات العربية وخصوصا  -
 .لمان وضع المعاجم العربيةكتب المراجع واألصول المهمة وأهم ما قام به األ

 .مدرسة األلمانية بالجدية والصرامة والدقة وعمق البحث وسعة المعرفةتتميز ال -

  .التزام المنهجية العلمية -
  : أهم إنجازات المدرسة األلمانية -4

  : لقد تمثل دور المستشرقين األلمان حيال اللغة العربية والعرب فيما يلي
   .حفظ المخطوطات العربية: أوال
  .اإلسالميةتحقيق المخطوطات العربية و: ثانيا
  .تأليف الكتب والدراسات حول الفكر العربي واإلسالمي: ثالثا

  .نشر اللغة األلمانية في ربوع ألمانيا: رابعا
  .ترجمة األدب العربي إلى األلمانية: خامسا
  .الت والمعارفالمج: سادسا
  :مدرسة االستشراق اإليطالية -ثانيا
ية واإلسالمية في أوروبا، فقد كان هد الدراسات العربتعتبر المدرسة اإليطالية م    

بإنشاء  البابوات هم الذين توجهوا إلى دراسة اللغة العربية ومن هنا صدر القرار البابوي
ستة كراسي لتعليم اللغة العربية في باريس ونابولي وسالونيكا وغيرها، وقد تعاون 

ليكية في المشرق، مجموعة من نصارى الشام مع الكنيسة الكاثوليكية لنشر الديانة الكاثو
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م، وقام المارونيون 1575وقد بدأ هذا التعاون باتحاد الكنيستين المارونية والكاثوليكية عام 
   1.بترجمة العديد من كتب الالهوت إلى اللغة العربية

  : نشأة االستشراق اإليطالي -1
 ومجال ترجع البدايات األولى لالستشراق اإليطالي باهتمامهم بسيرة الرسول     

، إيطاليين معروفين لدى الدوائر الدينية اإليطاليةاإلسالميات وذلك باهتمام كتاب الهوتيين 
  .فقد اهتموا بالرسالة المحمدية

ونظرا لحضور أفكارهم وآرائهم في الدراسات االستشراقية األوروبية األخرى     
... ولو، ودانكونافيدينزودي بافيار، أندرياد داند: المصاحبة لهم والالحقة عليهم وهؤالء هم

وكذلك انطالقا من بعض آراء المستشرقين إيطاليين معاصرين اهتموا بالظاهرة المحمدية 
واتخذوا حياته أو سيرته مادة لدراساتهم وبحوثهم  فكتبوا عن اإلسالم وعن الرسول 

ف دافيه سانتيالنا واألمير ليوني كيتاني، وكارلو أنفوصو نللينو، قصد الكش: العلمية أمثال
   2.عن بعض المصادر التي استقى منها هؤالء مواد تصوراتهم ومنطلقاتهم

مع اإلشارة إلى أن تاريخ االستشراق الديني اإليطالي قد عرف مرحلتين أساسيتين 
  : مختلفتين إلى حد ما

حيث اتخذ مواقف عدائية حاقدة وماكرة من السيرة النبوية، : مرحلة العصور الوسطى - 
  .مح الصراع الديني والكذب وإخفاء الحقيقة العلميةفاتسمت بحوثه بمال

خطاباتهم حيث اتخذ طابعا معتدال وحقق مستشرقوه غلواء : مرحلة العصر الحديث - 
ومواقفهم الدينية إزاء النصوص الدينية اإلسالمية كالقرآن الكريم والسيرة النبوية بفعل 

ى التحوالت الكبرى التي تطور مناهج البحث وطرائق المعالجة والدرس وانفتاحهم عل
         .عرفتها العلوم اإلنسانية وذلك في إطار خلق حوار األديان والثقافات والحضارات

                                                                                                                             

                                                             
 .1نجيب العقيقي، في كتابه المستشرقون، ج - 1
 .1المرجع نفسه، ج - 2
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  : أعالم المدرسة االستشراقية اإليطالية -2
تاريخ الجزيرة "وهو صاحب الكتاب المعروف  )م1925-1844(جويدي  وسياإغن - 

فقد مكنه علمه الواسع وجهده المتواصل من أن يحظى بعضوية عدة " العربية قبل اإلسالم
  1.مجامع لغوية وجمعيات عالمية

،كارول )م1926-1869(األمير ليوني كايتاني ،)م1931-1855(ديفيد سانتيالنا والمستشرق 
  . )م1938-1872(نللينو 

  : مميزات االستشراق اإليطالي -3
إن ما ميز االستشراق اإليطالي عن غيره هو توافد تيار المستشرقيات رسامات     

لورا : "ية االجتماعية من بينهنوكاتبات وباحثات، كانت لهن اهتمامات بالدراسات الشرق
في التاريخ  فت كتاباة الدينية، وألالتي اهتمت بالثقافة اإلسالمية والعقيد" فيشنا فافليري

  ".الدفاع عن اإلسالم"هعنوانوالحضارة 
ما قدمه المستشرقون اإليطاليون أثر على مستشرقي أوروبا، فقد تمكنوا من لفت     

التنوع البشري والتمازج لفكري والعلمي والفلسفي للشرق واالنتباه إلى المخزون الثقافي ا
وقد تميزت الحركة االستشراقية اإليطالية أيضا بالرسم والفنون التي طبعت العقائدي،

اللوحة الفنية اإليطالية بخصوصيات جديدة، ومالمح ذات تنوع حمل االنطباعات 
قد تنقل الرسامون بين مدن والذكريات واالستكشافات واالبتكارات التي روضت الخيال، ف

المغرب العربي ومنطقة الشام ومصر، حاملين ألوانهم وريشاتهم وخيالهم المترف بشغف 
  .البحث عن صور مشاهد طبيعية ومعمارية مختلفة

فقد كانت تحمل ميلهم لتوثيق كل شيء غرائبي وعجيب من وجهة نظرهم من     
اء وجبال، واإلنسان الشرقي التصورات التي حملت الطبيعة المتنوعة سهول وصحر

كما وصفته الكتب المترجمة والقصص المحكية، وما تميز بمالمحه وملبسه وعاداته، 
الرسامون اإليطاليون كان التركيز على الطبيعة والعمران والمعالم المختلفة بتفاصيلها 

                                                             
 .61نجيب العقيقي، المرجع السابق، ص - 1
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ي ومالمحها والخصوصيات الدينية، باعتماد األلوان المائية والزيتية بأسلوب رومانس
  ".أنطونيو سيمونيتي" "روزاتسي" "ألبرتو باسيني: "تعبيري فبرزت أسماء عدة أمثال

  : ويمكن إيجاز أهم خصائص هذه المدرسة في اآلتي
 .بدأت لتحقيق أغراض دينية، ثم تطورت لتحقيق أغراض تجارة وسياسية واستعمارية -

 .االستعرابالتركيز على الدراسات العربية واإلسالمية، حتى أطلق عليه كلمة  -

 .االهتمام بجمع المخطوطات العربية النادرة -

 .مهدت للدراسات العربية واإلسالمية في أوروبا -

 .اتساع رقعة مستعمرات إيطاليا في شمال إفريقيا وشرقها -

 .خاصة ومجال اإلسالميات عامة اهتمامها بسيرة الرسول  -

 .اهتمامها بالفنون وخاصة الرسم -

  1.كثرة المستشرقات اإليطاليات -
    

                                                             
 .33شبهات المستشرقين، صيحي مراد، ردود على  - 1
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  االستشراق وتاريخ األدب العربي: المحاضرة الرابعة
سوف نتناول في هده المحاضرة البدايات األولى لتاريخ األدب العربي ال سيما عند     

مع البحث عن الخلفيات التي تقف خلف هذا االهتمام المعرفي األوربي، ، المستشرقين
عبر القرون الماضية هو الحقل  وعن غاياتهم ومطامعهم في الشرق،فإذا كان تاريخ األدب

فإن بروزه كحاجة وطنية ، الذي مثل أكثر من غيره التقاء الروافد المعرفية االنسانية حوله
وتعليمية لم يتحقق إال مع بداية النهضة بفضل جرأة وحرص الكتاب الذين اقتحمو مجاله 

  .رغم عدم إلمامهم بالجوانب المنهجية الخاصة به 
لدراسات البدايات األولى لتاريخ األدب العربي الحديث للعجم في ترجع العديد من ا    

حيث كان كل كيان ضمن الثقافة . ومنها فرنسا وبريطانيا وألمانيا ، تأريخهم آلداب بلذانهم
 .متباهيا بذلك على بقية الكيانات األوربية األخرى األوربية، يسارع للحفر في آداب بلده 

يؤجع إلى أبعد من مائتي "ذه الممارسة بشكل عام ال يكاد ويرجع روبير اسكاربيث ميالد ه
وهو  عشر،التعدو أن تتجاوز الفقرن التاسع "تاريخ األدب الحديث " ، فإن ممارسة 1"سنة

سواء عند  –فيما أظهر البحث سابقا  –القرن الذي كانت له خصوصيات ثقافية ومعرفية 
المجال أن عملية تنظيم العلوم أظهرت الدراسات في هذا  وقد. الغربالعرب أم عند 

  .األدبيشملت كل المجاالت المعرفية بما في ذلك المجال 
وفي ظل الصراع الخفي بين الدول األوربية في ذلك الوقت، فرنسا، ألمانيا،     

دولة أوربية أن تبني تاريخ " حاولت كل ، ، وفي اشتداد التنافس التنافس بينهاوبريطانيا
، وكل هذا بهدف تنظيم ذاتها وضبط معالم 2"والفني واألدبيمجدها وإبداعها الفكري 

هويتها،قبل خروجها للشرق غازية ومكتشفة ومنمذجة آلثار وآداب وتراث هذا الشرق 
وحتى تتمكنم من التحكم في حاضره : "بوحسن إلى أبعد من هذا حيث يقولويذهب .
يم تراكمه الحضاري ومستقبله، البد من ضبط ماضيه المعرفي واألدبي، وتنظ) الشرق(
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وسيقرأ الفكر األوربي ذلك التراكم األدبي من المنظور الذي نظم به عالمه ، في النهاية
حتى يضمن التحكم في ضمان كبنونته وينفذ إليها ، المعرفي وفقا لتوقعاته وانتظاراته منه

ة كان بتصرف في ذلك بأدواته األجرائي. فيبرز فيها ما يشاء ويختزل ما يشاء ، أكثر
والمفهومية والمنهجية والنظرية والعلمية التي توفرت لديه بشكل متقدم خالل القرنمالتاسع 

  .1"عشر
تاريخ األدب العربي يجد فيه " وعليه فإن القارئ حينما يطلع على كتاب بروكلمان     

يتقدمهم يوسف هامر يورجشتال ، ذكر لعدد كبير من مؤلفات األوربيين في مقدمة الكتاب
Von Hammer –purgstall  )1774-1856 ( الذي ألف كتابا في تاريخ األدب العربي في

على الرغم من أن أهم مصادر تاريخ األدب العربي لم  1850ونشره سنة ، سبعة أجزاء
ويرى بروكلمان أنه على الرغم من ضخامة كتاب يوسف ، تكن قد شاعت في زمانه

والحكم ذاته يصدره بروكلمان ،  1حذر شديدإال أنه ال يمكن االنتفاع من كتابه إال ب، هامر
ويشيد بروكلمان بكات صنف . 1890الذي صدر سنة  Arbuthnotنوتفي حق كتاب أربت

تاريخ عمران " في كتابه  Von Kremerلصاحبه ألفريد فون كريمر  بين الكتابين السابقين
في توجيه وكان له بالغ األثر ، في فينا 1877نشره سنة " المشرق في عصر الخلفاء 

في طبعته ثم يأتي كتاب بروكلمان ، بروكلمان وتنوير جوانب الموضوع الذي تعرض له
أنه ينبغي مالحظة أنه " غير . في مدينة فايمر بألمانيا  1898صدر سنة ، األولى بجزئين

تأليف إدوارد  وآدابهم، منقد ظهر في مصر قبل بروكلمان أيضا كتاب في تاريخ العرب 
تعليمي ال يقدم  ، ولكنه كتاب1892يدس قسطنطين طبع في بوالق سنة فانديك وفليليب

تأثر فيما يبدو بالكتب األلمانية واالنجليزية  وثقافتهم، وإنإالنظرة عابرة في أدب العرب 
  2".السابقة عليه
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وقد ذكر بروكلمان العديد من الكتب ، "آداب العرب"كليمان هيارت الفرنسي صاحب كتاب 
وكتاب ، ، وجويهPizziltaloوااليطالي بيتسي منها كتاب ، ور كتابهالتي صدرت بعد صد

،وآدم متز،بعدها أحصى عددا من المؤلفات التي ظهرت بعد كتابه Nicholsonنيكلسون 
هي أن عدد المؤلفات ، خطيرة ذكر منها أرعة وعشرين مؤلفا، مؤكدا على مسألة تاريخية

فذكر منها تاريخ آداب العرب ، كلهاوأنه ال يستطيع أن يسميها ، ال يعد وال يحصى
إلى أن وصل إلى كتاب تاريخ العرب في مصر من العهد ، لمصطفى صادق الرافعي

  1938.1طبع في مصر سنة ، الفاطمي إللى العصر الحاضر لصاحبه محمد أمين النواوي
أن كانت غير  العربي، بعدوالمالحظ أنها مؤلفات كثيرة في مجال تاريخ األدب     

وغير معروفة لدى الدارسين والقراءوقد ساعدت الحركة النقدية والفلسفية التي مألوفة 
كما اعتمت فئة معينة من  .المؤلفاتشاعت خالل القرن التاسع عشر على انتشار مثل هذه 
وقد ذكر ، وهي فئة المستشرقين، العجم الباحثين بهذا النوع من التأليف لحاجة في نفسها

  .عض اآلخر بروكلمان بعضهم وأغفل الب
لقد شارك المستشرقون منذ القرن التاسع عشر في وضع خريطة هذه المؤلفات     

ويدخل ذلك في اطار تعاطيهم الشامل مع ، فألفوا فيها بلغاتهم األوربية األصلية، الجديدة
وأول مايالحظ في تصوراتهم ."وتأريخا وقراءة ثم تصنيفا ، تحقيقا،وتنقيحا، التراث العربي

، باتهم عنه، أنهم جاؤوا إليه بذلك الفكر التجريبي والتدقيقي الفقه لغويلألدب وكتا
والذي طبق على ، والتنظيمي والتراتبي الذي عرف به فكر القرن التاسع عشر في أوربا

ذلك التصور هو وليد المناهج التاريخية والفقه لغوية ، تاريخ األدب األوربي نفسه
  2."ئدة في األوساط األكاديمية عندهمالتي كانت سا، والتجريبية والتطورية

 واالسالمية، وماوقد ساعدهم على ذلك ماتوفر في بلدانهم من نفيس اآلثار الغربية     
معروفا معرفة جيدة لطوائف العامة والخاصة "أتقنو من فنون اللسان العربي، الذي كان 
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وبوعي  ،1"قلب أوربا نفسها لمحاربتها األندلس ناحية، وفيديار بيزنطية من  في
حيث بدأ فؤيق من األوربيين يتعلمون العديد ، ودافع معرفي، ومآرب إيديولوجية حضاري،

لحاجتهم يومئذ إلى أن يعتمدوا " والفارسية، وذلك  كالتركية، والفارسية،، من لغات األسالم
لكي يتمكنوا من حل ، اعتمادا مباشرا على االتصال بالعلم الحي في علماء االسالم

وبعدئذ خرجت بعثات رسمية . 2"لغوية الكثيرة المسطرة في الكتب العربيةالرموزال
وأخذت ، تجمع النفيس والرخيص من الكتب، المتوفر والنادر، وغيررسمية إلى الشرق

ثم ، وتسجل كل شيء يتعلق بهذا العالم الجديد القديم، والعامة من المثقفين، تحتك بالعلماء
اد علماء اليقضة بهذه الكنوز النفيسة من الكتب التي امد"وتعمل على ، تعود إلى ديارها

باذلين كل جهد ومعنونة في ، واطالعهمعلى ما وقفواعليه فيها، حازوهاأو سطوا عليها
وأيضا إطالع رهبان  من العلم بها،وفي تفسير رموزهابقدر ما استفادوا ، ترجمتها لهم

وقد نتج عن هذه الجهود . 3"اإلسالمالكنيسة وملوكها على كل ماعلموا من أحوال دار 
كنوز التراث الكبيرة فئة من أبناء أوربا عرفوا باسم المستشرقين عملوا على استصدار 

وفتشوه ، فلم يتركوا شيئا إال خبروه وعجموه"العربي واالسالمي من مخابئها الطبيعية 
ومن هؤالء وخبرتهم وتجربتهم خرجت أهم طبقة تمخظت  وسبروه، وذاقوه واستشفوه،

الكبار، وعلى علمهم وخبرتهم وتجاربهم  )طبقة المستشرقين(عنها اليقضة األوروبية 
نتيجة لذلك أن امتلكوا آالف  فكان، 4"رست دعائم االستعمار ورسخت قواعد التبشير

المخطوطات النفسية، وعمدوا إلى نشرها كي تكون في متناول جميع المستشرقين، في 
 العدد الذي يلبي حاجة مراكز االاستشراق في اوربا بلدان أوروبا،وكانوا اليطبعون إال

ثم نشروا مجالت علمية تضم بحوثهم،ثم .  5وأمريكا، وما فضل يرسل إلى البالد العربية
موسوعة علميةعن وهي "دائرة المعارف االسالمية "توجت أعمالهم بنشر ما يسمى 
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ي دعم استعمار بلدانهم يكتبون لعوام الناس الطامعين فالمعارف االسالمية،كما كانوا 
األوربية للبالد العربية، الراغبين في االستفادة من الشرق العربي االسالمي النائم، وقد 

وفي  ، وفي الحديث الشريف،في القرآن" شعر المستشرقون بحاجة هؤالء الطامعين فكتبوا 
في تاريخ سيرة سيد الخلق، وفي تفسير القرآن، وفي الفقه،وفي تفاصيل شرائع االسالم، و

 وفي األدب، واللغة والشعر وفي الفنون واآلثار، وفي علم البلدان، العرب والمسلميم
وفي الفلسفة عند المسلمين ، وفي الفرق االسالمية، ، وفي تراجم رجاالالسالم)الجغرافيا(

هو تصوير الثقافة  :لكن الهدف واحد الغير، كتبوا وألفوا وصنفوا...نوفي علم الكالم 
االسالمية وحضارة العربوالمسلمين، بصورة مقنعة للقارئ األوروبي بأسلوب يدل العربية 

وبذل كل جهد فس االستقصاء، وعلى منهج علمي ، على أن كاتبها قد خبر ودرس وعرف
بعد خبرة  التي وضعها بين يديه،وأنه وصل إلى هذه النتيجة  مألوف لكل مثقف أوربي،

  1."طويلة وعرق وجهد وإخالص 
ايفسر هذه الكثرة الكثيرة من كتب تاريخ األدب العربي التي ـلفت في وهو م    

عناية خاصة أوالها المستشرقون بهذه المادة  عشر، إنهاالنص األخير من القرن التاسع 
سارعوا لصنع  حيث. السلوكبل وحتى  والتعليم،النفيسة والمؤثرة في مجال التربية 

أوربا الطامعة  السلبية، وكانتاياتهم االجابية أو النموذج الذي يظنونه األفضل ألهدافهم وغ
  .وتدعمهم ومسخا، وراءهماستعماراواستنزافا في الشرق 

  :أهم المستشرقين الذين ساهموا في تأليف تاريخ األدب العربي القديم
  :كارل بروكلمان -1
ه لقد قدم المستشرق كارل بروكلمان مساهمته الجبارة في هذا المجال، جيث قدم كتاب  
في ستة أجزاء الذي نالشهرة كبيرة في األوساط األدبية والعلمية، " تاريخ األدب العربي"

وال ريب منذ ظهور كتابه هذا أخذت كتب تاريخ األدب العربي تصدر تباعا في الشرق 
والغرب، اتسمت كلها على وجه على وجه التقريب بصفة التأثر بكتاب بروكلمان عن 

ات ل في تناول تاريخ العرب من الوجهعلى األقنهجه وحذت حذو مطريق مباشر أو 
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في إطار جامع تارة وفي دراسات ، العقلية والعلمية البحتة واألدبية الخاصة وغير ذلك
  .مفصلة تارة أخرى

أشبه بدائرة معارف عامة تستقي اآلثار " تاريخ األدب العربي"بروكلمان وكتابه     
ربها للفالسفة والعلماء العرب من كل المطبوعة والمخطوطة في مشارق األرض ومغا

