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��فحةالص��العنوان
12-��7يباجةالد��

��غة�العربية�كلمة�رئيس�المجلس�األعلى�للّ
��صالح�بلعيد�:روفيسورپال

11-18��

��الملتقى�كلمة�المشرفة�على
��زوليخة�خراز�أ.

19-22��

��جنة�العلميةاللّكلمة�رئيس�
��حبيب�مونسي�.د�أ.

23-26��

غة�العربية�المستشرقين�في�تيسير�تعليم�وتعلّم�اللّ�العلماء�جهود
رهااطقين�بغيللنّ

��سمية�بن�اسعيدي�أ.�������������������������������������������������

��
27-48��

��ميدان�في�فولف�ديتريش�فيشر�وجهوده��األلماني�المستشرق
��العربيحو�النّ

أحمد�دهلي�أ. �

��
49-64��

��االستشراق�وعلوم�الفالحة�والبيطرة�والري
��ـ��أنموذجاـ�البن�العوام�اإلشبيلي�)�ةالفالحة�األندلسي(�كتاب

��أحمنه�مشاشو�أ.

��
65�-90��

ف�األول�من�القرن�التاّسع�عشر�ستشرقون�واللغة�العربية�في�النّصالم
ـ�ي�أنموذجايسلفســتر�دي�ساس�ـ

��إلهام�شافعي�أ.

��
91�-110��

��الخطّاطة�اآليبيرية�نورية�غارسيا�ماسيب�
��وجهودها�في�بعث�أصالة�الخطّ�العربي�وتقديمه�للعالم�الغربي.

��د�ونَّاسيــحمأ�أ.
��

��
111-144��
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��منهج�بروكلمان�في�فهرسة�كتب�اللغة�واألدب�من�خالل�كتابه�
)تاريخ�األدب�العربي(��

��وشعشوعة�رابحب�د.

��
145-162��

��ناصر�الدين�دينيه،
�����الجزائر�وأعتنق�اإلسالم�على�أرضها�ان�مستشرق�أحبفنّ�

����
��أ.�سناء�رمضاني

��
163-182��

��ربيـــــخدمات�المستشرقين�األلمان�للتّراث�الع
��متميزة�آلنا�ماري�شيملمعالجة�تحليلية�لرؤى�علمية�ـ�

��ـ�وزيغريد�هونكه
�د�سيف�اإلسالم�بوفالقـةد.�محم��

��
183-210��

��اپة�إلى�أوروقافة�العربيسلفلستر�دي�ساسيي�ودوره�في�نقل�الثّ

��بوزياني�هاجرأ.��–شارف�مريم�أ.����

��
211-228��

�المنع �العالمي �االستشراق �مؤتمر �سياقات �في �العربية قد�اللغة
سهامات�رواد�المدرسة�االستعمارية�م�بين�إ1905أفريل�بالجزائر�في�

���.وردود�الفعل�الوطنية�تُجاهها
��محمدأ.�صدوقي�أ����������������������������������������������������

��
229-244��

ليفي�بروفنسال�وتحقيق�تراث�المغرب�اإلسالمي�
–ية�من�إنشاء�كتاب�الدمجموع�رسائل�موحدةولة�المؤمني����������

��ـأنموذجاـ�
��دريسي�عائشة�أ.

��
245-256��

وية�بيرة�النّوالس�انيپاالستشراق�اإلس
)فيدال�أنموذجا)ن�لـمونتيروآد�حياته�والقرسيرة�محم��

بقاقه�علـي  .�أ
��

��
257-278��
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��جهود�المستشرق�أوغست�فيشر�في�خدمة�اللغة�العربية
��التّاريخي�أنموذجا)�غوياللّ(المعجم�

��دحمان�بونوة�عويشة�أ.

��
279-304��

��العربي�غويثراء�الدرس�اللّإصنيع�برجشتراسر�ودوره�في�
��غادة�شافعه�أ.

��
305-324��

��جهود�المستشرقين�في�الصناعة�المعجمية�العربية
�����������������������������-�دراسة�إحصائية�-

��سميرة�شارف�أ.ـ��مريم�قمرود�.أ����

��
��

325-362��

شميلآنا�ماري�(ة�المستشرقة�األلماني(��
��د�أمينطاهير�محم�أ.

��
363-384��

استثمار�االستشراق�في�خدمة�العربية�من�خالل�االقتراض�اللّغوي�من�
� �أخرى، �لغات �إلى �الغرب)(�كتابالعربية �على �تسطع �شمس�العرب
��_.أنموذجا_)�هللمستشرقة�(زيغريد�هونك

��بلخير�مصطفى�أ.

��
385-398��

��)برجشتراسر(�المستشرقآراء�
وجهوده�في�القضايا�الصوتية.ة�العربي��

��سميرة�عبد�المالك�أ.ـ�ية�شارف�ناد�أ.

��
399-420��

��ببصمة�حوي�العربيريخ�للفكر�النّاالتّ
��نبيلة�قريني�أ.

421-442��

��المعجمية�العربية�عند�المستشرق�األلماني�فيشر
��نرجس�بخوش�أ.

443-466��

��ة�عند�المستشرقينغوياللّس�صناعة�المعاجم�أس
��ودورها�في�خدمة�اللغة�العربية�وإحياء�تراثها

ة�موازنة�بين�معجم�أوغست�فيشر�ومعجم�رينهارت�دوزيدراسة�وصفي���
��.نوارة�بلقاسم�بوزيدة  .�أ

��
467-488��
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بين�ترجمة��ب�العربياأللمان�في�إحياء�تراث�الطّ�جهود�المستشرقين
النّة�وتحقيق�المخطوطات�الغربيةصوص�العربي��

�ـأنموذجا�مايرهوف�ماكس�ـ�
��ختار�بن�ونانأ.�هاجر�م����������������������������������������

��
489-506��

الصوتيمن�خالل�كتابه:�)جان�كانتينو(ة�عند�ات�العربي��
�ةدروس�في�علم�أصوات�العربي�

��د�بوداليمحم�د.

��
507-526��

قراءة�في�كتابات�كراتشكوفسكي�وسي�واألدب�العربياالستشراق�الر��
��حبيب�بوزوادة�د.�

��
527-556��
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تفتّحت�الحضارة�اإلسالمية�على�اآلفاق�اإلنسانية�الواسـعة�مسـتجيبة���:�الديباجة
ب�له�معيال�ينض�ن،�فـي�شـتّى�حقـول�العلـم�����لمتطلبات�التّجديد�المتواصل�الذي

ة،�وهذا�العطاء��والمعرفة�وفي�إبداع�الفنّون�واآلداب،�في�أوجهذه�الحضارة�اإلنساني
ها�عليها�باحثّون�ومؤلّفون�كانوا�يمسكون�باألقالم�لمة�شنّاضت�لهجمات�ظفإنّها�تعر

كمعاول�للهدم�والتّجريح�والتّشويه�في�عمل�باطنه�فيه�خدمة�العلم�والمعرفة�والبحث�
����اإلسـالمي�وظاهره�من�قبله�الهجوم�على�التّـراث�العربـي�،والثّقافـة��التّاريخي

ة�وتحريف�الوقائع�التّاريخيف�الحقائق�الثّابتة�أولئك�مـن�اصـطلح���اإلسالمية،�وتزيي
ا�بحثا�وسـعيا�وراء��پدون�من�أوروبين�والمستشرقين�الذّين�أخذوا�يفهم�بالمستعرعلي

يعودون�إلى�بلدانهم�بـذخائر���الحصول�على�الكنوز�التّي�زخرت�بها�الحواضر،�ثم
ة�بتحقّيقها�ونشر�ما�يرون�أنّه�جدير�منها�بالنّشـر��ها�والعنايخطّوطات�لدراستمن�الم

أن�حقيقة�الشّرق�هي�دراسة�اللغة�العربية�للتّعمق�والولوج�في�حضارة�نوا�بعد�أن�تيقّ
ف�طائفة�مـن�هـؤالء�المسـتعربين����مانة�العلمية�تقتضي�منا�أن�ننصواأل�العرب،

لنّزيه،�الـذي�أظهـر�مـن����ا�ف�األمينم�المنصوالمستشرقين،�فهم�ليسوا�سواء�ففيه
ى�إحيـاء�الفنـون���تبنّو�في�خدمته�للعلم�ولإلنسانية،��أعماله�التي�نشرها�أنّه�مخلص

والعلوم.�نبغ�منهم�علماء�قاموا�بنشر�نفائس�جليلة�من�التّراث�العربي،�فانتهت�إلينـا��
ّابن��وفهرست�،ومفاتيح�العلوم�،مينة�نحو:�معجم�البلدان،�معجم�األدباءرر�الثّتلك�الد

حالت�التّي�فتحت�ديم،�ابن�جبير،�ابن�بطوطة،�إلى�عشرات�الكتب�الجغرافية�والرالنّ
ة�بوصـفه���أمامنا�معرفة�درجة�ورقية�فاكتسى�االستشراق�أهميالحضارة�اإلسالمي

في�مختلف�أشكال�تفكيره�وتعبيره�على�معرفة�تصو�اإلسالمي�ة�عن�العالم�العربيري
�مراإلطالع�على�ما�أنتج�في�هذا�الميدان،رالتّاريخ،�ومن�الض�وري��العـالم��وخاص�ة�أن

هب،�وخلفت�أعماال�ضخمة�في�حاجة�إلى�إعادة�القـراءة��يحفل�بأعالم�نقشت�أسماءها�بالذّ
��)August Fischer/فيشـر�(و�)Fleischer/فالشـير�(�:والدراسة،�ومن�هؤالء�األعالم

ــك( ــان�(،�)�Johann Fück/يوهــان�ف ــد�(،�) BrockelmannCarl/بروكلمك إيفال
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/Ewald��()برجشتراست�/rGotthelf Bergsträsseفجـاءت�شـهادتهم���رهم،�)،�وغي
ة،�واعترافا�بنبلها�فقال�بعضهم�فيها:��حبا�وتقديرا�للغة�العربي���

ين�فال�يوجد�شـعب��وإذا�استثنينا�الص"�:اوجست�فيشرقال�المستشرق�األلماني�

�".له�الفخر�بوفرة�كتب�علوم�لغته�غير�العرب�أخر�يحقّ
وللوقوف�على�جوانب�من�عطاءاتهم،�واستعراض�نماذج�من�هـؤالء�األعـالم���
المستشرقين�الذّين�نقدر�لبعضهم�جهودهم�في�إحياء�التّراث�العربي�اإلسالمي،�وفي�
�خدمة�الثّقافة�اإلسالمية�واللغة�العربية،�وما�ابتكروه�فـي�شـتّى�فـروع�المعرفـة����

�المجلس�األعلى�للغة�العربيـة�وفضلهم�في�نقل�العلوم�وإبداعاتها،�إرتأى��همجهودوب
للوقوف�على�إسهاماتهم�وإنجازاتهم،�من�منظور�ما�قد�موه�للغـة��تنظيم�ملتقى�وطني

��ة،�وماذا�فتحوا�من�مواقع�كانت�مـن�المقـدة�من�قضايا�تحسينيس،�وكيـف��العربي
��...والتّاريخي�والفلسفي�،والنّحوي�،ينيعالجوا�قضايا�التّراث�الد��

��:اإلشكالية*�
��ولتبين�ذلك�يجيب�الملتقى�على�التّساؤالت�اآلتية:���
ما�هو�الركام�المعرفي�الذي�بصمه�هؤالء�بمناهجهم�وبأفكارهم؟-
تطويريـة�أفـادت���ما�هي�المنهجيات�التّي�اعتمدوها،�والتّي�أعطت�نتـائج��-

العربية�في�كثير�من�أبعادها؟
هل�عملوا�على�نقل�العربية�من�سبات�قرون�االستهالل�إلى�عربية�اإلبداع؟-
هم�أفسدوا�علينا�بضـاعتنا��بهة�قائمة�حول�هؤالء�بأنّهل�ال�تزال�نظرات�الشّ -

ا�به�من�مناهج؟وبما�أقر
-مه�هل�صدقت�فرضيموا�ما�لم�يقدة؟اتهم�في�أنّهم�قدالعرب�للغة�العربي
عد�قيمة�مضافة�يستأنس�بها،�أم�راكموا�ل�أضاف�هؤالء�لعلوم�العربية�ما�يه-

تراثنا�بركام�معرفي�لم�يكن�في�المستوى�المطلوب؟
لة�العقل�العربي،�مع�ما�يحمله�مـن��األيس�فيهم�رجل�رشيد،�نزيه،�أقر�بأص-

خروا�به.تفن�يبالعرب�أ�علم�ودقة�في�المالحظة،�وفي�نشاط�علمي�أحقّ
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تلكم�مجموعة�من�اإلشكاليات�والتّساؤالت�واألهداف،�نـروم�أن�يجيـب�عنهـا����
��الباحثون،�بالتّعمق�في�محور�من�المحاور�التّالية:

ومعرفـة��لعربية،�وحفـظ�سـالمة�اسـتعمالها،����خدمة�اللغة�ا:�أھ�اف�ا������*�
وجهودهم�الكبيـرة��)�المستشرق�والمستعربر�العرب�(المختصين�والباحثين�من�غي

صة�تقدم�مشروعاً�طويل�مدى؛�يكون�في�كّل�مجاالتها�النتقاء�مجموعة�عمل�متخص
��.مدونة�المجلس�األعلى�للغة�العربيةبمثابة�
:! �ور�ا������*��
؛:�علماء�برزوا�في�علوم�اللغة�العربيةا�� #ر�ا	ّول�-
��والهندسة؛ياضيات،�الجبر�:�علماء�برزوا�في�الرا�� #ر�ا�&ّ�%$�-
��:�علماء�برزوا�في�الفيزياء�والكيمياء؛�ا�� #ر�ا�&ّ��'�-
��ي؛:�علماء�برزوا�في�علوم�الزراعة�والرا�� #ر�ا�ّ�ا�)�-
��في�الطّب،�والصيدلة،�وعلم�التّشريح؛�علماء�برزوا: ا�(�!
ا�� #ر��-
��في�الجغرافيا�والرحالت؛�علماء�برزوا: ا�ّ,�دسا�� #ر��-
��في�علم�الحيل،�والتّعمية؛�علماء�برزوا: �)ا�� #ر�ا�ّ,��-
��في�اآلداب�والفنون.�علماء�برزوا ا�&ّ�!.:ا�� #ر��-

:ا��ّ�/��ا�����ّ���������*
صالح�بلعيد؛�:روفيسورپ:�الالرئيس�الشّرفي�للملتقى -
؛أ.�د�الحبيب�مونسيرئيس�اللّجنة�العلمية:�-
زوليخة�خراز؛أ.�المشرفة�على�الملتقى:�-
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��صاحل�بلعيد�الپروفيسور:���������������������������������������������������

��رئيس�الس�األعلى�للّغة�العربية
��

في�التّعريف�العام�لالستشراق�هو�قصد/�حب/�غُـرم�بالشّـرق،�أو���ـ�الديباجة:�
الحضارة�الشّرقية:�المشرق�العربي،�وشرق�آسيا؛�بما�للشّرق�من�عـادات�وتقاليـد���
ولغة�ودين،�وارتبط�هذا�المصطلح�في�البدايـة�بالرحالـة�والمغـامرين�والسـياح�����

ستكشفين.�وأما�االستعراب�فهو�االندماج�اللغوي�في�اللغة�العربية�من�قبل�غير�والم
أهلها،�وهو�اندماج�نفسي�في�العربية�بمـا�تملكـه�مـن�عـادات�وحكـم�وأمثـال�������
ومسكوكات�ودين�لحد�التّماهي�في�العرب�ليصبح�األجنبي�مـنهم.�ولهـذا�طغـت����

رقية�التي�تتعدى�المشرق�العربي�التّسمية�على�الشّرق�العربي�أكثر�من�الحضارة�الشّ
لتمس�الحضارة�الشّرقية�التي�نجد�فيها�األتراك�والفرس�والهند،�وما�يتبع�ذلك�مـن��
المسلمين�في�قارة�آسيا.�وكانت�ظاهرة�االستشراق�في�البداية�في�حـب�المغـامرة���
الستكشاف�الشّرق�في�لغته�وعاداته�وسلوكه�وحضارته،�ويعود�ذلك�إلى�الفتوحـات��

ثمانية�التي�مست�آسيا�الوسطى�وأورپا�الشّرقية�وتطور�المفهوم�عند�األورپيـين��الع
وأصبح�مؤسسة�استعمارية�للتّعامل�مع�المشرق�بصفّة�عامة�بغية�استهدافه�تمهيـداً��
لالستعمار،�أو�بغرض�االستيالء�على�ثرواته�واستغالله�في�التّنـافس�بـين�الـدول����

أضحى�االستشراق�ظاهرة�تخطيط�أولية�السـتعمار��االستخرابية.�ولما�أصبح�كذلك�
قادم؛�بغرض�فهم�الشّرق�والتّعرف�عليه�عن�طريق�االنـدماج�اللغـوي�أو�الـديني����
وتقمص�كّل�مظاهره�من�أجل�إيجاد�موقع�حقيقي�للتّأثير�والتّأثّر،�وكـذلك�بغـرض���

تشـرقين��جمع�المعلومات�والبيانات�التي�تُسهل�عمليات�السيطرة،�فكان�بعض�المس
على�إلمام�تام�بالشّرق�من�خالل�إنجازات�دراسات�ميدانيـة�واجتماعيـة؛�تمهيـداً����
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،�حتى�أصـبح��هة�على�الشّرق�الذي�امتدت�حدودسيطرللللغزو،�وخلق�إمبراطورية�
ظاهرة�عامة،�ومس�قارة�أفريقيا�التي�تجمعها�الكثير�من�القواسم�المشتركة�والقـيم��
الحضارية�من:�دين+�عادات+�قيم+�منظومة�فكرية...�ويمكن�تصنيف�المستشرقين�
��مدرسـاني�ه�علميه�استعالئي،�توجه�استخباراتي+�توجهاتهم�إلى:�توجحسب�توج

كان�يحمل�منهجاً�إيديولوجياً�يدور�في�البحـث�عـن�الفكـر����وكّل�توجه�في�البداية�
الحضاري�للشّرق�في�الموسوعة�التّراثية،�أو�في�التّراث�المتخصص،�أو�في�التّفتّح�

��على�العلوم�اإلنسانية.��
راسـات�التـي���الدحملت�:�لقد�ـ�ارتباط�االستشراق�بالفكر�والثّقافة�والمعرفة1

�ستشراق،�وإن�تـم�االاسم�اً�وثقافةً�ومعرفةً�فكر�رق�من�قبل�الغربتعرفت�على�الشّ
الخامس�عشر�الميالدي،�ثم�شهدت�طفرة�كبيرة�فـي��القرن�تكثيف�هذه�المعرفة�منذ�

عت�أهـداف��تنوو�.الميالدي�اسع�عشرامن�والتّالثّ�ينفي�القرن�االستعمار�الغربي�ظّل
وكان�على��،اإلسالميالعربي�و�عالمنافي��ةراسات�االستشراقيالدحمولة�ومضامين�

في�عمومها،�ولكن�هناك�من��بشيرلالستعمار�والتّاألمثل�ريق�الطّالبحث�عن�رأسها�
كان�يبحث�للتّعرف�واإلفادة�من�تراث�الشّرق�بصفة�عامة،�والبعض�يريـد�خدمـة���

ور،�وإقامـة�المناقشـات���خدمة�جليلة�بإعادة�إخراجه�للنّ�واإلسالمي�راث�العربيالتّ
ـ���وإدارة�الحوار�في�قوة�ة�حوله،العلمي واهر�المحصول�العربي�المكنوز�ويحمـل�ج

لتحقيقها��يستفيد�منه�العالم،�ولهذا�رغب�البعض�الوصول�إليه�بداية�من�المخطوطات
آليات�العصر،�وهذا�لما�وجدوه�من�لمنهج�المعاصر،�ثم�جعله�يستجيب�ات�اوفق�آلي

ولية،�وبخاصة�مـا�طبـع�فـي����بالعمق�والشّمي�الحقائق�وتقص�،ةوح�العلميالرغلبة�
الخالفة�اإلسالمية.�وهذا�الذي�أفاد�العربية�في�بعدها�العلمي�بما�أبـدع�المنظّـرون���
المنشؤون�لمثل�تلك�األعمال�المؤسسة،�وتلك�عالمة�من�عالمـات�الشّـرقية�إلـى����

مـا���على�تحيينه�واإلبداع�فيه�من�خـالل�اآلخر.�وأراد�هؤالء�المستشرقون�العمل�
ائق�جديدة�لم�تكن�معروفة�أيام�الركود�العربي،�أو�في�عصر�الـدويالت��بصروا�بحق
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وعصر�االنحطاط�العربي،�وبخاصة�منذ�بداية�االستعمار�الذي�أجهض�كّل�تقدم�في�
الفكر�العربي،�بما�سلّطه�من�قهر�في�الفكر�العربي/�الشّرقي،�وكـان�ذلـك�غـزو����

شّرق�ملحقاً�به،�أو�يكون�قاعدة�للسـوق��ثقافي،�أو�استعمار�ثقافي�استيطاني�يجعل�ال
��لمنتوج�الفكر�الغربي�فقط.��

ية�فـي�وضـع���پال�ننكر�الدور�االستخرابي�للدول�األور�ال�بد�منها:�ـ�حقائق2
سياسة�سوسيولوجية�لمصالحها�التّدميرية�في�الشّرق،�وهذا�بواسطة�تلك�الدراسـات��
التي�أعدها�بعض�المستشرقين�العسكر�أو�الجواسيس�الذين�كانوا�العـين�الكاشـفة���
للشّرق�والعالم�العربي�في�تقديم�صور�وخرائط�ودراسات�تمهيدية�الستعمار�سـهل��

تيطان،�والتّحكّم�في�رقاب�المشرقيين�بالقوة�العسكرية،�وهذا�تبشيري�للمسيحية�واالس
األمر�حصل،�ولكن�ليس�كّل�المستشرقين�على�كفّة�واحدة،�بل�هناك�من�النّـزيهين��
الذين�عشقوا�سحر�الشّرق�وأغرموا�به،�وأبدعوا�في�تصويره�بلغتهم�وباللغة�العربية�

نهم�للتّغني�بهـا،�بـل�إن���التي�أصبحت�جزءاً�من�صورة�العشق�الذي�دفع�الكثير�م
بعضهم�أغرم�حباً�وحسن�إسالمه،�وعاش�في�حضن�الشّرق.�فال�ننكـر�فيوضـات���

ال�تعرف�لهـا�طفولـة�وال�شـيخوخة".����(أرنست�رينان)�الذي�قال:�العربية�جميلة،�
وأمير�شعراء�ألمانيا�(يوهان�فيخته)�الذي�كان�منبهراً�بسـحر�الشّـرق�وباإلسـالم����

(الديوان�الشّرقي�للشّاعر�الغربي)�ونجد�تبجيله�لليلة�نزول��وكتب�ديوان�شعر�وسمه
ة،�وأعظم�مهـاجر��ص�البشريالقرآن�الكريم،�وكتب�عن�النّبي�محمد�وقال:�"إنّه�مخلِّ

في�التّاريخ"�وقد�نبغ�في�اآلداب�بكتابه�المشهور�(فاوسـت)�الـذي�اسـتوحاه�مـن�����
في�أية�لغـة�مـا�حـدث�فـي�����حضارة�لغة�الشّرق�(العربية)�وقال:�"ربما�لم�يحدث�

��التّكامل�بين�اللغة�والروح�في�لغة�اإلسالم".��
�ة�والعقل�العربيلقد�كان�النّزيهون�من�المستشرقين�عمالقة�في�األخذ�بميزان�القو
والمشرقي�وهم�يتحدثون�عن�تعليم�العربية�لغير�النّاطقين�بها،�وعن�مناهج�تـدريس��

تحقيق�التّراث�العربـي،�وعملـوا�علـى�����العربية�للفطريين،�وعن�مناهج�حديثة�في
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التّرويج�للعربية�في�بلداهم،�بل�فتح�بعضهم�أقساماً/�كليات�للغات�الشّـرقية.�وكـان���
علينا�في�هذا�المقام�أن�نجلي�األفضال�غير�المعروفة�أو�التي�طغت�عليها�الصـورة��

أعطـى�لإلسـالم���التّدميرية،�بأن�المستشرقين�فيهم�من�انفتح�على�الثّقافة�الشّرقية�و
والعربية�ما�يستحقّان�من�مقام؛�بانغماسهم�في�آداب�الشّرق،�وما�كتبه�البعض�مـنهم��
عن�الشّرق،�وقد�أعطوا�الفضل�الكبير�للكلمة�العربية�وخطّها�الجميل�ما�تستحقّه�من�
عناية.�والمهم�أن�هؤالء�ما�انحازوا�إلى�تلك�النّظرة�االستعالئية�للحضارة�الغربيـة��

��رة�للحضارات�األخرى.��المحتق
ما�أحوجنـا�فـي�وقتنـا�����ـ�متطلّبات�الحاضر�تجاه�االستشراق�واالستعراب:3

المعاصر�إلى�مزيد�من�تفتّح�الحضارة�اإلسالمية�على�اآلفاق�اإلنسـانية�الواسـعة���
لالستجابة�لمتطلّبات�التّجديد�المتواصل�بـين�الحضـارة�الشّـرقية�وغيرهـا�مـن������
الحضارات،�وتمتين�حقول�العلم�والمعرفة�باإلبداع�في�الحضـارة�اإلنسـانية.�مـا����

متكامل�يكون�معول�بناء�يمحو�كّل�تجريح�وتشـويه�علـى����أحوجنا�إلى�عطاء�جديد
التّراث�العربي�اإلسالمي�والثّقافة�اإلسالمية،�ومـا�جـاء�مـن�تحريـف�الوقـائع������
التّاريخية،�وتزييف�الحقائق�الثّابتة،�وبخاصة�تلك�النّصوص�التـي�جـاءت�ممـن����

ا�بحثاً�وسعياً�پوردون�من�أوربين�والمستشرقين�الذين�أخذوا�يفاصطلح�عليهم�بالمستع
وراء�الحصول�على�الكنوز�التّي�زخرت�بها�الحواضر�العربية�في�المشرق،�أو�عند�
المسلمين،�ثم�يعودون�إلى�بلدانهم�بذخائر�مـن�المخطوطـات�لدراسـتها�والعنايـة�����

أن�حقيقـة�الشّـرق�هـي����بتحقّيقها،�ونشر�ما�يرون�أنّه�جدير�بالنّشر�بعد�أن�تيقنوا�
��ية�للتّعمق�والولوج�في�حضارة�العرب.��دراسة�اللغة�العرب

�منّا�أن�ننصف�طائفـة�مـن�هـؤالء�المسـتعربين�����وإن�ة�تقتضياألمانة�العلمي
والمستشرقين،�فهم�ليسوا�سواء؛�ففيهم�المنصف�األمين�النّزيه،�الـذي�أظهـر�مـن����

وتبنّى�إحيـاء�الفنّـون���أعماله�التّي�نشرها�أنّه�مخلص�في�خدمته�للعلم�ولإلنسانية،�
العلوم�من�قاعدة�الرجوع�إلى�منتوج�الحضارة�الشّرقية.�وقد�أفدنا�من�مستشـرقين��و
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علماء�قاموا�بنشر�نفائس�جليلة�من�التّراث�العربي،�فانتهت�إلينا�تلك�الدرر�الثّمينـة��
جمعاً�أو�تحقيقاً�أو�دراسة�من�مثل:�معجم�البلدان،�معجم�األدباء،�ومفـاتيح�العلـوم���

جبير،�ابن�بطوطة...�إلـى�عشـرات�الكتـب�الجغرافيـة������وفهرسة�ابن�النّديم�ابن
والرحالت�التّي�فتحت�أمامنا�معرفة�درجة�ورقّي�الحضارة�اإلسالمية.�وبكّل�ذلـك��
اكتسى�االستشراق�حلّة�علمية�بتلك�األعمال�بوصفها�معرفة�تصورية�عـن�العـالم���

يخ،�ومـن��العربي�اإلسالمي�في�مختلف�أشكال�تفكيره�وتعبيره�علـى�مـر�التّـار���
الضروري�االطّالع�على�ما�أنتج�في�هذا�الميدان،�وخاصة�أن�العالم�يحفل�بـأعالم��
نقشت�أسماءها�بالذّهب،�وخلفت�أعماالً�ضخمة�وهي�بحاجة�إلـى�إعـادة�القـراءة����

/�فيشـر�(و�)Fleischerوالدراسة�أو�التّرميم،�ومن�هـؤالء�األعـالم�(فالشـير/����
August Fischer)و�(�/يوهان�فكJohann Fück(��)�/كارل�بروكلمان)وCarl (

Brockelmann���/ــد ــر�إيفال ــت/Ewaldوالمبشّ  �Gotthelf)�و(برجشتراس

)Bergsträsser�،ة،�واعترافـاً��)�وغيرهمفجاءت�شهادتهم�حباً�وتقديراً�للّغة�العربي
فـال�يوجـد����،ين"وإذا�استثنينا�الص�المستشرق�األلماني�اوجست�فيشر:بنبلها،�فقال�

هي�محاسـن�تـذكر����ر�العرب".له�الفخر�بوفرة�كتب�علوم�لغته�غي�يحقّخر�آشعب�
من�قبل�الغربيين�في�صالح�العربية�إن�لم�نقل�إنّها�محاسن�العربية�التي�تـأتي�مـن���

�Davide/�جسـتس��يداألمريكي�(دڤالنّزيهين�الغربيين�من�أمثال� Justes(الـذي���:
قال:�"إن�الجملة�األلمانية�عشّ�من�الصناديق،�والفرنسية�تتابع�من�الموجات�المتقلّبة�
أحياناً،�والمتالطمة�أحياناً،�والالتينية�قطع�مبعثرة�محيرة،�واإلنجليزية�سـيارة�لـم���
تُجمع�أجزاؤها�جمعاً�كامال؛�وهي�أجزاء�طاغية�وإن�كانت�متجانسة،�وهي�مالئمـة��

والعربية�لعبة�قطار�ملتـزم��لعبة�لطفل�إن�كنت�ال�تعرف�كيف�تسيرها.�ألن�تكون�

بالسير�على�الشّريط؛�وهو�مرتّب�ترتيباً�دقيقاً�في�أجزائه،�وقاطراتـه�المتشـابهة���

حين�تسير�باطمئنان.�ولكي�تكتمل�االستعارة�بهذه�القاطرات�ربما�تحمـل�جـواهر���

وح�الـر�ي�خدمة�العربيـة،�وغلبـة���وهكذا�ال�نعدم�هذا�الوجه�االستشراقي�ف�ثمينة".
متـاز�بـالعمق���في�الدراسات�الشّرقية�في�ألمانيا،�فهـي�ت�وتقصي�الحقائق��،العلمية
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هـو��وة�األخـرى��ما�يبرزها�عن�غيرها�من�المدارس�االستشـراقي�،�لها�ةموليوالشّ
العربي/�الشّرقي،�وما�له�عالقة�بالدراسات�التّأصيلية�فـي�بعـدها���االهتمام�بالقديم�

��.المعجمي��
واجتهدوا�لقراءته��حياتهم�من�المستشرقين�أفادوا�تراثنا،�بأن�أفنواإن�المخلصين�
بل�بصروا�بمناهج�معاصرة�أعطت�لتراثنا�الصـورة�المتواصـلة���قراءة�معاصرة؛�

عبر�األزمنة�واألجيال،�وبرهنوا�على�معجزة�هذا�التّراث�الذي�يصلح�لكـّل�زمـان���
ومكان،�بفضل�تلك�اللغة�الخالدة�التي�ما�لها�مثيل،�ونجد�هـذا�عنـد�المستشـرقين����

المة�قدمت�الكثيـر��األلمان�الذين�يحملون�هذه�الصفة�المائزة.�ونقف�عند�شخصية�ع
للعربية�صاحب�كتاب�(تاريخ�األدب�العربي)�كارل�بروكلمان�رئيس�كرسي�اللغات�
الشّرقية،�وصاحب�أول�معجم�(المعجم�السرياني)�وإسهامه�في�الكتاب�الضخم�مـع��
(زخاو)�في�كتاب�الطّبقات�الكبرى،�إضافة�إلى�كتاب�(تاريخ�الشّعوب�اإلسـالمية).��

�ات�بعض�خدمأن�أوضح�وأودة�والعرب،�وذلك�مـن��المستشرقين�حيال�اللغة�العربي
ما�يلي:�تعلّم�العربية�وتعليمها+�إنشاء�المتاحف�للمخطوطات�العربية+�إقامـة��خالل�

تحقيق�المخطوطـات��+�ةالمخطوطات�العربيندوات�حول�الحضارة�الشّرقية+�حفظ�
العربيتقديم�مناهج�معاصرة�لقراءة�التّراثةة�واإلسالمي�+�+راسات�تأليف�الكتب�والد

حول�الفكر�العربي�إنجاز�معاجم�مزدوجة�اللغات...�جهود�معتبرة�في�واالسالمي�+
اللغات�الشّرقية:�الفارسية�واألوردية�والتّركية�والعبرية�ولغات�الهنود�ولغات�بعض�
األقليات�اإلسالمية+�نشر�العربية�خارج�مواطنها+�ترجمـة�األدب�العربـي�إلـى����

��.��..لغات�األجنبيةال
ة�االستشراق�األلماني�يمتـاز�بالموضـوعي��:�إن�ـ�ميزة�االستشراق�األلماني4

جمع�ونشر�وفهرسـة��في�المستشرقون�األلمان�أكثر�من�سواهم�لقد�أسهم�والعمق،�و
ة�كتب�المراجع�و��ةالمخطوطات�العربيونشـر�المخطوطـات���،�واألصـول�بخاص

�المعجـم�العربـي��)� 1861 - 1788 فرايتـاج�(ة؛�فقد�وضع�المعاجم�العربيووضع�
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الالتيني�في�أربعة�أجزاء،�ثم�وضـ��م�1949-1865فيشر�(�ع ا�للغـة�العربية�)�معجم
ـ���األلماني - )�العربيم�1981-�1909هانزفير�(الفصحي،�وقاموس� ة�للغـة�العربي

�1974العربي،�الذي�صدر�سـنة���-م)�األلماني�1923شراكل�(المعاصرة،�وقاموس�
والقاموس�الضفي�جامعة�1931أولمان�(ة�الفصحى�الذي�عمل�عليه�خم�للغة�العربي�(

قـد�العـربيينِ�أن�يتجاهـل�أعمـال�����دارسٍ�في�األدب�والنّ�وال�يمكن�ألي.�توبنجن
،�وشـاخت��/�شـادو�ليتمان،�وبرجستراشر،�وشـاده�من�مثل��مستشرقين�ألمان�كبارٍ

ر،�ويوحنا�يعقوب...�وإذا�وقـع��وهلموت�رايت��هگتيودور�نولدن،�ويوليوس�فلهوزو
ه�بمدرسة�استشـراقية�حاملـة���ارتباطتركيزنا�على�االستشراق�األلماني�نظراً�لعدم�

ـ�الـر�ة،�ونجـد�فيهـا�غلبـة����ة،�أو�اسـتعماري�ة،�أو�دينيهداف�سياسيأل ةوح�العلمي��
ة،�إضافة�إلى�ميزة��هات�هذه�المدرسةواإلنصاف�على�توجد�مجاالت�الكولونياليتعد

�لفروع�المعارف�الشّ ة،�وفهرسة�رافيگبليويبعلم�البة،�واالهتمام�رقيالبحث�وشموليتها
ةالمخطوطات�وتصنيف�وتحرير�المعاجم�العربي��.��

إنّه�من�الالزم�أن�نقول:�إن�عمالقةً�كباراً�من�المستشرقين�والمستعربين��الخاتمة:
خدموا�العربية�في�بلداهم�وفي�خارج�بلدانهم،�وفي�بالد�العرب�والمسـلمين،�فكـان���
�البعض�منهم�عضو�المجامع،�والبعض�صاحب�فكرة�المعجم�التّاريخي�للغّة�العربية

�،�والبعض�أسلم�ودافع�عن�الـدين�اإلسـالمي��والبعض�عاش�في�الشّرق�وبقي�هناك
والبعض�أنشأ�مكتبات�للعربية�في�بلده...�علماء�عمالقة�كبار�تدين�لهم�اللغة�العربية�
بما�قدموه�لها،�وحقّ�علينا�أن�نعقد�لهم�مؤتمرات�استحقاقاً�لخدماتهم�العلمية،�وعلـى��

ـ��� �Silvestre de Sacyه�يدهم�تخرج�الكثير�من�علماء�األمة،�وهل�ننسـى�مـا�قدم
...�Goldziherتسـيهر��دوگول�Beckerوبيكر��Müllerومولر��Steinthalشتاينتال�و

من�األلمان،�وهناك�من�الهولنديين�والروس�الذين�أفادوا�العربية�في�بـالد�العـرب���
وفي�أوطانهم،�ونحتاج�إلى�البحث�عن�منتوجهم�ووضعه�في�الميزان؛�لنكون�علـى��

النّزيه،�ولكي�ال�يقع�الظّلم�على�أحد�من�خالل�التّصنيف�الذي��دراية�بمحتواه�العلمي
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قد�ال�يكون�منصفاً،�ورفع�الغُبن�عن�تلك�التّصنيفات�التي�لـم�تكـن�علـى�درايـة�����
صحيحة�بما�قدمه�هؤالء�للّغة�العربية��وللحضارة�الشّرقية،�ولم�تُنصف�الذين�كانوا�

حتاجون�في�واقعنا�المعاصـر�إلـى���نزيهين�وخدموا�العربية�والحضارة�الشّرقية�وي
نظرة�موضوعية�تُنزل�العاملين�العاشقين�للعربية�منزلـةَ�تبجيـٍل،�ورد�األفضـاِل����

��لذويها.��
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�محمـد�بسم�اهللا�الرحمن�الرحيم،�والصالة�والسالم�على�أشرف�المرسلين،�سيدنا�
���

السالم�عليكم�ورحمة�اهللا،�ضيوفنا�الكرام،�حياكم�اهللا�وبيـاكم،�وازداد�مجلسـنا���
نورا�بلقياكم؛�نحن�سعداء�بتشريفكم،�فأهال�بكم�عطرا�فواحا�ينثر�شـذاه�فـي�كـّل����

و�نحن�سعداء�بكم،�أهالً�بكم�قلماً�راقياً�وفكراً�واعياً�نشتاق�لنزفه،�وكلنـا��األرجاء،�
هطول�سحب�إبداعكم��انتظاردكم�ويطيب�خاطركم،�في�هنا،�ما�يسع�واأمٌل�بأن�تجد

��التّوفيق�أهال�وسهال�بكم،���منتمنى�لك
الشّرق�مصدر�النّور،�ومولد�الحضارات،�وأصل�الـديانات،�وملتقـى�القـارات����

ومصدر�المعرفـة���القديمة،�ومجمع�الحكايات،�ومنطلق�البدايات،�ومفترق�النّهايات
الزمان�فيتحرك�التّاريخ�معه�مـن�الشّـرق�إلـى����تحرك�ساعة�تفيه��ومنبع�الحكمة.

�الغرب،�لتظهر�حضارات�وتفنى�أخرى!
شمس�الحضارة�اإلسالمي�وال�يخفى�أنة�حينما�أشرقت�غي��ة�رت�معـالم�البشـري

زت�بكونهـا�حضـارة���رت�في�مسارها�فأنارت�الدنيا�بعدلها�وعلومها،�فهي�تميوأثّ
ة�العرب�والعجم�من�م�اإلسالميقد�نقلتْ�القيف�،تتفاعل�مع�محيطها،�فكان�لإلسالم�أثره

ة�التّأثير�لتكـون��حياة�محدودة�إلى�حضارة�منشودة،�ومن�عصبية�التّفكير�إلى�عالمي
ة�لكّلقيـ��م�اإلسالم�هي�الغاية�التي�تسعى�إليها�اإلنسانية،�لكونها�حضارة�عام اس�النّ

هذه�أصيلة�في�منطلقها،�شاملة�بتأثيرها��عميقة�من�حيث�جذورها�شاملة�لكل�الفنون،
اللغة�العربية؛�األداة�التّي�نَقلت�الثّقافة�العربية�عبر�القرون�ونقطـة��تألقت�بالحضارة�

االلتقاء�بين�العرب�والشّعوب�أخذت�عن�العرب�جزءاً�كبيراً�من�ثقافتهم�وأفكـارهم،��
ين�لسـفينتها�فكانـت���واشتركت�فيها�أمم�شتّى�كان�العرب�نواتها�األساسية�والموجه
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العربية�لغة�العلم،�والسياسة�والتّجارة،�والعمـل،�والتّشـريع�والفلسـفة،�والمنطـق�����
والفلـك،�والطّـب��والتّصوف،�واألدب،�والفن�،���حالت،�وعلـم��والجغرافيـا�والـر

��الحيل،...إلخ.
واألمانة�العلمية�تقتضي�منـا�أن�ننصـف�طائفـة�مـن�هـؤالء�المسـتعربين�������

هم�ليسوا�سواء�ففيهم�المنصف�األمين�النّزيه،�الـذي�أظهـر�مـن����والمستشرقين،�ف
وتبنى�إحيـاء�الفنـون���أعماله�التّي�نشرها�أنّه�مخلص�في�خدمته�للعلم�ولإلنسانية،�

ـ� �ىوالعلوم.�نبغ�منهم�علماء�قاموا�بنشر�نفائس�جليلة�من�التّراث�العربي،�فانتهت�إل
معرفـة���أمام�العالمعشرات�الكتب�الجغرافية�والرحالت�التّي�فتحت�ومينة�الثّ�هدرر

درجة�ورقي�الحضارة�اإلسالمية؛�فاكتسى�االستشـراق�أهميـة�بوصـفه�معرفـة�����
��في�مختلف�أشكال�تفكيره�وتعبيره�على�مـر�اإلسالمي�ة�عن�العالم�العربيتصوري

ة�أن�العـالم��دان،�خاصطالع�على�ما�انتج�في�هذا�الميالتّاريخ،�ومن�الضروري�اال
يحفل�بأعالم�نقشت�أسماءها�من�ذهب،�وخلفت�أعماال�ضخمة�في�حاجة�إلى�إعـادة��

�August/�وفيشر��Fleischer(�/فالشير:���القراءة�والدراسة،�ومن�هؤالء�األعالم

Fischer(�،)يوهان�فـك�/�Johann�Fück(�)بروكلمكـان�/Brockelmann�Carl(�
�إيفالد(و وغيـرهم���)�Gotthelf�sseäBergstr/برجشتراست(و�)Ewald/�المبشر

ّفجاءت�شهادتهم�حبة،�واعترافا�بنبلها�فقال�بعضهم�فيها:����ا�للّا�وتقديرغة�العربي�
"كيف�يستطيع�اإلنسان�أن�يقـاوم���:هونكهد�رغزيالمستشرقة�األلمانية�فقالت�فيها�

ن�أنفسهم�في�البلداجمال�هذه�اللغة�ومنطقها�السليم،�وسحرها�الفريد؟�فجيران�العرب�
�سحر�تلك�اللغة".التي�فتحوها�سقطوا�صرعى�من�

ين�فال�يوجد�شـعب��:�"وإذا�استثنينا�الصاوجست�فيشرقال�المستشرق�األلماني�و
�أخر�يحق�له�الفخر�بوفرة�كتب�علوم�لغته�غير�العرب".
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�ا�الفرنسية�كالعود،�إذا�نقرت�علـى�أحـد����وليم�مرسيهأمفقال:�"العبارة�العربي
ثم�تُحرك�اللغة�في�أعماق�النّفس�مـن�وراء���اره�رنت�لديك�جميع�األوتار�وخفقتأوت

كباً�من�العواطف�والصوور".حدود�المعنى�المباشر�م��
وللوقوف�على�جوانب�من�عطائهم،�واستعراض�نماذج�مـن�هـؤالء�األعـالم����

نقدر�لبعضهم�جهودهم�في�إحياء�التّراث�العربي�اإلسالمي،�وفي�المستشرقين�الذين�
خدمة�الثّقافة�اإلسالمية�واللغة�العربية،�وما�ابتكروه�فـي�شـتّى�فـروع�المعرفـة�����

وفضلهم�في�نقل�العلوم�وإبداعاتها،�إرتأى�المجلس�األعلى�للّغة�العربيـة���همجهودوب
تهم�وإنجازاتهم،�من�منظـور�مـا���تنظيم��هذا�الملتقى�الوطني�للوقوف�على�إسهاما

قدموه�للّغة�العربية�من�قضايا�تحسينية،�وماذا�فتحوا�من�مواقع�كانت�من�المقـدس��
��...والتّاريخي�والفلسفي�،والنّحوي�،ينيوكيف�عالجوا�قضايا�التّراث�الد��

وفي�األخير؛�نتمنى�للجميع�إبحارا�ممتعا�بمداخالت�علمية�قيمة،�قـدمت�عبـر���
ء�األزرق،�بتقنية�التّواصل�عن�بعد،�وهذا�للظّرف�الصحي�الذي�تمر�به�بالدنا�الفضا

وسائر�دول�العالم،�إيمانا�من�المجلس�بمواصلة�تنظيم�كّل�نشاطاته�التـي�سـطرها���
��خالل�هذه�السنة.

��الملتقى�علىالمشرفة�

��زوليخة�خراز�أ.��������������������������������������������������������
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يجمع�كثير�من�الدارسين�أن�االستشراق�هو�النّشاط�المعرفي�الموجـه�لمعرفـة���
من�حيث�كونـه�ال���الشّرق،�أديانا�وثقافات�ولغات.�غير�أن�هذا�التّعريف�واسع�جدا

يحدد�حدود�كلمة�الشّرق�ويجعلها�مطلقة�عامة�لتدل�على�الشّرق�بالنّسـبة�للغـرب.���
����وأساسا�بالنّسبة�لإلنسان�الغربي�الذي�إذا�نظر�إلى�مطلع�الشّـمس�دلـت�علـى�أن
مطلعها�هو�الشّرق�بالنسبة�إليه.�ولكن�الدارسين�يدركون�أن�هـذا�التّحديـد�غيـر����

قام�أوال�على�خلفية�دينية�في�صلة�الغرب�بالشّرق،�وغذّاه��صحيح،�الن�االستشراق
الصراع�بين�المسيحية�/اليهودية�واإلسالم.�فكان�هدف�االستشراق�مـن�أول�وهلـة���
هو�التّعرف�على�اإلسالم�الذي�كان�ينتشر�بسرعة�كبيرة�فـي�نطـاق�واسـع�مـن�����

��جغرافيا�العالم�آنذاك.

قسموه�إلى�استشراق�علمي�وآخـر��ومهما�قال�الدارسون�في�شأن�االستشراق،�و
استعماري،�فإنّنا�نسجل�أن�في�حركة�االستشراق�جهودا�كبيرة�استفادت�منها�اللّغـة��
العربية�دراسة�وتصنيفا،�والمكتبات�العربية�تحقيقا�وتدقيقا.�ومن�ثـم�فقـد�كانـت����
الجهود�االستشراقية�جهودا�محمودة�من�هذا�الوجه.�عكس�األخرى�التي�كانت�تقوم�

ى�دوافع�استخباراتية�تقدمها�للجيوش�الغازية�في�صدر�حمالتها�للتّعـرف�علـى���عل
��الشّعوب�التي�تكتسحها،�ومن�ثم�يسهل�عليها�قيادها�وتذليلها.

من�هذا�المنطلق�يمكن�تصنيف�االستشراق�إلى�قسمين�كبيرين:�قسم�الدراسـات��
لدراسات�الموجهة�الموضوعية�العلمية،�التي�كان�هدفها�بحقّ�معرفة�الشّرق.�وقسم�ا

التي�كان�هدفها�معرفة�الشّعوب�وتحسس�نقاط�ضعفها�وخللها.�بيد�أن�هذا�األمر�ال�
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يهمنا�اآلن�في�ملتقانا�هذا.�ويمكن�أن�تخصص�له�ملتقيات�أخرى�تشتغل�على�كـّل��
زاوية�من�زواياه�المعرفية�التي�صاحبت�االستعمار�وقدمت�له.�ألنّنا�في�ملتقانا�هذا�

اللّغوي�الذي�قام�به�االستشراق�إزاء�اللّغة�العربيـة،�بحثـا،�ودراسـة�����نهتم�بالجهد
ومعجما،�وتحقيقا.�فقدم�من�خالل�مناهج�علمية�جديدة�حصيلة�معرفية�ال�يمكـن�أن��
يستهان�بها.�بل�كانت�هذه�الخلفية�األساس�الذي�قامت�عليه�كثير�مـن�الدراسـات���

��حقيق.العربية�الجادة�في�حقل�اللّغة،�واألدب،�والتّ

أهـم�قسـم�مـن�أقسـام�����-عيـين�إذا�صح�لنا�هذا�التّ–يمثل�االستشراق�اللغوي�
االستشراق�المعرفي�الموضوعي�الذي�حاول�تجلية�حقيقة�اللّغة�العربية�والتّعـرف��
على�نظامها�الداعم�لها،�والذي�مكَّنها�من�االستمرار�كمـا�هـي�عبـر�العصـور�����

عاني�التّراجـع�والضـمور.�فكـان����واألزمنة.�في�الوقت�الذي�كانت�لغات�أخرى�ت
البحث�عن�هذه�القدرة�الكامنة�في�نظام�اللّغة�العربية�من�أهم�المحفّزات�التي�جعلت�
االستشراق�األلماني�مثال�يقدم�سلسلة�كثيرة�من�البحوث�ويحقق�كثيرا�من�الدراسات�

ظرتـه��التي�أعطت�للمكتبة�العربية�مفاتيح�العربية�كما�رآها�االستشراق�من�خالل�ن
��للّغة�العربية�من�زاوية�غربية.

��ة،�وذكر�أهـمة�ذلك�التّعامل�مع�اللّغة�العربييطمح�ملتقانا�اليوم�إلى�كشف�منهجي
األعمال�التي�أنجزت�وتحقّقت،�وكيف�كانت�هذه�األعمال�بداية�لنشاط�معرفي�جديد�

��ـالم�حامـد"�أنن�"عبد�السة�دراسة�ومقارنة.�وقد�بياهتمـام���في�حقل�اللّغة�العربي
غوي�عند�العرب�حلقة�متوسطة�بين�رس�اللّالداالستشراق�بالعربية�يبدأ�من�اعتبارهم�

رق،�يؤدي�البحث�الهندي�في�الشّ�اللغوي�اليوناني�في�الغرب،�والنظام�اللغوي�ظامالنّ
باإلضافة�إلى�القيمـة���)i(عنها�وكشفها�إلى�بيان�العالقة�بين�هذه�المدارس�المختلفة�

ة؛�ألنّراسات�اللّالكبيرة�للدغوية�العربيها�جزء�مهم��ة�"�في�منظومة�العلوم�اإلسـالمي
مهمة�جدا�لكّل��مـن�أراد�أن�يتعـرف�إلـى�����اللّغة�العربية�Weissفايس�اعتبروقد�

الحضارة�العربية�اإلسالمية،�ولمن�أراد�أن�يصدر�عنها�أحكاما،�بل�يذهب�أبعد�من�
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ذلك�إلى�أنّها�ضرورية�لمعرفة�ما�قبلها�من�اللّغات�والحضارات�في�الشّرق�األدنـى��
��على�األقل.��

ي�أولوا�اهتماما�كبيـرا��يمكننا�في�عجالتنا�هذه�أن�نذكر�عددا�من�المستشرقين�الذ
باللّغة�العربية�في�أزمنة�مختلفة،�وكان�الهتمامهم�نتاج�ال�يزال�أثـره�سـاريا�فـي����
المكتبات�والبحوث،�يعود�إليه�أهل�االختصاص�باعتباره�من�البحوث�الميدانية�التـي��
انتقل�أصحابها�إلى�الشّرق�لمعاينة�اللّغة�في�وسطها�الطّبيعي،�أو�الذين�رحلوا�مـن��

مخطوطات�والتّنقيب�عنها�في�أطراف�األرض،�وعـادوا�بكنـوز�يحققونهـا����أجل�ال
��تباعا.�نذكر�منهم�على�سبيل�التّمثيل�ال�الحصر:

Fleischer) 1888.فاليشر�(

.�1875(Ewald. Wagner)إفالد�فاغنر�

.�1930(Theodor Noldeke)تيدور�نولدكيه�

(ohann Fuck)1974.يوهان�فوك�

.sseäBergstr( �1933براجستراسر�

.Carl�Brockelmann( 1956(بروكلمان�كارل�

.�وقد�كان�اهتمامـه�بقواعـد�اللغـة����(Silvestre de Sacy)�سلفستر�دي�ساسي
العربية�ابتداء�من�النّصف�األول�من�القرن�التّاسع�عشر�الميالدي.

هؤالء�وغيرهم�من�المستشرقين،�هم�الذين�تنوعت�اهتماماتهم�بالعربية،�ابتـداء��
أصواتها،�ومفرداتها�وتراكيبها،�ونحوها�وبالغتها،�وأساليبها،�ولهجاتهـا،�كـّل���من�

بحسب�الخلفية�التي�يستند�إليها�في�مقاربته�للّغة�العربية.�وبحسـب�الرؤيـة�التـي����
.وللحضارة�اإلسالمية�بشكل�خاص�،يحملها�للشرق�بشكل�عام��
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النّـوع�مـن����لذلك�كانت�دراسة�الحصيلة�االستشراقية�ضرورية�من�خالل�هـذا�
الملتقيات�لتبيين�وجهات�الرأي�وتوضيح�المقاصد،�والكشف�عن�الجانب�اإلبـداعي��

بعيدا�عما�نعرفه�من�مقاصد�أخرى�كان�لها�األثر�السيء�في��يفي�العمل�االستشراق
��علم�االستشراق�نفسه.

��موفقين�إن�شاء�اهللا.

��د.�حبيب�مونسي�.أ���������������������������������������������������������

� رئيس�اللّجنة�العلمية��

��

��
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��

��

��

��

��

��

�

شبكة�صوت�العرب.��–أهدافه�ودوافعه��غوياالستشراق�اللّ�-�الم�حامدعبد�الس�أنظر.��-� 1
https://www.voiceofarabic.net/ar/articles/2394. 
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		ص:الملخّ����

اللغة�العربية�كيف�تشقّ�مكانا�لها�من�بين�أبرز�اللغات�العالمية�السيما�أن�	عرفت
انتشرت�في�مختلف�األفاق�واألصـقاع��فة،�سالة�اإلسالميالرمصيرها�ارتبط�بعالمية�

والقارات�نظرا�وال�غرو�أن�متكلمي�لغة�الضاد�يعدون�بالماليين�في�مختلف�البلدان�
للغة�العربية�مكانـة��لبواعث�وأسباب�عديدة،�ونتيجة�لهذا�االنتشار�والتوسع�أخذت�ا

هامواصلية�،�وقد�دفعهم�إعجابهم�بها�وبإمكاناتها�التّالمستشرقينارسين�ة�في�نظر�الد
،�ومـن�البـاحثين���حويةالنّلغوية�وإلى�تعلّمها�واإلشادة�بها�وبسماتها�وخصائصها�الّ

من�سعى�ألن�تجد�اللغة�العربية�لهـا�مـوطئ�قـدم�فـي�الجامعـات�������المستشرقين
����.األوروبية

وفي�زخم�هذه�المعطيات�ينطلق�تصورنا�البحثي�في�تقصي�المنهج�الذي�اتبعـه��
العلماء�المستشرقين�في�سبيل�تعليم�اللغة�العربية�وتعلّمها�للنـاطقين�بغيرهـا�فـي����

هذا�التّأسيس�تطرح�االشكالية�العلمية�المؤسسات�التّعليمية�االستشراقية،�ومن�خالل�
�وتعلّـم�لتيسير�تعليم��مستشرقينعلماء�الاليسيرية�التي�اتّبعها�:�ما�هي�اآلليات�التّاآلتية

��؟اللغة�العربية�للناطقين�بغيرها
��تائج�المتوقعة�لمآل�هذه�الورقة�البحثية�اآلتي:النّومن�����

عرف�على�تجارب�العلماء�المستشرقين�في�مجال�تعليم�العربية�للناّطقين�التّ� -1
�بغيرها.��
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ـ���الطّعرف�على�المناهج�والتّ -2 اطقين�رائق�المستعملة�في�تعلـيم�العربيـة�للنّ
قيق�مع�تمحيص�وتـد�ة�في�هذا�المجال�تثمين�جهودهم�العلميباإلضافة�إلى�بغيرها،�

قين�كي�ال�يكون�كالمنا�تبجحا�ال�سـند�وال��علماء�المستشرالدون�تمجيد�لكل�ما�قاله�
��.دليل�عليه
مةالمقد:		

إن�اللغة�العربية�تمثل�ثقافةً��وحضارةً�عربيةً��وإسـالمية،�وهـي�لغـة�حيـة�����
معاصرة�تمثل�شريحة�واسعة�من�المجتمعات�اإلنسانية�التي�تنتمـي�إلـى�منطقـة����

اللغة�العربية�تكمن�فـي��جغرافية�حيوية�تعد�محط�أنظار�العالم،�وال�شك�أن�أهمية�
كونها�من�أقدم�اللغات�في�العالم�وأعرقها،�إنّها�لغة�أصـيلة�قـادرة�علـى�الفعـل�����

��والتّفاعل.
ـ�وهذا�اإلقبال�المتزايد�على�تعلم�اللغة�العربية�من�قبل� اّطقين�بغيرهـا�كـان���النّ

ـ�� ياحية�لدوافع�متنوعة؛�سياسية�ودبلوماسية�واقتصادية�ودينية�وثقافية�وتعليميـة�وس
��وتواصلية�وغيرها.

ة،�شكلت�هذه�اللغة�حالة�علمية�للتعلم�من�ونظرا�لهذا�اإلقبال�المتزايد�لتعلّم�العربي
دخول�األعاجم�لتعلّم�منذ�القدم�وليس�اآلن�فقط؛�فمنذ��غير�العرب�وحالة�للبحث�معا،

علماء��العربية�ظهرت�حاجة�لتيسير�تعليم�هذه�اللغة�للنّاطقين�بغيرها،�وتعددت�جهود
العربية�الذين�أقبلوا�بعشق�على�العربية�فأنتجوا�لنا�تراثا�لغويا�ضخما،�أمثال�سيبويه�

مخشري.وابن�جني�والز��
وفي�وقتنا�الحاضر�كان�البد�من�ذكر�جهود�بعض�المستشرقين�المنصفين�الذين�

العربية��خدمة�للغةأولو�اهتماما�بالغا�باللغة�العربية�وثقافتها،�فألفوا�الكتب�والمناهج�
،�ومن�هؤالء�العلماء�الكثيـر�أمثـال:���رها�للناطقين�بغيرهايورغبة�في�نشرها�وتيس

ــت/( ــان(	و�)�Bergstrasserبرجشتراس ــارل	بروكلم �)Broclmann	�Carl/ك

����.وغيرهم�الكثير	)Fuck	Johann/�يوهان	فك(و
��
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		تحديد	مصطلحات	البحث.		أوال:	

ـ��:�اختلفت�معاني�االستشراق�تبعا�االستشراق -1 حابه�للهدف�الذي�وجـه�أص
رقي�عـن�طريـق���الشّم�ومن�هذه�التّعريفات�اآلتي:�(هو�أسلوب�غربي�لمعرفة�العل

رق�بدراسة�علوم�وآداب�وديانـات،�وتـاريخ�شـعوب����الشّص�في�البحث�أو�التّخص
�.1الشّرق)

دراسة�الغربيين�:�"يات�في�تحديد�لمفهوم�االستشراق�قائالوعرفه�أحمد�حسن�الز
وبهـذا���2وأممه�ولغاته�وآدابه�وعلومه�وعاداته�ومعتقداته�وأساطيره"رق�الشّلتاريخ�

ـ�يمكن�القول�أن�االستشراق�حركة�فكرية،�اهتمت�بدراسة�حضارة� رق�وأديانـه��الشّ
��وآدابه�وثقافته�ولغاته.

�فتم�تحديده�كاآلتي:�هو�عالم�مـتمكن�مـن�المعـارف�����المستشرقا�مصطلح�أم
التّعريف�حدد�لنا�صفات�الباحث�المستشـرق���،�وهذا3رق�ولغاته�وآدابهالشّالخاصة�ب

��.أنّه�متمكن�ومتبصر�بهذه�اللغةوهو�
�:تعليم	العربية	 -2

ة�كلغة�ثانيعبارة�عن�عملية�إعادة�بنـاء�الخبـرة�التـي����و�ة�هتعليم�اللغة�العربي
مجمـوع��أي�م،�والمهارات�واالتجاهـات�والقـي��يكتسب�المتعلم�بواسطتها�المعرفة�

بواسطتها�تنظيم�عناصر�البيئة�المحيطة�بالمتعلم�بكل�ما�تتسع�لـه��األساليب�التي�يتم�
ـ�آشكل�ه�بويمكن�تعريف،�هذه�الكلمة�من�معان�من�أجل�إكسابه�خبرة�معينة ه�خر�بأنّ

مـوز��الرصال�بنظام�من�خر�على�االتّآنشاط�مقصود�يقوم�به�فرد�ما�لمساعدة�فرد�
نه�بعبـارة�أخـرى�تعـريض����إصال،�اللغوية�يختلف�عن�ذلك�الذي�ألفه�وتعود�االتّ

��.4الب�لموقف�يتصل�فيه�بلغة�غير�لغته�األولىالطّ
�.مصطلح	(للنّاطقين	بغيرها) -3

ـ� اطقين�بغيرهـا�بالعديـد�مـن����يصطدم�الباحث�في�مجال�تعليم�اللغة�العربية�للنّ
وتستعمل�بشكل�عشوائي�في�البحوث��يء،الشّالمصطلحات�التي�تبدو�مترادفة�بعض�

في�اختيار�المصطلح�فمـن�البـاحثين�مـن����ولكل�باحث�ومعلم�وجهته��،والمقاالت
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يستعمل�مصطلح�تعليم�العربية�لألجانب�أو�لغير�العـرب�وهنـاك�مـن�يسـتعمل�����
قيق�الـذي��الدمصطلح�وللباحث�أن�يتخير�ال�،العربية�لألعاجم�...الخمصطلح�تعليم�

المتداول�فـي��ائع�والشّلح�طيعبر�عن�وجهة�بحثه�وهدفه،�وفي�بحثي�سأختار�المص
��اطقين�بغيرها.هذا�الميدان�وهو�تعليم�العربية�للنّ

تعليم�العربية�ألفراد�ممن�ليست�العربيـة�لغـتهم���والمقصود�بهذا�المصطلح�هو�
وتمكينهم�من�عناصرها�ومكوناتها�ومهاراتها�بما�تحتويه�هذه�اللغة�من�األولى�(األم�(

��.بها�عن�غيرها�من�اللغاتتتميز�ثقافة�وخصائص�
		:	االستشراق	وتعليم	العربية	للنّاطقين	بغيرها.ثانيا

	اللغة	العربية	للنّاطقين	بغيرها:	أهمية	ومكانة	تعليم -1

ة�مكانة�هامللغة�العربيدفعهم�إعجابهم�بها�قد�،�والمستشرقينارسين�ة�في�نظر�الد
ظهـر��مها�واإلشادة�بها�بسماتها�وخصائصها��وهو�ما�واصلية�إلى�تعلّوبإمكاناتها�التّ

مشيدا��)Kiwtihyl	/كوتهيل(من�مثل:�المستشرق�األمريكي��بجالء�في�بعض�أقوالهم،
مـن���–ين�نحن�الغربي�–قلَّ�منّا��"�:بقولهطور�واالرتقاء�التّ�ىبقدرة�اللغة�العربية�عل

فهي�بفضل�تاريخ�األقـوام���تها�وغناهامن�حيث�أهمي�يقدر�اللغة�العربية�حق�قدرها،
وبداعي�انتشارها�في�أقاليم�كثيرة�واحتكاكها�بمدنيات�مختلفة؛�قـد���التي�نطقت�بها،

ـ�� ة�نمت�إلي�أن�أصبحت�لغة�مدنية�بأسرها�بعد�أن�كانت�لغة�قبلية،�لقد�كـان�للعربي
��.5ماض�مجيد�وفي�تقديري�سيكون�لها�مستقبل�باهر�"

	William/	ويلـيم	ورل	(المستشرق	األمريكي	ويوضح� waral(قـدرة�اللغـة����
نها�ين�والمرونة�ما�يمكّن�للغة�العربية�من�اللّإمسايرة�عصرها�بقوله:�"العربية�على�

وهي�لم�تتقهقر�فيما�مضى�أمام�أي�لغة�أخـرى���،كيف�وفق�مقتضيات�العصرمن�التّ
وهي�ستحافظ�على�كيانها�في�المستقبل�كمـا�حافظـت����من�اللغات�التي�احتكت�بها،

��6.عليه�في�الماضي"
	Louis		ماسـينيون/	لويس	(المستشرق	الفرنسيويشيد� Massignon(	باللغـة��

"باستطاعة�العرب�أن�يفـاخروا���:فيقول،�العربية�وسماتها�التي�تمنح�حق�االفتخار�بها
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مارات�أو�م�بما�في�أيديهم�من�جوامع�الكلم�التي�تحمل�من�سمو�الفكر،غيرهم�من�األم
راقصة�سلسـة��وكيف�ال�يفتخر�بهذه�اللغة�وهي�لغة�7الفتوة�والمروءة�ما�ال�مثيل�له�"

حول�جدارة�اللغـة�العربيـة����)�Irving/نجفر(�:وفي�هذا�يقول�،عليمعلم�والتّجديرة�بالتّ
صوغ�ما�يراد�من�جذور�الكلمات��قوقدرتها�على�االشتقاق�وتوليد�المفردات�عن�طري

تى��وما�يمكن�أن�يطرأ�عليها�من�تغيرات�تعز�على�الحصر�تجعل�الشّإن�هذه�الجذور�
جمع،�ومن�أجل�هذا�فهي�جـديرة�بـأن���أمن�العربية�إحدى�اللغات�العظمى�في�العالم�

ها�بحق�إحدى�اللغات�الكالسيكية�العظيمة�وتقف�بجدارة�على�نفس�مستوى�كل�تعلم�إنّ
ي�معرض�حديثـه��ف�ل	بتيرفائيوفي�موضع�آخر�يشير�،�8نسكريتيةالسومن�اليونانية�

إنني�أشهد�من�خالل�خبرتي�الذّاتية�أنّه�ليس�هناك�من�بين�اللغـات��عن�اللغة�العربية�
التي�عرفتها�لغة�تكاد�تنافس�اللغة�العربية�سواء�في�طاقتها�البيانية�أو�قدرتها�على�أن�

س�تخترق�مستويات�الفهم�واالدراك،�وأن�تنفذ�بشكل�مباشر�إلى�المشـاعر�واألحاسـي��
،�وبهذا�أشاد�وبدقة�ما�للغة�العربية�من�ميزات�بيانيـة�فنيـة���9تاركة�أعمق�األثر�فيها

��راقية.
		اطقين	بغيرها.طرائق	وأساليب	تعليم	العربية	للنّ -2

قبل�البدء�في�تعليم�العربية�للنّاطقين�بغيرها�البد�على�المعلّم�أن�يحدد�مسـتويات��
يريـد�دراسـة���مستشرقا)	�أن�نعلم�(الدارسين�وأهدافهم�وأغراضهم،�فلو�أردنا�مثال

،�فحاجة�هذا�المستشرق�لتعلم�مهارة�القراءة����أورو�يخ�اللغة�العربية�في�جامعة�تار
تمكنه�من�تحقيـق��حو	والتّرجمة	النّوطريقة	أكثر�من�حاجته�لتعلم�مهارة�المحادثة،�

صوص�التراثية،�وعلى�هذا�األساس�نقدم�له�كما�من�القواعـد��النّأهدافه،�وهي�قراءة�
حوية�والصرفية�بكّل�تفريعاتها�وتفاصيلها�لكي�يتمكن�من�قراءة�الكتـب�التّراثيـة���النّ

��بيسر،�ولو�قدمت�له�هذه�القواعد�بطريقة�وظيفية�لما�أفادته.��
إلى�أن�غرض�االستشراق�مـن���محمود	إسماعيل	صالحياق�يشير�السوفي�هذا�

ما�يسـمى�اليـوم�فهـم����(�صوص�االسالمية�وفهمهاالنّتعلم�اللغة�العربية�هو�قراءة�
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كان�التّأكيد�على�القراءة�الفاحصة�وعلى�دراسة�علوم�العربيـة�مـن����المقروء)�لذلك
لغـة		وفي�المراحل�األولى�من�التّعلم�غالبا�ما�يتم�التّعلّم�عن�طريـق���نحو�وصرف

قبل�تمكـن�المستشـرق�مـن�فهـم�����	ليزية،گاأللمانية�والفرنسية�واإلن�مثلوسيطة	
صوص�االسالمية،�وانتقالـه�إلـى�االسـتفادة�مـن�����النّصوص�العربية�واستيعاب�النّ

��.10ةحوية�والصرفيالنّالمراجع�
ريقة�المالئمة�الطّوعلى�هذا�البد�من�تحديد�أغراض�الدارسين�لكي�يسهل�اختيار�

��:حو�اآلتيالنّوالمنهاج�المناسب�لهذه�الفئة،�وتنقسم�أغراض�الدارسين�على�
��:��أغراض	عامة

تعليم�العربية�فـي��العربية�ألغراض�عامة�على�أنّه�تعليم��رشدي	طعيمةيعرف�
البرامج�العامة�التي�تشمل�قطاعا�من�الجمهـور�متعـدد�الوظـائف�والخصـائص�����

�هم�يتعلمون�اللغـة�يختلفون�في�أمور�ويلتقون�عند�أمر�واحد،�وهو�أنّواالهتمامات،�
��11.لقضاء�شؤونهم�في�الحياة�العامة

		أغراض	خاصة:								

ه�ذلك�المنهج�الذي�حددت�مواد�مقرراته�بصفة�رئيسـة�وفـق���بأنّ�عرفه�عشاري
�ق�للحاجاتبسللمتعلم�االبالغيةتحليل�م،�ارس�وأغراضـه��فهو�يرى�أن�حاجات�الد

عريف�نفسـه�ذهـب���وإلى�التّ�،12ةئيس�في�تصميم�مقرر�اللغة�الخاصالرهي�المحك�
�التّ�)Waterز/وتر(و�)Hutchinson/هتشينسون( يريان�أن� عريف�األمثل�للغـة��إذ

ؤال�اآلتي:�لمـاذا�يحتـاج���السة�يتمحور�في�اإلجابة�عن�ليزية�ألغراض�خاصگاإلن
في�المقـام���ارسبالـد	ؤال�ترتبط�السالدارس�إلى�تعلم�لغة�أجنبية؟�واإلجابة�عن�هذا�

اللغويالنّول،�األو	التـي�سـيتم�فيهـا�تعلـم�اللغـة������والبيئةالمطلوب�تعلمه،��مط��
دها�األغراض�التي�من�أجلها�يود�الدارس�تعلم�لغة�ما،�فغرضه�قـد��تحد�والحاجات

سـة��مؤس�كالعمل	فيلفهم�المادة�التي�يدرسها�بتلك�اللغة،�أو�مهنيا��أكاديميا	أييكون�
��.13تجارية...إلخ
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وبهذا�تتنوع�أغراض�الدارسين�وأهدافهم،�فهناك�من�يدرس�العربيـة�ألغـراض���
،�إلخ...�فهؤالء�تفرض�احتياجاتهم�أولويـات��تجارية�أو�دينية�أو�دبلوماسية�أو�طبية

��ة�المتنوعة.والقواعد�والمواقف�التّعليميمختلفة�من�المفردات�
		:تجارب	تعليم	اللغة	العربية	للناطقين	بغيرها -	3

		ا:انيسپالعربية	في	إ	تعليم	اللغة	1.3

وتعود��ارتبط�تعلم�اللغة�العربية�في�بداياته�على�دراسة�التّاريخ�واألدب�األندلسيين
ة�إلى��بدايات�االهتمام�بالتّراث�العربيبما�في�ذلك�تعلم�العربي�صف�الثّاني�النّاالسالمي

ـ�من�القرن�الثّامن�عشر�الميالدي،�حيث�دعت� لطات�الس���	ا�ّ����اهـب�اللبنـاني��الر�
من�أجل�جرد�المخطوطات�العربية�لمكتبة�األسكرويال�القريبة�مـن���(ميغيل	قصيري)

ل�مصـنف�يشـتمل�علـى�مصـنف�كامـل�لهـذه�������مدريد�العاصمة،�ونشر�بعدها�أو
��.�14المخطوطات،�ومن�ثم�اعتماده�ككتاب�في�جميع�الدراسات�والبحوث

�عرفت�الد�ة�تطورا�مهما�خالل�القرن�التّاسع�عشـر��ومن�ثمعلـى��راسات�العربي
�Pascualباسكوال�دي�غاينغوس/�(باحثين�مثل��أيدي de� Gayingos(والذي�تتلمـذ���

كوديرا/�فرانثيسكو�(يه�على�يدFrancesco� Cudera(والذي�أصبح�أسـتاذ�كرسـي�����
للغة�العربية�في�جامعة�مدريد�المركزية،�وكان�كوديرا�يؤكد�أنّه�وبدون�دراسة�اللغـة��

��إ��هذه�البالد�ال�يمكن�فهم�تاريخ�العربية�والحضور�العربي�في��.����
العربية�فـي���الثينات�من�القرن�الماضي�تأسست�مدرسة�الدراساتوفي�بداية�الثّ��

والتي�لعبت�دورا�مهما�في�تعليم�العربية�ونشر�البحوث�الخاصـة�باللغـة����غرناطة)(
ة�واللغة�العبرية�والحضارة�العربيـ�ة،�فضال�عـن�اسـتقطاب���العربي باب�المسـلم��الشّ

��.15وتحفيزهم�على�الدراسة�والبحث
		:		رائق	المستعملة	في	التّدريسالطّ  )	أ

بقيت�طرق�تعليم�اللغة�العربية�تقليدية�لفترة�طويلة،�تعتمد�على�طريقة�القواعـد��
ريقة�سرعان�ما�أهملت�إلى�الطّوالتّرجمة،�وليس�تعليمها�كلغة�تواصل،�غير�أن�تلك�
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حد�بعيد،�وحلت�محلها�طرق�حديثة�ترمي�إلى�تعليم�العربية�بصـفتها�لغـة�حيـة����
��واصل.للتّ

ومن�أبرز�الكتب�المستخدمة�في�التعليم�كتاب�(�كريستوماتيا�)�وهو�عبارة�عـن��
وهو�المـنهج���ميغيل	آسين	بالثيوسصوص�العربية�القديمة�لمؤلفه�النّمجموعة�من�

الوحيد�المستعمل�في�الجامعات�االسبانية�لما�يقرب�من�نصف�قرن�سبقه�إلى�هـذا��
والذي�أبان�عن�هدف�هـذا�الكتـاب����لفرانثيسكو	كوديراحو�النّاألمر�كتاب�آخر�في�

صـوص�العربيـة���النّوهو��تكوين�الدارسين�من�أجل�التّمكن�من�قـراءة�وتحليـل���
وبمرور�الوقت�تطورت�الكتب�والمناهج�وطرائق�تعليم�العربية�وإضـافة�الوسـائل���

ة،�وقد�يكون�مـن��السول�العربيمعية�والبصرية،�واالستعانة�بالكتب�المنشورة�في�الد
في�تـأليف���فيديريكوكورينتياف�ذكر�الجهد�الكبير�الذي�أنجزه�اإلسباني�باب�اإلنص

��16�ّ�ا	��الكتب�لدارسي�العربية�أو��االسبانية،�ويعد�من�أهم–القواميس�العربية��.��
		تعليم	اللغة	العربية	في	ألمانيا:	2.3

ألمانيـا��با�عامة،�وفي�دراسة�اللغة�العربية�وتدريسها�لها�تاريخ�طويل�في�أورو
حيث�بدأت�مع�بداية�حركة�التّعريب�واالستشراق�في�القـرن�الثّـاني����بشكل�خاص؛

عشر�في�أوروبا�تحت�رعاية�الكنيسة،�وفي�هذه�الفترة�كان�تعلم�العربية�وإجادتهـا��
��هدفا�رئيسا�باعتباره�وسيلة�ناجعة�في�حركة�التّبشير�الديني.

من�دراسة�اللغة�العربيـة�والـدين���ومع�انتهاء�فترة�هيمنة�الكنيسة�تغير�االهتمام�
مطية�الخاطئة�عنه�وعن�لغته�المقدسة�إلى�ظهور�النّاالسالمي�بهدف�إبراز�الصورة�

حركة�تهتم�باإلسالم�والحضارة�اإلسالمية�اهتماما�علميـا�ال�نقـديا��ومـن�هـذه�����
راسـات��الذي�كان�مـن�مشـجعي�الدFleischer(���فاليشر/(الدراسات�نذكر�جهود�

ئيسة�المعرفة�الدقيقة�لقواعد�اللغة،�باإلضـافة��الروكان�من�أهدافه�العربية�اإلسالمية�
إلى�التّدريب�على�مهارتي�القراءة�والكتابة،�والتّرجمة�كشرط�أساسي�فـي�تحليـل���

��.��17المصادر�العربية�األصيلة
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في�مرحلة�الحقة�ظهر�جيل�جديد�من�المستشرقين�األلمان�الذين��أسهموا�إسهاما�
�Alpert/ألبرت	(بارزا�في�نشر�المعرفة�باللغة�العربية،�وكان�في�مقدمتهم� Sotsin(�

حيث�تخصص�فـي���؛الذي�كان�مهتما�باللهجات�المحلية�المختلفة�في�البلدان�العربية
امية�والمغربية،�وبهذا�يعد�أول�من�درس�اللغة�العربية�بشقيها�الفصحى�الشّاللهجتين�

حو�العربي�والـذي�اسـتمر���النّوالعامية،�وأما�مساهمته�األكثر�قيمة�هو�تأليف�كتاب�
انتشاره�على�نطاق�واسع�في�الجامعات�األلمانية�حتى�القرن�العشرين�وبعـد�وفـاة���

منهجية�ستوسين�وتهذيبها،�وأنشـأ��لواء�متابعة��أوغست	فيشـر	يد�السستوسين�حمل�
ودرس�طالبه�اللغة�العربيـة�الفصـحى����	)Islamicaإسالميك/(مجلة�علمية�أسماها�

عر�الجاهلي�وقصة�ألـف�ليلـة���الشّوالعامية،�باإلضافة�إلى�تعليمهم�القرآن�الكريم�و
��Chrestomathie/كرستوماسـي�العربـي��(ثم�أصدر�كتابا�جامعيا�أسـماه���وليلة

Arabiche(النّويحتوي�على�مجموعة�مختارة�من���ر��صوص�األدبية�لتوضيح�تطـو
��.��18وع�األدبيالنّاللغة�أو�

إسـهام���ومن�بين�العلماء�البارزين�في�تلك�الحقبة�الزمنية�أيضا�ممن�كان�لهـم�
وهو��)Carl�Broclmann/�كارل	بروكلمـان	(يد�السبارز�في�تعليم�العربية�في�ألمانيا�

ال�بـارزة�وصـفت���راسات�العربية،�وله�أعمألمانيا�في�الدمن�أبرز�خبراء�وأساتذة�
تة�الذي�الستاريخ�األدب�العربي)�بأجزائه�بالموضوعية�والعمق،�ومن�كتبه�البارزة�(

��.19يعد�المرجع�في�كل�ما�يتعلق�بالمخطوطات�العربية�وأماكن�وجودها
الـذي��	)Fuck	Johannالمستشرق	يوهان	فـك/		(وممن�يستحقون�الذكر�أيضا�

حيث�ركـز�علـى����؛)Halle/هالة(أسهم�في�تعليم�اللغة�العربية،�واشتغل�في�جامعة�
��.امل�والكامل�لطالبهالشّالتّدريب�اللغوي�

		:تعليم	اللغة	العربية	في	فرنسا	3.3

تعددت�الجهود�العلمية�التي�قام�بها�ثلة�من�األعالم�الفرنسيين�للحفاظ�على�اللغـة��
��:20بغيرها،�ومن�هذه�الجهود�نذكر�اآلتي�اطقينالعربية�وتعليمها�للنّ
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في���ا�ورو�� ويعد�عميد�االستشراق�)Sylvester�de�sacyسلفستر�دي�ساسي/(
امرائي�عن�كتابه�فـي�قواعـد���السصف�األول�من�القرن�التّاسع�عشرـ،�ويقول�النّ

اللغة�العربية�إنّه�لون�االستشراق�بصبغة�فرنسية،�قد�تنوعـت�اهتماماتـه�فشـملت����
العربية�وآدابها�والتّاريخ�والفرق�الجغرافية،�وعين�أسـتاذاً�فـي�مدرسـة�اللغـات�����

��رقية،�وهو�الذي�ترجم�البيانات�التي�صدرت�لدى�احتالل�الجزائر.الشّ
جهود�التّعليمية�للمدرسة�الفرنسية�نذكر�ما�يتعلـق�بإعـداد���وفي�مرحلة�الحقة�لل

الذي�يعـد���)Dehuvels/دوفليس(المناهج�على�سبيل�المثال�ال�الحصر�منهج�األستاذ�
حو�واإلنشاء�في�بعض�الجامعات�النّية�والمنهج�األكثر�استعماال�في�تعلم�القراءة�األدب

بريجيــت�(فهي�للســيدة�الشّــالفرنســية،�باإلضــافة�إلــى�مــنهج�لــتعلم�الفهــم�
�BrigitteTrincard/طحان Tahan(وهو�مبني�على�مقاطع�مسجلة�في�الفيديو،�غير���

�����21أنّه�يعاب�عليه�أن�مواضيعه�ال�تلبي�حاجة�الدارسين
ثالثا:	منهج	العلماء	المستشرقين	في	تيسير	تعليم	وتعلّم	العربيـة	للنـاطقين					

		.بغيرها

فـي��علماء�المستشرقين�عليه��ريق�الذي�سارالطّأردنا�أن�نبين��هذا�العنصر�في
عليمية�فـي�هـذا���للناطقين�بغيرها�لنرى�جهودهم�التّاللغة�العربية�سبيل�تيسير�تعليم�

وقـد�ورد�فـي�كتـاب����الميدان،�وال�سبيل�لذلك�إال�بتتبع�المنهج�الذي�ساروا�عليه�
ـ�فن�التّ�المنهج�هو�أن�لصالح	بلعيدالمناهج��اللغوية�وإعداد�األبحاث� حيح�نظيم�الص

ـ�� ث�لسلسلة�من�األفكار�من�أجل�الكشف�عن�حقيقة�فهو�طريقة�أو�نسق�يتبعـه�الباح
،�ومن�هذا�المنطلق�سنركز�علـى�ثـالث�نقـاط����22وصوال�إلى�الحقيقة�التي�ينشدها

،�باإلضـافة�إلـى�������ا�ورورئيسة�وهي:�المناهج�التّعليمية�المستخدمة�في�الـبالد��
حـو��النّعناصر�اللغويـة��وسـنركز�علـى�قواعـد�����اآلليات�المتبعة�لتيسير�تعليم�ال

��ا�ور��حول�توظيـف�اإلطـار�المرجعـي�����قطة�الثّالثة�ستتمحورالنّوالصرف،�و
ة�للناطقين�بغيرها.واآلليات�التي�يتبعها�لتيسير�تعليم�العربي��
��
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		:���ا�وروالمناهج	التّعليمية	المستخدمة	في	البالد	 -1

ذاتيا�كأن�يتعامل�مباشرة�مع�المتعلّمين�ويكون�يقوم�المعلم�بتحديد�المنهاج�تحديدا�
ظر�إلى�مستوياتهم�وأهدافهم�الذّاتية�من�تعلم�اللغة�العربية،�أو�إنّه�يعود�إلـى��النّذلك�ب

سة�التي�تعاقد�معها�لمباشرة�العمليالمؤسر�أي�المـادة����ة�التّعليمية،�فتحدد�لـه�المقـر
ينتشر�نوعان�من������ا�ورول�البلدان�عليمية�المأمول�إيصالها�للمتعلمين،�وفي�داخالتّ

��:23المناهج
مناهج�ومقررات�تمت�صـياغتها�مـن�طـرف�الـوزارات�����وع	األول:	النّ  )�أ
ة،�ومثال�ذلك�وزراتي�التّربيـة�والتّعلـيم�فـي�المملكـة�����الرسمية�في�البلدان�العربي

�ـوسلسلة�العربية�للجميع�الصـادرة���المغربية�والجمهورية�التّ فـي�المملكـة���ونسية
شكل�كبيـر�نظـرا�لطبيعـة����عودية،�إالّ�أن�هذه�المناهج�ليست�منتشرة�بالسالعربية�

ا�الذين�يتجهون�إلى�اعتماد�مناهج�تمت�صياغتها�وفـق�مسـتلزمات���پمسلمي�أورو
��.ّ���ا�ورو البيئة�الغربية

مناهج�ومقـررات�تمـت�صـياغتها�مـن�طـرف�كتـاب��������وع	الثّاني:النّ  )�ب
تطـورت���.ّ����ا�ورو،�أو�مقيمة�في�البلـدان��تجارية�أوروبية�متخصصين�أوجهات

وتشكلت�بناء�على�تراكم�الخبرات�والتّجارب،�وهذه�المناهج�هي�األوسع�انتشارا�في�
��الوقت�الحالي�نظرا�لكونها�لبت�متطلبات�وحاجات�المؤسسات�التّعليمية�القائمة.

��ية�المناهج�اآلتية:پوومن�بين�المناهج�التي�يتم�تروجيها�في�البلدان�األور
�.باريس�شر:�شباب�بال�حدودالنّباعة�والطّسلسلة�أحب�العربية�وأتعلمها،�دار�ـ�
�ة؛للعلوم�اإلنساني��ا�ورو�معهد�،�اصدار�ونشر�ال)مفاتيح�العربية(�سلسلة
،�يـتم�إرسـالها�لجميـع����وهي�سلسلة�متكاملة�لكل�المسـتويات�سلسلة�كناد،� -

ة�في�إطار�اختيار�اللغة�الحيـة�فـي�التّعلـيم����الفرنسيين�المسجلين�لتعلم�اللغة�العربي
�الثّانوي.���

�-فرنسا��–سلسلة�األمل،�مؤسسة�غرناطة�للنشر�والخدمات�التّربوية�باريس� -
�سلسلة�تعلم�العربية،�إصدار�مؤسسة�عالم�المعروفة،�مدينة�ليون�الفرنسية. -
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�ونشر�معهد�المستقبل�باريس.سلسلة�العربية�الشّاملة،�إنتاج� -
�ي�للعلوم�االنسانية.��پسلسلة�مفاتيح�المعرفة،�إصدار�ونشر�المعهد�األورو -
	حوية	والصرفية:النّتيسير	تعليم	وتعلّم	القواعد	 -2

النّرف�مقدمة�ضرورية�لدراسة�القواعد�يعد�الصة�تقديم�حوية،�والحديث�عن�أهمي
بالجديد�الذي�يناقشه�المعلمـون�والمتعلمـون���رف�لناطقين�بغيرها�ليس�حو�والصالنّ

��.رف�كما�ينهض�البنيان�بقواعدهحو�والصالنّعلى�حد�سواء�فالعربية�تنهض�ب
مها�إالّ�في�ضوء�المدخل�الصـرفي��حوية�التي�ال�يمكن�فهالنّالكثير�من�القضايا��

تحتم�عليه�ألن�متعلم�اللغة�العربية�قد�تمر�عليه�الكثير�من�المواقف�والتّساؤالت�التي�
رفي،�فال�يمكن�إغفال�هذا�الجانب�المهم،�وفي�هذا�تقـول��الرجوع�إلى�المبحث�الص

حو�والصرف�للطّلبة�بغير�النّتنطلق�الفلسفة�العامة�في�تعليم�األستاذة�فاطمة�العمري�"
العربية،�من�حقيقة�مفادها�أن�العربية�ال�تنهض�وال�تكون�في�أذهان�المتعلمين�دون�

�–على�حد�سـواء���–حوية�والصرفية،�والبد�للمعلم�والمتعلم�النّالقواعد��االتكاء�على
�رف�يشكالن�معا�األساس�المتين�الذي�يـتمكّن�المـتعلّم���النّمن�اإلقرار�بأنحو�والص

ويمكّن�من�خالله�من�إتقان�اللغة�وفقا�لمستواه�اللغوي،�فمتعلم�اللغة�يسعى�دائما�نحو�
����تحقيق�التّواصل�واالتصال�من�خالل�الوظائف�اللغوية،�وال�يخفـى�علـى�أحـد�أن

المتعلم�في�سياقات�اإلنتاج��تحقيق�ذلك�ال�يكون�بغير�صياغة�قوالب�لغوية�يستثمرها
بضـوابط���-أبـدا�–اللغوي�من�خالل�المحادثة�و�الكتابة�،�وتلك�القوالب�محكومـة��

حو�عموما�النّأساسا�لفهم��وبهذا�يعد�الصرف،�24ظام�اللغوي�"النّالتّركيب�ومحددات�
ـ�ؤال�اإلجابة�عن�السحوية�خصوصا�فهما�معا�يلخصان�النّوالقواعد� ؤال�كيـف��الس

حو�على�العموم�يمكن�المتعلم�من�إكسابه�النّوبالتالي�فإن�فهم�الصرف�وتعمل�اللغة؟�
القدرة�على�استهالك�اللغة�من�حيث�القدرة�على�تفكيك�القوالب�اللغوية�التي�تحكـم��

حو�والصرف،�وإنتاج�اللغة�من�حيث�القـدرة�علـى���النّسير�الجمل�في�ضوء�قواعد�
�لتالي�إنتاج�تراكيب�وجمل�مماثلة.ير�على�منوالها،�وباالسإنتاج�القوالب�اللغوية�ب

��
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		آليات	تقديم	المحتوي	الصرفي	عند	المستشرقين.			1.2	

ـ�مع�تقّ� اطقين�بغيرهـا��دم�مجال�تعليم�اللغات�األجنبية�عموما،�وتعليم�العربية�للنّ
في�بدايات�القرن�العشرين�طريقة�رياضـية���بعض	المستشرقينخصوصا�استبصر�

رفية�تساعد�في�ترتيب�األوزان�الصـ�النّارسين�على�تعلم�الد رفي�بسـهولة��ظام�الص
أوجـدوا�أن���ها�في�ستة�عشـرة�و�فجعلوها�كلّ�بالغة�على�مستويي�المبنى�والمعنى،

وهي�من��تة�األخيرة�منها�مهملة،السباعي�ومزيد�الخماسي�والرـ��داسي،الس دوا�وأكّ
التي�أضحت��باألوزان	العشرةعلى�األوزان�العشرة�األولى�لذلك�اشتهرت�فيما�بعد�

سـات		المدارس	االستشـراقية	والمؤس	ظام�وبدأت�تشتهر�في�النّرتيب�ومعلومة�التّ

التي�تعنى�بتعليم�العربية�للناطقين�بغيرها�وأضحت�اآلن�مـن�أبجـديات����األكاديمية
اقي�والمتميز؛�بل�ال�تستغرب�أن�تسـقط�منزلـة�األسـتاذ�عنـد�����الرعليم�المهني�التّ

وذلك�ألهميته�فـي�معرفـة�األوزان����رتيب،جهل�هذا�التّالدارسين�إذا�اكتشفوا�أنه�ي
��.25الي�المعانيواالشتقاقات�وبالتّ

ميجيل	آسن	(�انيپريقة�وطبقها�المستشرق�اإلسالطّوكان�أول�من�اهتدى�إلى�هذه�

ابق�في�جامعة�مدريـد��السأستاذ�اللغة�العربية���)sen�palacios�Miguelبالثيوس/		
م؛�إذ�تلحـق�بعـض�الزوائـد����عاديا�في�نظر�المتعلّ�ومهد�لها�بمقدمة�تجعلها��شيئا

الصيغة�الثّالثية�فتعطي�لها�معنى�جديدا،�قد�يختلف�عن�معنى�الثلّاثي�الـذي�أشـتق���
��:26حو�اآلتيالنّمنه�وأورد�الصيغ�على�

�فعل�(لفتح�العين�أو�ضمها�أو�كسرها)؛���الصيغة�األولى: -
�الصيغة�الثاّنية:�فعل�(بتشديد�العين)؛� -
�الثّالثة:�فاعل؛�الصيغة -
�ابعة:�أفْعل�(بتسكين�الفاء)؛الرالصيغة� -
�الصيغة�الخامسة:�تفعل�(بتشديد�الفاء)؛ -
�تفاعل؛ادسة:�السالصيغة� -
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�انْفعل؛�ابعة:السالصيغة� -
�افتعل؛الصيغة�الثّامنة:� -
�الصيغة�التّاسعة:�افعل�(بتشديد�الالم)؛ -
�الصيغة�العاشرة:�استفعل.�� -

الب،�ويجري�عليـه��الطّوبهذا�أصبح�استخدام�األرقام�في�هذه�الصيغ�مقبوال�من�
العمل�في�شيء�مسلم�به�ومفهوم�بذاته،�ويرمز�لها�في�المعاجم�اختصارا�بدال�مـن��
ايراد�صيغة�الفاعل�نفسها�أو�تكرارها�كلما�اختلف�المعنى�بحسـب�الزيـادة�التـي����

��لحقته.
العربية�للنـاطقين�بغيرهـا؛�إذ�بواسـطتها����ريقة�مهمة�في�تيسير�تعليم�الطّوهذه�
الب�على�حروف�الزيادة�ومعانيها،�والفعل�الثّالثـي�وغيـر�الثّالثـي:����الطّيتعرف�

ماضيها�مضارعها،�وأمرها،�ومصادرها،�وبهذا�يستطيع�اشتقاق�أي�فعل�آخر،�ومن�
��ثم�ربطه�بداللة�األوزان.

وهـو�ال�يعـرف���مسابقة)	ولنضرب�مثاال�على�ذلك�أن�نعرض�للمتعلم�كلمة�(
الب�المعلّم�عـن�معنـى���الطّويسأل��(سبق)معناها،�ويكون�على�معرفة�سابقة�بالفعل

الب�فيقول�له:�(صـيغة��الطّكلمة�(مسابقة)�فإن�المعلّم�يكتفي�بذكر�رمز�الصيغة�لهذا�
وبمعرفته�معـاني��كلمة�(مسابقة)�ب�(سابق)�ب�(سبق)�الب�بين�الطّ)�فعندئذ�يربط�3

وحده�دون�مساعدة�تذكر�من��أن�يتعرف�على�معنى�مسابقة�حروف�الزيادة�يستطيع
��.المعلم
		:�ا�ورو�)	اإلطار	المرجعي	3

يقـدم���إذ،�بشـكل�عـام���األجنبيةمرجعا�مهما�في�تعليم�اللغات��اإلطاريعد�هذا�
كما��األساسية�لتطوير�وإعداد�المناهج�والوسائل�المختلفة�المشتركة�والخطوط�األسس

يشير�إلى�االستراتيجيات�الفعالة�لتعليم�اللغة�وتعلمها،�كما�يبين�ما�يجب�للمتعلمـين��
تعلمه�ليتمكنوا�من�استخدام�اللغة�في�تحقيق�كفاية�التواصل�في�أقل�وقت�وبأسـرع��

��:27رئيسين�هما�على�سؤاليناإلطار�لإلجابة��ويسعى�هذارق،�الطّ
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من�استخدام�اللغة�في�عمليـة��ما�الذي�ينبغي�على�الدارس�تعلمه�لكي�يتمكن� -1
��التّواصل؟

ما�المعارف�اإلجرائية�التي�يحتاج�الدارس�إلى�تنميتها�حتـى�يـتمكن�مـن�����-2
�لوك�اللغوي�الفعال؟الساكتساب�
		:نشأة	هذا	اإلطار	1.3

ا�باعتباره�جزءا�رئيسيا�من�مشـروع�تعلـيم���پهذا�اإلطار�وضعه�مجلس�أورو��
ئيس�هـو�تـوفير���الرهدفه�م،�1989بين�عامي��ا�ور����مواطنة�اللغات�من�أجل�ال
ـ�اللغات�في�أورودريس�والتّقييم،�تنطبق�على�جميع�وسيلة�للتّعلم�والتّ ا،�وأوصـى��پ

باستخدام�هذا�اإلطار�إلقامة�نظـم�التّحقـق�مـن�����2001االتحاد�األوروبي�في�عام�
لتصنيف�ي�پالقدرة�اللغوية،�وأصبح�مقبوال�على�نطاق�واسع�باعتبار�المعيار�األورو

��:ت�المقترحة�في�هذا�اإلطار�كاآلتيوالمستويا�الكفاية�اللغوية�للفرد.
��
�������������������������A1المستوى�التّمهيدي�أو�الكفاءة�التّمهيدية���������������������

����������������������������������������A2المستوى�المتوسط�أو�مستوى�البقاء
��B1المستوى�العتبة����������������������

���������������������������������B2المستوى�المتقدم�أو�العملي���������������
��������������������������C1المستوى�المستقل�أو�مستوى�الكفاءة�العملية

���������������������C2مستوى�اإلتقان�أو�التّمكن
��:)CEFR(	��ا�ورو المرجعي	اإلطاراالنغماس	اللغوي	في		2.3			

العديد�من�اإلرشادات�لتعليم�اللغـات�األجنبيـة����ا�ورو���يقدم�اإلطار�المرجعي�
ومن�هذه�اللغات�اللغة�العربية،�ومن�أبرز�الجهود�التي�لها�أهمية�في�تيسير�تعلـيم��

��العربية�للناطقين�بغيرها�ما�يعرف�باالنغماس�اللغوي.
ي�بأن�تنشيط�الكفاءة�اللغوية�التّواصلية�وتفعيلهـا��پاألورويؤمن�اإلطار�المرجعي�

يكون�عبر�أداء�مجموعة�من�األنشطة�اللغوية�المتعددة�استقباالً�وإنتاجاً�وتظهر�هـذه��
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منطوق،�ويرى�اإلطار�أن�التعلّم�قد�يجري�فـي���شاطات�إما�في�شكل�مكتوب�أوالنّ
والممارسة�الكافية،�واالكتساب��،�ينوع�فيها�من�التّعلم�الواعيصناعيةبيئتين�األولى�

التي�يكتسب�فيها�أبناء�اللغة�األولى�لغتهم،�ومن�االجراءات�التي��بيعيةالطّالبيئة	في�
ي�لتعزيز�دور�االنغماس�اللغوي�في�بيئـة�اللغـة���پيقترحها�اإلطار�المرجعي�األورو

��:�28الصناعية�في�تيسير�عملية�اكتساب�اللغة�الثّانية�اآلتي�بيعية�أوالطّالهدف�
التّعرض�المباشر�لالستخدام�األصيل�للغة�الثّانيـة،�ومثـال�ذلـك:�المقابلـة����� -

المباشرة�مع�متحدثي�اللغة�األصليين،�سماع�المحادثات�العرضية،�االسـتماع�إلـى���
صوص�األصلية�التي�لم�يتم�تعديلها�مثل�المجالت�النّالمذياع�والتسجيالت�...�قراءة�

���وايات؛الروالقصص�و
كتوبة�باللغة�إلى�عبارات�منطوقة�متدرجة،�وإلى�نصوص�م�التّعرض�المباشر -

�الثاّنية؛
المشاركة�المباشرة�في�التّفاعل�التّواصلي�األصلي�باللغة�الثّانية�ومنها�علـى�� -

�الشتراك�في�محادثة�مع�محاور�كفء؛سبيل�المثال�ا
اللغة�الثّانيـة��المشاركة�المباشرة�في�مهمات�تواصلية�صممت�خصيصا�لتعلم� -

��هومة).(مخرجات�مف
وبهذا�يتيح�االنغماس�اللغوي�لمتعلمي�العربية�التفاعل�بها،�واالستماع�إليها�فـي��

هم�في�تيسير�تعلـيم��ا�الثّقافي،�وهذا�من�شأنه�أن�يسبيعي،�وعلى�صعيدهالطّسياقها�
��وتعلم�اللغة�العربية.

		:الخاتمة	

شـاط�ما�ذكرناه�في�هـذه�الورقـة�البحثيـة�هـو�نمـاذج�للنّ������وصفوة�القول�أن�
تـائج��النّتعلم�العربية�وتعليمها�للناطقين�لغيرها،�ومن�بين�أهم�اقي�في�مجال�االستشر

��:��المتطرق�إليها�اآلتي
محاولـة��تتمثل�الجهود�الحقيقية�للمستشرقين�في�خدمة�اللغة�العربية�فـي��� -1

�.تعليمها�للنّاطقين�بغيرها
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موطئ�قدم�في�سعي�بعض�الباحثين�المستشرقين�ألن�تجد�اللغة�العربية�لها� -2
�ة.يپالجامعات�األورو

باإلضـافة���سي�لتدريس�اللغة�العربية�واألدبقام�المستشرقون�بإنشاء�كرا� -3
�إلى�استعمال�كتب�ومناهج�العرب.

من�اآلليات�التّيسيرية�التي�عمل�بها�العلماء�المستشرقين�لتـدريس�مـادة���� -4
ارسين�قة�لدى�الدالثّالصرف�ما�يعرف�باألوزان�العشرة�وهي�طريقة�رياضية�تعزز�

دفعهم�نحو�االستزادة�واإلقبال�عليها�لمـا�يرونـه�مـن����تفي�عملية�اكتسابهم�للغة�و
�ة.على�كفاءتهم�اللغوي�انعكاس

في�إطار�تيسير�تعليم�اللغة�العربية�للناطقين�بغيرها�تم�االستعانة�بـالمرجع�� -5
�صدرها.رق�والمناهج�التي�يالطّاألوروبي�لتعليم�اللغات،�وتوظيف�االرشادات�و

من�أهم�االستراتيجيات�الموظفة�لتعليم�اللغـات�عمومـا�وتعلـيم�العربيـة����� -6
ة�االنغماس�اللغوي�لما�لها�من�فوائد�عملية�تيسيريه�لتعلـيم��خصوصا�هي�استراتيجي

��العربية.اللغة�
��
��
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.175.��ينظر:�المرجع�نفسه�،ص 6��

.�245دت،�ص:���مصر،-هضة،�القاهرةالنّ.�علي�الواحد�وافي،�فقه�اللغة،�دار� 7��
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�
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��:صملخّ

كانـت���،حو�العربيالنّديتريش�فيشر�وجهوده�في�ميدان�المستشرق�األلماني�فولف���
ن�على�غـرار��وها�المستشرقتفاعل�مع�اًخصب�حقالًلغة�العربية�على�جميع�المستويات�ال

ألسـباب��المستشرقين�خاضـوا�فيـه����ا�أنإلّ�كانعوبة�بمالصه�من�لذي�ورغم�أنّا،�النّحو
ة�فهم�القرآن�والذي�ولاأبرزها�مح�دة�ولعّلعديدة�ومتعدحال�من�األحـوال���ال�يمكن�بأي

حو�ومن�جملة�المستشرقين�الذين�كانت�لهم�جهود�تذكر�فـي��النّفهمه�دون�المرور�على�
ت�المجهـود��ذاببحوثـه���)ديتريش�فيشر(�يبرز�لنا�اسم�المستشرق�األلمانيهذا�الميدان�

��.���������الكبير

التـي��النّحوية�الي�ما�هي�أبرز�المواضيع�نطرح�اإلشكال�التّؤية�الرومن�خالل�هذه�
��؟���ة�التي�أعتمد�عليها�في�مقاربة�بحوثهعيوماهي�المرج�عالجها�فيشر�من�خالل�بحوثه؟

.1.ـ���التّـاريخ�لقد�شهد�العالم�العربي�عبر�مراحل�:�ةالمدرسة�األلماني ب�المختلفـة�تعاق
؛�ةالعديد�من�المدارس�االستشراقين��التي�قبلها�من�حيـث���كل�مدرسة�تختلف�ع�حيث�أن

ل�اًمشترك�اًرق�محورالشّفاق�على�جعل�كان�االتّن�إوة�المنهجيراسـة�إالّ�لد�طريقـة���أن
ومن�جملة�تلك�المدارس�التي�كانـت���،خالف�والمواضيع�المدروسة�كانت�محّل�ولانالتّ

ن�نار�علـى��تعدان�أشهر�م�نتيلليزية�الة�واالنگديدة�نجد�المدرسة�الفرنسيلها�جوالت�ع
تعـود���ة�التـي�لقد�كانت�المدرسة�األلمانيوحدهما�في�هذا�الميادان�ف�انوولكن�لم�تك�.علم

ـ�ام�الحملة�رق�وبالعرب�المسلمين�إلى�أيالشّصالها�بى�التّولالجذور�األ الص؛انيـة�الثّة�ليبي�
ممان�كانوا�في�وقتها�من�المشاركين�في�الحج�فكان�منهم�لاأل�حيث�أن�وصـفا���موان�قـد
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من�خالل�هـذا����1.في�األندلس�بعن�العر�التّرجمةفي�ان�هبالرلتلك�البالد�كما�شاركوا�
القول�نجد�أن�المدرسة�األلمانية�كانت�متأخرة�نسبيا�في�االتصـال�واالحتكـاك�بالعـالم����

بـاع��لهمـا��كان��نتيلال�االنگليزيةالعربي�بالمقارنة�أو�بالموازاة�مع�نظيرتها�الفرنسية�و
في�هذا��طويل�مع�المشرق�وتعددد�الصلأو�األعمال�التي�قدة�فـي��متها�المدرسة�األلماني

التـي�كـانوا�فيهـا�����العربيةميدان�االستشراق�وهي�العمل�على�تقديم�وصف�عام�للبالد�
وكان�ذلك�لـم�يكـن�عـن�طريـق������العربيةعن��التّرجمةاني�هو�العمل�على�الثّواألمر�
ـ��اًر�لنا�أن�القصد�لم�يكن�موجـود�ومن�خالل�هذه�األعمال�يظه.�القصد المدرسـة���دعن

لـى�قواعـد���األلمانية�في�القيام�بمشروع�أو�بعبارة�أخرى�مبادرة�علميـة�مؤسسـة�ع��
خطـيط��لتّاد�صدفة�لم�يكن�ة�مجر.�ولكن�األمور�كانت�عرضينةليات�معيآنزمات�واكيوم

ما�أتت�على�حين�صدفةدور�فيها�وإنّ�المسبق�أي��.��

يبدأ�مع�القرن��ةبالمدرسة�األلمانييه�نسمأسيس�الفعلي�والحقيقي�لما�يمكن�أن�ولكن�التّ
النّه�انعقدت�حيث�أنّ�؛ابع�عشرالرـ�إنشاء�كرسي�لدراسات�اللغات��ية�على�أن�يتم ة�رقيالشّ

��������2في�ألمانيا.

س�لبزوغ�فجر�الفعلي�الذي�يؤس�التّاريخابع�عشر�يمكن�القول�بأنه�الرمع�القران�����
وذلك�لتوفر�جملة�من�العوامـل�التـي�كانـت����ة�األلمانية�في�ميدان�االستشراق�المدرس

ـ���؛ئيس�فيهـا�الريني�هو�السبب�الدمساعدة�على�ذلك�والتي�يمكن�العامل� وز�احيـث�تج
يـه�فـي���ف�اًطاق�الضيق�الذي�كان�محصورالنّأقطار�العالم�اإلفريقي�واألسيوي�وتجوز�

��.���������إفرنسا�و�ا�ونقصد�بهپوأور

غرار�أحد�أبـرز���ور�البارز�علىالددد�طائفة�من�المستشرقين�الصولقد�لعب�في�هذا�
حديـد�فـي���عديدة�في�باريس�بالتّ�اًكان�قد�أجرى�أبحاث�)�الذيفليشر�(�أعالم�االستشراق

فدهم��ن�الذين�أويالب�المصريالطّالمكتبة�الملكية�الغنية�بالمخطوطات�بعد�أن�عاشر�بداية�
ة��كما�اجتهد�في�عمله�كأستاذ�للغـات��الغربي�قافةالثّلتزود�بلإلى�باريس��امحمد�علي�باش

نوات�ص�وجعل�من�السخصمجال�العلمي�رغبة�منه�في�التّال�ر)فليش(رقية��وقد�حدد�الشّ
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�العربيـة�ى�في�تدريسه�لبعض�الكتب�حول�التوراة�واكتفى�فيما�بعد�بتدريس�اللغات�ولاأل
نلمـس�مـن����3.��نّ��ا	ورو�ى�بين�المستعربين�ولة��فليتشر�المكنة�األركيوالتّ�،والفارسية

اًكبير�اًالعنصر�البشري�لعب�دور�خالل�هذا��القول�أن�ة�فـي��في�رقي�المدرسة�األلماني
(فليتشـر)��دد�نجد�جهود�المستشـرق���الصاالستشراق��وأبرز�مثال�ال�الحصر�في�هذا�

هم�لهـم�فرصـة����المستشرقين�األلمان�لم�تتح�حيث�أن؛�سينواد�المؤسالريعد�أحد��الذي
ة�أو�على�غرار�نظرائهم�من�المدرسة�الفرنسـي���العربيةعوب�الشّاالحتكاك�المباشر�مع�

عثـرة�فـي�سـبيل�التواصـل������يضاف�إلى�ذلك�عامل�اللغة�الذي�يعد�حجر�اإلنگليزية
العربي�فـي���تعد�غريبة�ولم�يكن�يصل�المنتوج�اإلبداعي�العربيةاللغة��حيث�أن�؛العربي

ـ��ا�����ز����مة�أء�الفرنسياغة�الوسيطة�سوعن�طريق�الل�جميع�الميادين��إالّ ب�وما�يترتّ
لكن�كل��هاته�األمور�لم�تقف��،احية�المضامين�في�غالب�األحيانعنها�من�أخطاء�من�ن

حجر�عثرة�أمام�األلمان�حيث�استغلوا�جميع�الفرص�الممكنة�على�أحسن�وجه�.�وهـذا��
�لبة�العـرب�الطّه�مع�ئلقا�في�أثناءفليتشر)�(يب�الذي�بذله�الطّما�نلمسه�في�الجهد�الكبير�و

ـ�اتواجده�في�باريس�حيث�تزخالل�مدة� من�مع�وصولهم�في�بعثات�علمي�ةة�استكشـافي�
��.����األقصى�األمر�على�الوجه�الممكن�والى�الحد�حيث�استغّل

حال�من�األحوال�أن�ألمانيا�كانت�منعزلة�عن�العالم��ال�تعني�بأي�ولكن�هذه�األقوال�
ور�المنوط�به�علـى��الدحيث�أن�العنصر�المادي�هو�األخر�لعب��؛العربي�جملة�وتفصيالً

راسـات��الد�فـي�تطـوير���اًكبير�اًت�دورألمانيا�لعبالمكتبات�في��حيث�أن�؛أحسن�وجه
ـ�ألحق�بالبلديات�وتبلغ�سبعة�أالف�لوة�وكانت�هذه�المكتبات�على�قسمين�األرقيالشّ ا�.�أم

القسم�األخر�فكان�تابعا�للكنائس�وبلغت�أحدى�عشر�ألف�مكتبة�وعدت�مكتبـة�بـرلين���
الشّمن�أغنى�المكتبات�بالمخطوطات��ومانيس�ة�ومكتبات�جامعات�هيليدبرغالوطنية�رقي
...�كما�أقيم�متحف�للفن�اإلسالمي�في�برلين�احتوى�على�مصحف�نادر��العربيةالسيما�

النّهذه�4.مكتوب�بالخط�الفارسيابع�الهجري�من�القرن�السقطرة�من�فيض�من��ماذج�تعد
التي�امتلكتها�ألمانيا�الت�الخامالمؤه���.��
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����خصائص�المدرسة�األلمانية���2.1.

مهمـاً���اًجملت�من�الخصائص�التي�جعلتها�تلعب�دورلقد�امتلكت�المدرسة�األلمانية�
عـن���ارة�نسبيمتأخّ�الميدانهذا��ا�دخلتهأنّاالستشراق�رغم�وكما�سبق�وأسلفنا�في�ميدان�

����فرنسا�وبريطانيا.

����:ومن�جملة�تلك�الخصائص

البحـث�العلمـي����نحو.�وميولهم�رقالشّنهم�إلمكانية�السفر�لعمل�إداري�في�افقد�.1
واالبتعاد�عن�السسبة�لكثير�مـن�المستشـرقين���النّة�خالفا�لما�هو�الحال�بياسة�االستعماري

.�األمر�الذي�ساعدهم�في�أن�يحافظوا�علـى�أكبـر���لبلدان�الغربية�كفرنسا�وبريطانيافي�ا
���5.قدر�من�الموضوعية�العلمية

ة�التـي��ة�واأليديولوجيياسيما�من�القيود�الس�اًرة�نوعقد�كانت�المدرسة�األلمانية�متحرل
رافقت�رؤية�مستشرقي�بقيلـم�يكـن����نتيلال�االنگليزيةة�وة�المدارس�على�غرار�الفرنسي

.�فلقد�كانت�تؤطرهم�الخلفيـة��ث�العلمي�أو�أن�يستكشفوا�المجهولمنها�البح�ولالهدف�األ
.�وهذا�األمر�الذي�تحررت�ىولرجة�األالدالتي�تحكم�رؤيته�وتجعلها�فوقية�باالستعمارية�

غاية�األسمى�لهـا��واألخير�لها�أو�ال�ولافع�األالدمن�قيوده�المدرسة�األلمانية�والتي�كان�
��.هي�البحث�العلمي

اقع�بـالو��ةراسات�الموجهة�جعلهم�على�صـل�الدمان�عن�ل.�ابتعاد�المستشرقين�األ2
 ة�التي�ظهرت�فـي�ات�العلميظريالنّا�وعمق�معرفتهم�بالبحث�في�أوروپالعلمي�ومناهج�

دد�العديد�من�الفتوحات�العلميـة�علـى�غـرار����الصا�في�هذا�پوحيث�شهدت�أور��أورو�
ظريات�التـي�لعبـت���النّظهور�ما�يسمى�بالفلسفة�التجريبية�والفلسفة�العقلية�وغيرها�من�

��6.يةالتّاريخدور�مهما�على�صعيد�تحرير�المناهج�

ساسي�في�جعل�المدرسة�تكتسـي�حلـة���األمحوري�والدور�المن�األمور�التي�لعبت�
.�العربيـة�ول�الدولة�األلمانية�وباقي�الدعلمية�محض�هو�عدم�وجود�عالقة�استعمار�بين�
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واألمر�األخر�هو�توفر�المادة�الخام�من�مخطوطات�في�جميع�الميادين�علـى�مسـتوى���
ن�لهم�هـذا�األمـر���الفتوحات�الكبيرة�التي�تحققت�حيث�مكّألمانيا�األمر�الذي�سهل�مهمة�
فتئ�البحث�العلمي�فيها�عن�االكتشـاف�علـى����ية�التي�ماپمن�البقاء�في�األجواء�األورو

غرار�ما�نلمسه�في�حقل�الفلسفة�وغيرها�األمر�الذي�مكن�لهم�من�االسـتفادة�المباشـرة���
ا�واستقر�معظمهم�پوأور�دون�أي�حواجز�بخالف�باقي�المدارس�التي�انقطع�رودها�عن

قه�مـن��ا�وما�تحقّپوروواصل�الكبير�مع�أسيا�األمر�الذي�جعلهم�يفقدون�التّآفي�أفريقيا�و
ةفتوحات�علمي�����.��

2�.ةفيشر�بطاقة�تعريفي:����

بمدينة�نورنبرغ�األلمانية�بمقاطعة�بافاريا�حصل�على�درجة��م1928م�امواليد�عمن�
وكانـت�أطروحتـه����أزلنغن�بإشراف�هانس�فيرمن�جامعة��م1954دكتوراه�في�عام�ال

نـال���م1962وفي�عـام���المعاصرة�العربيةاللهجات�صيغ�أسماء�اإلشارة�في�:�بعنوان
ـ�صفات�أشكالها�فـي��ادرجة�األستاذية�بأطروحته�التي�قدمها�بعنوان�األلوان�ومو عر�الشّ

مية�في�جامعـة��رقية�واللغات�الساالشّراسات�الدلمعهد��اً.�ولقد�أصبح�مديرالعربي�القديم
عضـوا�فـي����م1994انتخابه�عام��وبقي�في�منصبه�الى�غاية�تم�م1947ازلنغتن�عام�
��.بالقاهرة�العربيةمجمع�اللغة�

ومن�بين�كتاب�وبحث�ومشاركة�ومحاضرة��اعمال�علميا�م�120وقد�ألف�أكثر�من�
����:ةالكالسيكي�العربيةنحو�اللغة�في�كتبه��أشهر

����؛المعاصرةكتاب�تعليم�لغة�الكتابة��-�

����؛كتاب�مشترك�مع��أوتو�ياسر�العربيةكتاب�اللهجات��-�

����؛العربيةكتاب�األساس�في�فقه�اللغة��-�

�7.والعالم�حو�خصوصاالنّرقين�األلمان�في�ميدان�شمن�أشهر�المستوهو�يعد�

��
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����:ةحو�خاصالنّة�ويفيشر�وصعوبات�تعلم�اللغة�العرب�.��3

ـ�يعتبرها�بال�أدنى�شك�من�أهم�اللغات�ال�العربيةفي�معرض�حديثه�عن�اللغة� ة�عالمي
فهي�كونها�لغـة�حيـة�معاصـرة�����.في�عصرنا�هذا�وذلك�لجملة�من�العوامل�واألسباب

فجذورها�ضاربة�في�القدم�وتاريخها�حافل�وطويل�في�هذا�الخصوص�...�ومن�جملـة��
لغـتهم���أبناءها�حافظوا�على�ى�ضمن�اللغات�أنأولمكانة��وأالخصائص�التي�جعلتها�تتب

����8.ينالدص�القرآني�وعلوم�النّور�الكبير�الذي�لعبه�الدعلى�نحو�دقيق�ويضيف�إلى�ذلك�

أو�عملت�على�إعطاء�دور��أسهمت�العوامل�التي�من�خالل�هذا�القول�يرى�فيشر�أن
فأمـا��،�.�هي�عوامل�تتراوح�بين�الذاتيـة�والخارجيـة��العربيةمن�األهمية�بما�كان�للغة�

ئن�حـي�واكـب�تطـور����حيث�أنها�كـا��؛العربيةتعلق�بذات�اللغة�تاخلية�فهي�لدلسبة�النّب
�التّـاريخ�.�وهي�في�نفس�الوقت�من�اللغات�القديمة�الضاربة�في�عمق�العصور�المختلفة

كما�يصـفهم�أبناءهـا���-��اطقين�بها�أوالنّسبة�للعوامل�الخارجية�فهي�متعلقة�بالنّا�بوأم–�
يها�خاصة�لما�خرجت�من�نطاق�شبه�الجزيـرة��حيث�عملوا�كل�ما�بوسعهم�للمحافظة�عل

ل�تقعيـد�قواعـدها���فـي�سـبي���اًمضـني��اً.�وبدأ�يعتليها�بعض�اللحن�فبذلوا�جهدالعربية
حيـث���؛يني�فـي�كفـة��الدابقة�في�كفة�والعامل�العوامل�الس�.�ويرى�أنوالمحافظة�عليها

العوامـل�السـابقة���ين�كل�هاته�الدجعلها�مصونة�محفوظة�باإلضافة�الى�العلوم�المتعلقة�ب
��.��العربيةفي�بقاء�اللغة��اًورئيس�اًمحوري�اًلعبت�دور

جـه��ايقـول�تو��العربيـة�اللغة�عوبات�التي�تتخلل�تعليم�الصوفي�معرض�حديثه�عن�
����يجهلها�فيما�يلي:�عوباتالصجملة�من��العربيةيريدون�تعلم�الذين�

��من�ناحية�األصوات���1.3

أصـواتها��صعوبة�فـي���العربيةالذي�يريد�تعلم�اللغة���ا�ورو��حيث�يقول�تواجه��
فريق�في�اللفظ�بـين��الغريبة�عنه�تماما�فضال�عن�عدم�التّ�العربيةوعملية�نطق�الحروف�
ـ�الـد�ين�الس�،اءاء�والظّالطّاد�والضاد�والصحروف�اإلطباق�التفخيم� اي�اء�والـز�ال�والتّ

���9.وكذلك�في�طريقة�نطق�الحروف�الحلقية
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ىأول�يرى�أن�ـة�عثرة�بين�اللغة��عوبات�التي�تقف�حجرالصومـن�يريـد�أن����العربي
تختلـف�جملـة����العربيـة�حيث�أن�األصوات�التي�توجد�في�اللغة�؛�يتقنها�هي�أصواتها

ما�ال�توجد�في�غير�.�وربفي�لغته�األماألجنبي�ات�التي�تعود�عليها�وتفصيال�عن�األصو
��.��عوبة�بما�كانالصوهذا�ما�يجعل�إدراكها�من��العربيةاللغة�

�����:رفيالصظام�النّ.�2.3

ظام�الفعلـي��النّ.�فا	ورو����عليه�في�لغته��يرجع�لكونه�يختلف�تماما�عما�اعتاد�وذلك
وتصريفاته�وكذلك�صيغتا�الماضي�والمضارع�ال�يمكن�أن�يستوعبهما�بسهولة�ألنهـا�ال��

أمـور�أخـرى���إلى�ذلـك��يضاف�ية�...پتشبه�نظام�التصريف�الموجود�في�اللغة�األورو
مثل�األبـواب�الفعليـة����العربيةأسرار�اللغة�تقف�في�طريق�الوصول�إلى�مفاتيح��كثيرة

��10التي�تضبط�بها�عين�الفعل�المضارع.رفية�والحركات�الصوصيغها�

ـ�وغير��العربيةبين�اللغة��رفي�هو�األخر�يقف�حائالًالصيرى�بأن�الميزان� اطقين�النّ
هولة�بما�كان�أن�يـدركهما�المـتعلم���من�الس�وتصريفاته�ليسظام�الفعلي�النّ�أن�بها�حيث

الجزئيات�التي�تقـف��.�ومن�ا	ورو���ر�أو�شبيه�في�اللغة�األوربي�كونه�ال�يوجد�له�نظي
لحركات�التي�تضبط�بهـا�عـين���حائل�في�سبيل�ذلك�هو�على�سبيل�المثال�ال�الحصر�ا

ث�لم�يكن�يتحدث�من�منظور�فوقي�للغة�رح�يلمس�أن�المتحدالطّل�في�هذا�والمتأمالفعل�
ـ�اوتعمق�في�مح�العربيةما�من�منظور�عمودي�لشخص�غاص�في�اللغة�وإنّ�العربية ة�ول
��.فهمها

��:نوعالت3.3�ّ.

التي�تزخر�بهـا��والكم�الهائل�من�المفردات��العربيةتنوع�اللغة�فيتشر)�في�أن�(يرى�
عب�على�المتعلم�إتقانهـا��لغة�يصوالمترادفات�الكثيرة�التي�يندر�وجود�نظير�لها�في�أي�

��11.بشكل�جيد
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حيث�نجد�لمصطلح�واحد�العديـد���؛العربيةيرى�بأن�التنوع�الكبير�في�مفردات�اللغة�
من�المتقابالت�على�سبيل�المثال�ال�الحصر�نجد�لكلمة�األسد�ما�يربو�عن�مئة�كلمـة�أو��

��.���اطقين�بها�كذلكلنّلما�وإنّفقط�طقين�بها�االنّسبة�لغير�النّب�اًيزيد�وهذا�األمر�ال�يشكل�عائق

����:حوالنّم�.صعوبات�تعل4ّ

حوالنّصعوبة��يرى�بأن�بعة�في�تدريسه�ريقة�المتّالطّ�ال�تكمن�في�طريقة�تدريسه�ألن
ظـام�التقليـدي���النّا�تعتمد�على�بعة�في�أوروپهي�تقريبا�نفس�طريقة�تدريس�اللغات�المتّ

هم�إنّالميذ�في�المدارس�ولهذا�السبب�فالتمها�والمصطلحات�الالتينية�التي�يتعلّ�،�ا	ورو��
قـة�التـي���ريالطّه�يقـدم�إلـيهم�ب��حو�العربي�ألنّالنّجهون�صعوبات�في�عملية�فهم�اال�يو

12.اعتادوها�في�لغتهم�األم��

عائق�في��ل�أيحو�ال�تشكّالنّي�دروس�ريقة�التي�يعتمدون�عليها�في�تلقّالطّيرى�بأن�
ريقة�نفسها�وحتـى�المصـطلحات�نفسـها�التـي�����الطّحصيل�وذلك�يرجع�لكون�سبيل�التّ

تعوحوالنّى�من�خاللها�يتلقون�تلاهي��دوا�عليها�في�لغتهم�األم��.��

حو�العربـي��النّبعد�االنتهاء�من�دراسة�عوبة�في�رؤيته�يكمن�أو�يكون�الصلكن�وجه�
�العربيـة�صـوص��النّألنهم�ال�يستطيعون�أن�يطبقوا�القواعد�التي�تعلموها�عند�قـراءة��

كل�وهـذا�مـا�يمثـل����الشّغير�مضبوطة�ب�العربيةصوص�النّوالسيما�أن�أكثر�وتحليلها�
كبيرة�في�عملية�اختيار�الحركة�اإلعرابية�المناسبة�أو�يثير�عنـد���ى�صعوبةولاألللوهلة�

ـ�ك�والتردد�على�األقل�في�عملية�إيجاد�الضـبط�ب�الشّالقارئ�نوعا�من� كل�المناسـب��الشّ
��13.صللنّ

حو�العربي�تكمن�صعوبته�في�الفـرق�الحاصـل�أو���النّهذا�القول�نجد�بأن�من�خالل�
نظير�حيث�أن�هذا�األخير�ال�يوجد�فيه�أدنـى��طبيق�والتّالذي�يجده�المتلقي�بين�عملية�التّ

ة�خصوصا�من�ناحيـة�ضـبط����طبيقيواحي�التّالنّط�في�م�نفسه�يتخبإشكال�بينما�يجد�المتعلّ
��أواخر�الكلمات�.��
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��:حو�العربيالنّ.�جهوده�في���5

����:حو�العربيالنّتشخيصه�لواقع�حال��1.5

حتى�اآلن�في�ميـدان���ات�التي�أعدتراسالديقول"�والواقع�أننا�اطلعنا�على�األبحاث�و
اطقين�بها�من�المسـتعربين�فرأينـا���النّأم�لغير��العربيةء�أكانت�ألبناء�اسو�،حو�العربيالنّ

الفصحى�كمـا�تعرضـها����العربيةيعنى�بقواعد�اللغة�راسات�الدأن�أكثر�هذه�األبحاث�و
.�المعاصـرة��العربيةراسات�التي�تعنى�بنحو�اللغة�الدكتب�التراث�التقليدية�في�حين�تندر�

حافة�والكتابات�اليوميـة��الص�ة�التي�تستخدم�حاليا�فيالمعاصر�العربيةوأعني�بذلك�اللغة�
����14.ي�عصرنا�هذا"األشعار�التي�تنظم�ف�وحتى�فيقافية�الثّوالحياة�

من�خالل�هذا�القول�يرى�بأن�حـو�العربـي�عـن����النّت�إلى�عجز�األسباب�التي�أد
د�جل�البحوث�التـي�تـم�إعـدادها�مـن�طـرف������اهو�اعتم�العصر.مواكبة�متغيرات�

ـ�اطقين�بها�على�اللغة�التّالنّلغير��مطقين�بها�ألنّاء�ااالمختصين�سو راثي�مـن��ة�ة�المسـتمد
الباحثين�باللغة�الجديدة�التي�برزت�فـي���عدم�اهتماماني�الثّ.�واألمر�لواأل�ريقة�األمرالطّ
حو�النّيرى�بأن�نحدد�الغرض�من�دراسة�خروج�من�هذا�اإلشكال�ولل�وغيرها.حافة�الص
حو�العربي�ليس�أن�نصف�الظـواهر�التـي���النّحيث�يرى�بأن�الغرض�من�دراسة��؛أوال

نصف�التراكيـب�الفصـيحة�أو�غيـر�����وال�أنتطابق�نظائرها�في�لغة�التراث�العربي�
هـو�غيـر�مسـتعمل�����وماهو�مستعمل�في�اللغة��نركز�على�ما�الفصيحة�وإنما�نريد�أن

��15.هذا�مستخدمين�المناهج�الحديثةونقوم�أيضا�بتحليل�أساليب�الكتابة�في�عصرنا�

ـ��� ن�فـي��ويقترح�في�سبيل�الخروج�من�هذا�اللغط�والجدل�الذي�وقـع�فيـه�المختص
مـن��ة�الجبل�التي�وضعوا�فيها�أنفسهم�زول�من�قمالنّأن�يعملوا�على�العصر�الحالي�هو�

.�وتحديـد��وصف�اللغة�الفصيحة�وغير�الفصيحة�حو�ليس�من�خاللالنّعامل�مع�خالل�التّ
الحاليـة�المسـتعملة����العربيةزول�إلى�اللغة�النّة�وفقط�وإنما�العمل�على�حويالنّواهر�الظّ
�ائع�وغيـر�الشّهو�مستعمل�منها�وغير�مستعمل�أو��ماة�بين�فئات�مختلفة�وتحديد�لاوالمتد
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.�والقيام�بتحديد�أساليب�الكتابة�وغيرها�من�األمور�التي�تجعلهم�يواكبون�مختلـف��ائعالشّ
��.��عبالشّعب�وصوال�إلى�الشّأو�بعبارة�أخرى�االنتقال�من��العصر.متطلبات�

��.��حويالنّرس�الدوال�يكون�لهم�ذلك�إال�من�خالل�استخدام�المناهج�الحديثة�في�

����:حوالنّ.�تطبيق�المناهج�الحديثة�في�6

������:المنهج�الوصفي1.6

�العربيـة�نحو�(قد�المصطلحات�والمنهج�فألف�كتاب�تحت�عنوان�بعد�أن�تراكم�لديه�ن
��ا	ورو��الفصحى�على�نمط�التفكيـر���العربيةليكون�وصفا�شامال�في�قواعد�)�الفصحى

وائت�القصـيرة��الصعن�الحروف�والخط�و�فتحدث�في�ذلك����ا	وروفي�وصف�اللغات�
.�ثم�تحدث�عـن��دة�همزة�الوصلالشّاء�المربوطة�والهمزة�والمد�ونوين�والتّويلة�والتّالطّو

ناء�المقاطع�نغيم�...�وبير�والتّالنّو�العربيةوتية�ووصف�األصوات�الصبعض�األساسيات�
��16.رفيةالصئذ�المباحث�وحذفها�ثم�تنازل�بعد

هو�وضع�كتاب�شامل�ن�هذا�المشروع�حسبما�ما�صرح�به�ئيس�مالروكان�الغرض�
�المعاصـرة�فضـال���العربيةتعالج�فيه�بعض�التركيبات�اللغوية�وأساليب�الكتابة�في�اللغة�

والفروق�في�اختالف�أساليب�الكتابة�في�الـبالد���االستعمال.عن�مسألة�االستعمال�وعدم�
ة�فـي��اك�اختالفات�تعبيرية�أو�فروق�محليالمختلفة�وأقاليمها�المتعددة�إن�كان�هن�العربية

��17.مسألة�تنوع�أساليب�الكتابة

من�خالل�هذا�القول�نجد�أنه�من�منظور�فيشر�أن�المنهج�الوصـفي�يسـاعد�اللغـة����
م�الظـواهر�اآلنيـة���حيث�أنه�يساعد�في�فه�ا؛في�تخطي�األزمة�التي�وقعت�فيه�العربية

�عن�نفسها�رداء�التكبـر�الـذي�تـم����.�ويجعلها�تتعامل�مع�الواقع�وتنزعدونما�أي�إشكال
�.إلباسه�لها�دون�سابق�قصد�أو�نية

�

��
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��ي����التّاريخالمنهج��2.6

ذلـك���ي�وكانت�دواعي�وراء�استعمالالتّاريخوالذي�استعمله�في�رسم�معالم�المعجم�
على�أنهـا���العربيةلرؤيته�بأن�اللغة��نظري.�ولاألمر�األ�المنهج�حسبه�تكمن�في�أمرين

ي�فـأراد��التّـاريخ�نجاز�معجم�أكسـفورد��إ.��لتأثره�باني�تطبيقيالثّاألمر�طور�دائمة�التّ
له�ذلك�حيث�عرض�فيشر�مشروعه�ألعداد�هذا�وكان��العربيةتطبيق�منهجه�على�اللغة�

��18.وزع�أنموذجا�منه�م1936وفي�سنة��م1935المعجم�سنة�

����:مكوناته

1.�يتكووثالثين�صفحة�تليهـا�رمـوز�مختصـرة�����اًمة�نظرية�تحوي�أربعن�من�مقد
��المصطلحات.ورموز�أخرى�لبعض��لمصادر�المعجم

2��ة�أبـدأ��.�متن�المعجم�يربو�على�ثالث�وخمسين�صفحة�تبدأ�بالهمزة�وتنتهـي�بمـد
كلمـات���اشتملت�علىفحات�الباقيات�الصواستغرق�تفصيل�أنواع�الهمزة�عشرين�صفة�و

�����19.عربية�عربية�وغير
��
����:أسسه�.2

إن�ـ���ة�هذه�األسس�تتكون�من�أسس�عام س�وتشترك�فيها�أكثر�المعـاجم�وهـي�أس
��.التي�تجعل�معجمه�تاريخيا�خارجية�وداخلية�ثم�األسس�الخاصة�وهي

��األسةس�العام:����

التّاريخة�زمن�المادلقد�فتح�فيشر�باب�االحتجاج�بعد�عصر�االستشـهاد�فـرأى����:ةي
كلمة�تطورها�الخاص�بها�ممـا��ال.�ألن�يالتّاريخالحق�لكل�كلمة�عربية�أن�تدخل�المعجم�

أن�رؤية�فيشر�هذه�يناقضها�تحديـده�لـزمن�المـادة�����أطوراه.يجب�عرضه�وتوضيح�
��20.عشر�الثّالثاللغوية�بنهاية�القرن�
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من�خالل�هذا�القول�نجد�أن�فيشر�قد�كسر�القواعد�المتعارف�عليهـا�مـن�طـرف����
ي�هجـر��الثّالثنهاية�القرن�حو�الذين�عملوا�على�تحديد�ضوابط�االستشهاد�في�النّعلماء�

����:من�األسباب�القاعدة�لجملةلكنه�كسر�هاته��وهو�نفسه�كان�من�المنادين�بها
����.نزوله�عند�رغبة�بعض�أعضاء�المجمع�.1
����.مادته�اللغوية�واسعة�العربيةي�للغة�التّاريخإن�مشروع�المعجم��.2
����:اللغويةمصادر�المادة���

����.فسيرريف�وكتب�التّالشّبوي�النّالمصادر�اإلسالمية�مثل�القرآن�الكريم�والحديث��.1
ـ�����اللغوية�واشتملتالمصادر��.2 ة�ورسـائل��المعاجم�اللغويـة�وكتـب�لحـن�العام

����.حوالنّلموضوعات�فقه�اللغة�والقراءات�القرآنية�وكتب�
والمخضـرمين�وكتـب����نيدواويـن�الجـاهلي��واشتملت�على��المصادر�األدبية�.3

��.قدالنّاالختيارات�مثل�المفضليات�ومؤلفات�في�األدب�و
سـالمي��العربـي�واإل��التّـاريخ�ة�والجغرافية�واشتملت�كتب�يالتّاريخالمصادر��.4

��21.وغيرها
����:حو�العربيالنّلتطوير�نظريات��دعوته�.�7

وفقط�ولكنه�رأى��حو�من�منظور�المناهج�الغربيةّالنّدراسة��ةاولبمحولم�يكتف�فيشر�
حيث��؛حو�الغربيالنّظريات�الحديثة�التي�تعنى�بدراسة�النّبوجوب�أن�يتم�تطبيق�مختلف�

حـو��لنّلقعيـد��حاة�العرب�في�سـبيل�التّ�النّتعتبر�الجهود�التي�بذلها��دد.الصيقول�في�هذا�
ـ�بقة�التي�اتّالطّ�وأعتقد�أن�العربي�ال�مثيل�لها�بحقّ ـ��بعوها�في�عملي �واهرة�وصـف�الظّ

ة�واستقراء�تراكيبها�كانت�تعتمد�على�االستقصاء�اللغويإلـى��قيق�...�ولهذا�فهي�كانت�الد
هم�بعيدة�عن�.�ولم�تكن�تنظير�اتّقة�للواقع�اللغوي�وملبية�لحاجاتهكبير�مطاب�حدواب�الص

��22أبدا�وال�مخالفة�لألعراف�اللغوية�السائدة�"�
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حو�النّفيشر�يثني�على�القواعد�التي�تم�من�خاللها�وضع�من�خالل�هذا�القول�نجد�أن�
حيث�كانت�موضـوعة��؛�نويهد�جبار�يستحق�اإلشادة�والتّيث�يرى�أنها�ذات�جهحالعربي�

��نقصان.على�المقاس�الذي�يناسب�المجتمع�دونما�أي�زيادة�أو�

نظرية�العوامـل�التـي���عند�فيشر��وقبوالً�اًلقيت�صدى�وترحيبالتي�ظريات�النّومن�
حو�الحديث�كنظريات�تشو�مسكي�مثال�...�حيـث�يعتقـد���النّتقترب�من�بعض�نظريات�

حوية�فمسألة�عمل�الفعل�مثال�وما�يتصل�بها�من�النّأنها�مناسبة�بال�ريب�لبعض�األبواب�
األخرى�كلها�يمكـن�أن�تقبـل���والمفعول�به�فضال�عن�المفعوالت�أبواب�ونائب�الفاعل�

رح�مع�نظريـة��الطّظريات�الحديثة�التي�تتوافق�في�النّومن�جملة��الغربية.ظرية�النّتلك�
يشيد�كثيرا�فيشـر��ا�نظرية�صاحب�الحال�أو�مرفقاته�التي�يصطلح�عليه�العامل�النّظرية

حـو��النّولها�على�مستوى�اتد�التي�تمظريات�النّبنظرية�العامل�التي�يرى�بأنها�من�أرقى�
.�وهـي��ظرية�من�الحذق�بما�كانالنّحيث�يرى�بأن�العقل�الذي�صاغ�مثل�هذه��؛العربي
ضـها.�علـى�غـرار����وطريقة�عر�مءالوتتظريات�التي�تواكب�متطلبات�العصر�النّمن�

��.��نظرية�صاحب�الفعل

بل�فيه�بعض�األمور�الواجب�أن�يـتم���حو�العربي�متكامالًالنّولكن�هذا�ال��يجعل�من�
ـ�استدراكها�على�غرار�بعض�الجزئيات�التي�تطرق�إليها�حيث�يقول�فـي�هـذا��� أن�الشّ

الذي�يدل�علـى���–على�سبيل�المثال�ال�الحصر�–ظر�في�طريقة�تقديم�موضوع�االسم�النّ
أثير�مـن�بعـده���مسمى�يقع�تحته�ألن�ما�ينطبق�على�الفعل�ال�يمكن��عليه�من�حيث�التّ

أساسيا�لمجموعة�كبيرة�من�العناصر�التي�تقع��اًسيما�أن�االسم�يمكن�أن�يكون�محوروال
قبله�أو�بعده�وتربطها�به�عالقات�نحوية�محددة�وتسمى�العناصر�التي�تقع�علـى�سـبيل���
المثال�في�الحقل�السابق�أسماء�اإلشارة�وأسماء�االستفهام�وأسماء�مثل�غير�ومثل�وكـل��

لموصـولة��لتي�نجدها�في�الحقـل�الالحـق�األسـماء�ا���وجميع�وأي�...�ومن�العناصر�ا
��23.وابعوالمضاف�إليه�والتّ
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ـ�الطّظريات�النّجملة�حو�العربي�أن�يواكب�النّيستوجب�فيشر�على� احة�ارئة�على�الس
ستوجب�عليهـا�إعـادة���بأس�به�لكن�ي�ال�اًحوية�صحيح�أن�نظرية�العوامل�تؤدي�دورالنّ

��.���عصرالرات�بات�ومتغيلتواكب�متطلّتحديث�نفسها�

تـائج�وهـي���النّخالل�طرقنا�لموضوع�هذا�البحث�خلصنا�الى�جملة�من�من��:خاتمة
��:اليكالتّ

ومن�أبرزهـا���االستشراقيةطائفة�كبيرة�من�المدارس��العربيةبرزت�على�الساحة��-�
��؛االنگليزيةالفرنسية�و

����؛لقد�كانت�المدرسة�بمثابة�الحصان�األسود�في�هذا�الميدان�-�
أمامهـا���اًرق�ولكن�ذلك�لم�يكن�عائقالشّتأخر�المدرسة�األلمانية�في�التواصل�مع��-�

����؛تحقيق�قفزة�نوعية�في�هذا�الميدانل
انيـة��حوية�األلمالنّ�االستشراقيةارسات�الدفيشر�أشهر�من�نار�على�علم�في�ميدان��-�

��؛عموما ا	ورو�ّ��وخصوصا�
�-�يعد�ـ���النّاحة�أحد�أهم�المستشرقين�الذين�أثروا�الس وزت�احوية�بـالبحوث�التـي�تج
��بحثاً.�120
��؛طبيق�في�رؤيتهنظير�والتّع�بين�التّجم�-�

��.لم�يكتف�بتحديد�المشكالت.�وإنما�عمل�على�أن�يجد�الحلول

تقص�من�قيمة�هـذه��نن�أن�يدو�العربيةتوظيف�رؤيته�الغربية�لخدمة�اللغة��ولاح�-�
��؛األخيرة

��؛يالتّاريخمن�جلمة�المناهج�التي�استخدمها�هو�توظيف�المنهج�الوصفي�و�-�

حو�علـى��النّفي�ميدان��العربيةظريات�النّول�أن�يعطي�رؤية�معاصرة�لبعض�اح�-�
�.غرار�نظرية�العامل

��
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��:��صالملخّ
ة�اهتمنياوكان�هذا�العمل�مب�،المستشرقون�بجمع�المخطوطات�العربي�على�وعي�تام�

،�وعلينـا�أن��بقيمة�هذه�المخطوطات�التي�تحمل�تراثاً�غنياً�في�شتى�مجاالت�العلوم
سـة،�تحقيقـا،�نشـرا����فهر�،التي�بذلوها�نحو�تراثنا:�حفظانقر�بالمجهودات�الجبارة�

ظر�عن�أهدافهم؛�إذ�لوال�عناية�المستعربين�بإحياء�آثارنا�لما�النّبغض�ترجمة�وتأليفا�
��رر�الثّمينة�من�نتاجات�أسالفنا�العظماء.الدانتهت�إلينا�تلك�

لقد�لفت�ابن�العوام�من�خالل�موسوعته�(الفالحة�األندلسية)�انتباه�علماء�الفالحـة�����
من�األوروبيين�وغيرهم،�إلى�ما�لديه�من�معرفة�نظريـة�واسـعة�اسـتمدها�مـن�����

المعارف�العملية��بط،�اليونان،�العرب�واألندلسيين،�مضافا�إليهاالنّ�:المصادر�القديمة
جـذاب��،�أسلوب�سـهل��،�كل�ذلك�وفقخصيةالشّبه�طبيقية�التي�استقاها�من�تجارالتّ

��.رصين وتنسيق�علمي�،بعيد�عن�اإلطناب
���ص�العربـي�مـن���النّبعد�ترجمة��م،�1802كتاب�عامال�هذا�نفض�الغبار�عن�تم

ثم�تُـرجم��)�Josef�Antonio�Banqueri/�خوسي�أنطونيو�بانكيري(�طرف�االسباني
بعدها�إلى�الفرنسية،�األوردية،�التّركية،�اإليطالية�واإلنجليزية؛�نظرا�لقيمته�العلميـة��

��الكبرى.��
االستشراق�وعلوم�الفالحة�والبيطـرة���راسة�المعنونة�بـ:الدلذلك،�تستهدف�هذه���

�–أن�تسـلّط���-كتاب�الفالحة�األندلسية�البن�العوام�اإلشـبيلي�أنموذجـا���-�والري
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بقعة�ضوء�على�ماهية�االستشراق�واشتغاالته،�ثم�تتنـاول�بشـيء�مـن�����-بإيجاز�
�بالتّحليل؛�لتكشف�مصادره،�مضـامينه�� �الفالحة�األندلسية" منهجـه��التّفصيل�كتاب"

��وفق�منهج�تاريخي�وصفي�تحليلي.�وآراء�المستعربين�فيه
ابـن�العـوام����-الفالحة�األندلسية�–التّراث�اإلسالمي�-االستشراق�كلمات�مفتاحية:�

��-اإلشبيلي
Abstract : 
    The orientalists took an interest in collecting Arabic manuscripts, 
and this work was based on a full awareness of the value of these 
manuscripts, which carry a rich heritage in various fields of science. , 
Had it not been for the Arabists ’care to revive our monuments, the 
precious pearls of our great predecessors would not have come to us. 
    Ibn Al-Awam, through his encyclopedia (Andalusian agriculture), 
drew the attention of European and other pleiologists to his extensive 
theoretical knowledge that he drew from ancient sources: Nabat, 
Greece, Arabs and Andalusians, plus applied practical knowledge that 
he drew from his personal experiences, all of that In an easy style, 
attractive, Away from redundancy, and with careful scientific 
coordination. 
    This book was dusted out in 1802 AD, after the translation of the 
Arabic text by the Spanish (Josef Antonio Banqueri), and then it was 
translated into French, Urdu, Turkish, Italian and English, due to its 
great scientific value. 
    Therefore, this study, entitled: Orientalism, Agricultural Sciences, 
Veterinary, and Irrigation - Book of Andalusian Agriculture by Ibn al-
Ewam al-Ishbili, as an example - aims to - briefly - a spotlight on what 
Orientalism is and its works, then deals in some detail the book 
"Andalusian Agriculture" with an analysis to reveal its 
sources ,contents , method and the views of the Arabists in it, 
according to a historical, descriptive and analytical method. 
key words: Orientalism - Islamic Heritage - Andalusian Agriculture - 
Ibn al-Awam al-Ishbili- 
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��االستشراق:�سؤال�الماهية�واالشتغال.-�1

��تحديد�المصطلح:�1-1
ارتبط�مصطلح�االستشراق�بالكتابة�عـن�اإلسـالم�والمسـلمين،�وإن�تباينـت�����

�اعة،�وضع�هذا�المصـطلح��التّحديدات�واختلفت�التّعريفات؛�إذ�لم�يتم�لحدتحـت��الس
عن�ضبط�طبيعة�االستشراق�فـي�حـد���عباءة�تعريف�شامل،�جامع�ومانع،�ناهيك�

ذاته؛�إن�كان�علما�أو�حركة�أو�اهتماما�مرحليا�أملته�سياقات�تاريخيـة�سـائدة�أو���
��أنساق�ثقافية�مهيمنة.

����������فقـال:��زئبقية�غارقـة�فـي�التّعمـيم�المـبهم����ارسين�من�منحه�هوية�الدفمـن�
ومنهم�من�حدد�الغرض�منـه���1رقي"الشّرق�أو�علم�العالم�الشّ"�االستشراق�هو�علم�

رق�عمومـا��الشّدون�سواه�من�باقي�الجوانب�المهمة،�فقال:"�االستشراق�هو�دراسة�
��.2ودراسة�اإلسالم�خصوصا�بقصد�التّشويه�والتّشكيك"

راسـة��الدرق�كمنطقة�معنيـة�ب�الشّابقين�تكرار�لفظ�السوالمالحظ�من�التّعريفين�
ـ�والبحث،�ومنه�حقّ�لنا�التساؤل�عن�داللة� رق�وحـدوده�الجغرافيـة،�فيجيبنـا����الشّ

الس�"�رق�هو�اصطالح�ابتدعته�أوروبا�لكل�أرض�تقع�وراء�حـدودها��الشّامرائي�أن
شرقا�إلى�اليابان،�بيد�أن�هذا�المصطلح�بدأ�يتزحزح�عبر�القـرون�ليقتصـر�فـي����

فقـط؛�فقـد�أدرك�الغـرب�����3رق�األوسـط"�الشّمفهومه�العام�والغامض�أيضا�على�
ـ�اري�أن�اإلسالم�عقبة�أمامه�عقديا�وتوسـعيا،�ف�المسيحي�االستعم رق�العربـي��الشّ

واإلسالمي�"�كانا�الوحيدين�اللذين�واجها�أوروبا�بتحد�لم�تجد�له�حال�على�األصـعدة��
ياسية�والفكرية،�ولزمن�قصير،�االقتصادية�أيضا،�فقد�حمـل�االستشـراق�فـي����الس

اإلسالم�...�لقـد�كـان����داخله�إذن�لمعظم�تاريخه�سمة�موقف�أوروبي�إشكالي�بإزاء
اإلسالم�دون�شك�استفزازا�حقيقيا�بطرق�عديدة،�فقد�كان�قريبا�جدا�مـن�المسـيحية���

��.4قربا�مقلقا�جغرافيا�وثقافيا"
إن�فصلنا�في�الفضاء�المكاني�لالستشراق،�يبقى�تساؤل�آخـر�مشـروع:�مـاذا����

ه�إن�كـان��يدرس�االستشراق؟�وما�الجوانب�التي�يمكن�من�خاللها�التّشكيك�والتّشوي




�	ا����ّ����	�د	����ء	ا�����اق	وا�����اب	���  

 

  
68 

 

  

هذان�األخيران�هما�الغرض�من�االستشراق؟�ربما�اللغـة�واألدب�يكونـان�جوابـا����
ـ�ابق،�ولذلك�عرف�أحدهم�االستشراق�بأنّه�"�التّبحر�في�لغـات��السللتّساؤل� رق�الشّ
ـ�.�ولنا�أن�نتساءل�بعد�ذلك�إن�كانت�اللغات�واآلداب�كافية�لدراسة�5وآدابه" رق�الشّ

ارسـين�إلـى���الداته�الفكرية�والثّقافية،�مما�حذا�ببعض�ومعرفة�أحواله�وخباياه�وبني
رق�وأممه�ولغاتـه�وآدابـه���الشّالقول�بأن�االستشراق�هو�"�دراسة�الغربيين�لتاريخ�

.�ونالحظ�في�هذا�التّعريف�تنـوع�منـاحي���6وعلومه�وعاداته�ومعتقداته�وأساطيره"
راسة�ومجاالتها�مع�تحديد�الدارس�والمدروس.الد��
راسة�والبحث�والكتابة،�وفي�أي�حقل�من�حقـول��الدرق�بالشّفاالتجاه�نحو��إذن،����

المعرفة�اإلنسانية�المتعددة�يعد�عمال�استشراقيا�"�سواء�أكان�المرء�مختصـا�بعلـم���
��.7اإلنسان،�أو�بعلم�االجتماع،�أو�مؤرخا�أو�فقيه�لغة"

��دوافع�االستشراق:�1-2
��لالستشراق�دوافع�عديدة�منها:

1-2-1�افع�الديستهدف�هذا��:ينيالدافع�بالدعـن�ب�الطّرجـة�األولـى���الد�ين�الـد
اإلسالمي�وتشويهه�بشكل�كبير،�وتحريف�محاسنه�وحقائقه�ليؤكـدوا�لشـعوبهم�أن���

الدالمسلمين�همـج،�يرتكبـون�الجـرائم����وبأن�يانات�األخرىين�اإلسالمي�عدو�للد�
اسـات�المستشـرقين���در�يني�فـي�الدافع�الدويسعون�للملذات�ما�استطاعوا،�واتخذ�

صـارى،�وتحصـينهم�ضـده����النّمنها�"محاربة�اإلسالم،�وحمايـة���اتجاهات�متعددة
والتّبشير،�وتنصير�المسلمين،�واتسمت�دراساتهم�بالتّعصب�ضد�اإلسـالم�ومبادئـه���
وعقيدته�وعبادته�وقرآنه�ونبيه�(صلى�اهللا�عليه�وسلم)�وسنته�وسـيرته�وصـحابته���

�وردوه�إلى�مصادر�يهودية�ومسيحية،�وطعنـوا�فـي���،�فشككوا�في�القرآن8وجهاده"
وتصدوا�للنبي�الكريم�بالقذف�وكيل�األباطيل��كمـا���لغته�وادعوا�كثرة�األغالط�فيها

ركّز�المستشرقون�في�اهتمامهم�بالتّراث�على�الحركات�التي�تمردت�على�التوجـه��
وا�المنشقين�"أصحاب�فكر�ثـوري�ائد�في�المجتمع�العربي�المسلم�الستحـرري���وعد

�أن�(�Rudi�Paret�1901�-�1982)�وأكد�المستشرق�األلماني�رودي�بارت�.9عقلي"
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اني�عشر�الميالدي�وفي�القرون�ئيس�من�جهود�المستشرقين�في�القرن�الثّالهدف�الر
إقناع�المسلمين�بلغتهم�ببطالن�اإلسـالم،�واجتـذابهم�إلـى�����و،�رنصيذالية�هو�التّالتّ
عـن�طريـق���ما�يربك�أفكار�المسلمين�ويشـتتها���نشر�كّل،من�خالل�10"صرانيةالنّ
��.شكيك�بكل�ما�يتعلق�بالتّراث�والعقيدةالتّ

1-2-2�افع�االستعماريالد:�ليبية�وجهين�لحقيقتها،�حيـث��لبست�الحروب�الص
افع�الـد�كان�باطنها�عبارة�عن�حرب�دينية�وظاهرها�حـرب�اسـتعمارية،�وبـرز����

االستعماري�لالستشراق�بعد�هزيمة�الص��ن�في�حروبهم،�إذ�لـم�تخمـد�الرغبـة��ليبيي
ـ���يطرة�على�بالد�المسلمين،�فاتجهوا�إلى�دارسةالسلديهم�في�فرض� ذه�ما�يتعلـق�به

لى�إليتعرفوا��؛وأخالق�وعادات�وثروات�ومعتقدات�شؤونها�من�عقيدة�البالد�في�كّل
لى�كما�ركزوا�ع ،عف�فيغتنموهامواطن�الض�ويكتشفوامواطن�القوة�فيها�فيضعفوها،�

�من�االستشراق�في�كتـب��من�أكثر�أكّد�"وقد،�محاربة�الروح�المعنوية�لدى�المسلمين
ـ�االستش�حقيقة�،المنصفين�المستشرقين�من�وحتى�،المسلمينو�العرب�الباحثين �راقـ
ـ�السّ�ةـالعدواني �لمجا�كـان��مهما�،االستعمارية�الدوائر�لخدمة�الموّجهة�لطويةـ
ـّ�اجتماعي�أو�ةـدينيّ�إنّ�،تهاـدراس �ولم�،11لغويّة"�أو�إنسانيّة�أو�تاريخيّة�أو�ةـ
��.�لالقلي�العدد�إالّ�الحقيقة�تلك�يخالف
�1-2-3�يعتبر�هذا��االقتصادي:افع�الدالدافع�من�أهم�فـي���تسهمأوافع�التي�الد

افع�الـد�غبة�لدى�المستشرقين�بتنمية�هذا�الر�تتنشيط�االستشراق�وتقدمه،�حيث�ظهر
�الخام�المواد�وتأمين�،وثرواته�الشّرق�مقّدرات�على�للسّيطرة وتوســيع�نطاقــه�

رويج�للبضائع�الغربية�وإعطـاء��لتحفيز�التّ�؛الرّخيصة�العاملة�واأليدي واقـواألس
�رقية�وشـرائها�بأقـل�ثمـن���الشّواستقطاب�الموارد��ها،طور�لمصانعاالزدهار�والتّ

��.ناعة�المحليةلقضاء�على�الصل
1-2-3�افع�الدياسيين�اللّبان�صلة�صّناع�القرار�والسّإبراهيم�يؤكّـد���:ياسيالس
ــالغل�في�دو ــرب�االسـ ل�والواقع�أن�رجا�:"قائًال،�االستشراقل�ة�برجاتعماريّـ
ـ�على�صلة�وثيق�الغرب�كانواياسة�في�السّ اللغات��(كليـات��ة�بأساتذة�هذه�الكلّياتـ




�	ا����ّ����	�د	����ء	ا�����اق	وا�����اب	���  

 

  
70 

 

  

ــي��أن�يتخذوا�القراراتل�وإلى�آرائهم�يرجعون�قب�)ة�في�أوروبارقيّالشّ ــة�ف الهام
  .12ة�الخاصة�باألمم�العربية�واإلسالمية"ياسيالسؤون�الشّ

على��تة�عملة�سفارات�وملحقات�ثقافيول�العربية�واإلسالميالدفي��تنتشراوقد�
فرقة�بـين��غايات�مبطنة�هي�التّل�اتحقيق�وذلكول�العربية،�الدنقل�مستجدات�وأحداث�

،�ومـن��وتقديم�المعونات�صائح�والمساعدةالنّ�إسداء�تحت�ذريعةالعرب�والمسلمين،�
�ليـتمكن��،يحسـن�اللغـة�العربيـة����ثقافي�ملحقغربية� المسلّم�به�أن�في�كل�سفارة

ياسة�فيتعرف�إلـى�أفكـارهم���السحافة�وصال�برجال�الفكر�والصمن�االتّ�بواسطتها
يـر��ثبعد�أن�درس�تماما�نفسية�ك ،ياسية�ما�تريده�دولتهالسويبث�فيهم�من�االتجاهات�

    .في�تلك�البالدمن�المسؤولين�

1-2-4�افع�العلميالد:�هذا��يعدافع�أقل�الدنفـر�قليـل���أقبل�،�حيث�حظاوافع�الد
اق�بدافع�حـب�اسـتطالع�الحضـارات�العربيـة�واإلسـالمية������رجدا�على�االستش
وهؤالء�كانوا�أقل�خطأ�من�غيرهم�فـي�فهـم����،وأديانها�اولغاته�اواستكشاف�ثقافاته

س�والتحريف�فجاءت�أبحـاثهم�أقـرب���الددون�يكونوا�يتعمهم�لم�ألنّ�؛اثهراإلسالم�وت
�ليم�من�أبحاث�الجمهرة�الغالبة�مـن�المستشـرقين��السإلى�الحق�وإلى�المنهج�العلمي�

فمنهم�من�وقف�نفسه�على�خدمة�التّراث�العربي�اإلسالمي�"ونأى�بنفسه�عن�الولوج�
��13ل�اإلسـاءة"�في�أي�مشروع�يراد�منه�اإلساءة�لإلسالم�وأهله�بأي�شكل�من�أشـكا�

��بل�أن�منهم�من�اهتدى�إلى�اإلسالم�وآمن�به.
��أهداف�االستشراق:�1-3

سبة�للغرب�والخاسـر�فيـه�هـو����النّاالستشراق�مشروع�ناجح�ب�يرى�البعض�أن
ه�ال�مكان�فيه�للعمل�الفردي،�إنه�عمل�جماعي�يمتلك�هويـة�حقيقيـة���إنّ�رق،�ثمالشّ

ــن�� ــوع�م ــو�ن ــالي�فه ــة�وبالت ــة،�وجماعي ــيس�المعرتراكمي ــه�ل ــة�ولكن ��ف
��بالمصلحة�فقط�وبالتالي�فاالستشراق�هو�إيديولوجيا.�اتألن�له�ارتباط�ا؛موضوعي
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قافية�والعلمية،�فلمـا�حققـوا���كان�المستشرقون�يبحثون�عن�الموارد�الفكرية�والثّ
وعملـوا�علـى���بعض�التّراث�أصبحوا�يشكلون�الوساطة�الفعلية�بين�المسلم�وتراثه،�

��تحقيق�األهداف�التّالية:
حقائقـه��وتشويه�محاسنه،�وتحريف��معالمه،بطمس��اإلسالم،إفساد�صورة��-1

��للعالم�على�أنه�دين�متناقض.�وتقديمه
بهات�حول�اإلسالم�ورسول�اإلسالم�الشّبإثارة��دينهم،تشكيك�المسلمين�في��-2

��ين�وارتباطهم�به.الدصلى�اهللا�عليه�وسلم،�إلضعاف�صلتهم�بهذا�
ائفية�والعقائدية��الطّزعات�النّوالعصبيات�المذهبية،�وعرات�القبلية،�النّإحياء��-3

،�وإثـارة��هموإثارة�الخالفات،�لتفريق�وحدة�المسلمين،�وإضعاف�روح�اإلخاء�بيـن�
ة�ومصادرها.ة�وذلك�بالتّاللهجات�العاميشكيك�في�اللغة�العربي��

غرس�المبادئ�الغربية�في�نفوس�المسـلمين�وتمجيـدها،�والعمـل�علـى������-4
�لهـم�ثـم��اإلسالمية�وتحقيرها�حتى�يتم�لهم�إفساد�أبناء�المسلمين�وتحلّإضعاف�القيم�

��مصالحهم.توجيههم�لخدمة�
لة�بين�المسلمين�وذلك�لقطع�الص�اإلسالمية،ة�قة�بعلماء�وأعالم�األمإزالة�الثّ�-5

ـ����الشّوفي�المقابل�تمجيد��وماضيهم، أثير�خصيات�الغربيـة�وتعظيمهـا�ليسـهل�التّ
  .لهمواالنقياد�

��منهجية�االستشراق:�1-4
�فسـير�حليـل�والتّ�رس�للتّاومـد��ةهج�معينانوع�من�المعرفة�له�مناالستشراق�ك

والمنهجية�التي�اتّبعها�المستشرقون�في�دراسة�التّراث�العربي�اإلسالمي�لم�تقتصر�
على�المنهج�التّاريخي�فحسب؛�بل�شملت�المنهج�التّحليلـي،�والمـنهج�اإلسـقاطي����

ومنهج�المقابلة�والمطابقة،�ولكن�األهـداف�المضـمرة�مـن����ومبدأ�التّأثير�والتّأثر�
ولذا�جاء�منهجهم�يحوي�بين�طياتـه��تائج،�النّاالستشراق�كانت�دائما�ما�تتحكم�في�

��،�فمن�منهجياتهم:كل�دسيسة�وشبهة
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حكموا�على�اإلسالم�معتمـدين���لذابية،�وتحليل�اإلسالم�ودراسته�بعقلية�أور�-1
على�القيم�والمقاييس�الغربية�المستمدة�من�الفهم�القاصر�والمغلـوط�الـذي�يجهـل����

��حقيقة�اإلسالم.
صوص�واصطيادها�إلثبات�تلك�الفكرة�النّتبييت�فكرة�مسبقة�ثم�اللجوء�إلى��-2

��واستبعاد�ما�يخالفها.
3-�رف�عما�هو�صحيح�الطّاذ�من�األخبار�وغض�الشّعيف�واعتمادهم�على�الض

��وثابت.
صوص�ونقلها�نقالً�مشوهاً�وعرضها�عرضاً�مبتوراً�وإساءة�فهم�النّتحريف��-4

��ما�ال�يجدون�سبيالً�لتحريفه�.
قة�والفكر�المسـتوعب�فـي���الدغربتهم�عن�العربية�واإلسالم�منحتهم�عدم��-5

البحث�الموضوعي.��
مثالً�من�كتـب�األدب��تحكمهم�في�المصادر�التي�ينقلون�منها�،�فهم�ينقلون��-6

اريخ�ما�يحكمون�به�فـي�تـاريخ���ما�يحكمون�به�في�تاريخ�الحديث،�ومن�كتب�التّ
����.الفقه
7-�عيفة�والمعقدة�والمتضـاربة،�كـالخالف�بـين�الفـرق������إبراز�الجوانب�الض

����.به�وكل�ما�يثير�الفرقة،�وإخفاء�الجوانب�المشرقة�واإليجابية�وتجاهلهاالشّوإحياء�
دها�أحدهم�المـرة��االستنتاجات�الخاطئة�والوهمية�وجعلها�أحكاماً�ثابتة�يؤكّ�-8

��تلو�األخرى،�ويجتمعون�عليها�حتى�تكاد�تكون�يقيناً�عندهم.
��وحية.عامل�مع�الحقائق�الرظرة�العقلية�المادية�البحتة�التي�تعجز�عن�التّالنّ�-9
��اشتغاالت�االستشراق�وإسهاماته:�1-5

����ة�من�كّلالمستشرقو�اهتممكان��ن�منذ�زمن�طويل�بجمع�المخطوطات�العربي
وكان�هذا�العمل�مبيناً�على�وعـي�تـام�بقيمـة�هـذه������،رق�اإلسالميالشّفي�بالد�

بطـرق���هاجمع�وقد�تم ،المخطوطات�التي�تحمل�تراثاً�غنياً�في�شتى�مجاالت�العلوم
اهتمامـاً��طوطات�فـي�أوروبـا���لقيت�هذه�المخوغير�مشروعة،�أخرى�مشروعة�و
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فهرسـتها��كما�تمت�فائقة�بعناية�العمل�على�حفظها�من�التلف�وصيانتها��وتم�عظيماً
وصفاً�دقيقاً،�وتشير�إلى�مـا�يتضـمنه�مـن���� فهرسة�علمية�نافعة�تصف�المخطوط

وتذكر�اسم�المؤلف�وتاريخ�ميالده�ووفاته�وتاريخ�تـأليف�الكتـاب�أو����،موضوعات
��.نسخه

التّراث�العربي�اإلسـالمي،"وعلينا�أن�نعتـرف���تعددت�اهتمامات�المستشرقين�ب
بالمجهودات�الجبارة�التي�بذلها�المستشرقون�نحو�تراثنا�العربي�اإلسالمي�اللغـوي��

وفهرسة�وتحقيقا�ونشـرا�وترجمـة����والفلسفي،�حفظاواألدبي�والتاريخي�والعلمي�
��.14ظر�عن�األغراض�التي�كانوا�يرمون�إليها"النّوتأليفا،�بغض�

ال�ينكر�المتابعون�فضل�المستشرقين�في�إثارة�التّراث��وخدمتـه�إذ�أن�"�لـوال���
رر�الثّمينة�التي�أخذناها�من�الدعناية�المستعربين�بإحياء�آثارنا�لما�انتهت�إلينا�تلك�

طبقات�الصحابة،�وطبقات�الحفاظ،�ومعجم�ما�استعجم،�وفتوح�البلـدان�وفهرسـت���
ت�األطبـاء،�وأخبـار�الحكمـاء�والمقدسـي�����ومفاتيح�العلـوم،�وطبقـا���ديمالنّابن�

واإلسطخري،�وابن�حوقل�والهمذاني،�وشيخ�الربوة،�وابن�جبير،�وابن�بطوطة�إلى�
عشرات�من�كتب�الجغرافية�والرحالت�التي�فتحت�أمامنـا�معرفـة�بالدنـا�فـي�����
الماضي،�وبها�وقفنا�على�درجة�حضارتها،�ولوال�إحياؤهم�تاريخ�ابن�جرير�وابـن��

قطقـي��الطّينوري�والمسعودي،�وابن�شامة�وابن�الدالفداء�واليعقوبي�واألثير�وأبي�
وحمزة�األصفهاني�وأمثالهم،�لجهلنا�تاريخنا�الصحيح،�وأصبحنا�في�عمايـة�مـن���

عر�أو�كتب�األدب�والعلم�التـي�أحيوهـا���الشّأمرنا،�ولو�جئنا�نعدد�حسنات�دواوين�
��.15لطال�بنا�المطال"

خدمة�التّراث�في�خمسة�مجاالت�هـي���يمكن�حصر�إسهامات�المستشرقين�في
��هاية�المجاالت�المهمة�التي�يمكن�أن�يخدم�التّراث�من�خاللها،�وهي:النّفي�
أوال:�البحث�عن�المخطوطات،�والرحلة�إليها،�وجمعهـا�ونقلهـا�وحفظهـا���� -

�وصيانتها؛
�ثانيا:�فهرسة�المخطوطات،�توثيقها�وضبطها؛ -
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�ثالثا:�تحقيق�كتب�التّراث؛ -
�ة�حول�التّراث�مع�العناية�بالمعاجم؛راسالدرابعا:� -
�.16خامسا:�ترجمة�التّراث�إلى�اللغات�األوروبية�" -

��الفالحة�العربية�في�األندلس:��-2

��التّأليف�الفالحي�العربي:�-2-1
الفالحة�علم�تضرب�جذوره�بعيدا�في�أعماق�التّاريخ،�وظهرت�التّآليف�القيمـة��

هرين�عند�البابليين�واآلشوريين�والكلدانيين�وفي�بـالد��النّفي�الفالحة�في�بلد�ما�بين�
ام�عند�الفينيقيين�والكنعانيين�واآلراميين�واألنباط،�وعند�المصريين�القدامى�على�الشّ

��يل.النّضفاف�
ونُقل�إلى�هذا�التّراث�العلمي�في�الفالحة��وقد�ورثت�الحضارة�العربية�اإلسالمية
العباسيين،�مضافا�إليه�الخبرات�العلمية�لهذه�العربية�في�وقت�مبكر�زمن�األمويين�و

��عوب�التي�ورثتها�عن�األصول�في�مناطقها�الجغرافية.الشّ
يذكر�مؤرخو�الفالحة�في�العالم�العربي،�والمطلّعون�على�المخطوطات�العربية�
في�هذا�الحقل�المعرفي�واالقتصادي،�أن�أقدم�كتاب�في�الفالحة�ألّف�بلغتنا�أو�نُقـل��

بطـي��النّبطية�ألبي�بكر�أحمد�بن�علي�بـن�المختـار���النّكتاب�الفالحة�إليها�"�هو�
��.17ه�تخمينا"�291المعروف�بابن�وحشية،�وذلك�سنة�

بطية�إلى�سكان�بابل�األقدمين،�وسموا�نبطا�الستنباطهم�الميـاه��النّتُنسب�الفالحة�
،�والمواضـيع��18للزرع،�وإفالح�األرض�ولذلك�طار�صيتهم�في�الزراعة�والفالحة"

التي�عالجها�الكتاب�هي:"استنباط�المياه،�وهندستها،�وكيفية�حفر�اآلبار�واالحتيـال��
في�زيادة�ماء�البئر،�وإزالة�البخارات�الرديئة�منهـا�وإصـالح�األرض،�وعـالج����

جر،�وزكاء�الثّمر�وتجويدها،�وزكاء�الزروع�...�واخـتالف�طبـائع�األدويـة����الشّ
فالحها،�ودفع�اآلفات�عنها�واستخراج�منافع�المنابت�جر،�وغروسها�وإالشّوتراكيب�

��.19والحشائش،�والمداواة�بها�ودفع�العاهات�عنها،�وعن�أبدان�الحيوان�..."
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لرابـع��في�أوائل�القـرن�ا��بطية�كتاب�الفالحة�الروميةالنّجاء�بعد�كتاب�الفالحة�
ـ�"�هاسـكين��س�بن�أسـكور�وقسط�20Costusالهجري،�ألفه�قسطوس�الرومي �هترجم

ومي،�من�الرومي�إلى�العربي،�ونقلـه��الر�Serguis�fils�d’Helie�بن�هليااسرجيس�
،�وأبو�زكريا�يحيى�بـن�عـدى����Eustatheأيضا�قسطا�بن�لوقا�البعلبكي،�وأسطات

���.21"وكانت�ترجمة�سرجيس�أكمل�وأصلح�من�غيرها
�:جزء�جملة�أبواب�جزءا�وفي�كّل�12على��كتاب�الفالحة�الرومية�شتملا
وم،�وأسماء�البـروج،�والمنـازل���ذذكر�فيه�أسماء�لشهور�الر�ل:األوالجزء� •

يح�نة،�وأسـماء�الـر��الس،�وأوقات�طلوع�المنازل،�وفصول�رمس،�والقمالشّومسير�
���؛عالمات�صفاء�الهواء�وصحته�ومهابها

ذكر�فيه�اختيار�المساكن،�ومواضع�المياه،�ومـا�تعـرف�بـه�����اني:الجزء�الثّ •
ماد،�ومقادير�المكاييـل،�ومـا�يصـلح����السما�يستعمل�من�كية،�ويبة�الزالطّاألرض�

ألعمال�الز؛عيراعة�والر��
ارع�عن�معرفته�من�أحوال�البـذر،�ومـا���ذكر�ما�ال�غنى�للز�الث:الجزء�الثّ •

��؛راس�والخزنالديشاكله�من�األرض،�وأوقات�البذر،�والحصاد،�وأمور�تتعلق�ب
• ؛وما�يتعلق�به�ذكر�فيه�أمر�الكرم�وما�يعمل�منه،��ابع:الجزء�الر��
��؛ذكر�فيه�أمر�البساتين�وترتيب�أمورها��الجزء�الخامس: •
البسـاتين��ذكر�فيه�غرس�رقيق�األشجار�التي�تتخـذ�فـي����ادس:السالجزء� •

،�وصيانة�ثمارها،�وادخارها،�وما�شاكل�ذلك،�من�مداواة�األشـجار�التـي���وتركيبها
��؛يتونالز�كرعرضت�لها�اآلفة،�وما�يحفظ�به�صحاحها�من�اآلفات،�وخص�بالذّ

��؛ذكر�فيه�المباقل،�وذكر�منافع�البقول�والقثاء��ابع:السالجزء� •
قصد�فيه�الكالم�على�الخيل،�ونتاجهـا،�وترتيبهـا،�ومـداواة�����امن:الجزء�الثّ •

��؛أمراضها،�والمحمود�من�صفاتها
��؛ذكر�فيه�ما�ال�بد�منه�من�أحوال�الماشية��اسع:الجزء�التّ •
��؛لى�نحو�ما�ذكر�من�أحوال�الماشيةير،�عالطّذكر�فيه�أمر���الجزء�العاشر: •
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��؛ينةذكر�فيه�أحوال�البشر،�وشيًئا�من�العالج�والز��الجزء�الحادي�عشر: •
 .22"باذكر�فيه�أمورا�جعلها�تتمة�للكت��اني�عشر:الجزء�الثّ •

والذي��األندلسية�البن�العوام�اإلشبيلي�وإذا�انتقلنا�إلى�األندلس،�نجد�كتاب�الفالحة
سنخصه�بحديث�الحق،�هذا�العالم�الذي�لم�يكتف�باإلشارة�إلى�من�سبقوه�فـي�هـذا���
العلم،�بل�اعتمد�على�مصنفاتهم�في�تأليف�كتابه،�من�مثل�كتابٍ�"�البن�وافـد�مـن���
أهالي�طليطلة،�وكتاب�البن�البصال�(الفصال)�من�أهالي�طليطلة�أيضا،�وكتاب�البن�

.وسـيأتي�تفصـيل�ذلـك����23ر�وكالهما�من�اشبيلية"الحجاج�وكتابٍ�للحكيم�أبي�الخي
��الحقا.
��أليف�الفالحي�في�األندلس:الت2-2�ّ

بديعا�ضربت�به��رات�األندلس�بالزراعة�والفالحة�في�عهد�العرب،�ازدهارازده
األمثال،�وسار�ذكره�في�اآلفاق،�وال�شك�أن�استعداد�أرضـها،�واعتـدال�مناخهـا����

عيدة،�ونجاح�العرب�السامل�األكبر�في�صالح�هذه�البالد�والع�توكثرة�أنهارها،�كان
��.في�استثمارها،�واستغالل�أرضها

لما�ازدهرت�الفالحة�في�األندلس،�ظهرت�التّآليف�المهمة�في�هذا�العلم،�فقد�ألّف�
بـات��النّاألندلسيون�كتبا�عديدة�في�علم�الفالحة�"�وهذه�الكتب�لها�صلة�وثيقة�بعلـم��

باتـات��النّمعلومات�وفيرة�وغنية�عن�صـفات�كثيـر�مـن�����واألدوية�لما�تحويه�من
وخواصها�وأماكن�وأوقات�زراعتها�وتوليدها�ومعالجة�آفاتها�...إلى�جانب�عنايتهـا��
عامة�بالفنون�الزراعية�والتّربة�والري�وما�يتعلق�بتربية�الماشية�وعالج�أمراضـها��

وم�على�المالحظـة��(البيطرة)�ودراسة�صفاتها�التّشريحية،�كل�ذلك�بأسلوب�علمي�يق
��.24والتّجارب�العلمية"

ولقد�كتب�العرب�كثيرا�في�فالحة�األندلس،�بعد�أن�اطلعوا�على�فالحة�البلـدان��
ـ�ومان،�ودرسـوا�الفالحـة���نقلوا�كثيرا�من�كتب�اليونان،�والرف�،األخرى رقية،�الشّ

�وتاوفرسـطس��Galeno/ويشاهد�ذلك�كثيرا�في�كتبهم،�فإنهم�نقلوا�عـن�جـالينوس��
ــطاطاليس ــطوسAristoteles/وأرســ ــاطوليوس،�وقســ �Kastos/،�وأنــ
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�وديمقراطيسCasianos/وكسينوس ،�/Democritosوشولون� ،�/Solonوغيـرهم���
ازي�وإسـحاق�بـن���رق�العربي�عن�الرالشّكثيرون�من�فالحي�اليونان؛�ونقلوا�من�
بطية�عن�النّينوري،�وغيرهم؛�ونقلوا�الفالحة�الدسليمان،�وثابت�بن�قرة،�وأبي�حنيفة�

وأخنوخا،�وماسي،�وطـامثري���كثير�من�حكمائها،�كعقوثامي،�وضغريت،�وينبوشاذ
��.وغيرهم

يخ�أبي�عبد�اهللا�محمد�بـن��الشّواشتهر�من�فالحي�األندلس�وعلمائها�كثيرون،�ك����
يخ�الحكـيم�أبـي�الخيـر�األشـبيلي،�والحـاج������الشّإبراهيم�بن�األفضل�األندلسي،�و
واشـتهرت��،�جوابن�أسعد،�واإلمام�أبي�عمر�بن�حجاالغرناطي،�وابن�أبي�الجواد،�

�ليطلـي�الطّبصـال��الالبن��)الفالحة(الفالحة�من�مثل�كتاب�زمن�ابن�العوام�كتب�في
البـن���)المقنع�في�الفالحة(البن�مهند�اللخمي،�وكتاب��)فالحةمجموع�في�ال(وكتاب�

نغـري��الطّلمحمد�بن�مالـك��»�هرة�البستان�ونزهة�األذهان(وكتاب��حجاج�اإلشبيلي
باتات�واألغذية�والحدائق�ونباتـات��النّالغرناطي،�هذا�فضالً�عن�مؤلفات�عديدة�في�

الزينة�وطرائق�الرراعة�فـي��ي،�األمر�الذي�يؤشر�إلى�ازدهار�كبير�شهده�علم�الز
��.وائفالطّربوع�األندلس�حتى�في�عهد�ملوك�

تجدر�اإلشارة�إلى�أن�معظم�التّآليف�المذكورة�سابقا�فُقدت�مع�الزمن،�ولم�يـنج������
منها�إالّ�قلة�قليلة�من�مثل�كتاب�الفالحة�البن�البصال�الذي�نشره�وترجمـه�وعلّـق���
عليه�المستشرق�(خوسيه�ماريا�ملياس�فليكروسا)�و(محمد�عزيمـان)�ونُشـر�فـي����

��م.1955ة�المغرب�من�معهد�موالي�حسن،�تطوان،�سن
ما�يميز�هذا�الكتاب�أن�مؤلفه�ال�يتحدث�فيه�عن�تجاربه�في�األندلس�فقـط�بـل�������

كذلك�في�بالد�المشرق،�حيث�قام�برحالت�عديدة،�كما�"�يمتاز�عن�سائر�المؤلفـات��
األندلسية�في�الزراعة�بكونه�كتابا�مبنيا�على�التّجربة�والمشاهدة�العيانية�إلى�أقصى�

قل�عن�األقدمين�من�يونان�ورومان�وبابليين�كما�هي�الحال�النّ�حد�ممكن،�وخاليا�من
��.25في�الكتب�األخرى"

��




�	ا����ّ����	�د	����ء	ا�����اق	وا�����اب	���  

 

  
78 

 

  

��كتاب�الفالحة�األندلسية�البن�العوام:�2-3
��ابن�العوام:�2-3-1

عالم��د�بن�محمد�بن�أحمد�بن�العوام�اإلشبيلي�األندلسيأبو�زكريا،�يحيى�بن�محم
��بات�والفالحة،�ومهندس�ري.النّب

ـ�ولد�في�مدينة�العلم�والفن�إشبيلية،�عروس�بالد�األندلس�فـي�القـرن��� ادس�الس
الهجري،�وبها�نشأ�وتعلم.�وأخذ�عن�علماء�عصره�وشيوخه�جميع�العلوم�المختلفـة��

كما�شغف�في�دراسة�العلوم�الز�،باتية،�وزاد�في�النّراعية�والتي�كانت�منتشرة�يومئذ
ا�ونضرتها�يخترقها�نهر�الوادي�الكبيـر��شغفه�أن�كانت�إشبيلية�تمتاز�بوفرة�خصبه

ـ�فينشر�الجمال�والخضرة�في�بساتينها�وحدائقها،�ويطل�عليها�جبل� رف�الغنـي��الشّ
��باألشجار�المثمرة.