 ،من كل نوع، بحيث يمكن أن يسمى تاريخا للتراث العربيصنف والشعراء والكتاب 
البحوث العربية في كل فن من فنون المعرفة من له، حيث يضم ودراسة ببليوغرافية 

تمده ولذا يع فسير والحديث إلى الفلسفة والفلكالشعر إلى التاريخ والجغرافية إلى الت
مة إلى خمسة عصور في الجزء بروكلمان له ستة أجزاء مقسكتاب   .الباحثون منذ مطلع

إلى ظهور اإلسالم ) العصر الجاهلي(األول تحدث عن العصر من أولية األمة العربية من 
، وكذلك بحث عن عصر النبي  ،ثم تحدث عن العصر النبوي، ثم عصر األمويين

تراجم الشعراء والرجال ثم تحدث عن عصر األمويين وتحدث في دراسات القرآن وذكر 
صر النهضة العربية ناول في الجزء الثاني من كتابه عوت وذكر تراجم الشعراء واألدباء

، وشعراء 1شعراء بغداد وشعراء العراق: وذكر تراجم شعراء البالد المختلفة أمثال
ألندلس، ثم تحدث الجزيرة العربية والشام وشعراء مصر وشعراء المغرب وشعراء ا

مجمال في النثر الفني وذكر تراجم من أسهم فيه من األدباء والكتاب ثم سلط األضواء 
  .على علم اللغة العربية وعلمائها في مختلف البالد العربية

وكان الجزء الثالث من كتابه بعنوان التاريخ، كتب فيه المؤلفين الذين ألفوا في     
جزء الرابع علوم القرآن وتفسيره والعقائد والتصوف ثم تناول في ال، سيرة الرسول 

والمترجمون والفلسفة والرياضيات وعلم الفلك والتنجيم والجغرافية والطب مع ذكر من 
أسهم في هذه الفنون والعلوم، وتناول في الجزء الخامس الشعر والشعراء والنثر الفني 

اول في الجزء السادس واألخير ثم تن، والبالغة وعلم اللغة وأصحابها في مختلف البالد
من أسهم فيه وعن ، الكتابة عن تواريخ الدول وتواريخ الرجال واألنساب وتواريخ المدن
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من العلماء من العراق والجزيرة العربية وسوريا وفارس والهند ومصر والمغرب 
  1.واألندلس وأخيرا في هذا الجزء تحدث عن علما فقه الحنفية

جد بيال في المغرب العربي بين الجزائر والمغرب في تأثره ساهم توا: شارل بيال -2
باألدب العربي وولعه بكل ما يرتبط بالعرب من تراث، فقد تمكن إلى حد ما من اللغة 
العربية، وأسفعه المنهج التاريخي واالجتماعي في دراسة ذلك التراث بما يكشف عن 

وحديث، ففي الوقت الذي  مميزاته وخصائصه، كما نوع الدراسات األدبية بين قديم
خصص فيه جهدا واسعا للجاحظ والبيئة العباسية نجده يتتبع ثقافة العرب والمغاربة منهم 

تناول فيه " "اللغة واألدب العربي "على وجه الخصوص، فقد تناول شارل بيال في مؤلفه 
شف تاريخ األدب العربي في مراحله المختلفة، وبشكل غاية في االقتضاب من خالل الك

عن خصائص اللغة العربية في شكلها األدبي والشعبي في أربع عصور هي العصر 
م، فالعصر اإلسالمي الممتد من بعثة النبي إلى الغزو المغولي 750الجاهلي إلى حدود سنة 

م، ثم عصر 1800م فمرحلة عصر الظلمات الذي ينتهي سنة 1258وسقوط بغداد عام 
يفت بيال الخوض في القرآن الكريم وظالله األدبية، ولم  .لتاريخالنهضة بدءا من هذا ا

وهو يدرك أن هذه ، ميل العرب للتعابير المجازيةفمن آرائه التي سجلها في كتابه هذا 
التعابير المجازية هي العمود األساس لكل بناء أدبي فني، وقد أبدع العرب فيها من منطلق 

فا بينا بين هذا الكتاب وتلك التي كتبها المثال القرآني الماثل في األذهان وال نجد اختال
بالشير وميكال وغيرهما، إذا استثنينا حجم العمل بطبعة الحال، وبخاصة تركيز جمهور 
المستشرقين على دور غير العرب في المساهمة في إعطاء األدب العربي تنويعا في 

ضحة إلى تأثر الوا 2اإلنتاج ودفعا في وتيرة التطور، وميزة في التعبير، وهي اإلشارة
  .األدب العربي بالرافد األجنبي والفراسي على وجه الخصوص
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  االستشراق والشعر الجاهلي: المحاضرة الخامسة
لقد أولي األدب الجاهلي عناية كبيرة، فكان من المواضيع التي تخصصوا فيها     

ر الجاهلي وقدموا فيها آراء كثيرة وخطيرة وما من كتاب كتبوه في األدب إال وذكروا الشع
ونلمس ذلك ليس فقط في الدراسات األدبية الخاصة به، وإنما في كتب األدب العربي 

  : العامة التي ألفوها كـ
 .تاريخ اللغة واآلداب العربية للمستشرق شارل بال -

 .كارل بروكلمان للمستشؤق 1"بأجزائه الخمسةتاريخ األدب العربي" -

 .تاريخ األدب لريجيس بالشير -

سين من عرب بعناية الدار، الجاهلي عامة والشعر منه خاصة لقد حظي األدب
فكان الشعر الجاهلي أول ما تناله من ، الشعر من جميع جوانبه حيث درسوا، ومستشرقين

من أجل النيل من اللغة العربية ومن ورائها القرآن ، سخام الحاقدين من المستشرقين
بل ، ليس فنا من الفنون األدبية فحسب الشعر الجاهلي" ذلك أن ، الكريم والدين االسالمي

وبفضله قوم اللسان ، عليه علوم اللغة وبه فسر القرآن الكريم، مادتهاو هو زاد العربية
إذ تستوقفنا الكثير من الكتب التي عمد أصحابها إلى األدب العربي دراسة ، 1"العربي
   .ضافة إلى تضمينهم في ثناها فصوال ومباحثا حولا، وتأريخا
، وبين ن حولها بين االنصاف واالعتدالقضية االنتحال فقد تباينت آراء المستشرقي أما عن

فقد قامت العديد من الدراسات وحققت عديد من النصوص وأشيعت ، المغاالت واالجحاف
ومن أبرز هؤالء المستشرقين .كل يريد اثبات وجهة نظره حولها ، بالموضوعات واآلراء

فقد تطرق فيه إلى الكثير "الجاهلي في سبيل فهم الشعر " ان الذي كتب مقاال بعنو "نولدكه"
إلى طبيعته فبدايته وصوال إلى  التي تتناول الشعر الجاهلي من تكونه، من الموضوعات

قد ، وقد الحظ في بحثه أن بعض الرواة في العصر األموي، العصر العباسي، وحفظه
كما أنه نفى ، هؤالء بحماد الراويةسلكوا مسلكا يتسم باالستهتار وعدم المسؤولية ومثل ل
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في  أيضا صحة الشعر الجاهلي في جل قصائده بحجة أن آلهة العرب القديمة قد ذكرت
لينهي نولدكه بحثه عن الشعر الجاهلي مبينا قيمته وقوته وروعته وبعد ، أبيات قليلة جدا

رات روح فإنه تفوح من هذه الشذ، ومها تعرضت له روايته من اضطراب "قائال ، أثره
م يصدر  1872، وفي سنة 1"منعشة تدل على ـأن قوة الشعر البدوي وجماله لم يضيعا

مالحظات على صحة الشعر "دراسة عنوانها ، Ahlward withelm المستشرق ألقرت قلهلم
، إال أنه قسم القصائد مع ماذهب إليه نولدكه في دراسته ولم يختلف فيها كثيرا"الجاهلي 

 2"فبعضها صحيح واآلخر غير صحيح والثالثا مشكوك فيه: مجموعات الجاهلية ألى ثالث
فقد عمد في تناوله لقضية ، R .A Nicholsonأما المستشرق االنجليزي رينولد نيكلسون 

الشعر المنحول على الرواية الشفوية باعتبارها األداة الوحيدة لحفظ األثار في ذلك الوقت، 
ضا أن أثر الدين في حياة الجاعليين كان ضئيال، إذ أضفى عليها صبغة سياسية، ويرى أي
ليكتمل . والنصرانية في بالد العرب كاليهودية  ولم ينكر وجود بعض الديانات السماوية

عقد المستشرقين الذين أثاروا زوبعة حولصحة الشعر الجاهلي مع المستشرق اليهودي 
في من اآلداب الكالسيكية الذي نال القدر الكا D.S Margoliouthدافيد صموئيل مرجليوت 

م الموسوم 1925ينشر كتابه سنة فقبل أن ، وعرف عنه عنايته واتقانه للغات السامية
الذي يعد محصلة ماتوصل إليه في كتاباته السابقة التي تعود إلى "أصول الشعر العربي"ب

حيث يرجح أن األفكار التي راودت ذهنه حول قضية ، الربع قرن من الزمنحوالي 
محمد "ولعل أهم مايؤكد هذا كتابه الذي أصدره عن  حال تعود إلى زمن غير قريب،االنت

، "Mohammad and the Rise of Islam"وعنونه "صلى اهللا عليه وسلم وظهور االسالم 
اضافة إلى العديد من ، حيث يلفت فيه االنظار إلى الشبهبين لغة القرآن والشعر الجاهلي

في مجلة الجمعية الملكية اآلسسيوية كالمقالة التي كتبها  المقاالت خاصة تلك التي نشرت
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وقد بنى حججه فيها على إنكار الشعر ، "أصل الشعر العربي"بم والتي عنونها 1911سنة 
  :على الموضوعات التالليةالجاهلي 

 .العالقة بين النقوش واألشعار -

 .الثقة في الرواة -

 .العالقة بين القرآن واألشعار -

  :لقرآن واألشعارالعالقة بين ا -1
بنى مرجليوت هذه الفرضية على المنجز الحضاري للعرب، وكيف أن النقوش ال     

تتناسب وحياة البدو العرب التي يفترض أنها أنتجت الشعر الجاهلي، فهو يرى أن النقوش 
العربي الجنوبية لم تكن موزونة على األقل بحسب البحور المألوفة في الشعر العربي 

أوجدت هذه النقوش في رأيه ذات حضارة أسمى من حضارة البدو الذين والشعوب التي 
من غير المعقول أن يكون للبدو غير المتحضرين "عنهم صدرت هذه األشعار، فقد رأى 

 طما لم يكن ألولئك المتحضرين كمثال على ذلك الممالك اليمنية ال تدل على وجود أي نشا
  1".شعري فيها

  :الثقة في الرواة -2
مرجليوت إزاء الرواة المهتمين أمثال حماد الرواية وخلف األحمر، وما كان يقف     

يطعن به بعض الرواة في بالبعض اآلخر ليزعم أن الوضع في الشعر كان مستمرا وفي 
وجود موضوعات نمطية في الشعر الجاهلي ومن ناحية الترابط وتسلسل األبيات لنشأة 

ط في ترتيبه، ومهما كانت الذاكرة والتدقيق الشديد السرقات األدبية، أما إضافة أبيات أو خل
  .فإن االنتقال الشفوي للشعر قد أدى إلى سقطات في الذاكرة

، )Alguart(لهذه التزويرات المقصودة أو السرقات دواعي عديدة، وقد أورد آلقرت     
أخبارا عديدة في الكشف عن االنتحال بواسطة اللغويين العرب وجمع المالحظات عن 

القصائد العربية القديمة، ويضيف مرجليوت إلى هذه عدد آخر وتكرار نفس األخبار  صحة
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متعلق بعدد ضخم من التزويرات، ثم أن التحاسد بين مختلف مما يدل على أن األمر 
الرواة بعضهم البعض يقدم لنا ضمانا كافيا على أن الكشوف من التزويرات والشكوك 

  1.المؤسسة على براهين وصلت إلينا
  : العالقة بين القرآن واألشعار -3

من خالل دراسة مرجليوت لهذه القضية ينفي كتابة الشعر الجاهلي، ويؤكد أنه نظم     
في مرحلة زمنية قبل نزول القرآن الكريم، ومن المعروف في رأي مرجليوت أن القرآن 

صرت الدين ولكن مرجليوت استثنى الكلمة النورانية التي نا، يقف من الشعر موقفا عدائيا
الجديد وأوجدت لمبادئها شعراء من بينهم حسان بن ثابت وكعب بن زهير وعبد اهللا بن 

  .رواحة
وعليه نرى أن نظرية مرجليوت تقوم على مبدأ الشك الديكارتي، فهو يرى أن     

الشعر الجاهلي غير موثوق به فهو منحول بعد اإلسالم، ودليله في هذا أن شعراء العصر 
ا شعرا ونسبوه إلى شعراء العصر الجاهلي، ويتجاوز إلى حد الشك في لغة اإلسالمي نطقو

ولو أن هذا "الجاهليين، حيث يرى أن لهجات العرب لن تأت على لسان الشاعر الجاهلي 
  2".الشعر صحيح لمثل لنا لهجات القبائل المتعددة في الجاهلية

ة الجاهلية يرى أنهم على أما عن شكه في الرواة الذين تناقلت عنهم القصائد الشعري    
زيادات ونقصان في رواية هذا الشعر، ومهما يكن من أمر فالرواة أنفسهم قد أسدوا لنا 
خدمة عظيمة تمثلت في الحفاظ على رواية ذلك الشعر بال منازع، حيث كانوا يبحثون عن 
مصدر الرواية الصحيح والتثبت من اكتشاف الزائف والرذيل من صحيح، معتمدين في 

" والنابغة الذبياني" حسان بن ثابت"ك على رأي فحول الشعراء ونقاد الشعر آنذاك ذل
  .وغيرهم كثير
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بحجة في نفيه لصحة الشعر الجاهلي ، فمرجليوت سار على نهج نولدكه وألقرت وغيرهم
الذين غلب  وأمن ماذكر فيه من دين الجاهلين، أنه اليوجد ذكر للدين الجاهلي فيه

إنما موضوع على ألسن الرواة بعد االسالم كحماد الروية وخلف  ،عليهالطابع الوثني
  .األحمر وغيرهم 

األول عرف عنه التمسك باآلراء واألحكام القائمة ، فالمستشرقون انقسموا فريقي    
بينما الثاني تميز بأنه أحسن إلى الشعر الجاهلي ن ، على االيديولوجيات واألحكام المسبقة

الشعرية وقدموا دراسات متعمقة فيه تثبت في األساس على فترجم أصحابها الدواوين 
" لسير تشارلس جيمس الي"، ومن أبرزهم المستشرق األمانة العلمية بشكل دقيق وواف

Sir Charles J.lyall ،وأنه ليس من قبيل الصدفة أن  الذي أكد على صحة الشعر الجاهلى
الفرزدق : القرن األول المشهورينفقد استمر أثر شعراء : "يسوق لنا حجته على ذلك بقوله

واالخطل وذو الرمة على تقاليد الشعراء في العصر الجاهلي،فباالضافة إلى اشارتهم 
متناولين نفس الموضوعات بنفس ، الشخصية استعملوا تراثهم الشعري مرارا وتكرارا

  .1"محسنين ومحوربن ومستعيرين، ولكن مازالووا متقيدين بنفس التقاليد ، الطرق
يتعجب أن تكون حيث ، مرجليوتعلى الزيف الذي نسج خطوطه آبري رد: Abri ريآب

إن : "صادرة من رجل مثله لمكانته في األوساط العلمية ويؤكد ذلك بقولههذه اآلراء 
في بعض األدلة التي ساقها األستاذ مرجليوت أمر بين -وأخشى أن أقول الغش-السفسطة

  2".من أعظم أئمة العلم في عصره جدا وال تليق البتة برجل كان وال ريب
على مزاعم  يعتمد إيريش بروينلش في رده: Erich Braunlichإيريش بروينلش 

فيرد على مزاعم  اللغة،مدى أهمية الشعر الجاهلي في استشهادات علماء  مرجليوت على
مرجليوت، وإن لم يذكر اسمه صراحة قائال الذي ادعى أن الشعر الجاهلي منحول وضعه 

اإلسالم، فإن كانت كل األشعار الجاهلية منحولة، وألنها صنعت في العصر  "اة بعدالرو
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األموي، فإنه لم يكن مفهوما لماذا فضل علماء اللغة الذين ازدهروا في هذا العصر أخذ 
من الشعر األموي؟ ألنه لن  شواهدهم من الشعر الجاهلي في تفسير القرآن على أخذها

لقرآن من لغة الشعر األموي، ولكن لبروينلش أن يفهم طبيعة تكون لغة الشعر أقرب إلى ا
الشعر الجاهلي ويفهمه فهما دقيقا، واضحا لوال تجرده من العصبية الدينية والعرقية التي 

  .وقع فيها غيره
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  االستشراق واللغة العربية: المحاضرة السادسة
وغدى ما ألفوه فيها ، لقد تنوع اهتمام المستشرقين باللغة العربية من جوانب عديدة    

وهو مااعتلرف به أكثر الباحثين والكتاب العرب ، مراجع أساسية في اللغة واألدب العربي
وفيما يلي عرض موجز ألهم انجازاتهم في مجال ، الذين لهم صلة مستمرة بهذه المراجع

  .االهتمام بالدراسات اللغوية 
وطبعها، ية من الضياع ونشرها حفظ المخطوطات اللغو أهم إنجازات االستشراق لعل -1

  .الغربيةاألمم األخرى بها، وخاصة الدول  األجنبية، وتعريفنشرها في الدول  وتم
كتدوين  اللغة،لفوا في جميع مجاالت التأليف في الدراسات العربية، فقد أ مجاالت -2

وتاريخ األدب العربي، ومعرفة اللهجات القديمة،  والمعاجم،الموسوعات الضخمة 
وبحوث نقدية وتطبيقية  األوربية،قواعد العربية، وترجمة الكتب العربية إلى اللغات وال

  .واالسالميونشر مجالت خاصة بعلوم الشرق العربي  قيمة،
فهناك مستشرقون .من أهم انجازات المستشرقين، تعتبر المعاجم والقواميس اللغوية -3

ا هنا أن نشير لى معجم اللغة ينفقون سنين عمرهم في اعداد مثل هذه المعاجم نوحسبن
  .العربية القديمة المرتبة حسب المصادر 

معه عدد من  وتنسيقه، وتعاونعاما في جمعه  أربعين) فيشأوجست (فقد قضى     
أما دائرة المعارف االسالمية على الرغم من أن للمسلمين على هذه الدائرة  .المستشرقين
وقد تم إصدارها . علمي الدولي بين المستشرقين فإنها تعد من ثمار التعاون ال، مآخذ كثيرة

إلى  1913في طبعتها األولى باالنجليزية والفرنسية واأللمانية في فترة زمانية من عام 
  .م 1938
المعارف االسالمية من خريجي الجامعة وقد تولت نقلها إلى العربية لجنة دائرة     

ر تعليقات هامة في أعقاب الكثير وقد عمد المترجمون إلى نش، م 1933المصرية منذ عام 
وقام بكتابة هذه التعليقات .من المقاالت لتصحيح األخطاء التي وقع فيها المستشرقون 

، أمين الخولي، مصطفى عبد الرزاق:مجموعة من العلماء الكبار وأساتذة األزهر أمثال 
  .إبراهيم مدكور وغيرهم ، أحمد أمين
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بل قام ، يقتصر األمر على نشر النصوص العربيةلم : الترجمة إلى الغات األجنبية -4
فقد .المستشرقون أيضا بترجمة مئات الكتب العربية واالسالمية إلى اللغات األوربية كافة 

ومن ، نقلوا إلى لغاتهم الكثير من دواوين الشعر والمعلقات وكتب التاريخ والعلوم الدينية
هذا .ية الشرقية إلى العالم الغربي خالل ذلك همل المستشرقون بتعريف الثقافة االسالم

في القرون الوسطى من مؤلفات العرب والمسلمين في الفلسفة والطب فضال عما ترجم 
  :وفيما يلي نماذج من هذه الترجمات .والفلك وغير ذلك من العلوم 

 ساسي، المطبوعلفستر دي ترجمة مقامات الحريري إلى الفرنسية للمستشرق س -
قام أيضا بجمع جملة من المنتخبات العربية في كتاب سماه األنيس  كما. م1812فيباريس 

  .الفرنسيةإلى وترجمه  المستفيد،المفيد للطالب 
 كترمير،للمستشرق الفرنسي إتيان ) للمقريزي(ترجمة السلوك لمعرفة دول الملوك  -

  .م1984المطبوع في لندن 
جليزي هاملتون جب، المطبوع للمستشرق االن االنجليزية،ترجمة رحلة ابن بطوطة إلى  -

  .م1958في لندن 
ترجمة كتاب ألف ليلة وليلة إلى األلمانية للمستشرق إينو ليتمن، المطبوع في برلين  -

  .م1928
  : القرآنيةاللغوية االهتمام بالجوانب  -1
فقد كان محط أنظار ، بما أن القرآن الكريم هو قمة االعجاز والبالغة في اللغة العربية  

حيث قامت فئة منهم بتدوين كتب ورساالت كثيرة في ، شرقين في دراسلتهم وبحوثهمالمست
التفسير، ، البالغة في أسلوب القرآن: مختلف مجاالت البحث في القرآن الكريم مثل 

  .تاريخ القرآن وبحوث مختلفة أخرى ، ترجمة القرآن الكريم
قية حول الجوانب القرآنية وفي ما يلي ذكر لعدد البأس به من هذه الدراسات االستشرا

  : الغوية 
ميعد 1860للمستشرق نولدكه المطبوع في ) أصل وتركيب سور القرآن(تاريخ القرآن  -

  . األهم من معظم أثار المستشرقين في مجال القرآن هذا الكتاب 
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  .م 1938القرآن للمستشرق األلماني برجستراسر المطبوع في  تاريخ -
  .م 1923لمستشرق األلماني جوزف هورفيتش المطبوع في الجنة في القرآن الكريم ل-
  .م 1924األسماء واألعالم في القرآن أيضا له المطبوع في  -
تاريخ النص القرآني وتاريخ علم قراءة القرآن للمستشرق االلماني بريتزل المطبوع في  -

  .م 1938
األلماني فرايتاغ أسرار التأويل وأنوار التنزيل للبيضاوي دراسة وتحقيق المستشرق  -
  ). ت.د(
الكلمات األجنبية في القرآن رسالة دكتوراه للمستشرق األلماني فرانكيلين المطبوع في  -

  .م1878
  .م1942األلماني بريتزل المطبوع في المتشابه في القرآن للكسائي بتحقيق المستشرق  -
سر المطبوع في مشروع الستعمال أسلوب النقد في نشر القرآن بقلم المستشرق بؤجسترا-

  .م1932
  .م1924معجم قراء القرآن وتراجمهم أيضا لبرجستراسر المطبوع في  -
م في جامعة 1898نجوم الفرآن في أطراف القرآن لجوستاف فلوجل المطبوع في  -

  .ليبستيك في هولندا 
  ؟) د،ت(اليهودية والنصرانية في القرآن لبوشتارك  -
  .م في فرنكفورت 1926مطبوع في مباحث قرآنية للمستشرق هورفيتش ال -
ترجمة مع تفسير موجز لآليات القرآنية لإلنجليزية للمستشرق آرثر جون آربري  -

  .م في لندن  1955المطبوع في 
  ) .د،ت(دنماركية للمستشرق الدنمركي جوزيف بوهل ترجمة القرآن للغة ال -
اللغة البالروسية  ترجمة وتفسير القرآن الكريم للمستعرب الروسي موخلينسكي إلى -
  ) .د،ت(
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مقدمة طويلة وتفسير  بالشير، معترجمة القرآن إلى الفرنسية للمستشرق الفرنسي  -
وطبع في  هو،رتب هذه الترجمة حسب نزول سور القرآن وفقا لما ظنه  وقد. قصير
  .م1957

) دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة(القرآن واإلنجيل والتوراة والعلم  -
  .ترجمه إلى العربية محمد حسن خالد ، للمستشرق الفرنسي موريس بوكاي

  :مآخذ االهتمام االستشراقي باللغة العربية  - 
  :قضية اللغة العربية الفصحى  -1

بمسألةاستخدام اللغة لم يخل جهد المستشرقين من بعض المآخذ، من ذلك اهتمامهم     
وقد جعلوا هذه  ، أم مسرحية،أم رواية الفصحى في االبداع األدبي، سواء كانت قصة،

هذه القضية " أحمد سمايلوفيتش "وقد ناقش ، القضية من القضايا التي أولوها اهتماما كبيرا
وأكد أنها من أخطر  ،"فلسفة االستشراق وأثرها في األدب العربي الحديث " في كتابه 

إن حمالت :" قوله "عثمان أمين"ونقل عن  الهجمات التي تعرضت لها اللغة العربية،
التغريب شنها النفوذ الغربي وأعوانهفي أسيا وإفريقيا، مصوبا هجماته إلى التراث العربي 

  1."وإلى اللغة العربية بوجه خاص ، االسالمي بوجه عام
   :العربيفي أصالة النحو  التشكيك -2

 العربي،شكك بعض المستشرقين في أصالة األدب العربي وبوجه خاص النحو     
وإنما أخذه العرب من  والسريالية،لوا بأن جذور هذا العلم ترجع إلى اللغة اليونانية وقا

أن ارتباطا علميا وفكريا كان  اليونانية، وزعموااليونان والرومان خالل ترجمة اآلثار 
ويعقوب  جهة،خليل أحمد وأبي األسود الدؤلي من  :مثلالنحو العربي دائرا بين علماء 

والقصد من خلق  .أخرىعلم النحو اليوناني من جهة  علماء. اسحاقالرهاوي وحنين بن 
هذه الشبهة إنكار حضارة االسالم والعرب، وبقاء الحضارة اليونانية كحضارة أولى في 

  .العالم

                                                             
 ) .د،ت(، القاهرة، فلسفة االستشراق وأثرها في األدب العربي المعاصر: أحمد سمايلوفيتش  - 1
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إرنست : ومن جملة هؤالء المستشرقين الذين طوروا هطه الفكرة ووسعوها هم    
فهو الذي رد هذه  –ستشرق الهولندي الم - أما توربو .ورستكرينان، ميركس وهرفمان 

  :واستند على أدلة تاريخية منها ، النظرية
 .سنينوعلم النحو كان قد بدأ قبل  الثاني،إن حركة الترجمة بدأت في العصر الغباسي   -أ 

ولهذا نجد أكثر المصطلحات الفقهية  الفقهاء،علماء النحو كانوا على صلة دائمة مع   -ب 
أما نيكلسون فهو  .وغيرها ض، نية، حجة، حسن، قبيحبدل، عر :مثلموجودة في النحو 

وقد اعترف بأن علم النحو وضعت بداياته في العصر  المستشرقين،يعد من كبار 
  .يد أبي األسود الدؤلي وعلى- عنهرضي اهللا  –االسالمي بفكرة االمام علي 

  :التشكيك في قدرة اللغة العربية على تعاملها مع العلوم الحديثة  -3
هجوم المستشرقين على اللغة العربية من خالل إثارة الشبهات حول  نحصرلم ي    

الحديثة، أصالتها في التاريخ القديم والعصور العربية المختلفة، بل استمر ليطال العربية 
اتهموها بأنها لغة عاجزة عن الوفاء بمتطلبات العصر الحديث، وغيرقادرة على  حيث

ووصل ببعضهم إلى اعتبار اللغة العربية لغة ميتة، . مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي
  .الحديثةمثلها مثل اللغة الالتينية بالنسبة للغات األوربية 

ومن أدباء العرب المعاصرين الذين أيدوا هذه الفكرة ودعموها صادق جالل العظم     
ربية وعبد العزيز فهمي الذي دعا ألن تعوض األحرف الع"نقد الفكر الديني "مؤلف كتاب 

. هذا قطع صلة العرب بجميع كتبهم المكتوبة بالحروف العربية ومعنى. الالتينيةبأحرف 
الذي زعم أن ضرورة من  البداية،والواقع هذا ما طرحه المستشرق لويس ماسينيوس في 

 .الجددالحداثة، كما يقول المفكرون  الغربية أوضروريات التعايش والتسايرمع الحضارة 
الستهزاء وتنفير الشباب من اللفة العربية، ألنها صعبة الفهم والكتابة من وقد قام بعضهم با

حيث قواعدها النحوية والبالغية، وأخذوا يحثون الشباب العرب غلى التمسك باللهجة 
  .العامية
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  االستشراق واألدب العربي المعاصر: المحاضرة السابعة
  : االهتمام باألدب العربي - أوال
بالدراسات األدبية والنقدية في مقت مبكر من دراسات المستشرقين  لقد بدأ االهتمام    

، ن هذه الدراسات كانت قليلة جدا مقارنة بالدراسات األخرىكفي القرنيين األخيرين، ول
الصرف والنحو : بجميع فروع اللغة العربية مثل ألنها كانت تحتاج إلى االحاطة الكاملة 

، فة األوزان الشعرية وأساليب الشعراء في دواوينهمبما معر، والترجمة والبالغة العربية
وكذلك فهم معاني الكلمات والعبارات المجازية الواردة في أثار الكتاب واألدباء العرب 

وهو ما افتقده أغلب ، القدامى حتى يتمكن النقاد وباحثوا األدب التطبيقي طرح آرائهم
طبيقية فضال عن دراساتهم فبعض المستشرقين قام بدراسات نقدية وت، المستشرقين

وربما فتحت آفاقا ، التاريخية واألدبية األخرى على قلتها لكنها كانت قوية بمنهجها العلمي
جديدة أمام األدباء والكتاب العرب المعاصرين في النقد األدبي والدراسات التطبيقية 

  : وفيما يلي نماج عن هذه الدراسات ، العلمية في األدب العربي
 ز مستشرق انجليزي ألف كتابا في النقد واألدب التطبيقي في ستة مجلدات وليام جون

 .م1774والذي طبع في لندن عام "دراست في الشعر اآلسيائي "تحت عنوان 

  هاملتون جيب المستشرق االنجليزي الشهير والذي ألف كتاب التعريف باللغة العربية
 .م 1933طبوع في لندن وآدابها ومدى تأثرها بأدب الغرب بعد عصر النهضة الم

  بمدرسة اللغات الشرقية  المولد، تعلميول كزنوفا مستشرق فرنسي األصل جزائري
 فرنسا،ثم عين أستاذا للغة العربية وآدابها بجامعة  الشرقية،أمينا لقسم النقود  عين. الحية

بية آثاره محاضرات بالعر من. المصريةثم عين منتدبا لتدريس األدب العربي في الجامعة 
 .كتابطبعت فيما بعد في  .واألوربيعن العالقة بين األدبين العربي 

  والمسرحي العربي  األدب القصصيصورة االوربيين في "مقاالت أدبية تحت عنوان
 .م1980" بن"الحديث للمستشرقة األلمانية روتراود فيالندت المطبوع في مجلة االستشراق 
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 بي الحديث للكاتب األمريكي المعاصر روجر مقاالت نقدية أدبية في مجال األدب العر
  .م1998جامعة كلمبيا  آلن،
منذ بداية االستشراق البعيدة والغرب يهتم بكل ما صدر عن المسلمين فهم الذين     

ى المعارف، تأنشأوا مئات األقسام العلمية، كما تحتفظ مكتباتهم بألوف المخطوطات في ش
ا باألدب العربي في عصور ازدهار األمة وقد ثبت أن بعض األدباء في الغرب تأثرو

اإلسالمي واالهتمام باألدب العربي في الغرب ال ينبع من ترف فكري ذلك أن دراسة 
همة لدراسة الشخصية التي أنتجت هذا األدب وذلك كما قال سمايلوفيتش فاألدب األدب م

نفتاحها ويدفع بقدمها ويتأمل تاريخها، ويبرز عقليتها، ويمثل ا" يعد ديوانها"بالنسبة للعرب 
وظل األدب العربي بشعره ونثره من األمر التي شغف بها االستشراق ....إلى األمام 

  1.محاوال معرفة أدب العرب واتجاههم
ل العصور وعند جميع األمم هو تعبير عن في ك: "دانواألدب كما يقول عاصم حم    
ا كان اهتمام الغربيين كبيرا ومنطلقاتها الحضارية وإرثها التاريخي، ولهذ-أي أمة-هوية

بالتراث العربي القديم، ألنه كان تعبيرا حقيقيا عن هويتنا الحضارية، ولذلك اعترف أكثر 
إيدموند بوزوورث : من مستشرق بتأثر الغرب باألدب العربي القديم ومن هؤالء مثال

Edmund Boseworth ب ستر بتأثير األديرئيس قسم الدراسات الشرقية بجامعة مانش
  2".األيام العشرة"ديكاميرون "وغيره مثل بوكاشيو في مجموعته المعروفة باسم العربي 

ويؤكد عاصم حمدان من خالل االهتمام باألدب في عصور ازدهارها وقلة االهتمام     
بالعصر الحاضر أن نقطة الضعف التي يجدها الغرب في أدبنا هي ترديدنا لبعض 

عشرات السنين ثم هو ترديد ال استيعاب وال تمثل فيه، بعد لفظه لها ب نظرياته في األدب
ويضيف حمدان بأن بعض المستشرقين قدموا النصيحة لألدباء العرب بأن يكون شعرهم 

  .عربيا خالصا ألنه إنما يأخذ مكانته بين اآلداب العالمية بتفرده وأصالته

                                                             
  .492سفة االستشراق وأثرها في األدب العربي المعاصر، القاهرة، المؤلف، بدون تاريخ، صفل: أحمد سمايلوفيتش-1
  .هـ، ملحق التراث1408حمدان عاصم، لماذا ومتى يهتم األوروبيون بتراثنا، في صحيفة المدينة المنورة،  - 2
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 فيتشسمايلو"ر إليه ومن األسباب األخرى التي حالت دون االهتمام باألدب العربي ما أشا
  : في رسالته

 .حداثة البحوث في هذا المجال -

 .إن األبحاث في االستشراق لم تتبلور بعد فكريا أو منهجيا أو فلسفيا -

 .اهتمام الغرب بتركيز في الوقت الحالي على النواحي العقيدية والدينية والسياسية -

 .العالملم في لم يستطع األدب العربي الحديث أن يفرض وجده على هيئات الع -

عدم وجود هيئة تتبع بحوثه التي تتعلق باالتجاهات الحديثة في العالم العربي  -
 .اإلسالمي

إن مراكز االستشراق ال تشجع معرفة طالبها بإنتاج األدب العربي الحديث حيث أنها  -
 .تفرض عليه البحث في األدب القديم

إلى اللغات األوروبية وذكر أن  بمسألة الترجمة من العربية وقد اهتم صالح جواد الطمعة
ولكنهم  "المسؤولية تقع على عاتق المستشرقين في تعريف قرائهم باألدب العربي الحديث

كانوا وال يزالون يوجهون جل اهتمامهم العلمي إلى غير األدب من أوجه الحياة العربية 
ويضيف بأن ما  1"المعاصرة، ولهذا لم يترجم إال عدد ضئيل من األعمال األدبية الحديثة
لدى النقاد أو األدباء ترجموه أيضا لم يسوق تجاريا، وكذلك لم يجد االستجابة المشجعة 

  2."غير العرب إال في حاالت نادرة 
فهناك أكثر من دورية ، على مر السنين وقد ازداد االهتمام باألدب العربي الحديث    

ي األدب العربي أو تصدر في الواليات المتحدة األمريكية وفي أوربا تتخصص ف
 Arab Studiesالمجلة الدورية للدراسات العربية : إذ نجد مثال، الدراسات العربية

Quarterly ، ومجلة المختار في دراسات الشرق األوسطDigest of Middle East Studies 
 Middle"أدبيات "، ومجلة آداب الشرق األوسط التي بدأت في الصدور منذ ست سنوات

                                                             
  . م1981األدبي، الطعمة صالح جواد، الشعر العربي الحديث مترجما، الرياض، نادي الرياض : ينظر - 1
  .الصفحة نفسها، المرجع نفسه - 2
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East Literature وجامعة داكوتا ، التي تتعاون في أصدارها جامعة أكسفورد البريطانية
  . م1996الشمالية بالواليات المتحدة األمريكية والتي بدأت في الصدور منذ عام 

 وقليال اانتقائيباألدب العربي الحديث كان فالواقع ال يؤيد ذلك بل إن االهتمام الغربي 
  .ربي وكذلك أسبابه التي ذكرنا بعضها آنفابالنسبة لما يصدر في العالم الغ

ومن نماذج االهتمام المتحيز ضد األدب العربي ما كتبه ريجيس بالشير زاعما أن     
وأن الفاعلية األدبية في أدوار عدة بل  "األدب العربي يفتقد عموما إل اإلبداع والعبقرية

ما اتفق أن وجدنا خالفا األدوار العامة تظل جماعية بمعزل عن كل خلق فردي حقا، وإذا 
لذلك فإننا ال نلبث إذا أمعنا النظر أن ندرك أن الظاهرة حركة تجديد أوجدتها فئة جماعية 

وعلى الجملة فاألدب العربي وقد نلحق به آداب الشرق ...أدبية أو هي صفة خاصة إقليمية
، والتميز األدنى، لم يعرف إال في ومضات خاطفة، تلك الحاجة المرهفة الخصبة للتجديد

  .1"والتعارض
ولكن أال يمكن أن يكون هذا الرأي الذي قاله به بالشير إنما ينطلق من النظرة االستعالئية 

  .التي تطبع الغرب عموما فال يرون إال عبقريتهم أو عبقرية من كان مقلدا لهم
وقد كان للمستشرقين الذين درسوا في الجامعات المصرية وكذلك الطالب الذين     
وا إلى الغرب لدراسة األدب العربي على أيدي المستشرقين دور في تأثر البعض في ابتعث

إفساد الذائقة األدبية كما يقول األستاذ محمود شاكر رحمه اهللا، وهو ما عانى منه طيلة 
حياته مع حياته وظهر واضحات في معاركه األدبية المتعددة ومنها على سبيل المثال 

ها في كتابه أباطيل وأسمار ومع طه حسين في كتابه لويس عوض التي نجد تفاصيل
  .على طه حسين في قضية الشعر الجاهلي ونظرية االنتحالالمتنبي ورده 

  
  

                                                             
الجزائر المؤسسة ، تونس، الدار التونسية للنشر، ابراهيم الكيالني: تر، تاريخ األدب العربي: ريجيس بالشار  -  1
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  :أسباب اهتمام االستشراق باألدب العربي المعاصر -1
إذا كان للعرب شغفا بلغتهم وعلومها، فقد كان لالستشراق ولع بالغ بآدابهم وفنونها، 

  : االهتمام إلى أسباب عديدة من أهمها ويمكن إرجاع هذا
 .صلة هذا األدب باإلسالم وكتابة القرآن الكريم -

  .أهميته لدراسة الشخصية العربية وفهمها -
  .أثره في اآلداب األوروبية -

   .اهتمام النزعة الرومنسية واإلنسانية باألدب العربي -
  :القضايا التي اهتم بها المستشرقون -2

  : ة الكتابةلغاالستشراق و
اهتمامهم ، ومن الجوانب التي اهتم بها أغلب المستشرقين في األدب العربي الحديث    

وفي  ،)المرضي عنهم(باألدباء الذين يكتبون باللغات األوربية، وهؤالء يسميهم الركيبي 
أو إذا  المقابل كان هناك عداء واهمال لمن يتحول عن الكتابة من الفرنسية إلى العربية،

حيث يذكر الركيبي من هؤالء مالك حداد الذي ال يكاد يذكر اسمه عندنا  أفكارهم، خالف
فال يذكر اسمه إطالقا بسبب دفاعه عن العربية ورفضه إال نادرا، أما في الضفة األخرى 

الكتابة بالفرنسية بعد االستقالل، في حين أن غيره يشيدون به محليا وفرنسيامثل كاتب 
ويستشهد الركيبي بما كتبه بوجدرة بأن .ن جلول وغيرهم ياسين ومولود معمري وب

الفرنسيين يشجعون الكتابة بالفرنسية ألن هؤالء يكتبون نصوصا سياسية تروق الفرنسيين 
فنية جميلة تحمل أفكارا غربية  وبعضهم اآلخر يكتب القصة بطريقة"وتروج أفكارهم 

  . 1"وموجهة أساسا لالستهالك الغربي 
  :العاميةلدعوة إلى االستشراق وا -3

من القضايا التي اهتم بها االستشراق استخدام الكتاب العرب اللغة الفصحى في     
ناقش أحمد سمايلوفيتش هذه  كبيرا، فقدأولوا هذه القضية اهتماما  األدبي، وقداالبداع 