ينتمي�ابن�العوام�إلى�أسرة�امتلكت�ضاحية�زراعية�كبيرة�متراميـة�األطـراف���
�لزراعيـة�رف،�األمر�الذي�أتاح�له�العمل�بيديه�فـي�األرض�ا�الشّبالقرب�من�جبل�

اعتمد�على�ما�كان�يقوم�به�من�تجارب،�وما�سجله�من�مالحظات�علميـة،�وهـذا���و
قلما�يالحظ�عند�باقي�علماء�الفالحة�من�العرب�أو�غيرهم؛�فقد�كانت�كتبهم�تعتمـد��

��.على�ما�ينقلونه�أو�يسمعونه
مـيالدي���12عاش�عالم�الفالحة�األندلسي�أبو�زكريا�يحي�ابن�العوام�في�القرن�

ادس�هجري�في�اشبيلية�قبل�سقوطها�في�يـد�ملـك�القشـتاليين����السالموافق�للقرن�
وإذا�كان�تاريخ�والدة�االشـبيلي�غيـر�معـروف����،�م)�1248اندو�الثالث�سنةنفر(

وكان�قد�تتلمذ��)الزركلي(خ�ؤرحسب�الم�ه580فإنه�قد�توفي�بالتحديد�سنة��،بالتدقيق
ولقـد����نغري�الغرنـاطي�الطّليطلي�وابن�حجاج�االشبيلي�والطّعلى�يد�ابن�البصال�

لع�على�المصادر�اإلغريقية�والالتينية�والمشرقية�في�كـل�مـا�كتبـه�العـرب�����اطّ
��ن�في�اختصاصه.ووالمسلم

لقد�لفت�ابن�العوام�من�خالل�موسوعته�(الفالحة�األندلسية)�انتباه�علماء�الفالحة�
من�األوروبيين�وغيرهم،�إلى�ما�لديه�من�روح�تجريبية�تقوم�على�إدامـة�التجربـة���
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الفالحية،�لغاية�تعليل�الظواهر�الزراعية،�ورصد�نتائجها،�جامعا�إلى�ذلك�كـل�مـا���
��بط�واليونان�والعرب�واألندلسيين.النّمن��لديه�من�معرفة�نظرية�واسعة�استمدها

��كتاب�الفالحة�األندلسية:�2-3-2
ـة���األندلسية�كتاب�الفالحة�يعدأعظم�كتاب�عن�الفالحة�مكتوب�باللغـة�العربي��

��.تربية�الحيواناتو�البستنةيجمع�فيه�من�كل�معرفته�الموسوعية�عن�الزراعة�و
لقد�أدرك�اإلسبان�منذ�أكثر�من�قرنين�"�القيمة�الكبرى�لهـذا�الكتـاب�فترجمـه����

ركيـة��ثم�ترجم�بعـدها�إلـى�الفرنسـية�واألورديـة�والتّ�����انية،پبانكويري�إلى�اإلس
��.26ة�واإلنجليزية�لقيمته�العلمية�الكبرى�في�ميدان�الفالحة�نظريا�وعلميا"ذواإليطالي

ص�العربـي��النّبعد�ترجمة��م،��1802ملقد�تم�نفض�الغبار�عن�كتاب�الفالحة�عا
)�راهب��Josef�Antonio�Banqueri/خوسي�أنطونيو�بانكيري( 
	�ا���� من�طرف
وعضو�األكاديمية�الملكية�للتاريخ،�تحـت�رعايـة���،�Tortosa/طرطوسة(كاتدرائية�

االسبانية�وعرضته�المكتبـة���المطبعة�الملكيةوأصدرته��المكتبة�الملكية�وبنفقة�منها،
،�اعتمادا�على�المخطوطـة�التـي�وجـدت�فـي�مكتبـة�ومتحـف�������الوطنية�بمدريد
��األسكوريال.

�م2012كثر�من�قرنين؛�أي�في�العام�م،�وبعد�هذا�التاريخ�بأ1802كان�هذا�عام�
قيق�بتحقيق�الكتاب�انطالقا�من�نسـخة�بـاريس���الشّقام�مجمع�اللغة�العربية�باألردن�

وأخرى�في�لندن،�حيث�كلّف�المجمع�األساتذة�األفاضل:�أنور�أبـو�سـويلم�سـمير����
في�نهاية�المطاف.الد�روبي�وعلي�ارشيد�محاسنة�بتحقيقه�وهو�ما�تم��

خالصة�لهذا�الكتاب،�وفي�المكتبة��كتب�المستشرق�مايرنتجدر�اإلشارة�إلى�أن�
ترجمه�إلى�الفرنسـية�كليمـان���فيس�وجدت�نسخة�أصلية�من�الكتاب�الوطنية�في�بار
��.1865موليه�في�عام�

وميلي،�وزغريـد��الدلقد�اعترف�مؤرخو�العلوم�عند�العرب�أمثال�"�مايرهوف�و
هونكه،�ولكلير�وغيرهم�بالجهد�العظيم�الذي�قدمه�ابن�العوام�في�كتابه،�فأصبح�بذلك�

��.27لم�اإلنساني"بات�في�تاريخ�العالنّمن�أبرز�علماء�
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في�سفرين،�وقد�عرض�فيهما�مختلف�»�الفالحة�األندلسية«كتاب��قدم�ابن�العوام
نت�األول�منهمـا�معرفـة���ضم"�علوم�الفالحة�وبصيغة�شمولية�وعلمية.�قال�عنهما:

ـ�،�وضـمنت��…اختيار�األرضين�والمياه�وصفة�العمل�في�الغراسة�والتركيب فر�الس
م�لكتابه�بمقدمـة�طويلـة�مهمـة����.�وقد28"وفالحة�الحيوانالثاني�الزراعة�وما�إليها�

ريفة�فيما�يخص�الزراعة�والزرع،�كمـا�ذكـر���الشّبوية�النّنها�بعض�األحاديث�ضم
ـ�بعض�األقوال�المأثورة�والحكم�التي�تتعلق�بالفالحة.�كما�أفرد�للجزء�األول�( فر�الس

لري�وعلم�البسـتنة��)�باباً�اختصت�في�علم�التربة�والتسميد�وا16األول)�من�كتابه�(
بات،�أما�الجـزء��النّراعي�وتأثير�العوامل�البيئية�في�الزراعة�وفي�تربية�والتقويم�الز

مسية�إلصـالح��الشّاقة�الطّ)�باباً�اختصت�في�أهمية�19اني)�فيضم�(فر�الثّالسالثاني�(
األرض�والزرع�وعلم�المحاصيل�الحقلية�والخضر�ونباتات�الحدائق�والزينة�ووقاية�
المزروعات�ومكافحة�اآلفات�وعلوم�اإلنتاج�الحيواني�والصـحة�الحيوانيـة�(علـم����

��الي:حو�التّالنّوجاءت�أبواب�الكتاب�على��).البيطرة
��ون.الدب،�والوسط،�ويالطّفي�معرفة�األرض��-1
��،�وأنواعها،�وتدبيرها،�ومنافعها�ووجه�استعمالها.��Angraisفي�ذكر�الزبول�-2
المستعملة�في�سقي�األشـجار،�والخضـر،�واسـتنباط�����في�ذكر�أنواع�المياه�-3
��المياه.
��في�اتخاذ�البساتين�وترتيب�غراسة�األشجار�فيها.�-4
��في�اتخاذ�األشجار،�ومعرفة�أوقات�غراسها،�وغراسة�حبوب�ثمارها.�-5
في�صفة�العمل�في�غراسة�األشجار�المطعمة،�واألبقال�المدركة،�واختيـار���-6

وقطع���،�واألنشاب،�والقطف�Greffeوقطع�القضبان�أوقات�الزراعات،�والغراسات،
��الخشب.
��.��Nomenclatureفي�تسمية�األشجار�-7
ركيـب��في�تركيب�األشجار�المؤتلفة،�المتفقة�بعضها�في�بعـض،�وفيـه�التّ���-8

��.�l’aveugle�Aركيب�األعمىالرومي،�والفارسي،�واليوناني،�والتّ
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��في�صفة�العمل�في�تقليم�األشجار،�ووقت�ذلك.�-9
��كيفية�العمل�في�عمارة�األرض�المغترسة�على�حسب�مـا�يصـلح�بهـا����-10

��ووقت�ذلك�واختياره.
تزبيل�األرض،�واألشجار�المغروسة،�وغير�المغروسة،�وما�يوافـق�كـل����-11

��بول.زنوع�منها�من�ال
��صفة�العمل�في�سقي�األشجار�والخضر�بالماء.�-12
��.��artificielle�Fecondationتذكير�األشجار�-13
��عالج�األشجار�والخضر�من�األدواء�واألمراض.�-14
�Procedesفي�ملح�مستظرفة�تعمل�فـي�بعـض�األشـجار�والخضـر�����-15
arbres�certains�sur�execute�on�qu’�ingenieuseيـب��الطّ،�من�ذلـك:�دس��

�دوية�المسهلة�في�األشجار�المطعمةوالحالوة،�والترياق،�ولبوب�الفاكهة�الحلوة،�واأل
زورديا،�وتـدبير��ال�وصفة�عمل�يصير�به�لون�الورد�األصفر�،اي�ثمرها�مطعمتليؤ

في�الورد�حتى�يورد�في�غير�أيامه،�وتدبير�التفاح�حتى�يثمر�في�غير�أيامه،�وكيف�
ـ�،�وصفة�عمل�في�ثمر�ايتحيل�في�التفاح�حتى�يحدث�فيه�كتابة،�وتصوير فرجل�الس

شـكل�أحببـت���والتفاح�والبطيخ،�والقثاء،�حتى�تتشكل�الحبة�منها�بـأي���والكمثري
وصفات�في�العنب�يطول�به�حبه،�ويصير�عنقوده�كأنه�حبة�واحدة،�ويكون�عنقوده�

…�فيه�حب�ذو�ألوان�مختلفة،�وكيفية�تدبير�غرس�العنب�حتى�يكون�حبه�دون�نوى�
��إلخ.

،�والفواكـه�الغضـة����Condervationفي�صفة�العمل�في�اختزان�الحبوب�-16
عير،�والعـدس��الشّواختزان�الفاكهة�والبر�و�واليابسة،�واختزان�التين�غضا،�ويابسا،

�وهـو� قيق،�وتخليل�بعض�الخضر،�واختزانها،�لتؤكل�في�غير�أيامها.الدوالفول،�و
فر�لأوانيالثّ�الس.��

ووقته�ومنفعته�وإصالح�األرض�بعد�كاللها�،��labour�leكيفية�عمل�القليب�-17
��به.
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��إذا�زرعـت�فيهـا��فيما�يريح�األرض،�ويصلحها�من�الحبوب،�والقطاني��-18
رايع،�ومعرفة�الجيد�منها،�ليعلم�الثابت�وفي�اختيار�البذور،�والزالم�مـن�الـذي���الس
��أصابه�منها�آفة�وفسد.

في�معرفة�وقت�الزراعة،�وكيفية�العمل�فيها،�وما�يبكـر�بزراعتـه�مـن�����-19
��البذور�وما�يؤخر�منها.

ـ�رة،�والعدس،�والجلفي�صفة�العمل�في�زراعة�األرز،�والذّ�-20 ان،�واللوبيـا��ب
��سقيا�وبعلًا.

في�صفة�العمل�في�زراعة�القطاني�سقيا�وبعلًا،�مثل:�الفـول،�والحمـص����-21
��رمس،�والحلبة،�والكرسنة،�والقرطم،�ووقت�ذلك.والتّ

22-�عفران،�والحنةفي�زراعة�الكتان،�والقنب،�والقطن،�وبصل�الز.����
زراعتهـا،�والقـول����في�اتخاذ�المباقل�واختيار�أرضها،�وكيفية�العمل�في�-23

جلـه�واإلسـفاناخ،�والقطـف����ريس�البستاني،�والرالسعلى�مفرداتها�مثل:�الخس،�و
��إلخ،�ووقت�زراعتها.…�لق�الس،�و�والقرنبيط�والكرنب
ـ�في�زراعة�البقول�ذوات�األصول�وذلك،�ك�-24 لجم،�والجـزر،�والفجـل���الس

��والبصل،�والثوم،�والكراث،�واإلشقاقل،�والقلقاس.
الع،�والخيار،�والقرع،�والباذنجان،�ووقت�الدزراعة�القثاء،�والبطيخ،�وفي��-25

��ذلك�ومعرفة�أرضه.
في�زراعة�المنابت�ذوات�البذور�المستعملة�في�األطعمـة،�وفـي�بعـض�����-26

،�والكزبـرة��ونيز،�والحـرف،�واآلنيسـون��الشّاألدوية�مثل:�الكمون،�والكراويا،�و
��والرازيانج�البستاني �والخردل، والقردمانـا����Peucedanumواألندراسيونوالبري،

��ووقت�ذلك�ومعرفة�أرضه.
يلـوفر��النّوسـن،�و�السفي�زراعة�األحباق�والرياحين�من�ذلك:�الخيري،�و�-27

ــار ــ،�و�Buphthalmeوالبه ــون،�والنّ ــج��النّرجس،�واآلذري ــرين،�والبنفس س
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ق�،�والحب�maru�Orlganumعنع،�والمردقوش،�والمروالنّ،�و�Gitronelleوالترنجان
��إلخ،�ووقت�ذلك،�ومعرفة�أرضه.…�والخومي�
وتصرف�فـي�وجـوه�����Jardinsبات�تتخذ�في�الجناتالنّزراعة�أنواع�من��-28

��cardon�Le،�والقناريـة��glauque�Chelidoineمختلفـات�مـن�ذلـك:�الماميثـا����
��Auneeيـل،�والزعتـر،�والراسـن���النّوالكـرفس،�و�،��jardins�des�Rueوالفيجن

ـ�واألفسنين،�والحرمل�والهليون،�والكبر،�و،��Sarietteطريةالسو ـ�ماق،�والس بث�الشّ
��Hiedraوالخزامى،�ولسان�الحمـل،�والبـنج،�واليـدرة���،��Fumeterreاهترجالشّو

��إلخ.…�واإليرس�
29-�رايع،�ومعرفة�وقت�الحصـاد،�واختيـار�مواضـع�البيـادر����في�تقدير�الز��

��وكيفية�العمل�في�اختزان�الفواكه�والحبوب.
بات،�ووقت�قطـع��النّباب�جامع�يتضمن�اختبارات،�منها:�اختبار�مواضع��-30

الخشب�لذلك،�ولمعاصر�الزيت،�وكيفية�تحصين�الكروم،�والجنـان�بغيـر�حـائط����
ـ�وصفة�المجرد�الذي�يعدل�به�األرض،�وصفات�في�طرد� باع،�والحشـرات��الس�…

��إلخ.
مـاعز،�ذكرانهـا���في�فالحة�الحيوان،�من�ذلك:�اتخاذ�البقر،�والضأن،�وال�-31

وإناثها،�واختيار�الجيد�منها،�ومعرفة�وقت�إنزاء�فحولها�عليها�ومدة�حملها،�وقـدر��
��أعمارها.
فــي�اتخــاذ�الخيــل،�والبغــال�والحميــر،�واإلبــل�ذكرانهــا�وإناثهــا��-32
للركوب،�واالستعمال�في�أعمال�الفالحة،�واختيار�الجيد�منها،�ومـا����Produitللقنية

��ره،�وتضميرها،�وإعدادها�للسباق.يصلح�لها�من�العلف�وقد
واب�وأدوائها�باألدوية�المسهلة�الموجودة،�وذكـر��الدفي�عالج�بعض�علل��-33

��الة�على�تلك�العلل.الدالعالمات�
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ائر�المتخذ�في�البيوت،�وفي�البسـاتين�والضـياع،�مثـل:����الطّفي�الحيوان��-34
حل�المعسل،�ومعرفة�النّجاج،�والدواويس،�والطّ،�و�Canardالحمام،�واألوز،�والبرك

��الجيد�منها،�وسياستها�وتدبيرها.
35-�رع�والماشية،�ومعرفة�جيدها�في�اقتناء�الكالب�المباح�اتخاذها�للصيد�والز

��وسياستها،�وعالج�أدوائها.
��مصادر�ابن�العوام�في�الفالحة�األندلسية:�2-3-4

ينتقل�من�مصـدر��الكتاب�يعطينا�فكرة�عن�الثقافة�الموسوعية�البن�العوام،�فهو�
إلى�آخر�ومن�حضارة�إلى�أخرى،�وقد�اعتمد�في�تأليفه�على�العديد�من�المؤلفـات��
األندلسية�والمشرقية�باإلضافة�إلى�المصادر�اإلغريقية�و�الالتينية�التي�ربما�اطلـع��
عليها�بلغتها�األصلية،�مما�يشهد�له�بسعة�المعرفة�و�التبحر�فـي�علـوم�العـرب�و����

��.األعاجم
�:مؤلف�مذكور�112لـ��شاهد��1900الفالحة�كتاب�يدرج�في

،�وخصوصــا�بيزنطيــة�٪�هــي�مــن�مصــادر32.5استشــهاد�أي��615 -
�.كاسيانوس�باسوس�من

البـن���٪�منها�هـي�85٪�هي�من�مصادر�مشرقية،�و31استشهاد�أي��585 -
�.وحشية
�.%�هي�من�مهندسي�زراعة�أندلسيين�مسبقين��36.5استشهاد�أي��690 -

��.خصيةالشّوإلى�هذه،�يضيف�ابن�العوام�مالحظاته�وتجاربه�
��منهج�ابن�العوام:�2-3-5
التعبير�عن�حبه�لألرض،�إذ�وجد�نفسه�مـأخوذاً���لقد�أحسن�ابن�العوام�اإلشبيلي����

بات�والفالحة،�ليكون�نتاج�ذلك�أن�قـدم�لإلنسـانية�الكثيـر�مـن�����النّباالهتمام�بعالَم�
واألبحاث�الزراعية�التي�لم�يرد�ذكرها�في�الكتب�القديمة،�معتمداً�المعارف�التطبيقية�

تائج�العلمية�ووضعها�فـي��النّعلى�التجارب�الميدانية�المباشرة،�ثم�نقْل�المالحظات�و
��.ظريةالنّصورتها�
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إن�المنهجية�المتبعة�من�طرف�ابن�العوام�تكاد�تكون�نفس�المنهجية�المتبعة�فـي��
فرضية�تستند�إلى�مجموعة�من�العناصر�تميز�كتـاب��الموسوعات�العلمية،�وهذه�ال

��:وفيما�يلي�نجمل�المنهج�العلمي�الذي�اتبعه�ابن�العوام�في�كتابه،�الفالحة
�1-��بوية�النّم�ابن�العوام�لكتابه�بمقدمة�طويلة�مهمة�ضمنها�بعض�األحاديث�قد
والحكم�التي�ريفة�فيما�يخص�الزراعة�والزرع،�كما�ذكر�بعض�األقوال�المأثورة�الشّ

�  تتعلق�بالفالحة.
في�المصادر�القديمة�التي�سبقته،�وبـين���ظريالنّ�ابن�العوام�بين�العلم�جمع��-2

أقـوال���؛�حيث�يـورد�خصيةالشّالمعارف�العملية�التطبيقية�التي�استقاها�من�تجاربه�
وفي�هـذا�يقـول:���خصية�الشّثم�يؤكد�أقوالهم�بتجاربه�،�دون�تحريفالعلماء�القدماء�

�نص�أقوالهم�على�حسب�ما�وضعوها�في�كتبهم�ولم�أتكلف�إصالح�ألفـاظهم�وسقت�"
،�ولذلك�قـدم�وصـفا29���ً...�ولم�أثبت�فيه�شيئا�من�رأي�إال�ما�جربته�مرارا�فصح"

)�طريقـة�تتعلـق���55)�طريقة�زراعة�لنباتات�مختلفة،�منهـا(�585دقيقاً�ألكثر�من(
��باألشجار�المثمرة.��

راعية�تقريباً�بأسلوب�سهل�جذاب�وتنسـيق��عالج�ابن�العوام�كل�األمور�الز��-3
�.رصين�بعيد�عن�اإلطناب�و�المحسنات�اللفظية علمي
�.اتسم�ابن�العوام�باألمانة�العلمية�في�العرض�واالستشهاد�بـأقوال�غيـره����-4
استند�ابن�العوام�في�كتابه�إلى�الكثير�من�المراجع�والمصادر،�ورمز�لمؤلفيها�حيث�

كلما�دعته�األمانة�إلسناد�الرأي�لصاحبه،�فالغرنـاطي��بحروف�يذكرها�في�الكتاب،�
�.وهكذا»�ط«،�وأرسطو�بالحرف�»ج«،�وجالينوس�بالحرف�»غ«رمز�له�بالحرف�

كان�ابن�العوام�ينوه�مراراً�بالتجارب�العلمية�التي�أجراها�بنفسه�في�جبـل����-5
يمة.�رف.�وقد�توصل�إلى�نظريات�جديدة�لم�يأت�ذكرها�في�الكتب�الزراعية�القدالشّ

�.راعيةكان�يشير�إلى�المنطقة�التي�أجرى�فيها�تجاربه�الز�وكثيراً�ما
كثرة�المفاهيم�والمصطلحات�التي�توقف�عندها،�و�التي�حاول�أن�يقدم�لهـا���-6

�يعد�،�إذتعاريف�متكاملة�عبر�سرده�لكل�ما�يتعلق�بها،�بإيراده�ألقوال�القدماء�حولها
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ابن�العوام�أول�من�عرباتات�التي�تخـتص��النّعلى�أساس�نوعها،�ودد�الترب�ف�وح
باتـات�كواشـف���النّ(أن��بتربة�دون�غيرها،�وهذا�ما�يسمى�في�عرف�العلم�الحديث

�).للبيئة
استعمل�ابن�العوام�العديد�من�المسميات�والمصطلحات�العلمية�العربية�التي���-7

ين�ذكرها�في�كتابه،�وأغلب�هذه�المصطلحات�غفل�عنها�الكثير�مـن�العلمـاء�الـذ���
�.سبقوه
إن�ما�قدمه�ابن�العوام�في�كتابه�نابع�من�البيئة�األندلسية،�والمنهج�العلمـي����-8

الذي�اتبعه�يتكيف�في�التعامل�مع�هذه�البيئة،�والمعايير�التي�استعملها�فـي�تبويـب���
باتات�التي�تتفق�مع�ظروف�البيئة�األندلسية�كلها�ذات�منهج�علمي�النّكتابه�وتصنيف�

�.أصيل
إنجاح�مـا�يبكـر����بواسطتها�ن�العوام�من�استنباط�طرق�عديدة�يتمتمكن�اب��-9

بزراعته�وكان�له�الفضل�في�إبداع�البيوت�المحمية�للنباتات�التي�كان�يطلق�عليهـا��
    .اسم�البيوت�المكنَّة

ة�التي�تنقل�نقيط�الذي�طبقه�بوساطة�الجرار�الفخاريالري�بالتّ�طريقة�بتكرا�-10
�.الماء�نقطةً

دراسـة��ل�،�تأسيسابن�العوام�في�كتابه�الفالحة�هن�ما�كتبإيمكننا�أن�نقول:��-11
ـ�الدأسس�منهجية�مازالت�متبعة�فـي���وفقمختلف�العلوم�الزراعية،�ل�ةملاش �اتراس

رقية،�فكانـت�بحـق�منـاهج����الشّالجامعية�التي�نجدها�اآلن�في�الجامعات�الغربية�و
��دراسية�لنيل�المعرفة�في�الفالحة�واالختصاص.��

خالف�ابن�العوام�من�سبقه�ممن�ألفوا�في�موضوع�الفالحـة،�حيـث�لـم�����-�12
لمن�يريـد��”�ب�و�التداوي�باألعشاب�بل�جعل�من�كتابه�موجهاً:�الطّيربطها�بميدان�

أن�يتخذ�هذا�الفن�صنعة،�يصل�بها�بحول�اهللا�إلى�معاشه�و�يستعين�بها�على�قوتـه��
��.30”وقوت�عياله�
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نجح�ابن�العوام�أيضا�فـي�توسـيع�دائـرة�����والرتباط�الزراعة�بالبيطرة،�-13
معارفه،�لتشمل�هذا�العلم�الذي�ظهرت�براعته�فيه،�من�خالل�ما�تحدث�عنـه�فـي���

يور،�وما�تحتاج�الطّمؤلفاته�مما�يتعلّق�بأمراض�الحيوانات�المستأنسة�من�المواشي�و
��إليه�من�األعالف،�وعللها�ومداواتها.

خيل�فـي�ألفـاظ���الـد�أصيل�للمعـرب�و�كتاب�الفالحة�األندلسية�"�مصدر��-14
الفالحة،�وجاء�الكتاب�حافال�بألفاظ�العامة،�وعجمية�أهل�األندلس،�ولغة�األمـازيغ��

وم�وغيرها،�وهو�بذلك�يعكس�الجو�اإلنساني�المتسـامح�الـذي�أضـفاه����بط�والرالنّو
��.31اإلسالم�على�األندلس"�

��الخـاتمة:
اهتم�المستشرقون�منذ�زمن�طويل�بجمع�المخطوطات�العربية�من�كل�مكان�في�

وكان�هذا�العمل�مبيناً�على�وعي�تام�بقيمة�هذه�المخطوطات��،رق�اإلسالميالشّبالد�
لقيت�هذه�المخطوطات�في�أوروبا�،�والتي�تحمل�تراثاً�غنياً�في�شتى�مجاالت�العلوم

فائقةبعناية�لف�وصيانتها�من�التّالعمل�على�حفظها��اهتماماً�عظيماً،�وتم.��
لقد�تعددت�اهتمامات�المستشرقين�بالتّراث�العربي�اإلسالمي،�وعلينا�أن�نعترف�
بالمجهودات�الجبارة�التي�بذلوها�نحو�تراثنا،�حفظا،�فهرسة،�تحقيقا،�نشرا،�ترجمـة��

ظر�عن�األغراض�التي�كـانوا�يرمـون�إليهـا،�إذ�لـوال�عنايـة������النّوتأليفا،�بغض�
رر�الثمينة�مـن�نتاجـات�أسـالفنا����الدالمستعربين�بإحياء�آثارنا�لما�انتهت�إلينا�تلك�

��العظماء.
لقد�لفت�ابن�العوام�من�خالل�موسوعته�(الفالحة�األندلسية)�انتباه�علماء�الفالحة�

تجريبية�تقوم�على�إدامـة�التجربـة����من�األوروبيين�وغيرهم،�إلى�ما�لديه�من�روح
الفالحية،�لغاية�تعليل�الظواهر�الزراعية،�ورصد�نتائجها،�جامعا�إلى�ذلك�كـل�مـا���

��بط�واليونان�والعرب�واألندلسيين.النّلديه�من�معرفة�نظرية�واسعة�استمدها�من�
ص�العربـي��النّبعد�ترجمة��م،��1802لقد�تم�نفض�الغبار�عن�كتاب�الفالحة�عام

��Josef/خوسي�أنطونيو�بانكيري(�انيپالسمن�طرف�ا Antonio� Banqueri�،(ثـم��
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تُرجم�بعدها�إلى�الفرنسية�واألوردية�والتركية�واإليطالية�واإلنجليزية�لقيمته�العلمية�
��الكبرى�في�ميدان�الفالحة�نظريا�وعلميا.

في�المصادر�القديمـة�التـي�سـبقته،�وبـين������ظريالنّ�ابن�العوام�بين�العلم�جمع
أسلوب��،�كل�ذلك�وفقخصيةالشّالمعارف�العملية�التطبيقية�التي�استقاها�من�تجاربه�

��.المحسنات�اللفظيةبعيد�عن�اإلطناب�و�،رصين سهل�جذاب�وتنسيق�علمي
الـري���طريقـة��بتكـر�،�واكان�له�الفضل�في�إبداع�البيوت�المحمية�للنباتاتوقد�

،�كما�ال�ينسى�فضله�في�إثـراء�اللغـة���بالتنقيط�الذي�طبقه�بوساطة�الجرار�الفخارية
العربية�بمصطلحات�فالحية�لم�تكن�رائجة�قبله،�ولقد�"�ظلت�رسـالة�ابـن�العـوام����

.مما�جعل�أحـد�المتحـاملين���32لوقت�طويل�المرجع�الوحيد�في�الزراعة�األندلسية"�
اميين�البيض،�لم�يقومـوا�بـأي���السالعرب،�أولئك��"إن�العنثريين�الفرنسيين�يصرح:

جنوب�اس�بعملهم�ونشاطهم�في�طول�الالنّاحية�االثنية،�فقد�شعر�النّتأثير�ضاغط�من�
ة�تحمل�بـال�شـك�سـماتهم����حيث�نشروا�حضار�الغربي�وجنوب�البحر�المتوسط؛

لف�ي،�وأدخلوا�في�هذه�البقاع�مختفالعرب�هم�الذين�طوروا�طرائق�الر�الخاصة�بهم
��.33كر�والموالح�..."السباتات�االستوائية�مثل�القطن�واألرز�وقصب�النّ

��
�
�
�
�
�
�
�
��
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�الهـوامش:

ترجمة�مصطفى�ماهر،�المركـز���راسات�اإلسالمية�والعربية�في�الجامعات�األلمانية،الدرودي�بارت،�1
��.11ص��1�،1967القومي�للترجمة،�القاهرة،�ط

2�للنشـر��يادي،�ظاهرة�انتشار�اإلسالم�وموقف�بعض�المستشرقين�منها،�المنشأة�العامة�محمد�فتح�اهللا�الز
��.61ص��1�،1983والتوزيع�واإلعالن،طرابلس،�ط

�1امرائي،�االستشراق�بين�الموضوعية�واالفتعالية،�منشورات�دار�الرفـاعي،�الريـاض،�ط��السقاسم��3
��.17ص�1983

سـة�األبحـاث���مؤس�ترحمة�كمال�أبو�ذيـب،��اإلنشاء)،-�لطةالس-�االستشراق�(المعرفة�إدوارد�سعيد،�4
��.38،�ص2�،1984العربية�بيروت،�ط

ر،�دار�الفكر�العربي،�القـاهرة��أحمد�سمايلوفيتش،�فلسفة�االستشراق�وأثرها�في�األدب�العربي�المعاص�5
��.23ص��،1�1998ط
��.378ص��4�،1997أحمد�حسن�الزيات،�تاريخ�األدب�العربي،�دار�المعرفة،�القاهرة،�ط�6
��.37إدوارد�سعيد،�االستشراق،�مرجع�سابق،�ص��7
ستشرق�دوزي�في�المعجمية�العربية�،�نحن�والمستشرقون�مع�دراسة�تحليلية�ألثر�المعلي�توفيق�الحمد�8

��.7-�6ص�2001سنة��،15جاح،�عمان،�المجلد�النّمجلة�جامعة�
-�65العدد��17جدة،�المجلد��محمود�حمدي�زقزوق،�في�مواجهة�االستشراق،�مجلة�المسلم�المعاصر،�9
��.11،�ص�1993-�92يناير�–أغسطس��66
��.11ص�مرجع�سابق،،�اإلسالمية�في�الجامعات�األلمانيةراسات�العربية�والدرودي�بارت،��10
علي�توفيق�الحمد،�نحن�والمستشرقون�مع�دراسة�تحليلية�ألثر�المستشـرق�دوزي�فـي�المعجميـة�����11

��.5العربية،�مرجع�سابق،�ص�
،�1970األزهـر،�د�ط،��المستشرقون�واإلسالم،�مجمع�البحوث�اإلسالمية،�مطبعـة���إبراهيم�اللبان،�12
��.11ص�

��.26ص��مرجع�سابق،�محمود�حمدي�زقزوق،�في�مواجهة�االستشراق،�13
مستشـرق�دوزي�فـي�المعجميـة����علي�توفيق�الحمد،�نحن�والمستشرقون�مع�دراسة�تحليلية�ألثر�ال�14

��.11مرجع�سابق،�ص��العربية
مجلة�المجمع�العلمـي���محمد�كرد�علي،�أثر�المستعربين�من�علماء�المشرقيات�في�الحضارة�العربية،�15

��.455ص��،7�،1927العربي�بدمشق،�المجلد
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ملة،�إسهامات�المستشرقين�في�نشر�التراث�العربي�اإلسالمي،�دراسـة�تحليليـة���النّعلي�بن�إبراهيم��16
��.24ص��1،1996ط��ض،شر�والترجمة،�الرياالنّونماذج�من�التحقيق�و

��مجلة�المجمع�العلمـي�العربـي،�دمشـق����هابي،�كتب�الفالحة�العربية�وألفاظها�المولدة،الشّمصطفى��17
��.529ص�4�،1960الجزء��35المجلد�

��.122ص�2012بات�عند�العرب،�مؤسسة�هنداوي،�القاهرة،�د�ط،�النّأحمد�عيسى،�تاريخ��18
��.23نفسه،�ص��19
��.530الفالحة�العربية،�مرجع�سابق،�ص�كتب��هابي،الشّمصطفى��20
��.119بات�عند�العرب،�مرجع�سابق�ص�النّأحمد�عيسى،�تاريخ��21
��.120نفسه،�ص��22
��.533كتب�الفالحة�العربية،�مرجع�سابق،�ص��هابي،الشّمصطفى��23
ر�طه�عبد�المقصود�عبد�الحميد�أبو�عبية،�الحضارة�اإلسالمية،�دراسة�في�تاريخ�العلوم�اإلسالمية،�دا�24

��.941ص�2،�ج1�،2004الكتب�العلمية،�بيروت،�ط
��.943نفسه،�ص��25
منشـورات�مجمـع�اللغـة�����ابن�العوام�اإلشبيلي،�الفالحة�األندلسية،�تحقيق�أنور�أبو�سويلم�وآخران،�26

��.��14،�مقدمة�المحققين�ص�1�،2012ط�العربية�األردني،
��.15ه،�ص��نفس�27
بـانكيري،�المطبعـة�الملكيـة����الفالحة�األندلسية،�ترجمة�وتحقيق�خوسيه�أنتونيو��ابن�عوام�اإلشبيلي،�28

��.80،�ص�1802مدريد�
ابن�عوام�اإلشبيلي،�الفالحة�األندلسية،�ترجمة�وتحقيق�خوسيه�أنتونيو�بانكيري،�مصدر�سـابق،�ص���29
79.��

،�مصدر�سـابق،�ص��ابن�عوام�اإلشبيلي،�الفالحة�األندلسية،�ترجمة�وتحقيق�خوسيه�أنتونيو�بانكيري�30
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��ص:ملخّ

بعديد�من�الخصائص�منها�بناء�همزة�وصل�بـين���العربيةهضة�النّسم�عصر�لقد�اتّ��
مستجدات�جديـدة،�وزاد���العربيةرق�والغرب،�فتطورت�الحياة،�واستجدت�في�البالد�الشّ

،�و�إذ�كـان�إقبـالهم��عليهـا�بـارزا،�إال�أن�����العربيةأيضا�اهتمام�المستشرقين�بالبالد�
فـي���العربيـة�كان�ملفتا�للنظر،�إذ�سرعان�ما�أدركوا�دور�اللغة��العربيةاهتمامهم�باللغة�

عكـس�بقيـة����ماواإلسالمية،��وخاصة�الجمال�والكمال�الذي�تتسم�به�العربيةالمجتمعات�
اسع�عشر�تميز�بإقبال�شديد�من�قبـل��من�القرن�التّ�األولصف�النّاللغات�العالمية،�ولعل�

�وعلومها،�ولعل�أبرزهم�المستشرق�سلفستر�دي�ساسـي��العربيةالمستشرقين�على�اللغة�
صـف��النّفـي���العربيةمن�هنا�جاء�عنوان�ورقتنا�البحثية:�المستشرقون�و�اللغة�،�منهجه
���-�اسع�عشرقرن�التّمن�ال�األول ���ـسلفســتر�دي�ساسي .�هـذا�األخيـر���ـ�أنموذجا

��الذي�قام�على�جملة�من�األسئلة�من�بينها�نذكر:
�؟�وما�هي�خصائصه�ودوافعه؟ما�هو�االستشراق -�
�؟العربيةواللغة��االستشراقلة�بين�الصما�هي� -�
دي�ساسـي�الملقـب�بــ�شـيخ������الفرنسـي�سلفسـتر��المستشرق�ما�هو�منهج� -�

�المستشرقين�الفرنسيين؟�وما�هي�دوافعه�وأهدافه؟
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؟�وما�أثر�ةية�لسلفستر�دي�ساسي�على�اللغة�العربيكيف�كانت�الجهود�االستشراق -�
�ذلك؟

هي�أسئلة�وأخرى�سنحاول�اإلجابة�عنها�في�هذه�الورقة�البحثيـة�متبعـين�المـنهج����
ستشراق�فـي�دراسـة���لمراحل�المتبعة�لالون�بصدد�تتبع�االتاريخي�والوصفي،�حينما�نك

ساهمات�المستشرق�الفرنسي�سلفسـتر�دي��إ،�وكذا�وصف�إنجازات�والعربيةعلوم�اللغة�
وعلومها.�معتمـدين���العربية،�وكيفية�تأثير�ذلك�على�اللغة�العربيةساسي�في�خدمة�اللغة�

��حليل�والبرهنة.فكيك�والتّعلى�آلية�التّ
ة،�اللغة�االستشراق:�ةالكلمات�المفتاحيـة�اآلداب�،�سلفستر�دي�ساسي،�العربيالعربي�

المنهج.
Abstract 

The Arab Renaissance era was characterized by many characteristics, 
including building a link between East and West, so life developed, and 
new developments took place in the Arab countries, and the interest of 
orientalists in the Arab countries also increased, and their interest in them 
was noticeable, but their interest in the Arabic language was remarkable, 
as They soon realized the role of the Arabic language in Arab and Islamic 
societies, especially the beauty and perfection that characterized it unlike 
the rest of the international languages. Perhaps the first text of the 
nineteenth century was marked by a strong demand by orientalists for the 
Arabic language and its sciences, and perhaps the most prominent of 
them is the orientalist Sylvester de sacy  , here is the title of our research 
paper: Orientalists and the Arabic Language in the First Half of the 

Nineteenth Century – Silvestre de Sacy  as a model- The latter, which 
was based on a number of questions, among them we mention: 

- What is Orientalism? What are its characteristics and motives?

- What is the connection between Orientalism and the Arabic
language? 

- What is the approach of the French orientalist, Sylvester de Sacy,
called the Sheikh of French Orientalists? What are his motives and goals? 

- How was the oriental efforts of Sylvester on the Arabic language?
What is the impact of that? 
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   These are other questions and we will try to answer them in this 
research paper, following the historical and descriptive approach, when 
we are in the process of tracking the stages followed for orientalists in the 
study of Arabic language sciences, as well as describing their 
accomplishments and contributions in the service of the Arabic language, 
and how this affects the Arabic language and its sciences. Relying on the 
mechanism of deconstruction, analysis and proof. 

Key words: Orientalism, Arabic, Sylvester de Sassie, Arabic 
literature, curriculum. 

 

I. دوافعه�وخصائصه�االستشراق:��

�؛:�المجال�المفاهيميأوال

�:في�مفهومية�االستشراق .1

الهمـزة���(�حروف�ةرق�ومضاف�إليها�ثالثالشّ�مركبة�منلفظة��االستشراق�:لغة �
هو�طلـب���االستشراقأي�أن��-�يء�الشّطلب��العربية،�والتي�تعني�في�اللغة�)اءين�والتّالسو

��رق.الشّ
وتأثيراتـه���االستشـراق�:�نظرا�لألهمية�التي�يحظى�بها�موضـوع��اصطالحا �

اصطالح�واسع�يشمل�طوائف�متعـددة��(�الالمتناهية�نجد�تعريفات�عديدة�له�وعليه�فهو:
يانات�الدة�المختلفة،�فهم�يدرسون�العلوم�والفنون�وياالستشراقراسات�الدتعمل�في�ميادين�

ين�واليابان�والعـالم��الصرقية�مثل�الهند�وفارس�والشّعوب�الشّاريخ،�وكل�ما�يخص�والتّ
����1).ي�وغيرهم�من�أمم�المشرقالعرب

يقوم�به�أشخاص�من�الغرب�ذو�توجـه�مـا����االستشراقوتجدر�اإلشارة�إلى�أن�فعل�
ـ�ثقافي،�سياسي،�ديني،�...إلخ،�ويجعلون�رقعـة�� رق�محـل�دراسـاتهم،�وعليـه����الشّ

مـن���أسـلوب��،�يوضح�عالقة�األنا�باآلخر،�يعرفه�إدوارد�سعيد�على�أنـه:�االستشراقف
رق�والغرب...بوصفه�نقطـة�االنطـالق���الشّالفكر�قائم�على�تمييز�وجودي�معرفي�بين�

وايات�واألوصـاف�االجتماعيـة���الرظريات�والمالحم�والنّياغة�من�الصلسلسلة�محكمة�
ـ��حيث�أن�2؛رق�وسكانه�وعاداته�وعقلهالشّياسية�التي�تتعلق�بالسوالمسارد� رق�هـو��الشّ
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للغرب،�فقد�كان�ألوروبا�صورتها�المقلوبة،�مما�جعل�الغربـي��سبة�النّاالهتمام�األكبر�ب
رقي�المناقضـة�لـه�فالعقالنيـة�مقابـل�����الشّينطلق�من�موطنه�وحضارته�لتبيين�صورة�

�الثّالـثّ�رق�موطنا�للعالم�الشّحضر�مقابل�التخلف�والبداوة،�فكان�طور�والتّالهمجية،�والتّ
سـة��المؤس�:�بنظـرهم��االستشـراق�المهمش�مقابل�المركزية�الغربية�الكاملة،�ليكـون��

رق�واسـتبنائه��الشّيطرة�على�السرق...هو�أسلوب�الغرب�في�الشّالمشتركة�للتعامل�مع�
���3.يادة�عليهالسوامتالك�

وايا�االستعمارية�المتوارية�خلف�الحضـارة�الغربيـة���النّيحاول��إدوارد�سعيد�إبراز�
الغربية،�إنـه�الغـرب�القـوي�����يطرةالسداة�معرفية�لفرض�الذي�يعتبر�ا�االستشراقهذا�

�الذي�يحكم�المعرفة�من�خالل�هيمنته،�ليوافق�إدوار�سعيد�ميشال�فوكو�في�طرحـه�أن:�
فبما�أن�القوة�بيد�أوروبا�فالخطاب�لهـا���»الحقيقة�تعتمد�على�من�يسيطر�على�الخطاب�«

رق�الحقيقة�المطلقة�التي�ال�شك�فيها،�وهـذا�مـا���الشّأيضا،�لتغدو�المقوالت�الغربية�عن�
رقيين�هي�التي�تجعـل�حكمهـم���الشّإن�المعرفة�بالعروق�المحكومة�أو��«يؤكده�كرومر:

��4.»سهال�ومجديا،�فالمعرفة�تمنح�القوة،�ومزيدا�من�القوة�يتطلب�مزيدا�من�المعرفة
�العربيـة�قافـة��الثّخص�الذي�يقبل�على�الشّالمستشرق�هو�تعريف�المستشرق:� .2

المستشـرق�عنـد�إدوارد���ه:�محيص�يعرفه�إدوارد�سعيد�على�أنّبالفحص��والكشف�والتّ
��ه:رقية�وكل�ما�يتصل�بها،�يعرفه�على�أنّالشّسعيد�هو�العالم�الذي�يدرس�المجتمعات� �

رق�الشّة�بدريسِ�أو�الكتابة�أو�إجراء�لبحوث�في�موضوعات�خاصكل�من�يعمل��بالتّ�«�
ـ��معلم�االجتماع،�أم�مجال�األنثروبولوجيا�أي�علم�اإلنسان�أسواء�كان�ذلك�في� اريخ�التّ

ـ�الشّفقه�اللغة،�وسواء�كان�ذلك�يتصل�بجوانب��مالفلسفة،�أ�أم ـ�رق�العام 5»ةة�أو�الخاص�
ويذكر�من�أهم�المستشرقين:�سلفستر�دي�ساسي،�وارنسن�رينان�وأثنى�على�دراسـاتهما��

��رقي�القديم�خاصة�المخطوط.الشّراث�للشرق،�وإسهامهما�في�حفظ�التّ
ـ�لقد�بين�إدوارد�سعيد�نوعين�من�المستشرقين،�المستشرق�الذي�جاء�للبالد� رقية�الشّ

ـ��عامال�على�حفظ�التّ راث�راث�وإعادة�بعثه�من�جديد،�ومستشرق�غايته�البحث�فـي�التّ
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قافـة�الغربيـة���الثّرقي�لغرض�خدمة�الشّرقي�ليس�خدمة�للشرق�وإنما�دراسة�التراث�الشّ
��افع�منه�ونسبه�لها.النّ�وسرقة

�االستشـراق�الذي�قام�بعملية��األولخص�الشّلم�يتم�تحديد��:�االستشراقثانيا.�تاريخ�
هبـان��الرأي�الذي�يشير�إلى�نقطة�مهمة�جدا،�وهي�قضـية��الرلكن�يمكن�االعتماد�على�

الغربيين�الذين�قصدوا�األندلس�إبان�عظمتها�ومجدها،�وعملوا�علـى�ترجمـة�القـرآن����
مـن�أوائـل����)��Gerbert/جربرت(اهب�الفرنسي��الرإلى�لغاتهم،�ولعل��العربيةوالكتب�

ـ�قافة�الثّرقية،�كونه�تتلمذ�باألندلس،�واغترف�بالشّراسات�الدمن�اهتموا�ب رقية،�وبعـد��الشّ
عين�كـ:�بابا�لكنيسة�روما�وقتها،�حيث�عمل�على�نشر�ثقافة�العـرب��عودته�إلى�بالده�
يس��معاهد�تهتم�بواهتم��بدعم�تأسةقافة�الثّراسات�والدوالعمـل�علـى�ترجمـة�����،العربي

��إلى�الالتينية.�العربيةالمؤلفات�

ـ�من�قبل�أعضاء�الكنيسة��1630ونجد�أن�لفظة�قد�استخدمت�أول�مرة�سنة� رقية�الشّ
�استشـراقهما�بـأن����'صموئيل�كـالرك�'و�'أنتوني�وود'ستشراق�كل�من�ابحيث�وصف�

�رق�وهذا�ما�نجده�في�قـاموس�إكسـفورد:��الشّوقصد�به�المعرفة�بلغات��نابه،�استشراق
وهذا�ما�نجـده�أيضـا�فـي����،�6»وآدابها�االستشراقالمستشرق�هو�من�تبحر�في�لغات�«

وتجدر�اإلشارة�إلى�أن��،7»رق�ولغاتهمالشّطلب�علوم��االستشراق�«قاموس�متن�اللغة:�
استخدمت�في�اللغة�اإلنجليزية�قبل�غيرها�من�اللغات�تلتها�بعـد�ذلـك����االستشراقلفظة�

،�ثـم�عرفتـه�اللغـة����م1811استخدم�المصطلح�في�اللغة�اإلنجليزية�سنة��الفرنسية،�فقد:
8م.�1830الفرنسية�عام.����

عدة�خصائص،�وذلك�راجـع�إلـى����االستشراقعرف��:االستشراقا.�خصائص�الثّث
ظـرة�إلـى���النّسـوقي�جعـل���الدالتعريفات�العديدة�التي�حظي�بها�المصطلح،�ونجد�أن�

��هي:�ثالثة�اتجاهاتينقسم�إلى��االستشراق
�ناء�عليه.الثّالمفرطون�في� .1
2. افضون�له.الر�
�فض�والقبول.الرالمعتدلون�بين� .3
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��9الية:قاط�التّالنّفي��االستشراقوقد�تمكن�أحمد�سمايلوفيتش�من�جمع�خصائص�
�اإلسالم�في�كنف�اليونان�القدامى؛�ظهرت�قبل�االستشراقإرهاصات� -�
�م؛18اإلسالمية�باألندلس�في�القرن�ولد�في�أحضان�الحضارة� -�
�حمايتها�أمدا�طويال�وال�زال�كذلك؛ترعرع�في�ظل�الكنيسة�وعاش�في� -�
�لخدمته؛عمارية�وأنشأ�حركات�مشوهة�ظرية�االستالنّفي�تكوين��أسهم -�
�ات�والبحوث�واالكتشافات�والمواقف؛راسالدتولد�عنه�العديد�من� -�
رقي�وكـذا��الشّعادات�وتقاليد��،رق�وآدابهاالشّطرق�جل�المجاالت�المتعلقة�بلغة� -�

�تراثه�القديم؛
المؤتمرات�لخدمتـه��أقامة�مدارس�وأكاديميات�وإنشاء�الجمعيات�والمجالت�وعقد� -�

�ودراسته؛
�ة؛ددا�منها،�ونقلها�إلى�المكتبات�الغربيعن�المخطوطات�وحقق�ع�نقب -�
�اجدة�في�المكتبات�الغربية�ونظمها؛المتو�العربيةوضع�الفهارس�للكتب� -�
تنـوع��الثّقافـة�و�امتاز�أصحابه�بمعرفتهم�ألكثر�من�لغـة،�واتصـافهم�بسـعة���� -�

�المهارات؛
��أثار�قضايا�فكرية�وخالفات�مذهبية�وقومية�ومعضالت�فلسفية. -�

منهـا:�الحضـارية����لالستشراقهناك�دوافع�عديدة�قادت��:االستشراقرابعا.�دوافع�
ة،�وسوف�نوضح�كـل�ذلـك���قافية�والعلميالثّاالقتصادية،�الالهوتية،�التنصيرية،�العلمية،�

��فيما�يلي:����
1. افع�الدفي�الحقيقة�كان��يني:الدلافع�الدستشراق�هو�لال�األوافع�الديني،�إذ�ال�الد

يخفى�علينا�رغبة�الكنيسة�في�فرض�وتوسيع�أفكارهـا�وتوجهاتهـا�خـارج�رقعتهـا�����
حيث�كان�همهم�الطعـن���الرهبان؛كانت�عن�طريق��االستشراقالجغرافية،�إذ�أن�بداية�

في�اإلسالم�والمسلمين،�وتشويه�صورة�القرآن،�ولعل�من�أبرز�األسباب�التي�قادت�إلى�
ليبية،�حينما�حاول�المسـيحيون��الصرس،�هو�األثر�الذي�خلفته�الحروب�الشّهذا�الهجوم�

ينية�في�الكتـابين��الدالمقارنة�بين�اإلسالم�والمسيحية�من�ناحية�القضايا�العقدية�والمسائل�
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ين�علـى�أرض��الداألمتين�مع�دينها�وتطبيق�شعائر��واإلنجيل،�وكيفية�تعامل�كلتاالقرآن�
وما�تال�ذلك�مـن���9يني.الدحركة�اإلصالح��ـاتية�سميت�بالواقع،�وهذه�الحركة�المقارن

��ة.يانة�اإلسالميالدين�اإلسالمي�وسماحته،�إلى�درجة�أن�اعتنق�العديد�منهم�الدإعجابهم�ب
بشيري،�فعملوا�على�تشويه�صورة�اإلسـالم�إلضـعافه���هذا�باإلضافة�إلى�الهدف�التّ

����بشير�حينما�اتجهـوا��تبرز�رغبتهم�في�التّ،�وهنا�العربيةراث�والحضارة�شكيك�في�التّوالتّ
����10.ين�المسيحيالدإقناع�المسلمين�بلغتهم�وببطالن�اإلسالم�وإجتذابهم�إلى�إلى�

2. رق�والغرب�منذ�الشّال�نحتاج�إلى�أن�نؤكد�أن�العالقة�بين��افع�االستعماري:الد
ـ�األزل�عالقة�عدائية�في�كل�تفاصيلها،�بحيث�كانت�دوما�قائمة�على� راع�وغلبـة��الص

ـ�رق�الضعيف،�إذ�ال�يرى�الغرب�في�الشّمصطلحي�الغرب�القوي/� رق�إال�أرضـا��الشّ
فط�وجنة�يجنـون�منهـا�كـل�مـا�����النّذات�كنوز�وثروات�باطنية،�هي�مركز�للمعادن�و

يحتاجون�إليه،�ولم�يكن�ليتأتى�لهم�ذلك�إال�بعد�أن�عمل�الغربي�على�نشـر�الفـتن�فـي����
ات�والحروب�األهلية�ليؤكد�من�زاوية�ما�على�همجية�راعالصرقي،�فنشأت�الشّالمجتمع�

رقي�وأنه�بحاجة�إلى�سياسة�وحنكة�الغرب،�لتسيير�شؤونه�وهذا�ما�يؤكـده�القـول���الشّ
زاعات�فيما�بينهم�وتنظيمها�حتى�يشاهد�العالم�أن�اإلسالم�دين�النّالتالي:عملوا�على�إقامة�

ـ�فلم�يكتـف�الغـرب�باسـتعمار����،�11خصومة�واستبداد،�ودين�حرب�وليس�سلم رق�الشّ
ول�الدكما�غزت��«واستغالل�ثرواته�بل�عمد�إلى�تفكيكه�وتحطيمه�وتشويه�حقيقته�فـ�:

����12»يف�والحديد�فقد�غزته�أيضا�حضاريا�وفكرياالسرق�اإلسالمي�بالشّالغربية�
3. افع�الدياسيالس:�افع�الدياسي�هو�السافع�القديم�الجديد�الذي�يظهر�جليا�فـي��الد

رقية�اليوم�من�سفارات�للـدول�الغربيـة���الشّول�الدزماننا�الحاضر�من�خالل�ما�تحويه�
ـ�/�العربيةبحيث�تحوي�هذه�المقرات�إطارات�تتلمذت�في�البالد� رقية،�تـتقن�اللغـة���الشّ

ن�اقتنـاص��رق،�وتتمكن�في�كل�مناسبة�مالشّوعلى�دراية�تامة�بثقافة�وتوجهات�وتراث�
رقي،�حتى�تستطيع�مستقبال�أن�تمسك�بها�من�يده�التي�الشّنقاط�القوة�والضعف�الخاصة�ب

��تتبع�طريقة�اإلطاحة�به.رق�والشّتؤلمه،�من�هنا�سهلت�عليهم�عملية�التحكم�في�
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4. رق�المنطقة�المستهلكة�فقط،�فبـرغم�مـا���الشّجعل�الغرب�من�افع�التجاري:�الد
أنهم�تحكموا�فيها�بمعاهدات�ظالمة�منذ�القديم،�وهـذا�مـا���تحويه�من�ثروات�باطنية،�إال�

ورغبـة���االستشـراق�وافع�التي�كان�لها�أثرها�في�تشـبث��الدومن��يؤكده�القول�التالي:
الغربيين�في�التعامل�معنا�لترويج�بضائعهم�وشراء�مواردنا�الطبيعيـة�الخـام�بـأبخس����

مة�مزدهرة�في�مختلـف�بـالد���األثمان�ولقتل�صناعتنا�المحلية�التي�كانت�لها�مصانع�قائ
����13»العرب�المسلمين

5. الدالشّال�يخفى�علينا�أن�الحضارة��:افع�العلميةة�رقيالقديمة�كانـت�قـد����العربي
ـ� اريخ�شهدت�تطورا�مذهال�في�مختلف�المجاالت�مقارنة�ببقية�الحضارات،�فنبغوا�في�التّ

�العربيـة�ب�والجبر�والهندسة،�هذا�ما�استفز�الغربيين،�فقدموا�إلى�الـبالد��والفلسفة�والطّ
ها�مرجعا�لوقاموا�بنقل�مؤلفات�علمائها�وكتبهم�إلى�بلدانهم�وترجموها�إلى�الالتينية،�وجع

ن�مـن��وفي�خضـم�هـذا�ظهـر�صـنفا����،�هم�وقيام�حضارتهميتكئون�عليه�لتعليم�نشئ
ساب�العلوم�المترجمـة�إلـى�الغـرب����المستشرقين،�صنف�عمل�على�تشويه�العرب�وان

�قة�واألمانة�العلمية�وكان��هدفه�علميا�بحتا.الدوصنف�التزم�ب
II. ةواللغة��االستشراقالعربي:��

�االستشـراق�ظيـر�خاصـة���النّ،�اهتماما�منقطـع��العربيةباللغة��االستشراقلقد�اهتم�
وانكب�في�عمل�دؤوب�يترجمها��العربيةالفرنسي،�هذا�األخير�الذي�أقبل�على�المؤلفات�

ويكشف�األسرار�التي�تحملها�من�علوم�ومعارف�وقيم،�ووقد�أسفر�عن�هـذا�االهتمـام���
�العربيـة�تشكيل�فريق�من�المترجمين�الفرنسيين�الذين�عكفوا�على�ترجمـة�المؤلفـات���

��المهمة�لكبار�العلماء�كابن�سينا،�الكندي،�الفاربي�وابن�رشد�وغيرهم..الخ.
�)نـابليون�بونبـارت��(كثيرا�بعد�حملـة���العربيةتصال�بين�فرنسا�والبالد�ازداد�اال���

وجمعت�قي�المكتبات�الفرنسية�والتي�يتعدى�عـددها���العربيةفزادت�روافد�المخطوطات�
اآلن�سبعة�آالف�مخطوط�عربي،�حيث�واكب�هذا�الجمع�والتصنيف�والحفظ�دراسـات��

��.العربيةعلمية�جادة�للمستشرقين�عن�علوم�المخطوطات�
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هـو�مـن�رسـم�����)سلفستر�دي�ساسي�(وتجدر�اإلشارة�إلى�أن�المستشرق�الفرنسي�
ية�االستشراقراسات�البداية�الفعلية�للدةصينة�حول�األدب�واللغة�الربحيث�تمكـن���؛العربي

بموضوعيته�ومصداقيته�من�خلق�مدرسة�إستشراقية،�انضوى��تحتها�العديد�من�التالميذ�
ينية�التي�الدزعة�النّمن�تلك��االستشراققدوة�لهم،�ألنه�حرر��)سيدي�سا(الذين�اعتبروا�

��ومنه�نطرح�التساؤل�التالي:�من�هو�سلفستر�دي�ساسي؟،�نشأت�معه�منذ�البداية
I. �1758�.1838(�سلفستر�دي�ساسي(�Antoine�du�Isaac�Silvester�de�Sasy���14��

��

��
��صورة�لسلفستر�دي�ساسي
بـشيخ�المستشرقين�الفرنسيين،�أبـو���)دي�ساسي�سلفستر(لقب�المستشرق�الفرنسي�

الفرنسي...إلخ،�من�األلقاب�المجيدة،�دي�ساسـي���االستشراقاألوربي،�رائد��االستشراق
من�أب�كان�يشتغل�في�القضاء،�كان�مياال�إلى�تعلم�مختلـف���1758من�مواليد�باريس�

ـ�ت�رقية،�عين�كعضو�في�جمعية�لنشر�المخطوطـا�الشّاللغات�األوروبية،�وكذا� رقية�الشّ
عـين���م1785،�وعـام��م1781قـود�الملكـي���النّ،�ثم�مستشارا�في�ديوان�م1771سنة�

ها�ويصبح�حافظا�للنقـود�ومفوضـا�فـي����قوش�واآلداب�ليرقى�بعدالنّكعضو�في�مجمع�
ورة�الفرنسية،�لينشئ�بعدها�مدرسـة��الثّ،�ثم�توقف�عن�العمل�بسبب�م1791أمرها�سنة�

،�ونتيجة�لنشاطه�الكثيف�فـي��العربية،�وكان�فيها�أستاذا�للغة�1795رقية�سنة�الشّاللغات�
الشّراسات�الدلقب�بارون،�ثم�توالـت�بعـدها�المناصـب�����)نابليون�بونبارت(ة�منحهرقي

�م.1838والجهود�حتى�وافته�المنية�في�فبراير�من�سنة�
��
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��مؤلفاته:

�؛األنيس�المفيد�للطالب�المستفيد -�
�؛للبوصيريترجمة�البردة� -�
�؛تلخيص�كتاب�الخطط�للمقريزي -�
�؛العربيةنية�في�علم�السالتحفة� -�
�؛حو�العربيالنّ -�
�؛مقامات�الحريري�نسخة�محققة -�
ين�عبد�اللطيـف�الغـدادي���الداإلفادة�واالعتبار�بما�في�مصر�من�اآلثار�لـموفق� -�

�؛نسخة�محققة
�؛كليلة�ودمنة�نسخة�محققة -�
�؛بند�نامه�نسخة�محققة�ومترجمة -�
وتعـاون���ين�خاوند�شاه،�نسخة�مترجمةالدفاء�لـميرخاند�بن�برهان�الصروضة� -�

��؛اليةمع�عدة�باحثين�في�المؤلفات�التّ
�؛مباحث�جغرافية�غربية�من�أفريقيا -�
�؛دراسات�عن�أصل�ألف�ليلة�وليلة -�
�؛وصف�مخطوطة�البرق�اليماني�في�الفتح�العثماني�للشيخ�المكي -�
�رور.السائرة�ألبي�السوصف�مخطوطة�الكواكب� -�

��وقد�تتلمذ�وتخرج�على�يده�العديد�من�الطلبة�نذكر�منهم:
Reuss.� Fleicher.� Flugel.� Stickel.� Quatremere.� Bernstein.� Bresnier.��

Rasmusen.� De� slane.� Kosegaten.� Sedillot.� Freytag.� De� tassy.� Munk.��
Kazimirski.�

�العربيـة�دي�ساسي�على�اللغـة���في�فضل�سلفستر�)رفاعة�الطهطاري�(وقد�أفاض�
ه��كـان��على�أنّ�ولكن�بلكنة�أوروبية،�العربيةعلى�أنه�كان�شخصا�يحسن�الحديث�باللغة�

ومما�يدل�على�ذلك�أني�اجتمعـت�فـي����«�به�في�باريس:�التقائهيفهمها�جيدا�فقال�فور�
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ـ�باريس�بفاضل�من�فضالء�الفرنساوة�شهير�في�بالد�اإلفرنج�بمعرفة�اللغـات�� �رقيةالشّ
والفارسية�يسمى�البارون�سلفستر�دي�ساسي،�وهو�من�أكابر�بـاريس���العربيةخصوصا�

وأعضاء�جملة�من�جمعيات�من�علماء�فرنسا�وغيرها،�وقد�انتشرت�تراجمه�في�باريس�
،�حتى�أنه�لخص�شرحا�للمقامـات�الحريريـة،�وسـماها����العربيةوشاع�فضله�في�اللغة�

إال��العربيـة�ينطق�كالعجم�وال�يمكنه�أن�يتكلم�بروح�...�غير�انه�حين�يقرأ�الشّمختارات�
��15.إذا�كان�بيده�كتاب

II. ةجهود�سلفستر�دي�ساسي�في�اللغة�؛العربي��

أيما�اهتمام،�فكان�حريصـا�علـى�ترجمـة�����العربيةاهتم�سلفستر�دي�ساسي�باللغة�
حويـة��النّ،�كالقواعـد��العربيةإلى�الفرنسية�خاصة�ما�اقترن�بعلوم�اللغة��العربيةالمؤلفات�

حيـث�كـان�دي�ساسـي�المرجـع������اللة�والبالغة..الخ؛الدرفية،�وعلوم�اللسان،�والصو
رقية�بعامة،�إذ�أنـه��الشّخاصة�و�العربيةارسون�عن�الحضارة�الداألساس�الذي�يعود�إليه�

رقية�من�بداية�القرن�التاسع�عشر،�وقد�ظـل�منـذ�ذلـك����الشّمجددا�للدراسات��«أعتبر:�
��16»المستشرقين�المحدثين�دون�منازعالتاريخ�معلم�

،�وقـد�أقـر���العربيةحوية�النّفقد�ركز�دي�ساسي�جهوده�على�ترجمة�المصطلحات�
راح�العرب�منوط�بـفهم�المصـطلحات�والعنايـة���الشّحاة�والمعجميين�والنّبنفسه�أن�فهم�

��بها.
III. منهج�سلفستر�دي�ساسي���

كان�دي�ساسي�مطلعا�على�الترجمات�التي�سبقته�والتي�كانت�بالكاستالنية،�هـذه�����
انيـة��الثّحاة�العرب�ومـنهجهم،�و�النّى�اتبعت�نظام�األولالترجمات�جعلها�ضمن�قسمين:�

حاة�واتبعت�نظاما�أقل�تعقيدا.�وقد�وصف�دي�ساسي�هذه�الترجمات�بأنها�النّتركت�نهج�
لها�ميزة�التينية�للواحق�أو�أنهـا�ترجمـت�بألفـاظ����اعتمدت�على�بنية�الكلمة�وأضافت�

كما�هي�وعمل�على��العربيةوقد�التزم�هو�بمنهج�تقديم�المؤلفات��17غربية�غير�واضحة.
ارسين�حولهـا��الدآراء��داء�رأيه�فيها،�دون�االستغناء�عنشرحها�إلى�اللغة�الفرنسية�وإب
��من�حواشي�وتعليقات.������������
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IV. ةترجمة�دي�ساسي�للمؤلفات�العربي:����

كان�دي�ساسي�قد�ركز�في�دراساته�على�تقديم�شروح�بالفرنسية�بدل�الترجمة�إليهـا��
،�وكذلك�كان�سبب�صعوبة�إيجاد��مصـطلحات�موازيـة�تمامـا�للكلمـات�����العربيةمن�

أن�تقدم�شروحا�لما�ورد�فـي���األولن:�الالترجمة�لها�سبي�أن،�وهو�بذلك�وضح�العربية
اني�هو�استعمال�مصطلحات�عربيـة�ولكـن�هـذه����الثّدون�ترجمة،�و�العربيةالمؤلفات�

األخيرة�ليس�لها�مقابل�في�الفرنسية�وقد�أبدع�دي�ساسي�في�تقديم�شروح�للنحو�العربي�
�بطريقة�فريدة�من�نوعها،�حتى�ألننا�نجد�أن�بعض�الطلبة�العرب�وقتها�كانوا�يعودون ��

علـى�أن�يعـودوا�إلـى�����العربيةنية�في�علم�السالتحفة��''إلى�ما�ألفه�شروحه�في�كتابه�
يوخ�األزهريين�من�حواشي�وشروح�وتعليقات�ونجد�أن�رفاعة�الطهطـاوي���الشّشروح�

حو�على�ترتيب�عجيب�لم�يسبق�النّذكر�فيه�علم��«قد�أثنى�على�كتاب�دي�ساسي�قائال�:
��18.به�أبدا

مضـة�فـي���حوية�واللغويـة�الغا�النّكما�قام�دي�ساسي�بجمع�وترتيب�المصطلحات�
فيـه�عـن�غـوامض�����؛�بحيـث�كشـف��)المختار�من�كتب�أئمة�التفسير(مؤلف�أسماه�

حـو��النّحوية�واللغوية،�هذا�باإلضافة�إلى�أن�سلفستر�دي�ساسي�قـدم��النّاالصطالحات�
وضـيحية��العربي�بطريقة�جديدة�ومخالفة�لما�سبق�إذ�اعتمد�علـى�فكـرة�الجـداول�التّ���

عليقات�والحواشي�التي�ترهق�وتشـتت�القـارئ���روح�والتّالشّواستغنى�بذلك�عن�طريقة�
��أكثر�مما�تسهل�عليه�التلقي.
�حو�العربي،�لم�يكن�عن�قلة�دراية�بل�سعة�علـم�واطـالع��إن�تصور�دي�ساسي�للنّ

حوية�واللغوية،�وكان�يعرض�القواعـد��النّقيق�للظواهر�الدحيث�كان�يميل�إلى�الوصف�
��لخير�دليل�على�ذلك.�''ربيحو�العالنّ�''حوية�بدقة�ووضوح�ولعل�كتابه�النّ

��Grammatica�Criticaالعربيةقدي�للغة�النّحو�النّفي�مقدمة�كتابه:��)إيفلد(لقد�تحدث�

Langage�Arabicaeحـو��النّقواعـد���عن�فضل�دي�ساسي�في�توضيح��م1830سنة���
إن�من�سبقوني�من�األوروبيين�قد�ساروا�بخوف�شـديد�علـى�آثـار����«�العربي،�يقول:

حويين�العرب،�وإن�انحرفوا�عنهم�أحيانا،�لم�يريغوا�مع�ذلك�إلى�األسـباب�الحقيقيـة���النّ
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لألشياء،�أعني�إلى�األسباب�الباطنية�األساسية،�وأنا�أرى�أن�هذا�األمر�ال�غنى�عنه�أبدا�
حو�بأنه�نقدي،�فليس�ألني�ادعي�ألنني�قد�وصـلت�إلـى���النّوقد�وضعت�كتابي�هذا�في�
ليم،�وإنما�ألني�طمحت�إلى�شق�طريـق�يمكـن�بواسـطته����هذه�األسباب�بواسطة�نقد�س

الوصول�تدريجيا�إلى�معرفة�حقيقية�باللغة،�أما�التصحيحات�و�باإلضافات�فتتم�فيما�بعـد���
جـل��الرحو�العربي�الذي�ألفه�سلفسـتر�دي�ساسـي،���النّوأنا�بعيد�عن�إنكار�فائدة�كتاب�

ديد�الذي�يتجلى�هذه�األيـام�بهـذا���الشّوله�وحده�تقريبا�باالهتمام�،�الالمع�والذي�يدين�له
راسات،�إنه�رجل�يدفعني�علمه�الواسع�إلى�االحترام.�بمقدار�مـا�ألخالقـه���الداللون�من�

حو�التي�سـبقته��النّما�على�كتب�يحو�العربي�هو�ليس�فقط�تقيالنّمن�طهارة،�إن�كتابه�في�
��19»سبة�لزمانه�النّبل�هو�أيضا�علم�رائع�جديد�بكل�تقدير�ب

وهذا�إن�دل�على�شيء�إنما�يدل�على�نباهة�دي�ساسي�ومقدرته�الفذة�فـي�التعامـل���
للغرب�بأسلوب��العربيةونحوها،�وإنه�تمكن�حتما�من�تقديم�علوم�اللغة��العربيةمع�اللغة�

��وفهمها.�العربيةعامل�مع�المادة�دقيق�وواضح،�سهل�عليهم�التّ
مـن���الثّانيـة�اسـخة��النّ،�نجد�نفس�المالحظات�في�األولومع�كل�هذا�اإلطراء�للكتاب�

سخة�التي�جـاءت�بـأكثر�تنقـيح�وتصـحيح�����النّ،�هذه�م1831الكتاب�والتي�كانت�سنة�
دي�ساسـي�أسـدى�لـآلداب����«�:)إيفلد(،�قال�عنها�ألولىاسخة�النّوتوسيع�لما�كان�في�

إال�رقية�خدمات�جلى،�استمر�يتابع�منهج�أساتذته�العـرب�دون�أن�ينحـرف�عـنهم����الشّ
���20.»نادرا،�وفي�نقطة�قليلة�الخطر

��
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��حو�العربيالنّكتب�سلفستر�دي�ساسي�حول�

وهذا�إن�دل�على�شيء�إنما�يدل�على�األمانة�التي�تميز�بها�المستشرق�سلفسـتر�دي��
وآدابها�والتعامل�مـع�كنوزهـا����العربيةعلى�اللغة��االطالعكان��األولساسي�وأن�هدفه�

��كما�هي�دون�تحريف�وال�تغيير�في�حالتها.��
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الذي�ضمنه�نصوصـا���)ذور�من�منظوم�ومنثورالشّجامع�(كما�ألف�دي�ساسي�كتاب�
ابـن���والبيضـاوي�ومقدمـة��مخشري�الزمختارة�من�كتاب�سيبويه،�ابن�هشام،�وتفسيري�

����.منالزفي�أوروبا�قرنا�من��العربيةخلدون،�وقد�كان�هذا�الكتاب�أساس�تعليم�
V. وتحقيق�المخطوطاتسلفستر�دي�ساسي�����

،�ونادى�بتعلمهـا�ونشـرها���العربيةكما�هو�معروف�أن�دي�ساسي�كان�مولعا�باللغة�
ولعل�أبرزها�مقامات�الحريري�سـنة���العربيةفعكف�على�ترجمة�وتحقيق�أمهات�الكتب�

هذا�،�العربية.�وكان�قد�طبعها�في�المطبعة�اإلمبراطورية�وزودها�بشروح�للغة�م1822
��21العمل�استهله�بمقدمة�عربية�مسجوعة�رائعة.

على�ست�نسـخ���-�مقامات�الحريري�-�ص�األصليالنّوقد�ذكر�دي�ساسي�أنه�جمع�
وذكر��روح�والتعليقات�المتعددة،�وقد�أخذ�منها�ما�يخدم�طالب�العلم،الشّال�تخلو�كلها�من�

��22المصادر�اللغوية�واألدبية�التي�استقى�منها�في�دراسته.

��

��تجسيد�مقامات�الحريري�تصوري
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وال�بأس�أن�ننوه�أن�سلفستر�دي�ساسي�كان�قد�فضـل�المقامـات�البديعيـة�علـى�����
األنيس�المفيد�(المقامات�الحريرية�اللتين�ترجم�منهما�عدة�مقامات�إلى�الفرنسية�في�كتابه�

خين�والجغـرافيين��الذي�ضمنه�نصوصا�مختارة�من�مؤلفات�المـؤر��)للطالب�المستفيد
واألدباء�العرب�باإلضافة�إلى�قصائد�شعرية،�وقد�استعان�دي�ساسي�عند�وضـع�هـذه���

��المخطوطة�في�مكتبة�باريس.�العربيةالمختارات�بالكتب�
سلفستر�دي�ساسي�في�تطوير�علم�المصريات،�وحاول�فك�رموز�حجـر���أسهمكما�

��.العربيةيموطيقي�لتشابه�حروفه�باللغة�الدفي�قسمه��م1802رشيد�عام�

��
قة�أثناء�دراسته�كما�التزم�باألمانة�العلميـة�والمصـداقية���الدنلمس�من�ذلك�أنه�التزم�ب

��حينما�تعامل�مع�المصادر�التي�اعتمد�عليها.
�

�

�

�

�
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��خاتمة:

�العربيـة�علـى�الـبالد����االستشراقكانت�غايتنا�في�هذا�العمل�الوقوف�على�حقيقة�
من�القـرن���األولصف�النّ،�وركزنا�بحثنا�على�العربيةوكيف�كان�تأثير�ذلك�على�اللغة�

التاسع�عشر�وبالتحديد�على�المستشرق�الفرنسي�سلفستر�دي�ساسي،�هذا�األخير�الـذي��
حـو�والتحقيـق�ومـن����النّوعلومها�خاصة��العربيةجعل�حياته�تقوم�على�االهتمام�باللغة�

�العربيـة�ع�ألعمال�سلفستر�دي�ساسي�وتأثيراته�على�اللغة�ريالسخالل�هذا�االستعراض�
��تائج�كان�أبرزها:النّنخلص�إلى�مجموعة�من�

رقي،�والعمـل�علـى���الشّغبة�في�معرفة�اآلخر�الربمعناه�الواسع�هو��االستشراق -�
�؛الكشف�عن�حضارته�وتفاصيل�وجوده

خص�الذي�يجعل�من�البالد�المشرقية�مجال�البحث،�فيسـعى��الشّالمستشرق�هو� -�
�رق�كما�رآها�هو؛الشّإلى�الوصول�إلى�مبتغاه�المتمثل�في�نقل�صورة�

ـ�هو�القدوم�إلـى�الـبالد����األولنف�الص،�االستشراقهناك�صنفان�من� -� رقية�الشّ
ـ�رق�وقاطنيها،�فيجسـد��الشّبهدف�االنتقام�وتشويه�صورة�بالد� رقي�فـي�صـورة���الشّ

المتخلف�العنيف�الذي�يحكمه�قانون�الغاب،�ما�يجعله�دائما�بحاجة�إلـى�الغربـي�الـذي����
ـ�باألمانـه�ونقـل�صـورة������الح.�وصنف�إلتـزم�الصيقوده�ويدله�على�طريق� رق�الشّ

وحضارته،�دون�تزييف�وال�تغليط،�وعمل�على�حيازة�مخطوطاتها�وكنوزها�وترجمتها�
مـن�المعـارف�والعلـوم�التـي������وال�وكذا�لالستفادةالزن�إلى�اللغة�الالتينية�لحفظها�م

�تحوزها؛
جـاري��،�التّياسي،�االسـتعماري�الس�،ينيالدبدوافع�عديدة�منها:��االستشراقتميز� -�

�؛العلمي..الخ
�بعد�حملة�نابليون�بونابارت؛�العربيةالفرنسي�في�البالد��االستشراقتطور� -�
قافة،�خاصة�بعد�بروز�الطباعة�الثّكان�لحملة�نابليون�بونبارت�دور�إيجابي�على� -�

�؛والبعثات�العلميةحافة�الصو
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كان�للبعثات�العلمية�دور�كبير�في�التبادل�المعرفي�والمثاقفة،�وتقريـب�ثقافـات��� -�
�رق�ولغتهم�من�الغرب؛الشّ

�وعلومها�العربيةسلفستر�دي�ساسي�من�أبر�المستشرقين�الفرنسيين�إفادة�للغة� -�
ـ��العربيةاإليجابية�على�اللغة�تميزت�جهود�سلفستر�دي�ساسي�ب -� ة�وعلومها�خاص

�حوية؛النّالقواعد�
�لغة�وثقافة؛�العربيةألف�دي�ساسي�العديد�من�المؤلفات�عن� -�
وتصنيفها،�ثم�ترجمتهـا���العربيةكان�دي�ساسي�حريصا�على�جمع�المخطوطات� -�

�ظها�من�التزوير�والتحريف�والزوال؛وتحقيقها�بدقة�وأمانة.�مما�حف
ة�باللغـة�الفرنسـي���العربيةعلى�تقديم�شروح�للمؤلفات��اساي�قائمكان�منهج�دي� -�

ه�اكتشـف�أن�بعـض�المصـطلحات����ة�لها�مصطلحا�مصطلحا،�ألنّرجمة�الفعليدون�التّ
�من�الكلمات�عكس�اللغات�األخرى؛�ال�يوجد�لها�رديف�في�اللغة�الفرنسية�العربية
ـ�الأبدا�في�عمله�على�إيراد�أراء��كان�دي�ساسي�ال�يستغني -� راح�والمفسـرين��شّ

ـ� ل�للمخطوطات�التي�يعمل�على�ترجمتها�وتحقيقها،�فهو�إذا�ال�يقدم�وجهة�نظر�واحدة�ب
�يعمل�على�منح�القارئ�وجهات�عدة؛

طريقـة���حـو�العربـي�وهـي���النّأدخل�دي�ساسي�طريقة�جديدة�لتدريس�قواعد� -�
طريقة�روح�والحواشي�والتعليقات�التي�تعج�بها�المخطوطات،�ما�جعل�الشّالجداول�بدل�

�التعلم�يسيرة�ومفهومة�على�طالب�العلم.
إلى�هنا�نكون�قد�وصلنا�إلى�نهاية�ورقتنا�البحثية،�وهي�بداية�أيضا�لدراسات�أخـرى��

��لجوانب�قد�نكون�قصرنا�في�شرحها�وتبيانها�أو�لم�نتطرق�لها.
��
��
��
��
��
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Iberian calligrapher Nuria Garcia Masip and her efforts to 

revive the authenticity of the Arab calligraphy, and present it 

to the Western world.��
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خَّلَالمص:��
المتعلِّقـة�باالستشْـراق���تحاوُِل�هذه�الورقةُ�البحثيةُ�جاهدةً�اإلحاطَةَ�بِبعضِ�الجوانبِ�

والمستشرقين،�وتبيان�بعض�الوجوه�الحضارية�للفن�ـ��اإلسالمي �رب،�والذي�جعـل�الغَ
��عليه.�لونقبِيو�يتأثَّرون�به

وعلى�الحضور�النِّسـوي��،�اإلسالمي�على�الفن�فعريهدف�هذا�البحث�إلى:�التَّكما�
التـي�بـرزت�فـي�����،يبا�ماسارسيغَ�ةورينُ���
	�ِ�ا�����انةالفنَّممثَّالً�في��في�هذا�الميدانِ،

والجهود�التي�قامت�بِهـا��،�العريق�أعمالها�في�خدمة�هذا�الفنوبيان�،�العربي�مجال�الخطِّ
رها�في�إيصاِل�الحتعن�تجرِب�وكذا�الكشف�،اإلسالمي�للعـالَمِ���خدمةً�للتُّراث�العربِـي�ف

الغربِي.��
الخَطُّ�العربي،�الفن�اِإلسالَمي،�االستشراقُ،�اللُّغةُ�العربِيةُ،�نُورِية��:الكَلماَتُ�المفتاحيةُ

��غَارسيا�ماسيب.����
�

Abstract: This research paper strives hard to capture some aspects of 
Orientalism and Orientalists, and to clarify some civilizational aspects of 
Islamic art, which influenced the westerns and made them eager to learn 
it. This research also aims to get acquainted with Islamic art, and the 
feminist presence in this field, as represented by the Spanish artist Nuria 
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García Masib, who has emerged in the field of Arabic calligraphy, and 
her work is shown in the service of this ancient art, and the efforts she 
made to serve the Islamic heritage, as well as Disclosure of her 
experience in delivering the Arabic letter to the Western world. 

 Key words: Arabic calligraphy, Islamic art, Orientalism, Arabic 
language, Nuria García  Masip. 

 

ا،�وبِعلُـومِ��مومظاهرةً�تُعنَى�بعلُومِ�الشَّرق،�واالهتمامِ�بها�ع�يمثُِّل�االستشراقُمقدمة:�
مينإلـى����المسل�اهسب،�بل�تعـدر�على�العلومِ�فحالخُصوصِ،�والذي�لم�يقتَص�على�وجه

�الثَّقافة�والفُنونِ.وقد�كان�استعماُل�اللُّغة�العربية�كواحدة�من�المقَومـات�األساسـية�التـي����
��غيرِ�العربِ،�سحرها�الخطُّ�العربي�بحروفه�الرشـيقَة،�وهندسـته�التركيبيـة�الطَّيّعـة����

وأنماطه�الجمالية�المتطورة�وإيحاءاته�الروحانية،�ولعلَّ�أجـدرهم�بالـذِّكرِ�المستشـرِقةُ����
تُراث�المسـلمين�وفَـنّهِم،�خاصـة�����في�،�التي�أسهمت)نُورِية�غَارسيا�ماسيب(�اإلسبانية

والذي�فتحت�له�بابا�في�العالمِ�الغَربي،�والذي�لم�يعد�مجرد�موضوعٍ�فنِّـي���الخطُّ�العربي
هي�القيمـةُ���فما�عندها،�بل�أصبح�جزءا�مهِما�من�الهوِية�الثَّقافية،�والعقيدة�الدينية�لديها.

علـى�وجـه����للفن�اإلسالمي�عموما،�والحرف�العربـي��)نُورية�غَارسيا(�التي�أضافَتها
�ت�أنالخُصوصِ؟�وكيف�استطاعأتتبو�هِموتُس�،نيا�الخطِّ�العربيها�مكانَةً�في�دفـي���ِلنَفس

�الغربـي�ـَـم بهـذا�الفـن����نشرِ�رِسالَته�النَّبيلَة؟�وإلى�أي�مدى�عرفَت�هذه�المبدعةُ�العال
مـا�فـي����هي�الطُّرقُ�التي�توسلتها�للتَّعريف�به؟�وهل�وفِّقَت�إلـى�حـدّ���األصيِل؟�وما

��الوصوِل�ألهدافها�السامية؟��
سأتجاوز�التَّعريفـات�اللُّغويـة�لالستشـراق،�ألن�هـذا������ماهيةُ�االستشراق:�/َأوالً�

وأكتفـي�فقـط����-�وال�يسعنَا�في�هذه�الوريقَة�-�لَه�الحديثُالمصطلح�المتَشَعب�يطوُل�حو
.االصطالحي�بالتَّعريف��

يعنـي���،�واستشـرقَ�رق�وآدابهالشَّ�لومِع�هو�طلب�-�العام�بالمفهومِ�-��االستشراقُف�
ـ�نَ�ك�بـن�اِل.�يقول�موآدابه�رقالشَّ�ودراسة�علومِ�،تعلّم�،طلب�وأراد نـا�نعنـي���إنَّ«�ي:بِ
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الكُتَّاب�الغربيين�الذين�يكتبون�عن�الفكر�اإلسـالمي،�وعـن�الحضـارة����بالمستشرقين�:
��1».اإلسالمية
��كتابـة�أو�اِل�،دريسِبالتَّ�مُلعن�يم�لُّكُ«��:هبقوِل�قَشرِستَالم�)يدعد�سارودِإ(يعرفه�كما�

أو�إجراء�البحوث�في�موضوعات�خاصبالشَّ�ةمجـال��،�سـواء�كـان�ذلـك�فـي�����رق
غة،�وسواء�كان�ذلك��يتّصـل��ولوجيا�أي�اإلنسان،�أو�علم�االجتماع،�أو�فقه�اللُّـپاألنترو

بجوانب�الشرق�العامة�أو�الخاصة،�واالستشراق�إذن�و2».لهذا�العمِل�فٌص��
والفلـك���،والحسـاب��،كالفلسـفة��العلومِ�فَختلَلقد�تناول�المستشرقون�في�دراساتهم�م

والطـب���،وعلم�المعادن�،والري�،والطبيعة�،والكيمياء،�وعلم�االحياء�،واألنواء�،والتنجيم
ة�التي�شاعت�في�عصر�ازدهار�الحضارة�العربي�والفنون،�وغيرها�من�صنوف�المعرفة

3ة.اإلسالمي��
رقعة�معرفي�أهم�االستشراق�هي�تلك�التي�تقـوم�علـى���ة�فيكما�أن����اللُّغـة�والفـن

تليها�سائر�خصائص�األقطار�الشّ�الشَّرقي،�ثم4ة�األخرى.رقي��
ـ�من�خالل�ما�سبق�نستطيع�القول رق�:�أن�االستشراقَ�علم�يدرس�لغات�وشعوب�الشّ

وتراثهم،�وآدابهم،�وفنـونهم،�وحضـارتهم،�ومجتمعـاتهم،�وماضـيهم،�وحاضـرهم������
فـي��من�يكتب�في�مجاٍل�من�هذه�المجاالت،�ولعلَّ�أبـرز�رقعـة����والمستشرق�هو�كّل

االستشراق�هي�ما�تعلّق�باللغة�والفن؛�لتتوسـ���ع�الد ة�الخصـائص��ائرة�بعـدها�إلـى�كافّ
ة.المتبقي��

الوسيط�نـرى��اريخ�إذا�عدنا�إلى�التّ�:واللُّغَةُ�العربِيةُ��يانـپـساِإل�اقُرشْتاالس/�ثَانيا
هذا�النحو�وضعت�في�اللغـة���وِلد�على�أرض�أيبيرية،�وعلى�بيأن�أول�استشراق�أورو

اطقـة�باللغـة���ة�النّات�االستشراقيفات،�وتشهد�على�ذلك�األدبيكُبريات�المؤلّ�ةيانـپـساِإل
ـ�ـساِإل هـم�وضـعوا�نصـب�أعيـنهم�����،�وصل�األمر�بهؤالء�الباحثين�إلى�حد�أنّةيانـپ

ر�االستشـراق��على�حد�كبير�فـي�تـاريخ�تطـو����،�الذي�أثّرموضوع�دراسة�األندلس
��5.يانـپـساِإل
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اِإلهل�الفصل�بين�االستعراب�وليس�من�السـپـساني،�ة،�حيـث��وتعليم�اللغة�العربي
ين،�ولكـن�حاجتـه���ركيز�على�دراسة�التّلهما�في�بداياته،�بالتّقام�أوأريخ�واألدب�األندلسي

لمعرفة�اللغة�العربيلة،�كان�ضرورة�مشكل�من�األشكال.�ةًح�مكن�إغفالها�بأي6ال�ي��
والداِإلة�راسات�االستشراقيـپـسانةي�اهتمتَت�اهتماما�عظيما�بما�احـ�و المكتبـات���هتْ

ن�كنوزٍالكبيرة�م�لَتمثَّ�ثمينةت�في�المخطوطات�العربية،�وتَة�اإلسالميمحورراسات�ت�الد
التـي���،ةاكرة�الموضـوعي�ركيز�على�الذّإلى�التّراث�العلمي،�وأدى�موقفهم�هذا�حول�التّ

��7ة.عا�موثوقا�عن�الحضارة�اإلسالميرجِين�ميّسبة�للباحثين�األوروبِلت�بالنِّشكَّ
ة،�وبها�نزل�القرآن�المعلومات�اإلسالمي�قِلة�هي�األساس�في�نَغة�العربيوقد�كانت�اللُّ

ـ�ث�بها،�وتمتد�وِدحتَير�منهم�يالكريم،�وتحدث�بها�المسلمون�األوائل،�وال�يزال�الكث ا�عائي
ن�المطبوع�وغيـر��ة�مقليدين�المخطوطات�والكتب،�وغير�التّم�،ةقليديوعية�التّفتشمل�األ
��8المطبوع.

واللُّغة�العربية�ذات�تأثيرٍ�كبيرٍ�في�الفن�اإلسالمي،�يتمثَُّل�فـي�تنظـيم�المتغيـرات����
العربـي،�الحاملـة����اإلسالمي،�فضال�عن�صور�الخطّ�كل�في�الفناإليقاعية�لهندسة�الشّ

القرآن�الكريم،�وحقيقتها�اإللهي�ة�بفكرة�التّلكلماتتعالية�الم�����الـذي�يجعـل�الفـن�،وحيـد
رمزا�لغوي�اإلسالميا�معرفي9ة.ا،�ظاهرا�لتجلّيات�الوحدة�اإللهي��

وروبي�عني�باللُّغة�العربية�هو�من�خالل�ما�تم�ذكره�يمكن�القول:�أن�أهم�ّاستشراق�أ
نَستَشفُّه�فـي���،�ولعّل�مرد�ذلك�إلى�أن�عالقته�بهذه�اللغة�جِد�وطيد،�وهو�مايانـپـساِإل

ات�التي�وردت�في�المؤلّمواضيعِ�الدة،�واألدبِياألندلُسي�ة،فات�راساتفكـان��االستشراقي�
لزاما�معرِفَة�اللُّغة�العربِية،�وكلُّ�ما�يتعلَّق�بفُنونها،�وتراثها،�وعلومها،�لذا�كان�تأثيرهـا��

بالغا�في�الفن�اإلسالمي.��
ظهر�اصطالح�الفن�اإلسالمي�في�العصـر�الحـديث����:يمالَساِإل�نالفَ�يفُعرِتَ/ثَاِلثَا

�،لْمِ�تاريخِ�الفنودراسـات����واألركيولوجيا،�ودوائـر�االستشـراق،��ضمن�اختصاص�ع
�عوب،�كما�استُخدم�بِوصفه�مفهوما�كُلِّياً،�فاعتُمد�بديال�عـن�مصـطلحات:��حضارات�الشّ

�(العربي�الفن)و(و���(ديحمالم�الفن)الشّ�الفنويستغرِقُ�مدلوُل�هذا�االصطالحِ�)رقي�،–�
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اإلسالمي�ُل�اإلبدا�-�الفنمجللشّم�الجميلة�ناعاتوالص�،ـة��عاتة�وغير�العربيعوب�العربي
��10تلك�التي�اعتَنَقَت�اإلسالم�دينا،�وانخرطت�فيه�ثقافةً.

ـ�اللِّ�ُئالذي�يهي�هو�الفن«بقوله:��)طبد�قُمحم(يعرفُه��كما ل�بـين�قاء�الكام�ـ�الج اِلم�
ـ�،�وماِلمة�الجروهو�ذُ�،�والحقُّنِوحقيقة�في�هذا�الكَ�اُلمفالج�قِّالحو ان�فـي��ن�هنا�يلتقي

11»."ة�التي�تلتقي�عندها�كل�حقائق�الوجودالقم��
اإلبداع�إن�ّالفني�ـ��؛بمفهومه�الواسع�اإلسالمي ا�تعبيـر��يعبـر��ان�أنهو�محاولة�الفنَّ

جمدة�تَ�تواصٍل�ا�في�إطار�عقيدته،�ولهذا�اإلبداع�وسائُلاليتعدمجمع�فـي��والخطَّ�ةَالكلم�،
��12تلة.لّون�والكُلوا�،والحجم�،كلوانحنائه،�والشّ�،استقامته

يقول�وعن�وظيفة�هذا�الفن�محد�شَممس�الدين�صي:دق��»يجب�أن��نقـل�أو���يكـون
ر�إيصال�أسمى�وأفضل�القيم،�واألفكار�والمشاعر�إلى�اآلخرين،�بأسلوب�جميـل�مـؤثّ��

بحيث�يفِّور�عنصر�المتعـ���أثير،�إضافة�إلى�التّة راط�في�سلوكهم،�وإرشادهم�إلـى�الص
��13».المستقيم

وبهذا�نقول:�أن�الفن�اإلسالمي�تعددت�استخداماته،�فَشَمَل�مختَلَفَ�اإلبداعات�الجميلة�
عوب،�سواء�كانت�عربية�أو�غيرها،�وهو�ما�من�شأنه�الجمـع�بـين�الجمـاِل����عند�الشّ
ا،�كما�أن�له�وساِئلُه�المتعـددةُ�التـي���التَّعبير�في�إطار�عقائدي�تعبيرا�جماليوكذا��والحقّ

تَجمع�الخطَّ�بالكلمة،�وعن�وظيفته،�فيمكن�حصرها�في�نَقِْل�القـيمِ�واألفكـار�السـامية����
��للنّاس،�للتّأثير�في�سلوكهم،�حتّى�ال�يحيدوا�عن�طريق�الحقِّ�والصواب.

جديدة�بعيدة�عن�رسم�األشخاص،�وبعيـدة�أيضـا����ماِلوالمسلم�إلى�عان�وقد�اتّجه�الفنَّ
عه،�وعمل�خياله،�فأوجـد�تلـك���اته،�وتجلّى�إبدبيعة،�وهنا�ظهرت�عبقريعن�محاكاة�الطّ

َأ�المجاالت�الجديدة،�بعد�أنعَلم�فيه�حسه�الموذوقه�األصيل،�وكان�مـن�جملـة���فُره�،
هذه�العطاءات،�فن�خرفَالزة�،14).الخطُّ(�الكتابة�وفن��

اإلسالمي�زت�الفنونّمجاالت�نذكر�منهاكما�تمي�ةّدالخطـوط��ةُ�بِع�العمارة،�فن�فن�:
الفخَّارِ�والخزف،�الر�الكتابة�والشِّعرِ،�فن�ة،�فنـاء��العربيسفيجاج،�الفُسيق�المعدني،�الز

��15باتية،�والحيوانية.بأشكالها،�والهندسية،�والنّسيج،�السجاد،�الزخرفة�فنون�المعادن،�النّ
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دعي�الخطِّ�فن�العربي�فننعِا�إسالمين�صا�خالصا،�فهو�م�ين،�ولـه�ارتباطـه���هذا�الد
ن�األمم�قبل�نـزول��م�ةا�في�أما�مرئيكانت�فن�يسبق�للكلمة�أن�مالكريم،�ولَ�هالوثيق�بكتابِ

صـافيا���،ا�خالصـا�يالوحيد�الذي�نشأ�عربِ�هو�الفن�العربي�الخطَّ�نالقرآن�الكريم،�كما�أ
رات�أخرى،�ويقـول�المستشـرقون:"�إذا�أَ��ر�بمؤثِّا،�ولم�يتأثَّنقيرتَد�ـ��أن �الفـن��سدرتَ

اإلسالميفعليك�،�جِتتَّ�أنه�باشَمةًر�الخطِّ�إلى�فن�16.العربي��
�الفنَّان�إلى:�أن�عـن�رسـمِ���نَخْلُص�تهدة،�أبعة�خاصيّفن�قد�اختار�لنفسه�عواِلم�المسلم

ذوات�األرواح،�وتَرجمت�عبقريته،�وإبداعه،�في�المجاالت�الكثيرة�للفنـونِ�اإلسـالمية���
ا�خالصا�وهـو��الذي�كان�منبعه�إسالمية،�والخطّ�العربي،�هذا�األخير�خاصة�فنَّي�الزخرف

الهندسة�الروحانيثقى�بكتاب�اهللا�العزيز�إضـافة��ة�التي�ظهرت�بآلة�جسمانية،�وله�صلة�و
��إلى�أنّه�يعد�الفن�الوحيد�الذي�انفردت�به�حضارتنا�اإلسالمية.

:ةيالَمضِ�الفُنُونِ�اِإلسعبِب�بِيرالَقَةُ�الخَطِّ�العا/�عابِعر��
ة�مجـال�خصـب���خرفة�اإلسالميالز�ة�اِإلسالَمية:عـالَقَةُ�الخَطِّ�العربِي�بِالزخْرفَ-�أ

ان�المسلم،�والقت�اهتماما�لم�تالقيه�من�فنون�األمم�األخرى،�وقـد�أثـرى���أبدع�فيه�الفنّ
ر�غاية�فـي�الجمـال�التّ��ذفّخارف�بعناصر�نُالفنّان�المسلم�الزومت�بصمكـويني��ت�وص

��17واللّوني.
عدالخطّ�كما�ي�العربي�أهم�عنصر�من�العناصر�الزخرفية�وذلك�ة�في�الفنون�اإلسالمي

لكراهيور�اآلدمية�اإلسالم�للصة،�وقد�تعاون�الخطّاطون�مـع�الفنّـانين�فـي����ة�والحيواني
خرفة،�وارتقت�أعمـالهم�بفضـل���بالز�إخراج�أعمال�فنِّية�وتُحف�ثمينة�تداخل�فيها�الخطّ

حتّى��ر�الفنَّين�معا،خرفة�سببا�في�تطووالز�بين�الخطّالتَّعاون�الفنّي،�وقد�كانت�المعايشة�
خرفي،�الذي�استعمل�في�أوسع�الز�انفرد�الفن�اإلسالمي�من�بين�فنون�العالم�أجمع�بالخطّ

��18نطاق�وفي�جميع�المنتجات�الفنّية.
حسـين�علـى���في�إدخال�التّ�-�ةاسيخصوصا�في�العصور�العب�-�اطونكما�تفنّن�الخطّ
فنّان�ينتقل�بها�من�جميـل�إلـى����شي�مع�كّلام،�ألنّهم�وجدوها�تقبل�التّحروف�هذا�الخطّ

��19أجمل،�ومن�حسن�إلى�أحسن.
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وقد�أدرك�الفنّانون�المسلمون�أن�الخطَّ�العربي�يتَّصف�بالخصائص�التي�تجعل�منـه��
ا،�يحقّعنصرا�زخرفيعا�طية،�وكثيرا�ما�استعمل�الخطّق�األهداف�الفني�ا�استعماال�زخرفي

خرفـة�ويهواهـا،�فكـان����حتا،�دون�االهتمام�بالمضمون�المكتوب،�كما�أنَّه�يتعشَّق�الزب
ق�معها�في�مظهرها�الجمالي.خرف�النّالزل�أمره�امتدادا�للحروف،�ليتَّس20باتي�في�أو��

����خرفَـةبالز�تربِطُـه�ربـيالخطَّ�الع�قَ:�أنبالِل�ما�سن�خاإلشارةَ�إليه�م�ما�نستطيع
اإلسالمية�عالقةٌ�وطيدةٌ،�فهو�أهم�العناصر�الزة�حتّى�قيل:خرفي�»�خرفةالخطُّ�قلب�الز«�

�وكانت�هذه�المعايشة�بينهما�سببا�في�تطورهما�معا،�ونتج�عن�ذلك�مـا�يسـمى�بـالخطّ���
خرفي،�الذي�انفرد�به�الفناإلسالمي،�كما�تفنّن�الخطّاطون�بإدخال�التَّحسينات�علـى���الز

وا�هذه�الزدالعربي.�خارف�امتدادا�لجمال�الخطّالحروف،�وع��
والعمارة�عالقة�أصـيلة���كانت�العالقة�بين�الخطِّ:�ةارمالعبِالعربِي��طِّالخَ�ةُاقَلَع�-�ب

علـى���لُّيـد��،مدهشٍ�عٍا�في�تنوطابعا�خاص�بناء�لِّوكُ�،مدينة�لِّوكُ�،إقليمٍ�لِّخذت�في�كُاتَّ
البنـاء�مـن����ة�موادتطويع�كافَّ�،�هكذا�تمواسعٍ�ثقافي�راك،�وحفكري�وفضاء�،يخيال�فنِّ

ـ��،فـي�ألـوان��،�في�خدمة�الخطِّ�بسٍوج،�رٍجوح�،وخشب�،طوب وصـ��،رٍو وجماليات�
تصعب�21.صرِعلى�الح� ���

ر�الخطُّلقد�تصد�أهم�عناصر�األبنية�على�الدالمعاصرةَ�العمارةَ�وام،غير�أن�في��اليوم
والعمارة�لسبب�أو�آلخر�وإلعادة�هذا��بين�الخطِّ�ارتباط�تقريبا�فقدت�كّل�اإلسالمي�العالمِ
لِّاألصيل�بكُ�الفن�لُما�يحمه�من�جماليات�نُ�إلى�مبانيها�،�يجب�أنابطـةَ�عيد�هذه�الر��بـين�

��22.والعمارة�الخطِّ
باألصالة،�فكّل�بناء�لـه�طـابع����اتّسمت�العالقة�بين�العمارة�والخطّ�يمكن�القول:�أنّه

يوحي�بخيال�فنّي�،خاص،�ةوحركة�ثقافي،�ة�واسعة،�فكانـت��وفكري��البنـاء���كـل�مـواد
��.ات�كثيرةفي�صور�متعددة�وجمالي�مساعدة�للخطّ

ظهر�في�الفن�اإلسالمي�ذلك�التَّكامُل�الخـالَّق��عالَقَةُ�الخَطِّ�العربِي�بِالتَّصوِيرِ:��-�ج�
اريخ�من�أبرز�السمات�المميـزة�للفـن���صوير�وفن�الخطِّ�العربي،�فصار�عبر�التّبين�التّ
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ن�يـأتي�بعـد�الخطَّـاط����اإلسالمي،�ومن�وجوه�ذاك�التَّكامِل�أن�"�دور�المصـورِ�كـا��
��.23والمذهب.

�����روـِل،�واقــتصر�داتّسـمت�بالتّكام�العالقة�بين�الخطٍّ�والتّصـوير�إذَن�نقُوُل:�أن
المصور�على�إتمام�العمِل�الفنِّي�الذي�بدأه�الخطَّاط�أو�المذهب،�وبـذلك�يكـون�هنـاك����

العمَل�الفني�اإلسـالمي�فـي�غايـة����انسجام�واضح�بين�الفنون�اإلسالمية،�والذي�يجعُل�
��البراعة�واإلتقان.

�حضـارة��تاجة�هي�ناإلسالمي�نونالفُ�إن�:يمالَساِإل�نالفبِ�تََأثُّر�المستَشْرِقين/خَامسا
ها�العالَورِنُأضاءت�بِ�كبيرةم�ن�أقاصي�الشَّم�رق�إلى�أقاصي�الغرب،�رغـم�اد�عـاءات�

ـ���خِّأبأنّها�صورة�متبعض�المستشرقين� ة�رة�من�الفنون�التي�سـبقت�اإلسـالم�كالبيزنطي
والساسانيل�مة�فالمستشرقون�هم�أونبِن�ع�تُيالمسلمين،�ألنَّ�راث��هم�الحظوا�أثـر�الفـن�

24.��ا�ورو المسيحي�اإلسالمي�في�الفن��
�اإلسالمي�بالتُّراث�العربي�دت�اهتماماتُ�المستشرقينمـن�حيـثُ�الحفـظُ����وقد�تعد

والدراسةُ،�والتَّحقيقُ،�والنَّشر،�والتَّرجمةُ،�والفهرسةُ،�والتَّكشيفُ،�ممـا�كـان�لـه�أثـر�����
اهرة�االستشراقية�مصدرا�من�مصـادر�المعلومـات�عـن����واضح؛�أدى�إلى�أن�تُعد�الظّ

��25اإلسالم�والمسلمين.
)،�وهـذا��16و�15القرنين�(ا)�والقى�رواجا�في�ـپنتشر�الفن�اإلسالمي�في�(أوروا

ظهر�نتيجة�امتزاج�الحضارة�العربي�مـع��الفن�الذَّهبي�رِها�في�العصر�اإلسالمية�وتطو
الشُّعوب�األخرى،�لكنَّه�كان�جليا�لدى�األندلسيين�الذين�طوروه�بشكٍل�كبيرٍ،�ال�سيما�في�

��26ن�وعلى�األسقُف.مجاِل�األعمدة،�ونصف�األعمدة�المربعة،�وفَوقَ�الجدرا
ا�فطرينتيجة�موهبة�إم�سمارم�االستشراق�هو�فن�فن�ين�إنة�أو�تقليد�الفنّانين�الغربي

للفن�الحديث�جذوره�عربي�اإلسالمي،�ولحياة�المسلمين،�فالفن�ة،�جـاءت�مـن���ة�وشـرقي
��27فريقيا).رق�و(أاستلهام�الفنَّانين�المستشرقين�لفنون�بالد�الشّ
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وبهذا�نقول:�أنّه�رغم�ادعاءات�بعض�المستشرقين�المجحفين،�فالفنون�اإلسالميةُ�قـد��
أشرقَت�شمسها�على�المغرب�والمشرق،�وكان�أثرها�بليغا�عليها،�ما�جعل�طائفـة�مـن���

َل�المستشرقين�ينْبهِرون�بها،�ويذوبون�فيها،�بل�إن�بعضهم�َأسهم�في�الرّقي�بهذا�الفن،�مث
��.ايانـپـسِإما�تَركه�األندلُسيون�من�آثارٍ�في�

�دةَجـر�الم�ةَباتيف�النّخارِة�الزليز�من�العمارة�اإلسالميـگـون�اإلناقتبس�المعماري�لقد
ة�فـي�زخرفـة���روف�العربي(�األرابيسك)،�كما�استخدموا�الحي�البارزة�بروزا�خفيفا�وه

ات�على�باب�إحدى�الكاتدرائي�مثلة�على�ذلك�ما�وجِدة،�ومن�أشهر�األيـپالعمائر�األورو
��28.الكوفي�ة�بالخطِّالعربي�ن�الكتابةم�مأخوذةً�زخارفَ�دجِحيث�نَ

،�وبمقارنة�بين�بعـض��العربي�اإلسالمي�را�بجمالية�الفنمتأثِّ)كان�يكاسوـپ(نكما�أ
ة،�تتّضح�لنا�القرابة�المدهشة�بين�تجريـدات��،�وبعض�الرسوم�العربي)يكاسوـپ(أعمال�

��29.اإلسالمي�،�وبين�تجريدات�الفن)يكاسوـپ(
اإلسـالمي���سم،�وجدت�الخطّإن�أقصى�نقطة�أردت�الوصول�إليها�بالر«�وهو�القائل:
��30».قد�سبقني�إليها

فن�العربـي��؛�والوقد�شهدت�أيضا�المستشرقة�األلمانية�(زِيغْرِيد�هونْكًة)�بعظَمة�الخطِّ
،�الذي�ينطقُ�بكُلِّ�حـرف�فيـه�بمقـدرة����لعربِ�تَسطع�علَى�الغَربِ)شَمس�افي�كتابها�(

اإلنسان�العربي�والمسلم�على�استمرارية�العطاء�الفنِّي،�مـن�خـالل�رسـم�الحـرف����
أو�قُبة�ضـريح،�أو���العربي،�واللَّوحة�الزخرفية�،�سواء�في�مسجد،�أو�متْحف،�أو�حمام،

.كلاب�م31ثي��
عاةُوقد�أخذ�ر�نَّ،�وكذلك�الف)انياـپـإس(اإلسالمي�في��الفن��انون�يعتمدون�إلـى�حـد�
كبير�على�الفن�والعمارة�يغة�الثَّ،�إلعادة�تأكيد�الصقافي32ة.ة�اإلسالمي��

ر)�أن�ظنكما�يمبانر/rembrandtل�رسامٍ)،�كان�أو�اهتماما�كافيـا���في�الغرب�اهتم
الشَّ�بالفنم�بنَا؛�إذ�قرقيخِس�بعض�صرٍو�وصلت�مرق،�وكانـت�تُمثّـل���ن�الشَّن�هولندا�م

��33بعض�أفراد�األسرة�الحاكمة�في�دلهي.
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األثر�الذي�نشأ�عن�االحتكاك�المباشر�بين�العالم�المسيحي�والثَّ�لكن��ة�قافـة�اإلسـالمي
حـت��فـي�فنـون�النَّ���هصوير�ظهورالتَّ�يظهر�في�فن�لم�؛ةرقيالبضائع�الشّوعن�استرداد�

في�استعارة��خاص�ى�بوجهوصناعة�المعادن.�وعلى�كّل�حال�فهذا�األثر�يتجلَّ�،والعمارة
��34.ةخرفَة�في�أعمال�الزرقيالموضوعات�الشَّ

واستعمال�الحروف�العربيخرفَة�بين�أغراض�الزة�مالتي�أخـذها�الغـرب����ن�األشياء
كانت�ذات�مسحة�شرقية�بتَحأ،�وكان�هذا�ةومثلة�تـأثير��أن�ل�ما�استرعى�انتباه�العلماء�م

الفن�اإلسالمي�نَّفي�الص35ين.اع�المسيحي��
إن�قد�خَ�المستشرقيندموا�المنطقة�العربيةة�واإلسالمي،�قيق�الذي�لَبالوصف�الدنِيكُ�م�

للمستشرقين،�حيث�أفاد��را�يذكَبه�باالً�كثيرا،�وهذا�مم�ونلقُرون�يالعرب�المتأخِّ�فونالمؤلِّ
ـ������ واالجتمـاع���،اريخ�الحـديث�منهم�كثيـرا�علمـاء�وبـاحثون�فـي�الجغرافيـا�والتّ

�الفـن��واآلداب،�بل�إن�،واالقتصاد�،ياسةخرى�كالسأوربما�في�علوم��ولوجياـپواألنترو
��36حالة.وقفات�المستشرقين�الر�ي�يستفيد�منشكيلالتَّ

نستطيع�القوَل�من�خالل�كُلِّ�ما�تقدم:�أن�المستشرقين�تأثَّروا�بالفن�اإلسـالمي�أيمـا���
تأثُّرٍ،�فاقتَبسوا�من�العمارة�اإلسالمية�زخارِفها،�ومن�الحروف�العربية�أشكالها�وجماليتها�

هات�كنائسهم،�وهياكلهم،�ومختلـف�أعمـالهم���وهو�ما�بان�في�كاتدرائياتهم،�وعلى�واج
ية،�كما�أن�كثيرا�من�المستشـرقين�أبـدوا�تـأثُّرهم����ـپفنّية�في�عديد�من�المدن�األوروال

وإعجابهم�بمكانة�الخطِّ�العربي،�الذي�سحر�ألبابهم،�واستحوذ�على�عقولهم�فأقبلوا�عليـه��
��اته.جمالي�وبحثوا�في
ـ��حضور�كان�للمرأة�المتَميزِ�في�عالَمِ�الخَطِّ�العربِي:حضور�المرَأة�/�سادسا متميز�

ـ���الخطِّ�م�الكتابة،�وفنفي�تعلُّ�،�فقد�كان�لها�دورفي�هذا�الميدانِ ة�وصـدرِ�منـذ�الجاهلي�
ـ��لِّاطات�في�كُساء�الخطَّاإلسالم�وبرزت�مجموعة�من�النِّ �الخـطَّ��ندواتي�جـوّ�فترة،�اللَّ

��37.الخطِّ�سنِحبِ�نوعرِفْ
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��زالمرأةَ�تبـر�اسي،�بل�نَجِدجاِل�في�العصر�العبقْفًا�على�الرو�ولم�يكن�الخطَّ�العربي
في�هذا�المضمارِ�الفنِّي�العريق،�ففي�القرن�التَّاسع�الميالدي،�كانت�هناك�امرأة�بـرزت��

ص�نب�دمبها�(َأح�الخطِّ،�فُأعجِب�ةوداِلحٍ)�وزير�الخليفة�(المعتضد)�وكتب�في�النَّسخ،�وج
عن�براعتها�ما�يلي:"�كان�خطُّها�كجمال�شكلها،�وحبرها�كمـَؤخِّرِ�شَـعرِها�وورقُهـا����
كبِشرة��وجهِها،�وقلمها�كُأنْملة�من�أناملها،�وطرازها�كفتْنَة�عينَيها،�وسـكِّينُها�كـوميضِ���

��38اسي�ذُروتَه.�حقًا�لقد�بلغ�الخطُّ�في�العصر�العب��"مقطَّتُها�كقَلْبِ�عاشقهاو�لَمحتها،
اطات،�منها�أنَّه�كان�في�ساء�الخطَّة�الكثير�من�أخبار�النِّأريخيوتروي�لنا�المصادر�التّ

رطُرقي�من�قُالشَّ�بضِالرفي�عصورِ�ةَب�األندلس�المزدهـ�لُّة،�مائة�وسبعون�امرأة،�كَر هن�
كْيالمصاحفَتُب�بالخطِّ�ن�39.الكوفي��

إضافة�إلى�إن�في�خطوط�الرجال�والنِّساء�فَرقًا�قد�ال�يظهر�لكُلِّ�شخص،�فإن�كانت�
نَةَ�الخطِّ�جدسجل�الذي�يماثلهـا��المرأةُ�حن�خطِّ�الرنَقٌ�ورشاقة�أكثر�موا�كان�في�خَطِّها�ر

��40في�حسنِ�الخطِّ.
لى�الرجال�دون�النِّساء،�فإنّنا�لم�نجد�مـن��كما�أن�حسن�الخطِّ�يكاد�يكون�مقصورا�ع

��41نَبغ�من�النِّساء�في�الخطِّ�بحيثُ�يصح�أن�يطلق�عليها�لفظ�خطّاطة.
ما�يمكن�استخالصه�من�خالل�ما�سبق:�أن�المرأةَ�اإلسالميةَ�لَم�تترك�فنا�من�الفُنُون�

�نه،�فبرزت�في�فنفَت�مة�إالَّ�واغتَرأيضا�فـي�شـتَّى�العصـور����اإلسالمي�الخطِّ�العربي
وظهر�خطُّها�بديعا�مجوّدا،�رغم�أن�حسن�الخطِّ�تكاد�تقتصر�صنْعتُه�على�الرجـال�دون��
النِّساء�كما�حظيت�بِشرف�كتابة�المصحف،�واستطاعت�أن�تترك�دررا�فنّية�جميلة�تعبر�

تها،�ونبوغها�الفنِّي.عن�عبقري��
��:��ماسيب�ايسارةغَيّورِنُ�انيةُـپـاِإلس�ةُاطَطَّالخَ/�سابِعا

ديد،�واالقتدار�واضع�الشَّصين،�والتَّالر�قلُانة�الوديعة�ذات�الخُالفنَّ
ـ��اورينُ(ة�سلمة�المانيـپـاطة�اإلسالبعيد،�الخطَّ جارسـ�يا�م يباس،(�

،�ال�ةمعاصـر��ةنسـائي��ها�أفضل�يـد�أنَّ�الفن�ةة�أساتذَت�كلمقَفَالتي�اتَّ
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ـ�ي،�ويبِلَن�جسح:�ةذَأخرى.�قال�لي�ذلك�مباشرة�األسات�اطةٌها�في�ذلك�خطَّمزاحتُ ف�وس
��42ي�وغيرهم.كنْة�البديبي،�وعيلربِاح�اَألبصوون�نُذَ

األخيـر��يمكن�القَوُل:�أنَّه�اجتمع�في�هذه�الخطَّاطة�حسن�الخُلُق،�وحسن�الخَطِّ،�وهذا�
��ال�يستَوي�إالَّ�باألوِل،�كما�يقوُل�الشَّاعر:

��تَعلَّم�قوام�الخَطِّ�ياذَا�التََّأدبِ���فَما�الخَطُّ�ِإالَّ�زِينَةُ�المتََأدبِ
وهو�ما�نراه�واضحا�في�هذه�الفنَّانة�الخَلُوقة،�كما�أن�لمستَها�في�الثُّلُث�والنَّسخِ،�ودقَّةَ�

انسيابِيتها�وإخراجها�الجميل�ِللَوحتها�النِّهائية،�جعل�أشهر�الخطَّاطين�يشهدون�حروفها،�و
��لها�بالتَّفوق�على�جميعِ�معاصراتها.

مـن�مواليـد����)Nuria Garcia Masip/وريا�غارسيا�ماسيبن(�موِلدها�وتَعلُّمها:�أ/
ـ�ـت�هي�بين�إسَأنشَ.�م1978عام��)انياـپـإيبيزا�بإس(جزيرة� والواليـات���،انيـا�ـپ

.�وبعد�االنتهاء�من�البكالوريوس�في�األدب�الفرنسـي��م1999ة�في�عام�حدة�األمريكيالمتّ
ة،�سافرت�إلـى��حدة�األمريكيالواليات�المتّبـ�اني�في�جامعة�جورج�واشنطنـپـواإلس

المغرب�حيث�وضععـادت�إلـى����م2000اإلسالمي�.وفـي�عـام����ت�اهتماما�في�الفن
ت�روقـر��،د�زكريـا�محمريكي�ماط�األت�على�الخطَّفَوتعر�،ةحدة�األمريكيالواليات�المتّ

ةَاالستفاد�من�خبره��وتعلَّاتمنه�أنواع�الخطوط�منهات�م:�قْالرثُلُثُّوال�ةُع�لـى��إسافرت��ثم
��43.ة�عامت�مع�حميد�المغاري�لمدلَمعو�المغرب

�ِإنْجازاتُها:�/ب
�م�إلـى�اسـطنبول��2004انتقَــلَت�عام��حصولُها�علَى�اِإلجازة�في�الخَطِّ�العربِي:

،�ونَالَـت��)لتتَعلَّم�ُأصول�النَّسخِ�والثُّلث،�على�يد�األستاذَينِ�(حسن�جلَبِـي�وداود�بِكْتَـاش��
��44.ية�إرسيكام�في�حفٍل�برعا2007تها�في�النَّسخٍ�والثُّلُث�عام�إجاز

ـ��المأذوني�هي�نص�اإلجازة،�أوف�اإلجازةُ:�أما اطون�األسـاتذة��ة�التي�يمنحهـا�الخطَّ
م�فـي�كتابـة���هِامتحان�عدلهم�ب�حمنَ،�وكانت�تُالخطِّ�سنِح�مِلتالميذهم،�المتوافرين�على�تعلُّ

��45.ةذَاتاألس�اطينن�الخطَّم�دعد�بحضورِ�،الخطّ
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روة�فـي��عنـد�بلـوغهم�الـذّ����قين�في�الخطّللمتفو�حمنَهادة�التي�تُواإلجازة�هي�كالشّ
�46الكتابة.

�ن�آيةة�عبارما�عهدن�سطرين،�أحم�في�الغالبِ�نتتكو�خِسوالنَّ�ثلُوكانت�إجازات�الثُّ
كريمةـ����شريفٌ�حديثٌ�،�واآلخر اط�،�يذَيالنِ�بعبارة�تفيد�المأذونيـة،�تحـوي�اسـم�الخطَّ

جازِالم�،وأسماء�أسذَاتتالذي�اطون،�وكان�الخطَّه�ينَمسمح�لهم�بِ�حونـ�هذه�اإلجازة�ي يل�ذيتَ
�47م.هِبتوقيعات�ةيأعمالهم�الخطِّ

��
��
��
��
��

��
��
��
��
��

��نُورِية�غَارسيا�ماسيب�من�َأساتذَتها�الثَّالَثَة�محمد�زكرِياء،�حسن�جلَبِيِإجازةُ�
��م2007والتي�تَحصلَت�علَيها�سنة�داود�بكْتَاش،

��

ستَويفي�كتابة�النَّ�لميذُالتِّ�مرى�ختلفة�تحت�تصويبات�األستاذ�وإرشاداته�حتَّصوص�الم
�ةذَاألسـات��ناطين�م،�عندها�يطلب�منه�تقليد�قطعة�ألحد�الخطّنمكُّضوج�والتَّنه�النُّم�سيأنَ
والعـين�ودون���ببراعة�اليـد��متالذي�ي�قليدعلى�التَّ�ةًدرقُ�يظهِر�دامى،�فإذا�استطاع�أنالقُ
جوء�إلى(الشَّفِّ)،�ينال�به�رضى�أستاذه،�عندها�يقوم�األستاذ�بكتابة�عبارة�اإلجازة�في�اللُّ

ص�مخصمكان�ين�القطع48.لذلك�ة��
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�ق:�أنبن�خالِل�ما�سفي�الخطِّ�اإلجازةَنستطيع�القوَل�م�ال�تَ�العربيخرعن�كونها��ج
ممنوحةً�،ةمأذوني�بعد�امتحانهم،�أو�ِلنَقُل�هي�بمثابة�الشَّ�الخطِّ�لطلبةهادة��لهم�على�تفـوهم�ق
�وع�مـن�الخـطِّ��له�بهذا�النَّ�األستاذ�بتوقيعٍ�هايلُدون�أخرى،�ويذَ�في�خطوط�ها�تُمنحكما�أنَّ

وذلك�عندما�يصُل�التِّلميذُ�إلى�مستوى�اإلجادة،�فإن�هو�قَدر�على�محاكاة�القطعـة�التـي���
��تُمنَح�له�بإتقان�أجازه�أستاذة،�كتخويل�له�على�كتابة�اسمه�تحت�أعماله�وإنجازاته.��

شاركَت�(نُورِية�غَارسيا)�في�تنظيم��جـ/�الدوراتُ،�وورشَاتُ�العمِل،�والمحاضراتُ:
دورات�وورش�العمل،�والمؤتمرات،�والعديد�مـن�المعـارض،�والمسـابقات�الدوليـة�����
للتَّعريف،�والتَّدرِيبِ،�والتَّرويجِ�لفن�الخطِّ�العربي�على�المستوى�العالَمي،�وقـد�عـزز���

درتها�على�تقديم�الخطِّ�العربي�إلـى�العـالم���انتماء�(نُورِية�غارسيا)�للثَّقافة�الغربية�من�قُ
فيرة�للفنضِ�أعمالها�على�نطاق�واسع�كسروع�،ـ�اإلسـالمي�فـي�(أورو���الغربِي ا)�ـپ

��49والعالم.
تقوم�(نُورِية�غارسيا)�بتنظيم�دورة�أسبوعية�للخطِّ�العربي�بــ(باريس)�منـذ�عـام����

األمير�للفنـون��في�مدرسة��عام�في�كّل�ة�أسبوعوبالمثِل�تقوم�بتنظيم�دورات�لمد�م2014
تَّحدةفي�المملكة�الم�نة�بِـلُنْدوتـدريبِ��،�للتّم2016منذ�عام��التَّقليدي�،عريف�بالخطِّ�العربي

إلعـداد�50المشاركين�على�كتابة�خطِّ�الثُّلُث�ةوقامت�بتنظيم�ورشات�عمٍل�تعريفي�،��قرو
دريبِ�علـى�الخـطِّ���،�وورشات�للتَّم2018في�عام��الخطِّ�والزخرفَة�في�باريس�بفرنسا

واشنطن�في�م،�وفي�2011في�عام��م،�وفي�الصين2012في�عام��العربي�في�ماِلــيزيا
��51.م2002الواليات�المتَّحدة�في�عام�

ومراكز�تعليمي�،محاضرات�في�معاهد�(ة�غارسيانُورِي)ـ��ةوقد�َألْقَت� حـول��ة�وثقافي
ـِلُندن�فـي�عـامي����سالمي�في�مدرسة�األمير�للفنون�التّالخطِّ�العربي�اإل �2016قليدية�بـ

إسـطنبول��م،�وفي�2011عودية�عام�ة�الس،�وفي�المدينة�المنورة�في�المملكة�العربي2019و
��52.م2010عام
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ة�وتدريبيروض�تعريفيكَت�في�عوشار���درِيـدفـي�م�م�2016عـام���ة�للخطِّ�العربـي
م�2009و��2006فـي��انيا�وفي�كيب�تاون�بجنوب�أفريقياـپم،�في�إسـ2008سرقُسطَة�و

��.م2018حدة�شيكاغو�بالواليات�المتّوفي�
�������كما�شاركت�في�أربعة�دورات�تعريفية�وتدريبيـة�للخـطِّ�العربـي�خـالل�الفتـرة������

،�بحضـور�مغـارِبي�وغيـر����ب�زوِينَا�بمراكَش�في�المغـرب�با)�في�2014�-�2017(
��53مغاربي.

في�كتابة�جزء�كامٍل�من�القرآن،�فـي���م2015كما�شاركَت�(نُورِية�غارسيا)�في�عام�
اطـا�مـن���)�خط30ّقافة�قد�كَلَّفَت�(،�وكانت�وزارة�الثّقافة�بِـدبيإطار�مبادرة�لوزارة�الثّ

)11��دولة،�لكتابة�القرآن�الكريم�خالل�شهرين،�وقبل�نهاية�شهر�رمضان�لـذلك�العـام�(�
بحيث�يقوم�كل�واحد�منهم�بكتابة�جزء�واحد�من�القرآن،�في�إطـار�تصـميمٍ،�وحجـمِ����

��54.وورق�معين
ـ� ن�المعارض�الخاصعددا�كبيرا�م�(ياة�غارسنُورِي)ت�ـ�وقد�أقام ة،�فـي��ة�والجماعي

)،�وقد�تجـاوزت��2007أرجاء�عديدة�من�العالَمِ،�رغم�حداثتها�النِّسبِية�في�الخطِّ�(منذ�عام�
)،�وبمعدِل�ثـالث�معـارض���م2019–2007)�معرضا�خالل�الفترة�(30شاطات�(ذه�النّه

سنويا،�ضمت�هذه�النَّشاطات�أكثر�من�عشرة�معارض�في�الـدوِل�العربيـة،�وقرابـة����
عرضا�في�قار55فريقيا).ا�وأمريكا�وآسيا�وأـپات�العالم�في�(أوروعشرين�م��

العربـي�التـي����جاهدة�إلى�نشر�ثقافة�الخـطّ�نستخلص�مما�سبق:�أن�نورية�سعت�
تعلَّمتها�لغيرها،�وقد�عزز�انتماُؤها�للثَّقافة�الغربية�على�نجاحهـا�فـي�نقـل�الصـورة�����

الكثير�من�المنـاطق���بالصحيحة�للحرف�العربي�عبر�نطاق�واسعٍ،�فاستطاعت�أن�تَجو
المي،�وقـد�وفّقهـا�اهللا�تعـالى�أن����للفن�اإلس�تعرض�تجربتها�الفتية�لكل�محبٍّ�في�العالم

.كلِّ�خطَّاط�لمالعزيزِ،�وهو�في�نظري�ح�ن�كتابهم�كثيرة�تَخُطَّ�صفحات��
�يملود/�تَعي�ُأورف�بِيرا:�ـپالخَطِّ�العفـي���ا�عن�رأيها�حول�تأم�عليم�الخطِّ�العربـي

قافـة��نحـو�تعريـف�اآلخـرين�بالثّ���أعتقد�أن�تعليم�الخطِّ�طريقٌ�مهِم�«ا�فتقُول:�ـپأورو
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العربية�واإلسالمية،�خُصوصا�في�خضم�ما�يحيط�بنا�من�معلومات�خاطئـة،�وأحكـام���
مسبقة���على�العرب،�والمسلمين،�بأنَّهم�أمة�ال�تُؤمن�بالجمـاِل�والفـن،�وتَفهـم�لُغـة�����

لقـاء�الضـوء�علـى����اإلرهاب�والكُره،�هنا�تصبح�هذه�الورش،�والمحاضرات�مفيدةً؛�إل
��56.»ةاألمالجانب�المشرِق�الكبيرِ�لدى�تلك�

هناك�سفراء�للثَّقافة�والفن�اإلسالمي�يتمتَّعون�بسيرة��من�المهِم�أن�يكون�«�وتضيف:
طيبة،�ويمكنهم�نشر�هذا�الفن،�خُصوصا�في�الغَربِ،�لذا�يجب�أن�ال�نَنساهم،�ونُحـاول��

ودعمهم،�وإيجاد�سفراء�جدد�يقومون�بهذا�الدور�في�أمـاكن�أخـرى�مـن����مساعدتهم،�
ابقينة�السسيرلوا�مكم57.»العالَمِ،�لي��

وتُؤمن�(نورية)�أن�الخطَّاطين�النَّاجحين�في�الغَربِ�هم�الذين�وضعوا�بِعينِ�االعتبـارِ��
لـن��فرضت�طراِئقَ�تَعليمٍ�مختَلفة،�فَمع�هذه�العقليـة���العقلية�المغايرةَ�للنَّاسِ،�فهذه�العقليةُ

يستطيع��بـ�األستاذَ�البدء»بر�رسالَ�تُعو�رسفي�صفِّ�تعليمِ�الخطِّ��فـي�(فرنسـا)����»ي
مثال�أو�في�(بريطانيا)،�بمعنى�أسلوب�التَّعليمِ�سيكون�أكثر�مرونةً�من�الطَّريقَة�التَّقليديـة��

��58كيا)�والدول�اإلسالمية�األخرى،�فال�بد�من�طرائقَ�تعليمٍ�جديدة�ومبتَكَرة.في�(تر
ما�يمكن�أن�نَقُولَه�مما�سبق:�أن�(نُورية�غارسيا)�حملت�هم�إيصال�هذه�الرسالة�إلى�

لتصـحيح�النَّظـرة���من�ال�يتوفَّر�عنده�معلِّم�يأخُذُ�عنه،�وفي�اآلن�نفسه�سـعت�جاهـدة���
الخاطئة�عن�اإلسالمِ�والعربية،�وهذا�ما�تَغْتَنمه�في�ورشاتها�والدورات�التـي�تُشـرِفُ���

ّدي�دم�على�ضرورة�دّفي�البلـدان���عليها،�كما�تُشَد�ةوالثَّقافة�اإلسالمي�الفَن�فراءونِ�لسالع
ة�حتَّى�يتعاونوا�في�هذه�المساعي�األجنبي����إيجـاد�و�إلـى�ضـرورةكما�أنّها�تدع�،النَّبيلة

��منَاهج�حديثة�تُعين�على�تعليمِ�الخطِّ�العربِي،�وتَرتَقي�بِه�إلى�األحسنِ.
نالـت�نوريـا����ه/�الجواِئز�التي�تَحصلَت�علَيها�نُورِية�غَارسيا�في�الخَـطِّ�العربِـي:��

��ضمت�هذه�الجوائز:�وقد�للخطّة�عالمي�جوائز�في�مسابقاتعشر�)�10غارسيا�(
اريخ�والفنـون��جوائز�قُدمت�من�مركز�البحوث�للتّ�ستّة�جوائز�من�(تركيا)؛�أربع �

�،�وجوائز�لخـطّ�م2003قعة�في�عام�وضمت�جائزة�لخطِّ�الرIRCICA ة�قافة�اإلسالميوالثّ
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مسابقة�البركة�فـي��لث�في�الثّ�في�خطّ�،�وجائزتينم2013و�2007�،2010لث�لألعوام�الثّ
�59.م2012و�2008لعام��تركيا
الخطِّ�العربي�في��شملت�الجائزة�األولى�في�فن�جوائز�من�دولة�اإلمارات�ثالث� �

�انِ�الشَّارِقَةجهرم2016للخطِّ�في�عام�مسخ�فـي��لث�والنّالثّ�تين�في�خطّ،�وجائزتين�تقديري
�.م2010و�2008لعامي��مسابقة�البردة�في�دبي

� 60.م2012لعام��العربي�الكالسيكي�من�الجزائر�الخطّ�الجائزة�األولى�في�فن�
�نستطيع�القول:�أن�نيَل�الخطّاطَة�نُورية�غارسيا�لهذا�العدد�الكبير�من�الجوائزِ�الهامة،�ما

�حبها�العميق�للخطِّ�العربـي�هو�إال�دليل�واضح�على�همتها�العالية،�وتفانيها�الواضح،�و
دَل�يها�َأفْضالجواِئزِ�نَفس�بت�بِهذهالعريق.�فنص�ي�هذا�الفنف�رةعاصم�ةسائين��

��
��
��

�
��
��
��
��
��
��
��
��

والتي�تُمثُِّل�محرابا�ِإسالَميا�يشَكِّلُه�خَطُّ�الثُّلُث�الجلـي�اَألنيـق�����لَوحةُ�نُورٍية�غَارسيا
على�الجاِئزة�األولَـى���يتَخَلّلُه،�وهي�اللَّوحةُ�التي�تَحصلَت�من�خالِلهاوخَطُّ�النَّسخِ�الذي�
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��ـيمي�ُأقالذ�اتنَمنَموالم�فَةخْروالز�للخطِّ�العربِي�وِليجانِ�الدرهيكي�بِالمي�الخطِّ�الكالسف
��م�2012العاصمة�سنة��بالجزاِئر

��نُورِيا�غَارسيا�في�الخَطِّ�العربِي:و/�بعض�َأعماِل�
��
��
��
��
��

��»ِإن�اَهللا�بصير�بِالعبادوُأفَوض�َأمرِي�ِإلَى�اِهللا�«
��.هـ1432تَركيب�بِخَطِّ�الثُّلُث�الجلي،�كَتَبتْه�الخطّاطَةُ�نُورِية�سنة��

��
��
��
��
��
��
��
��
��

��،»قُْل�كٌُل�من�عنْد�اِهللا�«
�ة،�كتبته�سنة�خَطُّ�الثُّلُثنُورِي�ِل�الفَنَّانَةبَِأنَام�يلهــ�1430الج.��

��
��
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��

»يننْؤمي�قُلُوبِ�المينَةَ�فكَل�السي�َأنْزالذ�وه«�،��
�.هـ1430خَطَّ�الثُّلُث�الجلي�البديعِ،�بَِأنَامِل�الخَطَّاطَة�نُورِية�كَتَبتْه�سنة�

��
��
��

�

�

�

�

�

»تَطْمِئن�القُلُوبَأالَ�بِذكْرِ�اِهللا�« �

ُأنْموذَج�بِخَطِّ�الثُّلًث�الجلي�بِأنَامِل�المبدعة�نُورِية�غَارسيا،�كَتَبتْه�سنَةَ��
.هــ1429 �
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��
�اآليةآيةُ�الكُرسي�بِخَطِّ�الثُّلُث�الجلي�بِأنَامِل�الخَطَّاطَة�نُورِية�غارسيا،�تُحيطُ�بِها�

256�خَطّتْه�،اِئرِيبِشَكٍل�د�ةقَرالب�ةورن�سم �
هـ1434سنة�� �

��
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��

كَتَبت�بِخَطِّ�الثُّلُث���لرسوِل�محمد�لَوحةٌ�بديعةٌ�ِللْخَطَّاطَة�نُورِية�غَارسيا،�تُبين�حبها�لَ
كَّبِ�ــالمر�»�ينالَمةً�ِللْعمحِإالَّ�ر�لْنَاكسا�َأرمط�اآلية�الكريمة/�»و56،�يتوس��ةورن�سم

صلُّوا�علَيه�وسلِّموا�مالَِئكَتَه�يصلُّون�علَى�النَّبِي�يأيها�الذين�آمنُوا�و�ِإن�اللَّه«�اَألحزابِ�
�،��والتي�كَتَبتْها�بِخَطِّ�المحقَّق.»تَسليما�

��
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��
،�كَتَبتْه�نُورِية�بِخَطّ�الثّلَث�الجلي�سنة�»فَاطمةٌ�بِضعةٌ�منِّي�:«��حديثُ�الرسوِل�

��هــ�1437

��
� �لْالحالشَّ�ةُينََأبِ�ةُفَرينّانَالفَ�ِلامورِنُ�ةة�غَيارسا،�تُيبِ�يطُحهخْا�زِإ�ةٌفَرالَسمَأ�ةٌيةٌيقَن��

ولْالحةُي�عطَّالخَ�نداط�هي�وبِلنَِّل�فٌصم�يحمد�ى�اُهللالَّص�لَعيه�ولَّسمتُ،�وتَعبر�مَأ�نهم�
ا�يهه�فبِاهوم�ازِربِإا،�وهيدوِجتَا،�وهتابتَى�كلَع�اططَّخَ�لُّكُ�صرِحي�يالت�ةيالخطِّ�اتحواللَّ

تَورٍعض�لْالحبِالنَّ�قَالَخَْأ�ةُيفَرِالشَّ�ةُيي�لَعيه�ةُالَالص�والَالسمو�،فَصاتتَّخذةً�شَهَلكْ،�م�
��هبٍ.مذَف�ورخْي�مزسدنْه�يمٍمصتَ
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��
آيات�القُرآنِ�الكَرِيمِ،�بِخَطِّ�الثُّلُث�الجميِل،�التي�تُحيطُ�بِاسمِ�،�وبعض��َأسماء�الرسوِل�

محمد�علَيه�السالَم،�خَطّتْه�سفيرةُ�الخَطِّ�العربِي�بِأوروبا�نُورِية�غَارسيا�بِالحبرِ�اَألصفَرِ�
�هــ�1434ضر،�سنة�علَى�َأرضية�حمراء،�يحيطُ�بِها�ِإطَار�َأخْ
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فَةٌ�نَبخْرز�يطُ�بِهتُحو�،ةازة�بِخَطِّ�اِإلجنُورِي�تْهةً،�كَتَبآي�ونعبي�َأرهةٌ�وكِّيأ،�مةُ�النَّبورةٌ�سيات
وِحدتَينِ�زخْرفيتَينِ�بديعةٌ،�أما�آياتُ�السورة�فَقَد�كَتَبتْها�بِخَطِّ�النَّسخِ�الجلي،�وتُحيطُ�بِها�

�هــ�1431متَقَابِلَتَينِ،�وذلك�سنة�

��
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�طُهتَوسي�،�يلي،�بخط�الثُّلث�الجامِل�تَسانِ�ِللْفَضى�..فَِإذَا�اِإلنْسرتَ�الوموَل�اِهللا�َأكْرسا�ري
�يطُ�بِهتُحِل،�وِللشَّطرِ�اَألو�هبِالخَطِّ�نَفْس�يبةُ�تَركعدبالم�تْهيلَةٌ،�كَتَبمةٌ�جيالَمفَةٌ�ِإسخْرز

�هــ�1434نُورِية�سنة�
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لوحة�مشْقية�للخطَّاطَة�نُورِية�غارسيا،��خطّت�بِها�حروفَ�خَطِّ�الثُّلُث�المتَنَاغمة�يحيطُ�بِها�
�الجماِل،�بانسجامها�وتَداخُلها�وتَعانُقها.ِإطَار�مذُهب،�والتي�شَكَّلَت�عالَما�من�

�
�
�
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�

�نقَظَ�الكَوَأي�قَد�َأنَّه...شَرب�نَبِي�وهو�هبساظَة�"�حزِيز�َأبرِ�الكَبِيرِ�عرٍ�الشَّاععش�من�أبيات
والعجز�بِخطِّ�الثُّلُث�الجلي،�صدر�البيت�بِخَطِّ�الثلُث�المركّبِ،�نُورِية�ونَاما�"،�خطّت�

�يتوسطان�أزهارا�مذهبةً،�وتُحيطُ��بِهِما�وحداتٌ�زخرفيةٌ�بديعةٌ.
�

��
��

وهو�الشَّكُْل�الذي�درج�علَيه��الكُتّاب،���اِإلمضاء�الفَنِّي�ِللْخَطَّاطَة�نُورية�غَارسيا�ماسيب،
�ةاربِل�عّفي�َأو�"كَتَب�،هكَتَب�"�امِ�لَفْظخْدالَمِ�على�استورِ�اِإلسنْذُ�ظُهاخُ،��موالنُّس�،ونرحروالم

.ةتَابتَارِيخَ�الكبِ،�والكَات�اسم�مالتي�تَض�ةتَابن�الكاغِ�مالفَر��
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�
خَطَّاطَةُ�نُورِية�غَارسيا�ماسيب�َأثَنَاء�حوارٍ�لَها�حوَل�تَجرٍبتها�ورِحلَتها�مع�الخَطِّ�ال

��العربِي�اِلإسالَمي�اَألصيِل
��
��
��
��
��
��
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��ها�فيما�يلي:لُجمتائج�نُن�النَّة�مملَفي�نهاية�هذا�البحث�إلى�ج�خلُصنَ:�ةُماتالخَ
� ياالستشراق(ع�دorientalismا)،�تعبير�ـ�على�االتِّ�لُّيد ـ�رقجاه�نحو�الشَّ ق�،�ويطلَ
ـ�د�بـه�ذلـك�التَّ��قصم،�ويهِرقيين،�وثقافتهم،�وتأريخالشَّ�ن�يبحث�في�أمورِم�لِّعلى�كُ ار�ي
الذي�يتمثَّ�الفكريل�في�إجراء�الدراسات�المختلعن�الشَّ�فةرق�اإلسالمي��ُل،�التـي�تشـم�
�،هتَثقافَفنونَه،�وه،�وه،�ولغاتَه�وآدابوأديانَه،�حضارتَ
ـ�ة،�خُاهتمام�المستشرقين�في�الكتابة�عن�الفنـون�اإلسـالمي���رهظَ � ا�بعـد��صوص

�فـي�ميـدان�الفـن����ةهم�العديـد�فـات�الل�مؤلَّن�خذلك�م�زراإلسالم،�وب�دخولهم�حظيرةَ
اإلسالمي،�
،�اسـتفاد��مِما�لجميع�العالَللمسلمين�فقط،�وإنَّ،�ليست�ثٌهي�إر�ةُاإلسالمي�الحضارةُ �

اني�في�أعماله�الفنِّمنها�القاصي�والدية،�
� �تنوت�جِعات�فنَّنسياني�االستشراق،�واختلفت�أهدافهم،�ولكن�توحت�في�تسجيل�د

�،اإلسالمي�راث،�والفنالتُّ�ِلقْونَ
ة�جاذبيةً،�وال�غُرو�فـي�ذلـك���ميفن�الخطِّ�العربي�من�أكثر�أنواع�الفنون�اإلسال �

الذي�تستخدمه�األمم�اإلسالمي�الخطِّ�العربي�فَجذورة�شاسعة�ة�القاطنة�في�مساحة�جغرافي
تَهاليمج�نعووقَفَ�مشدوها�يتم�،هرناظ�رب،�وسما�كُت�مفهي�ن�ال�يكادذَب�حتَّى�مج،�

الخطِّ�العربي�عبر�العصور،�واسـتطاعت�أن��كان�للمرأة�حضور�جميٌل�في�دنيا� �
��واسـتطاعت�أن�،فحصالم�كتابة�فت�بِشريظخالدة،�كما�ح�ةقريحتُها�بأعماٍل�فنٍّي�تَجود

ها�الفنِّيوغها�ونُبتعن�عبقري�ربةً�جميلةً�تُعا�فنِّيررد�كتَتر،�
يات�القليالت�ـپة�غَارسيا�ماسيب�إحدى�األوروانيةُ�نُورِيـپتُعد�الخطّاطةُ�اإلسـ �

�،ربيبل�حتَّى�في�العالَمِ�الع�،الخطِّ�العربي�ة�وتعليم�فنمارسعلى�إجازة�م�لْنصالالَِّئي�ح
وقد�اختارت�ممارسة�هذا�الفن�ألنَّه�يمثُِّل�لها�كالم�اِهللا�إضافةً�إلى�كَونه�جميال�ومعبـرا��

عتبِرـلةً�اسـتخدام�����مفضم�،وحيهـذِّب�الـر�وهو�فن�،جميٌل�وصعب�تَه�أمرمارسم�ةً�أن
�،بيعية�في�فنِّها�ألنَّها�تُعمر�طويالًقليدية�والطّاألدوات�التّ
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يتَّسم�الخطُّ�العربي�عند�نُوِرية�غَارسيا�ماسيب�بالجمـال�والتَّـوازن،�والحرفيـة���� �
ي�لم�تتعلَّم�مهارات�كتابة�الخطِّ�فقط،�وإنَّما�أيضا�أدب�وأعرافُ�كتابة�وتعلـيمِ��العاِلية�وه

�،الخطِّ
الظَّاهر�أن�أغلب�اللَّوحات�الفَنِّية�التي�كتبتْها�الخطَّاطة�نُورٍيـة�غارسـيا�تـرتبط���� �

ص�دحمم�ةحمالر�ارتباطا�وثيقا�باإلسالم�والقرآن�الكريم،�وتُشيد�بنبي��ـلّمسو�لَّى�اُهللا�علَيه
����يـقمهـا�العوإيمان�،اسـخَةة�الرها�اإلسالميتلَّ�على�شيٍئ�ِإنَّما�يدلُّ�على�عقيدد�وهذا�إن

المالة�والسالص�لَيهد�عحمم�للنّبي�قادا�الصهبوح،���
� �ة،�والتي�يتضمبيرمن�اآلثارِ�الع�ةبقرا�علَى�مإيبيز�تقَع����ـاتتابنهـا�كم�ن�كثيـر

بالخطِّ�العربي�على�واجهاتها�في�أهم�حواضرِ�الدولة�األندلُسـية؛�قُرطُبـةَ�وغَرنَاطَـة����
وإشبيلية�وبلنسية،�وهذا�مةدساعِل�الموامالع�شـق�َأثَـرِ������نوع�،الفَنِّـي�ـسالح�في�نُشُوء

�فنَّانٍ�يتأثَّر�بِبِيَئته�أيما�تَأثيرٍ.���رسيا،�فكّلالحضارة�اإلسالمية�عند�نُورِية�غَا
��
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ص:الملخّ

والفكر�العربـي���العربيةقافة�يعتقد�كثير�من�الباحثين�أن�بروكلمان�قدم�خدمة�جليلة�للثّ

ه�حاول�سبر�جهود�العلم�العربـي�ومتابعـة���ألنّ�حين�ألف�كتابه�(تاريخ�األدب�العربي)

خطواته�في�تأسيس�ثقافة�العالم�الجديد�وتنمية�حضارته،�وحاول�كذلك�حصر�ما�تشـتت��

وإحصاء�ما�تفرق�من�تراث�الفكر�العربي�في�مكتبات�العالم�وخزائن�الكتب،�وهو�فـي��

جـار��النّهذا�كله�يحدوه�اتجاه�إنساني�عالمي�شامل.�هكذا�عبر�معرب�الكتاب�عبد�الحليم�

��في�مقدمة�الكتاب.

لذلك�فالمداخلة�تسعى�إلى�تقييم�وتقويم�جهد�بروكلمان�فـي�فهرسـته�لكتـب�اللغـة�����

لذي�كان�يسير�عليه�فـي�عملـه���واألدب�خاصة،�ومحاولة�الوصول�إلى�حقيقة�المنهج�ا

��تتبعا�واستقراء.الضخم��

إشكالية�البحث�تكمن�أساسا�في��إنالمنهجـي�الـذي���الي:�ما�هو�اإلشكال�ؤال�التّالس

؟عانى�منه�بروكلمان�في�فهرسته�لكتب�اللغة�واألدب�في�كتابه�"تاريخ�األدب�العربي��

��.اريخالمنهج،�الفهرسة،�اللغة،�األدب،�التّ�الكلماتالمفتاحية:
Abstrats: 

Many� researchers�believe� that�Brockelman�provided�a�great�service� to�
Arab�culture�and�Arab�thought�when�he�wrote�his�book�"The�History�of�
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Arabic�Literature"�because�he�tried�to�explore�the�efforts�of�Arab�science�
and�follow�its�steps�in�establishing�the�culture�of�the�new�world�and�the�

development�of� its�civilization,�and�also� tried� to� limit�what� is�dispersed�

and�count�what�separated�from�the�heritage�of�Arab�thought�in�Libraries�

of� the�world�and�bookcases,�and� in�all�of� this� it�has�a�comprehensive�
global�human�trend.�This�is�how�the�book’s�translator,�Abdul�Halim�Al-

Najjar,�expressed�it�in�the�introduction�to�the�book.  

Therefore,� the� intervention� seeks� to� evaluate� and� evaluate�

Brockelman's�effort� in�his� indexing�of� language�books�and� literature� in�

particular,�and�to�try�to�reach�the�reality�of�the�curriculum�that�he�used�
to�follow�in�his�huge�work,�according�to�and�extrapolate.�The�problem�of�

the� research� lies� mainly� in� the� following� question:� What� is� the�

methodological� problem� that� Brockelman� suffered� in� his� indexing� of�

books� of� language� and� literature� in� his� book� "The� History� of� Arabic�
Literature"?�

Key�words:�curriculum,�indexing,�language,�literature,�history�

مةمقد:�االهتمام�بأعمال�المستشرقين�في�هذا�الوقـت�ينـدرج�تحـت�مراجعـة������إن

ـ��النّالكثير�من�األحكام��منهجية�يجب�أن�يقوم�بها�الباحثون�اليوم،�ذلك�أن ةقديـة�واللغوي�

ة�التي�يتداولها�هؤالء�الباحثون�اليوم�إنما�كان�مرجعها�وأصلها�آراء�المستشرقين�واألدبي

إن�جل�المشـاكل�التـي���م�وتحقيقاتهم�للتراث�العربي�إذ�(هالتي�بثوها�في�أبحاثهم�وكتابتا

نتيجة�ألثـر�االستشـراق����ظهرت�في�ميدان�الفكر�واألدب�العربيين�المحدثين�لم�تكن�إال

��ولذلك�فإن�األهمية�بالغة�لمراجعة�هذه�األعمال�والكتابات.�1فيهما�معا)

وليس�يخفى�على�أحد�أن�الجدل�بين�الباحثين�العرب�اليوم�حـول�جهـود�هـؤالء�����

المستشرقين�قد�بلغ�أوجه�بين�رافض�لها�ومنبهر�بها،�ففريق�اعتبر�هؤالء�المستشـرقين��

تدفعهم�أغراض�نفسية�دفينة�تمثلت�في�ذلك�الصراع�الحضـاري�بـين�حضـارة�����اقوم
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اءها�رغبة�جامحـة�للتغلـب�علـى����اإلسالم�وحضارة�المسيحية،�فهي�أعمال�تكمن�ور

ـ�رق�موطن�الجمال�والشّ قافـة�الرفيعـة��حر�والخيـرات�والتـاريخ�العريـق�والثّ���الس��

فاالستشراق�"مهما�كانت�نتائجه�إيجابية�فيما�يتعلق�بـبعض�الجوانـب،�فـإن�الـدوافع�����

األساسية�دينية�أو�اقتصادية�أو�استعمارية�أو�فكرية�أو�جميعها�معـا�سـتظل�الثوابـت����

بمفهوم�الصراع�الحضاري�والغزو�بشتى�أشكاله�وألوانه،�وهو�مـنهج�اتبـع����المرتبطة

،�وفريق�يرى�فـي�هـذه���2رق"الطّلتحقيق�أغراضه�ودوافعه�أشكاال�شتى�من�الوسائل�و

رق�الذي�ال�يعرف�عن�تراثـه�قلـيال�أو�كثيـرا����الشّور�الذي�انبثق�على�النّاألعمال�أنها�

فقـد�"كـان����سـيان�النّالتراث�فـي�طـي���ولوال�هذه�الجهود�من�المستشرقين�لبقي�هذا�

للمستشرقين�الفضل�األكبر�في�الكشف�عن�التراث�الفكري�العربي�اإلسالمي،�فهم�الذين�

موذج�النّقاموا�بأول�تحقيق�علمي�دقيق�ألمهات�كتب�التراث�العربي�وبهذا�كله�قدموا�لنا�

��.3لتأسي�خطاهم"

المسـلمين،�أهمهـا���وقد�سلك�هؤالء�المستشرقون�طرقا�شتى�إلخراج�تراث�العرب�

تحقيق�ما�كان�مخطوطا�منه�وجمعه�في�فهارس�تسهل�على�الدارس�الرجوع�إليه�عنـد��

��الحاجة.��

ومن�المعلوم�في�بدائه�العقول�أن�علم�التحقيق�"يهدف�إلى�تقديم�نص�صحيح�مطابق�

سـخة�التـي���النّلما�كتبه�مؤلفه�ما�استطاع�المحقق�إلى�ذلك�سبيال.�أما�إذا�تحقق�وصول�

ؤلف�بخطه،�وثبت�للمحقق�أنها�آخر�ما�ارتضاه�لكتابه،�فال�فائـدة�ألي�نسـخة���كتبها�الم

خة�عنها�أو�من�غيرها،�ألنها�على�كل�حال�سترد�في�صـحتها�وخطئهـا���ستنسأخرى�م

��.��4كتبها�بخطه"�الذيإلى�نسخة�المؤلف�

سخة�األصـل�التـي�كتبهـا����النّولهذا�فإن�العلماء�المسلمين�كانوا�يولون�عناية�بالغة�ب

ولذلك�كانوا�يحرصون�على�الحصـول�علـى����بخط�يده�يقول�فرانز�روزنتال:"�المؤلف

سخ�قيمة�تلك�التي�كتبها�المصنف�نفسه�وعليهـا��النّسخ�الستنساخها�وكانت�أعظم�النّأوثق�

توقيعه،�ثم�تأتي�في�الدرجة�الثانية�وتكاد�تحل�محل�المخطوطة�الموقعـة،�المخطوطـة���

الـدرس�أو�بإشـراف���منه�إمالء�في�حلقة�التي�نسخها�أحد�طالب�المصنف�كما�سمعها�
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ن�المصنف�قد�صححها�وأجازهـا،�وإذا�لـم�يسـتطع����ولك�التي�يكالمصنف�نفسه،�أو�ت

المستنسخ�الحصول�على�واحدة�من�هاتين�المخطوطتين�فإنه�كان�يسعى�للحصول�علـى��

كتبها�عالم�شهير�أو�كانت�في�حوزة�رجل�عالم،�أو�كـان��التي�نسخة�من�ذلك�المصنف�

��.5ا�أكثر�من�عالم�واحد"قد�تداوله

القديمة��العربية،�إذ�كانت�المكتبات�وقد�كان�للمسلمين�علم�يعرف�بـ�(علم�الفهارس)

تحتوي�على�عشرات�اآلالف�من�الكتب،�وكان�لها�فهارس�تحتوي�على�أسماء�الكتـب��

وقد�ذكر�ابن�حزم�قال�أخبرني�تليد�الخصّي،�وكان�على�خزانة�العلوم�والكتب�بدار�بني�

أن�عدد�الفهارس�التي�فيها�تسمية�الكتب�أربع�وأربعون�فهرسة،�في�كل�فهرس��مروان،

��.6عشرون�ورقة،�ليس�فيها�إال�ذكر�أسماء�الدواوين�ال�غير

وهذه�الخزانة�التي�تحتوي�على�أربعة�وأربعين�فهرسا�هي�التـي�أسسـها�الخليفـة����

جـار��رجاال�من�التّاني،�األموي،�"فقد�كان�يبعث�في�شراء�الكتب�إلى�األقطار�الحكم�الثّ

سخ،�والمهرة�في�الضبط�واإلجادة�في�النّ(...)�وجمع�الحكم�في�داره�الحذاق�في�صناعة�

��.7جليد"التّ

فقد�كانت�كل�مكتبة�تحتوي�على�فهارس�لهـا���العربيةوهذا�كان�حال�جميع�المكتبات�

لالطـالع��را�له�يتشتمل�على�أسماء�الكتب�الموجودة�بها�وهذا�تسهيال�على�الباحث�وتيس

��على�ما�فيها�من�كتب.

وعلم�الفهارس�علم�يعتني�بجمع�أسماء�الكتب�وهي�كلمة�فارسية�تعني�"الكتاب�الذي�

��8".تجمع�فيه�أسماء�الكتب

الغربي:ةأصولمنهجالتحقيقوفهرسةالكتب

قيـق��أصول�منهج�تحقضية�نراها�غاية�في�األهمية�وهي�(ويجب�أن�نشير�هنا�إلى�

الذي�اعتمد�عليه�المستشرقون،�إذ�أكد�بعض�الباحثين�علـى�أن�أصـول�هـذا�����راث)التّ

المنهج�ترجع�إلى�التراث�اليوناني�ولذلك�فإنه�"يتضح�من�هذا�كله�أن�جهـود�الحركـة���

االستشراقية�في�ميدان�مناهج�تحقيق�التراث�العربي�للمخطوط�قد�تأثرت�إلى�حد�كبيـر��

القديمة،�وهي�األصول�التي�تـم�اسـتخدامها����ةة�الالتينيصوص�الكالسيكيالنّبأصول�نقد�
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هضـة�بـين���النّإبان�عصـر������وأورحسم�الصراع�الديني�الذي�ساد��بادئ�ذي�بدء،�في

الفرق�الكاثوليكية�والبروتستانتية،�ودفع�بالفرق�المتصارعة�إلـى�إخضـاع�نصـوص����

قد�دعما�لمعتقداتهم�وآرائهم�المختلفة.�كما�أخضـعت�تلـك���النّالوثائق�الكالسيكية�للشك�و

بأكملها�لألسس�الفيلولوجية�ومبـادئ�التوثيـق�العلمـي�دون�����العربيةصوص�النّالمناهج�

��.��9اعتبار�ألصول�التدوين�ومعاييره�وفنونه�عند�العرب"

ـ� فـي���ةوقد�اعترف�بعض�الباحثين�الغربيين�بهذه�األصول�الالتينية�للمنهجية�الغربي

لوم�إذ�يقول�:"إن�فنوننا�وعلومنا�وفلسفتنا�وجزءا�من�نظمنا�ترجـع�أصـولها�إلـى����الع

اليونان،�ولو�أننا�كثيرا�ما�نسينا�ذلك،�إذ�لوال�اليونان�لكان�من�المحتمل�أال�تكـون�لنـا���

قواعد�لغة،�وال�رياضة،�وال�منطق،�وال�قوانين،�وال�طب،�وال�فلك،�وال�فن�مسـرحي��

هامة�التي�يعيش�عليها�تفكيرنا،�أما�المعتقـدات�التـي���وهم�قد�صاغوا�أغلب�الفروض�ال

.�10تؤلف�هياكل�ديننا�فلعلها�لم�تكن�تبرز�يوما�إلى�الوجود�لو�لم�يمهـد�لهـا�اليونـان"���

ريقة�االستقرائية�فهو�يجمع�األدلـة��الطّعر�"ينهج�نهج�الشّفأرسطو�مثال�كان�في�كتابه�فن�

ويقوم�منهجه�على�أربـع�مراحـل���،�11تائج"النّوالمعطيات�قبل�أن�يقفز�إلى�استخالص�

أساسية�"فهو�أوال�يعين�موضوع�البحث،�ثم�يسرد�اآلراء�في�هذا�الموضوع�ويمحصـها��

ثم�يسجل�الصعوبات،�أي�المسائل�المشكلة�في�الموضوع،�وأخيرا�ينظر�فـي�المسـائل���

��.12ابقة"الستائج�المستخلصة�في�المراحل�النّأنفسها�ويفحص�عن�حلولها�مستعينا�ب

لم�يعد�غريبا�أن�تذهب�المدرسة�األرسطوطاليسية�األمريكية�إلى�القـول��ومن�هنا�"�

عر،�وإنما�فحـص��الشّبأن�هذا�الفيلسوف�لم�يستعمل�المبادئ�أو�المعرفة�االستنتاجية�في�

القصائد�استقرائيا�من�حيث�إن�كل�قصيدة�فيها�كيان�منفرد�في�ذاته�مما�يمكـن�تطبيقـه���

��.13في�بحث�األدب�العربي�أيضا"

رمضان�عبد�التواب�المنهجية�التي�كان�يتبعها�علماء�الغرب�فـي�تحقيـق���لقد�قرر�

��تراثهم�وأنها�مرت�بمرحلتين�أساسيتين:

المرحلة�األولى�(القرن�الخامس�عشر):�تمثلت�في�طبع�الكتب�دون�مراجعـة�لهـا����

عشر�الميالدي�بإحيـاء�اآلداب��هم�حين�اهتموا�في�القرن�الخامس�أكد�من�صحتها�"فإنوالتّ
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ة�والالتينية�كانوا�إذا�وجدوا�كتابا�من�كتب�القدماء،�قاموا�بطبعه،�ال�يبحثون�عـن��اليوناني

��.14سخ�األخرى�لهذا�الكتاب�وال�يصححون�إال�أخطاءه�البسيطة"النّ

المرحلة�الثانية:�وكانت�هذه�المرحلة�عندما�ارتقى�عندهم�علم�اآلداب�القديمة�"عمدوا�

سـخ��النّقديمة،�وإلـى�المقابلـة�بـين�هـذه�����سخ�المتعددة�لكتاب�من�الكتب�الالنّإلى�جمع�

ت�سخ�في�موضع�من�المواضع�اختاروا�إحدى�الروايـا�النّالمتعددة،�وكانوا�كلما�تخالفت�

��.15،�وقيدوا�ما�بقي�من�الروايات�في�الهوامش"المختلة،�ووضعوها�في�نص�الكتاب

ونها�والغريب�أن�هؤالء�المحققين�الغربيين�لم�يكن�لهم�منهج�وال�قواعد�في�ذلك�يتعب

ـ�في�عملهم�"ألنهم�لم�يكونوا�قد�فكروا�تفكيرا�نظريا�في�تصحيح�الكتـب،�وأي�� رق�الطّ

تؤدي�إليه�(...)�وما�زال�األمر�كذلك،�إلى�أواسط�القرن�التاسع�عشر،�حـين�وضـعوا���

صوص�ونشر�الكتب�القديمة.�وكان�أول�ما�وصلوا�إليه�مـن�هـذه���النّأصوال�علمية�لنقد�

اليونانية�والالتينية،�ثم�من�آداب�القرون�الوسطى�الغربيـة��القواعد،�مستنبطة�من�اآلداب�

��.��16صوص"النّفألفت�المقاالت�والكتب�في�فن�نقد�

والمشكلة�إذن�أن�علماءنا�ومفكرينا�وكثيرا�من�محققينا�قد�أفادوا�من�هذا�الفكر�وهـذه��

ألنهم�"تعلموا�على�أيدي�علمـاء�االستشـراق����العربيةالمنهجية�في�تحقيق�المخطوطات�

وتأثروا�بهم�فنقلوا�إلينا�أفكارهم�ونظرياتهم�وآرائهم�بمـا�تشـتمل�عليهـا�مـن�غـث������

��.17وسمين"

ولم�يفطن�علماؤنا�المعاصرون�إلى�قضية�مهمة�تتعلق�بهؤالء�المستشرقين�وهـي���

ثم�إن�مـا��18عة"قيق�للعربية�وأسرارها�وما�لها�من�مدلوالت�وجمال�ورو"عدم�الفهم�الد�،

فعله�المستشرقون�كان�سيكون�لو�أتيح�للعرب�االطالع�على�ما�اطلعوا�عليـه،�"إن�مـا���

فعله�هؤالء�أنهم�أوجدوا�بنشاطهم�هذا�نوعا�من�العمل�كان�سيوجد،�بال�شك،�في�يوم�ما�

لو�أتيح�للعرب�االطالع�على�كل�ما�في�خزائن�أولئك�من�مؤلفاتهم�التي�أخذوها�وجـدوا��

،�وربما�كان�سـيكون�عمـل�هـؤالء����19ى�مراكزهم�العلمية�في�غابر�األيام"في�نقلها�إل

�العرب�في�تلك�الظروف�أفضل�بكثير�مما�قام�به�هؤالء�المستشرقون.