                                                             
  .94، ص1993، الفكرنكوفونية مشرقا ومغربا، دار األمة، الجزائر: عبد االه الركيبي - 1
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وأكد على تعد من " فلسفة االستشراق وأثرها في األدب العربي الحديث "القضة في كتابه 
إن حمالت " ونقل عن عثمان أمين قوله  العربية،طر الهجمات التي تعرضت لها اللغة أخ

شنها النفوذ الغربي وأعوانه في أسيا وأفريقيا مصوبا هجماته إلى التراث العربي التغريب 
  1".االسالمي بوجه عام وإلى اللغة العربية بوجه خاص 

فمن العجيب أن يكتب أحمد قد أصبح هذا األمر واقعا في الجامعات الغربية و    
فهي قد فعلت ذلك ، نظمي بأن الجامعات الغربية تنوي إنشاء كراس للهجات العامية

وقد أنشأت معاهد الخدمة الخارجية في بعض البالد العربية لتدريس موضفيها ، بالفعل
اللهجات المحلية ومنها معهد الخدمة الخارجية في تونس الذي يقدم دورات في اللغة 

وقد درس في هذا المعهد نائب رئيس مركز دراسات الشرق األوسط ، ية التونسيةالمحك
فهو اليستطيع فهم الفصحى  Laurense O .Michala بجامعة بيركلي لورانس ميشيالك

  .لكنه يفهم العامية التونسية أفضل مما يفهمها عربي من الجزيرة العربية 
عات في نشر كتب نحو متخصصة في اللهجات وتأكيدا لهذا االهتمام المبالغ فيه بدأت الجام

ذلك ما نشرته  والعكس، ومنوقواميس خاصة بكل لهجة من العربية إلى االنجليزية 
  :الكتبتاون حديثا ومنها هذه جامعة جورج 

  مرجع قواعد اللغة العربية السورية تأليف مارك كولMark W.Cowell  وجاء في
تعريف الكتاب أنه يصلح للطالب المبتدئين في اللغة ومرشدا في هطه اللهجة 

 .للمتخصصين في اللغة العربية وفي اللسانيات

 مرجع موجز لقواعد العربية المغربية تأليفRichard S.Harrel مرجع عملي  وهذا
 .للطالب الذي حصل على مبائالعربية المغربية 

 تحرير وودهيد ووين بين) انجليزي–عربي( قاموس العربية العراقيةD.R.Woodhead 

and Wayne Beene . 
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  :االستشراق واالهتمام بالشعر الحر أو المرسل  -4
لوحظ في ":طعمةجواد لقد اهتم المستشرقون بالشعر الحر حيث يقول صالح     

أو  بفضل الحضور"الشعر الحر" باألخيرة إقبال متزايد على ترجمة ما نسميه  السنوات
االسهام العربي في الغرب فتعددت األعمال المترجمة ألمثال أدونيس وبدر شاكر السياب 

وقد الجظ هذا األمر أحمد "ي ومحمود درويش وصالح عبد الصبوروعبد الوهاب البيات
حيث ذكر عددا من الدراسات االستشراقية ، سمايلوفيتش منذ أكثر من خمس وعشرين سنة

 وهذا مما يذل على اهتمام االستشراق البالغ: " ر واستنتج قائالحول الشعر العربي المعاص
في الشعر العربي المعاصر ) الشعر المرسل والشعر الحر(بهذين االتجاهين الرئيسيبن 
  1."وتتبع االستشراق المستمر له
    

                                                             
  . 10ص، 1981، الرياض، النادي األدبي، الشعر العربي الحديث مترجما: صالح جواد طعمة  - 1
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  )مرجليوت- مارجليوت ودفيد صمويل(من أعالم االستشراق : المحاضرة الثامنة
  من هو مرجليوت؟

 مستشرق إنجليزي يهودي David Samuel Margoliouthيد صمويل مارجليوت دف    
وتوفي عام  1858من كبار المستشرقين متعصب ضد اإلسالم، ولد عام ) 1858-1940(

له كتب عن اإلسالم والمسلمين، لم يكن مخلصا : ، عين كأستاذ في جامعة أكسفورد1940
ث عمل باحثا، وفي نيوكولدج أكسفورد فيها للعلم، تعلم مارجليوت في كلية ونشستر حي

حث تخرج بشهادتين وفاز بعدد غير مسبوق من الجوائز في الكالسيكيات واللغات 
الشرقية، وهو أحد الذين كتبوا دائرة المعارف اإلسالمية، متهم بالتهويل وعدم التوثيق فيما 

ديريها في عام يخص التاريخ اإلسالمي، كان عضوا في الجمعية اآلسيوية الملكية وأحد م
، ثم أصبح 1928، وحمل على الميدالية الذهبية الممنوحة كل ثالث سنوات في عام 1927

رئيسا، انتخب عضوا في المجمع العربي بدمشق، والمجمع اللغوي البريطاني والجمعية 
  .الشرقية األلمانية وغيرها

اللغات السامية فتعلم بدأ حياته العلمية بدراسة اليونانية والالتينية ثم اهتم بدراسة     
التطورات "العربية ومن أشهر مؤلفاته ما كتبه في السيرة النبوية وكتابه عن اإلسالم 

، وكتابه عن العالقات "الجامعة اإلسالمية"و" محمد ومصطلح اإلسالم"المبكرة في اإلسالم و
د الشديد بين العرب واليهود وغير ذلك، ولكن هذه الكتابات اتسمت بالتعصب والتحيز والبع

عن الموضوعية كما وصفها عبد الرحمن بدوي، ولكن يحسب له اهتمامه بالتراث العربي 
لكتاب معجم األدباء لياقوت الحموي، ورسائل أبي العالء المعري وغير ذلك من كنشره 

  1.األبحاث قد أهداه أحمد شوقي قصيدة النيل
ين أستاذا في جامعة بالدراسات العربية والسامية بعد أن عبدأت عنايته  وقد    

كتب بحثا عن أوراق البردي العربية ففي مكتبة بودلي بأكسفورد ، م1889أكسفورد سنة 
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م كما نشر 1894وترجم قسما كبيرا من تفسير البيضاوي إلى االنجليزية سنة  ،م1893
  .م1898رسائل أبي العالء المعري سنة 

محمد ونشأة (بكتاب وذلك  االسالم،م بدأ بنشر دراساته عن 1905وفي سنة     
م، ثم نشر محاضرات كان قد ألقاها عن تطور 1911سنة " االسالم"ثم كتاب  )االسالم

م، كما نشر 1924بين العرب واليهود سنة  م، والعالقات1914االسالم في بدايته سنة 
اختاره المجمع العلمي في دمشق عضوا  المتنوعة، وقدمجموعة من الكتب التراثية 

  .م1920ته سنة عند نشأ مراسال
إن الكالم عن مرجليوت كالم عن قضية االنتحال في أدب الجاهلية والتي تناولها     

، علماء اللغة القدامى منذ القرن الثاني للهجرة وخصوصا في القرنيين الثالث والرابع
، وتراوحت دراستها بين ابن سالم الجمحي قديما ثم مرجليوت من المستشرقين جديثا

  .حسبن أفكار مرجليوت ويدلي بدلوه في المسألة  ليتلقف طه حسين
حظ أن التشكيك في أدب الجاهلية الغير أن المتأمل في تطور هذه القضية النقدية ي    
حيث يعد من األوائل الذين أثاروا مسألة الشك في الشعر  منحى آخر مع مرجليوت، ذأخ

اآلسيوية الملكية الجامعة " من خالل البحث الذي نشره في مجلة  حديثا،الجاهلي 
أصول الشعر " والمترجم في كتاب  The Original Arabik Poetryباالنجليزية والمعنون 

كاف لوضع كل مايقال إنه شعر جاهلي " ، وفيه يعتقد أن ما وصل إليه في بحثه "الجاهلي
  .1"الشعر السابق على العهد األموي موضع الشك وبما فيه أيضا كل 

بل هو نتاج ، عر الجاهلي ليس وليد فترة ماقبل االسالمفمرجليوت يرى أن الش    
فقد ، وحتى الشعر االسالمي اليرجع بدوره للعصر االسالمي، مرحلة تالية لظهور االسالم

أبدى مرجليوت شكه في الكيفية التي انتقل الشعر الجاهلي وحصرها في الكتابة أو الرواية 
  .الشفوية مثيرا الكثير من الشكوك حول الرواية، الشفوية
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وال ريب ، فرفض الشعر الجاهلي واالسالمي أو التشكيك فيهما هو تشكيك بفصاحة العرب
وهذا ما يعد وجه ، أن القرآن نزل بلسان عربي مبين على أمة البالغة والفصاحة والنظم

  .فسمو بالغة الفرقان ونظمه وبديع أسلوبه أعجز أساطين البيان ، من وجوه االعجاز
، وت تحامل على النبي صلى اهللا عليه وسلم وعلى سيرته العطرةكما أن مرجلي    

وتشكيكه في األسانيد معارضا بذلك ، وتأويله الخاطئ لكثير من أحداث السرة النبوية
  .ماتول إليه المحققون 
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  من أعالم االستشراق بروكلمان: المحاضرة التاسعة
  : تعريف بروكلمان - 

بدأ دراسة اللغة ، روستوك مستشرق ألمانيفي مدينة  1868سبتمبر  17ولد في     
العربية وهو في المرحلة الثانوية، كانت أشد أمانيه العيش فيما وراء البحار، وذلك بسبب 
انحدار حياة األعمال في روستوك، يدرس السريانية واألرامية الكتابية، وأتقن العبرية 

ألول من القرن العشرين ويعد أيضا أكبر باحث عرفته الجامعات األوروبية في النصف ا
  .1956في مجاالت الدراسات السامية وتاريخ التراث العربي توفي في عام 

يتاجر فيما يسمى بسلع المستعمرات، وكانت أمه كما قال عنها في  اتاجر أبوه كان    
، وهي التي فتحت ألبيه 1"سيرة موهوبة روحيا ومنها ورثت ميولي العلمية"ترجمته الذاتية 

األلماني، وبعد ذلك ساءت األحوال ظهر ميل كارل إلى التعمق في الدراسات  آفقا األدب
مرتين في األسبوع وهما الشرقية قبل أن ينهي بقراءة بعض المجالت العلمية الجغرافية 

ومجلة العالم الخارجي، وكان ذلك الوقت هو وقت االكتشافات ) الكرة األرضية(الجلوس 
يقيا، وهو ال يزال في الثانوية ومنح مشروعات لكتاب الجغرافية العظيمة في آسيا وإفر

نحو بهجة البانتو التي كان يتكلم بها في المستعمرة البرتغالية، ولكن كان أمله أن يعمل 
فيما وراء البحار طبيبا على ظهر سفينة أو ترجمانا أو مستبشرا دينيا ولهذا السبب كان 

في تلك الثانوية ويقول أنه أتقن العربية يحضر دروس األستاذ نرجر أستاذ اللغة العبرية 
نصا عبريا من  إلى درجة أنه استطاع أن يترجم في امتحان العبرية في شهادة البكالوريا

بدأ يدرس اللغة اآلرامية الكتابية كذلك .غير مشكول ترجمة تلقائية شفوية " عموص"سفر 
   2.واللغة الريانية وهو اليزال طالبا في الثانوي
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 1حضر في الفصل الدراسي األول إلى جانبحيث  1886معة رستوك في عام والتحق بجا
في اللغة السنسكريتية  Hubschmannشمن بهو الشرقيات، دروسفي نولدكه دروس 

وفي .في اللغة المصرية القديمة Dumischen ودروس دومشن ،األرمنيةاللغة و
ولم يكن  Eutingتنيك اشتراسبورج تعرف إلى مدير القسم الشرقي في المكتبة، وهو أو

ولكنه استطاع القيام بمغامرة كادت تقضي على حيتته،  كبيرا، عالما. بروكلمانفيما يقول 
وكان يلقي في بيته دروسا عن النقوش  .عربيةفي شبه الجزيرة العربية بحثا عن نقوش 

د وق.ويقول بروكلمان إنه يدين له بكونه يكتب خطا جميال جدا . الهربية والخط العربي
وبعده بعام كلفه أستاذه نودلكه بدراسة ، نال بعدها شهادة الدكتوراه من جامعة ستراسبورغ

أخبار الرسل والملوك "البن األثير، وكتاب " الكامل في التاريخ"العالقة بين كتاب 
 1890للطبري، وقد نالت رسالته هطه جائزة تقديرية وطبعت في ستراسبورغ عام "

  .سا متمرنا في المدرسة الثانوية البروتستنتية في تلك المدينةذلك مدر يث عين اثرهاحم،
جلوتس  مدرسا خصوصيا في بيت العالم الفيسيولوجي 1890وأمضى صيف     

من م بقراءة القسم األول  1888وبدعوة من نودلكه قام في شتاء ، واصل دراسته العربية
في منزله الريفي في  Glotsنشر الترجمة .الذي نشره الخالدي في فينا " ديوان لبيد"

وفي أول أكتوبر من نفس السنة عين مدرسا في المدرسة البروتسنتية  Neudorfنويدورف 
وبعد ذلك مدرسا مساعدا وفي نفس الوقت  Probandesفي اشتراسبورج أوال تحت التمرن 
وبعد ذلك نشر القسم  الذي توفي مبكرا، Anton Huberاأللمانية التي قام بها أنطون هوبر 

مستندا إلى ، الثاني من هذا الديوان وما بقي للبيد من شذرات وترجمه إلى األلمانية
  .م1891ينرشتوريكه وصدر ذلك كله في دراسات تمهيدية أعدها هوبر، وه

مالبث أن تبين أن المستقبل له في هذه المدرسة الثانوية البروتستنتية ولهذا  ولكنه    
أي يعد  Privatdozenturلوظيفة مدرس مساعد أن يبحر على البحر غير المأمون "قرر 

إلى برسالو  1892ومن أجل هذا انتقل في نوفمبر ، نفسه لالنخراط في التدريس الجامعي
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عبد الرحمان "برسالة عنوانها  1893يناير  28وحصل على دكتوراه التأهيل للتدريس في 
في هذا .(ألخبارص السير واتلقيح فهوم أهل اآلثار في مخت:أبو الفرج ابن الجوزي 

برسالو، ، Habilitationisschriftرسالة دكتوراه التأهيل (لمخطوط برلين  فقاو) الكتاب
، ألن الحاجة "معجم سرياني"لوفي تلك األثناء كان بروكلمان مشغوال بجمع مواد ) 1983

 Castllus(الذي صنفه كستلوس Lexicon Syriacumكانت تدعووقتها إلى وضعهذا المعجم 
كما أن تقدم الدراسات في النصوص السريانية ، كان قد نفذمنذ وقت طويل) م1788وطبع 

كنز اللغة " ومن ناحية أخرى كان ، كان يدعو إلى تجدبده وإضافة الكثير من المواد إليه
وال يزال حتى اليوم خير معجم لهذه اللغة حافال  R.Payne Smith الذي أصدره"السريانية 

لهذا أقبل بروكلمان على وضع معجم جديد ، يمكن االستغناء عنهابالكثير من المواد التي 
واألفرات  Peschittaللغة السريانبة فاستقرا ألفاظ الترجمة السريانية للكتاب المقدس 

وفي خالل ثالثة ، مار أفرام السرياني، وكثير من النصوص السريالية األخرى ومواعظ
ن النصوص جعلت المعجم وثيق وفيه زود كل مادة بشواهد م أعوام وضع معجمه،

  .األساس 
وألحق المعجم ثبتا التينيا سريانيا، مما جعله يتفوق على المعجم السريالي الالتيني     

وصدر المعجم السرياني  اليسوعي في بيروت في نفس الوقت، J.Brunsالذي أصدره 
عداد نشرة قد دعاه لالشتراك في ا Sachau، وكان أدوردسخاو 1895لبروكلمان في فبراير 

طبقات ابن سعد، والسفر إلى لندن واسطنبول لالطالع على مخطوطات " لنقدية محققة 
إلى لندن، وفي سبتمبر سافر إلى  1895فسافر بروكلمان في أغسطس  هذا الكتاب،

ولم يكتف بأداء المهمة الموكلة إليه  ،)1896-1895(حيث أمضى شتاء عامي  اسطنبول،
، البن قتيبة"األخبارعيون "ل انتهز الفرصة فنسخ نسخة من الخاصة بطبقات بن سعد ن ب

الجزء الثامن من  وكان بروكلمان مكلفا بتحقيق ،1896ي فيراير ثم عاد إلى برسالو ف
وقد طبع بعناية أكادمية  ،1904ذا المجلد بتحقيقه في برلين ، وظهر ه"طبقات بن سعد"

 ،"عيون األخبار"أما فيما يتصل بنشرت االنفاق على الكتاب بكل أجزائه، برلين التي تول
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في فيمار ناشرا مستعدا لتحمل نفقات الطبع  E.Felberفقد تولى أمره بنفسه ووجد في 
ألن النص ، بشرط أن يقدم إليه بروكلمان في نفس الوقت كتابا آخر أوفر حظا من الرواج

وكان هذا  .لعامةاليهم إال القليل من المتخصصين في المكتبات ا"لعيون األخبار "العربي 
  ".تاريخ األدب العربيدفع بروكلمان إلى تصنيف كتابه  هو الذي، الشرط

، 1898الثاني في  ، والنصف1897في  وقد ظهر النصف األول من الجزء األول    
أعاد بروكلمان طبع الطبعة األولى في مجلدين مع توسعات  ، ثم1902الثاني في  والجزء
وهكذا أصبح الكتاب في وضعه  لندن،ة الملحق هذه في وجعلها متماشية مع طبع كثيرة،

الثالثة الباقية هي  األصل، والمجلداتاألول والثاني هما : النهائي مؤلفا من خمسة مجلدات
إلى اآلخر والبد من الرجوع إليها معا في كل والمالحق يشير كالهما  المالحق، واألصل

  .حالة
فهي أن بروكلمان كان بطبعه يكره العرض أما الفكرة التي قام عليها هذا الكتاب     

ويميل إلى التفاصيل الدقيقة، كما أنه رأى أن الوقت لم يحن لتصنيف تاريخ شامل ، الشامل
ألن ماطبع منه قليل ) أي كل انتاج في كل فروع العلم:بالمعنى األوسع (لألدب العربي 

ع هو الذي نشر نشرا جدا بالنسبة إلى مايزال مخطوطا، كما أن القليل من هذا المطبو
عند ومن هنا أدرك أن كل بحث في تاريخ االنتاج األدبي والعلمي  .علميا نقديا محققا

كتاب شامل يسردعناوين ما بقي من هذا التراث، وما طبع  العربيجب أن يسبقه أدلة له،
 ،مع استثناء الكتب المجهولة أسماء مؤلفيها وما اليمكن معرفة تاريخ كتابتها منها، منه

وعلى رأس السرد المطبوع والمخطوط من مؤلفات كل مؤلف تكتب نبذة فصيرة تتناول 
  .ويتلوها بيانبمكان ماورد عنه من أخبار، الوقائع المادية في حياة المؤلف

من الطبيعي أن يقع مثل هذا العمل الجبار في أخطاء عديدة وذلك في وقد كان     
ألخطاء الناجمة عن المصادر التي استعان فضال عن ا تواريخها، المخطوطات، وفيأرقام 

  .المخطوطاتوخصوصا فهارس  بها،



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

67 

فشارك فيها بروكلمان  1901بداية من "تاريخ اآلداب الشرقية "وصدرت سلسلة عن     
كما كتب كتابا آخر ، 1909يتاريخ موجز لألدب العربي، وأعيد طبعه مرة ثانية في عام 

، وفيه تناول تاريخ األدب "لمسيحية في الشرقتاريخ اآلداب ا"في هذه السلسلة بعنوان 
وقام بفهرسة مجموعة صغيرة من المخطوطات .السريالي، وتاريخ األدب العربي المسيحي

الشرقية في مكتبة البلدية في برسالو،كما قام في السنوات التالية بفهرسة مجموعة ممتازة 
  .بلدية همبورج  الشرقية في مكتبةمن المخطوطات 

بروكلمان في فقه اللغات الغربية منها والشرقية قراءة وكتابة، كما  ذاع صيت    
عد  العربي، حتىاشتهر خاصة في أبحاثه وتأليفه في التاريخ االسالمي وتاريخ األدب 

أستاذا للغات الشرقية في جامعات برسالو وكونغسبزرغ وهاله  أعالمها، فعينعلما من 
  .ا في هالهعاد غلى برسالو واستقر أخير وبرلين، بعدا

كما اشتهر بركلمان بنشاطه العلمي وإنتاجه الغزير، الذي اتصف بالموضوعية     
والعمق والشمول والجدة، مما جعله مرجعا للمصنفين في التاريخ االسالمي واألدب 

 برلين، اليبزغ، بودابست، برن، دمشق، إضافة: فقد انتخب عضوا في مجامع العربي،
إلى ذلك الرسالتين التين قدمهما بروكلمان بين  أضف. يةأسياوإلى عدة جمعيات علمية 

واالستاذية من  ستراسبورغ،على الدكتوراه من ججامعة  ، للحصول1893و 1890عامي 
وذيله بالحواشي وجعله في  األلمانية،ديوان الشاعر لبيد إلى  برسالو، وترجمجامعة 

  .لندنفي  1891جزأين ونشره سنة 
م، 1939الذي نشره عام "تاريخ األدب العربي"ان كتابه ومن أشهر مؤلفات بروكلم    

م، وقد أعيد طبعه مرارا، 1948ثم نقله إلى العربية نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي سنة 
يمتاز بذكر األحداث التي تعرضت لها الشعوب االسالمية إبان حقبة ال تقل عن خمسة 

األحداث، تواريخ تلك وكان بروكلمان حريصا أشد الحرص على ذكر  عشر قرنا،
مع ذكر الروايات المختلفة التي وردت في المراجع العربية  فيها،ما جرى  ووصف
  .واألجنبية
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  : مؤلفاتهبعض  - 
أما إنجازاته العلمية واألدبية فهي أكثر من أن تستوعب في مقال وجيز، ولذلك     

شرين في مجاالت اعتبر أكبر باحث بالجامعات األوروبية في النصف األول من القرن الع
مؤلفا ما بين ) 555(الدراسات السامية وتاريخ التراث العربي، حتى بلغ عدد مؤلفاته 

تأليف وتحقيق وبحوث ومقاالت وتقارير وغيرها، ومما يبعث على الدهشة أن مؤلفاته لم 
تكن في مجال علمي واحد أو في لغة واحدة، ومن هنا سنكتفي بذكر بعض مؤلفاته والتي 

  : أبرزها
  تاريخ األدب العربي، وهو كتابه الرسمي واألهم، ويعد من المراجع األساسية في كل

 1.، فكتابه جريدة إحصاء لكل من كتبالعربية وأماكن وجودهاما يتعلق بالمخطوطات 

 ديوان لبيد بن ربيعة، تحقيق وترجمة ودراسة. 

 طبقات ابن سعد دراسة وتحقيق ونقد الجزء الثامن. 

  العربية والفارسية والقبطية والتركية والسريانية والحبشية فهرست المخطوطات
 المحفوظة في هامبورغ

  المعجم السرياني، يذرك للفظ السرياني مع المقابالت السامية األخرى في العربية
 .والعبرية

  األساس في النحو المقارن للغات السامية، يعد كتاب مهما في علم اللغة المقارن من
 2.صوتية والصرفية والتركيبيةجوانبه النحوية وال

 وهو كتاب ما يزال إلى يومنا أفضل ما ألف في بابه: النحو السرياني. 

 دراسة في اآلشورية. 

 نظرية أصوات الحلق في اآلشورية. 

                                                             
 .55، ص2002، 1عماد جمعة، المكتبة اإلسالمية، دار اإلعالم، ط - 1
، 19محمد عجاج بن محمد تميم بن صالح بن عبد اهللا، لمحات في المكتبة والبحث والمصادر، مؤسسة الرسالة، ط - 2

 .279، ص2001
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 التاء نهاية التأنيث في اللغات السامية. 

 حول األصوات في اللغة العبرية. 

 اللغة السامية. 

 أساس كتاب المستشرق سوسيني على 1925ألف عام : النحو العربي. 

 بناء الجملة في اللغة األجريتية. 

 اآلداب الشرقية. 

 عيوان األخبار، تحقيق. 

 قواعد الصرف العبري. 

 تاريخ اآلداب المسيحية، اشترك في تأليفه. 

 ديوان لغات الترك. 

 1.كتاب تاريخ الشعوب اإلسالمية، ويشمل كل الدول اإلسالمية 

    

                                                             
 .279لمحة في المكتبة والبحث والمصادر، المرجع السابق، ص - 1
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  عالم االستشراق ريجيش بالشيرمن أ: المحاضرة العاشرة
  :تعريف ريجيش بالشير -1

م ضاحية مونروج ضواحي باريس، 1900يونيو سنة  30ولد ريجيش بالشير في     
م، وتلقى فيها دراسة الثانوية والجامعية حصل على 1910ثم سافر إلى المغرب سنة 

ذه وليم مرسيه م، ثم سافر إلى الجزائر وتابع بعد ذلك دروس أستا1922لسانس بها سنة 
م، ثم عين بعدها مدرسا في 1936حتى حصل على الدكتوراه من جامعة باريس سنة 

م ثم أستاذ كرسي للغة واألدب العربي في 1950المدرسة الوطنية للغات الشرقية سنة 
  :م وشغل عدة مناصب1980السوربون لغاية 

 .م1929أستاذ بمدرسة موالي يوسف بالرباط إلى غاية سنة  -

 .عهد الدراسات المغربية العليا بالرباطباحث بم -

م ليدرس اللغة العربية في مدرسة اللغات الشهيرة 1935عاد بالشير إلى فرنسا في عام 
الواقعة بباريس، وهي مدرسة قائمة إلى اليوم تكون أجياال من المختصين في اللغات 

  .الشرقية من الفرنسيين وغيرهم
ة السوربون حول الشاعر العربي الكبير أبو الطيب ناقش رسالة الدكتوراه الدولة في جامع

أوت  7المتنبي، عمل مديرا لمعهد الدراسات التابع ألكاديمية العلوم، توفي في باريس يوم 
  1.م1973

  : من مؤلفاته -2
لى دراسة التراث العربي القديم، بل تعداه إلى االهتمام باألدب ع بالشير لم يقتصر    

األدب الحديث بالعراق، واالتباعية غي األدب العربي فألف في  العربي المعاصر،
أهم مؤلفاته، والذي توفي قبل أن يكمله، ظهرت "تاريخ األدب العربي"ويعد كتابه  وغيرها،

ه وكانت الخطة أن يشمل الكتاب تاريخ األدب  125منه ثالثة أجزاء تنتهي عند سنة 
ستفاد في كتابه هطا مادة ومنهجا من وقد ا القرن التاسع للهجرة،العربي مننذ البداية حتى 

                                                             
  ة للتوزيع والنشر، آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره، دراسة ونقد عمر إبراهيم رضوان، دار طيب - 1
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حيث سلك طريقا جديدا في التأليف محاوال الربط بين تطور المجتمعات  تجارب أسالفه،
  :وقد ظهرت في الكتاب ميزات منها ، والوقائع األدبية

واكتشاف أنواع ، عنايته باشعاع المراكز العقلية والتيارات الفكرية في العالم العربي    
، لية المكونة من عباقرة األدب العربي الذين أثروا في بيئاتهم وتأثروا بهامن الزمر العق

بما أوجدوه من مذاهب أدبية جديدة ، فأصبحوا أمثلة يقتدى بها لمن عاصرهم وجاء بعدهم
وابعاد كثير من الآلثار الفلسفية والتاريخية واللغوية والفقهية وغيرها من .أو نماذج لذلك 

  .دخل في نطاق األدب والصرفمما الي، حيز الدراسة
فغلبت على الكتاب ، يةغير أن بالشير لم يتمكن من التخلص من ميوله التاريخ    

ظاهرة المبالغة في تكديس المصادر وااليغال في جمع الوثائق والمعلومات وضبط 
  :وقد جاء الكتاب في ثالث أقسام .التواريخ 

دب الجزيرة منذ نشوئه إلى نحو تحدث فيه بالشير عن سيطرة العرب على أ :األول -
  .م725سنة 

والنتائج الثقافية  )القرآنفي  الفواصل(تحدث فيه عن النثر المسجوع الموزون : الثاني -
  .القرآنيةللظاهرة 

تناول فيه األدب القديم وتحدث فيه عن مكانة الجزيرة العربية وبوادر نهضة : الثالث -
  .فيهاجديدة 

  :منهاكتب أخرى أنه كما 
القرآن، مقدمة عن القرآن، ترجمة القرآن الكريم باللغة الفرنسية، مرتبا السور     

م، حسب ترتيب المصحف، له كتاب 1958واآليات حسب النزول، ثم أعاد الترجمة سنة 
، كتاب بعنوان معضلة محمد، لخص فيه أبحاث المستشرقين الذين كتبوا عن حياة النبي 

منها نبذة عن النفس في القرآن، نشر هذا البحث في وله عدة أبحاث حول القرآن وغيره 
  .م1948سنة  1 مجلة الساميات
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  :علوم القرآن والسيرة النبوية عند بالشير -3
نشر ريجيش بالشير ترجمة لمعاني القرآن الكريم إلى الفرنسية  1950في عام     

شريف حسب تسلسل نزول السورة القرآنية وليس حسب الترتيب الوارد في المصحف ال
إلى الترتيب األصلي رغم الشكوك التي كانت  م1957لكنه أعاد في الطبعة الثانية في سنة 

تنتابه حول الطريقة التي جمع بها المصحف في عهد عثمان بن عفان، وهي طريقة سليمة 
ودقيقة وليس فيها لبس وغموض، ومع ذلك فال نكران أن ترجمة بالشير هي أحسن 

تحت إشراف الراهب  1143لمستشرقون لمعاني القرآن منذ عام الترجمات التي قام بها ا
  .الفرنسي بطرس المبجل رئيس ديركلوني بجنوب فرنسا

النقد والتصويب، كذلك نشر ة بتهل بها بالشير الترجمة جديروتبقى المقدمة التي اس    
رق بالشير في مجال الدراسة القرآنية مقاال حول بعض المصطلحات القرآنية وتحديد الفوا

الموجودة بينها مثل النفس والروح وقام بمقارنة اآليات القرآنية وفقرات اإلنجيل سنة 
  .م1973
، وهي حصيلة وفي مجال السيرة النبوية نشر بالشير كتابا عن الرسول     

 محاضراته في المدرسة التطبيقية للدراسات العليا، وناقش فيه فصوال من حياة الرسول 
حاث النبوية وضرورة االقتصار على القرآن في كتابة السيرة ألن وشكك في كثير من األب

األحاديث النبوية تضمنت في نظره أخبار ومعلومات تاريخية غير صحيحة وضعها الرواة 
  1.بعد وفاته ألغراض متعددة

  :بالشير ودراسة القرآن -4
ملة أكبر مستشرق فرنسي شغل بالقرآن الكريم ونذر له شطرا كبيرا من حياته بج    

رتب فيها السور  1949من الدراسات التي توجت بترجمتين للقرآن الكريم األول عام 
مراعيا فيها الترتيب األصلي لسور المصحف،  1957حسب النزول، ثم أعاد تقديمها عام 

معضلة محمد، لخص فيه أبحاث المستشرقين الذين كتبوا عن : حيث صنف كتاب بعنوان
                                                             

 .، الدراسات اإلسالمية بقلم مولود عويمر)1973-1900(الرشة بحوث ودراسات، المستشرق ريجيش بالشير  - 1
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آخر حول موضوع القرآن سماه المدخل إلى القرآن، تناول  ، ثم أصدر مؤلفاحياة النبي 
فيه كل ما يتعلق بالقرآن وركز بالخصوص على مسألتي كتابة القرآن ورسم المصحف 
ونظرية قراءة القرآن بالمعنى، أما أهم عمل له متكامل في مجال الدراسات القرآنية فهو 

   1969عام  Que Sais Jeكتاب القرآن الذي نشرته سلسلة 
كان جريئا في طرح قضايا شائكة وإصدار األحكام، حيث وضع القرآن على محك : ثانيا

  1.البحث وناقشه بجرأة تصل إلى حد العنف
  :دراسات في اللغة واألدب عند بالشير -5

إن دراسة اللغة العربية ضرورة لمن يريد أن يتعرف على البيئة االجتماعية للعرب     
ويؤرخ لتطور الفكر العربي، وقد عني بالشير بهذا الجانب  ويطلع على الثقافة اإلسالمية

نال شهرة واسعة وسط  1937حين تعلمها حتى أتقنها، وضع كتاب في النحو العربي سنة 
لكل دراسي اللغة العربية ثم أتبعه بعد سنتين بكتاب  ويلة مرجعاالمستعربين وظل سنين ط

ول الهمزة، وضبط مصطلحات حول حول قواعد من اللغة العربية وقدم بحوثا عديدة ح
  .المقامة ودراساته في علم العروض والبالغة

كان دائم الربط بين اللغة واألدب فكتب عن حركة تأليف المعاجم في الحضارة     
اإلسالمية وهو فن أبدع فيه المسلمون، تأثر بابن منظور وياقوت الحموي وغيرها فساهم 

ي باالشتراك مع باحثين آخرين في ثالث بدوره في نشر قاموس عربي فرنسي إنجليز
شاعر الكبير أبو الطيب المتنبي، ترجم الكثير من أشعاره مجاالت وأولى عناية بأعمال ال

  .إلى اللغة الفرنسية
  :دراسات بالشير حول الشعر الجاهلي واألدب العربي -6

لشعر رواية ا "تاريخ األدب العربي في العصر الجاهلي"تناول بالشير في كتابه     
الجاهلي واألخبار المتعلقة به، وتحدث كذلك عن أن بعض من الشعر كان يكتب في 
اإلسالم، إال أن رواية الشعر استمرت شفويا حتى عصر التدوين، وتحدث عن الرواة 

                                                             
 .11-10، ص ص2009، 1أحمد نصري، آراء المستشرقين في القرآن الكريم، دراسة نقدية، دار القلم، الرباط، ط - 1
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الرواية وخلف األحمر، وتوثيق الرواة اآلخرين كالمفضل وأبي عمر بن  دوتجريح حما
جاء في المصادر العربية، بعيدا عن اللغو والشطط، ثم  العالء حديثا متزنا ال يخرج عما

وبالشير يؤرخ في كتابه ، )قضية الشعر الموضوع(تناول في موضع آخر من كتابه سماه 
لألدب ولذلك فهو يعرض لهذه القضية حسب ما أثارها المستشرقون ومن حذا حذوهم 

الشعر الجاهلي في على النمط التاريخي فيشير إلى ما آثاره نولدكه من شكوك حول 
وتابعه الوارد بثماني سنوات وقد أسس حكمه على  1864دراسته السابقة التي ظهرت عام 

مبدأ يقول إن القصائد المروية غير موثوق بصحتها سواء المؤلف، أو ظروف النظم أو 
  1.ترتيب األبيات

نه وكانت أكثر اهتمامات بالشير في األدب القديم منصبة على المتنبي فكتب ع    
وقام ، )1929ة مجلة الدراسات اإلسالمي" (المتنبي الشاعر العربي اإلسالمي"دراسة بعنوان 

تاريخ  و،1935الفرنسي بالقاهرة كذلك بدراسة عن األمير األموي الوليد الثاني المعهد 
إبراهيم الكيالني، دراسة أدب األمثال عند نقله إلى العربية  1952األدب العربي باريس 

  2).1956، خطبة حجة الوداع منوعات ماسينون 1954بيكا العرب أرا
   

                                                             
، 1الجاهلي بين الشك والتوثيق، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، طيحي وحيد الجبوري، المستشرقون والشعر  - 1

  .65- 64، ص ص1997
 .72المرجع نفسه، ص- 2
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  كارلو نلينو: الحادية العشرالمحاضرة 
لغوي  االيطالية،مدينة تورينو  م، في1872فيبراير 18مستشرق ايطالي ولد في     

اللغة العربية وعلم  العربية، والسيماله اهتمام واسع بالدراسات  جغرافي،فلكي مؤرخ 
  .والمذاهب الدينية االسالمية ولهجاته،من القديم الي الفلك، وتاريخ

 هذه العلوم والسريانية، وتلقىشب على تعلم اللغة العربية فلما أتقنها أخذ العبرية     
انتسب إلى جامعة تورينوااليطالية ليتابع تحصيله العلمي في  أودينة، ثماللغوية في مدينة 

رين نشر أول بحث له عن الجغرافيا وفي سن الواحدة والعش 1873وفي سنة .تلك اللغات
بها فيها  م، أقام1893أوفدته الحكومة االيطالية إلى القاهرة سنة  وقد. العربوالفلك عند 

إلى مصر فعمل في نشركتاب عن  وأفاد من رحلته ايطاليا،ثم عاد إلى  شهور،بضعة 
  .الللهجة المصرية

 حتى عام 1894ولي منذ عام قام بتدريس اللغة العربية في المعهد الشرقي في ناب    
م فأسهم في نشر اللغة العربية بين المثقفين االيطاليين في هذه السنوات الطويلة،ثم 1902

ألقى في الجامعة م للمحاضرة في علم الفلك العربي، ف1909دعاه المصريون سنة 
محاضرات باللغة العربية عن ذلك، ونشرت تلك المحاضرات في كتاب مستقل تحت 

، كما اهتم بالتاريخ االسالمي".تاريخه عند العرب في القرون الوسطى ، علم الفلك" عنوان 
وبعد احتالل ايطاليا لطرابلس عينته الحكومة االيطالية في وزارة المستعمرات في روما 

في الجامعة "تاريخ االسالم "وكان آنذاك يدرس ، مديرا للجنة تنظيم المحفوظات العثمانية
االي كانت تشتمل عدد من المخطوطات العثمانية  روف أنه اطلع علىومن المع، االيطالية

  .على مخطوطات عربية قيمة
منها ما يتناول ، وقد وضع دراسات تتعلق به، كان واسع االهتمام باليمن    

وقد ، الحضارات القديمة المتعاقبة في اليمن، ومنها مايتعلق باللهجات والخطوط العربية
 م1927في كلية مصر لآلداب ودرس بها أربع سنواتمنذ عام رشح لتدريس تاريخ اليمن 

بالحضارة العربية، فعمل في  وقد اتسع نشاطه في تعريف االيطاليين .م1931إلى غلية 
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: منها ، االشراف على بعض المجالت التي تصدر في ايطاليا وتعنى بالدراسات العربية
ّ الدرسات الشرقية  منه في توسيع نطاق التعريف  ،ورغبة"الشرق الحديث "ومجلة "مجلة

ريحة القراء بالحضارة العربية آثر اصدار المجلتين باللغة االيطالية مما ساهم في توسيع ش
  .من االيطاليين 

المجمع "كان نالينوعضوا في مجامع علمية تهتم بالدراسات االستشراقية منها     
عام  بالقاهرة" اللغوي المجمع"في  م، عضوا1932عين في أعضائه عام " العلمي االيطالي

أنه تولى االشراف على مجلة الدراسات  بدمشق، كمام، والمجمع العلمي العربي 1933
  .الحديثمجلة الشرق  الشرقية، ثم

  :آثاره -1
  :مؤلفاتهفيما يلي ذكر لبعض 

  المصرية، من الحياة  االسالم، مشهدالقبائل العربية قبل  القرآن، تكوينمنتخبات من
 .كتابا في قواعد ومفردات العربية العامية في مصر نفصورة األرض، ص

  فهرس المخطوطات العربية في المكتبة الوطنية لمجمع العلوم في تورينو، نشر كتاب
البيان البن رشد، وبعض الكتابات العربية على القبور في القرون الوسطى، وكتاب تاريخ 

أراء عن الجاحظ ت مثل مقاله مقاالت التي نشرت في مجالاألدب العربي، وله عدد من ال
المنشور في مجلة السياسة " تاريخ اليمن القديم "المنشور في مجلة الدراسات الشرقية و

قامت ابنته بجمع كتبه .األسبوعية وغيرها من الكم الهائل من المقاالت في شتى العلوم 
ومن ، داتفطبعها المعهد الشرقي بروما في ست مجل، الكثيرة المنشورة ووغير المنشورة

،وهي "تاريخ آداب اللغة العربية "، و1949"حياة محمد "كتبه التي نشرت بعد وفاته 
 1.م 1955المحاضرات التي ألقاها في الجامعة المصرية 
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لقد اعتنى نلينو ببالد العرب بعد االسالم حتى العصر الحديث حيث تناول تاريخها 
وتراجم رجالها وفهارس مخطوطاتها مع  وجغرافيتها وثقافتها وعاداتها وأسمائها وقبائلها

  .تمحيص شخصيات المؤلفين والرواة وتحقيق رواياتهم وتحليل مصادرهم 
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  جهود المستشرقين في تحقيق التراث: المحاضرة الثانية عشر
  : مفهوم التراث - 
  : لغة -أ

الوِرثُ والورثُ واإلراثُ والوِراثُ : "جاء في معجم لسان العرب عن ابن منظور    
والتُراثُ واحد والميراث أصله موارثٌ انقلبت الواو ياء كسر ما قبلها والتراثُ أصل التاء 