��
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:فهرسةكتباللغةواألدبفيكتاب(تاريخاألدبالعربي)جهودبروكلمانفي

م،�وإن�كـان��راث�العربي�القديعلم�الفهرسة�له�أهمية�كبرى�في�مجال�تحقيق�كتب�التّ

يعد�علما�مكمال�إال�أن�الحاجة�إليه�ضرورية�في�دراسة�الكتب�وال�سيما�القديمـة�منهـا���

الم�هارون:"�وللفهارس�المقام�األول�بين�هذه�المكمالت،�إذ�بدونها�تكـون��السيقول�عبد�

دراسة�الكتب،�والسيما�القديمة�منها،�عسيرة�كل�العسر،�فالفهارس�تفتش�ما�في�باطنهـا��

يصعب�التهدي�إليها،�كما�أنها�معيار�توزن�به�صحة�نصوصها�بمقابلـة�مـا���من�خفيات�

.�وللفهارس�سـابقة�قديمـة�عنـد����20فيها�من�نظائر�تكشف�عن�خطأ�المحقق�أو�سهوه"

��العلماء�العرب�في�التراجم�وكتب�الرجال�ومعاجم�البلدان�ومعاجم�اللغة.�������

دراسة�رائدة�في�ميدان�حصر�مصـادر���ن�(تاريخ�األدب�العربي)يعد�كتاب�بروكلما

التراث�العربي�وقد�اعتمد�على�طريقـة�الوصـف�البيبليـوغرافي،�ذلـك�أن�أعمـال������

المستشرقين�التي�انصبت�على�هذا�التراث�كانت�تتجه�إلى�العناية�"التي�أبـدوها�تجـاه���

،�وكانت�هذه�المنهجية�هي�أقـدم��21عناصر�الوصف�الببيليوغرافي�لألعمال�المخطوطة"

اعتمدها�المستشرقون�في�تحقيق�تراثهم�والتي�نقلوهـا�عنـد�تنـاولهم�للتـراث������منهجية

للمخطوطـات���ذلك�الفهرس�الذي�أصدره�المستشرق�(بسينيوس)العربي،�والمثال�على�

لم�يقتصر�على�ذكر�المؤلف�والعنوان�بـل�اشـتمل����1752رقية�بمكتبة�فلورنسا�عام�الشّ

لورق�والخـط�والحجـم�والتجليـد����على�عناصر�معظم�المكونات�المادية�للمخطوط�كـا�

��.22اسخ�والتاريخ�المدون�وغير�ذلك"النّو

ريقة�لم�تكن�بدعا�من�المستشرقين�فقد�سبقهم�إليها�العرب�المسـلمون�فـي���الطّوهذه�

صنع�فهارس�الكتب،�ولذلك�يعتقد�كثير�من�الباحثين�أن�المستشرقين�قد�أفادوا�من�هـذه��

ا،�قد�اعتمد�بصورة�كبيرة�على�طريقـة��ريقة،�وهذا�بروكلمان�نفسه،�موضوع�حديثنالطّ

العرب�في�الفهرسة�في�كتابه�هذا�فمن�"الجلي�أن�طريقة�بروكلمان�تجمع�بين�كثير�مـن��

،�والفـرق�بـين�طريقـة�العـرب�����23وجهات�الكتاب�العرب�الذين�سبقوه�بأزمان�كثيرة"

المسلمين�وطريقة�بروكلمان�هي�أن�العرب�كانت�نظرتهم�محـدودة�بحـدود�الزمـان����

أو�بتقنين�بعض�االتجاهات�التي�تنمي�الذوق�األدبـي�وإيضـاح�ذوقهـم�فيمـا������والمكان
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يذكرونه،�أما�بروكلمان�فقد�اتخذ�لنفسه�اتجاها�آخر�إذ�نظر�نظـرة�شـاملة�إلـى�األدب����

�����24.العربي�وأجهد�نفسه�في�سرد�جميع�ما�وقعت�عليه�يداه�من�آراء�وآثار�في�األدب

ل�على�األدب�العربي�إطاللة�شـاملة��يرى�بعض�الباحثين�أن�بروكلمان�أراد�أن�يط

،�بل�كان�هدفـه��25ظر�في�مناهج�أصحابه�أو�االعتراض�على�قضية�من�قضاياهالنّدون�

في�مختلف�أطوارها،�يقول:"�إنه�لم�ينظر�إلى�قضـية���العربيةهو�تسجيل�الحركة�األدبية�

بعض�من�قضايا�هذا�األدب�ويفصلها�تفصيال،�مدليا�برأيه�فيها،�ولم�يتجه�إلى�معارضة�

المؤلفين�القدماء�على�أساس�من�الذوق�الرفيع،�أو�يتناول�منهجا�من�مناهجهم�ويحـاول��

تعديله�على�قدر�ما�يستطيع�مثال�أو�يعيب�على�أحدهم�مسلكه�في�مؤلفاته�(...)�لقـد�أراد��

أن�يطل�على�األدب�العربي�وهو�فسيح�بشكل�ال�يدانيه�أدب�غيره،�ويحاول�تسجيله�فـي��

��.��26،�ويعرض�لكثير�من�فنونه�من�الجاهلية�إلى�عصرنا�هذا"مختلف�أزمنته�وأمكنته

��وقد�جاء�كتابه�مقسما�أقساما�خمسة:��

�.عصر�ما�قبل�اإلسالم،�وبدأ�من�نقطة�ال�يمكن�تحديدها�حتى�ظهور�اإلسالم -�1

�.م750عصر�ظهور�اإلسالم�حتى�نهاية�األمويين�عام� -�2

�.م1258أيدي�المغول�عام��ىعصر�الدولة�العباسية�حتى�نهايتها�عل -�3

�.م1797عصر�ما�بعد�سقوط�بغداد�حتى�مجيء�بونابرت�إلى�مصر�عام� -�4

��27.عصر�البعث�الجديد�في�القرن�الماضي�حتى�العصر�الحاضر -�5

ورة�الواسـعة��ولذلك�فإن�هذا�المنهج�من�بروكلمان�اقتضاه�أن�يكون�كتابه�بهذه�الص

املة�فقد�أخذ�منه�الكثير�من�الوقت�والجهد،�إال�أن�كتابه�هذا�"خرج�غير�مرتب�فـي��الشّ

بعض�األحوال�واحتاج�إلى�مزيد�من�التحقيق�(...)�وعلى�الرغم�مـن�هـذا،�فالكتـاب����

��.28عراء�أو�ينوه�بالدين"الشّيحتاج�إلى�وقفات�عندما�نرى�بروكلمان�نفسه�يعرض�ألحد�

اء�أو�للنقاد�أو�الرواة�أو�العلماء�فإنه�ال�يفتـأ��وحقا�فإن�بروكلمان�حين�يعرض�للشعر

ل�مثال�قدي�وهذا�مخالف�ألصول�عمل�الفهارس�في�علم�المخطوطات،�يقوالنّيذكر�رأيه�

"وأكثر�شعر�حسان�قريب�األلفاظ�إلى�حد�االبتذال،�وال��:عن�حسان�بن�ثابت�األنصاري
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زمنة�المتأخرة�إلى�يصل�إلى�مستوى�رفيع�وإنما�يرجع�فضل�انتشاره�والتعلق�به�في�األ

��.29بي"النّغرضه�العظيم�وهو�مدح�

قدية�التي�نقرأها�بين�الحين�واآلخر�ليست�كثيرة�في�الكتاب�ولكنهـا��النّوهذه�األحكام�

مهمة،�ألننا�نظن�أن�صاحبها�لم�يكن�ليطلقها�هكذا�جزافا�بل�كان�يحسـب�لهـا�حسـابا����

��طويال.��

ثرتهم�أمثال�ابن�أبي�ربيعة�وهو�في�كتابه�قد�تعرض�إلى�شعراء�العصر�األموي�وك

وعبد�اهللا�بن�قيس�الرقيات،�وقيس�بن�ذريح،�وكثيـر�عـزة،�واألحـوص�والعرجـي�����

ويعرض�للفحول�الثالثة:�الفرزدق�وجرير�واألخطل،�ويذكر�شعراء�األحزاب،�ويـذكر��

ير�والرواة�والكتاب�مثـل�عبيـد�بـن�شـرية�����السعددا�كبيرا�من�القصاص�وأصحاب�

حماد�الراوية�ومحمد�بن�سيرين،�وهو�في�كل�هذا�يحيـل��وكعب�األحبار�و�30الجرهمي

القارئ�على�المراجع�التي�كتبت�في�هذا�الصدد�"وموقف�بروكلمان�في�هذا�كلـه�هـو���

عد�كثيرا�عن�االتجـاه��تاإلشارة�فقط�دون�أي�شيء�آخر�وبهذا�يتنزل�من�هوة�سحيقة�ويب

هم�واستفاد�منهم�وأشـار��ابقون�الذين�أخذ�عنهم�وأشار�إليالسكتاب�العرب�لاالذي�سار�فيه�

��.31بما�لهم�في�هذا�االتجاه�من�فضل�كبير"

قديـة�بشـأن���النّإن�بروكلمان�وقع�في�مأزق�منهجي�كبير�حين�أصدر�تلك�األحكام�

فهرس�لهم�وبشأن�الكتب�التي�عرف�بها،�وهذا�ما�ال�نجده�عند�غيره�من��نعراء�الذيالشّ

ماء،�ودعنا�نضـرب�لـذلك�بعـض����العلماء�الذين�قاموا�بنفس�العمل�خاصة�علماءنا�القد

��األمثلة�من�كتابه.

من�ذلك�مثال�حين�فهرس�للمجموعة�التي�جمعت�بين�المفضليات�واألصمعيات�فقـد��

)�الـذي��216/831قال�بعد�أن�عرف�بها:"�فإن�األصمعي�األديب�المشهور�(المتـوفى��

ناء�عليه�كعادتهم،�فزعموا�أنه�كان�يروي�على�روي�كل�حـرف��غالى�مترجموه�في�الثّ

من�حروف�المعجم�مائة�قصيدة،�لم�يجد�إال�نخبة�متواضعة�من�القصائد�حـين�أراد�أن��

يجمع�اختياراته.�ومجموعة�األصمعي�المسماة�باألصمعيات�(...)�ال�تشـتمل�إال�علـى���

فقط�لكثرة�ما�بها�من�المقطوعـات.�وعـدد����163قصيدة�وقطعة،�ومجموع�أبياتها��72
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ة�منهم،�وبقي�خمسة�مجهولـون�ال�تعـرف���شعرائها�واحد�وستون�شاعرا،�لم�يسم�ثالث

��.32أسماءهم�من�مصادر�أخرى"

وبروكلمان�في�هذا�التعليق�على�هذه�المجموعة�يرمي�إلى�التشكيك�في�ما�روي�عن�

وهو�الراوية�المشهور،�وكـان���العربيةاألصمعي�عن�كثرة�حفظه�واستيعابه�الكبير�للغة�

��ه�ممن�هـو�موثـوق�بروايتـه���اعتماد�كل�من�جاء�بعده�على�روايته�وعلى�رواية�غير

وليس�الغرض�هنا�الرد�على�زعم�بروكلمان�ولكن�الغـرض�التنبيـه�علـى�األخطـاء�����

قـاد�واللغويـون���النّالمنهجية�التي�وقع�فيها�واتبعه�في�ذلك�المحققون�العـرب�وكـذلك���

المعاصرون،�وهو�حكم�كما�نرى�ال�يقوم�إال�على�التخمين�واالفتراض�ال�على�الروايـة��

لرواة�الثقات،�ألن�هذا�الخبر�الذي�كذبه�بروكلمان�قد�رواه�رجال�ثقـات��الصحيحة�من�ا

��عن�بمجرد�الرأي�والهوى.الطّوال�يجوز�

قد�العربي�المعاصـر��النّقدي�الخطير�الذي�نجد�صداه�في�النّونقرأ�له�كذلك�هذا�الحكم�

"وحينما�انتشرت�نزعة�التجديـد���:يقول�عن�العصر�العباسي�وكأنه�مسلمة�من�المسلمات،

لى�عهد�العباسيين،�تغير�ذوق�األدباء،�فلم�يعد�أحد�يطيق�الصبر�على�قراءة�القصـائد��ع

وال،�بل�اكتفوا�بتذوق�القطع�المختارة.�وظهرت�اختيارات�كثيرة�لتلبية�هذه�الرغبـة��الطّ

.�وهذا�الحكم�ذكره�قبل�الحديث�عن�تلك�االختيارات�التـي��33عر"الشّمرتبة�على�معاني�

ونحن�نعلم�أن�العصور�التي�جاءت�قبل�العصر�العباسـي��ظهرت�في�العصر�العباسي،�

لم�تكن�كل�قصائدها�طويلة،�وهذه�جمهرة�أشار�العرب�ألبي�زيد�القرشي�جمعـت�لنـا���

ـ�ويلة�وتعد�مـن�أجـود���الطّكثيرا�من�أشعار�العصر�األموي�مثال�قصائد�ليست�ب عر�الشّ

��العربي.

رسته�للكتب�القديمة�ألنهـا��قدية�عند�فهالنّال�يورد�مثل�هذه�األحكام��وكان�األصل�أن

تعطي�انطباعا�أوليا�لتوجيه�القارئ�إلى�جهة�معينة،�والغرض�األساسي�من�الفهرسة�هو�

التّعريف�بالكتاب�لتسهيله�للقارئ�كيف�يجده�وأين�وما�هي�مواصفاته؟،�وبعد�ذلـك�الحكـم���

رة�لهذا�القارئ،�"فالفهرسة�هدفها�(...)�هو�وصف�المخطوط،�وتقديم�كل�ما�يقدم�لنا�صـو�

��34دقيقة�عنه،�ال�دراسة�موضوعه،�وتبيان�أبوابه�وفصوله".
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وتواجهنا�في�كتاب�بروكلمان�مشكلة�كبيرة�هي�مشـكلة�(التّوثيـق)،�فهـو�يسـتعمل�����

العبارات�التي�ال�تدل�إال�على�عدم�الوثوق�بها�واعتمادها�بل�تدفع�إلـى�الشّـك،�والمثـال����

إن�سند�رواية�أبي�زيـد�هـذا����35على�ذلك�قوله�في�فهرسته�لجمهرة�أشعار�العرب:"�وقيل

وهو�المفضل،�كان�في�المرتبة�السادسة�من�ساللة�الخليفة�عمر�بن�الخطاب.�وإذا�فال�بـد��

أن�حياته�كانت�في�أواخر�القرن�الثّالث�الهجري.�علـى�أن�كـال�الـرجلين:�أبـي�زيـد������

�والمفضل،�مجهول�بالكلية�فيما�عدا�ذلك.�ويبدو�لنا�أن�تسميتها�موضوعة�على�اسمي�كـل�

من�أبي�زيد�األنصاري�النّحوي�المشهور�وشيخه�المفضل.�ولكن�لما�كان�كتاب�الجمهـرة��

)�فقد�يكون�تم�تأليفه�في�ملتقى�القـرنين��1064-�456/1000-�390معروفا�البن�رشيق�(

��.36الثّالث�والرابع�للهجرة"

ومشكلة�المصطلحات�العلمية�هذه�نجدها�كثيرة�عنده�من�ذلك�مثال�الحكم�النّقدي�الـذي��

دره�بشأن�األصمعي�واألصمعيات�حين�قال:"وقيل�إن�األصمعيات�لم�تلق�مـا�لقيتـه���أص

المفضليات�وغيرها�من�االنتشار�والقبول،�ألنها�أقل�اشتماال�علـى�غريـب�اللغـة�وألن����

.�وقوله�كذلك�في�توثيق�رواية�جمهرة�أشـعار��37األصمعي�عمد�فيها�إلى�اختصار�الرواية"

بعة،�وهي:�جمهرة�أشعار�العرب��قد�جمعـت�فـي���العرب:"�وربما�كانت�المجموعة�الرا

��38أواخر�المائة�الثالثة�للهجرة"

نماذجمنفهرسةالكتبعندالعلماءالعربالقدامى:

وإذا�جئنا�نقارن�بين�فهرسة�بروكلمان�وفهرسة�علمائنا�القدامى�للكتـب�فإننـا�سـنجد����

فهرسوا�المخطوطـات���الفرق�واضحا�في�المنهج�والطّريقة�"فإن�الطّريقة�التي�اتبعها�الذين

العربية�من�المستشرقين�المعاصرين�والسابقين�ليست�واحـدة.�فبعضـهم�ابتـع�طريقـة�����

مخطوطات�برلين،�وبعضهم�اتبـع�طريقـة����ةالتفصيل�واإلسهاب�على�ما�نراه�في�فهرس

اإليجاز�(...)�فالتفصيل�عند�ألورد�صار�أشبه�بدراسة�عن�المخطوط،�واإليجاز�عند�فايـدا��

،�ونحن�هنا�نالحظ�أن�بروكلمـان�زاد�علـى���39الفهرس�قائمة�بسيطة"�وآربري�جعل�من

هاتين�الطّريقتين�إصدار�األحكام�النّقدية�بشأن�ما�يفهرس�له�ويعرف�به�علـى�مـا�بينـاه����

��سابقا.
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إن�طريقة�فهرسة�المخطوطات�التي�تعتمد�على�دراسته�طريقة�غير�مرضـية�عنـد���

القرن�التاسع�عشر�وأوائل�القرن�العشرين�العلماء�بالتحقيق،�وهي�طريقة�لم�تعرف�إال�في�

"�وهذه�الطّريقة�قد�مضى�زمنها�"إن�عمل�المفهرس�هو�أن�يدل�العـالم�والباحـث�علـى����

وجود�المخطوط،�وأن�يقدم�له�المالحظات�في�وصف�المخطوط�ما�يساعده�على�معرفـة��

ـ�� ن�شأن�المخطوط�بإيجاز.�أما�دراسة�المخطوط،�وبيان�أبوابه�وفصوله�وما�فيه�فـذلك�م

��.40عمل�الباحث"

وإذا�ذهبنا�إلى�عمل�العلماء�القدامى�في�فهرستهم�للكتب�نجد�أنهم�ال�يعتمـدون�علـى���

دراستها�بل�يصفونها�وصفا�يعين�الباحث�فيها�فقط،�وهذا�ما�نجده�مثال�في�أضخم�كتـاب��

فهرسة�في�التراث�العربي،�إنه�(الفهرست)�البن�النّديم�فـالمطالع�لهذا�الكتاب�يـرى�أنـه���

،�وفـي�داخـل�هـذه�المقـاالت�أو�����41لى�الموضوعات�التي�جعلها�في�مقـاالت�رتبه�ع

��.42الموضوعات،�سرد�أسماء�العلماء�الذين�اشتهروا،�وأسماء�مؤلفاتهم

أما�ثاني�أضخم�موسوعة�مفهرسة�في�التراث�العربي�فهي�"كشف�الظنون�عن�أسـامي��

الضخم�تـتلخص���الكتب�والفنون"�لحاجي�خليفة،�وكانت�طريقة�حاجي�خليفة�في�هذا�العمل

��في�اآلتي:

لقد�رتب�الكتب�على�الحروف�األبجدية�وأدخل�في�هذا�الترتيـب�أيضـا�العلـوم���� -�1

�وذكر�ما�ألف�فيها.

�ذكر�فاتحة�الكتاب�على�األغلب�وأحيانا�خاتمته. -�2

ذكر�سبب�تأليف�الكتاب�أحيانا�مما�يوجد�في�مقدمتـه،�أو�المناسـبة�التاريخيـة���� -�3

�لتأليفه.

�وفصوله.ذكر�أحيانا�أبواب�الكتاب� -�4

�ذكر�وفيات�المؤلفين�في�أغلب�األحايين -�5

عند�اإليجاز�يذكر�اسم�الكتاب�واسم�مؤلفه،�وسنة�وفاته،�أو�اسم�الكتـاب�واسـم��� -�6

�مؤلفه.
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في�الكتب�المهمة�يذكر�الكتاب،�ويتبعه�بما�جاء�بعده�من�شـروح،�أو�تعليقـات��� -�7

�عليه�أو�ذيول�له،�أو�ملخصات.

:�مثال�يقول�في�كتاب�جمع�الجوامـع��يورد�أحيانا�تعليقات�خاصة�له�عن�الكتاب -�8

�.لمحمد�بن�عبد�الرحمن�الدارمي:"�كتاب�مبسوط�مشتمل�على�غرائب"

�يعين�أحيانا�عدد�أوراقه�بذكر�الكراريس. -�9

�.��43ذكر�أحيانا�لمن�أهدي�الكتاب�إلى�السالطين�أو�الملوك -�10

"وإن�هذه�األمور�تجعلنا�نعتقد�بحق�أن�حاجي�خليفـة�هـو�واضـع�علـم�فهرسـة������

��.44ت�األول�في�عالمنا�اإلسالمي"المخطوطا

وفي�نهاية�هذا�البحث�الذي�خصصناه�لبعض�المزالق�المنهجية�التي�وقع�فيـه��خاتمة:

��تائج�التالية:النّبروكلمان�نخلص�إلى�

ظر�في�المنهج�المتبع�مـن�طـرف�المستشـرقين�فـي�تحقيـق������النّيجب�إعادة� -�1

�وفهرستها.�العربيةالمخطوطات�

ذكره�المستشرقون�من�أحكام�نقديـة�بشـأن�التـراث����إن�االعتماد�الكلي�على�ما� -�2

العربي�هو�نتيجة�لهذا�المنهج�ولذلك�في�نظرنا�يجب�عدم�الوثوق�به،�ألن�الدافع�إلى�ذلـك��

دافع�نفسي�مليء�بحالة�نفسية�مرتبطة�بحضارة�مسيحية�وموقفها�مـن�حضـارة�عربيـة����

�إسالمية.

العربي�ويعني�به�كـل��املة�بتاريخ�األدب�الشّكان�بروكلمان�يرمي�إلى�اإلحاطة� -�3

في�التراث�العربي،�ولكنه�في�هذا�المسعى�الكبير�قد�أوقع�نفسه�فـي���العربيةما�كتب�باللغة�

�والتراث�العربي.�العربيةمزالق�كان�يمكن�مالفاتها�لو�أنه�التزم�قضية�خصوصية�الثقافة�

�بروكلمان�متأثر�إلى�حد�بعيد�بالمنهجية�الغربية�في�تحقيقه�للتراث�العربي. -�4

ن�نتائج�هذا�المنهج�أن�كثيرا�من�الباحثين�العرب�المعاصرين�قد�انسـاقوا�إلـى���م -�5

ـلمات�� اآلراء�التي�كانت�مبثوثة�في�هذا�الكتاب�وغيره�من�كتب�االستشراق،�وأخذوها�مس

ظر�فيها�وهذا�النّوحقائق�بنوا�عليها�كثيرا�من�الدراسات�واألبحاث،�مما�يوجب�علينا�إعادة�

��تظافرة�وإمكانات�مادية�كبيرة.��عمل�شاق�يحتاج�إلى�جهود�م
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مصادرالبحثومراجعه:
أحمد�سمايلوفتش:�فلسفة�االستشراق�وأثرها�في�األدب�العربي�المعاصـر،�دار�الفكـر��� -�1

�.1998العربي�القاهرة،�دط،�
ألبر�ريفو:�الفلسفة�اليونانية،�ترجمة�عبد�الحليم�محمود�وأبو�بكر�زكـري،�مكتبـة�دار��� -�2

��1،�1958ط�،القاهرة�مصر�العروبة

جـار،�دار�المعـارف���النّعبد�الحليم��العربية،�نقله�إلى�بروكلمان:�تاريخ�األدب�العربي -�3

��،�دت.��5مصر،�ط
سـاخ��النّصوص�بين�أخطاء�المؤلفين�وإصالح�الرواة�والنّبشار�عواد�معروف:�تحقيق� -�4

��.1�،2009والمحققين،�دار�الغرب�اإلسالمي�تونس،�ط

،�دار�الكتاب�الجديـد�بيـروت���العربيةصالح�الدين�المنجد:�قواعد�فهرسة�المخطوطات� -�5

�.2�،1976لبنان،�ط
رمضان�عبد�التواب:�مناهج�تحقيق�التراث�بين�القدامى�والمحدثين،�مكتبـة�الخـانجي��� -�6

�.1�،1985القاهرة�مصر،،�ط

عباس�صالح�طاكشندي:�االستشراق�ودوره�في�توثيـق�وتحقيـق�التـراث�العربـي����� -�7

�1لمخطوط،�عالم�الكتب�المجلد�الخامس�العددا

�7،�مكتبة�الخانجي�القـاهرة�مصـر،�ط��صوص�ونشرهاالنّالم�هارون:�تحقيق�السعبد� -�8
1998.�

فرانز�روزنتال:�مناهج�العلماء�المسلمين�في�البحث�العلمي،�ترجمة�أنيس�فريحـة،�دار�� -�9

�.،�دط،�دتاقفة�بيروت�لبنانالثّ

�.مصر،�دط،�دت�والنّشر،باعة�،�دار�القلم�للطّاليونانيةيوسف�كرم:�تاريخ�الفلسفة� -�10
عبد�الحميد�المكتبة�محي�الدين�من�غصن�األندلس�الرطيب،�تحقيق�يب�الطّنفح�المقري:� -�11

��.1949التجارية�الكبرى،�

�

�

��
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الهوامش:

أحمد�سمايلوفتش:�فلسفة�االستشراق�وأثرها�في�األدب�العربي�المعاصـر،�دار�الفكـر�العربـي�����1
��.7،�ص1998القاهرة،�دط،�

عباس�صالح�طاكشندي:�االستشراق�ودوره�في�توثيق�وتحقيق�التراث�العربي�المخطوط،�عالم��2
��.7،�ص1الكتب�المجلد�الخامس�العدد

،�يجب�أن�نشير�549أحمد�سمايلوفتش:�فلسفة�االستشراق�وأثرها�في�األدب�العربي�المعاصر�ص�3
�من�دس� �مواقفهم �إلى�أن�الكثير�من�المستشرقين�ال�تخلو �السهنا �تعلق�م �فيما في�العسل�خاصة

��.الثقافي�والحضاري�لتراث�العرب�المسلمين�نيببالجان
ساخ�والمحققين�النّصوص�بين�أخطاء�المؤلفين�وإصالح�الرواة�والنّبشار�عواد�معروف:�تحقيق��4

��.9،�ص1�،2009دار�الغرب�اإلسالمي�تونس،�ط
�الثق�5 �دار �أنيس�فريحة، �ترجمة �المسلمين�في�البحث�العلمي، �العلماء �مناهج فة�افرانز�روزنتال:

��.64،�ص،�دط1961،�بيروت�لبنان
6�� �المقري: �الطّنفح �يب �تحقيق �الرطيب، �األندلس �غصن �من �الدين �المكتبة�محي �الحميد، عبد

���.362،�ص1،�ج1949التجارية�الكبرى�مصر،�
��.362،�ص1المرجع�نفسه،�ج�7
�.2،�دار�الكتاب�الجديد�بيروت�لبنان،�طالعربيةصالح�الدين�المنجد:�قواعد�فهرسة�المخطوطات��8

��19،�ص1976
�المخطوط�9 �العربي �التراث �وتحقيق �توثيق �في �ودوره �االستشراق �طاكشندي: �صالح ��عباس
��.13ص
�ألبر�ريفو:�الفلسفة�اليونانية�،�ترجمة�عبد�الحليم�محمود�وأبو�بكر�زكري،�مكتبة�دار�العروبة�10
��.24،�ص1،�1958ط�،رة�مصراهالق
��.255أحمد�سمايلوفتش:�فلسفة�االستشراق�وأثرها�في�األدب�العربي�المعاصر،ص�11
���.138صدط،�دت،��شر،�مصر،النّدار�القلم�للطباعة�ويوسف�كرم:�تاريخ�الفلسفة�اليونانية،��12
��.255أحمد�سمايلوفتش:�فلسفة�االستشراق�وأثرها�في�األدب�العربي�المعاصر،�ص�13
�الت14�ّ �عبد �القاهرة�رمضان �الخانجي �مكتبة �والمحدثين، �القدامى �التراث�بين �تحقيق �مناهج واب:

��.15،�ص1�،1985ط�مصر
��.15صالمرجع�نفسه،��15
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��.15صالمرجع�نفسه،��16
��8أحمد�سمايلوفتش:�فلسفة�االستشراق�وأثرها�في�األدب�العربي�المعاصر،�ص�17
��.314ص�المرجع�نفسه،�18
��.314ص�المرجع�نفسه،�19
20�� �تحقيق�السعبد �هارون: �النّالم �مصر،�طصوص�ونشرها، �القاهرة �الخانجي، �7مكتبة ،1998�
��.92ص
�المخطوط�21 �العربي �التراث �وتحقيق �توثيق �في �ودوره �االستشراق �طاكشندي: �صالح ��عباس
��10ص
��.10صالمرجع�نفسه،��22
��.315أحمد�سمايلوفتش:�فلسفة�االستشراق�وأثرها�في�األدب�العربي�المعاصر،�ص�23
��.315صالمرجع�نفسه،��24
�نقدية��25 �فقد�كان�بروكلمان�يصدر�أحكاما �الباحث، �قرره إال�أن�المطالع�للكتاب�سيجد�عكس�ما

��شأن�بعض�القضايا�التي�لها�أهمية�في�توجيه�القارئ.
��316.أحمد�سمايلوفتش:�فلسفة�االستشراق�وأثرها�في�األدب�العربي�المعاصر،�ص�26
عرب�المعاصرين،�ولكننا�نرى�أنه�يجب�أن�نالحظ�أن�التقسيم�هو�الذي�جرى�جل�الباحثين�ال��27

ياسي�السياسية،�وهناك�فرق�كبير�بين�العصر�السظر�فيه�ألنه�يعتمد�على�العصور�النّيجب�أن�يعاد�
والعصر�األدبي،�ألن�األول�يخضع�لعوامل�التغيير�التي�ال�يخضع�لها�الثاني،�هذا�من�جهة�ومن�

��يجانب�المنهجية�العلمية�في�البحث.ياسة�ازدهارا�وانحطاطا�السجهة�ثانية�فإن�ربط�األدب�ب
��316أحمد�سمايلوفتش:�فلسفة�االستشراق�وأثرها�في�األدب�العربي�المعاصر،�ص�28
29�� �األدب�العربي، �تاريخ �بروكلمان: �إلى ��العربيةنقله �الحليم �المعارف�القاهرة�النّعبد �دار جار،

��.�153-152ص�،1،�دت،�ج7مصر،�ط
��319أحمد�سمايلوفتش:�فلسفة�االستشراق�وأثرها�في�األدب�العربي�المعاصر،�ص�30
��319صالمرجع�نفسه،��31
��74،�ص1بروكلمان:�تاريخ�األدب�العربي،�ج�32
��77،�ص1بروكلمان:�تاريخ�األدب�العربي،�ج�33
34�� �المخطوطات �فهرسة �قواعد �المنجد: �الدين �لبنانالعربيةصالح �بيروت �الجديد �الكتاب �دار ،��
��60،�ص2�،1976ط
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وهذه�صيغة�تمريض�عند�العلماء�بالحديث�والرواية�والتحقيق.�وكان�األولى�أن�يذكر�ما�صح��35
��عنده.

��76بروكلمان:�تاريخ�األدب�العربي،�ص�36
��74،�ص1بروكلمان:�تاريخ�األدب�العربي،�ج�37
��.75،�ص1بروكلمان:�تاريخ�األدب�العربي،�ج�38
��.60-�59،�صالعربيةوطات�صالح�الدين�المنجد:�قواعد�فهرسة�المخط�39
��.53ص�المرجع�نفسه،�40
��.35ص�المرجع�نفسه،�41
��.38ص�المرجع�نفسه،�42
��.40-�39،�صالعربيةصالح�الدين�المنجد:�قواعد�فهرسة�المخطوطات��43
��.40ص�المرجع�نفسه،�44
��
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قام�في�الجزائر�خالل�القرن�التّاسع�عشر�نخبة�من�كبار�المستشرقين�أص:�الملخّ
والرسامين�الغربيين�الذين�انبهروا�بثراء�البيئة�االجتماعيـة�اإلسـالمية�المحافظـة����

ناطقة�تعبر�عن�انجذابهم�إلى�سحر�هـذه�البيئـة���ا�وترك�العديد�منهم�لوحات�وأعمالً
ـ��وعمقها�وأصـالتّها�� أمثـال:��ز�وثرائهـا�المتمي)Eugène�Delacroix�/أوجـين��
بهرته�الجزائر�بناسها�وطبيعتها،�وتعد�لوحته�(نساء�من�الجزائـر)��أدوالكرو)،�الذي�

�Eugène(�من�أشهر�أعماله،�و Fromentin��/الـذي�زار���)يوجيـه�فرومنتـان��
Alphonse-(م،�إضـافةً�إلـى���1852نقيب�األثري�عـام��الجزائر�بصحبة�بعثة�للتّ

Étienne� Dinet(هكما��/�ألفونس�إتيان�ديني�(عادةمدينة�الس)الذي�عشق�بوسعادة�أو�
يدّل�عليها�اسمها؛�فهي�محطة�سياحية�أسطورية،�وأقـرب�واحـة�إلـى�السـاحل�����

ـ�الجزائري؛�لذا�تُسمى�أيضا�(بوابة�الصحراء).�هذه�المدينـة�الحالمـة�تبعـد���� ن�ع
ريباً،�ويعد�دينيه�واحدا�من�الذين�وقعوا�في�حب�كم�تق260العاصمة�الجزائر�مسافة�

هذه�المدينة�السعيدة�الساحرة؛�إذ�عاش�فيها�أكثر�سنوات�عمره،�فبنى�فيها�بيته�الذي�
أصبح�متحفًا�ألعماله�بعد�وفاته؛�لتكون�موطنه�األبدي�بعد�أن�خصها�بـأكثر�مـن���

فيها�قلبه�إلى�اإلسـالم��لوحة�تشكيلية�تصور�جمالها�وبيوتها�وناسها،�واهتدى��139
ه�لفريضـة��ئ،�وسمى�نفسه�(ناصر�الدين)�ومات�عقب�أدا�1913سنةفأشهر�إسالمه�

ة�معـارض��قام�عـد�أ،�ودفن�في�مدينة�بوسعادة�الجزائرية�بعد�أن��1929سنةالحج�
فنية�أبرز�من�خاللها�عمق�التّراث�اإلسالمي�وأبعاده�الحضارية�واإلنسانية�وعليـه��

إلى�مدى�تأثير�الفن�االستشرافي�على�شخصية�الفنّان�البحث�سأتطرق�من�خالل�هذا�
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تـرك�جنـة�پـاريس����يوماهي�األسباب�التي�جعلت�الفنّان�المستشرق�(إتيان�دينيه)�
��واإلقامة�في�الجزائر؟

��
في�جوهره�هو�اهتمام�بالغ�بمفاهيم�الشّـرق�والتّعمـق�فـي�����ق:�االستشراادمه

دراسته�والكشف�عن�خباياه،�وهو�قديم�جدا�بدأ�منذ�صراع�اإلغريق�والفرس،�ولكنه�
��.1لم�يتبلور�معرفيا�إالّ�في�القرون�الوسطى

ما�تعني�هناك�من�يرى�أن�كلمة�استشراق�ال�ترتبط�فقط�بالمشرق�الجغرافي،�وإنّ
الشّرق�هو�مشرق�الشّمس،�ولهذا�داللة�معنوية�بمعنى�الشّروق�والضياء�والنّـور��أن�

والهداية�بعكس�الغروب�بمعنى�األفول�واالنتهاء،�وقد�رجع�أحد�الباحثين�المسـلمين��
روپيـة�(األلمانيـة�والفرنسـية����ووهو�السيد�محمد�الشّاهد�إلى�المعاجم�اللغويـة�األ�

ر�إلى�منطقـة�الشّـرق���يه�يشفوجد�أنّ�)Orient(ة�شرق�واإلنگليزية)�ليبحث�في�كلم
المقصودة�بالدة�بكلمة�تتميز�بطابع�معنـوي�وهـو���راسات�الشّرقي)Morgenland(�

هـذه�الكلمـة����وتعني�بالد�الصباح،�ومعروف�أن�الصباح�تشرق�فيه�الشّمس،�وتدّل
على�تحوباح�ل�المدلول�الجغرافي�الفلكي�إلى�التّركيز�على�معنى�الصن�الذي�يتضم

وتعني��)Abendland(معنى�النّور�واليقظة،�وفي�مقابل�ذلك�نستخدم�في�اللغة�كلمة�
����.2على�الظّالم�والراحة�بالد�المساء�لتدّل

لغة:�االستشراق�تعني�اندمج�في�مجتمعات�الشّرق�وصار�منهم،�وعلميا:�يـراد��
��.3وفنونهمبها�كّل�عالم�غربي�يطلب�علوم�الشّرق�ولغتهم،�ومعارفهم�وآدابهم�

وافع�األساسية�فـي�العصـور���م�اللغات�الشّرقية،�وكانت�الدواالستشراق�بدأ�بتعلّ
تحو�ة�ثمة،�وحربية�هدفها�كشف�ما�تحويه�العلوم�الوسطى�دينيلت�إلى�أغراض�علمي

ة�من�كنوز�ثمينة،�ومع�مرور�األزمان�وتقدوالفنون�الشّرقيراسـات،�زادت��م�هذه�الد
حمة�بين�الغرب�والشّرق�وتوثّقت�العالقـات�العلميـة�بينهمـا،�وكـان�����الرابطة�واللّ

للمستشرقين�فضل�األخذ�بأفكار�المشارقة�ودراستها�في�مؤلفاتهم،�والتّوصـل�إلـى���
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ـ�إدراك�الحقيقة�الخالدة�التي�لطالما�أنكرها�الغربيون�وهـي�أن�المدن� ـة��وة�األوريپي
��.4،�وفنونهالحديثة�مبعثها�المشرق�وحضارته،�وعلومه�وفلسفته

تفتحت�أعين�الرسامين�الغربيين�بقوة�واندهاش�على�عوالم�جديدة�لمـا�اهتمـوا���
)�فشدوا�الرحـال�مـن�البلـدان����19بالمغرب�العربي�منذ�بداية�القرن�التّاسع�عشر�(

الغربية�إلى�تونس�والجزائر�والمغرب�بحثًا�عن�موضوعات�ومناظر�جديدة�وآفـاق��
��غير�مستكشفة.

لة�يلفرنسيون�سباقين�إلى�استلهام�الموضوعات�المتنوعة�واألصوكان�الرسامون�ا
بلدان�هـذه�المنطقـة�كانـت�����من�بيئة�المغرب�العربي�وال�غرابة�في�ذلك�ألن�جّل

ة،�بيدقته�لوحات�هؤالء�فـي�أشـهر���أن�النّجاح�المذهل�الذي�حقّ�مستعمرات�فرنسي
سـرا�والنّمسـا���امين�من�أمريكا�وإنگلتـرا�وسوي�المعارض�بپاريس�ولندن�جعل�رس

فريقيـا،�وصـارت�مـدن����أوألمانيا�وغيرها�يرحلون�صوب�البلدان�العربية�بشمال�
الجزائر�على�سبيل�المثال�الوجهات�المفضتطول��لة�لهؤالء،�يمكثون�فيها�فترات�قد

ويعودون�بحصا�أو�تقصر�يستجدون�وحي�كبير�والتـزال�أشـهر�المتـاحف�����دالفن
��يوم.����الالعالمية�تحتفظ�ببعض�غالله�إلى�

سـامون�المستشـرقون�فـاهتموا�����وتنوعت�الموضوعات�التي�تطرق�إليهـا�الر
ة�والدور�الفاخرة�أحيانًا�أخرى،�كما�تتبعـوا��بالطّبيعة�حينا�واعتنوا�بالعمارة�اإلسالمي

ة�الضيقة�برؤية�فنية�ورصدوا�العادات�االجتماعية�كحفـالت��الحياة�اليومية�في�األزقّ
ة�األسـد��يالي�السمر�وجلسات�المقاهي،�إال�أن�المرأة�أخذت�حصالزفاف�والختان�ول
سـ�في�لوحات�الر امين�المستشرقين�الذين�وجدوا�فيها�جماال�متميا�غيـر���زا�وسـحر

��مألوف.
ية�في�جميع�مجاالتها�مـع�دخـول���قعرف�المجتمع�الجزائري�الحركة�االستشرا

كـّل�المخطوطـات���الجيش�الفرنسي�إلى�أرضه�التي�سارعت�في�وضع�يدها�على�
ق�بالمجتمع�الجزائري،�وثقافتـه�ودينـه�وتاريخـه����ما�يتعلّ�والوثائق�العثمانية،�وكّل
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ف�المستشرقين�الذين�سخروا�كّل�طاقاتهم�وبـذلوا��وغير�ذلك،�ووضعتهم�تحت�تصر
��كّل�مجهوداتهم�من�أجل�دراسة�وتحليل�وترجمة�هذا�اإلرث�والرصيد�الثّقافي.

ين��يعده�واحدالفنّان�ناصر�الداديني�من�أب19امي�القرن�التّاسع�عشـر�(�رع�رس�(
واتخذ�مدرسة�وحيدة�لنفسه�تجمع�بين�الواقعيـة���ىا�ال�يضاهق�حضورا�عالميإذ�حقّ

واالنطباعية�في�ترجمة�لمظاهر�الحياة�العربية�اإلسالمية�في�الصحراء�الجزائريـة��
ري�أكسبه�قدرة�فائقـة�علـى���ويجمع�العارفون�بالفن�أن�اندماجه�في�المجتمع�الجزائ

التّعبير�بصدق�عن�عادات�وتقاليد�وفنون�هذا�الشّعب،�حيث�تعتبر�لوحاتـه�قطعـا���
مرئية�من�التّاريخ�تروي�التّراث�الشّعبي�للجزائر�بلغة�تشكيلية�جد�بليغة،�وقد�كرس�

ة�ه�وموهبته�وعلمه�لتدوين�التّراث�الجزائري�واقتالعه�من�النّسيان،�فالفترة�الطّويلفنّ
ـ�5التي�قضاها�بين�العرب�الجزائريين�غيرت�نفسـيته�الغربيـة�� رت�عقيدتـه��،�فتغي

��باعتناق�اإلسالم.
ه،�فنّان�مستشرق�أحبين�دينيالجزائر�وأعتنق�اإلسالم�على�أرضها�ناصر�الد��

�Étienneولــد�( Dinet-Alphonse�/
مارس��28في��بپاريسألفونس�إتيان�دينيه)�

،�من�عائلـة�بورجوازيـة،�يرجـع����1861
إلى�مقاطعة�(لورايه)،�كـان�أبـوه����أصلها

محاميا�لدى�محكمة�(السين)�وخبيـرا�فـي���
هندسة�الجسور�والطّرق�المعبدة،�وكان�جده�
المهندس�ابن�وكيل�الملك�في�(فونتين�بلـو)��
�أمه�لويز�ماري�آدل�بوشيه�فقد�كانـت�� أما

الوسط�العائلي�وسطًا�مثقفًا�يغلب�عليه�طابع�الجد�واالنضـباط��.�فكان�6أيضا�محامية
)�مـن�عمـره�التّحـق����10الذي�فرضته�شخصيتًا�الوالد�والجد،�وحين�بلغ�العاشرة�(

بالنّظام�الداخلي�لثانوية�(هنري�الثاني)�بپاريس�تلبية�لرغبة�والده�الذي�فضـل�هـذا���
خميس�وتجلب�له�الحلوى،�كانـت��النّظام�الصارم،�وكانت�أسرته�تقوم�بزيارته�كّل�




�	ا����ّ����	�د	����ء	ا�����اق	وا�����اب	���  

 

  
167 

 

  

نتائجه�الدراسية�متوسطة�وكان�اسمه�نادر�الظّهور�في�قائمة�األوائل�بينمـا�أظهـر���
ه�استطاع�أن�يكون�صداقة�مع�ابن�نحات�يـدعى��ظّميولًا�إلى�مادة�الرسم،�ولحسن�ح

(أدولف�غومري)�شاطره�هواية�الرسم،�وخالل�فترة�وجيزة�ظهرت�ثمار�موهبتـه��
من�الجد�في�وسطه�العائلي،�بحصـوله�علـى�جـائزة�����التي�لم�تؤخذ�بكثير�المبكّرة

شرفية�إثر�مسابقة�عامة،�ومع�ذلك�فإنه�لم�يكن�سعيدا�خالل�السنوات�التي�قضـاها��
في�الثانوية،�وكان�يتردد�على�متحف�(اللوفر)�خالل�العطل�االسبوعية�للتّرفيه�عـن��

وكان�ينتظر�العطل�السنوية�بفارغ�الصـبر��النّفس�بمشاهدة�أعمال�كبار�الرسامين،�
ألنّه�كان�يقضيها�في�قصر�العائلة�الصغير�بإيريسي،�وهو�مسكن�ريفي�جميل�يطّل�
على�حديقة�قد�نسقت�نباتاتها�وأزهارها�وصفّفت�بشكل�بديع،�وتنحدر�الحديقة�بلطف�

فـي���نحو�نهر�السين�حيث�يتراءى�للعيان�الجسر�الذي�أقامه�والده�هنـاك،�ويوجـد��
يمكن�بلوغها�بواسطة�معبر�تقليدي،�فقـد�كـان����ةمنعطف�النّهر�ثالث�جزر�صغير

حبـه��ومولعا�بالتّصوير�الفوتوغرافي�وممارسة�الرياضة�خاصة�المشي�والسـباحة��
للطبيعة�وتتبع�الفراشات�وصيدها�واالستمتاع�بها،�وشاءت�الصدف�ان�تكون�هـذه��

ى�الجزائر�التي�أصبحت�فـي�مـا�بعـد����في�حياته�الذي�قادته�إل�امهم�االحشرة�حدثً
الجزء�الرئيسي�من�حياته�والتي�لم�تكن�في�الحسبان،�كما�أنها�تعد�بدايـة�طريـق���

��.7الهداية�والنّور�بعد�الظّالم
نـال���1871درس�المرحلة�الثانوية�في�ثانوية�(هنري�الرابع)�في�پاريس�سـنة��

�ان�الجميلـة�بپـاريس�قـرار���بعدها�شهادة�البكلوريا.�كان�قرار�دخوله�لمدرسة�الفنو
ألنه�مخيب�آلمال�والده،�ويتعارض�مع�تقاليد�العائلة�المتشبثة�بدراسة�القانون��اصعب

ج�منها�بوسام�شرفي.لتوارث�مهنة�المحاماة،�فتخر��
سم�والتّحف�بورشة�(غالوند)�وأظهر�اهتمامبالغًا�بدروس�علـم���ادخل�مجال�الر

هية�في�رسم�عضالت�االنسان�وحركاته�في�ما�التّشريح،�وهذا�ما�يفسر�عنايته�المتنا
نشاطها�بعد�سنة�واحدة،�مما�أرغمه�على�االلتّحـاق���فهذه�الورشة�توقّأن�بعد،�إال�

ة�(جوليان)�وهي�معهد�خاصالسـنة��،�وفـي�نفـس��1870فتح�أبوابه�سنة��بأكاديمي�
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لمذ�ق�فيه�نجاحا�و�رواجا�وشهرة�ال�يستهان�بها؛�تتّعرض�اعماله�واستطاع�ان�يحقّ
�)�ه�على�يـددينيAdolph� Bouguereau-William������(وليـام�ألـدولف�بـوجرو/

/�توني�روبارت�فلوري)�اكتسب�خـالل�تلـك�الفتـرة����Fleury-Tony�Robertو(
ت�بفضل�االحتكاكات�القائمـة�بينـه���امهارة�كبيرة�من�حيث�تبادل�األفكار�والمعلوم

بعـدة�فنّـانين�مـنهم�����ه�داخل�المعهد،�وأيضا�الصداقات�التـي�جمعتـه��ئوبين�زمال
)Edward�Carimbo)ادوارد�كريمبو)�و�/Lucien�Simon.(لوسيان�سيمون�/��

سم�واأللوان�وطرق�استعمالها�وقدا�بالبحث�في�تقنيات�الره�مولعخـذ��اتّ�كان�ديني
مدرسة�وحيدة�لنفسه�جمع�فيها�بين�االنطباعية�والواقعية�والخيال،�وكان�يعتمد�أحيانًا�

جريبي�في�دراسة�تقنيات�الرسم،�كما�كان�شديد�االهتمـام�بدراسـة���هج�التّعلى�المنّ
ق،�وكان�يفضل�انتقاء�نماذج�مـن�العـالم���الطّبيعة،�ومعجبا�بالرسم�في�الهواء�الطلّ

��الحقيق.
ـ��1881بعد�تخرجه�في�صيف� �ق�أولـى�لوحاتـه�(األم��،�أنجز�في�الهـواء�الطلّ

ريف�الفرنسـي�ترتـدي�قبعـة����ة�من�الكلوتيد)،�وهي�عبارة�عن�لوحة�لفالحة�مسنّ
،�حيـث��1882بيضاء،�وقد�عرضت�هذه�اللوحة�بنجاح�في�صالون�بپاريس�سـنة��

ه�في�تمثيله�للضوء��تصين،�فأدهشلقيت�استحسان�المتخصالنّقاد�والهواة�مهارة�ديني
��الساقط�على�خمار�العجوز�األبيض.

ـ�� ل�اذ�كانـت��ما�كان�ينتظر�دينيه�لم�يكن�مخططًا�له�ولم�يجهز�له�نفسه�مـن�قب
�رحلته�للجزائر�نقطة�انعطاف�غيرت�مجرى�حياته�على�امتـداد�خمـس�وأربعـين����

�Lucia)�فبفضـل�شـقيق�صـديقه�(���1929-1884سنة�()�54( Simonلوسـيا���/
سيمون)�قام�دينيه�بأول�رحلة�للجزائر�استغرقت�شهرا�كان�الهدف�منها�البحث�عن�

8صه�علم�الحشراتحشرة�نادرة�والذي�كان�تخص��.��
آخر�مختلف�عن�وطنه�األصلي�وطبيعته�المتميـزة�بصـحرائه،����افأكتشف�عالم

ت�يوأناسه�البسطاء�وكيفية�عيشهم�فيه؛�وقد�سلبت�منه�عقله�وافكاره�وروحه�التي�بق
مسـحورا�بـالجزائر����دهشة�في�هذه�البيئة،�وبعدها�عاد�إلى�پاريس�ولكنه�ظـلّ�من




�	ا����ّ����	�د	����ء	ا�����اق	وا�����اب	���  

 

  
169 

 

  

،�المسيلة�وبوسعادة،�فالرحلة�لـم��،�فزار�الجزائر،�برج�بوعريريج9وبأهلها�وطبيعتها
ـحراء�ويعشـق���اتتجاوز�شهرأنوار�الص�ه�في�حبة�ليقع�دينيغير�أنها�كانت�كافي�،

��جمال�واحاتها.
حصل�دينيه�على�وسام�صالون�قصر�الصـناعة،�ومنحـة�فـي�����ةالتّالي�سنةوفي�ال

سفر�طويل�شكل�رحلة�استكشافية�إلى�الجزائر�استغرقت�وقتًا�طويال،�وهكذا�ذهب�في�
حتى�وصل�إلى�ورگلة�واألغواط�وهناك�وجد�ضالتّه�المنشودة؛�إذ�تركـت�المنـاظر���

،�ومن�بين�اللوحات�المسـتوحاة��10الخالبة�التي�رآها�في�الجنوب�اثرا�عميقًا�في�حياته
��من�الجنوب�هي�(سطوح�األغواط)�التي�اقتناها�الحقًا�متحف�لوكسمبورغ�بپاريس.

عرض�دينيه�لوحاته�التي�رسمها�عن�مدينة��1889لدى�عودته�على�پاريس�سنة�
بوسعادة�(لوحة�واد�مسيلة�بعد�العاصفة)�ولوحة�(سطوح�األغواط)�التي�استقر�بهـا��

وفـاز���،بعض�الوقت�في�مسيرته�بين�ورگلة�واألغواط�وهذا�في�المعرض�العالمي
ة�لم�يفارقه�فعاد�مرحراء�الجزائرية.�لكن�تأثير�الصة�الفضيليهـا؛��ة�أخرى�إبالمدالي

ا�ليبقى�فيها�هذه�المرة�بشكل�دائم.�حيث�تعرف�علـى�تقاليـد�المنطقـة����والتي�عشقه
وعادات�السكان،�وتعرف�كذلك�على�شاب�جزائري�مثقف�ولبق�يدعى�سليمان�بـن��

ـ���11إبراهيم�باعمر وح�وسعة�االطـالع،�واإللمـام�خاصة�،�الذي�جمع�بين�خفة�الر
صداقة�والوفاء�بينهما،�وتحولـت�هـذه���ت�روابط�الشتدابالتّراث�المروي�للمنطقة�ف

العالقة�إلى�صداقة�متينة�بعد�أن�جازف�سليمان�بحياته�متولّيا�الدفاع�عنه�ومناصرته�
ضد�جماعة�من�اليهود�الجزائريين�الذين�كادوا�أن�يقتلوه�رشقًا�بالحجارة.�وحسـب��

خـالل��عة�بوسعادة)�ه�حين�كان�منهمكا�في�رسم�لوحة�(طلّفإنّ�)جان�/Jean(أخته�
تم�وتهكّم�هؤالء�اليهود�الذين�شبهوه�برسام�آخر�كان�قـد��،�تعرض�لش1893ّصيف�

أساء�إليهم�وتزامن�ذلك�مع�صعود�سليمان�من�الواد،�فما�أن�وقعـت�عينـاه�علـى����
وما�كان�فيه�دينيه�من�حرج،�حتّى�هب�لنجدته،�وتمكّنا�معـا�مـن�طـرد�����،الشّجار

م�إلى�مركز�الشّرطة�ورفعا�شكوى�ضـدهم��منه�)4(�المعتدين�وسحبا�معهما�أربعة
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تبادلًا�المودة�واالحترام�والوفاء�على�امتداد�خمـس���،فتعززت�بذلك�صداقة�الرجلين
��)�سنة،�وكان�دينيه�ال�يفوت�أي�مناسـبة�للتّـذكير�ببطولـة�سـليمان����35وثالثين�(

وحرص�على�كه�في�كّل�نشاطاته�االجتماعية�الفنية�وفي�أسفاره�رِوأصبح�الفنّان�يشّ
عة�في�تكرار�هذا�المثل�كلّما�سئل�عن�سبب�إشراكه�ريمه،�وكان�يجد�المتّريفه�وتكّتشّ

12واحدة�ال�تصفّق)�له�في�أعماله�(يد.��

،�بدا�له�أن�يزور�مصر�رفقة�سليمان،�بحثًا�عن�مظاهر�أخـرى��1897في�شتاء�
ثقـافي��للحضارة�العربية�اإلسالمية،�لكن�رغم�ما�وجد�بمصر�من�مغريات�وثـراء��

ج�وفنيالمصـري�وال�لباسـه�وال�أنوثـة�����لفقد�عاد�منها�بنوع�من�الخيبة،�فال�الر
المصريات�استطاعت�أن�تصده�عن�حبـا�أكثـر�بالشّـاش�����ه�األول،�فقد�عـاد�متيم

،�لكن�رحلة�مصر�لم�تكن�عبثًا�فقد�أثارت�فيه�رغبة�التّأليف،�فعاد�وفي�13الجزائري
على�التّوالي�مثل:�عنترة�بن�شداد،�ربيع�القلوب�جعبته�العديد�من�المشاريع�أنجزها�

��آفات�الرسم،�ودراسة�بعنوان�(مالحظات�حول�الفن�اإلسالمي).

استقر�دينيه�نهائيا�في�بوسعادة؛�مع�قيامـه�فـي�نفـس�����1905اعتبارا�من�سنة�
�ه�واحـدمـن���االوقت�برحالت�مستمرة�إلى�فرنسا�إلقامة�معارضه�هناك.�يعد�ديني

الذين�وقعوا�في�حب�هذه�المدينة�السعيدة�الساحرة�اذ�عاش�فيها�أكثر�سنوات�عمـره��
فأبدع�فيها�بكل�ما�في�مخيلته�وافكاره؛�وكان�يعيش�في�سكن�متواضع�سـقفه�مـن���

تراب�والقصب؛�وهذا�السقف�مدعم�بالعارضات�التّقليدية�من�العرعر،�تعلم�دينيـه��ال
لمدرسة�الدينية�لتعليم�اللغة�العربية�وتتلمـذ�علـى�يـد����وقد�التّحق�باالنّطق�بالعربية�

فأتقن�بذلك�العربيـة����المدعو�(�بابا�أحمد�البوسعادي)،��سي�أحمد�الصغير،��الشّيخ
وفهـم�النّفسـية�الجزائريـة�والعـادات�����هجة�البوسـعادية،��وكذلك�اللّ�نطقًا��وكتابة

عراس�والجنـائز،�فلقـد�فتنتـه����،�وكان�دائم�المشاركة�في�المناسبات�كاأل14والتّقاليد
احرة�المتنوالجزائر�بمناظرها�السة�ومختلف�مظاهر�الحيـاة��عة�فصور�الحياة�اليومي

ة�بالجنوب�الجزائري�خاصينية�والدبط�قبيلـة�أوالد�نايـل���االجتماعية�بوسعادة�بالض
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تّه�فهذه�البقعة�التي�استحوذ�عليها�سحر�الشّرق�وحكمته،�فوجد�فيها�وفي�أهلها،�ضال
المنشودة،�فلقد�أعاد�دينيه�في�هذا�المكان�صياغة�شخصيته�وقناعاته�في�كثير�مـن��

مس�في�هذه�الرحاب�القاحلة�حياة�بسيطة�رائعة�وأناسا��بسطاء�أمور�الحياة،�حين�تلّ
ومناظر�ألهبت�قريحته�وألهمت�إبداعه،�حتى�انبرى�في�رسم�لوحات�خالـدة�جسـد���

ت�فيه،�ووجد�ما�مكان�والذي�وجد�فيه�روحه�وقد�حلّقه�ودهشته�بهذا�الفيها�حبه�وتعلّ
يغنيه�عن�التّفكير�في�شهوات�الجسد�أو�في�الزوجة�والعائلة.�فإذا�كان�الشّعراء�منـذ��

القديم�قد�فتنوا�بالنّساء�فنظموا�من�دونه�غادة�جميلة�هن�أروع�الشّعر�فإن�إلتيان�ديني
زمها�والزمته�ربع�قـرن�مـن���ساحرة�جذابة،�وفية�ومخلصة�إنها�بوسعادة�التي�ال

انصهر�بشكل�كبير��هوجود�الفنّان�في�المدينة�لم�يكن�بالحدث�العادي،�فدينيالزمن،�ف
في�المجتمع�البوسعادي،�وهو�ما�يبدو�جليا�من�خالل�معالم�االنتقال�الثقافي�والفكري�

تاريخ��1913الرسام�والكاتب�قبل��هالذي�يتجسد�في�مواضيع�كتاباته�ولوحاته،�فديني
��الفنّان�والمفكر�بعد�هذا�التّاريخ.�هديني�اعتناقه�لإلسالم،�ليس�هو

تجدر�اإلشارة�أيضا�إلى�أن�المكانة�التي�يحظى�بهـا�فـي�المجتمـع�المحلـي�����
البوسعادي،�تعود�إلى�احترامه�لسكان�المنطقة�وثقافتهم،�فهو�لم�يكن�معمرا�بل�كان�

تقر�نهائيا�في�مدينة�السعادة،�ألنه�وجد�فيها�كمية�كبيـرة�مـن���رحالة،�اختار�أن�يس
��صر�الدين.االضوء�أنارت�لوحاته�وروحه�ودفعته�لتغيير�عقيدته�واسمه،�ليصبح�ن

يقول�في�إحدى�مؤلفاته�(عرفت�اإلسالم�فأحسست�بانجذاب�نحوه،�وميـل�إليـه���
مـا�يكفـل�خيـر����فدرسته�في�كتاب�اهللا،�فوجدته�هداية�لعموم�البشر،�ووجدت�فيه�

اإلنسان�روحيا�وماديا،�فاعتقدت�أنه�أقوم�األديان�لعبادة�اهللا،�واتخذته�دينا،�وأعلنـت��
ذلك�رسميا�على�رؤوس�المأل)،�ويضيف�في�كتاب�آخر�(إن�اإلسـالم�جعـل�لـي����
السعادة�في�حياتي�الفنية�والدينية،�اعتناقي�لإلسالم�ليس�وليد�الصدفة،�فهـو�نتـاج���

��قة�لجميع�الديانات�لفترة�طويلة).ة�تاريخية�ودينية�معمدراس��دراية�وبعد

�
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دينيه�اإلسالم�واهتدى�بهديه�واتخـذه���أحب
�سنة� ،�وأعلن�دخوله�في�اإلسـالم��1913دينًا

حفل�جرى�فـي�الجـامع����ونطق�الشّهادة،�في
�تحت�إشراف�المفتي�الحنفي �بالعاصمة �الجديد
(الشّيخ�محمد�بوقندورة)�وتسمى�(ناصر�الدين)�
وقد�احتفل�المسلمون�بهذا�الحدث�وأقاموا�لـه��

��.15حفلًا�على�شرفه�في�نادي�التّرقي
وقد�اثار�اعتناقه�لإلسالم�حملة�خفية�مـن��

ت�الحملة�عندما�اصر�علـى��االفتراءات�واشتد
عمله،�فبدأ�خصومه�االروپيون�يقولون�عنه�بأنه�(خائن�العرب)،�ومع�ذلك�فقد�كان�

ومخلصا�في�اختياره�هذا�فقد�اطـاع�مـا����اوكان�جاداختياره�عن�دراية�نامة�للواقع�
ة�واحكام،�وهكذا�بـدأ�معجبـوه���دقّ�يمليه�عليه�ضميره،�فاتبع�المبادئ�الصحيحة�بكّل

��القدامى�ينقدون�فنه�بعد�اسالمه،�ومن�الغريب�ان�فنه�اصبح�في�نظـرهم�مشـبوها��
الفن�أصـبح���ولم�يستطع�هؤالء�أن�ينكروا�عليه�اسالمه،�فأخذوا�ينتقدون�رسمه،�هذا

بين�عشية�وضحاها�ال�يساوي�شيًئا�في�نظرهم�حتى�ان�آثاره�الهامة�أصبحت�فـي��
��.16نظرهم�(تنميقًا�استشراقيا)�بال�معنى
ي�مقدرته�الفنية�وتعمدت�األوساط�اإلعالمية�فـي��فولقي�صدودا�وجحودا�وقدحا�

خماد�ذكره،�وكـان��الغرب�التّعتيم�على�أعماله�التي�بلغت�الذروة�في�أواخر�أيامه�إل
ة�للسمعة�الجيربة�القاضية��هذا�بمثابة�الضـحفية�والصة�والفنيياسيدة�في�األوساط�الس

،�بالنّسبة�للكثير�مـن�المـؤرخين�التّـاريخ�الفاصـل�بـين������1913وأصبحت�سنة�
فشكل�إسالمه�صـدمة�أخـرى���،�17(المستشرق�الموهوب)�و(المرتد�صديق�العرب)

يليين�المستشرقين�على�وجه�الخصوص،�وهو�الذي�كـان��للفرنسيين�عموما�والتّشك
ينتظر�منه�التّبشير�بالمسيحية�وسط�األهالي�بالجزائر،�فوقع�ناصر�الدين�دينيه�بـين��
التّخوين�والمقاطعة،�وأقصيت�لوحاته�التي�كان�الطّلب�عليها�كبيرا�في�السابق�مـن��
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عن�الحقيقة،�العادل�بـين���الجوائز�والتّتويجات،�كّل�هذا�لم�يكسر�عزيمته،�فالباحث
النّاس�بالفطرة،�والمتطلع�لمعرفة�أدق�التّفاصيل�واصل�اشتغاله،�فقال�بالكتابة�عما�لم�

��ألن�دينيه�كان�مقتنعا�أن�اإليمان�هو�مفتاح�السعادة�األبديـة�تسعه�اللوحة�والريشة،�
شك�أنّه�تمنّـى��ن�له.�وال�يجراء�ما�فعله�هؤالء�المنتقد�اا�واحدكنًااذ�لم�يحرك�فيه�س

هذه�السعادة�وارادها�منذ�ان�تسرب�إلى�قلبه�اإلعجاب�بمظاهر�الـدين�اإلسـالمي���
��ودب�في�وجدانه�الشّعور�بالقلق�والحيرة�من�النّاحية�الدينية.

لقد�سجل�التّاريخ�لدينيه�مواقفه�المضادة،�وصراعاته�الحادة�ضد�ما�كانت�يسميه�
)،�ذلك�أنه�ساءه�ما�كان�يالقيه�األهـالي�مـن�إهانـة����(بالعفوية�االستعمارية�الغازية

��السلطات�االستعمارية�وظلمها�على�الرغم�من�أصله�الفرنسي.
سهم�فـي��أحضر�ناصر�الدين�حفل�تدشين�مسجد�پاريس�الذي��1926وفي�سنة�

)�سـنوات��3بنائه�وكان�هو�أحد�الممولين�األكثر�تحمسا�لهذا�المشروع،�وبعد�ثالث�(
)�أفريـل��7عزم�على�إتمام�دينه�بالحج�إلى�البقاع�المقدسة،�فكان�ذلك�في�السـابع�(�

،�رافقه�صديقه�سليمان�وزوجته�في�رحلته�الطّويلة�التي�خصها�بكتاب�(الحج�1929
الحديث�العهـد��(ان�صعبا�على�هذا�المستشرق�الفرنسي�إلى�بيت�اهللا�الحرام)،�وكم�ك

��أن�يترك�بوسعادة،�هذا�المكان�الذي�امتثل�أمامه�كأخ�أو�صـديق�حمـيم���)باإلسالم
عز�فراقهما،�فاعترته�حسرة�ال�مثيل�لها�وهو�يغادر�المكان�الذي�حـواه�واحتـواه���

إلـى�البقـاع���التّزم�به�ردحا�من�الزمن�رغم�شوقه�العريض�وأمله�الوهاج�وولزمه�
��.18وصحابته�الكرام��المقدسة�وإلى�رؤية�روضة�النّبي�والرسول�

ويبدو�أن�الحج�لم�يكن�متيسرا�له،�وخشي�الشّك�في�أمره�من�الحجاج�وسـلطات��
الحجاز،�فتدخل�له�األمير�(شكيب�أرسالن)،�ربما�بواسطة�(أحمد�توفيـق�المـدني)���

وعلى�مشاق�هذه�الرحلة�الطّويلة�،�19لدى�السلطات�المصرية�والحجازية،�وأتم�حجه
ـ�كتب�من�جدة�يقول:�(...�تركت�هذه�الرحلة�في�نفسي�انطباعا�لم�أشعر�ب ا�هـو��م

منها�في�كّل�حياتي،�فال�أحد�يمكنه�أن�يعطي�فكرة�عما�شاهدته�من�جوانـب���أسمي
ألفًا�مـن�النّـاس����250هذه�العقيدة�الوحدانية�من�حيث�المساواة�واالخوة�بين�حوالي�
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لف�االجناس�كانوا�مـزدحمين�الواحـد�بجانـب�اآلخـر�فـي�صـحراء�������من�مخت
��.20موحشة...)

المتابع�ألعمال�دينيه�يلحظ�أنها�تنتمي�إلى�مرحلتين�من�حياته:�مرحلة�ما�قبـل��
��اإلسالم،�ومرحلة�ما�بعد�اإلسالم؛�إذ�تصور�أعماله�التي�رسمها�قبل�اإلسالم�نسـاء

دخوله�اإلسالم�نساء�محجبات،�كـأن���عاريات،�بينما�تصور�أعماله�التي�أبدعها�بعد
اإلسالم�قد�غسل�ريشته�فأصبحت�ال�ترسم�إال�الجمـال�والطّهـر�والعفـاف،�كمـا�����
صورت�ريشته�مدينة�بوسعادة�التي�أحبها�وفق�أسلوب�فني�يقـول�عنـه�المـؤرخ����

امتاز�أسلوب�الحاج�ناصر�الدين�بالواقعية�التّقريريـة��:�«)�عفيف�البهنسي(الدكتور�
فرضتها�قوة�مالحظته،�وبذلك�كان�قريب�الصلة�بالنّاس،�ومع�أنه�رسام�دقيـق��التي�

بينما�يـرى�سـيد���».�إال�أن�مقدرته�التّلوينية�الخارقة�قد�أعطت�واقعيته�معنى�خاصاً
أحمد�باغي�أن�أعماله�أقرب�إلى�االنطباعية�بما�فيها�من�إثارة�خفية�على�الرغم�من�

الحياة�اإلنسانية،�أما�النّاقد�جان�لونوا�فيعد�فن��قربها�من�الجمهور�وتصويرها�معاني
دينيه�مرحلةً�من�مراحل�االستشراق�اإلفريقي�المهمة؛�لما�له�من�مكانة�كبيرة�فـي��

��الفن�التّشكيلي.
�بـرلين��متحف�مثل:�العالم؛�متاحف�من�الكثير�اقتنتها�خالدة،�لوحات�دينيه�ترك
�لوحاتـه��بعض�على�اطّلعت�وقد�طوكيو،�ومتحف�سيدني،�ومتحف�پاريس،�ومتحف
��لوحاته:��أبرز��ومن�الجزائر؛�زيارتي�خالل
��القطيع؛ -
��؛البدو -
��؛1896المهاري� -
��؛1912رأس�عربي� -
��؛1910ترقب�هالل�رمضان -
��؛1923ترقب�هالل�الفطر� -
��؛ينبوع�على�ضوء�القمر -
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��؛�1914امرأة�مسلمة�تصلي�على�سطح�بيتها -
��؛1929االنطالق�إلى�مكة�المكرمة� -
�.1913امرأة�مطلقة� -

،�وهي�لوحة�أكدت�الواقعيـة��1923و�كذا�لوحة�الخروج�من�المدرسة�القرآنية�
في�أعماله،�فالطّفل�الذي�يظهر�فيها�هو�شخصية�حقيقية،�اتضح�الحقًا�بأنه�الشّيخ�بن�

درايتـه���،سـنة��52حدودو�ابن�بوسعادة،�وقد�كان�إمام�مسجد�توفي�عن�عمر�ناهز�
ميزته�عن�الفنّانين�المستشرقين�اآلخـرين،�إذ�يمكـن����غة�العربية،قافة�واللّوفهمه�للثّ

،�بأنها�مشاهد�بشرية�واقعية�ومعاصرة،�وقـد��1900وصف�معظم�أعماله�قبل�سنة�
ركز�قبل�إسالمه�على�تصوير�المرأة�في�جانبها�الجسدي�والحسي�ولديـه�لوحـات���

رسـم��،�لكنه�وبعد�أن�زاد�اهتمامه�باإلسـالم،�بـدأ�ب��»النّساء�المستحمات«�عنوانها�
ة،�وقد�قدينيم�بوسعادة�للعالم�كجنة�اهللا�على�األرض.الموضوعات�الد��

رز�تطوره�وتغير�نظرته�لما�يحيط�به،�فالطّبيعة�والمجتمع�البوسعادي�فلوحاته�تب
��أخذا�القسط�األوفر�من�أعماله.

��
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1891لوحة�لفيضان�في�"وادي�المزي"�في�الجزائر،�(ناصرالدين�دينيه) �������������������������������������������� �

�
�لوحة�المتآمرين�بالليل�(ناصرالدين�دينيه)

�

��
لوحة�الصالة�(ناصرالدين�دينيه)،�والتي�تعني�التّواصل�وااللتّحام�بين�ثالثة�

.أجيال �
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لم�يقتصر�ناصر�الدين�على�ميدان�الرسم�فقط؛�فقد�كان�مولعـا�بالبحـث�عـن����
من�المؤلفات�ذات�الصبغة�االدبية،�التّاريخيـة���اًوالمطالعة؛�وهكذا�أنتج�عددالحقيقة�

والدينية،�ان�الكتابات�األدبية�التي�نشرها�وحده�أو�مع�صاحبه�سليمان�بـن�بـراهيم���
تشهد�على�رغبته�في�تصحيح�آراء�معاصريه،�في�ما�يتصـل�بنظـرتهم�الخاطئـة����

��.21أرادوا�ان�يعيدوا�لإلسالم�صفاءهلإلسالم،�انه�كباقي�المسلمين�االوفياء�
ه�رساملم�يكن�دينيا�مشهورا�فقط،�بل�كان�مفكرا�بالبحث�ا،�ا�وكاتبفقد�كان�مولع
،�سخر�قلمه�لنصرة�اإلسالم�والمسلمين؛�إذ�نشـر�آراءه�فـي���عن�الحقيقة�والمطالعة

ال�كثير�من�الكتب�التي�يتحدث�فيها�عن�اإلسالم،�وعظمته،�وسعة�أفق�علمائه،�وأنه�
يقيد�التّفكير�بقدر�ما�هو�يوسع�المدارك،�يرد�فيها�على�كثير�مـن�كُتّـاب�الغـرب����
المرجفين�المشككين�في�حقيقة�اإلسالم�وأهله،�منها:�أشعة�خاصـة�بنـور�اإلسـالم����
والشّرق�كما�يراه�الغرب،�الذي�تُرجم�إلى�العربية�تحت�عنوان:�آراء�غربيـة�فـي���

د�ونحن�فـي�واد)�يـرد�علـى�المستشـرق�����مسائل�شرقية،�وكذا�كتاب�(إنك�في�وا
وبعـد����المانس؛�القس�اليسوعي�الحاقد�على�اإلسالم�وعلى�نبي�الرحمة�محمـد��

عودته�من�الحج�ألّف�كتاب�(الحج�إلى�بيت�اهللا�الحرام)،�أما�كتابه�(محمـد�رسـول���
،�والذي�شاركه�في�تأليفـه�سـليمان�بـن�����اهللا)،�الذي�يصور�فيه�سيرة�الرسول�

يم،�فيعد�من�أهم�مؤلفاته،�وكان�قد�وضع�مقدمة�هذا�الكتـاب�الشّـهير�شـيخ����إبراه
�م،��1956األزهر�الدكتور�عبدالحليم�محمود�في�مارس�عام�

�وقد�ألف�أيضا�في�حياته�كتبا�عديدة�أخرى�على�غرار:
�؛1898شعر�عنتر�سنة�-
�؛1905لعبة�األضواء�سنة�-
�؛1902ربيع�القلوب�سنة�-
�؛1904التّغلب�عليها�سنة�آفات�األلوان�و�وسائل�-
��؛1906سراب�سنة-
�؛1910رواية�خضرة�-
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�.1911الفيافي�و�القفار -
كرس�آخر�سـنوات�حياتـه����هوبدراسة�بسيطة�لعناوين�مؤلفاته،�يتضح�بأن�ديني

ـ� دة�فـي��لدراسة�اإلسالم�و�المسلمين�و�تأثيرهم�على�العالم،�وقد�قدم�مداخالت�عدي
�1924اريس�للدفاع�عن�الدين،�أبرزها�مداخلته�في�سـنة��بملتقيات�فكرية�و�أدبية�ب

��.�دافع�من�خاللها�عن�النّبي�محمد�
شعر�ناصر�الدين�دينيه�بدنو�اجله�فكتب�وصيته�قبل�جنازته�والتـي�تمنـى�ان���

��ما�يلي:�تكون�إسالمية�تتلخص�في
���نص�الوصية

وليـدنا�(ابننـا)���الحمد�هللا�وحده،�وبه�نستعين.�إلى�محبنا�وأعز�النّاس�عنـدنا،��«
سليمان�بن�إبراهيم.�لو�كان�مـا��
جتني�(جاءني)�الموت�كتبت�في�
�مدونـة���� �(فـي �وراثتـي كتيبة
�أجـل)���� �بـاش�(مـن وصيتي)
يدفنوني�دفينـة�مسـلم�موحيـد����
ــتي� ــردوا�فريس ــد)،�وي (موح
(جثتي)�إلى�بوسعادة�لـو�كـان���
مت�في�فرانصه�(فرنسا).�الكن�
(لكن)�لـو�كـان�ماسيبتواشـي����

�كيفاش�(ك �تردوا�(تركتوها) يف)
�إلى�بوسعادة ».�فريستي�(جثتي)

نطلب�منك�تبني�«إلى�أن�يقول:�
قبر� �جبانـة���الي خرج�(خارج)

(مقبرة)�الموامين�(المؤمنين)،�تكتب�فيها�الشّهدة�(الشّهادة)�أني�مسلم�مادين�(بـدين)��
رسول�اهللا،�وتـدفن����خالص.�وأنا�شهدت�(أشهد)�أن�ال�اله�إال�اهللا،�وسيدنا�محمد�
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وعليك��.جة�متاع�لبستي�(مالبسي)�في�مضرب�فريستي�(في�مكان�جثتي)..فيها�حا
��.22»..�من�أبيك�دينيه،�آمين.السالم�ورحمة�اهللا�وبركته�(وبركاته)

الحـاج���سـقط��،1929ديسمبر��24يار�المقدسة�في�وبالفعل�عند�رجوعه�من�الد
ـ���ت�على�حياته،�وهكذاقضتحت�نوبة�مرضية��هناصر�الدين�ديني الة�أقيمت�لـه�ص

اريس،�وحسب�امنيته�عاد�ناصر�الدين�دينيـه�إلـى�بوسـعادة����بالجنازة�في�مسجد�
،�لكن�هذه�المرة�لم�يدخلها�مترجال�بل�جاءها�محموال�على�1930جانفي��12بتاريخ�

األكتاف،�ليعانق�وإلى�األبد�تراب�المدينة�التي�بادلها�الحب�بصدق�ومنحته�اإللهـام��
هذا�قبر�المرحوم�بمنة�الحـي��«الثلث:��شاهده�بالخطّبكثير�من�االهتمام،�وكُتب�على�

م،�واعتنق�ديـن�اإلسـالم���1861القيوم�الحاج�ناصر�الدين،�ولد�بتاريخ�مارس�سنة�
ثم�تال�هذه�األسـطر��».�م1929م،�ولبى�دعوة�ربه�بتاريخ�ديسمبر�سنة�1913سنة�

��ترجمة�لها�باللغة�الفرنسية.
،�هـي��»ا�وعرضها�شرقها�وغربهـا�فارحل�فأرض�اهللا�واسعة�الفضاء�طوله«�
نقش�أحرفها�الفنّان�المستشرق�الفرنسي�ناصر�الدين�إتيان�دينيه�علـى�أحـد�����عبارة

في�مدينة�بوسعادة،�أين�تعتلـي���جدران�بيته،�الذي�هو�اليوم�جزء�من�متحفه�الخاص
كيلومترات�من�المكان،�في�ضـريح�ال���3لوحاته�الجدران،�بينما�يرقد�هو�على�بعد�

داسته�عن�قداسة�أضرحة�األولياء�الصالحين،�كيف�ال�وهو�الـذي�اختـار���تختلف�ق
البقاء�وفيا�لمدينة�سحره�ضوؤها�فعشقها،�وتخلى�عن�حياته�الپاريسية�البورجوازيـة��

تحضرك�تفاصيلها�وأنـت�تتنقـل�بـين�����ليعتنق�دينها،�معلنًا�عن�ميالد�عالقة�حب�،
الشّرفية�بالمتحف�التـي�تحتـوي����أركان�المنزل�وزواياه،�وصولًا�إلى�قاعة�العرض

��لوحة�أصلية�أبدعتها�ريشة�الفنّان.�12على�
�مـن��يخصه�ما�وكّل�ألعماله،�خُصص�لاألو�الجزء�جزأين:�من�المتحف�يتكون

�التّقليـدي��بطـرازه��يسكنه�كان�الذي�منزله�فيه�انيالثّ�والجزء�وغيرها،�مخطوطات
�زواره�المتحـف��يسـتقبل��عليـه،��احفاظً�البسيطة�التّرميمات�بعض�عمل�تم�أن�بعد

أما�رسوماته�البالغة�المعاني�والجمال�وقطعه�الفنية�النّـادرة�ال���األسبوع،�أيام�طوال
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تزال�تزين�جدران�القصور�والمتاحف�وأشهر�المعارض�في�العالم،�وستظل�شـاهدا��
على�تلك�البيئة�الجزائرية�الحاضنة�التي�ألهمت�الكثيرين،�وكانت�نافذة�أطـل�منهـا���

�.العالم�علينا
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��الهوامش

��.11م،�ص1�،2002بهادي�منير،�االستشراق�والعولمة�الثّقافية،�دار�الغرب�للنشر�والتّوزيع،�ط�1
�22السيد�محمد�الشّاهد،�االستشراق�ومنهجية�النّقد�عند�المسلمين�المعاصرين�في�االجتهاد،�عدد��2

�.211-191م،�ص�1994السنة�السادسة�
�.311لثالث،�صالشّيخ�أحمد�رضا،�معجم�متن�اللغة،�الجزء�ا�3
�.52،�ص1929يوسف�جيرا،�تاريخ�دراسة�اللغة�العربية�بأروپا،�مطبعة�الشّباب،��4
�1سيد�أحمد�باغلي،�الفنّان�المبدع�في�الرسم�الجزائري،�الشّركة�الوطنية�للنشـر�والتّوزيـع،�ط���5

�.10ص
ـ��6 �1ر�والتّوزيـع،�ط�سيد�أحمد�باغلي،�الفنّان�المبدع�في�الرسم�الجزائري،�الشّركة�الوطنية�للنش

��.11ص
�2011نادية�قجال،�عنوان�الفنون�الشّعبية�في�لوحات�الرسام�ناصر�الدين�دينيه،�جامعة�تلمسان��7

��43-34ص
نادية�قجال،�الفنون�الشّعبية�في�لوحات�الرسان�ناصر�الدين�دينيه،�مذكرة�ماستر،�جامعة�تلمسان��8

�.39ص
�.16)�حياته�وافكاره،�دار�الخليل�قاسمي،�ص1929-1861ناصر�لمجد،�ناصر�الدين�دينيه�(�9

تنكرام�فاطيمة،�األسلوب�االنطباعي�عند�الفنّان�إتيان�دينيه،�مذكرة�ماسـتر،�جامعـة�مسـتغانم�����10
�.38،�ص2018

في�بوسعادة�لعائلـة�اسـتقرت�فـي�����1970سليمان�بن�إبراهيم�باعمر:�كاتب�مقاالت�ولد�سنة��11
��ببوسعادة.��1953بوسعادة�من�أصل�مزابي،�توفى�في

��.58-49نادية�قجال،�الفنون�الشّعبية�في�لوحات�الرسام�ناصر�الدين�دينيه،�جامعة�تلمسان�ص��12
�.2013ناصر�الدين�دينيه�حياته�وأفكاره،�دار�الخليل�للنشر�والتّوزيع�بوسعادة،��13
��.12،�ص3سيد�احمد�باغي،�الفنّان�المبدع�في�الرسم�الجزائري،�ط�14
��.411،�ص2اسم�سعد�اهللا،�تاريخ�الجزائر�الثقافي،�طأبو�الق�15
فاطيمة�تنكرام،�األسلوب�االنطباعي�عند�الفنّان�إتيان�دينيه،�مذكرة�ماسـتر،�جامعـة�مسـتغانم�����16

�.43،�ص�2018
�.14-12،�ص3احمد�باغلي،�الفنّان�المبدع�في�الرسم�الجزائري،�ط�17
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بيت�اهللا�الحرام�للحاج�ناصر�الدين�دينـي���بلقاسم�بلحارث،�جماليات�المكان�في�رحلة�الحج�إلى�18
،�ص�2013/2014والحاج�سليمان�بن�إبراهيم،�مذكرة�ماستر،�جامعة�العقيد�أكلي�محند�اولحـاج،��

28.
.416،�ص�2أبو�القاسم�سعد�اهللا،�تاريخ�الجزائر�الثقافي،�ط�19
.15،�ص3أحمد�باغلي:�الفنّان�المبدع�في�الرسم�الجزائري،�ط�20
م،�األسلوب�االنطباعي�عند�الفنّان�إتيان�ديني،�مذكرة�ماستر،�جامعة�عبد�الحميـد��فاطيمة�تنكرا�21

.44،�ص�2018/2017بن�باديس،�
.22،�ص3أحمد�باغلي:�الفنّان�المبدع�في�الرسم�الجزائري،�ط�22




�	ا����ّ����	�د	����ء	ا�����اق	وا�����اب	���  

 

183 

flflflflj×Ö�á^¹ù]�°Î†�jŠ¹]�l^Ú‚}ÃÖ]�p]†{{{{{flêe†�� 

�IäÓÞçâ�‚è†Çè‡æ�ØÛé��ë…^Ú�^Þû�ìˆfléÛjÚ�ífléÛ×Â�ïõ†Ö�íflé×é×��í¢^ÃŁÚI��
��

�J�<flÛ¦í{ÎøÊçe<Ýø‰ý]<Ìé‰<‚< <

<<Jtíe^ßÂ<H†ñ]ˆ¢]< <

saifalislamsaad@yahoo.fr���

�����
��ص:الملخّ�����
��والفكـر��،�العربـي��التّـراث�ة�في�دراسـة��بذل�المستشرقون�جهوداً�مهمّ�مة:مقد

جملة�من�اآلثـار���كانت�لدراساتهم�وأبحاثهم�وتحقيقاتهم�؛�ورة�اإلسالمي�منذ�مرحلة�مبكّ
؛��ةالمهمراساتر�التي�انعكست�على�تطوة�الدالعربي�فـي�مجـال�الفكـر�����ةواإلسالمي

ر�إلـى�طبيعـة�المنـاهج����ويكاد�يقع�اإلجماع�على�إرجاع�هذا�التطو�العربي�واإلسالمي
إضافة�إلى�طبيعـة����حقيقراسة�والبحث�والتّواألساليب�التي�استُخدمت�من�قبلهم�في�الد

ونوعية�المساءالت�المعرفيراساتزت�بها�ة�التي�تميالد�عالجـة��،�ةاالستشراقيوطريقة�م
�العربيـة�والكتابات��الدراساتر�على�ا�جعلها�تؤثّمم؛��الموضوعات�والقضايا�المطروحة

عاصرة�بطرائق�شتّواإلسالميحظي�الخطاب�االستشراقي�باهتمام�واسع�من��وقد،�ىة�الم
؛��ارسين�العربلدن�مختلف�الباحثين�والدباعتباره�ظاهرة�ثقافيصـل�بجملـة���ة�تتّة�غربي

على��وتنكب،�اإلسالمي�والعربي�رقالشّز�على�دراسة�العلمية�التي�تُركّمن�االهتمامات�
�ولغـة�،�ةومعيشـي�،�ةوأوضاع�اجتماعي،�ودين،�ق�به�من�تاريخالبحث�في�جميع�ما�يتعلّ

ـ�م�ة�لألمز�بشكل�رئيس�على�الحياة�الحضاريه�يركّفهو�توج،�وحضارة�وأرض �ةيرقالشّّ
فاالستشـراق����)عمر�فروخ(كتوروكما�يرى�الد،�والسيما�منها�حضارة�اإلسالم�والعرب

اهتمام�علماء�الغرب�بعلوم�المسلمين�وتاريخهم�ولغاتهم�وآدابهم�وعلومهم�وعـاداتهم��هو�
��ومعتقداتهم�وأساطيرهم.
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 -�خدمات�المستشرقين�األلمـان�للتّـراث�العربـي����ويرمي�هذا�البحث�الموسوم�ب:
إلى�تقديم�معالجة�� ماري�شيمل�وزيغريد�هونكهمعالجة�تحليلية�لرؤى�علمية�متميزة�آلنا�

ة�لمجموعة�من�الرزةتحليلية�المتمي؛��ؤى�العلمي�مت�مـن�لـدن�المستشـرقين����التي�قُـد
في�تطوير�البحث�العلمي��إسهامأي��مفادها�أن�؛ةويسعى�إلى�ترسيخ�قاعدة�عام،�األلمان

إال�إذا�طـورت�مجموعـة�مـن����؛��أو�اعتبارها�كذلك،�إثباتها�ال�يمكن�أن�يتم،�والمعرفة
الرركّ،�المادة�والموضوع�ؤى�الجديدة�التي�تمسآنـا���ز�بشكل�أساس�علـى�جهـود��وي)

تكاد�تكـون��؛��فالجهود�التي�بذلها�االستشراق�األلماني�؛�(زيغريد�هونكه)،�ماري�شيمل)
����أبرز�الجهود�على�اإلطالق.��
��أوالً:�مفاهيم�االستشراق:

ه�إلى�اسـم��الذي�ينب�-��بكسر�الراء�-��والمشرق�رقالشّّكلمة�االستشراق�مأخوذة�من�
التي�تنصرف�إلـى��؛�من�كلمة�شرق�فالمدلول�اللُّغوي�لكلمة�استشراق�مشتقّ؛��الموضع

ركيز�عليه�هي�حدود�المنطقة�التي�يقصـد�بهـا���ولكن�ما�يجب�التّ،�مسالشّناحية�شروق�
العربـي���رقالشّّالمقصود�هو��حيث�يقع�اإلجماع�تقريباً�على�أن؛��رقالشّمن�وراء�كلمة�

أن�اسم��فيرى؛��(رودي�بارت)�دد�يوضح�المستشرق�األلمانيوفي�هذا�الص؛��اإلسالمي
بل�إلى�العصـور��،�قد�يرجع�إلى�العصر�الوسيط،�وغيير�في�معناهض�للتّقد�تعر�رقالشّ

إذ�؛�في�وسط�العـالم��-��كما�قيل�–ط�يقع�القديمة�إلى�الوقت�الذي�كان�فيه�البحر�المتوس
ـ�(�إال�أن�لفظة،�كانت�الجهات�األصلية�تتحدد�بالنسبة�إليه )�قـد�تعرضـت�فـي�����رقالشّ

�أفريقيـا�فشملت�البالد�المفتوحة�في�؛�أعقاب�الفتوحات�اإلسالمية�لتغيير�آخر�في�معناها
�بـل�يخـتص���؛�رقالشّّفريقيا�ضمن�أمصر�وبلدان�شمال��ومنذ�تلك�الفتوحات�تعد�أيضاً

ة�فاق�على�صح.ويكاد�يقع�االتّ)1(المسمى�المغرب�أفريقياى�بشمال�غرب�االستشراق�حتّ
القاموس�الفرنسي(تعريفاً�في��حيث�نجد�؛�ؤيةهذه�الر(�حدد�االستشراق�بأنه�مجموعـة��ي

وفي�المجاز�يعني��ية�ولغاتهم�وتاريخهم�وحضارتهمرقالشّعوب�الشّالمعارف�التي�تتعلق�ب
مصطلح�أو�مفهوم�عام�يطلق�عادة�على�اتجاه�فكـري��وهو�،�رقالشّعندهم�تذوق�أشياء�

عنَى�بدراسة�الحياة�الحضارية�لألمرقالشّم�يودراسة�حضـارة�اإلسـالم���،�ةية�بصفة�عام
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ركّ(االستشراق)وهو�)2(ةوالعرب�بصفة�خاصـ�ز�علـى�دراسـة�لغـات����علم�ي �رقالشّ
وبعبارة�أكثر�دقة�وأشمل�هو�دراسـة��،�وحضارته�وتراثه�ومجتمعاته�وماضيه�وحاضره

�فسـية�جاهاته�النّواتّ،�وعلومه،�ولغاته�وتاريخه�وأديانه،�رقالشّيين�لحضارات�رقالشّغير�
وأحـوال�المسـلمين�فـي�شـتى�����،�والسيما�منها�حضارة�اإلسالم،�ةوأحواله�االجتماعي

ـ��الدراساتفهم�الذين�يقومون�ب�(المستشرقون)اأم�العصور فكـل�مـن�يقـوم����؛�يةرقالشّ
�أو�البحث�في�مختلف�قضـاياه�هـو�مستشـرق���،�أو�الكتابة�عنه�رقالشّّبتدريس�أحوال�

�الدراسـات�وينتجون�،�يكتبونو�الذين�ينتمون�إلى�الغرب�ونُلفي�من�يعرفهم�بأنهم�الكتّاب
هم�بـأنّ���وعرفهم�بعض�البـاحثين���المتنوعة�في�شتى�المجاالت�عن�الحضارة�اإلسالمية

صوا�جزءاً�كبيراً�من�حياتهم�لدراسة�خين�األجانب�الذين�خصالكتّاب�والمؤرجماعة�من�
�اريخية�واالجتماعيـة�للمشـرق�اإلسـالمي���ية�والتّالتّراثومتابعة�مختلف�الموضوعات�

تقنوا�ويتعلموا�اللُّغات�األصلية�لهذا�الجزء�مـن��فأضحى�من�الضروري�على�هؤالء�أن�ي
عريفـات��التّ�بيـد�أن�؛��دت�الرؤى�بشـأنها�قد�تعد�(مستشرق)�كلمة�أن�والحقّ�.)3(العالم

وقد�ُأطْلقت�هذه�اللفظة�علـى��،�صار�شرقيا�)مستشرق(معنى�كلمة��قيقة�تشير�إلى�أنالد
ـ�وتجرد�إلى�دراسة�بعـض�اللغـات���،�عالم�غربي�يهوى�إتقان�لغة�شرقية�كّل ية�رقالشّ

ـ��.�وتقصى�آدابها�العربيةكالفارسية�والتركية�والهندية�و ـ�طلبا�لمعرفة�شـأن�أم م�ة�أو�أم
كمـا��،�أو�علومهـا...�،�ودياناتهـا�،�وتاريخهـا�،�وعاداتُهـا��شرقية�من�حيث�أخالقُهـا�

ـ�المستشرق�شخص�يتعاطى�دراسة�اللغات�والحضـارات��.أن رسـام���أو�أي،�يةرقالشّ
الباحث�في�فـرع�مـن���.(المستشرق)وهو،�متخصص�في�تصوير�مناظر�ونماذج�معينة

ـ�فروع�المعرفة�التي�تتعلق�من�قريب�أو�من�بعيد�بهـذا�� �فيسـمى�مستشـرقًا��،�رقالشّ
ولو�كان�هذا�العـالم�يابانيـا�أو���في�المستشرق�أن�ينتمي�إلى�الغرب��ويشتَرِطُ�بعضهم.

أندونسيا�أو�هنديا�لما�استحق�أن�يوصف�بالمستشرق�ألنه�شرقي�بحكم�مولـده�وبيئتـه���
�)الغـرب�داللة�أكاديمية�من�وجهة�نظر�(وإذا�كانت�كلمة�المستشرق�تحمل�.)4(وحضارته

ابقة�فهي�أيضا�ال�تخلو�من�تعميم�على�كـل�مـن���السعريفات�كما�أشارت�إليه�بعض�التّ
الذين�يصبح�اللفظ��لـديهم�محـل����)يينرقى�بدراسة�حضارة�العرب�والمسلمين�(الشّيعنَ
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كعدم�اقتصاره�علـى��،�مختلفة�لها�ما�يسوغهاويصير�مثيرا�ألحاسيس��ك�واالرتيابالشّّ
�ياسـية��السوانصرافه�إلى�قضايا�ليس�أقلها�االحتواء�واألبعاد�،�واغل�العلمية�المجردةالشّ

هو�موقف�عقلي�كامن�فـي���كما�يعرفه�بعضهم�ألن�المستشرق�أو�االستشراق�بشكل�عام
ع�النفـوس�بمـا���وهو�أسلوب�منهجي�إلشـبا�،�حكميادة�والتّالسطبيعة�الغرب�من�حيث�

شـرقيا�بـالمعنى�الـذي�����رقالشّلكي�يصبح�هذا��رقالشّأن���بالتصور�يفترضون�مسبقا
كمـا�هـو���،�وليس�شرقا�بالمعنى�الحقيقـي�الصـحيح��،�فيستسلم�لمطالبهم،�يريدونه�هم

�ه�تصور�يضمون�فيه�كّل�ما�لديهم�من�مخلفات�ال�تمتُّ�إلى�الغـرب�بصـلة��.إنّ.)5(واقعه
فليس�هنـاك�تحديـد���؛�بالنسبة�إلى�نشأة�االستشراق�وبداياته،�واألفكاروقد�تباينت�الرؤى�

يستطيع�المتبصر�في�هـذا�المجـال�أن�يحـدد�����االستشراق؛�بحيثواضح�ودقيق�لنشأة�
�األخـرى�فيه�المنطلقات�األولى�الهتمام�االستشراق�بعلـوم�األمـم����تكون�بعينهتاريخا�
.�وقد�تعددت�)رقالشّ(�وتقاليدها�التي�كانت�تغطي،�وعاداتها،�وآدابها،�وعقائدها�وثقافاتها

وبعضها�اآلخـر��،�بعضها�يعطي�تاريخا�بعينه،�اآلراء�حول�البدايات�األولى�لالستشراق
الـث�ال��والـبعض�الثّ�،�أو�العالم�رقالشّيعطي�حقبة�أو�عصرا�من�العصور�التي�مر�بها�

��اق�الوصـول�إليهـا��وإنَّما�يعتمد�على�حوادث�أو�غايـات�أراد�االستشـر��،�يعطي�زمنا
بينما�يعزو�بعضهم�نشأة�االستشراق�إلى�صدر�اإلسـالم�بسـبب���ف؛�فجعلت�هي�البدايات

ومن�يومها�وقف�المسـلمون��،�وغزوة�تبوك،�احتكاك�المسلمين�بالرومان�في�غزوة�مؤتة
ويذهب�فريق�إلى�أن�الباعث�علـى�نشـوئه�هـي����،�والنّصارى�موقف�خصومة�سياسية

التي�كانت�نتيجة�لالشـتباك��؛��ليبيةالحروب�الصياسـي�والـديني�بـين�اإلسـالم����الس�
هناك�من�يرى�أن�فكرة�االستشراق�يمكن�أن�تكون�قـد���ة�في�فلسطينصرانية�الغربيوالنّ

وبـاألخص���صارى�في�األنْدلسوالنّموية�التي�نشبت�بين�المسلمين�بدأت�مع�الحروب�الد
واالسـتيالء�عليهـا�مـن�قبـل������)م�1085هــ/��433(��لة�عـام:�على�إثر�سقوط�طي

وارتباطها�المباشر�والجـدي��،�وهناك�رأي�آخر�ينظر�إلى�نشأة�االستشراق،�)6(صارىالنّ
يني�في�القرن�بفترة�ما�يسمونه�باإلصالح�الدوهو�عصر�بدايـة���ادس�عشر�الميالديالس

فكان�أول�عـالم�غربـي�بـرز�فـي�العمـل������،�الهجوم�على�العالم�العربي�واإلسالمي
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،�الذي�كان�مخلصا�للكنيسة�كل�اإلخـالص�؛��)وليم�باستيل(االستشراقي�هو�المستشرق�
�أما�الذين�يحاولون�تحديد�نشأة�االستشراق�تحديدا�علميا�قائمـا�علـى�حـدث�علمـي����

��)فيينـا��(م)�حينما�عقد�مـؤتمر��1312هـ/�712فيعودون�بنشأة�االستشراق�إلى�سنة:�(
ريالية�فـي��السو�واليونانية��والعبرية،�العربيةنادى�بإنشاء�كراسي�في�اللُّغات:�،�والكنسي

�ثـم�،�وسالمنكا،�وبولونيا�وأكسفورد،�باريس�وهي،�اپلجامعات�األربع�الرئيسة�في�أوروا
أي�كثير�من�الذين�كتبـوا�عـن���وقد�رأى�هذا�الر،�في�جامعة�خامسة�في�البالط�البابوي

ونجيـب��،�وعـدنان�وزان��وزقزوق�،ونذير�حمدان،�أمثال:�إدوارد�سعيد،�نشأة�االستشراق
أي�هو�األقـرب��ويرى�الباحث�الدكتور�(سعد�بوفالقة)�أن�هذا�الر،�...)7(وغيرهم�العقيقي

؛�وابإلى�الصنهيعطي�تاريخا�بعألنه�ي�،ادثة�علمية�محددة�بالزمـان�والمكـان���ويذكر�ح
علـى�اعتبـار�أنّـه�أكثـر������،�ارسين�وأخذوا�بـه�من�الدر�ـولذا�مال�إليه�كثي،�والنتائج

)من�اآلراء�التي�سبقته.���)ةأكاديمي��
��بداياته�وخصائصه:�ثانياً:�االستشراق�األلماني:

ة�في�الجامعـات��µواإلسالمي�العربية�الدراسات( )�صاحب�كتابرودي�بارت(يؤكد�
فقـد��؛��معترف�بها�من�الجميـع�ة�ة�علمياالستشراق�في�ألمانيا�هو�ماد�على�أن�)األلمانية

له�ذلك�االعتراف�تم�،مثّاالستشراق(�ةوتوشك�هذه�المادجامعـة���لة�في�كـلّ�)�أن�تكون�م
سـين��هناك�عدد�كبير�من�وظائف�المدر�ثم؛��من�الجامعات�بكرسي�رسمي�يشغله�أستاذ

ـ�كما�أن�المجتمـع�األورو�؛��ص�االستشراق�إلى�جانب�األساتذةوالمعيدين�في�تخص ي�پ
وللحفاظ���ازمة�إلجراء�بحوث�االستشراقف�المستشرقين�اإلمكانات�اللّتحت�تصر�يضع

ويكـاد�يقـع�اإلجمـاع�علـى�تصـنيف������،�)8(على�نشاطهم�التعليمي�في�هذا�المضمار
ودقة�المـنهج�،�والموضوعية،�زاهةل�من�حيث�النّاالستشراق�األلماني�في�المركز�األو��

يمكن�اعتبار�المدرسة�األلمانية�سـيدة�� « :هأنّ�)آيت�الفران�محمد(حيث�يذكر�أحد�الباحثين
ـ�،�عامة�رقالشّأولى�بامتياز�عندما�يتعلق�األمر�بثقافة� كمـا��،�ةوالعرب�المسلمين�خاص

ـ�الة�وعليه�الص�محمديمكن�اعتبار�البحث�في�المتن�القرآني�الكريم�وسيرة�النبي� الم�الس
وعلـى��،�االستشراق�عندهم�إلـى�يومنـا��مهمتين�أثيرتين�عند�األلمان�منذ�بدايات�حركة�
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الرغم�من�أن�البحث�في�اإلسالم�والعروبة�تاريخاً�وثقافة�ولغة�كانت�بداياته�األولى�فـي��
هذا�النهج�سـرعان�مـا�سـينتقل�إلـى�����أنّ��إالّ،�رحاب�الكنائس�وأديرة�علماء�الالهوت

الباحـث���ويذهب�)9(»يبسيج�وهالة�وتوبينج�مدرجات�الجامعة�الرائدة�عندهم�كبرلين�وال
�العربيـة��الثّقافـة�أكبر�تأثير�لالستشراق�األلماني�فـي����)�إلى�أنيدالسرضوان�(الدكتور

ـ��،�الكتابة�التاريخيةو�كان�في�مجال�التاريخ،�اإلسالمية �أثير�مـن�كتـاب��وجاء�هـذا�التّ
�العربيـة�تُرجم�الكتاب�مرتين�إلى�وقد��)وسقوطها�العربيةولة�الد(�الموسوم:��)فلهاوزن(

أما�في�المجـال�األدبـي���،�ة�أجيال�من�الباحثين�العربوأثر�في�عد�دمشقو�القاهرةفي�
من�أهم�الكتب�التي�أثرت�في�الجانـب��؛��لبروكلمان�)تاريخ�األدب�العربي(�فكان�كتاب:

وال�ينبغي�تجاوز�ما�تركه�مـن�تـأثير���،�واستفادت�منه�عدة�أجيال�من�الباحثين،�العربي
�بعنـوان:��العربيـة�الذي�صـدر�باللغـة����)نهضة�اإلسالم�(�دم�ميتز:أكبير�أيضا�كتاب�

وهـو���)هضة�في�اإلسـالم�عصر�النّ(أو��)ابع�الهجريقي�القرن�الر�العربيةالحضارة�(
وقد�طُبع�الكتـاب����ذروتها�الفنون�اإلسالميةو�العصر�الذي�بلغت�فيه�الحضارة�والعلوم

وكـذلك�كتـاب:���المصنفينو�اعتمدت�عليه�أيضا�عدة�أجيال�من�الباحثين،�وة�مراتعد�
ـ�في�أورو�العربيةأثر�الحضارة�(أو�)شمس�العرب�تسطع�على�الغرب( للمستشـرقة���)اپ

وقد�استعان�بـه�عـدد���،�واإلسالمية�العربيةوهو�كتاب�يتناول�الحضارة�،�زيغريد�هونكه
هام�وال�يزال�مصـدراً�مهمـاً�للطـالب����،�في�القرن�المنصرم�ارسينمن�الباحثين�والد

المعهـد��(�ومن�ناحية�أخرى�البد�من�ذكر�اإلسهام�الذي�قام�بـه��إلى�يومنا�هذاوالباحثين�
الذي�أنشأته�جمعية�المستشرقين�األلمان�في�بيـروت�خـالل����)يةرقالشّاأللماني�لألبحاث�

السـة��النّصوصوقد�أصدر�هذا�المعهد�عشرات��)م����/����(�راسية:نة�الدالعربي�
وعقـد�المـؤتمرات�العلميـة����،�واالنكليزيـة�،�باأللمانيةومئات�الكتب�المؤلفة�،�المحققة

ع�وتتنـو��بيعي�أن�تتعـدد�الـرؤى��الطّّومن�،�)10(نويةالسقافية�والمواسم�الثّ،�المتخصصة
اختلـف�البـاحثون�فـي�بدايـة������فقـد��؛�األفكار�فيما�يتصل�بنشأة�االستشراق�األلماني

بحيث�يسـتطيع�الباحـث���؛�تهدقيق�لنشأو�ليس�هناك�تحديد�واضحو،�األلمانياالستشراق�
اريخ�للبحث�عن�جـذور��صنا�في�عمق�التّغُ�فإذا؛��تاريخا�بعينه�أو،�حدد�سنة�معينةي�أن
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الث�عشر�مـيالدي�بدايـة�لتـاريخ�االستشـراق�����جعلنا�القرن�الثّ،�االستشراق�األلماني
ـ�أورت�كبـار�رجـاال���بأذهاننا�إلى�أحدلك�حينما�نتجه�ذو،�األلماني (االمبراطـور����اپ

إمبراطـور���وكـذلك�،�)�ملك�صقليةم�Frédéric 2 (���)1194�-1250اني)�(فريدريك�الثّ
شـاكا�فـي�الـدين�����العربيةب�ملماً،�الثّقافة)�كان�واسع�م1250-�1220جرماني�(ألماني)�(

يحكـم�دولـة���كونه�،�خفي�إسالمهلكنه�كان�يو�سلمألعله�و،�متجها�إلى�اإلسالم،�المسيحي
�قد�شجع�اآلداب،�واإلسالميةو�العربيةوالمطالعة�للكتب�،�شغوفا�بالقراءةكان�،�ومسيحية

كـان��،�ويـور�الطّّهو�بحـث�فـي�علـم����و�يدالص�في�فن�كتابا��ألف،�والعلومو�الفنونو
و،�عاصرامو�)م1248ت:(�بات�المسلم�ابن�البيطاربعالم�النّ�عجباممسـته�نفحـات����بعد�أن

ـ���لفطاحاجتذب�إليه�،�الفكر�العربي�المنعشة لك�ذالعلماء�من�العرب�المسلمين�ضـاربا�ب
�تهجمـات.�و�ومانية�المسيحية�من�تحريماتكل�ما�صدر�عن�الكنيسة�الربعرض�الحائط�

العربـي��و�الجرمـاني��أنهكذا�رأينا�و��كون�إلى�الفكر�اإلسالميلم�يكن�أبدا�ليخيفه�الرو
ظرة�الواضحة�هي�النّو�أال،�فة�التي�افتقدها�كبار�علماء�الغربه�الصذيتصفان�كالهما�به

بيعيـة�كمـا���الطّّاألمور��عيا...فهما�وحدهما�من�و�لألشياءة)�يبيعة�الحقيقالطّ(�إلىة�ذالناف
دون�مـا�أي�حكـم�مسـبق�كيـف������–حدهما�من�عرفا�و�هما،�وذاتهيقول�"فريد�ريك�"�

هناك�مـن�جعـل���،�و)11(كيف�يستكشفان�الواقع�المحسوس،�وكيف�يفحصان،�والحظاني
(فـرديش)���وقالد�أرسلحينما��ذلكو؛��األلماني)�بداية�لتاريخ�االستشراق�م��1633(�:سنة

الثين�مجموعـة�مـن���في�أثناء�حرب�الثّ�)جوتروب(و�)شليزفيج�هولشتين(�دوق�الثالثّ
وقـد�دامـت�����األتـراك�ضد��معهم�حالفروسيا�للتّو،�فارس��إلى�ثالثين�رجالو�أربعة

جسرا�ثقافيا�عبرت��أقامت�أنها�إال،�لم�يتحقق�المرجو�إنحتى�و،�وخمس�سنوات�حلةالر
ادم�(�:كتـاب��الرحلة�أنتجت�هذهقد�،�ويةرقالشّّالحضارة��إلىبخاصة��األلمانو�أوربا�إليه

كثيـرا���الذي�أثر�)كلستان�سعدي(�كما�قام�بترجمة��)يةرقالشّحلة�صف�الرو�(�:اوليري)
فـي���إالّبدايتـه�الحقيقيـة����أاالستشراق�االلماني�لم�يبد�أنيبدو�و�.)12(األلمانيفي�األدب�

)��مـن�أوائـل����م1774-�1716(� (رايسـكيه)��يعد،�ومن�عشر�الميالدياوائل�القرن�الثّأ
دراسـة�الحضـارة���،�والعربيـة�المستشرقين�األلمان�الذين�وقفوا�حياتهم�على�تعلم�اللغة�
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نشر�ترجمة�التينية�لجزء�مـن��،�واريخ�اإلسالميفقد�كتب�بحثا�عاما�في�التّ؛��اإلسالمية
جـزءاً�مـن�ديـوان����،�ومجمع�األمثال�للميداني�نشر�مقتضبات�منو�)أبي�الفداء�(تاريخ

�ترجمة�التينية�بتفسـير�و�متنا�)حاسابن�النّ(حقق�معلقة�طرفة��بن�العبد�بشرح�و�المتنبي
��شعر�المتنبـي�و،�أبي�تمامو��حماستي�البحتري،�ومع�مقارنتها�بديوان�الهذليين،�حواشو
علمي�من�المتعصبين�الـذين�ليسـت���و�الضطهاد�فكري��قد�تعرض،�و)13(أبي�العالءو

والحقيقة�التي�تبدو�واضـحة�هـي�أن�عنايـة�المستشـرقين�����،�)14(لدراساتهم�قيمة�علمية
سـنة:���)فلهلم�بوستل(�فقد�نشر�األلماني؛�قد�انطلق�منذ�فترة�مبكرة،�العربيةاأللمان�باللّغة�

كما�هي�الحال��-��ه�صدر�بالالتينيةأنّ�بيد،�العربيةل�في�قواعد�اللّغة�)�كتابه�األوه1538(
ـة�وقد�زاد�نشاط�واهتمام�األلمان�ب،�-��ا�في�ذلك�الوقتپائدة�في�أوروالسبشـكل���العربي

��وهي�فتـرة�طويلـة�نسـبياً���،�اسع�عشراني�من�القرن�التّصف�الثّوغزير�منذ�النّ،�مكثف
وقـد�نبـع���،�عليميـة�والكتـب�التّ��العربيةواألبحاث��الدراساتصنفوا�خاللها�كثيراً�من�

ولكـن�المـنهج���،�ابق�من�تأثرهم�الواضح�بالدرس�اللُّغوي�عند�العربالسّاهتمامهم�في�
إذ��؛�ارس�الغربي�في�تناول�لغته�هواللُّغوي�العربي�ال�ينسجم�في�جوهره�مع�ما�ألفه�الد

المألوف�في�الغرب�على�قواعد�وأس�ظريـة�اليونانيـة�التـي����س�النّيسير�الدرس�اللغوي
وهي�تخالف�بشكل�كبير�التفكيـر�اللُّغـوي�عنـد�����)ديونيسيوس�تراكس(�دعائمهاأرسى�
�العربيـة�ظرية�اللُّغوية�ولذا�فقد�أخذ�المستشرقون�يبتعدون�ابتعاداً�تدريجياً�عن�النّ،�العرب

وطريقـة��،�مستقالً�استقالالً�بعيداً�من�حيـث�المصـطلح���العربيةإلى�أن�أصبح�وصف�
)�الـذي��فولف�ديتريش�فيشـر�(�بجالء�في�كتاب�المستشرقوقد�اتضح�ابتعادهم�،�فكيرالتّ

ل�أمـا�الجيـل�األو���)م1972(�وقد�نشره�سـنة:��الفصحى�العربيةنحو��خصصه�لدراسة
فقد�كان�تأثرهم�واضحاً�بالتفكير�اللُّغوي��)ركندورفو(�)كاسباريو(�)فاليشرمثل(،�منهم

�)سـوتزين�نقص�هذا�التأثر�تدريجياً�إلـى�أن�أصـبح�بدرجـة�أقـل�عند(�����ثم،�العربي
ظريـة��أصبح�الدرس�اللّغوي�يقعد�عند�المستشرقين�علـى�أسـاس�النّ���ثم�)بروكلمانو(

وقد�اهتم�المستشرقون�األلمان�األوائل�بالفصـحى��،�قليدية�ذات�األصل�اليونانيالغربية�التّ
الفصـحى���العربيـة�انصبت�جهودهم�على��ثم،�الكالسيكية�العربيةية�التي�أسموها�التّراث
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وقـد���)15(والعاميات�المعاصـرة�،�المعاصرة�المكتوبة�العربيةالتي�وسموها�ب،�المعاصرة
)�االتجاهات�األساسية�الهتمام�المستشرقين�األلمـان��إسماعيل�أحمد�عمايرة(�حدد�الباحث

وقـد�تميـزت�أعمـال����،�يـة�التّراثل�الفصحى�االتجاه�األو�في�اتجاهين:�العربيةباللّغة�
واستخالص�،�ية�بقصد�فهمهاالتّراث�النّصوصالمستشرقين�في�هذا�االتجاه�بالتركيز�على�

بـل��،�وهم�ال�يتوقفون�في�ذلك�عند�نصوص�عصور�االحتجاح�اللغـوي�،�القواعد�منها
ـ��،�وصوالً�إلى�العصر�الحديث�يتجاوزون�ذلك�إلى�العصور�الالحقة ي�والمالحظـة�الت

�وعية�من�الكتـب�المعاصرة�قلّما�تُبحث�في�هذه�النّ�النّصوصأشار�إليها�الباحث�هي�أن�
كمـا��،�ها�تعد�عندئذ�استمراراً�للنمط�القديمالفصحى�المعاصرة�فإنّ�النّصوصولو�درست�

ولذلك�فقد�كانت�بدايـة��،�رفية�والمعجميةحوية�والصالنّ�العربيةم�يعتمدون�على�الكتب�هأنّ
بما�في�ذلك�الكتـب��،�بعامة�التّراثجهودهم�في�القرن�المنصرم�تُركز�على�تحقيق�كتب�

ومن�بـين�األعمـال�التـي�ُأنجـزت�مـن�لـدن�������،�وترجمة�بعضها�إلى�لغاتهم�اللُّغوية
�وشـرحه�المنفصـل�البـن�يعـيش����،�لكتاب�سيبويه�)يان(�ترجمة�المستشرقين�األلمان

)�دايتريسـي�(�وترجمة،�اإلنصاف�في�مسائل�الخالف�األنباري:�)�لكتاب�ابنفايلونشر(
كمـا�تركـزت�إنجـازاتهم����،�)�لألجروميـة�ترومب(�وترجمة�لشرح�األلفية�البن�عقيل

بيل�مجموعـة��السإذ�أخذ�جهدهم�في�هذه�،�المعرفية�على�وضع�الكتب�اللُّغوية�باأللمانية
ـ��والكتب��المختارة�النّصوص�ومن�بينها:،�رائقالطّمن� النّصـوص�ف؛��ةاللّغويـة�العام�

ة�النّصوصها�تسعى�إلى�استيعاب�نماذج�مختلفة�من�زت�بأنّالمختارة�تميفي�شتى��العربي
�وليس�فيها�قواعد�وتمـارين�،�نوع�في�أغراضها�األدبية�والفكريةواتسمت�بالتّ،�عصورها

�النّصـوص�وكثيراً�مـا�تضـم���،�ها�تحتوي�على�فهرس�يترجم�الكلمات�الصعبةغير�أنّ
الـب��الطّينهض�،�وص�مع�طالبه�في�العادةويقرأ�األستاذ�النّ،�المختارة�نصاً�نحوياً�تراثياً

وشارحاً�مـا�فيـه�مـن����،�ص�محلالًيقف�بهم�األستاذ�على�النّ�ثم،�بترجمة�بعض�الجمل
يستخرج�ما�فيه�مـن�قواعـد�صـوتية�أو�صـرفية�أو������ثم،�إشارات�فكرية�أو�حضارية

الذي�نبه�في�مقدمة�مجموعتـه���؛�)مختارات�هاردر(�المختارات:ومن�بين�هذه�،�نحوية
وهدفه�هو�أن�يعطـي�المـتعلم���،�درب�على�القواعد�اللغويةعليمي�والتّأنه�ينشد�الجانب�التّ




�	ا����ّ����	�د	����ء	ا�����اق	وا�����اب	���  

 

  
192 

 

  

مـن���النّصوصوقد�تضمنت�مختاراته�مجموعة�من�،�العربي�بعمومه�التّراثفكرة�عن�
التـي�تُصـور�الحيـاة�االجتماعيـة������النّصـوص�وجملة�من�،�القرآن�الكريم�والتفسير

��.)16(اريخيةاألدبية�والتّ�النّصوصإضافة�إلى�بعض�،�واالقتصادية
وقـد��،�كما�أولى�المستشرقون�األلمان�اهتماماً�بالغاً�بالفقه�اإلسالمي�على�وجه�التحديد

وذلـك��،�)�رائد�المدرسة�االستشراقية�في�دراسة�الفقه�اإلسـالمي�جوزيف�شاخت(�يكون
ومن�أبرز�المستشرقين�األلمـان��،�يمحمدالفقه�الو�المدخل�إلى�الفقه�اإلسالمي�في�كتابيه:

الـذي�يعـد�عميـداً�����م)�1888-�1801(�)هـانري�فاليشـر���(اسع�عشـر��في�القرن�التّ
فقد�حقق�طائفـة�مـن���؛��حقيقزة�في�التّوذلك�بأعماله�العلمية�المتمي،�للمستشرقين�األلمان

ليـاقوت���»معجـم�البلـدان��«و،�للمقري�»يبالطّنفح�«نذكر�منها:��العربيةأمهات�الكتب�
ـ�،�الكامل�للمبردو،�ديمالبن�النّ�»والفهرست�الحموي �اريخ�البـن�األثيـر��والكامل�في�التّ
�)كارل�بروكلمـان�(�ونذكر�من�بين�المستشرقين�األلمان�المنصفين�أيضا�:،�)17(وغيرها

وصنّف�باأللمانية�كتابه�المشـهور:��،�وهو�عالم�بتاريخ�األدب�العربي�م)�1865/1956(
وهو�كتاب�قيم�جمع�فيه�ثلـة�مـن���،�العربيةوقد�تُرجم�إلى�اللغة���)تاريخ�األدب�العربي(

بقات�الطّّعلى�نمط�كتب�،�وغيرهم،�وفالسفة،�وعلماء،�وشعراء�األدباء�العرب�من�كُتّاب
�في�مختلف�فـروع�العلـوم���العربيةوالمؤلفات�،�وهو�يذكر�أسماء�المصنفات،�راجموالتّ

�لحـاجي�خليفـة���نـون�وكشف�الظّ�ديمواآلداب�على�أسلوب�فهرست�ابن�النّ،�والمعارف
تـاريخ���منها:،�ولبروكلمان�كتب�أخرى،�وفهارس�المكتبات،�وغيرهما�من�معاجم�الكتب

ـ�ومعجـم�للغـة���،�باأللمانية�العربيةوكتاب�في�نحو�اللُّغة��عوب�اإلسالميةالشّ رياليةالس�
نظرة�الفاحص�الخبير�على�األدب�العربي�في�مختلـف���)بروكلمان(وغيرها.�وقد�ألقى�

ـ�الكتب�التي�تُسـاعد��من�أهم��تاريخ�األدب�العربي�أزمنته�وأمكنته.�ويعد�كتابه: الب�الطّّ
قـد���)بروكلمان(الباحثين�على�معرفة�أماكن�المصادر�والمراجع�التي�تُهم�أبحاثهم.�ولكن�

��)مولود�قاسـم�نايـت�بلقاسـم���(وقد�ذكر�بعض�هذه�األخطاء�،�أخطأ�كثيرا�في�كتابه�هذا
ادس�للتعـرف��السّؤون�الدينية�الجزائري�األسبق�في�الملتقى�الشّعليم�األصلي�ووزير�التّ

وبالنسـبة�إلـى����)18(�م)�1972/هـ�1392(��على�الفكر�اإلسالمي�المنعقد�بالجزائر�سنة:
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مـرة��فهو�يصنف�عادة�ضـمن�الز�،�سة�االستشراقيةمن�المؤس�)كارل�بروكلمان(�موقع
يفرض�نوعـاً��-��في�معظمه�-�كونه�خاض�في�مجال�معرفي؛�المعتدلة�من�المستشرقين

حليـل��قـد�والتّ�أكثر�مـن�اعتمـاده�النّ��،�العتماده�الوصف�واإلحصاء�؛�من�الموضوعية
على�أقل�،�يخفف�من�حدتهأو�،�مما�يوحي�بغياب�البعد�اإليديولوجي�؛�والمناقشة�والجدل

��اللُّغويـة�كثيـراً���الدراسـات�فقد�انكب�هذا�المستشرق�المعروف�على�االشتغال�ب،�تقدير
وبعد�أن�انتقل�إلى�التـأليف��،�اميةالسوفقه�اللُّغات�،�اميةالسّفألف�في�النحو�المقارن�للغات�

بيبليوغرافياً�في�أساسه�مما�عمالً��)تاريخ�األدب�العربي(�كان�كتاب:،�في�األدب�العربي
مـن�أخطـاء����)كارل�بروكلمان(�وما�وقع�فيه،�ال�يخرجه�من�دائرة�الوصف�واإلحصاء

��.)19(يةفي�هذا�الكتاب�يعده�بعضهم�مما�يقع�ألي�باحث�وال�دخل�فيه�للهوى�وسوء�النّ
حسـن��كتور(أجراه�معه�الباحث�الد�)أولريخ�مهلم(وفي�حوار�مع�المستشرق�األلماني

�الثينيـات�ة�حتـى�الثّ�)�ذكر�أن�ألمانيا�بقيت�مركزاً�من�مراكز�االستشراق�الهاماألمراني
ازية�كثيراً�من�المستشرقين�األلمان�واليهود�األلمان�علـى�أن��عندما�أرغمت�الحكومة�النّ

التي�شهدت�بعـد��؛�ة�حدة�األمريكيتهم�إلى�الواليات�المتّوقد�غادر�أكثري،�يغادروا�ألمانيا
وقد�تركز�االستشراق�األلماني�أكثر�مما�كـان�فـي���،�يةرقالشّماً�رائعاً�في�العلوم�ذلك�تقد

�كما�نبه�في�هذا�الحوار�إلى�أن�الذي�يطالع،�التاريخية�واألدبية�الدراساتفرنسا�مثالً�في�
�حاضرة�حضوراً�قويـاً�،�ةة�واإلسالمية�خاصية�عامرقالشّّ�الثّقافةيرى�أن��ةعام�)غوته(

هم�يمثلون�نوعاً�بأنّ،�ينوجماعة�من�األدباء�الغربي،�ارسين�نعتهلبعض�الد�إلى�درجة�تتيح
األلمانية�هـي�عالقـات����العربية.�والحق�أن�العالقات�األدبية�)20(من�االستشراق�األدبي

شرقاً�من�أوجه�التواصل�األدبي�والحـوار�الثّ�متميـ���زة�وتمثل�وجها�م م�قـافي�بـين�األم
)�عبده�عبود(د.�المهتمين�باألدب�المقارن�في�الوطن�العربيحيث�يذكر�أحد�؛��عوبالشّو

وتُـدرس����وآدابهـا��العربيـة�أن�في�الجامعات�األلمانية�مجموعة�كبيرة�من�أقسام�اللُّغة�
وتوضع�رسائل�جامعية�،�وعلوم�اإلسالم�وأقسام�أخرى�في�كل�أقسام�االستشراق�العربية

قافـات��فدراسـة�اللُّغـات�والثّ��؛�وحديثهوتكتب�أبحاث�في�مضمار�األدب�العربي�قديمه�
واآلداب�األجنبية�في�الجامعات�األلمانية�تشمل�عدداً�كبيراً�جـداً�مـن�اللُّغـات�واآلداب����
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��لغة�أجنبية�ميداناً�يعمل�فيه�عدد�كبير�من�المدرسـين��العربيةوقد�أصبح�تعليم�،�األجنبية
�اتهـا�التي�تقيم�مؤتمراتها�وتصدر�أدبي؛�)العربيةرابطة�مدرسي�(مما�شجعهم�على�إنشاء�

الئمـاً�السـتقبال�األدب�العربـي�فـي�������وفي�ضوء�ذلك�يمكن�القول�إنهناك�ظرفـاً�م
��.)21(ألمانيا
��:معالجة�تحليلية�لرؤى�علمية�متميزة�آلنا�ماري�شيمل�وزيغريد�هونكه�ثالثاً:��

ـ�عاشقة�؛�(آنا�ماري�شيمل)�جهود�إن�:��)22(آنا�ماري�شيمل-�1 واضـحة��،�رقالشّ
��تـه�ياروحانبحـب���ولعـة��م��كانت�فقد��؛��وبارزة�في�المدرسة�االستشراقية�األلمانية

مـن�بينهـا���،�ة�جامعات�شرقية�وغربيةودرست�في�عد،�لغاتهو�رقالشّثقافات�فدرست�
وهـي�مـا����)ماربورغ(�حيث�عينت�أستاذة�مساعدة�في�االستشراق�في�جامعة�؛�ألمانيا

كـاآلداب��؛��واإلسالم�رقالشّوكانت�تُدرس�مختلف�المواد�عن��بابالشّتزال�في�ريعان�
وقامـت��،�سافرت�إلى�تركيـا��ثم،�اريخاإلسالمي�والتّ�والفن�ركيةوالفارسية�والتّ�العربية

�ركيـة�وكانت�تُحاضر�باللغة�التّ،�ريعة�اإلسالميةالشّدريس�في�جامعة�أنقرة�في�كلية�بالتّ
�وعينت�أسـتاذة�لـألدب�العربـي���،�إلى�ألمانيا�وعادت��ركي�القديمكما�درست�األدب�التّ

الشّوسنُركز�في�هذا���»بون«�ين�اإلسالمي�في�جامعةوالدة�ق�على��بعض�الرؤى�العلمي
فدراساتها���ومي)ين�الر(جالل�الدوخاصة�مجمل�أعمالها�عن؛�التي�قدمتها�في�مصنفاتها

متعدراسـات�و،�باإلسالمعريف�والتّ،�صوفوجلّها�يتعلق�بالتّ،�عةدة�ومتنواإلسـالمية���الد
تخصنها:ــنذكر�م،�وغيرها،�صةالم����

أخـي��(و،�وهي�رسالة�جامعية�)الخليفة�والقاضي�في�مصر�أواخر�عصر�المماليك�(
–هور�البـن�إيـاس���بدائع�الزهور�في�وقائع�الد(:�كتابو�)إسماعيل:ذكريات�عن�تركيا

�)إلـى�األلمانيـة���العربيـة�ترجمة�مـن��(�ارات�من�مقدمة�ابن�خلدونـمختو�)-�دراسة
واألسماء�اإلسـالمية�مـن����العربيةوتعليم�اللغة��عر�العربي�المعاصرالشّمختارات�من�و

�جاويدنامـة��ترجمت�له�عدة�دواوين�هـي:�(�إقبال�الالهوري�محمدو�علي�إلى�الزهراء
لقد�كانت��تُركز�جهودها�على�نقد�أعمال��)وزيوم�عجم،�رقالشّورسالة��وجناح�جبرائيل

وركزت�على�العالقـة��،�صوف�والمتصوفينكما�اهتمت�بالتّ،�وتهتم�بتقويمها�المستشرقين




�	ا����ّ����	�د	����ء	ا�����اق	وا�����اب	���  

 

195 

كمـا��،�دين�في�الفكر�اإلسالميوسعت�إلى�إبراز�دور�المجد،�عر�واألدبالشّديدة�بين�الشّ
ولقد�اتبعـت��،�واهتمت�باآلداب�اإلسالمية،�نبهت�إلى�دور�المرأة�في�المجتمع�اإلسالمي

فقـد��؛�بحوثها�اإلسالمية�ارتكزت�من�خاللها�على�تعلم�لغـة�المـادة��منهجية�متميزة�في�
وكانت�حصيلة�ذلك�تعلمهـا�سـت���،�كانت�ال�تكتب�عن�أي�مادة�إال�بعد�أن�تتعلم�لُغتها

��فاعل�الروحي�والوجداني�مع�المـادة��إضافة�إلى�التّ،�وست�لغات�أوروبية،�لغات�شرقية
فإنها�تتفاعل�روحياً�ومعنويـاً��،�أو�الفن�صوف�أو�اإلسالمعر�أو�التّالشّفعندما�تكتب�عن�

ولـم�تكتـف���،�أثيريةبسبب�قدرتهما�التّ؛�عر�واألدبالشّوتُركز�أيضاً�في�،�مع�الموضوع
وتتحـاور��،�ها�تلج�إلى�وسط�المجتمعبل�إنّ،�واآلداب�في�محتويات�الكتب�الثّقافةبدراسة�

�في�الهند�وباكستان�وتركيـا�وقد�قامت�بهذا�النهج�،�اس�العاديين�إلى�جانب�المثقفينمع�النّ
كانـت��؛��في�جامعـة�هارفـارد���الثّقافةوحينما�كانت�تحاضر�عن�المعارف�اإلسالمية�و

وإنمـا�علـيهم�زيـارة�المتـاحف�����،�ظريـة�تنصح�طالبها�بعد�االقتصار�على�الكتـب�النّ�
��فضالً�عن�زيارة�البلدان�والمدن�واآلثـار�اإلسـالمية��؛��والمهرجانات�واألماكن�التاريخية

آنـا��(�.�وقـد�سـئلت��)23(اإلسالمية�بشكل�أفضل�الثّقافةيتمكنوا�فهم�اآلداب�والفنون�وحتى�
ومـي��وأنت�قد�عشت�مع�موالنا�جالل�الدين�الر�ين�المثنويـلماذا�ال�تترجم�)ماري�شيمل

��الذي�كتب�مقدمة�كتابهـا�؛�)عبده�محمدخالد�(�ويوضح�الباحث،�ال�أستطيع�فأجابت:�عمراً؟
ينموالنا�جالل�الد�كانت�شيمل�تعرف�من�اللُّغات�ما�ال�يعرفه�غيرها�مـن���فيقول:�وميالر

بشخصـيات�صـوفية�مـن�الهنـد������رقالشّوكانت�سبباً�في�تعريف�،�دارسي�اإلسالميات
ند�وتركيا�لم�يسمع�عنها�من�غيرها...كانت�تسـتطيع�أن�تتـرجم�أعمـال����السوالباكستان�و

قدرة�على�نقل�هذا�العالم�الثري�إلـى�أي���الرومي�كما�فعل�نيكسون�لكنها�لم�تفعل...لم�تملك
ومـي...رأت�شـيمل�أن���مهما�كانت...فكّل�اللُّغات�تعجز�عن�نقل�عالم�موالنـا�الر�،�لغة

فتجاوزت�األزمان...تعتبر�،�رسالة�اإلسالم�أوسع�من�أن�تستقل�بها�منطقة�أو�يحدها�زمان
ـ���،�شيمل�من�أهم�المستشرقين�في�العصر�الحالي ـ�ي�وهي�محل�ثقـة�وإجمـاع�ف �رقالشّ

وكونت�جيالً�وأطرت�الكثيـر��،�طُلب�منها�أن�تدرس�في�أمريكا�وتركيا�فأجابت،�والغرب
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اسـة�والزعمـاء���السوجابت�بالد�اإلسـالم�والتقـت�ب��،�الذين�طوروا�درسها،�من�الباحثين
��.)24(�.عبي�لها�أهم�وأنفعالشّكريم�وكان�التّ،�وكُرمت�هنا�وهناك

موالنـا���ومي�في�كتـاب�ين�الرمشرقة�عن�جالل�الدصورة��)آنا�ماري�شيمل(�قدمت
جالل�الدوميين�الر��كما�أضـاءت�علـى���،�مانوتساءلت�عن�كيفية�تجلي�حياته�عبر�الز

وأصـوله���قيقة�المتعلقة�بنشأتهساؤالت�المعرفية�الدوطرحت�مجموعة�من�التّ،�بيئته�العائلية
�تصل�بوالـده�الـذي�أثـر�فيـه����حيث�نجدها�تجيب�عن�تساؤل�ي؛��من�ناحية�والده�ووالدته

...هذا�ويبقى�الموضوع�معلّقاً�بالنسـبة���«�فتقول:،�دقيق�في�أسرة�أمهوتسعى�كذلك�إلى�التّ
ة�العشق�الرـ�(�كما�وصفه�أحمد�الغزالي�في،�قيقلمدى�تأثره�بصوفي ومـن�ثـم�����)وانحهس

مدى�تأثيره�على�التكوين�الروحي�البنه�جالل�الدعالقتـه���ومي...إن�أمر�احتمـال�ين�الر
هـذا�ويـدعي����ريقة�الكبراوية.الطّس�مؤس؛�ينهو�أقرب�ما�يكون�إلى�نجم�الد،�صوفبالتّ

ديق�أول�خلفاء�اإلسـالم�البعض�أن�عائلته�من�جهة�أبيه�تعود�في�نسبها�إلى�أبي�بكر�الص�
�وال�زلنا�نفتقر�إلى�المعرفة�اليقينية�لخلفية�نسـب�العائلـة��،�فيه�بعد�وصحة�ذلك�أمر�لم�يبت

مؤسـس�حكـم�أسـرته�فـي�����،�إلى�أسرة�حوارزم�شاه�االدعاء�بانتمائه�من�ناحية�األمأما�
ه�مـن��فأمر�يمكن�وصفه�بأنّ،�م1080:�حوالي�عام�ية�في�العالم�اإلسالميرقالشّالمقاطعات�

التـي���وميين�الرم�على�بلدة�جالل�الد1206ولقد�استولى�خوارزم�شاه�عام:،�وضع�متأخر
ماء�التي�أريقت�أثناء�الحـروب�بـين���ومي�نفسه�إلى�الدويشير�الر،�كان�يحكمها�الغوريون

كيف�أن�الفـراق�قـد�أرداه���،�حين�راح�يصف�في�أبيات�شعرية،�ين�والغوريينالخوارزمي
25(�»ماء...يتخبط�في�بحر�من�الد(.��

�ورة�المشرقة�لإلسالموتُبرز�الص،�لقد�كانت�شيمل�تدعو�دائماً�إلى�الحوار�الحضاري
ين�اإلسالمي�الحنيـف��ال�ريب�في�أن�الدف،�سامح�والحوار�بين�األديانإلى�التّالتي�تدعو�

يحتل�موقعاً�متميزاً�فـي�العطـاء�الحضـاري����،�الذي�انتشر�بوساطة�الحوار�الحضاري
�اإلسالم�قد�أرسى��دعائم�حضـارة�باذخـة���فمما�ال�يشوبه�شك�أن،�والعالمي،�اإلنساني

والحـوار�بـين�����قافـات�فيهـا�اللغـات�والثّ���وتثاقفت،�تعايشت�فيها�األجناس�واألديان
ومشـاهد��،�هو�اآلن�ضرورة�ملحة�للعيش�في�عالم�آمن�ومسـتقر��قافاتالحضارات�والثّ
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الحـوار�بـين����لذلك�فإن؛��العنف�والفزع�العالمية�ال�تُبقي�مكاناً�لحياة�إنسانية�ذات�معنى
فـي���بـل�ضـرورة��؛��قافات�ليس�ضرورة�في�المساحات�الجغرافيـة�الحضارات�والثّ

ونحن�بحاجة�ماسة�ألن�نجيب�على�ما�يحيط�بنا�من�أسـئلة�عميقـة����المساحات�المعرفية
ـ�فالعالم�اليوم�متعطش�إلـى��؛��حوالت�كما�ينبغيوأن�نرصد�مسيرة�التّ،�وواقعية مالالس�

رية،�داقةوالصصر�على�أن�ينال�حريته،�والعدالة�والحلكـن��،�وحقوقـه�اإلنسـانية��،�وي
الم�الذي�يتحقـق��السو�مييزوالتّ،�عنتوالعدالة�ال�تُنال�بالحرب�والتّالم�والحرية�السّحقيقة�

�والحـوار�،�واإلنصـاف��الم�القائم�على�العدالـة�السأما�،�بالحرب�هش�دائماً�وغير�متين
هـو��،�والشك�في�أن�مبدأ�الحوار�بين�طرف�وآخر،�ائمالم�الحقيقي�الدالسفهو�،�والمنطق

�والحضارة�تقود�إلى�الفهـم�والتفـاهم��،�رفينالطّّمبدأ�يدل�على�توفر�حضارة�وثقافة�لدى�
قافـات�صـفة���فالحوار�بين�األديـان�والثّ�،�داموتبعد�شبح�االختالف�الذي�يؤدي�إلى�الص

ـ��وكثيراً�ما�أوصلت�أطراف�الحوار�إلى�بر،�حضارية�متقدمة�جداً الم�مـن�حيـث���الس
وإذا�رجعنـا�إلـى�مبـادئ����،�االحترام�المتبادل�ومن�ثمة�االعتراف�بقدسية�األديان�كلها

األديان�األساسية�نجد�أنها�جميعاً�تصب�في�مصلحة�اإلنسان�الذي�خلقـه�الخـالق�فـي����
يانات�قافات�والداهن�ما�فتئت�دائرة�االهتمام�بحوار�الثّوفي�عصرنا�الر،�)26(�أحسن�تقويم

ـ�حتى�أضحى�هذا�الموضوع�في�الحقبة�التّ،�تتسع�وتتصاعد�يوماً�بعد�يوم �ةاريخية�الحالي
ال�يمكـن�الحيـاد�عـن�تداولـه�وتناولـه������،�هاجساً�إنسانياً�مشتركاً�ومطلباً�عالمياً�ملحاً

الثـة�متجـاوزاً���فقد�تصدر�سلم�قضايا�األلفية�الثّ،�واالنخراط�فيه�ومناقشة�قضاياه�وأبعاده
وُأدرج�ضـمن���الفوارق�المذهبية�واالختالفات�العقائدية�والعرقيةو�الحدود�الجغرافية�كّل

ال�مناص�للبشـرية�مـن�صـراعاتها�����فقد�أيقن�الجميع�بأن،�المشاريع�األممية�أولويات
اريخية�الدامية�بغير�االنفتاح�على�اآلخر�والدخول�معه�في�حوار�جاد�وبناء�من�أجـل��التّ

��يقة.��وحد�والحسابات�الضأشكال�التّ�المصلحة�المشتركة�بعيداً�عن�كّل
ولـن�تكـون��-�بن�من�فراغ�ولم�تكن�أبداًقافات�واألديان�لم�تفكرة�الحوار�بين�الثّ�إن�-

وإنما�هي�نتيجة�حتميـة�ومباشـرة���،�ضرباً�من�االعتباط�الفكري�واإلغراءات�االنفعالية
وهذا�ما�يلقي�علـى�البـاحثين�����.)27(�لجملة�من�العوامل�الموضوعية�التي�اعتملت�فيها
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ـ�والكتّاب�مسؤولية�الكشف�عن�العوامل�التي�جمعت�بين� أهـدافهم��ووحـدت��،�عوبالشّ
س�والمرتكزات�التي�أفرزت�قاعدة�صلبة�لحوار�نقيب�عن�األسيدفعهم�إلى�التّ،�وورؤاهم

حوالت�التي�وقعت�فـي��والسيما�في�ظل�التّ،�اريخقافات�عبر�مراحل�التّالحضارات�والثّ
سـاؤالت�علـى���وكثـرت�التّ�،�قاش�والجـدل�احتد�النّحيث�،�نوات�األخيرةالسالعالم�في�

كوين�عن�القيم�التـي��سات�البحث�والتّخب�وداخل�مؤسوفي�أوساط�النّ،�المستوى�العالمي
فاع�عنها�في�إطار�ما�أصبح�يصطلح�عليـه�بـزمن���ركيز�عليها�وترسيخها�والدينبغي�التّ
�هل�يتعلق�األمر�بقيم�كونية�:األمر�الذي�أفرز�عدة�تساؤالت�أخرى�من�أهمها«،�العولمة

هذه�المجتمعـات�تسـتدعي�إقـرار�قـيم�����أم�أن�خصوصية��؟المجتمعات�تطبق�على�كّل
؟�عـدد�قصـد�احتـرام�مبـدأ�االخـتالف�والتّ�����تختلف�عن�المقاصد�الكونية�للقيم،�أخرى

�ياسية�واالقتصـادية�واالجتماعيـة��الس�ّوباالنطالق�من�أهم�القيم�التي�يدافع�عنها�الغرب
الفرديـة�ومبـادئ���زعـة��على�المبادرة�الحرة�والنّ،�لنا�نجدها�ترتكز�في�المقام�األوفإنّ

�في�الوقت�نفسه�بكونيـة�هـذه�القـيم���،�كما�ينادي�الغرب،�الليبرالية�وحقوق�اإلنسان...
المشكل�ال�يقتصر�أساساً�على�هـذه���أن�إالّ،�باعتبارها�مصيراً�مشتركاً�لإلنسانية�جمعاء

بل�في�طريقـة�تِأويلهـا�والرغبـة�فـي�����،�أي�كقيم�حقيقية�وجوهرية،�القيم�في�حد�ذاتها
�مما�قد�يقود�إلى�القـول�،�مثل�الغربيوفق�التّ،�ا�على�المجتمعات�اِألخرى�المختلفةتعميمه

منتشية�بسيادتها�وهيمنتها�علـى�مختلـف���،�إننا�أصبحنا�أمام�ذات�متمركزة�حول�نفسها
�ياسـية...�السقافية�وكنولوجية�واإلعالمية�والثّمجاالت�الفعالية�اإلنسانية�واالقتصادية�والتّ

والـذي�ال���أصبحت�تدفع�إلى�تهميش�اآلخـر�المختلـف��،�المحوريةحيث�إن�هذه�الذات�
اإلسالمية��العربيةقافات�أن�بالنسبة�للثّالشّكما�هو�،�الغربية�الثّقافةتتناغم�ثقافته�مع�معايير�

قافات�في�مختلف�بقـاع�العـالم...��وضـمن�هـذا�المنـاخ������وغيرها�من�الثّ،�واآلسيوية
طفـت�علـى���،�هشة�واالختالل�المعرفيبين�الدوالتي�تتراوح�،�المشحون�بحاالت�متلونة

�تصف�هذه�الوضعية�وتُعبر�عنهـا�،�مصطلحات�ومفاهيم�جديدة،�داولقاش�والتّسطح�النّ
وحوار�،�صدام�الحضارات�:حيث�أضحى�الحديث�عن،�والتي�أصبح�يعرفها�العالم�حالياً
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قافية�الثّ�والخصوصية،�والحق�في�االختالف،�واالندماج�داخل�المشروع�الكوني�قافاتالثّ
��.)28(»مهيمناً�على�المستويين�اإلعالمي�والفكري

فهـي�تنبـه���،�والفهم�الصحيح�لإلسالم،�دقيقتدعو�إلى�التّ�)آنّا�ماري�شيمل(�لقد�كانت
ونجـدها�تتأسـف���،�اريخيةدريجية�التّحيح�يشكل�والدة�المعرفة�التّبدقة�إلى�أن�الفهم�الص

فهـي��،�ظام�اإلسالمي�باالسـتبداد�والعنـف��وبالنسبة�إلى�اتهام�النّ،�حيحلغياب�الفهم�الص
لقد�كتبـت�وقلـت�مـراراً�فـي�����؛��ةالطّوتتساءل�لماذا�هذه�المغ،�ةالطّتُصحح�هذه�المغ

فقد�عرف�المسـلمون��،�يمقراطية�وأن�يسمع�عنهاالغرب�قبل�أن�يعرف�الد�إن�مقابالتي:
بوها�وهذا�أمر�بديهيالدوهو�قـائم��،�ورىالشّّاس�إلى�لقد�دعا�القرآن�النّ،�يمقراطية�وجر

وقد�كانت�تبتعـد��،�أملفكر�والتّعوة�إلى�التّوالد،�اس�للحوار�وتبادل�اآلراءعلى�دعوة�النّ
ها�أوجـدت��ألنّ؛��وتُركز�على�نقاط�الوحدة�البشرية،�عن�الموضوعات�المثيرة�لالختالف
�اإلسـالمي�والغـرب�المسـيحي����رقالشّقافات�بين�المناخ�واألرضية�المناسبة�لتبادل�الثّ

29(دع�الذي�أوجده�المستشرقون�األوائلواستطاعت�بذلك�أن�تُرمم�الص(.��
�من�أشهر�المستشـرقين�األلمـان�المعاصـرين�المستشـرقة������زيغريد�هونكه:-��2

شمس�العـرب�تسـطع�علـى�الغـرب�أو�أثـر�������«�(زيغريد�هونكه�)��صاحبة�كتاب�:
��علمي�أكاديمي�ألفته�خـالل�عـدة�سـنوات���وهو�كتاب��»ةپفي�أورو�العربيةالحضارة�

وأثرها�في�تطوير�حضارة�الغـرب�فـي���،�واإلسالمية�العربيةتحدثت�فيه�عن�الحضارة�
وقد�كان�لظهور�كتابها�هذا�جملـة�مـن�التـأثيرات�الثقافيـة�����،�العلوم�والفنون�واآلداب

حدث�كبير�فـي���«قافية�والعلمية�بمثابة�سات�الثّفقد�اعتبرته�جملة�من�المؤس؛��والمعرفية
ة�لم�يهتموا�پبدليل�أن�نقاد�أورو،�حف�والمجالتعلقت�عليه�مئات�الص،�ةپألمانية�وأورو

فهاجم�العشرات�منهم�المؤلفة�والكتاب�معـا��اهتمامهم�بهذا�الكتاب،�بشيء�في�ذلك�العام�
مكان�انبـروا���حيز�لهم.�بيد�أن�أصدقاء�العرب�في�كّلوالتّ،�واتهموها�بالتعصب�للعرب

ل�معركـة��الكتاب�فـي�عامـه�األو���افترائهم؛�فشهدندون�مزاعم�هؤالء�ويردون�على�يف
وبهـذا�القـى���،�نوات�األخيـرة�السّحامية�الوطيس�لم�يعرفها�كتاب�غيره�في�ألمانية�في�
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وترجم�إلى�عـدد�مـن���،�فأعيد�طبعه،�ظيرنجاحا�منقطع�النّ،�وسط�هذه�الضجة،�الكتاب
��.)30(»ترحيبا�بالغًا�العربيةحافة�كما�رحبت�به�الص،�اللغات�األجنبية

ه�كتورةتذهب�الدشـمس���من�خالل�المدخل�الذي�دبجتـه�لكتـاب:���)(زيغريد�هونك
أكيـد�علـى�أن���إلى�التّ�ةپفي�أورو�العربيةالعرب�تسطع�على�الغرب�أو�أثر�الحضارة�

عالقة�الغرب�بالعرب�منذ�ظهور�اإلسالم�حتى�هذا�اليوم�لهي�مثال�تقليدي�عـن�مـدى���
وهذا�الوضع�له�مبرراتـه�فـي�عصـر����،�المشاعر�والعواطف�في�كتابات�التاريختأثير�

وتـرى�أن��،�اعتبر�فيه�تأثير�معتنقي�دين�آخر�أمراً�غير�مرغوب�فيه�لخطره�الـوهمي�
حتى�يومنـا��،�إذ�أنه�ما�زالت،�ولم�تمت�بعد،�نظرة�القرون�الوسطى�هذه�ما�زالت�قائمة

ولو��ورسامح�الديني�تبني�الحواجز�في�وجه�النّجماعة�محدودة�اآلفاق�بعيدة�عن�التّ،�هذا
ـ�(زيغريد�هونكـه)�فـي�الملتقـى�����كتورةوقد�سئلت�الد.)31(بطريقة�ال�شعورية ادس�الس

)�عـن�هـدفها���م1972هـ/�1392للتعرف�على�الفكر�اإلسالمي�المنعقد�بالجزائر�سنة:�(
��فأجابت�:�األساس�من�تأليف�كتابها��(شمس�العرب�تسطع�على�الغرب)

كتبتُ�هذا�الكتاب�ألظهر�لأللمان�والغربيين�أن�العرب�قد�قدموا�مساهمة�هامـة��لقد�«
�وأردت�فيه�أيضا�أن�ُأعيد�الحق�إلى�نصابه�ألن�الرأي�العـام�،�الغربية�الثّقافةللحضارة�و

ومان�كأساس�لحضارتهعندنا�يعتبر�مساهمة�اليونان�والر�،�وأردت�كذلك�أن�ُأبرز�بـأن�
�ولم�يكونوا�همجيـين�،�العرب�لم�يكونوا�فقط�حاملي�الحضارات�القديمة�مثلما�تعلّمنا�ذلك

وقاموا�باختراعـات�وقـدموا����،�كما�أنّهم�أنجزوا�أشياء�كثيرة،�وإنما�كانوا�ذوي�حضارة
ولقد�أعجبت�أيما�إعجاب�عندما�الحظتُ�اإلقبال�الكبيـر��،�مساعدات�إلى�العالم�األوروبي

على�كتبي�واعتبار�هذه�البلدان�بأن�مؤلفاتي�قد�ألقت�أضـواء�جديـدة����ةالعربيفي�البلدان�
ولقد�عبر�لي�الكثير�عن�ذلك�ووصفوا�كتبي�كمحاولة�،�اإلسالمية�العربيةعلى�الحضارة�

وفي�دراسة�علميـة��،�)32(»وتُبرز�ماضيهم�المجيد،�تدفع�العرب�إلى�استرجاع�شخصيتهم
تحجر�الحضارة�اإلسالمية�وانبعاثها�من�جديد:�النظريات�العلميـة�أمـام����«�:ـوسمتها�ب

فبعضـهم��،�ظرياتأشارت�فيها�إلى�وجود�تعارض�بين�مجموعة�من�النّ�»محكمة�الواقع
�بـات�تذبل�وتضمحل�بصورة�طبيعيـة�مثـل�النّ���ثم،�يقول�إن�الحضارات�تنمو�وتزدهر
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والبعض�اآلخر�ينكرون�أن�يكون�ثمـة��،�هائيحجر�النّوقواها�الحيوية�محكوم�عليها�بالتّ
�تبقـى�متحجـرة�إلـى�األبـد�����حضارة�متحجرة�بأن�قانون�ثابت�يحكم�بموجبه�على�كّل

وتساءلت:�ما�،�والفكر�اإلنساني�له�القدرة�على�تعبئة�قوى�خالقة�جديدة،�وبصورة�نهائية
اقع�وكيف�ثبتت�وصمدت�أمام�و� اريخ؟ظريات�أمام�محكمة�التّقيمة�ووجه�صحة�هذه�النّ

اهن؟العالم�اإلسالمي�الر��
إن�كتورةالمستشرقة�الد�(هزيغريد�هونك�)�ّومـن�خـالل���،�ساؤالتتذهب�بعد�هذه�الت

راسة�التي�ناقشت�فيها�جملة�من�القضايا�المتعلقة�بتحجر�الحضـارة�اإلسـالمية���هذه�الد
فهو�الذي�أنشـأ�حضـارة�فـي�����؛�وانبعاثها�من�جديد�إلى�أن�روح�اإلسالم�هي�األساس

��وهو�الذي�قـاد�تلـك�القبائـل���،�حراءابع�من�القبائل�التي�كانت�تعيش�في�الصالسالقرن�
مما�ال�نجـد�لـه����؛�قافيولي�والثّفي�وقت�قصير�إلى�بلوغ�أوج�النظام�العسكري�والدو

الذي�وقوة�الوحي�الرباني����محمدسول�فشخصية��وقوة�إيمان�الر؛��نظيراً�في�التاريخ
�وأنشـأت�أمـة�جديـدة���،�تلقاه�هي�األمور�التي�وجهت�الفضائل�القبلية�إلى�هدف�جديد

كيف�أمكن�أن�ينشأ�في� وقد�تساءلت:،�وساعدت�على�تفتح�طاقات�كامنة�إلى�ذلك�الحين
بان�من�شعوب�قديمة�ذات�حضـارة��الشّاإلمبراطورية�اإلسالمية�طبقة�من�القادة�العرب�

�ريد�من�نوعه�في�جميـع�مجـاالت�الفنـون�والعلـوم؟����عصر�عظمة�مشرق�وف،�ميتة
قافية�إلى�مجموعة�مـن�القضـايا�الحضـارية���روة�الثّئيسة�لهذه�الذّوأرجعت�العوامل�الر�

وتعلم�القراءة�والكتابـة�بالنسـبة�إلـى�جميـع�����،�ومن�أبرزها�دراسة�لغة�القرآن�الكريم
�علم�الفلـك��إضافة�إلى�المهام�التي�يفرضها�القيام�بفرائض�الدين�مثل:�تطور،�المسلمين

ظافةوالنّ�ياضياتوالر�،عاليم�ونبهت�إلى�مجموعة�من�التّ،�حة�في�األمصار�الكبرىوالص
دسول�واإلرشادات�الصادرة�عن�الرمحم���،راسـة�وطلـب���التي�تحث�على�العلم�والد

�اليونانيـة�والهنديـة���النّصـوص�وشرح�،�الموجودةوكذلك�استيعاب�المعارف��المعرفة
ووجـوب�تحصـيل�العلـوم�األخـرى�غيـر������،�عليق�عليهاوالتّ،�وتحقيق�مدى�صحتها

�اتيوالتشجيع�على�مواصلة�البحث�الـذّ�،�واتخاذها�سالحاً�للدفاع�عن�اإلسالم،�اإلسالمية
�والحس�الـواقعي�،�ياضياتوتربية�الفرد�مواهبه�مثالً�في�الحساب�والر�وتدريب�الملكات
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وكـذلك��،�بيعية�الذي�مكّن�من�تحقيق�تقدم�علمي�كبيرالطّومن�ثم�تطوير�تجارب�العلوم�
والجـو��،�حالت�والمبادالت�داخل�اإلمبراطوريـة�توسيع�اآلفاق�عن�طريق�الهجرة�والر

السوهما�عامالن�أساسيان�فـي��،�سامحوفي�التّ،�ائد�في�مجال�حرية�الرأي�بوجه�خاص
وتُنبه�إلى�أنه�قد�شجع�على�قيام�هذا�المنـاخ�المالئـم�عـدم����،�ة�التقدمالوصول�إلى�ذرو

لطات�محاكم�التفتيش�كالتي�عانت�منها�العلـوم�فـي���وجود�مؤسسة�كنسية�تتوفر�على�س
مان�والمكان�عن�طريق�تفتح�العلماء�ثم�مبدأ�اإلجماع�اإلسالمي�المتكيف�مع�الز،�الغرب

ـ��،�قنيالتّيني�ووالباحثين�المجتهدين�للتقدم�الد واعتبـار��،�وابوالرجوع�إلى�الحـق�والص
33(روراتالض(.�كتورةوقد�كرست�المستشرقة�الد��(ـهزيغريد�هونك�)بعـض�أبحاثهـا����

وأكـدت�فـي����العربيـة�للحديث�عن�تأسيس�الجامعات�في�أوروبا�تحت�تأثير�الحضارة�
ابتـداء�مـن���وبأعداد�كبيـرة��،�دراسة�لها�على�أن�الجامعات�التي�أنشئت�بطريقة�تلقائية

تأثير��العربيةهي�واحدة�من�أبرز�المجاالت�التي�كان�فيها�للحضارة�،�اني�عشرالقرن�الثّ
(هيربات�غراندمان)�التي�صدرت�في��دد�بدراسةوأشادت�في�هذا�الص�اپدائم�على�أورو

والذي�ذكر�فيـه�أنـه�ال����أصل�تأسيس�الجامعات�في�القرون�الوسطى�كتاب�وسمه�ب:
�أم،�من�الكنيسـة��أم،�تأسيس�الجامعات�بكون�ذلك�مبادرة�من�الدولةيمكن�أن�نُفسر�سبب�

أو�،�بقة�هي�النـبالء�أو�البرجوازيـة��بكونه�ناتجاً�عن�مصلحة�طبقية�سواء�كانت�هذه�الّ
وال�،�بب�الحقيقي�فـي�اتجـاه�آخـر���السّويجب�بناء�على�ذلك�أن�نبحث�،�رجال�الكنيسة

أو�ضرورة�تكوين�مهني�كانـت�مـن���،�يمكن�أن�نقول�أيضاً�إن�بعض�المصالح�المهنية
��.)34(�العوامل�الحاسمة�في�ذلك

كتورةوتُنبه�الد�(هزيغريد�هونك�)األلـب)�(�ا�كانوا�يقطعون�جبالپإلى�أن�طلبة�أورو��
طلباً�لمعارف�أوسـع�فـي���؛�العربيةمن�مختلف�المسالك�من�أجل�االتجاه�إلى�الجامعات�

وهيئات�،�عليمفقد�وجدوا�في�هذه�الجامعات�عدة�معاهد�للتّ�؛�ياضياتالفلك�والفيزياء�والر
وكـان��،�منها�عميد�أو�شـيخ��وعلى�رأس�كّل،�منظمة�مقسمة�في�العادة�إلى�أربع�كليات

ألن�التعليم�بهـا��؛��راسيةومن�المنح�الد،�لبةالطّلكل�كلية�من�هذه�الكليات�عدد�شبيه�من�
بينما�كان�كل�،�س�الجامعةأو�مؤس،�يدفعه�الخليفةوكان�األساتذة�يتلقون�راتباً���كان�مجاناً
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وتـذكر��،�وما�يحتاج�إليه�مـن�أدوات�للدراسـة��،�شهر�طالب�يتلقى�ديناراً�ذهبياً�في�كّل
وينتمـون�إلـى���،�يأتون�من�بلدان�مختلفة�والبة�كانالطّ(�زيغريد�هونكه)�أن��المستشرقة

�ويسكنون�في�أحياء�متباعـدة�،�أفواج�من�الجنسيات�ةويكونون�أربع،�مذاهب�دينية�شتى
فـي���العربيةوكانت�المدارس�،�وكانت�المدارس�الكبرى�في�األندلس�تقبل�حتى�اإلفرنج

كمـا��،�عامالطّويجدون�المأوى�و،�لبةالطّشكل�معاهد�تحتل�بنايات�كبيرة�مربعة�يقيم�فيها�
.�وقـد�نوهـت���)35(وتضم�مكتبة�كبيـرة�،�وقاعات�للعمل�أنها�تشتمل�على�عدة�مدرجات

ور�الكبيـر��(زيغريد�هونكه)�في�عدد�غير�قليل�من�أبحاثها�ودراساتها�بالـد��المستشرقة
�موقعاً�متميزاً�في�العطاء�الحضـاري�اإلنسـاني��إذ�تحتل�؛��العربيةاألندلس��الذي�لعبته

وال�يخامره�شك�أن�دولة�اإلسالم�في�األندلس�قد�أرست�،�فمما�ال�يشوبه�ريب،�والعالمي
�وتثاقفت�فيها�اللغات�والثقافـات�،�تعايشت�فيها�األجناس�واألديان،�دعائم�حضارة�باذخة

مبـدعاً�تحققـت���،�متفاعالً،�فأثمرت�مجتمعاً�حياً،�اقات�على�تنوعهاالطّوانصهرت�فيها�
ولعـل��،�وثُمن�سعيه�وعطـاؤه�،�وكفلت�له�حريته�وحقوقه،�كإنسان�كرامته،�لإلنسان�فيه

لق�بمسألة�التسامح�الذي�ساد�األنـدلس��ما�يتع،�أبرز�جوانب�هذه�الحضارة�قيمة�وإشراقا
اإلسالمية�تجاه�النصارى�واليهود�الذين�كانوا�يشكلون�شريحة�هامة�من�شرائح�المجتمع�

ـ���،�فقد�عاش�اليهودي�والنصراني�إلى�جنـب�المسـلم��؛��األندلسي آزر�حيـاة�ملؤهـا�التّ
ولـيس�مـن�شـك�فـي�أن�تركيـز������،�راحم�والمشاركة�الفاعلة�المثمرةعاطف�والتّوالتّ

�إثارة�هذا�الموضوع�الذي�يكتسـي�طابعـاً�حضـارياً����زيغريد�هونكه)�على(�المستشرقة
قـافي��والحوار�الحضاري�والثّ،�يانات�المختلفةعوب�والدالشّّعايش�بين�يتصل�بمسألة�التّو

يانات�المختلفة�كان�من�قافات�والدفالحوار�بين�الثّ،�بين�شتى�األمم�واألعراق�له�ما�يبرره
عصب�الـديني�إال�فـي���الذي�لم�يعرف�التّ؛��رمة�في�المجتمع�األندلسيالمواضيع�المحت
�فقد�كانت�بعض�التجارب�مريـرة�ومؤسـفة�ومأسـاوية���؛��قليلة�وشاذة�حاالت�استثنائية

ولكنها�ال�تنطوي�تحت�حكم�أو�تندرج�تحت�مبدأ.�وتزداد�أهمية�هذا�الموضوع�خاصـة��
كما�أن�اإلسـالم�والمسـلمين���،�جديدعندما�نعلم�بأن�العالم�المعاصر�يسعى�لتأسيس�نظام�

وتقـديم�نظـرة�خاطئـة�عـن�����،�يتعرضون�لحمالت�شعواء�ترمي�إلى�تشويه�صورتهم
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ظريات�التي�تسعى�إلى�التنكر�لهـذا�العطـاء���باإلضافة�إلى�رواج�بعض�النّ�ممارساتهم
وهذا�ما�يلقي�على�الباحثين�والكتّـاب�مسـؤولية���؛��الحضاري�اإلنساني�الفريد�من�نوعه

نقيب�عـن��والتّ،�عوب�ووحدت�أهدافهم�ورؤاهمالشّن�العوامل�التي�جمعت�بين�الكشف�ع
ـ�األس �اريخس�والمرتكزات�التي�أفرزت�قاعدة�صلبة�لحوار�الحضارات�عبر�مراحل�التّ

فاعل�الحضـاري��منذ�مراحلها�األولى�اإلطار�األنسب�للتّ،�فقد�هيأت�الحضارة�األندلسية
ماحة�وتكـافؤ�الفـرص���السّفي�جو�من�الحرية�و،�صارىفقد�اندمج�اليهود�والنّ؛�اإليجابي

ويسهمون�في�البنـاء�دون�عـائق�أو���،�في�المجتمع�األندلسي�الجديد��يتعلمون�ويتثاقفون
ويتقلدون�مناصـب��،�وهو�األمر�الذي�جعل�الكثيرين�منهم�يحظون�بمكانة��عالية،�عقدة

األمن�واالستقـرار�فـي�دولـة�اإلسـالم�����فقد�عاش�الذميون،�ياسةالسعليا�في�اإلدارة�و
يتمتعـون�بحرية�العقيدة�والتعبد�منذ�الفتح�اإلسـالمي�إليبيرية��وقـد�مورس�الحـوار�

عب�األنـدلسي�طـوال�عصور�المسلمين�في�األنــدلس�فـي���الشّبين�مختلف�عناصر�
ولعل�حضارتنا�وثقــافتنا��،�وبين�المنتصرين�والمهزومين،�وأزمنة�الحرب،�لمالسأزمنة�
األعلى��صوتـا�وفـعــالً�فـي�رسالتهــا�����اإلسـالمية�في�األنـدلس�هي�العربية

لقد�شكّلت�الفسحة�األندلسية�حيزا�إنسانيا�ممتـازا�،�وعلى�مدى�قرون�عديدة�الحـوارية
وأكثر�منها�فـقـد�شهـدت�،�ـالثةـمـاوية�الثّالسفـاعل�بين�األديـان�للحـوار�والتّ

ـّهـذه�الفسحـة�العصر�الذّ قـافة�العبرية�التي�اتخـذ�شعـراؤها�وأدبــاؤها��هبي�للث
أداة�تعبير�وتواصـل�وتفكـيـر�دونـوا�بهـا�خيـر����العربيةوعلمـاؤها�ومفكـروها�

كـثـيـرا�من�النّصـارى�واليهــود�والصـقالبة�����بل�إن�؛مـا�جـادت�به�قـرائحهم
ـ� فكـان�مـنهم���،�ةاحتَلّوا�مراكز�سامية�في�الحكم�وتبوأوا�مراتب�ممتازة�في�الحياة�العام

اعرات�واألطباء�والموسيقيون.�وقد�بدا�األندلسيون�في�األعـين��الشّعراء�والشّالوزراء�و
ار�والتفاعل�مـع�العناصـر���والحو،�سامح�المطلقفضيلة�التّ،�منصفين�بأم�فضائل�المدنية

األعداء�قبل�األصدقاء�على�نحو�ما�ذهب�إليه�غوسـتاف���أثارت�إعجاباألخرى�لدرجة�
����.)36(لوبون
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عدد�غير�قليل�مـن���وقد�انكب،�تظَلُّ�ظاهرة�االستشراق�موضع�جدل�وبحثخاتمة:�
والبـاحثين��رين�فظهر�لكثير�من�المفكّ�؛�اهرةارسين�العرب�على�محاولة�فهم�هذه�الظّالد

موالذّ،�تراوحت�بين�المدح؛��ومختلفة�عنهم،�دةالعرب�دراسات�متعد�،��رأى�بعضـهم�أن
ها�لـم�تقـدم���ورأوا�أنّ،�العربيةوغير�منصفة�للحضارة�،�االستشراق�كان�حركة�متجنية

ورأى�غيـرهم�أن�االستشـراق��يظَـلُّ����،�ساتنا�أية�خدمة�أو�نفعومقد،�لتاريخنا�العربي
أو�التَّغاضي�عما�كان�لها�من�مردود�واضح�األثر�فـي��،�ال�يمكن�تجاهل�أهميتها�اًإسهام
ويكاد�يقـع�اإلجمـاع���،�وآفاقها،�واإلسالمية�في�مختلف�حقولها�العربية�الدراساتإغناء�

زاهة�ة�والنّالموضوعي،�وةوح�العلميتميز�بالر،�-�في�أغلبه-�االستشراق�األلمانيعلى�أن�
كتبـوا��،�وقد�تميز�معظم�المستشرقين�األلمان�بالجدية�في�البحثو��اإلنصاف�و،�جردوالتّ

�لم�يخضـعوا�لغايـات�سياسـية���،�وما�أملته�عليهم�وقائع�التقدم���واإلسالم،�عن�العروبة
ين�عدم�اهتمامها�بنشر�الـد�،�وبسبب�عدم�تورط�ألمانيا�باالستعمار؛��استعماريةو،�دينيةو

ـ��الدراساتواتسم�األلمان�بتركيز�االهتمام�على�،�رقالشّالمسيحي�في� �ية�القديمـة�رقالشّ
عادة�يكـون���الدراساتوع�من�وهذا�النّ؛��ومختلف�الفنون�اآلداب�بشتى�أنواعهاو�واآلثار

ـ�و�قةذلك�خصال�األلمان�المجبولة�على�الد�مبعثو�ياسيةالسخالياً�من�األغراض� برالص�
وقـد���هذا�األمر�عدد�غير�قليل�من�الباحثين�العربكما�نبه�إلى�،�ارمالمنهج�العلمي�الصو

حاولنا�من�خالل�هذا�البحث�أن�نركز�على�رؤى�علمية�ألمانيـة�كانـت�تـدعو�إلـى�����
وهـي�سـيدة���،�مل�على�سبيل�المثـال�ـفآنا�ماري�شي،�قافاتوالحوار�بين�الثّ،�سامحالتّ

أبت�أن�تـذهب�قـيم�التفـاهم�����)م2003(ها�عام:�ــقبل�وفات،�وراق�األلمانيـاالستش
لذلك�فقد�أوصـت�رفـاق����؛�ياحالتي�نذرت�حياتها�من�أجلها�أدراج�الر،�والحوار�الثقافي

يكون�هدفه�األسمى�ربط�جسـور����قافييني�والثّدربها�بأن�يجتمعوا�في�منتدى�للحوار�الد
وال�ريـب�فـي�أن�هـذه���،�اإلسالمي�رقالشّو،�فاهم�بين�الغرب�المسيحيداقة�والتّالص�

اإلسالمية�تميزت�علـى�مـدى����الثّقافةف�؛عوة�نابعة�من�دراستها�للحضارة�اإلسالميةالد
وعلـى�هـذا���،�م�راقية�وفريدةوهي�تزخر�بقي،�ها�ثقافة�حوار�وسالم�وتسامحوجودها�بأنّ

فاالنبعاث�الحضاري�لألمة�اإلسالمية�ال�يتحقق�إال�بتكـوين�نمـوذج�إنسـاني������األساس
سامح.والتّ،�مع�اآلخرم�الحوار�الحضاري�يحمل�قي��
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��الهوامش�والمراجع:

مصطفى�مـاهر���ة،�ترجمة:ة�في�الجامعات�األلمانية�واإلسالميراسات�العربيالد�رودي�بارت:�)1(
�.10)،�ص:(�د.تمنشورات�دار�الكتاب�العربي،�القاهرة،�مصر،�

ات�لدى�المستشرقين�وعلماء�الغرب،�منشورات�مناهج�البحث�في�اإلسالمي�البشير�مغلي:�محمد�)2(
مركز�الملك�فيصل�للبحوث�والد��ة،راسـات�اإلسـالمي�ـ�يـاض،�المملكـة�العربيـة����الر عودية�الس

�.39م،�ص:2002هـ/1422
)�غوستاف�لوبـون�أنموذجـاً���(صموقف�المستشرقين�من�الرسول�د.مقتدر�حمدان�عبد�المجيد:�)3(

ارقة،�اإلمارات�العربية�الشّّ؛�مجلة�علمية�فصلية�محكّمة،�مجلة�عيدان�الخيل�للثقافة�والعلوم�واآلداب
�.149م،�ص:2014هـ/مارس�1435األولى�،�جمادى03:�العدد�المتحدة

��ات�لـدى�المستشـرقين�وعلمـاء�الغـرب����مناهج�البحث�في�اإلسالمي�البشير�مغلي:�محمدد.�)4(
�.��37-36ص:

ة�في�القرن�الخامس�عوة�اإلسالميي�االستشراقي�من�آفاق�الدحد:�مواجهة�التّد.عبد�الحليم�عويس�)5(
�ابـع�عشـر���عشر�الهجري،�أعمال�الملتقـى�الر����1400ال�للفكـر�اإلسـالمي،�الجزائـر،�شـو�

�.�وينظر:231ينية،�الجزائر،�ص:�ؤون�الدالشّم،�منشورات�وزارة��1980سبتمبر��-هـ/أغسطس
�.�37ص:��ات�لدى�المستشرقين�وعلماء�الغربمناهج�البحث�في�اإلسالمي�البشير�مغلي:�محمدد.��

منشورات�مركـز�الملـك�فيصـل����االستشراق�في�األدبيات�العربية،��ملة:د.علي�بن�إبراهيم�النّ�)6(
للبحوث�والدراسات�اإلسالمية،�الرة�ياض،�المملكة�العربي13م،�ص:1993هـ/1414عودية،�الس-�

�.23وص:�14
)7(�د.محمود�حمدي�زقزوق:�االستشراق�والخلفية�الفكريراع�الحضـاري،�منشـورات�دار���ة�للص

�.��19م،�ص:1997شر،�القاهرة،�مصر،�باعة�والنّالمعارف�للطّ
��.13ة،�ص:ة�في�الجامعات�األلمانية�واإلسالميراسات�العربيالد�رودي�بارت:�)8(
لنولدكه،�دراسة�منشورة��)(تاريخ�القرآن�أسئلة�الترجمة�في�راكم:والتّ�صالنّ�آيت�الفران:�محمد�)9(

ار�سة�الملك�عبـد�العزيـز،�الـد���منشورات�مؤس�)(�ترجمة�االستشراق�إلى�العربية�ضمن�كتاب:
�.��64م،�ص:2012البيضاء،�المغرب�األقصى،�

د���أثير�ووالمصائر،�دار�بيروت،�لبنـان�شوء�والتّيد�:�المستشرقون�األلمان:�النّالسد.رضوان���)10(
.م.االرناؤوط�:�االستشراق�األلماني:�بما�يختلف�عن�غيره�؟�مقال�منشور��محمدت�(نقال�عن�:�د.�
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��6ص�:�19/05/2007،�بتـاريخ�:��-جامعة�آل�البيت�–موقع�مركز�دراسات�العالم�اإلسالمي��في
�����».بتصرف«
قافة�د�.�زيغريد�هونكه:�دور�الفكر�اإلسالمي�في�ميالد�النهضة�في�أوربا�:�كيف�استطاعت�الثّ�)11(

للفكر��العاشر�ات�؟�محاضرات�ومناقشات�الملتقىاإلسالمية�أن�تمارس�تأثيرها�القوي�في�أوربا�بالذّ
��19–�10هــ�/��396�1رجب���21–�12المنعقد�بمدينة�عنابة�(الجزائر)�في�الفترة�:��اإلسالمي

�-102ص:��1م�.�مـج:��1976ينيـة،�الجزائـر،���ؤون�الدالشّم،�منشورات�وزارة���1976يوليو�
103.������

رجمـة��حقيـق�والتّ�راث�العربي�بين�التّؤوف:�جهود�المستشرقين�في�التّعوني�عبد�الر�محمد�د.)12(
�(�نقال�عن:�د�الحسين�اإلدريسي:��24م،�ص:�2004قافة،�القاهرة،�المجلس�األعلى�للثّ�منشورات

�افـد:�راث�العربي�(المستشرقون�األلمان�نموذجا�)�مجلة�الرعرض�كتاب��خدمات�المستشرقين�للتّ
�هـ/1430،�شوال��146ارقة،�العدد�:�الشّقافة�واإلعالم�بحكومة�مجلة�ثقافية�تصدر�عن�دائرة�الثّ

�.����13م،�ص:�2009أكتوبر��
ـ��:د.�الحسين�اإلدريسي�)13( راث�العربـي�(المستشـرقون���عرض�كتاب:�خدمات�المستشرقين�للتّ

ـ�قافة�واإلعالم�بحكومـة��مجلة�ثقافية�تصدر�عن�دائرة�الثّ�افد:ة�الراأللمان�نموذجا�)�مجلّ ��ارقةالشّ
����.25م،�ص:2009هـ/أكتوبر1430شوال���146العدد:�

مجلة��راثقافة�والتّة،�مجلة�آفاق�الثّقافة�العربياالستشراق�األلماني�وأثره�في�الثّ�د.سعد�بوفالقة:�)14(
ؤون�الخارجية�بمركز�جمعـة�الماجـد���الشّشر�وراسات�والنّفصلية�ثقافية�تراثية�تصدر�عن�قسم�الد

���.��63م،�ص:2011)(آذارمارس-هـ1432،�ربيع�اآلخر73راث،�العدد:للثقافة�والتّ
شر�باعة�والنّبحوث�في�االستشراق�واللُّغة،�منشورات�دار�وائل�للطّ�د.إسماعيل�أحمد�عمايرة:�)15(

�.321م،�ص:2003وزيع،�عمان،�المملكة�األردنية،�والتّ
�وما�بعدها.��334بحوث�في�االستشراق�واللُّغة،�ص:�د.إسماعيل�أحمد�عمايرة:�)16(
ـ�:�خدمات�رض�كتابع�د.�الحسين�اإلدريسي:�)17( راث�العربـي�(المستشـرقون���المستشرقين�للتّ

��.27ابق،�ص:الساأللمان�نموذجا)�المرجع�
ـ�االستشراق�األلماني�وأثره�في�الثّ�سعد�بوفالقة:�د.�نقالً�عن:�)18( ـ�ة،�المرجـع��قافة�العربي ّابق�الس

نعقـد��ادس�للتعرف�على�الفكـر�اإلسـالمي�الم��السمحاضرات�وتعقيبات�الملتقى��وينظر:�63ص:
وما�بعدها.�وانظر�كتاب�كارل�بروكلمان:�تاريخ�األدب��165:�،�ص3م،�مج1972بالجزائر�سنة:

�ى�العربي،�دار�المعارف�بمصر.�من�هذه�األخطاء�التي�ذكرها�مولود�قاسم�رحمه�اهللا،�عندما�سـم
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فـي���(Barbaresques)بروكلمان�دول�المغرب�العربي�بدول�القراصنة.�وكذلك�استعماله�لكلمة�
���غير�معناها،�وغيرها�من�األخطاء�الكثيرة...