  ".فيه واو
كما ذكر ابن منطور في موضع آخر معنى للتراث وهو أنه يقال في إرث صدق     

أي في أصل صدق، وهو على إرث من كذا على أمر قديم توارثته آلخر عن األول، يفهم 
ن التراث مثله مثل اإلرث والميراث الذي يتركه الميت للحي كذلك هو من هذا التعريف إ

شأن التراث هو بمثابة ترك الماضي في الحاضر الذي خلفه لنا األسالف من عادات 
  .وتقاليد

  1.معناه أن الماضي ال يزال مستمر فينا لكنه بشكل حاضر ومتطور
  : اصطالحا -ب

التراث العربي كغيره من التراث : "اثيقول محمد عابد الجابري في تعريفه للتر    
أثر وتأثر بحضارات غيره من األمم والشعوب قديما وحديثا، وزاد في اختصابه تطور 

، 2"التأثير والترجمة والتبادل المباشر بين تلك الحضارات وبين الحضارة العربيةصالت 
اد والمشتمل وعلى ذلك فالتراث العربي، هو المخزون الثقافي والمتوارث من قبل األجد

على القيم الدينية والتاريخية والحضارية والشعبية، بما فيها من عادات وتقاليد سواء كانت 
هذه القيم مدونة في التراث أم مبثوثة بين سطورها، أو متوارثة أو مكتسبة بمرور الزمن 

إن التراث هو روح الماضي وروح الحاضر وروح المستقبل : وبعبارة أكثر وضوحا
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لإلنسان الذي يحيا وتموت شخصيته وهويته إذا ابتعد عنه سواء في أقواله أو بالنسبة 
  .أفعاله
التراث هو الذاكرة الممتدة حتى الحاضر، والمنتج الثقافي "وكما يعرف البعض     

  1".الذي تنجزه اليوم سيكون لألجيال القادمة تراثا وذاكرة
  : المستشرقون والتراث -1

خدمة التراث العربي اإلسالمي، منذ أن استقام عود وللمستشرقين أثر واضح في     
ة وتحول من مجرد أداة هدم إلى ظاهرة لها كيانها معرفاالستشراق وتكونت لديه ال

ها وفئاتها ومنطلقاتها وأهدافها، هذا في الوقت الذي تأخر فيه العرب والمسلمون ومدارس
نهم، عندما أصبح في عن خدمة التراث خدمة علمية ومادية، حتى خشي على ضياعه بي

كثير من دور الكتب قطعا متحفية تباع خفية لمن يدفع أكثر أو يبسط بها في األسواق 
  .العامة، وعلى قارعة الطريق، هذا على أحسن األحوال

  .باحثين العرب والمإثارة التراث وخدمته حتى لللقد كان للمستشرقين فضل كبير في ول
ه على خدمة التراث العربي اإلسالمي ونأى بل إن من المستشرقين من وقف نفس    

بنفسه عن الولوج في أي مشروع يراد منه اإلساءة لإلسالم وأهله بأي شكل من أشكال 
اإلساءة ولمحمود محمد الطناجي عشر محلوظات على منهج المستشرقين في نشر التراث 

ما، راضيا أو العربي تعبر عن وجهة نظره وحده، ولم يتأثر فيها بأحد مادحا كان أو ذا
ساخطا، فإن الحقيقة العلمية أعلى من المدح والذم أو الرضى أو السخط، ومجمل هذه 
الملحوظات أن المستشرقين اتخذوا ثالثة اتجاهات في نشاطهم، نشر النصوص، والتعريف 
بالمخطوطات، ودراسة الفنون وأعالم التراث، وارتباط حركة نشر النصوص بالجامعات 

، وأن فنون التراث لم تحظ منهم بقدر مساو من النشر، واتجاه ةوالمعاهد العلمي
المستشرقين أول األمر إلى أصول العلوم والفنون، واهتمامهم باستقصاء مخطوطات 
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الكتاب المراد تحقيقه، وكثرة استعانتهم بأهل اللسان العربي في تحرير النصوص، 
لكتاب المحقق، وحرصهم على تأدية النص أداء صحيحا وحرصهم على تكشيف ا

واهتمامهم بعالقة الكتاب المحقق بالكتب السابقة عليه في موضوعه، والكتب الالحقة 
المتأثرة به، ووقوعهم في أوهام غليظة، ال سيما فيما يتعلق بألفاظ اللغة العربية وتراكيبها، 

  1.ودالالتها ومصطلحات العلوم وفنونها
تراث في خمسة مجاالت، هي في ويمكن حصر إسهامات المستشرقين في خدمة ال    

  : النهاية المجاالت المهمة التي يمكن أن يخدم التراث من خاللها، وهي
  .البحث عن المخطوطات، والرحلة إليها وجمعها ونقلها وحفظها وصيانتها: أوال
فهرسة المخطوطات وتوثيقها وضبطها وراقيا وعائيا أو بيبلوغرافيا أو ربما تكثيفها : ثانيا

  .وتلخيصها
  .تحقيق كتب التراث: ثالثا
  .الدراسات حول التراث مع العناية بالمعاجم: رابعا

  .ترجمة التراث إلى اللغات األوروبية :خامسا
هذا باإلضافة على نسخ بعض المخطوطات وتحريرها، أو تصوريها، أو نشر     

ن اقتباسات من بعضها، فاستحدثوا لذلك وظائف النساخ، واستعملوا بها بعض الناسخي
والمحررين العرب ممن يتمتعون بحسن الخط من أمثال ميشيل صباغ المصري، والشيخ 

وغيرهم، بل لقد استحدثوا ...حسن زيدان، وزق اهللا حسون، ومحمد عياد الطنطاوي
  .يقف إلى جانب األساتذة والمحاضرين" قارئ نصوص"وظيفة 

يكثر بها ناطق التي ومما أعان على هذه االهتمامات بالمخطوط العربي وجوده في الم
  .المستشرقون، ال سيما في أوروبا الغربية
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على أن هناك من يطعن في نوايا المستشرقين في جميع المخطوطات وصيانتها وفهرستها 
الفهارس إال ليهيئ لنفسه وسائل جمع المادة  1إن االستشراق لم يقم بوضع: وربما قيل

ة وشمول، وربما ستقرئ المسائل في دقدا موضوعيا يالعلمية التي يتظاهر بها دارسا جا
أنهم إنما قاموا بتلك الجهود في مجال المخطوطات ليسولوا عليها ويحجبوها : قيل أيضا

عن العرب والمسلمين، ويجعلوها رهينة عندهم، وأن تلك الجهود اإليجابية التي بذلها 
قد أدت بالفعل  المستشرقون في ميدان توثيق التراث العربي المخطوط على الرغم من أنها

إلى توثيق وضبط كميات هائلة من مخطوطاتنا العربية في أرجاء مختلفة من األرض، إال 
أنها في نفس الوقت قد أسهمت بدور هام ورئيسي في تحقيق أهداف الحركة االستشراقية 
بصفة خاصة، حيث أمكن من خالل األدوات البيليوجرافية التعرف بدقة على طبيعة حجم 

العربية المكتوبة، وبالتالي تحليل مضامينها الفكرية والمادية عن طريق النقد الموروثات 
أهدافها الدينية أو العسكرية والدراسة وانتقاء األعمال التي تستفيد منها الحركة في تحقيق 

  .أو السياسية أو اإليديولوجية للتحقيق والنشر
تفظون بها إذا ما كان وربما أخفى المستشرقون شيئا من هذه المخطوطات التي يح    

لها عالقة بالحديث عنهم من حيث انتماءاتهم العقدية، وربما عمدوا إلى إحراقها جميعا كما 
وفي يوم  حدث في األندلس، حيث يذكر أنه تم إحراق مليون كتاب في ميدان غرناطة

واحد، وكما حدث في الشرق اإلسالمي قبل ذلك إبان الحروب الصليبية، حيث يذكر أن 
وع ما أتلف من مخطوطات عربية في مدينة طرابلس الشام وحدها حوالي ثالثة مجم

  .ماليين مجلد
ويمكن أن يصنف اهتمام المستشرقين بالتراث العربي اإلسالمي من حيث المقاصد، من 

  : خالل تصنيف المستشرقين إلى أربع طوائف
لعربي واإلسالمي طائفة قصدت إلى التعرف على أثر الفكر والتراث ا: الطائفة األولى

  .على الحضارة الغربية
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تلك التي اهتمت بالتراث العربي اإلسالمي للتعرف على مدى تأثير : والطائفة الثانية
  .الحضارة األوروبية عليه

  .طائفة وقفت موقف العداء للتراث وأهله وحاربته محاربة علنية وسرية: والطائفة الثالثة
فة إلى حد ما ألنها تؤمن أن صناعة الفكر تلك التي كانت منص: والطائفة الرابعة

  .الحضاري مهمة اإلنسانية جمعاء
ية التي اتبعها المستشرقون في دراسة التراث فلم تقتصر على جأما من حيث المنه    

المنهج الثالثي بل شملت المنهج التحليلي، والمنهج اإلسقاطي، ومنهج األثر والتأثر ومنهج 
ع هذه المناهج في دراسة واحدة، أو عند مستشرق بعينه، وقد المطابقة والمقابلة، وقد تجتم

تفترق وهي نفسها قد استخدمها األوروبيون في مجال الدراسات اإلنسانية بصورة عامة، 
وألنها تستند إلى المذهب الوضعي الذي طبقه المستشرقون على الدراسات اإلسالمية في 

من نبذ هذا المذهب في الوقت الحاضر  ولم يحيدوا عنه إلى اآلن بالرغم .م20و 19القرن 
للدراسات اإلنسانية ولم تخل هذه المناهج مجتمعة من المآخذ، فيما عد منهج المطابقة 

، لمعرفتهم بالعديد من اللغات واطالعهم هوالمقابلة الذي برع فيه المستشرقون وأجادوا
  .على العديد من المخطوطات واكتشافهم للمئات من النقوش واآلثار

هذا ويؤكد صالح الدين المنجد على سبق المستشرقين األلمان في خدمة التراث     
على غيرهم من المستشرقين اآلخرين، ولم يخل منهج المستشرقين من الخلط والخطأ في 
نقل النصوص ودراستها مما يستحق التنبيه إليه لما فيه من قلب للحقائق يكاد يكون متعمدا 

  1.في أغلب األحيان
  : ق عند المستشرقينالتحقي -2

وجه المستشرقون عنايتهم لنشر نفائس الكتب وأعالقها في صبر وتحر، وعلى     
الرغم من ذلك وقعوا في أخطاء كثيرة نبه عليها الباحثون العرب، بل أن بعض ما حققوه 

  .أعاد عدد من المحققين العرب تحقيقه
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ب المنوي تحقيقه، وجمع ويقوم المنهج العام للتحقيق على جميع النسخ الخطية للكتا
المصادر المتعلقة بالكتاب وبمؤلفه وبمادته، وبما كتب حول كل ذلك بشتى اللغات، 
وترتيب كل ذلك ترتيبا زمنيا، ومقابلة النصوص بعضها ببعض، لفصل المصادر عن 
المراجع، وتمييز الناقل من المنقول، ثم دراسة شخصيات المؤلفين والشارحين 

ين والرواة والنساخ والنقاد، كل في بيعته وزمنه وثقافته ونزعته، والمختصرين والمهذب
وأن يعنى المحقق بوضع مقدمة الكتاب وفهارسه التفصيلية، وأن يوثق النص في الهوامش 
توثيقا دقيقا معتمدا على نهج واحد في عمله، كما أنهم لم يهتموا بالتعليق على النص 

ن مظانها المختلفة، وفي حالة تحقيق وتوضيحه وشرح غريبه، أو تخريج النصوص م
  .الدواوين فإنهم أثبتوا أوزان األشعار في أعلى كل قصيدة

في ) DMG(هذا المنهج في نقاطه المتعددة طبقته جمعية المستشرقين األلمان     
نشرياتها اإلسالمية التي يشرف عليها المستشرق هيلموت ريتر ثم جمعية غيوم بودة 

وكذلك جمعية الجغرافيين العرب التي يشرف عليها دي غويه  الفرنسية في منشوراتها،
وظهرت كتب في نقد النص وتوثيقه، تخص التراث اليوناني والالتيني، أهمها ما صنفه بو 

األول نظري والثاني أمثلة : ، ضم قسمين"1972نقد النص، الصادر عام "ماس، بعنوان 
وي في كتابه النقد التاريخي سنة تطبيقية، وقد ترجم القسم األول منه عبد الرحمن بد

  .م1931نقد النصوص الصادر في باريس عام "، وكذلك كولب في كتابه 1977
ملية جمع المخطوطات ولعل من أهم الجهود التي اضطلع االستشراق في تاريخه الطويل 

  .العربية وفهرستها والتحقيق والنشر
  :العربيةالمخطوطات  جمع -1

ن طويل بجمع المخطوطات العربية من كل مكان في بالد اهتم المستشرقون منذ زم    
الشرق اإلسالمي، وكانوا على وعي بقيمة هذه المخطوطات التي تحمل تراثا غنيا في 

  1.شتى مجاالت العلوم
                                                             

، 1987محمود حمدي زقزوق، االستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، مؤسسة الرسالة، بيروت،  -  1
 .63ص
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  : وقد كان للمستشرقين طرائق خاصة في جمع المخطوطات منها
  .عن طريق البعثات إلى األقطار العربية -أ

  .ارعن طريق االستعم -ب
في أوربا والمتأمل في تاريخ الحركة االستشراقية يالحظ أن بعض الحكام     

يفرضون على كل سفينة تجارية تتعامل مع الشرق أن تحضر معها بعض المخطوطات 
فقد ساعدهذا الكم الهائل من المخطوطات المجلوبة من الشرق على تسهيل مهمة .

 ه ومنذ حملة نابليون على مصر عامالدراسات العربية في أوروبا وتنشيطها ـ إذ أن
حيث ، م تزايد نفوذ أوربا في الشرق وساعد ذلك على جلب الكثير من المخطوطات1798

وفي هذا ، كانت الجهات المعنية في أوربا ترسل مبعوثيها لشراء المخطوطات من الشرق
د ريشار(ملك بروسيا ) فريدرش فلهلم الرابع (الصدد نذكر على سبيل المثال أرسل 

م إلى الشرق لشراء 1852عام  )هنريش بترمان(م، و1842إلى مصر عام ) ليبسيوس
، فقد جمعت المخطوطات من الشرق بطرق مشروعة وغير مشروعة، مخطوطات شرقية

وتم العمل على حفظها وصيانتها من ، وقد لقيت هذه المخطوطات اهتماما كبيرا في أوربا
، وفا دقيقاها فهرسة علمية نافعة تصف المخطوط بها عناية فائقة وفهرستالتلف والعناية 

وتذكر اسم المؤلف وتاريخ ميالده ووفاته وتاريخ ، وتشير إلى ماتضمنه من مواضوعات
وبذلك وضعت تحت تصرف الباحثين الراغبين في االطالع عليها ، تأليف الكتاب أونسخه

  .اجراءات معقدة في مقر وجودها أو طلب تصويرها بال 
بوضع بفهرسة للمخطوطات العربية في مكتبة برلين في  Ahlwardلوارد فقد قام أ    

وقد صدر هذا الفهرس في نهاية القرن ، عشرة مجلدات بلغ فيه الغاية فنا ودقة وشموال
وقد قام المستشرقون في ، الماضي واشتمل على فهرسة لنحو عشرة آالف مخطوط

وتقدر ، ت العربية فهرسة دقيقةالجامعات والمكتبات االوربية كافة بفهرسة المخطوطا
بل يصل عددها إلى ، بعشرات اآلالف ابوالمخطوطات العربية االسالمية في مكتبات أور

وهناك دراسات للمستشرقين عن هذه المخطوطات في مجاالت عديدة وعلى ، الفمئات اآل
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سبيل قامت باحثة من المستشرقين باعداد بحث عن نوادر مخطوطات القرآن الكريم في 
  .القرن السادس عشر 

فيه أن انتقال هذا العدد الهائل من المخطوطات إلى أوروبا بوسائل  ال شكومما     
الدقيقة، قد هيأ لها أحدث وسائل الحفظ والعناية الفئقة والفهرسة  شرعية،شرعية أو غير 

ليه خالفا لحال المخطوطات النادرة في كثير من بلداننا العربية واالسالمية وما آل إ وهذا
   .حال الكثير منها من التلف والتآكل وصعوبة أو استحالة االستفادة منها

  :ونشرها تحقيق المخطوطات - 
بالمخطوطات وعكفوا على ترجمتها أوال، وظهرت أول ترجمة عني المستشرقون     

األب بطرس المبجل، ثم قام بطرس بطرس  م على يد1143التينية للقرآن الكريم سنة 
  1.رفيق مستعرب بترجمة مخطوط في علم الكالم من العربية إلى الالتينيةالتوليتاني وهو 

وقد باشر المستشرقون عملية تحقيق النصوص في القرن الخامس عشر الميالدي     
عندما قاموا بإحياء التراث اإلغريقي والالتيني فكانوا كلما عثروا على كتاب وازنوه بنسخ 

النصي، ثم عنوا بعد ذلك بنشر تراث أهم أخرى، ثم طبعوه وسمى عملهم هذا النقد 
   .المستشرق قبل اهتمام هذه األمم بأكثر من قرن ثم تنبه العرب إلى هذا اإلحياء

ومن جهود المستشرقين قيامهم بتحقيق العديد من المخطوطات في مجاالتها     
 المختلفة ووضع القواعد المهمة وسجلوها ضمن مؤلفاتهم حول المنهج الذي ساروا عليه

أصول نقد النصوص "في تحقيقهم للنصوص، ومن أبرز ما ألف في هذا المجال كتاب 
، وهي محاضرات ألقاها المستشرق األلماني براجستراسر علي طلبة كلية "ونشر الكتب

، وهو أول مؤلف يوضع بين أيدي المحققين العرب، 1931األدب بجامعة القاهرة عام 
وينبههم إلى األخطاء الكثيرة التي رافقت تحقيق م إلى أصول تحقيق الكتب ونشرها يرشده

بالشير  نوأما الفرنسيا...الرواد من العرب لكتب التراث في اللغة، وهما من فرنسا

                                                             
 .457-456رائد أمير عبد اهللا، جهود المستشرقين في خدمة التراث العربي اإلسالمي، ص ص - 1
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وقد طبع  "قوانين تحقيق المخطوطات العربية وترجمتها"أسمياه  اوسوفاجيي فقد ألفا كتاب
  .في بيروت 1988عام 
ققا ومطبوعا على أيديهم ومن بين هذه الكتب وقد عرفنا الكثير من كتب التراث مح    

تاريخ الطبري بتحقيق دي خوييه والكامل البن األثير بتحقيق : نذكر منها على سبيل المثال
، وتاريخ اليعقوبي تحقيق هوميتا والكتب الجغرافية التي تضع ما 1861-1851نورنبورغ 

تصر ابن العقبي والمسالك أصدره دي خوييه من أجزاء المكتبة الجغرافية العربية، لمخ
والممالك البن خرداذبه والعالقات النفسية البن رشد وأحسن التقاسيم للمقدسي وصف 

، والقسم الخاص بإفريقيا واألندلس من نزهة 1884جزيرة العرب، تحقيق دود ميلر سنة 
  .م1866المشتاق تحقيق دي خويه ودواي سنة 
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  مناهج المستشرقين :المحاضرة الثالثة عشر
غير أن حسن حنفي في ، لقد تنوعت مناهج المستشرقين بحسب الظاهرة المدروسة    
أبان عن رأي حصيف في توضح أهم المناهج االستشراقية، حيث "التراث والتجديد " كتابه

باعتبار مناهجهم قامت على ، خلص إلى ما مفاده أن جل المستشرقين وقع في خطأفادح
وكتاريخ خالص مكون من شخصيات ، دية خالصةدراسة الظاهرة الفكرية كظاهرة ما

وأنظمة اجتماعية وحوادث تاريخية محضة،ويمكن فهمها بتحليلها إلى عوامل مختلفة 
  1"سياسيا واقتصاديا واجتماعيا تحدد نشأتها وطبيعتها وهكذا تفقد الظاهرة طابعها المثالي 

  وفيما يلي عرض ألهم مناهج المستشرقين 
  :تعريف المنهج - 

من نهج طريق نهج، بين واضح، وهو النهج ومنهج الطريق، وضحه والمنهاج : لغة
  .48المائدة، اآلية ) لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا(كالمنهج وفي التنزيل 

  .الطريق الواضح: وضح واستبان وصار نهجات واضحا بينا والمنهاج: وأنهج الطريق
  2.صار نهجا: واستنهج الطريق

هو خطة منظمة لعدة عمليات ذهنية أو حسية بغية الوصول إلى  المنهج العلمي: اصطالحا
  3.حقيقة أو البرهنة عليها كشف

  : منهج العكس -1
وهو أن يأتي المستشرق بأوثق األخبار فيقلبها معتمدا إلى عكسها ليحقق غاية     

وقد أعانه " عن النبي "قصة الحضارة "يرومها يقول ول يورانت في كتابة الموسوعي 
بلغ التاسعة وصحته على أداء واجبات الحب والحرب، لكنه أخذ يضعف حين نشاطه 

ن أن يهود خيبر قد دسوا له السم في اللحم قبل عام من ذلك والخمسين من عمره، وظ

                                                             
 .72، 71ص 2002، 5بيروت، ط التراث والتجديد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،: حسن حنفي - 1
 .2/369، تاج العروس من جواهر القاموس، 2/383ابن منظور، لسان العرب،  - 2
 .495هـ، ص 1403المعجم الفلسفي، معجم اللغة العربية، الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية، القاهرة،  - 3
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ليبرئ اليهود من محاولة  1الثابتة) الشر(ة يريد أن ينفي صحة واقع) ظن(يقوله ، ف"الوقت
ن اإلرهاصات والمعجزات على الرغم من سالمة قتله، وأنكر بعض المستشرقين كثيرا م

  .بعض اآلثار الواردة فيها
  : منهج التأثير والتأثر -2

طبق بعض المستشرقين هذا المنهج بإلحاح شديد، فحكموا بالتأثر عند كل تشابه     
إفرازا لحضارات سابقة، فجردوه بذلك من أي  املوا مع اإلسالم على أنه ليس إالوهكذا تع

ة أصيلة، وجعلوا هذه الصفات وقفا على الحضارات القديمة، والذي دفعهم إلى سمة إبداعي
أنهم درسوا اإلسالم بالمنهج نفسه الذي درسوا من خالله المسيحية، ولما -كما أرى–ذلك 

كانت هذه األخيرة قد تأثرت بالبينة التي انتشرت فيها ولحقها تطور كبير، إذ دخلت فيها 
ذا كفلسفات السابقة، فالدين اإلسالمي في نظرهم كذلك، وهعناصر من بعض األديان وال

   2.غدا الفقه اإلسالمي عندهم نسخة من القانون الروماني
هلينية، بل وأن الحضارة اإلسالمية في أحسن أحوالها ليست إال شكال من أشكال ال    

  3.جديد يجمع بين اليهودية والمسيحية إن اإلسالم ذاته مولود
فالمنهج العلمي الرصين يأبى أن نطبق هذا القاعدة عند كل  مهما يكن من أمر    

ت الوقائع والظروف، وفي د يصل إلى نتائج مشابهة إذا تماثلتشابه ألن العقل البشري ق
دراسة األديان ذات األصل السماوي نكون أمام حالة خاصة، ذلك أن ما بينهما من تشابه 

أنه تعامل مع األديان على أنها  يرجع أساسا إلى وحدة المصدر، ومعضلة المستشرق
منفصلة عن بعضها ال يجمع بينها رابط، فلما جاء دور المقارنة سمح لمخيلته أن تنسج 
إجابات عن تساؤالت بنيت على رؤية سطحية مسبقة، من تأثر بمن؟ وما هي أدلة التأثير 

                                                             
  ).47915، 3547(مسند اإلمام أحمد رقم : ينظر - 1
 .23سباعي، االستشراق والمستشرقون مالهم وما عليهم، المكتب اإلسالمي، صمصطفى ال - 2
محمد بن عبود، منهجية االستشراق في دراسة التاريخ اإلسالمي، مقالة ضمن مناهج المستشرقين، المنظمة العربية  - 3

 .1/353، 1985للعلوم والثقافة، تونس، 
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منبعها وهكذا بدل أن تكون حاالت التشابه بين األديان عامال يوحدها ويرجعها إلى 
  .األصلي ومن ثم يؤكد غايتها المتجسدة في هداية البشر

فقد تحولت بيد المستشرقين إلى أداة سطو فكري، يتم بواسطتها إفراغ اإلسالم من     
وذلك بإرجاعه إلى مصادر خارجية كالنصرانية واليهودية والمجوسية وعندما  مضمونه

عله متأثرا بها وبالفلسفات المتأخرة أخضع اإلسالم للتطور مثله مثل األديان األخرى، وج
، وقد اقتفى أثره في ذلك ثلة كبيرة من المستشرقين حتى من وصف بالموضوعية 1عنه
مثل تصور أن محمدا لم يكن يعرف حتى أواخر العصر المكي األبعاد الحقيقية " واد" كـ

البداية  لدعوته، وفي ذلك تهول بل غفلة كبيرة عن المعطيات القرآنية التي أكدت منذ
  .عالمية اإلسالم

  : المنهج العلماني -3
وهو منهج يستبعد وقوع ظواهر دينية ال تخضع لقوانين األجسام المادية المعروفة     

وبمعنى آخر اعتقاده القدرة على إخضاع كل ظاهرة تاريخية أو بشرية لمقوالت التحليل 
، وعلى أساس هذا فقد تند عن التخيل والتحليل) غيبية(العقلي الخالص حتى لو كانت 

، بل إنه فسر النبوة 2لجبريل عليه السالم بحادثة شق الصدر ورؤية النبي  wattشكلت 
ضربا من التخيل األخالقي، وليست اصطفاء إلهي، وإلى نحو ما ذهب بروكلمان حيث 

فكرة أنه مبعوث  جرد النبوة من بعدها الدين عندما زعم أنه قد نضجت في نفس محمد 
سالة، ثم أعلن ما ظنه وحي، وهذا لم يثر اهتمام أتباعه الذين اعتادوا على وجود ألداء ر

كاهن في كل قبيلة يعزو األحكام والمشكالت الغامضة والمراجع فهي ضرب من الرؤى 
  3.المنامية التي تحصل للعراف أثناء تهجده كما هو حال بعض الشعوب البدائية

  

                                                             
 .34ية، مرجع سابق، صعبد اهللا النعيم، االستشراق في السيرة النبو - 1
 .20جولد زيهر، العقدية والشريعة، مرجع سابق، ص - 2
 .49االستشراق في السيرة النبوية، مرجع سابق، ص - 3
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  :المنهج المادي-4
، ولكن 1917وضوح بعد نجاح الثورة الشيوعية في روسيا عام هر هذا المنهج بظ    

د من ذلك حيث تأثر المستشرقون بالفلسفة عة تمتد ألبأن أبوته الشرعي-فيما يبدو–
، وهو يمنح العامل المادي أهمية 18الوضعية والمنهج التجريبي الذي ساد في القرن 

التوسع المبكر والسريع لإلسالم قصوى في تفسير الواقعة التاريخية فقد فسروا من خالله 
نفسه ومن ذلك روح االعتداء التي اتصف بها البدو من األعراب واالنحالل االجتماعي 

ني في شبه الجزيرة الذي كانت تعاني منه المجتمعات التي دخلت اإلسالم واالنفجار السكا
سم بها القادة العرب تستخدمها والصفات النادرة التي كان يتالتي كانت  العربية، والقوى

كان ردا على مرض العصر الذي حدث نتيجة انتقال العرب من حياة البداوة  1المسلمون
ال يمكن فهمه إال على  إلى اقتصاد حضري ومن ثم فالتوسع الذي تم عن طريق الغزوات

 لم يكن عند بعضهم يبشر في بادئ األمر بدين جديد أساس العامل االقتصادي، فمحمد 
فاإلسالم في صورته األولى لم يكن في حاجة لنرجعه ، ع من االشتراكيةبل دعا إلى نو

إلى ديانة سابقة تفسر لنا تعاليمه فهو لم يظهر إلى الوجود كعقيدة دينية بل محاولة إصالح 
اجتماعي تهدف إلى تغيير األوضاع الفاسدة وخصوصا إزالة ضريبة معينة لمساعدة 

  2.اليوم اآلخر كوسيلة للضغط المعنوي المحتاجين وهو يستخدم فكرة الحساب في
  :المنهج اإلسقاطي-5

يقوم هذا المنهج بإسقاط الواقع المعاصر على الوقائع التاريخية القديمة، فتفسر     
اعتمادا على خبرة المستشرق ومشاعره الخاصة، وما يعرفه من واقع حياته ومجتمعه 

الصور الفكرية التي ربما  وهكذا ال يرى الباحث إال صورته الذهنية دون غيرها من
ور إلى ما ارتضاه لنفسه ولو وهنا يحاول جاهدا إخضاع جميع الص تخالف ما يذهب إليه

                                                             
 .محمد بن عبود، منهجية االستشراق في دراسة التاريخ اإلسالمي - 1
 .27التهامي، المستشرقون والقرآن، ص - 2



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

91 

ن األخرى على الدين اإلسالمي، أو يسقط قضية ما شاعت عند األديا 1جانب الموضوعية
مثال أسقط الرؤية العقلية المعاصرة حول تدرج األديان، فتحدث عن تدرج الدين  فلو
تحتوي على أي هوم على الوثنية بل كانت تؤكد  سالمي فأقدم اآليات القرآنية في نظرهاإل

على وجود توحيد غامض، ثم أخذ اإللحاح يشتد على وجود إله واحد مع شدة النقد لعبادة 
األصناع، ولما وقف بعض المستشرقين على كتب األديان السابقة وتبين لهم أن بعضها 

ق غاية عندهم، أسقطوا ذلك على القرآن نفسه فمنهم من يتخيل ألف من قبل أشخاص لتحقي
 نهرجال دفعته طموحاته وساوس في من اللهوتة إلى تأسيس دين، ليعد في زم محمد 

القديسين فألف مجموعة من عقائد خرافية وآداب سطحية وقام بنشرها في قومه، فاتبعها 
   2.رجال منهم

  : المنهج االنتقائي -6
هذا المنهج اعتماد رأي أو فكرة أيا كان مصدرها، ولو كانت من  يتم من خالل    

ناحية أخرى شاذة وضعيفة، بشرط أن تخدم وجهة نظر المستشرق ومبدأه الذي يسعى 
لتقريره أو بعبارة أخرى ال يلتفون إال إلى الصورة التي تتفق مع موقفهم غير الموضوعي 

ينتقون ما يرونه بعناية "ين الغربيين ناقدا الباحث "مكسم رودنسون"من اإلسالم، يقول 
، فقد أخذوا بالخبر الضعيف الشاذ 3"ويتجاهلون كل ما ال ينسجم مع الصورة التي كونوها

في بعض األحيان وحكموا بموجبه واستعانوا بالشاذ الغريب فقدموه على المعروف 
لنقاد ونبهوا المشهور وعولوا على الشاذ ولو كان متأخرا وكان من النوع الذي استغربه ا

  .إلى نشره، تعمدوا ذلك ألن هذا الشاذ هو الذي يحقق هدفهم في إثارة الشك
  : المنهج الشمولي التعميمي -7

ية لتتحول إلى ظاهرة، ومن ثم تقديم تصورات برعة الغويتجلى ذلك بتعميم الواق    
لفلسفة وأحكام عامة وتجلى هذا المنهج عند المستشرق األلماني ديبور في دراسته عن ا

                                                             
 .2002، 1دار المدار اإلسالمي، ليبيا، ط سامي الحاج، نقط الخطاب االستشراقي، - 1
 .439أنور الجندي، اإلسالم والثقافة العربية في مواجهة االستعمار، مطبعة الرسالة في مصر، ص - 2
 .1978الصورة الغربية والدراسات الغربية اإلسالمية في كتاب التراث اإلسالمي،  - 3
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ذات المضمون العنصري في الحكم على الجنس  "ريفان"، فقد تبنى نظرية ةاإلسالمي
ال ينتج إال فلسفة انتقائية قائمة على االقتباس فطبيعة الرؤية السامي بأن فكره عقيم 

االستشراقية وال سيما في الفلسفة تصدر عن مركزية أوروبية شديدة التعصب وتعمل دوما 
هدف عند هؤالء أو بعضهم ليس فهم الفلسفة اإلسالمية ذاتها بل استكمال على تكريسها، فال

فهمهم للفكر األوروبي فالحياة في دار الخلفاء طافحة بالترف واالنغماس في الشهوات، 
ففان فلوتن وهو من كبار المتخصصين في التاريخ اإلسالمي وقف عند الطبري على خبر 

من بيت مالها، الذي كان على خزانته عبد اهللا بن  استدانة والي الكوفة سعد بن أبي وقاس
مسعود رضي اهللا عنه فاستقصى الخازن الحاكم واشتد في مطالبته فاستمهله سعد أعين 
الحاكم فعزل سعدا وأقر ابن مسعود على عمله فجعل هذه الحادثة الفردية ظاهرة عامة 

  تمثل المجتمع اإلسالمي آنذاك
  : منهج الشك واالفتراض -8

مقتضى هذا المنهج يشك الباحث في الواقعة التاريخية أو ينفيها إذا اقتضى األمر ب    
من غير أن يقدم دليال على ما ذهب إليه، ويقابل ذلك افتراض وقائع واستنتاجات معينة، 
ففي الحالة األولى يشك فيما هو أقرب إلى الحق بينما يصدق في الحالة الثانية ما هو 

منها من استعمال ربما ونستطيع أن نفترض ولعل واالحتمال أقرب إلى الباطل ويكثر 
األقرب، وقد تلقفها عدد من الباحثين العرب وال سيما النصارى منهج كجرجي زيدان 
وفيليب ولويس شيخو كما تبناها بعض األدباء المسلمين كطه حسين في كتابه ذائع الصيت 

األحكام واصطياد الشبهات في الشعر الجاهلي حيث غالة في الشك وبالغ في إطالق 
  .وتضخيمها، ولم يوفق في أحيان كثيرة على إيراد دليل على بعض أحكامه

وأما االفتراض فقد افترض بعضهم أن فكرة عالمية الرسالة جاءت فيما بعد وزعم بالشير 
محفوظة في الصدور، أما المكتوب فال  أن معظم نصوص الوحي كانت عند وفاة النبي 

خ جزئية دونت بطريقة بدائية يصعب قراءتها بينما يفترض بعضهم أن يتجاوز بعض نس
إلى تدوين المصحف بأن اليوم اآلخر يزداد بعدا  الحاجة دفعت الصحابة بعد وفاة النبي 
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ليغير األحكام التي بلغها سابقا لعدم تناسبها مع  إليها النبي  وأن النسخ وسيلة لجأ
  .األحداث التي عرضت له فيما بعد

  : منهاج البناء والهدم -9
في هذا المنهج يقوم المستشرق باإلطراء على الظاهرة التي يدرسها أو على     

جوانب ثانوية منها، ثم يأتي دور الهم حيث يجرد تلك الظاهرة من أهم مقوماتها وأركانها 
على نحو يؤدي إلى سقوطها أو يكاد، فالمفكر الفرنسي غوستاف لوبون سر في كتابه 

لحرب أفكار صحيحة ومعتدلة عن اإلسالم وأشاد كثيرا بكتابه ونبيه ثم ما لبث حضارة ا
بالصرع والهوس ثم يجعل القرآن من شواهد  بعد جملة وافرة من الثناء أن رمى النبي 

عبقريته، وهو دون كتب الهندوس قيمة، وينكر شموليته وأنه مؤقت بعصره، فال يحقق 
  1.له سبب تخلف المسلمينحاجات الفرد في عصور الحقة بل يجع

  : منهج المطابقة والمقابلة -10
استخدم بعض المستشرقين هذا المنهج في تحقيق النصوص التراثية ونشرها، وقد     

برعوا في ذلك وأجادوا إجادة ال ينكرها منصف، فكتب كثيرة لم تر النور إال على أيديهم 
ك اطالعهم على آالف النسخ وقد ساعدهم على ذلك تضلعهم بعدة لغات وإتقانها، وكذل

المخطوطة وارتحالهم للوقوف عليهم وال ينبغي أن يقصر اللّسان على مدحهم في هذا 
الجانب، فقد عملوا على حفظها وصيانتها من التلف بعناية فائقة، وفهرستها فهرسة نافعة 
تصف المخطوط وصفا دقيقا، وبذلك وضع تحت تصرف الباحثين بال إجراءات معقدة، 

وكلها مفهرسة مئات اآلالف، كما يحمد لهم صبرهم الدؤوب عددها في جامعاتهم  وقدر
على البحث والتقصي، لكن هذه الطريقة لم تسلم من الخطأ، ألن بعضهم حاول تطويع تلك 

   2.النصوص، لكي تخدم قضية آمن بها وسعى لتقريرها
    

                                                             
 .1/169عماد الدين خليل، المستشرقون والسنة النبوية،  - 1
 .1/171ساسي سالم الحاج، الظاهرة االستشراقية وأثرها في الدراسات اإلسالمية،  - 2
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  -فيات والمرجعياتقراءة في الخل –في الميزان  االستشراق: عشرالمحاضرة الرابعة 
يعد الحفر في الخلفيات الفكرية والتاريخية، الهتمامات المستشرقين باألدب العربي،     

  .بعض الباحثين العرباهتمام التي استرعت من أهم أشكال البحث 
    ال تستند في الكثير "ألي باحث فحص أعمال المستشرقين، فسوف يلفيها  وإذا عن

ي درجنا عليها، وال تحتكم إلى المنطلقات التي نشأ عليها من األحيان على المسلمات الت
فهم النقد العربي، وهو ما يفرض علينا إعادة قراءة المقاربة االستشراقية، في سبيل 

فلسفتها وآلياتها وغاياتها، وتقديم وأخطائها، والبناء على ثمارها وإيجابياتهان بروح علمية 
  1."ا عن أي انحياز أو تجنووفق منهج يتوخى الموضوعية سبيال، بعيد

  : ية على المشروع االستشراقية الخلفيات الفكرية الغربهيمن - 
لعل أهم سياق إشكالي تؤطر فيه مسألة الخلفيات النظرية لجهود المستشرقين؛ هو     

األوربي لتعزيز مركزيته الثقافية والمعرفية، على حساب الكيانات ) آلخر(إطار سعي 
  .، المستعمرة آنذاك، والمستغلة اقتصاديا وفكريا)مشالها(العربية الشرقية 

لقد انتعشت الدراسات االستشراقية عامة واألدبية خاصة، في القرن التاسع عشر،     
بيد أن الخلفيات النظرية لهذه الجهود البحثية كانت قد انبثقت من رؤى فلسفية سابقة لهذه 

ة التي عاشتها أوروبا في عصر الفترة، ومتجذرة في عمق التحوالت المعرفية والفكري
األنوار وعصر النهضة، وعبر العديد من المذاهب االجتماعية والسياسية التي اعتملت فيما 

  .بينها، مؤسسة لرؤية جديدة للعالم، انطبعت عليها بقوة السالح
إن الشرق العربي واإلسالمي كان من أهم أجزاء الشرق التي خضعت الهتمامات     

، السيما وأنه طالما راغم أوروبا في جوالت كر وفر، عبر ما يسمى ياالستشراق الغرب
  ).الحروب الصليبية(ب

                                                             
، ص 37، ع2014حبيب بوزوادة، القراءة االستشراقية للموروث األدبي بين الموضوعية واإلجحاف، مجلة جذور،  - 1

 .291، 290ص
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بالشرق، عبر مؤسسة االستشراق، اصطنع المستشرقون  هتمام الغربولذلك وفي ظل ا
  :إزاء مسألة المناهج؛ ثالثة أبعاد في اهتمامهم بدراسة األدب العربي ونصوصه

مقارن، من حيث إن تأثير األدب العربي في بعد أدبي يدخل في دراسة األدب ال -1
اآلداب األوروبية، كان يتم عن طريق إنجازات، في مقدمتها عمل المستشرقين في ترجمة 

 .النصوص واآلثار الكبرى في األدب العربي إلى لغاتهم

بعد حضاري يتمثل في قيام االستشراق بصيانة التراث األدبي واإلسالمي، وفهرسته  -2
ن أهله منه، عندما حل عصر النهضة في تاريخ األدب العربي وطبع بعضه وتمكي

 .الحديث

بعد منهجي أو علمي، يتمثل في المناهج التي اعتمدها المستشرقون في دراسة آدابنا،  -3
هذه المناهج التي تأثرنا بها في حالي سدادها واستقامتها، وعوجها وانحرافها وتحاملها 

  1".على حد سواء
ن المسلمات فإن االحتكاك باآلخر، استلب العناصر المثالية وفيما هو مسلمة م    