مجلة�ثقافية�تعنـى�بـاألدب���؛�حسن�األمراني:�بروكلمان�واألدب�اإلسالمي،�مجلة�المشكاة�د.�)19(
م�1998هــ/�1419-�27/28�،1418اإلسالمي،�وجدة،�المغرب�األقصـى،�العـدد�المـزدوج:���

���.��75ص:
حسن��د.�أجراه:�)أولريخ�مهلم(�المستشرق�األلمانيحوار�مع��من�قضايا�االستشراق�المعاصر:�)20(

مجلة�ثقافية�تعنى�باألدب�اإلسالمي،�وجدة،�المغرب�األقصـى��؛�األمراني،�نُشر�في�مجلة�المشكاة
���.���123م،�ص:1998هـ/1419-27/28�،1418العدد�المزدوج:

��األلمانية�المعاصرة:-وريةالسّالعالقات�األدبية��عبده�عبود:�د.�)21( وآفاقها،�مجلة�جامعـة��واقعها
م�01�،2002،�العـدد:�18؛�مجلة�علمية�محكمة�دوريـة،�المجلـد:��دمشق�لآلداب�والعلوم�اإلنسانية

����.22ص:
م�وتوفيت�1922ابع�من�أفريل�عام�السفي��)ايرفورت�األلمانية(ولدت�آنا�ماري�شيمل��بمدينة��)22(

نشأت�وحيدة�في�أسـرة�دينيـة����م،�2003اني�(�يناير)�عام�في�كانون�الثّ�»بون�بألمانية«في�مدينة�
واوين�عر�الكالسيكي،�وجمـع�الـد��الشّبروتستانتية��متوسطة�الحال،�وكانت�عائلتها�شغوفة�بقراءة�

رق�وروحانيته�الشّّعر�وال�األدب�الكالسيكي�(الغربي)�واتجهت�نحو�الشّعرية،�ومع�ذلك�لم�تحب�الشّ
تكن�قد�تجاوزت�الخامسة�عشرة�من�عمرهـا��وحضارته،�وبدأت�تتعلم�اللغة�العربية،�وأتقنتها،�ولم�

ـ�هت�نحو�اإلسالم�ورق،�ال�أدري�متى�توجالشّفولة�ارتبطت�بالطّمنذ�«تقول�هي�عن�نفسها� رق�الشّ
ـ�ر�أنني�قرأت�أول�قصة�جميلة�شرقية�وأنا�بنت�فـي��وكيف�كان�ذلك،�ولكنني�أتذكّ ابعة�مـن��الس

رق،�وجعلتهما�مادة��دراسـاتي��الشّة�هي�التي�جذبتني�نحو�اإلسالم�وحضارة�عمري،�وهذه�القص
وتخصصي،�في�الخامسة�عشرة�من�عمري�تعلمت�العربية�على�يد�أستاذ�ألماني،�ومنذ�البداية�كنت�
أحب�العربية�وأعشقها،�حقاً�كنت�أعشقها،�فبدأت�بمطالعة�الكتب،�والقصص�العربية�حتـى�إننـي���

لغـة�العربيـة���برلين�في�قسـم�ال�ثم�تابعت�دراستها�في�جامعة���».حفظت�جزءاً�كامالً�من�القرآن
م،�بموضوع�موسوم�بـ�الخليفة�1941على�درجة�الدكتوراه�عام:��وحصلتاإلسالمية�والدراسات�

وكان�عمرها�يومئذ�تسعة�عشر�عاما�ثم�حصـلت���في�أواخر�القرون�الوسطىوالقاضي�في�مصر،�
لعسكريين�في�زمـن��البنية�االجتماعية�للطلبة�ا��م،�عن�رسالتها:1946على�درجة�األستاذية�عام:�

م�حصلت�على�دكتوراه�ثانية��1951ابعة�والعشرين.�وفي�سنة:�المماليك�في�مصر�أي�في�سن�الر
حصلت��ثم�»الخليفة�والقاضي�في�مصر�في�العصور�الوسطى�«في�تاريخ�األديان،�وكان�عنوانها:�
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ـ��يمل:آنا�ماري�س�م.�(�ينظر:�صادق�العبادي:�1952على�دكتوراه�ثالثة�في�الفلسفة�عام� فير�الس
مجلة�الفيصل،�مجلة�ثقافية�شهرية�تصدر�عن�مركز�الملـك�فيصـل����رق�والغربالشّّقافي�بين�الثّ

ـ�راسات�اإلسـالمية�بالريـاض،�المملكـة�العربيـة�����للبحوث�والد ربيـع��322عودية�العـدد:�الس�،
سعدي�بزيان:�وقفة�مع�المستشرقة�األلمانية��).و�(�ينظر:111م،�ص:2003هـ/يونيو1424اآلخر

سبتمبر�1980�،02الراحلة�ماري�شيمل،�مقال�منشور�في�جريدة�صوت�األحرار�الجزائرية�العدد:
���).16م،�ص:�2004

رق�والغرب،�مجلة�الفيصـل،�مجلـة���الشّفير�الثقافي�بين�الس�آنا�ماري�سيمل:�صادق�العبادي:�)23(
ثقافية�شهرية�تصدر�عن�مركز�الملك�فيصل�للبحوث�والدراسات�اإلسالمية�بالريـاض،�المملكـة���

���.��114م،�ص:2003هـ/يونيو1424،�ربيع�اآلخر322عودية،�العدد:السّالعربية�
شيمل،�منشورات�آنا�ماري��ومي،�تأليف:ين�الرعبده:�مقدمة�كتاب�موالنا�جالل�الد�محمدخالد��)24(

���.6م،�ص:01�،2017وزيع،�بيروت،�لبنان،�ط:شر�والتّباعة�والنّدار�مداد�للطّ
وزيـع��شر�والتّباعة�والنّومي،�منشورات�دار�مداد�للطّين�الرموالنا�جالل�الد�آنا�ماري�شيمل:�)25(

�.��21-20م،�ص:01�،2017لبنان،�ط:�بيروت
راث�والمعاصرة�وحوار�الثقافـات��ولي�التّالمؤتمر�الدحوار�األديان،�أعمال��أحمد�سلمان�كمال:�)26(

.�وينظر�الكلمـة�االفتتاحيـة���162م،�ص:2003راث،�بيروت،�لبنان،�منشورات�جمعية�بيروت�التّ
،�منشـورات�المستشـارية���01لكتاب�أعمال�مؤتمر�كيف�نواصل�مشروع�حوار�الحضارات،�ج:

����.8م،�ص:2002هـ/1423قافية�للجمهورية�اإلسالمية�اإليرانية�بدمشق،�الثّ
حوار�األديان،�مجلة�الحياة�الثقافية،�مجلة�شهرية�تعنى�بالفكر�واإلبداع�تصدر��شكري�بوشغالة:�)27(

�199العـدد:�ونسية،�عدد�خـاص�باألديـان�والقـيم�اإلنسـانية�المشـتركة،������قافة�التّعن�وزارة�الثّ
����.49ص:�م2009جانفي

مجلة�عالم�التربية،�مجلة�محكمة�تعنـى�بقضـايا����من��17افتتاحية�العدد:�عبد�الكريم�غريب:�)28(
عليم�تصدر�بمدينة�الجديدة�بالمغرب�األقصى،�عدد�خاص�بالعولمة�وحوار�الحضـارات��ربية�والتّالتّ

���.4-3م،�ص:2007قافات�صدر�سنة:والثّ
ـ�رق�والغرب،�المرجع�الشّّقافي�بين�فير�الثّالس�ّآنا�ماري�سيمل:�صادق�العبادي:�)29( ص:��ابقالس�

115��.���
منشورات��أثر�الحضارة�العربية�في�أوروپة�شمس�العرب�تسطع�على�الغرب�زيغريد�هونكه:�)30(

�.08م،�ص:1981هـ/06�،1401دار�اآلفاق�الجديدة،�بيروت،�لبنان،�ط:
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���.12،�ص:أثر�الحضارة�العربية�في�أوروپة�شمس�العرب�تسطع�على�الغرب�زيغريد�هونكه:�)31(
���.12،�ص:أثر�الحضارة�العربية�في�أوروپة�العرب�تسطع�على�الغرب�شمس�زيغريد�هونكه:�)32(
ظريات�العلمية�أمام�محكمة�تحجر�الحضارة�اإلسالمية�وانبعاثها�من�جديد�النّ�زيغريد�هونكه:د.�)33(

ــى�الثّ�� ــرات�الملتق ــع،�محاض ــت���الواق ــالمي،�تمنغس ــر�اإلس ــر�للفك ــث�عش -07ال
�ك04م،�ج:1979سبتمبر08أغسطس30هـ/1399شوال16 ،سـة��تاب�األصالة،�منشورات�المؤس

���وما�بعدها.���174م،�ص:1995الوطنية�للفنون�المطبعية،�الجزائر،�
تأسيس�الجامعات�في�أوروبا�تحت�تأثير�الحضارة�العربيـة،�محاضـرات����زيغريد�هونكه:د.�)34(

�02م،�ج:1978سبتمبر14-07هـ/1398شوال11-�04ملتقى�الفكر�اإلسالمي�الثّاني�عشر،�باتنة
����.333)،�ص:ينية،�الجزائر،�(د.تؤون�الدالشّاألصالة،�منشورات�وزارة�كتاب�

تأسيس�الجامعات�في�أوروبا�تحت�تأثير�الحضارة�العربية،�المرجع�نفسـه���زيغريد�هونكه:د.�)35(
���.334ص:

سامح�مع�نصارى�األندلس،�نموذج�المرابطون�وسياسة�التّ�إبراهيم�القادري�بوتشيش:�د.�ينظر:�)36(
م�1994هــ/�1414،�رجـب�11الحضاري�األندلسي،�مجلة�دراسات��أندلسية،�عدد:من�العطاء�
مالمح�الحـوار�الـديني�فـي�الحضـارة������د.�بومدين�كروم:�،�وما�بعدها،�وينظر:22تونس�ص:

ربيـع���16،�و15،�و14ولي�الحضارة�اإلسـالمية�باألنـدلس،�أيـام:���األندلسية،�أعمال�الملتقى�الد
م�2008منشورات�المجلس�اإلسالمي�األعلى�بالجزائر��م،2007أفريل4و�3،�و2هـ/1428لاألو
حوار�الثقافات�في�الغرب�اإلسالمي،�مجلـة�المنـار����سعد�بوفالقة:�د.�وما�بعدها�وينظر:�21ص:

��.وما�بعدها��53م،�القاهرة،�مصر،�ص:2005،�صيف،�خريف31/32الجديد،�عدد�مزدوج
���
���

���
�

��
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��:صملخّ

وإقامـة�العالقـات�بـين����رجمة،�كان�للمستشرقين�دور�بارز�في�إذكاء�روح�الت
،�والفـتح��يةجاري�عبر�صقلبادل�التّ،�والتّيةليبرق�والغرب،�نتيجة�للحروب�الصالشّ

ةولة�العثماناإلسالمي�لألندلس،�وامتداد�الدة،�ففي�زمن�الحروب�الصـليب�يعرفـت���ي
اريخ�على�امتداد�قرنين�من�الزمان،�نقـل�فيهـا�معظـم����أكبر�حركة�ترجمة�في�التّ

أن�تدخل�من�باب��يةا�أتاح�للثقافة�العربهات�الكتب�إلى�الغرب�ممبي�وأمراث�العرالتّ
�يـة�قاففي�رفـع�المكانـة�الثّ���أسهم��واسع�حضارة�الغرب،�وتترك�أثرا�بارزا�مهما

��.للغرب�يةوالحضار�يةوالعلم
ى�العصـر��رق�العربي�منذ�ذلك�الوقت�حتّاهتمام�المستشرقين�بثقافة�الشّ�وقد�امتد

قافة�سهموا�في�نقل�الثّأين�الذين�برز�منهم�عدد�من�المستشرقين�الفرنسيالحديث،�وقد�
البـارون�أنطـوان���مة�هؤالء�المستشرق�الفرنسي�إلى�الغرب،�يكون�في�مقد�يةالعرب

ـ�خين�على�أنّي،�الذي�يعترف�جميع�المؤريإيزاك�سلفستر�دي�ساس س�ه�هو�الذي�أس
وء�علـى�نشـأة�االستشـراق����الضراسة�،�وستلقي�هذه�الداالستشراق�بمعناه�العملي

ا�ـ��وعلى�دورها�الحضـاري�فـي�فرنسـا�وأور���،�ويةالفرنس�يةوالمدارس�االستشراق
ةركيز�على�تحليل�الجوانب�السلب،�مع�التّبشكل�عامأي�نظرة�هؤالء�المستشـرقين��ي�،

ـ�لبي�واإليجابي،�باإلضافة�إلـى�دراسـة�الجوانـب�الشّ���رق�بطرفيها�السللشّ �يةخص
من�جهة��يةمن�جهة،�والحضارة�الغرب�يةمه�للغة�العربوما�قد�ساسييلسلفلستر�دي��

�.��يةثان
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بصفة��يةرقالتي�تُعنى�بدراسة�األمم�الشّ�يةجاهات�الفكريعتبر�االستشراق�من�االتّ
عامظهوره��ةاية،�وقد�كان�مقتصراً�في�بدة،�وحضارة�اإلسالم�والعرب�بصفة�خاص

ـ�ثم�اتّ�،يةعلى�دراسة�اإلسالم�واللغة�العرب ـ�سع�ليشمل�دراسة�الشّ ه،�بلغاتـه��رق�كلّ
وتقاليده�وآدابه،�فالمستشرقون�هم�علماء�الغرب�الذين�اعتنوا�بدراسة�اإلسالم�واللغة�

��رق�وأديانه�وآدابه.ولغات�الشّ�يةالعرب
��:يةاريخاالستشراق�وجذوره�التّ�–�1

��مفهوم�االستشراق:�–�1-�1

أضيف�إليها�ثالثة�حروف�هـي���االستشراق�مصطلح�مأخوذ�من�كلمة�شرق،�ثم
رق�سوى�طلب�علوم�،�وليس�طلب�الش1ّرقاء،�ومعناها�طلب�الشّين�والتّاأللف�والس

مـن��ه:�ا�قاموس�أكسفورد�فيعرف�المستشرق�بأنّرق�وآدابه�ولغاته�وأديانه،�وأمالشّ
��.2رق�وآدابهتبحر�في�لغات�الشّ

ـ�ة�تعريفات�وقد�ذكر�إدوارد�سعيد�في�كتاب�االستشراق�عد ه:�لالستشراق�منها�أنّ
�3رق�وبين�الغربق�بوجود�المعرفة�بين�الشّفكير�مبني�على�تميز�متعلّأسلوب�في�التّ

االستشراق��ويعتبر�سعيد�بأند�موضوع�سياسي،�أو�حقل�بحثي�يـنعكس��ليس�مجر
سات�وليس�تكديساً�لمجموعة�كبيـرة��راسـات،�أو�المؤسقافات�والدسلباً�باختالف�الثّ

الي�توزيع�للوعي�الجغرافي�إلى�نصـوص��ه�بالتّإنّ…�حول�المشرق�صوص�من�النّ
��.4وفي�فقه�اللغة�يةواجتماع�يةواقتصاد�يةوعلم�يةجمال

المجال�المعرفي�أو�العلم�الـذي���هوفي�موضع�آخر�يعرف�سعيد�االستشراق�بأنّ
توصة�كموضوع�للتّل�به�إلى�الشّي5طبيقعلم�واالكتشاف�والتّرق�بصورة�منظم.�

ـ����يةه:�دراسات�أكاديمويعرفه�أحمد�عبد�الحميد�غراب�بأنّ ون�يقـوم�بهـا�غربي
وشـريعة،�وثقافـة���ى�الجوانـب:�عقيـدة،���كافرون�لإلسالم�والمسلمين،�من�شــتّ�

سالم�ومحاولـة��ونظمـاً،�وثروات�وإمكانات...�بهدف�تشويه�اإل�وحضارة،�وتاريخاً
للغـرب�علـيهم،�ومحاولــة�����يةبعوتضليلهم�عنه،�وفرض�التّ�تشكيك�المسلمين�فيه

فـوق��،�وتزعم�التّيةوالموضوع�يةات�تدعي�العلمبدراسات�ونظري�يةبعتبرير�هذه�التّ
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ــري�والثّ ــرب�الم�العنص ــافي�للغ ــق ــى�الشّــ�يحي�س ــالمي�رقعل �6.اإلس
ه:�كّلكتور�مطبقاني�بأنّويعرفه�الد�ـ�ين�من�أوروما�يصدر�عن�الغربي�ين�يين�(شـرقي

ةوفيت)�وأمريكيين�من�دراسات�أكاديموغربيين�بما�في�ذلك�السـة�جامع�يتتنـاول���ي
ياسـة��ريعة،�وفي�االجتماع،�وفي�السم�والمسلمين�في�العقيدة،�وفي�الشّقضايا�اإلسالّ

��7.»أو�الفكر�أو�الفن
��لالستشراق:�يةاريخالجذور�التّ�–�2�–�1

هو�خ�لبدء�االستشراق،�وسبب�هذا�االختالف�ظريات�التي�تؤرهناك�كثير�من�النّ
ـ���ه�هل�يمكـن�اعتبـار�أي��أنّ ـ�رق�بدادراسـة�للشّ ـة�فعل�ةيلالستشـراق�أم�ال؟��ي�

حيث�يرجعه�كثير�من�الباحثين�إلى�أيةولة�األموام�الدـ��ي اني�الهجـري��في�القرن�الثّ
ل:�حيـاة��ف�كتابين�األومشقي�الذي�ألّاهب�يوحنا�الدام�بواسطة�الره�نشط�في�الشّوأنّ

8حي�ومسلموالثاني:�حوار�بين�مسي�دمحم�في�حين�يرى�باحثون�آخرون�إلـى�أن�،�
صارى�األمر�الذي�االحتكـاك�الفعلي�بين�المسلمين�والنّ�يةهي�بدا�يةالحروب�الصليب

��.9ف�على�المسلمينعردفع�النصارى�إلى�محاولة�التّ
ه�بدأ�بقرار�من�مجمع�فيينـا�الكنسـي�عـام����االستشراق�أنّ�يةومن�اآلراء�في�بدا

فـي�عـدد�مـن�الجامعـات������يةبإنشاء�عدد�من�كراسي�اللغة�العربم،�وذلك�1312
رأي�آخر�له�عـدد�مـن���،�كما�يوجد�10،�مثل�باريس�وأكسفورد�وغيرهمايةـ��األورو
دين�يؤكّالمؤيـة�صارى�بالمسلمين�في�األندلس�هو�االنطالقة�الحقيقاحتكاك�النّ�د�أني�

��11.يةصارى�بالمسلمين�واالهتمام�بالعلوم�اإلسالملمعرفة�النّ

م�في�فترة�القـرون�الوسـطى���شاط�االستشراقي�غير�المنظّع�وانتشر�النّوقد�توس
من��يةعليم�من�وإلى�اللغة�العربرجمة�والتّين�بالتّده�ظهور�عدد�من�المهتموهو�ما�أكّ
ملة:�"من�قبيل�ذلك�لم�يكن�سوى�كما�وصفه�الدكتور�النّ�،�على�أنأوروپـارجاالت�

ـ�اإلرهاص�لالستشراق�المنظّ ع�م�وما�أتى�بعدها�يعد�من�قبيل�تعميق�الفكرة،�والتوس
12االنتباه�إليها"�فيها�وشد.��
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ـ��يةويرجع�كثير�من�الباحثين�البدا ادس�عشـر��الحقيقة�لالستشراق�إلى�القرن�الس
وأخـذت�تصـدر����يةوائر�العلمكت�الدفيه�بنشاط�فتحر�يةباعة�العرببدأت�الطّ�حيث�

فـي���يةنشاط�االستشراقي�بعد�تأسيس�كراس�للغة�العربكتاباً�بعد�اآلخر،�ثم�ازداد�ال
،�وكامبريدج�عام�م1638،�مثل�كرسي�أكسفورد�عام�يةـ��عدد�من�الجامعات�األورو

��يـة�البنغال�يةاألسـيو��يـة�مثـل�الجمع��يةات�العلمتأسيس�الجمعي�كما�أن��م1632
،�وغيرهـا��يةالبريطان�يةاآلسيو�يةالملك�ية،�والجمعيةاألمريك�يةاالستشراق�يةوالجمع

��.13االنطالقة�الكبرى�لالستشراق�في�نظر�كثير�من�الباحثين���يعتبر�بمنزلة
ةإال�مع�نها�أوروپـاا�مفهوم�االستشراق�فلم�يظهر�في�وأمالقرن�الثامن�عشـر���ي

م،�كما�ُأدرج�فـي��1799م،�وفي�فرنسا�عام�1779لترا�عام�ـ�ـال�في�إنفقد�ظهر�أو
��.14م1838عام��يةالفرنس�يةقاموس�األكاديم

فكان��يةات�االستشراقالجمعي�أوروپـاالقرن�التاسع�عشر،�أنشئت�في��يةومع�بدا
ـ��يةاالستشـراق��يـة�،�والجمعيةالبريطان�يةاآلسيو�يةالملك�يةمنها�الجمع �ثـم��يةالفرنس

�م�1883حديد�في�عاماسع�عشر�وبالتّ،�وقبيل�انتهاء�القرن�الت15ّية،�واألمريكيةاأللمان
ة�سنوات�تجمـع�فيـه���عد�للمستشرقين�تعقد�مؤتمراً�عالمياً�كّل�يةالدول�يةبدأت�الجمع

ق�بالعالم�اإلسـالمي��ين�والمسلمين�لدراسة�قضايا�تتعلّعدداً�كبيراً�من�الباحثين�الغربي
عن��سنوات�وال�تقّل�على�خمسوما�تزال�هذه�المؤتمرات�تعقد�على�فترات�ال�تزيد�

��.16ثالثة

أواخر�اجتماعات�المستشرقين�ما�حصل�في�المؤتمر�العالمي�لالستشـراق��ومن�
صويت�على�إلغاء�اسـم��التّ�م،�وفي�هذا�المؤتمر�تم1973الذي�عقد�في�باريس�عام�

االستشراق�وأطلق�على�هذه�المؤتمرات�منذ�ذلك�الحين:�"المؤتمر�العـالمي�للعلـوم���
ة�أخـرى��تعديل�االسم�مـر��تمحول�آسيا�وشمال�أفريقيا"،�وبعد�مؤتمرين��يةاإلنسان

�17).يةفريقأوالشمال��يةراسات�اآلسيوالمؤتمر�العالمي�للد(ليصبح�

�

��
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��:أهداف�االستشراق�–�3�–�1
ق�ولكن�بعضها�رئيسي�وبعضها�ثـانوي،�ويمكـن���راة�أهداف�لالستشهناك�عد

��:يةالقاط�التّحصر�األهداف�في�النّ
-�الد�ينيالهدف:��
صارى�عنه�الهدف�الديني�هي�معرفة�اإلسالم�لمحاربته�وتشويهه�وإبعاد�النّ�يةغا
نصير�التـي�انطلقـت�إلـى����صارى�المعرفة�باإلسالم�وسيلة�لحمالت�التّخذ�النّوقد�اتّ

ا�األهـداف��،�وأم18صارى�من�اإلسالم،�وكان�هدفها�األول�تنفير�النّيةالبالد�اإلسالم
��:تحت�هذا�الهدف�الكلي�فهي�يةالمنضو�يةالجزئ
تقاء�ل،�حتى�ينصرف�المسلمون�عن�االعن�فيهة�القرآن�والطّشكيك�في�صحالتّ�-

ـة�ته�وتنأى�بهم�اللهجـات�القوم�على�هدف�واحد�يجمعهم�ويكون�مصدر�قوعـن���ي
؛ينالوحي�باعتباره�المصدر�األساسي�لهذا�الد��

ما�هـو��بوي�إنّالحديث�النّ�عم�بأن،�والزرسالة�النبي��ةشكيك�في�صحالتّ�-
الثة�األولى،�والهدف�الخبيث�من�وراء�ذلك�هو�من�عمل�المسلمين�خالل�القرون�الثّ

ألحكام��يةالحقيق�يةتطبيقورة�الّى�يفقد�المسلمون�الصمحاربة�السنة�بهدف�إسقاطها�حتّ
��؛ته،�وبذلك�يفقد�اإلسالم�أكبر�عناصر�قوسول�ولحياة�الر�اإلسالم
��؛ومانيا�من�الفقه�الرمن�قيمة�الفقه�اإلسالمي�واعتباره�مستمدقليل�التّ�-
ر�وتكـريس��طوواستبعاد�قدرتها�على�مسايرة�ركب�التّ�يةيل�من�اللغة�العربالنّ�-

��؛ىالفصح�يةالعرب�محّل�دراسة�اللهجات�لتحّل
شـابه�بـين���بدال�من�إرجاع�التّ�يةونصران�يةإرجاع�اإلسالم�إلى�مصادر�يهود�-

��؛يانتين�إلى�وحدة�المصدروهاتين�الداإلسالم�
��؛الوسائل�الممكنة�العمل�على�تنصير�المسلمين�بكّل�-
-�عيفة�واألخبار�الموضوعة�في�سبيل�تدعيم�آرائهم�االعتماد�على�األحاديث�الض

19.اتهموبناء�نظري�

��
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-�الس�االستعماري:الهدف�ياسي��

فقـد�سـار����يـة�ول�الغربللـد��يةوسـع�التّ�يةلقد�خدم�االستشراق�األهداف�السياس
المستشرقون�في�ركاب�االحتالل�فقدموا�معلومات�موسعة�ومفصول�التي�لة�عن�الد

ةول�الغربرغبت�الدفي�استعمـارها�واالستيالء�على�ثرواتها�وخيراتها،�ولقد�كان��ي
��:الهدف�السياسي�االستعماري�يهدف�إلى

ـ��إضعاف�روح�اإلخاء�بين�المسلمين�والعمل�على�فرقتهم�إل�- يطرة�حكـام�الس
��؛عليهم
ائدة�لتمزيق�وحـدة�المجتمعـات���ودراسة�العادات�الس�يةباللهجات�العام�ةيالعنا�-

��؛المسلمة
-�م�لغـات�تلـك�الـبالد����هون�موظفيهم�في�هذه�المستعمرات�إلى�تعلّكانوا�يوج

��؛ويحكمونهاودراسة�آدابها�ودينها�ليعرفوا�كيف�يسوسونها�
في�كثير�من�األحيان�كان�المستشرقون�ملحقين�بأجهزة�االسـتخبارات�لسـبر����-

صائح�لما�ينبغي�أن�يفعلوه�لمقاومة�حركـات�البعـث���غور�حالة�المسلمين�وتقديم�النّ
��20.اإلسالمي

��:جاريالهدف�االقتصادي�التّ�-
من�البحث�عن�أسـواق�جديـدة����وروپـاأل�كان�ال�بد�يةناعورة�الصالثّ�يةفي�بدا

ةاألول�لبضائعها،�كما�كانت�في�حاجة�إلى�الموادي�ةلتغذ�الخاممصـانعها،�وألجـل����ي
ةبيعروات�الطّاهتمامهم�ألن�يتعرفوا�إلى�البالد�التي�تمتلك�الثّ�ذلك�انصبويمكـن���ي

��21.أن�تكون�أسواقاً�مفتوحة�لمنتجاتهم

��:قافيالثّ�الهدف�العلمي�-
ا�في�األطوار�األولـى�لالستشـراق،�حيـث�رأى����العلمي�رئيسي�لقد�كان�الهدف

هوض�الحضاري�والعلمي،�فعليهـا��تريد�النّ�أوروپـاه�إذا�كانت�أنّ�أوروپـازعماء�
ـ���وجبالتّ ام�ازدهـار��ه�إلى�بواطن�العلم�تدرس�لغاته�وآدابه�وحضـارته،�وذلـك�أي
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ـ����أوروپـاكانت��ية�حيثاإلسالمالحضارة� ورة�تعيش�عصورها�المظلمـة�قبـل�الثّ
ةناعالص22ي.��

ظرة�انطالقاً�من�النّ�يةقافة�الغرب،�كرس�االستشراق�أدواته�لنشر�الثّيةمن�جهة�ثان
،�نشر�يةقافعوب�األخرى،�ومن�أبرز�المجاالت�الثّالتي�ينظر�بها�إلى�الشّ�يةاالستعالئ

ـ��يةواإلسالم�يةالبالد�العرب،�وصبغ�يةومحاربة�اللغة�العرب�يةاللغات�األوروپ ابع�بالطّ
��23.قافي�الغربيالثّ

،�ومحاربـة�الفصـحى���يـة�عوة�إلى�العامقافي�من�خالل�الدوقد�ظهر�الهدف�الثّ
ائد�والموروث،�وتفجيـر��والحداثة�في�األدب�والفكر،�حيث�نادى�البعض�بتحطيم�الس

24.عواتاللغة�وغير�ذلك�من�الد��

�:يةالفرنس�المدرسة-�2

ةالفرنس�المدرسة�تعدمن�ي�ةاالستشراق�المدارس�أهمـ��ي كانـت��هـا�وأنّ�ةوبخاص�
التّ�في�ائدةالرذلك�وآدابه،�رقالشّ�علوم�على�فعر�ارتـبط��الفرنسي�االستشراق�إن�

�مـا��فريقـي،�األ�مالوالشّ�رقالشّ�في�الفرنسي�عوسالتّ�بموجة�الحديث�العصر�خالل
��.يةسمالر�ابعوط�ةالقو�ميزة�المستشرق�وظيفة�على�أضفى
�االستشـراق��نشط�وقد�،25م�1795سنة�يةالح�يةرقالشّ�اللغات�مدرسة�إنشاء�منذ

�عدداً�معه�نابليون�اصطحب�فقد�وبعدها،�26مصر�على�يةالفرنس�الحملة�قبل�الفرنسي
�وعلمائهم�المسلمين�لدى�انبهار�ةهز�ليحدث�المختلفة�المجاالت�في�العلماء�من�كبيراً

�عن�صدر�وقد�،يةاإلسالم�المجتمعات�أوضاع�دراسة�في�وليزيد�،يةالغرب�بالحضارة
�االستشـراق��نفـوذ��أن�كمـا��،27)مصـر��وصف(�بعنوان:�ضخم�كتاب�الحملة�هذه

�في�يةالعلم�البعثات�بدأت�حيث�لطة،الس�إلى�علي�دمحم�وصول�بعد�استمر�الفرنسي
�وإيران�تركيا�أرسلت�وقد�،28جومار�الفرنسي�المستشرق�إشراف�تحت�وكانت�عهده

�عـن��كتابـه��في�الصباغ�محمد�األستاذ�ويقول�،29مماثلة�بعثات�األقصى�والمغرب
�فرنسـا��إلـى��هتتوج�قد�يةالعلم�البعثات�أولى�أن�في�ببالس�أن�ومخاطره�االبتعاث

�الفسـاد��وأن�حيـاة،��مـنهج��يةالعلمان�خذتاتّ�التي�يةپاألورو�ولالد�لأو�كانت�هاأنّ
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�.30يـة�ـ��األورو�ولالـد��مـن��غيرهـا��مـن��أكثـر��فيهـا��ينتشـر��كان�األخالقي
�يةاالستشـراق��راسـات�الد�مراكـز��من�الكثير�الحاضر�العصر�في�ونالفرنسي�وأنشأ

�ليـون��وجامعة�باريس،�في�السوربون�جامعة�ومنها�جامعاتهم،�في�يةالعلم�واألقسام
�معهد�ةالمهم�المراكز�ومن�وغيرها،�بروفانس�ان�اكس�وجامعة�مارسيليا،�وجامعة
�واإلسالمي�العربي�العالم�وبحوث�دراسات�ومركز�،يةالمتوسط�المجتمعات�دراسات

�اعقـدي��انحرفـوا��الذي�المسلمين�الباحثين�من�عدداً�اًحالي�فرنسا�وتستضيف�31بإكس
أفكارهم�لبثّ�الفرص�لهم�وتهيئ�اًوفكري�هاتهموتوج.��
�سلفلستر�دي�ساسي:�–3
��المولد�والنشأة:�–��1–�3

فبرايـر����2-�1758سـبتمبر��21(�البارون�أنطوان�إسحاق�سلڤستر�دي�ساسي
��).م1838

��
وهـو���يةم�العبرته،�تعلّه�تربيت�أملّ،�فتوم1765ي�والده�سنة�ولد�في�باريس،�توفّ

ةانالثّ�في�سني�ةم�الالتينتعلّ�عشر،�ثمةواليونان�ييبعض�القساوسة��،�كما�درس�على�يد
بارتـارو��(اهب�واألب�منهم�الر/berthereau�ـة�درس�العرب�)،�ثـمـ��ي �يةوالفارس

�.32يةركوالتّ
�يـة�المرجـع�لـآلداب�الكتاب��(ل�بحث�له�بعنـوان:��الحقوق،�ونشر�أو�يةدخل�كل

مستشارا�في�م�1781ن�منذ�سنة�هو�مجموع�علمي�كان�يصدره،�وعي،�و)يةوالشرق
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�يـة�في�مكتبة�بـاريس�الوطن��يةرقكما�عمل�في�نشر�المخطوطات�الشّ�قودديوان�النّ
�.ق�عدداً�من�المخطوطاتوكتب�العديد�من�البحوث�حول�العرب�وآدابهم�وحقّ

ةن�أستاذا�للغة�العربعيةرقفي�مدرسة�اللغات�الشّ�يةالح�يم1795عام��ي�وأعـد�،�
ـ�حو�العربي�النّ(حو�العربي،�عنوانه:�كتاباً�في�النّ ة�الستعمال�تالميذ�المدرسة�الخاص

ـ�� �Grammaire�arabe�à�l’usage�des�élèves�de�l’Ecole(�)يةرقباللغـات�الشّ
spéciale� des� langues� (Orientalesـ�� �يـة�واأللمان�يـة�ليزـ��ـ،�ترجم�إلـى�اإلن

�يـة�سـت�الجمع�،�وعندما�تأسم1833،�وأصبح�مديراً�لهذه�المدرسة�عام�يةوالدنمرك
�.33م1822ب�رئيساً�لها�عام�انتخ�يةاآلسيو

باً�حولهم�في�جزأين،�تحت�عنوان:�ف�كتاحيث�ألّ�)الدروز(ومن�أبرز�اهتماماته�
ائفة�لدراسـاتها�مـن�قبـل����،�الذي�لفت�به�االنتباه�إلى�هذه�الطّ)شرح�عقيدة�الدروز(

�34.خينرين�والمؤرالمفكّ

�ـة�ـ��األوروة�أصبحت�فرنسا�في�عهده�قبلة�المستشرقين�من�جميع�أنحاء�القـاري�
االستشراق�اصطبغ�بالص�ةبغة�الفرنسحيث�إنفي�عصره،�حيث�عمل�دي�ساسـي���ي

،�فترجم�البيانات�التي�نشرت�عند�احتالل�الجزائر،�وكذلك�عند�يةمع�الحكومة�الفرنس
�35.م1797احتالل�مصر�من�قبل�حملة�نابليون�عام�

فصل�جديد�مـع��،�بدأ�م1830ومع�احتالل�نابليون�لمصر،�وفرنسا�للجزائر�عام�
،�في�الحقبة�يةرقراسات�الشّللد�يةسات�الفرنسي�سلفستر�دي�ساسي�شؤون�المؤستولّ

التي�أصبحت�فيها�فرنسا�زعيمة�االستشراق�في�العالم،�فقد�أنجز�تحقيق�الكثير�مـن��
ه�عـدد�كبيـر�مـن����حو�العربي�وتخرج�علـى�يـد��والنّ�يةالكتب�في�اآلداب�الشرق

�36.المستشرقين

�فاته:مؤلّ�–�2�–�3

�؛م1822مقامات�الحريري��-
�؛م�1933يةاأللف�-
�؛م1816كليلة�ودمنة��-
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�؛م1818-1805في�مصر�منذ�الغزو�العربي��يةقانون�الملك�-
�؛م1829أنطولوجيا�النحو��-
�؛م1838عقيدة�الدروز�جزءان��-
�؛م�1806يةعرب�يةمختارات�أدب�-
�؛م1785د�رات�حول�تاريخ�العرب�قبل�محممذكّ�-
�؛م1793تاريخ�اآلثار�القديمة�في�بالد�فارس��-
�؛م�1799يةمبادئ�اللغة�العرب�-
�؛م�1810يةالح�يةرقحو�العربي�في�مدرسة�اللغات�الشّالنّ�-
�؛م1815رات�عن�جبال�كرمنشاه�مذكّ�-
�.م1818رقي�رات�حول�تاريخ�األدب�الشّمذكّ�-

�كما�له�ترجمات�أشهرها:
-�؛ارين�العطّفريد�الد�
�؛بن�علي�المقريزيأحمد��-
�؛مقامات�الحريري�-
-�؛فةحياة�المتصو�
�؛كليلة�ودمنة�-
-�ةريانترجمة�اإلنجيل�إلى�السةوالعرب�ي37ي�

��ا:ـ�وإلى�أور�يةقافة�العربدوره�في�نقل�الثّ�-�3�–�3

سها�سلفسـتر��بباريس�والتي�ترّأ�يةرقيعود�الفضل�في�تأسيس�مدرسة�اللغات�الشّ
ـ�المستشرقون�األلمان،�إلى�الثّق�حوله�دي�ساسي،�وتحلّ �م1795عـام���يةورة�الفرنس

ةسات�الجامعلمنافسة�المؤسةالبريطان�يي�رق�من�خالل�راع�على�الشّالعريقة�في�الص
إنتاج�خبراء�بلغاته�وشعوبه�وتاريخه�وجغرافيإحياءه�لمركز�األبحاث�في��ته،�ذلك�أن

،�جعـل��م1796ر�أي�منذ�عام�ت�مبكّفي�وق�يةابعٍ�لمدرسة�اللُّغَات�الشرقباريس،�التّ
يتوافدون�إلى�هذا�المركز�لالطِّالعِ�على�اللغة�السنسكريتاللغوي�ةين�األلمانمنهم�:�ي�،
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وهمبودت،�وفرانز�بوب�وغيرهم،�كما�سـاهم�فـي�تكـوين�فـون������األخوان�شليغل
س�على�أثره�فلسفته�في�علـم��ر�به�العالم�الكبير�تشومسكي،�وأسهومبولت�الذي�تأثّ

�ابع�عشر.في�القرن�الس�يةراً�بالمدرسة�الفرنسمتأثّ�،غةالل
نها�فرانز�بوب،�فيما�ذهـب�دي��راسات�المقارنة،�ودشّومن�هنا�برزت�فكرة�الد

ـ�ساسي�إلى�االعتماد�على�كتاب�النّ ف�كتابـا��حو�العربي�للهولندي�أربنيوس،�بل�ألّ
مختارات�من�أدب�العرب(ا�بعنوان�مدرسي(ـة�ن�نصوصـا�أدب�،�تضمـة�وتاريخ�يي�

�.38بباريس�يةاستخرجها�من�مخطوطات�المكتبة�الوطن
،�معتمدين�على�مـدى�نصـف���)مختاراتال(و�)حوفي�النّ(كتاباه�هذان:��وقد�ظّل

ها�ت�محلّى�حلّراث�اإلسالمي،�حتّوالتّ�يةقافة�العرباً�في�معرفة�الثّمصدراً�أساسي�قرن
ـ�فها�تالمذته�األلمان،�أبرزهم:�الكتب�التي�ألّ ف�فلهالم�فرايتاغ�الذي�عاد�إلى�بلده�وألّ

المعجم�العربي�الالتيني،�الذي�ال�يزال�مستعمال�إلى�اليوم،�في�حين�قام�غوسـتاف��
شتيغل�بنشر�طبعة�من�القرآن�الكريم،�وأخرى�مـن�صـحيح�البخـاري�وكتـاب�����

�39.وكتاب�كشف�الظنون�لحاجي�خليفة�ديمالفهرست�البن�النّ
ل�مـن�نـادى���وأو�يةعاً�باللغة�العرباسي�متضلّلقد�كان�المستعرب�سلفستر�دي�س

�يـة�راثسبة�للمستشرقين،�فترجم�عدداً�من�الكتـب�التّ�مها�بالنّبتعلّمها،�بل�ووجوب�تعلّ
ـ��يةإلى�الفرنس ن�علـي�المقريـزي،�ومقامـات����منها:�فريد�الدين�العطار،�وأحمد�ب
�يةوالعرب�يةانفة،�وكليلة�ودمنة،�وترجمة�اإلنجيل�إلى�السريوحياة�المتصو�الحريري

فـات�كمـال�الـدين����،�وهو�أشهر�مؤلّ)حياة�الحيوان�الكبرى(كما�قام�بترجمة�كتاب�
نسختان:�صغرى�وكبرى،�والمطبوعـة�هـي����ما،�وهيةالدميري،�إلى�اللغة�الفرنس
الكبرى،�وتمتاز�عن�الصةاريخالتّ�غرى�بإضافة�الموادوتفسير�المنامات�التي�تقـع���ي

�1069فيها�تلك�الحيوانات.�وتضم�40ة�مرتبة�على�حروف�المعجمماد.�
حـاة��بمنـاهج�النّ��ه�اهتمعلى�أنّ�جويد�القديمة�التي�تدّلحو�والتّكما�ترجم�كتب�النّ
في�عمله�االستشراقي،�وكتب�العالّمة�السـوري�ناصـيف����يةالعرب�واعتبرها�أساس
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ا�عن�طبعة�سلفسـتر�دي�ساسـي�لمقامـات����تعليقا�نقدي�)م1871-1800اليازجي�(
�41.م1822الحريري�سنة�

صوص�حيث�بل�لجأ�إلى�قراءة�حجر�النّ�يةامم�عدد�من�اللغات�السولم�يكتف�بتعلّ
بدأ�بفك�المكتوب�بالخطّ�رموز�النص�ن�مـن��،�وتمكّم1802في�عام��42يموطيقيالد

بعـد���يـة�يموطيقصـوص�الد�فـي�النّ�ل�إلى�أماكن�أسماء�األعالم�وصخالل�ذلك�التّ
وام�منبعاً�ومصـدراً��راث�المصري�على�الدص�اإلغريقي،�ولقد�كان�التّمقارنتها�بالنّ

ل�،�فكان�أو43شامبليون�الفرنسين�منذ�القدم�لينهلوا�منه،�أمثال�للكثير�من�المستشرقي
أوراق�،�ودفع�ذلك�دي�ساسي�لدراسة�يةرموز�اللغة�الهيروغليف�من�استطاع�أن�يحّل

�.44يةالبردي�المكتوبة�باللغة�العرب
�يةالدول�يةشهرتها�في�األوساط�العلم�تالتي�ذاع�)يةاأللف(كما�عكف�على�ترجمة�

سـنة���ية،�وفـى�القسـطنطين��م1834،�وطبعت�في�باريس�سـنة��يةبالعرب�فنشرها
1887.45�

وكان�أوألـف��(حول�أصـول���م1718عام��)جريدة�العلماء(م�بحثه�في�ل�من�قد
�يةعلى�أن�أصل�الكتاب�مترجم�من�الفارس�ا�منحوال�ال�يدّل،�فاعتبره�نص)ليلة�وليلة

ح�أن�تكون�قد�كتبت�في�فترة�قريبة�ف�الواحد،�ورجوقد�استبعد�في�بحثه�فكرة�المؤلّ
سعودي�في�،�وبذلك�خالف�الم46يةوالعرب�يةوالهند�يةقافات�الفارسمن�فترة�اختالط�الثّ

ألف�ليلة�وليلة�هي�عبارة�عن�ترجمة��إلى�أن�)مروج�الذهب(�اإلشارة�التي�كتبها�في
�.47)ألف�خرافة(تسمى��يةلقصص�فارس

ل�دراسة�حول�وواصل�شيخ�المستشرقين�الفرنسيين�دراساته،�ونشر�أو)مـة��مقد
ابتكره�ابن�خلـدون��العلم�الجديد�الذي��يةه�إلى�أهم،�ونبم1806في�عام��)ابن�خلدون

،�وهو�من�بين�المستشرقين�القالئل�الذين�48ةل�مرونشرها�ألون،�يوترجم�منها�فصل
�.49رحترجموا�شعر�أبي�بصير،�األعشى�بن�قيس،�وأوفاه�حقه�في�الجمع�والشّ

ـ��يةبجميع�الجوانب�الحضار�يةراسات�االستشراقالد�أن�جّل�:الخالصة �يةوالسياس
�ة�بكّلهات�خاصاهتمامات�وتوج،�وغيرها،�كانت�لها�يةواالقتصاد�يةينوالد�يةوالفلسف
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�يـة�مدرسة�من�مدارس�االستشراق،�فاالستشراق�الفرنسي�مثالً�اهتم�بالجوانب�اللغو
�يـة�أكثر�من�غيرها،�حيث�لعبت�فرنسا�دوراً�مهماً�في�تدريس�اللغـة�العرب��يةواألدب
ةراسات�اإلسالموالدي�ا�من�خالل�تأسيسـها�لمدرسـة�اللغـات����،�وقد�ظهر�ذلك�جلي
،�كما�عكف�معظم�مستشرقيها�على�دراسة�وتحقيـق�أغلـب�المخطوطـات����يةرقالشّ

��القديمة،�وترجمتها،�وقد�يعزى�األمر�في�ذلك�إلى�أمرين:�يةوالكتب�العرب
�يـة�ر�بالفكر�والحضارة�العربب�عنها�من�تأثّوما�ترتّ�يةـ��هضة�األور:�النّأولهما

��يةاإلسالم
ا�على�العالم�اإلسـالمي،�والتـي���تها�أورپالتي�شنّ�ية:�الحركة�االستعمارثانيهما

امن�عشر،�ورواجهـا�أكثـر�فـي����اني�من�القرن�الثّصف�الثّظهرت�بوادرها�منذ�النّ
ا�بحياة�العرب�والمسـلمين،�وثقـافتهم���ب�اتصاالً�حقيقيا�تطلّاسع�عشر،�ممالقرن�التّ

��.ية،�وتحديداً�لغتهم�العربيةوحياتهم�االجتماع
المستشرق�الفرنسي�سلفلستر�دي�ساسـي،�الـذي����وقد�لمع�في�هذا�المجال�اسم

رف�باسم�شيخ�المستشرقين،�نظراً�لما�قدةپومه�للحضارة�األورعةوالغرب�يبوجـه���ي
إلى�أوربا،�وإذكاء�روح�الترجمة��يةقافة�العربراث�والثّعام�من�دور�كبير�في�نقل�التّ

سهموا�في�أإلى�لغات�أخرى،�فكان�بذلك�من�المستشرقين�األوائل�الذين��يةمن�العرب
��ا،�فأضحت�فرنسا�في�عصره�قبلة�المستشرقين.پوبالنسبة�ألور�يةنشر�العرب

خصيات�البارزة�في�تاريخ�الحركـة��ويعتبر�دي�ساسي�من�جانب�آخر،�من�الشّ
ـ���يةالفرنس�يةاالستعمار ن�بالغـات��،�ظهر�ذلك�جليا�من�خالل�ترجمتـه�للعديـد�م

لشعوبها�المستَعمرة،�وخير�مثـال�علـى�ذلـك�بيـان�دي������يةونداءات�الدولة�الفرنس
،�والـذي��م1830على�الجزائر�سنة��يةبورمون�للشعب�الجزائري�بعد�الحملة�الفرنس

االستشراق�خـالل��،�ومن�هنا�نخلص�إلى�أن�يةكتبه�البارون�دي�ساسي�باللغة�العرب
ـ�����اسع�عشرالقرن�التّ �يةاسـتعمار��يةكان�يخدم�بالدرجـة�األولـى�أغراضـا�سياس

��.وروپـاأل
��
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�:الهوامش
1-اجحي،�التّعبده�الرةهضة�العربرفي،�د.ط،�دار�النّطبيق�الصشر،�بيـروت،�د.ت��باعة�والنّللطّ�ي

��.40ص
2-��أ.�ج�.آربري،�المستشرقون�البريطانيون،�تر.�محمويهي،�ولـيم�كـوليتر،�لنـدن����النّسوقي�د�الد

��.8ص�1946
ـ�للشّ�يةإدوارد�سعيد،�االستشراق،�المفاهيم�الغرب�-3 ـة�،�رؤ1د�عنـاني،�ط�رق،�تر�.محمشـر��للنّ�ي

�.45،�ص2006القاهرة،��وزيعوالتّ ���
��.58نفسه،�ص��-4
��.142نفسه،�ص��-5
��.7ص�1990،�دار�رسالة�البيان،�2عن�االستشراق،�ط�يةإسالم�يةأحمد�عبد�الحميد�غراب،�رؤ�-6
،�د.ت�يةبن�صالح�مطبقاتي،�االستشراق،�د.ط،�جامعة�اإلمام�محمد�بن�سـعود�اإلسـالم���مازن�-7

��\4ص
ـ��يةالفكر�يةمحمود�حمدي�زقزوق،�االستشراق�والخلف�-8 للص�دار�المنـار��2،�طراع�الحضـاري�،

��.26-25،�ص�ص�1989وزيع،�القاهرة،�شر�والتّباعة�والنّللطّ
9-�مكتبة�وهبـة،�القـاهرة���3البهي،�الفكر�اإلسالمي�الحديث�وصلته�باالستعمار�الغربي،�ط�دمحم�،

��.522،�ص1961
10-�ةيادي،�االستشراق،�أهدافه�ووسائله،�دراسة�تطبيقمحمد�فتح�اهللا�الزحول�منهج�الغربيين�فـي���ي

��.27،�ص1998،�دار�قتيبة،�طرابلس،�1دراسة�ابن�خلدون،�ط
��.27-26نفسه،�ص��-11
�1ظرات�وراقي�للمكتوب�ط،�عرض�للنّيةعلي�بن�إبراهيم�النملة،�االستشراق�في�األدبيات�العرب�-12

ةراسات�اإلسالممركز�الملك�فيصل�للبحوث�والدي30،�ص1993ياض،�،�الر.��
المعاصـر،�د.ط،�دار�الفكـر���أحمد�سمايلوفتش،�فلسفة�االستشراق�وأثرها�في�األدب�العربـي���-13

��.82-77،�ص��1998العربي
14-�27ابق،�ص�محمود�حمدي�زقزوق،�المرجع�الس��
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15-�ةد�عبد�اهللا�الشرقاوي،�االستشراق،�دراسات�تحليلمحمةتقويم�يـة�،�كليدار�العلـوم،�جامعـة����ي
��.32-31،�ص��1992القاهرة

16-�المكتـب�اإلسـالمي���2علـيهم،�ط�باعي،�االستشراق�والمستشرقون،�ما�لهم�وما�مصطفى�الس�،
��.14،�ص1979ت�بيرو

17-�1،�ط2حمن�بدوي،�سيرة�حياتي،�جعبد�الرةسة�العرب،�المؤسي�شـر،�بيـروت���راسات�والنّللد
��.255ص��2000

18-�د�عبد�اهللا�الشّمحم37-34ابق،�ص�رقاوي،�المرجع�الس.��
19-�محمالمنشـاة��1يادي،�ظاهرة�انتشار�اإلسالم�وموقف�بعض�المستشرقين�منها،�طد�فتح�اهللا�الز�،

96-91،�ص�1983اإلعالن،�طرابلس،�وزيع�ووالتّشر�ة�للنّالعام.��
20-�44-38يادي،�االستشراق،�أهدافه�ووسائله،�ص�محمد�فتح�اهللا�الز.��
21-�89ابق،�ص�محمود�حمدي�زقزوق،�المرجع�الس.��
22-�محم47-46يادي،�االستشراق،�أهدافه�ووسائله،�ص�د�فتح�اهللا�الز.��
23-�محم183-177ابق،�ص�د�عبد�اهللا�الشرقاوي،�المرجع�الس.��
��.171-167نفسه،�ص��-24
العامـة�للكتـاب����يةأحمد�درويش،�االستشراق�الفرنسي�واألدب�العربي،�د.ط،�الهيئة�المصـر��-25

��.12،�ص�1997القاهرة
26-�رجع�الدا�إلى�الفترة�الوسيطة�إثر�يكتور�أحمد�درويش�أول�احتكاك�فرنسي�عربي�إسالمي�تحديد

في�بالد�األندلس،�على�أنه�من�جانب�آخر�يرجع�أول�اتصـال�ثقـافي����يةحركة�الفتوحات�اإلسالم
إلى�فترات�مبكرة�من�القرن�الحادي�عشر�ميالدي،�وذلك�من��يةواإلسالم�يةفرنسي�بالحضارة�العرب

��.)9-8(أحمد�درويش،�المرجع�السابق،�ص��يةخالل�العكوف�على�كنوز�المخطوطات�األندلس
على�مصر،�االستشراق�المتاسلم�في�فرنسـا���يةللحملة�الفرنس�ةيهنري�لورنس،�األصول�الفكر�-27
،�ص�1999وزيع،�القـاهرة،��شر�والتّ،�دار�شرقيات�للن1ّ)،�تر.�بشير�السباعي،�ط1698-1798(

103-107.��
في�عهد�محمد�علي،�ثم�في�عهدي�عباس�األول�وسعيد،�مطبعة��يةعمر�طوسون،�البعثات�العلم�-28

ةين،�اإلسكندرصالح�الد13-12م،�ص�ص�1934ه/1353،�ي.��
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29-�والم،أحمد�الس�موقـع��2017أغسـطس���12اسع�عشـر،��حلة�إلى�اآلخر�خالل�القرن�التّالر�،
��.الموقع�اإللكتروني�نن�بال�حدود�عمؤمنو

30-�محمةباغ،�االبتعاث�ومخاطره،�توزيع�إدارة�البحوث�العلمد�بن�لطفي�الصي��عوة�واإلفتاء�والـد
��.18،�صيةالسعود�يةالعربواإلرشاد،�المملكة�

31-�سعدون�السةراسات�اإلسـالم�اموك،�االستشراق�ومناهجه�في�الدشـر��،�دار�المنـاهج�للن1�ّ،�طي
��.163-162م،�ص�2010ه/1431وزيع،�األردن،�والتّ
32-�ةراسات�العربيوهان�فوك،�تاريخ�حركة�االستشراق،�الدةواإلسالم�يـة�حتـى�بدا�� ��أورفي��يي�

��.142،�ص2000،�دار�المدار�اإلسالمي،�بيروت،�2عمر�لطفي�العالم،�ط�القرن�العشرين،�تر.
33-�ص�1993،�دار�العلم�للماليـين،�بيـروت،���3حمن�بدوي،�موسوعة�المستشرقين،�طعبد�الر�،

336-337.��
��.338نفسه،�ص��-34
��.213إدوارد�سعيد،�المرجع�السابق،�ص��-35
36-�151ص��ابق،يوهان�فوك،�المرجع�الس.��
�18شاكر�نوري،�اإلسالم�في�عيون�المستشرقين،�سلفلستر�دي�ساسي�شيخ�المستشرقين،�البيان��-37

��.33،�ص11028،�العدد�2010أغسطس��28الموفق�لـ1431رمضان�
��.نفسه��-38
39-�155ابق،�ص�يوهان�فوك،�المرجع�الس.��
40-�33ابق،�صشاكر�نوري،�المرجع�الس.��
��.954،�ص1953،�ية،�المطبعة�البولس2ألدب�العربي،�طحنّا�الفاخوري،�تاريخ�ا�-41
42-�ةيموطيقالدة،�مشتق�من�الكلمة�اليونانية"ديموس"،�وهي�أحد�الخطوط�المصر�يالقديمـة�التـي����ي

�يـة�سـائل�والوثـائق�القانون��،�ونصوص�تدريب�الكتبة�والريةينصوص�الداستخدمت�في�تدوين�النّ
استمر�حتى�القرن�الخامس�لدى�المصريين�القدماء،�ظهر�في�القرن�الثامن�قبل�الميالد�و�يةجاروالتّ

الثة�بعد�الهيروغليفي�والهيراطيقي�(سـمير�أديـب،�موسـوعة����الثّ�يةيمثل�المرحلة�الخط�الميالدى
�)439،�ص2000وزيع،�القاهرة،�شر�والتّ،�العربي�للن1ّالقديمة،�ط�يةالحضارة�المصر

ـ��)،�مـؤر1832�-1790شامبليون�(�جون�فرونسوا�-43 س�علـم�المصـريات���خ�ولغـوي�ومؤس
)Egyptologyلد�بمقاطعة�فيجاك�الفرنسة)،�ولم�يتمكن�من�االلتحاق�بالتعليم�الرسـمي�بسـبب���ي�،
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ـ�يةاالضطرابات�التي�شهدتها�البالد�في�أعقاب�الثورة�الفرنس ة�فـي�اللغتـين���،�فتلقى�دروساً�خاص
في�مدينة�غرونوبل،�وكانت�له�اهتمامات�باللغـات���يةالتحق�بعدها�بمدرسة�ثانو،�يةواليونان�يةالالتين
ةامالسي�شيد�سنة�القديمة،�وخالل�حملة�بونابرت�على�مصر،�تم�اكتشاف�حجر�أثري�في�مدينة�الر

،�تمكن�شامبليون�من�فك�رموزهـا�نظـرا���يةواليونان�يةوالديموطيق�ية،�مكتوبة�بالهيروغليف1799
،�وأثناء�رحلته�إلى�مصـر،�كتـب�نتـائج����1828سنة��يةابقة�بالكتابة�واألحرف�اليونانلمعرفته�الس

،�حصـل�علـى���1830رحلته�في�ستة�مجلدات�كبيرة�بعنوان:�"آثار�مصر�والنوبة"،�وفـي�سـنة���
�1831وعين�في�منصب�أستاذ�في�الكوليج�دي�فـرونس�سـنة����النقوش�واآلداب�يةأكاديم�يةعضو

��.)538-536ابق،�ص�المرجع�الس�(سمير�أديب�توفي�نتيجة�مرضه�بالسّل
قافـة،�القـاهرة���عليم�والثّسة�هنداوي�للتّط،�مؤس�،�د.1سليم�حسن،�موسوعة�مصر�القديمة،�ج�-44

��.100،�ص2012
��.165،�ص�1980،�دار�المعارف،�القاهرة،�4،�ط1نجيب�العقيقي،�المستشرقون،�ج�-45
�1399،�جمادى�اآلخرة�24،�مجلة�الفيصل،�العدد�يةالعرب�يةأحمد�بسام�ساعي،�الحكايات�الشعب�-46

��.112،�ص�1979الموافق�لمايو�
�2هب�ومعـادن�الجـوهر،�ج��مـروج�الـذّ��أبو�الحسن�علي�بن�الحسين�بن�علي،�المسعودي،��-47

��.1416،�الفقرة�406،�ص�1986،�بيروت،�يةمنشورات�الجامعة�اللبنان
�29الثة،�العـدد��نة�الثّالمعاصر،�مجلة�الفيصل،�السجار،�ابن�خلدون�في�الفكر�حسين�فوزي�النّ�-48

��.26،�ص1979الموافق�ألكتوبر��1399ذو�القعدة�
49-�165-164ابق،�ص�نجيب�العقيقي،�المرجع�الس.�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�تنو الملخّص: �في�االستشراقي�تراساالدعت �استحدثت �التي �اآلداب �مدرسة �في ة
والقضايا�اإلسالمية�التي�كانت�مثار�،��العربيةبين�دراسة�اللغة�،�م1879الجزائر�سنة�

اللغة�واللسانياتخين�جدل�بين�المؤر� �المدرسة��؛والباحثين�في�علم حيث�اشتغل�رواد
�االستعمارية �� �المصادر �نقد �العربيةعلى � ،� �معاجم �فنشروا �لغويةوالمحلية وصنفوا�،

الذي��)
	����/يهيباص(أعمال�العرب��تصنيفا�كرونولوجيا�على�غرار�العمل�الذي�قام�به�
ةكما�نشر�أيضا�كتابا�عن�المخطوطات��،ة�دينيةجمع�قصصا�عربيملحقا�بجرد��العربي

�وتاريخ� �وفلسفة �ورياضيات �وأدب �فقه �من �عليه �اشتملت �وما �الكتب �أنواع �فيه جمع
�والذهب�االبريز�وغيرها�.�،�وديوان�المتنبي،�وغيرها�مثل�مقامات�الحريري�،وشعر

�(البردة) �لقصيدة �ترجمة �قدم �والتي��كما �الخزرجية �نص �أيضا �ونشر �بتعليق أرفقها
كما�قام�بترجمة��عبي�الجزائريالشّصوص�المترجمة�عن�الفلكلور�النّاعتبرت�من�روائع�

� �مجلة �في �ونشره �وليلة �ليلة �ألف �سيدي�الشّ�التّراجمكتاب �وأمثال �أقوال �وترجم عبية
عبية�التي�سادت�الشّينية�الدالمواضيع��وعن�ةهبيالذّبن�يوسف�في�زيارته�للقلعة��محمدأ

�المغلقالبيت���والمقاالت�مثل�التّراجمادس�عشر�ونشر�العديد�من�السالمغرب�في�القرن�

��.العربيةومجموعة�من�األمثال���دورة�بني�هالل�ورواية���محمدهرقل�و�و�
�العربيـة�عند�معالجتهم�للمخطوطات��اًمناهج�وطرق�االستعماريةطبق�رواد�المدرسة�

صـوص��النّاعتمدت�على�التحقيق�والمقارنة�بين�الوثائق�تارة�للوقـوف�علـى�طبيعـة����
المكتوبة�ومدى�مطابقتها�المذكورة�وتحديد�تاريخ�كتابتها�وهو�ما�تكرر�في�جل�لقـاءاتهم��
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حيـث���؛م����الذي�انعقد�فـي�الجزائـر�سـنة�����على�غرار�مؤتمر�االستشراق�العالمي
الحـروف���يالتقليب�ف�وظاهرة�العربيةاستعرض�فيه�عدد�من�المستشرقين�وضع�اللغة�

ـ�بين�مختلف�اللهجات�واللغات�القديمة�وهي�الحركات�اللسانية�التي�تكلمت�بها� عوب�الشّ
على�غرار�اللغة�الكلدانية�واألشورية�واآلرامية�التـي���،�اميةالساطقة�باللغات�النّالقديمة�

تغيرت�الحروف�فيها�داخل�أبجدية�اللغة�الواحدة�من�حرف�إلى�آخر�تبعـا�لمقتضـيات���
ماذج�مـن�الحـروف�والتـي����النّة�لمجتمع�معين�اختار�المؤتمرون�بعض�الحالة�اللساني

قديمـة�وصـوال���تحولت�إلى�حروف�أخرى�بفعل�التحوير�الذي�ساد�نطق�المجتمعات�ال
بـين�اللغـة����–حسـب�نظـرهم����–شكيك�في�آيات�القران�الكريم�التي�تدحرجت�الى�التّ
ة�المنطوقة�في�مكة�واللغة�التي�تواصل�بها�سكان�المدينة�المنـورة�بعـد�هجـرة����العامي

سول�عليهالر�الة�والصالم�وهي�جدلية�قائمة�على�تطور�اللغة�زمانا�ومكانا�.الس��
ة�التي�جاءت�في�مـداخالت�المـؤتمر���يمن�البحوث�االستشراقمن�أجل�إثبات�الغاية�

ية�التوظيف�االستعماري�واألهداف�المسـطرة�مـن���ارتأينا�وضع�اشكالية�بحثية�عن�غا
هل�اعتبرها�الباحث�االستعماري�المتخصص�حالـة���،العربيةوراء�معالجة�قضية�اللغة�

واختالطها�مع�األعاجم؟�أم�قاعـدة���العربيةلسانية�تطورت�تبعا�لتطور�ثقافة�المجتمعات�
لغوية�ثابتة�احتوت�على�أبجدية�تفردت�في�معناها�اللغوي�واللفظي�عن�بـاقي�اللغـات���

فتراءات�مـن��االخرى؟�وكيف�تصدى�علماء�اللغة�العرب�والجزائريون�لدحض�هذه�اال
��.خالل�مداخالت�المؤتمر

ن�المداخلةتتضم:��� ���
���.مقدمة .�

�.يةقداخالت�رواد�المدرسة�االستشرام .

ردود�الفعل�الوطنية�من�خالل�مداخالت�علماء�الجزائر�وبعض�اعضاء�الوفـود�� .�
�.��العربية

�منشورات�المؤتمر.�� .�

�.خاتمة .�
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يعرف�االستشراق�ب�مة:مقدراسات�التي�تناولت�حقول�المعرفة�في�االد��لعالم�العربـي
���بدأت�بأبحاث�من�طرف�رهبـان�زاروا�األنـدلس�فتثقفـوا�فـي������واالسالمي�بوجه�عام

القرآن�الكريم�الى�لغاتهم�الالتينية�كما�أخذوا�عن�علمـاء�األنـدلس����،�وترجموامدارسها
�وغيرهـا�ياضيات�والفلـك��الرشريح�ويدلة�والتّالصب�والطّجريبي�في�المنهج�العلمي�التّ

����1األصلية.الى�بلدانهم�نشروا�التراث�العربي�إلى�لغاتهم��وبعودتهم
(بادواي)�ست�مدارس�االستشراق�مثل�مدرسةتأس�ست�العديد�من�الجامعـات��كما�تأس

وليم�رايس)�والجامعة�األمريكيـة�فـي�بيـروت����كلية�بغداد�التي�أسسها�المطران�(مثل�
ة�في�القاهرة�والجامعة�األمريكية�في�تركيا�كما�أنشئوا�الموسـوعات��والجامعة�االمريكي
ـ�كالموسوعة�الفرنس المـؤتمرات��ون�ية�الروس�والموسوعة�البريطانية�وعقدوا�العديد�م

وة�العلميالجمعيات�العلميالشّة�التي�اعتنت�بالعلوم�ة�واألدبي�2.ةرقي��
- م�Cherbnneu(�1813/شربونو�(اشتهر�العديد�من�المستشرقين�في�الجزائر�أمثال�

وعـادات���العربيةالذي�درس�في�قسنطينة�وحث�طلبته�على�دراسة�آداب�اللغة�،�م1882
ونقـل��،�هاالعربية�وشعرائها�وأدبائكما�نشر�العديد�من�المقاالت�في�مجال�اللغة�،�العرب
�كرحلة�البـدري�،�وقصص�وتواريخ�فرنسية�العديد�من�تراث�العرب�مثل:�رحالتإلى�ال

الـذي���)Peltier/بيلتييـه�(وكان�مغرما�بتاريخ�المغرب�والجزائر.�و،�وتاريخ�ابن�حماد
ـ�وكتـاب�البيـوع�و���لبخاري�(الوصايا)ها�وترجم�صحيح�ادرس�الحقوق�في�كليت لم�الس

باإلضافة�الـى�المستشـرق���،�م����وكتاب�البيوت�من�الموطأ�لإلمام�مالك�سنة��،والخيار
مدرسـا�للغـة����االسـتعمارية�لطة�الس)�الذي�عينته�م1916- م����(�)�Houdas/هوداس(

وترجم�أيضـا���العربيةصنف�عدة�كتب�لتدريس�اللغة�،�ثم�مفتشا�عاما�للتعليم�فيها�العربية
�صحيح�البخاري�باإلضافة�الى�طرائف�مغربية�وهي�مختارات�مـن�األدب�المغربـي��

)�م1924- م�Basset(��)1855/باصـييه�(كما�اشتهر�رينيه��3.بمعجم�لتفسير�ألفاظها�ذيلها
والذي�نشر�االثار�االفريقيـة�وتـرأس�مـؤتمر�����،�ةفي�طليعة�محرري�المجلة�االفريقي

م�1909ست�في�سـنة��كما�انتخب�عميدا�لجامعة�الجزائر�التي�تأس�،�م1905المستشرقين�
فيمـا�اهـتم����4ة�وعضوا�في�مجامع�علمية�كثيرةوانتخب�مديرا�لدائرة�المعارف�االسالمي
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الفصحى�حيـث���العربيةابنه�هنري�بدراسة�اللهجات�في�الجزائر�أمال�في�اضعاف�اللغة�
ـ� وميـزاب�واللهجـة�الوهرانيـة�����،�وارقنشر�العديد�من�المقاالت�والكتب�عن�لغة�التّ

ـ��،�المبتذلة راث�وغيرها�وهي�نماذج�من�دراسات�قام�بها�الباحثون�االستعماريون�في�التّ
على�وجه�الخصوص�اعتمد�عليها�االسـتعمار�لشـرعنة����،�الفكري�واألدبي�الجزائري

ة�وطمس�لغتها�األصيلة.وجوده�من�خالل�سياسة�هدم�مقومات�األمة�الجزائري��
م�بالجزائر�العاصمة�تحت�رعايـة�الحـاكم���1905افريل��19المؤتمر�بتاريخ��انعقد
جونار(شارل��العام/JONNART(رونـي����مـن��وتشكلت�لجنـة�المـؤتمر����)باصـييه��

/BASSETلوسياني�()�مدير�المدرسة�العليا�للغات�رئيسا�للمؤتمر�و�/LUCIANIنائـب����(
لي�(�يئيس�مستشار�الحكومة�ميسالرMESPLÉأستاذ�المدرسة�العليا�لآلداب�والمفتـي����(

)�أمـين�عـام�مكلـف�����DOUTTÉايدموند�دوتي�(و�بوقندورة��مفتي�الحنفية�في�الجزائر
)�أمـين�عـام�مسـاعد�����CHAMBIGE(��غروس�في�المدرسة�العليا�لآلداب�وشومبيالدب

���)�أستاذ�مدرسة�اللغات�وويليام�مارسـيي�(��YVERللبلديات�المختلطة��وجورج�ايفير�(

MARÇAIS(�)مدير�مدرسة�الجزائر�MEDERSAـ�)�وشرشالي��ملحق�بمديريـة�� ؤون�الشّ
�)�أستاذ�المدرسة�العليا�لآلداب�ومدير�متحف�الجزائـر��GSELLاألهلية�واستيفان�غزال�(

ـ�الشّ)�رئيس�مصلحة��LACROIX/الكروا(و ة�للجزائـر��ؤون�األهلية�في�الحكومة�العام
�أبـي��بـن��محمدروس�في�المدرسة�العليا�للغات�والد)�مكلف�ب�LEFÉBURE/لوفيبيير(و

���5.شنب�أستاذ�مدرسة�الجزائر�وعبد�الحليم�بن�سماية��أستاذ�مدرسة�الجزائر
ا�من�كل�ارجاء�المعمورة�على�مـدى��عضو�جاءو�500احتضن�المؤتمر�ما�يقارب�

من�ممثليـات�ماليـة���،�سخرت�فيها�جميع�االمكانيات�المادية�المتاحة،�عشرة�ايام�كاملة
إنجاح�المؤتمر��وضعت�تحت�تصرف�اللجنة�التي�عينها�الحاكم�العام�شارل�جونار�بغية

مـنح�فيهـا�صـالحيات�����،مدير�مدرسة�اآلداب�والتي�تراسها�المستشرق�روني�باصيه
واسعة�كانت�فرصة�للتأكيد�على�حضور�المدرسة�بأساتذتها�الذين�اشتغلوا�علـى�ابـراز���

خبـة��النّوكانـت���6.م1879منذ�تأسيسها�سنة�الموروث�االستعماري�في�شكله�األكاديمي�
خب�التي�حضرت�المـؤتمر�مثلهـا���النّاالسالمية�من�أهم��العربيةالتي�اختصت�بالقضايا�
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ن�الكريم�محور�مـداخالت�ومناقشـات���فيما�كان�القرآ��MEDARSASا	��َّر���اساتذة�
�����7.المؤتمرين

مداخالتالمؤتمر:

الحروف�بين�مختلف�اللهجـات�واللغـات����يالتقليب�فقاعدة��المؤتمرون�إلى�تطرق
ـ�اطقة�باللغات�النّعوب�القديمة�الشّالقديمة�وهي�الحركات�اللسانية�التي�تكلمت�بها� امية�الس

على�غرار�اللغة�الكلدانية�واألشورية�واآلرامية�وربما�تغيرت�الحروف�داخـل�أبجديـة���
مجتمع�معـين�اختـار���اللغة�الواحدة�من�حرف�إلى�آخر�تبعا�لمقتضيات�الحالة�اللسانية�ل

ماذج�من�الحروف�والتي�تحولت�إلى�حروف�أخرى�بفعل�التحوير�النّالمؤتمرون�بعض�
��8الذي�ساد�نطق�المجتمعات�القديمة.

ــاربيي�� ــدم�ب ــار(ق ــر����) DeMeynard/دي�مين ــود�للمفك ــورات�تع منش
تحت�عنوان�االستعمار�من�خالل�كتاب�ضمنه�صفحات�من���)CHRISTIAN/�(كريستيان

القرآن�الكريم�خطت�بحبر�أصلي��تعود�الى�القرن�االول�الهجري�وأخضـعها�ألحكـام���
رع�االسالمي��فيما�قدم�مونتي�عرضا�حول�قبيلة�زكارة�في�منطقة�وجدة�من�خـالل��الشّ

رج�فيما�سـاق��مقالين�كان�موليرياس�اعدهما�حول�الموضوع�والذي�اعتبرها�من�الخوا
رزية�استنتاجات�اقتبست�في�مجملها�مـن��الدمونتي�حججا�تدعم�االتجاه�القائل�بأصولها�

بن�ابي�شنب�في��محمدالتي�كانت�تمارسها�القبيلة�رد�عليه���،�ينيةالدقوس�الطّالعادات�و
امية�واعتبر�فيه�قبيلة�زكارة�من�القبائل�المسلمة�التـي�ال��السمقال�خصصه�عن�اللغات�

وأدرج�القبيلة�في�العصاة�من�الموحدين�انطالقـا�مـن����،�الةالصبق�اركان�العبادات�كتط
������9هادتين.الشّنطقها�ب

)�إلى�الحاضرين�ملخصا�لعمله�الذي�أنجزه�حـول��VOLLERS/فولير(كتور�الدوقدم�
بـي�لغتـان�فصـحى����النّكانت�في�عهد��-�وحسب�رأيه��-�المنطوقة�قديما��العربيةاللغة�

ور�المدنية�التي�نزلت�في�المدينة�واشتملت�آياتها�على�مفردات�السحججه�بومبتذلة�دعم�
وعليه�فإن�القرآن�يحتوي�على�مقاطع�تبـدو��،��دارجة�تواصل�بها�العرب�في�تلك�البيئة

حو�لم�يكونوا�عربا�اعتـادوا��النّفي��احو�كما�وأن�معظم�الذين�نبغوالنّمتناقضة�مع�قواعد�
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نطالقا�من�بيئاتهم�حتى�يتسنى�لغير�العـرب�اسـتيعاب���ا�العربيةعلى�وضع�قواعد�اللغة�
اللغة�المنطوقة�وهي�في�نظره�احدى�أوجه�الخلل�التي�اتسمت�بها�اللغة�وأن�ما�عدا�ذلك�

��ليقة�وتنوعت�تبعا�لتنوع�البيئات�التي�اختلطـت�بهـا��السلم�يكن�إال�لغة�عامية�تواترت�ب
لـم��"��:قائال�ن�الفطرة)اإلسالم�دي(العزيز�جاويش�بمحاضرة�عنوانها��يخ�عبدالشّ.رد�عليه�

ام�ومصر�وفارس�فال�يمكن�أخذها�الشّفي�شكلها�المبتذل�إال�بعد�فتح��العربيةتظهر�اللغة�
ارجة�التي�تعود�أهل�تلـك��الدإن�القرآن�مليء�بالمفردات��اكدليل�على�دعم�حجج�من�قالو

نظمت�في�أشعار�المعلقات�قبل�مجـيء���العربيةواصل�بها�كما�وأن�اللغة�البيئة�على�التّ
سول�عليه�الرالة�والصالقرآن�المنـزل�عليـه����االم�بمائتي�سنة�وأن�المشركين�اتخذوالس

�-�اسخ�خالف�ذلـك�الرغم�من�إدراكهم�الجازم�واعتقادهم�الرعر�على�الشّكلون�من�ألوان�
ث�بهـا��واية�التـي�تحـد��الرال�يمكن�ألي�مسلم�مهما�صغر�سنه�تصديق��-�يضيف�قائال

��10.خص�المذكورالشّ
عبيـر�علـى���عـن�التّ��العربيةعسال�بمداخلة�قدم�فيها�قدرة�اللغة��محمديخ�الشّتدخل�

حاجيات�العصر�ومتطلباته�على�غرار�الهاتف�الذي�قال�عنه�فال�حاجة�للبـاحثين�فـي���
في�مقابل�ذلـك��،�علوم�اللغة�اقتباس�الفاظ�أو�ابتداع�مفردات�من�لغات�أخرى�تنوب�عنها

الالئمة�على�المصريين�استيعابهم�لمفردات�العلم�والفاظ�التكنولوجيا�الحديثـة�دون��انحى�ب
لفظا�ومعنى�وطالـب��الرغم�من�اتساع�اللغة�على��العربيةتحمل�عناء�ترجمتها�الى�اللغة�

في�االخير�باستحداث�هيئة�رسمية�تتكفل�بالبحث�في�ترجمة�المفردات�ونقلها�الى�اللغـة��
عليم�وغيرها.�حف�والتّالص.�بل�وتوظيفها�في�شتى�مناحي�الحياة�واستخدامها�في�العربية

والموضوع�على�أهميته�سبق�التطرق�اليه�في�عدة�جرائد�مصرية�على�غـرار�مقـال���
وجرجي�زيدان�في�تاريخ�اللغـة���العربيةنشره�األستاذ�دياب�بعنوان�تاريخ�االدب�واللغة�

عريب�في�المفردات�ول�فيها�باالستفاضة�قضية�التّوأحمد�فراس�في�عدة�كتب�تنا�العربية
��11.ةحيحة�لأللفاظ�والمصطلحات�العلميالصاالجنبية�والترجمة�

حيث�شدد�على��؛ة�بالمرأةالخاص�شريع�االسالمييخ�سلطان�الى�قضية�التّالشّتطرق�
�نطقا�وكتابة�بعد�ان�أهمل�القائمون�عليها�سـبل�تعليمهـا���العربيةضرورة�تعليمها�اللغة�
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أن�تندثر�بسبب�تنوع�اللهجات�وتأثيرهـا�علـى�اللغـة�����معهاللنشء�في�المدارس�كادت�
يق�المستعمر�الخنـاق�علـى�تعليمهـا�فـي�����يبب�في�ذلك�حسب�رأيه�تضالسو�الفصحى

المدارس�ادراكا�منه�على�خطورتها�في�المحافظة�على�هوية�األمـة�وعقيـدتها�إذ�بهـا����
������.12لوات�الصتؤدى�

)�في�مداخلته�اللغة�العامية�في�الجنوب�الوهراني�تنـاول���Mercier/مارسيي(لويس�
من�خاللها�الحياة�البدوية�لقبيلة�القبطية�وتأثير�شيوخ�المرابطين�على�افرادها�.كما�قـدم��

عبي�في�الجزائر�علق�فيه�على�بعض�جزئيـات�الحيـاة���الشّروبير�بحثا�تعلق�بالفلكلور�
الق�والعنوسـة��التـي�أكـد�علـى�����الطّالترمل�واليومية�في�الجزائر�من�خالل�ظاهرة�

حضورها�القوي�داخل�المجتمع�والتي�اعتبرها�غير�مشخصة�نظرا�لحساسـيتها�عنـد���
وتدخل�حسن�حسني�عبد�الوهاب�بموضـوع���.13الجمهور�القبلي�في�الجنوب�الوهراني

والمخطوطات�التـي���العربيةواجد�العربي�في�جزيرة�صقلية�من�خالل�الكتابات�عن�التّ
التهم�كالعامري�من�جهته�تطرق�األستاذ�في�جامعة�باليرمو�االيطاليـة�عـن���دونها�رح
وايات�االغريقية�القديمة�وقـدم�غولـدزاير���الرعر�الغزلي�الذي�استنبط�في�نظره�من�الشّ

بوية�وصحيح�البخاري�انطالقا�من�مؤلفات�للجوهري�والنّنة�نقدا�للسمخشري�ركـز��الز
�بوية�التي�وردت�في�كتابه�بإسقاط�كان�الغـرض�النّث�فيها�على�تصنيف�بعض�األحادي

ـ������نا�ة�قرآمنه�ادراج�العقيدة�االسالمي ارمي�پوسنة�فـي�معتقـد�وثنـي�فيمـا�قـدم�ديس
)�Despermet��الشّة�في�البليدة�من�خالل�القصائد�بحثا��عن�اللغة�العامية�المتداولـة��عبي

التي�اخذت�تتوسع�في�انتشارها�ومقروئيتهـا�لـيس����العربيةحافة�الصكما�تناول�ميرانت�
ه�انتقد�ها�كونهـا�لـم�تتطـرق����في�اوروبا�فقط�بل�وحتي�في�امريكا�والبرازيل�غير�انّ

مداخلـة���تضـمنت���14العربية.لقضايا�المرأة�التي�ظلت�الجانب�المظلم�في�المجتمعات�
)�جانبا�اجتماعيا�ثقافيا�تعليميا�تحدث�فيه�عن�األطفال�الجزائريين�وأكد�BRUDO/بريدو(

ألنها�لغتهم�األم�وعوض�ذلك�البد�مـن���العربيةعلى�أنهم�ليسوا�في�حاجة�إلى�تعلم�اللغة�
ركيز�على�تعلم�اللغة�الفرنسية�التي�يجهلها�أغلب�أطفال�األهـالي.��كمـا�اسـتعرض����التّ
ية�إفريقيا�اعتمادا�على�مخطوط�نزهة�القلوب�الذي�)�في�مداخلته�جغرافHUART/أيارت(
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من�خـالل�اكتشـافات�جـزر�����السفلى)�جنوالزبالد�الشّرقية�من�القارة�(يصف�األجزاء�
يل�األبيض�تدخل�بعدها�لويس�ماسينيون�وقدم�دراسة�في�شكل�جدول�النّالقمر�ومصادر�

ماال�للعمـل��عن�جغرافية�المغرب�األقصى�خالل�القرن�الخامس�عشر�التي�تعد�اسـتك�
راسات�التي�قدمها�العديـد��الدوالتي�أرفقت�ب�-��حسب�رأيه�-�الذي�قام�به�ليون�اإلفريقي�

وتيالنسكي��مـن�جانبـه�فـي����استعرض�م15.من�الباحثين�حول�جغرافية�البلد�المذكور
ائفـة��الطّابقة�حول�السوالمأخوذ�من�دراسته��الرستميين�في�تيهرت)تاريخ�أئمة�مداخلته�(

الهجري�كتبه�شخص�مـن�مدينـة����الثّالثالعبيدية�عن�مخطوط�يعود�تاريخه�إلى�القرن�
ائفة�العبيدية�حصل�عليه�في�منطقة�ميـزاب��الطّغير�ال�ينتمي�إلى�الصتيهرت�يدعى�ابن�

ستمية�مـن�بدايـة���الرصفحة�ويؤرخ�للدولة��63م��ويقع�في�1883جنوب�الجزائر�سنة�
بن�يوسف�بن�أفلـح���محمدن�رستم�إلى�غاية�أبو�حاتم�بن�ن�بالرحمتأسيسها�على�يد�عبد�

قوس�اإلسـالمية��الطّبعض�المقاطع�من�مخطوطات�تصور�بعض��بيرتكما�عرض��16
حيث�وضعها�في�قالب�فلكلوري��جسد�جهل�المجتمع�وسذاجته�المداخلة�سببت�إزعاجـا��

بمداخلـة�حملـت�عنـوان�����م�ابن�سمايةعبد�الحليرد�عليه�كبيرا�للحضور�من�المسلمين�
ساق�فيها�مجموعة�من�األحكـام�االعتقاديـة�كالقـدر�����الدين�اإلسالمي�بالفلسفة)عالقة�(

واألعمال�التـي��،��والعقل�الذي�يميز�اإلنسان�عن�الحيوان�،�منها�صالحقيقة�التي�ال�منا
إذ�البد�من�مرافقة�القول�بالعمل�كمـا�قـدم���،��يجب�أن�تكون�على�نفس�درجة�االعتقاد

بويـة��النّيرة�السوالحكمة�وأن�غاية�الفلسفة�إدراك�اهللا�كما�وأن�أحداث�،��حا�للتوكلشرو
كتبت�بتحقيق�من�طرف�علماء�الحديث�وعن�رواة�اشتهروا�بالورع�والتـدين�.�فتعـدد���

ـ�بي�كان�لحكمة�أرادها�اهللا�كما�كانت�له�شروح�حـول�الحجـاب�و��النّزوجات� الق�الطّ
�ديسـيرمانت��وعـرض��17في�نفع�المسلمين.�إلسهاماوالميراث�والغاية�من�المداخلة�هو�

DESPARMET)���مقـاييس�نظـم�القصـائد�����الشّعبية�في�البليدة)القصائد�(فتتاحية�كتابه�ا�
ين�ابـن�العربـي���الدتحليال�نفسيا�عن�عقيدة�محي��)ASIN(عبية�الحديثة�وقدم�أسين��الشّ

وانتهى�إلى�إدراجـه�فـي�����الروح)فس�والنّرسالة�في�معرفة�الشّهير�(من�خالل�مؤلفه�
وألقى�كلمة�تضـمنت�نقـدا�للقـرآن�الكـريم��������BRUNACHEوتدخل��.18دائرة�التصوف
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لقد�رضي�اهللا�عن�الـذين�يبايعونـك�تحـت����(�الرضوانوتساءل�عن�الذين�شهدوا�بيعة�
:�كيف�يغفر�مقدما�ألناس�لم�يعرف�حجم�خطيئتهم�في�حين�تشير�آيـات��قائال�19الشّجرة)

الل�وأنه�سـيجازى�يـوم���اإلنسان�مخير�في�إتباع�الهدى�أو�إتباع�الضالقرآن�الكريم�أن�
����.20نياالدالقيامة�على�أعماله�التي�قدمها�في�

:منشوراتالمؤتمر

-مخطوطا�ترجمـت�ونشـرت�علـى��������:�وصل�عددها�إلى�مجموعةالمذكرات
ابع�عشر�الذي�انعقد�بالجزائر�من�طرف�أسـاتذة�المدرسـة�العليـا����الرهامش�المؤتمر�

ـ�لآلداب�ومدارس�الجزائر�باإلضافة�إلى�مدرسة�اللغات� رقية�اختلفـت�مواضـيعها���الشّ
بـين�التـاريخ�واآلداب�والبيببلوغرافيـا�والجغرافيـا�والفلسـفة��������روني�باصييهحسب�

��ينيـة��ولغـات�بربريـة���عالجت�في�مجملها�القضايا�األهلية�من�طقـوس�د��،�والفلكلور
وتـراجم�ومعتقدات�بالد�المغرب�ناهيك�عن�تاريخ�الجزائر�ضمت�أبحاثا�بيبلوغرافيـة�

الصـلحاء��سلوة�األنفاس�ومحادثة�األكياس�بمن�أقبر�مـن�العلمـاء�و��ترجمة�مخطوط�(ك
والـذي�ينتمـي�إلـى�األسـرة�الفاطميـة������،��بن�جعفر�بن�إدريس�الكتاني�محمدل�بفاس)

شوق�في�معرفـة��التّو(�21الكاتب�نسب�حكام�مدينة�فاس�في�القرن�العاشراستعرض�فيه�
العبر�وديوان�المبتدأ�والخبر�فـي�أيـام�العـرب����(كتاب�و�ياتالزالبن��صوف)رجال�التّ

حمن�بن�خلدون�الرألبي�عبد��السلطان�األكبر)والعجم�والبربر�ومن�عاصرهم�من�ذوي�
و(أنـس���بتي�المعروف�بالقاضيالسل�محاضرة�األبرار�ومسامرة�األخيار�ألبي�الفضو22

واة�في�طبقات�اللغـويين��الربغية�و(�صر�األنصاري�النّللقاضي�أبو�الفقير�وعز�الحقير)�
�بيربروجـر�ه�وقد�ترجمه��1316والذي�طبع�بفاس�سنة��و(الرحلة�العياشية)�23النّحاة)و

ه��1317المحاضرات�الذي�طبع�بفاس�فـي��ان:�(رحلة�إلى�جنوب�الجزائر)�و(تحت�عنو
24.واعتبر�من�أمهات�كتب�المغرب

�

-:صوصالنّمجموعة

-:�في�نظر�الكاتب�اميةوالمحليةفيالقاموسالمصريالساللةالداألسماءذات
عوب�المجـاورة��امية�للشّالستأثرت�األسماء�المتداولة�في�اللغة�المصرية�القديمة�باللغات�
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سبة�إلى�اللغات�المحلية�في�بـالد�المغـرب���النّيء�بالشّلها�نتيجة�الغزو�الخارجي�ونفس�
فريقيـة��إالتي�تعرضت�هي�األخرى�إلى�التأثر�نتيجة�دخول�لغات�ولهجـات�شـعوب���

مال�يـدعم��الشّومالية�ولغة�بالد�الغال�التي�أتت�من�الصحراء�كالهوسا�واللغة�الصجنوب�
بشـكل�أكثـر���امية�القديمة�والتي�تم�تداولها�السحججه�بأمثلة�لبعض�األسماء�في�اللغات�

انتشارا�في�بالد�المغرب�ويقارن�بين�مدلولها�اللغوي�وبين�اللغة�األصلية�التـي�وجـدت���
أجرى�مقاربة�بين�بعض�المفردات�ذات�المدلول�الواحـد�وكيفيـة���وعليها��نطقا�وكتابة�

نطقها�بين�أمكنة�عديدة�بما�يدعم�حجج�الكاتب�في�تأثير�الجغرافيا�على�اللغة�الواحدة�في�
25.حد�ذاتها

�

-/مارسيليانبوسـييـ(مالحظاتحولقاموسعربيفرنسيلMARCELIN 

BEAUSSIER(أجرى�الكاتب�في�مقاله�مقاربات�عن�مفردات�متداولة�واسـتند�علـى���:
في��)من�أجل(على�ذلك�منها��أمثلة�وأعطىطق�بها�بين�مختلف�أرجاء�الجزائر�النّأنواع�
�)أخـوات�(و�هجة�الجنوب�الوهرانيلفي��)على�جال(��إلىالفصحى�تتحول��العربيةاللغة�

�)نـو��أش(يقابلها��)هو�شيءأي�(ات�"�بالمثنى�ولهما�مدلول�واحد�وبالجمع�يقابلها�"�خوات
أي�الحلـزون�وتعنـي����(ببوش)�و�)Donc�En�Conséquence(تقابلها�بالفرنسية�)�ماالإ�(و

فـي���)،�(الكسكس)�وهي�كلمة�(بربرية)��وتعني�(بركـوكس)�Baboso(باللغة�االسبانية�
وهي�كلمـة���)Seulement(�(بس)�أي�فقط�باللغة�الفرنسية��لمسانية�اللهجة�العاصمية��والتّ

ومن�خـالل�هـذا�التحقيـق�����النّاير�كلمة�(بربرية)،و�(يناير)�وتعني�شهر�جانفيفارسية�
اللغوي�في�أصل�الكلمات�توصل�الكاتب�إلى�نتيجة�مفادها�ضعف�المفـردات�اللغويـة���

طق�فهي�النّأصل�عربي�منتشرة�بكثرة�.�أما�عن�كيفية�لها�ليس��المغاربية�فالكلمات�التي
وعـن��،���DOUTTE/دوتـي�تتأثر�بلكنة�تركية�أو�بربرية�أو�رومانية�على�حسـب�رأي��

والمالحة�وغيرها�فهي�أجنبية�أوروبية�في�عمومها�،��ناعةالصو،��راعةالزمصطلحات�
ال�نجد�لها�شرحا�في�اللغة�المتداولة�بل�نقلت�بشكل�محرف�عن�أصلها�األجنبـي�تبعـا���

26.اطقة�بهاالنّلمتغيرات�بيئية�جغرافية�تعكسها�المجتمعات�
�

��
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:الخاتمة

أمـال���العربيةلم�يشتغل�علماء�اللسانيات�في�مداخالت�المؤتمر�على�دراسة�اللغة� .�
في�تطويرها�وانما�انصبت�اهتماماتهم�على�اللغة�العامية�المبتذلة�سعيا�منهم�إلضـعاف��

اللغة�الفصحى�في�مرحلة�أولى�والغائها�من�التعليم�في�المدارس�فـي�مرحلـة�الحقـة�����
�واستبدالها�بلهجات�عدت�خليطا�من�لغات�دخيلة�منطوقة�في�بيئات�متنوعة.���

عامل�اللفظـي��ولوجيا�واللسانيات�يميل�إلى�التّالجزائري�في�نظر�علماء�األنثروب .
مما�يتيح�لـه��،�انسجاما�مع�طبيعته�الفوضوية�التي�ترفض�اللجوء�إلى�المواثيق�المكتوبة

��فحسب�نظرهم�شكلت�اللغة�المكتوبـة��-�زاماته�والتنصل�من�التّ،�هامشا�أكبر�في�االحتيال
�جميع�عصوره.والقراءة�بشكل�عام�أزمة�حقيقية�لدى�المجتمع�الجزائري�في�

�مـداخالت�����االسـتعماري��األكـاديمي��المنطوق�في�العربية�اللغة .� �خـالل ��مـن
�المؤتمر �املالشّ�الحضاري�سياقه�في�االجتماعي�الواقع�نقل�على�لها�قدرة�ال�دينية�لغة،

�العصري�فكيرالتّ�عن�عبيرالتّ�بحاجيات�تفي�أن�لها�يمكن�وال �الحقيقـي��اشـتغالها��مكان،
�المسجد�وفضاء�ينيالد�المجال�هو �.الكنيسة�لغة�الوسطى�القرون�في�الالتينية�كانت�كما،

�،�مـن�المسـلمات��حججهم�بهات�على�أن�تكون�الشّالمستشرقون�القائلون�بهذه��وحرص

ووسـائل���إلى�طـرح�أسـاليب��،��وانتقلوا�من�مناقشتها�في�أساسها�والبحث�العلمي�فيها
أو��العربيـة�كتابة�اللغة�عن�طريق�،��من�تلك�األزمات�التي�اختلقوها�بهاأخرى�للخروج�

بقواعـد�ابتـدعوها�مـن�����والتصرف�فيها�إهمال�اإلعرابو،��يالعامية�بالحرف�الالَّتين
واعتبروا��قواعده�مالحظات�قـدمها�األعـاجم����حو�العربيالنّأصالة�فطعنوا�في�عندهم��

علـى��وارتكزوا�في�حججهـم��،��وليس�من�أبجديات�اللغة�الذين�أسلموا�في�بادئ�األمر
�.حو�العربالنّسيبويه�وأسقطوا�جميع�من�سبقه�من�علماء�البالغة�و

�. ـة���واللغـة���،ة�القديمـة�اعتمادهم�مقاربات�منطقية�نحوية�بين�اللغة�اليونانيالعربي
��ابتكر�شكل�الحـروف���-�حسب�نظرهم�–فالخليل�بن�أحمد�الفراهيدي�على�سبيل�المثال�

�.قديمة�ةوعالمات�القراءة�استناداً�إلى�نماذج�سرياني
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بانعدام�الوحدة�العضوية�في�ن�الفرنسيون�في�مناقشات�المؤتمر�ادعى�المستشرقو .�
تركـت�العربـي���والتـي��،�وحيدعقيدة�التّالقائمة�على��تبعا�لذهنية�العرب�العربية،اللغة�

لغة�افتقرت�إلـى�خصـائص����،جمود�وعلى�وتيرة�واحدة�يعيشان�فيفي�نظرهم�والمسلم�
الـذين��،��خالف�شعوب�اإلغريق�القـدامى�،��فكيرالتّ�وعمق،��غنى�الخيالو،��ركيبالتّ

وأحكـام��،��محصلة�افتـراءات�انتهى�إلى��والحكمة،��شريع�والفلسفةقدموا�نماذج�في�التّ
للتعبير�عن�حاضر�األمة�ومستقبلها��ال�تصلح،��حصرت�لغة�القرآن�الكريم�في�مفردات

ـ��سار�في�سياقها�المجتمع�الجزائري�على�تقاليـد�مسـتنبطة�مـن����. ـ�راث�التّ عبي�الشّ
�.شءالنّ(األسطوري)�الذي�خلفه�العرب�في�عمومياته�قدم�كمنهج�لتعليم�

طق�بهـا��النّلسهولة�،��ارجة�اللغة�األم�لدى�المجتمع�الجزائريالدواعتبروا�اللغة� .�
عـدد��ولقنوها�ل،��على�التفقه�في�العاميات�هابرامج�وارتكزت،��لتعليمهافُتحتْ�المدارس�ف

ثقافـات���أسـاس�علـى���بهاالذين�أخذوا�مبدأ�االهتمام�الجزائري��عبالشّفئات��كبير�من
فطبعـت���–على�حد�تعبيـرهم���-�سهلت�عملية�التواصل�بين�(طوائفه�اإلثنية)�،��جهوية

ـ�الكتب�والقواميس�التي�احتوت�على�مفردات�دارجة�تشجيعا�لنشرها�بين� اس�علـى��النّ
لمنتشرة�في�منطقة�الغرب�ا�غرار�كتب�ويليام�مارسيي�الذي�تخصص�في�اللهجة�العامية

ودوتي�من�خالل�ترجمته�لنصوص�دارجة�احتوت�على�قصص�خرافيـة��27الجزائري�
قائم�علـى�اخـتالف�فـي����،��تبرير�ساقه�المستشرقون�28اقتبسها�من�موروث�وهراني�

عامل�تقريب�للفهـم�واالدراك��،��الفصحى�بالذات�العربيةفي�حين�كانت�اللغة�،��اللهجات
�ارج.الدعلى�من�استحال�عنده�نقل�األفكار�في�سياقها�التواصلي�

حقيق�في�المخطوطات�على�نمـط��المستشرقون�في�وضع�الكاتالوهات�والتّ�أسهم .�
اكتساه�االنطباع�بالموضوعية�والجدية�غير�أن�نمـاذج�المخطوطـات�التـي�أخضـت�����

اهتمامهم�البـالغ���نغم�مالرالمستشرقون�وعلى�للتحقيق�من�طرفهم�كانت�منتقاة�بعناية�ف
ـ�راسة�انصبت�على�االهتمـام�ب�الدحقيق�فان�موضوعات�رجمة�والتّبالتّ عر�المـاجن��الشّ

نواس�والحالج�والتي�ال�تعـد�فـي�نظـر�فقهـاء������دقة�على�غرار�شعر�ابونالزوكتب�
�..راث�االسالميكتب�التّر�التشريع�أدرجها�المستشرقون�في�المسلمين�من�مصاد
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أبدى�المستشرقون�من�خالل�مداخالتهم�في�المؤتمر�اهتمامـا�بدراسـة�اللغـة���� .�
ريفة�وصوال�إلـى�دراسـة���الشّبوية�النّيرة�وما�تضمنته�األحاديث�السلفهم�كتب��العربية

ؤيـة�فـي���الروضوح��غمالرشكيك�في�آياته�على�القرآن�واخضاعه�للنقد�عن�طريق�التّ
علمـاء��السليم�بها�واقتصـار��ها�آيات�منزلة�وجب�التّاألحكام�المعتمدة�في�دراسته�على�أنّ

شـكيك�فـي���جريح�والتّال�التّ�المسلمين�على�دراسة�االحاديث�من�خالل�معاينة�صحتها
��.محتواها

- :المصادر

���.8االَية�سورة�الفتح�*

:العربيةالمراجعب -

االسـتعمار��التبشـير��،�الثـة�وخوافيهـا��الثّأجنحة�المكـر��،�ن�حسن�الميدانيحمالرعبد�*�
����؛م8�،2000ط�،�دار�القلم�دمشق،�االستشراق

ـ�مكتبـة���،م1988بعة�األولى�الطّ�،سياسيون�مجمعيون�جامعيون،�نذير�حمدان*� ديق�الص
��؛عوديةالس�العربيةائف�المملكة�الطّ،�وزيعشر�والتّللنّ

تقديم�مجدي�سـعيد�,�دار�الكتـاب����اإلسالم�دين�الفطرة�والحرية�,�،عبد�العزيز�جاويش�*
��.م�2011المصري�القاهرة�

بالفرنسي:ةالمراجع 

*Actes du XIV Congrès des orientalistes, Ed : Ernest  Leroux, T 1, paris 
1906, « Les congrès d’avril 1905 à Alger et la visite du ministre de l’insurrection  
publique » R .A, numéro, 49 année, 1905.  

*Barbier de Meynard, Comptes rendus des séances de l'Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres, 49ᵉ année, N. 3, 1905.  
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الهوامش:

دار�،�التبشير�االستعمار�االستشـراق�،�الثة�وخوافيهاالثّأجنحة�المكر�،�ن�حسن�الميدانيالرحمعبد��
�م�ص����،��ط�،�القلم�دمشق.��

�����.ص�،�نفسه�
3�� �جامعيون، �مجمعيون �سياسيون �حمدان، �الطّنذير �األولى �����بعة �مكتبة �للنّالصم، شر�ديق

��.���صعودية،�الس�العربيةالمملكة��الطّائفوزيع�والتّ
4 

 .����81،�ص
�
�Actes du XIV Congrès des orientalistes, Ed : Ernest Leroux, T 1, paris 1906, p 

4       
6 « Les congrès d’avril 1905 à Alger et la visite du ministre de l’insurrection 
publique » R .A, numéro, 49 année, 1905, p 262.  
7  Barbier de Meynard, Comptes rendus des séances de l'Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres, 49ᵉ année, N. 3, 1905, p312.�
8 ISIDORE (LEVY) :   « Langue Sémitique » in R A, vol 49, Année 1905, p, 
316 
9 Mohamed Ben Chaneb « troisième section langue musulmane » R A, vol, 
49, Année 1905, Ed : Jourdan éditeur, p 317 

�العزيز�جاويش��� �والحرية�،عبد �الفطرة �دين �مجدي�سعيد�،اإلسالم �الكتاب�المصري��،تقديم دار
ص��،���القاهرة��.��

11 BEN CHANEB (M) « troisième section langue musulmane » op cit, p 318 
12 ibid, p318 
13 ibid, p318 
14 BEN CHANEB op cit, p327 
15 MASSIGNON (L) : Le Maroc Tableau Géographique D’après Léon 
L’Africain Du XVIe Siècle imp, Adolphe    Jourdan .Alger 1906 p 73  
16 Acte Du 14 Congrés Des Orientaliste Ed : Ernest Leroux, T 2 , Paris 1907, 
p 69�
17 BEN CHANEB « Langues … » in R A,…op cit… p, 323 
18 POUILLON(Francois) Dictionnaire Des Orientalistes De Langue 
Française, Ed, kart hala, 2012 .p 315 

19  8ا�َ���،��رة�ا	��
20 BEN CHANEB « Langues … » in, R, A,… op cit , p 328�
21 BASSET (R) «  Recherches Bibliographiques Sur Les Sources De Saluât 
El Anfas » in  Recueil  De Mémoire  Et Du Texte  Publier En L’honneur Du 
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Lettres     Et Des Médersas imp. Pierre Fontana, Alger 1905 p 2 
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23 Idem, pp 14-15 
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�
ى�يتجاهل�المدرسة�االستشراقية�ودورها�أحد�بإمكانه�أن�ينكر�أو�حتّال��:صملخّ

نقيب�في�التّعي�وراء�البحث�والحفر�والتّالكبير�في�السوتـراث��،�ةراث�العربي�عام
�هذه�األخيرة�في�نفض�الغبـار��أسهمت�إذ،�المغرب�اإلسالمي�على�وجه�الخصوص

سـائل��الر(صـوص��بين�تلك�النّلعّل�من�،�ةة�المغربيصوص�األدبيعن�الكثير�من�النّ

التي�كانت�تتناثر�هنا�وهناك�على�شكل�مخطوطات�غيـر�محقّقـة،�وال����)الموحدية
وقد�عمل�عدد�كبير�من�الباحثين�على�تحقيقهـا�ولعـّل���،�مجموعة�في�مصنّف�واحد

،�إذ�أسدى�هذا�الرجـل�خدمـة�كبيـرة����السليفي�بروفنأبرزهم�المستشرق�الفرنسي�
ة�في�زمـن��صوص�التي�كانت�مغمورة�منسيبهذه�النّ�لمهتمللباحث�العربي�المغربي�ا
،�دون�أن�ننسى�أن�صوص�من�ثراء�فكري�لغوي�وأدبي�هاممعين،�وهذا�لما�لهذه�النّ

اتها�عددا�هاما�من�األحداث�التّهذه�الرسائل�تحمل�في�طية�التي�وقعـت�فـي���اريخي
دية.فترة�حكم�الدولة�الموح��

ية�ستسعى�هذه�ولهذه�األهمة�إلى�إبراز�جوانـب�مـن�إسـهامات����الورقة�البحثي
المستشرق�الفرنسي�ليفي�برونفنسال�في�خدمة�تراث�المغرب�اإلسالمي�من�خـالل��

يهدف�هذا�البحث�إلى�تحقيق�ما�يليإذ�س�سائل،جمعه�لهذه�الر:��
�؛عريف�بهذا�المستشرق�وذكر�أبرز�أعمالهالتّ -
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�ونشره�وفهرسته�الدراسة،تبيان�دوره�وجهده�الكبير�في�تحقيق�المخطوط�محّل� -
ى�أغفلهـا�هـذا���ة�التي�حقّقها�أو�حتّقاط�المنهجيركيز�على�أهم�النّدون�أن�ننسى�التّ

�؛له�وما�عليه�من�خالل�تحقيقه�هذا�أي�أنّنا�سنعمل�على�إظهار�ما�المحقّق،
ـ�اليالتّ�ساؤلالتّكما�سنحاول�اإلجابة�على�� - روط�:�هل�تحقيقه�هذا�يتوافق�والشّ

�حقيق�بصفة�عامة؟التّالمنصوصة�في�
بعـة��المنـاهج�المتّ�فمن�بـين��،�باع�كم�من�منهجإن�هذه�الورقة�تقتضي�علينا�اتّ

إضافة�إلى�الوصـفي��،�لليفي�بروفنسالريخي�والذي�نجده�حاضرا�في�ترجمتنا�االتّ
ـ�التّ�ثم،�الذي�تقتضيه�طبيعة�سرد�المفاهيم ة�البحـث�عـن���حليلي�الذي�تفرضه�عملي

��المعتمد�من�قبل�المحقّق.الجانب�المنهجي�
مةمقد:����
وقـد��،�اإلسالمي�اريخاريخ�العربي�اإلسالمي�حلقة�هامة�من�حلقات�التّتّالل�يشكّ

�حقيقريخ�والتّاين�بالتّاته�بعناية�كبيرة�من�قبل�المستشرقين�المهتمحظيت�بعض�محطّ
ا�وافرا�من�دراسات�المستشـرقين�الـذين���ونال�حظّ،�فات�عديدةفأنجزت�حوله�مصنّ

ـ�إذ�أد،�أخذوا�في�تحقيقه�ونشره �سـالمي�راث�اإلوا�هؤالء�دورا�كبيرا�في�إحياء�التّ
وال�واالندثارالسيما�تراث�المغرب�واألندلس�وبذلك�حفظوها�من�الز.��

ـ��)بروفنسال�ليفي(�يعد حـول�تراثنـا����اومن�بين�هؤالء�المستشرقين�الذين�انكب
مجموع�رسائل��فات�لعّل�أبرزهافسعى�هو�اآلخر�إلى�تحقيق�عدد�من�المؤلّ�راسةبالد

دموحية�من�إنشاء�كتاب�الدوكان�تحقيقه�هذا�يقوم�على�منهج�وطريقة�،�ةولة�المؤمني
��.البحث�عنه�في�هذه�الورقة�البحثيةموحدة�وهذا�ما�سنسعى�إلى�

��؟)ليفي�بروفنسال(من�هو�

بتاريخ�األندلس�والمغرب�العربـي���ليفي�بروفنسال�رجل�استشراق�وكاتب�مهتم
ولد�هذا�الرم�1894ة�بالجزائر�العاصمة�سـنة�جل�اليهودي�األصل�الفرنسي�الجنسي�

�ثـم��،م�1910ل�على�شهادة�الباكالوريـا�سـنة��تحص�ىحتّ�درس�في�مدينة�قسنطينة
�بعدها�التحق�بجامعة�الجزائر�لمزاولة�دراسته�العليا�حيث�نال�شهادة�الليسانس�سـنة�
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أحـد�أقطـاب����)جيروم�كُركوبِينُو�...وروني�باسي(من��كّل�تتلمذ�على�يد،�م1913
ة�لبلـدان�المغـرب���ة�االسالميقافة�العربياريخي�في�مظاهر�الحضارة�والثّالبحث�التّ
إلـى���)بليفي�بروفنسال(ت�وافع�التي�أدمن�بين�الد�نجالالرن�اوكان�هذ،�1والمشرق

��ة�.ة�عاموالعربية�قافة�المغربياالهتمام�باألدب�والثّ
كتوراه�بأطروحـة��ى�نال�شـهادة�الـد��دراسته�العليا�حتّ�)ليفي�بروفنسال(واصل�

خو�الشّمعنونة�تحت�اسم�"مؤرجزائـر��بجامعة�ال�م1922وفي�سنة��بعدها�رفاء�"�ثم
��.2)ة�من�ورغةنصوص�عربي(نال�دكتوراه�دولة�بعنوان�

كلّف�هذا�الرـ�،�ةجل�بمجموعة�من�المهام�اإلداري اريخ�العربـي��فعمل�أستاذا�للتّ
ـ��،�ثـم�م�1927ة�اآلداب�بجامعة�الجزائر�سـنة�في�كلي�ةاإلسالميوالحضارة� �فكلّ

بعـدها�اشـتغل���،�م�1938بتحقيق�كتاب�ذخيرة�ابن�بسام�في�جامعة�القـاهرة�سـنة��
كما�عين�،�ربون�بباريسة�بالسراسات�اإلسالميباط�ثم�في�معهد�الددريس�في�الربالتّ

هذا�الرجل�مديرا�للمطبعة�الفرنسيائرة�المعارف�اإلة�لدة�فأنشأ�بعد�هذا�مجلّ،�ةسالمي
أسماها�بأرابيكا�للد3م�1939ة�سنةراسات�العربي.��

�شـر�تـارة��حقيق�والنّتراوحت�بين�التّ،�ةة�هامآثارا�علمي�)ليفي�بروفنسال(خلّف�
��.ة�عموماالمغربيقافة�باألدب�والثّ�اريخي�الذي�يختصأليف�التّوتارة�أخرى�بالتّ

��نذكر�منها:�4فاتهمؤلّفأما�
��؛انيا�المسلمةـپـتاريخ�إس�-
��؛انياـپـإسنقوش�عربية�في��-
��.انياـپـإسالحضارة�العربية�في��-

��:5نذكر�منها��حقيقالتّالتي�تدخل�ضمن�دائرة��أعمالهأما�
-�؛م1925حيح�البن�مرزوق�عام�تحقيقه�للمسند�الص��
��؛م�1928للبيذق�كان�هذا�سنة�بن�تومرتأخبار�المهدي��-
-�؛م�1937لة�البن�الزبير�عامالقسم�األخير�من�صلة�الص��
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��؛�1948جمهرة�أنساب�العرب�البن�حزم�األندلسي�سنة�-
�نيـة�أصـدرها�سـنة���ولـة�المؤم�ية�من�إنشاء�كتاب�الددمجموع�رسائل�موح�-

��وهي�موضع�دراستنا.�م1941
شر�نقيب�والنّحياته�في�البحث�والتّكرس�جل�هذا�أن�هذا�الر�ضح�من�كّلامن�الو

ـ����،�أليف�والتّدريسوالتّ ـ�ومشـاركات�عديـدة�فـي�النّ ة�والمـؤتمرات��دوات�العلمي
على�أنّـه�كـان�مولعـا�بالبحـث������ما�يدّلوهذا�إن�دلّنا�على�شيء�إن6�ّةاالستشراقي

فألّف�فيهـا��،�س�حضارة�األندلس�والمغربحيث�أفنى�عمره�وهو�يدر�؛واالستكشاف
عة،�العديدةنفات�المصما�له��كما�عمل�على�تحقيق�كّل،�وكتب�عنها�المقاالت�المتنو

فـي���ور�الهـام�فقد�كان�له�الد،�ديةسائل�الموحمن�ذلك�نذكر�الر،�عالقة�وطيدة�بها
��.واصل�معها�وقراءتهاالكشف�عنها�وتمكين�الباحثين�من�التّ
علـى�جمـع�المخطوطـات�����)ليفي�يروفنسال(لقد�دأب�رجال�االستشراق�ومنهم�

على�وعي��اوكان�هذا�العمل�قائم،�ة�من�كل�مكان�في�بالد�المشرق�اإلسالميالعربي
بالدى�ية�هذه�المخطوطات�وما�تحمله�من�تراث�غنـي�فـي�شـتّ���رجة�األولى�بأهم

ة�وغيرها�من�المجاالتالمجاالت�من�آداب�وتاريخ�وعلوم�إسالمي.�
��:عريف�بالكتابالتّ

صاحبه��هنونَهذا�الكتاب�عكتّـاب��دية�من�إنشـاء��بمجموع�رسائل�موحولـة��الد
نيةالمؤم�،وهو�عبارة�عن�عدد�من�الرديسائل�تنتمي�إلى�العصر�الموح�،عـة��متنو

بين�ما�هي�ديوانيبلغ�عـددها��،�م�1941ليفي�بروفنسال�سنة�أصدرها،�7ةة�وإخواني
�،�كان�قـد�اقتبسـها��8ن�رسالة�من�إنشاء�كتاب�الخليفة�عبد�المؤمن�وبنيهيوثالث�اسبع

سبه�منـذ�سـنوات�صـديقنا����تقد�كان�اكرفين�من�مخطوط�مغربي�مبتور�الطّ�)ليفي(
رسالة��)ثالث�وعشرون(سائل�من�بين�هذه�الر9�.)ج.س.كوالن(وزميلنا�المستشرق�

عـن�يعقـوب����اوثالث�رسائل�عن�ابنه�يوسـف�وتسـع��،�صدرت�عن�عبد�المؤمن
اصر.د�النّالمنصور�واثنتان�عن�محم��
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إن�سائل�المنشورة�من�قبل�هذه�الر�ية�بالغـة�كونهـا���ليفي�بروفنسال�تكتسي�أهم
ة�في�تاريخ�األدب�المغربي�القديم�أال�وهيتشير�إلى�حقبة�مهم�الدهذه��ديةولة�الموح

الده�نظرا�لطولها�الزماني�وشساعتها�المكانيإضافة��ة،ولة�قد�عرف�فيها�األدب�أوج
إضافة�إلى�هـذا���ي�تحفيز�العلماء�واألدباء�على�اإلبداعولة�فإلى�رغبة�خلفاء�هذه�الد

اريخ�والحضارة�المصادر�المساعدة�على�البحث�في�مجال�التّ�ه�فهي�تعتبر�من�أهمكلّ
المصادر�األساسي�ـ�وذلك�أن اريخ�أصـبحت��ة�التي�يعتمد�عليها�الباحث�في�مجال�التّ

��10.هجوانب�...غير�كافية�الستيفاء�البحث�في�مختلف�مجاالته�وكّل
ن�مقدهذا�الكتاب�تضم�وأشـار��،�مة�بين�فيها�موضوع�كتابـه�نرجع�ونقول�بأن

ث�حوله�من�كتّاب�أمثال�ابن�خلـدون�بإيجاز�للعصر�الموحمن�تحد�هـذا��،�دي�وأهم
ية�الفتـرة�التـي�تغطيهـا����تناول�كذلك�أهم�ثم،�إضافة�على�ما�اعتمده�من�مخطوط

الرديةسائل�الموح�ثم�عرالمصادر�التي�عرضـت�لتـاريخ�العهـد�����ج�إلى�ذكر�أهم
دي�في�شكل�عوارض�مختصرةالموح�،ثم�سائل�التي�عثر�عليها�دون�ذكر�بعض�الر

لهـا�األسـماء����وال�تعريف�بكاتبها�وبعد�هذا�أضافتقديم��أيليفي�فهارس�أربعة�حم
��الية:التّ

-�؛سائلفهرس�في�تبيين�الر��
-�؛جالفهرس�في�أسماء�الر��
��؛واألجناسفهرس�في�أسماء�القبائل�والعشائر��-
��11فهرس�في�أسماء�المدن�واألماكن�والبلدان.�-

��:حقيق�ما�له�وما�عليهمنهجه�في�التّ

فمـن��،�بأن�المستشرقين�لهم�مسـاوئ�ومحاسـن�عديـدة����من�المعلوم�لدى�الكّل
ـ�،�نصـير�من�أوجـه�التّ��اووجه،�مساوئهم�أنّهم�كانوا�آلية�من�آليات�االستعمار اأم�
هـؤالء�المستشـرق���؛ارسونمحاسنهم�والتي�يكاد�يجمع�عليها�األدباء�والد�ن�يهو�أن

وهـذا�إن�دّل��،�مكان�زمن�طويل�بجمع�المخطوطات�من�كّل�ومنذ�العناية�اعتنوا�كّل
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بقيمة�هذه�المخطوطات�وما�تحمله�مـن�إرث���على�وعيهم�التام�على�شيء�إنّما�يدّل
أدبي�وتاريخي�هام.��
فهو�كان�من�بين�من�حصـل�علـى���،�ليفي�بروفنسال�يعمل�عليه�وهذا�ما�ألفينا

فعمل�على�تحقيقها�وطبعها�في�كتاب�،�مخطوط�يحوي�على�رسائل�العصر�الموحدي
نصفها�إيجابي�ونصفها�اآلخر��قاطلت�عليه�بعض�من�النّا�أن�تحقيقه�هذا�سجلّإ،�واحد
��.سلبي

افأم�ما�عيب�عليه�ذلك�أومةال�المقد:��
�إذا�ما�نظرنا�إلى�المقدـ����مةمة�نجدها�مقد روط�مقتضبة�بسيطة�تفتقـر�إلـى�الشّ

حقيق�أن�تكون�تشتمل�مة�التّحقيق�يتطلّب�من�مقدفالتّ،�حقيقالمنصوص�عليها�في�التّ
وترجمـة��،�على�موضوع�الكتاب�والهدف�منه�واألشياء�الجديدة�التي�جـاءت�فيـه��

وهذا�فعال�ما�قام�بـه�أحمـد���،�12همللكتاب�وذكر�الكتب�التي�اعتنت�بوضع�تراجم�ل
وكان�هذا�ما�نقص�في�تحقيـق��،�دية�مجموعة�جديدةعزاوي�من�خالل�رسائل�موح

سائل�ذاكـرا��مته�تعريف�بسيط�مختصر�لكتّاب�الرفوجدناه�ضمن�مقد�ليفي�بروفنسال
لهم�وكأنّي�به�ال�يعلم��ت�باختصار�إلى�المصادر�التي�ترجممصدر�مخطوطه�محيال

ـ��،�إالّ�قليلراجم�كتب�التّ ن�اعتنـوا��فيذكر�مصدرا�أو�مصدرين�ال�أكثر�وال�أقل�مم
��.بترجمة�الكتّاب

أهمية�البحث�غير�مذكورة�بتفصيل�دقيق�في�المقد�إضافة�إلى�أنّه�لـم��،�مةكما�أن
��.صر�الموحدي�ولم�يفصل�القول�فيهايذكر�خصائص�رسائل�الع

��ثانيا�المتن:

مة�إلى�المتنإذا�انتقلنا�من�المقد�،نسائل�دونجده�يعرض�الر�تمهيد�وال�تقديم��أي
سـالة��بعدها�ينتقل�إلى�صلب�الر،�فيذكر�اسم�كاتبها�فقط�دون�وضع�ترجمة�له،�لها

عطية:الرسالة�األولى�وهي�من�إنشاء�الكاتب�أبي�جعفر�أحمد�بن��ليل�على�ذلكوالد�
دون��،13الذين�بسبتةلبة�وأمده�بمعونته�إلى�الطّ،�أيده�اهللا�بنصره�–من�أمير�المؤمنين�

ـ��سـالة�المبهمـة��وضع�تعليقات�وال�هوامش�وال�شرح�لبعض�كلمات�الر ى�وال�حتّ
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ز�بين�ما�ورد�في�المخطوط�األمالمعتمد�عليه�في�دراسـته���وجدناه�يكلّف�نفسه�ويمي
��.14انويةوالمخطوطات�األخرى�الثّ

ثم�لمنـاطق��لعلى�المتن�هو�انعـدام�تعريفـه����الناهالمالحظة�األخرى�التي�سج
وهذا�يدّل�على�أنّه�كـان�غيـر���،�سالةواألماكن�واألعالم�المذكورين�في�صلب�الر

بل�كان�يسـعى��،�ارم�والمتعارف�عليهقيق�بشكله�الصحقيق�المضبوط�الدمشتغل�بالتّ
��فقط�لنشرها�ال�غير�على�صورتها�التي�وجدت�في�المخطوط.��

قـة��ال�سـيما�تلـك�المتعلّ���فات�القديمةالع�على�المصنّكذلك�نسجل�عليه�قلّة�االطّ
ـ�والد،�راجمبكتب�التّ أبوالقاسـم�بـن�عبـد�الرحمـان�����(�اليل�على�ما�نقول�قوله�أم

إالّ�أن�عبد�الواحـد��،�المي�فلم�نعثر�على�ترجمته�في�معاجم�أدباء�هذا�العصرـگـال
ـ�(حيح�من�هذا�كلّه�أن�والص15�).المعجبالمراكشي�أشار�إليه�في� ـ�ـال �)المـي�ـگ

وجدت�له�تراجم�عديدة�شافية�وافية�في�مصادر�أخرى�نذكر�منها�رايات�المبـرزين��
للغبريني.�رايةألبي�سعيد�وكذلك�عنوان�الد��

كما�ألفيناه�كذلك�يعرض�الرترتيب�زماني�وال�ذكر�للواقعة�التـي���سائل�دون�أي
�المخطوط�بخـطّ�تب�في�وكأنّا�به�هنا�فقط�ناشر�معيد�لما�كُ،�سالةنشئت�فيها�هذه�الرأ

ـ���جهد�مبـذول�للتّ��دون�أي،�واضح�ومفهوم�لدى�العامة ى�مييـز�والمقارنـة�وال�حتّ
��.رتيبالتّ

هو�االعتماد�علـى�مخطـوط����)ليفي�بروفنسال(الخطأ�األكبر�الذي�وقع�فيه�أما�
ولعّل�هذا�االعتماد�على�مخطوط�كهذا�جره�إلى�ارتكاب�،�وحيد�مبتور�األول�واآلخر

��.وهذا�ما�أقر�به�في�مقدمة�تحقيقه�لمذكورة�آنفامثل�تلك�األخطاء�ا
ـ�وحينما�افة�إلى�هذا�كلّه�فإنّه�إض فـإن���ى�فقـرة�بكاملهـا...��تسقط�كلمة�أو�حتّ

ال�يستدرك�ما�سقط�من�كلمات�باإلشارة�إلى�ذلك�في�الهامش�وهذا�يخالف��بروفنسال
المحقّق�مطالـب��ة�تحقيق�المخطوط�أن�فالمتعارف�عليه�في�عملي16�.حقيققواعد�التّ

وهذا�ما�طبقه�أحمد�عـزاوي�فـي���،�باستنتاج�ما�سقط�من�كلمات�بوضع�هامش�لها
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سقط��المخطوطات�عن�مانقيب�في�إذ�كلّف�نفسه�عناء�البحث�والتّ،�مجموعته�الجديدة
��ى�ما�زاد�ونقص�من�أحرف�فيه.في�المخطوط�األصلي�من�كلمات�وجمل�بل�حتّ

للكلمات�والجمل�ومن�ذلك�جملة�رضي�اهللا�عالوة�على�هذا�نجده�كثير�االختزال�
ب�ترك�العبارة�كمـا��حقيق�التي�تتطلّيختزلها�إلى�رضه�وهذا�يخالف�قواعد�التّ�عنه،

ف�لذا�كان�من�الواجـب��وهذا�يعتبر�تشويها�لعمل�المؤلّ،�وجدت�في�النّص�األصلي
عملـه��ينتقل�بعد�ذلك�إلى��حقيق�ثمعليه�أن�يتعرف�أوال�على�القواعد�المنصوصة�للتّ

��مباشرة.
يالحظ�أنّه�جاء�«�)ليفي�يروفنسال(ق�من�قبل�األستاذ�كما�أن�القارئ�للنّص�المحقّ

مليئا�باألخطاء�سواء�األخطاء�اإلمالئيمة�أة�واللغوي�ذلك�،�ةاألخطاء�العلمي�وقد�أضر
��.17»الذي�يتجنّب�مثل�هذه�األخطاء�قيقحكثيرا�بالتّ

فإنّه�ال�يمكن�ألحد�أن�ينفي�الجهد�الكبير�الـذي��،�ات�هذهمن�الزلّغم�إالّ�أنّه�وبالر
باق�إلـى�الحفـر�فـي�تـراث�����فإنّه�كان�الس،�في�هذا�المجال�)ليفي�بروفنسال(بذله�

وهذا�ال�ينفي�كذلك�وجود�بعض�،�المغرب�اإلسالمي�وإماطة�اللثام�عن�بعض�معالمه
فهو��عبيرفي�التّ�أبرزها�إجادته�االختصار�والدقة،�ة�في�تحقيقه�هذاقاط�اإليجابيمن�النّ

��ر�الوصف�الدقيق�المختصر.بل�نجده�يؤثّ،�ال�يطيل�الحديث�وال�يطنب�كثيرا
به�وفهرسه�بوف،�ما�خفي�عن�العرب�شركما�ال�ننسى�أنّه�أسهم�إسهاما�كبيرا�في�ن

وهنا�نضيف�رأينا�إلى�رأي�األستاذ�يحـي�مـراد�الـذي�قـال�����،�مات�لهووضع�مقد
اجتهاده�ولوال�جهـوده�فـي���«من�خالل��)بروفنسالليفي�(بضرورة�عدم�انكار�دور�

ات�ولبقينا�إلى�اليوم�ال�البحث�لبقي�كثير�منه�مطمورا�بين�جدران�المكتبات�والجمعي
��.18»نعلم�الكثير�عن�تراث�أسالفنا

قد��)ليفي�بروفنسال(فيهم��نا�أن�نقول�بأن�المستشرقين�بموفي�األخير�ال�يسعنا�إلّ
موا�قد»ة�خدمات�جليلة�وهامة�وفهرستهافي�مجال�الحفاظ�على�المخطوطات�العربي�

ى�ذلك�إلى�تحقيق�الكثيـر�منهـا�ونشـرها����ياع�والتّواالعتناء�بها�من�الضلف�وتعد
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وكتبوا�الكثير�من�البحوث�والدوترجمـوا���19»اراسات�القيمة�من�خالل�تحقيقها�علمي
ة�واإلمئات�الكتب�العربيحقيقة�كنتاج�لهذا�التّسالمي.��

�فـي���)ليفي�بروفنسال(�ة�على�جهود�كما�وجب�علينا�أن�نشير�إلى�مالحظة�هام
نقصه�المنهجي�في�التّ�تتمثّل�في�سائل�الموحدية،تحقيقه�للر�حقيـق�يعـود�إلـى����أن

ما�صرح�به�في�مقدمة�تحقيقه�من�مثيل�اعتماده��؛مجموعة�من�األسباب�لعّل�أبرزها
�ةضلّعه�باللغة�العربيتإضافة�إلى�هذا�كلّه�عدم�،�على�مخطوط�مبتور�األول�واآلخر

كما�أن�نقصـه�المنهجـي���،�ومعانيها�وما�تحويه�من�مصطلحات�ال�تعد�وال�تحصى
تأليفـا�وتحقيقـا،�واشـتغاله�����)بروفنسال(كثرة�األعمال�التي�قام�بنشرها�يعود�إلى�

ت�تشـتّ�تباط�والجزائر�والقاهرة�وباريس�وهو�ما�جعـل�جهـوده���دريس�في�الربالتّ
ية�ودوره�الكبير�الذي�لكن�جهده�يبقى�له�أهم20�حقيقفانعكس�ذلك�على�منهجه�في�التّ

��.فنى�وال�يزول�رغم�ما�فيه�من�عيوبال�ي
��:خاتمة

ـ�كّد�على�مجموعة�من�النّأوفي�خالصة�هذا�البحث�ال�يسعنى�إالّ�أن� ة�قاط�الهام
��:لعّل�من�بينها�نذكر

من�مثيل�،�يكون�على�علم�بها�حقيق�شروط�وقواعد�وجب�على�المحقّق�أنللتّ�-
إضافة�إلى�ضرورة�احتـرام�مـا���،�تقسيمها�إلى�فئات�ومن�ثم،�سخ�وترتيبهاجمع�النّ

نـع��مـع�م�،�وحتى�شكل�بعض�الكلمات�ة�الخطّكنوعي،�جاء�في�المتن�وعدم�تغييره
��؛اختصار�ما�لم�يختصر�ضمن�المتن

قيمته�بل�يبقى�واضـحا��قليل�من�ى�التّجهد�ليفي�بروفنسال�ال�يمكن�نفيه�أو�حتّ�-
كما�،�سائل�ومنعها�من�االندثاريكفي�أنّه�ساعد�هذه�الر،�قائصللعيان�رغم�كل�تلك�النّ

��المخطوط.عامل�مع�يسر�على�الباحث�عناء�التّ
حو�يمكننا�جمع�اسهامات�المستشرقين�في�مجموعة�من�المجاالت�المرتّبة�على�النّ

��الي:التّ
�لبحث�عن�المخطوط�واالستحواذ�عليه؛ا -
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�المخطوط�ووضع�فهارس�واإلحاالت�له؛نشر�وتحقيق� -
�ة�المختلفة.أليف�في�مظاهر�الحضارة�العربيالتّ -

ال�يكّل��ولعّل�جل�هذه�المجاالت�بل�كلّها�عمل�ليفي�بروفنسال�عليها�فكان�رجالً
وال�يمّل�من�الدآداب�المشرق�العربي.�راسة�واإلطّالع�في�ما�يخص��

والبشر�بطبعهم�،�فهذا�طبيعي�ألنّه�عمل�بشريإذا�كانت�هناك�الزالت�واألخطاء�
لكن�نعيد�ونؤكّد�بأن�الخطأ�ال�ينفي��تختلف�معارفهم�وقدراتهم�في�الفهم�واالستيعاب،

��.ورالجهد�الذي�بذله�ليفي�في�سبيل�تحقيق�المخطوط�وإخراجه�إلى�النّ
��

� ��
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انبثـق�مـن�تلـك����،�الشك�أن�تيار�االستشراق�هو�تيار�جدلي�ثقافيتمهيد�:� -
ة�المسيحية�منـذ��ا�القيصريپروومتعصبة�التي�طغت�وانتشرت�في�أينية�الالدالموجة�

�والتي�قويت�واتسعت�أكثر�خالل�العصور�الوسطى،�رقالشّبزوغ�فجر�االسالم�في�
�ة�ضدار�الحروب�الصليبيج�تيمع�تأجاسيةالدوالذي�غذّته�الكنيسة،�ولة�العب�،��ولكـن

رقية�بمختلف�نواحيها�لـم��الشّالتيار�االستشراقي�كتيار�منظّم�استهدف�دراسة�الثقافة�
بالضبط�من�هو�أول�غربـي�عنـي���ال�يعرف�«�:)باعيالس(يقول�،�قّاد�بدقّةالنّيحدده�

هبـان��الرولكن�المؤكّد�أن�بعـض��،�رقية�وال�في�أي�وقت�كان�ذلكالشّراسات�الدب
لينهلوا�من�تلك�العلوم�والمعارف�الكثيرة�والمتنوعـة�لينتفعـوا���،�1»قصدوا�األندلس

بهات�وخاصـة�فـي�القـرءان����الشّوتارة�أخرى�تنقيبا�عن�العيوب�والمثالب�و،�تارة
ومن�أوائل�هـؤالء��«�،�وذلك�في�إطار�الصراع�المسيحي�اإلسالمي،�بويةالنّنة�السو

هبان�الرالذي�انتُخب�)جربرت(�اهب�الفرنسيالر� �)م999روما�عـام��(لكنيسة��"بابا"
��1092بطـرس�المحتـرم��(و،�بعد�تعلمه�في�معاهد�األندلس�وعودته�إلى�بالده –�

�1114جيرار�دي�كريمون(و،�)م1156 –� هؤالء��أسهموبطبيعة�الحال�،�2»�)م1187
وأهمّ��قيمهـا�الفكريـة���،�روبيين�بالثقافة�االسالميةوهبان�األوائل�في�تعريف�األالر

ـ�روبيين�بالثقافة�االسـالمية��وومن�هنا�ظهر�شغف�األ،�وحيةالروالعقلية�و �ة�رقيالشّ
تدرس�مؤلفات�العرب�المترجمة�إلى�الالتينيـة���العربيةوأخذت�األديرة�والمدارس�«
واستمرت�الجامعـات�الغربيـة����-ا�يومئذ�پووهي�لغة�العلم�في�جميع�بالد�أور�-
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��3»وتعتبرها�المراجع�األصلية�للدراسات�قرابة�ستة�قرون،�تعتمد�على�كتب�العرب
مـن��«��:)�ملةالنّ�(كتورالديقول�،�غير�والحقّ�أن�هذه�كلّها�مجرد�إرهاصات�أولى�ال

والتوسع�فيها�وشد�،�قبيل�اإلرهاص�لها�وما�أتى�بعدها�يعد�من�قبيل�تعميق�الفكرة
أما�حركـة�االستشـراق�الحقيقيـة����،�هدفها�التعرف�واالستكشاف�،�4»االنتباه�إليها�

حيـث��«��رق�وآدابه�تقعيدا�وتأصيال�فجاءت�متأخّرة�نوعا�ماالشّوالتي�اهتمت�بثقافة�
يرون�أن�االستشراق�بدأ�من�القرن�التاسـع���العربيةأن�بعض�المشتغلين�بآداب�اللغة�

�)م�1613ألربانيوس�ليـدن�سـنة���(�العربيةعشر�فظهر�أول�كتاب��في�قواعد�اللغة�
مـع�ترجمـة����)م�1925البن�العميد�سنة�(وطبع�كتاب�المجموع�المبارك�في�التاريخ�

����5»اللغة�الالّتينية�وطبع�حينذاك�لىالتينية�ونقل�القرآن�الكريم�إ
��قـاد�والبـاحثين��النّلذلك�يمكن�أن�نقول�أن�تحديد�مدة�بعينها�يبقى�عصيا�علـى��

ـ�ولكن�ضبط�حركة�االستشراق�كحركة�منظّمة�تقعيدا�وتأصيال�يعود�للقـرن�� ابع�الس
ـ�روووسعية�التي�انتهجتها�أياسة�االستعمارية�التّالسوذلك�في�إطار���عشر ا�عقـب��پ

ـ�عرف�على�ثقافات�فكان�لزاما�عليها�التّ،�ناعيةورة�الصالثّ عوب�الواقعـة�فـي���الشّ
ـ��سؤسفبدأت�ت،�العربيةعوب�الشّمخططها�االستعماري�من�ذلك� و�مراكـز���افروع

صةاستشراقيةواشتهرت�آنذاك�ما�يسمى�بكراسي�اللغة�،�ة�متخصفي�عدد�من��العربي
كامبريـدج�عـام���(�و،�)م1638عام�كرسي�أكسفورد�(مثل�«��:يةپرووالجامعات�األ

فـي�فرنسـا�برئاسـة�المستشـرق������)رقية�الحيةالشّمدرسة�اللغات�(�و،�)�1932
يـين�...��پروووالتي�كانت�تعد�قبلة�المستشرقين�األ�)سلفستر�دي�ساسي(الفرنسي�

م�فـي�عقـد���1873كانت�نواة�إنشاء�المؤتمرات�العالميـة�للمستشـرقين�عـام����و
��6»نويةالسمؤتمراته�
اسع�عشر�كتيار�قوي�ومـنظّم�لـه���أصبح�االستشراق�مع�مطلع�القرن�التّوبذلك�

وقـد�حـددت�أهـدافها�وقيمهـا����،�بتوجهات�مختلفة،�سات�وجمعيات�ومدارسمؤس�
��ة.رقيالشّقافة�وأنجزت�بحوثها�بجدية�حول�الثّ
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وال�يختلف�اثنان�أن�أول�ما�اهتم�به�المستشرقون�األوائـل�والمتـأخّرون�هـو����
خص�الوحيد�الذي�تمكّن�عبـر��الشّباعتباره����محمدسول�األعظم�الردراسة�سيرة�

من�طور�البداوة�والخشونة�إلى�طـور�الحضـارة����العربيةاريخ�من�إخراج�األمة�التّ
وم�الـر�متجاوزا�حضارة�الفرس�و،�ونقلها�من�ذيل�الترتيب�إلى�مقدمة�األمم،�واللّين

المسيطرتين�آنذاك�.�فمنهم�من�كتب�بدافع�الحقد�والكره�للحضارة�اإلسالمية�كنـوع��
ومنهم�مـن��،�صلى�اهللا�عليه�وسلم�محمدسول�الرفأراد�تشويه�صورة�،�فضالرمن�

ـ���الكريمة.صفاته�الحميدة�وخصاله��مبرزا�وموضوعيةكتب�بحيادية� ا�وانطالقـا�مم
؟�لتيار�االستشراقي؟�وما�هي�أهدافـه�مفهوم�ا:�ما�سبق�يعن�لنا�سؤال�مهم�أال�وهو

��؟���)��محمد(نبينا�قاد�المستشرقون�شخصية�النّوكيف�تناول�األدباء�و
��العرض:-

ارسون�أن�االستشراق�هو�اتجاه�فكري�وعقلـي��الدإن�الذي�اتفق�عليه�الباحثون�و
ـ�نشأ�في�بالد�الغرب�يستهدف�دراسـة�الثقافـة�والمـوروث���� وتحليلهـا��،�رقيالشّ

علـى���وجوانب�الضعف�والقصور�فيها،�وتمحيصها�مراعيا�جوانب�القوة�واالعتدال
ارسـين��الدلكـن��،�هذا�بصفة�عامة،�اختالف�خلفيات�المستشرقين�ونواياهم�وأهدافهم

��.المستشرقين�لهم�تعاريف�أكثر�دقّةوالمشتغلين�بأبحاث�
�:اق�عند�الباحثين�والمفكرين�العربمفهوم�االستشر -1

المصطلح�أوال�نجد�أنّه�مأخوذ�من�كلمة�شرق�التـي�تـدّل�علـى����إذا�تأملنا�في�
ين�والتاء�التي�تفيـد��معنـى���السوأضيفت�لها�ثالثة�حروف�وهي�األلف�و،�االتجاه

ـ�رق�سوى�طلـب�علـوم���الشّوليس�طلب��،رقالشّومعناها�طلب�«،�لبالطّ رق�الشّ
يقول�في�تعريفـه���)مالك�بن�نبي(وانطالقا�مما�سبق�نجد�،�7»وآدابه�ولغاته�وأديانه

هم�الكتّـاب�الغربيـون�الـذين�يكتبـون�عـن�الفكـر�االسـالمي��������«�:للمستشرقين
ولكن�يبقى�حصر�االستشراق�وضبطه�بهذه�البساطة�ال�يكفي�وذلـك��،�8»وحضارته

)�إدوارد�سـعيد��(ويعـرف��،�نظرا�لتمظهره�في�أشكال�مختلفة�ومظـاهر�واسـعة��
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رق�بصـورة��الشّالذي�يتوصل�به�إلى�بأنه�المجال�المعرفي�أو�العلم�«� :االستشراق
طبيـق.�ويقـول�فـي�موضـع�آخـر�إن������منظمة�كموضوع�للتعلم�واالكتشاف�والتّ

��.9»رق�وإرادة�حكم�الغرب�للشـرق�الشّاالستشراق:�نوع�من�اإلسقاط�الغربي�على�
فنرى�أن�إدوارد�سعيد�يجعل�من�االستشراق�منهجا�وعلما�قائما�بحد�ذاته�له�قواعده�

قافـة��فهو�كاتجاه�ومدرسة�غربيـة�تسـتهدف�دراسـة�الثّ���،�التأصيلوضوابطه�في�
ثم�يضيف�فكرة�مهمة�وقد�سبق�وأن�أشرنا�إليها�وهي�تحديد�الهـدف�مـن���،�رقيةالشّ

وهو�هدف�بات�جليا�لدول�العـالم��،�)إرادة�حكم�الغرب�للشرق(�االستشراق�أال�وهو
حين��)عبد�الحميد�غراب(ومن�التعاريف�الجيدة�نجد�تعريف�الباحث�العربي�،�الثالث

مـن���-يقوم�بها�غربيون�كافرون���)أكاديمية(دراسات�«�يقول�عن�االستشراق�:�
��من�شــتى�الجوانـب�:�عقيـدة���،�لإلسالم�والمسلمين�-أهل�الكتاب�بوجه�خاص

وثـروات�وإمكانـات�..�.بهـدف����،�ونظمـاً،�وتاريخاً،�وحضارة،�وثقافة،�وشريعة
وفـرض�التبعيـة���،�وتضليلهم�عنه،�المسلمين�فيهتشويه�اإلسالم�ومحاولة�تشكيك�

ومحاولـة�تبرير�هذه�التبعية�بدراسات�ونظريات�تـدعي�العلميـة���،�للغرب�عليهم
ـ�وتزعم�التفوق�العنصري�والثقافي�للغرب�المسيحي�علـى���والموضوعية رق�الشّ

فهو�عملية�مـؤطرة��،�فغراب�يؤكد�على�البعد�األكاديمي�لالستشراق،�10»اإلسالمي
سات�وأكاديميات�ومراكز�ممولة�من�طرف�جهات�رسمية�لها�ترعاها�مؤسومنظّمة�

ويشكك�غراب�،�وتركّز�على�دراسة�العقيدة�والثقافة�خاصة��أهداف�محددة�وواضحة
ويرى�أنّها���ليبيةفي�نواياها�إذ�يربطها�بأهداف�استعمارية�تعود�لفترة�الحروب�الص

��تهدف�إلى�تشويه�صورة�اإلسالم�والمسلمين.
�فهـو��،�في�أذهان�العرب�والمسلمين�امصطلح�االستشراق�قد�حمل�معنى�سلبيإن

وهذا�ما�دفع�األمم�المتحدة�إلى�تغيير�هذا�،�الوجه�اآلخر�لمصطلح�استعمار�واستدمار
فكان�من�قرارات�منظمة�المؤتمرات�العالمية�في�مؤتمرها�الذي�عقد�فـي���«االسم�

وأن�يطلق�،�بأن�يتم�االستغناء�عن�هذا�مصطلح�االستشراق�)م1973باريس�عام�(
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على�هذه�المنظمة:�منظمة�المؤتمرات�العالمية�للدراسات�اإلنسانية�حــول�آسـيا���
وعقدت�المنظمة�مؤتمرين�تحت�هذا�العنوان�إلـى���.)�ICHSANA(�وشمال�أفريقيا

ـ�أن�تم�تغييره�مرة�ثانية�إلى�المؤتمرات�العالمية�للدراسـات�اآلسـيوية�و�� مال�الشّ
والشك�أن�هذه�االصالحات�والتغييـرات�مـا�هـي�إالّ����،�ICANAS(«11(�أفريقية

لكن��الثمحاولة�زائفة�لتصحيح�صورة�الغرب�االستعماري�في�أذهان�دول�العالم�الثّ
��واحدة.وإن�اختلفت�المسميات�فإن�األغراض�تبقى�

�:حقيقة�أهداف�االستشراق -2
هـو���في�أن�الهدف�الظاهر�والمعلن�لهذه�الحركة�الفكرية�الغربية�اثنانال�يختلف�

رق�وفي�الشّونشرها�في�،�ودراستها�بمنهج�علمي،�رقيةالشّالكشف�عن�الحضارات�
��.وتعم�فائدتها،�أو�ترجمتها�إلى�شتى�اللغات؛�ليسهل�فهمها،�الغرب�بلغاتها�األصلية

لكـن��،�به�من�شعارات�رنّانة�وما�يجاهر،�هذا�ما�يقدمه�االستشراق�في�الواجهة
�:ها�ظاهر�وبعضها�مخفي�ومنهاضرى�بعهذا�التّيار�ال�بد�أن�له�أهداف�أخ

�راث�العربي:ية�على�التّپهضة�األوروالنّإرساء��-أ

ومانية�القديمـة��الريين�هيمنة�ثقافتهم�اإلغريقية�وپروووذلك�في�سياق�إظهار�األ
ماهي�في�الحقيقة�إالّ�نتاج�الثقافة�الالّتينيـة��على�كّل�ثقافات�العالم�وأن�هذه�األخيرة�

ولة�اإلسالمية�في�عصورها�الذهبية�شـجعت�العلمـاء���الدومن�المعلوم�أن��القديمة
ثم�تلقَّفَهـا��،�العربيةقافة�والفكر�العالمي�إلى�اللغة�والمترجمين�على�نقل�أمهات�الثّ

ونقدوها�نقد�الفـاحص��،�وعلقوا�عليها�وأضافوا�إليها،�علماء�المسلمين�فدرسوها
كّل�ذلك�إلى�جانب�التراث�العربي�اإلسالمي�األصيل�الذي�يعبر�عـن�فكـر���،�المدقّق

12امتد�ليشمل�كل�ألوان�اآلداب�والعلوم�والفنون�غني�متطور
.��

رقية�في�العصر�الوسيط�يغترفون�الشّفال�عجب�إذًا�في�أن�ينهض�أساتذة�اللغات�
هضة�األوروبية�على�قواعد�النّلبناء�،�ينضب�والمعين�الذي�ال،�بع�الصافيالنّمن�هذا�

��.التراث�العربي�اإلسالمي
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أو�من�كان�مـنهم�يمنعـه���،�يستوي�في�ذلك�من�كان�منهم�يرد�الفضَل�ألصحابه
فيبرر�أخذ�نصارى�الغرب�عن�مسلمي�،�كبره�من�االعتراف�بتفوق�العقلية�اإلسالمية

ة�والهليستينية�عـن�طريـق���ة�اليونانياألندلس�باستعادة�ما�أخذه�المسلمون�من�الثقاف
��.رقالشّنصارى�

�:عوة�المسيحيةالدنشر���-ب

إن�االستشراق�ولد�أول�األمر�كما�ذكرنا�في�سياق�الحروب�الصليبية�على�العالم�
روبية�حاولت�الحد�مـن�مـد�اإلسـالم����ولذلك�كان�ظاهرا�أن�الكنيسة�األ،�اإلسالمي

��تتمثّل�في�محاولة�التبشير�بالمسيحية.�وذلك�عن�طريق�حمالت�معاكسة،�هعاواتس
وقد�ظهر�بوضوح�في�كتابات�هؤالء�المبشرين�تحامٌل�علـى�اإلسـالم�ونبيـه����

عوب�غير�اإلسـالمية�مـن���الشّولتنفير�،�وكتابه؛�لزعزعة�عقائد�المسلمين�من�جهة
ين�اإلسالمي؛�ليسهل�عمل�المبشرين�فيما�بينهم�من�جهة�أخرىالد.��

فوس�مرده�الهزائم�المتالحقة�التي�منـي��النّدفين�في�ولعل�ذلك�يرجع�إلى�حقد�
أنفقوهما�في�محاولة�االستيالء�على�بيت�،�بها�الصليبيون�طَوال�قرنين�من�الزمان

13وانتزاعه�من�أيدي�المسلمين،�المقدس
.��

أو�ذلك�الحقد�الذي�ظهر�واضحا�في�كثير�مما�كُتب�عـن�اإلسـالم����،هذا�العداء
حملـة��(بعد�،�والتجنِّي�على�الحقائق،�ب�الصريحالسأخذ�صورة�غير��،ونبيه�وكتابه

�رقيةالشّبما�نشرته�من�الثقافة�،�ياسيةالسالتي�فاقتْ�أهميتُها�العلمية�أهميتَها��)نابليون
جاء��بشير�بين�المسلمينوتغيرت�معها�وسائل�التّ،�فتغيرت�نظرة�الغرب�إلى�اإلسالم

�المسلمين)�ما�نصه:�في�كتاب�(طرق�العمل�التبشيري�بين

فنكون�،�رجة�األولى�بأننا�نحبهمالدلنجعل�هؤالء�القوم�المسلمين�يقتنعون�في�«
ر�أن�يحترم�في�الظـاهر�جميـع���قد�تعلمنا�أن�نصل�إلى�قلوبهم...يجب�على�المبشّ

آرائـه�بـين�مـن�����رقية�واإلسالمية؛�حتى�يستطيع�أن�يتوصل�إلى�بثّالشّالعادات�
��.يصغي�إليها
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مثالً:�أن�يتحاشى�أن�يقول�عن�المسيح:�إنه�ابن�اهللا؛�حتى�ال�ينفر�منـه��وعليه�
فيستطيع�أن�يقاربهم�حينئـذ�بمـا�يريـد�أن����،�أولئك�الذين�ال�يؤمنون�هذا�اإليمان

.»يدعوهم�إليه
�لذلك�اتبع�المستشرقون�المبشرون�سياسـة�المـداراة�والمداهنـة����14

��المسيحية�شيئا�فشيئا.�قباعتنااس�واستعطافهم�القناعهم�النّلمحاولة�كسب�قلوب�
��:في�خدمة�االستعمار�االستشراق�-جـ

قد�سبق�وأن�بينّا�أن�االستشراق�هو�حركـة�استكشـافية�استقصـائية�للحركـة�����
اخلـة�فـي���الدعوب�الشّإذ�البد�على�المستعمر�أن�يتعرف�على�ثقافات�،�االستعمارية

التقـت��«وهذا�ما�حـدث�حقيقـة���،�ليضع�خططه�بناء�عليها،�مخططه�االستعماري
فمكَّن�لهم�واعتمد�عليهم�في�بسط�نفوذه�،�مصلحة�المبشِّرين�مع�أهداف�االستعمار

وأقنع�المبشرون�زعماء�االستعمار�بأن�المسـيحية�سـتكون�قاعـدةَ����،�رقالشّفي�
وبسـط��،�وبذلك�سهل�االستعمار�للمبشرين�مهمتَهمرق؛�الشّاالستعمار�الغربي�في�

.»لطانالسوزودهم�بالمال�و،�عليهم�حمايتَه
15��

فال�غرابة�إذًا�في�أن�تغطي�أمريكا�الماديةُ�نصفَ�األرض�بمبشـرين�يزعمـون���
��.أنهم�يدعون�إلى�حياة�روحية�وسالم�ديني

اليسـوعيين�فـي���ين�الـد�وال�عجب�في�أن�ترى�فرنسا�العلمانية�تحمي�رجـال��
وحجزت�البابـا��،�وإيطاليا�التي�ناصبت�الكنيسة�العداء،�مستعمراتها�ومناطق�نفوذها

��.هبان�والمبشرينالرة�على�جهود�كان�تبني�سياستها�االستعماري،�في�الفاتيكان
�اني:پتاج�األدبي�االستشراقي�اإلسالنّفي����محمدبي�األعظم�النّسيرة� -3

الفتوحات�االسالمي�أن�قافـة��ة�أسهمت�بشكل�كبير�في�تالقح�وتـزاوج�الثّ�ال�شك
واستكشاف�كّل�طرف�ما�تزخر�بـه�ثقافـة���،�ةة�مع�نظيرتها�الغربيرقية�االسالميالشّ
يني�مع�مسـيحيي�شـبه�جزيـرة����الدقافي�وخاصة�ذلك�االحتكاك�الثّ،�رف�اآلخرالطّ

لـذلك�كـان�منطقيـا�أن�يكـون�����،�ايبيريا�أو�ما�يسميه�المسلمون�بـبالد�األنـدلس��
��ةراسـات�اإلسـالمي��الدعامل�مـع��ابقين�األوائل�في�التّالسالمستشرقون�اإلسبان�من�
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لـذلك�يعـد�االستشـراق����،�ولهذا�عدوا�من�مؤسسي�مدرسة�االستشراق�األوربيـة�
قبل�أن�يعـرف��،�اإلسباني�أوَل�استشراق�أوربي�ولد�على�أرض�شبه�جزيرة�أيبيريا

ومن�المعروف�أن�العرب�فتَحوا�شـبه��،�بداللته�المعروفة�اليوم�مصطلح�االستشراق
ومنذ�اللحظة�األولى�لهذا�الفتح�بدأت�،�جزيرة�أيبريا�في�أوائل�القرن�الثامن�الميالدي

��.قافيةينية�والثّالدوفي�أوضاعها�،�عملية�تحول�كبيرة�في�مجتمع�هذه�البالد
قرن�حتى�تأسست�في��ولم�يمض�أقل�من�نصف،�وقد�اعتنق�معظم�أهلها�اإلسالم

ومع�هذا�فقد�بقيت�في�المجتمـع�الجديـد���،�العربيةانيا�دولةٌ�دينها�اإلسالم�ولغتها�پإس
مال�نواة�لمقاومة�مسيحية�لم�الشّوولدت�في�أقصى�،�أقلية�احتفظَت�بديانتها�المسيحية

وتولَّدت�عنها�دويالت�دار�بينها�وبين�األندلس�اإلسـالمية��،�تلبث�أن�اتسعت�دائرتها
ياسـي��السورافـق�هـذا�الصـراع����،�استمر�على�مدى�ثمانية�قرون،�صراع�طويل

مثَّله�من�جانب�المسيحية�عدد�من�رجال�الكنيسـة�ممـن���،�والعسكري�صراع�فكري
��.العربيةوأتقنوا�اللغة�،�عاشوا�في�وسط�إسالمي

وهو�حوار�تسلَّح�فيـه�عـدد���،�وهكذا�بدأ�حوار�ديني�لم�ينقطع�طوال�تلك�القرون
معتدٍل�،�من�رجال�الكنيسة�بمحاولة�لمعرفة�عقيدة�اإلسالم�على�نحوٍ�موضوعيكبير�
غير�أنه�كان�عليهم�فـي�الحـالتين�أن���،�وبصورة�تهجم�متحيز�أحيانًا�أخرى�أحيانًا

�؛�بحيث�ال�تقتصر�معرفتها�على�رجال�الكنيسـة�العربيةيكونوا�على�معرفة�واسعة�ب
��ا.پوجميع�أنحاء�أورس�طالب�نصارى�من�وبدأ�يتدفق�على�األندل

�محمـد�بي�األعظم�النّصارى�هو�دراسة�سيرة�النّولعّل�أبرز�ما�شغف�به�هؤالء�
وكان�ذا�بعد�إنساني�إذ�كـان��،�فيع�األخالقالرألنّه�كان�نموذجا�لإلنسان�الكامل�،��

��.اس�عربيا�كان�أو�أعجمياالنّرحيما�مع�كّل�
�بويـة�النّيرة�السمن�اعتنوا�بوكان�منطقيا�أن�يكون�المستشرقون�اإلسبان�هم�أول�

فهم�أول�من�احتكوا�بالمسلمين�احتكاكـا�مباشـرا���،�وذلك�راجع�العتبارات�تاريخية
واإلسالم�بسـبب���العربيةوكذا�الطالعهم�على�علوم�،�وطويل�األمد�في�بالد�األندلس
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وبعد�مغادرة�المسلمين�لألندلس�بقيـت��،�دراستهم�في�مدارس�المسلمين�في�األندلس
عن�غيرها�من��تتميز«�:انية)پاإلسفالمدرسة�(،�قافيةالمسلمين�الفكرية�والثّ�لهم�تركة

الفكري�الـذي�تركـه�المسـلمون�فـي�����ية�بعكوفها�على�االنتاج�پرووالمدارس�األ
.�ومن�ثمة�أتيحت�لإلسبان�فرصة�تأسيس�دراسات�تاريخية�وفكرية�ونقدية�انياپإس

باإلضافة�إلـى���الفرض�والتخمين�اهدة�وليس�علىالشّاعتمادا�على�الوثائق�واآلثار�
(�األنا/اآلخر)�ثم�يـأتي�الوجـه�اآلخـر�لإلشـكالية�وهـو��������������نائية�األولى�الثّ

لذلك�فال�عجب�إن�قلنـا�أن�االستشـراق���،�16»�(سيرة/تأريخ)�=�(سيرة/استشراق)
رقية�وخاصة�الكشـف��الشّراسات�الداإلسباني�كان�رائدا�وله�سبق�الصدر�في�ولوج�

��بوية.النّيرة�السعن�حقائق�
�اني�في�أحضان�حركة�عدائية�لكل�ما�هو�عربي�ومسلمپلقد�نشأ�االستشراق�اإلس

وقد�وصف�المسـتعرب�اإلسـباني�خـوان����،�شويهوكان�هدفه�التحقير�واالنتقام�والتّ
وع�الذين�يكتبـون��النّنماذج�من�هذا��)في�االستشراق�اإلسباني(غويتسولو�في�كتابه�

إنما�يكتبون�ويتصـرفون�وينطقـون�باسـم����«عن�اإلسالم�والمسلمين�بقوله:�إنهم�
وفي�أفضل�األحوال�فإن�استحضار�الماضي�،�المسيحية�في�مواجهة�حضارة�متدنِّية

المجيد�الذي�عرفه�العالم�اإلسالمي�يدفعهم�إلى�التفجع�على�نحوٍ�متحـذِلق�علـى���
17»يپوبيعي�عن�هضم�التقدم�األورالطّزه�وعلى�عج،�االنحطاط�الحالي

.����
الـث��ان�إلـى�القـرن�الثّ��پالمستشرقين�اإلسعند� �ويعود�التأليف�حول�نبي�اهللا�

�:)بن�عبدالقادر�بـرادة��محمد(يقول�،�)م807بداية�القرن�التاسع�الميالدي�(،�الهجري
وكان�،�الميالدياسع�بويين�منذ�القرن�التّالنّيرة�والحديث�السبدأ�اهتمام�اإلسبان�ب«

�18»�م)807وري�صعصعة�بـن�سـالم�(��السأول�من�أدخل�هذه�العلوم�إلى�إسبانيا�
ـ��وهنا�إشارة�إلى�أول�عر ـ�انيا�وهـو��پبي�أدخل�هذا�العلم�الجديد�إلـى�إس وري�الس

�اسـع�مـيالدي��وكان�في�عصور�متقدمة�جدا�خالل�القرن�التّ�)صعصعة�بن�سالم(
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ـ�فيهتموا�به�وينكبوا�على�دراسة�،�واسبان�إليهليجلب�اهتمام�األندلسيين�عربا� يرة�الس
��ريق�لغيرهم�من�المستشرقين�الغربيين.الطّولينير�،�بوية�منذ�ذلك�العهدالنّ

يل�من�شخصية�النّوال�شك�أن�دراسات�اإلسبان�أول�األمر�كانت�عدائية�غرضها�
�وسـنته���بهات�في�سيرته�الشّعون�والطّسلسلة�من�عي�إلظهار�السو،�بي�األعظمالنّ

قد���ا�محمدلترسيخ�مفهوم�أن�،�بهات�من�اللغات�األخرىالشّعون�والطّمستقية�هذه�
�كما�يدعي�رهط�من�المستشـرقين�،�ين�على�التعاليم�اليهودية�والمسيحيةالدبنى�هذا�

ـ�[عليه��محمدلكي�نقدر�عمل�«���)إجناس�جولتسيهر(قول� الم]�مـن�الوجهـة���الس
من�الضروري�أن�نتساءل�عما�إذا�كان�تبشيره�ابتكارا�وطريفًا�من�ليس�،�اريخيةالتّ

بـي��النّوعما�إذا�كان�يفتح�طريقًا�جديدا�بحتًا�فتبشير�،�كل�الوجوه�ناشًئا�عن�روحه
عرفها�أو�استقاها�بسـبب��،�العربي�ليس�إال�مزيجا�منتخبا�من�معارف�وآراء�دينية

والتـي��،�التي�تأثر�بها�تأثرا�عميقًااتصاله�بالعناصر�اليهودية�والمسيحية�وغيرها�
وهذه�التعـاليم�التـي���،�رآها�جديرة�بأن�توقظ�عاطفة�دينية�حقيقة�عند�بني�وطنه

أخذها�عن�تلك�العناصر�األجنبية�كانت�في�رأيه�كذلك�ضرورية�لتثبيت�ضربٍ�مـن��
فنالحظ�أن�المستشرقين�اإلسبان�،�19»الحياة�في�االتجاه�الذي�تريده�اإلرادة�اإللهية�

روبيين�قد�بقيت�في�عقولهم�ووجـدانهم��ومن�سار�على�نهجهم�من�المستشرقين�األو
فهم�يرون�فـي��،�ي�الالتينيپرووتلك�العقدة�التي�قد�أشرنا�إليها�وهي�عقدة�التفوق�األ

كّل�دراستهم�أن�ما�وجد�عند�الثقافة�األخرى�إنّما�هو�في�األصل�نتـاج�احتكـاكهم���
ما�هي�إال����محمدبي�النّلذلك�هم�يرون�أن�عبقرية�،�بثقافة�الالتينيين�ومحاكاتهم�لها

ـ�صارى�في�النّجماع�أفكار�وعقائد�استقاها�من�أحبار�اليهود�ورهبان� وهـم��،�امالشّ
ـ�يانات�الديجهلون�أو�يتجاهلون�حقيقة�أن�اإلسالم�وغيره�من� ليهوديـة��ماوية�كاالس

سماوية�لها�أصـل���ريعة�ألنّها�رسائلشّية�تشترك�في�كثير�من�العقائد�والصرانالنّو
��ومصدر�واحد�.
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راسات�الدوال�شك�أن�تلك�الخلفية�العدائية�كان�لها�دور�أساسي�في�توجيه�معظم�
يقول�عمـاد��،�بي�ذلك�التوجه�الكريه�والبغيضالنّاالستشراقية�اإلسبانية�حول�سيرة�

ين�خليل�في�بحث�له�عن�المستشرقين�والدبعامـة���-إن�المستشـرقين��«يرة:�الس-�
تجعـالن�مـن�المسـتحيل����،�وفق�حالتين��يريدون�أن�يدرسوا�سيرة�رسول�اهللا�

والغاية�،�يرة�ونتائجها�وأهدافها�التي�تحركت�صوبهاالستحقيق�فهم�صحيح�لنسيج�
األساسية�التي�تمحورت�حولها�؛�فالمستشرق�بين�أن�يكون�علمانيا�ماديا�ال�يؤمن�

سالة�التـي�أعقبـت���الروبين�أن�يكون�يهوديا�أو�نصرانيا�ال�يؤمن�بصدق��بالغيب
بـل�يجحـدون���،�ماويالسين�الدفالملحدون�منهم�ال�يؤمنون�بفكرة�،�20»صرانية�النّ

فيرسل�رسال�،�فيستحق�أن�يعبد،�فكرة�وجود�رب�وخالق�للكون�يسيره�ويدبر�أموره
فقـد�كـانوا���،�المعتدلين�المحقّين�للحقّصارى�واليهود�من�غير�النّأما�،�لذلك�الغرض

فعاودوا�كـّل�مالـه���،�رافضين�أن�يقوم�دين�سماوي�جديد�يصحح�أديانهم�ومعتقداتهم
��عالقة�باإلسالم.