للثقافة العربية عموما وللتراث األدبي خصوصا، محققا هيمنة ال مراء فيها لمقولة المنهج 
  ).القلق المنهجي(بوسلطة المنهج، ومؤسسا لما يعرف اليوم في الدراسات النقية 

راقي، ليس فعال مجردا عن مضامينه ينبغي التأكيد، أن النشاط االستش"وفضال عن هذا 
لجعل الشرق موضوعا غربيا، إنما هو ) حب المعرفة(الغربية، وهو ليس فعل أفراد دفعهم 

في حقيقة األمر، ضرب من الممارسة الفكرية التي اقتضتها حاجة العقل الغرب، ألن 
تندرج ضمن ، وإعادة إنتاجها، بما يجعلها )اآلخر(ل، المعطيات الثقافية )كليته(بيشمل 

  2".سياقات المركز، وهو يفكر ويتفكر في شؤون غيره

                                                             
، 2009بالعلوم اإلسالمية، دار الثقافة، الدر البيضاء، محمد الكتاني، مطارحات منهجية حول األدب والنقد وعالقتها  - 1

 .238ص 
، 2004، 1الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط: عبد اهللا غبراهيم - 2

 .215ص
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فإذا كان ذلك كذلك، فما هي يا ترى العوامل الفكرية والتاريخية، التي تحكمت في مسار 
  البحث االستشراقي في مجال الدراسات األدبية؟

  :العوامل الفكرية والتاريخية - 
) الهامش(و) المركز(منظور  ، التي كرستتاهتعد العوامل المعرفية من أهم الموج    

في العقلية األوروبية طيلة القرن التاسع عشر، ونعني بها ذاك المنهج الفكري، الذي دفع 
فلسفة المناهج المعرفية قاطبة،  تبهما تتحدد"أوروبا إلى حرص شديد على منزعين اثنن، 

ع البحث عن اإلنسان وثانيهما منزفأولهما منزع الوعي بأثر التاريخ وفعله في صيرورة 
فقط اصطبغ النسيج الثقافي . 1"الطبيعية واإلنسانية: القوانين المتحكمة في كل الظواهر

ويذكر تاريخ المعرفة . العام بهذين المنزعين، حتى مس جل المعارف الطبيعية واإلنسانية
أوكست (فضال كبيرا للفلسفة التاريخية األلمانية، والفلسفة الوضعية الفرنسية على يدي 

الذي بشر اإلنسانية بتجاوز عهد الالهوت وعهد التفسيرات الميتفافيزيقية لتصل ) نتكو
 Emile Durkheim) (إيميل دوركايم(إلى العصر الوضعي، وعلى نفس الخط عمل 

على إضفاء المنهجية العلمية في دراسة الظاهرة االجتماعية، عبر تلمس ) 1858-1917(
  2.قوانينها الخفية

يات المعرفية لمنزع الوعي التاريخي، حرص أوروبا على أن لعل من أهم التجل    
تحفز في بحث حثيث عن أصولها وفلسفاتها القديمة، منطلقة من فكرة كون الهوية 
األوربية متفوقة، مقارنة مع جميع الشعوب والثقافات غير األوروبية، ال سيما الشرقية 

لميدان المفضل لالختبار، وكان ألسباب تتصل بالتاريخ والجغرافيا هو ا"منها، فالشرق و
االستشراق هو الوسيلة التجريبية التي وظفت للتعبير عن تلك األهداف األساسية، في 

  3".مسار الفكر الغربي قديما وحديثا
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فكرة : والواقع أن ما حدث في أوروبا في البدايات، كان تكريسا لمنطلق فسلفي أساسي هو
في استراتيجية أوروبا التنوير ثم النهضة، وبدافع  إذ لطالما ساد). الوحدة واالستمرارية(

من نرجسية مرضية، أن تنبش في تاريخها الغابر إلى اليونان واإلغريق واليونان، فترشح 
في نسق التاريخ وأحداثه وغائيته، في ) الوحدة واالستمرارية(منه ما يدل على مسحة 

 هان األوروبي بحضارته وفكرخطية تفضي إلى نهاية محددة، فيها يتفوق اإلنس متتالية
فبعد أن كان المنهج المعمول به هو السرد التاريخي، بتتبع مسار أوروبا تاريخيا، . وعلمه

تحول هذا المنهج مع بحوث فلسفة التاريخ، مسلكا آخر يستنبط القوانين والقواعد المتعسفة 
  .في تصوراتها ومنطلقاتها

، زمنيا ضمن الممارسات التي وقد أطر الجابري فكرة الوحدة واالستمرارية    
نشطت فيها "انتعشت في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وهي الفترة التي 

الحركة االستشراقية نشاطا واسع النطاق، يهدف إلي إعادة كتابة التاريخ الثقافي األوروبي 
كر اإلنساني بصورة تحقق له الوحدة واالستمرارية من جهة، وتجعل منه التاريخ العام للف

بأجمعه من جهة أخرى، وهكذا فإذا كان مفكرو القرن الثامن عشر قد عملوا من أجل 
إدخال الوحدة واالستمرارية في تاريخ الفلسفة الغربية والفكر الغربي عموما، فإن كل 
القسم األول من القرن التاسع عشر، كان مسرحا لجهود استهدفت تشييد البناء الذي لم يكن 

  1".لعمل فيه مرحلة رسم المعالم العامةا قد تعدى
إن الغاية األساسية من هذا المنهج في فلسفة التاريخ وفق منظور فالسفة الغرب،     

هي الوصول إلى مقولة وحدة التاريخ اإلنساني، في ضوء االعتراف بالقوانين التي تحكم 
أن الرؤية التي ويذهب الدكتور عبد اهللا إبراهيم إلى . المسار التاريخي لألمم والشعوب

ضرورة استنباط األنساق الداخلية التي تتحكم بعملية الفكر، "هذا المنهج؛ هي  يستند إليها
وإبراز األنظمة المسيطرة والموجهة والكامنة في األحداث والظواهر، كل ذلك بهدف 
العثور على وحدة تلك األحداث، وتجانس تلك الظواهر، وبيان وحدتها وتماسكها وغايتها، 
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دف تخليص الفكر من تناقضاته الداخلية، ثم صياغته صوغا متدرجا في نظام زمني به
صاعد ذي غاية، تترتب فيه المفاهيم والتصورات في مرحلة أولى، ثم تخضع فيه 
الظواهر المدرسة لسلطة تلك المفاهيم والتصورات، وذلك بحذف كل ما يتناقض مع 

اتها، وصوال إلى إبراز الظاهرة بوصفها مقاصد المفاهيم التي ركب الموضوع ليوافق غاي
  1".وحدة منسجمة ومتماسكة

ومفهومها العام، تم القيام بعملية انتقائية، ) الوحدة واالستمرارية(وتجاوبا مع فكرة     
فقد . للتواريخ واألحداث التي توافق هوى المركزية األوروبية وحاجاتها في صنع اآلخر

يخ خاضع لقوانين قارة، تسير به في اتجاه مرسوم أن التار"اقتنعت المركزية األوروبية 
فتنقسم أعمال البشر إلى . نحو غاية محققة، فالغاية هي المثل األعلى والمعيار األصل

تلك التي تعجل بتحقيق الغاية، وتلك التي تعرقل، وأخيرا تلك التي ال تؤثر : ثالثة أقسام
. حسنة تستحق الثناء: األولى: يمكن الحكم على كل فئة بموضوعية. سلبا وال إيجابا

كل عمل موافق للغاية المرسومة في . ال حكم لها: والثالثة. سيئة تستحق الذم: والثانية
هذا . التاريخ بئيس ممقوت، وفي الوقت نفسه تافه إذ يعارض ماال يمكن معارضته واتقاؤه

لقوانين، إذا كان في ينه تلك اقليعني أن مرتكبه لم يتقن بعد علم قوانين التاريخ، فيجب إما ت
يتعلق األمر . ذلك حاجة إلى تعليم، وإما معالجته إذا كان يعرفها ويكابر في االعتراف بها

في هذه الحالة بتقويم انحراف، ال باالنتقام من جريمته، والغاية من العالج هو اعتراف 
  2".المنحرف بخطئه وبتحمل مسؤوليته عن كل ما ترتب عن تهوره

على بعض الحركات الهامة، نظر إليها على أنها نشاز أو  اريخالتوإذا عثر في     
استثناء، وأن أصولها ال محالة تمتد في التاريخ الغربي المسيحي، وبهذا المنهج يحصل 

كبت تلك التواريخ األخرى وتدمج في تاريخ واحد هو التاريخ كما يراه الغرب، فال عجب "
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ت التي تتحدث عن الفكر العربي في العصر إذا الحظنا أحكاما متسرعة تزخر بها المؤلفا
إذ بذلك يتم إلغاء االختالفات والتفاوت بين التواريخ كوسيلة لطمس أفضلية ...الوسيط

إحداها في وقت من األوقات، ليبقى التاريخ كما صنعه الغرب هو وحده الذي يحتكر تلك 
نة، والتقدم هو موجهه يتجه نحو غاية معي ساخنااألفضلية، وينفرد بها باعتبارها تاريخا 

  1".األساسي في ذلك
القول عند العارفين بخبايا الفكر الغربي، التأكيد على أن من أهم ما  لغوإنه لمن     

التي هيمنت على الغرب ) التقدم(، فكرة وفلسفة )الوحدة واالستمرارية(انبثق عن فلسفة 
في فترة كان "ظهرت  الثقافي، دهرا من الزمن، وما زال مفعولها ساريا إلى يومنا، وقد

  : الغرب يمارس فيها فعلين متداخلين، يشكالن جوهر هويته الذاتية
إعادة إنتاج غائية لتاريخه، بالبحث عن مقومات ثقافية ودينية وعرفية، تؤصله : أولهما

  .بوصفه كيانا موحدا ومستمرا في التاريخ اإلنساني
ساكن وفاقد للحيوية تقتضي الضرورة  اختزال العلم بالفتح واالحتالل، إلى تابع: وثانيهما

التاريخية أن يخترقه الغرب، ليبث فيه غاية الحياة المحكومة بسير متصل ومحتوم نحو 
والواقع فإن هذين الفعلين ظال موضع عناية استثنائية منذ ذلك الوقت إلى اآلن، . هدف سام

أشكاال عدة، وفق شروط وسيستمران مدة طويلة، مع األخذ بعين االعتبار أن تجلياتها تأخذ 
  2".الظرف الموضوعي للغرب أو العالم

ويكاد "، )الوحدة واالستمرارية(، اتصاال وثيقا مع فكرة الفعالنويتصل هذان     
الحديث عن فصل بينهما يندرج في باب المستحيل، ذلك أنهما من جهة، الموجان اللذان 

كان الوسيلة التي اتبعت في بناء من جهة ثانية ...احتضنا هذا المنهج، أبرزا أهميته، وأنه
المضامين التي تشكل جوهر وغاية الفعلية المذكورين، فإليه يعزي الفضل في إعادة كتابة 

الفكرية والدينية والعرقية، وإليه أيضا يعزى الفضل في : تاريخ الغرب، في كل مكوناته
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ك، أن الغرب تركيب صورة رغبوية أرادها الغرب للعالم، والنتيجة التي تمخضت عن ذل
أصبح ممثال للعمل الغائي الحسن الذي يستحق التقدير والثناء، وتوافق أفعاله الخطة 
القدرية المرسومة والحتمية، ألنها منطقية ومعقولة أما العالم اآلخر فهو بئيس ممقوت، 

الحل األخالقي لهذا التناقض، . ألنه ينافي الغاية المرسومة، ويعارض ماال يمكن معارضته
له إال أسلوب واحد، إذابة العالم في الغرب، أو تغريب العالم، لكي تتحقق الغاية،  ليس

  1".وتمضي اإلنسانية في مسيرتها الظافرة إلى النهاية المحتومة
والحال أن فكرة التقدم، مدمجة مع فكرة الوحدة واالستمرارية، تعني أن بني البشر     

ذا الكمال ترعاه أوروبا، بغاية التقدم محكومون بنمو خطي نحو الكمال اإلنساني، وأن ه
  .نحو صيرورة أفضل

وقد شاع مفهوم التحضر هذا في الحضارة الغربية خالل النصف الثاني من القرن     
السابع عشر، وذلك عندما بدأ الفالسفة آنئذ يتجادلون، حول األهمية التي ينبغي إيالؤها أو 

إذا هي تتويج لنسق من ) التقدم(دبي، فكرة عدم إيالئها، آلراء القدماء وإنتاجهم العلمي واأل
التفكير والممارسة الفلسفية الممتدة في الفكر الغربي منذ عهود متقدمة، مثلتها وعبرت 
عنها مجموعة كبيرة من التصورات والممارسات المتواشجة ببعضها البعض، وهي التي 

  ).المركزية الغربية(تشكل صميم 
سق الذي سارت فيه فلسفة التاريخ عند الغرب، عابد الجابري الن محمدوقد تتبع     

بأن الشعوب هي على الرغم من اختالف األجناس "قد نادى صراحة ) هاردر(واعتبر أن 
واألمم والعصور، أعضاء في مجموعة أكبر، فهي ليست سوى لحظات في تطور العنصر 

قريب أو من  على أن أفكار هاردر المجردة كانت تعني من. 2"اإلنساني نحو هدفه األعلى
) هيجل(ومن بعده ) هاردر: (المتردية، والتي يرجو لها فالسفتها) ألمانيا(بعيد حالة بلده 

كما كان عليه الحال فر فرنسا وبريطانيا، مرتكزين على ) التقدم(، نصيبا من )كانط(و
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 فالتاريخ حسب كانط ال معنى له إال). الوحدة والتقدم: (الفكرة التي تدور على قطبين هما
، )الكل(إذا نظر إليه كتقدم مستمر، ال سيما إذا تأملنا إلى أحداث النوع اإلنساني من زاوية 

قد يكون األفراد الذين يتحدث عنهم كانط أفرادا بشريين . "وليس من زاوية أفراد منفصلين
بالمعنى العادي للفرد، وقد يكون هؤالء األفراد هم الم األوروبية بوصفها تشكل أعضاء 

  1".وعة واحدةفي مجم
هاردر بعيدة عن اإلغناء الفكري، فقد بلغت بعد ذلك أوجها مع  منظوراتلم تبق     

أن تاريخ "حيث انطلق من أطروحة فلسفية تقوم على فكرة الجدل، فهو يرى ). هيجل(
إن . العالم بجميع مشاهده المتغيرة التي تسجلها حولياته، هو عملية تقدم الفكر وتميزه

عبارة عن كل يتحرك حركة تصاعدية نامية، والقوة المحركة له هي التاريخ في نظره 
  2".هناك منطق يحفظ للتاريخ وحدته ويضمن له تقدمه[...] الفكر 
ألن "وروجت أكثر للتصور المادي للتاريخ في الفكر الغربي  الماركسيةكما قامت     

، إنها نظرية في المادية التاريخية ال تتناول الماضي وحسب، بل الحاضر والمستقبل كذلك
وانخرطت أوروبا . 3"الممارسة الثورية بقدر ما هي نظرية ثورية في تفسير التاريخ

، متبنية المنهج التاريخي في )الوحدة واالستمرارية(بمؤسساتها الثقافية في متطلبات نظرية 
  .تثبيت دعائم المركزية األوروبية

ؤية فلسفية واحدة، ولكن مع صحيح أن مؤرخي الثقافية األوروبية لم يكونوا على ر    
تنوع رؤاهم الفلسفة ومناهجهم واختالفها، لم يكن أبدا خارج اإلطار الذي كانوا "ذلك فإن 

يتحركون داخله، والذي كانوا يعملون جميعا على تقويته وتعزيزه، إطار المركزية الغربية 
الوحدة (و بناء األوروبية، وهكذا فإذا كان المنهج التاريخي الذي كان هدفه األساسي ه

في تاريخ الفكر األوروبي عامة، صادرا في ذلك بصورة صريحة أو ) واالستمرارية
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، فإن المؤرخين قد ترجموا فعال 1التي بلغت أوجها عند هيجل) التقدم(ضمنية عن فكرة 
هذه الفكرة وبدأوا بالتأريخ ألوروبا القديمة، فكرا وفلسفة وأدبا وفنا، وانتشر ذلك التأريخ 

القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وهي الفترة التي نشطت فيها الحركة  خالل
  .االستشراقية

بدا جليا إذا، أن من أهم الموجهات الفكرية، التي كرست منظور المركز والهامش     
والمعبرة ضمنيا عن فكرة التقدم، التي ) الوحدة واالستمرارية(في الفكر األوروبي، نظرية 

ى القرن الثامن عشر والتاسع عشر، وهي النظرية التي شجعت على إعادة تمتد جذورها إل
كتابة التاريخ الثقافي األوروبي بصورة تحقق له التقدم واالستمرارية من جهة وتجعل منه 

للبشرية بشكل عام من جهة أخرى، فالتاريخ األوروبي ) المثالي(و) النموذجي(التاريخ 
للفكر اإلنساني كله، أما ما عداه فهو هوامش إن ) يالرسم(و) العام(التاريخ "وحده هو 

حظيت ببعض االعتراف فليس بوصفها عنصرا مقوما لهذا التاريخ العام، بل بوصفها 
  2".معزولة عن النهر الخالد المتدفق من بالد اليونان) بالبحر الميت(أشبه ) بركا(

ن خصوصا، انطالقا من هذا الموجه الفكري سيدرس الغرب عموما، والمستشرقو    
وسيقرأ الفكر األوربي ذلك التراكم األدبي من المنظور الذي نظم به عالمه "األدب العربي 

المعرفي، وفقا لتوقعاته وانتظاراته منه، حتى يضمن التحكم في مظان كينونته وينفذ إليها 
أكثر، يبرز فيها ما يشاء ويختزل ما يشاء، يتصرف في كل ذلك بأدواته اإلجرائية 

مية والمنهجية والنظرية والعلمية، التي توافرت لديه بشكل متقدم خالل القرن والمفهو
  3".التاسع عشر

 
 
 
 

                                                             
 .77، 76، ص ص عابد الجابري، التراث والحداثة محمد - 1
 .27ص  ،هسفن عجرملا - 2
 .37، ص 1999، 1أحمد بوحسن، انتقال النظريات والمفاهيم، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط - 3
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  :الخاتمة
ال شك أن دراسة االستشراق ألدبنا العربي كانت ال تحتكم إلى المنطلقات التي نشأ     

ملة، وحتى وإن كانت هناك بعض المواقف المغرضة أو المتحا. عليها النقد العربي القديم
من جانب بعض المستشرقين فإنه ال يمكن أن نعتبرها مبررا لتجاهل حقيقة الجهود الكبرى 
التي أنجزوها، وال سيما في مجال تحقيق النصوص وفهرسة الموضوعات، والتأريخ 

  .لألدب العربي على نحو جديد
 مستوى. كما أنه ومن باب الموضوعية يمكنا اعتبار مستووين للقراءة االستشراقية    

  .تقني فني ومستوى معرفي منهجي
فقد حقق فيه المستشرقون نجاحا كبيرا وإن لم يخل من النقائص، تمثل  األولأما المستوى 

  .في تخزين المخطوطات وفهرستها وتحديد أماكن ووجدها وتحقيقها ونشرها
شرقون أما القسم الثاني المتعلق بنقد التراث وقراءته ودراسته، فهو الذي لم يوفق فيه المست

  .بسبب عدم تخلصهم من األفكار المسبقة
إن االستشراق قبل أن يكون حالة معرفية حضارية، فإنه يمثل : القول يمكنختاما     

كسر الحواجز على على التطلع إلى غيره، و جبلفاإلنسان ، ملحة استجابة لحاجة إنسانية
م التي ملدى األورا وهذا الشعور يزداد حدة ووتط، ،واختصار المسافاتبينه وبين اآلخرين

ولد لديها رغبة جامحة في فهم الشعوب المحيطة  وهو األمر الذيحققت فائضا معرفيا، 
الباحثة عن تحقيق ، والمختلفةجاءت المشاريع االستشراقية العديدةوفق هذا المنظور و. بها

حيث حاول اآلخر الغربي أن يستوعب  غربية يحاول بسط نفوذه على الشرق،كينات 
وقد بات . ثقافيا كما حقق ذلك على المستويات االقتصادية والسياسية والعسكريةالشرق 

لزاما على الباحثين العرب أن يدرسوا بعناية وموضوعية، الخلفيات والمرجعيات التي 
  . كانت من وراء اهتمام االستشراق بالتراث العربي عامة والتراث األدبي خاصة
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