وخرجـوا�مـن���،�نةالسيرة�والسعلى�أن�هناك�طائفة�من�المستشرقين�بحثوا�في�
إعجـابهم�هـذا���الم�ولم�يخفوا�السدراساتهم�باإلعجاب�بسيرته�وسنته�عليه�الصالة�و

وربما�انتهى�بهم�المقام�العلمـي�إلـى�أن���،�ذلك�أنهم�توخوا�اإلنصاف�في�دراساتهم
ظر�عن�ترجمة�هذه�المناصرة�إلى�إيمان�النّبغض�،�نةالسيكونوا�مناصرين�للكتاب�و

��.الرسولوبسالة�الرب
ودام�هذا�العداء�وهذه�القطيعة�بين�اإلسالم�والغرب�ردحا�مـن�الـزمن�حتـى����

اهب�الرانيا�باستقدام�پالث�ملك�إسالقرن�الثامن�عشر�عندما�قام�كارلوس�الثّمنتصف�
فـي���العربيـة�اللبناني�الماروني�ميخائيل�الغزيري؛�لكي�يقوم�بفهرسة�المخطوطات�

��.خزانة�اإلسكوريال
أول�كاتـب���)انياپتاريخ�الحكم�العربي�إلس(صاحب�كتاب��)خوسيه�كوندي(ويعد�

وكتابه�هذا�له�،�متكاملًا�لتاريخ�المسلمين�في�األندلساني�حاول�أن�يقدم�عرضا�پإس
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ي�يقدم�عرضـا�متكاملًـا�لتـاريخ�األنـدلس�����پإذ�هو�أول�مؤلف�أوريادة؛�الرفضل�
أصيلة�مما�اطلع�عليه�من�مخطوطـات��،�ةاإلسالمي�ه�على�مصادريعتمد�فيه�صاحب

21مكتبة�اإلسكوريال
وثقافتـه�دراسـة���رقي�اإلسالمي�الشّراث�وقد�كانت�دراسته�للتّ.

بدافع�التعرف�على�الحقائق�لتقريرهـا��،�موضوعية�قائمة�على�االستقصاء�والتحري
��ال�لتزييفها.

�انيينپة�التي�أنارت�طرق�العلم�لالسالميكر�للحضارة�اإلسالشّناء�ووكان�كثير�الثّ
في�محاربة�الجهل�إلى�درجة�انّك�لن�تجد�فردا�واحـدا�ال�يـتقن�الكتابـة�����أسهمتو

ة�فـي�األنـدلس�وبـين����وتجده�يقيم�مقارنات�بين�عصر�الحضارة�اإلسالمي�والقراءة
ويتحسر�على�ما�آلت�إليه�بالده�من�،�ويفضل�العصر�اإلسالمي،�العصور�التي�تلتها

��فوضى�وتخلّف�.
ان�للولـوج�إلـى���پارسين�اإلسالدالمجال�أمام��)خوسيه�كاندي(وقد�فتحت�دراسة�

وهذا�ما�مهد�لظهـور�مدرسـة�استشـراقية����،�رق�دراسة�عقالنيةالشّدراسة�حضرة�
)�1897-�1809(�)اسكوال�دي�جايانجوس(وكان�من�أشهر�ممثليها�:�إسبانية�معتدلة

�الذي�ترأس�كرسيةراسات�الدعلى�دراسة�كتـاب�،�في�جامعة�مدريد�العربي�وانكب�
وقد�نشر�هـذه�الترجمـة�فـي����،�)طيب�للمقريالريب�من�غصن�األندلس�الطّنفح�(

��،��)تاريخ�األسر�الحاكمة�في�إسبانيا(مجلدين�كبيرين�بعنوان�
)�الـذي�أعطـى����1917-�1836(�)فرانسيسكو�كوديرا(وكان�من�أبرز�تالميذه�

��.االستشراقَ�اإلسباني�دفعة�قوية�إلى�األمام
للعربية�وقد�أدى�به�إتقانُه�،�اني�الحديثپمؤسس�االستشراق�اإلس)�كوديرا�(ويعد�

ثم�أصـبح�أسـتاذًا���،�ثم�سرقسطة،�إلى�شغل�كرسي�هذه�اللغة�في�جامعتَي�غرناطة
ـ�����)كوديرا(وكان�،�للعربية�في�جامعة�مدريد اريخ�يرى�أنـه�ال�سـبيل�لدراسـة�التّ

ولـم��،�راث�األندلسي�بعد�تحقيقه�على�نحوٍ�علميانيا�إال�بعد�نشر�التّپاإلسالمي�إلس
�أو�عمال�مهرة�قادرون�على�صفِّ�الحـروف�،�ةانيا�آنذاك�مطابع�عربيپتكن�في�إس
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ومـن�تالميـذه���،�واتخذ�من�داره�مطبعة،�العربيةفقام�هو�بنفسه�بصياغة�الحروف�
�.عمالًا

ـ��العربيـة�المكتبـة��(وهكذا�استطاع�أن�يخرج�المجلدات�العشرة�من� )�انيةپاإلس
)bibliothecaarabico-��hispana�(التي�تضم�كتب��)ضـي��ابـن��(�و�)ابـن�الفر

وقد�تخرج�على�يديه�عـدد�كبيـر�ممـن����،�)ابن�خير(�و�)�ابن�األبار(�و�)�بشكُوال
ميجل�أسـين��(و،�)�1934-�1858(�)خوليان�ريبيرا�تاراجو(واصلوا�مسيرته؛�منهم�

��.22)1944-1871(�)بالسيوس
�يـة�كثيـرة��پروواني�لظهور�مدارس�استشـراقية�أ�پوبذلك�مهد�االستشراق�اإلس

ـ�،�راث�اإلسالميللولوج�لدراسة�التّريق�الطّورسموا�خارطة� بـي��النّة�سـيرة��خاص
��.��محمد

��نجد:)���محمد(�بي�النّومن�مشاهير�المستشرقين�اإلسبان�الذي�تناولوا�شخصية�
�:)��محمدو(�شخصية��)�Montero�Vidal/مونتيرو�فايدال( -4

...�حياتـه���محمد(�اني�عاش�في�العصر�الحديث�كتب�كتابپوهو�مستشرق�إس
بـي�لكنّـه���النّحاول�دراسة�سيرة�،�)م�1926(يقع�في�مجلدين�نشره�سنة��)ن�آوالقر

إذ�،�ارس�له�يشك�في�نوايا�هـذا�المستشـرق��الدمما�يجعل�،�خلط�الحقيقة�باألكاذيب
ليحطّ�من�قدر�ومكانـة��،�ويقذفه�بالخرافة�والكذب،�بيالنّحاول�أن�يقدح�في�شخصية�

مـن��،�التفّت�حوله�الخرافة�ال�غيـر�،�ويصوره�على�أنّه�إنسان�عادي،�بي�األعظمالنّ
��ات�نجد�ما�يلي�:الطّتلك�المغ

�:��ا�تعلّق�بمعجزة�اإلسراء�والمعراجم -

حول�قصة�اإلسراء�والمعراج�يالحظ�أنّه�يتعامل�مـع���)مونتيرو(�ارس�لكتابالد
ومن�ثم�تعامـل�مـع���،�بي�على�أنّه�إنسان�عادي�ال�تعتريه�الخوارق�والمعجزاتالنّ

ارتكب���بي�النّفيقول�أن�،�االسراء�والمعراج�بلغة�العقل�والمنطقبي�حول�النّقصة�
واستعان�في�ذلك�،�ثمّ��حاول�أن�يستدرك�الخطأ�ويصححه،�خطأ�فادحا�بذكره�للقصة
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كاد�«�:�الذي�كان�له�الفضل�في�إخراجه�من�هذا�المأزق�يقول،�)بأبي�بكر�الصديق(
فكان�(،�)اهللا�عليه�وسلم�سول�صلىالر(حدث�اإلسراء�والمعراج�يقضي�على�دعوة�

هو�المنقذ�للرسول�من�صخب�قريش�واستهوائها�...�فبفضل�أبـي�بكـر����)أبو�بكر
يعنـي�قصـة�اإلسـراء�����–عندما�حذف�هذه�القصـة����سول�الروتعقّل��كما�قلنا

بفضل�هذا�كلّـه�اسـتطاع���،�وقد�عدها�رؤيا�رآها،�من�القرءان�الكريم�–والمعراج�
��.23»تفادي�الخطر�

وغيـاب��،�نيةآراسات�القرالدللدارسين�مدى�تخبط�مونتيرو�وجهله�ب�ويتضح�جليا
بي�حذف�قصة�اإلسراء�والعراج�مـن��النّإذ�يقر�أن�،�المعلومة�الصحيحة�عن�ذهنهّ�

ن�وهـي��آحيح�أن�القصة�لم�تحـذف�مـن�القـر���لكن�الص،�ليستر�فضيحته،�القرءان
�)سـورة�اإلسـراء����(وهيأال�،�كما�سميت�عليها�سورة�بأكملها،�موجودة�بتفاصيلها

�m�A�B�C�D�E�F�Gه�تعـالى�:��لوالتي�ذكرت�في�القصة�في�قو
H����I����J�K�L��M�N�O����P�RQ�S�����T�U�V�l24�،وقد�أجمع�كّل�

وقد�أجمعوا�أنّها�رحلة�حقيقيـة��،�المفسرين�على�وقائع�هذه�القصة�ولم�يشذّ�عنهم�أحد
ليتضـح�أن�رؤيـة���،�مـونتيرو�وليست�منامات�وخياالت�كما�زعم�،�روحا�وجسدا

��.ةية�عدائية�وذات�خلفية�دينية�بحتهي�رؤ�)مونتيرو(
�:��محمدبي�النّما�تعلّق�بتآمر�كفّار�قريش�على�قتل� -

ـ�أنّه�أتاه�وحي�وأخبار�مـن���واالدعاءبالكذب��)�(بي�النّ�)مونتيرو(اتهم� ماء�الس
وبنـاء��،�وتفاصيل�القتـل�وأنّه�أعطيت�له�معطيات�،�وتحذّره،�تخبره�بمؤامرة�الكفّار

بنوع�مـن���)مونتيرو(�واتخذ�اإلجراءات�الالّزمة�فذكر�ذلك،�على�ذلك�احتاط�لألمر
ـ�:�أنّه�أتاه�خبر�من�وهناك�من�يقول«:�ةخريالسالتهكم�و فنجـي�بفضـل���،�ماءالس
الخبـر��علم�باالغتيال�بسبب�انتشار��)�(أن�)�مونتيرو(ويرى��.25»بانيةالرالعناية�

��.وتسربه�إليهبين�سكان�مكّة�
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ن�وأنّها�ال�تقّل�في�إعجازها�آقصة�قد�أشار�اهللا�إليها�في�القروهو�جاهل�لحقيقة�أن�هذه�ال
ة�اإلسراء�فاهللا�حفظ�نبيته�ألنّه�مؤيد�من�ياذإه�من�كيد�الكفّار�ولن�يستطيعوا�عن�قصماءالس�

��m�i�j�k�l�m:قال�تعالى �n�o�p�q�r�s�t�l �26
��

فاهللا�،�بانيةالرحتى�قصة�الغار�لماّ�اختبأ�مع�أبي�بكر�الصديق�قد�أشارت�إلى�هذه�المعجزة�
��m�u�v�w�x�y�zقال�تعالى:،�حفظهما�من�عيون�الكفار�الباحثين�عنهم

{� �|�}�~���¡�¢�£�¤�¥� � �� �¦�§� �̈�©�ª�«�®¬�

¯� �°�±�²�³�́�µ�¶� �̧�¹�º�»�

½¼��¾�¿�À�ÂÁ�Ã�Ä��Å��l �27�.��
�:�بي�النّما�يتعلّق�بزوجات� -

واتهمه�بأنّه�شهواني�ويتبع����بي�النّبهات�حول�زيجات�الشّأثار�مجموعة�من�
زيد�(زوجة��)زينب�بنت�جحش(وفصل�الكالم�حول�زواجه�من�،�غرائزه�في�زواجه

قد�تبنّاه�والتي�ذكرت�في�القرءان�الكريم�في��)�بي�النّ(الذي�كان�)��بن�حارثة�
��m�[�\�]�̂�_�`�a�bتعالى�:�قوله �c�d�e�f�g�h�i�
j�k�l� �m�n�o�p�q�r�ts�u�v�w��x�y�z�{�|�}�
~�_�̀�a� � �b�c�d�e�f�hg�i�j�k�l� � � �l28� وفي�كتب�،

�التفسير �في�ذلك�على�دراسات�وكتب�إسالمية، �اتكأ �أنّه �والحق�يقال ويخلط�ذلك�،
المنزل�رأى�فجأة�زينب�في�ثياب���بي�النّأن�«�ببعض�االفتراءات�من�ذلك�ذكره�

إذ�سمعه�زيد�فبادر�إلى�،�وتكلّم�بكالم�يفهم�منه�ذلك،�فأعجبته�ووقع�في�قلبه�حبها
��وكان�رسول�اهللا�،�وأن�زيدا�شاوره�في�طالقها،��بي�النّحقيقا�لرغبة�تطالقها�

�ذلك �عن �ينهاه �هذا، ضد� �قلبه �في �لكن �لها�، �زيد �طالق �في �راغبا �كان وأنّه
�ليتزوجها ،� أقر� �فعلوفوق�ذلك�فقد �اهللا�رسوله�على�ما �بل�عاتبه�لم�يخفي�هذا،

وقد�اتخذ�المشركون�والكفّار�هذه�القصة�مادة�دسمة�فكثر�الهمز�،�29»واهللا�سيبديه�
�واللمز �للمستشرقين، �كذلك �تكون �ال �فكيف �يخفيه�، �القصة �هذه �في �الصحيح ولكن
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�المستشرقون�والحاقدون ��وهو�أن�، )� �بن�حارثة �كان�في�األصل�في�خالف)زيد
� �مع �حقيقي �جحش( �بنت �زينب �)�زوجته �استحالة�، �الخالفات �تلك �مع وظهرت

ولم�يجبره�أحد�في�،�فطلّقها�بمحض�إرادته�واختياره،�استمرار�الحياة�الزوجية�بينهما
رغم�أن�اهللا�أوحى�إليه�سلفا�أنّه�سيطلقها�،�ينهاه�عن�طالقها)��بي�النّ(وكان�،�ذلك

��اس.النّمخافة�كالم�،�األمرلكنّه�أخفى�هذا�،�وستكون�زوجة�له
��ما�يتعلّق�بأخالقه�ومعامالته�للنّاس: -

بشيء�مـن����بي�النّيتحدث�عن�شخصية��)��مونتيرو(�وفي�الكتاب�الثاني�نجد�
من�ذلك�أنّه�كان�يكرم�عائلته�ويعاملهـا�معاملـة���،�االنصاف�والعدل�والموضوعية

وأنـا��،�خيركم�ألهلـه�خيركم�:�«���ويستشهد�بأحاديث�من�ذلك�قوله،�حسنة�وطيبة
كـان��«��ثم�يتحدث�عن�تواضعه�وأخالقه�العالية�من�ذلك�قولـه:�،�»خيركم�ألهلي�

ـ�وكـان�يشـعل����وكان�يصلح�ويرقع�ثوبه�بيديه،�يجلس�على�األرض�محمد �ارالنّ
ويقضي�حوائجه�بنفسه�...�كانت�األلوان�المفضـلة�لديـه�األبـيض����،�ويكنس�بيته

وكان�يرتـدي�أجمـل���،�واألصفر�إالّ�في�الحروبوكان�ال�يلبس�األحمر�،�واألخضر
.�ونرى�أنّه�يصور��30»وكان�دائما�يتصدق�بمالبسه�القديمـة��،�اللباس�يوم�الجمعة

مشيرا�إلى�طيبة�أخالقه�مع�الفقراء�فهو�يتصدق�،�بكّل�موضوعية�)�بي�النّ(أخالق�
مكانتـه��مع�ذكر�تواضعه�في�حياته�كلّها�فلم�يكن�يسـتغّل��،�بمالبسه�وأشيائه�عليهم

بما�،�بل�كان�يؤدي�كل�أموره�بنفسه،�كرئيس�لكّل�المسلمين�ليعيش�حياة�ترف�وبذخ
��في�ذلك�إصالح�ثوبه�أو�نعله�...�الخ.��

وكـان�يحـثّ���،�ولم�يكن�مسرفا�في�طعامـه�،�ويرى�أنّه�شخص�كريم�ومتواضع
ال���بي�النّكان�«�:ويأكل�بأدب�واحترام�يقول�في�ذلك�،�أصحابه�على�عدم�اإلسراف

ويوصـيهم���ويحثّ�أصحابه�على�ذلك،�وكان�يأكل�بيده�اليمنى،�حتى�يسمي�اهللا�يأكل
يحـب�الفقـراء������محمـد�وكان�،�عام�فيهالطّوعدم�ترك�،�هايةالنّبلعق�الصحن�في�

�وكان�ينادي�أحـدهم�لألكـل�معـه���،�ويحسن�إليهم�وخاصة�أهل�الصفة،�والمساكين
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اسـتقبله�ذات���األطفال�الصغاروكان�أيضا�يحسن�إلى�،�ويرسل�اآلخرين�إلى�أصحابه
يوم�عبد�اهللا�بن�جعفر�وحفيداه�الحسن�والحسين�فحملهم�على�الجمل�حتـى�دخلـوا���

��.�31»فانتظر�حتى�نزل�الصبي�،�المدينة�...�وكان�يصلي�فجلس�الحسين�على�ظهره
ولم�يكن�معتدا�بنفسه�وال�متكبرا�مع�كـّل��،�ويرى�أنّه�لم�تكن�به�أي�صفة�ذميمة

وهو�،�فكان�يتصف�بأخالق�مثالية�ال�تجدها�في�أي�إنسان،�معامالتهالخلق�في�سائر�
العجيب�الذي�كسب�به�قلوب�ماليين�البشرالس�وهذا�ما�دعاهم�لإلسالم�واتباعـه�،�ر�

وال�يميز�بين�قريـب�وال��،�فقد�كان�يحب�الفقراء�ويحب�الضحك�معهم�وتبادل�الكالم
كمـا��،�سود�فقد�كان�عادال...وال�بين�أبيض�وال�أ،�بعيد�وال�بين�عربي�وال�أعجمي

��كان�محبا�لألطفال�الصغار�والمزاح�معهم.
�لكثيـر�مـن�األمـور�بحياديـة�����مونتيرو�كان�داهية�كبير�فقـد�عـرض���ولكن

ثـم�بـين���،�وادعاءاتهوموضوعية�ليكسب�بها�ود�المسلمين�ويظهر�لهم�صدق�نواياه�
ـ�ليـدخل��،�الفينة�واألخرى�يعرض�لشبهة�معينة�فيثير�حولها�التساؤالت ك�فـي��الشّ

ال��وقصص�حقيقية،�خاصة�وأنّه�يستعين�في�مراجعه�بمصادر�إسالمية،�نفوس�قرائه
��.و�القصة�ليأخذ�بها�إلى�حيث�يريدتشعر�به�حتى�تجد�قد�مال�بالحدث�أ

��:الخاتمـة -
��:��تائج�المعرفية�أهمهاالنّانطالقا�من�بحثنـا�هذا�توصلنـا�إلى�مجموعة�من�

قديم�وضارب�بجذوره�فـي�عمـق����تيار�جدلي�ثقافي�أن�تيار�االستشراق�هو -
التي�تلت�انتشار�اإلسـالم���المتعصبة�المسيحية�ينيةالدانبثق�من�تلك�الموجة�،�اريخالتّ

فظهر�معها�رفض�قاطع�وكره�عميق�لكّل�مالـه��،�وخاصة�في�األندلس،�اپفي�أورو
له�أسس�وقواعـد���ار�منظّمولكن�لم�يبدأ�االستشراق�كتي،�عالقة�باإلسالم�والمسلمين

�مضبوطة؛

شـكّل�والظهـور�منـذ����تيار�االستشراق�كحركة�منظّمة�وتيار�ممنهج�بدأ�بالتّ -
حيـث��،�وقوي�أكثر�في�القرن�التاسع�عشر�كما�ونوعا،�ابع�عشر�ميالديالسالقرن�

وظهر�معهـا��،�خصصت�له�أكاديميات�ومدارس�وأقسام�متخصصة�في�كّل�أوروبا
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ـ�كبوا�على�دراسة�الموروث�والثقافة�الذين�ان،�كبار�المستشرقين ة�رقية�اإلسـالمي�الشّ
�عدائي�ومنهم�ذو�االتجاه�المعتدل؛منهم�ذو�االتجاه�ال،�برؤى�وخلفيات�متباينة

�اختلف�الباحثون�والمفكرون�العرب�المحدثون�فـي�تعريفـاتهم�لالستشـراق���-
أو�بالحركة�،�ينليبية�العدائية�لإلسالم�والمسلمينية�الصالدفكثير�منهم�يربطه�بالحركة�

وهناك�من�يقـدم�تعريفـات���،�وهي�كلّها�وجه�واحد،�ية�الحديثةپورواالستعمارية�األ
ـ�قافـة��إذ�يرى�أنّها�اتجاه�فكري�هدفه�دراسة�الثّ،�أكثر�اعتداال ،�ةرقية�اإلسـالمي�الشّ

آلخر�التي�ظهرت�في�سياق�االنفتاح�على�ثقافة�ا،�والكشف�عن�جواهرها�ومميزاتها
�الحديثة؛ا�پفي�أورو

ـ�قافـة��عار�البارز�لحركة�االستشراق�هـو�دراسـة�الثّ��الشّإذا�كان�- رقية�الشّ
فإنّه�ال�يخفى�،�والكشف�عن�مواطن�القوة�والجمال�في�هذا�التراث�الثري،�ةاإلسالمي

على�عاقل�أن�هناك�أهدافا�خفية�لعّل�أبرزها�هو�توجيه�الكنيسة�للمستشـرقين�مـن���
وكذا�لوجود�أغراض�اسـتعمارية��،�والمسلمين�في�العالمأجل�تشويه�صورة�اإلسالم�

وكذا�أن�االستشراق�نـابع�مـن�عقـدة����،�ية�في�العصر�الحديثپوروول�األالدقادتها�
روبيون�من�أن�ثقافة�الالتينية�القديمـة�هـي���واإلحساس�بالكمال�التي�يتفاخر�بها�األ

�ة؛قافة�اإلسالميأساس�الثّ

ـ�ائـدة�فـي�أورو��الرنية�هي�المدرسـة��تعتبر�المدرسة�االستشراقية�اإلسبا- ا�پ
باعتبار�األندلس�أو�مـا��،�رجة�األولىالدوذلك�راجع�العتبارات�تاريخية�ب،�المسيحية

ة�والغربية�رقية�االسالميالشّقافتين�يسمى�بشبه�جزيرة�إيبيريا�موطنا�للتزاوج�بين�الثّ
�وعلومهـا��العربيـة�ان�على�تعلّم�پما�ساعد�اإلس،�انية�طيلة�سبع�قرون�أو�يزيدپساإل

�ة�وتراثها�الزاخر؛ثقافة�اإلسالميعلى�ال�واالطالع

����محمـد�بـي�األعظـم���النّمن�أشهر�المستشرقين�الذين�تناولوا�شخصـية��-
راسة�نجد�المستشرق�اإلسباني�الكبير�مونتيرو�الذي�عاش�في�العصر�الحـديث��الدب

...�حياته��محمد"�سماه����بي�النّم�كتابا�من�مجلدين�حول��1926والذي�ألف�سنة�
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ومـزج�فيهـا�بـين����،��بـي��النّحيث�عرض�لكثير�من�األمور�في�حياة��ن�"آوالقر
�ة.الطّرح�وبين�المبالغة�والمغالطّالموضوعية�في�

�

�:قائمة�المصادر�والمراجع-
،�مركز�الملك�فيصل�للبحوث�االسالمية�العربيةاالستشراق�في�األدبيات��:ملةالنّعلي�-1

م�1993ياض،�طالر�
:�االستشراق�والمستشرقون�مالهم�وما�عليهم،�المكتب�االسـالمي��باعيالسمصطفى�-2

�م�3�:1985بيروت،�ط
يني�واالجتمـاعي،�دار�األنـدلس���الدياسي�والسحسن�إبراهيم�حسن�:تاريخ�اإلسالم�-3

�م7�:1946بيروت،�ط
في�كتابات�المستشـرقين،�مطبوعـات�رابطـة�العـالم�������سول�الرنذير�حمدان�:�-4
�مي،�سلسلة�شهرية�االسال
�،�دون�تاريخ�1نجيب�العقيقي�:�المستشرقون،�دار�المعارف،�القاهرة،�ج-5
العالمية�(مجموعة�من�المؤلفين�والبـاحثين)،�مؤسسـة�أعمـال�����العربيةالموسوعة�-6

�الموسوعة�للنشر�والتوزيع،�
سالم�حميش:�االستشراق�في�أفق�انسداده،�منشورات�المجلس�القومي�للثقافة�العربي�-7

م1:1991باط،�طالر�
يـاض��الرأحمد�عبد�الحميد�غراب:�رؤية�إسالمية�عن�االستشراق،�دار�األصـالة،��-8

�م1��:1988ط
مقالة�نقدية�-نظرة�تحليلية–غيثر:�االستشراق�والمستشرقون�الدعبد�العزيز�بن�سعد�-9

��موقع�صيد�الفوائد�االلكتروني،�الموقع:��في
https://www.saaid.net/Doat/aldgithr/29.htm�

�م�1964حمد�البهي:�الفكر�اإلسالمي�الحديث،�مكتبة�وهبة،�القاهرة،�-10
،�منشورات�المكتبة�العصـرية��بشير�واالستعماري�وعمر�فروخ،�التّالدمصطفى�خ-11
�م�1953ط��بيروت
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تابات�اإلسـبانية،�شـركة���بوية�في�الكالنّيرة�السالمغناوي�:سعيد�بن�علي�بن�علي�-12
�هـ�1438ياض،�الر�العبيكان
بوية،�مجمـع�الملـك�فهـد����النّيرة�بن�عبدالقادر�برادة،�دراسات�إسبانية�للس�محمد-13

�م2004هـ/�1425ريف�بالمدينة�المنورة،�الشّباعة�المصحف�لطّ
يوسف،�دار�الكاتـب���محمدسالم،�تر:�ريعة�في�اإلالشّإجناس�جولتسيهر،�العقيدة�و-14

�م1946المصرية،�القاهرة،�ط
بوية:�بحث�مقارن�في�منهج�المستشرق�النّيرة�السين�خليل�(المستشرقون�والدعماد�-15

��.م1985ياض،�ط�الرالبريطاني�المعاصر�مونتغمري�وات)،�مكتبة�التراث�العربي،�مجمع�
� ��
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��هميشات�واإلحاالت�:التّ-

األنـدلس،�بيـروت����يني�واالجتماعي،�دارالدياسي�والستاريخ�اإلسالم��د/حسن�إبراهيم�حسن:-11
��.313م،�ص�:7�:1946ط
��.313المرجع�نفسه،�ص�:�-2
باعي:�االستشراق�والمستشرقون�مالهم�وما�عليهم،�المكتب�االسـالمي،�بيـروت���السمصطفى��-3

��.13م،�ص�:3�:1985ط
ياض�الر،�مركز�الملك�فيصل�للبحوث�االسالمية،�العربيةاالستشراق�في�األدبيات�:�ملة�النّعلي�-4

��.14ص�:م،�1993ط
سول�صلى�اهللا�عليه�وسلم�في�كتابات�المستشرقين،�مطبوعات�رابطة�العـالم��الرنذير�حمدان:��-�5

��.10�،11االسالمي،�سلسلة�شهرية،�ص:
��.140،�دون�تاريخ،�ص�:1نجيب�العقيقي:�المستشرقون،�دار�المعارف،�القاهرة،�ج-6
العالمية�(مجموعة�من�المؤلفين�والباحثين)،�مؤسسة�أعمال�الموسوعة�للنشر��العربيةالموسوعة��-7

��.675،�ص:1والتوزيع،�مج
�بـاط�الرسالم�حميش:�االستشراق�في�أفق�انسداده،�منشورات�المجلس�القومي�للثقافة�العربي�-د-8

��.38م،�ص:1:1991ط
:��1يـاض،�ط�الررؤية�إسالمية�عـن�االستشـراق،�دار�األصـالة،�����أحمد�عبد�الحميد�غراب:-9

��.05م،�ص:1988
��.08المرجع�نفسه،�ص:��-10
مقالة�نقدية�في�موقع�-نظرة�تحليلية–غيثر:�االستشراق�والمستشرقون�الدعبد�العزيز�بن�سعد�-د-11

���https://www.saaid.net/Doat/aldgithr/29.htmصيد�الفوائد�االلكتروني،�الموقع:
��.113.114نجيب�العقيقي:�المستشرقون،�ص:�-12
��.533م،�ص�:�1964البهي:�الفكر�اإلسالمي�الحديث،�مكتبة�وهبة،�القاهرة،��محمد�-13
منشورات�المكتبة�العصرية،�بيروت،�ط�ي�وعمر�فروخ،�التبشير�واالستعمار،�الدمصطفى�خ�-14

��.52م،�ص:1953
��.533البهي:�الفكر�اإلسالمي�الحديث،�ص:��محمد�-�15

بوية�في�الكتابات�اإلسـبانية،�شـركة�العبيكـان����النّيرة�الس�سعيد�بن�علي�بن�علي�المغناوي:�-16
378هـ،�ص:1438ياض،�الر��.��
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��.48المرجع�نفسه،�ص:�-17
بوية،�مجمـع�الملـك�فهـد�لطباعـة�����النّالقادر�برادة،�دراسات�إسبانية�للسيرة��بن�عبد�محمد�-18

��.ص54م،�2004هـ/�1425ريف�بالمدينة�المنورة،�الشّالمصحف�
يوسف،�دار�الكاتـب�المصـرية����محمد:�،�ترريعة�في�اإلسالمالشّإجناس�جولتسيهر،�العقيدة�و�-19

��.05م،�ص:1946القاهرة،�ط
بوية:�بحث�مقارن�في�منهج�المستشرق�البريطاني�النّيرة�السين�خليل�(المستشرقون�والدعماد��-20

��.213:�م،�ص1985ياض،�ط�الرالمعاصر�مونتغمري�وات)،�مكتبة�التراث�العربي،�مجمع�
��.50بوية�في�الكتابات�اإلسبانية،�ص:النّيرة�الس�سعيد�بن�علي�بن�علي�المغناوي�:�-�21
��.50ابق،�ص:�السالمرجع��-�22
��.58المرجع�نفسه،��ص�:�-�23
��.01سورة�اإلسراء،�اآلية��-�24
��.59:�ابق،�صالس:�المرجع�يد�بن�علي�بن�علي�المغناويسع�-�25
��.09سورة�يس،�اآلية��-�26
��.40سورة�التوبة،�اآلية��-�27
��.37سورة�األحزاب،�اآلية��-�28
��.60بوية�في�الكتابات�اإلسبانية،�ص:النّيرة�الس�:سعيد�بن�علي�بن�علي�المغناوي�-�29
��.62ص:��ابق،السالمرجع��-�30
��.62ابق،�ص�السالمرجع��-�31
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ة�إلى�تبيان�أن�هناك�من�المستشرقين�من�خدموا�اللغـة��الورقة�البحثيتهدف�هذه�
ها،�واعترفوا�بمجهودات�ة�التي�يستحقّراث�العربي�مكانته�العلميالعربية،�وأعطوا�للتّ

العرب�القدامى�وبراعتهم�وفطنة�ذكائهم،�فهناك�عدد�كبير�من�المستشـرقين�الـذين���
-صـنا��ونظرا�لتخص�العربية�بمختلف�أنواعهاسهموا�في�الدراسات�أفوا�وكتبوا�وألّ

األلماني�(أوغسـت�فيشـر)�الـذي�����اخترنا�المستشرق�-وهو�اللغة�العربية�وآدابها
ة�الذي�برع�فيه،�وسـاهم�فـي���ص�المعجميحديد�تخصص�بالمجال�اللغوي�وبالتّاخت

تنمية�الدرس�المعجمي�العربيل�من�دعا�إلى�إنشاء�معجم�تاريخيأو�غـة��لّل�،�إذ�يعد
العربية�وآدابها،�مستندا�في�ذلك�على�المخطوطات�والمصادر�العربية�إضافة�إلى�ما�

��أنتجه�المستشرقون�في�هذا�المجال.
• المفتاحي	ةةالكلماتاللغة�العربي� الحضـارة�العربيـة����-أوغست�فيشـر��-�:

ةاإلسالمي-�المستشرقون.�-المعجم�التّاريخي�
Abstract	

This�research�paper�aims�to�show�that� there�are�orientalists�who�
served�the�Arabic�language,�and�gave�the�Arab�heritage�the�scientific�
position�it�deserves,�and�recognized�the�efforts�of�the�ancient�Arabs�
and� their� ingenuity� and� the� acumen� of� their� intelligence.� Arabic�
Language�and�Literature-�We�chose�the�German�orientalist� (August�
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Fischer)� who� specialized� in� the� linguistic� field� and� specifically� the�
lexical� specialization,� which� he� excelled� in,� and� contributed� to� the�
development�of�the�Arabic�lexical�lesson,�as�it�is�considered�the�first�
to� call� for� the� establishment� of� a� historical� dictionary� of� Arabic�
language� and� its� literature,� based� on� that� Manuscripts� and� Arab�
sources�in�addition�to�what�was�produced�by�orientalists�in�this�area.�

•� Keywords:� Arabic� Language� -� August� Fisher� -� Arab� Islamic�
Civilization�-�Historical�Dictionary�-�Orientalists.�

	):Fischer	Augset/(أغوست	فيشر	التّعريف	بـ -1

كان�أستاذا�في�جامعـة���كزليبمن�أهل�(1)م1865هو�مستشرق�ألماني�ولد�سنة�
مة�اللغة�ويعد�من�بين�أعضاء�مجمع�فؤاد،�ولديه�العديد�من�األعمال�في�خد�)2(�هالّه

المعجم�التّاريخي�للغة�العربية''�الذي�مكث�في�جمعه�أربعين�(العربية،�ومن�أبرزها�
ـ��3)زمام�الغناء�المطرب�في�نظم�المغرب(ف�معنون�بـ�سنة،�وأيضا�له�مؤلّ ف�وألّ

4(روى�عنهم.د�بن�إسحاق�في�تراجم�من�كتابا�لمحم(��
سات�العربية،�ونهج�مـنهج�أسـتاذه�هـارينرش����لقد�اعتنى�هذا�المستشرق�بالدرا

س�مدرسة�ليبزج�في�االستشراق�األلماني،�ويقوم�هذا�المـنهج��مؤس�ليبرشت�فاليشر
ين�واهد�اللغوية�العربية�وإلـى�أعمـال�اللغـوي���الوثيق�إلى�الشّالعلمي�على�االستناد�

واالبتعاد�عن�االفتراض.�فلقد�برع�فيشر�في�علـوم�اللغـة����حاة�العرب�القدامى،والنّ
ـ��التّ�ىتأليفا�وتدريسا،�وتول وشـغل���م1900-1896رقية�عليم�في�معهد�اللغـات�الشّ

ويقول�في�هـذا���م1939-�1900ألمانيارقية�في�جامعة�ليبزج�بـكرسي�اللغات�الشّ
الصة�في�اللغات�الشّدد�أحمد�مختار�عمر:�''فيشر�حجـ��رقي ـ�ة�مـن�عربي ة�ة�وعبري

ة�وحبشوسريانيية�بليبزج�منذ�ة�وفارسيراسات�العربية�وغيرها�وقد�شغل�كرسي�الد
راسـين�مـن�مختلـف����كما�تتلمذ�على�يديه�أعداد�كبيرة�مـن�الد�)�5(م''�1899عام�

ن�في�مجمـع�اللغـة����،ات،�ومن�أبرزهم:�شادهالجنسيبرجستر�وجراف.�وبعدها�عي
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ل�في�المعجـم��ر�العلمي�لمشروعه�المتمثّصولتّالعربية�بمصر�بعدما�عرض�عليهم�ا
ة،�واستمرللغة�العربي�التّاريخي�ـ���في�شتاء�كّل�د�على�القاهرةيترد ى�عـام��عـام�حتّ

1939انية،�فنتج�عن�هذا�توقّة�الثّم�بعد�قيام�الحرب�العالمي�تف�مشروعه�واسـتمر�
تهفاوما�م،�وبعد�1945ته�في�المجمع�إلى�سنة�عضوي�6(�ة.المني(��

ولقد�أثنى�على�الدراسات�العربية�القديمة�في�مقدمة�معجمه،�بقوله:�''إذا�استثنينا�
يحقّالص�له�الفخار�بوفرة�كتب�علـوم�لغتـه�وبشـعوره�����ين،�فال�يوجد�شعب�آخر
�وفـتح��)7(ر�بحاجته�إلى�تنسيق�مفرداتها،�بحسب�أصول�وقواعد،�غير�العرب''المبكّ

في�صناعة�معجـم�تـاريخي�للغـة�العربيـة�����فكير�ن�العرب�في�التّيالباب�للمعجمي
وبتصوـ����ره�العلمي�بي وع�مـن��ن�ولفت�االنتباه�إلى�حاجة�اللغـة�العربيـة�لهـذا�النّ
��)9(م.1949ي�سنة�،�وتوفّ)8(المعاجم
	التّعريف	بالمعجم	اللغوي	التّاريخي	لفيشر:		 -2

ة�ومن�أفضل�معاجم�المستشرقين�التي�هو�أوأسهمتل�معجم�تاريخي�للغة�العربي�
ة،�فبداية�مشروعة�كانت�أوائل�القرن�العشرين،�حينمـا��في�ازدهار�المعجمية�العربي

م،�وفي�مـؤتمر��1907عرض�فكرته�في�ثالثة�مؤتمرات�استشراقية�في�باسل�عام�
���م،�ولقد�لقيـت�فكرتـه�قبـوال���1912ام�أثينا�ع�،�وفي�مؤتمرم1908كوبنهاجن�عام�

ة�ألساتذته�مـنهم:�هـاينريش���مهيديواستند�في�عرضه�للفكرة�على�بعض�الجهود�التّ
ن�تعاون�معـه��ل�إلى�بعض�تالمذته�وممكما�وكّ�ليبرشت�فاليشر،�هاينريش�توربيكه

اختيار�مجموعة�من�القصائد�مـن�دواويـن����أمثال�فريتس�كرنكو�ويوهانس�بيدرسن
ة�عة،�لكن�بعد�أن�أصبح�عضوا�في�مجمع�اللغفة�متقطّصالشّعراء،�وبدأ�فيشر�عمله�ب

ر�له�طرح�فكرته�على�أعضاء�المجمع،�وسعى�إلى�أن�يقنـع��تيس�القاهرةالعربية�بـ
ر�المعجمي�االستشراقي�القائم�على�نقد�المعاجم�العربية�ومعـاجم��صواألعضاء�بالتّ

تها،�وذكر�العيوب�التي�وقعـت�فيهـا،�وبعـد����بعت�نفس�منهجيالمستشرقين�التي�اتّ
ت�وكانت�خاتمـة�هـذا���التساؤقاش��الذي�دار�بين�أعضاء�المجمع�طرحت�عدة�النّ

ي�هذه�الفكـرة��ة�على�تبنّاالجتماع�هو�موافقة��أعضاء�المجموعة�والحكومة�المصري
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ـ��بن�حال�بينه�وبين�إنجاز�عملـه�الحـر��لك�)10(ل�تكاليف�المشروعوتحم ة�العالمي
مـة��،�كتب�مقد1947مايو�عام��10وفي��إلى�العودة�إلى�بلده�ألمانيا�انية،�فاضطرالثّ

بانتهاء��ه�كان�يحس،�كأنّ)أبد(من�حرف�الهمزة�ينتهي�عند�كلمة�لمعجمه�مع�أنموذج�
ى�مجمع�اللغة�العربيـة��أمله�الكبير�في�إعداد�معجم�تاريخي�كبير�للغة�العربية،�وتولّ

��)11(.م�1967بطبع��الجزء�الذي�كتبه�فيشر�عام��بـالقاهرة
ة�اللغوي�لفيشر�على�أخذ�المفردة�من�مصادرها�األصلي�ر�المعجميصوويقوم�التّ

ده���الـذي�خارجا�عن�مفهوم�الفصاحة��إذ�وجدت،�وهناك�من�المصادر�التي�يعدحـد
فيشر�لم�يسلم�من�االنتقـادات�مـن���)12(ون�العرب�المعجمي�ورغم�هذا�اإلنجاز�إالّ�أن
راسـات�العربيـة���عضاء،�إالّ�أن�فيشر�واصل�بحثه�إلى�أن�أثّر�وأفـاد�الد�األبعض�

بها.المعجمي�ة،�وأصبح�من�بين�المراجع�التي�يعتد��
�ا�فيما�يخصمصدر�فكرة�فيشر�فلقد�اختلف�فيها�الب�وأم�احثون�العرب،�فنجد�أن

ر�،�يـرى�أن�تصـو��المصري�للمجمع�اللغوي�كور�الذي�يعد�األمين�العامذإبراهيم�م
التّاريخي�الذي�يعد�مثله�األعلى�ونظـرا��مستلهمة�من�معجم�أكسفورد��وفكرة�فيشر

إلى��تطبيق�المنهج�الذي�اعتمد�عليه�هذا�المعجم�األخير�على��أثر�سعى�فيشرلهذا�التّ
اللغة�العربية،�ونجد�في�الرأي�اآلخر��أن�محمد�رشاد�الحمزاوي�ينفي�هذا�ويبـدي��

�رأيا�مغايرا�وهـو�أن���ـ�مصـدر�تصـو ر�يعـود�إلـى�المستشـرق�ف.����ـر�فيش
نية�ولقد�أشار�إلى�هـذا�المستشـرق���في�علم�اللغة�الالتي�)F.Heerdegen/كنهيردي(

ـ�ة�والنّة�واإلعرابيفي�موضع�حديثه�عن�المظاهر�التّاريخية�واألصولي�توربيكه ة�حوي
ة�في�معجم�فيشر�كما�أشار�هذا�األخير�إلى�أن�بعـض�أفكـاره���ة�واألسلوبيعبيريوالتّ

13(.صناعة�المعجم�تعود�إلى�المستشرق�هيرديكنة�التي�عرضها�في�نظري(��
ة�المعجم�الكبير،�وهذا�اعترافـا��ف�مجمع�اللغة�العربية�فيشر�بوضع�خطّولقد�كلّ

لعلمه�وما�قدمه�للمعجم�العربي،�ولقد�قدال�لخطّم�تقريرا�مفص���ة�المعجـم�التّـاريخي
المعجم�المثالي�في�نظـره���قرير�يبين�مع�ذكر�المصادر�المعتمد�عليها.�فهذا�التّ�الكبير

ق�هذه�النّولكن�صنع�المعجم�يحتاج�إلى�من�يطبف�فيشر��معجمه�ا�ألّظرية،�ولهذا�لم
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ـ�ما�ذكره�في�خطّ�لم�يلتزم�بكّل ة�أعـدها��ة�المعجم�التّاريخي�الكبير،�ألن�تلك�الخطّ
ا�معجمه�الخاصة،�وأما�فلم�يلتزم�بكّل�لمجمع�اللغة�العربي�ة�لخطّما�ذكره�هناك،�ألن

ين،�وال�يستطيع�التي�وضعها�تحتاج�إلى�مجهودات�ومجموعة�من�الباحثين�المختص
�أن�يقوم��بهذا�العمل�لوحده،�فنجده�مثال�يذكر�بوجوب�العودة�إلى�العصر�الجـاهلي�

الث�الهجري�وهو�زمن�الفصحى�في�أوج�كمالهـا،�لكـن�فـي����إلى�نهاية�القرن�الثّ
معجمه�الخاص�منية،�بل�جمع�كّلد�المعجم�بفترة�زلم�يحد�ذكرها�في�الكتب��كلمة�تم
ـ�ونظرا�لقيمة�مؤلّ)13(العربية�القيمة� ـ�ـفه�وضع�له�ترجمة�باللغتين�اإلن ـ�ـگ ة�ليزي

14(ة.واأللماني(��
		بعة	في	المعجم	التّاريخي	للغة	العربية:ة	المتّالمنهجي  -	أ

��)15(قاط�في�منهج�فيشر�وهي�كاآلتي:حدد�أحمد�مختار�عمر�عددا�من�النّلقد�
1- الرجوع�إلى�الواقع�اللغوي�المسجل،�والمحدنة.د�بعصور�معي�
�.وجدت�في�اللغة-بال�اسثناء–كلمة��اشتمال�المعجم�على�كّل -2
ة�بع�(التّاريخية،�واالشـتقاقي�واحي�السكلمة�على�وفق�النّ�ضرورة�معالجة�كّل -3

�ة).ة،�واألسلوبيحوية،�والبيانية،�والنّعبيرية،�والتّصريفيوالتّ
4- ةدمراعاة�ترتيب�المعاني�المتعد�للكلمة�بتقديم�العام��على�الخـاص�والحسـي�،�

على�العقليو�ذلك.حعلى�المجازي�ون�،�والحقيقي�
ركيب،�كلغـة��التّ�عبير�أوالتّ�تحديد�المحيط�اللغوي�الذي�تستعمل�فيه�الكلمة�أو -5

وأسلوب�الفنـون��ر،�واألسلوب�التّاريخي،�ثالقرآن�ولغة�الحديث�وأسلوب�الشّعر�والنّ
�وغيرها.

ـ�ـگـرجمة�المختصرة�اإلنرح�باللغة�العربية�بالتّباع�الشّإتّ�ةمحاول -6 ة�أو�ليزي
نوا�مـن�اللغـة���لم�يتمكّ�نى�تعين�المستشرقين�الذية�زيادة�في�اإليضاح،�وحتّالفرنسي

�ن.العربية�غاية�التمكّ
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يدور�موضوع�هذا�المعجم�حول�ألفاظ�اللغـة�العربيـة���موضوع	المعجم:	  -�ب
ـ��ة�الواردة�في�القرآن�الكريم�والحـديث�النّ�األدبي ريف،�دواويـن�الشّـعر���بـوي�الشّ

قـة�بعلـوم���ة،�إضافة�إلى�المصـطلحات�المتعلّ�ة�وغير�الفنية�الفنيثريصوص�النّوالنّ
رف،�وعلـم�العـروض���حو،�وعلم�الصبعلم�النّ�قةالعربية�وهي�المصطلحات�المتعلّ

��)16(والقوافي،�ومصطلح�الحديث.
		زات	وخصائص	هذا	المعجم	التّاريخي:ممي  -	ت

17(ل�في:�ز�هذا�المعجم�بسمات�وخصائص�تتمثّيتمي(��
صوص�العربية،�مع�اإلشـارة��إن�كلمات�معجم�فيشر�مأخوذة�مباشرة�من�النّ -1

�إلى�المصادر�المأخوذة�منها.
�نشوء�الكلمة�بحسب�وجودها�التّاريخي.�المعجم�يبينإن�هذا� -2
�كثيرة�االستعمال�أو�نادرة.إنّه�يظهر�منه�أن�الكلمة� -3
�إنّه�يبين�اختالف�دالالت�الكلمات�بحسب�اختالف�األقطار�التي�تستعمل�فيها. -4
5- ة�وفروعها�ليسهل�االهتداء�إلـى�المقصـود�منهـا����يمتاز�بحسن�ترتيب�الماد

وليعرف�تاريخ�تطواللة�على�المعاني�المختلفة.ر�الكلمة�في�الد�
ليه�من�المراجع�المختلفة�يرشد�الباحـث��واهد�وما�أشار�إوإن�ما�فيه�من�الشّ -6

�واهد.إلى�المعنى�الحقيقي�للكلمة�الذي�ال�يجده�في�المعجمات�التي�تخلو�من�الشّ
يشرح�ويبين�المعنى�الحقيقي�لبعض�الكلمات�الواردة�في�المصادر�العربيـة�� -7

ـ��� امية�التي�عجز�عن�تفسيرها�مؤلّفو�المعاجم�القديمة،�لعدم�معـرفتهم�باللغـات�الس
�م�التي�كانت�تجاور�العرب.ات�بعض�األموعاد
3- وصفي	دراسة		لفيشر:	التّاريخي	للمعجم	ة	

		كل	الخارجي	للمعجم:وصف	الشّ 1-1

�؛:�المعجم�اللغوي�التّاريخيعنوان	المعجم -
�؛:�أ.�فيشرفاسم	المؤلّ -
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�ة،�القاهرة،�مصر.ون�المطابع�األميريؤة�لشة�العامأ:�الهينشردار	الّ -
�؛:�األولىبعةالطّ -
- ؛م2015-هـ1436:�نةالس�
- ال:�لون�واجهة�المعجم�أسود،�يعلوها�رمز�ةالخلفية�المتّجمهوريحـدة��ة�العربي

ـ��طها�عنوان�الكتاب�باللون�األصفر�وتحت�اسم�المؤلفوويتوس م�ينضوي�تحتهما�القس
،�وفي�الجهة�اليمنى�)من�أول�حرف�الهمزة�إلى�أبد(األول�من�المعجم�والذي�يشمل�

ـ�بعة،�ويقابل�رقم�الطّ ة�وأسفلهما�يتوسط�المسؤول�عن�نشره�وهو�مجمع�اللغة�العربي
ـ��شر�المتمثّشر،�ويأتي�مباشرة�بعده�دار�النّمكان�النّ ـ�ألة�فـي�الهي ـ�ة�العام ون�ؤة�لش

؛بع�محفوظةن�حقوق�الطّالمطابع،�وأخيرا�مدو	

	؛صفحة�118عدد	صفحات	المعجم:	 -
- الدالباطني	راسة	ة:تحتـوي�علـى���ل�صفحة�للمعجم،�صـفحة��عرض�في�أو

ذكرها�سابقا،��ثم�يليها�تصدير�بقلم�إبراهيم�مدكور�وهـو���معلومات�المعجم�التي�تم
ف�فيه�(أوجست�فيشر)��بصفة�مختصرةاألمين�العامعر�،�ثم�ق�إلـى�عـرض���تطر
رحلته�البحثيوصوال�إلى�وفاته،�وبعدها��قام�مجمع�اللغـة��ة�مع�مشروعه�المعجمي�،

�ا�ناقصة،�ولهذا�تـم�همن�جذاذات�معجمه�التي�وجدت�أنّق�ما�تفر�العربية�بجمع�كّل
ت�طبعته�األولـى،�ويـذكر���ذ،�ونف)أبد(مته�ونموذج�من�حرف�الهمزة�إلى�نشر�مقد

رغم�هذا�إالّ�أنّه�سوف�يستفيد�منه�الباحثون�والمعنيون�بـالمعجم���هكور�أنّذإبراهيم�م
العربي�بوجه�خاص	

1-2 للمعجمالد	الباطنية	راسة		:		

3-2-1 مقد	لقد�مة:بسؤال�وهو:�فهل�أصبح�أبنـاء�العـالم����متهبدأ�فيشر�مقد
وكذلك�المستشرقون�في�حاجة�إلى�معجم�عربي�جديد؟�وبعـدها�يعـرض���العربي�،

لسيوطي�ما�يلي:�''�حكي�ـلقيمة�المعجمات�العربية�وكثرتها،�فلقد�قرأ�في�المزهر�ل
عن�الص�اد�أنالملوك�أرسل�إليه�يسأله�القدوم�عليـه،�فقـال�فـي�����أحداحب�بن�عب
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ين�جمال�أنقُل�عليها�كتب�اللغة�التي�عندي''،�فلقد�وصف�هنـا��الجواب�أحتاج�إلى�ستّ
ين�جمال�لنقلها،�ولكـن�بعـدها���ائلة�من�الكتب�اللغوية�التي�تحتاج�إلى�ستّروة�الطّالثّ

تار�وغيـرهم��من�التّ�ضاؤل�إلى�الفتن�الكائنةيوطي�سبب�هذا�التّتضاءلت�ويذكر�الس
من�أن�تنقل�في�جمل�واحـد���رين�هي�أقّلمين�والمتأخّولهذا�فكتب�وتصانيف�المتقد

ة�إالّ�أنّه�مازال�هناك�عـدد�كبيـر���روة�العلميويرى�فيشر�أن�رغم�ما�حصل�لتلك�الثّ
من�المعجمات�العربية�التي�وضعها�العرب�القدامى�والزالـت�إلـى�يومنـا�هـذا�����

دد�ما�قام�بهلـين�واستحضر�في�هذا�الص/Laneفـي�مقدمـة�معجمـه�العربـي�������
	Arabicليزي:�مد�القاموس�(ـگـاإلن –English	 Lexiconوهـو��12)�صفحة���،

��ل�فيما�يأتي:��عرضه�لمجموعة�من�المعجمات�العربية�القيمة�والتي�تتمثّ
�.هــ)160أو��170،�(وقيل�سنة�ه175ى�سنة�المتوفّ�كتاب�العين�للخليل .1
�.ه321ى�سنة�المتوفّالجمهرة�البن�دريد� .2
�.هـ370ى�سنة�هذيب�لألزهري�المتوفّالتّ .3
�هـ.385ي�سنة�المحيط�للصاحب�بن�عباد�المتوفّ .4
�هـ.395ى�سنة�المجمل�البن�فارس�المتوفّ .5
6. حاح�للجوهريهـ)398ه�(وقيل�سنة�397ى�سنة�المتوفّ�الص�
�.هـ436الموعب�البن�التياني�المتوفّى�سنة� .7
�هـ.458سنة�المحكم�البن�سيده�المتوفى� .8
9. ـ��.ه538مخشري�المتوفّى�سنة�األساس�للز�

�.ه610المغرب�للمطَرزِي�المتوفّى�سنة� .10
�.هـ)655هـ�(وقيل�660العباب�للصغاني�أو�الصاغاني�المتوفّى�سنة� .11
�والتكْملة�على�الصحاح�للصغاني. .12
�.هـ711لسان�العرب�البن�منظور�المتوفّى�سنة� .13
�.ه723التَّنُوخي�المتوفى�سنة�هذيب�لمحمود�تهذيب�التّ .14
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�.هـ770المصباح�للفيومي�المتوفّى�سنة� .15
�.ه816ي�المتوفّى�سنة�دالقاموس�للفيروزأبا .16
�.والالمع�للفيروزأباذي .17
�.هـ866الجامع�للسيد�محمد�بن�السيد�المتوفّى�نحو�سنة� .18
19. د�مرتضى�الزهـ.1205بيدي�المتوفّى�سنة�تاج�العروس�للسي�
����وهي:��Lane/معروفة�لدى�لينإضافة�إلى�معاجم�كانت� .20
هــ��206(وقيل��هـ205ى�سنة�المتوفّ�الجيم�ألبي�عمرو�الشِّيبانيكتاب� .21
�.هـ)213وقيل�

�هـ.223ى�نحو�سنة�المتوفّ�الغريب�المصنَّف�ألبي�عبيد .22
�.هـ350ى�نحو�ديوان�األدب�للفرابي�المتوفّ .23
�.هـ356ى�البارع�للقالي�المتوفّ .24
�.هـ401سنة�ى�للهروِي�المتوفّ�كتاب�الغريبين .25
26. ه.�صالمخصيدالبن�س�

لـه�الفخـار����ين�فال�يوجد�شعب�آخر�يحقّينا�الصنق�فيشر�بقوله:�''�إذا�استثويعلّ
نسـيق�مفرداتهـا،�بحسـب����بوفرة�كتب�علوم�لغته،�وبشعوره�المبكّر�بحاجته�إلى�ت

��غير�العرب'''.�أصول�وقواعد
فريق�هو�عدم�التّ�هوض�بالدراسات�اللغوية�عند�العربومن�بين�أبرز�األسس�للنّ

ة.بين�الفصيح�ومختلف�اللهجات،�وبينه�وبين�اللغة�الفارسي��
راسات�اللغويـة���يثني�على�الخليل�بن�أحمد�الفراهيدي�ثموعلى�مجهوداته�في�الد

أنشـأ���وأول�منم�العروض�والقوافي�في�العربية،�العربية،�إذ�يعد�أول�من�وضع�عل
الجوهري،�ثم�ابن�سيده�والصغاني��،األزهريعلم�اللغة،�وخلفه�من�بعده�ابن�دريد�و

��فات�في�علم�اللغة.فلقد�كانت�لهم�مصنّ�وابن�منظور
ى�هذه�المعجمات��مصدر�من�المصادر�من،�فتبقّر�الزمهما�تطو�هويرى�فيشر�أنّ

ديوان�العرب،��والمفس�ولهـذا���رة�لأللفاظ�القديمة�الغامضةالتي�يعود�إليها،�ألنّها�تعد
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باستحالة�االستغناء�عنها،�ولهذا�يدعو�إلى�نشر�التي�لم�يطبع�منهـا�مـن���يرى�فيشر�
ف،�وديوان�األدب،�والمجمل�وكتاب�الغـريبين��أمثال:�كتاب�الجيم،�والغريب�المصنّ

باب،�والمحيط��ثمالعد�حسـن�للصد�محمد�بن�السياد�والجامع�للسيفهـذه���احب�بن�عب
ـ��األب�أنسـتاس�مـاري���قد�طبعرة،�ولالمعجمات�غابت�في�المعجمات�المتأخّ �اًأربع

وأربعين�ومائة�صفحة�من�كتاب�العين،�ويدعو�فيشر�إلى�البحث�في�العالقـة�بـين���
��المعجمات�العربية�القديمة.

فها�الغربيون�واسـتعملها��فات�العربية�التي�صنّوبعدها�ذكر�مجموعة�من�المصنّ
��المستشرقون.

ثم�النّة�وهيانتقل�إلى�إشكالية�نقدي	هو	ما	:		يرجـى	الذي	المعجمات	هذه	في	قص

		ألجله	تأليف	معجم	جديد	كبير؟		

��ومن�العيوب�التي�وجهت�للمعجمات�العربية�القديمة�هي:�
الفصيحة�من�اللغـة�العربيـة،�ويـرى�أن�����المفرداتفون�كان�يجمع�المصنّ� .1

ـ�ا�ويحمنتهى�الكمال�لمعجم�عصري�هو�أن�يكون�معجما�تاريخي وي�علـى�كـل���ت
استعملت�وتداولت،�لكن�غاب�هذا�في�المعجمات�العربية،�ولم�تعـالج��الكلمات�التي�
الفصيح�مـن�العربيـة���فريق�بين�احية�التّاريخية،�بل�اقتصروا�على�التّاللفظة�من�النّ
�وسع.قدم�والتّويرى�فيشر�هذا�األمر�عائقا�للتّ�وغير�الفصيح

تبار�مـا�هـو���فاق�في�اعأن�اللغويين�العرب�الذين�يعتد�بهم�لم�يكونوا�على�اتّ .2
الفصيح�في�العربية،�فكانوا�يعتبرون�الكـالم�العربـي�الفصـيح�أي�الـذي�يمكـن������

��االستشهاد�به،�منقسما�إلى�ثالثة�أنواع:��
�؛القرآن�الكريم،�العتباره�كالم�اهللا�تعالى •
�؛اهللا�عليه�وسلم�ىبي�صلريف،�العتباره�كالم�النّالحديث�الشّ •
العرب�فصحاء�من�لوم�ظوغير�المنكالم�فصحاء�العرب،�أي�الكالم�المنظوم� •
اهللا�عليه�وسلم�أو�عاصروه�أو�عاشـوا���ىبي�صلن�عاشوا�قبل�النّأن�يكونوا�مم�على

�قريب.ى�نهاية�العهد�األموي�على�وجه�التّحتّ
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وكان�االختالف�في�االحتجاج�بالحديث،�فاللغويون�األقدمون�البصـريون�مـنهم���
�هما:���ذلك�لسببينويجيزوا�االحتجاج�به��موالكوفيون�ل

- ل:�أنّه�كان�يصحاألو�واية�بالمعنى�دون�تحتّم�روايته�بـاللفظ،�ولهـذا���فيه�الر
قد�تم�يرى�العلماء�أن�تحريفه�والده.س�عليه�وتزييف�نص�

اني:�أن�كثيرا�منه�قد�رواه�األعاجم�والمولّدون،�وبذا�تسربت�إليه�أخطـاء��الثّ -
�ى.لغوية�شتّ

وجـل�وتعـرف�باألحاديـث�����ه�عزرب�عن��بي�وهناك�أحاديث�مروية�عن�النّ
اإللهية�أو�القدسياحية�اللغوية�وهناك�مـن�أجـازوا���ة�من�النّة،�وهي�أحاديث�نموذجي

حابة�ومـن��ى�بكالم�أهل�البيت�والص،�وهناك�من�أخذ�حتّااالحتجاج�واالستشهاد�به
ريف�هـو�لمـا���بوي�الشّ،�ودليلهم�في�االحتجاج�بالحديث�النّأمثلتهم�نجد�ابن�الحاجب

بقة�العالية�من�الكالم�في�القرآن�الكريم�والحديث�اللـذين��أدركوا�اإلسالم�سمعوا�الطّ
��.ماعجز�البشر�عن�اإلتيان�بمثله

وهنا�طائفة�أخرى�كانت�وسطا�بينهما:�''وأما�الحديث�فعلى�قسمين:�قسم�يعتنـي��
ناقله�بمعناه�دون�لفظه،�فهذا�ال�يقع�به�استشهاد�أهل�اللسان،�وقسم�عـرف�اعتنـاء���

اهللا�عليـه���ىكاألحاديث�التي�قُصد�بها�بيان�فصاحته�صل�اقله�بلفظه�لمقصود�خاصن
ة�فهذا�صحيح�االستشهاد�بويككتابه�لهمدان،�وكتابه�لوائل�بن�حجر�واألمثال�النّ�وسلم

��به�في�العربية''.
��ن�كالم�فصحاء�العرب.أبش�م�يكن�علماء�العربية�على�اتّفاقوأيضا�ل

ورا�يرجع�إلى�أقدم�األمثال،�إضافة�إلى�فصاحة�الشّـعراء��تعد�األمثال�كالما�منث
انيـة��بقـة�الثّ�األعشى)،�والطّلين�في:�الشّعراء�الجاهليون�مثل�قيس�وومراتبهم�المتمثّ

بقـة��وأمـا�الطّ��ية�واإلسالم�كـلبيد�وحسانالذين�أدركوا�الجاهل�مالمخضرمون،�وه
الذين�كانوا�في�صـدر�اإلسـالم����مون،�وهمون�ويقال�لهم�اإلسالميالمتقد�مالثة�هالثّ

ون�وهـم�مـن���بقة�األخيرة�هم�المولدون�ويقال�لهم�المحدثوالطّ�كـجرير�والفرزدق
انيـة�يستشـهد���األولى�والثّ�انبق،�فالطّاسأبي�نوبعدهم�إلى�زماننا�كـبشار�بن�برد�و
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بعة�فال�اة�االستشهاد�بكالمها،�وأما�الرحيح�صحالثة�فالصبشعرهما�إجماعا،�وأما�الثّ
ق�به�منهم.�وهذا�مـا�ورد�عنـد���وقيل�يستشهد�بكالم�من�يوثّ�يستشهد�بكالمها�مطلقا

��.-03في�كتابه�خزانة�األدب�ص�البغدادي
هذا�فيما�يخص�ا�فيما�يخصالنّ�الشّعر،�أمؤال�اآلتي:�من�هم�ثر،�يطرح�فيشر�الس

ـ�ب�فيشر�عن�يالعرب�الذين�اعتبرهم�علماء�اللغة�األقدمون�فصحاء؟�يج ؤال�هذا�الس
هـ)�في�قوله:�''كانت�قريش�أجود�العـرب��339استنادا�إلى�أبو�نصر�الفارابي�(ت�

طق،�وأحسـنها�مسـموعا���لألفصح�من�األلفاظ،�وأسهلها�على�اللسان�عند�النّ�ءانتقا
فس،�والذين�عنهم�نقلت�اللغة�العربية�وبهم�اقتدي�وعنهم�أخذ�وأبينها�إبانة�عما�في�النّ

ن�بين�قبائل�العرب�هم�قيس�وتميم�وأسد،�فإن�هؤالء�هم�الذين�أخذ�ن�العربي�مااللس
صريف،�ثم�عنهم�أكثر�ما�أخذ�ومعظمه،�وعليهم�اتُّكل�في�الغريب�وفي�اإلعراب�والتّ

ائيين،�ولم�يؤخذ�عن�غيرهم�مـن�سـائر�قبـائلهم����هذيل،�بعض�كنانة،�وبعض�الطّ
ـ��وبالجملة�لم�يؤخذ�عن�حضري�قطّ ن�كـان�يسـكن���،�وال�عن�سكان�البـراري�مم

أطراف�بالدهم�المجاورة�لسائر�األمم�الذين�حولهم،�فإنّهم�لم�يؤخذ�ال�من�لخـم�وال��
قضاعة�وغسان�وإياد�لمجـاورتهم��من�جذام�لمجاورتهم�أهل�مصر�والقبط،�وال�من�

ة،�وال�من�تغلق�واليمن�فإنّهم�كـانوا��ل�الشام�وأكثرهم�نصارى�يقرؤون��بالعبرانيأه
ان،�وال�من�بكْر�لمجاورتهم�للقبط�والفرس،�وال�مـن�عبـد���بالجزيرة�مجاورين�لليون

هم�كانوا�بالبحرين�مخالطين�للهند�والفرس،�وال�من�أهل�اليمن�القيس�وَأزد�عمان�ألنّ
لمخالطتهم�للهند�والحبشة،�وال�من�بين�حنيقة�وسكان�اليمامة،�وال�من�ثقيف�وأهـل��

من�حاضرة�الحجاز�ألن�الذين�ار�اليمن�المقيمين�عندهم،�وال�ائف�لمخالطتهم�تجالطّ
ينقلون�لغة�العرب�قد�خالطوا�غيرهم�مـن�األمـم����ابتدأوانقلوا�اللغة�صادفوهم�حين�

��وفسدت�ألسنتهم''.
ة�مصنّ�ثمعدم�األخذ�عن�بعض�اللهجاتفات�كانت�لها�نفس�األسباب�في�ذكر�عد�

فصاحة��قسيمات�فيما�يخصوتفضيلها�للهجات�البدو�عن�لهجات�الحضر،�وكثرت�التّ
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الفوها،�وخـالفوا��سيمات�معينة�وهناك�من�خققفوا�على�تقبائل�العرب،�فهناك�من�اتّ
��يوطي�في�المزهر�الجزء�الثاني.،�وهذا�الذي�عرضه�السمثال�ما�جاء�به�الفرابي

�De/دوغويه(ء�العربية�تصنيفوأضاف�إلى�تصانيف�علما Goeje(من�خـالل���
��قاسيم�في�معرفة�األقاليم�للمقدسي.الث�من�كتاب:�أحسن�التّاعتنائه�بالجزء�الثّ

ثر�هما�األساسيان�في�االحتجاج�واالستشهاد،�وتغاضـوا�عـن���وكان�الشّعر�والنّ
ة�مثال�آداب�نثرية�دنيوية�بديعية�وتتمثل�في�قصـص�البطولـة���بعض�الفنون�األدبي

األدب�المنثور�احتـوى�علـى���أليام�العرب،�وكتب�الس�ير�وغيرهم،�ويرى�فيشر�أن
كيب�كثيرة�ال�أثر�لها�في�القرآن�الكريم�أو�الحديث�أو�الشّعر�القديم،�كما�كلمات�وترا

يقدم�لنا�صورة�من�اللغة�العربية�القديمة�أحسن�مما�يقدمه�الشّعر،�ألن�الشّـعر�لـه���
��بيعية.ضوابط�تقيده�مما�تجعله�يميل�إلى�البغي�على�اللغة�الواضحة�الطّ

الفصحى�التـي�كـانوا�يعملـون�����أن�علماء�اللغة�لم�يستوعبوا�ثروة�العربية .3
صف�من�اللغة�أو�األكثر�ومـن�أبرزهـا���لجمعها،�فهناك�من�المعاجم�التي�فاتها�النّ

الصر�في�دراسة�الشّعر�القديم،�أو�حاح�(للجوهري)�ويصركل�من�يتبح�ح�فيشر�بأن
آلخر�على�كلمات�وتراكيب�،�أو�األمثال�القديمة�يقع�من�آن�ريفدراسة�الحديث�الشّ

�لها�في�كّل�المعجمات.ال�وجود�
غير�قليلة��اًطمعجم�من�المعجمات�التي�صنّفها�العرب�تحوي�أغال�كما�أن�كّل .4

وبعدها�ذكر��إما�إلى�خطأ�في�الحكم�أو�إلى�تصاحيف�وتحاريفوتعود�هذه�األغالط�
ي)،�مع�ذكر�دوهري)�وقاموس�المحيط�(للفيروزاباحاح�(للجفيشر�بعضها�منها�الص
الذين�نقدوهم،�والمواضع�التي��-فيشر–فيهم��نمستشرقين�بمالعلماء�العرب�وحتى�ال

�أخطأوا�فيها.
5. �خلو�قيق�الواضح�للكلمـات�ومعانيهـا،�فلقـد�نقـد�����المعجمات�من�الترتيب�الد

(الخليل�بن�أحمد�الفراهيدي)��في�أن�الترتيب�على�حسب�أصـول�علـم�األصـوات����
ألنّه�يعرقل�بحث�الكلمات�ويرى�ة�يعتبر�خفقا،�احية�العملياإلعجاب�لكن�من�النّ�يستحقّ

إيجاد�الكلمـة�المـراد����أن�من�المفروض�أن�يكون�المعجم�مرجعا�يسهل�على�الباحث
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�ولقد�نهج�األزهري�وابن�سيده�وغيرهما�نهـج�الخليـل���في�وقت�وجيز،�البحث�عنها
رتيب�األبجدي�للمادة،�وكان�أسلوب�الجـوهري��وأما�غالب�المعجمات�فلقد�اعتمدت�التّ

على�طريقة�إيراد�الكلم�إلى�أواخر�أصولها��ينين�الذين�جاءوا�بعده�معتمدغويوأكثر�الل
الث�أساسا�لترتيـب�مـواد���اني�والثّل،�والثّوكان�أسلوب�اآلخرين�اعتبار�الحرف�األو

�المعجم،�كما�جاء�في�كتاب�الجيم�(ألبي�عمرو�الشيباني)�وغيره.
فين�فلقد�كان�كبار�المصـنّ�في�المعجمات،�ة�ة�لترتيب�المادتغياب�وضع�قاعدة�ثاب .6

للمعجمات�وأحسنهم�يجمعون�دون�تمييز�كل�المواد�ة�التي�وجـدوها�فـي�كتـب����اللغوي
ف�الباحث�في�تنقيبه�على�مين�بغير�ترتيب�معين،�وهذا�يكلّالمتقدنةمفردة�معي.�

ون�علـى��فها�الغربيالمعجمات�العربية�التي�صنّ�قد،�يعترف�بأن�جّلوبعد�هذا�النّ
محـيص�وإعـادة���ذكرها�من�قبل،�ولكن�يدعو�إلى�ضـرورة�التّ��ة،�ولقد�تمأنّها�قيم

�عرضها�غير�واف،�ويحيـل�إلـى�مـرجعين���مراجعتها�ألنّها�بها�أخطاء،�كما�أن�
�لمستشرقين�اللذين�عرضا�في�معجمهما�على�تلك�األخطاء.

أنّه�ال�يخلو�من�أوهام�مختلفة�في�فهـم���في��Lane/النكما�نقد�معجم�المستشرق�
فه�فلقد�وصل�إلى�حرف�القـاف�لمؤلّ�ف�فيشر�على�عدم�إكمال�النالمصادر،�ويتأس�

فما�هو�إالّ�ذيال�للمعجمات�العربية�األخـرى�التـي����Dozy/وأما�بالنسبة�لذيل�دوزي
كتب��فها�الغربيون،�فلقد�جمع�فيه�مواد�لمفردات�اللغة�من�جميع�العصور�ومن�كّلألّ

ة�دوت�تقيد�بطريقة�معينة.اآلداب�العربي��
قائص�من�بين�أبرز�األسباب�التي�دعت�فيشـر�إلـى�إصـدار����ولهذا�تعد�هذه�النّ

��معجم�عربي�كبير�جديد�للغة�العربية.
ساؤل�اآلتي:��يطرح�التّ�ثم��

طـور	العلمـي			كيف	يجب	إذا	أن	يكون	معجم	اللغة	العربية	الفصحى	مالئما	للتّ

		الحاضر؟للعصر	

كلمة�وجدت�في�اللغـة���الجواب:�يرى�فيشر�أنّه�يجب�أن�يشتمل�المعجم�على�كّل
��وأن�تعرض�على�حسب�وجهات�النظر�السبع�التالية:��
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• واالشتقاقي� �والتّالتّاريخية، �والتّصـريفي�ة، ـ�ة، والنّعبيري� ـ��ة، والبياني� ة�حويـة،
حو�اآلتي:��ويشرح�هذه�األسس�على�النّ�ةواألسلوبي�

�،�والبـد�رها�التّاريخي�الخاصكلمة�تطو�للكلمة،�هي�لكّلفالوجهة�التّاريخية� -1
من�توضيح�هذا�من�خالل�الوسائل�المتوفرة،�مع�االقتصار�على�الشواهد�الواضـحة��

�المعنى،�وتقديم�المنسوب�إلى�قائله�ويهمل�غيره.
بط�رتيتتناول�من�ناحية�االشتقاق�فوق�توليد�الكلمات�مسألة�الكلمة�ونسبها،�و -2

بهذه�المسألة�علم�ضبط�الهجاء،�كما�قد�يرتبط�بها�علـم�العـروض�للكلمـة،�أمـا�����
أن�يكـون���اإلمكان،�ولتحقيق�هذا�الهدف�البدالمعربات�فترد�إلى�أصولها�على�قدر�

مؤلف�المعجم�متمكنا�من�اللغات�السامية�األخرى،�واللغـات�الفارسـية،�والتركيـة����
�والالتينية،�وغيرها.�واليونانية

تتناول�الناحية�التصريفية�تحديد�الصيغ�المتغيـرة�للفظـة�فـي�الكـالم،�أي����� -3
ال�داعي�إليراد�شواهد�على�صيغ�فعال،�وتصريف�األسماء�وغيرهما،�وتصريف�األ

تصريف�أللفاظ�متداولة�وكاملة�التصريف،�وفي�مثل�هذه�األلفـاظ�يكتفـي�بـإيراد����
�الشواهد�في�الحاالت�التي�يحتمل�فيها�لشك.

يغ�المعروفـة�بـبعض���ادرة�التي�تختلف�عن�الصيغ�النّزيز�كل�الصوال�يجب�تع
يغ�تقـديرا��ة�هذه�الصى�تقدير�صحواهد�الموجودة�كما�يتسنّالشّ�واهد�فقط،�بل�بكّلالشّ
تامتين�هما:�ا،�والبد�من�االنتباه�إلى�نقطتين�مهم��

الكلمة�الهما:�وجود�صيغتين�أو�أكثر�في�تصريف�الفعل�أو�االسم،�وفي�تمييز�أو
لف�باختالفها�معـاني�الكلمـة���تادر�أن�تخأنيث،�وليس�من�النّذكير�والتّمن�ناحية�التّ

ومثل�هذه�الصمان�والمكان.يغ�كثيرا�ما�يختلف�استعمالها�باختالف�الز�
لها�وفـق�القيـاس���ايغ�التي�كان�يمكـن�اسـتعم��وثانيهما:�عدم�وجود�بعض�الص

��ع.المتوقّ
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معانيها،�وفي�حالة�وجود��تحقيق�معنى�الكلمة�أوة�عبيرياحية�التّتتناول�من�النّ -4
ة�والعقلية�معاني�ترتب�هذه�المعاني�على�حسب�عالقتها�التّاريخية�مـع�مراعـاة���عد

�القواعد�اآلتية:��
• ل�لكلمة�لها�معان�مختلفة،�ذلك�الذي�يؤخذ�من�اشتقاق�يعتبر�دائم�المعنى�األو

�؛الكلمة
• يجب�ترتيب�المعاني�بتقديم�المعنى�العام���والمعنـى��على�المعنـى�الخـاص�،
؛ي�على�المعنى�العقلي،�والمعنى�الحقيقي�على�المعنى�المجازيالحس�
ة�التي�يمكن�أن�تربط�كلمـة��الت�القوية�جميع�الصحوياحية�النّمن�النّ�اولتتن -5

نة�في�سياق�الكالم�مثل�فقط�وإنّا�بأخرى،�ومنها�أيضا�ترتيب�كلمات�لها�مواضع�معي
المسائل�اآلتية:�هل��ومراعاة�المضمر�أو�المحذوف،�واألمر�يخصوأيضا�وغيرها،�

ل�الكلمة�استعماال�مطلقا�جائز؟�هل�الفعل�متعد�أو�الزم؟�متـى�ظهـر�هـذا����ااستعم
�ة�أو�آخرها،�وأين؟.ل�مرعبير�أو�ذاك�للكلمة�ألوالتّ

ة�تلك�العالقات�للكلمة�التي�استشعر�منها�أنّهـا�الزمـة���احية�البيانيتتناول�النّ -6
راكيب�والتّالتّ�دائما،�أيا�غالبا�في�هة�بوضععابير�التي�قضت�على�روح�اللغة�القومي

موضع�خاص�دون�أن�يطرأ�عليها�أي�لعامل�من�عوامل��تغيير،�وذلك�على�األخص
�؛وقالبالغة�وحسن�الذّ

7- د�النّتحدعبير�أو�ة�المحيط�اللغوي�الذي�تستعمل�فيه�الكلمة�أو�التّاحية�األسلوبي
ا،�وقد�يكون�هذا�المحيط�لغة�القرآن�الكريم�أو�لغة�الحديث�أو�ركيب�استعماال�عامالتّ

�أسلوب�من�األساليب�األخرى.�ر،�أو�أيثأسلوب�الشّعر�والنّ
ويصرح�فيشر�أن�هذا�المعجم�ليس�هو�المعجم�التّاريخي�للغة�واآلداب�العربيـة��

فيـه�اللغـة�العربيـة����الث�الهجري،�أي�العصر�الذي�وصـلت��ى�نهاية�القرن�الثّحتّ
الكلمات�التي�جاءت�في�القرآن��كّليتناول�بحث�تاريخ��الفصحى�أوج�كمالها،�والذي

ـ���الكريم،�والحديث�والشّعر،�اآلداب�العربيـة،�والمؤلّ� ـة�والجغرافية�فـات�التّاريخي
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تحديد�عمـر�الكلمـة����يتم�والكتابات�المنقوشة،�والمخطوطات�بأنواعها...إلخ،�وعليه
��ن�من�المتون�وحدها�معنى�الكلمة�ومكانها�من�الجملة.يتبيوتاريخها،�و

ف�ألمر�وهو�أن�عددا�كبيرا�مـن��ه�تأسبعات�ولكنّولقد�استعمل�فيشر�أحسن�الطّ
ة�طبـع��إالّ�طبعـات�شـرقي���م،�ومن�كتب�األدب�للمتقدمين�ليسوين�الشّعر�القديادو

ما�عدا�أغلب�مـا���ادقة،أكثرها�في�مصر،�وحيدر�آباد،�وهي�بحاجة�إلى�العناية�الص
نون�من�األدبـاء��فق�أن�يشرف�عليه�المتمكّة،�وما�اتّت�طبعه�دار�الكتب�المصريتولّ

ة�ال�تصلح�بأن�يتنفع�رقيبعات�الشّة،�ويرى�أن�بعض�الطّرقيفي�مصر�واألقطار�الشّ
��بها�في�وضع�المعجم.

ثم�ة�تهميشه�للشّيفصل�فيشر�في�منهجيـ�ة�ترتيبه�للكلمات�األواهد،�وكيفي ة�عجمي
المعربة�التي�تصرفها�فيها�العرب�والتي�لم�يتصرأسماء��ف�فيها�العرب،�فيما�يخص

ن�بل�وردت�في�الموضع�الذي�األشخاص�والقبائل�والبالد�لم�يضعها�وفق�نظام�معي
��تبين�فيه�معنى�اسم�جنس

،�وعـالج��ة،�ألن�ليس�لها�معنـى�خـاص��ات�القياسيولم�يورد�في�معجمه�المشتقّ
الحروف�الدع�وهذا�الذي�لم�يجـده�فـي�المعجمـات����الة�على�معنى�في�غيرها�بتوس

ة،�ولهذا�مـن�الواجـب���حويويرى�أن�حروف�المعنى�هي�من�خصائص�القواعد�النّ
ة.شرحها�بتوسع�في�المعجم�لمساعدة�الباحث�على�فهم�الكتب�العربي��

بع�الطّا�منهجية�ترتيبه�للكلمات�فاتّوأمة�على�اريق�الهجائيعتبار�الحرف�ة�العربي
الث�أساسا،�أي�مثل�طريقة�كتاب�الجيم�ألبـي�عمـرو�الشـيباني����اني�والثّل�والثّاألو

��ريقة.بعوا�هذه�الطّوغيره�من�الذين�اتّ
• �ا�ترتيب�الموادفكان�على�حسب�أواخر�األصول�كما�هو�موجود�في�أغلب��أم

��هم.المعجمات�العربية�التي�ألّفها�العرب�مثل:�الصحاح�ولسان�العرب،�وغير
• �ويبدأ�في�المادة�بإيراد�الفعل�المجرثالثـة���المزيد�بحرف�أو�حـرفين�أو��د�ثم

��أحرف.��
��واهد�على�وجه�دقيق.تضبط�كلمات�المعجم،�وكل�الشّ� •
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�ة.ليزية،�وآخر�بالفرنسيـگـرح�العربي�للكلمات�شرح�مختصر�باإلنبع�الشّيتّ� •
ة��ثميعود�إلى�ذكر�األسباب�التي�جعلته�يسعى�إلى�تأليف�معجم�كبير�للغة�العربي

بها�في�توصيل�فكرته�للمستشرقين�والباحثين�العـرب���الفصحى،�والمراحل�التي�مر
ق��بمفردات�اللغة�العربية،�ولقد�إضافة�إلى�مراحل�جمعه�للمخطوطات�وكل�ما�يتعلّ

�له�يـد��التّاريخي،�ويعترف�بكل�من�ساعده�ومدذكرناها�في�بداية�التّعريف�بالمعجم�
ـ��العون،�إلى�أن�تم ة�بالقاهرة�وتحمل�كـل��قبول�فكرته�من�قبل�مجمع�اللغة�العربي

ا�أدرك�أن�مسنوات�أو�سبع�لكن�بعـد��د�أنّه�سينتهي�منه�في�ستّكاليف،�ولقد�تعهالتّ
ـ�هذا�العمل�يستغرق�ثماني�سنوات�أو�تسع،�ألن�تصنيف�معجم�كبير�يت ب�جهـدا��طلّ

وزمنا�فلقد�استغرق�مثال�السيد�مرتضى�الزبيدي�أربعة�عشر�عامـا�فـي�تصـنيف����
��معجم�تاج�العروس،�وغيره�كثير،�وهناك�من�لم�ينته�منه.

سأم�بالشكر�الجزيل�إلى�كل�من�وأخير،�يتقد��هم�في�إنجاز�المعجـم،�،�ويخـص�
ل�األسـماء�التـي���ة�ومجمع�اللغة�العربية،�ويذكر�بعدها�ككر�الحكومة�المصريبالذّ
مدت�له�يد�ة�األخـرى،�ويشـكر�المكتبـات�منهـا�����العون،�وبعض�المجامع�األجنبي

األلمانية�ومنها�المصريمته�له�من�مخطوطات�التي�احتاج�إليها�في�مساره�ة،�وما�قد
المكتبة�المصري�البحثي،�ويعترف�بأنة�عظيمة�ما�بين�مطبـوع��ة�تحوي�ذخائر�علمي

ية�أن�تحتذيه،�ولقـد��ـپدور�الكتب�األورو�لبعض�نموذجا��يصحومخطوط،�فعدها�
األساتذة�والبـاحثين���ذكر�بعض�المخطوطات�التي�اعتمد�عليها،�ويواصل�شكره�لكّل

ة�التـي�قامـت�بطبـع����الذين�عملوا�من�أجل�معجمه،�ويشكر�أيضا�المطبعة�األميري
معجمه�لن�يخلو�من�األخطاء�فما�هو�إالّمعجمه�ويختم�مقد�بشـر�يخطـئ���مته�بأن�

��ويصيب�مستشهدا�بقول�عروة�بن�الورد:��
��ومبلغُ�نفسٍ�عذرها�مثْل�منْجِحِ

م1947مارس�من�10مته،�فلقد�كان�في:�وأخيرا،�دون�تاريخ�كتابته�لمقد��
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ثم�باشر�في�عرض�جدول�خاص�واهد�وبعض�موز�للكتب�التي�نقل�عنها�الشّبالر
ـ��المالحظات�مع�رموز�أخرى�استعملها�في� ة�معجمه�مثال:�كتابة�األلفـاظ�األعجمي

ـ�بحروف�عربية،�ورموزا�أخرى،�وبعدها�بدأ�في�عرض�مادته�المعجمي ة�ة�الخاص
���ة�وترجمت�إلـى�اللغتـين�الفرنسـية،�التي�شرحت�باللغة�العربية�بالمفردات�العربي

��.ةليزيـگـاإلن�كتاب�مترجمة�إلى�اللغةة،�وختم�كتابه�بمعلومات�الليزيـگـواإلن
�أسس�المعجم�التّاريخي�لفيشر:-3
��بع�فيشر�في�بناء�معجمه�التّاريخي�األسس�اآلتية:��اتّ
	ة	المعجم:		ماد  -	أ

ة�الواردة�في�الكتب�العربية�راكيب�والمعاني�المهمعرض�فيها�جميع�األلفاظ�والتّ
ته،�منهـا��ضح�هذا�المستوى�في�المصادر�التي�اقترحها�وقدم�نماذج�لها�في�خطّويتّ

��)18(المخطوطات�والمعاجم�العربية�القديمة.
:�أورد�فيشر�في�الجزء�المطبوع�من�معجمه�قائمة�بالمصادر�مصادر	فيشر�-ب

رتيب�األلفبائي�بـذكر�المختصـر���التي�أخذ�منها�شواهده�وتعليقاته،�وسردها�على�التّ
لغ�مـائتين��الذي�يشير�إلى�المصدر�في�ثنايا�المعجم،�وأمامه�اسمه�كامال،�وعددها�ب

واثنين�وتسعين�مصدرا،�ولكن�ليست�شاملة�لعصـور�العربيـة�أو�مواضـيعها�أو����
ـ��ميادينها،�فلقد�ذكر�أنه�سيقف�عند�القرن�الثّ ه�الث�الهجري،�وهو�تحديد�ال�يعنـي�أنّ

كـل�كلمـة����من،�بل�هدفه�هو�التّيرى�عدم�تدوين�ما�جاء�بعد�ذلك�الز�نبيه�إلـى�أن
التدوين،�ولعله�أراد�بذلك�التحديـد�أن�يكـون�التجربـة�����استعملت�في�اللغة�لها�حقّ

تليهـا���الثة،�ثماألولى�في�صناعة�معجم�تاريخي�يبدأ�بما�قبل�اإلسالم�مع�القرون�الثّ
��)19(جهود�أخرى�تستكمل�ما�نقص�منها.

المصادر�التي�اعتمدها�علماء�العربية،�إلـى�جانـب���تلك�ولقد�اعتمد�فيشر�على�
بما�فيها�العصر�الحديث،�والمالحـظ�هـو�غلبـة�����كتب�أخرى�من�عصور�مختلفة

المراجع�القديمة�المشتملة�على�الفصيح�دون�غيره،�وهذا�ال�يعني�أنّه�يؤمن�بحـدود��
الفصاحة�التي�ضربها�العلماء،�بل�لقد�حدمدونته�وهي�نهاية�القرن�منية�لد�الفترة�الز
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اعتمد�على�كتب�األصول�التي�تحتوي�على�األلفاظ،�وبعـض���ث�الهجري.�كماالالثّ
��)20(المعاجم�العربية�القديمة،�ورجع�أيضا�إلى�كتب�حديثة�لمستشرقين.

التي�وضعها�في�نهاية�الجزء��قائمة�المصادر�والمراجع�في�معجمهولقد�احتوت�
وتسعين�مصدرا،�مع�أن�معجمه�يقف�عنـد�نهايـة����نواثنيالمطبوع�منه�هي�مئتين�

ة�فـي��الث،�أما�دعوته�هنا�إلى�المعجم�التّاريخي�فأراد�معجما�شامال�للعربين�الثّالقر
جميع�العصور،�فيتّضح�أن�مصادر�المعجم�التّاريخي�التي�دعا�إليها�ستكون�شـاملة��

��،�ألنّه�يعد�مشروعا�كبيرا.)21(لكل�العصور،�وستكون�أكثر�من�مصادر�معجمه
ق�بـين�الكلمـات�العربيـة����يفرعلى�التّ:�لقد�بنى�مداخل�معجمه�فيشر	مداخل-ج

22(حو�اآلتي:ة�على�النّواألعجمي(��
4- جعل�المدخل�الرة�المادئيسي�للكلمات�العربية�األصلية�مجر�وائـد��دة�مـن�الز

�ووضع�تحتها�مشتقاتها.
5- أفرد�لكل�كلمة�أعجميا،�حيث�أوردها�فـي�موضـعها�علـى����ة�مدخال�خاص

إلى�أصل�عربـي،�إالّ�إذا�تصـرف�بهـا�����صورتها�التي�هي�عليها،�دون�أن�يعيدها
العرب�ولقد�ورد�هذا�في�مقد�ا�الذي�لم�يتصـرف�فيـه��مته،�كما�سبق�أن�ذكرناه،�أم

�العرب�باالشتقاق�فتعتبر�حروفه�كلّها�أصلية�مثل:�إستبرق،�شطرنج.
ل�ة�العربية�على�اعتبـار�الحـرف�األو��ريق�الهجائيبع�الطّاتّرتيب:	التّ	طريقة-د
يباني�وغيره�من�الث�أساسا،�أي�مثل�طريقة�كتاب�الجيم�ألبي�عمرو�الشّوالثّني�والثاّ

��مته�سابقا.ذكره�في�مقد�ريقة،�وهذا�ما�تمبعوا�هذه�الطّالذين�اتّ
��)23(ريقة�اآلتية:�ة�الطّته�المعجميبع�فيشر�في�ترتيب�مادولقد�اتّ

�اني�وهكذا.األول�فالثّ�ينالمداخل�ترتّب�على�الحرف -1
ال�وذكرهـا��ظر�إلى�نوعها،�فتأتي�جميع�أبنية�األفعال�أوترتّب�بالنّات�المشتقّ -2

وفق�ترتيب�معيأبنية�األسماء،�وسردها�فبلغت�تسعين��ن،�وذكر�خمسة�عشر�بناء،�ثم
بناء�وأشار�بعدها�إلى�أنّه�يقاس�عليها�بقية�أبنية�األسماء�ألنّها�كثيرة،�وذكر�ترتيبها�

�دعلى�ترتيب�األفعال:�المجرد�ثم�المزي
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الثي�يذكر�عند�ذكر�ماضيه�بعالمات�خاصة�تميزه�ولقد�نبه�على�أن�مضارع�الثّ
��الثي�بعد�أبنيته،�وتذكر�جميع�األسماء�المفردة�معها.وذكر�ضرورة�إيراد�مصادر�الثّ

الثـي��فضل�ذكر�األبنية�المقيسة�المطردة�كاسم�المرة،�ومصادر�ما�فـوق�الثّ� -3
�الم�بقسميه.السعجب�وجمع�فضيل�وأفعال�التّواسم�التّ
��)�24(حو�اآلتي:�عت�قضايا�التّعريف�عنده�على�النّ:�تنوأنماط	التّعريف�-هـ

ضبط�جميع�كلمات�المعجم�بدقّة،�إما�بذكر�مثال�مشهور،�أو�بـالنّص�علـى��� -1
�حركات�حروفها.

اهد�المصدر�راكيب�والمعاني�المختلفة،�ويذكر�مع�الشّاالستشهاد�للكلمات�والتّ -2
ـ�ف�أو�الشّذكر�المؤلّ�الذي�ُأخذ�منه،�مع ـ�اعر،�ورقم�الص طر�والقصـيدة��فحة�والس

يوعـا،�مـع�ذكـر�زمـان�����ذة�للكلمات�األكثر�واهد�المهمذكر�الشّبوالبيت،�ويكتفي�
استعمالها،�مع�وضع�عالمة�خاصة�تشير�إلى�كثرة�ورودها،�أما�الكلمـات�القليلـة���

�االستعمال�والوجود�فيجب�ذكر�كل�المواضع�التي�ذكرت�فيها.
�ثر�والشّعر�بوضع�نجمة�أو�عالمة�أخرى�مع�الشّعر.فرقة�بين�شواهد�النّالتّ -3
ا�بحسب�تواريخ�مصادرها،�لمعرفة�حيـاة�الكلمـات���واهد�تاريخيترتيب�الشّ -4

�وتاريخها.
5- ب�والدة�بالمعرة.خيل،�مع�ذكر�أصله�بدقّوضع�عالمة�خاص�
،�مع�ذكر�امنها�عن�غيره�ةز�كّل�واحدة،�لتتميبات�بدقّالتّعريف�بالحيوان�والنّ -6
�العلمي.�ااسمه
7- ة.تفسير�االصطالحات�الحديثة�بأسمائها�العلمي�

		:الخاتمة

:نسنتنج�مما�سبق�أن��
،�بل�هناك�من�راث�العربيالمستشرقين�طعنوا�وأنقصوا�من�قيمة�التّ�ليس�كّل •

ه�المستشرقين�من�اعترفوا�وانبهروا�ببراعة�ذكاء�العلماء�العرب�القدامى�وما�أنتجـو�
�؛وأبدعوه�في�الدراسات�العربية
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سهموا�في�إثـراء�الدراسـات�العربيـة����أ�نهناك�العديد�من�المستشرقين�الذي •
؛صاتهابمختلف�شعبها�وتخص�

لم�يمنعه�مـن�خدمـة���رغم�انتماء�(أوغست�فيشر)�واختالف�لغته�إالّ�أن�هذا� •
�؛اللغة�العربية

ـ��جم�العربية�القديمة�والمصنّاعن�المع�فيشر�لم�يستغنِ • ل�فات،�وهذا�ألنّهـا�تمثّ
�؛نه�أو�تجاوزهزادا�علميا�ذو�قيمة،�وال�يمكن�االستغناء�ع

• راسات�المعجمية�أبواب�للباحثين�العرب.ما�جاء�به�فيشر�في�الدة،�فتح�عد�
��لتّاريخي�للغة�العربية�وآدابهاصور�الذي�اقترحه�فيشر�بخصوص�المعجم�االتّ •

�.بية�ثراء�وازدهاراجم�اللغة�العرلو�تم�العمل�به�سيزداد�مع
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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		قائمة	المصادر	والمراجع:		 •
أثر�عالم�أثير�والتّأحمد�مختار�عمر،�البحث�اللغوي�عند�العرب�مع�دراسة�لقضية�التّ .1

��م.6�،1988الكتب،�القاهرة،�مصر،�ط
2. ،أوغست�فيشر،�المعجم�التّاريخي	النّ	أ:�الهيشردارؤة�لشة�العامةون�المطابع�األميري�

��م.�2015-هـ1�،1436القاهرة،�مصر،�ط
3. جال�والنساء�من�العـرب��خير�الدين�الزركلي،�األعالم�(قاموس�تراجم�ألشهر�الر

��م.15�،2002،�دار�العلم�للماليين،�بيروت،�لبنان،�ط1والمستعربين�والمستشرقين)،�ج
4. دار�1ين�الزركلي،�ترتيب�األعالم�على�األعوام،�تح:�زهير�ظاظا،�مـج�خير�الد�،

��م.1�،2006األرقم�بن�أبي�األرقم،�ط
5. ـ�يرة�النّسعيد�بن�علي�بن�علي�المغناوي،�الس ـ���بوي ة،�دار�ة�فـي�الكتابـات�األلماني

��م.1�،2018العبيكان،�ط
6. ة�في�فكر�الدبتول�الربيعي،�المعجميور�علي�القاسمي،�مركـز�الكتـاب���تكة�العربي

��م.1�،2018األكاديمي،�األردن،�ط
واصـلية��رقين�في�صناعة�المعاجم�العربية،�مجلة�التّجميلة�روقاب،�جهود�المستش .7

��.11ع
عبد�العزيز�بن�حميد�الحميد،�أعمال�المستشرقين�العربية�في�المعجم�العربـي،�ج�� .8

سلسلة�الرسائل�الجامعية�السة،�المملكة�العربيم.2012ة،�(د.ط)،�عودي��
تشرق�األلمـاني��عبد�العزيز�بن�حميد�بن�محمد�الحميد،�المعجم�التّاريخي�لدى�المس .9

ـة���خة)،�ضمن�أشغال�ندوى�المعجم�التاريأوجست�فيشر�(دراسة�تقويميي�للغـة�العربي–
قضاياه�النظريـ��25-23،�فاس،�المغرب،�-يةطبيقّة�والتّة�والمنهجي ه،/�1431اني�ربيع�الثّ

��.2010أبريل��08-10
محمد�حسن�عبد�العزيز،�المعجم�التّاريخي�للغة�العربيـة�وثـائق�ونمـاذج،�دار���� .10

م.1�،2008الممصر،�طالس�
��
��
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		الهوامش:

1. سعيد�بن�علي�بن�علي�المغناوي،�الس1ة،�دار�العبيكـان،�ط�يرة�النبوية�في�الكتابات�األلماني�
��.171م.�ص2018

2. خير�الدساء�من�العرب�والمستعربين�جال�والنّين�الزركلي،�األعالم�(قاموس�تراجم�ألشهر�الر
��26م.ص15�2002،�دار�العلم�للماليين،�بيروت،�لبنان،�ط1والمستشرقين)،�ج

،�دار�األرقم�بـن��1خير�الدين�الزركلي،�ترتيب�األعالم�على�األعوام،�تح:�زهير�ظاظا،�مج .3
��.827م.،�ص1�،2006أبي�األرقم،�ط

ساء�من�العرب�والمستعربين�الرجال�والنّخير�الدين�الزركلي،�األعالم�(قاموس�تراجم�ألشهر� .4
��.26والمستشرقين)،�

ر�عالم�الكتـب��أثّأثير�والتّأحمد�مختار�عمر،�البحث�اللغوي�عند�العرب�مع�دراسة�لقضية�التّ .5
��.316م،�ص6�،1988القاهرة،�مصر،�ط

ينظر:�عبد�العزيز�بن�حميد�بن�محمد�الحميد،�المعجم�التّاريخي�لدى�المستشـرق�األلمـاني��� .6
ة�ظريقضاياه�النّ–ي�للغة�العربية�خاريالمعجم�التّ�ةة)،�ضمن�أشغال�ندوفيشر�(دراسة�تقويمي�أوجست

ة�والتّوالمنهجي2010أبريل��10-08ه،/�1431اني�ربيع�الث25�ّ-23،�فاس،�المغرب،�-ةطبيقي.��
7. ،أشر:�الهيدارالنّ�أوغست�فيشر،�المعجم�التّاريخيالمطابع�األميرية،�القـاهرة���ونؤة�لشة�العام

��.04،�صم�2015-هـ1�،1436ط�مصر
��.126المرجع�نفسه،�ص .8
9. يرة�النّسعيد�بن�علي�بن�علي�المغناوي،�الس171ة،�صبوية�في�الكتابات�األلماني.��

سلسـلة��قين�العربية�في�المعجم�العربي،�ينظر:�عبد�العزيز�بن�حميد�الحميد،�أعمال�المستشر .10
الرة،�سائل�الجامعية�الس456م،�ص2012عودية،�(د.ط)،�المملكة�العربي.��
11. بتول�الرة�في�فكر�الدبيعي،�المعجميور�علي�القاسمي،�مركز�الكتـاب�األكـاديمي���تكة�العربي

��.124م،�ص1�،2018األردن،�ط
��124ينظر:�المرجع�نفسه،�ص .12
��.457-456ينظر:�المرجع�نفسه،�ص� .13
��11ة�عواصلية�التّلمعاجم�العربية،�مجلّينظر:�جميلة�روقاب،�جهود�المستشرقين�في�صناعة�ا .14
��.69-68ص
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��.126ينظر:�المرجع�السابق،�ص .15
16. ـ�ة�التّأحمد�مختار�عمر،�البحث�اللغوي�عند�العرب�مع�دراسة�لقضي -317ر،�صأثّأثير�والتّ

319.��
ينظر:�محمد�حسن�عبد�العزيز،�المعجم�التّاريخي�للغة�العربية�وثائق�ونماذج،�دار�السـالم�� .17

��29م،�ص�1�،2008مصر،�ط
��.29المرجع�نفسه،�ص .18
��.69ينظر:�جميلة�روقاب،�جهود�المستشرقين�في�صناعة�المعاجم�العربية،�ص .19
��71-70ينظر:�المرجع�نفسه،�ص .20
��.71-70ينظر:�المرجع�نفسه،�ص .21
��.73-72ينظر:�المرجع�نفسه،�ص .22
�.��75-73المرجع�نفسه،�ص.23
��.75-73المرجع�نفسه،�ص.24
�.76-75المرجع�نفسه،�.25
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�ص:الملخّ
��إذ��،�دةموضوع�االستشراق�ودراسة�أعالمه�من�الموضوعات�المبهمـة�المتجـد

ة�عـن�العـالم�العربـي����رية�بوصفه�معرفة�تصوهذه�األهمي�-االستشراق�–اكتسى�
ذلك�بفضـل���وكان،�وتعبيره�على�مر�التاريخ،�في�مختلف�أشكال�تفكيره�اإلسالمي

الباحثين�من��اوسابقو،�ة�المعاصرةهضة�الفكريالمستشرقين�الذين�أسهموا�في�قيام�النّ
ة�قصد�المستشرقون�على�دراسة�اللغة�العربي�المسلمين�في�العصر�الحديث؛�إذ�عمل

راث�العربي�فمن�هؤالء�كنوز�جليلة�من�التّ�رفقاموا�بنش،�الولوج�في�حضارة�العرب
�Gotthelf/برجشتراسر(المستشرقين�األلماني� Bergtrasse(عد�هذا�األخير�محور�ي�

مـن�جهـود�فـي�����ه؛�محاولين�الوقوف�على�ما�بذلي�هذه�الورقة�البحثيةدراستنا�ف
رس�اللغوي�العربيالد�،�ـ��فقد�تنو ـ�عت�جهوده�بتنوع�القضـايا�والظّ ة�واهر�اللغوي

هي�أبرز�الجهـود���ومن�هنا�نتساءل�:�ما�علم�المفردات،�راكيبالتّ�،األبنية،�وتالص
دورهـا���التي�قام�بها�المستشرق�األلماني�برجشتراسر�في�خدمة�اللغة�العربية�؟�وما

رس�في�إثراء�الد؟اللغوي�العربي��
مة:��مقد��

رق�والغرب�صال�بين�الشّوالحلقة�األقوى�لالتّ�،ابطةهضة�الرل�عصر�النّلقد�شكّ
وقد�أولى�كثيـر��،�رجمةوالتّ،�باعةحف�والطّأليف�مع�انتشار�الصإذ�نشطت�صور�التّ

من�اللغويين�الغربيثين�عناية�بالغة�بالشّين�القدامى�والمحدة�والعلم�اإلسالمي�رق�عام
فظهرت�حركة�ساعدتهم�بشكل�كبير�لتحقيق�غاياتهم�ـ�،ةخاص��
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ـ�رقيوهي�دراسات�غير�الشّ،�أال�وهي�حركة�االستشراق رق�وحضـارته��ين�للشّ
كمـا�شـهدت���،�ات�عديدةة�بمحطّراسات�االستشراقيت�الدوقد�مر،�وتراثه�ولهجاته

دت�فيها�مناهج�دراستها�اإلسالم�إذ�تعد�؛ر�عبر�أزمنة�متعاقبةطوم�والتّقدمن�التّ�اًكثير
��.رةوسائلها�المعتمدة�للوصول�إلى�األهداف�المسطّ�واختلفت�والمسلمين

موضوع�االستشراق�ودراسة�أعالمه�مـن�الموضـوعات����إن،�وفي�حقيقة�األمر
المهمدة�التي�تستحقّة�المتجد�المستشرقون�في�قيـام���هوهذا�عائد�إلى�ما�بذل،�راسةالد

ـ��المعاصرة�والتّة�هضة�الفكريالنّ رق�اإلسـالمي�والغـرب���بادل�المعرفي�بـين�الشّ
ـ��،�المسيحي فمـن�بـين�هـؤالء����،�راث�العربـي�فقاموا�بنشر�كنوز�جليلة�مـن�التّ

من�أبرز��ة�التي�تعدخصيهذه�الشّ،�المستشرق�األلماني�(برجشتراسر)�:رقينشالمست
االستشراق�األلماني� �مدرسة فاته�مؤلّ�وتنوعت-برجشتراسر-اسهاماتهدت�ة�تعدأعالم

��نقيب.��وعنيت�بالبحث�والتّ
ة�تساؤالت�والتي�من�بينها:ومن�هنا�تبلورت�في�أذهاننا�عد��

��؟�هي�دوافعه�ماذا�نعني�باالستشراق؟�وما
��هي�آثار�االستشراق؟�ما
ـ���برجشتراسرهي�أبرز�الجهود�التي�قام�بها��ما ؟�ومـا�ةفي�خدمة�اللغـة�العربي�

رس�اللغوي�دورها�في�إثراء�الدـ�العربي ـ�؟�وهل�خالف�في�تحليله�للظّ ةواهر�اللغوي�
��؟��نحاتنا�العرب

أم�راكم�تراثنا�بركام�معرفي�لم�يكن�في�،�ةهل�أضاف�برجشتراسر�لعلوم�العربي
��المستوى�المطلوب؟��

ة�هذه�ومن�خـالل��هي�تساؤالت�وأخرى�سنحاول�اإلجابة�عنها�في�ورقتنا�البحثي
��.��مداخلتنا
أن�نتطرق�إلى�عنصر�االستشراق�مع�،�مداخلتنا�بأس�قبل�الولوج�في�مضمون�ال

وء�على�بعض�األمور�التي�يمكنها�أن�تفيدنا.��تسليط�الض��
��
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ال:�االستشراق�وماهيتهأو.����

ـ�،�(الهمزةائدة�وإضافة�على�الحروف�الز�)الشرق(�كلمة�مركبة�من�:لغة ين�الس
��.��رقطلب�الشّفاالستشراق�هو�،�يءاء)�التي�تعني�في�اللغة�العربية�طلب�الشّوالتّ

وجاء�في�لسان�العرب�أن�ة�(ش�ر�ق)كلمة�(استشراق)�أصلها�يعود�إلى�ماد.��
:�المشـرق��واسم�الموضع،�:�طلعتمس�تشرق�شروقا�وشرقاشرقت�الشّ�:شرق

ـ�شرقوا�ك�ذهبوا�إلى�الشّ،�شريق:�األخذ�من�ناحية�المشرق�..والتّ �عرق�وكل�ما�طل
��)1(من�المشرق�فقد�شرق�

ها�اختلفت�إذ�لم�أنّ�كما،�االستشراقعريفات�حول�مفهوم�تباينت�التّ�ا�اصطالحا:أم
التّ�يتمإلى�إعطاء�تعريف�شامل�جامع�ومانعل�وص�.��

ـ��أي�؛)2(رق�وآدابهبحر�في�لغات�الشّالتّه:�فقد�عرفه�أحمد�سمايلوفتش�بأنّ دقيق�التّ
��.��ق�فيهاعموالتّ

في�تحديده�لمفهـوم�االستشـراق�قـائال:�����إليه�أحمد�حسن�الزيات�بوهو�ما�ذه
رق�وأممه�ولغاتـه�وآدابـه�وعلومـه�وعاداتـه�����ين�لتاريخ�الشّالغربي�ة<<هو�دراس

��.)3(ومعتقداته�وأساطيره>>
ـ���"كما�يعرف�أيضا:� الغـرب���يرالمحاولة�التي�قام�بها�ويقوم�بهـا�بعـض�مفكّ

��)�4(�وثقافته".،�وحضارته،�للوقوف�على�معالم�الفكر�اإلسالمي
اأم�عوب�عمق�في�درس�أحوال�الشّه�التّبأنّ":�قائالين�فقد�عرفه�جويدي�من�الغربي
ـ��في�حين�يحـد�،�رقية�ولغاتها�وتاريخها�وحضارتها�>>الشّ ه:�ده�إدوارد�سـعيد�بأنّ

��)5(�.عليهيطرة�رق�وإرادة�الس<<نمط�من�اإلسقاط�الغربي�على�الشّ
راسـات��ميادين�الدفي�دة�تعمل�اصطالح�واسع�يشمل�طوائف�متعد�"فاالستشراق

ـ��وكّل،�اريخيانات�والتّفهم�يدرسون�العلوم�والفنون�والد،�ة�المختلفةرقيالشّ �صما�يخ
ين�واليابان�والعالم�العربي�وغيرهم�مـن��ة�مثل�الهند�وفارس�والصرقيعوب�الشّالشّ

��.�)6("رق�أمم�الشّ
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أمن�مـن�المعـارف���<<عـالم�مـتمكّ���ه:فإنّ�مصطلح�(المستشرق)�ا�فيما�يخص
7(رق�ولغاته�وآدابه�>>ة�بالشّالخاص(��

<<الباحث�الـذي�يحـاول�دراسـة�����هو:المستشرق��بأنوذهب�ألبرت�ديتريش�
ـ��يتأتّ�وال،�وتفهمهرق�الشّ رق�ى�له�الوصول�على�نتائج�سليمة�ما�لم�يتقن�لغـات�الشّ
<<)8(��

م�واالزدهار�منذ�مطلع�القرن�العشرين�قدوقد�أخذ�مصطلح�االستشراق�طريق�التّ
مع�مصطلح�آخر�أال��لة�فغالبا�ما�يتداخمفهومه�شائعا�بين�المجتمعات�العربيوصار�

��.��المستشرقون�لما�يقاب�والمستعربون،�وهو�االستعراب
ت�بدراسـة��ة�اهتماالستشراق�هو�حركة�فكري�نستنتج�بأن�قوعلى�ضوء�ما�سب

��وآدابه�ولغاته�وثقافته.�وأديانه،�رقالشّحضارة�
��:ثانيا:�دوافع�االستشراق

هناك�اجتهادات�متعدارسين�العرب�حـول�الكشـف�عـن�دوافـع�����دة�من�قبل�الد
ولعّل،�رقين�التي�تسعى�إلى�معرفة�الشّالمستشرقين�الغربي��وافع�مـا��أبرز�هذه�الـد

��:اآلن�اسنذكره
)1(�يتّ�:ينيةالدوافع�الدـ�فق�كثير�من�الد شـأة��النّ�أن�علـى�أن�ارسين�في�هذا�الشّ

ـ����،�أحضان�الكنيسةاألولى�لالستشراق�كانت�في� �امواهتمـامهم�بميـزة�الـوالء�التّ
ة�والكنيسةللمسيحي�إذ�قام�الصليبياإلسالم�والمقارنـة�بـين����ون�بأبشع�الحمالت�ضد

الدـ�وإعادة�الّ،�ةين�اإلسالمي�ودين�المسيحي ة�فـي��نظر�في�مختلف�المسائل�العقائدي
سكتابنا�المقد��.��

)2(�تظهر�من�خـالل���:ةدوافع�استعماري��ها�ة�التـي�يشـنّ��الحمـالت�العسـكري
الصى�المسلمينلن�عوليبي�،رق�فعالقة�الغرب�بالشّ،�يطرة�والهيمنة�عليهمبغرض�الس

تقوم�على�السفهي�صراع�دائم�وصل�إلى�درجة�االحـتالل��،�مع...ة�والطّيطرة�والقو
فرقة�بين�المسلمين�وفصل�ة�للتّوكان�هدف�االستشراق�االعتماد�على�خطط�استعماري

ولة�عن�أخرى�حتى�ال�يلالدشمل�المسلمين�م.��
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)3(�ة:وافع�الدية�العلميوهي�دوافع�بالغة�األهما�ـپية�ألورو؛�نظرا�للحالة�المترد
ـ��فرأوا�بأن،�في�القرون�الوسطى�لم�تكن�لترضي�شعوبها هضـة��بيل�الوحيـد�لن�الس

بواسطة�مجموعـة��ق�وهذا�يتحقّ،�ةقافة�العربيله�الثّيكون�بالتراث�الذي�تمثّ�اـپأورو

��.��من�المستشرقين
ـ�ة�اإلسالميقه�المدنيم�الذي�حقّقدر�والتّلتطوا<<وقد�كان� ة�فـي�أزهـى���ة�خاص

كنـزا���والعالم�العربـي�يعـد��،�موذج�الواجب�االحتذاء�بهعصورها�صاعقا�ومثل�النّ
دت�حضارات�وثقافات�ونشأت�ففيه�شي،�حضاريا�ال�نظير�له�في�بقاع�العالم�األخرى

��.�)9(�.>>وولدت�علوم�وفنون�وفلسفاتلغات�
)4(�النّوافع�الدة:فسي�متضايقا�أمام�العجـب�الـذي���الباحث�الغربي�يجد�نفسه��إن

الذي�أثار�فضوله�وحاجته�في�االطـالع���األمر،�مهاوتقدعاينه�في�الحضارة�العربية�
ـ����ليجع�ما،�والعظمةة�على�سر�هذه�القو ـ�المستشرق�يسـعى�إلـى�تحم عاب�ل�الص

��.��ندائد�في�سبيل�الوصول�إلى�هذا�المعيوالشّ

)5(�وافع�الدنظرا�للظّ�ة:االقتصاديـ�أوروة�التي�عاشتها�روف�المزري مـن���اـپ

�رأواة�كما�سافر�المستشرقون�في�البالد�العربي�،ان�حكم�الكنيسةة�إباحية�االقتصاديالنّ
ـ�فكانت�الطريقة�الوحيدة�لتحقيق�ذلـك�هـي�التّ���،ورغبتهم�لها،�خيرات�العرب ل�نقّ

��)10(ق�عليه�فويطرة�والتّمكين�للسم�لغاته�بغية�التّرق�وتعلّللشّ
)6(�الدوافع�السرق�:�لم�ينصب�اهتمام�الباحثين�المستشرقين�على�معرفة�الشّةياسي

ـ�وا�بالعالقات�السياسيما�اهتموإنّ�؛اإلسالمي�وثقافته�فحسب والغـرب��رق�ة�بين�الشّ
بط�بينهما�من�أجل�تحقيق�مطامحهم�وهذا�العامل�األوضح�في�حركـة��ومحاولة�الر
����االستشراق.

��.ة�لالستشراقلبياآلثار�الس�ثالثا:

ة�واآلن�سنذكر�هذه�اآلخر�إيجابي�والبعض،�ةسلبيلقد�أحدث�المستشرقون�بعضها�
��اآلثار�بإيجاز:��
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ـ��واآلثار،�ةسياسي،�اقتصادية،�ةدينيآثار��تضم�لبية:�نجدهاالساآلثار��)1( ة�الفكري
��يلي���ة�نوجزها�فيماقافيوالثّ

�-ينية�:�سعى�المستشرقون�في�دراستهم�للقرآن�الكريم�وعلومه�إلى�تشـويه��اآلثار�الد
االستشراق�بمثابـة�المصـنع�الـذي�يصـنع������فكان،�المسلمينصورة�اإلسالم�في�نظر�

ـ�ات�التي�بها�وعليها�تقوم�الحـرب��الشبوهات�وينسج�األساطير�والمفتري تلـك�،�ةالفكري�
��.��)11(اس�عنه�الحرب�التي�تستهدف�تقويض�بنيان�اإلسالم�وصرف�النّ

وقد�أدت�أعمال�المستشرقين�في�مجال�الدجاهات�ة�إلى�انتشار�اتّراسات�اإلسالمي
دينية�مختلفة�منها�الصةوفية�تحت�تأثير�المسيحي��.��

-ة�اآلثار�االقتصادية:�باشر�المستشرقون�عملهم�في�الهيمنة�على�العالم�والسياسي
ه�بين�دول�بب�في�ذلك�يعود�إلى�الموقع�الجغرافي�الذي�يحتلّوالس،�العربي�اإلسالمي

��.��العالم
-والثّة�اآلثار�الفكريأبرز�اآلثار�التي�مازال�االستشراق�حريصا�علـى���ة:�منقافي

تحقيقها�عن�طريق�إنشاء�المدارس�والجامعات�في�المدن�الغربية�لتـدريس�اللغـات���
ـ�صين�بـالتّ�مراكز�البحوث�والمعاهد�لتكوين�متخص�وإنشاء،�ةرقيالشّ �يرقراث�الشّ

ـ�قافـة��ا�جعلهم�أكثر�مقدرة�على�تنفيذ�خططهم�لتغيير�وجه�الثّواإلسالمي�مم ة�العربي
عوة�إلى�االتّعن�طريق�الدجاهات�األدبية�التي�ال�تالئم�المجتمعات�ة�والفنيةاإلسالمي��

��.��ر�عن�حياة�أدباء�الشّعبة�بصفتها�تعبلبية�السصوص�األدبينماذج�من�النّ�ونشر
س�نجد�ظهور�حركة�نقد�الكتاب�المقـد��أيضا:ومن�تأثيرات�االستشراق�الفكرية�

��)12(�.امن�عشر)(القرن�الثّفي�الغرب�عند�
مته�فئة�مـن�المستشـرقين�للفكـر����يمكن�أن�ننكر�ماقد�ال�اآلثار�اإليجابية:)�2(

راث�اإلسالمي�يمكن�تجاهلها�في�مجال�تحقيق�التّ�اإلسالمي�واللغوي�من�خدمات�ال
ومن�هؤالء�المستشرق�،�ة�ونشرها�وفهرستهاوإحيائه�وتحقيق�المخطوطات�اإلسالمي

��هـذا�األخيـر���صوص�ونشر�الكتب�"في�كتابه�"أصول�نقد�النّ�رجشتراسرباأللماني�
ص�الحديث�عنه�اآلن:��برجشتراسر�سنخص��
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����.رس�اللغوي�العربيإثراء�الدبرجشراسر�ودوره�في��رابعا:

����ببرجشتراسر:عريف�التّ)�1(
في�كتابة�اسـمه�فـالبعض����واختلف،�عديدةعرف�برجشتراسر�بألقاب��اسمه:�-
��.��اآلخر�يكتبه�برجستراسر�وآخرون�برجشتر�تراسر،�والبعضبرجشيكتبه�
م�بضـاحية�مـن�ضـواحي����1886عـام���لمولده�ووفاته:�<<ولد�شهر�أبري�-

ه�أفرادها�من�مأوى�الحكومة�والعلماء�وكان�أبوه�وجـد��في�عائلة�كّل�بالونبسكسونيا
��)�13(قسيسين�في�كنيسة�البروتستات>>�

ق�الجبـال��بسبب�تسلّ�م1932في�شهر�أغسطس�سنة��برجشتراسركانت�وفاة�-
حيث�سقط�من�ارتفاعه�إلى�قاع�الوادي�مم14(حياته.ى�إلى�إنهاء�ا�أد�(��

-�العلمي� �برجشتراسرحياته �كان :� �األلمان�يمثّ�ة �بين �يربط �الذي �الجسر ل
�متمي�؛رقوالشّ �مكانة �حاز ��زةإذ �ليبتسكتعلّ" �جامعة �في �اللغة��م �وعلم الفلسفة
�والالتينيةوالفي �اليونانية �الكالسيكية �اللغات�الستفر�ثم�لولوجيا �لدراسة �وكان�غ امية

سا�في�مدارس�ثانوية�جه�عين�مدروبعد�تخر،�فيها�أستاذه�المستشرق�أوجست�فيشر
�دردسنوليبتسك �في��ثم�في� �الت1912ّحصل �على�دكتوراه �عنم �برسالة وانها��أهيل

)� "(� �ومدرسته �إسحاق �بن �الشّتنقّ�واستمر�)15(حنين �مدن �بين �عيله �أن �إلى ن�رق
اللغات�الس� � �مساعدا �روسيا �في�حكومة �اإلسالميةأستاذا �والعلوم �امية وفي�عام��،

�-اجامعة�القاهرة�حالي�–ة�ة�اآلداب�بالجامعة�المصري)�استدعته�كليم1929-�1930(
ر�طوسلسلة�من�المحاضرات�في�الدراسات�اللغوية�وجمعت�في�كتاب�:�"�التّ�اللقاء

��)16(ة.حوي�للغة�العربيالنّ
فـات��ة�مؤلّة�له�عدصدى�في�معظم�المصادر�العلمي�أعماله:�كان�لبرجشتراسر�-

ه�لم�يكمل�هـذا��لكنّ�،�جيزنيوس)حيث�قام�بإعادة�كتابة�كتاب�(�ية�؛امفي�اللغات�الس
ولـه���،�م1926اني�سـنة��والثّ�،�م1918ل�سنة�ا�الجزء�ألومنه�إلّالعمل�فلم�يصدر�

ـ�(امية�المعنون�بكتاب�آخر�في�اللغات�السامية)�وله�(رسالة�المدخل�إلى�اللغات�الس
��.�)17(ريانية�العربية�لكتب�جالينوس�رجمات�السفي�التّ�حنين�ابن�إسحاق)
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ـ�بوييرة�النّوالسقد�اجتهد�بدراسة�القرآن�الكريم�-برجشتراسر�–ونجده� ريفة�ة�الشّ
��.��اهرةقراءة�القرآن�في�الق�البصري،ونذكر�قراءة�الحسن�

��.وتفي�األبنية�وبعض�قضايا�الص�آراء�برجشتراسر�خامسا:

وسنربط�ذلك�بالقضايا�،�اللغوية�قلمنا�على�اجتهادات�برجشتراسر�نحاول�أن�نحطّ
��.��ةامية�مقارنة�بالعربياختالف�اللهجات�الس�إذ�رأى�برجشتراسر�،قة�باألبنيةالمتعلّ

��في�مجال�عالم�األبنية�حسب�ما�يلي:���–برجشتراسر��–إليه��بل�ما�ذهوسنعلّ
)1(-�مائررأيه�في�الض��:��

م�المفـرد�وضـمير�المـتكلّ����مفي�البداية�مسألة�ضمير�المتكلّ�عالج�برجشتراسر
م�المفرد..�بالماضي�هو�فـي��م�المجموع�والمتكلّالمتكلّ�يائد�فالحرف�الز،�المجموع

���العصـير��ت:�شـرب�نحوالتّاء�األصل�حرف�الكاف�والذي�يقابل�في�العربية�حرف�
تسـتعمل�فقـط�عنـد�����هاء�هذالتّاألصل�هو�شربك�العصير�و�أنبرجشتراسر�:�يقول

امية�األخرىالعرب�غير�اللغات�الس،�ـ�":�دد�يقولوفي�هذا�الص اء�هـي��لو�كانت�التّ
ـ�ا�في�بعض�اللغات�السها�قلبت�كافّأن�نفترض�أنّ�ا�نضطراألصل�لكنّ ة�امية�بغير�علّ

فهنـا�سـبب�إبـدالها�تـاء������،ظاهرة�مفهومة�وبالعكس�إذا�كانت�الكاف�هي�األصل
م�أيضا�على�قياس�اء�موجودة�في�المخاطب�فأدخلوها�إلى�المتكلّالتّ�وهو�أن،�بسهولة

��.��)18("المخاطب�
الجمـوع���وضـمير�،�المفردم�ضمير�المتكلّ�من�هذا�القول�بأن�هما�نفهمعليق:�التّ

رى�برجشتراسـر�أن��م�المجموع�والمفرد�ويالكاف�هو�األصل�في�المتكلّ�إحداهما�أن
قـام�العـرب����وقـد�،�خرجت�أنت،�ذهبتوجدت�في�المخاطب�نحو:�أنت��اماء�إنّالتّ

����النطق.م�قصد�تسهيل�عملية�بإدخالها�على�المتكلّ
ـ��االختالف�في�أرجع�برجشتراسر�- ـ�،�صـلة�مائر�المتّالحروف�بـين�الض اء�التّ

��.��ف�األلسنة�بحسب�المنطقة�والقبائلوالكاف�إلى�اختال
��يغ�المفردة�والمتساوية�نحو:��عبارة�عن�مجموعة�الص�ند�برجشتراسرالجمع�ع-

��أنت�+أنت+أنت...
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����...�الخهو+هو+هو
��هي�+هي+هي...

ومعنى�هذا�أن�بنمط�واحد�الجمع�يختص�،ز�بأنّويتميه�محدةد�بأفراد�متساوي�،ا�أم
�إلـى�أن��م�المجموع�أي�نحن�حسب�رأيه�عكس�الجمع�ن�ويذهب�برجشتراسرالمتكلّ

أ�ايغات�المختلفة�قائال:�"�ألم�تروالمتكلم�المجموع�ناتج�عن�مجموع�الصـ�نحن��ن �مل
�)�19(وأنا�وأنا)�بل�عن�(أنا�وأنت)�إلى�آخره"�(أناتكن�عبارة�عن�

نوع�من�الضمائر�التي�موضـعها��ضمير�الغائب��إنكما�ذهب�برجشتراسر�إلى�
تشارك،�اإلشارةمائر�وبين�أسماء�الحقيقي�بين�الض�إلـى:�مائر�فـي�االنقسـام���الض�

��)20(مرفوعة�ومجرورة�ومنصوبة،�صلةمنفصلة�ومتّ
ى�بضمير�يعـود��مير�الغائب�هو�ضمير�يكنّالض�نفهم�من�هذا�القول�بأن�عليق:التّ

��.��مثال:�أين�أبوك�=هو�في�العملقول�على�االسم�المقصود�ن
كما��مائر�عائد�إلى�اختالف�األلسن,االختالف�في�الض�د�برجشتراسر�إلى�أنيؤكّ

مـا�هـي�أداة���وإنّ�،�عريف�فقـط�عريف�ليست�للتّ"ال"�التّ�إلى�أن�ذهب�برجشتراسر
��اليوم�والمقصود�هذا�اليوم.���،�لإلشارة�مثال�:�العمل�ونقصد�به�هذا�العمل

ث�(برجشتراسر)�عـن��أن�تحدرأي�(برجشتراسر)�في�األفعال�في�هذا�الشّ-�)2(
االختالف�الموجود�بين�اللغة�العربيامية�وذلك�كاآلتي:ة�واللغة�الس��

ـ���- ـ�مثال�في�أبنية�الماضي�القريب�من�المضارع�في�اللغـة�العبري ة�ة�والعربي
هنا�يحمـل�داللـة����الي�يصبح�الفعلإلى�الفعل�الماضي�وبالتّل�تضيف�(الفاء)�فاألو

ـ�،�لهذا�األمر�ثة�نجدها�ال�تكترا�لغتنا�العربيأم،�المضارع ة�تسـتعمل��فاللغة�العربي
ل�إن�تفعل�هـي�أفعـا��–اخلة�على�الفعل�المضارع�فمثال:�لم�يفعل�أدوات�الجزم�الد

��.��مضارعة�مجزومة�قريبة�من�الماضي
-�ـ����د�برجشتراسرحد ة�خصائص�الفعل�الماضي�والمضارع�فـي�اللغـة�العربي

الفعل�الماضي�–ه�دال�كما�أنّ،�ي�أي�لزوم�الفاعل�والمفعول�بهفالماضي�يمتاز�بالتعد
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ا�في�الفعل�المضـارع�صـرح���أكل�أم،�قرأ،�على�عمل�اختياري�نحو�ذهب�داّل�–
����.من�األزمنة�(المرفوع�والمجزوم)�قبالمنصوب�إلى�ما�سب

ة�من�اسم�الفاعل�ات�في�اللغة�العربيبرجشتراسر�تحدث�كذلك�عن�المشتقّنجد��-
ـ��يه�ال�داع:�رأى�بأنّواسم�المفعول�فيها �نالستعمالها�مادام�هناك�من�األلفاظ�ما�يمك

حيحتعويضه�لتأدية�المعنى�الص��.��
�فيرى�بـأن��،االشتقاق�من�الفعل�اسم�الفاعل�واسم�المفعول�برجشتراسر�ذال�يحب

<<أن��بقوله:را�ذلك�مبر�،ح�المعنى�وتبسطهبة�توضمن�األحسن�أن�نأتي�بألفاظ�مركّ
ة�ال�تحتاج�إلى�هذه�الوسيلة�ألنّالعربي��ه�يمكنها�من�تأدية�المعنى�بغير�أشـباه�بضـم�

����21.(قد)�إلى�الماضي�>>
ات�كما�وضعوا�شـروطا��عناية�كبيرة�بالمشتقّ�اا�العرب�القدامى�نجدهم�قد�أولوأم

��وقواعد�لهم.
����:رأيه�في�األسماء�-�)3(

ـ���في�باب�األسماء�الثّ�تناول�العالم�اللغوي�برجشتراسر ة�نائية�فـي�اللغـة�العربي
�هنائية�ما�آخـر�الـأسماء�الثّ"�فيها:ة�الممدودة�وقال�نائيل�على�الثّزا�اهتمامه�األومركّ

��22".حركة�ممدودة
وبعد�اطالعنا�توصبة�من�وع�من�األسماء�هي�المركّالمقصود�من�هذا�النّ�لنا�بأن

�(عمر)�أما،�مدهو�االسم�الممدود�في�آخره�حركة��)أبو(،�عنصرين�مثال�أبو�(عمر)
��.��إضافة�لألول�ليكتمل�الكالم�وفه

ن�من�ثالثة�حروف�تنتمي�إلى�صـنف��الثية�والتي�تتكوكما�أشار�إلى�األسماء�الثّ
��الذئب�....���،من�األصناف�المادية�وقدم�لنا�أمثلة�عن�ذلك�كالنمر

م�مجموعة�من�المالحظات�التـي��قد�نستنتج�بأن�برجشتراسر�قوفي�ضوء�ما�سب
�.ة�تبين�لنا�مخالفته�آلراء�بعض�الباحثين�تظهر�في�نقده�لألسماء�المشتقّ

�
��
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)4(�وتيةرأي�برجشتراسر�في�بعض�القضايا�الص��:��
يعد�حيـث��ة�من�علم�األصوات�فرع�من�فروع�علم�اللغة�يدرس�األصوات�اللغوي

ه�للغة�فإذا�عدنا�إلى�تعريف�ابن�جني�في�حد،�طق�بهاة�النّوكيفي،�صفاتها�ومخارجها
ظهرت�دراسـات���)23(قوم�عن�اغراضهم�>>�ر�بها�كّلقائال:�<<حدها�أصوات�يعب

ـ�عديدة�من�قبل�كثير�من�الباحثين�واللغوي وت�اللغـوي��ين�العرب�حول�دراسة�الص
الفراهيـدي��:�الخليل�بن�أحمد�ونذكر�على�سبيل�المثال�–مان�والمكان�باختالف�الز

��ا.ب�معجمه�العين�ترتيبا�صوتيرتّ�الذي
مييز�بين�الحـروف�وهـو���عامل�أساس�في�التّ�برجشتراسر�المخرج�يعدوحسب�

خروج�الحرف�قائال:�<<المخرج�هو�الموضع�من�الفم�ونواحيه�الذي�يخـرج���محّل
ـ���منه�الحـرف>>�اآل��جأو�يخر ارج�الحـروف�حسـب���ن�سـنحاول�عـرض�مخ

��:��برجشتراسر
���؛ه�من�أقصى�الحلق،�ء -
���؛ح�من�وسط�الحلق،�ع -
���؛خ�من�أدنى�الحلق�إلى�الفم،�غ -
���؛فوقه�من�الحنك�ق�من�أقصى�اللسان�مما�يلي�الحلق�وما -
���؛يليه�من�الحنك�ك�من�أقصى�اللسان�من�أسفل�مخرج�القاف�قليال�وما -
ى�الحـروف��وتسـم�ي�من�وسط�اللسان�بينه�وبين�وسـط�الحنـك���،�ش،�ج -
�؛��جريةالشّ

�حافة�اللسان�ومايليه�من�األضراس؛ض�من�أول� -
مـن���اوبين�ما�يليه،�ل�من�حافة�اللسان�من�أدناها�إلى�منتهى�طرفه�ومابينها -

���الحنك�األعلى؛
���نايا�العليا؛الثّ�قبينه�وبين�اللسان�بينه�وبين�ما�فو،�ن�من�طرف�اللسان -
�ا�مصعدا�إلى�جهة�الحنـك�العلي�نايامن�طرف�اللسان�وأصول�الثّ،�ت،�د،�ط -

�طعية؛وهي�الحروف�النّ
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نايا�العليـا�وهـي�الحـروف����زمن�بين�طرف�اللسان�وأطرف�الثّ،�س،�ص -
؛ةاللثوي���
�؛نايا�العليافة�السفلى�وأطراف�الثّف�من�باطن�الشّ -
�؛الحروف�الشّفهية�،�وهيالشفتينمما�بين�،�م،�ب،�و -
رجعنا�لتصنيف�سيبويه�لمخارج�الحروف�لكـن���وإذا�)25(.�الغنة�من�الخيشوم -

ا�في�بعض�المفردات�"كالغنة�"�التـي�مخرجهـا���هناك�بعض�االختالفات�طفيفة�جد
��.)نونا�خفيفة(ه)�يطلق�عليها�796سيبويه�(توفي�عام��فنجد،�الخيشوم

يخـالف�العـرب�فـي�بعـض������وإذا�رجعنا�لصفات�األصوات�نجد�برجشتراسر
�شـديدة�،�ومهموسـة�مجهـورة���لألصوات:اآلتية��قدموا�الصفات�فالعرب�المفردات
�صوتي�مهموس�آنـي��مجهور،�وغيرا�برجشتراسر�فيقسمها�إلى�صوتي�أم،�ورخوة
�المسـتعلية�.�وقد�أشار�برجشتراسر�إلى�صفات�أخـرى�وهـي���رخو�ومتماد�شديد
�ويرفع�نحو�الحنك�قائال:�<<فالمستعلية�هي�التي�يستعلى�اللسان�عند�تلفظها�لةالمستق

اللسان�عند�تلفظهـا���لة�؛أي�التي�تستفّلوالمستق�،ظ،�ص،�ط،�ض،�ق��خ،�وهي�غ
��26.وهي�باقي�الحروف

5�–غطرأيه�في�الض.����

غط�عند�برجشتراسر�هوالض:�مقاطعها�أقوى�من�الباقي�ويكون�هو��كل�كلمة�أحد
وكل�جملة�إحدى�كلماتها�أقوى�من�الباقي�فتكون�هـي��،�المضغوط�وصاحب�الكلمة

��)27.المضغوطة
إليـه�اللغـوين�العـرب�����به�يقصد�ما�ذهغط�نجد�بأنّتمعنا�في�مفهومه�للضوإذا�

ثين�بالنبرالمحد�ة�التي�يمكننا�أن�ننطق�بها�صوتا�أو�مقطعاهو�درجة�القو�،ة�وأي�شد
نطق�عاليمرفوقـة���نما�تكو�طق�لدى�اإلنسان�وغالباة�ألعضاء�النّة�تعني�حركة�قوي
بحركة�اليد�ـ��أس�أو�عضو�آخر�من�أو�الر طبـع���اأعضاء�االنسان�وهذا�مـا�يعطين

�)28(الجهر�أو�الخشونة>>

�
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��:��سر�في�شرح�بعض�المسائل�التّركيبية:�جهود�برجشتراسادسا�

ـ�ر�النّالتطوجهود�برجشتراسر�في�تأليف�كتاب�( ودوره�فـي��ة�حوي�للغة�العربي
رس�اللغوي�العربيإثراء�الد(��:��
راث�اللغوي�العربي�بوجه�علماء�الغرب�بالتّ�اهتمحوي�بوجـه��النّ�راثوالتّ،�عام
ونجد�برجشتراسر�خاص�وقف�على�اللغة�العربية�وقفات�من�خالل�تأليفه�كتاب�ة�عد

)بالجامعـة�المصـرية���م�1929ف�عامهذا�األخير�ألّ�،حوي�للغة�العربية)ر�النّالتطو
مناقشا��طالبهوهو�في�األصل�تضمن�مجموعة�محاضرات�ألقاها�على�مجموعة�من�

ـ����فيها�جملة�من�المسائل�اللغوية�في�اللغة�العربي امية�ة�مـع�مقارنتهـا�باللغـات�الس
��كالحبشة�والعبرية�....

��قسم�برجشتراسر�هذا�الكتاب�إلى�(أربعة)�أبواب�وهي:��
ل�في�أصوات�اللغة.الباب�األو��
��:�في�األبنية�.انيالباب�الثّ

��ركيبات.��الث:�في�التّالباب�الثّ

��ابع:�في�علم�المفردات.��الرالباب�

وتجدر�اإلشارة�هنـا���،حويةية�الكتاب�في�تفتح�العديد�من�الدراسات�النّتظهر�أهم
كثيرا�من�القواعد�التي�ذكرها��إذ�أن�؛حاة�العربلم�يخالف�كثيرا�النّ�بأن�برجشتراسر

غيره.���هد�ما�ذكرتؤي��
�راسـر�برجشتة�التي�اجتهد�في�شرحها�ركيبيسنقف�اآلن�على�بعض�المسائل�التّ

�وكثيـرة�،�واسـعة�ة�كونهـا�لغـة���ة�حول�اللغة�العربيل�حلقة�إيجابيهذا�األخير�يمثّ
����راكيب.والتّالمفردات�

بأس�أن�نلج�في�هذه�المسائل�التّ�ال-المسائلهذه��–ق�إليها�قبل�التطرة�عن�ركيبي
��:��برجشتراسرقصد�عقد�مقارنة�بين�آراءهم�ورأي�نحاتنا�العرب�

-عرب�(حاة�الد�العديد�من�النّحدقهم�بينها�وبـين�الكـالم���مع�تفري�ة)الجملة�العربي
من�هؤالء�ابن�هشام�األنصاري�إذ�يقول�في�كتابه�مغني�اللبيب�عن�كتب�األعاريب�
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علـى�معنـى�يحسـن�����ّلبالمفيد�ما�د�والمراد،�بالقصد:<<�الكالم�هو�القول�المفيد�
�(زيـد�)�والمبتدأ�والخبر�دزي�(كقامعبارة�عن�الفعل�وفاعله��والجملة،�عليهالسكوت�

�����������و(أقام�الزيدان�)�و(كان�زيد�قائم)��اللص)�ضرب(نحو�قائم)�وما�كان�بمنزلة�أحدهما�
��)29(.و(ظننته�قائما)�

-�إلّـا�،�األنصاريالكالم�والجملة�ليسا�مترادفين�حسب�ابن�هشام��فهمنا�بأن�أن�
�إليهبة�من�مسند�ومسند�المركّ�والجملة،�جملذهب�إلى�أن�أكثر�الكالم�برجشتراسر�

كان�المسـند�فعـال�أو���وإن،�اسميةكان�كالهما�اسما�أو�بمنزلة�االسم�فالجملة��فإن�
30(؛ة�بمنزلة�الفعل�فالجملة�فعلي(��

ة�باعتبـار�اإلسـناد���م�مفهوم�المجلّقد�نستنتج�أن�برجشتراسر�قفي�ضوء�ما�سب
الجملة�إذا�بدأت�باسم�فهي�اسمية�فذكر�أن�،�ة�.��وإن�بدأت�بفعل�فهي�فعلي��
�استثنى�بعض�الحاالت�إذ�يكون�هناك�كالما�ما�ليس�بجملـة��برجشتراسر�ونجد

ة�أو�ة�غيـر�اإلسـنادي��ة�أو�العطفية�أواإلضافيركيبات�الوصفيما�أشباه�جملة�كالتّوإنّ
ة�لعدم�ارتباطـه�بمـا���فقد�اعتبرها�شبه�جملة�وليس�جملة�تام�،�دداء�نحو��يامحمالنّ

��يسبقه�.��
بشبه�الجملة�التي�حددها�النحاة�العـرب���دبرجشتراسر�ال�يقصويجدر�بالذكر�أن�

��)31(من�الظرف�والجار�والمجرور�وإنما�يقصد�بها�النائب�عن�الجملة�
إذ�اعتبر�،�اسما�أو�ليس�فعال�نشبه�الجملة�غالبا�ما�يكو�بأن�وذهب�برجشتراسر

اسما�نحو:�كتب�كتبـوا�.���ف�في�الغائب�هوالفعل�الماضي�المتصر�أن�برجشتراسر
مه�هيهـات���،بأسماء�األفعال�في�قائمة�أشباه�الجملة�نحو:�نحو�هيكما�وضع�ما�يسم

��...��
ويبيشبه�الجملة�اسم�مرفوع�في�بعض�الحاالت�ومنصـوب�فـي�أكثرهـا�����ن�أن

يء�وتقديره�موجـود��أو�"لوال"�معناه�وجود�الشّ�فاالسم�المرفوع�الذي�يأتي�بعد�"إذا"
��.��ال�وجود�مساعدتكم�لما�نجيت:�لولوال�مساعدتكم�لما�نجيت�فتقديره�نحو:
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ربـة��جملة�المتقاصب�في�يكثر�استعماله�في�أشباه�الالنّ�نجد،�المنصوبا�السم�أم
��هي�شبه�جملة��للهتاف�والنداء�والندبة�مثال:�ياعبد�الرحمان

اختلف�عن�نحاتنا�العرب�في�شرح��برجشتراسر�:�نستنتج�بأنقفي�ضوء�ما�سب
��ط�اآلتي:شبه�الجملة�إذ�يمكننا�تلخيص�أشباه�الجمل�في�المخطّ

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��ح�أشباه�الجمل�حسب�برجشتراسر:�يوض1ط�مخطّ
��

�
�
�
�
�

ا��ه�ا���ل���د�
 (�ر���را�ر)

ا��وات�(�
أ���ء�

)ا����ل  

ا���ل�
���ا���
ا����رف�
��ز�ن��
 ا�$�#ب

�ر&%��ت�
�،(%�و�
�،(%���إ

ا���د%)،�*%ر�
+%� �ط

ا����ء�(�
ا��م�

ا����وب�

)وا��ر�وع  
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��:برجشتراسرن�سيتمحور�حول�تقسيم�الجمل�حسب�:�الذي�سنعرضه�اآل2ط�والمخطّ
�
�
�
�
�
�
�
�
��
-به.�ئقسم�الجمل�بحسب�ما�تبتد�برجشتراسر�المالحظ�بأن����
امية�ة�من�اللغات�الساللغة�العربي�د�على�أنيؤكّ�بعد�اطالعنا�وجدنا�برجشتراسر-

باالختيار.سم�تتّة�التي�المقيدة�بترتيب�الكلمات�خالفا�للغة�الحبشي����
أن�تحتوي�علـى���ها�البدة�يرى�بأنّعن�الجملة�االسمي�في�حديث�برجشتراسر�-

��وأخواتها".���وإن،�وأخواتهاعيين�"ككان�وسائط�التّ
ة�الجمل�االسـمي�عيين�بة�الخالية�من�وسائط�التّالجمل�االسمي�سمى�برجشتراسر�-

ة�نظـرا��هنا�يعتبرها�جملة�وصـفي��بة)خزانتي�مرتّ(�ذلك:المحضة�ونقد�مثاال�على�
��صالها�بوسيط.��لعدم�اتّ

حاة�العرب�في�تقسـيم�الجمـل���لم�يخالف�النّ�نجد�برجشتراسر�قفي�ضوء�ما�سب
����عيين)وسائط�التّحاة�توظيفه�أال�وهو�(ق�على�مصطلح�لم�يسبق�للنّه�تطركما�أنّ

��في�علم�المفردات���برجشتراسرسابعا:�رأي�
دها،�أصلهاواإلشارة�إلى�بالمفردات��برجشتراسر�اهتمفي�اللغـة�الواحـدة����وتعد

��.��)علم�االلفاظ(و�المعاجم)غيرات�التي�تطرأ�على�الكلمات�وهو�يقابل�(علم�والتّ

ا�0�م�ا���/)���د�
 �ر��را�ر

(%ّ/�� ا���ّ%) ا�




�	ا����ّ����	�د	����ء	ا�����اق	وا�����اب	���  

 

  
321 

 

  

ـ��ة؛العربيمن�أرقى�علوم�اللغة��علم�المفردات�بأن�يرى�برجشتراسر- ه�فـي��ألنّ
برجشتراسر–�وصرح،�دائمر�تطو-�علم�المفردات�لم�ينل�عناية�كبيرة�من�قبل��بأن"

المستشرقين�لكون�اللغة�العربية�تملك�كما�هائال�من�األلفاظ�والعبارات�مع�تطورهـا��
��.��"فاللغة�العربية�لغة�حية�،�المستمرة

-�ق�برجشتراسرتطر�ة�المعتمدة�في�إلى�كيفية�البحث�عن�المفردات�أي�المنهجي
�ىيلجـأ�إلـى�مـا�يسـم�����كما،�...ذلك�بتأريخها�أهي�حديثة�أم�قديمة��ويكون،�ذلك
ر�بالمفردات�وتصـنيفها�حسـب�التطـو����ه�يحاول�وضع�معجم�خاصصفية�كأنّبالتّ
مني.الز����

-�يين�في�طريقة�البحث�عن�الكلمات�لكونهم�عارض�برجشتراسر�الباحثين�اللغو
أن�يسـلكوا���رأيـه��فحسـب�،�معانيهاال�ثم�شرحوا�اعتمدوا�في�ذلك�على�الكلمات�أو

����الشيء؛ال�ثم�الوصول�إلى�معرفة�اسم�ريقة�المعاكسة�أي�البحث�عن�المعنى�أوالطّ
-�ق�برجشتراسرتطر�خيل�أي�األلفاظ�التي�دخلت�العربية�من�على�موضوع�الد

مها�برجشتراسرامية�األخرى�والاللغات�السخوخـة��التينية�ومن�األمثلة�التي�قد�>>
��)32(.بغل�،�مائدة،�الطريق�الكبير�عنى:مومشكاة�وسكة�في�

��:��خاتمة
في�رحاب�االستشراق�وعرضـنا�لجهـود���وبعد�جولتنا��إليه�سابقا�اقنبعد�ما�تطر

ـ��برجشتراسر ودورها�في�خدمة�اللغة�العربي�المستشـرق�األلمـاني����ة�نسـتنتج�أن
نجده��كما،�زة�في�دراستهوجعل�لها�مكانة�ممي،�ةم�الكثير�للغة�العربيقد�برجشتراسر

أقسـام�الجملـة���،�:�مخـارج�الحـروف��ف�العرب�في�قضايا�عديدة�من�بينهالم�يخال
م�يسبق�للقدامى�توظيفهـا��إلى�جانب�إعطاء�مصطلحات�ومفردات�ل��باعتبار�االسناد

�الغنة.....���،�عيينوسائط�التّ�،�:�المستعليةمن�بينها ���




�	ا����ّ����	�د	����ء	ا�����اق	وا�����اب	���  

 

  
322 

 

  

��والمراجع:قائمة�المصادر�
��

)1(-�ة،�بيروت.�األنصاري�ابن�هشام،�مغني�اللبيب�عن�كتب�األعاريب،��المكتبة�العصري��
)2(�-�ة،��مصر�.�ابن�جني،�الخصائص،�المكتبة�العلمي��
��ابن�منظور،��لسان�العرب،�دار�صادر،��بيروت�.�-�)3(
��ن،��موسوعة�المستشرقين،��دار�العلم�للماليين،��بيروت�.�بدوي�عبد�الرحم�-)4(
��صوص�ونشر�الكتب،��دار�المريخ،�الرياض.�تراسر،��أصول�نقد�النّبرجش�-)5(
��حوي�للغة�العربية،��مكتبة�الخانجي،��القاهرة�.�طور�النّبرجشتراسر،��التّ�-)6(
هجه،��مكتبـة�المجتمـع�العربـي�����،��االستشراق�ماهيته�فلسفته�ومناتاج�محمد�قدور�-)7(

��عمان�.�
��الستشراق،��دار�الفارس،�عمان.�سعيد�ادوارد،��تعقيبات�على���-)8(
���سمايلوفتش�أحمد،�فلسفة�االستشراق�وأثرها�في�االدب�العربي�العربـي�المعاصـر���-)9(

��دار�الفكر�العربي،��القاهرة�.�
)10(-�د�علي�حسين،��المستشرقون�والدراسات�االستشراقية،��دار�المؤرخ�العربـي�محم�

����.بيروت
��وتية�في�القراءات�القرآنية،��دار�الحامد،��عمان.�مسعودي�فضيلة،��التكرارية�الص��-)11(

��
��
��
��
��
��
��
��
��
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����:الهوامش
��
��،��1990،�مادة�شرق�،�دار�صادر�،�بيروت�،�لسان�العرب،�ابن�منظور�-)1(
القاهرة�دار�،�1ط،�فلسفة�االستشراق�وأثرها�في�األدب�العربي�المعاصر�،�أحمد�سمايلو�فتش�-)2(

��.�23ص،�1998،�الفكر�العربي
��.378ص،�4�،1997ط�،�دار�المعرفة�،�مصر،�تاريخ�األدب�العربي،�أحمد�حسن�الزيا�ت�-)3(��
�1عمانة�ط�،�مكتبة�المجتمع�العربي�،�ماهيته�فلسفته�ومناهجه�،�االستشراق�،�محمد�قدور�تاج�-)4(

��.��18ص،�،�2014
�7ط�،�تـر:�كمـال�أوديـب����،�يـة�سـة�األبحـاث�العرب��سمؤ�،�االستشـراق��،�ادوارد�سعيد–)5(

��،��120ص2005
شـر��بـع�والنّ�دار�الفكـر�للطّ��،�المستشرقون�ومشكالت�الحضارة�،�سيد�محمد�صبرة�عفاف�-)6(

��.�11ص،�1�،1997ط�،�القاهرة��وزيعوالتّ
��.�6ص،�1�،2004ط�،�ةدار�الكتب�العلمي�،�أسماء�المستشرقين�،�يحي�مراد�-)7(
)8(غير_�محمد�علي�حسين�الص�،المستشرقون�والدةراسات�القرآني�،�خ��العربي�بيـروت��دار�المؤر
��.�11ص،�1�1999ط
��.51،�فلسفة�االستشراق�وأثرها�في�األدب�العربي�المعاصر،�أحمد�سمايلو�فتش�-)9(
��.41فلسفة�االستشراق�وأثرها�في�األدب�العربي�المعاصرن�ص�،�_�احمد�سمايلوفتش)10(
�11998ط،�الكلمة�للتشر�والتوزيع�،�ضليلاالستشراق�بين�الحقيقة�والتّ�إسماعيل�علي�محمد�-)11(

��.��156-155ص
دار�الشـروق���،�آثار�الفكر�االستشراقي�فـي�المجتمعـات�اإلسـالمية����،�محمد�خليفة�حسن�-)12(
��.�119ص1ط
دار�المـريخ��،�تح:�محمد�حمدي�البكري�،�أصول�انقد�النصوص�ونشر�الكتب�،�برجشتراسر�-)13(

��.�6ص،�1982،�دط،�الرياض
مكتبـة��،�تح:�رمضان�عبـد�التـواب���،�التطور�النحوي�للغة�العربية�،�رينظر:�برجشتراس�-)14(

��.4ص،�2�،1994ط�،�القاهرة��الخنجي
��3بيـروت�"�ط��،�دار�العلـم�للماليـين���،�موسـوعة�المستشـرقين���،�ن�بـدوي�حمبد�الرع�-)15(

��.85ص1993
��.8ص،�أصو�النقد�ونشر�الكتب�،�برجشتراسر-�)16(
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��.�87ص�،�موسوعة�المستشرقين�،�:�عبد�الرحمان�بدويينظر�-�)17(��
��.�76ص،�النحوي�للغة�العربية�برجشتراسر،�التطور�–�)18(
��.�77ص�،�التطور�النحوي�للغة�العربية�،�برجشتراسر�-�)19(
��.�79ص�،�التطور�النحوي�للغة�العربية�،�برجشتراسر�-�)20(��
��.�90ص�،�اللتطور�النحوي�للغة�العربية�،�برجشتراسر�-�)21(
��.�96ص،�التطور�النحوي�للغة�العربية�،�برجشتراسر�-�)22(
���د"�،�مصـر��،�المكتبـة�العلميـة���،�تـح:�محمـود�علـي�النجـار�����،�ابن�جني�الخصائص�–)23(

��.��33ص1دتج
��.�11ص�،�ر�النحوي�للغة�العربيةطوالتّ�،�برجشتراسر�-)24(
��.11612ص�،�ر�النحوي�للغة�العربيةطوالتّ�،�برجشتراسر�–)25(
��.�16ص�،�ر�النحوي�للغة�العربيةطوالتّ�،�برجشتراسر�-)26(
��.72ص�،�ر�النحوي�للغة�العربيةطوالتّ�،�برجشتراسر�–)27(
��عمـان��،�دار�الحامـد��،�وتية�فـي�القـراءات�القرآانيـة���تكرارية�الصالّ�،�فضيل�مسعودي�-)28(
��.��35ص�21992ط
تح:محمد�محي�الدين�عبد�الحميد�،�المغني�اللبيب�عن�كتاب�األعاريب،�ابن�هشام�األنصاري�-)29(

��.��431ص،�2ج،��2001،�بيروت�،�المكتبة�العصرية
��.��125ص�،�التطور�النحوي�للغة�العربية�،�برجشتراسر�-)30(
��.�125ص�،�التطور�النحوي�للغة�العربية،�برجشتراسر�-)31("
��.�217ص�،�التطور�النحوي�للغة�العربية�،�برجشتراسر�-)32(
��
��
��
��
��
��
��
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عن�جهود�المستشرقين�في�خدمـة�اللّغـة����ف�هذه�الدراسة�إلى�الكشفتهد�ص:ملخّ

بشـكل�خـاص؛�إذ����العربية�العربية�من�جهة،�وجهودهم�اللّغوية�في�الصناعة�المعجمية
ـ�مجموعة�منهم�على�قراءة�التّرا�تانكب بر�أغـواره��ث�اللّغوي�العربي�بنهم�محاولين�س

دقيقة،�فكانت�إنتاجاتهم�غزيرة�ثريـة�ذات��وكشف�أسراره�بتفانٍ�منتهجين�مناهج�علمية�
.قيمة�علمية

ـناعة��ة:�الكلمات�المفتاحية،�الصالجهود�اللّغوي�،العربي�المستشرقون،�التّراث�اللّغوي
��المعجمية�العربية.

مةمقد:��

بكّل�ما�يمتّ�للشّرق�بصـلة،�فدرسـوا�ثقافـات�����يونــپاألوراهتم�الغرب�وخاصة�
حضاراتها،�خصوصا�الشّعوب�العربية�واإلسالمية،�وانفتحوا�علـى��الشّعوب�الشّرقية�و

ولهجاتها�وتفقّهوا�فيها،�واهتموا�بشكل�خـاص�باللّغـة���لومها�ومعارفها�وتعلّموا�لغاتها�ع
العربية�بصفتها�الجسر�الرابط�بين�هؤالء�المستشرقين�والعلوم�العربيـة،�وقـد�كانـت����

لك�حامت�الشّـكوك�حـول�دراسـاتهم�ومؤلّفـاتهم�����دوافعهم�متباينة�وأهدافهم�متعددة،�لذ
وإنتاجاتهم�في�مجال�العلوم�اإلسالمية�واللّغوية،�إلّا�أنّنا�ال�يمكن�أن�ننكر�فضل�بعضـهم��
في�خدمة�اللّغة�العربية�ونشر�علومها�ودراستها�وفق�مناهج�حديثة�لـم�تـتح�لعلمائنـا����

لذّكر�الصـناعة�المعجميـة���كالمنهج�التّاريخي�والوصفي�والمقارن،�ونخص�با�،القدامى




	�د�����ء��  ا�����اق�وا�����اب���������ا����ّ

 

326 

�العربية،�وهذا�ما�سنركّز�عليه�في�ثنايا�بحثنا�هذا�من�خـالل�إحصـاء�أهـم�إنتاجـات����
��المعجمية.�المستشرقين
لكن�قبل�ذلك�وكما�جرت�أصول�البحث�العلمي�األكاديمي،�ال�بد�من�التّعـريج�������

�ع�مفهوم�االستشراق�والمستشرِق،�ومراحل�نشأته�وأهمدوافع�المستشرقين�إلـى��على�تتب
��االهتمام�بالشّرق�ثقافة�وحضارة�ولغة�ودينا.���������

�/�مفهوم�االستشراق:��1

يعبـر�عنـه�بلفظـة�����فهـو��وتختلف�حول�مفهوم�االستشـراق،�تتباين�اآلراء������
)Orientalism(ـا�العـاِلم����ة،�والمستشرق،�أماألشياء�الشّرقي�الّتي�لها�أيضا�معنى�حب

فـي���)مستشـرق�(وقد�ظهر�مفهـوم����1.)Orientalist(هو�فالشّرقية�باللّغات�واآلداب�
ذا�المصطلح�في�قاموس�اللّغـة��ا�مع�نهاية�القرن�الثّامن�عشر،�عندما�تم�إدراج�هـپأور
م)�وبعـدها��1799في�قاموس�األكاديمية�الفرنسية�عام�(�م)�ثم1779ليزية�عام�(گاإلنـ

��2م).1830ة�الفرنسية�عام�(في�اللّغ�االستشراقبسنوات�تم�إدراج�مصطلح�
دراسة�الغربيين�لتـاريخ�الشّـرق���(الزيات�مفهوم�االستشراق�بأنّه�يحدد�أحمد�حسن�

ـ�أما�إدوارد�سـعيد�في�3��.)وأممه�ولغاته�وآدابه�وعلومه�وعاداته�ومعتقداته�وأساطيره ع�د
ذلك�سـواء���ويسري�-�بتدريس�الشّرق�أو�الكتابة�عنه�أو�بحثه،�(االستشراق�عملية�القيام�

في�جوانبـه���-�أكان�المرء�مختصا�بعلم�اإلنسان�أو�بعلم�االجتماع،�أو�مؤرخا�أو�فقيه�لغة
وفي�معرض�آخر�يربطه�بالعامل�السياسي�إذ�يقول:��4).المحددة�والعامة�على�حد�سواء

ق�فهـو��أما�المستشـر5�ِ»لى�الشّرق،�وإرادة�السيطرة�عليهع�سقاط�الغربينمط�من�اإل«
ويقدم�مالـك�بـن�نبـي�����6»ن�من�المعارف�الخاصة�بالشّرق�ولغاته�وآدابه.تمكِّم�معاِل«

ن�الّذين�يكتبـون��يبالمستشرقين�الكتّاب�الغربي�إنّا�نعني«تعريفا�آخر�للمستشرقين�فيقول:�
نصنّف�أسماءهم�في�شبه�ما��عن�الفكر�اإلسالمي�وعن�الحضارة�اإلسالمية،�ثم�علينا�أن

��:��على�صنفين�)طبقات(يسمى�
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:�طبقة�القدماء�مثل�جربر�دورياك�والقديس�توما�األكويني�وطبقة�أ/�من�حيث�الزمن
ثين�مثل�كاردوفو�وجولدسيهر.المحد��

:�فهنـاك�طبقـة���ب/�من�حيث�االتّجاه�العام�نحو�اإلسالم�والمسلمين�فـي�كتـابتهم��
علـي���أمـا��7.المادحين�للحضارة�اإلسالمية،�وطبقة�المنتقدين�لها�المشوهين�لسـمعتها�

ق�ذاكرا�بعض�الشّروط�الواجـب�توافرهـا���حسني�الخربوطلي�فيوسع�مفهومه�للمستشرِ
م�غربي�يهتم�بالدراسات�الشّـرقية،�فـال�بـد�أن����عاِل�هو�إن�المستشرقَ«فيه،�إذ�يقول:�

ق�حتّى�ص�المتعمم�المتخصيتوافر�في�هذا�المستشرق�الشّروط�الواجب�توافرها�في�العاِل
م�إلى�الغـرب��شرية�والحضارة�بإنتاجه�العلمي...وال�بد�أن�ينتمي�هذا�العاِلينتج�ويفيد�الب

استحقّ�أن�يوصف�بالمستشرق،�ألنّه��ام�يابانيا�أو�إندونيسيا�أو�هنديا�لمولو�كان�هذا�العاِل
شرقي�بحكم�مولده�وبيئته�وحضارته،�وقد�تكون�الدراسات�الشّـرقية�الّتـي�يقـوم�بهـا�����

فلسفة�أو�آثارا�أو�اقتصادا،�ولكنّها�ترتبط�بالشّـرق،�ولـيس�مـن����المستشرق�تاريخا�أو�
ق�إلى�الشّرق�ليعيش�فيه�أو�يتطبع�بطباعه�أو�حضـارته��الضروري�أن�يرحل�المستشرِ

فقد�يقوم�بدراساته�في�جامعته�الغربية�أو�في�وطنه�وإن�كان�رحيله�إلى�الشّرق�يجعـل��
قة،�ولـيس�مـن�الضـروري�أن�يعتنـق�����دراسته�أكثر�فائدة�وأقرب�إلى�الواقعية�والحقي

اإلسالم�أو�أحد�األديان�السائدة�في�الشّرق،�كما�أنّه�لـيس�مـن�الضـروري�أيضـا�أن�����
يتحدث�باللّغات�الشّرقية،�وإن�كان�اإللمام�بها�أو�إجادتها�يعينـه�كثيـرا�فـي�دراسـته�����

�8»وأبحاثه

ه�وفلسفته�ودراسته�وقد�أصبح�االستشراق�اليوم�علما�قائما�له�كيانه�ومنهجه�ومدارس
ومؤلّفاته�وأتباعه�ومعاهده�ومؤتمراته،�فصار�حقّا�على�الباحث�أن�يعنى�بتجديد�مفهومه�
والوقوف�على�معالمه�البارزة�وآفاقه�ومظاهره�وأطواره�وخصائصـه�وأهدافـه�قبـل����

��9البحث�في�آثاره�وميادين�نشاطه.

التّمحيص�والكتابة،�يعنى�فالعمل�االستشراقي�هو�ذلك�االتّجاه�نحو�الشّرق�بالدراسة�و
باإلنسان�الشّرقي�من�حيث�جغرافية�بالده�وتاريخه�وعاداته�وتقاليـده�ولغاتـه�وعقائـده����

لّق�بمناحي�حياته�المختلفة،�وقد�ركّز�معظم�المستشرقين�علـى��عالدينية�وتراثه�وكّل�ما�يت
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بينمـا�ننظـر���دراسة�علوم�اللّغة�العربية��في�منطقة�الشّرق�األوسط�وبالذّات�في�مصر.�
نحن�شعوب�الشّرق�بعين�الحساسية�تجاه�المستشرقين،�سـببها�تلـك�اآلراء�والكتابـات����
المعادية�للحضارة�العربية�لغة�وثقافة�وتاريخا�ودينا،�وما�ارتبط�كذلك�بويالت�االحـتالل��
وعدوانه�على�الشّرق�واستنزاف�خيراته،�إذ�اكتسى�االستشـراق�فـي�غالبيتـه�لبـاس�����

قافة�ونشر�العلم�والفكر�اإلنساني�في�ظاهره،�بينمـا�ارتـبط�فـي�باطنـه�����المعرفة�والثّ
بالسياسات�االستعمارية�والمؤسسات�الغربية،�وإن�كانت�هـذه�الدراسـات�ذات�طـابع����

فمنهم�مـن�كـان����أكاديمي�جامعي.�إلّا�أن�هذا�القول�ال�ينطبق�على�جميع�المستشرقين،
طلق�اإلعجـاب�أو�سـحرا�باللّغـة�العربيـة�����همه�التّعرف�على�حضارة�الشّرق�من�من

��وعلومها.
��/�تاريخ�االستشراق:2

تشير�األبحاث�والدراسات�إلى�أن�أول�اتّصال�غربي�بالدراسات�الشّرقية�كـان�مـن���
قبل�بعض�الرهبان�الغربيين�الّذين�قصدوا�األندلس�فدرسوا�في�مدارسها�وتتلمذوا�علـى��

ترجموا�القرآن�الكريم�ومختلف�الكتب�العربية�إلـى��علمائها�المسلمين�في�شتّى�العلوم�و
جـرار�دي��و�بطـرس�المحتـرم،��و�جربـرت،�لغاتهم،�ومن�أوائلهم�الراهب�الفرنسي�

وبعد�عودتهم�قاموا�بنشر�الثّقافة�العربية�والمؤلّفات�العربية�المترجمة�فتأسست��كريمون،
ترجمة�في�المدارس�العربيـة��المعاهد�للدراسات�العربية،�وتم�تدارس�مؤلّفات�العرب�الم

واألديرة،�أما�الجامعات�العربية�فاعتمدت�على�كتب�العرب�بوصفها�مراجـع�أصـلية���
��10ة�قرون.قرابة�ستّ

منذ�القرن�الثّالث�عشر�تحوال�في�االهتمام�بالعربية�خاصة�بعـد���ـ���ووقد�عرفت�أور
ين�أن�الطّريقـة�المثلـى���يـ��ن�األورو،�وذلك�بعدما�اقتنع�العديد�م)م1312(مؤتمر�فيينا�

للتّعامل�مع�المسلمين�هو�التّعرف�عن�كثب�على�أفكارهم�ولغاتهم،�بعدما�كـان�القضـاء���
م�1312عقد�مجمع�فيينا�عام��وظّل�هذا�االتّجاه�يتنامى�إلى�أن،�عليهم�عسكريا�هو�الحّل

��يـة:�بـاريس��ـ��الّذي�أوصى�أن�تُدرس�العربية�في�كبرى�المراكـز�العلميـة�األورو��
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بدايـة�المحـاوالت�األوربيـة�����أفينيون�وسالمنكا،�وتعد�هذه�الخطوة،�ولونياـ��أكسفورد�
ا�لالهتمام�بالعربي11ة.رسمي��

ـ�اللّاهتم�الغرب�بدراسة�وتدريس�ادس�عشر،�بداية�القرن�الس�ومنذ الّتـي���ةغة�العربي
�ة�و�لغة�الحضارةتعدالعربيـ�أولى�االهتمامـات�الغرب�كانت�حيث��؛ةاإلسالمي حـول��ة�ي

�ا�علـى�يـد��ـ��ة�في�أورة�عربيفقد�صدرت�أول�آجرومي(�انياـ�ـمن�إس�غةدراسة�هذه�اللّ
���12.)ه1505بطرس�ذي�القلعة�في�غرناطة�عام�

موضحا�بدايةَ�اللّقاء�بين�العالم�اإلسـالمي�فـي�الشّـرق�����وقد�أكّد�ذلك�مالك�بن�نبي
أورو«؛�إذ�يقول:�وأهدافَه�والعالم�الغربي�فـي�مـرحلتين���ا�اكتشـ�إن�فت�الفكر�اإلسالمي

من�تاريخها�فكانت�في�مرحلة�القرون�الوسطى�قبل�وبعد�طومـاس�األكـويني�تريـد����
ها�فعـال�تلـك���اكتشاف�هذا�الفكر�وترجمته�من�أجل�إثراء�ثقافتها�بالطّريقة�الّتي�أتاحت�ل

�تي�هدتها�إلى�حركة�النّهضة�منذ�أواخر�القرن�الخامس�عشر.�وفـي�الخطوات�الموفّقة�ال
المرحلة�العصرية�واالستعمارية،�فإنّها�تكشف�الفكر�اإلسالمي�مرة�أخرى�ال�من�أجـل��
تعديل�ثقافي�بل�من�أجل�تعديل�سياسي،�لوضع�خططها�السياسية�مطابقة�لمـا�تقتضـيه���
األوضاع�في�البالد�اإلسالمية�من�ناحية،�ولتسيير�هذه�األوضاع�طبق�ما�تقتضيه�هـذه��

اإلسالمية�لتسيطر�علـى�الشّـعوب�اإلسـالمية�الخاضـعة�فيهـا������السياسات�في�البالد�
��13»لسلطانها.

ومنذ�أول�اتّصال�بين�الشّرق�والغرب�لم�تفتر�الجهود�الغربية�في�محاولـة�جـادة����
لدراسة�اإلسالم�واللّغة�العربية،�وترجمة�القرآن�الكريم�ونقل�العلوم�العربية�إلـى�غايـة���

ين�انفتح�الغـرب�علـى�خيـرات����ار�العالم�اإلسالمي،�أالقرن�الثّامن�عشر�بداية�استعم
فاستولى�على�ممتلكاته�وبرز�مستشرقون�أغاروا�علـى�نـوادر�المخطوطـات�����الشّرق

ـ�� ات�العامـة��العربية�فاشتروها�من�أصحابها�الجهلة�بثمن�بخس�أو�سرقوها�مـن�المكتب
ئتين�وخمسـين��وقد�أحصي�عددها�في�بداية�القرن�التّاسع�عشر�بم�ونقلوها�إلى�مكتباتهم

�14ألف�مجلّد.

��
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�/�دوافع�االستشراق:3

�هة�ضدد�وتتباين�بوصفه�حركة�موجة�لالستشراق�تتعدوافع�واألسباب�الحقيقيلعّل�الد
��15الشّرق�اإلسالمي�والعربي،�نذكر�أهمها�على�سبيل�اإليجاز:

•••• ر�في�محاولة�مـنهم�دافع�دينيهبان،�وتطوللطّعـن�فـي�اإلسـالم�����:�بدأ�مع�الر
شويهه�وتحريف�حقائقه�باعتباره�الخصم�الوحيد�للمسيحية�من�جهة،�ومن�جهة�ثانيـة��وت

كان�الغرض�نشر�المسيحية�من�خالل�دراساتهم�العلمية�المعادية�لإلسالم�والمشكّكة�فـي��
�التّراث�اإلسالمي�والحضارة�اإلسالمية�وكّل�ما�يتّصل�بها.

•••• ة�إلى�ددافع�استعماريول�الغربيراسة�بالد�العرب�والمسلمين�بهدف�:�اتّجهت�الد
احتاللها�بعد�هزيمتها�في�الحروب�الصليبية،�فعمدت�إلى�سياسة�االستشراق�مـن�أجـل���
التّعرف�على�مواطن�الضعف�والقوة�في�هذه�البالد،�فدرس�المستشرقون�كّل�ما�يتعلّـق��

مـن��بها�من�عادات�وتقاليد�وعقائد�وأخالق�ولغات�ولهجات�وثروات،�وذلـك�للـتّمكّن���
السيطرة�السياسية�والعسكرية�عليها،�وبالتّالي�زرع�كل�أنواع�التّشكيك�فـي�الشّخصـية���
العربية�واإلسالمية�وإخضاع�أبنائها�للتّبعية�الغربية،�وكذا�تشتيت�شمل�األمـة�الواحـدة���

افع���بتشجيع�القومية�الّتي�اندثرت�بمجيء�اإلسالم،�كّل�هذا�وأكثر�كـان�الـدات�التّاريخي
حقيقي�من�وراء�تبنّي�عملية�االستشراق�وسيلة�لتحقيـق�غايـة�االحـتالل�السياسـي�����ال

��والعسكري�والفكري�والنّفسي�في�بالد�الشّرق�والشّرق�األوسط�خاصة.
•••• الهدف�من�وراء�االستشراق�هو�محاولة�الغرب�تنشيط�بضـائعهم��دافع�تجاري�:

ة�الخامالقضاء�علـى��في�الشّ�وبالمقابل�شراء�الموارد�الطّبيعي�رق�بأثمان�زهيدة،�ومن�ثم
��التّجارة�المحلّية�وإحالل�التّجارة�الغربية�محلّها.

•••• ة�سفيرا�أو�سـكرتيرا��دافع�سياسيول�الغربييتجلّى�فيه�االستشراق�في�اتّخاذ�الد�:
أو�ملحقا�ثقافيا�يتقن�اللّغة�العربية�ويتواصل�بها�لمعرفة�أفكار�رجال�الحكـم�والسياسـة���

ة�المثقّفة،�ويحاول�من�خاللها�توجيه�السياسات�الحكوميـة�فـي�الشّـرق�وبـثّ�����والطّبق
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الدسائس�على�شكل�نصائح�وتوجيهات�للتّفرقة�بين�الشّعوب�العربية�واإلسالمية�بعضـها��
لبي�على�نفسياتهم.�������ببعض�والتّأثير�الس��

�:�هناك�فئة�قليلة�من�المستشرقين�كان�هـدفهم�حـب��دافع�علمي�معرفي�صرف ••••
االطّالع�على�حضارات�الشّرق�وثقافاتها�ولغاتها،�فكانت�أبحاثهم�أقرب�إلـى�الحقيقـة���
والمنهج�العلمي�السليم�،�وأكثر�فهما�لإلسالم�وأقّل�عداوة�له�حتّى�أن�بعضهم�اعتنقه�بعد�
أن�اكتشف�أنّه�الدين�الحقّ،�وهذه�الفئة�انصرفت�إلى�االستشراق�بإخالص�وأمانـة�ولـم���

من�رجال�السياسة�وال�من�رجال�الدين�وال�من�أمثالهم�مـن�المستشـرقين���تلق�الدعم�ال�
وكانت�آراؤهم�منصفة�للّغة�العربية�بعد�أن�تفقّهوا�فيها�وقارنوها�بلغات�غيرها�فوجدوها�
اللّغة�الوسيطة�بين�لغات�بائدة�ولغات�ال�تزال�متداولة.�لذلك�آثرت�أن�أذكر�اعترافـات��

اللّغة�العربية�وأعجبوا�بسحرها�وبديع�بيانها،�فأنصفوها�بعض�المستشرقين�الّذين�درسوا�
��واعترفوا�بقيمتها�وتفوقها:

�����������:م.)1892-�1823الفرنسي�إرنيست�رينان�(

يقول�إرنيست�رينان�عـن�خصـائص�اللّغـة�العربيـة�����
من�أغرب�المدهشـات�أن��«ومميزاتها�الّتي�بهرت�العالم�كلّه:�

وتصل�إلى�درجـة�الكمـال�وسـط�����تنبتَ�تلك�اللّغةُ�القوميةُ
الصحاري�عند�أمة�من�الرحل،�تلك�اللّغة�الّتي�فاقت�أخواتهـا��
بكثرة�مفرداتها�ودقّة�معانيها�وحسنِ�نظامِ�مبانيها،�ولم�يعرف�

��16».أطوار�حياتها�طفولة�وال�شيخوخة�لها�في�كّل

م.)�1930-�1836(�ثيودور�نولدكه�المستشرق�األلماني��
منصـفا�اللّغـة����هنولدك�ثيودور�األلماني�المستشرقيقول�
إن�اللّغة�العربية�لم�تَصر�حقا�عالميـةً�إلّـا�بسـبب����«العربية:

القرآن�واإلسالم،�وقد�وضع�أمامنا�علمـاء�اللّغـة�العـرب����
ة،�وكذلك�مفرداتها�في�حالـة��باجتهادهم�أبنيةَ�اللّغة�الكالسيكي

مـن�وفـرة����بد�أن�يزداد�تعجب�المـرء�ال��كماٍل�تام،�وأنّه�
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��عندما�يعرف�أن�عالقات�المعيشة�لدى�العـرب�بسـيطةٌ�جـدا����مفردات�اللّغة�العربية
ولكنّهم�في�داخل�هذه�الدائرة�يرمزون�للفرق�الدقيق�في�المعنى�بكلمة�خاصة،�والعربيـة��

هتم�العربية�ليست�غنيةً�فقط�بالمفردات�ولكنّها�غنيةٌ�أيضا�بالصيغ�النّحوية،�وت�الكالسيكية
)�لغةً�للدين�والمنتـديات�وشـؤون���بربط�الجمل�ببعضها...�وهكذا�أصبحت�اللّغة�(البدوية

��17».الحياة�الرفيعة،�وفي�شوارع�المدينة،�ثم�أصبحت�لغةَ�المعامالت�والعلوم

�م)�����������������1956-�1868(�كارل�بروكلمان

يمدح�المستشرق�األلماني�كـارل�بروكلمـان�اللّغـة�����
بلغـت��«العربية�ويعدها�مكسبا�للعرب�والمسلمين،�فيقول:�

العربية�بفضل�القرآن�من�االتّساع�مدى�ال�تكاد�تعرفه�أيـة��
�نيا،�والمسلمون�جميعا�مؤمنون�بأنلغة�أخرى�من�لغات�الد

ذي�ُأحّل�لهـم�أن�يسـتعملوه�فـي����العربية�وحدها�اللّسان�الّ
�18».صالتهم

������������������������:م)1956-�1872(�وليم�مرسيه

أما�المستشرق�الفرنسي�وليم�مرسـيه�فيصـف�اللّغـة����
العبارة�العربية�كالعود�إذا�نقـرت��«العربية�وسحرها�قائال:�

����على�أحد�أوتاره�رنّت�لديك�جميع�األوتـار�وخفقـت،�ثـم
أعماق�النّفس�مـن�وراء�حـدود�المعنـى�����تحرك�اللّغة�في

��19».المباشر�موكبا�من�العواطف�والصور

��������������������:م)1956-�1884(�جورج�سارتون

ث�المؤريتحدجورج�سارتون�عـن�مرونـة����خ�البلجيكي
وهب�اهللا�اللّغة�العربية�مرونةً�«اللّغة�العربية�ومتانتها�قائال:�
لوحي�أحسن�تـدوين�بجميـع���جعلتها�قادرةً�على�أن�تدون�ا

��20».دقائق�معانيه�ولغاته،�وأن�تعبر�عنه�بعبارات�عليها�طالوة�وفيها�متانة
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���������������������������:م)1966-�1888ألفريد�جيوم�(

�ألفريد�جيوم�عيرد�االتّهامـات���لـى�المستشرق�البريطاني
ويسهل�على�المـرء�أن�يـدرك���«الموجهة�للّغة�العربية�قائلًا:�

دى�استيعاب�اللّغة�العربية�واتّساعها�للتّعبيـر�عـن�جميـع����م
المصطلحات�العلمية�للعالم�القديم�بكل�يسرٍ�وسهولة،�بوجـود��

��21».التّعدد�في�تغيير�داللة�استعمال�الفعل�واالسم

��������������������:م)1972-�1909جوستاف�جرونبوم�(

النّمساوي� �المستشرق �فعل �جرونبوم(وبالمثل �)جوستاف
ما�من�لغة�تستطيع�أن�تطاول�اللّغة�العربية�في�شرفها،�«قائال:�

�الّتي�اختيرت�لتحمل�رسالة�اهللا�النهائية،�وليست� فهي�الوسيلة
منزلتها�الروحية�هي�وحدها�الّتي�تسمو�بها�على�ما�أودع�اهللا�

غات�في�سائر�اللّغات�من�قوة�وبيان،�أما�السعة�فاألمر�فيها�واضح،�ومن�يتّبع�جميع�اللّ
�ويضاف�جمال�الصوت�إلى� �العربية، �لغة�تضاهي�اللّغة �سمعته �على�ما �فيها ال�يجد

��22».ثروتها�المدهشة�في�المترادفات

�������������������������:م)1973-�1900(بالشير�ستيرريج

بالشير�بقدرة�اللّغة�العربية��ستيريقر�المستشرق�الفرنسي�ريج
� �قائال: �التّعبير �أهم«على �من إن�� �العربية هي�خصائص�اللّغة

قدرتها�على�التّعبير�عن�معانٍ�ثانوية�ال�تعرف�الشّعوب�الغربية�
��23».كيف�تعبر�عنها

�������������������������:م.)1974-�1894(�كويوهان�ف

األلماني� �المستشرق �اللّغة��يعترف �بمكانة �فك يوهان
رهن�لقد�ب«العربية�وتفوقها�على�اللّغات�األخرى�فيقول:�

�كل� �من �أقوى �أنّه �على �الخالد العربي� �التّراث جبروت
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وإذا�صدقت�البوادر��عربية�الفصحى�عن�مقامها�المسيطرمحاولة�يقصد�بها�زحزحة�ال
�المدنية� �لغة �هي �حيث �من �العتيد �المقام �بهذا �العربية �فستحتفظ �الدالئل �تخطئ ولم

��24»اإلسالمية

��:م)1990-�1913األلمانية�زيجريد�هونكه�(

فسحرت�أيما�سحر��أما�المستشرقة�األلمانية�زيغريد�هونكه�
كيف�يستطيع�اإلنسان�أن�يقاوم�«باللّغة�العربية�وجمالها�قائلة:�

� �اللّغة �هذه �الفريدجمال �وسحرها �السليم �فجيران�ومنطقها ؟
العرب�أنفسهم�في�البلدان�الّتي�فتحوها�سقطوا�صرعى�سحر�تلك�اللّغة،�فلقد�اندفع�النّاس�

ذين�بقوا�على�دينهم�في�هذا�التّيار�يتكلّمون�اللّغة�العربية�بشغف،�حتّى�إن�اللّغة�القبطية�الّ
مثالً�ماتت�تماما،�بل�إن�اللّغة�اآلرامية�تخلّت�إلى�األبد�عن�مركزها�لتحتّل�مكانها�اللّغة�

��25».العربية

م1995-�1919(�جاك�بيرك�الفرنسي����������(�

ي�جاك�بيرك�مدى�ارتباط�شعوب�المستشرق�الفرنسيشرح�
المغرب�العربي��باللّغة�العربية�رغـم�محـاوالت�االسـتعمار����

ة�قائال:��الفرنسيتها�اللّغويأقوى�القـوى�الّتـي���«طمس�هوي�إن
قاومت�االستعمار�الفرنسي�في�المغرب�هي�اللّغة�العربية،�بـل��

الت�دون�ذوبـان�المغـرب�فـي����اللّغة�العربية�الكالسيكية�الفصحى�بالذّات،�فهي�الّتي�ح
فرنسا،�إن�الكالسيكية�العربية�هي�الّتي�بلورت�األصـالة�الجزائريـة،�وكانـت�هـذه�����

��26».الكالسيكية�العربية�عاملًا�قويا�في�بقاء�الشّعوب�العربية

قرر�كّل�من�كتب�في�االستشراق�من�الباحثين�العرب�«ومهما�يكن�من�دافع،�فقد�
�المنص �ومن �قرروا�والمسلمين، �المنصفين، �المستشرقين �من �وحتّى �غيرهم، �من فين

�كان� �الدوائر�االستعمارية،�مهما حقيقة�االستشراق�العدوانية�السلطوية�الموجهة�لخدمة
مجال�دراستها�إن�دينية�أو�اجتماعية�أو�تاريخية�أو�إنسانية�أو�لغوية،�ولم�يخالف�تلك�

ا�أصحابها�موضوعية�علمية�االستشراقية�الّتي�أراده�الحقيقة�إلّا�العدد�القليل�من�البحوث
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�أصحابها�منصفة �وموضوعيتهم�وكان �إنصافهم �ثمن �من�زمالئهم�يدفعون �ويتَّهمون ،
المؤسسات�اآلخرين�أنّهم�متحيزون�للشّرقيين�وللمسلمين�وحاربتهم�الكنيسة�والحكومات�و

وغيرهما�ممن�ضيق�عليهم��72في�بالدهم،�من�أمثال:�هارديان�ريالند�وجوهان�ريسكه
ذي�وا�وظائفهم�كما�حدث�مع�(وستن)�الومنعت�كتبهم�ومقاالتهم�من�رؤية�النّور،�وفقد

���28.م)1709استه�لإلسالم�إلى�طرده�من�جامعة�كمبردج�عام�(أدت�حم

��.أهم�جهود�المستشرقين�في�خدمة�اللّغة�العربيةأوال:�
�ة�في�سلسلة�العلوممة�كبيرة�فهي�حلقة�مهمة�عند�العرب�لها�قيويغراسات�اللّالد�نإ
�عدو �قد �األ�)Weiss/ايس(فها �من �درجة �هميعلى �لمن �أة �يقوأراد �الحضارة�ن م
تي�تتجاوز�دورها�يتها�الّه�بأهمفنو�،بعد�من�ذلكألى�إبل�ذهب�هذا�المستشرق��،ةيسالماإل

غاللّ�رسالكبير�في�تاريخ�الدوي�بعام� �تاإة �في�دراسة �نسانيريخ�الفكر�اإللى�مكانتها
��29.طالقعلى�اإل

صا�العالم�وقد�اهتم�المستشرقون�بالمسائل�اللّغوية�في�مجتمعات�العالم�الشّرقي�خصو
حديثه�و�ه�قديمهرقي�كلّراث�الشّت�عناية�االستشراق�على�التّانصبالعربي�واإلسالمي�فـ

�بكّل �المستشرقون �وانكب �عام، �المادي�بوجه �والمعنويقواهم �عة �ة �دراسة راث�تّاللى
�خاص�سالمياإل �بوجه �بأسره �الطّإ، �هو �ذ �الوحيد �الشّإريق �روح �طبيعة �فهم رق�لى
في��كه�ال�مجال�للشّ،�ألنّعلى�البحث�في�تراث�العرب�بوجه�عام�وااب�وعكفه�الوثّلوعق

ق�في�فهم�عمة�والتّل�لدراسة�الحضارة�العربيوساس�األة�هي�األة�العربيغدراسة�اللّ�نأ
ة�بقصد�راثيصوص�التّركيز�على�النّالتّ«كما�عمل�المستشرقون�على��30».عالم�العربيال

�منها �واستخالص�القواعد �فهمها �يتوقّ�، �ال �االحتجاج�وهم �عصور �ذلك�عند �في فون
�النّأم�،ى�العصر�الحديثة�حتّالي،�بل�يتجاوزون�ذلك�إلى�العصور�التّغوياللّ صوص�ا

صوص�المعاصرة�مط�من�الكتب،�ولو�درست�النّذا�النّما�تبحث�في�هالمعاصرة�فهي�قلّ
�تعدفإنّ �للنّ�ها �استمرارا �القديمعندئذ �فيطلق�مط �الحديثة �النّصوص �اسم�أما �عليها ون

��31.»(العربية�القديمة)
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ويعد�الدالر� �األارسون �الّواأل�لمانيائد �ل �الدأذي �على �نفسه �العربيوقف ة�راسات
حد�أة�دون�معونة�من�م�العربيلقد�تعلّ�)م1774(عام��ىفّالمتو�هة�هو�رايسكسالميواإل

�الّفات�العربيمؤلّال�كّل�ىواشتر �يدإتي�وصلت�ة �المدقع،بالر�،هليها �من�فقره بدأ�و�غم
پبنشر�نشاطه�العلمي�المقامة�السن�ترجمها�أبعد��ادسة�والعشرين�من�مقامات�الحريري

�المستشرق�المؤس�،ةنيياتلى�اللّإ لمانيا�أ�ة�فية�العربيغلدراسة�اللّ�س�الحقيقيويعتبر�هذا
��32طلق�على�نفسه�"شهيد�األدب�العربي"أن�أا�ومات�فقيرا�معدما�بعد�ـ�وروأو

الدكتور�محمود�كما�أوردها��ةالعربي�اللّغة�جهود�المستشرقين�في�خدمةتتمثّل�بعض�
��33:فيما�يليحمدي�زقزوق�

1� �اللّ�دريس�الجامعيالتّ/ �العربيوتعليم �لغيغة �إنشاء�معاهد�بها�اطقينالنّ�رة �بعد :
�العربية �األورو�الدراسات �الجامعات �في �أساتذة� �ّ��واإلسالمية �كلّف واألمريكية،

ومحاضرون�بمهمة�التّدريس�الجامعي�وتعليم�اللّغة�العربية،�ونتج�على�إثر�ذلك�تخريج�
يواصلون�حمل�راية�مجموعات�من�الدارسين�الغربيين�ومن�العرب�المسلمين�الّذين�س

�الّتي�تخدم� �بمختلف�الكتب�والمؤلّفات�العربية �المعاهد�تكون�عامرة االستشراق،�وهذه
��.أبحاثهم�ودراساتهم�العلمية�حول�الشّرق

الّذي�ألقى��بإلقاء�المحاضرات�برجستراسرولعّل�أشهر�المستشرقين�الّذين�قاموا������
)� �الدراسي �العام �1929في �م1930/ �عن �محاضرات �اللّغة�) �في النّحوي� التّطور

)� �الدراسي �العام �وفي �1931العربية، �نقد�1932/ �أصول �عن �محاضرات �ألقى (
��34.النّصوص�ونشر�الكتب

�:وفهرستها�جمع�المخطوطات/�2
لقد�عنيت�الدراسات�االستشراقية�بجمع�المخطوطات�اإلسـالمية�بعـد�أن�تعـرض����

أهمها�غزوات�هوالكو،�أين�ألقيـت�مئـات���الكثير�منها�للضياع�نتيجة�الحروب�والفتن�و
آالف�المخطوطات�في�نهري�دجلة�والفرات�وكذلك�بعد�سقوط�غرناطة�أيـن�أحرقـت���
عشرات�اآلالف�من�المخطوطات،�فقد�تمكّن�الغرب�من�نقل�ما�وقع�فـي�أيـديهم�مـن����

ـ� ،�ثـم��ارهمخطوطات�بعد�الحروب�الصليبية،�وحفظها�وفهرستها�وتحقيق�بعضها�ونش
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�بجمع�مهواس�نم�رث	أ�نأللماون�اقرلمستشم�اسهأ«�وقـد��لغـات�متعـددة.��ترجمت�إلى�
ــوطلمخا �لمهمّةا�لوألصوا�جعرالما	�����
�السيّما�،ستهارفهو�هارنشو�بيّةرلعا�تاطـ
ــتحفو ــا�في�ظ ت�يادبة�ملحقة�بالبلت	م�آالف�سبعة�لمانياأ�في�دجوي�نّهإ��ثحي؛�تهامكتب

�نبنجيوت�تجامعا�تتبا	مونيّة�وطلن�اليرب�تبة	م�دتعو�سنائ	تابعة�للوإحدى�عشر�ألفـا��
د�قوالسـيما�العربيـة،�و���قيّةرلشّا�تاطوطبالمخ�تتبا	لماغنى�ن�أمس�ماينرج�ولبدهاي
منـــذ�حملـــة���و35».دمثيالتها�للمعاهء�نشاوإسيعها�وأللمانيّ�توم�العلس�امجلرر�ق

�)م1842(�عـام�ك�ولهلـم�الرابـع���فريـدري��وبعثات�ملك�بروسـيا��)م1798عام(نابليون
(مصر)،�تم�جلب�الكثير�من�المخطوطات�الشّـرقية�وجمعهـا�بطـرق�����إلى�)م1852(و

ما�قـام���ذلك�منشرعية�أو�غير�شرعية،�إلّا�أنّها�لقيت�من�الصيانة�والحفظ�عناية�فائقة،�
مكتبـة�بـرلين���في�دات�في�عشرة�مجلّ�للمخطوطات�العربية�رد�من�وضع�فهرسابه�ألو

��.اية�فنّا�ودقّة�وشموالبلغ�فيها�الغ�مخطوطعشرة�آالف�عددها�صل�و
قام�المستشرقون�بتحقيق�الكثير�من�كتب�التّراث�العربي�ومـن���:رشحقيق�والنّالتّ/�3
�ل�على�الباحثين�عملهم،�وقد�كان�منهجهم�في�التّحقيـق�قائمـا�علـى����نشرثما�سهها�مم

المقابلة�بين�النّسخ�المختلفة�ومالحظة�الفروق،�ثم�ترجيح�أصـحها�وأعـدلها،�وإضـافة����
فهارس�أبجدية�للموضوعات�واألعالم�في�أواخر�الكتب�المنشورة�،�وفي�بعض�األحيان�

سـيرة���قاموا�بشرح�بعض�الكتب.�ومن�بين�الكتب�الّتي�حقّقها�المستشرقون�ونشـروها:�
اليـاقوت���معجم�األدباء�،البن�دريد�االشتقاق�،كتاب�سيبويه�،يوطياإلتقان�للس�،ن�هشامبا

الحموي،�وغيرها.�والكثير�من�دواوين�الشّعر�الجمهرةد�والكامل�للمبر��
تاريخ��إلى�لغاتهم،�فترجموا�ةالعديد�من�الكتب�العربي�نقل�المستشرقون�:رجمـة�التّ/�4
كتبا�عربية�وإسالمية��ترجموا،�كما�واإلحياء�للغزالي�الشّعر�كثير�من�دواوينالو�بريالطّ

معـاني���وترجمـوا�كـذلك���،الميةوالعلوم�اإلس�،والفلك�،والطّب�،والفلسفة�،في�التّاريخ
��كان�أكثرها�إلى�اللّغة�األلمانية.�ةة�الحييـ�غات�األوروالقرآن�إلى�جميع�اللّ

ألّف�المستشرقون�عددا�ال�بأس�به�من�الكتـب�فـي�مجـاالت�العلـوم������:أليفالتّ/�5
العربـي���العربية�واإلسالمية�المختلفة�منها:�التّاريخ�العربي�اإلسالمي،�علم�الكالم،�النّحو
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رق�في�عن�الشّفقه�اللّغة�ودراسات�متعلّقة�بالقرآن�والسنّة،�حتّى�وصل�مجموع�ما�ألّفوه�
ين�ى�منتصف�القرن�العشرين�سـتّ�اسع�عشر�وحتّمنذ�أوائل�القرن�التّ،�قرن�ونصف�قرن

وتجدر�اإلشارة�في�هذا�المقام�إلى�أن�بعض�المؤلّفات�ليس�لها�قيمـة�علميـة����ألف�كتاب
قافـة��للثّبالطّعن�في�اإلسالم�وتمتلئ�باألكاذيب،�وبعضها�كان�إضافة�هامـة���ألنّها�تزخر

العربيمنها�على�سبيل�التّمثيل�ةة�واإلسالمي:��
�؛م)1956تاريخ�األدب�العربي�(لكارل�بروكلمان�ت:� ••••
•••• ـ�ة:�ظهرت�الطّدائرة�المعارف�اإلسالمي ـ�گـبعة�األولى�باإلن ليزي�ة�ة�والفرنسـي

نقل�أجـزاء�منهـا��إلـى�����،)م1938-�1913(ي�الفترة�وقد�صدرت�ف�،ةواأللماني�تم�ثم
�م)�مع�ذكر�تعليقات�لتصحيح�أخطاء�وقع�فيهـا�المستشـرقون��1933العربية�منذ�عام�(

مشتملة�على�النّتائج�األخيـرة�للبحـث����طبعة�جديدة�م)�ظهرت1954ه�منذ�عام�(غير�أنّ
.في�تاريخ�العالم�اإلسالمي�العلمي�

�رقون�معاجم�وقواميس�لغوية�بداية�بأول�قاموس�التينـي�وضع�المستش�المعاجم:/�6
�اللّـاتيني�في�القرن�الثّامن�عشر،�والمعجم�العربي�م)�1861لــ�(فرايتـاج�ت:���عربي

يرها�من�اللّغات،�ومعجـم��والعديد�من�القواميس�الصغيرة�والكبيرة�تجمع�بين�العربية�وغ
عجـم�المفهـرس�أللفـاظ�الحـديث�����المم)،�و1949لـ�(فيشر�ت:�اللّغة�العربية�القديمة

أ�مالك�ارمي�وموطّباإلضافة�إلى�مسند�الد�،ة�المشهورةتّذي�يشمل�الكتب�السريف�والّالشّ
�)م1936(دات�نشرت�ابتداء�مـن�عـام���وقد�وضع�في�سبعة�مجلّ�ومسند�أحمد�بن�حنبل

��).م1961(إلى�سنة�
اث�العربـي��ومن�أهم�األعمال�الّتي�قام�بها�المستشرقون�في�مجـال�خدمـة�التّـر���

�36كذلك:

وإلقـاء���ة�فيهـا،�رجات�العلمي،�ونيل�الدراث�العربيازدياد�تحقيق�مخطوطات�التّ ••••
���؛المحاضرات�في�تحقيقها

يها،�أو�عمـل��ة)�من�خالل�تقصية�الحديثة�(العامهجات�العربيظهور�االهتمام�باللّ ••••
ة�لها.أطاليس�لغوي�
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ة�وقد�كان�الهدف�من�وراء�دراسة�اللّهجات�العربييا�يدعو�إلى�إحالل�العامة�فكري
محّل�الفصحى،�أو�لغويا�تعليميا�يدعو�إلى�تعلّمها�بسبب�االزدواجية�اللّغوية�في�البالد�

�جهة، �من �والتّنوع�و�العربية االختالف�اللّهجي� �ظواهر �تحديد �إلى �يدعو �علميا لغويا
�ت�فيشرسوجأوكان�المستشرق�37اللّغوي�من�جهة�ثانية�استنادا�إلى�مناهج�لغوية�علمية.

ة�ضافات�مهمإ�)�شديد�االهتمام�باللّهجات�العربية�الحية،�فأضاف�بذلكم1865�/1940(
�الدإ �إلراسات�العربيلى �صرف�سنوات�طوال�من�عمره �وقد �العربية، �نتاج�معجمه
�38الّذي�لم�يكتب�له�أن�يرى�النّور.�لمعجم�التّاريخي�اللّغويا

•••• �ر�دراسات�اللّتطوامية�المقارنة.غات�الس�
�؛راث�العربيللمطبوع�والمخطوط�من�التّ�)البيلوغرافيات(صنع�الفهارس�� ••••
•••• راسات�اللّاإلسهام�في�الدغويدريس�في�،�من�خالل�االنتداب�للتّة�في�العالم�العربي

عيين�في�المجامع�اللّة�آنذاك�أو�التّالجامعة�المصريغوين�فيشر�وليتمانةة�العربيفقد�عي�.�
مجمع�اللّغة��في�ريتروهالتمان�و�،في�مجمع�اللّغة�العربية�في�القاهرة،�وعين�بروكلمان

��العربية�في�(دمشق)؛
�االهتمامات،ميالتّ •••• �ببعض �بالد�ز �التّكاالهتمام �للعربياريخيراسة �ة كلمات�-�ة

�؛ةة�عند�العرب،�أو�القراءات�القرآنيوتيراسات�الصاالهتمام�بالد�أو�-�وأساليب
ا�باإلضافة�إلى�عقد�المؤتمرات�الّتي�تهتم�بالبحث�في�علوم�اللّغة�العربية�وفي�هذ ••••

الحضارة�العربية�اإلسالمية،�مع�الحرص�على�حضور�هذه�المؤتمرات�العربية�ومتابعة�
�قاالت�ونشرات�في�البالد�العربية؛كّل�ما�يصدر�من�مؤلّفات�وم

وسيلة�األساس�لدرس�اللّغة�العربية�تعلّما�اهتم�المستشرقون�بالنّحو�العربي؛�إذ�يعد�ال
�المحقّقة�والمترجمة،�وحتّى�الّتي��وتعليما،�معتمدين�في�ذلك�على كتب�التّراث�العربي

�بالدراسات�الصرفية�الّتي�جاءت� �المستشرقون�أنفسهم،�كما�كان�لهم�اهتمام�أيضا ألّفها
عربية�ونظيرتها�في�اللّغات�في�كثير�من�األحيان�عبارة�عن�مقارنة�بين�بنية�الكلمة�ال

�بروكلمانا �كارل �صنعه �ما �غرار �على �وذلك �النّحو��لسامية �(األساس�في �كتابه في
��المقارن�للّغات�السامية)�والّذي�تحدث�فيه�عن�مسائل�صرفية�متعددة.
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�ثانيا:�أهم�جهود�المستشرقين�في�الصناعة�المعجمية.

�ال �دراسة �على �المستشرقين �بعض انكب� �العلقد �وإخراجها�معاجم �القديمة ربية
عون�في�إصدار�معاجم�حديثة�وفق�مناهج�حديثة،�مما�أدى��فكانت�لهم�خير�وتنظيمها

العرب�المحد� �إلى�تأثّر �العربية. �المعاجم �في�صناعة �بمناهجهم �فيشرثين �أكّد أن��وقد
�تهذيبا �إما �معظمها �كانت �المستشرقون �ألّفها �الّتي �العربية �المعاجم للمعجمات��أحسن

�مع�بعض�اإلضافات�المتمثّلة�في�ذكر�الكلمات� �أو�محض�تراجم�لها �القديمة، العربية
أو�التّأصيل�لكثير�من��المعاجم�العربية�القديمة�كمعجم�(لسان�العرب)الّتي�لم�ترد�في�

ليزية�گنالمفردات�بردها�إلى�اللّغات�الّتي�أخذت�منها،�أو�شرح�المواد�العربية�باللّغة�اإل
�يستفيد�منه�الكثير�من�علماء�العربية�والنّحو�وغير�ذلك�من�اإلضافات� �موسعا شرحا
�المهمة.�وفيما�يلي�عرض�ألهم�إنجازات�المستشرقين�في�الصناعة�المعجمية�العربية.�

��العربية:�إحصاء�أهم�إنجازات�المستشرقين�في�الصناعة�المعجمية�����
المعجم��اسم�المستشرق��ةالجنسي��

رن
ف

ون
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
سي

��
��د�كوزين�ده�برسيفالنأرما

Armond�Causin�de�Perceval�
��39)�(روبنز)1795�-1871(

القاموس�العربي�نشـر���الفرنسي
��م.1827سنة�

Dict�arable�de�bactor�
�.J.Augونشـــربو Cherbonew��

)1813�-1882(40��
معجم�كبير�عربي�فرنسي.��

ــتين� أ.�ده.�بيرســـ
ــكي� كازمورســــ

B.Kazimirski41�

معجم�عربي�فرنسي�د�طبعـه��جد
�عـام��في�مصر�فـي�مجلـدين��

��م.1860
��.لم�يطبع�فرنسي�معجم�عربيJ.Roze�)1934�-1896(42��يوسف�روز�

-�J.heury�)1824يوســـف�هـــوري�
1896(43��

��

قاموس�فرنسي�-�عربي.��
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��Ph.�Cucheوس�كوش�بلياألب�ف
)1818�-1895(44��

قاموس�عربي�فرنسي�جده�د�طبع
وأضاف�J.B.Belotا�بلو�األب�حنّ

�وسـماه���� إليه�إضـافات�عديـدة
ـ�دال�الفرائد�" غتـين��فـي�اللّ��ةري

ــ العربيــي ــرة�والفرنس �ة"�نش
��م.1883عام

Vocabulaire� arabe� Française�
1883.�

-�J.B.Belot�)1822األب�يوحنــا�بلــو�
1904(45��

ــر�والصــغير"ن�امعجمــ �"الكبي
فرنسي�-عربي.��

�Rubens�Duvalروبنس�دوفال�
)1839�-1911(46��

معجم�سرياني�عربي.��

ــ�A.Herbin)1783�-1806(47هربان� ــيامعجم ــي-�ن:�عرب ،�فرنس
فرنسي�-�عربي� �نهاية�، �قبل نشر

��.امن�عشرالقرن�الثّ
ن
��
��
ا

 

�رافلج �Franzفرانس
Rapheleng�)1539�-

1597(48�

�سـنة����قاموس�عربـي� صـدر
�13وطبع�ثانيـة�فـي����م،1613
��ة.نشر

�G.W.Freytagرج�وليام�فريتاغ�وج
)1788�-1861(49��

قاموس�عربي�في�أربعـة���التيني
ه�في�سـبع��أتم�،دات�ضخمةمجلّ

ـ�� د�سنوات�ثم�اختصره�فـي�مجلّ
��.واحد
نشر�معجم�البلـدان�ليـاقوت����-�

ـ�الحموي�في�عد دات�مـع��ة�مجلّ
��.تذييالت�وفهارس




	�د�����ء��  ا�����اق�وا�����اب���������ا����ّ

 

342 

�.Gفلوغـل���فغوستا Flugel�)1802�-
1870(50��

نجوم�الفرقان�في�أطراف�معجم�"
�مفهرس��"القرآن �أول�معجم وهو

غـة��أللفاظ�القرآن�الكريم�فـي�اللّ�
ةالعربي.��

��Fr.H.Dietericiدياتاريشي��فريدريك
)1821�-1903(51��

معجم�عربي�ألماني.��

ــتَيمنفاس�� ــورف�شـ ــيس�جـ فرنسـ
F.J.Steings��:ــي�1902(ت ــد�ف )�ول

��52لتراـ�ـألمانيا�وتوفي�في�إن

ـ�ـإن�قاموس�عربيليزي.��

�أرمونـد�� أدولف
Adolf�harmund��

1827�-1913(53��

في�بيان�وشـرح���قاموس�عربي
ةأصول�الكلمات�العربي.��

اخلة�ة�الداألعجمي�ةاآلرامياأللفاظ���Sig.�Frankel�54سيجمند�فرنكل�
ـ� ـ�ة�طبـع�فـي�ل��في�العربي دن�ي

1886.��
ـ��األلفاظ�1880نشر��-� ة�األجنبي
ة�في�عهـد��تي�دخلت�في�العربيالّ

ة�وفي�نفس�القرآنالجاهلي.��
-�1859كرســتيان�فرنــدريك�ســيبولد�(

1921(��
�F.Ch.Seybol�55�

عربي� �لمؤلِّالتيني�انشر�معجما ف�ا
��.مجهول
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أوجسـت�فيشـر���
)1865�-1949(��

�August�
Fisher�56�

�اللّ صدر��،اريخيالتّ�غويالمعجم
المقد� �الهمزة�بعض�مادو�مةمنه ة

��"أبد"

ـ�مستدركات�ع����A.Kremer)1902�-1954(57فن.كريمر  .�أ ة�لم�المعاجم�العربي
��م1883

Beitrage� sur� arabis�
chenlexikographie�

�للّ �نولدكه �تيدو �بالعربي"معجم �ةغة
ــه�ىالفصح ــى�نولدك ــبه�إل "نس
�)1930(ت:

��
��58هانزفير

��
��

��
ة�المعاصرةمعجم�العربي.��

فريق�من�المستشرقين�منهم�أنطوان�شبيتا�
��59وهلموا�جيتيه

�ـ��للّ�معجم�تـاريخي ةغـة�العربي�
��صحى.الف

��.التيني�معجم�عربيWilmet60�فلميت�
�للفيـروز���M.Lumsden61مايتولومسدن� �المحيط �قاموس شرح

��آبادي
��م.1811نشر�عام�
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��Edward�Williamأدوارد�وليم�لين�  ا	����ز
)1801�-1876(62�

مد����عربـي� �معجـم �القـاموس:
تاصـطالحا�جمع�فيه��إنجليزي�

�جاء�في�معاجم� �كل�ما مختصرة
ة�نشره�فـي��غويوكتبهم�اللّالعرب�

��م،1875-�1860دات�من�مجل6�ّ
�مات�ألحق�به�حفيـده�"الن�� ولما

داته�بثالثــة�ة�مســوبــول"�بقيــ
��.داتمجلّ

ــيمس�رِدهــــوس�(ت: )�1892جــ
J.Wredhouse63�

�ــم�عربــي �وفارســي�معج
��.ليزيـ�ـوإن

�عربيF.F.Steingass64�ستينجس� صدر��،ليزيـ��ـإن�معجم
��م.1884عام�في�لندن�

��J.G.Hava65هفا�
�

الد� ة�غتين�العربية�في�اللّريالفوائد
��م.�1884عام�ة�نشرليزيـ�ـواإلن

English�dictionary�
��ياكُب�بوليوس�(يعقوب�جوليوس)��  ا��و��د�ون

Jacob�Goluis)1595�-1667(66��
معجم�عربي�مطبوع�فـي���التيني

��.م�1653عام�لندن

�J.G.Juynbollثاودور�جويتبول�
)1802�-1861(67�

"�مختصر�معجم�االطالع"مراصد�
البلدان�لياقوت�الحموي.��

ــارت�دوزي� رينهـــ
Reinhart�Dozy�

)1820�-1883(68��

المفص� �المالبس�المعجم �بأسماء ل
يتناول�األزياء�فـي���،عند�العرب

ةجميع�األقطار�العربي.��
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�J.H.Spiroجان�هنري�سبيرو�
��69)1914(ت�

طبـع���،عربي�ليزيـ��ـمعجم�إن
��في�مصر

فهرس�أللفـاظ�الحـديث���ممعجم���70)1939-�1882أرند�جان�فينسك�(
�رفقة�نخبة�منبونّال البـاحثين���ي
)1933�-1938(��

��.انيـ�ـإس�معجم�عربيJ.delerchandi71�جوزه�دي�لرخندي�  انـ�ـا��
�deبرزد�دي�روسي�  نا��ط���و Rossy�)1742�-

1831(72��
�،معجم�أشهر�أدباء�وكتب�العرب

��.م�1807عام�طبع
��لسيتنو�سنيا�بارليس

Celestina�Schiaparelli�
(1841-1919)73�

ا�قـديما�سـنة���نشر�معجما�عربي
��م.1871

�W.O.Guirgassالمعلم�كركاس�  ا�روس
)1835�-1888(74��

معجم�عربي�روسي.��

قـات�نشـر���معجم�للقرآن�والمعل75��ّ)1897(ت:�JFGotuldغوتولد�
��م.1863

ا�����و�و
  ن

�A.d.wahmmundهرمنْد��أدولف
��76)1913(ت:�

ألماني� دين�طبـع��في�مجلّ�معجم
��م.1877سنة�

ــاهن����� ــان�ي -�J.�jahan�)1750ج
1816(77�

معجم�عربي�التيني.��

ا��و��ر
 نّ�و

�هوتنجر� �هاينريج يوحنا
)1620�-

1676(Johann�
heinrich�hotlinger78�

غـات�سـنة���قاموس�مختلـف�اللّ�
��م.1661
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ــم���Harvey�Porter79هارفي�بورتر�  ا��ر��ّ�ون ــوالمعج ــيمط �ل�العرب
واإلنجليزي.��

�ــي ــر�العرب ــم�المختص �معج
��.نجليزيواإل

��.اتينياللّ�المعجم�العربي80��مجهوال�المؤلف  //
�اللّ �مفردات ـ��معجم العربي� ��ةغـة

��م.��1881عام�نشر
� �المعجمية�بصفة�خاصة�ثالثا: �في�خدمة�الصناعة �الّتي�أضافتها القيمة�الوظيفية

��ربية�بصفة�عامة.واللّغة�الع
لقد�كان�للمستشرقين�دور�كبير�في�إثراء�الدراسات�اللّغوية�العربية�من�حيث�التّوسع�
في�الدراسة�والتّجديد�في�وسائل�وآليات�البحث�اللّغوي�باعتماد�منـاهج�غربيـة�حديثـة����

ـ� ا�أبـدا��وكذا�استدراك�النّقائص�الّتي�تخلّلت�المصادر�العربية،�والّتي�ال�تنقص�من�قيمته
ولعّل�المعاجم�العربية�كانت�األكثر�حظا�من�العناية�واالهتمام،�ولعلّهـا�األسـبق�إلـى����
الدراسة�كونها�تعد�أهم�مخزون�للرصيد�اللّغوي�العربي�والّتي�حفظت�للحضارة�العربية�

هـا��بحفظ�لغتها�بمفرداتها�ومعانيها�وأساليبها،�كما�حفظت�أعالمها،�قبائل�وثقافتها�هويتها
وعاداتها،�وطبيعتها�ومختلف�مظاهر�الحياة�العربية،�فراحوا�يتّبعـون�النّقـائص�الّتـي����
طالت�هذه�المعاجم�ليستدركوها�مطبقين�ما�أفرزته�األبحاث�اللّغوية�من�جدة�في�منـاهج��
البحث�اللّغوي،�فتوالت�جهود�ثمينة�للمستشرقين�على�اختالف�جنسياتهم�كّل�أدلى�بـدلوه��

�August/اعة�المعجمية.�ولعّل�جهد�المستشرق�األلماني�(أوجست�فيشـر�في�مجال�الصن
Ficher)�(1865�-1949التّاريخي�ر�لـه���م)�من�خالل�معجمه�المعجم�اللّغويّالّذي�لم�يقد

��رس�المعجمـياألعمال�الّتي�أسهمت�وبشكل�كبير�في�إثراء�الد�من�أهم�أن�يكتمل،�يعد
��العربي�الحديث.

أال�وهـو���،�81أكسـفورد�التّـاريخي��هذا�العمل�تطبيق�منهج��حاول�فيشر�من�خالل
فقـد���82اسـع�عشـر��ا�خالل�القرن�الثّامن�عشر�والتّـ��منهج�التّاريخي�السائد�في�أوروال
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قضى�زمنا�طويال�يجمع�النّصوص�ليستخلص�منها�دالالت�األلفاظ�والتّراكيب،�مستقيا�«
عليها�من�تغير�وتبديل�وتوافر�لـه��إياها�في�مختلف�العصور�والبيئات�ومسجال�ما�يطرأ�

��83»من�ذلك�من�مادة�صالحة�انتهى�بها�إلى�آخر�القرن�الثّالث�للهجرة.

��84نذكر�ما�يلي:��وأهم�ما�ميز�معجم�فشير
/�مفردات�المعجم�مستقاة�مباشرة�من�النّصوص�مـع�اإلشـارة�إلـى�المصـادر�����1

��المأخوذة�منها.
��اريخي�عبر�مختلف�العصور./�تتبع�المفردة�عبر�مراحل�تطورها�الت2ّ
��/�تبيان�ما�إذا�كانت�الكلمة�كثيرة�التّداول�أم�نادرة�االستعمال.3
ترتيب�المداخل�وفروعها�لتسهيل�الوصول�إلى�المراد�منها�ومعرفة�تـاريخ���حسن/4

��تطور�دالالتها.
/�كثرة�استعمال�الشّواهد�واإلحالة�إلى�أصلها�السامي�ليوضـح�معناهـا�الحقيقـي����5
��غابت�في�المعاجم�القديمة.�والّتي

أن�أهم�النّقائص�الّتي�اعتورت�المعاجم�العربية�وحالت�دون�الوصـول���ويرى�فيشر
��85إلى�درجة�الكمال�ما�يلي:�

أن��ر�الفصـيح؛�إذا�يـرى�فيشـر���/�االعتناء�بالفصيح�من�األلفاظ�فقط�وإقصاء�غي1
األخير�يجـب�أن�يهـتم����منتهى�الكمال�لمعجم�عربي...،�أن�يكون�معجما�تاريخيا،�وهذا
كّل�كلمة�استعملت�في�اللّغة�دون�استثناء،�فصيحها�وعام�ها.ويضم��

/�معيارية�المعاجم�العربية�كونها�تفرق�بين�الفصيح�من�العربية�وغيـر�الفصـيح���2
��فهي�تهدف�إلى�وضع�قانون�االستعمال�الفصيح�للكلمات.

��لفصيح�من�اللّغة./�اختالف�اللّغويين�العرب�حول�قضية�االحتجاج�با3
��/�عدم�استيعابهم�لكّل�الثّروة�اللّغوية�العربية�الّتي�كانوا�يجمعونها.4
��/�كثرة�األغالط�والتّصحيف�والتّحريف.5
/�صعوبة�االستفادة�من�المعاجم�بأقّل�جهد�ووقت�اعتمادها�في�ترتيـب�المـداخل���6

�،�البارع.ترتيبا�غير�واضح�وغير�دقيق�التّرتيب�الصوتي�مثال:�معجم�العين
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الواقع�أن�هذه�المآخذ�ال�تنقص�من�قيمة�النّفائس�الثّمينة�الّتي�جـادت�بهـا�قـرائح����
لغويينا�ومعجميينا�القدامى�بما�توفّر�لهم�من�وسائل�وإمكانيات،�يشهد�لهم�الغـرب�قبـل���

��العرب�بهذا�الصنيع�الفذّ.
للعرب�في�الدراسات�نفسه�يعترف�بهذا�التّميز�والتّفرد،�ويعترف�بالسبق��ونجد�فيشر

اللّغوية�عامة�والمعجمية�خاصة،�ويعترف�أن�للعرب�ما�يكفي�من�المعاجم�وهـي�فـي���
ب�ال�يوجد�عوج�لمعجمات�عربية�يصـنّفها�العـر��«غنى�للمزيد�من�التّأليف:�إذ�يقول:�

ت�وال�سيما�أن�كثرة�المعجمات�العربية�الكبيرة�الّتي�صنّفها�العرب�والّتي�بقي�والغربيون
في�متناول�أيدي�العرب�والمستشرقين�إلى�يومنا�هذا،�كثيـر�كامـل�التّعجـب...�وإذا����
استثنينا�الصين،�فال�يوجد�شعب�آخر�يحقّ�له�الفخار�بوفرة�كتب�علوم�اللّغة،�وشـعوره��
المبكر�بحاجته�إلى�تنسيق�مفرداتها،�بحسب�أصول�وقواعد�غير�العرب،�وقـد�يرجـع���

عند�العرب�نهوضا�مبكّرا�ملؤه�النّشاط�والحاجة�إلى�التّفرقة�النّهوض�بالدراسات�اللّغوية�
بين�الفصيح�ومختلف�اللّهجات�وبينه�وبين�اللّغة�الفارسية،�ذلك�فضال�عما�للعـرب�مـن���
نزعة�إلى�التّفقّه�في�اللّغة،�تلك�النّزعة�الّتي�تجلّت�مبكّرة�فـي�تفسـير�القـرآن،�وفـي�����

��86»دراسته�دراسة�لغوية.
صرح�به�فيشر�خير�دليل�على�أن�المستشرقين�لم�ينطلقوا�من�العـدم���وعليه،�فإن�ما

في�تأليف�معاجمهم،�وإنّما�أخذوا�من�الجهود�العربية�مـادتهم�واتّخـذوها�قاعـدة�فـي�����
)�مصدرا�مـن��220صناعتهم�المعجمية،�فــ�فيشر�مثال�اعتمد�على�مائتين�وعشرين�(

وكتب�األحاديث�وغيرها�وجمـع���معاجم�ودواوين�وكتب:�نحو،�صرف،�بالغة،�تفسير،
��ألفاظها�وتراكيبها�وأساليبها،�وتتبع�تغيراتها�عبر�مختلف�المراحل.

أن�اللّغة�العربية�إذا�كانت�في�حاجة�إلى�معجم�فهـي���وعلى�هذا�األساس�يرى�فيشر
��87الية:�في�حاجة�إلى�معجم�جديد�يشتمل�األسس�التّ

��

��

��
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�اال �لـ�فيشرستدراكات�واإلضافاومن �تنقص�المعاجم��ت�الجديدة والّتي�رأى�أنّها
�التّاريخي� �بالوجه �تأثّره جلي� �بشكل �عكست �والّتي �الكمال �درجة �إلى �لتصل العربية

ماذج�المقارن�الّذي�اتّسمت�به�الدراسات�اللّغوية�الحديثة�مطلع�عصر�النّهضة،�اخترنا�النّ
ة�على�سبيل�المثال�ال�الحصر:اآلتي��

ماد�*ة�أب:د��

�من��يرى�فيشر �المحدود �الدخول�في�غير �هو األصلي� �ومعناها سامي� �أصلها أن
��89تربطها�صلة�قرابة�باللّغات�السامية�األخرى�نحو:��"أبد"،�ولفظة�88الزمان�أو�المكان�
��المعنى��اللّفظ��اللّغة�السامية

أبد���ةاألثيوبي�abda>�دىضّل�وسار�على�غير�ه��
تُأبا��ةاألكاديAbatuتضييع���
تُ���ةالعبرينَابnabutuهروب���
��<abadأبد���ةرامياآل

�داُبEbad>��
��ضاع�هلك

أ�س�ا����م�
�ر���ّ��ا�ّ

��ر��ّ�� ا�ّ

The historical

��ّ�� �ا"!
The 

etymological

�ا�ّ�$ر�#ّ�
The flexional

�ا&��و%ّ�
The stylistic

ّ��ا�ّ��%�ر 
The 

Semasiological

� ا�ّ�'وّ�
The Syntactical

��ّ�� ا�%�

The 

phraseological
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في�ز�عليها�فيشر�كما�تعد�قضية�التّطور�الداللي�من�أهم�الظّواهر�اللّغوية�الّتي�ركّ�
��90الّتي�تعددت�معانيها�على�النّحو�اآلتي:��"تأبد"معجمه�نذكر�منها�

��

��������دتأب��
��
��
��

��تطور�معناها�كاآلتي:�"تَأبد"كلمة�
تأبد�توحش،�أي�عاش�في�القفار�ثم�ترهب،�أي�عاش�كالراهب�في�القفار�ثم�تعـزب��

��كالراهب.
ة�التّأصيل�حيومن�المفـردات��كما�شغلت�قضي�التّاريخي�ا�في�المعجم�اللّغويا�كبيرز

ية�المتنوعة،�ولـم�تحتـو�عليهـا����نتيجة�استقرائه�للمصادر�العرب�الّتي�استخرجها�فيشر
��91المعاجم�نجد:�

�أراَد� �َ�ْرٌد، أَراَد
  َ�ْردٌ�

�ھ��/��ا��ّ.��ا�#�ر�ّ���أ$�ٌل�'ر,�������ر�ّ�/����1  

��  أْ�َ���ْ��ُو
��  أْ�َ���ْ��ُو

.��ر�ّ�/����إ��4أْ�َ���ُ�ون���ّر%%��  
  أ���ن:����ء                       

  أ���ن�1ون
  1ُوْن:��َون                       

.�����و ��أْ�َ� 4���� �وھذا ��زرّق �ا��ّون، �وّي��� �و����ھ
    

�ر�ّ�����ّر%���ر%1ّ�.  آھ�دال/����1  
  آھن:�'د�د                   

  آھ�دال
    دال:�!�رة                   

  وھ���دّل�@���4وع��ن�ا�ّ!�ر��!%<�ُ$ْ�ب�1��'د�د

� ���

�تأبدت�البهيمة،�توحشت�ونفرت

�ناس:�عاش�في�القفار�تأبد  :�ترهبتأبد

:�التعزب�واالبتعاد�عن�النّساء�تأبد

وعدم�الزواج،�ومنه�سمي�الراهب�

 راهبا�ألنّه�أبدا�أعزب.
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ر)�على�اللّغـة�العربيـة�وعلـى�الصـناعة�����ولعّل�من�أهم�انعكاسات�معجم�(فيش
المعجمية�العربية�أنّه�شحن�همم�اللّغويين�العرب�في�الحذو�حـذوه،�وزادت�رغبـتهم���

�ى�األسس�والمعايير�الّتي�أقرها�فيشـر�الجانحة�في�وضع�معجم�للّغة�العربية�يبنى�عل
تشرق�األلماني�أثر�هذا�المسولعّل�من�المحاوالت�والجهود�الّتي�سعى�أصحابها�اقتفاء�

بدعم�من�مجمع�اللّغة�العربية�بالقاهرة�إلى�وضع�معجـم���نجد�محمد�حسن�عبد�العزيز
لم�يكن�اهتمامي�بالمعجم�التّاريخي�وليـد��«تاريخي�للّغة�العربية،�وهذا�ما�يؤكّده�قائال:�
م،�بل�يعود�إلى�ما�يزيد�على�ثالثة�2000مشروع�المعجم�التّاريخي�للّغة�العربية�عام�

عقود�حين�كنت�محررا�بمجمع�اللّغة�العربية�بالقاهرة،�وكنت�أعمل�آنـذاك�بـالمعجم���
الكبير،�وقد�شدني�موضوع�المعجم�التّاريخي�حين�توافرت�لي�فرصة�االطّالع�علـى��
قرارات�المجمع�ومناقشته�حوله،�بل�توافرت�لي�فرصة�أخرى�لالطّالع�على�مشروع�

ائقه،�ومنها�جذاذاته�ومكتبته�النّفيسة�الّتي�أهـداها��المستشرق�األلماني�أ.�فيشر�بكّل�وث
��92»إلى�المجمع.

لقد�عرض�محمد�حسن�عبد�العزيز�آماله�وطموحه�في�وضع�(المعجم)�في�مؤلّفـه��
الوثـائق�والمعجـم،�وسـرد�اآلليـات������)المعجم�التّاريخي�للّغـة�العربيـة��الموسوم:�(

يخيـة�تأصـيلية�لأللفـاظ����واإلجراءات�الّتي�سيعمل�بها،�فقد�عرض�فيه�دراسـة�تار�
العربية،�والّتي�تتبع�فيها�مختلف�التّغيرات�الّتي�شهدتها�معانيها�عبر�مختلف�العصـور��
��والرجوع�بها�إلى�األصل،�ومن�هذه�األلفـاظ�نجـد:�السياسـة،�الحكومـة،�الزنـار�����

�93الحاجب،�ترجمان�وزارة....�إلخ. ���
النّـور�بعـد،�أال�وهـو�����ومن�الجهود�أيضا�مشروع�ضخم�لم�يكتب�له�أن�يعرف

-�1927(�رة�اللّغوية�العربية�للدكتور�عبـد�الـرحمن�الحـاج�صـالح����مشروع�الذّخي
��م1986)�الّذي�عرضه�على�مؤتمر�التّعريب�والّذي�انعقد�بــ(عمان)�فـي��م2017

ثم�عرضه�على�المجلس�التّنفيذي�للمنظّمة�العربية�للتّربية�والثّقافة�والعلوم�في�ديسمبر�
والّذي�يهدف�إلى�إحصاء�جميع�مفردات�اللّغة�العربية�الفصيحة�والمسـتعملة��م�1988
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المتداولة�قديما�وحديثا�من�العصر�الجاهلي�إلى�العصر�الحالي،�وحوسبتها�إلنشاء�بنك�
��94لغوي�سهل�لالطّالع�واالنتفاع�به.�

ـ��� ى�ومن�ذلك�أيضا�مشروع�معجم�الدوحة�التّاريخي�للّغة�العربية�الّـذي�يهـدف�إل
إحصاء�اللّغة�العربية�عبر�مختلف�العصور�ومختلف�التّطورات�الّتي�عرفتها�مفرداته�

��م.2013ماي��25صوتيا�وصرفيا،�نحويا،�ودالليا،�والّذي�انطلق�االشتغال�فيه�في�
وتبقى�جميع�المؤسسات�والهيئات�العلمية�في�جميع�األقطار�العربية�تسـعى�إلـى���

تحقيق�هذه�المشاريع�وبناء�معجم�تاريخي�للّغة�العربية،�كما�تنسيق�الجهود�فيما�بينهما�ل
يحتاج�إلى�إسهام�جميع�اللّغويين�والباحثين�العرب�والتّفاعل�فيما�بينهم�وتضافر�جميـع��

��الجهود�في�سبيل�تجسيد�هذه�المشاريع�اللّغوية�خدمة�للّغة�العربية�لغة�الضاد.
العربية�الّتي�ألّفهـا�المستشـرقون���صفوة�القول،�يمكن�أن�نخلص�إلى�أن�المعاجم�

والّتي�أسهمت�في�خدمة�اللّغة�العربية�وآدابها�تنوعت�مناهجها�اللّغوية�تبعـا�لتطـور���
��95وتقدم�األبحاث�اللّغوية�أهمها:�

��/�المنهج�التّاريخي:�نحو.��1

��)؛م1949-�1865المعجم�اللّغوي�التّاريخي�لـ(أوجست�فيشر)�(�-�
�-�ة�الفصحى�(فريق�من�المستشرقين�منهم:�أنطـوان���المعجم�التّاريخيللّغة�العربي

��.شيتاو�وهلموت�شيه)
2المنهج�الوصفي�/��:��
��معجم�العربية�المعاصرة:�هانزفير.�-�
3�-�المنهج�اإلحصائي:�
��م؛1863)�نشر�م1897معجم�القرآن�والمعلّقات�غوتولد�(ت:��-�
)�طبـع��م1831-�1742معجم�أشهر�أدباء�وكتب�العرب:�برزد�دي�روسـي�(��-�
��م.1807
��
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��:�المنهج�اإلحصائي�ذو�الحقل�الداللي�الواحد�-�4
)�م1883-�1820المعجم�المفصل�بأسماء�المالبس�عند�العرب:�رينهارت�دوزي�(�-�1
��مثل،�(اإللطماق،�اآلشاح،�األنتاري�أو�األنطاري،�البابوش�أو�البابوج...�إلخ).�96

��معجم�األلوان�في�الشّعر�العربي�أ.�فيشر.�-�2
��:/التّأصيل�المقارن�لأللفاظ�المعربة5
مثل،�األلفاظ�اآلرامية�في�القرآنية�فرنكل.�كما�عرفت�هذه�المعاجم�تنوعا�في�طبيعة��

��التّصنيف�منها:
1� �نشر �بوتر �ورتبوه إنجليزي� عربي� �معجم �مثل، �التّرجمة: �م1893(/ (Arabic�

English�dictionary��
ر�معجم�البلدان�لياقوت�الحموي�لـ:�/�االختصار:�مثل،�مراصد�االطّالع:�مختص2

��).م1861-�1802شاودور�وجوسينبول�(
�مئتين�3 �أحصى �دوزي) �لــ(رينهارت �العربية �المعاجم �تكملة �االستدراك: /

��97مثل:�أجزاء،��10مستدركا�على�(لسان�العرب)�و(تاج�العروس)�في�
��to�choose,�prefer,�give,precedence98أثر:���-�
�-���:جُأجBrackish�or�bring�(water)��
�-��:وابتسام�مبسم�تبسsmile�
��to�announce�good�Neposبشر:��-�
��cheerfulness�of�face,�affability�:�gentlenessبشاشة:��-�
�to�crownتتوج:��-�
���Snow:ثلج:�ج:�ثلوج�-�
�-��:نَّة:�ج�جنّات�وجِنَانجGarden��
��/�النّشر.�نحو:4

1�-� �سنة �قديم عربي� �1871معجم �طرف �من �(م �وسكيابارلي) -�1841(سلسينو
��).م1991
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م�من�طرف�(مايتولومسدن)�(ت:�1811قاموس�المحيط�(للفيروز�آبادي)�عام��-�2
��).م1835
معجم�البلدان�(لياقوت�الحموي)�في�عدة�مجلّدات�من�قبل�(جرج�وليام�فريتاغ)��-�3

�).م1788�-1861(
��المعجم�المفهرس�لأللفاظ�الحديثة�ل.�آى�.فيسنك./�الفهرسة:�5
��خاتمة:ال

����اللّغـوي�استقراء�المستشرقين�للتّـراث�العربـي�تأسيسا�إلى�ما�سبق�نخلص�إلى�أن
واألدبي�واكتشاف�دوره�وكنوزه�المدفونة�الّتي�عكست�ثراء�وغنى�الحضـارة�العربيـة���
واإلسالمية�إلى�الحد�الّذي�أدى�بهؤالء�المستشرقين�إلى�التّعلّق�باللّغة�العربيـة�وزادهـم���

ا�لدراستها�واكتشاف�أسرارها�وخصائصها�على�اختالف�لهجاتهـا�وتجليـة���حبا�وتشوق
الكثير�من�غوامضها،�ورغم�الشّكوك�الّتي�حامت�حول�هذا�االهتمام�على�أنّه�لـم�يكـن���
حبا�في�اللّغة�العربية�وخدمة�لها�إلّا�أنّه�من�اإلجحاف�أن�ننكر�ما�كان�لهـذه�الدراسـات���

لّغة�العربية�وعلومها�وآدابهـا،�بحفـظ�موروثهـا����والجهود�من�انعكاس�إيجابي�على�ال
�وإحياء�وبعث�جهود�علمائنا�األجلّاء�من�جهة،�وترقية�اللّغة�العربية�ونشرها�مـن�جهـة��

��أخرى.
��
��
��
��
��
��
��

��
��
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الحـديث،�دار�اإلرشـاد����لك�بن�نبي،�إنتاج�المستشرقين�وأثره�في�الفكر�اإلسالميما�/20

��.م1969ه/1،�1388بيروت،�ط
21/�د�حسن�عبد�العزيز،�المعجم�التّمحمللّ�اريخيـ��غة�العربي الم�ة�وثائق�ونمـاذج،�دار�الس

��م.1�،2008ط
لمستشـرقون�نموذجـا�)���ة��عند�غير�المسلمين�(اغة�العربيمحمد�خداش،�االهتمام�باللّ�/22

وليم�ضمن�أشغال�المؤتمر�الدة�بالتّعاون�مـع�منظّمـة�اليونسـكو�����بحث�مقدالثّالث�للّغة�العربي
ة�العربية�للتّربيـة�والثّقافـة�والعلـوم،�واتّحـاد������ومكتب�التّربيلدول�الخليج،�والمنظّمة��العربي

��.م2014هـ/�1435الجامعات�العربية،�دبي،�
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،�دار�المنـار��قزوق،�االستشراق�والخلفية�الفكرية�للصراع�الحضاريمحمود�حمدي�ز�/23
��م.1989ه/�2�،1409للطّباعة�والنّشر�والتّوزيع،�القاهرة،�ط

محمود�فوزي�حمد،�اتّخاذ�العربية�لغة�لتدريس�العلوم�في�التّعليم�العالي،�مجلّة�اللّسـان���/24
للتّربية�والثّقافة�والعلوم،�مكتب�تنسيق�التّعريـب���العربي،�جامعة�الدول�العربية،�المنظّمة�العربية

��.م24�،1985العدد�
مصطفى�السباعي،�االستشراق�والمستشرقون�(ما�لهم�وما�عليهم)،�دار�الوراق�للنّشر��/25

والتّوزيع،�المكتب�اإلسالمي��.��
إلكترونـي��نظام�الدين�إبراهيم�أوغلو،�أهمية�اللّغة�العربية�وكيف�يمكن�تعلّمها،مقـال���/26

�� �الموقـع: �في -niwamettin.net/tr/arapca-makale-arastirma/arapcaninمنشور
onemi.h��
،�مكتبـة��إنجليزي�قاموس�عربي�،وليم�طمسن�ورتبات،�يوحنا�ورتبات،�هرفي�بورتر/�27

��.،�(د.ت)5لبنان،�بيروت،�ط
��.م4�،2004يحيى�مراد،�أسماء�المستشرقين،�دار�الكتب�العلمية،�بيروت،�ط��/28
��م.1929را،�تاريخ�دارسة�اللغة�العربية�في�أوربا،�مطبعة�الشباب،�القاهرة�ييوسف�ج�/29
يوهان�فوك،�تاريخ�حركة�االستشراق،�الدراسات�العربية�واإلسالمية�حتّى�بداية�القرن��/30

�2العشرين،�نقله�عن�األلمانية:�عمر�لطفي�العالم،�دار�المدار�اإلسالمي،�بيـروت،�لبنـان،�ط��
��.م2001

31: � Le� Petit� Robert,� Dictionnaire� de� la� langue� française,� DicoRobert,�
Montréal,�Canada,1993����

�
�
�
�
�
�




	�د�����ء��  ا�����اق�وا�����اب���������ا����ّ

 

358 

��:الهوامش

��.850م،�ص�2004سهيل�إدريس،�المنهل:�قاموس�فرنسي�عربي،�دار�الكتاب،�دط،�.1
�Leينظـر:���������.�2 Petit� Robert,� Dictionnaire� de� la� langue� française,� DicoRobert,� � �

Montréal,�Canada,1993,�p.�1548.��
���.378،�ص�4م،�ط1997أحمد�حسن�الزيات،�تاريخ�األدب�العربي،�دار�المعرفة،�مصر،�.�3
اإلنشاء)،�ترجمة:�كمال�أبو�ديب،�مؤسسة�األبحـاث���-�السلطة�-�إدوارد�سعيد،�االستشراق�(المعرفة.�4

��.38،�ص�2م،�ط�19845العربية،�بيروت،��
،�ص�7م،�ط�2005وارد�سعيد،�االستشراق،�ترجمة:�كمال�أبو�ديب،�مؤسسة�األبحاث�العربيـة،��إد.�5

120.��
��.6،�ص�4م،�ط�2004يحيى�مراد،�أسماء�المستشرقين،�دار�الكتب�العلمية،�بيروت،�.�6
7�.��الحـديث،�دار�اإلرشـاد،�بيـروت�����مالك�بن�نبي،�إنتاج�المستشرقين�وأثره�في�الفكـر�اإلسـالمي

���.5،�ص�1م،�ط1969ه/1388
علي�حسني�الخربوطلي،�المستشرقون�والتّاريخ�اإلسالمي،�المجلس�األعلى�للشّؤون�اإلسالمية،�ص�.�8

25�،26.��
���.13م،�ص�2001هـ/�1�،1422عادل�األلوسي،�التّراث�العربي�والمستشرقون،�ط.�9

الـوراق�للنّشـر���ينظر:�مصطفى�السباعي،�االستشراق�والمستشرقون�(ما�لهم�وما�علـيهم)،�دار��.�10
��.17�،18والتّوزيع،�المكتب�اإلسالمي،�ص�

-�378،�ص�1996،�دار�البشـير،��1إسماعيل�أحمد�عمايرة،�بحوث�في�االستشـراق�واللغـة،�ط��.�11
379.��
��.14،�ص�1929را،�تاريخ�دارسة�اللغة�العربية�في�أوربا،�مطبعة�الشباب،�القاهرة،�ييوسف�ج.�12
��.8�،9صمالك�بن�نبي،�المرجع�السابق،�.�13
��.18�،19ينظر:�مصطفى�السباعي،�المرجع�السابق،�ص�.�14
��.20�،21�،22�،23�،24ينظر:�المرجع�نفسه،�ص�.�15
،�دار�الكتاب�اللّبناني،�مكتبـة��10أنور�الجندي،�الفصحى�لغة�القرآن،�الموسوعة�العربية�اإلسالمية�.�16

حمـد،�اتّخـاذ�العربيـة�لغـة�����.�محمود�فوزي�304م،�ص�1982ه/�1402المدرسة،�بيروت،�لبنان،�
لتدريس�العلوم�في�التّعليم�العالي،�مجلّة�اللّسان�العربي،�جامعة�الدول�العربية،�المنظّمة�العربية�للتّربيـة��

��.85م،�ص�24�،1985والثّقافة�والعلوم،�مكتب�تنسيق�التّعريب،�العدد�
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يمكن�تعلّمها،مقال�إلكترونـي�منشـور�فـي����.�نظام�الدين�إبراهيم�أوغلو،�أهمية�اللّغة�العربية�وكيف�17
،��نقال�عن:�niwamettin.net/tr/arapca-makale-arastirma/arapcanin-onemi.hالموقع:�

��.133نذير�حمدان،�اللّغة�العربية،�ص�
��.305المرجع�نفسه،�ص�.أنور�الجندي،�18
��.302نفسه،�ص��.�19

��.305نفسه،�ص�.�20
مجلّة�المورد،�المجلّد�الخامس�العـدد���،س"،ترجمة:�عبد�الوهاب�األميرمقدمة�"مد�القامو�،إدوارد�لين.�21
��.43ص�م،1976ه/�1316دار�الحرية�للطّباعة،�بغداد،�الجمهورية�العراقية،�،2
��.306،�ص�.�أنور�الجندي،�المرجع�السابق22
��.304نفسه،�ص�.�23
��.302نفسه،�ص�.�24
��.��86،�ص�24مجلّة�اللّسان�العربي،�العدد�.�25
��.304ينظر:�أنور�الجندي،�الفصحى�لغة�القرآن،�ص�.�26
أحمد�عطية�رمضان،�موقف�المؤرخين�العرب�من�كتابات�المستشرقين،�بحث�مقدم�إلـى�مـؤتمر���.�27

��.30�،32م،�ص�1987اتّحاد�المؤرخين�العرب�ببغداد،�ديسمبر�
��.103إدوارد�سعيد،�المرجع�السابق،�ص�.�28
الستشراق�وأثرها�في�األدب�العربي�المعاصر،�دار�الفكر،�القـاهرة،�دط��أحمد�سمايلوفتش،�فلسفة�ا.�29

��.166م،�ص�1998
��.167نفسه،�ص�.�30
��.303إسماعيل�أحمد�عمايرة،�بحوث�في�االستشراق�واللغة،�ص�.�31
الحاج�سالم�الساسي،�نقد�الخطاب�االستشراقي:�الظّاهرة�االستشـراقية�وأثرهـا�فـي�الدراسـات�����.�32

��.130،�ص�1�،2002،�ج1ر�المدار�اإلسالمي،�ليبيا،�طاإلسالمية،�دا
دار�المنـار���ينظر:�محمود�حمدي�زقزوق،�االستشراق�والخلفية�الفكرية�للصـراع�الحضـاري،��.�33

���.84...71ص��م،1989ه/�2�،1409للطّباعة�والنّشر�والتّوزيع،�القاهرة،�ط
ة�العربية�(المقدمـة)،�إخـراج�وتصـحيح:����لالطّالع�أكثر�ينظر:�برجستراسر،�التّطور�النّحوي�للّغ.�34

،�وأصول�نقد�النّصوص�4م،�ص2003ه/�4�،1423رمضان�عبد�التّواب،�مكتبة�الخانجي،�القاهرة،�ط
/�إعداد�وتقديم�1931�/1932ونشر�الكتب،�محاضرات�المستشرق�األلماني�برجستراسر�بكلّية�اآلداب،�

��.5م،�ص1969محمد�حمدي�البكري،�مطبعة�دار�الكتب،�القاهرة،�
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رائد�أمير�عبد�اهللا،�المستشرقون�األلمان�وجهودهم�تجاه�المخطوطات�العربية�اإلسالمية،�مجلّة�كلّية�.�35
��.14م،�ص�2014ه/�1435)،�15/1العلوم�اإلسالمية،�المجلّد�الثّامن،�العدد:�(

جـا�)،�بحـث�مقـدم����محمد�خداش،�االهتمام�باللغة�العربية��عند�غير�المسلمين�(المستشرقون�نموذ.�36
ضمن�أشغال�المؤتمر�الدولي�الثّالث�للّغة�العربية�بالتّعاون�مع�منظّمة�اليونسكو،�ومكتب�التّربية�العربـي��

هــ/��1435لدول�الخليج،�والمنظّمة��العربية�للتّربية�والثّقافة�والعلوم،�واتّحاد�الجامعات�العربية�،�دبي،�
حركة�االستشراق،�الدراسات�العربية�واإلسالمية�حتّـى���.�نقال�عن�يوهان�فوك،�تاريخ4م،�ص�2014

�2بداية�القرن�العشرين،�نقله�عن�األلمانية:�عمر�لطفي�العالم،�دار�المدار�اإلسالمي،�بيروت،�لبنـان،�ط�
��.251�،252�،254�،256م،�ص�2001

م�8�،1992،�طينظر:�إبراهيم�أنيس،�في�اللّهجات�العربية،�مكتبـة�األنجلـو�المصـرية،�القـاهرة����.�37
��.13ص
��.37عادل�األلوسي،�التّراث�العربي�والمستشرقون،�ص�.�38
��.28(د.ط)،�(د.ت)،�ص��،ا،�تاريخ�دراسة�اللغة�العربية�في�أوروباريوسف�جي.�39
،�ص�3�،1991دار�المشرق،�بيـروت،�ط��،)1925-�1800و،تاريخ�اآلداب�العربية�(خلويس�شي.�40

294.��
��.7،�ص�1�،1976مجمع�اللغة�العربية،�القاهرة،�ط�،اريخيأ.�فيشر،�المعجم�اللغوي�الت.�41
��.297)،�ص�1925-�1800لويس�شيخو،�تاريخ�اآلداب�العربية�(.�42
��.298المرجع�نفسه،�ص�.�43
��.297المرجع�نفسه،�ص�.�44
��.340تاريخ�اآلداب�العربية،�ص��،لويس�شيخوو�،7أ.�فيشر،المعجم�اللغوي�التاريخي:�ص��.45
��.384ص��جع�نفسه،المرلويس�شيخو،�.�46
��.14ص�.�نفسه،�47
��.20ص��،،�تاريخ�دراسة�اللغة�العربية�في�أوروبارايوسف�جي.�48
��.119-�118،�ص�المرجع�السابقلويس�شيخو،�.�49
��.120-�119،�ص�المرجع�نفسه،�ص�....،�ولويس�شيخو،�المرجع�السابقا،�رينظر:�يوسف�جي.�50
��.341،�ص�نفسهلويس�شيخو،�.�51
��.341نفسه،�ص�.�52
��.45-�44ص�المرجع�السابق،�ا،�ريوسف�جي.�53
��.387ص�المرجع�السابق،�لويس�شيخو،�.�54
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��435نفسه،�ص�.�55
��.31،�ص�3�،1992إسماعيل�عمايرة،�المستشرقون�والمناهج�اللغوية،�دار�حنين،�عمان،�ط.�56
��.31نفسه،�ص�.�57
58�.عبد�الحسن�عبالبحث�اللّ�،وينياس�الجمل�الزـ���في�دراسـات�ا��غوي ة�لمستشـرقين�األلمـان�العربي

ريفي،�جامعة�الكوفة�غافل�الشّ�ةد�عبد�الزهرة)�إشراف:�محمغة�العربيأنموذجا،�(رسالة�ماجستير�في�اللّ
30،�ص�م2010ة�اآلداب،�كلي.��
��.31إسماعيل�عمايرة،�المستشرقون�والمناهج�اللغوية،�ص�.�59
��.46لويس�شيخو،�تاريخ�اآلداب�العربية،�ص�.�60
��.125-�124،�ص�نفسه.�61
��.307،�ص�هنفس.�62
��.303نفسه،�ص�.�63
��.7،�ص�اريخيالتّ�غويأ.�فيشر،�المعجم�اللّ.�64
��.7المصدر�نفسه،�ص�.�65
��.22.23ة�في�أوروبا،�ص�غة�العربيا،�تاريخ�دراسة�اللّريوسف�جي.�66
��.123لويس�شيخو،�تاريخ�اآلداب�العربية،�ص�.�67
يوسـف��و�.6أ.�فيشر،�المعجم�اللغوي�التـاريخي:�ص��و�،302-�301نفسه،�ص��جعينظر:�المر.�68
��.43ا،�تاريخ�دراسة�اللغة�العربية،�ص�رجي
��.390لويس�شيخو،�تاريخ�اآلداب�العربية،�ص�.�69
��)،�ص�(هاريخيالتّ�غويأ.�فيشر،�المعجم�اللّ.�70
71�.305ص�،�ةلويس�شيخو،�تاريخ�اآلداب�العربي.��
��.47نفسه،�ص��.72
��.438نفسه،�ص��.73
��.304نفسه،�ص��.74
��.125نفسه،�ص��.75
��.389نفسه،�ص��.76
��.389نفسه،�ص��.77
��.16نفسه،�ص�.�78
��.23ص��،ا،�تاريخ�دراسة�اللغة�العربية�في�أوروباريوسف�جي.�79




	�د�����ء��  ا�����اق�وا�����اب���������ا����ّ

 

362 

80�.أ.�فيشر،�المعجم�اللّو�.439ص��،ةينظر:لويس�شيخو،�تاريخ�اآلداب�العربيـ��غوي ،�ص�اريخيالتّ
7.��
ى�بدايـة��ة�في�أوروبا�حتّة�واإلسالميراسات�العربيالد�،يخ�حركة�االستشراقينظر:�يوهان�فوك،تار.�81

��.35-�23/33-�21ص��،القرن�العشرين
��.مة)،�بتصرف(المقد�،اريخيالتّ�غويالمعجم�اللّ�،أ.�فيشر.�82
ـ�سماعيل�عمايرة،�المستشرقون�والمناهج�اللّ.�إ83 المعجـم�اللّ��،فيشـر�.�أ�.45-�22ص��ة،غوي�غـوي�
��.مة)،�بتصرف،�(المقداريخيالتّ
ـ�غة�العربيللّ�اريخيمحمد�حسن�عبد�العزيز،�المعجم�التّ.�84 م1�،2008الم،�طة�وثائق�ونماذج،�دار�الس�

��.،�بتصرف29ص�
��.،�بتصرف21-�7،�ص�اريخيالتّ�غويأ.�فيشر،�المعجم�اللّ.�85
��.4-�1المصدر�نفسه،�ص�.�86
��.،�بتصرف22نفسه،�ص�.�87
��.32نفسه،�ص�.�88
��.،�بتصرف32نفسه،�ص��.89
��.،�بتصرف36-�33نفسه،�ص�.�90
��.،�بتصرف22-�21نفسه،�ص�.�91
��.12-�11محمد�حسن�عبد�العزيز،�المعجم�التاريخي�للغة�العربية�وثائق�ونماذج،�ص�.�92
��.243نفسه،�ص�.�93
94�.حاج�صالح،�بحوث�ودراسات�في�اللّالحمن�ينظر:�عبد�الرائـر��ة،�موفم�للنشر،�الجزسانيات�العربي

��.414-�395،�ص�1،�ج2012(د.ط)،�
95�.ينظر:�عبد�الحسن�عبويني،�البحث�اللّاس�حسن�الجمل�الزفي�دراسات�المستشرقين�األلمـان���غوي

30ة�أنموذجا،�ص�العربي.��
96�.ـ��رينهارت�دوزي،�المعجم�المفص ة�ل�بأسماء�المالبس�عند�العرب،�تر:�أكرم�فاضـل،�دار�العربي

��.51-�50-�49-��48،�صم1�،2012للموسوعات،�ط
��.الصفحات�نفسها�،.�نفسه97
،�مكتبة�لبنان�بيـروت��إنجليزي�قاموس�عربي�،.�وليم�طمسن�ورتبات،�يوحنا�ورتبات،�هرفي�بورتر98
�.3�،20�،52�،57�،78-�2،�(د.ت)،�ص�5ط
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بزغ�نور�الحضارة�العربية�اإلسالمية�في�أصقاع�العالم،�فأنار�عقـول���:صالملخّ
ـة����البشر�ودروبهم،�وأثرت�معجمهم�اللّغوي�بوحيه،�وأصبح�للّغـة�العربيالهي�منز

ته،�فولّد�فضوال�غربية�والفكر�اإلنساني�برما�لمعرفـة��صيت�أثّر�في�اآلداب�العالمي
واالستشراق��سر�هذا�النّجاح�فظهر�االستشراق�أداة�لذلك،�فتعددت�مدارسه�ومناهجه

األلماني�من�بين�النّماذج�الحسنة�لالستشراق،�والمستشرقة�األلمانيـة�(آنـا�مـاري����
شميل)�نموذج�مشرق�لهذه�المدرسة�االستشراقية،�ما�دعانا�إلى�االهتمام�بهـا�وبمـا���

مته�من�خدمات�للّغة�العربية�قدة،�وأعماال�أدبية�وآدابها،�تدريسا�في�الجامعات�الغربي
ة�اإلسالمية�أثرت�بها�المكتبة�العربيما�تأثّر�بعلوم�الشّرق�وأعالمـه��جمة،�متأثّرة�أي

��ومجتمعاته.
الشّرق،�التّراث،�الغرب،�المستشرقون،�اإلنصاف،�األلمـان���:الكلمات�المفتاحية

����شميل.
المعلوم�أن�االستشراق�األلماني�لم�يخضع�لغايات�سياسية�أو�استعمارية��مقدمة:

ـ�في�البلدان�األخرى�وخاصة�األوروأو�دينية�معينة�على�عكس�االستشراق� ـ�ـپ ة�ي
بلد�من�البلدان��ة�أو�أيفألمانيا�لم�تتح�لها�الفرصة�في�أن�تستعمر�البالد�العربي��منها

ة�ولم�تهتميننشر�بالتّبشير�و�اإلسالميفي�الشّرق،�لذلك�لم�تـؤثّر�هـذه����الد�المسيحي
راسات�في�الد�ةيـپاألورواألهداف�التي�كانت�موجودة�في�البلدان�األخرى�وخاصة�
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جريد�غالبا�والـروح��االستشراقية�على�أبحاث�المستشرقين�وظلّت�محافظة�على�التّ
��)1(العلمية.

يـة��األعم�لم�تكن�متّصفة�بروح�العدائفالدراسات�االستشراقية�األلمانية�في�أغلبها�
تجاه�المسلمين�أنفسهم.�كما�أن�االستشراق�األلمـاني���مسواء�كان�ذلك�تجاه�اإلسالم�أ

شـويه�فـي���لم�يعرف�مستشرقين�جعلوا�دينهم�عداء�للعرب�وتعمـدوا�الـدس�والتّ��
دراساتهم�بل�على�العكس�من�ذلك،�فقد�رافقت�دراساتهم�روح�اإلعجـاب�والتقـدير���

ـ��والح أن�مـع�المستشـرق�األلمـاني����ب�واإلنصاف�للدين�اإلسالمي،�كما�هـو�الشّ
��.)شهيد�األدب�العربيـ�(الذي�سمى�نفسه�ب�)رايسكه(المعروف�

�)شـبولر�(و�)هلمـوت�ريتـر��(ثمة�جملة�من�المستشرقين�األلمان�مـن�أمثـال���
قد�اتّصفوا�بالموضوعية�في�أبحـاثهم.�وقـد�شـاركت�النّسـاء������)زيغريد�هونكه(و

األلماني�عميـدة�����ات�في�االستشراق�وشاركن�فـي�الد�راسـات�المختلفـة،�ومـنهن
ماري�شمي(ات�المستشرقات�األلماني� دات�أخريات�مـثلن�االستشـراق���وسي)�2(ل)آنا

رات�بالشّـرق��متأثّ�رجمة�أو�أعمال�أدبية�أخرىأثّر�والتّاأللماني�أحسن�تمثيل�في�التّ
��وغيرهن.�.).أنجليكا�نورث�(و�)اكوبيناتايري(و�)قلزر(مه،�أمثال�وأعال

ـة�الثّ�وممـة��ا�زاد�من�اهتمام�االستشراق�األلماني�بالشّرق�بعد�الحرب�العالمياني
ـ���تتّ واحي�بع�أحوال�العالم�العربي�الحديث�ومستجداته�ودراستها�وتحليلهـا�مـن�النّ

نوا�من�دراسـة��واالقتصادية�والسياسية�والثقافية�وغيرها،�حتى�إنّهم�قد�تمكّالفكرية�
اللّهجات�العربية،�وكان�هذا�االهتمام�طبيعيا�لم�تحمله�هذه�األخيرة�من�ة�والعاميا�جد

��دالالت�اجتماعية�وغيرها.
�)نـاللينو�(و�)بروكلمـان�(ن�المحدثون�أدبهم�على�نهـج��وهكذا�درس�المستشرق

وغيـرهم���)جولـدزيهر�(و�)كراتشكوفسـكي��(و�)جيب(و�)بالشير(و��)يكولسنن�(و
وحتّى�لم�تكد�جامعة�عربييخلو�من�أثر�هؤالء�ة�وإسالمي�ة�وال�باحث�عربي�إسالمي

��)3(وطريقتهم�ومنهجهم.
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مـن�أعـالم�المدرسـة�����)آنّا�ماري�شـميل�(على�أن�نركّز�في�هذا�الصدد�على�
ة�والفارسـية��درست�العربي�أيرفورت�في�ألمانيا�ثمم�في�1922ولدت�عام��األلمانية

ركية�وتاريخ�الفن�اإلسالمي�في�جامعة�برلين،�وحصلت�علـى�دكتـوراه�فـي����والتّ
دور�السلطان�في�مصر�في�أواخـر�عصـر���(العلمية��برسالتها�م�1943الفلسفة�عام
��.)المماليك

حصلت�على�شهادة�الدة�من�جامعـة�هـا��كتوراه�المؤهمبورغ�عـام�لة�لألستاذي�
من�نفـس�الجامعـة����)تاريخ�األديان(�الدينلى�شهادة�دكتوراه�في�علوم�م�وع1946
ة�فـي�بـون���راسات�اإلسالميم�وقد�درست�في�جامعة�أنقرة�وجامعة�الد�1951عام

م،�نالت�عدة�شهادات�وأوسمة�تقدير�من�1992وجامعة�هارفرد�إلى�أن�تقاعدت�عام�
ب�أوبساال،�بيشاور،�إسالم�أباد��ندـجامعات�السويد�وسيلك�بتركيا.الس��

كل�هذا�لم�يمنعها�من�اإلبداع�األدبي�والفني�واالهتمام�بالشّرق�وأعالمه�وأحواله�
راسات�حول�اإلسالم�والتّصوة�واالنمنها�العديد�من�الدة�ومـن��ـگـف�باأللمانيليزي

ة�الذي�ترجم�إلى�عدة�لغات�منها�الفرنسـي��)وفية�في�اإلسالماألبعاد�الص(أهم�كتبها:�
كما��)د�إقبالمحم(ي�عند�الديندراسة�في�الفكر��)جناح�جبريل(والتركية�والفارسية،�و

سـية�والتركيـة�والفرنسـية����ترجمت�كثيرا�مـن�األعمـال�عـن�العربيـة�والفار����
��.ليزيةـگـواالن

عقيـب�عليهـا���في�دراستها�بنقد�أعمال�المستشـرقين�والتّ��متهت�)شميل(لقد�كانت�
ت�كـذلك��فين،�واهتمف�والمتصوكثيرا�بالتّصو�متقييمها�حتّى،�وقبل�ذلك�كانت�تهتو

عالقـة�خاصـة����)لشـميل�(باآلداب�اإلسالمية�كالعربية�والفارسية�والتركية،�وكان�
ر�اإلسـالمي��ويصفها�المفكّ�.ى�وفاتهاالكريم،�غير�أنّها�لم�تشهر�إسالمها�حتّ�بالقرآن

مؤمنة�آل�فرعون�ومن�شدة�اعتقادها�بالقرآن�الكريم�وعمـق��ب�)عبد�الحليم�خفاجي(
بآية�مـن�آيـات����)الشّمس�المنتصرة(رؤيتها�فإنّها�افتتحت�فصال�من�فصول�كتابها�

��).4(القرآن�الكريم�حسب�سياق�كل�فصل
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التـي���ليزيةـگـاالنباأللمانية�و�)وأن�محمد�رسول�اهللا(آخر�بعنوان��ولها�كتاب
األلمانية�،�ما�أثار�غضب�وسائل�األعالم��عبرت�فيه�بصدق�عن�تقديرها�للرسول�

حيث�أنّها�لم�تترك�البحث�العلمـي�والدراسـات����؛فردت�عليهم�قائلة:�"نعم�إنّي�أحبه"
األدبية�وخاصة�اإلسالمية�والكتابة�حتّى�آخر�لحظة�في�حياتها�وعندما�وافاها�األجل�

مانين�سنة،�كان�ذلك�كلّه�عطاء�واجتهـاد�وخدمـة���م�عن�عمر�يناهز�الث2003ّسنة�
تلـى��ت�أن�تُللشّرق�العربي�اإلسالمي�في�دراسة�منهجية�علمية�وموضوعية.�أوص

صورة�الفاتحة�على�قبرها�وقد�رتّل�السأحمد�(يخ�ة�يوم�دفنها�الشّورة�الكريمة�بالعربي
��.)زكي�اليماني

أال�وهـو����هاهناأن�نشير��البد�ر�جديد�طرأ�على�االستشراق�األلمـانيإلى�تطو
جال�ى�منتصف�القرن�العشرين�وقفا�على�الرانخراط�المرأة�في�الحقل�الذي�كان�حتّ

التي�ضربت�أروع�األمثلة�وأحكـم�اآليـات����)آنّا�ماري�شميل(مستشرقة�هي��وأول
��رة�بـالفنون�اإلسـالمية.�كما�كان�لها�معرفة�خية�على�الشّغف�بالحضارة�اإلسالمي

كانت�تراه�معبرا�بجالء�عما�تمـوج�بـه�اللّغـة�����ذيوعلى�رأسها�الخطّ�العربي،�ال
في�تجلي�ة�من�دالالت�رحبة�يسمو�بها�الحرف�العربيدة�نحو�آفـاق��العربياته�المتعد

��)5(�علوية.
وفي�منـه��ة�الصعريف�بكنوز�الشّعر�العربي�وخاصبالتّ�)شميل(هذا�ولقد�عنيت�

الت�ال�تقّل�روعة�عنها�لكنّها�حرصت�على�ترجمته�إلى�عدة�لغات�مع�شروح�وتأوي
ا�يدّلمم�والتّحكّداللة�قاطعة�على�إحاطتها�التّام�م�فيه،�وفي�تدفّة�بالنص��قه�اإلبـداعي

الذي�كانت�تراه�عابرا�للزمن�قادرا�على�البقاء�إلى�ما�شاء�اهللا،�كذلك�تطرقت�إلـى��
�المالئكةنازك��:ترجمة�العديد�من�األشعار�للشّعراء�العرب�في�العصر�الحديث�مثل

��وغيرهم.��..)السياب�وأدونيس
مته�من�تحليالت�وافيـة��وقد�أعطت�نصوص�هؤالء�الشّعراء�أبعادا�أخرى�بما�قد

بي�فـي�ألمانيـا�وعـدد�مـن�دول�����أسهمت�في�زيادة�االهتمام�بدراسة�الشّعر�العر
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ومن�ذلك�قولها:"�ولذلك�حين�دخلت�الجامعة�كنت�متقدمة�في�معرفتي��،)6(ا"ـپأورو
وكتّابا�آخـرين،�ثـم����)أبا�يوسف�البالذري(فيها���لهذه�اللّغة�إلى�الدرجة�التي�قرأت

تعلّمت�بعد�ذلك�بعض�التركية...�وتعرفت�على�الفن�اإلسالمي،�وهكـذا�تطـورت���
��)7(معرفتي�بشكل�منطقي."
نت�زادا�معرفية�حيـث����فقد�كوة�والمفـاهيم�اإلسـالميا�محترما�من�اللّغة�العربي

حصلت�على�إجازة�تدريس�العلوم�العربية�واإلسالمية�في�جامعة�مـاربورج�إلـى���
ينكتوراه�في�العلوم�جانب�حصولها�على�شهادة�الدنـت����الدة،�وعلى�إثـر�ذلـك�عيي
ة�في�جامعة�أستاذة�لتاريخ�األديان�في�كلية�خمـس���أنقـرة�ل�ة�الشّريعة�اإلسالميمـد
تركيا)�لتحظى�بكرسي�(ة�غير�مسلمة�في�دولة�مسلمة�يـپسنوات،�وكانت�أول�أورو

��عيين�في�جميع�الجامعات�األلمانية.لتدريس�الفقه�في�وقت�رفض�طلبها�للتّ
رقية�في�جامعة�عادت�إلى�ألمانيا�كي�تقوم�بتدريس�العلوم�اإلسالمية�واللّغات�الشّ

في�الواليات�المتّحدة��هارفردبون�ولكنّها�لم�تمكث�بها�طويال،�إذ�انتقلت�إلى�جامعة�
كما�شغلت�منصب�مديرة�قسم�الدراسات�الهندوراسية��،م1967األمريكية�وذلك�سنة�

ة�مـن�أحـد���ئلت�ذات�مرن�سنة.�سيالجامعة�حيث�مكثت�هناك�خمسة�وعشربنفس�
؟�فأجابت:�"وأنا�أفخر�بـذلك��هل�تعتبرين�نفسك�مستشرقة�كبار�الباحثين�بالخرطوم:

��).8(فاالستشراق�نافذة�حية�للتّفاهم�بين�األديان�والحضارات�والثّقافات..."
�)الجحـيم�(و)�القـذف�(قتبستين�من�القرآن�الكريم�وهما�كلمتين�م�)شميل(وظّفت�

المعـادي��الستشـراق��دليل�على�التأثّر�واالطّالع�ودعوتها�إلـى�التّفريـق�بـين�ا���
ذي�له�أغراض�عسكرية�وسياسية�وغيرها،�وما�بين�ما�هـو�علمـي���االستعماري�ال

تأثّري.�فالتأثّر�اإليجابي�كان�سمة�للمستشرقة�األلمانية�وكانت�مثـاال�للمستشـرقين���
المنصفين.�فهذه�شهادة�ميشال�جحا�يقول:�"ال�تزال�ماثلة�أمام�نظري�اآلية�الكريمـة��

مونسـتر�"��ت�الشرقية�في�جامعـة��لدرس�في�معهد�الدراساالتي�تزين�حائط�غرفة�ا
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اللَّه�هجو�لُّوا�فَثَما�تُونَمفََأي�غْرِبالْمشْرِقُ�والْم�ِللَّهالتـي��115البقرة�اآلية�"�سورة��و�،
��)9(هانس�فير�شعارا�له."اختارها�

فهي�من�دعاة�الحوار�بين�األديان�ألن�الحوار�بين�الديانات�والحضارات�يـؤدي��
،�وهـي��والحقد�والعنف�والكراهية�وغيرهاالبغضاء��ذخدمة�الحرية�والتّفاهم�ونبإلى�

تنظر�إلى�اإلسالم�على�أنّه�دين�سمح،�فمن�دون�معرفة�متبادلة�ال�وجـود�لتفـاهم���
لمي�الحضاري�الموضـوعي��،�فالتّعامل�الس)10(متبادل،�وال�تحقيق�ألي�سالم�مرجو

��من�سمات�االستشراق�عندها.
،�بروتسـتانية�المـذهب�إالّ�أن���الدينة�باستمرار�على�أنّها�نصراني�)شميل(أكّدت�

ا�انطوى�علـى�الحـرارة���تناولها�للثّقافة�اإلسالمية�بشكل�عام�ومواضيع�اختصاصه
ة�اإليمـان.�وفيمـا�اعتبـر����مسلمة�قويمن�عهما�المرء�عادة�إالّ�تين�ال�يتوقّوالقوة�الل

البعض�أن�أمر�تدينها�بينها�وبين�ربها،�جزم�البعض�على�إسالمها�والبعض�اآلخـر��
آنـا��(على�ترك�األمر�لحدس�القارئ�وذكائه.�كان�خالل�تركيزهم�على�مـا�كتبتـه���

�عتبره�دفاعا�عنه�ضـد�ممن�ذلك�من�ا�عن�النّبي�صلّى�اهللا�عليه�وسلّم�)ماري�شميل
تشويه�صورة�الغرب�له.�أو�ما�كتبته�عن�اإلسالم�مظهرة�عظمته�ومدافعـة�عمـا���

��)11(�.نسب�إليه�من�أفكار�خاطئة�في�الغرب
كانا�دائما�محترمين�في�كتاباتها�وحتّى�في�جّل��-�-فاإلسالم�وشخص�الرسول�

صوف�اإلسالمي�األحيان�مدافعة�عنهما�دفاعا�شرسا�كما�سبق�وأن�أشرنا.�وكان�التّ
اخليـة��صوف�هو�الحياة�الدأقرب�المجاالت�إلى�وجدانها�وعقلها،�فكانت�ترى�أن�التّ

بية�إلـى�أدب�رفيـع���في�اإلسالم،�وأن�المتصوفة�قد�أسهموا�في�تحويل�اللّغات�الشع
األبعاد�(أساسيا�في�هذا�الموضوع�بعنوان��وبليغ.�كتبت�فيه�كتابا�شامال�يعتبر�مرجعا

ة�في�اإلسالمالصوفي�(�����فـي�التّـراث�العربـي�فهي�رأت�في�ذلك�األقرب�واألهـم
��اإلسالمي�تعبيرا�حقيقيا�عن�نفسية�وإحساس�الشّخص�المؤمن.

سيري�في�األديـان�جميعـا���يأكبر�تيار�روحي�"�ه:بأنMystik�ّصوف�يوصف�التّ
يت�هـذه��ه�إدراك�الحقيقة�المطلقة�سواء�سمصوف�بأنّوبمعنى�أشمل�يمكن�تعريف�التّ
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في�أحسن�حاالتهـا���يات�تظّلسمعدما.�إن�هذه�الم�معشقا�أ�منورا�أ�مالحقيقة�حكمة�أ
فة�حقيقة�ال�يمكن�د�معالم�في�الطّمجرالغاية�عند�المتصو�وصفها،�ويمتنـع��ريق�ألن

عبير�عنها�بالمدارك�وباألساليب�العادية،�فال�فلسـفة�قـادرة�علـى�أن����إدراكها�أو�التّ
يهـا،�إن�األمـر�يتطلّـب����تحيط�بمفاهيمها�وال�العقل،�بل�بصيرة�القلب�هي�التي�تجلّ

تجربة�روحانية�ال�صلة�لها�بالمناهج�الفكرية�أو�العقلية�وهـي�تجربـة�إن�سـلكها����
ما�تحـرر�مـن���عن�الحقيقة�المذكورة�يهتدي�بنور�داخلي�يزداد�كلّ�المريد�في�بحثه

��)12(فون."ما�صقل�مرآة�قلبه�كما�يقول�بذلك�المتصوقه�بهذا�العالم�وكلّتعلّ

دليل�على�إحساسـها�وتأثّرهـا�بهـذا�العـالم�����)شميل(مته�فهذا�التّعريف�الذي�قد�
القلب�وحده�يمكن�أن�يدرك�ذلك�ال�المنـاهج�الفكريـة����اجها�بأنـالروحاني،�واستنت

اخلي�ور�الدخص�الوحيد�الذي�يحس�بذلك�النّوالعقلية�والمنطقية.�والمتصوف�هو�الشّ
��وحانية�وقدرتها�على�تفسير�بعض�األشياء.فهي�آمنت�بالر�القلبي

براهيم�وهي�تؤمن�بما�جاء�في�القرآن�الكريم�"�كلمة�طيبة�كشجرة�طيبة�"�سورة�إ
،�وترى�أن�أساس�العلوم�التي�تعرفها�اليوم�وضعها�العـرب�وخصوصـا���23اآلية�

ا�عن�طريق�األندلس�في�القرون�الوسطى�يوم�ـپالحضارة�العربية�التي�دخلت�أورو
الجهل�المطبق.�فهي�تقر�بفضل�العرب�على�العـالم�بأسـره����اـپأوروكانت�تعيش�

باألخص�التي�بنت�حضـارتها�مسـتندة�علـى�الحضـارة�اإلسـالمية�������اـپأوروو
��واالحتكاك�بالمسلمين�في�جميع�المجاالت.

ين�على�نقل�صورة�أمينة�لإلسالم�إلى�قطاع�واسع�مـن�الغـربي���)شميل(عملت�
ما�هو�شائن�وقبـيح���وقعوا�أسرى�اآللهة�الجهنمية�لإلعالم�الغربي�والتي�نعقت�بكّل

اإلسالمي�على�مدار�عقود�من�الزمن�وسيطرة�الكنيسة�علـى�عقـولهم����الدينتجاه�
خت�في�أذهانهم�سموما�الذعة.�وبالروأغشت�على�قلوبهم�ورسا�جوبهت�بـه��غم�مم

الغاية�منه�شغلها�على�تحقيـق���من�اتّهامات�عديدة�إالّ�أنّها�لم�تلتفت�لذلك�إذ�رأت�أن
اإلسالمي�ونبيه�والمسـلمين�مـع����لدينارسالتها�في�إزالة�آثار�التّشويه�التي�لحقت�ب
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ذلك�إنّ�كّل�علمها�أنة�التي�ال�ناقـة��ما�يرجع�لألطماع�السة�والمآرب�األيديولوجيياسي
للشّعوب�فيها�وال�جمل.�كما�أنّها�كانت�عميقة�اإلدراك�لآلثار�المدمرة�التي�نجمـت��

��)13(عن�تعميق�شعور�العداء�بين�الشّرق�والغرب."

ثري�وهو�يتحدث�عن�كتابـات�المستشـرقين�ضـد�اإلسـالم�����فهذا�الزاهد�الكو
حلة�العريـق��الدم�اليهودي�النّ�يهر�المجرزيه�جولد�تومن�أخطر�الفريق�الممو"يقول:

14(بيل�طول�حياته�"في�عداء�اإلسالم�الماضي�في�هذا�الس(�ا�وقفـت��وأمثاله�كثر�مم
مدافعة،�مستنبطة�أحكاما�تدعو�إلى�السلم�والسـالم�واألمـن����)نا�ماري�شميل(آلهم�

��واألمان.
وال�ينبغي�بأي�الطرف�عن�المجهود�الكبير�الذي�بذلـه���حال�من�األحوال�أن�نغض

ة�والفلسفية�إلى�عريكثير�من�المستشرقين�في�مجال�ترجمة�اآلثار�العظيمة�األدبية�والشّ
بالتّاريخ�وبغير�ذلك.�ومن�الخطأ�أن�نضـع�كـل���عريف�ية،�وكذا�التّـپواللغات�األور

���بريطانيـا�وفرنسـا����المستشرقين�في�كفّة�واحدة�ونقذفهم�إلـى�الجحـيم.�صـحيح�أن
استخدمتا�االستشراق�ألغراض�عسكرية�وسياسية�واستعمارية،�ولكن�االستشراق�فـي��

��ون�والعرب�على�حد�سواء.فون�الغربيجوهره�منهاج�علمي�استفاد�منه�المثقّ
الم�"�تمـر�اليـوم���ة�"�الس:"�إن�الحضارة�التي�سارت�على�سنّة�تحي)شميل(ول�تق

نا�نجد�أنفسنا�اليـوم��ة�المواقف،�وأنّب�الفكري�وتبريريصلّبأطوار�من�االنغالق�والتّ
اإلسالم�كشـعار���كبير�أمام�مظاهر�صراع�سياسي�بحت�وأيديولوجي�يستغّل�إلى�حد

��)15(وأصوله."�الدينوهي�أبعد�ما�يكون�على�أسس�

ـ�(تعليقا�على�كتـاب���وأمثال�ذلك�ما�كتبه�ألفريد�جيوم مـن���)د�فـي�مكـة��محم
أثير�والتـأثّر�واالتّصـال���،�ومنهم�من�يختبئ�تحت�عبارة�التّ)مونتجمري�وات(تأليف

الحضاري�وصراع�الحضارات�وغيرها.�وإن�كان�االستشراق�قد�قام�على�أكتـاف��
هبان�والمبشّالرل�األمر�ثماتّصل�من�بعد�بالمستعمرين،�فإنّـه�مـا�زال����رين�في�أو
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حتى�اليوم�يعتمد�على�هؤالء�وأولئك�ولو�أن�أكثرهم�يكرهون�أن�نكشـف�حقيقـتهم���
��)16(�ويؤثّرون�أن�يتخفوا�وراء�مختلف�العناوين�واألسماء.

تميزت�بالحياد�والنّزاهة�والموضـوعية�والتّـوازن،�وبإنصـاف�����)شميل(ولكن�
قـافتين��اإلسالم�وتعاطفها�مع�الشّعوب�اإلسالمية،�فأقامت�جسـورا�متينـة�بـين�الثّ���

األلمانية�واإلسالمية،�وهي�في�كتبها�تدعو�إلى�أن�اإلسالم�هو�السبيل�الوحيد�الـذي��
ألن�التاريخ�يعلمنا�حقيقة�بسيطة��سيرشدنا�إلى�الخالص�ويهدينا�إلى�مصدر�الحقيقة،

قنا�بالمبادئ�وهي�أنّنا�قادرون�على�أن�نتجاوز�المصاعب�والكوارث�إذا�ما�نحن�تعلّ
وحيأغلب�النّالر�ة،�غير�أنديد�مثل�هـذه��اس�تناسوا�اآلن�مع�األسف�الشّة�واإلنساني
ورة�البسيطة�وهذا�الشّيء�خطير.الص��

لة�بصورة�من�التّسامح�اإلسالمي�في�بحر�تلقي�بشباكها�وهي�محم�)شميل(كانت�
ة�الذي�صنعه�العرب�تجاه�الحضارة�اإلسالمية،�فاإلسالم�له�مبادئ�سـمحة��الكراهي
ه�عن�كل�خبيث،�وترفض�أيف،�كمـا��شكل�من�أشكال�التّ�ونبيلة�وهو�بذلك�منزطر

ة�الحملة�المشبوهة�التي�شنّترفض�بشداإلسـالم،�تقـول:�"����تها�وسائل�اإلعالم�ضد
كثيرا�من�الحركات�التي�نطلع�من�خاللها�على�اإلسالم�ال�عالقة��يجب�أالّ�ننسى�أن

ة�أكثر�من�الفكر�لها�باإلسالم�بل�هي�حركات�ذات�عالقة�بالسينلطة�السياسيالد�...ي
فهل�نحكم�على�المسيحية�من�خالل�اإلرهاب�اإليرلندي؟�وسراييفو�ألم�يعـش�فيهـا���

المسلمون�والمسيحية�وسالم؟�أليس�قـاتلو��ون�الرومان�مئات�األعوام�في�وحدة�وطني
المسلمين�في�سراييفو�أصولي17(فون؟�"ون�متطر(��

دنا�بكل�أسى�أن�ننظر�من�جهة�واحدة�تجاه�اإلسالم،�إن�تعو�لقد�:«)شميل(تقول�
ـ�� ة�مشكلتنا�الكبيرة�وجود�حياة�لدى�المسلم�بدون�دين�بحيث�نعتقد�أن�ثقافتنـا�الالديني

نا�فقدنا�ة،�وننسى�أن�اإلنسان�مؤمن�بأعماقه�وروحه.�ونظرا�إلى�أنّمثاليهي�حضارة�
عايش�بـين��م�اإلسالم�والتّا�تفهه�يصعب�علينا�جدفي�الغرب�إيماننا�منذ�عهد�بعيد�فإنّ

الداألحاديـة�ظرة�،�فـالنّ�⁾18⁽ديانات�على�اختالفها�وإن�كانت�في�موقع�جغرافي�موح�
رة.عندها�لإلسالم�منبوذة�وغير�مبر��
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وتقديرا�لعلمها�وخدمتها�في�الحوار�بين�الحضـارات�ورفـض�دمـغ�اإلسـالم�����
ة�كما�يحاول�الكثيرون�في�الغرب�اليوم�أن�يفعلـوا،�نالـت�الكثيـر�مـن�����باألصولي

األوسمة�األلمانية�والشّة�واألجنبيـ���هادات�الفخري ة�وحـازت��ة�مـن�جامعـات�أجنبي
عضوية�الكثير�من�الجمعيم�1995ة،�ففي�سنةات�العلمي�الم�مـن��منحت�جائزة�الس

مها�لها�رئيس�شر�األلمانية�على�هامش�معرض�فرانكفورت�للكتاب�قدرابطة�دور�النّ
19⁽ة�األلمانية.الجمهوري ⁽��

وهي�تدرك�أن�اإلسالم�اليوم�يمر�بتحوة�لـم�يعرفهـا�مـن�قبـل�����الت�أيديولوجي
ـ�لديناة�عالقة�بقواعده�،�وال�تكاد�تكون�لها�أيالمعتستخدم�كشعار� ة،�هنـاك�مـن���ي

ـ��إثـارة�استخدم�اإلسالم�ليلعب�دورا�بارزا�في� ـ�الص ـ�راعات�المذهبي ة�ة�والعقائدي
ا�يضعه�الغرب�تحت�بند�واألصولياإلرهاب(ة�مم(.��

وهي�تدافع�عن�اإلسالم�وتبرليس�في�القرآن�الكريم�وال�في��ؤه�من�كل�ذلك�ألن
هائن.�إن�أو�قتل�األبرياء�وأخذ�الر�باإلرهاب�يأمر�نص�ريف�أيبوي�الشّالحديث�النّ
األصوليمون�باسم�اإلسالم�يتناسون�مـا�ورد�فـي�القـرآن����فين�الذين�يتكلّين�المتطر

"،�هذه�األعمـال��الدينِإكْراه�في��الَقوله�تعالى:"��255الكريم�في�سورة�البقرة�اآلية�
ا�وأمريكا�يرون�اإلسالم�علـى��ـپواس�وخصوصا�في�أورتشوه�اإلسالم�وتجعل�النّ

��)20(غير�حقيقته،�وهي�كباحثة�تسعى�إلى�كشف�الحقيقة�وعدم�األخذ�بالمظاهر.

مسـلم���بكـلّ��فهم�يحاولون�أن�يلصقوا�كلمة�اإلرهـاب�باإلسـالم�واإلرهـابي���
ه�أسمى�من�،�ألنّكذلك�ويجعلونها�مرادفة�لكلمة�جهاد،�فليس�الجهاد�إرهابا�ولن�يكون

األبرياء�ويهتك�األعراض�ويذهب�األمـوال�ويـدمر����الذي�يمسنيع�ذلك�العمل�الشّ
��األوطان�ويقتل�األطفال.��

الجهاد�أنواع�فهناك�جهاد�بالفكر�والقلم�وجهاد�بالكلمة�وجهاد�بالمال�وجهاد�بقول�
ـ��ضامن�واالتّونصرة�المظلوم�والتّ�الحقّ الم�حاد....�فاإلسالم�دين�سلم�وشـعاره�الس

��دته.مهما�كانت�ديانة�اآلخر�وعقي
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ورة�الص�عن�رأيها�في�اإلسالم�قائلة:"�وقد�يتبادر�إلى�األذهان�أن�)شميل(وتدافع�
تها،�وأنّالتي�أرسمها�عن�اإلسالم�مبالغ�في�مثاليياسـي��ها�بعيدة�عن�قسوة�الواقع�الس

ب�على�المـرء�أن�يقـارن�المثـال����ه�يتوجمت�كباحثة�في�علم�األديان�أنّولكنّني�تعلّ
�ـ���بالمثال...�إن نين�تصوري�لإلسالم�لم�ينشأ�من�انشغالي�على�مـدى�عشـرات�الس
اإلسالمي�فحسب،�بل�أكثر�من�ذلك�من�خالل�تعاملي�مـع�أصـدقاء����باألدب�والفن

ـ�رائح�االجتماعيمسلمين�في�جميع�أنحاء�العالم�ومن�مختلف�الشّ ن�اسـتقبلوني��ة،�مم
ثقـافتهم،�وإن��في�منازلهم�وبين�أسرهم�وعرفوني�على�تفاصـيل���ة�وحبمود�بكّل

��)21(شعوري�باالمتنان�لهم�جميعا�كبير."

ابـذة��رت�بهم�عن�قرب�وعرفت�حقيقتهم�المسالمة�النّفهي�عاشرت�المسلمين�وتأثّ
ين�هم�التعايش�مع�اآلخر�مهما�كان�ومهما�كان�يعتقـد،�ف�للعنف�والكراهية،�وحبالـد�

ة�اآلخر.الحقيقي�هو�الذي�يحترم�حري��
شميل(ت�بها�هذه�األمور�قد�اهتم(�دة�ألفت�أكثر�مـن��وال�يمكن�تلخيص�حياة�سي

مئة�كتاب�وبحث�ونشرت�مئات�المقاالت�وحاضرت�شرقا�وغربا�فـي�موضـوع���
بعينه،�أو�اعتبارها�جزءا�من�مواطني�البالد�اإلسالمية�كونها�عاشـت�جـزءا�مـن����

مـوذج�اإليجـابي���تراث�اإلسالم�وعايشت�المسلمين�عن�كثب،�فهي�تبقى�دائمـا�النّ�
ـ�ا�والعالم�الغربي�وإذا�كانت�الصـپوفي�أورلالستشراق� لبية�لالستشـراق��ورة�الس
م�للقارئ�العربي�األمانة�تدعو�إلى�أن�نقد�يوع�في�ثقافتنا�المعاصرة،�إالّ�أنكثيرة�الشّ

��لالستشراق.�اآلخرالمسلم�نماذج�من�الوجه�و
في�ذلك�العصر�كان�بعض�جهابذة�االستشراق�في�ألمانيا�ما�زالوا�يعتقـدون�أن��

بوسعهم�التحدالتي�بدت�لهم�بصورة�الفتاة�الحالمـة���)شميل(ر�عن��ث�باستعالء�وتكب
رق�اإلسالمي،�ولو�كانت�في�ذلك�الوقت�تملـي�محاضـراتها�باللغـة����المفتونة�بالشّ

هم�تعرفوا�على�اإلنتاج�الغزير�الـذي��دت�غطرستهم�على�الفور،�ولو�أنّركية�لتبدالتّ
يء�نفسه،�بيد�أن�ذلـك��رة�من�حياتها،�لحدث�الشّفي�تلك�الحقبة�المبكّ�)شميل(نشرته�
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متها�في�تاريخ�األديان�المقـارن�ظهـرت���ركية،�فمقدكان�يحتاج�إلى�إتقان�اللغة�التّ
حتوي�على�ي�)يرازيابن�خفيف�الشّ(في�كتابها�عن�سيرة�الصوفي��باللغة�التركية�ثم

��)22(.ف�من�مئة�صفحةمة�تركية�تتألّصوص�الفارسية�ومقدصفحة�من�الن300�ّ

جربـة��التّ�غم�مـن�أن�ة،�وعلى�الـر�وفية�اإلسالميرت�به�الصومن�أبرز�ما�تأثّ
وفية�تشابهت�أوصافها،�إالّ�أنّالصين:ه�من�األفضل�الفصل�بين�نمطين�رئيسي��
1. ة�بال�حدودصوفي��
2. ات.ة�استبطان�الذّصوفي�

ية�الدينصوص�ة�وفي�النّل�في�األفالطونيل�وأوضحه�يتمثّمط�األووخير�مثال�للنّ
مط�بعـض��تشابه�مع�هذا�النّتو�)شان�كرا(فلسفة��الفيدانتية�الهندوسية�وعلى�األخص

والتي�يعرف�فيها�اهللا��)ابن�عربي(رت�تحت�تأثير�فكر�وفية�التي�تطوارات�الصيالتّ
�ه�ال�يمكن�وصفه�من�خـالل�أي�ألنّ�)العدم(ه�بل�أحيانا�بأنّ�)الوجود�وجود�كّل(ه�بأنّ

ة�ال�متناهية�بال�زمـان�وال�مكـان.�وهـو����ات�اإللهيالمحدود،�فالذّ�فكيرنوع�من�التّ
ه�على�العكس�من�ذلك�له�واقـع��ا�العالم�فإنّالوجود�المطلق�وهو�الحقيقة�المطلقة،�أم

وجود�المحدود�من�الوجود�اإللهي�المطلق،�ويرمه�إلى�األلوهية��محدود�وهو�يستمد
د�ة�فيه�مثل�قطرة�أو�بصحراء�تتجـد�فس�اإلنسانيفي�ذلك�ببحر�ال�حدود�له�تذوب�النّ

ـ�اء�واإلصالحيف�موضع�هجوم�األنبيصووع�من�التّرمالها.�وقد�كان�هذا�النّ ه�ين�ألنّ
ي�إلى�االعتقاد�في�مـذهب��ة،�كما�يمكن�أن�يؤدة�اإلنسانيخصية�قيمة�الشّه�قميبدو�أنّ

23(ة.وحدة�الوجود�أو�الوحداني(��
فالصوقتها�وانتباهها،�فها�هي��)آنا�ماري�شميل(ة�اهتمام�وشغف�لطالما�سلب�وفي

�)روكرت(ائعة�التي�قام�بها�ة�الرعريرجمات�الشّتقول:"�قرأت�أول�مرة�بعضا�من�التّ
�ت�دائما�تخلب�لبي�ثمة�التي�ظلّتلك�األشعار�األلماني�)الدينجالل�موالنا�(من�ديوان�

عندما�كنت�طالبة�شابة�أدرس�اللغات�اإلسالمية�في�برلين�إباللحظة��ان�الحرب،�فإن
ـ��التي�نشر�لنـا�فيهـا�أسـتاذي�المبجـل���� ـ�ـال هـ.هــ�شـيدر����(روفيسـور��ـپ
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H.H.Shaeder(األبيات�األولى�من�متون��)ها�حاسمة�في�تطوير�أثبتت�أنّ�)وميالر
عرية�األولى�ى�كانت�ترجماتي�الشّالقديم،�ولم�تمض�سوى�أسابيع�قليلة�حتّ�هذا�الحب
��)24(جاهزة."�)التبريزي�الدينشمس�(من�ديوان�

نظرة�احتـرام�وإعجـاب����إليهاة�و�ننظر�خصيه�الشّذفكيف�بعد�ذلك�ال�نحترم�ه
حيث�لم�يشب�شخصيتها�أي�نوع�من�العدوانية�أو�الغرور.�نالحظ�كـذلك��ة�والعدائي

قوة�استيعابها�وتفهوفي�في�العالم�مها�للحضارات�األخرى.�هذا�االستشراق�شبه�الص
�يأقبل�وبجانب�وبعيد�عن��-ائمة�والحببالمعايشة�الد�-�الذي�استوعبته�قلبيا�اآلخر

25(ه."بحث�علمي،�فهي�القائلة:�"�ال�أستطيع�أن�أبحث�في�موضوع�ال�أحب(��

إذن�شرط�أساس�للبحث�العلمي�في�أي�موضوع،�وأينما�أحببت�موضوعا��الحب
26⁽عاجال�أم�آجال�عمـل�مكتـوب���ما�فقد�نتج�عن�هذا�الحب⁽،��ائعـة��فاألعمـال�الر

حول�اإلسالم�والمسـلمين�دليـل����)شميل(متها�والكتب�والمقاالت�واألبحاث�التي�قد
واالهتمام.�قاطع�على�هذا�الحب��

اها�أصدقاؤها�األتراك�جميلة�من�هنا�سم)cemile(�ّث�يشبه�وهو�اسم�تركي�مؤن
عت�العربي�من�النّ�،�ويشير�إلى�إحدى�صفاتها،�فهذا�االسم�المشتقّ)شميل(لفظيا�اسم�

ة�ويذكرنا�بحديث�نبوي�شريف�لـه�مكانـة���ة�خاصن�إيحاءات�إسالمييتضم�)جميل(
خاصة�عند�الصالعربي�وهو�قولـه���انو�الخطّره�وكتبه�فنّوفية�ما�رواه�وفس�إن�":�

الجمال".�اهللا�جميل�يحب��
لقد�أصبح�الجمال�اإللهي�معيشـميل��(لفكـر�األسـتاذة����نا�ال�ينضبGhemile(�

جميلة(ة،�وهكذا�يشير�اسم�وأحاسيسها�وأبحاثها�العلمي(�ة�الكثيرة�إلى�أعمالها�األساسي
ة�الـوفيرة�عـن���فات�المهمف�اإلسالمي�مثلما�يشير�أيضا�إلى�تلك�المصنّصوعن�التّ

فصفة�الجمـال�مشـتركة�بـين����)��27(ة."ى�اللغات�اإلسالمياألشعار�المختلفة�في�شتّ
��خصية�والعمل.الشّ

ـ����)شميل(وعلى�مدى�مشوارها�العلمي�والفكري�كتبت� هادات�العديـد�مـن�الشّ
في�كتابها��محمد�سول�المنصفة�للروأن�ل�اهللاد�رسومحم�صت�فيـه�فصـال���خص
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هذا�الوصف�القرآني�يعبـر���رحمة�للعالمين،�وكيف�أن��د�محمكامال�لمناقشة�كون�
اإلسالمي.�وربطت�بـين�رفـق����الدينبي�في�علم�الكالم�وفي�تعبيرا�عن�وضع�النّ

سالة�وتبليغهـا�فتقـول:���وحلمه�واعتداله�وأخالقه�الفاضلة�في�نشر�الر��رسول�اهللا�
"حمة،�وعندما�اتّلقد�ارتدى�عباءة�شرف�صفة�الرحمة�شكال�ُأرسل�إلى�الخلق�خذ�الر

جانبا�مهم�بوة�هو�نور�ا�من�علم�النّإند�محم��تـه�وهـو�دور�مـرتبط����كشفيع�ألم
�)28("برحمته.

وتستشهد�المستشرقة�ببعض�األحاديث�النبويبـي�مـن���ور�للنّة�التي�تثبت�هذا�الد
اس�جميعـا�فـي�يـوم����ريف�الذي�يقول:"�إن�اهللا�يحشر�النّبوي�الشّبينها�الحديث�النّ

القيامة�ويطلب�الخالق�من�بعض�األنبياء�أن�يشفعوا�لهم�عند�اهللا�فال�يجـدون�هـذه���
شفاعة��دة�أنالذي�يمنح�الشفاعة�لهم."�مؤكّ��د�محمهاية�إلى�فاعة�فيذهبوا�في�النّالشّ

��وفي�لرسول�اإلسالم�بجيل�الصجزء�من�كونه�"�رحمة�للعالمين"�والتّ�رسول�اهللا�
ة�سـنة��بعنوانه�المقتبس�من�الشهادة�"محمد�صلى�اهللا�عليه�وسلم"�الذي�ظهر�باأللماني

ـ��ر�هـذا��وتتصد�م1985ليزية�سنة�ـگـثم�باإلن�م1981 ة�باللغـة��الكتـاب�رباعي
يقول�فيها:"�قد�أكون�كافرا�أو�مؤمنا�ولكن�هذا��)هندوسي(ة�كتبها�شاعر�يـپاألورو

شيء�علمه�عند�اهللا�وحده،�أو�أن�أنذر�نفسي�كعبد�مخلص�لسيد�د�المدينة�العظيم�محم
��)29(رسول�اهللا."

وال�تعبر�هذه�الرباعيـ��)شميل(ا�تعالجه�ة�عم د�في�كتابها�هذا�عن�تبجيل�لمحم��
،�وقد��خصي�لرسول�اهللا�فة�الشّوحبهم�إياه�فحسب،�بل�تعبر�أيضا�عن�تقدير�المؤلّ

��)30(ي�أحبه".د�في�هذا�الموضوع�قائلة�بحزم:"�إنّاقّواجهت�مالحظات�النّ

بوة�له�كان�أكيـدا��فحبها�لسيد�الخلق�كان�واضحا�ال�غبار�عليه،�وموقفها�من�النّ
عندها�رغم�االنتقادات�التي�جوبهت�بها�من�طرف�أبناء�جلدتها�وملّتها.�وينبغـي�أن��

وهمـا���)هيردر(غير�صدرا�عن�دار�نذكر�في�هذا�المقام�أيضا�كتابين�من�القطع�الص
لك�الملك(�ل:كتابان�يحتويان�على�نصوص�مترجمة.�األو�أدعية�من�اإلسالم�-إن-�
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�13القـرن���)ابن�عطـاء�اهللا�(وفي�المصري�اني:�مجموعة�حكم�الصم،�والث1978ّ
نصوص�(والتي�ظهرت�في�سلسلة��)يلالذي�عرف�أنّه�آخر�معجزة�صوفية�على�النّ

�)الفاقات�بسط�المواهـب�(�وعنوان�هذا�الكتيب�هو�إحدى�حكم�هذا�الصوفي:�)لأمللتّ
صـوص��خم�الذي�يحتوي�على�منتخبات�مـن�النّ�نذكر�كتابها�الض�اوأخير�م.1987
الص31(م.�1982)حدائق�المعرفة(ة�بعنوان�وفي(��

في�أفعاله�وأفكاره�النّبيلة�باعتباره�األسـوة���-�-د�تقليد�محم�أن�)شميل(د�وتؤكّ
بوحدة�في�العقل�والعمل،�فالكـّل���إندونيسياالحسنة�قد�أمد�المسلمين�من�المغرب�إلى�

ـ�الدينيعرف�ماذا�يقول�وماذا�يفعل�في�الشّأن�اإلنساني�أو� بعـا�لفعـل���أو�متّدا�ي�مقلّ
.النبي��

وفي�تفسيرها�الصة�إلى�أنلإلسالم�تشير�المستشرقة�األلماني�د�اكتسـب���وفيمحم
ة�لقب�عند�الصحبيب�اهللا(وفي(�هذا�اللقب�أصبح�فيما�بعد�مقبوال�عند�المسـلمين���وأن

خليل�(ابقين�مثل�لقب�ويقابل�بعض�األلقاب�األخرى�التي�لقب�بها�بعض�األنبياء�الس
حمنالر(�دنا�الذي�وصف�به�سيكليم�اهللا�الذي�وصف�به�الم،�ولقب�إبراهيم�عليه�الس
المسيمن�لقب�حبيب�اهللا�)ماري(�،�وتستنتجدنا�موسى�عليه�الس�اإلسالم�يمكن�أن��أن

حالة�الحب�الكامل�نسبة�إلى�محمد�ولم�يوصف�بها��مؤكّدة�أن�ه�دين�حبيوصف�بأنّ
��)32(نبي�آخر.

ومـن�آمـن�بـه،�وقالـت�����وألمته����بي�محمد�تشريف�لشخص�النّفهذا�اللقب�
:"�ال�تلوموني�على�حبي�لرسول�اإلسالم،�حبي�وشغفي�باإلسالم�ورسـوله��)شميل(

��)33(بال�حدود�حتى�إن�البعض�يقول�إنّني�أخفي�إسالمي�".

وفية�برؤية�دقيقة�ألنّها�كانت�متابعـة��في�تفسيرها�لجوهر�الص�)آنا�ماري(تمتاز�
اريخية.�وهي�القائلة:"�كانـت��احية�التّوفي�في�اإلسالم�من�النّة�المذهب�الصأئم�لكبار

المرأة�األولى�التي�تدخل�فكرة�الحب�اإللهي�الطّـاهر�فـي�الفكـر�����)رابعة�العدوية(
لقد�أرادت�أن�تشعل�في�الجنّة�نارا�وأن�تكسب�في�جهنّم�مـاء،�وصـار���الص�،وفي

�وفية�كلفظ�عام�يشمل�كـلّ�الص�الصوفي.ومعروف�أنالحب�لفظا�أساسيا�في�الفكر�
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ـد�مـع���حركة�باطنية�تحمل�أبعادا�في�جوهرها�من�حيث�البحث�في�الوجود�والتوح
ات�اإللهية،�من�طريق�الزهد�وعندما�يتحول�القلب�إلى�مـرآة�صـافية�يمكنهـا����الذّ

فس�في�طريقـة��وفية�عمقت�من�دراسة�أدقّ�خلجات�النّور�اإللهي،�فالصاستعمال�النّ
��ف�من�وجهة�نظرها.ا�هو�التّصوذفه)34(مدهشة�جديرة�باإلعجاب.

فة�وال�تزال�أسماء�اهللا�الحسنى�مكانة�خاصة�لدى�المتصو�:"�تحتّل)شميل(وتقول�
رة�تُمارس�حتّـى�اليـوم��ة�القاسية�الموصى�بها�منذ�العصور�المبكّالخلوة�األربعيني��

ة�كانـت�تقـود���وفي�القرن�التّاسع�الميالدي�نسمع�للمرة�األولى�عن�حفالت�موسيقي
أحيانا�إلى�رقص�ووجد�وجذب�دائري،�بيد�أن�فة�األكثر�حصانة�ورصـانة��المتصو

��)35(نظروا�إلى�ذلك�بريبة."

اليـة�لمـوت�الحـالّج����وفية�في�القرون�التّرق�الصر�الطّتطو�)شميل(وقد�أولت�
�عب�على�اختالفها.�تقـول:�س�لجميع�طبقات�الشّاهتماما�كبيرا،�فهي�ترى�فيها�المتنفّ

ـ��وجد�فنانو�المدن�والفلّ" وحـي�فـي���احون�وعشّاق�الموسيقى�أو�طـالبو�التّأمل�الر
التّصوـ�وحاني�وراحتهم�النّف�وطنهم�الر ـ�فسية،�وبذلك�لعبت�الطّ ة�دورا�رق�الصوفي
36(ا�في�نشر�اإلسالم."مهم(��

ة�مثل��وفية�في�نشر�اإلسالم�فيويعود�الفضل�إلى�الصالهند�وأجزاء�من�بالد�عد
امية�البسيطة�لإلسـالم�بنمـوذج���أنّهم�دعوا�إلى�المبادئ�الس�)شميل(فريقيا.�وتعتبر�أ

ة�ودينية�وفقهية،�فاألسـاس�هـو�الشّـعور����ق�إلى�مسائل�عقديطرالحب�من�دون�التّ
وحاني�والتّأمل�في�ملكوت�اهللا�وخلقه،�فهذا�هو�مخّ�العبادة�الحقّة،�وقد�كان�مـن��الر
وفي�نظرا�رات�من�ثقافات�أخرى�غير�إسالمية�في�الفكر�الصبيعي�أن�تظهر�مؤثّالطّ

رون�صـوفيون��لتقاطعها�معه�في�جوانب�وجدانية�تأملية.�ففي�عصر�باكر�قام�مفكّ
باقتباس�أفكار�غنوصية�وهيلينية�ونظريات�أخرى�من�ثقافات�أقـدم�مـن�اإلسـالم����

��)37(لدمجها�في�فكرهم.
ـ��ة�اإلسالميلعربيوكان�لصورة�الحضارة�ا ة�ة�حضور�عند�المستشـرقة�األلماني

ـ��إذ�وصفتها�بأنّ�)شميل( ة�ها�المشرفة�على�حضارة�العالم�في�القرون�الوسـطى،�وأي
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ة�نجحت�في�جمع�شعوب�من�قارات�العالم�القديم�فـي��حضارة�قبل�الحضارة�العربي
من�أسـمى�مـا����كيان�ثقافي�واحد�وتراث�علمي�وفكري�مترابط�ومثل�عليا�تعد�ظّل

ها�حضارة�حفظت�مـا�وصـل���دت�على�أنّويل�وأكّة�في�تاريخها�الطّعرفته�اإلنساني
إليها�من�حضارات�العالم�القديم،�وأضافت�ما�استقرمتـه���ت�عنده�جهود�أبنائها�ثمقد

مته�أساسا�للحضارة.�تقول:للعالم،�فكان�ما�قد�ة�حيـاة��"�لقد�عاشت�الحضارة�العربي
ى�وقت�قريب�وكـان�لهـا�إسـهامات����اريخ�حتّعلى�مسرح�التّصلة�منذ�ظهورها�متّ

والحياة،�ومهمـا�قيـل�عـن�اقتباسـها�مـن�������نواحي�الفكر�والفن�واضحة�في�كّل
زا�في�كل�ما�صـدر��ت�خصائصها�واضحة�وطابعها�مميالحضارات�القديمة�فقد�تجلّ

��)38(عنها."

�شميل(والواضح�أن(�أرادت�أن�تقول�من�ذلك�أن�ة�الحضارة�العربي�ة�اإلسـالمي
هامـات��مود�أمام�جميع�االتّنتها�من�الصبنيت�على�أسس�وقواعد�صحيحة�ومتينة�مكّ

والدنقيب�عن�كل�ما�يطـيح�بهـا���ا،�وحاولت�نخرها�والتّسائس�التي�أرادت�بها�شر
والبناء�قرونا�طويلة�من�الزمها�ويزيـد��من�ما�لم�تزغ�عن�المنهج�الصحيح�الذي�يقو

ها�من�اتها�ويمكنّمن�قوعليها.�اى�يرث�اهللا�األرض�ومة�حتّالستمراري��
��:فاتهامؤلّ

��؛��فة�في�مصر�الفاطمية�والملوكيةالقضاء�والخال:�رسالتها�للماجستير�بعنوان �
بقة�العسكرية�في�مصر�فـي��في�كتاب�بنية�الطّأطروحتها�للدكتوراه�بعنوان:� �

��؛رةالحقبة�المملوكية�المتأخّ
��م؛�1948:�صوت�النّايمجموعة�شعرية�بعنوان �
��م؛1945وقائع�الدهور�البن�إياس)��دراسة�في�كتاب�(بدائع�الزهور�في �
� م؛�1951مة�ابن�خلدون�ترجمت�من�العربية�إلى�األلمانيةمختارات�من�مقد��
� م؛1973ة�من�علي�إلى�الزهراء�سنة�األسماء�اإلسالمي��
����م؛1975تعليم�اللّغة�العربية�سنة� �
��؛1975م�الشّعر�العربي�المعاصر�سنةمختارات�من��
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��؛ة�دواوين�شعريةترجمت�له�عدمحمد�إقبال�الالّهوري� �
ترجمت�عنه�كتب�كديوان�شمس�التّبريـزي�والرومـي���ومي�الر�الدينجالل� �

��؛والشّمس�المنتصرة�وانظر�إلى�الحبومي�وتراثه�الر�الدينوحياة�جالل�
��؛997:�المرأة�الشرقية�في�مجموعة�شعرية�بعنوان �
� م؛1974ف�عام�ذصووفية�في�اإلسالم�وتاريخ�التّاألبعاد�الص��
الرومي�وقام�بترجمتـه�إلـى����الدينم�عن�جالل�1978الشّمس�الظّافرة�عام� �

��وان�الشّمس�المنتصرة�علي�العاكوب؛العربية�بعن
��؛عنادل�تحت�الثّلج�ديوان�شعري �
� رجمتها�من�العربية�إلى�األلمانية؛ة�تأدعية�ومناجاة�إسالمي��
ـ�1981باأللمانية�عام��-�-محمد�رسول�اللّه�� ـ�م�وباالنـ ليزيـة�عـام���ـگ
��م؛1987
��ركي�والفارسي؛الوردة�والعندليب�في�الشّعر�الصوفي�التّ �
��م؛1982حدائق�المعرفة�عام� �
��م؛1984عام��شعرالنّجم�والزهرة� �
��الفن�اإلسالمي�وفن�الخطّ�العربي؛كتاب�عن� �
��؛ة�واألسطورة�وهو�كتاب�عن�الحالّجحالحيا �
� مة�في�تاريخ�اإلسالم؛مقد��
��القارة�الهندية؛اإلسالم�في� �
��اإلسالم�في�الهند�وباكستان؛ �
��د�إقبال؛ية�للشاعر�محمالديندراسة�في�األفكار� �
��المتصوف�الهندي�أسد�اهللا�الغالب؛�دراسة�عن �
��؛)ةقافة�اإلسالمياألحالم�وتعبيرها�في�الثّ(أحالم�الخليفة��
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� ية�والشّشرق�وغرب�حياتي�العربة�رقي�ثت�فيـه�عـن�سـيرتها�العلميـة�����تحـد
��وهو�آخر�كتاب�لها�قبل�وفاتها.�خصيةوالشّ

لم�تكن�دراسات�(شميل)�مختصرة�بل�كانت�دراسات�رائدة،�فقد�امتلكت�قدرة�علـى��
الكتابة�بمجموعة�من�اللّغات،�حتّى�أنّها�أخبرت�ذات�مرة�أحـد�أصـدقائها�أن�بوسـعها����

��.)39(وميا،�بل�أكثر�من�ذلك�إذا�اقتضى�األمركتابة�ثالثين�صفحة�باآللة�الكاتبة�ي
��اتمة:ــخ

من�جملة�أولئك�المستشـرقين�والعلمـاء�الـذين�انجـذبوا������)نا�ماري�شميل(آتعتبر�
ن�اإلسالمي،�وأبدوا�احتراما�بالغـا�لهـذه�الحضـارة����تين�والتمدقافة�العربيللحضارة�والثّ

العلماء�بإدراكهـا�للكثيـر�مـن����ومنجزاتها،�بل�تميزت�عن�أقرانها�من�المستشرقين�من�
��خبايا�حضارة�اإلسالم�وثقافته.

التي�أحبت�اإلسـالم�والمسـلمين�بمعاشـرتهم�����)شميل(هذه�هي�المستشرقة�األلمانية�
والتأثّر�بعاداتهم�وتقاليدهم�واالطّالع�على�طريقة�تفكيرهم،�ودافعت�عنهم�أجمـل�دفـاع���

صل�من�أجل�تحقيق�سـالم��تّوايانات�والحضارات�وإقامة�جسور�الودعت�إلى�حوار�الد
قـدير�البـالغين���عوب.�كما�كانت�تكن�االحتـرام�والتّ�وتفاهم�أفضل�بين�الشّ�دائم�وعادل

��حتى�بلغ�بها�األمر�ألن�تصرح�بحبها�له.��لشخص�الرسول�
عامل�مع�الشّرق�وقضـاياه�أهلهـا�ألن�تصـبح����كل�هذه�الموضوعية�والعلمية�في�التّ

المنصفين�المتجردين�مـن�العنصـرية�والعدائيـة�للشّـرق�����عميدة�المستشرقين�األلمان�
��وعلومه.

م)،�وبوفاتها�فقـد�العـالم�اإلسـالمي����2003-�م1922احتفلت�ألمانيا�بذكرى�وفاتها�(
ست�حياتها�كلها�لتشييد�جسور�بينه�وبين�العالم�الغربي،�ولـذلك�فـإن�جميـع����باحثة�كر

ة�مـع��عامل�بموضوعيالفائقة�على�التّون�لها�كل�االحترام�والتقدير�لقدرتها�المسلمين�يكنّ
الثقافة�العربيهم�المغرضـة�التـي�حـاول����ة،�وبذل�قصارى�جهدها�إلسقاط�التّة�اإلسالمي

�لحاقها�باإلسالم.إالبعض�
��
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Continuity�of�Orientalism�in�the�service�of�Arabic�through�

linguistic�borrowing�from�the�Arabic�language�to�other�

languages.��

)�Book�(The�sun�of�Arabia�shines�on�the�west).�The�Orientalist�

(Sigrid�Honke)�has�a�model.  
��
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mustapha.belkhir@univ-tlemcen.dz ������������������������������������������ �

انطالقا�من�االقرار�بأصالة�العقل�العربي�وما�يكتنفه�من�علم�ونزاهة�ودقّة���:ملخّص
ق�فـي��ويعتزوا�به�ارتأينا�أن�نتعم�في�المالحظة�ونشاط�علمي�حقَّ�للعرب�أن�يفتخروا�

استثمار�االستشراق�في�خدمة�العربية�من�خالل�االقتراض�(�ـموضوع�هادف�وسمنَاه�ب
العرب�تسـطع�علـى�الغـرب).�����(شمس�كتاب،�)اللّغوي�من�العربية�إلى�لغات�أخرى

و�يهدف�هذا�البحث�إلى�الوقوف�على�جهـود���ـأنموذجاـ��للمستشرقة�(زيغريد�هونكة)
خالل�أقوالهم�وأعمالهم�مـن��المستشرقين�المعتدلين�تُجاه�اللّغة�العربية�وأهلها�وذلك�من�

جهة،�واعتراف�الباحثين�العرب�بجهودهم�من�جهة�أخرى،�وإلبـراز�ذلـك�تعرضـنا����
لنموذج�استشراقي�رائد�وهو�كتاب�(شمس�العرب�تسطع�على�الغـرب)،�للمستشـرقة���
��(زيغريد�هونكه)�الذي�جاء�فيه�االنتصار�للعربيـة�وإظهـار�فضـلها�علـى�غيرهـا�����

للّغوي�من�العربية�إلى�غيرها�وذلك�من�خالل�مقارنة�مادة�وسأحاول�دراسة�االقتراض�ا
��الكتاب�مع�المعاجم�العربية،�أو�كتب�أخرى�والتّعليق�عليها.
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��االستشراق.�،العربية�،غةالل�،االقتراض��راستثما��الكلمات�المفتاحية:
Summary:�Based�on� the�recognition�of� the�authenticity�of� the�Arab�

mind�and�its�knowledge,�integrity,�accuracy�in�observation�and�scientific�
activity�that� the�Arabs�are�proud�of�and�proud�of,�we�decided�to�delve�
into� a� meaningful� topic� and� called� it� “Continuity� of� Orientalism� in� the�
service�of�Arabic� through� linguistic�borrowing�from�the�Arabic� language�
to�other�languages.”�Book�(The�sun�of�Arabia�shines�on�the�west).�The�
Orientalist� (Sigrid�Honke)� has�a�model.� This� research� aims� to� identify�
the�efforts�of�moderate�orientalists�towards�the�Arabic�language�and�its�
people,� through� their� sayings� and� actions� on� the� one� hand,� and� the�
recognition�of�Arab�researchers�on�their�efforts�on�the�other�hand,�and�
to�highlight�this,�we�were�exposed�to�a�pioneering�Orientalist�model,�the�
book� (Shams� al-Arab� shines� on� the� West),� to� the� Orientalist� (Sigrid�
Hunke)�)�In�which�victory�for�Arabism�came�and�showed�its�merit�over�
others.�
Key�words:�Continuity,�borrowing,�language,�Arabic,�Orientalism

��

يعد�االستشراق�من�الموضوعات�المهمة�جدا�ومجاالً�خصباً�للبحـوث����:ـ�مقدمة��1
وجهان:�وجه�سلبي�وهو�الغالب�واألكثـر�وآخـر���الدراسات،�وبما�أن�االستشراق�له�و

إيجابي�وهو�األقّل،�وبما�أن�جمهور�الباحثين�العرب�أغلبهم�ينشُطُون�فـي�الـرد�علـى����
ـ�� ي�االستشـراق��الجانب�السلبي�وهو�واجب�عليهم،�أردنا�أن�نُظْهر�الجانب�اإليجـابي�ف

ستشراق�في�خدمـة�العربيـة���استثمار�اال(ـ�ولذلك�عنْونْتُ�البحت�ب�والذي�يخدم�العربية
شـمس�العـرب����(العربية�إلى�لغات�أخرى�في�كتـاب��االقتراض�اللّغوي�من��من�خالل

:�أال�يوجد�فـي��ث،�وإشكالية�البح�(�زيغريد�هونكه)����للمستشرقة��)تسطع�على�الغرب
المستشرقين�رجٌل�رشيد؟�أليس�في�االستشراق�وجه�مضيء؟�ألم�يقُم�أحد�منهم�بخدمـة��
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بية�ومدح�أهلها؟�وفي�المقابل�أال�يوجد�في�الباحثين�المسلمين�من�يعتـرف�بجهـود���العر
الفرضيات:�ظهر�في�المستشرقين�رجاٌل�ونساء�منصفون�ووصل�األمـر���المستشرقين؟

ببعضهم�إلى�اإلسالم،�ومنهم�من�خدم�العربية�خدمةً�كبيرةً�بل�كرس�حياتَه�كلّهـا�لـذلك���
ة��وبالطّبع�فهؤالء�هم�الذين�كونوا�الوجه�المضيء�في�االستشراق،�وفي�الجهة�اإلسـالمي

نجد�رجاالً�أشادوا�بهذا�العمل�دون�حرج�أو�شعورٍ�بالذّنب�بل�هو�اإلنصـاف.�وهـدف���
البحث:�هو�إظهار�الجانب�الحسن�في�االستشراق،�وإبراز�جهود�المستشرقين�في�خدمة�

غة�العربية�ين،�وبيان�مكانة�اللعرب�غير�منصفاللّغة�العربية،�وتفنيد�وإبطال�القول�بأن�ال
شمس�العـرب��ية�والمادة�الصحيحة�في�كتاب�(بين�اللّغات،�واإلفصاح�عن�األمانة�العلم

وتناولت�في�هذا�البحت�تعريـف�االقتـراض�لغـة�واصـطالحا������تسطع�على�الغرب).
وتعريف�االستشراق،�ثم�مهدت�بوصية،�ثم�ذكرتُ�ثمانيةَ�أقواٍل�لمستشـرقين�معتـدلين���
فيهم�ثالثة�مسلمين،�ثم�علّقت�على�ذلك،�ثم�ذكرت�ثالثة�أقوال�لعلماء�مسلمين�اعترفـوا��
بجهود�المستشرقين،�ثم�علّقت�على�ذلك،�ثم�دخلت�في�صلب�البحت�وهـو�االقتـراض���
����متها،�ثـما�مـن�مقـدفت�بالمستشرقة�(�هونكه)�وذكرت�بعضاللّغوي�في�الكتاب،�فعر

ألن�الكاتبة�أشادت�بـه،�ثـم�ذكـرت�أهـم�الكلمـات������عرفت�باإلمبراطور(�فريديرك)�
المقترضة�من�العربية�وعرضتُها�على�المعجم،�ثم�علّقت�على�ذلك،�ثم�ذكـرت�كـالم���
��فر،�ثـمذكرتُ�الكالم�عن�الص�علّقت�على�ذلك،�ثم�ثم�(اتالخوارزمي�)المؤلّفة�في�كلمة�

بها�المؤلّفة�اقترضتها�األلمانيـة��علّقت�على�ذلك،�ثم�ذكرتُ�أكثر�من�سبعين�كلمة�جاءت�
من�العربية،�ثم�علّقت�عليها.�ثم�جعلتُ�خاتمة�للبحث�ذكرتُ�بعض�النّتائج،�ثـم�أنهيـت���
العمل�ببعض�التّوصيات�النّابعة�من�تجربتنا�البسيطة�ومن�معرفتنا�الضـئيلة�فـي�هـذا����

��المجال.
ى�به�عن�المـال�المسـتفاد���ما�يستطعم�من�أحمال�الشّجر�فهو�ثمر�ويكنّ�:�كّلالثّمر��

��)[1](�.)ويقال�لكّل�نفعٍ�يصدر�عن�شيء�ثمرة،�كقولهم:�(ثمرة�العلم�العمل�الصالح
منه�في�ومنه�االستثمار�هو:�االستفادة�واالنتفاع.�واستثمار�االستشراق�هو�االستفادة���

��خدمة�العربية.
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أقرضه:�أعطاه�قرضاً.�يقال�أقرضه�المال�غيـره،�وأقرضـه���(ـ�االقتراض�لغة:�2
��)[2](�)..�اقترض�من�فالن:�أخذ�منه�القرضمن�ماله..

������حسـن�فهـو���القـرآن�مـن�القـرض�ال���كّل�ما�فـي��"القرض�الحسن:�قال�الحسن:�
��)[3](�".التّطوع

.�واقترض�الشّيء�من�فالنٍ�أخـذَ�منـه���)اقترض(االقتراض�في�اللّغة،�مصدر�الفعل�
االقتراض�في�علـوم�اللّغـة�أن���اللّغوي):��(واالقتراض�.ماال�أو�غيره�على�أن�يرده�إليه

،�أو�نحـو�ذلـك���اًتتأثّر�لغةٌ�بأخرى�فتأخذ�منها�ألفاظا،�أو�دالالت،�أو�تراكيب،�أو�أصوات
وغالبا�ما�يعود�هذا�التّأثير�إلى�التّجـاور�الجغرافـي�أو�االمتـداد�الثّقـافي،�أو�الغـزو������

عامة�إذ�ال�تكاد�تخلـو�لغـة����السياسي،�أو�التّبادل�االقتصادي،�واالقتراض�ظاهرة�لغوية
من�ألفاظ�اقترضتها�من�غيرها.�ومنهم�من�يقسم�االقتراض�إلـى�قسـمين:�االقتـراض����

جـات��الداخلي�ويكون�بفعل�تأثّر�قبيلة�بأخرى�داخل�لغة�واحدة،�كالتّأثّر�والتّأثير�بين�اللّه
العربيـة��مة،�كما�بـين��ويكون�بين�لغتين�مختلفتي�األرو�العربية،�واالقتراض�الخارجي

��)[4](.»والفارسية
��ـ�تعريف�االستشراق:2

يقال�لمن�يعنى�بذلك�من��)ة�عصريةدمولّ(ب�علوم�أهل�الشّرق�ولغاتهم�:�طلاستشرق
�االستشراق.:�العالم�باللّغات�واآلداب�والعلوم�الشّرقية�واالسم�والمستشرق�الفرنجةعلماء�

)[6](��
بالمعنى�العـام���)مستشرق(رق�أو�علم�العالم�الشّرقي�وكلمة�االستشراق�هو�علم�الشّ

وأدناه�في�لغاتـه���تُطلق�على�كّل�عالم�غربي�يشتغل�بدراسة�الشّرق�كلّه:�أقصاه�ووسطه
���������)[7](.وآدابه�وحضارته

بالدراسات�الشّـرقية�عقديـة���فالمستشرق�هو�عالم�غربي�اهتم�(آخر�وهناك�تعريف�
كانت�أو�تاريخية�أو�أدبية�أو�حضارية...إلخ.�فاالستشراق�إذن�هي�دراسة�الغربيين�عن�

����)[8]().تاريخه�أو�آدابه...�إلى�غير�ذلك�الشّرق�من�ناحية�عقائده�أو
��
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��:ل�المستشرقين�المعتدلة�نحو�العربأقوا�.3
أحمد�السايح�مجموعة�من�التّوصيات�المقتبسة�من�كتب�أخـرى�ولعـّل����.ولقد�ذكر�د

التّهامي�النّقرة)�ألنّه�لم�يضع��.من�كتاب�(القرآن�والمستشرقون�ل�د�أخذها��التّوصيةهذه�
أذكرها�هنا�قـال���أن�عالمات�التّنصيص�عليها�ولم�أجد�أنا�هذا�الكتاب�فأعجبتني�فأردت

ما�ردده�المستشرقون�في�نقدهم�لمستشرقين�آخرين،�فإن�هذه�النّقود�العلمية��إبراز«فيها:�
التي�ذكرها�المستشرقون�لها�دالئلها�وقد�تكون�أبلغ�في�باب�النّقد�والتّصدي�والمواجهـة��
وما�أكثر�ما�جاء�عن�المستشرقين�في�باب�النّقد.�إن�ما�ذكره�بعض�المستشرقين�يشـكّل��

��)[9](��»ياسة�أن�نبتعد�عن�المنصفين...ثروة�مفيدة�وليس�من�الك
��:قول�(�تولستوي)�في�مدح�النّبي�ـ�1ـ���3
وحينما�رأى�(�تولستوي)�الحملة�الظّالمة�على�اإلسالم،�وعلى�رسوله،�كتب�رأيه�«���

ُأعجِب�به،�واعتذر�من�رسول�اهللا�صلّى�اهللا�عليه�وسلّم�الـذي�نـال���في�هذا�الدين�الذي�
أن�حرمه�البابا�من�رحمـة�اهللا...���-�أي�على�كلمة�الحقّ�–إكباره�فكان�جزاؤه�على�ذلك�

يكفيه�فخرا�أنّه�فتح�طريق�«�(�تولستوي)�عن�رسول�اهللا�صلّى�اهللا�عليه�وسلّم�:�����قال
يفوز�به�إلّا�شخص�ُأوتي�قوة�وحكمة�وعلما،�ورجل�الرقي�والتّقدم،�وهذا�عمل�عظيم�ال�

��)[10](.»مثله�جدير�باالحترام�واإلجالل
�Stiphan/قول:(�إشتفان�فيلد�ـ�2ـ��3 wild(مل�المستشرقين�المحاربين�في�تقبيح�ع��
��:لإلسالم
من�ذلـك���األقبح«�:)Stiphan�wild/فيلد�إشتفان(المعاصر�يقول�المستشرق�األلماني���

أن�توجد�جماعة�يسمون�أنفسهم�مستشرقين�سخّروا�معلوماتهم�عن�اإلسالم�وتاريخه�في�
سبيل�مكافحة�اإلسالم�والمسلمين�وهذا�واقع�مؤلم�ال�بد�أن�يعتـرف�بـه�المستشـرقون����

��)[11](�.»المخلصون�لرسالتهم�بكّل�صراحة
قول�المستشرق(شيبس)�في�الرد�على�من�زعم�أن�القرآن�مـن�تـأليف����ـ��3ـ��3

��النّبي�عليه�السالم.
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يعتقد�بعض�العلماء�أن�القرآن�كالم�محمـد�وهـذا�هـو�الخطـأ�����«�:�يقول�(شيبس)��
المحض،�فالقرآن�هو�كالم�اهللا�تعالى�الموحى�على�لسان�رسوله�محمـد،�ولـيس�فـي����
استطاعة�محمد�ذلك�الرجل�األمي�في�تلك�العصور�الغابرة�أن�يأتينا�بكالم�تحـار�فيـه���
عقول�الحكماء�ويهدي�به�النّاس�من�الظّلمات�إلى�النّور�وربما�تعجبون�مـن�اعتـراف���

بوا�فإنّي�درست�القرآن�فوجدت�فيه�تلـك�المعـاني���رجل�أوروبي�بهذه�الحقيقة،�ال�تعج
العالية�والنّظُم�المحكمة،�وتلك�البالغة�التي�لم�أر�مثلها�قطّ�فجملة�واحـدة�تُغنـي�عـن����

��)[12](.»مؤلّفات
�يقـول�النّبـي��رجال�الكنيسة�في�طعنهم�فـي��ـ�قول�(برناردشو)�في�ذم4��ـ���3

بطابع�أسـود���لقد�طبع�رجال�الكنيسة�في�القرون�الوسطى�دين�اإلسالم��«�(برناردشو):
فعنـدهم����إما�جهال�وإما�تعصبا�إنّهم�كانوا�في�الحقيقة�مسوقين�بعامل�بغض�محمد�ودينه

أن�محمدا�كان�عدوا�للمسيح�ولقد�درست�سيرة�محمد�الرجل�العجيب،�وفي�رأيـي�أنّـه���
��)[13](.»البشرية�ذللمسيح�إنّما�ينبغي�أن�يدعى�منقبعيد�جدا�من�أن�يكون�عدوا�

م)�بلندن�يرد�علـى�افتـراءات����1935:ـ�قول�اللّورد�البريطاني�المسلم�(ت�5ـ3
��المستشرقين�ضد�اإلسالم.

مدبجي�وناسخي�هذه�االفتـراءات���أن«(سيف�الرحمن�فاروق�هدلي):�يوضح��اللّورد
أن�ينشروا�في�جميع�أنحاء�العـالم���استطاعوا��لمالم�يتعلّموا�حتّى�أول�مبادئ�دينهم،�وإلّا�
��)[14](�.»واختالقتقارير�معروفة�لديهم�أنّها�محض�كذب�

م)�في�خلـق�اإلنسـان���1977قول�الدكتور�(ميلر)�المسلم�(الذي�أسلم�سنة�ـ�6ـ3
��.الذي�جاء�واضحا�جليا�في�القرآن�الكريم

حيث�إن�العلم�الحديث�أثبت�مـؤخّرا�أن���؛إن�هذا�األمر�من�العجائب«�يقول�(ميلر):

	و��ـ�زم�و٪�منها��80زم�الذي�يمثّل�ـالپالخلية�الحية�تتكون�من�السيتو�ّبشـكل���مكونا

سنة�أن�يعلم�كّل�هـذا�لـوال�أنّـه����1400أساسي�من�الماء�فكيف�لرجل�أمي�عاش�قبل�
���������)15(.»بالوحي�من�السماء؟�فسبحان�اهللا�متّصل
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يه)�فـي�إظهـار�تنـاقض�أقـوال�����ندـ�قول�المستشرق�المسلم�(�ناصر�الدين�7ـ3
��في�السيرة�النّبوية.��المستشرقين

بي�بهذا�إن�هؤالء�المستشرقين�الذين�حاولوا�نقد�سيرة�النّ«�نيه):ديقول�(ناصر�الدين�
أرباع�قرن�يدقّقون�ويمحصون�بـزعمهم،�حتّـى����ةلبثوا�ثالث�تاألسلوب�األوروبي�البح

يهدموا�ما�اتّفق�عليه�جمهور�المسلمين�من�سيرة�نبيهم�وكان�ينبغـي�لهـم�بعـد�هـذه�����
التّدقيقات�الطّويلة�العريضة�العميقة�أن�يتمكّنوا�من�هـدم�اآلراء�المقـررة�والروايـات����

��؟ذلك�المشهورة�من�السيرة�النّبوية�فهل�تََأتّى�لهم�شيء�من
الجواب:�أنّهم�لم�يتمكّنوا�من�إثبات�أقّل�شيء�جديد،�بل�إذا�أمعنَّا�النّظـر�فـي�اآلراء���
الجديدة�التي�أتى�بها�هؤالء�المستشرقون�من�فرنسـيين�وإنجليـز�وألمـان�وبلجيكيـين�����
وهولنديين�إلخ...�ال�نجد�إلّا�خلطاً�وخبطاً�وإنّك�لترى�كل�واحد�منهم�يقرر�مـا�نقضـه���

��)[16](.»هؤالء�المدقّقين�بزعمهم�أو�ينقض�ما�قرره�غيره�من
الغربيـة�فـي�القـرون�����أوروپـا�قول�(بارتولد)�في�االعتراف�بضعف��ـ��8ـ�2

��الوسطى�واإليمان�بالخرافات�القديمة�إلى�يومنا�هذا.
الغربية�في�القرون�الوسطى�كانت�بلـدا�متـأخّرا����أوروپانجد�أن�):�«(بارتولديقول�

�أوروپـا�قياسا�بالشّرق�مسيحيا�كان�أم�مسلما،�تماما�مثل�تأخّر�الشّرق�اليوم�بالقياس�إلى�
الغربية�...�ولكن�نالحظ�أن�األسس�المتّبعة�في�طرق�البحث�التّاريخية�تجد�صعوبة�في�

في�كّل�العصور�تحتـّل�األهميـة�العالميـة�سياسـيا������أوروپاعتبر�إزالة�الخرافة�التي�ت
��)[17](.»وحضاريا�التي�تتمتّع�بها�اآلن

��تعليق:��ـ���4
العقـل��المستشرق�إذا�كان�صاحب�نفس�عظيمة�ال�تقبل�الظّلم�وكان�ممـن�يحتـرم���

��واإلنسانية�فإنّه�يقول�الحقّ�وال�يرجع�عنه.
يدرس�حياة�النّبي�عليه�السالم�فيعجب�به�كثيـرا�ومـن�ثَـم������ّالمستشرق�(تولستوي)��

يمدحه�فيقع�في�غضبِ�الكنيسة،�وهذا�العمل�من�قبِل�الكنيسة�هو�بمثابة�الجدار�الحديـدي��
��الذي�تقمع�به�كلَّ�من�يقول�الحقّ�في�اإلسالم.
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وأم��قة�فقال�فيه�كالما�صـوابا�ردا�المستشرق�(�شيبس)�فقد�درس�القرآن�دراسة�معم
��فيه�على�مستشرقين�آخرين�.

وأما�المستشرق�(�برناردشو)�فرد�على�الكنيسة�بقاعدة�عظيمة�يقوم�عليهـا�العقـل���
اإلنساني�وهي�(استدل�ثم�اعتقد)�وهي�عمود�العقيدة،�فرجال�الكنيسـة�امـتألوا�بغضـا����

��ولدينه�فلذلك�حجب�الحقُّ�عنهم.��للرسول�
وأما�الذين�أسلموا�دينهم�هللا�وعرفوا�الحقّ�ال�شك�أنّهم�كانوا�موضـوعيين�ودرسـوا���
الدين�اإلسالمي�من�كتب�أصلية�أصحابها�مسلمون�فرفضوا�مـا�كتبـه�المستشـرقون����

���رون�للحقائق�وبذلك�قالوا�الحقّ�وبرهنوا�عليه�بإسالمهم�وتـأليفهم�الكتـبلنشـرِ��المزو
��اإلسالمِ�واالنتصارِ�إليه.

��ويمكن�أن�نقول�أن�هناك�عوامل�تمنع�المستشرق�من�قول�الحقّ�وهي:
��ـ�عدم�الموضوعية�التي�تحرره�من�التّفكير�السقيم�العقيم.�1
��ـ�وجود�ضغوطات�الكنيسة�التي�تمنع�من�قول�الحق�في�اإلسالم.�2
��ـ�الجهل�بحقيقة�اإلسالم�والمسلمين.�3
��لية�اليهودية�التي�تعرف�الحقّ�وتغيره�عمداً.ـ�العق���4
��ـ�دراسة�اإلسالم�في�كتب�كتبها�مستشرقون�أغلقوا�باب�الحقيقة�فيها.���5
��ـ�البغض�الشّديد�لإلسالم�الذي�ينشأ�فيه�أكثر�المستشرقين.���6
ـ�األنظمة�السياسية�التي�تعمل�على�فكـر�االسـتعمار�واالسـتبداد�للشّـعوب���������7

��األخرى.
��الخوف�من�نبذ�المجتمع�والحرمان�من�مناصب�عليا.ـ��8
ـ�الدراسات�السطحية�التي�تكرر�أقوال�اآلخرين�دون�إمعـان�النّظـر�وإعمـال������9

��العقل�بطريقة�سليمة.
ع�علـى��وال�شك�أن�هؤالء�المستشرقين�الذين�قالوا�الحقّ�قد�تخلّصوا�من�هذه�الموان

��.الرغم�من�وقوعهم�في�الحرج
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مستشرقين�عندهم�ازدواجية�في�كالمهـم�علـى�اإلسـالم�فمـرة�����وقد�نجد�بعض�ال
��ريالند).يمدحون�ومرة�يطعنون�ومثال�ذلك�(

ينبغي�على�المرء�بدال�من�ذلك�أن�يتعلّم�اللّغة�العربية�وأن�«��يقول(�ريالند)�مادحا:��
الكتب�العربي�ه�وهو�يتحدث�في�لغته،�كما�ينبغي�على�المرء�أن�يقتنيداً�نفسة�يسمع�محم

وحينئذ�سيتّضح�لـه�أن�المسـلمين�ليسـوا�����؛رى�بعينه�هو،�وليس�بعيون�اآلخرينوأن�ي
ذلـك�����مجانين�كما�نظن�فقد�أعطى�اهللا�العقل�لكّل�النّاس،�وقد�كان�في�رأيي�دائمـا�أن

أيضا�ليس�دينـا�ماجنـاً�أو�دينـاً�����أوروپاالدين�الذي�انتشر�بعيدا�في�آسيا�وأفريقيا�وفي�
��)[18](.»كثير�من�المسيحيينسخيفًا�كما�يتخيل�

وبعد�إدراج�الكنيسة�الكاثوليكية�كتابه�في�قائمة�الكتب�المحرمة�قـال�طاعنـا�فـي������
بالمسيحية�إلى�حـد��صحيح�أن�هذا�الدين�اإلسالمي�دين�سيئ�جداً�وضار�«�...�اإلسالم:

بعيد.�ولكن�أليس�من�حقّ�المرء�لهذا�السبب�أن�يبحثه؟�أال�ينبغـي�للمـرء�أن�يكتشـف����
أعماق�الشّيطانِ�وحيله؟�إن�األحرى�هو�أن�يسعى�المرء�للتّعرف�علـى�اإلسـالم�فـي����

��)[19](.»حقيقته�لكي�يحاربه�بطريقة�أكثر�أماناً�وأشد�قوةً
��:مستشرقين�في�خدمة�التّراث�العربيـ�اعتراف�المسلمين�بفضل�ال�5
وليس�من�الصعب�التّمييـز�بـين�العناصـر����«�حمدي�زقزوق:�.ـ�يقول�د��1ـ��5

اإليجابية�تتمثّل�في�اإليجابية�وبين�العناصر�السلبية�في�دراسات�المستشرقين،�فالعناصر�
العناية�بالمخطوطات�العربية�في�المكتبات�الغربية�وفهرستها�وتحقيق�العديد�من�أمهـات��
الكتب�العربية�في�شتّى�مجاالت�الفكر�اإلسالمي،�والقيام�بالعديد�من�الدراسات�اللّغويـة��

لعلـوم��المفيدة�والموسوعات�والمعاجم�النّافعة،�وغير�ذلك�من�دراسات�فـي�مجـاالت�ا��
��)[20](.»والفنون�اإلسالمية

مجموعة�من�المستشرقين�انـدفعت���وهناك«ـ�يقول�األستاذ�حنبكة�الميداني:�2ـ��5
إلى�العالم�اإلسالمي�نتيجة�لالنبهار�بالحضارة�والتّاريخ�اإلسالمي�والعقيـدة�اإلسـالمية���

يانتين������نيت�على�التّسامح�مع�اآلخرين�..التي�باألمر�الذي�لم�يتحقّـق�فـي�إطـار�الـد
إلى�االتّجاه�نحـو�الشّـرق���اليهودية�والنّصرانية)�هذا�االنبهار�حدا�بالبعض�(���الساّبقتين
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والتّعمق�في�علوم�اإلسالم�وانتهى�المقام�بالكثير�من�هؤالء�إلى�أن�يخرجوا�مـن�ربقـة���
االستشراق�ويصبحوا�في�عداد�المسلمين،�وإن�أخفى�بعضهم�إيمانـه�نظـرا�لعوامـل����

�)الدعوة�إلى�اإلسـالم�(توماس�أرنولد)�في�كتابه�العظيم�ومن�هؤالء(��اجتماعية�وسياسية
فقد�برهن�فيه�على�تسامح�المسلمين�في�جميع�العصور�مع�مخالفيهم�في�الدين�...�هـذا��
الكتاب�الذي�يعتبر�من�أدقّ�وأوثق�المراجع�في�تاريخ�التّسامح�فـي�اإلسـالم�وأيضـا����

ـ��دالمستشرق�الفرنسي(� المه�ينيه)�الذي�عاش�في�الجزائر�فأعجب�باإلسالم�وأعلـن�إس
��يه)�وألّف�مع�عالم�جزائري�كتابا�عن�سيرة�الرسـول��نديوتسمى�باسم�(�ناصر�الدين�

يبين�فيه�تحامل�قومه�على�اإلسـالم��»�أشعة�خاصة�بنور�اإلسالم«��وله�كتاب�آخر�باسم
ورسوله�وقد�تُوفّي�هذا�المستشرق�في�فرنسا،�ونُقـل�جثمانـه�إلـى�الجزائـر�ودفـن������

��)[21](»فيها
لذلك�أعترف�بكّل�وضوح�وصراحة�أن�عـددا��«��ـ�يقول�أبو�الحسن�النّدوي:3ـ��5

��ا�موضـوعنّوة�وتَبسوا�حياتهم�وطاقاتهم�على�دراسة�العلوم�اإلسالميمن�المستشرقين�كر
أو�دينية،�بـل�لمجـرد���الشّرقيات�واإلسالميات�بدون�تأثيرِ�عوامَل�سياسية�أو�اقتصادية�

ذوقهم�وشغفهم�بالعلم،�وبذلوا�فيه�جهودا�ضخمة،�ويكون�مـن�المكـابرة�والتّقصـير�أن����
ينطلق�اللّسان�بمدحها�والثّناء�عليها،�وبفضل�جهودهم�برز�كثيـر�مـن�نـوادر�العلـم�����
والمعارف�التي�لم�تر�ضوء�الشّمس�منذ�قرون�إلى�النّشر�واإلذاعة،�وأصبحت�مصـونةً��

الجاهلين�وعاهة�األرضة،�وكم�من�مصادر�علمية�ووثـائقَ�تاريخيـة،�لهـا����من�الورثة�
مكانتها�وقيمتنها�صدرت�ألول�مرة�بفضل�جهودهم�وهمتهِم،�وقرت�بها�عيون�العلمـاء��

����)[22](.»في�الشّرق
��ليق:تع�ـ���6

إن�الباحثين�المسلمين�اعترفوا�بهذا�الفضل�من�باب�الموضوعية�التي�يمليها�علـيهم��
دينُهم�وضميرهم�الحي�فقط،�أما�الحقيقة�الكامنة�في�القلوب�والضمائر�هـي�أن�الفسـاد���
الذي�أوقعه�هؤالء�في�أمة�اإلسالم�يفوق�فضلهم�بما�ال�يحصى�عددا،�فلذلك�تجد�الكتـب��
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المسلمون�والتي�تتكلّم�عن�االستشراق�كلّها�ذم�وتحذير�ورد�علـى�الشّـبهات���التي�ألّفها�
وما�المدح�إلّا�سطور�هنا�وهناك�فقط.�والعلماء�المسلمون�األجلّاء�يخافون�على�األجيـال��
القادمة�أن�تقع�في�التّغليط�بمدح�هؤالء�المستشرقين.�وأما�مـدح�المستشـرقين�الـذين����

اهر�وفي�الباطن،�ألنّه�مبني�على�قاعـدة��حقيقةٌ�في�الظّ�أسلموا�واالعتراف�بفضلهم�فهو
��الحب�في�اهللا�والبغض�في�اهللا.

ـ�االقتراض�اللّغوي�من�العربية�إلى�لغات�أخرى�عند�(هونكـة�زيغريـد)�فـي������7

��كتابها�(شمس�العرب�تسطع�على�الغرب).
��عريف�بالكاتبة�(زيغريد�هونكه):ـ�الت1ّـ7
�شرقة�ألمانية�طائرة�الشّهرة،�أحبت�العرب�ومازالتالدكتورة�(زيغريد�هونكه)�مست�

وصرفت�وقتها�كلّه�باذلة�الجهد�للدفاع�عن�قضاياهم�والوقوف�إلى�جانبهم�وهي�زوجة�
الدكتور�(شولتزا)،�المستشرق�األلماني�الكبير،�الذي�اشتهر�بصداقته�للعرب�وتعمقه�في�

المؤلّفة�مع�زوجها،�عامين��دراسة�آدابهم�واالطّالع�على�آثارهم�ومآثرهم�وقد�عاشت
� �الزيارات �من �بعدد �قامت �كما �مراكش، �في �فاحصةاثنين �دارسة �العربية �..للبلدان

� �الغرب«وكتابها �على �تشرق �العرب �شمس �الدراسة�» �من �طويلة �سنين �ثمرة هو
األلمانية�ال�تحوي�في�هذا�الحقل�الواسع،�سوى�عدد�من��والمكتبة�العميقةالموضوعية�

��)[23](.ية�ال�تشفي�غليل�الباحث�المدقّقالمقاالت�المتناثرة�في�المجلّات�العلم
أن�أكتب�أنـا�السـيدة����ةيكن�من�قبيل�المصادفة�بت�لم«�تقول�الكاتبة�(زغريد�هونكه):

األلمانية�هذا�الكتاب�فالعرب�واأللمان�ال�تربطهم�فقط�أيام�دولتهم�القوية�التـي�انقسـمت���
اآلن�والتي�بدأت�صعودها�من�جديد�بقوة�وحيوية�وعزم،�إنّما�هي�رابطـة�قويـة�مـن����

رها�في�أعماق�التّـاريخ،�واسـتمرت���الفكر�والثّقافة�قد�وثّقت�العرى�بينهما،�امتدت�جذو
على�مر�القرون�وال�زالت�آثارها�حتّى�اليوم.�وقد�ظهرت�معالم�تلك�الروابط�واتّخـذت��
طابع�الصداقة�والمودة�منذ�َأوقفَ�قيصر�ألماني�عظيم،�(أحب�العرب�وُأعجـب�بهـم)،���

الحروب�الصليبية،�فأحـّل��سفك�الدماء�في�وقت�سادتْ�فيه�العداوة�والبغضاء�بينهما�أيام�
��)[24](�.»بذلك�الصداقة�المتبادلة�محّل�الكراهية�والتّعصب�والعداء
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��فريدريك�اإلمبراطور�األلماني)�الذي�تكلّمت�عنه�الكاتبة:(ـ�عريف�بـ�الت2�ّـ�7
ية�المسـتنيرة�لهـا���پتظهر�هناك�بعض�الشّخصيات�األورووبين�حينٍ�وآخر�كانت��

وزنُها�تتخذ�إزاء�اإلسالم�بعض�المواقف�اإليجابية،�ومن�بين�هؤالء�القالئل�الذين�كـانوا��
يتبنّون�إزاء�اإلسالم�موقفا�أقرب�إلى�االعتدال�نجد�(فريدريك�الثّاني)�حاكم�صقلّية�الـذي��

ة�ويتشبه�م،�وقد�كان�(فريدريك)�هذا�يعرف�العربي1215أصبح�إمبراطوراً�أللمانيا�عام�
بالعرب�في�لباسهم�وعاداتهم�ويتحمس�للفلسفة�والعلوم�العربية.�وقد�كانت�هـذه�العلـوم���
تدرس�بشغف�في�قصره�في�(�باِلرمو)�وبذلك�أصبحت�في�متناول�الالتينيين.�وقد�أهدى�
هذا�اإلمبراطور�وابنه�(مانْفرد)�إلى�جامعات�بولُونْيا�وبارِيس�ترجمات�لكتب�مترجمـة��

وِلي�وجعل�منها�أكاديمية�م)�أسس�اإلمبراطور�جامعة�نَابپ1224العربية.�وفي�عام�(عن�
��)[25](�الغربي.ى�العالم�إلدخال�العلوم�العربية�إل

�Gregory/(جرِيجورِي�التّاسعقد�كان�نصيب�هذا�اإلمبراطور�أن�طرده�البابا�� IX���(
ظاهر�م)،�وقد�كانت�إحدى�التّهم�التي�وجهت�إليه�ما�يبديه�من�م1239من�الكنيسة�عام�(
��)[26](الود�تُجاه�اإلسالَمِ.

التي�جاءت�بها�الكاتبة�والتي�اقترضـتها�اللّغـة�األلمانيـة����ـ�أهم�الكلمات���3ـ����7

��وغيرها�من�اللّغة�العربية�مع�محاولة�معرفة�أصلها�في�المعاجم.
Sofa:ة�التي�تعني�المقعد�المظلّل�في�جـوار�جـامع�،�ومـا�����هي�كلمة�صفّة�العربي

ع�الجلـوس��يقابلها�في�سائر�اللّغات�يدّل�في�الغالب�على�مقعد�طويل�ذي�حشية�في�موض
��وثالثة�مساند�منها�اثنان�على�الجانبين.

)Kandis���/ده،�وهذه�الكلمة�تطلـق�علـى����)،القند�كر�بعد�تجموهو�سائل�قصب�الس
���������وهـي�اشـتقاق�مـن�الكلمـة������صـانع�الحلـوى،���)القندي/�Kanditior(السكر�المبلور

��)[27](.السابقة�

��)[28](»والصفّةُ�من�البنيانِ�والسرج�أيضاً«��أصلها�في�(معجم�العين):��
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���.ومقنـد�ويقٌ�مقنودتّخذ�الفانيذُ.�وسكرِ�إذا�جمد�ومنه�يعصارةُ�قصبِ�الس�:قند:�القَنْد
الو�:نديدوالق�:والقنديد�،دالجي�سر.[29](�الخمر(��

)Tass/المقصود�بها�ههنا�فنجان�القهوة.:�)الطّاس�أو�الطّاسة���
��Zuckerكر،�وقد�انتقلت�هذه�الكلمة�لضرورتها�في�ال��ة�إلـى�معظـم���:�أي�الستّغدي

وأنت�تُالحظ�هنـا������sugarليزيةگوفي�اإلن����sucreية�فكانت�في�الفرنسيةاللّغات�األوروپ
��إنّها�مقتبسة�من�سكّر�العربية.

Karaffe:افة�اتّخـذت�معنـى����تالمقصود�بها�آلة�الطّعام�التي�ي�:��غر�غرف�بها،�ثـم
��الوعاء،�كالفنجان�أو�الطّاس�أو�ما�شابه�ذلك.

Limonadeأداة�نسبة�:��adeوعلى�ذلك�تكون�الكلمة�منسوبة�إلى�اللّيمـون،�مـن�����
كلمة�ليمون�الذي�اشتهرت�به�بالدنا،�فَأكلْتَه�بعد�تقْشيرِه،�أو�عصـرتَه�وشـربتَ�هـذا����

هذا�النّوع�من�الشّراب�عن�العرب،�وحملوا�معه�اسـمه���األوروپيونر،�وقد�أخذ�العصي
��).ةليموناض/Limonade(��الذي�أصبح

��Alkholـة�كمـا�تـرى�قـد�اسـتعارها�������هو�الكحل�أو�الكحول،�والكلمـة�العربي�:
��في�حاجتهم�العلمية.�األوروپيون

Bananen���:الموز�تشبه�البنان�أي:�األصـبع،�فقلنـا�هو�الموز،�ونحن�نعرف�أن�:
،�وأخذوا�الكلمة�األولى�أي�البنان،�واستغنوا�عـن�الثّانيـة���ألوروپيونابنان�الموز.�فجاء�

��تعني�الموز.����Bananenأي:�الموز.�وهكذا�صارت
Sorobett[30](»:�شربة:�وهو�شراب�مثلّج�من�عصير�الفواكه،�ممزوج��(��

��هذه�الكلمات�في�(معجم�العين):
طسس:�الطّست�في�األصل�طسةٌ،�ولكنّهم�حذفوا�تثقيـل�السـين�فخفّفـوا�وسـكَنَتْ�����

��)[31](ماقبلها...فظهرت�التّاء�في�موضه�هاء�التّأنيث�لسكون�
��تّخذُ�من�الثّمـر�والكَشُـوثي�شراب�:كَرحو...�والسكر�نقيض�الصواآلسِ��سكر:�الس

��)[32](�الخمرِ.محرم�كتحريمِ�
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غرف:�الغَرفُ:�غرفك�الماء�باليد�وبالمغرفة،�والغَرفَةُ:�قدر�اغْترافك،�مثُل�الكَـفِّ.��
��)[33](�.والغَرفَةُ:�مرةٌ�واحدةٌ

اللّيمون�غير�موجود�في�معجم�العين.�وهو�موجود�في�الوسيط�دون�حكـم،�وهـذا�����
.يعني�أنّه�عربي��

��)[34](�القَطْرانِ.لكُحيُل:�ضرب�من�كحل:�الكَحُل:�مايكْتَحُل�به...وا
وهـي����والبنَان�أطراف�األصابع�من�اليدين�والرجلين.�والبنَان�في�كتاب�اهللا:�الشّوى

��)[35](شّعرِ:�البنانةُ�لإلصبع�الواحدة.األيدي�واألرجل.�ويجِيُئ�في�ال
.شربقال�فيه:�يمضغ�فإنّه�يوكلُّ�شيء�ال�ي�،شرباسم�لما�ي�:الشّراب��:والشَّـرِيب�..

��)[36](�يشرب.كلُّ�ما�
Artishokenـون����:شوكة:�أرضي���عرف�بالخرشوف،�وقد�أخـذ�الغربيوهو�نبات�ي

��هذه�اللّفظة�كما�هي.
Arrak.العرق�:��
Diwanيوان:�هذه�الكلمة�وأمثالها��ة�-�:�الدتدّل�على�مقعـد�طويـل����-�إالّ�في�األرميني

ليزية�گوكذلك�في�اإلن����Diwanذي�حشايا�أو�نحوها�في�موضع�الجلوس.�وهي�بالفرنسية
��والروسية�والمجرية.

Alkoven��.وضع�فيه�سريرة:�وهي�تجويف�في�حائط�غرفة�يقُب�:��
Schach� mattون���شاه�مات.�وهي�عبارة�مألوفة�في�لعبة�الشّطرنج،�أخذها�الغربي�:

��عن�العرب�كما�هي�دون�زيادة�أو�نقصان
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��الملخّص:

االستشراقية�بمراحل�متعددة�منذ�نشأتها�إلى�يومنا�هذا،�وأخذت��الدراساتت�مرّ�
�بالتّطور�والتّقدم�عبر�أزمنة�متعاقبة�وتعددت�فيها�مناهج�دراستها�اإلسالم�والمسلمين

��المعتمدة�للوصول�إلى�أهدافهم�المسطّرة.واختلفت�بذلك�أساليبها�ووسائلها�
ة�جعل�المستشرقين�يوجهون�يالشّرقفي�المجتمعات��العربيةإن�إدراك�دور�اللغة��

واإلسـالمية�عـن����العربيةكّل�قواهم�الفكرية�وبشتّى�الوسائل�الممكنة�لصد�الشّعوب�
لغـة�القـرآن����بيةالعر،�ومحاولة�محاربة�الدين�اإلسالمي�باعتبار�اللغة�العربيةاللغة�
وعلى�أية�حال�ال�يمكن�إنكار�جهود�بعض�المستشرقين�في�دراسة�التـراث���الكريم

��العربي�اإلسالمي.
وهو�ممن�كـان���)برجشتراسر(من�بين�هؤالء�المستشرقين،�المستشرق�األلماني�

لهم�الفضل�الكبير�في�خدمة�الدرس�اللّغوي�العربي،�وذلك�من�خالل�جهـوده�فـي���
شرح�بعض�المسائل�اللغوية،�وآرائه�في�األبنية�والقضايا�الصوتية،�وعلم�المفردات�

��وكذلك�جهوده�في�تحقيق�النّصوص�ونشر�الكتب.��
القضـايا�اللغويـة���وعليه�فإن�هذه�الدراسة�تهدف�إلى�تتبع�منهجه�في�دراسـة��

وتية،�وطريقة�تحليله�لهاوخاصة،�وإن�خدم�اللغة�ة�الصهـات���العربيأم�كانت�له�توج
��وأبعاد�أخرى.

�)برجشتراسـر�(آراء�المستشـرق���من�هنا�جاءت�فكرة�البحـث�الموسـوم:����
ةوتية�وجهوده�في�القضايا�الصالعربي.��
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��وذلك�من�أجل�اإلجابة�عن�اإلشكاالت�اآلتية:�����
��؟��العربيةتراسر"�في�دراسة�القضايا�الصوتية�شمنهج�برجـ�ما�1
��؟العربيةوالّتي�أفادت�اللغة��)تراسرشبرج(النتائج�الّتي�توصل�إليها��ـ�ما2
��ـ�ما�إضافاته�الحديثة�للدرس�الصوتي�ولم�يجدها�في�التراث�العربي�القديم؟3

بغيـة�تحقيـق���المنهج�الوصفي�التحليلي�ونظرا�لطبيعة�الموضوع،�فإنّه�يقتضي�
��األهداف�السالفة�الذّكر.��

��وبناء�عليه�سنتطرق�للعناصر�اآلتية:�
��.العربيةاللغة��ةفي�دراس�)برجشتراسر(ـ�منهج��1
��.العربيةوالتي�خدمت�اللغة��)برجشتراسر(ـ�نتائج�جهود�2
��.العربيةوتية�الص�الدراساتـ�إضافاته�الحديثة�في�3

��مقدمة:
من�ة�كبيرة�فـي�الـز��والمستشرقين�قد�نال�حظا�وأهميإن�موضوع�االستشراق�

الروعندما�نتكلّم�عن�االستشراق�والمستشـرقين���اهن�في�العالم�العربي�،واإلسالمي
فإنّنا�نتكلّم�عن�مدرسة�أكاديمية�تقوم�على�دراسة�ثقافة�وحضارة�أخرى�بمعنى�أنّنـا��

��رق.نتكلّم�عن�الغرب�ودراساته�للشّ
،�ويطلق�على�كّل�من�يبحث�فـي��الشّرقلى�االتّجاه�نحو�االستشراق�تعبير�يدّل�ع

يين�وثقافتهم�وتأريخهم،�ويقصد�به�ذلك�التيار�الفكري�الّذي�يتمثّـل�فـي���الشّرقأمور�
اإلسالمي،�الّتي�تتمثّل�حضارته�وأديانه�وآدابه��الشّرقالمختلفة�عن��الدراساتإجراء�

�الشّـرق�ولغاته�وثقافته،�وقد�أسهم�هذا�التيار�في�صياغة�التّصورات�الغربية�عـن��
ـ� را�عن�الخلفية�الفكرية�للصة،�معبة،�وعن�العالم�اإلسالمي�بصورة�خاصراع�عام

��1الحضاري�بينهما.
وعنوا��الشّرقفي�لغات��والمستشرقون�هم�جماعة�من�علماء�الغرب،�تخصصوا

وبقضـايا���العربيـة�،�والحضارة�العربية،�وتخصصوا�في�دراسة�اللغة�2بالبحث�فيها
ين�اإلسالمي3.العالم�العربي�وبالد����
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1ة�لالستشراق�والمستشرقين:ـ�الجذور�األولي��
لم�يستطع�المؤرخون�أن�يتّفقوا�على�تحديد�بداية�االستشراق،�فبعضهم�يعود�بـه��

�Jerbertالفرنسـي�(جربيـر��دي�أورليـاك����إلى�الراهب� de� Orliac)�(938ــ��
خين�أرجـع�بدايـة���،�وبعض�المـؤر4��ةالّذي�قصد�بالد�األندلس�اإلسالمي�م)1003

ا�في�نهاية�ق�في�أورپاني�عشر،�وقد�ظهر�مفهوم�االستشرااالستشراق�إلى�القرن�الثّ
م)،�وفـي�فرنسـا���1779لتـرا�سـنة،�(��امن�عشر،�إذ�ظهر�أوال�فـي�إنگ�الثّ�القرن

،�ويعـد5��ة�م)�أدرج�في�قاموس�األكادميـة�الفرنسـي1838��م)،�وفي�سنة�(1799(
��اسع�عشر�والعشرون�عصرا�االزدهار�الحقيقي�للحركة�االستشراقية.القرنان�التّ

�وفي�منتصف�القرن�التّاسع�عشر�قام�المستشرقون�بإنشاء�جمعيـات�للدراسـات��
ا�وأمريكا،�فتأسست�الجمعية�اآلسيوية�في�باريس�بلدان�أورپاالستشراقية�في�مختلف�

م)،�ثم�الجمعية�الملكية�اآلسيوية�فـي�بريطانيـا،�وإيرلنـدا�سـنة�����1822أوال�سنة�(
ية�األلمانيـة��الشّرقم)،�والجمعية�1842ية�األمريكية�سنة�(الشّرقم)والجمعية�1823(

�Hammerال�ــ�،�وأول�مجلّة�استشراقية�أصدرها�(همر�برجشت6م)1845سنة�(

Purgstall(ينابيع�يفي�في��)ـ�الشّرقنّا�باسم� م)1809ــ��1818(�نوات)�خالل�الس��
��م)�ظهرت�في�باريس�(�مجلة�اإلسالم)�االستشراقية،�وفـي�سـنة���1895وفي�سنة�(

م)�ظهرت�(مجلة�العالم�اإلسالمي)�التي�أصدرتها�البعثة�العلمية�الفرنسية�في�1906(
اإلسـالمية�)،�وفـي�سـنة�����الدراساتالمغرب،�ثم�تحولت�هذه�المجلة�إلى�(�مجلة�

مجلـة��م)�ظهـرت�(�1912لمانية،�وفي�سنة�(م)�ظهرت�(مجلة�اإلسالم)�األ1910(
مجلـة�العـالم�اإلسـالمي)����م)�ظهرت�(�1911وسية،�وفي�سنة�(عالم�اإلسالم)�الر

�الشّـرق�،�رئيس�المبشرين�فـي��Zweimer�(7األمريكية�برئاسة�القس�(�زويمرـ�
اسع�عشر�بداية�عقد�المؤتمرات�الدولية�االستشراقية،�ففي�األوسط�،�وشهد�القرن�التّ

م)�عقد�أول�مؤتمر�دولي�استشراقي،�ثم�توالي�عقد�المـؤتمرات��1873باريس�سنة�(
����8االستشراقية،�وقد�بلغ�عددها�العشرات.�
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تأسس�االستشراق�بوصفه�مؤسسة�فكرية�بعد�أن�فشلت�الحروب�الصـليبية،�إذ��
تعززت�قناعة�رجال�السياسة�والكنيسة�في�الغرب،�بأن�العالم�اإلسـالمي�ال�يمكـن���
إخضاعه�بالقوة،�فلجؤوا�إلى�أسلوب�دراسة�أحوال�المسـلمين،�لتسـهيل�السـيطرة����

اق�العالم�اإلسالمي،�ومـن�ثـم���عليهم،�واحتواء�اإلسالم�بوصفه�دينا�وعقيدة،�واختر
إحكام�السيطرة�عليه،�فكان�المشروع�االستشراقي�نابعا�من�عالقـة�بـين�الكنيسـة����

والبحوث،�لتشكّل�خاليـا���الدراساتوالسلطة�في�الغرب،�فتأسست�المعاهد،�ومراكز�
����9.الشّرقمتشابكة،�لتخدم�غرضا�واحدا�هو�ضمان�استمرار�سيطرة�الغرب�على�

المستشرقين�وهم�بوابة�المنصـرين�فـي�الحقيقـة�وبعـض������ومن�هنا�جاء�دور
المستشرقين�جمع�بين�هذا�وذاك،�ومع�هذا�تظل�دراسات�المستشرقين�بحكمها�الدافع�
التنصيري،�أو�االستشراقي،�أو�المادي،�وهذه�الدوافع�كلها�ال�قيمة�لها�بجوار�دافـع��

��العقيدة��الذي�يربط�المسلم�بثراثه.��
��.�االستشراق�األلماني:2

لم�يبدأ�االستشراق�األلماني�بدايته�الحقيقية،�إلّا�في�أوائل�القـرن�الثـامن�عشـر����
ية،�ولمـا��الشّـرق�الميالدي�عندما�قصد�نفر�من�األلمان�هولندا،�حيث�تعلّموا�اللّغات�

عادوا�إلى�بالدهم،�علّموها�في�جامعاتهم،�وأخرجوها�من�نطاق�التوراة�إلى�ميـدان��
���10الثقافة�العامة.
�Christmannتمان�قدم�(كريس Jacob�)�(1613ل�محاولـة��1554م�ــ�م)،�أو

ونشرها،�ووضع�فهرسا�مختصرا�لمجموعة�مـن���العربيةفي�ألمانيا�لتدريس��اللغة�
في��العربيةالمخطوطات�اقتناها�أحد�النّبالء�األلمان�كذلك�ألّف�كُتيبا�لتعليم�الحروف�

��11قوالب�من�الخشب�للمطبعة.
ي�كانت�فـي�فبرايـر���الشّرقداية�عالقة�األلمان�بالعالم�وتشير�المصادر�إلى�أن�ب

الـث�دوق�شـاليرفيج�هولشـتين����وق(�فريـدريش�الثّ�م)�حين�أرسل�الد1633سنة�(
الثين�مجموعة�من�أربعة�وثالثين�رجال�إلى�فـارس��وجوتروب)�في�أثناء�حرب�الثّ

أيام��ةحلة�خمسوروسيا�كي�تتحالف�مع�اإلمبراطور�بفارس�ضد�األتراك�ودامت�الر
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ى�إقامة�جسر�ثقافي�عبرت�تحقّق�الغرض�المرجو�منها�وإن�كانت�أدت�إليولكنها�لم�
،�وقد�ساعدت�النهضة�الفكرية�12يةالشّرقة�إلى�الحضارة�ا�واأللمان�بخاصعليه�أورپ

مـن���العربيةامن�عشر�في�تحرير�دراسة�اللغة�في�أوربا�بالقرنين�السابع�عشر�والثّ
ـ��� �ـ���كّل�قيد،�وفي�مقـدمتهم�فـي�ه �ـ��Reiske�.J)�(1716ذا�المجال(رايسـكة م

في�جامعة��العربية،�أول�مستشرق�ألماني�وقف�حياته�على�دراسة�اللغة�13م)1797
�ـ�� �ـ��14Tychsen�,o.G�)�(1734(�اليبزج،�وجوستاف�تيخسن م)،�فـي��1815م

سياسيا�وتجاريا�تشـبهت�بالنمسـا����الشّرقجامعة�(روستوك)،�ولما�اتّصلت�ألمانيا�ب
م)�1887ية�فـي�بـرلين�(��الشّـرق�وفرنسا،�وأنشأت�على�أساسهما�مدرسة�للغـات��

�15وجمعت�مخطوطاتها�في�مكتباتها.
ة�لالستعمار،�كمـا��إن�المتتبع�لمسار�االستشراق�األلماني�يجد�أنّه�لم�يزدهر�نتيج

��نية�تنصـيرية�كسـواه��أو�يرتبط�بأهداف�دي�لترا�وفرنسا�وهولندا،هو�الحال�في�إنگ
فهو�يمتاز�بالموضوعية�والعمق،�والمالحظ�أن�لحركة�االستشراق�مزايا�واضـحة��

��وهي:
ـ�االستشراق�األلماني�لم�يخضع�لغايات�سياسـية�أو�اسـتعمارية�أو�دينيـة����1

�العربيةية�أخرى،�فألمانيا�لم�يتح�لها�أن�تستعمر�البالد�پوكاالستشراق�في�بلدان�أور
،�لذلك�لم�تؤثر�هذه�األهداف�الشّرقلم�تهتم�بنشر�الدين�المسيحي�في�أو�اإلسالمية،�و

وح�العلمية،�وإذا�ظهـر��في�دراسات�المستشرقين�األلمان،�وظلت�محافظة�على�الر
االستشراقية�األلمانية�بعض�االنحراف�في�الرأي�أو�الخطأ�فهذا��الدراساتفي�بعض�

��كلّها.�الدراساتال�يمكن�تعميمه�في�
دراسات�المستشرقين�األلمان�عن�العـرب�واإلسـالم�والحضـارة����ـ�لم�تكن�2

تحمل�عدائية�رغم�وجود�بعض�المستشرقين�األلمان�الّذين�أتـوا���العربيةاإلسالمية�و
عـن���Noeldeke(16بآراء�خاطئة�عن�العرب�والمسلمين�كـبعض�آراء�(نولدلكـه���
عـن���)Vullers1880الشعر�الجاهلي�والقرآن�الكريم،�أو�آراء�(جوهـان�فـولرز���

ن�جعلوا�هـدفهم�عـداء�اإلسـالم����يستشراق�األلماني�لم�يعرف�مستشرقالقرآن،�فاال
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س�في�دراساتهم،�بل�بالعكس�رافقت�دراساتهم�روح�إعجاب�وتقـدير��وتشويهه�والد
�Georgوانصاف،�فنجد�هذه�الروح�مثال�عند�(جورج�جـاكوب�� Jacob)�(1862م�

��18في�العصر�الوسيط.�الشّرقفي�كتابه�أثر��17م)1937
حديد�األلمان�في�غـالبيتهم،�وتتبـع���وعند�ذكر�سير�كثير�من�المستشرقين،�وبالتّ

��19أنشطتهم�االستشراقية�التي�اتصفت�بالعلمية�أكثر�من�أنشطة�المستشرقين�اآلخرين
وهذا�ال�يعني�أن�االستشراق�األلماني�خال�من�األهداف�االستشراقية�المعروفة�مـن��

.�تميز�االستشراق�األلماني�العربيةم�واللغة�توجيه�العديد�من�االفتراءات�حول�اإلسال
بجمع�المخطوطات�ونشرها�وفهرستها،�مع�اهتمام�خاص�بالجانب�الفيلولوجي(�فقـه��

،�ودراسـته��العربيـة�اللغة)�والصرفي�واألدبي،�وعناية�بوضع�معاجم�فـي�اللغـة���
لجوانب�الفكر�العربي�اإلسالمي�في�القـديم�خاصـة،�وشـغفهم�باآلثـار�واآلداب�����

��عادة�يكون�خاليـا�مـن�األغـراض�السياسـية�����الدراساتنون،�وهذا�النوع�من�والف
جرد�واالنصاف،�وكل�ذلك�يوحي�إلى�خصال�األلمان�وكذلك�غلبة�الموضوعية�والتّ

قّة�والصبر�والمنهج�العلمي.����������������المجبولة�على�الد������
�Gothelfالتعريف�بالمستشرق�"برجشتراسـر"��.�3 Bergstrasser�)1886م�

��):م1933
مستشرق�ألماني،�مسيحي�بروتستنتي�(لوثري)،�برز�في�نحو�العبرية�واللغـات��

ي�بدراسة�اللهجات�السنة،�وعةامية�بعامالقرآن.�وبقراءات،�العربي��
�Vogtlandإقليم��Oberlosa�bei�Planenفي�قرية�م�1886أبريل�سنة��5ولد�في�

إثر�سقوطه�وهو�يمارس�رياضة�تسلق��1933أغسطس�سنة��16بألمانيا،�توفي�في�
(في�جبال�األلب�بنواحي�برشسجادن�في�إقليم�بافاريا�جنوبي��Watzmanالجبال�في�

����20ألمانيا).
اليونانيـة����وتعلم�في�جامعة�ليبتسك�الفلسفة�وعلم�اللغة،�والفيلولوجيا�الكالسيكية

�����امية،�وكان�أستاذه�فيها�المستشرق�الكبيـر�ات�اللغات�السوالالتينية)،�ثم�تفرغ�لدراس
�August(�أوجست�فشر� Fischer�:حصل�على�دكتوراه�التأهيل�برسالة�عنوانهـا�،(�����
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"�حنين�بن�إسحاق�ومدرسته،��واهتم�بدراسة�أسلوب�حنين�شيخ�المتـرجمين،�فـي���
��.1912والسريانية�سنة��العربيةالترجمة�من�اليونانية�إلى�

،�وفي�نهاية�سنة�1914قام�برحلة�دراسية�إلى�استانبول،�وسوريا،�ومصر،�سنة�
م�دعي�أستاذا�في�جامعة�استانبول،�وكلّفته�وزارة�الحربية�األلمانيـة�بالقيـام���1915

م�1918و�سـنة��برحلة�استكشافية�لسوريا�وفلسطين،�في�الفترة�من�فبراير�إلى�مـاي�
��ية،�ومنها�انتقـل�إلـى�جامعـة���الشّرقكينجزبرج)�في�روسيا�(�كما�عين�في�جامعة

م،�ثم�أستاذا�بجامعة�(هيدلبرج)،�وأستاذا�في�جامعـة�(منشـن���1922برسالو)�سنة�(
��م.1962بميونخ)�سنة�

كما�قدم�محاضرات�في�الجامعة�المصرية�في�فقه�اللغة،�والنحو�المقـارن�بـين���
آنية�لعـدد��اللغات�السامية،�وسجل�مجموعة�من�األسطوانات�لمختلف�القراءات�القر

من�مشاهير�المقرئين�في�مصر�أنذاك،�وليطّلع�على�المخطوطـات�المتعلقـة�بعلـم����
القراءات�في�دار�الكتب�المصرية،�فنشر�كتابا�بعنـوان�"�طبقـات�القـراء"�(البـن�����

�Bibliothecaالجزري)،�في�مجموعة�" Islamicaكما�اهتم�باللغـة��8"�المجلد�رقم��.
��21العامية�في�مصر.

��.إنتاجه�العلمي:4
�وقـراءة�توزع�إنتاجه�العلمي�بين�اللغات�السامية،�وتاريخ�العلوم�عند�العـرب،��

��القرآن.
ني�بنحو�اللغة�العبرية.ـ�ففي�اللغات�السامية�ع��
ة�عن�اللغات�السامية�في�كتاب�بعنوان:"�المدخل�إلى�اللغـات��ـ�كتب�لمحة�عام

امية".الس��
ات�باللغة�اآلرامية�الحديثـة��ريانية،�فكتب�بحثا�بعنوان:"�حكايـ�درس�اللغات�الس

��".الشّرقونصوص�أخرى�من�لهجة�قرية�معلوال"،�"�رسائل�في�علوم�
�������كتب�فيـه�الـدكتوراه�الخاصـة�وعنوانهـا:�����وفي�تاريخ�العلوم�عند�العرب:�ـ

��إسحاق�بن�حنين�ومدرسته"."
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��.العربيةـ�ترجمة�مؤلفات�(جالينوس،�وبقراط،�وثاوفرسطس)�إلى�
��ـ�كما�له�عدة�دراسات�في�هذا�المجال�منها:��

�؛األسابيع"�لبقراطالمنحوالت�على�جالينوس�في�شرح�" �
�؛دة�لثيوفرسطس�في�اآلثار�العلوية""شذرات�جدي �
لشرح�بـبس���العربيةنقد�مفصل�لنشرة�وترجمة�(وليم�طمسون)�للترجمة� �

�الرومي�على�المقالة�العاشرة�من�إقليدس".
��القرآنية�فمنها:�آنـ�أما�في�القر

�؛م1924مات�ألحمد�بن�فارس�نشر�في�كتاب�الال �
�؛م1926قراءة�الحسن�البصري�نشر�في� �
�؛م1932قراءة�القرآن�في�القاهرة�نشر�في� �
�؛م1933كتاب�المحتسب�البن�جني�سنة�القراءات�الشاذة�في� �
�؛القراءات�البن�خالويه �
�رها�كثير.يوغ�8رقم��ابن�الجزري�طبقات�القراء �

الث�(برجشتراسر)�عمله�في�ميدان�قراءات�القرآن،�وهو�كتابه�الجزء�الثّلم�ينجز�
برجشتراسر)�اهتمامـا��(�،�حيث�توفي�قبل�أن�يصدره.�كما�أن�ل)تاريخ�القرآن(من�

ن،�األولـى�بعنـوان:"�أوليـات����يخ�الفقه�اإلسالمي،�حيث�نشـر�دراسـت��بالغا�بتاري
بعنـوان:"�فـي�منـاهج����انية�والثّ�م1925وخصائص�الفكر�الفقهي�في�اإلسالم�سنة�

��م).1931البحث�في�الفقه�سنة�
تاركا�أوراقا�في�هذا�الموضوع�نشرها�تلميـذه��)�برجشتراسر(�توفي�المستشرق�

سر)�:�"المالمـح�العامـة�للفقـه����ا(يوسف�شاخت)�تحت�عنوان�(�جوتهلف�برجشتر
��22م.1935نسقها�ونشرها�سنة��اإلسالمي

ي�(برجشتراسر)�لخدمـة�اللغـة���ومن�هذه�الجهود�التي�قدمها�المستشرق�األلمان
اللغوية،�وأهـم�اآلراء�والنتـائج�التـي�����الدراساتسنحاول�تقديم�منهجه�في��العربية

��توصل�إليها�حين�تعرف�على�لغة�العرب�والمسلمين.�������������
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��وآراؤه�في�القضايا�الصوتية:)�برجشتراسر(�.�منهج5
اللغويـة��"برجشتراسـر"��على�اجتهادات�وآراء�العنصر�ينصب�اهتمامنا�في�هذا�

،�والّذي�توقف�عند�عدة�مواضيع�خاصـة�حيـث���لمتعلقة�باألبنية�والصوتية�بخاصةا
أشار�إلى�االختالفات�الموجودة�في�مختلف�اللهجات�السامية�مقارنة�باألبنيـة،�واآلن��

��نبدأ�بتعليل�ما�ذهب�إليه�المستشرق�األلماني"�برجشتراسر"�في�مجال�الصوتيات.
�اهتماما�كبيرا،�هذا�االهتمـام�جعلهـم����األلمانأولى�المستشرقون� النّحو�العربي

،�فأشاروا�إلى�أن�النحو�العربي�لـم�يكـن���العربيةيستخلصون�منه�النّظرية�الصوتية�
الصوتية،�وهذا�دلّل�عليه�آراء�العلماء�العـرب�والمسـلمين����الدراساتبمعزل�عن�

��والتي�جاءت�مبثوثة�في�تصانيف�كتبهم.
المستشرقون�األلمان�بقدر�كبير�من�اإلنصاف�فيما�يتّصـل�بأصـالة����و�قد�اتّسم

قد��«يوضح�نشأة�علم�األصوات�بقوله:�برجشتراسر"�الدرس�الصوتي�العربي؛�فـ�"
كان�علم�األصوات�في�بدايته�جزءا�من�أجزاء�النّحـو�ثـم�اسـتعاره�أهـل�األداء�����

��.�23»المقرئين�و�زادوا�في�تفصيالت�كثيرة�مأخوذة�من�القرآنو

��اللّغوية�في�العـالم�العربـي���الدراساتوقد�كان�للمستشرقين�األلمان�تأثيرا�على�
هذا�التّأثير�الذي�كان�أكثر�انتظاما�و�وضوحا�بعد�تأسيس�الجامعة�المصرية�(القاهرة�

م)؛�إذ�قدم�إلى�التّدريس�فيها�مستشرقون�ألمان،�و�لعّل�أشـهرهم��1908اآلن)�عام�(
م)�محاضـرات�عـن���1929/1930الّذي�ألقى�في�العام�الدراسي:�(برجشتراسر"�"

م)�ألقـى��1932م/1930"،�و�فـي�عـام�:�(��العربيـة�"التّطور�النّحوي�في�اللّغـة��
،�و�يراه�الباحث�أشـهر���24محاضرات�عن:�"�أصول�نقد�النّصوص�و�نشر�الكتب"�
في�علم�اللّغة�فـي���الدراساتالمحاضرين؛�ألن�محاضراته�ألقت�بظاللها�على�تقدم�

��الجامعة�المصرية،�و�تقدم�فن�تحقيق�النّصوص.
باب�االهتمـام�بالوصـف���برجشتراسر"�بالعودة�إلى�القضايا�الصوتية،�فقد�فتح�"

الصوتية��الدراسات،�في�وقت�كانت��25و�صفاتها�العربيةالجديد�لمخارج�األصوات�
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المالحظة�الذاتية�و�أبعدها�عـن��اللّغوية�إلى�الوصف�و��الدراساتعند�العرب�أقرب�
��التّعليل.

سبق�أول�محاولة�قام�بها�إبراهيم�أنـيس�فـي�كتابـه����برجشتراسر"�بهذا�يكون�"
���26م�في�طبعته�األولى.1947األصوات�اللّغوية�في�سنة:�

"�برجشتراسر"�كما�تجدر�اإلشارة�إلى�أن�ينمن�أشهر�المستشرقين�األلمان�من�ع
،�حيث�تتبع�منهج�سيبويه�في�دراسة�المخارج،�واعترض�العربيةبمخارج�األصوات�
يمكننا�أن�نلفظ�«ذلك�خلال�معلّال�األمر�بقوله:��،�و�عدالمخارج"عليه�هذه�التّسمية:�"

من�مخرج�واحد�أحرفا�عديدة�مختلفة�في�صفاتها،�وعلى�ذلك�فال�يكفـي�لمعرفـة���
الحرف،�مثـال��الحرف�و�تمييزه�تحديد�المخرج�وحده،�دون�عالمة�ثانية�هي�صفة�

ذلك�أنّه�إذا�أطبقنا�الضفتين�ثم�فتحناهما،�فالصوت�الخارج�إمـا�البـاء�أو�الپـاء����
����P(�«.27اإلفرنجية�(

إلى�مسألة�عدد�المخارج�و�هي�من�المسائل�الخالفيـة��برجشتراسر"�كما�تطرق�"
أهم�اعتنـاء�هـؤالء�كلّهـم�����وكأن«�القدامى،�و�في�ذلك�يقول:��العربيةعند�علماء�

ترتيب�الحروف�على�المخارج�والصفات،�فاختلفوا�في�عدد�المخارج،�فمنهم�مـن��
عد�سبعة�عشر،�ومنهم�من�عد�ستّة�عشر،��ومنهم�من�عد�دون�ذلك،�والمشهور�

لها�ليس�بمخرج�حلقييوافـق���وهو�بهذا�التّصـنيف��28.»هو�سبعة�عشرـ�لكن�أو
ستّة��العربيةذهب�أكثرهم�إلى�أن�عدد�مخارج�األصوات��القدماء؛�إذ�العربيةعلماء�

عشر�مخرجا�نذكر�منهم�سيبويه�في�الكتاب،�وابن�جنّي�في�كتابـه�سـر�صـناعة����
اإلعراب،�وابن�يعيش�في�كتابه،�وشرح�المفصل�للزمخشري،�وابن�دريد�في�كتابه�

��جمهرة�أشعار�العرب.
لحات�صفات�األصوات�عند�من�المستشرقين�الّذين�انتقدوا�مصطبرجشتراسر"�و"

أصـل��«لصوتية�عند�الغربيين؛�إذ�أن�العرب،�ورأى�أنّها�تختلف�عن�المصطلحات�ا
بعضها�غامض،�لكن�معناها�واضح،�وهي�مجهور�بمعنـى�صـوتي،�ومهمـوس����
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بمعنى�غير�صوتي،�وشديد�بمعنى�أني،�ورخو�بمعنى�متمـاد،�فعنـدهم�حـروف����
مهموسة�شديدة�ومجهورة�شديدة،�أما�الحروف�المجهورة�الشّديدة�كالبـاء�فلهـا���

��29»عندهم�اسم�خاص�وهي�حروف�القلقلة.�

المتأخّرين��العربيةه�المصطلحات�هي�نفسها�عند�علماء�أما�الباحث�فيرى�أن�هذ
�العربيـة�لم�تتغير�كثيرا،�زيادة�على�هذا�نوه�مؤرخو�علم�اللّغة�العام�بقدرة�علمـاء��

��.30بمصطلحات�واضحة��العربيةعلى�وصف�األصوات�
��������صفة�الحروف�الّتي�بين�الشّـدة�و�الرخـاوة�بقولـه:����برجشتراسر"�كما�وضح�"

إنّهم�أثبتوا�صفة�ثالثة�بين�الشّدة�والرخاوة�وهي�التّوسط�والحروف�المتوسـطّة��«�
فنقـول:�إنّـه�و�إن�كانـت�هـذه������كلّها�مجهورة�و�عندهم�هي:ع�،ل�،ن�،ر�،م�،

الحروف�إلّا�العين�متمادة�بدون�شك،�فلهم�من�ذلك�حق�في�تمييزها�عن�الرخـوة��
��.31.»والمجهورة�
فالمستعلية�هي�«�فتي�االستعالء�واالستفال�في�قوله:إلى�صبرجشتراسر"�كما�أشار�"

الّتي�يستعلى�اللّسان�عند�تلفظها،�و�يرفع�نحـو�الحنـك،�وهـي�:�غ،�خ،�ق،�ض،�ط����
�32»�ص،�ظ،�والمستفلة،�أي�الّتي�تستفل�اللّسان�عند�تلفظها�وهي�باقي�الحروف.

والمستشرقين�صوت��العربيةومن�بين�األصوات�الّتي�أثارت�الخالف�بين�علماء�
يـرى��برجشتراسر"�"�به:�لغة�الضاد،�فـ�العربيةالذي�تقترن�تسمية�اللّغة�"�الضاد�"�

��������العربيـة�حرف�غريب�ال�يوجد�في�أي�لغة�غيـر����-كما�يسميه–أن�الضاد�العتيق�
و�هو�يظن�أن�الضاد�العتيقة�ال�ينطقها�أحد�من�العرب�في�العصر�الراهن�فهي�اآلن�

عند�أهل�المدن�بعد�أن�كانت�في�السابق�رخوة�حتى�أن�لفظها�البدوي�الحالي�شديدة�
ليس�كلفظها�في�السابق،�يصف�نُطقها�العتيق�بأن�مخرجها�من�حافّة�اللّسان،�و�مـن��

�و�بعضهم�من�الجانبين��القدامى�من�يقول�من�الحافة�اليسرى،��وبعضهم�من�اليمنى
ة�اللّسان،�والفرق�بينهما�أن�الضـاد�مـن���فمخرجها�قريب�من�مخرج�اللّام�من�حافّ
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فللضاد�صفة�أخرى�هـي���33الحروف�المطبقة�ذات�دوي�واللّام�منخفضة�غير�مطبقة
�:�اإلطباق�أو�كما�يسميها�في�االصطالح�الغربيemphasis).�(��

،�فقد�رمـزوا�إلـى���العربيةان�في�فترة�تأثرهم�بأما�اإلسپ":«�يقول�"برجشتراسر
��العربيـة�الضاد�في�الكلمات�التي�تضمنت�هذا�الصوت�مما�استعاروه�مـن�ألفـاظ���

��.alcald"�«34القاضي"�نحو��ldبحرفي
إن�طبيعة�النطق�(بالسين�والشين)�العربيتين�يمكن�القول�أن�مخرج�(السين)�الذي�

"�موافـق�لطبيعـة�نطقهـا�����نايامما�بين�طرف�اللسان�و�فق�الثّه�"يصفه�سيبويه�بأنّ
يجعل�مخرجها�مخرج�(الجيم�والياء)��روف،�أما�(الشين)�فشأنها�مختلف�فسيبويهالمع

ا�أقرب�إلـى�أن�يكـون���وهو�من�وسط�اللسان�بينه�و�بين�الحنك�األعلى�و�لعل�هذ
ها�اليوم�تتكون�برفع�طرف�اللسـان�نحـو�القسـم����فين�التي�نعرالشّ�نألصوتا�جنبيا�

وليس�من�وسط�اللسان،�و�هذا�دليل�وحده�غير�كاف�للجزم�بـأن��لب�من�الحنك�الص
��:مراحلهاين)�جانبية�في�إحدى�(الشّ
الجنوبيـة�المعاصـرة����العربيةفي��العربيةين)�أن�الصوت�الذي�يقابل�(الشّ  -�أ

قطرية)�وهو(كما�في�المهرية�والسs؛�أي�ما�كان�أصلهszـة�في��الجنوبيـة���العربي
وهذا�صوت�جانبي�كما�مر�ووجدوه،�يوحى�باألصل�العربـي���sالمكتوبة�بالمسند�و

��35الشمالية.�العربيةالجنوبي�القديم�وبما�يقابله�من�
�أن(  -�ب (S)في�البابلية�المتوسطة�والمتأخرة�تتحول�إلى�� (l�)وإذا�وليها�(tمن�
�����قد�يكون�في�كلمتي�(قشـدة)���العربيةوصلوا)�وفي��iktasduبدال�من�(�utalduذلك�

بدة)�على�ظاهرة�مماثلة�قبل�الحرف�اإلسباني�من�من�الزما�يخلص�به�(السو�(قلدة)�
فيرية�غيـر�المطبقـة،�أو���وامت�الصإذن�إلى�تغيير�الص�العربيةله�منها�وقد�جنحت�
�فصار�في�فترة�الحقة�يميزه�عن(s)�و�أبقت�على�الثالث؛�أي�أنّها�غيرت�اثنين�منها

(s)امي�األصلي�و��36بين�النطق�الحالي�للشين.التي�أصلها�النطق�الس�
تطرق�"برجشتراسر�"�إلى�القوانين�الصوتية�بأنها�كانت�تسمى�قديما�أصوال�مطـردة��
ومعناها�إن�كل�(باء)مثال�في�أي�كلمة،�وجدت�من�السامية�األم�صارت�(فاء�)�في�اللغة�
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ـ��بغير�استثناء�و�التّ�العربية ن�غييرات�المطردة�منها�المطلقة�و�منها�المقيدة�بشـروط،�وم
بين�العلل�التي�أدت�إلى�التباألكاديـة�فقـدت�كـّل�����ادالت�الص�وتية�القانونية�و�هـي�أن

الحروف�الحلقية�(كالعين�،�والحاء�)�وسبب�ذلك�أن�العراق�كان�يسـكنه�فـي�البدايـة����
السومريون،�ثم�اميين�دخله�قوم�من�السومريون�لغة�الساميين،�وامتزجوا�بأهله�فاتخذ�الس

السـامية���كانت�الحروف�الحلقية�غير�معروفة،�لم�ينطقوا�بها�فـي�اللغـة���لغة�لهم��ولما
فالعلّة�هـي����و�ال�توجد�في�اللغة�األكادية�التي�نشأت�هكذا�أيضا،�بل�أهملوها�فتالشت،
أهم�علل�تغير�اللغات�عامة،�علة�أخرى�هو�ذوق�العصـر���امتزاج�اللغتين�وهي�من

،�أن�بعض�أهل�القاهرة�كان�استخشن�نطق�القاف�واستغلظه�العربيةمثال�ذلك:�اللغة�
��.�فأبدله�بالهمزة

القوانين�الص�دة�وتية�هي�التي�تعبر�عن�عالقة�بين�جانبين�متتابعين�للغة�الواحإن
تيا�في�إحدى�اللهجات�في�حين�ال�جد�تطورا�صوعلى�سائر�اللغات�أو�اللهجات�فقد�ن

أي�أنها�البد�أن�تطبق�على�سائر�أنواع��جد�في�لهجة�أخرى�ليس�معنى�أنها�قوانينن
��37النشاط�اللغوي�اإلنساني،�فهي�ليست�قوانين�عامة.

��������قضية�النّبر�الّـذي�قـال�فيـه:���برجشتراسر"�ومن�اآلراء�الصوتية�التي�عالجها�"
بعض�اللّغات�تُضيف�الضغط،�يعني�أنّها�تُفرق�بين�المقاطع�والكلمـات�بمقـدار���«�

بها�أيضا،�فبعض�المقاطع�قوي�كأنّه�يصاح�به،�وبعضها�ضعيف�القوة�التي�تُنطق�
����38»كأنّه�يهو�به.

القدامى�في��العربيةمن�المستشرقين�األلمان�الّذين�يرون�أن�علماء��برجشتراسرو
ومما�يتّضح�من�«قضية�"�النّبر"،�وفي�ذلك�يقول:�دراساتهم�الصوتية�لم�يشيروا�إلى�

�غط�لم�يوجد�فيها�أو�لم�يكد�يوجدنفسها،�ومن�وزن�شعرها،�أن�الض�العربيةاللّغة�
وذلك�أن�اللّغة�الضاغطة�كثيرا�ما�يحدث�فيها�حذف�الحركـات�غيـر�المضـغوطة����
وتقصيرها�و�تضعيفها،�ومد�الحركات�غير�المضغوطة،�وقد�رأينا�أن�كّل�ذلك�نادر�

��39.»�العربيةفي�اللّغة�
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�������الّذي�أطلق�عليه�تسـمية:�(التّشـابه����قانون�المماثلةعن�برجشتراسر"�ولم�يغفل�"
حـروف�الكلمـة�مـع����«ماثلة�واإلدغام،�وفي�ذلك�يقول:�و�التّماثل)،�وفرق�بين�الم

توالي�األزمان�كثيرا�ما�تتقارب�بعضها�من�بعض�فـي�النّطـق�وتتشـابه،�وهـذا�����
�اإلدغـام،�وأن�التّشابه�نظير�لما�سماه�قدماء�العرب�إدغاما،�غيـر�أن�التّشـابه�و��

اشتركا�في�بعض�المعاني،�اختلفا�في�بعضها؛�وذلك�أن�معنـى�اإلدغـام:�اتّحـاد����
الحرفين�في�حرف�واحد،�مشدد،�تماثال�أو�اختالفا،�نحو:�(آمنّا)�و(ادعـى)،�أمـا���

��(آمنّا)�فالنون�المشددة�نشأت�عن�نونين
تشابها،�وأما�(ادعى)��أولهما:�الم�الفعل�والثّانية:�الضمير،�فاتّحادهما�إدغام�و�ليس

فأصل�الدال�المشددة:�دال�وتاء،�الدال�فاء�الفعل�والتّاء�تاء�االفتعال،�قُلبـت�داال�فهـذا���
����40»إدغام�وهو�تشابه.

إذن�فالعالقة�بين�اإلدغام�والمماثلة�عالقة�عموم�وخصوص؛�فكـّل�إدغـام�مماثلـة����
��.العربيةوليس�كّل�مماثلة�إدغام،�ويبقى�هذا�الباب�بابا�واسعا�في�اللّغة�

من�وجود�التّماثل�وكذا�المخالفة�كظاهرتين�متناقضـتين��برجشتراسر"�وقد�استغرب�"
ا�بال�اللّغة�تتشابه�فيها�الحروف�المختلفة�م،�حيث�طرح�سؤاال�مفاده:�العربيةفي�اللّغة�

ثم�يجيب�على�سؤاله�في��في�بعض�األوقات،�وتتخالف�الحروف�المتشابهة�في�بعضها؟
ختصـار��أن�تشابه�العلّة�فيه�يرجع�إلى�األعصاب�والعضالت�وحركتها؛�إذ�تنجح�فـي�ا�

��جمب).)(جنبالنّطق�كما�األمر�في�نطق�(
بالتغييـر�االتفـاقي�لألصـوات،�حيث�يــرى�أنّــه���"�"برجشتراسـروقد�سماه��

غيـرات�االتفاقيـة�للحروف�ما�ينقلب�فيه�صفة�واحدة�،�وهناك�ما�انقلب�فيـه��مـن�التّ
غيرات�الحروف،�ما�ظاهره�اتفاقي�وهو�صفتان�ما�انقلب�فيه�المخرج،�وقد�يوجد�بين�التّ

��.في�الحقيقة�مطرد
اد�بصوت�الدال�بعده�فمثال�تأثر�صوت�الصاي�المرفق�حيث�فيتحول�إلى�صوت�الز

يتخلى�عن�صفة�التفخيم�ليناسب�مع�الدال�المرفقة�بعده�و�قد�حدث�مثل�هذا�التحويل�فـي��
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القديمة�،و�ذلك�مثل�"�يزدق"�في�كلمة�"يصدق"�حيث�تـأثرت�الصـاد����العربيةاللهجات�
بصوت�الد41اي.ال�و�بعدها�فتحولت�الصاد�نظيرتها�المرفق�و�هو�الز��

أما�التّخالف�فيرى�أن�العلّة�فيه�نفسية�محضة�تشابه�الخطأ�في�النّطـق�إذا�تتابعـت���
�ة�في�ذلك�أنالعلّة�النّفسي�الحروف�المتشابهة�و�هو�نوعان�متّصل�و�منفصل،�و�يرى�أن

����42المتكلم�يرجو�التّأثير�في�نفس�السامع�عن�طريق�الضغط�و�التّشديد.

المكاني�بأنّه�تغير�آخر،�وهو�التّقديم�والتّـأخير�أي��عن�القلب�برجشتراسر"�وتحدث�"
أن�حرفا�من�حروف�الكلمة�يقدم،�وآخر�يؤخّر�مكانه،�وعلته�أن�يتغير�ترتيب�الحركـات��

������43في�التّصورات�األسهل�من�تغيرها�الموجب�للتّخالف.
إذ�نجـده�يفـرق����؛وامت�ال�يعني�أنّه�أهمل�الصوائتعن�الصبرجشتراسر"�وحديث�"

الـواو�و�اليـاء�إذا���«:�الواو�والياء�المديتين�من�غير�المديتين،�و�يسميهما�بشبهي�ال�بين
كانت�مركزا�للمقطع،�نُسميها:�ضمة�أو�كسرة.�و�بالعكس�إذا�كانت�الضمة�أو�الكسـرة��

عـن���واليـاء���طرفا�للمقطع،�نُسميها�واوا�أو�ياء...وإنّما�تفترق�الواو�عـن�الضـمة��
الكسرة،�من�جهة�وظيفتها�في�مقطع�الكلمة؛�و�لذلك�نُسمي�الـواو�واليـاء:�شـبهي����

،�وعليه�فإنّه�عبر�بالكسرة�والضمة�عن�الصائت�بنوعيه،�أما�الواو�والياء��44»الحركـات.�
�،�و�هو�بذلك�فـرق�بـين�الصـوت���فيستعملهما�لإلشارة�إلى�الواو�و�الياء�غير�المديتين

��الحرف.و
إلى�هناك�أصوات�كثيرة�التغيـر�وهـي�نوعـان،�الحـروف������""برجشتراسر�أشار

فهو�يـرى�أن�أحـوال���وتية�المحضة�وهي�(ل.ر.ن.م)�حروف�(اللين)،�و(الهمز)الص�،
فكثيرا�ما�يحذف�الهمز�باالرتجال�(الواو)�أو�(الياء)�وهناك�نـوع�آخـر����عةالهمز�متنو

همزتان�في�أول�مقطعين�متتاليين،�خففت�الثانية�وهو�قسمان�ومنـه���توهو�إنّه�إذا�وقع
ل�مـن���ما�يكون�مقطعه�األول�من�الهمزة�المتحركة�فقط،�ومنه�ما�تركب�مقطعـة�األو

الهمزة�المتحركة�والحرف�الساكن،�وإن�الهمزة�تحذف�إذا�وقعت�هي�ساكنة�بعد�الحركة�
���45مع�مد�هذه�الحركة�.
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قطعي�لم�يتطرق�له�بشكل�مسـتقل�مثلمـا�فعـل�المستشـرق�"�����أما�بالنسبة�للبناء�الم
بروكلمان"�بل�وردت�مسائله�متفرقة�عنده،�فتحدث�عن�قاعدة�المقطع�وقمتـه،�فسـمى���
األولى�طرف�المقطع،�والثانية�مركز�المقطع،�ورأى�أن�قاعدة�المقطـع�البـد�مـن�أن����

كالم�المحدثين�العـرب��،�وحديثه�يشابه�46تكون�صامتا،�وقمته�البد�من�أن�تكون�صامتا
�����،�وينحو�فيه�منحى�االتجاه�الوظيفي�للصوامت�والصوائت�مقطعيا.47عن�المقطع

��خاتمة:���
القضايا�الصوتية�توصلنا�إلـى�النّتـائج����في��""برجشتراسر�و�بعد�تقصي�جهود

���التّالية:��
اختلف�الباحثون�في�تحديد�جذور�االستشراق،�الذي�يعد�حركة�فكرية�تُعنـى��.�1

��وعلومه�ولغاته�ولهجاته.�الشّرقبدراسة�حضارة�
2�.ليبيةتأسس�االستشراق�بوصفه�مؤسسة�فكرية�بعد�أن�فشلت�الحروب�الص.��
و�له�مزايـا���،الشّرقيعتبر�االستشراق�األلماني�جسرا�رابطا�بين�األلمان�و��.3

لم�يخضع�لغايات�سياسـية�أو��تميزه�عن�باقي�استشراق�البلدان�األخرى�أبرزها:�أنّه�
دراسات�المستشرقين�األلمان�عن�العـرب��وعدم�حمل��معظم��،�استعمارية�أو�دينية

،�ناهيك�عن�اتّصـاف�أنشـطتهم���عدائية�أي�العربيةواإلسالم�والحضارة�اإلسالمية�و
��بالعلمية.��

الذي�اشتهر�أكثر�بمحاضـراته���""برجشتراسرمن�أبرز�المستشرقين�األلمان���.4
��اللّغوية�التي�ألقاها�على�طالبه�بكلية�اآلداب�بجامعة�القاهرة.

مكانة�مميزة�في�دراساته�معتمدا�في�ذلـك���العربيةاللّغة��برجشتراسرأعطى��.5
��على�أسس�و�معايير�واضحة.��

من�مستوياتها�المختلفة�ومنهـا�المسـتوى����العربيةاللّغة��""برجشتراسردرس��.6
جعلهـا��لقدامى�في�تصنيف�مخارج�األصوات�والصوتي،�حيث�لم�يخالف�اللّغويين�ا
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ستّة�عشر�مخرجا،�لكنّه�اختلف�معهم�في�صفات�بعـض�األصـوات�العتبـارات����
��موضوعية.��

القدامى�في�دراساتهم�الصـوتية���العربيةعلماء��أن�يكون�""برجشتراسر.��نفى�7
��النّبر.���إلى�قضية�قد�أشاروا

أرجـع��لمخالفة�في�اللّغات�السامية،�وإلى�وجود�ظاهرة�ا�""برجشتراسرنبه���.8
علّة�التّشابه�إلى�األعصاب�و�العضالت�وحركتها،�واالقتصاد�في�الجهد�اللّغوي�أما�
التّخالف�فالعلّة�فيه�نفسية�محضة�تشابه�الخطأ�في�النّطق�إذا�تتابعت�الحروف�كمـا��

��وخصـوص���فرق�بين�اإلدغام�والتّشابه،�حيث�تعتبر�العالقة�بينهما�عالقة�عمـوم�
��فكّل�إدغام�تشابه،�وليس�كّل�تشابه�إدغام.��

اد�القديمة،�ووصل�إلـى�أنّـه�حـرف����في�دراسة�الض�""برجشتراسرأفاض��.9
،�و�الضاد�العتيقة�ال�ينطقها�أحد�من�العـرب��العربيةغريب�ال�وجود�له�إلّا�في�اللّغة�

��في�العصر�الراهن،�فهي�شديدة�عند�أهل�المدن�بعد�أن�كانت�فـي�السـابق�رخـوة���
��حتى�أن�لفظها�البدوي�الحالي�ليس�كلفظها�في�السابق�.

او�واليـاء�المـديتين���بين�الصوت�و�الحرف،�فسمى�الو�""برجشتراسر.�فرق�10
��،�وغير�المديتين�واوا�و�ياء.ضمة�و�كسرة

� ��
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�الهوامش:
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يوهان�فوك،�تأريخ�حركة�االستشراق�الدراسات�العربية�واإلسالمية�في�أوروبا�حتّى�بداية�القـرن��
��.���110م،�ص2000ار�المدار�اإلسالمي،�ليبيا،�العشرين،�ترجمة:�عمر�لطفي�العالم،�د
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ابع�للميالد،�وهـو��السسطعت�شمس�اإلسالم�على�العالم�في�أوائل�القرن��الملّخص:
والتخلف.�واستطاع�ضـياؤها�أن�يـدرك�مشـارق����رك�الشّغارق�في�ظلمات�الجهل�و

من�أعظم�الحضـارات���يةاألرض�ومغاربها�في�زمن�معدود،�فكانت�الحضارة�اإلسالم
��اريخ�البشري�بشهادة�العدو�قبل�الصديق.في�التّ�يةاإلنسان

جسيد�العملي�للفكر�اإلسـالمي�لـم���وليدة�الفكر�اإلسالمي،�والتّ�يةوالحضارة�اإلسالم
بـل�كـان�نسـيجا�����بيئة�دون�أخرى؛�أو�زمن�محدد�من�األزمان،�أو�يكن�لجنس�واحد،

لـه��به�بـين�أه�الشّشارك�كّل�مسلم�في�ألم�لحمته�في�سداه،�وخَلقًا�ثقافيا�ال�تُلتمس�مالمح�
التي�ينزع�إليها�كـّل�مـن����يةقافالثّزعة�النّبل�في�مياسم��في�العرق�أو�اللّون�أو�سواهما؛

انتمى�إلى�اإلسالم�وسار�على�هداه.�ومن�ثمة�استثمرت�مكامن�الخير�في�كـّل�إنسـان���
�ظر�عن�جنسه�ودينه�وقومه،�وأفادت�من�الفكر�اإلنساني�الذي�سبقها�من�علـوم��النّبغض

����)1(�والهنود،�وخبرات�األوائل�واألواخر.ريان��الساليونان،�و
زادا�معرفيا�في�مختلـف�ضـروب�العلـم�����يةاإلسالم�يةالعربأثمرت�الحضارة��وقد

��وشكّل�موروثها�حلقة�مهمة�من�حلقات�تطور�الفكر�اإلنساني�بعامة.�والمعرفة
أثير�في�الفكر�اإلنساني�بعامة�نشأت�علوم�كثيرة�مقتبسـة��أثر�والتّسليم�بمبدأ�التّومع�التّ

صرفة،�أبدعها��يةإسالم�يةوجود�علوم�عرب�من�ثقافات�وافدة.�إلّا�أننا�ال�نعدم�في�المقابل
��حو�العربي.النّين،�وكذا�الدالمسلمون�من�فكرهم�الخالص،�ال�سيما�علوم�
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�اإلسالمي�موقف�من�كّل�حجر�من�بنيان�الفكر�العربي�يةوقد�كان�للحركة�االستشراق
باعتباره�حجـر��حوي�العربي�النّإن�إنصافًا�أو�بهتانًا،�ولم�يستثنوا�من�ذلك�التأريخ�للفكر�

��.يةفي�هرم�الحضارة�اإلسالم�يةزاو
وسنحاول�في�هذه�المداخلة�الوقوف�على�أهـم�المحطـات�التـي�توقـف�عنـدها������

��المستشرقون،�وندلل�بما�دلّل�به�منصفونا�على�تصديقها�أو�تفنيدها.��
��:يةالمستشرقون�واللغة�العرب�*

في�األفول،�وبدأ�الغرب�في�االستيقاظ�من�سـهاده���يةلما�بدأت�شمس�الحضارة�العرب
على�تعدد�مناحيـه��-�بشكل�واسع-�هم�من�الموروث�الفكري�اإلسالميالنّعكف�أهله�على�

��.يةالحركة�االستشراق�يةالستثماره�في�تأسيس�نهضتهم.�فكانت�بذلك�بدا
بلسان�عربي�مبـين؛�فقـد�كـان�����يةولما�كان�الموروث�المعرفي�للحضارة�اإلسالم

��،�وحذقها�ليتسنى�لهم�نقل�علوم�أهلها.يةبيل�األساس�أمام�الغرب�تدارس�اللغة�العربلسا
في�القـرن�العاشـر����يةوتذكر�بعض�المراجع�أن�اإلفرنج�بدأوا�يهتمون�باللغة�العرب

ـ�بيعي�والطّالميالدي؛�ليطّلعوا�على�ما�فيها�من�العلم� ل�ب�والفلسـفة.�ويـذكر�أن�أو��الطّ
المتـوفى���هرمانالميالدي،�ويليه��10في�أواخر�القرن��انيالثّسلفستر�المترجمين�البابا�

ـ�وغيرهم.�وفي�القرن��قسطنطين�اإلفريقيم،�يليه�1054سنة� اني�عشـر�أصـبحت���الثّ
ازحين�إليها�من�اإلفرنج�لالستفادة�النّ(طليطلة)�وغيرها�من�مدائن�العرب�باألندلس�آهلة�ب

وتوالت�أسماء�المستشرقين�على�تعدد�أجناسهم�وأحقابهم�بعـد���)2(�أليف.رجمة�أو�التّأو�التّ
��اس�هذا.النّمن�حتى�يوم�الزذلك�

في�ذاتها،�فأقبلوا�على�تعلّمهـا،�تقـوي����يةوقد�أبدت�طائفة�منهم�اهتماما�باللغة�العرب
�يـة�،�ودوافـع�الهوت�ية،�ودوافع�اقتصـاد�يةعزيمتهم�دوافع�كثيرة،�منها:�دوافع�حضار

��)3(�.يةثقاف�ية،�ودوافع�علميةرودوافع�تنصي
على�وجه�الخصوص��يةالعرب�يةراسات�اللغوالدكما�اهتمت�طائفة�من�المستشرقين�ب

��)4(�ألسباب�أهمها:
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ظام�اليوناني�في�النّرس�اللغوي�عند�العرب�يأتي�في�موقع�متوسط�بين�الد�:�أنلاألوّ
أن�يعنـى�بـه�المستشـرقون�����يـة�رق،�فكان�نتيجة�حتمالشّظام�الهندي�في�النّالغرب،�و

��ويدرسوا�نشأته�وتطوره،�بل�حتى�مقارنته�بغيره�من�األنحاء.
لمـن���يةحلقة�مهمة�في�سلسلة�العلوم�اإلسـالم��يةالعرب�يةراسات�اللغوالدتعد��اني:الثّ

��.يةأراد�أن�يقوم�الحضارة�اإلسالم
�يـة�المهيأة�لدرس�اللغة�العربحو�العربي�القديم�في�بادئ�األمر�الوسيلة�النّكان�:�الثّالثّ

����وتعليمها.�يةولهذا�عكف�عليه�المستشرقون�في�تعلّم�العرب
جمعـا�وتحقيقًـا����يةالعرب�يةحوالنّومن�هاته�المعطيات�عكف�المستشرقون�على�اآلثار�

ويأتي�في�مقدمة�هذه�الكتب�كتاب�(سوسين)�الذي�استفاد�فائدة�عظيمة�من��ونشرا�وترجمة.
)�كتـاب��Jahnsماني�يانز�(لك�وشرحها�البن�عقيل.�كما�ترجم�المستشرق�األابن�مال�يةألف

،�ونشـر��يـة�)�شرح�األجرومTrumpp/�ترومب(،�وترجم�األلماني�م1895سيبويه�سنة�
.�وتتوالى�جهود�المستشرقين�في�م1881)�كتاب�سيبويه�سنة�Derenbourg/�ديرنبورغ(

��يستحيل�حصره�في�هذا�المقام.حوي�العربي�بخاصة�بما�النّبالموروث��يةالعنا
�حوي�عرفـت�طريقهـا�إلـى���النّوليس�لذي�عقل�أن�ينكر�أن�كثيرا�من�كنوز�تراثنا�

�يةعلى�أيدي�عدد�كبير�من�المستشرقين،�الذين�عكفوا�على�المخطوطات�العربحقا�ور�النّ
حوي�العربي�من�خالل�مـا��النّتحقيقا�ونشرا،�وأسهموا�على�نحو�آخر�في�التأريخ�للفكر�

ارسون�العـرب�المحـدثون�مواقـف����الدبسطوه�من�آراء�في�مسائل�عديدة،�وقف�منها�
متباينة؛�فمنهم�من�قبلها�دون�تشكيك،�ومنهم�من�فنّدها�وضعفها،�وراح�يستدّل�على�خطأ�

��ما�أقره�المستشرقون.
��حوي�العربي:النّفي�تاريخ�الفكر��ية*آراء�استشراق

أريخ�لمحطـات�بـارزة���التي�شغلت�الفكر�االستشراقي�محاولتهم�التّمن�أهم�المسائل�
حوي�العربيين،�بوصفهما�حلقة�في�سلسـلة�العلـوم���النّومهمة�في�تاريخ�الفكر�اللغوي�و

��.يةاإلسالم
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قد�أحصى�بعض�الباحثين�ما�صدر�من�هذه�البحوث�على�مدى�القـرنين�الماضـيين���
����)5(ومقال�وأطروحة�لمستشرقين�وعرب.��وذكر�أنّها�بلغت�أربعمائة�مؤلّف�ما�بين�كتاب

باين�واالختالف�ما�يصل�إلـى�حـد���في�آراء�المستشرقين�يجد�فيها�من�التّ�المتأملو
ناقض،�وكّل�يسعى�إلى�إثبات�رأيه�بما�أوتيه�من�أدلّة�وسعة�علم،�وهم�في�ذلـك�بـين���التّ

��منصف�ومتشدد�متزمت،�ولكّل�نواياه�المعلنة،�أو�المبيتة.
اظر�في�موقف�النّ�كما�أنارسين�العرب�يجدها�متباينة�كذلك�بين�تـابع�مغلـوب���الد

على�أمره،�ومقتنع�يضيف�على�أدلة�أولئك�ما�يؤكّدها،�ومجتهد�يسعى�إلى�تلمس�الحقيقة�
��راث�وأهله�من�كّل�الترهات�واألكاذيب.وإقرارها�بما�ينصفه�به�التّ

حوي�العربي،�مـع��النّأريخ�للفكر�في�التّ�يةوفيما�يلي�عرض�لبعض�اآلراء�االستشراق
دود�عليها.�������الر��

����:حو�العربيالنّالتشكيك�في�أصالة��ال:أوّ

ةاللغة�العرب�تعدةمن�أعرق�اللغات�اإلنسان�ياستقر�منطق�أهلهـا�لهـا�علـى����قد�و�.ي
ةليقة�حتى�ظهور�اإلسالم�وانتشار�الفتوحات�اإلسالمالسعاجم�اإلسالم.�مـا��واعتناق�األ�ي

واآلخذين�بلسانها�ينأون�عن�صوابها�إلـى�مقارعـة�اللحـن،�حتـى������يةالعربجعل�أهل�
حـو�العربـي�دواء���النّفجاء��،القرآن�الكريم�نة�العامة�والخاصة،�ومسالساستشرى�على�

له��يةص�القرآني،�حماالنّبذاك�آنن�االنتشار،�وارتبط�في�نشأته�األولى�عداء�اللحن��يكفّ
��.من�اللحن

حو�العربي�في�بيئتـه��النّتسلَم�إلى�أصالة��يةاريخالئل�التّالدكثر�أ�غم�من�أنالروعلى�
من�نشرها�عدد�مـن��الزا�أن�ثمة�دعوى�استقرت�أمدا�من�الخالصة،�إلّ�يةاإلسالم�يةالعرب

أاها:�المستشرقين�مؤدا�بأنحاء�سـابقة�لـه.���النّ�نحو�العربي�جاء�في�نشأته�األولى�متأثر
�ارسين�العـرب،�سـاعين��الدولم�يقف�األمر�عند�المستشرقين؛�بل�سلك�دربهم�عدد�من�

��.عوى�بما�أتوه�من�أدلةالدلتأكيد�تلك��كلّهم
�الـذي��)Merx/ركسيم(�هو�المستشرق�األلمانيل�زعم�ذلك�أووتذكر�المراجع�أن�

ـ�حو�عند�النّا�عنوانه�(تاريخ�صناعة�م�كتاب19نشر�في�القرن� ريان)�وذكـر�فيـه�أن���الس
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اني�اقتبس�مـن�األول�بضـعة�مفـاهيم����الثّألن��؛حو�العربيالنّر�في�المنطق�اليوناني�أثّ
���)6(�ومصطلحات.

ةذاته�اقتفى�في�هذه�القض�ركسيم�وقيل�إنجويـدي�(أثر�المستشـرق���ي�/J.Guiti(�
حو�العربي�مـأخوذ��النّأصل��زاعما�فيه�أن�يةم�باللغة�اإليطال1877الذي�نشر�بحثا�سنة�

����)7(�من�الفكر�اليوناني.
ر�أنرينان�المستشرق�الفرنسي��كما�ذُك)E.Rennan (كان�من�أوائل�من�كان�لهـم��

حـو��النّحو�اليوناني�عن�طريـق��النّحو�العربي�بالنّموقف�في�المسألة،�وذهب�إلى�تأثر�
رياني.الس�

)8(
��

ــ� ــرقين�ال ــن�المستش ــذه�ذوم ــدوا�ه ــدين�أي ــدي��عوال ــرق�الهولن المستش
الذي�شارك�في�هاته�المسألة�بأكثر�من�بحث،�حاول�أن�يحشد��)Versteegh/فيرستيغ(

.�يةمنها�والفلسـف��يةاللغو�يةفي�نشأتها�بالعلوم�اليونان�يةفيها�األدلّة�على�تأثّر�العلوم�العرب
)9(��

�السرياني�حيثحو�النّحو�العربي�بالنّوهناك�فريق�آخر�من�المستشرقين�زعموا�تأثّر�
ـ�كل�الذي�وضـعه��الشّقيل�إن�أبا�األسود�وضع�نقط�اإلعراب�مقتديا�ب ريان�لكتـابهم��الس

��)10(�المقدس.
فـون���مسـاوي�النّ�حو�الفارسي،�كمـا�هـو�رأي�المستشـرق���النَّأقر�بتأثره�ب�الثّوث

الذي�كان�يرى�أن�وضعه�كـان�لحاجـة�األجانـب�الفـرس������)A.v.Kremerكريمر(
ةين�إلى�تعلَم�العربواآلرامي11(�حو�العربي.النّ،�فتأثروا�بنقل�ثقافتهم�وآرائهم�إلى�ي(���

حـو��النّسليم�بعدم�أصالة�وقد�سلك�عدد�غير�قليل�من�العرب�درب�المستشرقين�في�التّ
حـو�العربـي���النّر�القول�بتـأثّ�ثالثة�فرق�في�-�كما�حال�المتبوعين-�العربي،�وانقسموا�

ـ�ين�منهم�األستاذ�إبراهيم�مصطفى،�ومحمود�حو�اليونانيالنّبالمنطق�و عدان،�وأحمـد��الس
��أمين.
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رياني�فمنهم:�األستاذ�جرجي�زيدان،�وأحمـد�حسـن���السحو�النّره�بوأما�من�قال�بتأثّ
الزـا��واحد�من�إسحاق�ساكا،�واألستاذ�مصطفى�نظيف.�وإن�كان�لكّل�يان�واألبهم�تقريب

��ر�على�نحو�معين.قول�بالتأثّ
،�فيـذكر�األسـتاذ�أحمـد�أمـين�����يةحو�العربي�بالفارسالنّر�وأما�من�سار�في�فلك�تأثّ
��)12(�واألستاذ�عبد�الحميد�حسن.

ةع�لهاته�القضوالمتتبفي�كتب�المستشرقين�و�يارسين�العرب�يعجب�لكثرة�األقـالم��الد
ة�ما�ذهب�إليه�التي�أتى�بها�كل�فريق�إلثبات�صحالتي�خاضت�فيها،�ووجوه�االستدالل�

��وبطالن�ما�جاء�به�غيره�بما�يغني�عن�اإلفاضة�فيها�في�هذا�المنبر.
�ونفعها�طالماقاش�في�هاته�المسألة�النّوقد�ال�ينْكَر�على�ذي�عقل�أن�يستغرب�جدوى�

النّ�أنحو�العربي�قائم�إلى�اليوم،�وأن�ةالمعرفة�اإلنسـان��القول�بأنـة�تراكم�يحقيقـة�ال���ي
��غبار�عليها.

إلّا�أن�حو�العربـي�فـي�نشـأته����النّاإلقرار�بأصالة��ما�ينبغي�اعتباره�في�المسألة�أن
��األولى�تتقرر�معه�حقائق�عديدة�منها:

ـ�النّحو�في�نشأته�األولى�بالنّ*�ثبوت�ارتباط� �يةص�القرآني،�وفي�ذلك�من�الخصوص
��؛والتميز�ما�ينأى�به�عن�غيره�من�األنحاء

��؛يةالعرب�يةحوالنّ*�اإلقرار�بأصالة�المناهج�
��لعقل�العربي�وقدرته�على�االبتكار؛حة�اجا*�اإلقرار�بر

�يـة�راثراجم�التّير�والتّالسشكيك�في�صحة�ما�تواتر�من�مرويات�في�كتب�*�عدم�التّ
��أثر�المزعومة.������على�حقيقة�التّ�حويين،�وتدليسهمالنّحو�وأوائل�النّعن�تاريخ�

حو�العربي�على�النّوألجل�هذه�الحقائق�وغيرها�ينبغي�علينا�التسليم�مطمئنين�بأصالة�
��.يةاألقل�في�مراحله�األولى.�وترعرعه�في�كنف�المنهج�اإلسالمي�والبيئة�العرب

��والحق�أن�هذا�القول�ذهب�إليه�مستشرقون�كما�العرب.
��)��13(�جد:فمن�المستشرقين�المنصفين�ن
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حـو��النّالذي�يرى�أن�العرب�أبدعوا��:)E.Litmannالمستشرق�األلماني�ليتمان�(
��ابتداء،�وال�يوجد�في�كتاب�سيبويه�إلّا�ما�اخترعه�هو�والذين�تقدموه.��

حـو��النّغم�من�هذا�كله�احـتفظ�علـم���الروب«)�الذي�قال:�دي�بـور�(الهولندي�ومثله�
حال�أثر�رائع�من�آثار�العقل�العربي�بما�له�مـن���يةوهو�على�أالعربي�بخصائصه�...�

��.»دقة�في�المالحظة،�ومن�نشاط�في�جمع�ما�تفرق،�ويحقّ�للعرب�أن�يفخروا�به
)�الـذي�كـان���Braumlich/برومليش(و�،جوتولد�فايلوإلى�ذلك�ذهب�المستشرق�

ا�خالص�العروبة،�وينفي�عن�نحوه�التأثر�باألجانب�في�وضـع��يرى�أن�الخليل�كان�عربي
��حو�العربي.النّ

د�علـى��الـر�ا�في�بحثً�)G.Troupou(جيرار�تروبو�كما�نشر�المستشرق�الفرنسي
وأجـاد�فـي����)حو�العربي�في�ضوء�كتاب�سيبويهالنّنشأة�(ر�سماه:�هؤالء�القائلين�بالتأثّ

دامغة�إلـى���يةحو�العربي.�وخلص�بعد�عرض�واف�بأدلة�علمالنّاالستدالل�على�أصالة�
،�وأبعـدها�عـن���يةحو�أعرب�العلوم�اإلسـالم�النّوفي�الختام�فأنا�أعتقد�أن�علم�«القول:�

التأثير�األجنبي�في�طوره�األول،�كما�حاولت�أن�أبين�ذلك�في�ضوء�كتاب�سيبويه�ذلـك��
����)14(.�»حوالنّالكتاب�المشهور�الذي�هو�أقدم�كتب�العرب�في�

ـ�رد��يةأقروا�بأصالة�نحوهم،�ورفعوا�راكما�أن�كثيرا�من�الباحثين�العرب� بهات�الشّ
واألستاذة�خديجة��)15(،�فاتهم،�من�هؤالء�األستاذ�عبد�العال�سالم�مكرمفي�مؤلّ�يةعنه�عال
،�وكذا�األسـتاذ�خليـل�أحمـد����اجحيالر،�واألستاذ�علي�أبو�المكارم�وعبده�)16(�الحديثي

عمايرة�الذي�ألّف�كتابا�خاصا�في�المسألة�موسوم�بـ�(المستشرقون�ونظرياتهم�في�نشأة�
ةراسات�اللغوالدي.(����

�ين،�والتي�تضمحويين�البصريالنّبقة�األولى�من�الطّالة�على�ذلك�أن�الدومن�الحقائق�
هـ)�وتالميذه�كانوا�كلّهم�عربا،�وحتى�من�جاء�من�بعـدهم�مـن���96ؤلي(الدأبا�األسود�

من�أمثال:�عبد�اهللا�بن�أبي�إسحاق�الحضرمي،�وعيسى�بـن�عمـر����يةانالثّبقة�الطّأعالم�
�يـة�قفي�وأبي�عمرو�بن�العالء�كانوا�إما�عربا�أو�موالي�نشأوا�في�كنـف�قبائـل�عرب��الثّ
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ديث�عن�تـأثر�ملمـوس�بالحضـارات����وحتى�عصر�هؤالء�ما�كان�يمكن�الح�فصيحة
��،�ال�سيما�أن�حركة�الترجمة�لم�تنشط�بعد.يةاألجنب

ـ��ؤلي�تأثّالدالذي�وضعه��)نقط�اإلعراب(�ى�دعوى�أنوحتّ ـ�حو�النّر�فيـه�ب رياني�الس
����)17(�ضعفها�األستاذ�علي�أبو�المكارم�من�جوانب�تضعيفًا�ال�يثبت�معه�احتمال.

حو�العربي�بحقيقتين�مهمتين�إلى�أبعد�النّكما�استدل�األستاذ�الفاضل�ذاته�على�أصالة�
����)18(�:يةغايات�األهم

را�بـالمنطق�اليونـاني���تـأثّ��يـة�حو�العربي�كان�من�آخر�العلوم�اللغوالنّ:�أن�األولى
قـد��النّفي�منهجه؛�إذ�سبقه�إلى�ذلك�التأثر�علماء�البالغة�واألدب�و�يةوجوانبه�الميتافيزيق

��األدبي.
حو�العربي�ظّل�فترة�طويلة�بمنأى�عن�تلك�البحوث�فـي�تفاصـيله���النّأن��:يةانالثّو

لـم�يقعـوا����يةحاة�والمنطق�اليوناني�بمعطياته�الفلسفالنّوجزئياته.�وحين�تم�االتصال�بين�
،�بل�صمد�منهجهم�فترة�طويلة�في�مواجهة�التراث�اإلغريقـي��يةأسرى�األفكار�اإلغريق

حوي�إلّا�بعد�أن�تسلّل�إلى�النّتطع�هذا�التراث�أن�يغير�من�األصول�العامة�للتفكير�ولم�يس
،�بل�إن�من�العرب�من�هاجم�المنطق�هجوما�مريرا،�مثبتًـا��يةحوالنّكثير�من�الجزئيات�

��فساده�منهجا�للتفكير�ومعيارا�للبحث.
هــ)�بـل���180(حوي�حتى�عصر�سيبويه�النّتاج�الفكري�النّوما�يثبت�ذلك�أكثر�أن�

حو�اآلرسطي�ال�من�حيث�التعريف�النّهـ)�ال�يلمس�فيه�تأثر�ب286حتى�عصر�المبرد�(
�يةوال�االستدالالت�المنطق

�)19(
�  

حو�العربي�تتواتر�على�نحو�ينم�علـى�غيـرة���النّواستدالالت�المحدثين�على�أصالة�
حو�العربي�أصـيل��النّهؤالء�على�لغتهم�ونحوها�بما�يثلج�الصدر،�ويدفع�إلى�التسليم�بأن�

،�وإن�كان�التأثر�قد�لحقـه��يةالمنشأ�حقا،�ترعرع�في�كنف�المنهج�اإلسالمي�والبيئة�العرب
��من�تطوره،�وما�ذلك�بما�يعاب�عليه.�يةفي�المراحل�التال

��
��
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��:يةأصيلة�في�اللّغة�العرب�يةثانيا:�التّشكيك�في�حقيقة�اإلعراب�خاص

من�اللّغات�المعربة؛�إذ�تعتمد�في�تغير�المعاني�على�تغير�الحركات��يةتعد�اللّغة�العرب
��.أواخر�الكلّمات

ـ�كلّهـا�بـدءا�مـن�����يةفي�نصوص�المدونة�العرب�منقولة�يةواإلعراب�خاص عر�الشّ
��.ريفالشّبوي�النّوالقرآن�وقراءاته�والحديث��الجاهلي

تسـكين�أواخـر����يـة�مع�تفشي�اللّحن،�فلزم�المتكلّمون�بالعرب�إلّا�ك�اإلعرابرِوما�تُ
قام�لـه��اطقين�بها،�وما�عاد�يالنّنة�السالكلمات�مخافة�اللّحن،�حتى�اختفى�اإلعراب�على�

��.المحدثيننة�السوزن�حتى�على�
أن��علـى�-�هــ)��206(�غيـر�قطـرب���–حاة�العرب�النّوقد�استقرت�قناعة�جميع�
،�أو�يـة�مـن�فاعل��تعتـور�األسـماء���المختلفة�التيمعاني�حركات�اإلعراب�تدّل�على�ال

��.غير�ذلك�أو�وإضافة�يةمفعول
العربـي�فـي���حـو��النّ�منه�أحكاماألساس�الذي�انبثقت��يةوقد�شكلت�الحركة�اإلعراب

��.جملته�وال�تزال�كذلك�حتى�يومنا
ا�أنّه�من�العجب�أن�نجد�من�المستشرقين�والعرب�على�حد�سواء�من�يشـكك�فـي���إلّ

��.حقيقة�اإلعراب
�كارل�فـوللرز�من�هؤالء�المستشرقين� (Karl Vollers)العرب��عي�أنـة�؛�إذ�يـدي�

كمـا�احـتفظ�بهـا�����–حويون�العرب�والتي�توجد�في�القرآن�النّالفصحى�التي�رواها�لنا�
ألحقـت���يـة�اإلعراب�وأن�الحركاتون،�حويالنّمصنوعة،�ابتدعها��–عر�في�موازينه�الشّ

وأن�اللّغويين�العرب�جمعوا�عناصر�اإلعـراب���)20(�فيه.�يةولم�تكن�أصلا�لحاقًإبالقرآن�
��.بمهارة�فائقة�وأكملوها

-Paul E/�باول�كاله(ك�في�حقيقة�اإلعراب�في�اللّغة�والقرآن�المستشرق�كما�تشكّ�

Kahle�(الذي�ا�في�كتابهص�فصلًخص�)اإلعـراب���)�الذخائر�القاهرة�للتدليل�علـى�أن
��)�21(.�ص�القرآني�وال�في�لغة�كثير�من�العربالنّفي��يةأصل�يةليس�خاص




�	ا����ّ����	�د	����ء	ا�����اق	وا�����اب	���  

 

  
430 

 

  

عمومـا�بأدلـة�كثيـرة�أهمهـا�����-�ومنهم�األستاذ�(كوهين)-�استدل�المنكرون�عموماو
��)22(دليالن:�
والتـي���يـة�عـن�العرب��المتشعبة�يةجميع�اللهجات�العام�دليل�لغوي�وهو�أن�ل:األوّ

اإلعراب،�فلو�كـان�أصـيلًا�فيهـا����ى�عصرنا�مجردة�من�حتّ�يةتستخدم�في�البالد�العرب
��النتقل�شيء�من�نظامها�هذا�إلى�جميع�اللهجات�الحاضرة�أو�بعضها.

قة�وصـعوبة��الددليل�منطقي�وهو�أن�قواعد�اإلعراب�شأنها�في�التشعب�واني:�الثّو
التطبيق�ما�تتطلّبه�من�االنتباه�ومالحظة�عناصر�الجملة�وعالقتها�بعضـها�بـبعض،�ال���

سر�وتلجأ�إلى�هولة�واليالسعاة�في�لهجات�الحديث�تتوخى�في�العادة�يعقل�أنها�كانت�مرا
��رق�للتعبير.الطّأقرب�

كـذلك.�لعـّل����ك�في�حقيقـة�اإلعـراب��نجد�من�اللغويين�العرب�المحدثين�من�شكّو
ويمكن�تلخيص�نظريته�الجديدة�في�تفسير�اإلعراب�فيمـا��أبرزهم�األستاذ�إبراهيم�أنيس.�

��)23(:�يلي
،�أو�إضـافة�أو��ية،�أو�مفعوليةمدلول،�فال�تدل�على�فاعل�يةاإلعرابليس�للحركة��1-

��.غير�ذلك
هذه�الحركات�ال�تعدو�أن�تكون�حركات�لوصل�الكلمات�بعضها�بـبعض�فـي����2-

��.اكنينالسالغالب،�إنّها�حركات�للتخلص�من�التقاء�
إيثار��اكنين،�أولهما:السهناك�عامالن�تدخال�في�تحديد�حركة�التّخلص�من�التقاء��3-

��.اني:�الميل�إلى�تجانس�الحركات�المتجاورةالثّبعض�الحروف�لحركة�معينة،�و
وها�عالمات�علـى��تفسيرها�حين�عد�فأخطأواحاة�القدماء�هذه�الحركة،�النّسمع��4-
��.المعاني
كوا�أواخر�الكلمات�التـي�ال�داعـي���،�حريةحاة�أنّها�حركات�إعرابالنّحين�اعتقد��5-

��.أسس�أخرىيضاف�إليها�و�.اعدهمإلى�تحريكها�لتطرد�قو
فـي��ته�كوا�في�حقيقة�اإلعراب،�فإن�كثيرين�دافعوا�عن�أصـال�وإذا�كان�هؤالء�شكّ

��.،�سواء�أكانوا�مستشرقين�أم�عربايةالعرب
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الذي�دافـع�فـي����Th. Noldeke)�/نولدكه(�فمن�المستشرقين�المقتنعين�باإلعراب:
�يةأصل�يةعن�كون�اإلعراب�خاص�)مالحظات�على�لغة�العرب�القدامى(�مقال�له�بعنوان

���)24(.�هم�على�حد�سواءفي�القرآن�الكريم،�ولغة�العرب�كلّ
احتفظـت���قـد�«�قال: J. Fuck)/�يوهان�فك(كما�أقر�بأصالة�اإلعراب�المستشرق�

التـي���يـة�مات�اللغوالسالفصحى�في�ظاهرة�التصرف�اإلعرابي�بسمة�من�أقدم��يةالعرب
ـ�فقدتها�جميع�اللغـات�� ةامالسـة�باسـتثناء�البابل��–�يهـا����قبـل�-�القديمـة��يعصـر�نمو

����)25(�».وازدهارها...
��.فض�واالنتقادالراألستاذ�"�إبراهيم�أنيس"�فلم�تلق�إالّ��يةوأما�نظر

د�عليه،�على�نحـو�مـا�فعـل�األسـتاذ�مهـدي������الروقد�سعى�بعض�المحدثين�إلى�
�)27(�علي�عبد�الواحـد�وافـي���بهة�كلّها�كما�فعل�األستاذالشّد�على�الرو،�)26(�المخزومي
��.وغيرهما

دود�ما�قدمه�األستاذ�رمضان�عبد�التّواب،�ويمكـن�تلخيصـها�فـي����الرولعّل�أجود�
����)28(:�اآلتي

ـ�ا�في�بعض�اللّغات�وجود�اإلعراب�كامل1�ً- ةامالسـة�القديمـة�كاألكاد��يوتشـمل���ي
ـ��،رهما�القديمةوفي�عص�يةواآلشور�ية:�البابل��اللّغتين وغيرهـا���،يةوكذا�في�اللّغة�الحبش

��.يةامالسمن�أخواتها�
�-���-�بـي�النّمتواترا�معربا،�وال�يظن�أن��يةفوالشّ�يةواالروصول�القرآن�إلينا�ب�2-

��.كان�ال�يحرك�أواخر�الكلمات�في�تالوته�لنص�القرآن�الكريم
األستاذ�إبراهيم�أنيس،�فحـذفها���يةعر�العربي�بموازينه�وبحوره�ال�يقبل�نظرالش3�ّ-

��.يةعرالشّعر�برمته�صفة�الشّيفقد�
عيل�األول�من�العلماء،�والتي�تدل�على�فطنـتهم��الرعن��يةكثرة�األخبار�المرو�4-

ـ�إلى�هذه�الحركات�ومدلولها،�وعيبهم�من�يجيد�عنها�ممن�فسـدت�� ـ�الس تهم�الطّنتهم�بمخ
��.لألعاجم
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التّشكيك�في�حقيقة�اإلعراب�يلقي�بضالله�علـى�منـاحٍ����شديد�عليه�أنما�ينبغي�التّو
��:عديدة�منها

عن�في�كونه�معجزا�الطّص�القرآني،�كما�ذكر�ذلك�أصحابه،�والنّة�عن�في�صحالطّ*
ا�وقبل�كل�شيء�في�لغته،�وقد�تحدى�العـرب�أن�يـأتوا���لًفإعجاز�القرآن�ثابت�أو؛�بلغته

��.من�مثله،�فعجزوا�يةولو�بآ
�ستبين�إالّ�بثبوت�اإلعراب�فيه�من�مثـل�تالمعجزة�ال��يةمسائله�اللّغو�ولعّل�كثيرا�من

��،ظاهرة�التّقديم�والتأخير
تـه؛�إذ�منـاط���حو�العربـي�برم�النّعن�في�أبواب�الطّالقول�بوضع�اإلعراب�يعني�*

حو�العربي�علـى��النّاألحكام�على�هاته�الحركات،�فإذا�ثبت�وضع�اإلعراب�ثبت�بطالن�
متداد�تاريخه�وتعد؛د�اتّجاهاته�ومشاربها��

لة�في�كثيـر�مـن���متأص�يةعوة�إلى�إلغائه�يبطل�سليقة�لغوالدإبطال�اإلعراب،�أو�*�
��؛الفصيحة�المنقولة�إلينا�في�نصوص�القرآن�والحديث�يةالمتمسكين�بالعرب

كثيرة�مناط�الحكم�فيهـا�مبنـي����يةإبطال�اإلعراب�يحيل�على�إبطال�أحكام�شرع*�
��.يةعلى�داللة�تلك�الحركات�اإلعراب

ولعّل�الذي�ال�يةيسلّم�بكّل�بدهل�من�ذي�عقل�أن�قبنـون��الظّتلـك���سـالمة��إلـى��ي
��.ا�بما�ال�يتطلب�االستدالل�على�بطالنها�ظاهروهي�يةواالفتراءات�الواه

مـا�ذكـره����-�عبد�التّـواب�كما�ختمها�األستاذ�رمضان�-�وخير�ما�نختم�به�المسألة�
وإذا�أمكن�أن�نتصور�أن�علمـاء�القواعـد���«�األستاذ�علي�عبد�الواحد�وافي؛�حيث�قال:�

تواطؤوا�جميعا�على�اختالف�اإلعراب،�فإنّه�ال�يمكن�أن�نتصور�أنّه�تواطأ�معهم�عليـه��
ا�مـا�عـن�هـذا����ا�يذكر�أحد�منهم�شيًئجميع�العلماء�من�معاصريهم،�فأجمعوا�كلمتهم�ألّ

الختراع�العجيب،�وال�يعقل�أن�يقبل�معاصروهم�القواعد�على�أنّها�ممثلة�لقواعد�لغـتهم��ا
ـ�ا�إذا�كان�علماء�البصرة�والكوفة�قد�سحروا�عقول�ويحتذوها�في�كتاباتهم،�اللّهم�إلّ اس�النّ

واسترهبوهم�وأنسوهم�معارفهم�عن�لغتهم�وتاريخهم،�فجعلوهم�يعتقدون�أن�ما�جاؤوا�به�
����)29(.�»لفصيح�هذه�اللّغة�لمن�اإلفك�ممثّ
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،�وأن�يـة�عقل،�فالصواب�أن�اإلعراب�أصـيل�فـي�العرب���ذي�بمقبول�عندوما�ذاك�
أسمى�وهي�الحفـاظ���يةحو�جاء�للحفاظ�على�المعاني�التي�يفيدها�اإلعراب�من�أجل�غاالنّ

��.على�لغة�القرآن�الكريم�ولغة�أهله
��:عر�الجاهليالشّك�في�الشّ�يةا:�قضالثّث

ل�العصر�الجاهلي�الفترة�التي�سبقت�ظهور�اإلسالم�من�حياة�العرب�فـي�شـبه���يمثّ
��.من�قبل�ظهور�اإلسالمالزالجزيرة،�ويقدر�بحوالي�قرنين�من�

�ـ�عر�الجاهلي�مرآة�عاكسة�للمجتمع�العربي�آنـذاك�مـن���الشّويعد هـا:��واحي�كلّالنّ
اجتماعيا�واقتصاديا�وفكريا�وأخالقياا�ولغوي.��

ـ��وقد�حفظ ا�لشعراء�هاته�الحقبة،�كان�مصدرا�أساسا�واسعا�لنا�التّاريخ�موروثا�شعري
��.يةحوالنّمن�مصادر�االستشهاد�اللّغوي،�واستنباط�القواعد�

عر�الجاهلي�وقع�فيها�التّشكيك�بدورها�من�مستشـرقين�وعـرب���الشّ�يةير�أن�قضغ
��.اقتدوا�بهم

ة�في�صـح��من�شكّك�من�أوائل�Margoliouth)�/مرجليوث(�ويذكر�أن�المستشرق
��1925سـنة��يةاآلسـيو��يـة�الملك�يـة�ة�الجمععر�الجاهلي�في�مقال�له�نشر�في�مجلّالشّ

عر�الجاهلي�لم�يقلـه��الشّى�بسموانتهى�فيه�إلى�أن�ما�ي)�عر�العربيالشّ�وعنوانه�(أصول
ةفين�في�العصـور�اإلسـالم��شعراء�جاهليون�حقّا،�وإنّما�نظمه�بعض�المزيونحلـوه��،�ي

��)30(.�الجاهليين
ـ�فـي��(،�فأفاض�فيه�في�كتابه�حسـين��طهاألستاذ�وقد�سلك�دربه�من�العرب� عر�الشّ

فـي���يـة�ليست�من�الجاهل�اا�جاهليوانتهى�إلى�أن�الكثرة�المطلقة�مما�نسميه�أدب�)الجاهلي
���)31(.�شيء،�وإنّما�هي�منحولة�بعد�ظهور�اإلسالم

دعاء�المستشرق�لم�يحرك�سخطًا�كبيرا�عليه،�فإن�موقف�طه�حسين�فعـل��اوإن�كان�
ك�عر�الجاهلي�فحسب،�بل�ألنّه�تشـكّ�الشّخط،�ال�إلنكاره�السذلك،�وأثار�موجة�شديدة�من�
��.في�أخبار�القرآن�الكريم�كذلك
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افعي�في�عدة�مقاالت�عنيفـة��الرد�عليه�األستاذ�مصطفى�صادق�الروقد�تزعم�حملة�
ـ��عليه،�كما�ُألّفت�كتب�كثيرة�للرد�)القرآن�يةتحت�را(�غيرها�في�كتاب�جمعها�مع رت�أثّ

في�رجوعه�عن�بعض�آرائه،�وبخاصة�التي�كانت�تتعرض�ألخبـار�القـرآن�الكـريم����
�)فـي�األدب�الجـاهلي��(�عن،�وصدرت�لكتابه�األول�طبعة�أخرى�بعنوانالطّبالتّشكيك�و
�����)32(.�تزال�متداولة�هي�التي�ال

�ين�األسـد�الدناصر�لألستاذ��)يةعر�الجاهلي�وقيمتها�التّاريخالشّ�(مصادر�ولعّل�كتاب
ةر�لنا�مالبسات�هذه�القضخير�من�يصوي�اتها�وأبعادها،�وقد�أجاد�األستاذ�في�بجميع�حيثي

د�على�المشكّالر�33(�سواء.كين�والمعارضين�من�المستشرقين�والعرب�على�حد(.����
ة�أن�بعض�المستشرقين�ذاتهم�دافعوا�عـن�صـح��ولعلّه�من�اإلنصاف�أن�نذكر������

ات�مة�تحقيقه�لشرح�األنباري�للمفضـلي�في�مقدLyall (/لَيال(�عر�الجاهلي،�من�أمثالالشّ
34(�.مة�تحقيقه�لديوان�عبيد�بن�األبرصوفي�مقد(��

�الا؛�إذ�هوا�وثيقًحوي�العربي�اتّصالًالنّصل�بالفكر�عر�الجاهلي�تتّالشّأن�مسألة��والحقّ
أساس�من�مصادر�االستشهاد�اللّغوي�المعتمدة�في�اسـتنباط���مصدر�-�الذّكركما�أسلفنا��-�

ون�مجمعين�على�صحة�االستشهاد�بشـعر��حويالنّون�وحو�العربي،�وكان�اللّغويالنّقواعد�
��.ةفصاحالين�ألنّه�يمثل�أسمى�درجات�عراء�الجاهليالشّ

�ئا�إلغاء�ما�اسـتقر�ب�استلزامته،�توجعر�الجاهلي�برمالشّانتحال�ى�ومتى�أثبت�دعو
رة�حـو�المقـر��النّشرخٍ�عظيم�من�أحكام��إسقاطقياسا�عليه�من�أحكام�وقواعد،�ما�يعني�

عر�حقيقة�واقعـة�فـي���الشّذكره�في�هذا�المقام�أن�مسألة�انتحال��نمكوما�ي�.استنادا�إليه
وا�وجودها؛�فقـد��وأقر�)35(�األدباء،ون�كما�حويالنّيين،�ناقشها�حو�العربالنّتاريخ�األدب�و

عر�المسموع�مفتعل�موضوع�كثير�ال�خيـر�فيـه�وال���الشّ�وفي«قال�ابن�سالم�الجمحي:�
�����)36(�».تهعربي��حجة�في�

حـويين�يقـرون�فيهـا�بصـناعة�����النّير�والتّراجم�مواقف�بين�السكما�تورد�لنا�كتب�
كـون��تجت�من�الكُم؛�بمعنى�اختراعها�دون�أن�ويعبرون�فيها�بأنّها�ُأخرِ�يةعرالشّواهد�الشّ

��.عن�العرب�الفصحاء�ةمأخوذ
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ا�إلى�شعراء�لم�يولدوا�أصلًبل�إنّهم�يذكرون�لنا�شعرالعلمـاء�فـي���ا�منسوب�ا�أو�شك
����)37().�بني�عامر�مجنون(مثل�ا�من�وجودهم�أصلً

إساءة�بالغة،�ومع�ذلك�فقـد�اجتهـد����يةواهد�إلى�القواعد�العربالشّوقد�أساءت�صنعة�
م�عر�المصنوع�من�الحقيقي�بما�أوتوه�من�سعة�وعلم،�ولكن�األمر�لالشّالعلماء�في�تمييز�

��ته�كما�يدعي�من�نحن�بصـدد�الحـديث�عـنهم���ميصل�إلى�حد�انتحال�شعر�عصر�بر
عر�الذي�يروى�من�العصر�الجاهلي�ال�يصح�أن�يقودنا�إلى�إنكار�الشّك�في�بعض�الشّف«

عر�مقطوع�بصـحته،�ولهـذا���الشّة،�فإن�أكثر�هذا�عر�الجاهلي�الذي�وصل�إلينا�بعامالشّ
،�تلك�القـوانين��يةالتي�تحكم�لغة�العرب�في�الجاهل�يةيصلح�عندنا�الستنباط�القوانين�اللّغو

ـ��،يةالتي�تحكم�لغة�العرب�في�الجاهل ى�عصـرنا��تلك�القوانين�التي�كُتب�لها�الخلود�حتّ
����)38(.»يةالحاضر،�بعد�أن�نزل�القرآن�الكريم�بهذه�اللّغة،�لغة�العرب�في�الجاهل

��.يةرابعا:�رأي�استشراقي�في�نشأة�المدرسة�الكوف

حو�في�مدينة�البصرة�قبل�الكوفة�لما�تهيأ�في�البصرة�من�األسباب�والعوامـل��النّنشأ�
��حو.النّى�أنواعه�ومنه�علم�شاط�العلمي�بشتّالنّما�يحفّز�على�

حو�الكـوفي��النّحو�البصري�بدأت�بوادر�النّوبعد�مسيرة�تقارب�المائة�سنة�من�ظهور�
ألنفسهم�منهجـا�مغـايرا�فـي����جاه�أن�يرسموا�تلوح�في�األفق،�واستطاع�أرباب�هذا�االتّ

ين،�ال�سـيما�علـى�عهـد�الكسـائي�����حو�يميزهم�من�نظرائهم�البصريالنّدراسة�اللغة�و
��والفراء.

حـو��النّتكتنفه�تساؤالت�عديدة�منها:�هل�يمكن�عـد���يةوالحديث�عن�المدرسة�الكوف
دة�فـي��يـا�الرحو�البصري؟�وكذا�الخالف�فيمن�تنسب�إليـه��النّالكوفي�مستقلا�البتة�عن�

ريق�أمام�الكسائي�ليؤسـس�منهجـه�المخـالف����الطّحو�الكوفي،�ثم�الخالف�فيمن�فتح�النّ
��للبصري.

الفة�الذكر.�إلّا�أن�ما�يعنينا�في�هـذا��السوقد�أفاض�دارسون�كثر�في�مناقشة�المسائل�
ناشر�كتاب�اإلنصاف�في�مسائل�الخالف�البن�األنبـاري��-�فايل)المقام�رأي�المستشرق�(

�يـة�الذي�ذكر�في�مقدمة�الكتاب�أن�الكوفة�لم�تؤسس�لنفسـها�مدرسـة�نحو��-�مرةألول�
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خاصة�وأن�خالفات�نحاتها�وخاصة�الكسائي�والفراء�مع�الخليل�وسيبويه�إنّما�هو�امتداد�
ه)�الذي�نص�القدماء�على�أن�له�208لما�سمعاه�من�شيخهما�البصري�يونس�بن�حبيب�(

��)39(�نفرد�بها.حو�خاصا�به،�ومذاهب�االنّقياسا�في�
ومما�استدّل�به�هذا�المستشرق�على�صحة�رأيه�أن�جميع�المواضع�التي�ذكر�فيهـا��
ابن�األنباري�اسمه�فيها�في�كتابه�يذكر�فيها�الكوفيين�متابعين�له�فـي�آرائـه،�واسـتدّل����

���)40(�مخشري�قرن�به�الكوفيين�في�خمس�مسائل�بكتابه�المفصل.الزأيضا�أن�
حو�الكوفي�ال�يشكّل�مدرسة�خاصة�على�مـا�زعمـه�المستشـرق����النّفأما�مسألة�أن�

ارسين�العرب�المحـدثين؛�إذ��الدفمسألة�بينة�الوضوح،�بل�هي�أقرب�إلى�المسلمات�عند�
في�إرساء�هـرم���يةبإزاء�المدرسة�البصر�يةال�يكادون�يختلفون�في�ثبوت�المدرسة�الكوف

��حو�العربي�فنضرب�صفحا�عن�مناقشتها.النّ
ريق�أمام�الكسائي�والفراء�فـي��الطّه�في�كون�يونس�بن�حبيب�هو�من�فتح�وأما�رأي

��مخالفة�البصريين�فذلك�محّل�جدال.
وقد�ضعف�األستاذ�شوقي�ضيف�ذلك�من�جهات�منها:�أن�المواضع�التي�اقترن�فيها�
اسم�يونس�بالكوفيين�في�كتاب�اإلنصاف�ال�تعدو�أربعة�آراء،�وحتى�خالفـات�يـونس���

�يـة�بما�وافقهم�فيه؛�فقد�نقل�عنه�سيبويه�في�كتابه�نحـو�مـائتي�روا���للبصريين�ال�تقاس
�����)41(�تتخللها�آراؤه�التي�تفرد�بها�دونه�ودون�شيخه�الخليل.

اظر�في�آراء�المحدثين�في�المسألة�يلحظ�تباينًا�فيمن�كان�له�التأثير�األكبـر�فـي���النّو
�ل�بن�أحمـد�الفراهيـدي��فكر�الكسائي؛�فقد�ذهب�األستاذ�مهدي�المخزومي�إلى�أنه�الخلي

�����)43(�ورجح�األستاذ�شوقي�ضيف�أنه�األخفش�األوسط.�)42(
وفيـق�بينهـا���ومهما�يكن�من�أمر�هاته�اآلراء�التي�يبدو�ظاهرها�التناقض�فيمكن�التّ

��فنقول:��
ال�محالة،�إما�على�أيـدي�رجـال�ارتحلـوا�مـن������يةحو�الكوفي�بصرالنّ�يةكانت�بدا

حو�هناك،�وإما�على�يد�كوفيين�ارتحلوا�إلـى�البصـرة���النّالبصرة�إلى�الكوفة�ونشرهم�
��حو�عن�أربابه،�ثم�عادوا�ونشروه�في�الكوفة.النّوأخذوا�
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راسة�الدواألكيد�أن�كّل�علم�يكون�في�بدايته�غير�ناضج،�وال�متّضح�المنهج�وآليات�
ي�بلغ�مرحلته�حو�الكوفي�الذالنّثم�يتطور�شيًئا�فشيًئا�حتى�يستوي�خلقًا�سويا،�وهذا�شأن�

��على�يد�الكسائي.�يةالمنهج
ولم�يكن�الكسائي�شيخ�نفسه،�بل�إنّه�أخذ�العلم�عـن�أسـتاذيه�الكـوفيين�أي�جعفـر�����

لًا،�ثم�ارتحل�إلى�البصرة،�وتتلمذ�للخليل�بن�أحمد،�ومن�بعـده��الراء�أوؤاسي�ومعاذ�الهر
��سيبويه.�يونس�بن�حبيب،�ولقي�األخفش�األوسط�في�بغداد،�الذي�قرأ�عليه�كتاب

وكّل�واحد�من�هؤالء�المشايخ�أثّر�في�فكره�بدرجات�متفاوتة،�ثم�زاد�على�ذلك�العلم�
��قل.النّواالعتداد�ب�يةواالرالذي�أخذه،�وأقلمه�مع�خصائص�فكره�الكوفي�المشبع�ب

،�وكون�له�منهجـا�وأحكامـا�ومصـطلحا����يةحو�الكوفي�في�مراحل�تالالنّثم�تطور�
��لنظيره�البصري.مقاربا�أو�مغايرا�

��خاتمة:

التي�تؤرخ�لمحطات�بارزة�فـي���يةكان�هذا�عرضا�موجزا�لبعض�اآلراء�االستشراق
��حوي�العربي�سواء�بصورة�مباشرة�أم�غير�مباشرة.النّتاريخ�الفكر�

حـوي��النّأريخ�للفكر�ولعّل�المستفاد�من�هذا�أن�بصمة�المستشرقين�بينة�المعالم�في�التّ
ارسين�المسلمين�تمحيصـها��الدا�مستترة�خلف�أقنعة�كثيرة،�يجدر�بالعربي،�ولكن�حقيقته

وإعادة�غربلتها�بما�يجعل�شمس�الحقّ�ساطعة،�وبما�يعيـد�للتـراث�العربـي�بعامـة�����
��حوي�خاصة�مكانته�التي�يستحقها�في�سلسلة�التاريخ�اإلنساني�برمته.النّو
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�.1979بيروت،�لبنان،�ط
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م�التي�تحاول�الحفاظ�علـى�لغتهـا���تحظى�المعاجم�بقيمة�لدى�جميع�األم :����صّ�
ة،�وفـي��خاص�يةعنا�يةناعة�المعجمالصم�التي�أولت�وكانت�العرب�من�األم��وتراثها

المجال�ذاته�نال�المعجم�العربي�اهتمام�الكثير�من�المستشرقين،�وقد�برع�فـي�ذلـك���
راث�اإلسالمي�ما�أعانهم�على�تجاه�التّ�يةاالستشراق�األلماني�الذي�نبع�من�نظرة�إيجاب

ين�بالتَّأريخ�لحياة�هـذه�اللغـة���قرب�من�العرب�المسلمين�ومن�تراثهم،�فكانوا�مهتمالتّ
وتبيين�ما�اعتراها�من�تغيرٍ�عبر�العصور،�فجاءت�محاولة�(فيشر)�األولى�من�نوعها�

بتجسيد�فكرة�وضع�معجـم�عربـي�تـاريخي،�يجمـع������يةة�المعجمناعالصفي�مجال�
ابتداء�من�العصر�الجاهلي�وحتـى���يةمند�الفترة�الزومعانيها،�وقد�حد�يةالكلمات�العرب

�الهجري.���الثّالثّالقرن��يةنها
��.يةالعرب�يةاالستشراق�األلماني،�أوغست�فيشر،�المعجم:�يةالكلمات�المفتاح

Abstract 

Dictionaries have value for all the nations that try to preserve their 
language and heritage, and the Arabs were among the countries that 
devoted lexical industry special attention, and in the same field the 
Arabic dictionary received the attention of many orientalists, and 
German Orientalism, which stemmed from a positive view towards 
Islamic heritage, excelled in this. They helped them to get closer to the 
Arab Muslims and their heritage, so they were interested in the history 
of the life of this language, and to clarify the change it experienced 
through the ages, so Fischer’s first attempt in the field of lexical 
industry came to embody the idea of setting a historical Arabic 
dictionary that combines Arabic words with Neha, has set the time 
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period starting from the pre-Islamic era until the end of the third century 
AH. 

Key words: German Orientalism, August Fischer, Arab lexicon 
  

�	دّ��:��

صـنيف��كبيرا،�وذلك�من�خالل�التّ�اهتماماً�يةاللُّغة�العربأولى�المستشرقون�األلمان�
ويتفرد�االستشـراق���منذ�وقت�مبكٍّرٍ،�ونشرهاوالكتابة�فيها�وترجمة�كتبها،�وتحقيقها،�

،�فهم�على�األغلب�لم�يةاأللماني�بميزات�قد�ال�تتوافر�لدى�االستشراق�في�البلدان�الغرب
بشير�طوال�مسـيرتهم�فـي���،�ولم�تستمر�معهم�أهداف�التّيةتسيطر�عليهم�مآرب�سياس

�يـة�العرب�يةاإلسالم�والحضارة�اإلسالم�ضد�يةرق،�ولم�يتَّصفوا�بروحٍ�عدائالشّدراسة�
ى�علـوم��برعوا�في�التّصنيف�في�شـتّ�،�وقد�يةبل�اتَّصفوا�بحماسهم�وحبهم�للغة�العرب

نـال�المعجـم�العربـي�����،�حيثيةناعة�المعجمالصنجمهم�في�مجال��لمعوقد���،يةالعرب
في�المعاجم��من�حالل�خوضهم�تجربة�التّأليف�جلياًهم�ظهر�نشاطاهتمام�الكثير�منهم،�ف

ومن�تلك�المحاوالت�نجد�محاولة�(فشير)�الذي�وضع�معجمـاً��بشتى�أنواعها،��يةالعرب
بعـد�أن�سـمحت�الحكومـة�����يـة�لغويا�تاريخياًّ،�هو�األول�من�نوعه�في�اللُّغة�العرب

(فيشـر)��كان��وقد��يةبناء�على�اقتراح�مجمع�اللُّغة�العرب�)م1936(بذلك�سنة��يةالمصر
علـى���يةإلى�كشف�قدرة�المستشرق�اللُّغو�راسةالدوقد�سعت�هذه��آنذاك.�أحد�أعضائها

بإنشـائه���يـة�راث�العربي،�من�خالل�جهوده�في�مجال�صناعة�المعجممع�التّ�ملعاالتّ
لتقص�ي�تاريخي،�في�محاولةلمعجمٍ�عربفي��منهجه�سي�أسوجمـع���،ناعة�المعجمالص

مادةآليف�المعجمأثره�في�التّ�ته�ومصادره�المختلفة�وقيمته،�ثمالتي�جاءت�بعده.�ي�
��م.أوال:�االستشراق�وصناعة�المعج

،�والتـي�كانـت���يةاألوائل�إلى�وضع�معاجم�في�الُّلغة�العرب�يةاهتدى�علماء�العرب
فات،�دافعهم�فـي�ذلـك���الصوادر�والغريب�واألسماء�والنّفي��يةتدون�في�رسائل�لغو

ياع،�وفي�هـذا�يقـول�ابـن����من�اللَّحن�والعجمة�والضالحفاظ�على�لغة�القرآن�الكريم�
ـ����يةه)�"فاحتيج�إلى�حفظ�الموضوعات�الُّلغو808خلدون�( �يةبالكتـاب�والتّـدوين�خش
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ة�اللسان�لذلك�الدمن�أئم�ر�كثيرروس�وما�ينشأ�عنه�من�الجهل�بالقرآن�والحديث،�فشم
فـي���يةناعات�المعجمالصوتعد�صناعة�المعجم�العربي�من�أقدم��1واوين"الدوأملَوا�فيه�
وأغزرها�كما�وأغناها�نوعا،�ذلك�أن�المعجميين�العرب�أدركوا�جـانبين���يةاللُّغات�الح

مهمين�في�طبيعة�الكلمة�التي�تشكِّل�المعجم،�جانب�اللَّفظ،�وجانب�المعنى،�وقد�شـهد��
أن�من�أمثال�(جون�آ.�هيود)�فهـو�يـرى�(���لها�بذلك�بعض�المعجميين�المستشرقين،

مان�والمكان�بين�العـالمين��العرب�في�وضع�المعاجم�قد�تبوؤوا�مركزاً�رئيساً�في�الز
ح�بأنَّـه:��،�و(أوغست�فيشر)�الذي�يصر2الشّرق�والغرب)القديم�والحديث،�وكذلك�بين�

علـوم�لغتـه����له�الفخار�بوفرة�كتـب��ين��فال�يوجد�شعب�أخر�يحقّالص"إذا�استثنينا�
��.3وبشعوره�المبكِّر�بحاجته�إلى�تنسيق�مفرداتها�بحسب�أصول�وقواعد�غير�العرب"

استمر"�على�العرب�فترة�ركود�ت�فترةً�طويلةً�كـاد�فيهـا���وبعد�ذلك�االزدهار�مر
ا�جمعـه��ل�في�تراثها�أن�يندثر،�شاء�اهللا�أن�يعيد�االعتبار�لمجزء�من�ذات�األمة�المتمثّ

إحياء�ونشراً�وتداوالً،�وقد�حدث�هذا�على�يـد�جماعـة����يةمن�معاجم�لغو�يةأهل�العرب
من�المستشرقين�بادروا�بالعمل�في�المعجم�اللغوي�العربـي�كشـفاً�وتحقيقـاً�ونشـراً�����

حلم�يـراود���يةمان�والمعجم�التّاريخي�للغة�العرب،�ومنذ�أكثر�من�قرنٍ�من�الز4ودراسةً
ةأداةً�معرف�ين�والمثقفين�العرب،�بوصفهاللغوي5ال�غنى�عنها�الستيعاب�المفاهيم�ي.��
والتي�يطلق�عليها�المعجمي�(محمد�رشاد�الحمـزاوي)�اسـم����يةناعة�المعجمالصو

إلى��يةوتطبيق�يةبفتح�الميم�يعرفها�بأنَّها:�"مقاربة�تسعى�من�خالل�رًؤى�نظر�يةالمعجم
�يةفي�مكان�آخر�بقوله:�"المعجمطبيق�لها"�ويعرفها�أو�بنى�المعجم�والتّ�يةأن�نتصور�بن

نعني�بها�صناعة�المعجم�من�حيث�مادته�وجمع�محتواه�ووضـع�مداخلـه�وترتيبهـا����
،�وهي�أداة�ووسـيلة��يةطبيقوالتّ�يةوضبط�نصوصه�ومحتوياته�وتوضيح�وظيفته�العلم

�يةواالقتصـاد��يةوالحضـار��يـة�قافالثّو�يـة�لقينوالتّ�يـة�ربويستعان�بها�في�الميادين�التّ
صناعة�المعاجم�هو�البحـث�فـي�الوحـدات�����الي�فموضوع�فن،�وبالت6ّ"يةواالجتماع

��.7ما�يةتجمع�من�مصادر�ومن�مستويات�لغو�يةمن�حيث�هي�مداخل�معجم�يةالمعجم
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ولم�يكن�التّأليف�المعجمي�حكراً�على�العـرب؛�بـل�خاضـت�فيـه�المـدارس������
ليس�هذا�فحسـب���يةعلى�تنوعها�فكان�لهم�دور�في�صناعة�المعاجم�العرب�يةاالستشراق

بالمعاجم،�ومن�تلك�المـدراس���يةولكنَّهم�سبقوا�المعجميين�العرب�المعاصرين�في�العنا
والتي�أسهمت�بشكٍل�كبيـرٍ�فـي�إثـراء�التّـراث������يةاأللمان�يةنجد�المدرسة�االستشراق

من�كونها�لم�تكن�سباقةً�في�هـذا�المجـال�إالَّ���العربي�بصناعة�المعاجم،�وعلى�الرغم�
انَّها�تميزت�فيه�عن�باقي�المدارس�األخرى،�حيث�ألَّفت�معاجم�منها�ما�كـان�ثنـائي���

��.يةاللغة�ومنها�ما�تفرد�باللغة�العرب
��:��وأهم�األعالم�الذين�عنوا�بصناعة�المعاجم�أذكر

�-��ادر�عام�جورج�فلهلم�فريتاج:�المعجم�العربي�الالتينيفي��م1837-�1830الص
��أربعة�مجلدات؛��

��؛1952ادر�عام�الصهانز�فير:�معجم�عربي�ألماني��-�
الفصـحى���يةيورج�كريمير،�هيلموت�جيتيه،�أنطوان�شبيتالر:�معجم�اللغة�العرب�-�

�ل�عامل�من�الجزء�1970صدر�جزؤه�األو؛19838اني�عام�الثّ،�والقسم�األو��
�راسة.الدوي�التّاريخي،�وهو�موضوع�أوغست�فيشر:�المعجم�اللغ�-�

��.للمستشرق�فيشر�يةعليمشأة�التّالنّثانيا:�

:�يـة�باللغة�العرب�مستشرق�ألماني�اختصAUGUST FISCHER(�/ست�فشَرغأو(
ا�وصرفً�انحوا،�مواصالًومعجم�غوي�(هينـرش�ليبرشـت���رب�الذي�بدأه�أستاذه�اللُّالد

ولـد��ليبتسك�في�االستشراق�األلمـاني.�س�ما�يعرف�باسم�مدرسة�فليشر)�مؤس��عـام�
).�حصـل��م1949(�من�شهر�فبراير�عـام��)14(�ابع�عشر)�وتوفي�في�الرم1865(

امعـة�(هلّـه)�وكـان�عنـوان�����من�ج�1889عام��يةكتوراه�األولى�نهاالدعلى�شهادة�
،�وقـد�نشـرت�تلـك����)واة�الذين�اعتمد�عليهم�ابن�إسـحاق�تراجم�حياة�الر(رسالته:�

ـ�.�وقد�اعتمد�فيها�على�كتب�الجرح�والتّم1890عام�سالة�الر ة�كتـاب��عديل،�وبخاص
ولم�يكن�قد�طبع�بعد،�واعتمد�،�ميزان�االعتدال�في�نقد�الرجال�اإلمام�الذهبي�الموسوم

��.9في�برلين�وجوتا�يةعلى�بعض�نسخه�الخط
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ةغة�العربللُّ�ساًوقد�عمل�مدرةرقالشّغات�لُّلا�لمعهد�اوأمينً�يي�من�عام��افي�برلين�بدء
في�جامعة�ليبتسـك���يةرقالشّغات�اللُّ�شغل�بعدها�كرسي�،�ثمم1900لى�ربيع�إ�م1896

�مرموقـاً��استطاع�أن�يجعل�من�تلك�الجامعة�مركـزاً�ف�م1900وقد�بدأ�عمله�فيه�عام�
ةرقالشّراسات�للدها�دارسو�العربية،�فأمي��وعلومها�من�سائر�أنحاء�ألمانيا،�ويروى�أن

عن�فهمٍ�لخفايا��دقيق�في�دروسه�ومحاضراته�ما�ينمحيث�التَّ�؛تالمذته�عدوه�ظاهرةً�من
،�وبعـد��م1939ى�سنة�التي�كان�يشرحها،�واستمر�في�منصبه�حتَّ�يةصوص�العربالنّ

مانين�من�العمر�إالَّ�الثّبعة�وادريس�في�بيته،�ورغم�أنَّه�كان�في�الرتقاعده�استمر�في�التّ
أكيـد��علـى�التّ��،�وكان�حريصـاً�)ديوان�امرئ�القيس(أنَّه�كان�يشرح�لبعض�تالميذه�

حـو�والمعجـم�واالسـتعمال����للنّ�شاملة�دقيقة�ومعرفة�يةغة�العرباللُّ�يةهمألطالبه�على�
ويندر���يةواإلسالم�يةراسات�العربالدفي�ميدان��صدي�ألي�بحثغوي،�وذلك�قبل�التّاللُّ

ةؤمن�يمتلك�هذه�الر10عند�المستشرقين�اآلخرين�ي�������.��
،�ما�سـاعده��م1898وكان�أول�اتِّصال�له�بالعالم�العربي�رحلته�الى�المغرب�عام�

هجة�رقاوي)�وهو�مدرس�للَّالشّبفضل�(الجيالني��يةالمراكش�يةهجة�المغربعلى�إتقان�اللَّ
هجة�من�ذلك�مقالته�التي�جمـع�فيهـا���عن�هذه�اللَّ�عدةٌ�مقاالتٌ،�نتج�عن�ذلك�يةالمغرب

وقـد����،11ياقالسوتوالت�المقاالت�في�هذا��)يةمراكش�أمثاٌل(ها�اوسم�يةاألمثال�المغرب
من��يةتاريخ�اللُّغة�العرب�دراسة،�ويةراسات�العربالدحو�الذي�عده�لب�النّعني�بدراسة�

ـ�المعاصرة،�وحرص�على�تحليل�لغـة���يةأقدم�نصوصها�وحتَّى�لهجاتها�المحل عر�الشّ
فهرسـت��(ية،�مـا�دفعـه�لتصـنيف����لمعرفة�العرب�شاهد�واعتبرها�أهم�بوجه�خاصٍّ

ـ�حـو�وشـروح���النّالواردة�في�كتب��يةعرالشّواهد�الشّ�أثبت�فيه�كّل�)الشّواهد واهد�الشّ
��.12عراءالشّبحسب�القوافي�و

    )Fischer/لفيشر(�الثّا:�المعجم�اللغوي�التّاريخيث

بالغة�من�قبل�اللُّغويين�الذين�يولـون�اهتمـامهم����يةبعنا�13يةتحظى�المعاجم�التّاريخ
بفن�صناعة�المعاجم�باعتباره�المجال�الذي�يعنى�بالحفاظ�على�لغـة�األمـم�الممثِّلـة����

ـ�،�حيـث�شـهدت���يةنشأت�فكرة�إنجاز�معجمٍ�تاريخيٍ�للغة�العرب�وقد��لهويتها احة�الس



��د�����ء�ا�����اق�وا�����اب����
	���ا�������ّ  

 

448 

تلـك���وع�من�المعـاجم�ومـن�أهـم���النّبروز�مشاريع�ومبادرات�إلنجاز�هذا��يةالعرب
��المحاوالت:

يعد�من�أبرز�المستشرقين�األلمان�أثراً�فـي�مجـال��������ا����	�ق�(�
	�)�ا���ي�
واضحة،�وفيمـا�يـأتي�أفصـل�����يةلى�منهجصناعة�المعجم�فقد�جاء�معجمه�معتمداً�ع

:الحديث�حول�معجمه�اللُّغوي�التّاريخي�
��.عريف�بالمعجم/�الت1ّ

ل�حرف�الهمزة�إلى�(أب�طبع�جزءمن�المعجم�من�أو(د����المعجـم�اللغـوي)بعنوان�
(ةوهو�معجم�جمع�اللُّغة�العرب،�التّاريخيتِّب�على�المصـادر،�قضـى����يالقديمة،�وقد�ر

�يـة�(فيشر)�أربعين�سنة�في�جمعه�وتنسيقه�وقد�قدم�جذاذاته�إلى�مجمـع�اللُّغـة�العرب��
إلـى���يـة�وع�من�المعاجم�هو�افتقـار�المعـاجم�العرب��النّبمصر،�كان�دافع�تأليف�هذا�

اللَّفظ�علـى���واهد�في�كّل�حالة،�فكان�هذا�المعجم�يعتمد�في�كل�معنى�اشتمل�عليهالشّ
عر�الجاهلي�واألموي�تحديدا،�وتَم�اإلعالن�عن�المشـروع�ألول�مـرة���الشّشواهد�من�

فـي�المـؤتمر����)�أثناء�انعقاد�مؤتمر�الفيلولوجيين�األلمان�في�(بازل)�ثمم1907عام�(
الد)�1908ولي�المنعقد�للمستشرقين�في�(كوبنهاجن)�عام.(��

ـ��وحتى�يكون�صنع�المعجم�دقيقاً�جعل�له ا�زمني(فيشر)�حد�مـن�عصـر����اً�يمتـد
الهجري،�وقد�أشار�إلى�ذلك�بقوله:�"فالمعجم�يتنـاول���الثّالثالقرن��يةإلى�نها�يةالجاهل

مبتدئاً�بالكتابـة���يةبقدر�اإلمكان�بحث�تاريخ�كّل�الكلمات�التي�جاءت�في�اآلداب�العرب
ـ�الدي�ومنتهياً�بالعهـد��مارة�من�القرن�الرابع�الميالنّالمنقوشة�المعروفة�بكتابة� ابق�الس

مـن���يةما�وصلت�إليه�اللُّغة�العرب�يةى�نهاالهجري،�أي�حتّ�الثّالثّالقرن��يةذكره�(نها
ـ�القديمة�في�هذا�المعجم�معتمداً�على��يةجمع�اللُّغة�العرب�وقد�تم14�كمال)" عر�مـن��الشّ

خين�غـة�المـؤر��بدايته�إلى�العصر�األموي،�وكذا�اعتمد�لغة�القرآن�ولغة�الحديث،�ول
ةالمعجم�واستغل�الموادالتي�خلفها�(فليشر)�و(توربيكه)�و(جولدسيهر)�وغيرهم.�ي��

ه�مـن�المعلقـات�والمفضـليات����مستخرجاً�مـواد��م1913بدأ�(فيشر)�عمله�عام�
،�وفي�الحـديث�اعتمـد�علـى����اسة�والهاشميات�وشعر�المراثي..واألصمعيات�والحم
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)�اثنا�عشر�1918ري،�حيث�بلغ�عدد�الجذاذات�عام�(البخاري�وأجزاء�من�تاريخ�الطّب
��.15ألف�جذاذة،�وكان�ذلك�بمساعدة�بعض�األلمان�والمصريين

ةا�أنشئ�مجمع�اللُّغة�العربولمن�فيشر�عضـواً�فيـه���م1932في�مصر�عام�(�يعي�(
ـ��فاستأنف�عمله�ما�جعله�يتردد�على�القاهرة�في�شتاء�كّل ��)م1939ى�عـام�(�عام�حتّ

ته�فـي�المجمـع���قامت�الحرب�لم�تسنح�له�فرصة�العودة�بعد�أن�تم�إلغاء�عضوي�فلما
التي�جمعها�لدى�أمانة�المجمع�فكان�مصيرها�الضياع،�ولم�يبـق���يةوبقيت�المادة�العلم

الحصول�عليها�الستكمال��يةزر�القليل،�وقد�حاولت�بعض�الجامعات�األلمانالنّمنها�إالَّ�
�ءت�بالفشل.الجهد�ولكن�محاوالتها�با

)�بالقاهرة،�من�طـرف�مجمـع�اللُّغـة����م1967نشر�القسم�األول�من�المعجم�عام�(
)�صـفحةً�لمقدمـة�المؤلـف����36)�صفحةً�منها�(126،�يحتوي�المعجم�على�(يةالعرب

إضافة�إلى�صفحة�التّصدير�التي�كتبها�األمين�العام�للمجمع�(إبراهيم�مـدكور)�وقـد���
�يةفي�صناعة�المعاجم،�وكذا�الجهود�االستشـراق��يةربحظيت�المقدمة�بشرح�الجهود�الع
،�وحدد�يةوالغرب�يةقائص�التي�اعترت�المعاجم�العربالنّفي�هذا�المجال،�وذكر�(فيشر)�

أهداف�تأليف�معجمه�والمصادر�التي�اعتمدها�في�جمع�مادته،�والمنهج�الـذي�اتَّبعـه���
ر�العلمي،�وذكـر��اير�التّطووصور�طموحاته�للوصول�إلى�معجمٍ�عربي�عصري�يس

��الخطَّة�التي�اعتمدها�في�ترتيب�معجمه.
)�صفحة�للكتب�التي�نقل�عنها�شواهده،�ونبه�في�صفحتين�18وقد�وضع�بعد�ذلك�(

�،�وأضاف�صفحتين�لرموز�أخرىيةالتي�كتبها�بالحروف�العرب�يةعلى�األلفاظ�األعجم
المعجم.�فحات�كانت�لموادالصوباقي�
�:المعجم/�منهج�2

�من�أبرز�المستشرقين�في�ميدان�يشر)�ست�فغأو(يعدةناعة�المعجمالصوكانـت��،�ي
قرير�الخـاص��وقد�وضحها�في�التّ،�لديه�واضحة�يةنظرعلى��معتمدةً�يةجهوده�المعجم

بالقاهرة،�رصد�فيه�طريقة�تأليف�المعجـم�التّـاريخي����يةالذي�قدمه�لمجمع�اللُّغة�العرب
،�وقد�ذكر�األسس�التي�تقوم�عليها�نظريته�في�معجمه�في�مقدمتـه��يةالكبير�للُّغة�العرب
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��التي�نشرت�قـديماً�وحـديثا���يةالمعاجم�العرب�يةبقوله:�"�ال�ينشا�المعجم�على�أساس�بق
وال�يقتدي�بأسلوبها؛�بل�يمتاز�عنها�بأشياء�مهما�هو�آت"ةً�تعروفيمـا�يـأتي����16ف�مم

أسس�المنهج�التي�قام�عليها�المعجم:���أعرض�أهم��
ة�المعجمأ/�ماد:����

،�عـدها��يةالعرب�يةواهد�اللغوالشّاعتمد�(فيشر)�في�منهجه�على�أربعة�أصناف�من�
��:17هي�يةمميزةً�للُّغة�العرب

��؛عر�الجاهليالشّلغة��*
��؛لغة�القرآن�الكريم�*
��؛ير�والمغازيالسثر�الواردة�في�النّلغة��*
��بوي.النّلغة�الحديث��*

�كلمة�كّل�ذكر�(إبراهيم�مدكور)�في�تصديره�للمعجم�أن�معجم�(فيشر)�يشتمل�على
للغة�اإلن،�غةجدت�في�اللُّو�ةگوأنَّه�سيكون�على�غرار�معجم�أكسفورد�التّاريخي18ليزي�

وجدت�في�اللُّغة�وأن�تعـرض���يقول�(فيشر):�"يجب�أن�يشتمل�المعجم�على�كّل�كلمة
على�حسب�وجهات�النّظر�السبع�اآلتية:�التّاريخية،�االشتقاقية�التّصـريفية�التّعبيريـة���

.�وفيما�يأتي�أعرض�تلك�الوجهـات�لمعرفـة�طريقـة����19البيانية�واألسلوبية"�النّحوية
��تطبيقه�لها:

��:يةالوجهة�التّاريخ� •

ـ�و��ت�بهافي�جميع�األطوار�التي�مر�رصد�تطور�معاني�الكلمةت�وهذه�الوجهة ذكر�ت
بسـبب���تذكر�ترتيب�المعاني�ال�يكون�في�كّل�كلمة�لكن،�ترتيباً�تاريخياً�بةًشواهدها�مرتَّ

عدم�تعدومنها�ما�يكون�لها�اواحد�د�المعاني�لكّل�كلمة،�فمن�الكلمات�ما�يكون�لها�معنى�،
رابط�أكثر�من�معنى،�وليس�بينها�أي�أنّهما�معنيان�مسـتقالّن���ما�يشير�إلى،�وهو�معنوي

�وليس�أحدهما�تطوراً�عن�اآلخر ويل�غيـر��هر�الطّالد)�وأولها:�ذكر�معاني�(�َأبد�ه:مثال.
ـ�واهد�الشّالمحدد،�وذكر�أوالً�تعريف�األبد�عن�الراغب�في�المفردات،�ثم�ذكر� �يةعرالشّ

بيت�لحسان،�بيـت�لجريـر�����هيربيت�لطرفة،�بيت�لز:�رتيبلهذا�المعنى،�وهي�على�التّ
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بيت�من�النّقائض�لخداش�بن�بشر،�بيت�للطرماح،�بيت�من�الكامل�البن�األثيـر�ونفـح���
من�كتاب�األمـوال���لين�من�الميداني،�ثم�عبارةٌاثم�ذكر�مث،�الطيب�للمقري�غير�منسوب

�من�المغـرب�للمطـرزي���من�أساس�البالغة�للزمخشري،�ثم�عبارةٌ�ألبي�عبيد�ثم�عبارةٌ
��.�20ما�جهل�قائله�أو�لم�يعرف�تاريخه�ب�الشّواهد�ترتيباً�تاريخياً�إالَّرتَّ�وقد

��:الوجهة�االشتقاقية ••••
ا�الكلمـات��تتناول�البحث�عن�أصل�الكلمة�ونسبها،�ويرتبط�بها�علم�ضبط�الهجاء،�أم

بة�فتُالمعررد�إلى�أصولها�بقدر�اإلمكان،�وذكر�أن�يكون�متمكّنـاً���مؤلّف�المعجم�ال�بد�أن
�تينية�وغيرهاغات�السامية�والفارسية�والتركية�واليونانية�والالَّمن�اللُّ .ا�ذكره�مشـتقات��أم

ّة�الخاصـة�مثـل:�صـيغ����الكلمة�فذكر�أنّه�لم�يورد�المشتقات�القياسية�بالتصاريف�اللغوي
ا�إذا�لم�يكـن�لهـا���األفعال،�وصيغ�أسماء�الفاعل�والمفعول�ومصادر�األفعال�المزيد�فيه

معنى�كان�لها�معنى�فإن�،ذكرها��خاص�مثل:�حاكم،�شاهد،�عامل�قاض،�كاتـب�خاص�
�تهد،�متحسب،�تأريخ�تجنـيس،�مزاوجـة��مؤذن،�مسلم،�مؤمن،�مشرك،�مبتدأ،�مج،�وال

��:لمشتقاتلومن�أمثلة�ذكره��.21اقتضاب،�استدراك�،إسالم،�إضافة،�إقواء
ويأبت�أبتاً�وُأبوتاً�،�وأبِت�:�اشتد�حـره�وغمـه�وسـكنت����:�أبت�اليوم�يأبِت�)أبت(-
������.22ريحه
�������.23أبب�):�أب�الشّيء�يئب�ويؤب�أباً�وأبيباً�وَأباباً�وَأبابةً�وإبابةً�:�تهيأ�وتجهز(-�

ه�لم�يذكر�مشتقات�(�أبت�)�و(�أبب�)�القياسـية�كاسـم�الفاعـل�واسـم�����ونجد�هنا�أنَّ
���حيث�أورد�مصادر�الفعلين�المتعددة�ءه�للمشتقات�واضحالمفعول�ونحوهما،�لكن�استقصا

��:صريفيةالوجهة�التّ •
للكلمـة،�أي�تصـريف�األفعـال�����يةصـريف�يغ�التّالصتحديد��هذه�الوجهة�تتناول�

ـ�الشّويكتفى�باالستشهاد�على�الحاالت�التي�تحتمل��واألسماء أم�،ـ�ا�ك ـ�يغ�الص ادرة�النّ
ه�إلى�وجود�صيغتين�أو�أكثر�في�تصريف�الفعل�أو�فيحسن�إيراد�جميع�شواهدها،�ونب
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�:مثالـه�.يغ�التي�كان�يمكن�استعمالها�وفق�القياسالصاالسم،�وإلى�عدم�وجود�بعض�

متعدي)�أبيد�ك،�مثالً:�أبها�إليه�ليستلّه�ه�إلى�سيفه:اً):�حر24رد.��
��:عبيريةالتّ�الوجهة •

تحقيق�معنى�الكلمة�أو�معانيها،�فإذا�كان�للكلمة�عدة�معانٍ��تعتمد�هذه�الوجهة�على
مثل�أن�لترتيب�تلك�المعاني�نةًتراعى�قواعد�معي:�

مختلفة،�وهو�مـا�يؤخـذ�مـن�����يذكر�دائماً�المعنى�األول�للكلمة�التي�لها�معانٍ�–أ�
�.اشتقاق�الكلمة

ـ���يجب�-�ب� ى�العقلـي��في�ترتيب�المعاني�تقدم�العام�على�الخاص،�والحسـي�عل
والحقيقي�على�المجازي،�ويجب�مراعاة�علم�المجـاز،�ومراعـاة�اسـتعمال�الكلمـة�����

رادف�بين�الكلمات�ألهميته�في�الموازنة�بين�الكلمات�المتقاربة�اصطالحياً،�ويراعى�التّ
المعاني�بحصر�المعاني�ومعرفة�فحواها،�وإدراك�أن�الفارق�بين�تلك�الكلمات�يرجـع��

ومكـان،�وتـدّل����في�زمانٍ�على�معنى�،�فقد�تدّل�كلمةٌيةأو�جغراف�ةيتاريخ�إلى�أسبابٍ
�.آخر�ومكانٍ�أخرى�في�زمانٍ�عليه�كلمةٌ

�وجماد�ونبات�وتُورد�الكلمات�التي�تُناقض�الكلمات�المذكورة،�ويعرف�بكّل�حيوانٍ
ل��ذكر�مثاله:،�تعريفاً�كامالً،�وتذكر�فصيلته�واسمه�العلميمعنيين�لـ�(أبو�جاد):�األو

اني�مجازي�بمعنى�مبادئ�الثّبمعنى�(أبجد)�ويقصد�به�حروف�المعجم،�وهو�حقيقي،�و
������.25عليم�المدرسي،�ويكون�هنا�قدم�الحقيقي�على�المجازيالتّ

���يةحوالنّ�الوجهة •
بأخرى،�وتتناول�ترتيـب���الت�التي�تربط�كلمةًالصجميع��تكشف�هذه�الوجهة�عن

كلمات�في��نةًلها�مواضع�معيومراعـاة��)ما،�أيضاً،�وغيرهافقط،�إنّ�(�:ياق،�مثلالس�،
المضمر�أو�المحذوف،�ومعرفة�هل�استعمال�الكلمة�استعماالً�مطلقاً�جائز؟،�هل�الفعل�

ّة�أو�آخرها،�وأين؟أم�الزم�؟،�متى�ظهر�هذا�التّ�متعدل�مر26.�عبير�أو�ذاك�للكلمة�ألو�
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في�الجزء�المطبوع،�وقد�يكون�ظهورها�فيـه���يةجل�يةحوالنّبالمسائل��وتبدو�عنايته
ن�األدوات�المتكونة�مـن��الشتماله�على�جزء�من�حرف�الهمزة،�وهو�موضع�كثيرٍ�م

�.�الهمزة�إحدى�صور
��:�البياني�الوجهة •

عـابير��راكيب�أو�التّزمة�لها�دائماً،�كالتّعالقات�الكلمة�الالَّ�تكشف�هذه�الوجهة�عن
غة�بوضعها�في�موضع�خاص�لعامل�من�عوامل�البالغة،�ومـن��قضت�روح�اللَّالتي�

�:�تلك�العالقات
،�وأرب�فـالن��إلتباع�والمزاوجة�نحو:�ساغب�الغب،�حريـب�سـليب��صيغة�ا�-
؛وألَب�
ُ��صيغة�المشاكلة�كقوله�تعالى:��- %َْ��َُ��َ�$��ِ� �#َْ"ِ�� �َوَ��أَْ��َ�ُ���،��َوَ�َ�ُ�وا�َوَ�َ�َ��هللاَّ

�؛،�كما�تدين�تدان،�جزاه�شر�جزائه،�ونحوها��ِ  #َْ"ِ�&َ َ�$ 
��صيغة�التوكيد�المشتقة�من�االسم�المؤكّد،�نحو:�مـوتٌ�مائـت،�شـعر�شـاعر�����-

�؛العرب�العاربة،�جهد�جاهد،�صدقٌ�صادق،�ونحوها
ِ����:تعـالى�كقوله��واحد�تين�للتعبير�عن�معنىازدواج�عبارتين�متضاد��صيغة- َّ'ِ

اني�الــد،�البعيــد�والقريــب،��َ��$�*َ��ْ
َ+�أ�1َِْ(1ِ/ْ��َوَ��$�0َْ�"َ/ُ��ْ��،��ِ��ْ+�.َْ-�ُ,�َوِ��ْ+�*َْ��(ُ�اْ)َْ��ُ��
�27.��ما�له�صامت�وال�ناطق�والقاصي

��:يةاألسلوب�الوجهة •
ركيـب��عبير�أو�التّالمحيط�اللغوي�الذي�تستعمل�فيه�الكلمة�أو�التّهذه�الوجهة�تحدد��

ثـر،�واألسـلوب���النّعر�والشّاستعماالً�عاماً�أو�خاصاً�كلغة�القرآن�والحديث،�وأسلوب�
ن،�حيـث��معـي��خصي�لمؤلّـف�الشّالتّاريخي،�وأسلوب�الفنون،�أو�خاصاً�كاألسلوب�

��.�28به�خاص�ناً�غالباً،�أو�يكون�له�أسلوبأو�تركيباً�معي�يستعمل�كلمةً
مـن���نٍلوظيفة�المعجم،�وتمكُّ�كبيرٍ�على�استيعابٍالوجهات�تنم�هذه�ل�)فيشر(نظرة�و

��.يةمن�خصائص�العرب�فهم�كثيرٍ
�
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�:ب/�مصادر�المادة

حدد�(فيشر)�مجال�مصادر�المعجم�بقوله:�"يتناول�الكلمات�الموجودة�فـي�القـرآن���
،�وكتـب�األدب�والكتابـات���يةالجغراف�يةعر�واألمثال�والمؤلفات�التّاريخالشّوالحديث�و

قود...�وقد�استثنيت�من�ذلك�في�النّالمنقوشة�والمخطوطات�على�أوراق�البردي�وعلى�
��.��29إالَّ�أنِّي�توسعت�في�أخذ�المصطلحات�منها"�يةالغالب�الكتب�الفن

في�الجزء�المطبوع�من�معجمه�قائمةً�بالمصادر�والمراجع�التـي��وقد�أورد�(فيشر)�
رتيب�األلفبائي�بذكر�المختصر�الـذي��تعليقاته،�وسردها�على�التّاستقى�منها�شواهده�و

يشير�إلى�المصدر�في�ثنايا�المعجم،�وأمامه�اسمه�كامالً،�وقد�وصل�عـدد�المصـادر���
��،�وفيما�يأتي�أذكر�بعضها:يةوغير�العرب�ية،�منها�العرب30)�مصدرا292إلى�(
ـ�البخاري،�الجامع��-� أجـزاء�4)،�م1908-�1962حيح�للبخـاري،�ليـدن�(��الص��

��جزء�الرابع�باعتناء�ت.�ف.�يوينبل؛.�كريل،�والـباعتناء�ل�1،2،3األجزاء�
��؛1985خيل،�باعتناء،�أ.�هفنر،�فين�األصمعي،�ال�-�
��؛1983،�باعتناء�سلفستر�دي�ساسي،�باريس�يةابن�مالك،�األلف�-�
��؛1900الجاحظ،�البخالء،�باعتناء�ك.�فان�فلوتن،�ليدن��-�
��؛1889-�1881ه.�درنبور،�جزءان،�باريس��يةسيبويه،�الكتاب،�بعنا�-�
��؛1914الفراهيدي،�العين،�باعتناء�األب�الكرملي،�بغداد��-�
ـ�حو�للغات�النّرف�والصكارل�بروكلمان،�أصول��-� ةامالسجـزءان،�بـرلين���ي�،

��؛1908�-1913
��؛1881،�جزءان،�ليدن�يةر.�دوزي،�ذيل�للقواميس�العرب�-�
��؛1908لندن�ابتداء�من��،�ليدن،يةدائرة�المعارف�اإلسالم�-�
-�1863أجزاء،�وذيل�لنـدن�وإدنبـرة����8ليزي،�گإن�-�إ.�و.�لين،�معجم�عربي�-�

��؛1893
جديدةً�من�األوراق�المكتشفة�في�أفرديتـو،�باعتنـاء�ك.�ه����يةأوراق�بردي�عرب�-�

��.31اإلسالم�مجلّةبكر�في�
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من�المصادر��اختيرت�في�جلّها�وعن�قصدها�ومما�يالحظ�على�قائمة�مصادره�أنَّ�
المجموعة�التي�حقّقها�ونشرها�المستشـرقون�دون�غيـرهم،�ولقـد�اختلطـت�فيهـا������

صوص�األصول�النّل�بين�المؤلّف�لم�يفص�،�ألنيةانوالثّصوص�المدونات�بالمراجع�النّ
قطات�أو�الفراغات�فـي��السالتي�يستعين�بها�لالستدراك�على�بعض��يةانوالثّوالمراجع�

واحـدة،�كأنّهـا����صوص�فـي�زمـرة��النّوعين�من�النّفلقد�حشر�،�يةصوص�األصلالنّ
�.32في�القيمة�من�حيث�صلتها�بالمعجم�التّاريخي�يةمتساو

��:ج/�مداخل�المعجم

المـداخل��،�فرتَّب�يةواألعجم�يةبين�الكلمات�العربفي�مداخل�معجمه��فرق�(فيشر)

�،�مثالها:��تحتها�مشتقاتهاوائد،�ووضع�من�الز�دةًمجر�يةالمادةَ�األصل�على�يةالعرب
ـ�النّعلى��معجمه�بذكر�بعض�أنواع�األلف�في�مداخل�منفصلةً�تصديره �اليحو�التّ :�

داء،�ثم�(إ)�ثـم��النّبدأ�بحرف�األلف�عامة،�ثم�ألف�االستفهام،�ثم�حرف�القسم،�ثم�ألف�
)�آحِ(آ)�ثم�)�ذكر�عدداً�من�الكلمات�،�في�مداخل�مستقلّة�)�آء)�ثم�ـة�األعجموبعد�أني�
(�أبب�)�وذكر�تحته�ما�اشـتق��هو��أبو�)،�ثم�ذكر�مدخالً�آخر��أب)�وأحال�إلى�(أورد�(

��).�إبان�و(�ُأباب)(أب)�و(إيتب)�و(�أب�)�و(�:مستقلّة�مثل�عناوينمنه�في�
ف�بها�إذا�لم�يتصر�فرتبها�بحسب�صورتها�التي�هي�عليها�يةاألعجمالمداخل�أما�و

ا،�يوردها�على�صورتها�التي�هي�مدخالً�خاص�يةأعجم�كلمةلكل�جعل�حيث�،�العرب
���ف�بها�العرب،�قال�في�مقدمتـه:�إذا�تصر�ّعربي،�إالَّ�عليها،�دون�أن�يعيدها�إلى�أصٍل

فـي���يـة�بع�الكلمـات�العرب�تتَّ�ائدة�على�ثالثة�أحرفالمعربة�الز�يةوالكلمات�األعجم"
بريق،�دكان،�ديباج،�أسوار�ترتيب�المعجم�إن�تصرف�فيها�العرب�باالشتقاق،�مثل�:�إ

أمـا���وهلم�جراً�)،�سرولربرق،�دكن،�دبج،�سو�وهلم�جراً��تجدها�في�مادة�(�سراويل
إبريسـم���:،�مثـل�يةما�لم�يتصرف�فيه�العرب�باالشتقاق�فتعتبر�حروفه�كلّهـا�أصـل��

أورد�:�يةومن�أمثلة�الكلمات�األعجم،��33رنج،�وهلم�جراًسفرجل،�شط�إستبرق،�بنفسج
)�ثم�(آهندال،�أسمانجوني)�آسمانجوني�(،�ثم�)زادمردأآزاذمرد،�ثم�(�آذين)()،بعد�(�آح

��.�،�وكّل�تلك�الكلمات�في�مداخل�مستقلّةيةوهي�فارس
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��:د/�ترتيب�المادة

بت�الكلمات�على�حسب�قد�رتَّ:�"فقال�عن�ترتيبه�للكلمات�في�معجمهتحدث(فيشر)�
ـ�ل�وعلى�اعتبار�الحرف�األو�يةرتيب�المألوف�لحروف�الهجاء�العربالتّ�،المواد اني�الثّ

باعي،�والمجرد�على�المزيـد،�وال�يـذكر���الثي�على�الرالثّم�يقد�وكان34"أساسا�الثّالثّو
القياسي�معه�،�ويذكر�فيذكر�شيء�منها�على�غير�القياس�إذا�جاء�إالَّ�يةالمشتقات�القياس

وما�حدث�فيـه���هجائيا.�ب�ترتيباًوترتَّ�د�األفعال،وتذكر�األسماء�بع�،وجوده�ىعل�داللةً
سهيل�على�من�يستخدم�المعجم،�وما�زيادة�أو�اختلف�في�اشتقاقه�يوضع�في�مكانين�للتَّ

ته�وما�حدث�فيه�قلب�يوضع�في�ماد�،حدث�فيه�إبدال�يوضع�في�مكانه�ويشار�لألصل
��.35يةالثالثّ�تهت�منه�يذكر�في�مادبته�العرب�واشتقَّعر�،�ومايةاألصل

ح�ترتيب�عن�حرفه�المعقود�له،�فيوض�لةمفص�بكلمة�ر�كل�بابٍيصد�)فيشر(وكان�
�يـة�،�واسـمه�فـي�العرب��يـة�واليونان�يةامالسغات�الحرف�بين�حروف�ألف�باء�في�اللُّ

وكان�يسير�في�عالجه�لأللفاظ�على�ح�رسمه�في�الخط...،�ات�وغيرها،�ويوضاميالسو
ـ�غات�اإلكثار�من�شواهدها،�والربط�بين�معانيها�وما�في�اللُّ ةامالسواإلشـارة�إلـى���ي�،

ة�أصـلها�أو��وكان�يذكر�فـي�كـل�مـاد����،36واهدالشّمصادر�هذه�األقوال�والمعاني�و
من�المـدلوالت���جةًة�حسب�المعاني�الكبرى�متدرب�المادويرتّ�القديمة�يةامالسأصولها�

تاريخيـا���واهد�ترتيباًالشّاالستشهاد�ترتيب��فيويراعي��يةإلى�المدلوالت�المعنو�يةالحس
إلى�أصولها،�ويذكر�من�األعالم�ما�البد�من�ذكره�ويـذكر���يةوكان�يرد�الكلمة�األجنب

37أسماء�البالد�واألماكن�بشيء�من�االقتصاد
.��

حـو��النّم�التوسع�في�بعض�أبواب�وتميز�جهد�(فيشر)�في�معجمه�باالقتضاب�وعد
مفيدةٌ�نـذكر�منهـا:����يةأبحاثه�تعليقاتٌ�صغيرة،�وتصحيحاتٌ�لغو�يةواللُّغة،�فكانت�غالب

هذه،�ذه،�ته،�هذه،�ذه،�وهـذهي��وأسماء�اإلشارة�للمؤنث�يقول:�"�)�يةالمسألة�الزنبور(
��.38أيش"�يةتهي"�و"تركيب�المصدر:�ضرب�عمرو�زيد"�و"الكلمة�العرب�ذهي
��
��
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����يةقيمة�المعجم�العلم�/3
فيشر(�الجهد�الذي�بذلها�سبق�نالحظ�ومم(�ركيـزةً��في�هذا�المعجم،�فما�صنعه�يعد�

ون�المحدثون�إلنشاء�معجمٍيرتكز�عليها�المعجمي�ـة�غة�العربللُّ�تاريخيوقـد�ذكـر����،ي
حظـي��بالقاهرة�(محمد�حسن�عبد�العزيز)�المزايا�التي��عضو�هيئة�المعجم�التّاريخي

��:��39بها�معجم�(فيشر)�هي�حسب�اآلتي
،�مـع�اإلشـارة�إلـى����يةصوص�العربالنّأن�كلمات�المعجم�مأخوذةٌ�مباشرةً�من��-�

��؛المصادر�المأخوذة�منها
�-�ن�نشوء�الكلمة�بحسب�وجودها�التّاريخيالمعجم�يبي�؛أن��
��؛أنَّه�يظهر�منه�أن�الكلمة�كثيرة�االستعمال�أو�نادرة�-�
��اختالف�األقطار�التي�تستعمل�فيها؛أنَّه�يبين�اختالف�دالالت�الكلمات�بحسب��-�
يمتاز�بحسن�ترتيب�المادة�وفروعها�ليسهل�االهتـداء�إلـى�المقصـود�منهـا،������-�

��؛اللة�على�المعاني�المختلفةالدوليعرف�تاريخ�تطور�الكلمة�في�
يرشـد�الباحـث�إلـى�����واهد�وما�أشار�إليه�من�المراجع�المختلفةالشّما�فيه�من��-�

��؛واهدالشّالمعنى�الحقيقي�للكلمة�الذي�ال�يجده�في�المعجمات�التي�تخلو�من�
يشرح�ويبين�المعنى�الحقيقي�لبعض�الكلمات�الواردة�فـي�بعـض�المصـادر�����-�
�يةامالسالتي�عجز�عن�تفسيرها�مؤلفو�المعاجم�القديمة،�لعدم�معرفتهم�باللُّغات��يةالعرب

�وعادات�بعض�األمم�التي�كانت�تجاور�العرب.
�أحيانـاً��فيشـر�وإن�اهـتم���أن(بعض�البـاحثين���ىولكن�على�الرغم�من�ذلك�ير

فيما�جمعه�مـن���)فيشر(قيق،�فقد�وقف�الدبالمعنى��معجمه�ليس�تاريخياً�أصيل�فإنبالتّ
مادـة�اجم�العربعند�القرن�الرابع�الهجري،�وهو�القرن�نفسه�الذي�وقفت�عنده�المع�ةي�

من�استكمال�الفترة��قيق�البدالدبالمعنى�العلمي��تاريخياً�وحتى�يكون�معجما40�ً)القديمة
وبعد�هذه�المحاولة�التـي���41نر�بحوالي�عشرة�قروغة�والتي�تقدمن�تاريخ�اللُّ�يةالمتبق

بالقاهرة�هـذا�البـاب����يةغة�العربأوصد�مجمع�اللُّ�)فيشر(قام�بها�المستشرق�األلماني�
ذلـك�"�يقتضـي����بحجـة�أن��يةغة�العربواعتذر�عن�عدم�إصداره�المعجم�التّاريخي�للُّ
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عر�العربي�من�العصـر��الشّفي�مختلف�دواوين��يةثرالنّو�يةعرالشّصوص�النّاستقصاء�
بل�إلى�العصر�الحديث،�وبالمثل�فـي�مختلـف�الكتـب�����الجاهلي�إلى�العصر�العباسي

المختلفـة،�وال�تسـتطيع�أن����يـة�على�مر�العصور�وفي�األقاليم�العرب�يةواآلثار�األدب
وتوالت�بعـدها�الجهـود�واالقتراحـات�����"42من�العلماء�والباحثين�عصبةٌ�تنهض�بذلك

ولي�الـد�ولعلَّ�آخرها�هو�المؤتمر��حول�الموضوع�يةولالددوات�والمؤتمرات�النّبإقامة�
�م.2010أفريل��10-�8ام:�المنعقد�بفاس�أي�يةحول�المعجم�التّاريخي�للُّغة�العرب

��:/�نقد�وتقويم�المعجم4

البالغة�التي�حظي�بها�المعجم�التّاريخي�للمستشرق�األلمـاني���يةورغم�القيمة�العلم
قائص،�وهو�شأن�معجم�(فيشر)�الذي�لـم��النّ(فيشر)،�إالَّ�أن�الجهد�البشري�ال�يسلم�من�
��يخل�من�بعض�المآخذ،�أوردها�فيما�يأتي:��

االضطراب�في�التفريق�بين�المعنى�الحقيقي�والمجازي،�فرغم�أنَّـه�نبـه�إلـى�����-�
األخرى�ظنَّا�منه�أنَّهـا���يةإالَّ�أنَّه�أهمل�بعض�المعاني�المجاز�يةبعض�المعاني�المجاز

وإن�أشار�إلى�أن�مـن��ه�عبد�القادر�المغربي�في�قوله:�"وهو�المأخذ�الذي�لحظ�يةحقيق
�يـة�فرقـة�بـين�المعـاني�الحقيق���لكنه�أبهم�التّلمعاني�ما�هو�حقيقي�وما�هو�مجازي�ا

إبهاماً�يوقع�في�حيرة�من�تفهم�ما�يقرأ...�ويضـيف:�ومـن�تأمـل�كـالم������يةوالمجاز
في�الفاعل�أو�المفعـول�أو��المؤلّف�وجده�في�تصنيفه�لمعاني�(أخذ)�قد�أقام�االختالف�
؛43ين)المتعلّق�سبباً�لجعل�الفعل�الواحد�فعلين،�واعتبار�معناه�معني��

�-�ظنبعض�المعاني�المندرجة�تحت�معنى�دةً�واحدمتعد�وهو�أمر�ال�يكاد��،معاني
�)�ومنهامعاني�(أب�ه�فيذكر مايسلم�منه�أعجمي،�مثاله:� �َأب�أبه�:�قصد�قصده: أب�و.

)،�لكنّه�فـي�األول�غيـر���للفعل�وهو�(قَصد�المعنى�واحد�أن�ّواضحو.�44فالناً�:�قصده
��.45اني�متعد�إلى�مفعولالثّمتعد،�وفي�
��:يةالعرب�يةالجهود�المعجمعلى��)فيشر(:�أثر�معجم�رابعا

عدـ���)فيشر(معجم��ي راسـات��الدرت�فـي��من�أفضل�معاجم�المستشرقين�التـي�أثَّ
�حيث�دعا�الكثيـرون�فقد�أصبح�المثل�األعلى�في�صناعة�المعجم،�،�يةالعرب�يةالمعجم
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ه�المعجـم�الـذي�يلبـي�الحاجـة�����أنَّ�واورأ�في�صناعة�المعجم،�)فيشر(إلى�اقتفاء�أثر�
فتبنّوا��)فيشر(عوة�بعض�المستشرقين�الذين�ُأعجبوا�بمعجم�الدالقائمة،�يستوي�في�هذه�

ى�صناعة�معجمٍعوة�إليه،�ومن�دعا�من�العرب�إلالد�ةللعرب�تاريخيتـأثّراً�بمعجـم����ي
��)�أذكر�منها:فيشر(

�:�بتونس�يةالعرب�يةالمعجم�يةجمع/1
�معجـم��يـة�عوة�إلـى�أن�يكـون�للعرب��الدبالمعجم�التّاريخي�و�يةجاء�اهتمام�الجمع

ةها�قضجاء�القتناع�أعضائها�بأنَّ�تاريخيي��لها�صلة�بتراثنا�وحاضرنا�ومسـتقبلنا،�وأن�
،�وتعد�يةوالحضار�يةقافالثّو�يةال�غنى�عنها،�فهو�ذاكرتنا�اللغو�المعجم�أصبح�ضرورةً

اهتماماً�بالمعجم�العربي�وقضـاياه،�يصـدر����يةالعرب�يةأبرز�الهيئات�العلم�من�يةالجمع
�)،�تشتمل�علـى�دراسـات���يةمالمعج�مجلّة(�بمسمى�ون�المعجمؤتُعنى�بش�مجلّةعنها�
عنوانها�(�المعجم�العربـي���بالمعجم�التّاريخي�عقدت�له�ندوةً�يةوالهتمام�الجمع،�عميقة

م،�دعـت�إليهـا���1989نوفمبر��17-�14التّاريخي�:�قضاياه�ووسائل�إنجازه�)�بتاريخ�
ونشـرت��،�نوقشت�فيها�أهم�قضايا�المعجم�التّـاريخي،��يةمن�لغويي�البالد�العرب�نخبةٌ

كتاباً�خاصاً�ببحوث��يةأصدرت�الجمع،�46مجلّةبه�من�ال�خاص�دوة�في�جزءالنّبحوث�
��.��47)�قرطاج�–ه�(�بيت�الحكمة�ت)،�طبع��دوة،�سمته�(�المعجم�العربي�التّاريخيالنّ

��:يةالعرب�يةالعلم�ية/�اتّحاد�المجامع�اللغو2

مستقلة،�مقرهـا���يةمعنو�يةشخص)،�باعتباره�هيئةً�لها�م1971تأسس�االتِّحاد�عام�(
لكٍل�مـن:�القـاهرة����ية:�مجمع�اللُّغة�العربيةالقاهرة،�ويتألَّف�االتِّحاد�من�المجامع�اآلت

دمشق،�العراق،�األردن،�الجزائر،�ليبيا،�المغرب�فلسطين،�وكانت�المحاولة�جادةً�فـي��
�6/11في�المدة�من�وضع�معجمٍ�تاريخي،�وفي�اجتماع�مجلس�اتِّحاد�المجامع�المنعقد�

)،�قرر�المجلس�تأليف�لجنة�لوضع�خطَّـة�شـاملة�للمعجـم����م2001عام�(�8/11إلى�
ويعلِّق�(محمد�حسن�عبد�العزيز)�على�عمل�اتِّحاد�المجامع�في�مشـروع��48التّاريخي�،

المعجم�التّاريخي�بقوله:�"إن�االتِّحاد�بالطريقة�التي�عمل�بها�ويعمـل�بهـا�اآلن�فـي����
عجم�ال�يتوقع�منه�بحاٍل�من�األحوال�أن�يضع�المعجم،�وحسب�االتِّحاد�مـا��مشروع�الم
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�يةرعالشّظام�الخاص�بهيئته،�وبإضفاء�النّأنجزه�من�دورٍ�بإحياء�فكرة�المعجم�ووضع�
له،�وهي�أعماٌل�جليلةٌ�حقا�تشهد�بفضـل�أعضـائه����يةوبتدبير�التمويل�والرعا�عليها�

��.49وبريادتهم"
��ارقة:الشّ/�مشروع�المعجم�التّاريخي�في�3

ديسـمبر���19-�17جاءت�فكرة�المشروع�من�خالل�عقد�مؤتمر�في�المدة�ما�بـين��
ـ�(القاسمي)�أمير��يةبرعا�ية)،�حول�المعجم�التّاريخي�للُّغة�العربم2006عام�( ارقة�الشّ

ـ�وبمشاركة�كاملة�من�مجمع�القاهرة�بالتعاون�مع�جامعـة�� قافـة��لثّاارقة�ودائـرة��الشّ
ارقة،�وقـد�شـارك�فـي����الشّب�يةاللُّغة�العرب�يةحما�يةارقة�وجمعالشّواإلعالم�بحكومة�

بأبحاث�قيمة�حول�قيمة�المعجم�التّـاريخي���يةالمؤتمر�لغويون�من�مختلف�البالد�العرب
ويذكر�محمود�حافظ�رئيس�المجمع�اللُّغوي�أن�ّالعمل�في�المعجم�توقف�حتـى�عـام���

اد�اللُّغويون�يجتمعون�من�أجل�الفكرة،�وها�هي�تخطو�أولى�خطواتهـا��)،�ثم�ع2004(
��.50ارقة�(القاسمي)الشّحاكم�إمارة��يةبرعا
��وحة�التّاريخي:الد/�معجم�4

وتعد�آخر�المبادرات�ظهوراً�في�إنجاز�المعجم�التّـاريخي،�فبعـد�سلسـلة�مـن�����
،�ضمت�نخبةٌ�من�الخبراء�اللُّغويين�والمعجميين�والحاسـوبيين��يةاالجتماعات�التحضير

،�استمرت�لمدة�سنتين�أعلـن�المركـز�العربـي�لألبحـاث�����يةول�العربالدمن�مختلف�
،�عن�إطالق�مشـروع�"�معجـم���م2013مايو��25وحة�في�الدياسات�في�السودراسة�

للُّغة�العربالد�ةوحة�التّاريخيإعـدا�ي�ر�أنلمعجـم�المنشـود�سيسـتغرق����د�ا"،�وقد�تقر
��.51)03(على�مراحل�يجري�عرض�إنجازاتها�كل�ثالث�سنوات�عشرين�سنة�

في�محاولة�اقتفاء�أثر�(فيشر)�في�سـبيل�إنجـاز����يةتلكم�هي�أهم�المحاوالت�العرب
��.يةمعجمٍ�تاريخي�لُّلغة�العرب

��
��
��
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��:خاتمة

وحـديثا���قـديماً��يةغات�الحبين�اللُّ�يةغة�العربها�اللُّوالمكانة�التي�تحتلُّ�يةرغم�األهم
وهـذا�بـاعتراف����،من�الزمن�كبيرةً�لدى�العرب�فترةً�أليف�المعجميورغم�ازدهار�التّ

خ�لحيـاة��يؤر�تاريخي�إلى�اليوم�بمعجمٍ�لم�تحظ�يةغة�العرباللُّ،�فإن�المستشرقين�أنفسهم
�تمكُّـن��غرارخها،�على�رات�التي�طرأت�عليها�على�مدار�تاريطوع�التّويتتب�،ألفاظها

عدم�نخلص�إلى�ما�يأتي:نجاز�اليومذلك�اإلأخرى�من��ة�لغاتوبناء�على�ما�تقد�،��
المستشرقين�فيما�تفوق�بين�العرب�والمستشرقين،�وأثير�ر�والتّأثّبروز�ظاهرة�التّ�-�

ةً�والمعجم�التّاريخي�خاص،�عامة�في�صناعة�المعجم�تجسد�ذلكيخص�مناهج�البحث،�
��؛ممثَّالً�في�مشروع�المستشرق�األلماني�فيشر

أول�من�أشار�إلى�فكرة�المعجم�التّاريخي�عند�العرب�كان�المستشرق�األلمـاني���-�
��؛فيشر
�مـن�ريـادة���يةالعرب�يةراسة�المعجمالدوما�قدمه�في�ميدان��)فيشر(عمق�تجربة�-�

،�يؤرخ�فيـه��يةللعرب�تاريخي�وجرأة،�وقد�تمثّلت�تجربته�في�مشروعه�لصناعة�معجمٍ
���؛في�الفترة�التي�حددها�يةلكل�كلمات�اللُّغة�العرب

لالستشهاد�علـى���المختلفة�بمجاالتها�يةاألصل�يةالعرب�على�الكتب�)فيشر(اعتماد��-�
كتب�التاريخ�والرحالت�واألدب�وغيره،�ولم�يرجـع�إلـى�المعـاجم����مثل:�المعاني،�

��؛في�مواضع�قليلة�إالَّ�يةالعرب
وخير��يتغير�حي�غة�عندهم�كائناللُّ�في�لغاتهم،�ألن�يةبالمناهج�الغرب�ر(فيشر)تأثّ�-�

��.صوص�ال�المعاجمالنّما�يمثّلها�كتب�
��
��
��
��
��
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��:المصادر�والمراجع

�الكتب:
�2مة�معجم�المعاجم،�دار�الغرب�اإلسالمي،�بيـروت،�ط�الشّرقاوي�إقبال،�مقد�أحمد -�1

���م.1993
معجم�تاريخي�للغة�العربية،�المركز�العربـي�لألبحـاث���بركة،�بسام�وآخرون،�نحو� -�2

��.3�،4201ودراسة�السياسات،�بيروت،�ط
3�- 3حمن،�موسوعة�المستشرقين،�دار�العلـم�للماليـين،�بيـروت،�ط���بدوي،�عبد�الر�

��م.1993
���م.1�،2012البوشيخي،�الشّاهد،�دراسات�مصطلحية،�دار�السالم،�القاهرة،�ط -�4
���في�علم�المفردات�وصناعة�المعجم.�بوشيبة،�عبد�القادر،�محاضرات -�5
6�- مة،�دار�الجيل،�بيروت،�د.ط،�د.ت.ابن�خلدون،�المقد���
���.م1�،1984ضيف،�شوقي،�مجمع�اللغة�العربية�في�خمسين�عاما،�د.ن،�ط -�7
عبد�العزيز،�محمد�حسن،�المعجم�التّاريخي�للغة�العربية�وثائق�ونماذج،�دار�السالم��-�����8

��م.�1�،2008ط
���.2جم،�1�،1964دار�المعارف،�مصر،�ط،�نجيب،�المستشرقون،�العقيقي�-�9

���.م1�،2009عمر،�أحمد�مختار،�صناعة�المعجم�الحديث،�عالم�الكتب،�ط-�10
فيشر،�أوغست،�المعجم�اللغوي�التّاريخي،�تصدير:�إبراهيم�مدكور،�الهيئة�العامـة��-�11

��م.1968،�القاهرة،�يةلشؤون�المطابع�األمير
�1المعجم�العربي�نشأته�وتطوره،�دار�مصر�للطباعة،�مصـر،�ط�نصار،�حسين،��-�12
���.2م،�ج1988
،�تر:�عناد�غـزوان،�مطبعـة�المجمـع�العلمـي�����يةالعرب�يةهيود،�جون�آ،�المعجم-��13

���م.1�،2004العراقي،�بغداد،�ط
��:المجالت

المجمع��مجلّةأحمدي،�الطيب�توفيق،�معجم�المستشرق�أوغست�فيشر�وصفه�ونقده،�-�14
��.4،�ج24اعلمي�العربي،�العراق،�مج
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15�-ةاب،�رمضان،�معجم�العربعبد�التوالفصحى�(�يةادر�في�ألمانيا�الغربالصمجلّـة�)،�ي�
�.�53�،1984،�القاهرة،�عيةمجمع�اللغة�العرب

:�يـة�تاريخ�المعجم�التّاريخي�العربي�فـي�نطـاق�العرب���محمد�رشاد،�الحمزاوي،�-�16
���.1990تونس،��.،6-�5ع،�يةالمعجم�مجلّةالمبادرات�الرائدة،�

�مجلّةالحديثة،��يةالحمزاوي،�محمد�رشاد،�المعجم�العربي�المعاصر�في�نظر�المعجم-�17
���.4،�ج78،�دمشق،�مج�يةمجمع�اللغة�العرب

�يـة�أبو�الريش،�صابرين�مهدي�علي،�المعجم�التّاريخي�ودوره�في�الحفاظ�على�الهو-�18
�يـة�والعرب�يةراسـات�اإلسـالم��الد�يةكل�يةوإحياء�الماضي�وإثراء�الحاضر�والمستقبل،�حول

��.32،�عيةللبنات،�اإلسكندر
المجمـع�العلمـي�العربـي�����مجلّةمعجم�فيشر�وصفه�ونقده،�المغربي،�عبد�القادر،�-�19

��.4،�ج�24القاهرة�مج�
�–�يـة�المخطوطـات�العرب�بن�يوسف،�شتيح،�جهود�المستشـرقين�فـي�تحقيـق�����-�20

��.7�،2013التراث،�جامعة�زيان�عاشور،�الجلفة،�ع�مجلّة�ـأنموذجاـ�المستشرقون�األلمان�
�يةالمواقع�اإللكترون ���

 * com  .48  www.Arab ://  http
https://www.voiceofarabic.net/ar/articles/2355. 
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الهوامش:

.484،�ص،�د.ط،�د.تابن�خلدون،�المقدمة،�دار�الجيل،�بيروت-�� 1��
�1،�تر:�عناد�غزوان،�مطبعة�المجمع�العلمي�العراقي،�بغداد�طيةالعرب�يةهيود،�جون�آ،�المعجم-�2

���.16م،�ص2004
�الهيئـة�العامـة�لشـؤون���فيشر،�أوغست،�المعجم�اللغوي�التاريخي،�تصدير:�إبراهيم�مدكور،�-3

���.4صم،�1968القاهرة،�،�يةالمطابع�األمير
آبـادي،�انظـر:����منهم�المستشرق�اإلنجليزي�ماثيو�لمسدن�الذي�نشر�(القاموس�المحيط)�للفيروز-��4

���م.2�،1993رقاوي�إقبال،�مقدمة�معجم�المعاجم،�دار�الغرب�اإلسالمي،�بيروت،�طالشّأحمد�
��هل�نستطيع�أن�ننجزه�بعد�مائة�عام؟،�نقال�عن�موقع:�يةاريخي�لغة�العربالقاسمي،�علي،�المعجم�التّ-�5
 com .48 www.Arab:// http  
مجمـع���مجلّـة�الحديثة،��يةفي�نظر�المعجم�الحمزاوي،�محمد�رشاد،�المعجم�العربي�المعاصر�-6

��.25،�ص�4،�ج78،�دمشق،�مج�يةاللغة�العرب
.33المعجم،�صبوشيبة،�عبد�القادر،�محاضرات�في�علم�المفردات�وصناعة��-� 7��

مجمع�اللغة��مجلّة)،�يةادر�في�ألمانيا�الغربالصالفصحى�(�يةالعرب�عبد�التواب،�رمضان،�معجم-�8
��.��252-250،�ص53�،1984،�القاهرة،�عيةالعرب

9�-�م3�،1993دار�العلـم�للماليـين،�بيـروت،�ط���،�حمن،�موسوعة�المستشرقينبدوي،�عبد�الر�
.280ص
.404ص��،بدوي،�عبد�الرحمن،�موسوعة�المستشرقين�-� 10��
.304المرجع�نفسه،�ص��-� 11��

المستشرقون�األلمـان��–�يةبن�يوسف،�شتيح،�جهود�المستشرقين�في�تحقيق�المخطوطات�العرب�-12
���.17،�ص7�،2013التراث،�جامعة�زيان�عاشور،�الجلفة،�ع�مجلّة،�-أنموذجا

مر�العصور�سـواء���اريخي�بأنَّه:�"يعنى�بتطور�الكلمة�علىتّيعرف�أحمد�مختار�عمر�المعجم�ال-13
�ويتتبعية�االشتقاقدخولها�اللغة�وأصولها��يةطريقة�كتابتها،�ويسجل�بدا�ممعناها�أ�مفي�جانب�لفظها�أ
ـ�البوشـيخي،��وجود�الكلمة"،�انظر:��يةراسة�أو�نهاالدفترة��يةتطورها�حتى�نها اهد،�دراسـات��الشّ

���.15م،�ص1�،2012الم،�القاهرة،�طالس،�دار�يةمصطلح
.587،�ص2نصار،�حسين،�المعجم�العربي�نشاته�وتطوره،�ج�-� 14��

���.415�،416،�ص2ج�م،1�،1964دار�المعارف،�مصر،�طالعقيقي،�نجيب،�المستشرقون،��-15
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،�أوغست�فيشر،�ملحق�فـي��يةتقرير�خاص�بطريقة�تأليف�المعجم�التاريخي�الكبير�للغة�العرب-�16
���.36-3،�ص3،�ج114المقتطف،�مج�مجلّة

.405بدوي،�عبد�الرحمن،�موسوعة�المستشرقين،�ص-� 17��
لكن�خالفه�محمد�رشـاد��صديره�للجزء�المطبوع�من�المعجم،�وهو�رأي�إبراهيم�مدكور�في�ت�-�18

��الحمزاوي�بأن�الذي�أوعز�فيشر�بفكرة�المعجم�التاريخي�هو�المستشرق�توربيكه،�وهيرديكن.�
ـ�وثائق�ونمـاذج،�دار���يةمحمد�حسن،�المعجم�التاريخي�للغة�العرب�عبد�العزيز،-�19 1الم،�طالس�

��.��54م،�ص2008
الحميد،�عبد�العزيز�بن�محمد،�المعجم�التاريخي�لدى�المستشرق�األلماني�أوجسـت�فيشـر:����-20

�يـة�والمنهج�يةظرالنّقضاياه��-�ية،�بحث�مقدم�إلى�ندوة�المعجم�التاريخي�للغة�العربيةدراسة�تقويم
م،�نقال�عن�موقع�شـبكة����2010أبريل�10-�8هـ�/�1431اني�الثّربيع��25-23فاس��يةوالتطبيق

.�https://www.voiceofarabic.net/ar/articles/2355:يةصوت�العرب

.28اريخي،�صفيشر،�أوغست،�المعجم�اللغوي�التّ�-� 21��
.27المصدر�نفسه،�ص�-� 22��
.23المصدر�نفسه،�ص�-� 23��
.24المصدر�نفسه،�ص�-� 24��
.30�،31فيشر،�أوغست،�المعجم�اللغوي�التاريخي،�ص�-� 25��

الحميد،�عبد�العزيز�بن�محمد،�المعجم�التاريخي�لدى�المستشرق�األلماني�أوجسـت�فيشـر:����-26
��.يةدراسة�تقويم

اريخي�لدى�المستشرق�األلماني�أوجست�فيشـر:��د،�المعجم�التّبن�محمالحميد،�عبد�العزيز��-�27
���.يةدراسة�تقويم

المرجع�نفسه.�-� �28��
�2جم�1�،1988باعة،�مصر،�طنصار،�حسين،�المعجم�العربي�نشأته�وتطوره،�دار�مصر�للطّ�-29

���.588ص
المجمع�اعلمـي���مجلّةيب�توفيق،�معجم�المستشرق�أوغست�فيشر�وصفه�ونقده،�أحمدي،�الطّ-�30

�.504-501،�ص4،�ج24العربي،�العراق،�مج
،�المركز�العربي�لألبحـاث�ودراسـة���يةبركة،�بسام�وآخرون،�نحو�معجم�تاريخي�للغة�العرب�-31

24،�ص3�،2014ياسات،�بيروت،�طالس.��
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ائدة�:�المبادرات�الريةاريخي�العربي�في�نطاق�العربتاريخ�المعجم�التّ�،دمحمد�رشا�الحمزاوي،-32
���.26،�ص6�،1990-5تونس،�ع،�يةالمعجم�مجلّة
.27فيشر،�أوغست،�مقدمة�المعجم�التاريخي،�ص�- 33��
.589،�ص2نصار،�حسين،�المعجم�العربي�نشأته�وتطوره،�ج�-� 34��
160-151صم،�1�،1984د.ن،�طفي�خمسين�عاما،��يةضيف،�شوقي،�مجمع�اللغة�العرب-� 35��
.590،�ص2نصار،�حسين،�المعجم�العربي�نشأته�وتطوره،�ج�-� 36��
.151�،152م،�ص1�،1984في�خمسين�عاما،�د.ن،�ط�يةضيف،�شوقي،�مجمع�اللغة�العرب�-�  37��

.406بدوي،�عبد�الرحمن،�موسوعة�المستشرقين،�ص�- 38

.29وثائق�ونماذج،�ص�يةاريخي�للعربعبد�العزيز،�محمد�حسن،�المعجم�التّ-� 39��
.236،�صالمرجع�نفسه�-� 40��

وإحيـاء���يـة�أبو�الريش،�صابرين�مهدي�علي،�المعجم�التاريخي�ودوره�في�الحفاظ�على�الهو-41
�يةللبنات،�اإلسكندر�يةوالعرب�يةراسات�اإلسالمالد�يةكل�يةالماضي�وإثراء�الحاضر�والمستقبل،�حول

��.�235،�ص32ع
.185م،�ص�1�،2009عمر،�أحمد�مختار،�صناعة�المعجم�الحديث،�عالم�الكتب،�ط-� 42��

�24العلمي�العربي،�القاهرة،�مج�المجمع��مجلّةمعجم�فيشر�وصفه�ونقده،�المغربي،�عبد�القادر،�-43
���.504-501،�ص4ج�
.25فيشر،�أوغست،�المعجم�التاريخي،�ص�-� 44��

اريخي�لدى�المستشرق�األلماني�أوجسـت�فيشـر:���التّالحميد،�عبد�العزيز�بن�محمد،�المعجم��- 45
���.يةدراسة�تقويم

�.236�،237نماذج�ووثائق،�ص�يةاريخي�للغة�العربعبد�العزيز،�محمد�حسن،�المعجم�التّ�-46
المعجم�التاريخي�لدى�المستشرق�األلمـاني�أوجسـت����العزيز�بن�حميد�بن�محمد�الحميد،�عبد�-47

��.يةفيشر�:�دراسة�تقويم
.�35�،36،�ص1مسيرة�وتاريخ،�ج�يةاريخي�للغة�العربص،�إحسان،�مشروع�المعجم�التّالنّ-� 48��
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�ص:ملخّ

راسة؛�فقد�اهتم�الد�أن�البحث�اللّغوي�العربي�حقل�خصب�يستحقّ�المستشرقونيرى�
أيما�اهتمـام،�أسـفر�عـن�����يةباللغة�العربمختلف�الباحثين�منذ�بزوغ�فجر�االستشراق�

،�وكنز�لغوي�علمي،�وهذا�من�خالل�الخوض�في�غمار�البحث�في�ركام�معرفيتأسيس�
تأثيرها�على�اللّغـات���يةالمختلفة�وكيف�يةوقواعدها�ومستوياتها�اللّغو�يةأسس�اللغة�العرب

سـبات��واالنتقال�به�مـن���إحياء�التّراث�العربياألخرى،�حيث�سعى�المستشرقون�إلى�

من�أجل�تحقيق�هذا��يةس�علممعايير�وأسلى�،�معتمدين�عاإلبداع�يةعربإلى��االستهالك
�الهدف�المنشود�ويعد�راسـات�التّـي�اسـتهوت�مختلـف�������المجال�المعجمـيالد�أهـم

المتعددة،�لذلك��يةفيه�نشاطا�ملحوظا�من�خالل�أعمالهم�المعجم�االمستشرقين؛�حيث�أبدو
ـ��المستشرقين�يةمنهجإلى�البحث�في��يةنسعى�من�خالل�هذه�الورقة�البحث تـأليف��ي�ف

المتّبعة�فـي���األسس�والمعاييروء�على�الضوإحيائها�مع�تسليط��يةالعرب�يةاللّغو�المعاجم
والمستشرق�الهولندي���أوغست�فيشرذلك�من�خالل�أعمال�كّل�من�المستشرق�األلماني�

�.��رينهارت�دوزي
��مقدمة:

يعد�البحث�العلمي�ةالحقول�المعرف�من�أهممن�الباحثين�على��اكثير�التي�القت�إقباالً�ي
دراسته�وإقامة�مختلف�األبحاث�التي�تسعى�لخدمته�وتطويره،�وقـد�توالـت�األبحـاث����
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�نـال�،�يةوالدراسات�التي�عنيت�بدراسة�مختلف�مجاالت�البحث�اللغوي�ومستوياته�اللغو
به�الباحثون�أيما�اهتمام�أسـفر���حيث�اهتم�ا�كبيرامن�خاللها�نصيبا�علمي�الحقل�المعجمي

بالغـة���يةبها،�هذا�لما�يحمله�المعجم�من�أهم�يعتد�يةوذخائر�لغو�يةين�مكانز�علمعن�تكو
الجمـع���يةفهو�يسعى�من�خالل�ثنائ�؛يةراث�الذي�تزخر�به�اللغة�العربل�في�جمع�التّتتمثّ

��حريـف�مـن�جهـة���صـحيف�والتّ�من�التّ�يةوالوضع�إلى�الحفاظ�على�ألفاظ�اللغة�العرب
جعـل�البـاحثين����عن�جيل�من�جهة�أخرى،�مـا��األجيال�جيالًى�تتوارثها�وتطويرها�حتّ

،�وهو�محـور�هـذه�الورقـة����راثرون�بهذا�التّغير�العرب�كالمستشرقين�يتأثّالعرب�و
�يـة�على�دراسة�اللغة�العرب�يةوصا�المدرسة�األلمانخص،�فقد�انكب�المستشرقون�يةالبحث
وتحليل�هـذا�التـراث����العربيالمعجم�خصوصا�ط�بها�من�علوم�ومجاالت،�ييح�ما�وكّل

��العرب�أمثال�الخليل�ابـن�أحمـد�الفراهيـدي����يةنستشف�منه�عبقر�ياللغوي�العريق�الذ
ـ�وء�علـى�أسـس���الضإلى�تسليط��يةلذلك�نسعى�من�خالل�هذه�الورقة�البحث ناعة�الص

هما���عند�المستشرقين�مركزين�على�عالمين�ذاع�صيتهما�في�الحقل�المعجمي�يةالمعجم
تشرق�األلماني�فيشر،�والهولندي�دوزي،�محاولين�الموازنة�بـين�األسـس�التـي����المس

فنحن�نحاول�من�خالل�هذه�المداخلة�اإلجابة��كّل�منهما�لضبط�التّأليف�المعجميوضعها�
��:يةالتاّل�يةعن�اإلشكال

عند�المستشرقين�فـي�خدمـة�اللغـة�����يةأسس�صناعة�المعاجم�اللغوكيف�أسهمت�

��؟وإحياء�تراثها�يةالعرب

��:يةالتّساؤالت�التال�يةوتتفرع�عن�هذه�اإلشكال
�عند�العرب؟�يةناعة�المعجمالصما�هي�بوادر� .1
�؟يةس�كل�من�فيشر�ودوزي�لنظريتهما�المعجمكيف�أس .2
�دوزي؟�يةونظر�يةفيشر�المعجم�يةما�هي�مواطن�التّشابه�واالختالف�بين�نظر .3

�فكير�المعجمي:التّ�يةأوال/بوادر�ظهور�المعجم�وبدا

قبل�الولوج�للحديث�عن�جهود�المستشرقين�البد�أوق�إلى�بوادر�ظهـور��ال�من�التّطر
��عند�العرب.�يةناعة�المعجمالصالمعجم�ومظاهر�
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�مفهوم�المعجم: .1

�لغة: �
لسان�ورد�في��دّل�مفهوم�المعجم�في�كثير�من�المعاجم�على�البيان�واإلفصاح؛�حيث

من�مادة�عجم،�ومنها�العجم�والعجم�ومعناها�خالف�العـرب���المعجم�مشتقّ�أن«�العرب
ويقال�عجمي�وجمعه�عجم�وخالفه�عربي�ورجل�أعجم�وقوم�أعجم،�كما�ينسـب�إلـى���

�ويقـال�أعجمـت���األعجم�الذي�في�لسانه�عجمة�ويقال�لسان�أعجمي�وكتاب�أعجمـي�،
وكتاب�معجـم���أي�غموضه�؛الكتاب�أي�ذهبت�به�إلى�العجمة�ومعناه�أزلت�عنه�عجمته

قط،�ومنها�عجم�وأعجـم�وهـو�إزالـة����وذلك�بتعجيمه�أي�تنقيطه�أي�إزالة�غموضه�بالنّ
القـاموس��ا�في�،�أم1»اإلبهام�والغموض،�فالمعجم�هو�إزالة�الغموض�واللبس�واإلعجام

نَب،�أي�صـغار�اإلبـل���مادة�عجم�من�العجمِ�أي�أصل�الذّ(فإن��المحيط�للفيروز�أبـادي�
والعجمة�ما�تعقَّد�من�الرمل،�وباب�معجم�أي�مقفل،�والعـواجم�األسـنان���كر�واألنثى�للذّ

مة�النَّخلة�تنبت�من�النَّواةوالع2)جـ�عريفين�ل�لكل�من�التّ،�فالمتأم الس��ابقين�يـدرك�بـأن�
�.ما�وجد�إلزالة�اإلبهام�والغموضالمعجم�إنّ
�اصطالحا:�� �

ا�في�االصطالح�فإنمرتب�على�حروف�المعجـم���ديوان�لمفردات�اللغة(�المعجم�أم
اللة�على�كتاب�وجمعه�معجمات�ومعاجم،�وقد�استخدمت�كلمة�معجم�في�وقت�متأخر�للد

�ترتب�فيه�المعلومات�بطريقة�معينة�من�قبل�علماء�اللغة�فالمعجم�هو�الكتاب�الذي�يضـم�
ـ��بها�ترتيبا�خاصا�كّلمفردات�اللغة�ويرتّ أو�رها�مفردة�منها�مصحوبة�بما�يرادفها�أو�يفس

اظرها�ويقابل�معناهـا��يشرح�معناها،�ويبين�أصلها،�ويوضح�طريقة�نطقها�ويذكر�ما�ين
أكبر�عدد�من��المعجم�أو�القاموس�كتاب�يضمبأن��إميل�يعقوب،�ويرى�3)في�لغة�أخرى

�بـة�ترتيبـا���مرتّ�مفردات�اللغة�مقرونة�بشرحها�وتفسير�معانيها،�على�أن�تكون�المـواد
اخاص�ا�على�حروف�إمكلمـة���كّل�الهجاء�أو�الموضوع،�والمعجم�الكامل�هو�الذي�يضم

���ن�مواضـع��في�اللغة�مصحوبة�بشرح�معناها�واشتقاقها�وطريقة�نطقهـا�وشـواهد�تبـي
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�يـة�مؤلف�مبني�على�ثنائ�هو�كّل�المعجم�م�يمكن�القول�بأن،�فمن�خالل�ما�تقد4استعمالها
مـا�يقـوم���إنّ�معنى�الكلمات�فقـط�ة�المعجم�على�شرح�الجمع�والوضع؛�وال�تقتصر�مهم

����أيضا�بالبحث�في�أصل�وتأثيل�تلك�الكلمات.

��نشأة�المعجم:�� .2

إن�ةبب�في�نشأة�المعاجم�اللغوالسفنظرا�الختالط��،�هو�غيرة�أهل�اللغة�على�لغتهم،ي
العرب�بالعجم،�نشأ�اللحن�بمجيء�اإلسالم�في�مختلف�مستويات�اللغة،�ما�جعل�العلمـاء��

وقداستها�كونها�لغة�القرآن�الكريم،�فاهتـدوا���يةعلى�فصاحة�اللغة�العربلون�للحفاظ�يتدخّ
�ـكما�سبق�وأن�ذكرناـ�� �يـة�باالعتماد�على�مصادر�االحتجـاج�اللغو�إلى�جمع�ألفاظها

ريف�وصوال�إلـى�كـالم�العـرب����الشّبوي�من�القرآن�الكريم،�مرورا�بالحديث�النّ�ةدايب
يجوز�تجاوزها�وضعت�لمعرفة�حـدود��روط�التي�ال�الشّشعره�ونثره،�مع�وجود�بعض�

الفصاحة�وأهم�القبائل�التي�يحتج�ةنات�لغوبها،�وإعادة�ترتيبها�ووضعها�في�مدوأطلـق���ي
ـ�القديمة،�كان�لها��يةاألمم�الغرب�،�لكنيةالمعاجم�اللغو�يةعليها�تسم بق�فـي�تـأليف���الس

����5بها�كاآلتي:المعاجم�قبل�العرب�وسنرتّ
��طريقة�جمعهم�للمعجم��معاجمهم�أهم��أصحاب�المعاجم�القديمة

�طـين�����األشوريون: �مـن �وقوالب قوائم،
�كـلّ�� �فيهـا ألفـاظ���جمعت

��اآلشوريين

وهم�الذين�خافوا�على�لغتهم�
القديمة�أن�تضيع؛�فجمعـوا��
�الكهنـة��� �أفـواه �من ألفاظها
الذين�كانوا�يستعملونها�فـي��

ــعائرهم�الد ــةينش ــم��ي ث
ـــ�منظّ ــي�حفروها مــة�ف

قوائمـ�على�قوالـب�مـن���
�مكتبـة��� �وأودعوهـا طين،
آشور�بانيبال�الكبيرة،�وقـد��
ــب� ــذه�القوال ــبحت�ه أص
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�لتـاريخ��� �صـحيحا مصدرا
��اآلشوريين

��
��

�عـن����اميون:السّ �عبارة �كانت معاجمهم
ـ� ـ�ألواح�من�الفخّ ز�ار،�وتتمي

،�فهـي��يةمعاجمهم�بكونه�ثنائ
ـ�تحمل�ألفاظ� ،�مـع��يةومرس

�من�اللغة�اآلكاد �يـة�مقابالتها
��يةأو�اآلشور

�جنـوب�� �من �هاجروا الذين
واسـتقروا���يةالجزيرة�العرب

� �بالد �السفي �أرض(ومريين
ــيب) ــالل�الخص ــد��اله فق

فاهم�مع�أهل�احتاجوا�إلى�التّ
�فصـنعوا�� �األصليين؛ البالد
ألواحا�من�الفخار�قسـموها��
إلى�خانات،�الخانة�األولـى��

ـ�فيها�كلمة� ،�وفـي��يةومرس
هذه�يقابل��الخانة�األخرى�ما

�األكاد �الكلمات �من �يةالكلمة
ــةأو�البابل ــور�ي �يةأو�األش

ويرجع�تاريخ�هذه�األلـواح��
�الثّالـثّ�إلى�القرن��يةالفخار

��.قبل�الميالد
يوبيان���ينيون:الص� �معجم �معاجمهم وأقدم

وقد�ألفه�كوبي�وانج،�ومعجم�
إيره�يا�ذلك�الذي�كان�أشـبه��

يكون�بمعاجم�المعـاني�أو���ما
�� �حيـث وردت�الموضوعات

الكلمــات�فيــه�تحــت���

هم�الذين�ابتـدعوا�معـاجم���
اني�قبل�الثّترجع�إلى�القرن�

الميالد�وكان�غرضهم�مـن��
�ـ�أو� �ـ���ابتداعها ل�األمـر

�النّ �الد�خدمة �يـة�ينصـوص
بشرح�الغامض�من�كلماتها،�
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�المعاجم��رتتطو�ثم��.موضوعات�أو�معان�مختلفة �هذه ـ
ـ�إلى�معجمات�كاملة�تجمع�

��.الكلمات�وتشرحها
�أبو���اليونانيون: �معجم �معاجمهم؛ وأشهر

قراط�(األلف�بـائي)�الـذي���
ق�م��180ألفه�عام��

�عددا�ضـخما�مـن��� أنتجوا
�أكثرهـا�� �ألف �التي المعاجم

ـ���يةفـي�اإلسـكندر�� ام�ـ�أي
احتاللهم�لها�فـي�القـرون���
�ـ�وكان�� األولى�بعد�الميالد

�العصر�الـذّ� �بمثابة هبي�هذا
��.لمعاجم�اليونان

مهم�معجـم��معـاج��ومن�أهم��الهنود:
�الهندي� �ألفه �الذي أماراكوس
البوذي�أماراسنها�في�القـرن��

ادس�المـيالدي�أو�قبلـه���الس
�المعجـم�� �هذا �قسم �وقد بقليل

هـو���إلى�أجزاء�ومنها:�مـا�
باأللفاظ�المترادفة�وما�خاص�

بالمشترك�اللفظي،��هو�خاص
ــذكر� ــاص�بالم ــاهو�خ وم
والمؤنث�والمحايد،�وقد�كتب�

منظومة��ةأهذا�المعجم�في�هي
ابـن�مالـك�ليسـهل�����يةكألف

��.حفظه

�المعجم �أعمالهم في��يةبدأت
الد� �ظهرت�ظالل �حيث ين،

�ـ�على��� ـ�أول�ما�ظهرت
شكل�قوائم�تضـم�األلفـاظ���

عبة�الموجــودة�فــي�الصــ
�وتـال�� �المقدسة، نصوصهم
�ذلك�شرح�لهذه�األلفاظ،�ثـم�

�معجم �أعمال �لهم �يةظهرت
ــاظ� ــى�ألف ــر�عل ال�تقتص

ســة�بــل�صــوص�المقدالنّ
�التـي��� �األلفـاظ �إلى تعدتها

ةتستعمل�في�الحياة�العام.��
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هذا�بالنسبة�لألمرا�نوعا�مـا��ا�العرب�فكما�قلنا�كان�تأليفهم�للمعاجم�متأخّم�القديمة،�أم
ة�له؛�وكان�لعلماء�الحديث�رغم�حاجتهم�الماسة�المعاجمبق�في�تأليف�السوبـوادر���العربي

��6ل�فيما�يلي:هذه�المعاجم�تتمثّ
ب�فيـه��ه،�حيث�رت307ّميمي�الموصلي�حابة�ألبي�يعلى�بن�هالل�التّالصمعجم� �

؛حابة�ترتيبا�ألف�بائيا�ولكنه�بدأ�بمحمد�صلى�اهللا�عليه�وسلمالص�
�؛ه315حابة�للبغوي�الصغير�والكبير�في�أسماء�الصالمعجم� �
قـاش��غير�في�قراءات�القرآن�وأسمائه�ألبي�بكر�النّالصالمعجم�الكبير�واألوسط�و �

�.ه�وغيرها�من�المعاجم351الموصلي�
ات�يت�المعـاجم�بتسـمي��حيث�سـم��؛متن�المعجم�قبل�ظهور�مصطلح�معجم�وقد�ظهر

ـ�،�وكتاب�العينأطلق�على�معجمه��فالخليلعديدة�دون�مصطلح�معجم،� :�كتـاب��يبانيالشّ
�ديـوان�األدب�:�الفارابي،�وجمهرة�اللغة:�كتاب�وابن�دريد،�الجيم:�كتاب�والهروي،�الجيم

ـ�و،�تهذيب�اللغة:�األزهري،�والبارع�في�اللغة:�كتاب�وعلي�القالي احب�بـن�عبـاد��الص�:
ل�من�وضـع�مصـطلح���أو�فارسلكن�ابن��حاحالص:�كتاب�الجوهري،�والمحيط�في�اللغة

��7أتت�المعاجم�األخرى.�،�ثممقاييس�اللغةمعجم�على�متن�المعجم�وذلك�في�معجمه�
��:يةالمعجمناعة�الصجهود�العلماء�العرب�في� .3

رت�لتمثل�بعد�ذلـك�نوعـا���،�تطويةكانت�المعاجم�قديما�تؤلف�في�شكل�رسائل�لغو
صة،�التي�ترتـب�ألفاظهـا�فـي�شـكل�����المعاجم�المتخص�يآخر�من�أنواع�المعاجم�وه

رفت�ع�ة�بمختلف�المجاالت�بعد�ذلكموضوعات�خاصةناعة�المعجمالصنوعا�آخـرا���ي
لف�ترتيب�المـداخل�فيهـا�بحسـب�المـدارس�����من�المعاجم�وهي�معاجم�األلفاظ�واخت

��التي�ألفتها.�يةالمعجم
��:يةوتالصأوال�المدرسة�

ةل�مدرسة�عرفتها�المعجموهي�أوةالعرب�يي�سـها��،�حيث�تنسب�هذه�المدرسـة�لمؤس
ل�معجم�شامل�في�تـاريخ��وهو�صاحب�أو،�ه)175-�100(�الخليل�بن�أحمد�الفراهيدي
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نة�من�أصل�لغوي�واحد�في�هو�معجم�العين؛�حيث�جمع�فيه�الكلمات�المكو�يةاللغة�العرب
وتي�في�الحروف،�فهو�يبدأ�تقليب�األصـل�اللغـوي���الصموضع�واحد�مراعيا�الجانب�

بأبعد�الحروف�مخرجا،�ثم�الذي�يليه�إلى�أن�ينتهـي�بمـا����يتبعه�بما�يليه�في�المخرج،�ثم
�،�ثميةيثني�بالحروف�اللسان�،�ثميةحروف�الحلقفهو�يبدأ�بال�فتين،�ومن�ثمالشّمخرجه�من�

}�{ق�يـة�،�فكان�ترتيبه�لمخارج�األصوات�كاآلتي:�{ع�ح�ه�خ�غ=�الحلق8)يةفوالشّينتهي�ب
�يـة�}�{ط�د�ت=�غارية،�أسلية}�{ص�س�ز=�صفيرية}�{ج�ش�ض�ي=�شجريةك=�لهو
نسـبة�إلـى�ذلـق�اللسـان}�{ف�ب�م�و=������ية}�{ر�ل�ن=�ذلقية}�{ظ�ث�ذ=�لثويةأو�نطع

في�ترتيـب���الخليل�ابن�أحمد�الفراهيدي؛�فقد�اعتمد�9}ية}�{ا�و�ى�والهمزة=�هوائيةشفه
،�بدأها�مـن��مخارج�األصوات؛�فالنوعي�نقصد�به�وعي�والكميالنّمعجمه�على�الجانب�

لذا���ل�الحروف،�كونه�يخرج�من�أقصى�الحلقأو�العيناألعمق�فاألعمق،�فكان�صوت�
قليبات�التّ،�وما�يميز�معجم�الخليل�نظام�بمعجم�العينمعجمه��ىسمةوتالصفقـد�قـام���ي�،

المـنهج��معتمـدا�علـى����يـة�بجرد�مصطلحات�اللغة�العرب�الخليل�ابن�أحمد�الفراهيدي

ةالثالثّالجذور�المتمثل�في�إحصاء��ياضيالرةالثالثّوغير��يةمن�ألفاظ�اللغة�العرب�يي�.��
��:يةحوالنّثانيا�المدرسة�

�جمهرة�اللغة�البن�دريـد�نسبة�لكتاب��الجمهرةوتسمى�هذه�المدرسة�أيضا�بمدرسة�
الـذي���بن�أحمد�الفراهيـدي�منهجا�جديدا�مخالفا�لمنهج�الخليل��ابن�دريد�حيث�ابتدع�فيه

رتيب�المخرجي،�فاعتمد�ابن�دريـد��عوبة�في�البحث�عن�الكلمات�من�خالل�التّالصاتسم�ب
ـ��،�يـة�نظام�األبن؛�ونقصد�به�الجانب�الكميعلى��كتابه�الجمهرةفي� �وعيوالجانـب�النّ

باب�بحسب��المواد�الواقعة�في�كّل�ابن�دريـد�؛�حيث�رتب�رتيب�األلف�بائيالتّونقصد�به�
فمثال�كلمة�كتب،�نجـدها�فـي����10ها،الثّترتيب�حروف�الهجاء،�مراعيا�أولها�وثانيها،�وث

اآلتي:�بتك،�ويعطي�تقليباتهـا�وهـي�سـتة����حو�الثي،�باب�الباء�مرتبة�على�النّالثّكتاب�
��تقليبات:�كتب،�تبك،�بكت�تكب،�كبت،�بتك�.

��
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��:يةمدرسة�القاف�:االثّث

�البنـدنيجي�؛�ورائـدها�ومبتكرهـا�هـو����يةمدرسة�في�المدارس�المعجم�الثّوهي�ث

ـ����الحرف�األخيروهي�تعتمد�على��ه)284( ا�يطلـق�عليـه���من�األصـل�اللغـوي�مم
ةاسم�القافون�العروضيبابا؛�حيث�يجعل�هذا�الحرف�األخير�يفصـال�ل�،�والحرف�األو�

�،�وهي�عدد�حروف�الهجاء،�وكـلّ�وعشرين�بابا�يةثمانوالمعجم�على�هذا�يحتوي�على�
لم�يحتـرم�الحـرف����هوعشرين�فصال،�لكنها�لم�تنسب�إليه�ألنّ�يةباب�يحتوي�على�ثمان

،�فكـان��يةة�وصحاح�العربتاج�اللغفي�معجمه��للجوهري،�فنسبت�الثّالثوالحرف�اني�الثّ
��11من�كالم�العرب.�ما�صح�الهدف�من�تأليفه�لهذا�المعجم�هو�جمع�كّل

��:يةالعرب�يةمدرسة�األبجد�:رابعا

؛�ونعنـي��يةمن�حيث�ترتيبها�أللفاظ�اللغة�العرب�يـة�المدارس�المعجموهي�من�أسهل�
���������فـي�معجمـه���ابن�دريدكما�فصل��قليباتالتّ�ية،�وليس�أبجديةالعاد�يةاألبجدبها�ترتيب�

فـي���ه)94/206(�يبانيالشّأبو�عمر�(�جمهرة�اللغة)�ورائد�هذه�المدرسة�ومبتكرها�هو�
بحسـب���أبـواب�وفصـول��،�وهي�تقوم�على�وضع�األلفاظ،�وترتيبها�في�معجمه�الجيم

ـ�ل�واألو�ينترتيب�الحروف�الموجودة�فعال�في�األصل�اللغوي،�فينظر�إلى�الحرف اني�الثّ
ف�معهما�أصال�ثالثيا�دون�تقليب،�بل�ترتيب�األبواب�حسب�الحـرف��الذي�يؤلّوالحرف�

اني،�والحرف�الذي�يثلثهما،�ثم�ترتب�الفصول�بحسـب��الثّمراعيا�في�ذلك�الحرف��لاألو
فـي�معجمـه����مخشـري�للز،�لكنها�نسبت�الثّالثّاني�مراعيا�في�ذلك�الحرف�الثّالحرف�

����12على�الفصيح.�يةظ�اللغة�العربه�اعتمد�في�جمعه�أللفاألنّ�أساس�البالغة

��:يةالمدرسة�الموضوعات�:خامسا

وهي�مدرسة�مستقلة�بذاتها�وتختلف�عن�المدارس�األخرى�في�كونها�تهتم�بترتيـب��
��الكلمات�في�المعجم�في�شكل�موضوعات،�وقد�مرت�هذه�المدرسة�بثالث�مراحل:

��
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�:يةسائل�اللغوالمرحلة�األولى�الرّ �

عند�العـرب؛�حيـث�كـان�العـرب������يةناعة�المعجمالصالمرحلة�بوادر��ذهوتمثل�ه
لحـن،�فالعـالم���حفاظا�عليها�مـن�الّ��يةفي�شكل�رسائل�لغو�يةيجمعون�ألفاظ�اللغة�العرب

يف�وما�إلـى�ذلـك�مـن����السيسمع�كلمة�في�المطر،�وأخرى�في�اسم��يةيرحل�إلى�الباد
ماع،�ويمثل�هذه�السالكلمات�فيدون�ذلك�كله�حسب�ما�سمع�من�غير�ترتيب�غال�ترتيب�

ل�ه)�أو154:�(ت�وادر،�ويعد�أبو�عمرو�بن�العالء�التميمـي�البصـري��المرحلة�كتب�النّ
سائل�هـو��وع�من�الروع�من�الكتب،�وآخر�من�ألف�في�هذا�النّأليف�في�هذا�النّمن�بدأ�التّ

سائل�تحمل�في�طياتها�ألفاظـا��وكانت�هذه�الر13�ه)410(ت�صاعد�بن�الحسن�األندلسي
��مواضيع�والمجاالت.في�مختلف�ال

�سائل�ذات�الموضوع�الواحد:��الر�يةانالثّالمرحلة� �

ابقة�لكنها�تختلف�عنها�في�كونها�كانـت�تجمـع�الكلمـات����السوهي�ممتدة�للمرحلة�
المتعلقة�بموضوع�واحد�في�موضع�واحد�خالف�المرحلة�االولى�التي�جمعت�الكلمـات��

عرفت�هذه�المرحلة�رسـائل�عديـدة���المتعلقة�بمختلف�المواضيع�في�رسالة�واحدة،�وقد�
منها�كتاب�الدحل�ارات�لألصمعي،�أيضا�كتاب�المطر�ألبي�زيد�األنصاري،�وكتاب�الر

��.14والمنزل�ألبي�عبيد�القاسم�بن�سالم
�دة:ة�الكتب�ذات�الموضوعات�المتعدالثّالثّالمرحلة� �

ابقتين،�حيث�جمعت�مختلـف��السعرفت�هذه�المرحلة�تطورا�ميزها�عن�المرحلتين�
هـا��فات�ألنّالصالموضوعات�في�كتاب�أو�معجم�واحد،�وسميت�هذه�الكتب�أيضا�بكتب�

فات�المتفرقة،�نحو�صفة�الخيل��وصفة�اإلبل�وغيرها�في�كتاب�واحد،�كمـا��الصتجمع�
ها�جعلت�الغريب�أصنافا�كـل�صـنف�يعنـى����سميت�أيضا�بكتب�الغريب�المصنف�ألنّ

جمعت�هذه�األصناف�كلها�في�كتاب�واحد،�ومن�األوائل�الذين�ألفوا��بموضوع�واحد،�ثم
يباني�في�كتابه�الغريب�المصنف،�وغيره�الشّفي�هذه�المرحلة؛�أبو�عمرو��مكتبا�أو�معاج

ه)�فهو�ختام�كتب�الموضـوعات��458(ت�ص�البن�سيده،�أما�كتاب�المخص15من�العلماء
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ـة�غزرها�من�حيـث�المـادة�اللغو��الكتب�التي�ألفت�في�هذه�المدرسة�وأ�وهو�من�أهمي�
�16.يةرفالصو�يةحوالمضمنة�فيه،�وباإلضافة�إلى�ما�نثر�فيه�من�المعارف�النّ

��:يةناعة�المعجمالصجهود�المستشرقين�في�ثانيا/

��االستشراق:�يةفي�ماه �

�تعريف�االستشراق: .1

شرق�شـرقت��(حيث��؛مصطلح�االستشراق�يةتناولت�مختلف�المعاجم�اللغو�لغة: •
المشـرق���يـة�شريق�األخذ�في�ناحتشرق�شروقا،�واسم�الموضع�المشرق،�والتّ�مسالشّ

واالستشـراق��،�17)رق،�كل�ما�طلع�من�المشرق�فقد�شرقالشّ�يةوشرقوا�ذهبوا�إلى�ناح
اء�والقاف�أصل�واحد�يدل�على�إضـاءة�وفـتح�مـن�ذلـك�����ين�والرالشّشرق�أيضا�من�

ـ�مس،�إذا�طلعت،�وأشرقت،�إذا�أضاءت�والشّشرقت� روق�طلوعهـا،�والمشـرقان:���الشّ
ـ�رق:�المشرق،�ومن�قياس�هـذا�البـاب:���الشّتاء،�والشّيف�والصشرقا� ـ�اة�الشّ رقاء:�الشّ

أما�في�معجم�الوسيط�فقد�ورد�مفهـوم��،�18األذن،�وهو�من�الفتح�الذي�وصفناهالمشقوقة�
وأشرق�وجهه�تألأل�حسنا�واإلشراق�هو�انبعاث�نور�مـن�العـالم���االستشراق�كما�يلي:�

شـرقي�الجزيـرة����يةهن،�تنم�به�المعرفـة،�والـبالد�اإلسـالم���حسوس�إلى�الذّغير�الم
يمكن�القول�أن�االستشراق�يعبـر�عـن����ية،�فانطالقا�من�هذه�التّعريفات�اللغو19يةالعرب

روق�بمعنى�بزوغ�فجر�جديد،�وإذا�الشّرقي،�المخالف�للغربي،�كما�يعبر�عن�الشّاالتجاه�
�فإنّه�يعني�ظهور�علم�جديد.أسقطنا�هذا�المفهوم�على�العلم�

أما�في�االصطالح�فقد�اختلف�العلماء�في�مفهـوم�االستشـراق�لـذا�����اصطالحا: •
والمفهوم�العام�لالستشـراق؛�حيـث����حاولنا�اختيار�أهم�المفاهيم�والتّعريفات�التي�تتقارب

اليـوم�دراسـة����باالستشـراق�يراد�20،رقيالشّرق�أو�علم�العالم�الشّاالستشراق�هو�علم�
وأسـاطيره���ومعتقداتـه�مه�ولغاته�وآدابه�وعلومه�وعاداتـه��رق�وأمالشّالغربيين�لتاريخ�

ةين�ودراسة�العربولكنه�في�العصور�الوسيطة�كان�يقصد�به�دراسة�العبرة�لصلتها�بالدي�
رق�من�أدناه�إلى�أقصاه�مغمورا�بما�تشعه�منارات�بغداد�الشّلعالقتها�بالعلم،�إذ�بينما�كان�

والقاهرة�من�أضواء�المدينة�والعلم�كان�الغرب��من�بحره�إلى�محيطه�غارقا�في�غياهب�
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ـ�اشتغال�غير�وهو�أيضا��21،والجموح�يةمن�الجهل�الكثيف�والبربر رقيين�بدراسـة��الشّ
تطـور�البنـاء����رق�وحضاراته�وفلسفاته�وأديانه�وروحانياته�وأثر�ذلـك�فـي��الشّلغات�

ما�سبق�يمكن�القول�أن�االستشراق�مـذهب�علمـي���فانطالقا�م��22.الحضاري�للعالم�كله
ـ�يمثله�مجموعة�من�الباحثين�الغربيين�الذين�تـأثروا�بحضـارة��� رق،�أو�بـاألحرى��الشّ

رق�الشّ،�حيث�أبدع�المستشرقون�في�نقل�هذه�الحضارة�من�يةاإلسالم�يةبالحضارة�العرب
إلى�الغرب�وأسقطوها�على�مختلف�العلوم�سعيا�منهم�لتطويره�وفـتح�نافـذة�التّعـارف����

�قافات�بين�مختلف�الحضارات�والدول.الثّوتبادل�
لعدة�أسباب��يةرقالشّقافة�الثّتأثر�العلماء�الغربيون�ب�االستشراق�والدافع�العلمي: �

دافع�العلمي�أهمهـا�لـذا�حاولنـا����وغيرها،�ويعد�ال�يةواالقتصاد�يةولمختلف�الدوافع�الدين
يوجد�من�المستشـرقين��،�باعيالسدد�يقول�الدكتور�مصطفى�الصالتّركيز�عليه،�وفي�هذا�

م�وأديانهـا��نفر�قليل�جدا�أقبلوا�على�االستشراق�بدافع�حب�االطالع�على�حضارات�األم
هـم�لـم���،�ألنّوثقافتها�ولغاتها�وهؤالء�كانوا�أقل�من�غيرهم�خطأ�في�فهم�اإلسالم�وتراثه

حريف�فجاءت�أبحاثهم�أقرب�إلى�الحق�وإلى�المنهج�العلمـي��س�والتّيكونوا�يتعمدون�الد
بل�أن�منهم�من�اهتدى�إلى�اإلسـالم���.ليم�من�أبحاث�الجمهرة�الغالبة�من�المستشرقينالس

ة�مـا��الخاص�يةوآمن�به،�على�أن�هؤالء�ال�يوجدون�إال�حين�يكون�لهم�من�الموارد�المال
أبحاثهم�المجردة�عن�الهـوى���من�اإلنصاف�إلى�االستشراق�بأمانة�وإخالص�ألن�يمكنهم

ين�وال�عند�رجال�ال�تلقى�رواجا�ال�عند�رجال�الدـ��الس ة�البـاحثين�ياسة،�وال�عنـد�عام��
ومن�ثمة�فهي�ال�تدر�عليهم�ربحا�وال�ماال،�ولهذان�وجود�هـذه�الفئـة�فـي�أوسـاط�����

قين�بالجانب�العلمي�بغـض�النّظـر�عـن����حيث�اهتم�مختلف�المستشر�23»المستشرقين
وء�علـى��الضوتسليط��يةوالغرب�يةرقالشّدياناتهم،�سعيا�منهم�إلقامة�مفارقات�بين�العلوم�

نشـر�قواعـد�اللغـة�����-�من�خالل�بحـوثهم��–مواطن�التّأثر�والتّأثير،�فاستطاعوا�بذلك�
���،�ونقلها�من�االستهالك،�إلى�اإلبداع.يةالعرب

��
��
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�أي�عالقة:�يةالمعجمناعة�الصاالستشراق�و �

فن�يدرس�المعجـم�مـن�عـدة�����:يةناعة�المعجمالص�:يةناعة�المعجمالصمفهوم� .1
روح�لكلماتـه��الشّو�التّعريفاتنواحي�وهي:�طرائق�ترتيب�مواده،�اختيار�مداخله،�إعداد�

،�فهي�العلم�الـذي��24روحالشّماذج�المصاحبة�لهذه�سوم�والنّور�والرالصوألفاظه،�وضع�
على�اختالف�أنواعهـا�وإخراجهـا�فـي�����يةقواعد�وأسس�بناء�المعاجم�اللغويبحث�في�

ةورة�المطلوبة�والتي�توائم�مختلف�المراحل�العلمالصةوالتّعليم�يللقارئ�ي.�
����أسس�صناعة�المعاجم�عند�المستشرقين:ا/الثّث

ال�تختلف�األسس�المعتمدة�من�قبل�المستشرقين�في�صناعة�المعاجم�مـن�األسـس���
�يـة�،�وكيفيـة�،�والتي�تتناول�المـادة�المعجم�يةناعة�المعجمالصالتي�اعتمدها�العرب�في�

،�وطريقة�شرح�المعنى،�وسنوضح�هذه�األسس�فـي�الجـدول���يةالمداخل�المعجم�ترتيبها
��25التالي:

��طريقة�تقديمها��يةناعة�المعجمالصأسس�

المتتبــع�لدراســة�المستشــرقين�للمــادة��إن��يةالمادة�المعجم
؛�يجد�بأنهم�ينقسمون�إلـى�فـريقين���يةالمعجم

فريق�سار�على�منهج�العرب�القدماء�وذلـك��
باعتماده�على�المستوى�الفصيح،�أما�الفريـق��

اني�فقد�انطلق�من�فكرة�أن�اللغة�كائن�حي�الثّ
يعتمد�هذا�الفريـق��يتجدد�باستمرار،�حيث�لم�

اللغة�الفصيحة�كشرط�ال�بد�منه�إنما�تنوعت�
في�معاجمه�بين�األلفـاظ���يةالمستويات�اللغو

ةخيلة�والعامالمولدة�والدي.����
من�معجم�آلخر�فهـو���األساسويختلف�هذا���المداخل

المعاجم،�وسنعرض�بعض��غير�ثابت�في�كّل
ماذج؛�حيث�نجد�أن�بعـض�المستشـرقين���النّ
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مـن���المجـردة��يةالمواد�األصـل�جعلوا�من�
وائد�مداخل�للمعجم�مـن�ذلـك�المعجـم����الز

بوي�وهناك�مـن��المفهرس�أللفاظ�الحديث�النّ
جعل�من�أسماء�المالبس�مـداخل�لمعجمـه���

وائد�وهو�ما�نالحظه�في�الزدون�تجريده�من�
��المعجم�المفصل�بأسماء�المالبس�عند�العرب.

�الطرائـق���رتيبالتّ �مختلف �المستشرقون فـي���انتهج
المتتبع��أن�لكذترتيب�األلفاظ�داخل�المعجم،�

ةراسات�المعجمللدللمستشـرقين�يجـد�أن����ي
حيث�رتبت�بعض�المعاجم�ترتيبا�ألف�بـائي��

�ائد�في�كّلالسأي�حسب�حروف�الهجاء،�هو�
المعاجم�مع�وجود�بعض�االختالفات�علـى��

��.الثّالثّو�انيالثّ�ينمستوى�ترتيب�الحرف
ط�هذا�األساس�بثقافة�المستشرق،�وسعة�ويرتب��طريقة�شرح�المعنى

��اطالعه�على�اللغة.
عند�المستشرق�فيشـر�ودوزي،�والموازنـة����يةأسس�صناعة�المعاجم�العربرابعا/

��بينهما:

لقد�اقتصرت�الدراسة�على�عالمين�من�علماء�االستشراق�وهما�المستشرق�األلمـاني��
الحقـل�المعجمـي�بالنسـبة����فيشر�والمستشرق�الهولندي�دوزي،�ألنهما�الرائدان�فـي��

��للمستشرقين�المتبقيين.
أقـام�فيشـر�نظريتـه����:�وأسس�صناعة�المعجـم�لـه���يةفيشر�المعجم�يةنظر .1

الجمع�والوضـع�التـي����يةال�تخرج�كثيرا�على�ثنائ�يةعلى�أسس�ومعايير�علم�يةالمعجم
راكيـب��تحتوي�مادة�المعجم�جميع�األلفاظ�وصيغ�األلفـاظ�والتّ�حيث��؛سبقه�إليه�العرب

التي�لها�أهميتهـا�بـين�المؤلفـات�����يةوالمعاني�المختلفة�لأللفاظ�الواردة�في�الكتب�العرب
�تحتاجـه�القيمة،...�وأشار�في�مقدمة�معجمه�إلى�نظريته�فـي�المعجـم�الـذي�����يةالعرب
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طور�العلمي�للعصر�الحاضـر��مالئما�للتّ�يةكون�معجم�العرب�ية،�وتساءل�عن�كيفيةالعرب
ك�عند�إصدار�ذلكلمة�وجدت�في�اللغة...�ل�المعجم�على�كّل�اشتمالوب�وأجاب�عنه�بوج

الهجري،�ويتجلى�من�اسـتعراض���الثّالثالقرن��يةمعجمه�جعل�له�حدا�زمنيا�ينتهي�بنها
،�إلى�جانـب��يةالمصادر�أن�فيشر�رجع�إلى�مصادره�من�تلك�التي�اعتمدها�علماء�العرب

الحديث،�وسبب�غلبة�المراجع�القديمة�كتب�أخرى�من�عصور�مختلفة��بما�فيها�العصر�
المشتملة�على�الفصيح�دون�غيره،�ليس�لكونه�يؤمن�بالفصاحة�التي�ضـربها�العلمـاء���

�الثّالـثّ�القـرن���يةاريخي�للمعاني�عند�نهاطور�التّه�سيقف�في�تتبع�التّوإنما�لكونه�ذكر�أنّ
حيـث���؛يةومن�بين�األسس�التي�اعتمدها�فيشر�في�معجمه،�المداخل�المعجم�26،الهجري

مداخل�رئيسة�مفرقا��يةئيسوائد�ليجعل�من�المادة�الرالزقام�في�معجمه�بتجريد�الكلمة�من�
وقد�رتب�مواد�معجمه�ومداخله�ترتيبا�ألف�بائيـا�مـع����يةواألعجم�يةبين�الكلمات�العرب

أما�المشـتقات�فقـد���ورتيب،�هذا�بالنسبة�للمصادر�في�التّ�ثّالثّالاني�والثّ�يناعتبار�الحرف
المقيسـة���يـة�األسماء�وختمه�باألبن�يةاألفعال،�ثم�أبن�يةرتبها�حسب�نوعها،�حيث�بدأ�بأبن

الثي�واسم�التفضيل،�وقد�اعتمد�على�مختلـف��الثّالمطّردة�كاسم�المرة،�ومصادر�ما�فوق�
واالستشـهاد����لتفسير�معاني�الكلمات�كاعتماده�على�األمثلة�المشـهورة��يةالوسائل�اللغو

�27صوص�مع�ذكر�مصادرها.�بمختلف�النّ
لـم�يختلـف����سس�المعتمدة�في�صناعة�معجمـه:�األو�يةدوزي�المعجم�يةنظر .2

عما�جاء�به�فيشر�كثيرا�إالّ�أنّه�ينفرد�بهـذه���يةالهولندي�دوزي�في�وضع�نظريته�المعجم
نظرته�ال�تكاد�تختلف�عن�نظـرة�فيشـر�للمعجـم�����في�جوانب�مختلفة�ذلك�أن�يةظرالنّ

م،�كانت�له�نظرة�واضـحة��1842حوالي�سنة��يةالعرب�يةالعربي�فمنذ�اهتمامه�بالمعجم
�أليف�المعجمي�العربي،�قال�في�مقدمة�معجمه�(المعجم�المفصل�بأسماء�المالبـس)�أن�للتّ

تاج�إليه�اللغة�لتدوين�ألفاظهـا�ومفرداتهـا،�فقـد����معجم�المثالي�الذي�تحالهذا�المعجم�هو�
وضع�له�شروطا�لصناعته،�كإعطاء�صورة�واضحة�ودقيقة�لمفهوم�اللفظة�فـي�جميـع���

�28»المعاني�التي�عبرت�عنها�كل�الكلمات�في�جميع�األقطار�أيضا�األقطار�وإعطاء�كّل
لمعجـم���يةالمادة�المعجم�إن«عليها�معجمه،��أقام�وقد�اعتمد�دوزي�مجموعة�من�األسس
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ـ��يـة�يميزها�عن�باقي�المواد�المعجم�،�فيها�مايةلمعاجم�العربلدوزي�تكملة� ـ�كم اا�ونوع��
المصادر�التي�طالعها�وبحث�فيها�تعكس�حجم�المادة�التي�دونهـا���فإن�يةالكم�يةفمن�ناح

�مصدرا�ناهيك�عن�المقاالت�والبحوث�التـي�عـاد���450والتي�بلغت��دوزي�في�معجمه
الحديثـة���يـة�العرب�يةنوع�المادة�وهو�جديده�الذي�أضافه�إلى�المعجم�يةإليها،�أما�من�ناح

وعده�الكثير�خروجا�عن�نهج�األولين�والمتمثل�في�عدم�اقتصاره�على�الفصيح�فقط،�بل�
�يةهو�عامي�ودخيل،�ومعرب�ومولد�وأعجمي�إضافة�إلى�ألفاظ�غريبة�كالفرنس�جمع�ما
...�التي�استمد�الكثير�منها�من�مجموعـات��ية،�واإليطاليةواالنجليز�يةواالسبان�يةوالالتين

مختلفـة�أو�ترجمـوه�إلـى�����يةاأللفاظ�التي�لحقها�المستعربون�فيما�نشروه�من�كتب�عرب
لغاتهم،�لكن�جديد�دوزي�هذا�هو�الفارق�بينه�وبين�المعاجم�األخـرى�فلـو�عـدنا�إلـى�����

ويـرى�دوزي��29،مادتها�لم�تخرج�عن�الفصـيح��دنا�أنالمعاجم�القديمة،�ومنذ�بدايتها�لوج
القديمة،�وبالتـالي���يةعيبا�في�معاجم�المستشرقين�الذين�تقيدوا�بما�جاء�في�المعاجم�العرب

اللغـة�عنـده����طور�في�نظـره،�ألن�وهذا�مخالف�لقانون�التّ�حشر�اللغة�في�عصر�معين
ته�ابإضـاف��فقد�تميز�دوزي�عن�غيره�من�المستشرقين،�30عصر�كائن�حي�ينمو�مع�كّل

ة�والمعجمي�على�وجه�الخصوص�والتـي�تتمثـل���الجديدة�التي�تخدم�البحث�اللغوي�عام
�31هو�قديم.�األلفاظ�والعبارات�الجديدة�التي�أعطت�معان�أخرى�لكل�ما�في�تدوين�كّل

فقـد�جـاءت����المداخل�في�معجم�دوزي�أما�فيما�يخص�يةهذا�بالنسبة�للمادة�المعجم
أيضا،�موزعـة���ةبصيغة�الفعل�الماضي�مجردة�ومزيدة�وبصيغة�األسماء�مجردة�ومزيد

وعشرين�حرفا،�وقد�رتبها�ترتيبا�ألف�بائيا�متخذا�في�ذلـك�نهـج�المعـاجم�����يةعلى�ثمان
��32مما�يسهل�على�القارئ�تصفح�المعجم�والبحث�عن�معاني�الكلمات�بسهولة.�يةالعرب

عريف�بالمعاني،�فقد�اعتمد�دوزي�مجموعة�من�الوسـائل��تّرح�والالشّأما�فيما�يخص�
المتصفح�لمعجمـه�يجـد�أنهـا�����أن�لشرح�معاني�األلفاظ�الواردة�في�معجمه،�إالّ�يةاللغو

رجمة�في�تفسير�معنى�اللفظ،�وأحيانا�المعجم�فأحيانا�يلجأ�للتّ�متفاوتة�وليست�ثابتة�في�كّل
واهد�التي�الشّدت�،�حيث�تعدرحالشّواهد�في�الشّياق،�واستخدام�السرح�بالشّبالمصاحبة،�و
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اعتمدها�المستشرق�دوزي�في�معجمه�من�شعر�ونثر�وقرآن�كـريم�وحـديث�شـريف����
اهد�الشّسوم،�وما�يميز�معجم�دوزي�هو�وبعض�الرحيث�اعتمد�فيـه�علـى����؛وريالص

سوم،�مضفيا�بذلك�على�المعجم�صـبغة��،�والخطوط�والريةمجموعة�من�األشكال�الهندس
��.33...�وغيرها�من�الوسائليةرياض�يةعلم

��الفرق�والموازنة�بين�المعجمين: .3

• المداخل:�فيما�يخص��

ه�،�ألنّيةة�األعجمحيح�خاصالصلم�يوفق�دوزي�في�وضع�بعض�المداخل�في�مكانها�
،�فجعـل��يـة�واألعجم�يةوائد،�أما�فيشر�فقد�فرق�بين�الكلمات�العربالزقام�بتجريدها�من�

�وهذا�ما�خالف�به�دوزي�فيما�يخـص��يةوآخر�للكلمات�األعجم�يةالعربمدخال�للكلمات�
��34المداخل.

• رتيـب�األلـف���اعتمد�دوزي�كما�سبق�وأن�ذكرنا�على�التّ�:رتيبالتّ�فيما�يخص
نقطة�االختالف�بينهما�تكمن�في�األلفـاظ���أن�بائي�واألمر�نفسه�بالنسبة�لمعجم�فيشر،�إالّ

�ترتيبا�ألف�بائيا،�وقد�ترتب�عنه�مختلف�األخطاء�أما�فيشر�حيث�رتبها�دوزي�يةاألعجم
�35كل�الذي�جاءت�عليه.الشّعلى�صورتها�أي�رتبها�حسب��يةفقد�ترك�األلفاظ�األعجم

• ةاعتمد�دوزي�مختلف�الوسائل�اللغو�رح:الشّ�فيما�يخصلشرح�معاني�األلفـاظ���ي
أنهما�يختلفان��أيضا�إالّ�انتهجه�فيشر�الواردة�في�معجمه�وقد�سبق�وأن�ذكرناها،�وهو�ما

�36خيل.عريف�بالمعرب�والدفي�كون�فيشر�اعتمد�على�التّ
��الخاتمة:

المستشرقين�أبدعوا�في�شـتى�حقـول����في�األخير�وانطالقا�مما�سبق�يمكن�القول�أن
ة،�والفنون�واآلداب�على�وجه�الخصوص،�حيث�سعوا�مـن�خـالل���العلم�والمعرفة�عام

ليكونوا�بذلك�ركامـا���يةعلى�الحضارة�العرب�يةإلى�وضع�بصمة�استشراق�يةبحوثهم�العلم
من�سبات�االستهالك�إلـى���ية،�فقد�حاولوا�نقل�اللغة�العربيةمعرفيا�تزخر�به�اللغة�العرب

،�فقـد��وتحفظ�تراثه�يةاإلبداع�العربي�في�تأليف�جملة�من�المعاجم�التي�تخدم�اللغة�العرب
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بشكل�كبير�من�خالل�تأليف�هـذه�المعـاجم����يةلغة�العربأسهم�المستشرقون�في�خدمة�ال
��على�وجه�الخصوص.�يةعامة�والعرب�يةوالتي�أثرت�المكتبة�الغرب

� ��
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��قائمة�المصادر�والمراجع:

ة�وظائفها�ومستوياتها�(المعاجم�العام�يةالعرب�يةأحمد�محمود�معتوق،�المعاجم�اللغو .1
قافي،�اإلمارات،�دط�الثّ)�المجمع�يةتحليلة�نقد�يةاشئة�دراسة�وصفلغة�النّ�يةوأثرها�في�تنم

��.م1999ه/1420
�2حاح،�دار�العلم�للماليين،�بيروت�لبنان،�طالصأحمد�عبد�الغفور�عطار،�مقدمة� .2

1984.��
3. � �عبد �تح: �اللغة، �مقاييس �فارس، �بن �مادةالسأحمد �هارون، �الفكر��الم �دار (شرق)

��.م�1979بيروت،�دط
�.،�دت�2يات،�تاريخ�األدب�العربي،�دار�نهضة�مصر،�القاهرة،�طالزأحمد�حسن� .4
بداءتها�وتطورها،�دارالعلم�للماليين،�بيروت��يةالعرب�يةإميل�يعقوب،�المعاجم�اللغو .5

���.م2�1985لبنان،�ط
�العرب .6 �المعاجم �صناعة �في �المستشرقين �جهود �روقاب، �التّيةجميلة �مجلة �يةواصل،

�.،�العدد�الحادي�عشر،�دتلفالشّجامعة�حسيبة�بن�بوعلي،�
7. ةراسات�اإلسالمرودي�بارت،�الدةوالعرب�يةفي�الجامعات�األلمان�يتر:�مصطفى�ي�،

���.م1967رجمة،�القاهرة،�دط،�ماهر،�المركز�القومي�للتّ
�المعجم .8 �المدارس �راوي، ��يةالعرب�يةصالح �دار �مناهجها، �تطورها قافة�الثّنشأتها،
���.م1990ه/1�،1411،�القاهرة�طيةالعرب
�العر .9 �المعجم �صناعة �في �االستشراق �دور �فضة، �الحميد �دوزي�عبد �معجم بي

جامعة��اآلداب�واللغات�والفنون�يةإشراف�عمار�مصطفاوي،�رسالة�ماجستير،�كل�أنموذجا
��.م2015م/�2014وهران
بع�موضوعات�وألفاظ،�دار�الوالء�للطّ�يةفوزي�يوسف�الهابط،�المعاجم�العرب .10

��.م1992ه/1�،1413مصر،�ط��وزيعوالتّ
�مادة .11 �المحيط، �القاموس �أبادي، �العرقسوسي��الفيروز �نعيم �محمد �تح: (عجم)

مؤس460،�ص:8�،2005سالة،�لبنان،�طسة�الر.��
�مادة .12 �لسان�العرب، �منظور، �المجلد��ابن �دت، �دط، �بيروت، �صادر، �دار (عجم)

���.اني�عشرالثّ
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����.م3�،1993يروت،�ط(شرق)�دار�صادر،�ب�ابن�منظور،�لسان�العرب،�مادة .13
14. الد� �يسين، �آل �حسين �اللغومحمد �نها�يةراسات �إلى �العرب ��يةعند �الثّالثالقرن

��.م1�،1980منشورات�دار�مكتبة�الحياة،�بيروت�لبنان،�ط
�الهم�وما�عليهم،�المكتب�اإلسالميباعي،�االستشراق�والمستشرقون�مالسمصطفى� .15

��.م3�1980ط
�العرب .16 �اللغة �يةمجمع �المعجم �مادة، ��الوسيط، �مكتبة �الدالشّ(شرق)، �يةولروق
��.م4�2004ط�القاهرة
�يةيحي�مراد،�افتراءات�المستشرقين�على�اإلسالم�والرد�عليها،�دار�الكتب�العلم .17

�.م1�،2004بيروت�ط
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��الهوامش:

ـ�(عجم)،�دار�صـادر،�بيـروت،�دط،�دت،�المجلـد�����لسان�العرب،�ابن�منظور،�مادة1 اني�عشـر��الثّ
��.365/366ص:
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��.460ص:�2005
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�1،�القـاهرة�ط�يةافة�العربقّالثّالح�راوي،�دار�نشأتها،�تطورها�مناهجها،�ص�يةالعرب�يةالمدارس�المعجم8

��.37م�ص:1990ه/1411
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��.51موضوعات�وألفاظ،�فوزي�الهابط،�ص:�يةينظر:�المعاجم�العرب13
��.62ينظر:�المرجع�نفسه،�ص:�14
��.70_66ينظر:�المرجع�نفسه،�ص:�15
��.71ينظر:�المرجع�نفسه،�ص:16
��.173ص:�10م،�المجلد�3�،1993(شرق)�دار�صادر،�بيروت،�ط�ابن�منظور،�لسان�العرب،�مادة17
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��.13ص:�م2004
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19��.��
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�لـه��دارسين�العرب�من�المستشرقين�بي�العربي�غيرالطّراث�استقطب�التّ:�صالملخّ
ـ��وراحوا�يتعم�فتعلّموا�أسسه حقيـق��أليف�والتّقون�في�أسراره�ويدلون�بنصيبهم�فـي�التّ

�خَلْـق��فـي��الجلي�األثر�له�كان�،�ممايةاللغة�العرب�يةرجمة�بعد�أن�قبضوا�على�ناصوالتّ
ـ�في�علـوم���يةوالغرب�يةرقراسات�الشّأثير�بين�الدوالتّ�أثرالتّ�مالمح ب.�وقـد�وقـع���الطّ

كونهـا�تنفـرد�عـن�بـاقي�المـدارس�������يـة�األلمان�يةاالستشراق�اختيارنا�على�المدرسة
منطلق�الجيـل���فأضحت�المنهجي،واألسلوب��واألهداف،�وافعمن�حيث�الد�يةاالستشراق

��الجديد�إلرساء�دعائم�متينة�للبحث�العلمي.
المستشرق�األلمـاني�مـاكس���جهود��لعرضراسة�ومن�هذا�المنطلق،�تروم�هذه�الد

ـ�لبعضهااألصيلة�ومترجِما��يةالعرب�يةبالطّفات�عن�فرائد�المؤلّفي�بحثه��مايرهوف ا�،�مم
بها�في�العصر�الحديث�بفضل�معرفته�التّأه�عتدـ�له�إلصدار�أحكام�ي وخبرتـه���يةخصص
�يـة�العرب�عن�الثقافـة��األلماني�المستشرق�غربة�لنستنتج�أن�ب،الطّويلة�في�ممارسة�الطّ

فـي���جديـدة��آفاق�ارتيادعلى��وأشد�جرأة�حليل،نقد�والتّالّ�بمواضع�أبصر�هي�ما�تجعله
��.حقيقوالتّرجمة�التّ

�اللغة�العربالطّراث�التّ:�يةالكلمات�المفتاح �يـة�األلمان�يةاالستشـراق��،�المدرسةيةبي،
��.رجمةحقيق،�التّماكس�مايرهوف،�التّ

Abstract 

The importance of the Arab heritage in medical science attracted 
much attention and interest among westerners who succeeded in 
reviewing and translating countless number of medical books from and 
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into Arabic, and help recognizing the positive impact of orientalism as a 
phenomenon of reception and transmission between western and eastern 
societies. The presented paper is an attempt to share the contributions of 
German orientalists  and their interest in the revival the Arab heritage in 
medicine and pharmacy in a very methodological and neutral manner. 

In recognition of his many services, we chose to introduce the German 
orientalist Max Meyerhof as being one of the greatest ophthalmologists 
and medical historians who dedicated his life in reviewing, publishing 
and translating medical masterpieces from and into Arabic, and 
highlighting the scientific methods and approaches that helped him to do 
so; to conclude that German orientalists’ objectivity comes from the fact 
that an outsider is  more likely to depict eventual errors and critics than 
the Arab researcher himself. 

Key words: Medical Heritage, Arabic, German Orientalism, Max 
Meyerhof, Revision, Translation 

 

مةمقد:  

التي�كان�للمسلمين�فيها�إسهامات�بارزة��يةب�من�أوسع�مجاالت�العلوم�الحياتالطّيعدّ�
بي�العربي�عنـدما�عكـف���الطّراث�اهرة.�ولقد�ازدادت�قيمة�التّعلى�مدار�حضارتهم�الز

ما�انبهار�بجهـود��فتيش�عن�مصادره�وأعالمه�منبهرين�أيالمستشرقون�على�دراسته�والتّ
�العلماء�العرب�في�ترجمة�ما�وصل�إليهم�من�كتـب�الي�ونـاني�ين�والهنـود��ين�والفارسـي

والصينيين�ثم�داوي.��شخيص�والتّة�في�التّابتكروا�طرقهم�الخاص��
بي�العربـي�كانـت���الطّراث�ت�بإحياء�التّالتي�اهتم�يةومن�أبرز�المدارس�االستشراق

فـي�البحـث����يةوالموضوع�يةالمعروفة�بطريقتها�المنهج�يةاأللمان�يةالمدرسة�االستشراق
��صويب.��قد�والتّوالنّ

�يـة�العرب�يةبالطّوال�يمكننا�الحديث�عن�جهود�االستشراق�األلماني�في�دراسة�العلوم�
ـ��الطّدون�ذكر�سيرة� فـي��ة�بيب�والمستشرق�األلماني�(ماكس�مايرهوف)�ومـآثره�الجم

شـريح��قـة�بعلـوم�التّ��فات�والمخطوطـات�المتعلّ�عشرات�المؤلّوترجمة��ونشرتحقيق�
والصةالموضوع�كأ�على�سندمتّ�العيون�يدلة�وطبفي�ذلك.�والنزاهة�ي��
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��ين:نبين�أساسياوسنتطرق�في�هذا�البحث�إلى�ج
�- ةل�نظرة�تاريخيتناول�الجانب�األوةللمدرسة�االستشراق�يةاأللمان�ي؛ي�
في��)مايرهوفماكس�(اني:�دراسة�جهود�المستشرق�األلماني�ويتناول�الجانب�الثّ -�

�.حقيقرجمة�والتّالتّالجمع�و�بي�العربي�من�خاللالطّراث�إحياء�التّ
����يةاالستشراق�األلماني:�نظرة�تاريخ -�1

)�م1149-��1147(�يـة�الثان�يةليبور�االستشراق�األلماني�إلى�الحمالت�الصذتعود�ج
وينقلـون�عـن�العـرب�����مناسك�الحـج��يةحينما�كان�األلمان�يتوافدون�إلى�القدس�لتأد

ـ�ياداتهم�بعد�عودتهم�إلى�داحضارتهم�ولغتهم�وع األنـدلس،�سـاعد�بعـض�����يرهم.�وف
ـة�فات�من�اللغـة�العرب�المؤلّمن�هبان�في�ترجمة�العديد�المستشرقين�األلمان�األوائل�الري�

بما��-��يةرقابع�عشر،�بدأت�بوادر�تدريس�اللغات�الشّالقرن�الر�يةاد.�ومع�ب1يةإلى�األلمان
مجموعـة�مـن����على�يـد��يةفي�الجامعات�والمعاهد�األلمانتظهر��-��يةالعربفيها�اللغة�

غم�.�وعلى�الـر2�أسيسي�في�انفتاح�األلمان�على�العرباألساتذة�الذين�كان�لهم�الدور�التّ
ةستشراقالمدرسة�اال�من�أنةاأللمان�يةمن�المدراس�االستشراق�كغيرها-��يةـ��ورواأل�يي�–�
فاع�عـن��على�اإلسـالم�والـد���ة�الردتشكلها،�بحج�يةفي�بدا�يةذات�أهداف�تبشيركانت�

ةيانة�المسيحالدغيري�،�نشأة�أن�اإلصالح�الدم1521(�)�فـي�مارتن�لـوثر�(�يني�على�يد�(
من�سـلطة���يةر�المنظومة�العلمهات�بسبب�تحروجكان�له�األثر�الكبير�في�تغيير�تلك�التّ

ةبشيرين�وتوجيهات�الكنيسة�التّرجال�الد3ي.��
�يةالمـدارس�االستشـراق��ر�فـي��ة�ال�تتوفّلماني�بسمات�خاصينفرد�االستشراق�األو
ـ�األ�يةالغرب ولـم���يةخرى،�فكثير�من�المستشرقين�األلمان�لم�تسيطر�عليهم�مآرب�سياس

ـ���يةبشيرزعة�التّتغلب�عليهم�النّ ،�ولـم��يةرقطوال�مسيرتهم�في�دراسة�المجتمعـات�الشّ
ـ�4يةاإلسالم�يةالحضارة�العرب�ضد�يةوح�العدائصف�معظمهم�بالريتّ ن�.�وقد�كان�لكثير�م

راث�العربـي�واجتهـادهم�فـي����أعمال�المستشرقين�األلمان�الفضل�الكبير�في�دراسة�التّ
�علـى�هم�سـاعد��العربيراث�لتّاتجاه��يةنظرتهم�اإليجاب�كما�أن�شرحقيق�والنّالجمع�والتّ

العديد�من�المستشرقين�األلمان�في�هـذا���مب�من�العرب�وكسب�ثقتهم.�وقد�لمع�نجقرالتّ
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،�وعمل�علـى��يةف�كتابا�لتعليم�الحروف�العربالوقت،�أبرزهم�يعقوب�كريستمان�الذي�ألّ
��في�جامعة�هايلدبرغ.���يةتشييد�كرسي�للغة�العرب

وفي�القرن�السابع�عشر،�تعمةراسات�االستشراققت�الدةاأللمان�يفي�علـوم�اللغـة����ي
-�التينـي�-�معجم�عربـي��اهب�األلماني�جارمانوس�الذي�وضع�أوّلوآدابها�كالر�يةالعرب

س�إلـى��ب�المقـد�تـا�وشارك�في�ترجمة�الك�يةإيطالي�وترجم�القرآن�الكريم�إلى�الالتين
اهتماما�كبيـرا�فـي����يةصات�األكاديمخصالتّ�تتلقّامن�عشر�وبحلول�القرن�الث5�ّ.يةالعرب

،�وتزامن�ذلك�مع�عودة�مجموعـة��يةراسات�الالهوتعلى�حساب�الد�يةالجامعات�األلمان
في�هولندا�إلى�ألمانيا�فعملوا�علـى���يةرقمن�المستشرقين�األلمان�الذين�درسوا�اللغات�الشّ

إلى�نطاق�أكبر�شـمل�دراسـة����يةواللغو�يةينراسات�الدز�الدمن�حي�يةإخراج�اللغة�العرب
نشـرت��،�حيـث��6ب�والفيزياء�والمعمار�والفنالطّا�وراث�العربي�في�علوم�الجغرافيالتّ

ب�الطّل�منها�د�األوتناول�المجلّ�)يةرقراسات�الشّمرجع�الد(جامعة�توبنغن�سلسلة�بعنوان�
راسـات��دورا�كبيرا�في�تعميـق�الد��يةالجامع�يةولقد�لعبت�المكتبات�األلمان،�في�اإلسالم
ق�في�هـذا�العصـر�نجـم����.�وتأل7ّذاكالعلم�آنالب�وتداولها�بين�طّ�يةالعرب�يةاالستشراق

ـ����يـة�مسيرته�البحث�بدأالمستشرق�األلماني�فليشر�الذي� �يةرقبدارسـة�المخطوطـات�الشّ
القديمة�ثم�ةرقص�في�تدريس�اللغات�الشّتخصي.��

ةراسات�االستشـراق�وفي�مطلع�القرن�العشرين،�كان�للدـة�األلمان�ينصـيب�مـن����ي
التـي���يـة�والثقاف�يةواالقتصـاد��يةرات�االجتماعغيإلى�التّظر�ص�والمعاصرة�بالنّخصالتّ

ـ��.�ومع�تطـو8�على�سواء�يةرقوالشّ�يةطرأت�على�المجتمعات�الغرب فر�ر�وسـائل�الس
يشر�وزاد�لقول�ف�رفان�في�جيئة�وذهاب�على�حدالطّرق�وألمانيا،�أصبح�ل�بين�الشّنقّوالتّ

هم�االسـتقرار�بشـكل�دائـم�فـي�����ر�بعضبذلك�اهتمام�المستشرقين�بتراث�العرب،�وقر
��المشرق�لدراسته�عن�كثب.��

ةغم�من�العوامل�المادوعلى�الري�التي�تثب��ين�األلمـان�اليـوم���ط�من�همـم�األكـاديمي
تكفي�جميع�المستشـرقين���يةص�في�ميدان�االستشراق�وعدم�وجود�مناصب�جامعخصللتّ

�تفـتح��يـة�الجدد�فإن�االستشراق�األلماني�ماض�في�سيره،�فمعظـم�الجامعـات�األلمان��
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ةصات�اللغة�العربتخصي��راسـات��وآدابها�كما�يدعم�صندوق�البحث�األلماني�تمويـل�الد
��9هذا.��اإلى�يومن�يةرقالشّ

��ب�العربيالطّفي�إحياء�تراث��االستشراق�األلماني�جهود -�2

��اليوم�االستشراق�أصبح�لقد �بذاتـه�مستقلّعلما �ومعاهـده��ودراسـاته،��كيانـه��لـه��ا
ـ��األمـم��حضارة�بدراسة�يهتم�فكري�جاهاتّ�.وهو..ومؤتمراته ـ���يةرقالشّ عام� �ةبصـفة
�على�يةبداال�في�مقتصرا�االستشراق�كان�وقد�ة،خاص�بصفة�والعرب�اإلسالم�وحضارة

منهـا.���يةبالطّ�،�وباألخصيةدنيوالعلوم�الّ�ليشمل�سعاتّ�ثم�،يةالعرب�واللغة�دراسة�اإلسالم
راث�العربي�فـي��أبرز�المدارس�اهتماما�بإحياء�التّ�يةاأللمان�يةل�المدرسة�االستشراقوتمثّ

ـ�ودقيقة.�والمتتب�يةب�بطريقة�منهجالطّمجال� ه�انفـرد��ع�لحركة�هذا�االستشراق،�يجد�أنّ
بسمات�خاصةاالستشراقزته�عن�باقي�الحركات�ة�ميةالغرب�يـ�ي ه�لـم�يخضـع���،�حيث�أنّ
ولم��يةالبلدان�العرب�تستعمرأن�لها�،�فألمانيا�لم�يتح�يةأو�استعمار�يةأو�دين�يةلغايات�سياس

تهتم�رق،�فضلَّين�المسيحي�في�الشّبنشر�الد�ادها�محافظين�علـى�األغلـب�علـى����رو
م�خـدمات��ستشراق�األلماني�أن�يقدفي�البحث.�وهذا�ما�أتاح�لال��يةد�والروح�العلمجرالتّ

فمجموع�ما�نشره�األلمان�وحدهم�يفوق�ما�نشره�المستشـرقون���يةللحضارة�العربواسعة�
ماكس�مايرهوف.المستشرق�أبرزهم��لعّلو10،ليز�معاـ�ـون�واإلنالفرنسي��
���يةاتسيرته�الذّماكس�مايرهوف:� -�3

مجال���أعظم�الباحثين�المعاصرين�في�أحد��مايرهوف��لماني�ماكساأل�قالمستشر�يعد
طب�م1874(مـارس����21ولد�مايرهوف�فـي��.العربالغرب�ويدلة�عند�العيون�والص(�

الطّم�تعلّ�في�هيلشتايم.�وبدأ�دراسته�في�هانوفر،�ثمب�في�هايدلبرج�وتخص�ص�في�طـب�
أعجبه�نمط�)�فم1900(سنة�مصر��سافر�إلى�)،�ثمم1897العيون،�ونال�الدكتوراه�في�(

�يةباللهجة�المصر�يةبدأ�بدراسة�اللغة�العرب�،�ثم)م1903(سنة��فيها�واستقرانها�عيش�سكّ
ـ���ه�عنيفأتقنها�بعد�وقت�قصير،�كما�أنّ ـ��يـة�ليزگـبدراسة�اإلن �يـة�واإليطال�يةوالفرنس

الحديثة�وفتح�عيادة�لعالج�أمراض�العيون�نجحت�نجاحاً�عظيماً�فأقبـل�عليـه����يةواليونان
ـ��.يخاطبهم�بلغاتهم��العديد�من�المرضى�الذين�كان ه�كـان�محسـناً���وكان�معروفا�عنه�أنّ
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�ويساعد�المرضـى�مـن�بنـي�جلدتـه����،�المصريين�يتقاضى�أجراً�من�الفقراء��الكريما�
��.مصر��المقيمين�في

يقبـل�علـى�دراسـاته������المساء�كـان���وفي�،عيادته��يف��نهاره�مايرهوف�يقضي��كان
من�فـي��يدلة�عند�العرب.�زادت�شهرة�مايرهوف�مع�مرور�الـز�ب�والصالطّتاريخ���في

أطبـاء�الرمـد����يـة�رئيسـاً�لجمع���)م1909(�مصر�كأحسن�طبيب�للعيون�فانتخب�فـي�
رئـيس�للمعهـد�����نائـب���شـريف:�فصـار��.�وتوالت�عليه�بعد�ذلك�ألقـاب�التّ�يةالمصر
وبمناسـبة��.�مصـر���ب�فيللطّ�يةالملك�يةبالقاهرة،�ونائب�رئيس�للجمع��المصري��العلمي

ةأصدرت�الجامعة�العبر��بعينبلوغه�السمن�ثالثمائـة����فاته،�وتبلغ�عناوينها�أكثرثبتاً�بمؤلّ�ي
��تحقيقات�وتراجم.و�ع�بين�منشوراتتتنوعنوان�

يقضي�إجازتـه�فـي�ألمانيـا������مايرهوف��األولى،�وكان�يةولما�قامت�الحرب�العالم
�إلى�القاهرة،�واشتغل��لم لعـالج����هـانوفر���فـي���المستشفى�العسكري��في�يستطع�العودة

ـ�أجبر�على�التّ�)م1933(في��يةالجرحى.�ولكن،�لما�ظهرت�الناز ته�ي�علـى�جنسـي��خلّ
��.يةالمصر�يةوتجنّس�بالجنس��يةاأللمان

�يسـنوات�حياتـه�مـن�مـرض�السـكر�����خـر��آكان�يعـاني�مـايرهوف�فـي����
واصـل��ترت�فيها�ساقه�وذراعه�اليسرى،�ورغم�ذلك�المستشفى�فترة�طويلة�ب��في��وبقي

اآلن�أنم�وال���دعيني":�صباح�موته�قال�لزوجتهفام�حياته،�أي��آخر�إلى��بالطّمزاولة�مهنة�
موعداً�مع�أحـد�المرضـى".�ولمـا�جـاء�������الساعة�العاشرة،�ألن�عندي��ا�فيإلّ��توقظيني

�فـي���ي.�وتـوفّ�يعيش�لحظاتـه�األخيـرة����د،�كان�مايرهوفالموعد�المحد��المريض�في
القديمة،�وقد�نقشت�على�قبره�باللغة���مصر�اليهود�في��،�ودفن�بمقابر)م1945أبريل�20(

��11ور،�وللباحثين�أضاءت�حكمته".للعميان�أعطى�النّ":�يةالعبر
ـ�دراسة��ها�فيجلّوقف�ماكس�مايرهوف�حياته� ب�العربـي�وتاريخـه،�وتعـد����الطّ

وافيـا�ال��العرب�مرجعـا��د�يدلة�عنالص�فياكتشافاته�فيه�وكتاباته�عنه،�وكذلك�دراسته�
��12غنى�عنه.

��
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��سهاماته�في�جمع�المخطوطاتإ�� -�4

راث�اليوناني�القـديم�عـن���ب�والعقار�من�التّالطّأخد�عرب�العصور�الوسطى�فنون�
فكتبـوا���يـة�بالطّبفضل�خبراتهم�ه�علين�زادوا�أهم�ما�لبثوا�وجالينوس،�ولكنّ�ديوسقريدس

ـ���13قوا�في�دراسة�أعراض�األمراض�وأصناف�العقاقير.فات�وتعمالمؤلّ ه�فال�عجـب�أنّ
ـ�الطّ�راثبـالتّ�اهتمـامهم���زاد�العربيتاريخ�المان�في�لق�المستشرقون�األعندما�تعم �يب

محاولتـه�إلحيـاء����في�ل�ما�قام�به�مايرهوفأومن�مجاالت.�و�عنهع�يتفر�العربي�وما
ـ�الطّهات�الكتب�في�مجال�وأم�يةبي�العربي�جمع�المراجع�العربالطّراث�التّ يدلة�ب�والص

ـ�شريح�من�كل�مكان�في�بالد�الشّوعلم�التّ ا�علـى��رق�اإلسالمي،�وكان�هذا�العمل�مبني
أكثر�مـا��أن�في�هذا�المقام�كر�.��وجدير�بالذ14ّبقيمة�محتوى�هذه�المخطوطات�وعي�تام

يمي� �أنهمييـ��واألور�المستشرقين�باقي�عن�األلمانز �لخـال��مـن��المخطوطات�جمعوا�ن
�والفرنسـيين��ليـز�جناإل�المستشرقين�بعض�بعكس�راء،والشّ�اإلهداءات�هو�ريق�واحدطّ

��15رقة.والس�االعتداء�منها�للجمع�طرقهم�تعددت�الذين
ـ��ميـدان�ب�ذات�العالقـة��يةوجمع�مايرهوف�العديد�من�المخطوطات�العرب�� �بالطّ

�كتب�يةغن�مواد�دراسته�مجال�في�ووجد�خاصة،�العيون�وأمراض��عامة�والصيدلة �من
�محمد�الغـافقي�بن�إسحاق�وعند�حنين��ص،�وباألخالوسطى�القرون�في�العرب�األطباء

بعـد���ه�إلى�دراسـة�علـم�العقـار���تتناول�العقاقير،�فتوج�يةة�غنوجد�في�أعمالهم�مادو
مـن��(مقـال�بعنـوان���بكتابة��يةالعرب�يةبالطّ.وتوج�جهوده�في�جمع�المخطوطات�16ذلك

راث�اليونـاني��طرق�انتقال�التّبإسهاب��يشرح�فيه)�م1937سنة�(�)إلى�بغداد�يةاإلسكندر
،�وال�يزال�هذا�البحث�أفضل�ما�كتب�في�هـذا�المجـال���يةلى�الحضارة�اإلسالمإبي�الطّ

ـ�أالمترجمين�والعلماء�العرب�الذي�لنجاح�مايرهوف�في�تحديد�جميع� هموا�فـي�هـذه���س
��.17ابع�عشرفي�القرن�الر�يةالحركة�العلم

��رجمةوالتّحقيق�تّإسهاماته�في�ال-�5

��يـة�بالطّفـات��وف�الفضل�الكبير�في�تحقيـق�المؤلّ�هللمستشرق�األلماني�ماكس�ماير
وزائفها�فـي�حضـور���مييز�بين�صحيحها�والتّمنها��يةوبين�الغربوالمقارنة�بينها��يةالعرب




�	ا����ّ����	�د	����ء	ا�����اق	وا�����اب	���  

 

  
496 

 

  

بحثنا�عـن�مفهـوم�مصـطلح����في�لت�عنده�ركيزة�بحثه�العلمي.�ومعطيات�وقرائن�شكّ
حقيق�في�مقالـه��د�البالسي�لمصطلح�التّتعريف�محم�لنا�إلىياق،�توصحقيق�في�هذا�السالتّ
"إخراج�الكتاب�على�أسس�صحيحة�محكمة�من��:هبقوله�أنّ�)أصول�تحقيق�المخطوطات(
��.فه�ونسبته�إليه"في�عنوانه�واسم�مؤلّحقيق�العلمي�التّ

إخراجهـا��و�يةفات�العربولقد�نجح�ماكس�مايرهوف�في�تحقيق�العديد�من�المؤلّ
��ز�به�من:ور�بعد�أن�كانت�عرضة�للتلف�والضياع�بفضل�ما�كان�يتميلى�النّإ

�.بي�العربي�وعراقتهالطّ�ثراالتّ�بقيمة�اإلحساس -�1
فـات��للمؤلّقـة��المعمدراسته�وبين�ب�الطّمرس�في�مجال�الخبرة�والتّالجمع�بين� -�2
�.روالعص�على�مر�يةالعرب�يةبالطّ

قـد�يضـر�بمحتـوى�����فرتص�دون�أي�التحقيقوحرصه�على��يةالعلم�األمانة -�3
�.المؤلَف�ومقصد�المؤِلف

�يـة�واإللمام�بمفرداتها�وأسـاليب�تعبيرهـا�وقواعـدها�النحو����يةإتقان�اللغة�العرب -�4
�.يةوالصرف
5�- موالمثابرة�وعدر�بعه�بالصتذر�هعند�جمع�هواجهتبات�التي�قد�وعاالستسالم�للص�

�وتنقيحها.�يةة�العلملمادل
�ميمون�وحنـين��ابن�ىموس�مخطوطات�ما�بين�يةالتحقيق�ال�مايرهوفأعم�توزعتو
كان�له�الفضـل�فـي����كما.�18المصري�رضوان�وابن�البغدادي�بطالن�وابن�،إسحاق�بن

ـ��يةإلى�أهم�واإلشارةة�ل�مرالمفردة�للعالم�اإلدريسي�ألو�يةوصف�األدو يدلة�كتاب�الص
�ألحمـد�الغـافقي���)المفـردة��يةاألدو(تحقيق�كتاب�في��جورج�صبحيوساعد�للبيروني�

��.19تمامهاإن�من�ه�لم�يتمكّلهذا�الكتاب،�غير�أنّ�لةالمطو�اتعداد�المالحق�والشروحإو
ـ�فالواقع�أن�فرعا�من�فروع�،�يةأما�في�مجال�العقاقير�واألدو ب�اإلسـالمي�لـم���الطّ

ع�مايرهوف�علـى�سـبر���،�وهذا�ما�شج20ة�التي�بحث�بها�علم�العقاقيريبحث�بمثل�الدقّ
��اءصـوص�بـين�يـدي�القـر����النّ�حيث�عمل�على�وضع�كثير�من�أهم�؛أغوار�هذا�العلم

كمـا�شـرح���قة�بتاريخ�علم�العقاقير�في�اإلسـالم،��ق�عديدا�من�المخطوطات�المتعلّوحقّ
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شرحا�علميا،�وشكل�قائمة�شاملة�لما�كان�يباع�منها�في�سوق�العطـارين���يةأسماء�األدو
قها�كتاب�(شرح�الكتب�التي�حقّ�األولى،�وكان�من�أهم�يةفي�القاهرة�خالل�الحرب�العالم

ـ��يـة�ه�يقتصر�على�عرض�أسماء�األدو،�ألنّميمونلموسى�ابن�أسماء�العقار)� طة�المبس
�هـذا�الكتـاب�مـن�أهـم�����يةمة�التي�كتبها�مايرهوف�في�بداعد�المقدوتُ�.بمختلف�اللغات

��ره�عند�العرب.يدلة�ومراحل�تطوصوص�التي�تناولت�تاريخ�علم�الصالنّ
ـة�األدو�تحضير�على�تحتوي�فهي�،ين)�لحنين�بن�إسحاقالعشر�مقاالت�في�الع(�اأمي�

�وأورد�،)اتفايالشّ(العين�مراهم�تحضير�عن�حنين�فيتكلم�العين،�أمراض�لعالج�المركبة
�وفِّـق��وقـد��اليونـانيين،��األطبـاء��عن�نقلها�أكحال�وأربعة�منها�مركَّبا�بأربعين�قائمة

���معظـم��تحقيق�في�مرة�ألول�المخطوط�هذا�شر�الذين��مايرهوف �يـة�بالطّالوصـفات
�يـة�بالطّالوصـفات���أمثلـة�،ومن�في�ذلـك��يةالمصادر�اليونان�على�معتمدا�المذكورة�فيه

��:21المذكورة�في�الكتاب

��
للعـين���يـة�على�خمسة�رسوم�تخطيط�)العشر�مقاالت�في�العين(ويحتوي�مخطوط�

�هـذه��فإنيين�اليونان�كتب�مقتبسامن�لكتابا�"ولماكان�:ف�عن�هذه�الرسومرهوويقول�ماي
�ترجموهـا��الذين�العرب�األطباء�،�ونقلهايةاليونان�سخالنّ�في�موجودة�الشك�كانت�الرسوم
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�لتشريح�لرسوم�أو�أيضا�هي�ثم �التـي��الرسوم�تلك�من�بكثير�أرقى�وهي�العين،�معروفة
��.��22في�القرون�الوسطى"�يةـ�زينَت�بها�الكتب�األورو

��
��سم�التخطيطي�للعين�لحنين�بن�إسحاقالر�):01شكل�(

��
��وترجمته���له�خطيطي�للعين�بعد�تحقيق�ماكس�مايرهوفسم�التّالر�):02شكل�(

مـة��وبدأه�بمقد�،يةعلم�نشرة"العشر�مقاالت�في�العين"��مخطوط�مايرهوفشر�نَ�وقد
ـ��توض�يةليزگــوترجمتها�باللغة�اإلن�يةطويلة�باللغة�العرب بـي��الطّراث�ح�عراقـة�التّ

ـ�� ـ���العربي�وأبرز�أعالمه،�كما�أضاف�فـي�ملح ال�لجميـع��ق�الكتـاب�مسـردا�مفص
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.�وبعـد��يـة�ليزـ��ـواإلن�يةاليونان�في�الكتاب�وترجمتها�في�اللغة�المصطلحات�المذكورة�
��23.)1928(سنة�بالقاهرة�يةليزـ�ـاإلن�إلىتحقيقه�له�ترجم�مايرهوف�الكتاب�بأكمله�

��
فـي�كتـاب����يـة�ليزـ��ـواإلن�يةباللغة�اليونان�يةبالطّمسرد�المصطلحات�)�02شكل�(

��"العشر�مقاالت�في�العين"
�"كتاب�المسائل�في�العـين"،�وهـو����العين�في�آخر�كتاب�إسحاق�بن�ولحنين عنوانه

�ويتكون�من�والجواب�السؤال�طريقة�على�ومحرر�تمقاال�ثالث �مسـائل��وتسع�نيمئت،
���سـنة��بالقـاهرة��في�تحقيقه�قبل�نشره�مايرهوفو�)األبسباطتشارك(�وقد�في�طب�العيون

��.24بعد�ذلك�يةالفرنس�إلى�اهترجمو�م1938
توصل�مايرهوف�إلى�أن�حنين�كـان�يفضـل����إسحاقوبعد�تحقيقه�لمؤلفات�حنين�بن�

فضيل�هو�الـذي�رفـع���بيب�اإلغريقي�جالينوس�على�غيره�وكان�هذا�التّالطّالترجمة�عن�
بيب�اإلغريقي�في�العالم�اإلسالمي�في�العصور�الوسطى�ثـم�فـي���الطّف�وشأن�هذا�المؤلّ

��.25الغرب
�ب�العامالطّفي��)للرازي(�)الحاوي(ف�كتاب�رهوطب�العيون،�حقق�مايوإلى�جانب�

ـ��إلى�ثم�ترجمه�ة،تحقيقه�بدقّ�الكتاب�بعد�مايرهوف�نشر�وقد �مصـحوبا��يـة�ليزگـاإلن
�المالحظـة��على�قوة�شخيص�في�الكتاب�التي�تدّلبمالحظات�قيمة،�ومن�أمثلة�حاالت�التّ
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ة�ف�وعنايتـه�بنشـر�مـاد���رهوحقيق�عند�ماية�التّجهة�ودقّمن��علمه�وغزارة�يالرا�عند
��.من�جهة�أخرى�موثوقة�يةطب

��:Alopeciaالثّعلبة�

يقول�الرازي�"جاءني�رجل�من�أهل�داراي�وبه�داء�الثّعلبة�في�رأسه�قـد���التّشخيص:
أصبعين،�فأشرت�عليه�أن�يدلكه�بخرقة�حتى�يكاد�يدمى�ثم�يدله�ببصـل،�ففعـل�ذلـك����
وأسرف�في�ذلك�مرات�كثيرة�فنفط�فأمرت�أن�يطلي�عليه�شحم�الدجاج�فسكن�اللذع،�ثم�

��كاثفًا�من�األصل".تجاوز�فنبت�شعره�في�نحو�شهر�أحسن�وأشد�سوادا�وت
�مـايرهوف��كـس��ما�أن�)العرب�عند�العلوم(في�كتابه��)طوقان�حافظ�قدري(وذكر�

ةسرير�مالحظة�وثالثين�ثالث�للرازي�دعدوهـذه��طرافـة.��و�إمتـاع��أكثرهـا��في�ي�
�و�المـرض��حالة�تطور�و�المستعمل�العالج�عم�المرض�سير�بدراسة�تتعلق�المالحظات

��.26العالج"�نتيجة
ماكس�مايرهوف�بفكر�(ابن�النفيس)،�وراح�يدرس�مؤلفاتـه���شريح،�اهتموفي�علم�التّ

،�منهـا�رأي�(ابـن���يةوالفلسـف��يةالدين�يةذات�الخلف�يةبالطّوآرائه�في�العديد�من�المسائل�
ـ��استباحة�التشريح،�وخرج�مايرهوف�بنتيجـة�مفادهـا�أن���يةالنفيس)�في�قض ريعة�الشّ

وم�إطالقا،�مؤكدا�أنه�ال�يوجد�في�مصدري�الشريعة�نفسها�لم�تمنع�دراسة�العل�يةاإلسالم
:�أي�القرءان�والسنة�ما�يمنع�تشريح�جثة�اإلنسان�بقصد�علمي.�وفـي�سـنة���يةاإلسالم

وفقا�البـن���يةئوالر�يةموورة�الدالدان�(رسالة�الدكتوراه�بعنو�)طاويالتّ()،�كتب�1924(
قبل�استشـارة���يةمنحه�الدرجة�العلم،�وحين�قدمها�إلى�لجنة�المناقشة�امتنعوا�عن�فيس)النّ

أم�(ويليـام���يةمايرهوف�للفصل�في�أمر�ما�إذا�كان�(ابن�النفيس)�قد�اكتشف�الدورة�الدمو
وتحقـق���يةبعنا�نون)شرح�تشريح�القافدرس�مايرهوف�كتاب�(ابن�النفيس)�(27هارفي).

�28من�الزمـان�قبل�(ويليام�هارفي)�بقرنين��يةوأقر�أن�(ابن�النفيس)�اكتشف�الدورة�الدمو
،�وهذا�ما�يدل�علـى��يةفكتب�مايرهوف�إلى�لجنة�المناقشة�فمنحت�التطاوي�الدرجة�العلم

��رح�والتحقيق.��الطّصدق�سريرة�مايرهوف�وحياديته�في�
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وكتب�مايرهوف�في�أحد�بحوثه�بعد�تحقيقه�لكتاب�(ابن�النفـيس)�"شـرح�تشـريح����
:�"إن�ما�أذهلني�مشـابهة،�ال��يةنانالقانون"�ومقارنة�المعلومات�الواردة�فيه�بالمصادر�اليو

في�كلمات�(سيرفيتوس)�ألقوال�(ابن�النفـيس)�التـي����يةبل�مماثلة�بعض�الجمل�األساس
قـد��-�وهو�رجل�دين�متحرر�وليس�طبيبا�–،�أي�أن�(سيرفيتوس)�يةترجمت�ترجمة�حرف

في�الرئة�بلغة�ابن�النفيس�الذي�عاش�قبله�بما�يزيـد�علـى�القـرن�����يةذكر�الدورة�الدمو
��29صف."والنّ

��:خاتمة

ـ��يةلتركه�آثاراً�علم�دون�سواه�لمانيتنبع�الجدوى�من�االهتمام�باالستشراق�األ ة�مهم
ـ��يحتاجها�الباحث�العربي�والغربي�على�حد�سواء�للتعمق�في�مجال�الد �يةرقراسـات�الشّ

ـ�العربي�في�مجال��للتراث�المستشرقون�األلمان�قدمه�فما�.يةواالسالم �ال�شـيء��بالطّ
�للمعرفـة�وحرصـهم�علـى�����العلمي،�بالحياد�تزامهملوذلك�ال�يجحد،�أنب�ينبغ وشغفهم

حيـاتهم�إلحيـاء����ندروابرز�جيل�علماء�كثر��يةوفي�مدرسة�االستشراق�األلمان�نشرها.
مرورا�عابرا�ألنهـا�ذات�أبعـاد���بي،�فال�يمكن�المرور�على�أعمالهم�الطّالتراث�العربي�

�)ماكس�مايرهوف(بيب�المستشرق�الطّوأبرزهم��،يةواسعة�التأثير�على�الدراسات�الشرق
��،�لنخرج�بجملة�من�النتائج�نلخصها�فيما�يلي:الذي�كان�محط�دراستنا�في�هذا�البحث

�كمـا�-االستعمار�نتيجة�ظهر�يهلم�أن�األلماني�لالستشراق�البارزة�فةالص�إن �
�إگ�الحال�هو �مـن���؛يةتبشير�يةدين�بأهداف�يرتبطولم–�وهولندا�فرنسا�لتراوفي �مكنه مما
�.والعمق�يةبالموضوع�يمتاز�أن

�بضـبط�–فيهم�مـاكس�مـايرهوف����نبم�–منهج�المستشرقين�األلمان��تصفي �
�يستعينون�غالبا�وكانوا�،يةوالموضوع�بالدقة�التحقيق�نصوص �شـيوخ��مـن��بالعرب�ما
�لـم��الـذين��بيـين�والمستشـرقين�األور�معظم��بعكس�ص،النّ�ضبط�في�وأساتذة�وعلماء
�؛المسلمين�بالعرب�يستعينوا
�العلمـي��المنطق�إلى�من�طرف�العرب�يةاالستشراق�الظاهرة�إخضاعالبد�من� �
ـ�بعيـد��يةالموضوع�والرؤيا�الدقيق، �المـدارس�ة،�فالمسـبق��واألحكـام��األهـواء��نا�ع
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�كلهـا��تنطلق�ال�وهي�ي،العرب�راثالتّ�مع�تعاملها�حدفي�موقعوا�في�ليست�يةاالستشراق
�وباألخص�ا�وللعرب�يةعدائ�مواقف�من �االستشراق�مثلت�التي�يةاأللمان�لمدرسةالمسلمين،

�.تمثيل�أحسن�لمنصف�اإليجابيوا
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	مـا	قائمـاً		لْوتي،	باعتباره	عون	العرب	القدامى	البحث	الصعرف	اللسانيّ�:صملخّ
.	)صناعة	اإلعـراب		سر(	هير	الموسوم	بــكتابه	الشّ	)جني	ف)	ابنألّبذاته،	منذ	أن	

الد	وكانالص	رسع	وتيصرئذ	متعدفضم	المشارب،	د	كُ	لٍّجهود	النّ	من		وعلمـاء	حاة،
ـ		ة	اإلسالميالعربي	جويدالقراءات	والتّ الغربي	بالحضـارة	ة				العلمـاء	بوابـة	عبـر	ة،
ى	حليـل،	أد	راسة	والتّة	في	الدالذين	كانت	لهم	مناهجهم	وأدواتهم	الخاصالمستشرقين،	

ومن	األبحاث	التي		.بحثفاعل	بين	نسقين	مختلفين	من	الالقح	بين	نظرتين،	والتّإلى	التّ
الفرنسي	جـان			للمستشرقالعربية)	دروس	في	علم	أصوات	(القح	كتاب:	ل	هذا	التّتمثّ

ة�ات�العربيوتيمع�الص�)جان�كانتينو(كيف�تعامل�ا	يجعل	الباحث	يتساءل:	مم	.كانتينو

ـ����وإلى�أي�الكتاب؟من�خالل�هذا� وتيين�حد�كانت�مقاربته�مختلفة�عـن�مقاربـة�الص

	المقاربتين؟فاق�واالختالف�بين�وما�هي�جوانب�االتّ�العرب؟

االطّيتبي	خالل	من	لنا	نأن	الكتاب	هذا	على	الع				إلـى	ينظـر	أن	استطاع	صاحبه
ة	ه	بين	المقاربات	الموضـوعي	ه	محلّوتي	العربي	نظرة	فاحصة،	وأن	يحلّراث	الصالتّ

الص	البحث	عرفها	التّالتي	المنهج	باستعمال	الغربي،	وتيالد	جريبي			علـى	القـائم	قيق،
الدالمخبري	راسةوالص	ةالعلمي	رامةفبي	يعة،	لم	وما	العرب	عرفه	ما	بوضوح	ن		رفـوه

الص	البحث	درس	أن	بعد	جوانب	خالل	من	العربي	وتي	أربعـة:			ـ الص	الجانـب	وتي
الص	والجانب	الوظيفي،المحض،	وتي	التّ	والجانبري.طو	أنّ	غير			فـي	أحيانـا	يقع	ه

متسر	التّأحكام	أمام	تثبت	ال	قد	عة،		أن	إلـى	يـذهب	كأن	العلمي،	محيص		اللسـاني	ين
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يفر	لم	بدقّالعرب،	بينقوا	واضحة	ة		والمكتوب	المنطوق	للغة،الوجهين	وأنّهم		ـ اهتم	وا
الص	باألصواتالص	باألصوات	اهتمامهم	من	أكثر	ائتةامتة.�

ة:�الكلمات�المفتاحي	–األصوات		الحروف–	الصوتي	ات	-الص	–فات			المخـارج–	
		المستشرقون.

مة:مقد	يعد	الص	المستوىالماد	الوجه	وتي		تُ	بينمـا	اللغـة،	في	المحسوس	ي	ـ ل	مثِّ
المجر	وجهها	المعانيفإن	هنا	ومن	د،					فـي	لغاتهـا،	أصـوات	في	بحثت	األمم	جميع

أو		علم�اللسانفرعا	من		الذي	يعد	،اتوتيالص	أو	علم�األصوات	هو	نطاق	علم	خاص
،اتاللساني	دراسة	اللغة	يدرس	الذي	ةعلمي	،شاملة	التّ	مستوياتها	جميع	تتناول	ـ ة.حليلي		
	ب	قبل	كـل	شـيء	اإللمـام			مستوى	من	مستويات	اللغة	يتطلّ	دراسة	أي	أن	شك	وال

الص	بخصائصها	كان	هنا	ومن	علم�األصواتوتية،					كـل	إليـه	تحتـاج	الذي	العلم	هو
الص	كعلم	األخرى	اللسان	النّعلوم	وعلم	رف			اللغـوي	يسـتغني	وال	المعنى.	وعلم	حو

منهج	كان	مهماوصفي	اللغة	دراسة	في	أوه	ا	أتاريخي	امعياري	و	يستغني	ال	مقارنا،	أو	ا
قليدي،	في	القـرن	الماضـي			عن	علم	األصوات.	ويصدق	هذا	حتى	على	علم	اللغة	التّ

ـ			طوز	على	التّحين	ركَّ خاص	اهتمامـا	أعطـى	فقد	اللغوي،	ر	بـالتّ	اطو	ـ الص	ر	وتي
الص	وبالقوانينوتيي	دراسة	وهي	تُة	أن	مكنالتّسم	األصوات	بعلم	ى1ري"طو.		

ـ	ياني	هجري	إذ	وتي	منذ	القرن	الثّفكير	الصالعرب	التّوقد	عرف	 عد				بـن	الخليـل
ـ	شار	إليه	فـي	الـد		ل	علَم	يمكن	أن	يم)	أو791/هـ175(	أحمد الص	للّرس	وتي		غـة
و2ةالعربي	.	(ت:	سيبويه	تلميذه	عنه	180نقل				وتتـابع	الكتـاب،	فـي	ذلك	كل	)	هـ
الدالص	الثّرس	القرن	بعد	العربي	الهجريوتي	،اني	حتّع	أصبح	ماًلْى	مستقلّ	يـد	على	ا	

	ابع	الهجري	في	كتابـه	سـر		هـ)	في	القرن	الر392أبي	الفتح	عثمان	بن	جني	(ت:	
ي	الذي	اإلعراب،	النّمثِّصناعة	مرحلة	ل	ـ الص	البحث	في	ضج			وشـهد	العربـي،	وتي
الغربي	الباحثين	من	الكثيربأهمي	ين	قال	كتب.	ما	ة	بعض	المستشرقين:"	الباحثين	عـدي	

وتي	العربي	بعـد		رس	الصة	في	حقل	الدم)	أعظم	شخصي	1002هـ/392ابن	جني	(
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ـ	ختَل	كتاب	مف	ابن	جني	أوألّ	سيبويه، الص	الخصائص	بدراسة	تماما	ص		للغـة	وتية
العربيسم	الذي	الكتاب	وهو	ة،سر	اه				أن	كمـا	اإلعـراب،	صـناعة			ـ هير	كتابـه	الشّ

الص	بالمالحظات	يفيض	الخصائص3ة."وتي		.		

المتقد	العلماء	من	وغيرهم	هؤالء	عمل	مينوقد	-	الثّمم	القرنين	مابين	عاشوا	ن	اني
الهجري	ينوالخامس	-	األصوات،	لعلم	األولى	األصول	وضع	على	المؤلّ	تتابع		ثم	فون

وابـغ		الذين	جاؤوا	بعد	القرن	الخامس	الهجري	في	شرح	أفكار	هؤالء	النّ	،رونالمتأخّ
ا	هـؤالء		هتفصيالت	عديدة	على	تلك	األصول،	التي	وضـع	جيال	بعد	جيل،	فأضافوا	

النّالمتقد	هذا	ولفت	األصواتمون.	علم	إليه	وصل	الذي	ضج					أنظـار	العـرب	عنـد
الغربي	الباحثينفسج	للنّين	استحسانهم	إليهالوا	وصل	التي	تائج	،	:برجشتراسقال		ولم	"
الغربي	إلّيسبق	العلم	هذا	في	الشّين	أقوام	من	قومان	وا	رق،		الهنـد،	أهـل	هما			يعنـي

جهود	فئات		وتي	العربي	ضمالبحث	الص	.وتجدر	اإلشارة	إلى	أن4البراهمة	والعرب."
ب،	وهذا	ما	حاة،	وفئة	علماء	القراءات،	وفئة	علماء	الطّعديدة	أسهمت	فيه،	منها	فئة	النّ

يسجالغربي	العلماء	أحد	بقوله:له	ين	"	األصوات	علم	–حاز					علـم	مـن	العكـس	على
اهتمام	قطاعات	عديدة	-	حاةالذي	اقتصر	العمل	فيه	على	النّ	،صريف	(المورفولوجيا)التّ

ة،	واستفاد	بدرجات	متفاوتة	مـن	عديـد			ة	اإلسالميقافة	العربيمن	العلماء	في	قطاع	الثّ
حاة	بطبيعة	الحال	أحد	هذه	المناهج،	وإلى	جانبه	كانت	منـاهج		كان	منهج	النّ	المناهج،
		.	5ماء	وظائف	األعضاء"جويد،	ومنهج	علعلماء	التّ

	الذين	ذكرنا	بعضهم	سابقا،	وأمل	الفئة	األولى	في	النّوتتمثّ 	الفئة	الثّحاة انية	فهي	ا
ل	جويد،	التي	اشتغلت	بضبط	قواعد	تالوة	القرآن	الكريم	لتسهفئة	علماء	القراءات	والتّ

هـ	)	في	437مين	قراءته	قراءة	سليمة،	ومنهم	مكي	بن	أبي	طالب	(ت:	على	المتعلّ
	الكشف	والرعاية، 		وعمر	وأبو	كتابيه: 	الت444ّالداني	(ت: 	في	كتابه 	في	هـ) حديد

	القرطبي	جويدوالتّ	اإلتقان 	الوهاب 		وعبد 	الم461(ت: 	كتابه 	في 	في	وضهـ) ح
	الفئة	الثّجويد.	وّأالتّ الثة	التي	أطلق	عليها	تسمية	علماء	وظائف	األعضاء	فهي	فئة	ما
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األطب	التي	اء،	حول	بأبحاث	قامتالص	اإلنسان،الجهاز	عند	وتي	ويعد		سينا	ابن	كتاب
ف	في	هذا	الميدان	مؤلّ	أهم-	شك	بال	–)	أسباب	حدوث	الحروف	م1037هـ	/	429(

	إنتاج	أصوات		يعرض	الكتاب	كّل 	العرب	عند 	لدى	األطباء 	تقريبا 	كان	معروفا ما
الر	على	أنّالكالم	من	غمكتي	العشرين"ه	صفحاته	عدد	يتجاوز	ال	صغير	6ب	ويمكن	.

	مثل	أبي	نصر	الفارابي،	الث	فئة	رابعة	هي	فئة	الفالسفةأن	نضيف	إلى	هذه	الفئات	الثّ
		هـ	)	صاحب	كتاب	الحروف.339(ت:

أمالص	البحث	عن	اتّا	فبعد	الحديث،	العربي	وتيالعربي	الحضارة	صالاإلسالمي	ة	ة
الغربي	الطّبالحضارة	البعثات	طريق	عن	لّةابي	أوفدتها	التي	ة،	ـ العربي	الجامعات		إلـى	ة
الغربي	البلدانالز	واألساتذة	ائرينة،،	الغربي	البلدان	من	الجامعات	هذه	استقدمتهم	الذين	ة

ذلك		ة	بعد	كّلفات	في	هذا	الحقل	اللساني	إلى	اللغة	العربيالكثير	من	المؤلّ	ترجمةبعد	و
ب	حديثة،	دراسات	ظهرت	فئة	وظهرت	حديثة،	مناهج	على	نيت			التـي	المستشـرقين،

سهمت	أو	وتناولته	من	منظور	جديد،	وتي	العربي	تحقيقا	ودراسة،راث	الصاهتمت	بالتّ
ـ	ة،	وإن	وقعت	تلك	الدة	جاددراسة	نقدي	تهفي	إبرازه	ودراس طط،	راسات	في	بعض	الشّ
صيرورة	البحث	العلمي	قد	أنصفته	علـى			ا	أنراث	أحيانا،	إلّهذا	التّ	وأجحفت	في	حقّ

مر	ولذلكمنالز	.	فإن				بجـدتها	تحـتفظ	تزال	ما	المستشرقين	هؤالء	بحوث	من	كثيرا
النّوأهم	يتهاظريوالمنهجي	،ةة	تس	قد	التي	ـ لبني	أعمق	ومعالجة	أفضل	تحليل	في	هم	ات

العربي	اللغةمم	قضاياها،	من	ولكثير	مستوياتها،	مختلف	في	ةإمكاني	يجعل	ا		تحيينهـا	ة
		.7ة."يباللغة	العرأمرا	واردا	لتطوير	البحث	في	

جـون��ة	المستشرق	الفرنسي	ات	العربيوتيوا	بالصاهتم	الباحثين	الذينومن	هؤالء	

ـ�(صاحب	كتاب	�كانتينو )ةدروس�في�علم�األصوات�العربي	الـذي	،			أسـتاذُ	كـان	نا
ة.	وقد	ات	العربيوتيفي	الص	ه	مرجع	هامصالح	يصفه	بأنّ	ن	الحاجالرحمالمرحوم	عبد	
ظر	إلى	أصوات	اللغـة		ة،	التي	تكمن	في	زوايا	النّهذا	البحث	لقيمته	العلميتناولناه	في	

العربيأو	الة	التّ	إلى	صائبة	نظرات	من	فيه	ولماثم	ومن	غالبا.	راث		فـإن		اإلشـكالي	ة
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ـ��القضايا�الصوتيةمع��)جان�كانتينو(كيف�تعامل�التي	نحاول	معالجتها	هي:	 ة�الخاص

فه�ة�في�مؤلّباللغة�العربيالمذكور؟�وكيف�نظر�إلى�المفاهيم�الصسـها��وتية،�التي�أس

علماء�الصة؟وتيات�العربي����

نحاول	عرض	ودراسة	محـاور			ثم	،ف	وكتابهعريف	بالمؤلّسنتناول	في	البداية	التّ
األهم	إلى	لنخلص	الكتاب،العلمي	الكتّية	آراء	بعض	سنناقش	وأخيرا	للكتاب،	ابة.		

وكتابه:ف�عريف�بالمؤلّالتّ�ال:أو��

مستشــرق		1956	-	1899	JeanCantineau(/جــان�كــانتينو(�ف:المؤلّــ�-�1
درس	اللغـة			،)	تقع	شرق	فرنسـا			Epinal/ناليپفرنسية	هي(أ	ولد	في	مدينة	فرنسي،
العربيوع	باريس،	في	ةيالممتد	الفترة	في	بدمشق	الفرنسي	المعهد	في	عضوا	ن		بـين	ة

ة	اللهجـات	المنتشـرة			ة،	وخاصبالبحث	في	اللهجات	العربي	.اهتم8)م1932	-	1828(
	ن	بعد	ذلك	أستاذا	لفقه	اللغـات	العـام		ام،	التي	قضى	فيها	فترة	طويلة.	عيفي	بادية	الشّ
الس	واللغاتبكلي	امية	(	سـنتي	بين	ما	الجزائر،	بجامعة	اآلداب	1933ة	م1947-	ثـم	(	

ـ	العديد	من	المقاالت،	التي	تتعلّة.	نشر	رقيعمل	أستاذا	في	مدرسة	اللغات	الشّ خاص	ق	ة
أهم	ومن	والحديثة	القديمة	اللهجات	بقضايا		كتاب:	(بحوثه			أصـوات	علـم	في	دروس

		.)العربية

ـ��:جان�كانتينو(يعد	كتاب		الكتاب:�-�2 ةدروس�في�علم�أصوات�العربي(Cours�

de�phonétique�arabe)	الهام	البحوث	من	الباحثون	كتبها	التي	ة،		المستشـرقون
الص	مجال	فيوتيالعربي	ات	سنة:	باريس	في	صدر	1960ة.	الفرنسـي	طبعته	في	م،	ة

دروس	في	علـم		(	م	تحت	عنوان1966وترجمه	صالح	القرمادي	بتونس	عام		األولى
ـ		ها	بأهمنو.	يقول	مترجم	الكتاب	م)أصوات	العربية العلمي	وقيمتـه	يته	ـ ه:"	مـن		ة	بأنّ
الفرنسي	المراجعاألساسي	غنىة	ال	التي	ة،	-	في	والباحثين	العربي	األصوات	علم	لطلبة

الص	المشاكل	معالجة	ميدانوتيالخاص	ة،بالعربي	عصريةة	معالجة	،ة			ـ رق	تعتمـد	الطّ
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مـن	الرجـوع			-	والمناهج	الحديثة	التي	وضـعها	علمـاء	األصـوات	المعاصـرون				
ـ		.وقالت	الباحثة	بشرى	حسين	علي9إليها." ن	أوسـع		عن	محتوى	الكتاب	:"والكتاب	م

العربي	األصوات	دراسة	في	ُألِّفت	التي	المؤلّالكتب	فيه	جمع	وأشملها،	كّلة	ف		جزئيات
العربي	األصوات	مستفيضا.علم	بحثا	وبحثها	ة،	خاص	والكتاب	العربي	األصوات	بعلم	ة

العربي	اللهجات	ودراسة	المعاصرة."فقط،	اللهجات	في	امتداداتها	ومتابعة	القديمة،	10ة.		

أم	عن	ا		فـي	طلبته	على	الباحث	ألقاها	الدروس	من	مجموعة	فهو	الكتاب	محتوى
على:	روس	فه	بقوله:"	تشتمل	هذه	الدلها	مؤلّمجفي	أربعة	محاور	كبرى،	يتقع		تونس،

ـ		:	أي	بعض	اإلشارات	الخاطفة	بشأن	جهـاز	التّ	ةعام�معلومات�-�1 وكيفي	صـويت	ة
دراسة	في	نظام		-	3الحروف.	دراسة	في	نظام		-	2تكوين	أصوات	الكالم	البشري...	

وفـي			دراسة	في	المقطع،	وفـي	نبـرة	الكلمـات،	ونبـرة	الجمـل،						-	4الحركات.	
تعارف	عليها	ز	الباحث	في	تناوله	لهذه	المحاور	على	أربع	زوايا	م.	وقد	رك11ّاإليقاع."

الص	البحث	فيالمحد	األصوات	علماء	عند	وتي	النّ	زاويـة	هي:	ثين		ـ الص	ظـروتي	ة
علـى	الجانـب				ز	فيها،	وركّكالمي	في	الوتي	المادالص	مجالتتناول	الالتي		المحضة

التي	تتنـاول			ة:ة	الوظيفيوتيظر	الصوزاوية	النّ	،الفيزيولوجي،	دون	الجانب	الفيزيائي
الص	الجانبالص	وتيالمجر	وري				أداء	فـي	األصـوات	بوظـائف	عالقة	لها	التي	د،

ة	التي	تصف	ظر	الوصفيللغة.	وزاوية	النّ	وتيظام	الصولها	عالقة	بتشكيل	النّ	المعنى،
ـ	ة	التّاريخيظر	التّوأخيرا	زاوية	النّ	نة،كما	هي	في	حالة	معي	وتيةواهر	الصالظّ ة:طوري	

تطو	في	تبحث	التي	الـز	عبر	اللغوية	األصوات	ر	النّ	وتختلـف	من.		سـخة	الفرنسـي	ة
التّاألصلي	عن	ة	رجمة	عنوان:	يحمل	ملحق	على	(باشتمالها		مفـاهيم		ـ الص	فـيوتي	ات
والصوتيالوظيفي	)ةات	المؤلّ	كانقد	قد	سنةف	الجزائر	جامعة	في	لطلبته	مها	م1947	.
أن	غير	الملحق	هذا	يترجم	لم	الكتاب	12/13مترجم.		

الكتاب	أربعة	محـاور	فـي	بحـث					يضم	عرض�ودراسة:�:ثانيا:�محاور�الكتاب
العربي	اللغة	ة،أصوات	زاوج			ـ الص	نظـرة	نظرتين:	بين	الباحث	فيهاوتي	ـ العربي	ات	ة




�	ا����ّ����	�د	����ء	ا�����اق	وا�����اب	���  

 

  
513 

 

  

الص	ونظرة	القديمة،وتيالغربي	إذْات	الحديثة،	ة							المفـاهيم	تحديـد	إلـى	يعمـد	كـان
الد	والمصطلحاتأو	عليها	الةثم	ال،	الر	يقابلالعربي	ؤيةبالر	ة	الحديثـة،	ؤية		ثـم		يقـد	م

ل	هـذه		كبير.	ويمكـن	إجمـا			إلى	حد	اقدية،	التي	كان	أغلبها	موضوعيمالحظاته	النّ
	وتي	الـوظيفي	وتي	المحض،	والجانب	الصالجانب	الص	المحاور	في	ثالثة	جوانب	هي

الص	التّوالجانب	ركيبي.وتي��

1�-�وتي�المحض:الجانب�الص					المفـاهيم	بعـض	بضـبط	الجانب	هذا	الباحث	بدأ
عنوانالص	تحت	:وتية	التّ(	)حديداتبعض		علم	فبأنّافعر	ألصوات	أصوات	دراسة	ه:

ثم	المنطوق،	الكالم	النّ	أعضاء	وصف	إلى	انتقل	التّ	جهـاز	نتكو	التي	طق،		صـويت
	ةعرفوا	هذه	األعضـاء	معرفـة	تفصـيلي				القدامى	ين	العربوتيالص	ن	أن،	وبيعضوا
كّلوبي	دور	نوا	عضو	كاللسان	،منها	،واألسنان		ـ 	فهـم	حسـبه			فتين	وغيرهـا،	والشّ
)يأجزاءفر	بين	قون	فيمي	اللسان			وبـين	أصـله،	أي	تهكَرع	أو	اللسان	ةكَدع	بين	زون

وظه	اللسان،	ووسط	اللسان	أقصىوي	اللسان،	وطرف	اللسان،	وحافة	اللسان،	ر	سـم	ى
ـ	لْكريـر	واالنحـراف)	ذ		طق	بحروف	التّطرف	اللسان،	إذا	كان	يابسا	(كعند	النّ ا	أو	قً

ـ	بتنقسم	عندهم	إلى	ثنايـا	ور		ان	فهياألسن	.	واألمر	نفسه	بالنسبة	إلى14).قاًلَوذَ اعي	ات
وبعـد	أن			أيضـا.	ى	األنياب	فيما	يظهر	ضواحك	سموتُ	وأنياب	وضواحك	وأضراس

طلقون	عليها	وي	،فرغ	من	الوصف	قال:	"وقد	كان	العرب	يعرفون	أكثر	هذه	األعضاء
��.15ة	كافية."أسماء	ذات	دقّ

ـ			،طقوبعد	أن	فرغ	من	وصف	أعضاء	النّ كيفي	عـن	الحديث	إلى	انتقل		إنجـاز	ة
الصفتحد	البشري،	وت	عن	النَّفَسث	صعود	الر	عبرمن	ئتين	الهوائي	ة،القصبة		ـ ى	حتّ

الص	وحدوث	بالحنجرة	اصطدامهالس	وتيتحو	الذي	اذج،	سـم	ما	بفعل	ل	اه		الباحـث
جويـف		والتّجويف	الحلقـي		،	ومنه	التّجويفالتّ	ون	العربوتياه	الص،	وقد	سمالمدوي

ـ�	ولـم	يغـب	عـنهم	دور			"	قـال:		الخيشومي.أو		جويف	األنفيالفموي،	والتّ المي�دو

انتقل	إلى	وصف	مخـارج	الحـروف				.	ثم16في	إحداث	بعض	األصوات"	الخيشومي
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ال	بعض	االختالفات،	التي	عرفتها	بعض	المصادر	القديمة	في	هـذا		سجم	حرفاً	حرفاً
حـاة	العـرب			ة	مخارج	الحروف	عند	النّنظري	أنفادها	إلى	نتيجة	م	صلُالجانب،	وخَ

بعنايةنظري	ضبطها	أحكموا	17ة	ـ الص	عند	المخارج	ترتيب	بين	المقارنة	وبعد	.ينوتي	
الص	وبين	العرب،وتيالغربي	،ينين		ـ تام	يكون	يكاد	توافقا	الحظ			وترتيـب	فقـال:"	ا،

جلي	بصفة	صحيح	ترتيب	هكذا	ملحوظةالمخارج	ة،	وم	تقريبا	وافق	نحـن"	18لترتيبنا.	
ثم	األصوات	صفات	جانب	إلى	انتقل	،فحدالص	كل	د	ـ للص	وجيز	تعريف	بذكر	فات،	فة
ثم	الحروف	من	أمثلة	بتقديم	قال:	"	المجهورة	الحروفSonores			َت	التـي	وهـي	ـ 	زنُ

والـذال	والـزاي				)vوالفـاء	(		)gال	والقاف	(طق	بها،	نحو	الباء	والداألوتار	عند	النّ
		.19والنون	والالم	والراء	والواو	والياء	"	(دج)...والغين	والعين	والميمحرف	والجيم	و

2�-�وتي�الوظيفي:الجانب�الص	بيأن	الباحث	ن	اللغوي	بينهااألصوات	فيما	تتقابل	ة	
ل	هي	التي	تشكّ	،قابالتمجموع	هذه	التّ	فات،	وأنا	في	المخارج	أو	في	الصإم	وتتمايز

فات	يحصل	تمايز	بين	الحروف	مثـل		ة.	فمن	تقابالت	الصوتي	للغة	العربيظام	الصالنّ
مثلمـا	عرفـه				،ون	العرب	قـديما	وتيالص	هدة	والرخاوة،	وهو	ما	عرفقابل	بين	الشِّالتّ
الصوتيالمحد	ثونون			الشـد	بـين	المقابلة	وتوافق	قال:"والر	ة				بـين	مقابلتنـا	خـاوة
)Occlusion	/)أوكليزيون	(وSpirantisme	/)سبرانتيزم				فـالحروف	كاملـة،	موافقة
ى	أيضا	حروفـا	آنيـة			سمبالذات،	وتُ	Occlusivesيها		ديدة	هي	الحروف	التي	نسمالشّ

)	وعند	ابـن	يعـيش			454.ص:	2ديدة	التي	نجدها	عند	سيبويه	(وقائمة	الحروف	الشّ
.	ويشير	إلى	الفرق	بـين		20تنا	الحديثة	تمام	المطابقة."قة	لنظريطابِم)	129.	ص:	10(

ات	وتيالصركَّزت	عليه	هذا	الفرق	الذي		،Phoneوت	وبين	الص	Phonèmeالحرف	
الحديثالوظيفي	العصر	في	ة	كثيرا	يخفَ	ولم	الص	علىالقدامىوتي	العرب	ين			يقـول:"

فالر	حال	من	يكن	ومهماالم	فخَّاءوالر	مة				القديمـة	العربيـة	فـي	هي	إنما	المرققة،	اء
مجروع	دتعاملي	ضين	لصوت	فالتّين	النّواحد،	حيث	من	قيمة	له	بينهما	مييز	وليس	طق

قـة	مـا	همـا	إال				اء	المرقّمة	والراء	المفخّفالر	.21من	حيث	علم	وظائف	األصوات."
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صوتي	وجهانصوتي	لوحدة	أي	واحد،	لحرف	انالر	بين	فالفرق	واحدة.	ة	فـي:رِداء	اء	
انية	تأديـة		قة،	والثّرقّمب.	هو	فرق	في	األداء	فقط	فاألولى	تأدية	وبين	الراء	في:	رطَ

مة،فخّم			واحد.	حرف	وهو		

3�-�ركيبي:وتي�التّالجانب�الص�الخاص	الجانب	وهو	بالظّ	ـ الص	واهروتي		التـي	ة،
الص	ويدرسها	الكالم،	سياق	في	األصوات	تركيب	عند	تحدثوتي	المحـد	ون		فـي	ثون

ـ	سمي	فرع	بحثي	مستقّل الص	ىالتّوتي	ات	ـ ركيبي	ةPhonètique� � Combinatoire�	
رات،	التـي	تصـيب	الحـروف	عنـد					غيات	التي	تدرس	التّوتيالص"	ها:ويعرفونها	بأنّ

الس	في	تجاورهاالص	لسلةاآلخوتي	بعضها	في	الحروف	بعض	تأثيرات	أي	،رة،		حسب
.22ياق"الس	الظّ	هذه	من	بعضا	الباحث	تناولبالد	راسة،واهر		أن	واسـتنتج		ـ الصوتي	ين

يهتم	لم	العرب،م	اهتمامهم	وكان	بأكثرها،	نْواصاًب	صوتي	ظاهرة	علىتركيبي	ة		هـي	ة
حاة	العرب	كثيرا	بالقلب	وال	بالتباين،	وقـد		النّ	تنِعلم	يقال:	"	وتي.قريب	الصظاهرة	التّ

خصحي	بالعكس	صوايسم	ما	أو	الجزئي	اإلدغام	لدراسة	كتبهم	من	عظيما	زا	تقريباى	
سم	مختلفة	أبواب	في	ذلك	حشروا	وقد	أي	إقالبـا	أو	وقلبا	إبداال	أو	بدال	وها	(		إحـالل

		.23ة	على	اإلدغام	الكامل"حاة	العرب	بصفة	خاصالنّ	حلوي	)حرف	آخر	حرف	محّل

ثالثا:�األهمية�للكتاب:�ة�العلميألهم	عرضنا	بعد	تتبي	الكتاب،	محاورأهمي	لنا	ن		تـه
فيالعلمي	الكبيرة	ة	الد	حقلالص	رساألهم	هذه	إجمال	ويمكن	العربي،	يلي:وتي	فيما	ية��

1�- االعتماد�على�مصادر�ومراجع�علميعة:ة�متنو�	كـانتينو	جون	عاد	فقد			إلـى
هام	قديمة	ة،مصادر	النّ	كتب	ذلك	في	سواء				أحمـد	بـن	للخليـل	العين	معجم	مثل	حاة

علـم	القـراءات				ل	البن	يعـيش،	أم	كتـب		كتاب	سيبويه	وشرح	المفصوالفراهيدي،	
حاة	العـرب		"لقد	كان	قدماء	النّ	وعن	الفئة	األولى	يقول:	مثل	ابن	الجزري،	،جويدوالتّ
أو	للحروف	صحيحا	ترتيبا	سيبويه	كتاب	في	نجد	فنحن	لغتهم،	في	األصوات	علماء	ل

هام	ومالحظات	مخارجها،	حسب	المـاد	غزير	وبحثا	الحروف،	صفات	حول	ة	ة		فـي
	روسـها	ق	بمدى	الحركـات،	وبـاعتالل	ج		صحيحة	تتعلّإدغام	الحروف،	ومعلومات	
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الد	األلسن	مختلف	إلى	وإشاراتالص	وخصائصها	.24وتية"ارجة		إلى	الباحث	رجع	كما
صوتي	غربيون،بحوث	باحثون	أنجزها	عديدة	ة	فلقد		ـ 	اًذكر	كانتينو	ثالثة	وعشرين	كتاب

اللغوي	المستشرقين	أعمال	ة،من	اختص	التي	األصوات	بعلم	ت		تضـم	أو	العربـي،	نت
مقدصوتي	ماتمهم	عامة	منذ	صدرت	ة	)م1855(	ىحتّ	1937(	25.")م		ـ ذي	وقـد	.	ل

ثري	بقائمة	كتابه	تفيدالباحث	والمراجع،	المصادر	لهذه	ة	-	شك	بال		-		حقل	في	الباحث
الصوتيالعربي	ةات��.��

2�-�ة�القديمة�والحديثة:االهتمام�باللهجات�العربي				درايـة	علـى	الباحث	كان	فقد
العربي	باللهجات	كبيرةقديم	اهة	وحديث			باللغـة	اللهجـات	تلك	يربط	أن	جاهدا	حاول	ها،

قُالعربي	درجة	في	ويبحث	الفصحى،	ة		ذلـك	بين	وربط	عنها،	بعدها	أو	ربها	-			كمـا
المحد	الباحثون	يفعل	–ثون		التّ		األسباب	وبينواالجتماعي	اريخيةوالجغرافي	ة،	ة		التـي

ظهورهاأد	إلى	ت		رقعة	تناولها	التي	الحديثة،	اللهجات	شملت	وقد	من	واسعة		الـوطن
	الذين	سبقوه	في	هذا	المجال.قـال:	ا	قاله	الباحثون،	واستفاد	مم	العربي	مشرقا	ومغربا

	)م1855(	سـنة	)	Wallin	/فلـين	(ولقد	كانت	دراسات	المستشـرقين	األلمـانيين	:			"
		1861(	سنة	)Lepsius/لبسيوس(و	)م1860(	سنة)	Bruke/بروكه(و دراسـات		م)

	سبة	إلى	علم	األصـوات	بقولـه:		ة	بالنّراسة	اللهجيية	الدن	أهم.	وبي26من	هذا	القبيل	"
الز	من	الحقبة	تلك	نفس	وفي"تقد	منالعربي	األلسن	في	البحوث	متالد	ة		تقـد	ارجـة	ما
عد	األصوات	علم	منه	جديدة"أفاد	معطيات	27ة.		

ع	لمحـاور	الكتـاب			المتتب�ة:وتيراسة�الصفها�في�الدالتي�وظّ=�مناهج�البحث�3
أن	يلحظ	اللغوي	األصوات	دراسة	في	استعان	الباحث				المـنهج	هـي:	منـاهج	بثالثة	ة

فاستعمل	المـنهج	الوصـفي	بصـورة					.اريخي،	والمنهج	المقارنالوصفي	والمنهج	التّ
ـ	ة	إحداث	األصوات	طق،	وكيفيواضحة	في	وصف	أعضاء	جهاز	النّ اللغوي		وفـي	ة،
ى	اريخي	فيتجلّا	المنهج	التّوهذا	ما	رأيناه	سابقا.	وأم	تناول	مخارج	الحروف	وصفاتها،

الص	وصفها	التي	الحروف،	بعض	عند	وقوفه	فيوتيبكيفي	قديما	العرب	ون	ـ نطقي	ات	ة
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خاصالكيفي	هذه	ولكن	تُة،	تعد	ولم	اندثرت،	قد	اتالعربي	اللغة	في	سمع		فهـو	الحديثة،	ة
ـ		"	:على	سبيل	المثال	يقول العربي	الحـروف	نظام	على	طرأت	لقد		القديمـة	ة	-			كمـا

ـ		–وصفناه	 العربي	األلسن	مختلف	في	وذلك	مختلفة،	وتغييرات	تحويراتالد	ة		ارجـة
حاة	العرب،	ومنسوب	عنـدهم	إلـى			حويرات	ما	هو	قديم	معروف	عند	النّومن	هذه	التّ

الد	األلسن	بعض	في	موجودة	كانت	التي	ارجة،	بالعكس	هو	ما	أيضا	ومنها	عصرهم،
ر	وقع	فـي	مراحـل	اللغـة				ر،	تطوطو.	فهو	يشير	إلى	نوعين	من	الت28ّأحدث	بكثير"

العربي	ـ الس	مالحظاته	ومن	الحديثة.	مراحلها	في	وقع	وآخر	القديمة،	ة			هـذا	فـي	ديدة
الض	صوت	اختفاء	عن	أثبته	ما	النّالجانب	من	القديمة	ادالص	ظام		ـ العربي	للغـة	ة.وتي	

نعزال	وذلـك	بـأن	اخـتلط				اد،	الذي	كان	حرفا	م"وقد	اضمحل	أيضا	حرف	الض	قال:
ـ		29ة."ة	من	نظام	اللغة	العربيفانعدم	بذلك	وجود	حرف	ذي	زائدة	انحرافي	بالظاء، وأم	ا

مقارنة	في	يعتمده	الباحث	كان	ما	فكثيرا	المقارن	المنهج	عن	ذات	ثالثة				فهـو	أبعـاد،
العربي	اللغة	أصوات	التّيقارن	ببعض	الفصحى	ةاللهجي	تارة،أديات	القديمة	ة			وبـبعض

األدائي	أخرى.الوجوه	تارة	الحديثة	ة				ـ العربي	الحـروف	نظـام	على	طرأت	لقد	قال"	ة
ـ		القديمة، العربي	األلسن	مختلف	في	وذلك	مختلفة،	وتغييرات	تحويرات	وصفناه	كما	ة

التّالد	هذه	ومن	هوارجة،	ما	حويرات	النّ	عند	معروف	قديم		العـرب	،حـاة			ومنسـوب
الد	األلسن	بعض	إلى	ارجة،عندهم	عصرهم	في	موجودة	كانت	التي				هـو	مـا	ومنها

ض	إلـى		عـر	غييرات	عنـد	التّ	حويرات	أو	التّبالعكس	أحدث	بكثير،	وسندرس	هذه	التّ
		.30األصوات	صوتا	صوتا."

ـ		جانب�تحديد�المفاهيم�وضبط�المصطلحات:�-�4 الص	المفاهيم	يحدد	فالباحثوتي	ة
على	خالف	ما	نراه	عند	بعـض	البـاحثين	العـرب					دقيقا،	اعلمي	التي	يتناولها	تحديدا

بأنّالمحد	األصوات	لعلم	كتحديده	ودقيقة	موجزة	وتحديداته	ه:ثين،				أصـوات	دراسـة"
ه:"علم	يدرس	األصوات	مـن		وتحديده	لعلم	وظائف	األصوات	بأنّ.	31الكالم	المنطوق"

		.		32حيث	وظائفها	في	االستعمال	اللغوي"
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وأم	المصطلحات	جانب	فمصطلحاتها	عنده		يميل	وهو	غالبا،	–دقيقة			لكثيـر	خالفا
فـي		ه	دقيق	راثي،	ويرى	أنّإلى	استعمال	المصطلح	التّ	-	ثين	المحدالباحثين	العرب	من	

أو		في،	أو	االنغالقـي،	أو	الوقْ	طلق	عليه	بعضهم	االنفجاري،ديد	يوت	الشّ.	فالصالغالب
ديد	وهو	مصطلح	الشّل	اآلني.	غير	أن	جان	كانتينو	فض	االحتباسي،	أو	االنسدادي،	أو
ويعني	االنغالقي،	أي	انغالق	مجـرى			،Occlusivليزي	عنده	ترجمة	للمصطلح	اإلنگ

ثم	الهواء	عب	ما	وهو	انفتاحه،الص	(يمنع	سيبويه	عنه	ر			ويـرى	فيـه)	يجري	أن	وت
أن	كاتنينو	يواف	المصطلح	هذا		الشـد	مصـطلح	ق		ـ تام	موافقـة	ة					مصـطلح	مثلمـا	ة

Spirantisme	الر	33خاوة"يوافق.		

بعض		وردت	في	كتاب	جان	كانتينو	رابعا:�بعض�اآلراء�التي�تحتاج�إلى�مناقشة:
إم	مناقشة،	إلى	تحتاج	اآلراءألن	ا	صح	قد	العلمي	عبرالبحث	حها	الز	ـ وإم	من،ألن	ا	
							احبها،	ويمكن	أن	نجمل	هـذه	اآلراء	لم	يترو	فيها	ص	،راثفيها	أحكاما	جاهزة	على	التّ

		فيما	يلي:

1	-	بأن	القول	النّالص	ظامالعربي	للغة	وتيم	ةكو			حرفـا.	وعشـرين	ثمانيـة	من	ن						
حتويـة	علـى	نظـام	ذي	ثمانيـة					ة	تبدو	لنا	منذ	نصوصها	األولى	مالعربي	إن"	قال:

قـال	سـيبويه:	"				.يثبتان	خالف	ذلـك	سيبويه	وابن	جني	غير	أن		34وعشرين	حرفا."
العربي	حروف	حرففأصل	وعشرون	تسعة	ة	"35"اً	جني:	ابن	وقال	أ.	أن	علـم			أصـول

ها	ه	كـان	يعـد		اس،	فإنّا	أبا	العبة	تسعة	وعشرون	حرفا...إلّحروف	المعجم	عند	الكافّ
	لها	الباء	ويدع	األلف	من	أولها،	ويقول	هي	همزة	والويجعل	أو	ثمانية	وعشرين	حرفا

ها	مـع		ة،	فـال	أعتـد		ستقرعلى	صورة	واحدة،	وليست	لها	صورة	م	تُبثْتكتب،	وال	تَ
ـ		 العب	أبـو	إليه	ذهب	الذي	وهذا	معروفة.	محفوظة	أشكالها	التي	الحروف،		غيـر	اس

مرضي	36عندنا"ويوض	.	جني	ابن	ح	أبي	لرأي	رفضه	سببالعبالمبر	اس	فيقـول:	د		"
فأمالعب	أبي	إخراج	ا	الهمزة	بأنّاس	ذلك	في	واحتجاجه	الحروف،	جملة	من		تثبـت	ال	ها

أن	وذلك	بشيء،	فليس	صورتها،	إنّ	الحروف	هذه	جميع	لما	واعتدادها	إثباتها	وجب	ما
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.	37والهمزة	أيضا	موجودة	في	اللفـظ	"	،�الخطّ،	الذي	هو	قبل	اللفظ�كانت	موجودة	في
وباعتبـار	الوجـه			فالحروف	باعتبار	الوجه	المنطوق	للغة	تسعة	وعشـرون	حرفـا،			

ة	بهـا		ة	خاصالهمزة	ليس	لها	صورة	خطي	ألن	المكتوب	هي	ثمانية	وعشرون	حرفا،
كبقي	تُكتب	بل	الحروف،	الياءة	وعلى	الواو	وعلى	األلف	على					فـي	فهـي	ذلـك	ومع

		والمنطوق	أصل	للمكتوب.	طق،الث	صوت	واحد	في	النّحاالتها	الثّ
2	-	أن	الباحث	يرى	النّ	لم	العرب	مصطلحاًحاة	يعرفوا	صوتي			داللتـه	فـي	يوافق	ا

حاة	العرب	لم	يكن	لديهم	مصطلح	النّ	قال:"	ويبدو	أن	phonétique،المصطلح	األجنبي	
فلم	يعتبروا	دراسة	أصوات	اللغة	قسما	مـن	أقسـام					phonétiqueيوافق	كلمة	"فونتيك

حـو		النّ	ة	عندهم	فصال	رابعا	وأخيرا	فـي	حو	الكبرى،	كما	نفعل	نحن،	على	أن	ثمالنّ
سم	الزمخشري	،المشتركاه					هـذا	وفـي	والحـرف،	والفعل	االسم	فيه	يشترك	ما	أي

الص	المسائل	ألكثر	دراسة	الفصلوتياهتم	التي	أخرى."ة،	مسائل	جانب	إلى	بها،	38وا	.
أن	هي	والحقيقة	النّبتسمي	العلم	هذا	عرفوا	قد	العرب	حاة			ابـن	أورد	فقـد	وبمحتواه،	ته

تسمي	جني	هذا	العلمة	فسم	.علم�األصوات�والحروفاه	قال:	"		هـذا	من	القبيل	هذا	ولكن
.	39غم	"عة	األصوات	والنّبصنْ	ومشاركةٌ	قٌلُّعله	تَ	،علم�األصوات�والحروفالعلم	أعني	

ة	المنطوقة	بالفعل،	ويعنـي	بـالحروف			وتيالص	ه	كان	يقصد	باألصوات	العناصرولعلّ
الص	الوحداتوتيالمجر	ةورب	دة.	أنّما	إلى	الباحث	فيه	وقع	الذي	الوهم	هذا	يعود	كتب	ه

ـ	1960كتابه	في	سنة:	 يومئـذ			اللسـاني	العربـي			راثم،	وكانت	معظم	مصادر	التّ
يد	إليها	تصل	لم	مخطوطة،	التّوأم	بعد.	حقيقفإن	العلم،	هذا	مضمون	حيث	من	ا		أهـم	

ـ		صت	فصوال	للدكانتينو	في	كتابه	خص	حو	التي	اعتمدهامصادر	النّ الص	وتيةراسـة	
سيبويه.وأو	كتاب	لها		
3	-	أن	الباحث	يرى	النّ			الحـرف	بـين	الفرق	أحيانا	عليهم	يلتبس	كان	العرب	حاة
الصالص	والحرف	امت،	ـ العربي	الكتابة	نظام	إلى	ذلك	ويعزو	ائت،			يجعـل	الـذي	ة،

الكاتب	أحيانا	يستغني	عن	كتابة	رموز	الحركات.	قال:"	وهكذا	فبالرغم	من	وجود	اسم	
	ننا	القـول	بـأن		مكه	يفإنّ	صامتة،	واسم	للحرف،	وهو	لفظ	تة،صوحركة	وهو	لفظ	ملل
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العربي	الكتابة	الشّنظام	بعض	طمس	قد	النّة	عند	يءاألساسي	المقابلة	معالم	العرب	حاة	ة
التي		،ةة	الرئيسيعيرون	هذه	المقابلة	األهميطمسا	جعلهم	ال	ي	،بين	الحروف	والحركات
ثبـت		ع	أقوال	علماء	األصوات	العرب	القدامى	يتتب	أن	.	غير40تكتسي	بها	في	الحقيقة	"

	بين	الوجه	المنطوق	والوجـه	المكتـوب	للغـة				زون	بوضوح	تامفهم	يمي	خالف	ذلك،
إذ	يعنـون	بهـا	الحركـة					ومفهوم	الحركة	عندهم	باألساس	هو	مفهوم	فيزيولـوجي،	

ـ	ا	تسمية	الرطق،	وأمم	أثناء	النّالفيزيولوجية،	التي	ينجزها	المتكلّ ي	بالحركـة		مز	الخطّ
	أي	بقولهـا:	قت	الباحثة	بشرى	حسين	علي	على	هذا	الرفهو	من	باب	المجاز.	وقد	علَّ

وأرى	أن	معالم	المقابلة	بين	الحركات	والحروف	يعكسها	رسوخ	مفهوم	المصـطلحين		"
وصامتة،مصو	تة	النّ	عند	مبكّواستقرارها	مرحلة	في	العرب	41رة."حاة.					
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				الخاتمة:
	يتبي	األخير	ُأوفي	الذي	كانتينو،	جان	كتاب	قراءة		خالل	من	لنا	لّن			فتـرة	فـي	ف
الستينيأن	العشرين	القرن	من	ات	يعد	الكتاب	هذا	أهم	من				ـ الص	فـي	المراجـعوتي	ات

العربيسب	صاحبه	وكان	التّة،	في	رائدة	دراسة	تقديم	في	اقا		ـ العلمي	بالمفـاهيم	ةعريف		
الد	عليه	اشتمل	التيالص	التّرس	إلى	عاد	العربي،	وتيالص	راث			القـديم	العربـي	وتي
ات		جديدة	في	القـراءة،	عرفهـا	الـدرس	الصـوتي					مستصحبا	آلي	ينقب	في	كنوزه،

ة	وصف	ة	فيزيولوجية	من	زاوية	وصفيوتناول	األصوات	اللغوية	للغة	العربي	الغربي،
الص	الجهاز	خاللها	منالبشري	وتي،	الص	بطريقةوتيالمحد	ثين،ين	وثم		الوقـت	في	ن

م،	كمـا	درس		حكَه	وصف	دقيق	مذاته	الوصف	الفيزيولوجي	العربي	القديم،	ورأى	أنّ
اللغوي	األصواتتاريخي	زاوية	من	ةفتتب	ة،تطو	ع			ـ العربي	اللغـة	أصـوات	ر		عبـر	ة

فكشـف			ة	مقارنـة،	ودرسها	من	زاوي	ة،ة،	التي	عرفتها	اللغة	العربياريخيالمراحل	التّ
العربي	اللغة	بين	العالقة	عن	ـ العربي	اللهجات	وبعض	الفصحى	ة		والحديثـة	القديمـة	ة	

وكانت	دراسته	فضال	عن	ذلك	من	جانب	صوتي	محض،	ومن	جانب	صوتي	وظيفي	
ثم				تركيبي.	جانب	من		
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��:مراجع�البحث

ةأوال:�المراجع�باللغة�العربي:��
ـ��	عمر	أحمد	مختار	-	 .يوت�اللغـو�دراسـة�الص�		الكتـب،	 	القـاهرة		عـالم 		مصـر	،
	؛م1425،1965دط

ـ�ر�النّطوالتّبرجشتراسر.ج.		-	 ة.�حوي�للغة�العربي			الخـانجي	مكتبـة	،نشـر		القـاهرة		
	؛م1994،	هـ1414	2مصرط
رسـالة		ة�في�دراسات�المستشـرقين.��ة�العربيطقيات�النّوتيالص�بشرى	حسين	علي.	-	
		؛م2015هـ،	1436جامعة	بغداد،	زان،	ضا	الوبإشراف	تحسين	عبد	الر	دكتوراه
د	حسن	محمـد	حسـن			:	محمتح.�.�سر�صناعة�اإلعراب)ابن	جني	(أبو	الفتح	عثمان	-	

ـ	21428ط:،	إسماعيل	وأحمد	رشدي	شحاته	عامر،	دار	الكتب	العلمية،	بيروت،	لبنـان	 	هـ
			؛م2007
د	حسن	عبد	العزيـز	وكمـال			.	ترجمة	محمراث�اللغوي�العربيالتّبوهاس	وآخرون.		-	

الس	دار	الطّشاهين	والنّالم	والتّباعة	والتّشر	القاهرةوزيع	رجمة،	،جمهوري		العربيـة	مصـر	ة	
	؛م2012	هـ1433،	2ط

ترجمة	صالح	القرمـادي،	نشـريات				ة.دروس�في�علم�أصوات�العربيجان	كانتينو.		-	
		؛ةة	واالجتماعيوالبحوث	االقتصادي	مركز	الدراسات

ـ	وشرح	عبد	الس	:تح�الكتاب.�.)سيبويه	(أبو	بشر	عمرو	بن	عثمان	-	 محم	الم	هـارون	د	
			؛دت	دار	الجيل،	بيروت،	لبنان،	دط،

	-	الر	حمعبدالحاج	ن		.	صالحبحوث�ودراسات�في�اللساني2جة.�ات�العربي	،المؤس		سـة
الوطنيالمطبعي	للفنون	ةالر	غايةة،	،	دط،	؛م2007الجزائر،	
	2ج	كوينشأة	والتّات	النّ:	حفرية�الحديثـة�قافة�العربيات�في�الثّاللسانيمصطفى	غلفان.		-	
البيضاءالد	ار	المغرب،	1ط،	هـ1427،	؛م2006،	

			؛م1980،	القاهرة،	دط،	دار	المعارف،	1ج.�المستشرقون.�نجيب	العقيقي	-	
ات�ة�فـي�اللسـاني��ة�في�مرآة�األخر:�مثل�من�صورة�العربياللغة�العربينهاد	الموسى.		-	

ة.األمريكي	المؤسالعربي	سةللد	والنّة	بيروتراسات	شر،	لبنان،	1ط،	م.2005،	
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	ة:مراجع	البحث	باللغة	األجنبي	ثانيا:�-�
-	Jean		Cantineau		Cours	de		phonétique	arabe	.Librairie	,	Klincksieck	,	

Paris.	1960؛	
-	 R	.Galisson/D.Coste	 .Dictionnaire	 de	 didactique	 des	 langue	;Hachette	

.France	.	1976؛	
-	Jean	Dubois	(et	outre)	.Dictionnaire	de	linguistique		et	des		science	du	

langage.	Larousse	.1994.�
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ا��وا�ش:

		.	402دراسة	الصوت	اللغوي،	ص:		-أحمد	مختار	عمر		-1
		.	141،	ص:	راث	اللغوي	العربيالتّ-بوهاس	وآخرون	-2
.143ص:	،	هنفس	المرجع	السابق	- 3	
.	11ة،	ص:	غة	العربيحوي	للّر	النّطوالتّ	،برجستراسر	- 4	
		.141الثراث	اللغوي	العربي،ص:	،	بوهاس	وآخرون	-5
		.145ص:		ه،المرجع	السابق	نفس	-6
		.91-	90ص:		،2ج:	،	ة	الحديثةاللسانيات	في	الثقافة	العربي،	مصطفى	غلفان	-7
		.309-308،	1ج:	،المستشرقون	العقيقي.نجيب		-8
		.7ص:	،	المترجمة،	تصدير	دروس	في	علم	أصوات	العربي	،جان	كانتينو	-9
		.237ص:		ة	في	دراسات	المستشرقين،ة	العربيطقيات	النّوتيالص	،بشرى	حسين	علي	-10
		.16ص:		ة،دروس	في	علم	أصوات	العربي،	جان	كانتينو	-11
	,	C	.Librairie	arabe	phonétique		de	Cours		Cantineau		Jean	ينظر:	-12

Klincksieck	,	Paris.	1960.	P	;	127.		
		.17ص:		،ةدروس	في	علم	أصوات	العربي،	كانتينوجان		-13
14-	الس	نفسالمرجع	ه،ابق		19ص:.		
15-	الس	نفسالمرجع	هابق	،	18ص:.		
16-	العربي	أصوات	علم	في	دروس	كانتينو.	جان	20ة.ص:.		
17-	الس	نفسالمرجع	هابق	،	31ص:.		
18-	الس	نفسالمرجع	ابق	ه،	32ص:.		
		.25ص:	ه،	نفس	ابقالس	المرجع	-19
20-	الس	نفسالمرجع	ابق	ه،	35ص:.		
21-	العربي	أصوات	علم	في	دروس	.	كانتينو	جان	76ة.ص:.		

22-	D.	Coste	Dictionnaire	de	didactique	des	Langue.	Hachette	France.	1976.				
R	.Galisson.			

		.39ة.ص:	دروس	في	علم	أصوات	العربي	كانتينو.جان		-23
		.11ص:	المرجع	السابق	نفسه،		-24
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يعتبر�إغناطيوس�كراتشكوفسـكي�أكبـر�مسـتعرب�فـي�تـاريخ�������ص:الملخّ
وسـية�إلـى���الروسي،�فقد�استطاع�هذا�العالم�أن�يرتقي�بالمدرسـة��الراالستشراق�

فاته�الغزيـرة�التـي���ة�الكبرى�في�العالم،�من�خالل�مؤلّمصاف�المدارس�االستشراقي
ة�اإلسـالمي��العربيـة�عريف�بالحضارة�كتاب�ودراسة�معظمها�في�الت600�ّتجاوزت�

راتشكوفسـكي�بـالعمق���عرضاً�ومناقشة�وتحليالً�وانتقاداً.�وقد�تميزت�دراسـات�ك�
ـ��والموضوعي مجمع�العلمـي��الة�واإلنصاف،�وهو�ما�أهله�ليكون�عضواً�مراسـالً�ب

العربي�بدمشق،�وقد�تنوعت�دراسات�كراتشكوفسكي،�فشملت�األدب�العربي�قديمـه��
وء�على�هذا�العالم�الكبير،�لمقاربة�وحديثه،�شعره�ونثره،�وهو�ما�دفعني�لتسليط�الض

ة�تلقي�األدب�إشكاليركيز�على�سمات�هـذا��ة.�بالتّالعربي�من�وجهة�نظر�استشراقي
��ة.ته�القرائياته،�ومنهاجيي�وآليالتلقّ

األدب�العربـي��-روسـيا��-االستشراق�-:�كراتشكوفسكيةالكلمات�المفتاحي-�
المنهج�-يالتلقّ

The summary:�
Ignaty Krachkovsky is considered as one of the greatest arabist in 

the Russian orientalism. He succeeded in lifting out the Russian 
school to the high level of the great orientalist schools in the word. He 
wrote more than 600 books and studies, most of them concern the 
presentation, the analysis and the criticism of the Arab-Muslim 
civilization. His productions are characterized by depth, objectivity 
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and neutrality, and because of what he became a correspondent 
member of the Arab and Scientific Academy of Damascus. 
Krachkovsky's studies included different fields as the Arab literature 
classical and modern, in verse and prose and this was the reason why I 
decided to shed lights on this great scholar to examine the issue of 
reception of the Arab literature from an orientalist point of view, 
focusing on its characteristics, mechanisms and its reading 
methodology. 

Key words: Krachkovsky- Orientalism- Russia- Arab literature- 
Reception-Methodology. 

��

��تقديم:

يمثّل�االستشراق�حالة�ثقافيافذة�التي�يطّل�النّة�فريدة�من�نوعها،�فهو�ة�وحضاري
رق�ولغته�وثقافته�الشّانة�منها�اآلخر�على�دية،�ومن�جملة�وسائر�منجزاته�الحضاري

��عرف�على�األدب�العربي�نصوصاً�وأعالماً�وإبداعاً.ذلك�التّ
مدارس�االستشـراق�التـي�تركـت�����وسي�واحدا�من�أهمالرويعتبر�االستشراق�

راسات�األدبيخالدةً�في�مجال�الد�ة�علـى�غـرار�االستشـراق�الفرنسـي�����بصمات
وسي�هو�االعتدال�في�الطّـرح��الرز�به�االستشراق�ليزي�واأللماني،�ومما�تميگواإلن

ـ�والموضوعي أثير�ة�(إلى�حد�ما)�في�مقاربة�اإلبداع�العربي،�بسبب�عدم�خضوعه�للتّ
��ي.پواري�المهيمن�على�االستشراق�األورالكنسي،�وبعده�عن�العقل�االستعم

)�شــيخ�م1951-1883ويعتبــر�المستشــرق�إغنــاطيوس�كراتشكوفســكي�(
جل�حياتـه�لدراسـة�األدب�العربـي�القـديم�����الروس،�فقد�سخّر�هذا�الرالمستعربين�

)�بحث�ما�بين�مقالـة�وكتـاب���600والحديث،�وكتب�دراسات�وأبحاثاً�قاربت�نحو�(
ـ�)،�و1910ي�وأبي�العالء�()،�وعن�المتنب1908فكتب�عن�أبي�العتاهية�( نفرى�الشّ

انيا�پفي�إس�ةالعربي)،�وعن�الحضارة�1930)،�وعن�بالغة�قدامة�بن�جعفر�(1914(
��)،�وغيرها.1940عر�العربي�في�األندلس�(الشّ)،�وعن�1937(
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ـ� ي�وسأحاول�أن�أقوم�في�ورقتي�باختراق�العقل�االستشراقي،�ورصد�حالة�التلقّ
ة�لدى�كراتشكوفسكي�ات�القرائيقدي�للمنجز�األدبي�العربي،�من�خالل�رصد�اآلليالنّ

ص�األدبي�العربي�في�االستشـراق��النّي�ة�المنهج،�والكشف�عن�مالمح�تلقّومركزي
الرة�واصـفة�تسـمح�للقـارئ�بمعرفـة�����وسي.�في�سبيل�الوصول�إلى�قراءة�نقدي

قد�االستشـراقي�وعالقاتـه�باإلبـداع����النّة�واألنساق�المتحكّمة�في�قديالنّالمرتكزات�
��العربي.

نبذة�عن�االستشراق��ل:المطلب�األواالستشراق/يعتبر��وسيالر)Orientalism�(
ولذلك�لم�يرد�هذا�المصطلح�أبـداً�فـي�����ة�طارئة�في�العالقات�بين�األممثقافي�حالة

بالحديث�فـي���يكتفي-مثال–القديمة،�فابن�منظور�في�لسان�العرب��العربيةالمعاجم�
مس�تشرق�شـروقاً:�طلعـت،���الشّفيقول:�"شرقت��اتهاة�(شرق)�عن�بعض�مشتقّماد

ـ�شريق:�األخذ�فـي�ناحيـة���واسم�الموضع�المشرق،�والجمع�أشراق،�والتّ .�رقالشّ
��رق".الشّرق،�أو�أتوا�ناحية�الشّوشرقوا:�ذهبوا�إلى�

ـ�الشّوال�يقصد�ب هـذه���رق�في�مصطلح�االستشراق�داللته�الجغرافي�ة�فقـط،�ألن
اللة�نسبيلة،�فكّل�ما�هو�شرقالدباعتبارٍ�من�االعتبارات�يمكن�وصفه�بأنّه��ة�ومتحو

رق�والغـرب�لـيس���الشّو�جنوب�مثالً،�فالحاجز�بين�غرب�باعتبارٍ�آخر�أو�شماٌل�أ
لذلك�فموضوع�االستشـراق�هـو�اإلنسـان����دائماً�جغرافي�،وحضاري�ا�ولكنّه�ثقافي

.�وعلى�هـذا�األسـاس���من�ثقافة�ودين�ولغة�وأدب�وحضارة�رقي�بما�يختص�بهالشّ
أسـلوب�مـن����د�سعيد:�"االستشراقُالشّرق�والغرب،�يقول�إدوارمايز�بين�يحصل�التّ

��.)1(الغرب"رق�وفي�معظم�األحيان�الشّالفكر�قائم�على�تمييز�وجودي�ومعرفي�بين�
)�الـذي��Arabismفالتّباين�المعرفي�جعل�البعض�يفضل�مصطلح�(االستعراب/�

ال�يطرح�مشكلة�جغرافية،�خصوصاً�أن�المهتمين�بالحضـارة�العربيـة�اإلسـالمية����
إالّ�أن�شيوع�مصطلح�االستشراق�وذيوعه�في�يتوزعون�على�جهات�العالم�األربع،�
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كتابات�الباحثين�ودراساتهم�يدفعنا�إلى�التّمسك�به�واستخدامه�في�هذا�البحث،�دفعـاً��
��لاللتباس�االصطالحي�الذي�قد�يضلّل�القراء.

وتعود�بواكير�الحركة�االستشراقية�إلى�القرن�الثّـامن�المـيالدي�عقـب�فـتح�����
هـ)،�مثلما�يقول�أحمـد�سـمايلوفيتش؛�"وذلـك����92م/711المسلمين�لألندلس�سنة�(

لحتمية�استعراب�بعض�العناصر.�بسبب�رغبتها�في�فهم�عقليـة�الفـاتح�وأفكـاره����
،�وكان�تعلّم�اللغة�)2(واتّجاهه�وسبب�قوته�وتفوقه،�ودستوره�وعقيدته�وفلسفته�وأدبه"

ألمانيا�وهولنـدا��العربية�من�بعض�النّخب�في�فرنسا�وبريطانيا�وإيطاليا�(الفاتيكان)�و
مدخالً�للتّعرف�على�ثقافة�العرب�وعلى�الدين�اإلسالمي،�فترجمت�معـاني�القـرآن���
إلى�الالتينية�في�القرن�الثّاني�عشر�الميالدي،�وتوالى�االهتمام�بثقافة�الشّـرق�فـي���
مجاالت�اللغة�والدين�والفنون�وغيرها،�لمقاصد�علمية�طـوراً�ومقاصـد�تآمريـة����

ليتحول�هذا�االهتمام�الحقاً�إلى�منظومة�فكرية�وثقافية،�تجسدت�فـي��راً�كثيرة،�اأطو
��العديد�من�المعاهد�ومراكز�البحث�الغربية�المتخصصة�في�الشّأن�العربي�اإلسالمي.
وعلى�هذا�المنوال�نشأ�االستشراق�في�روسيا؛�متّكئاً�على�عالقة�وطيدة�بالعـالم��

ي�العهد�العباسـي�تشـمل�الكثيـر�مـن�����اإلسالمي،�فقد�كانت�اإلمارات�اإلسالمية�ف
الجمهوريات�اإلسالمية�التي�أصبحت�تحت�السيطرة�الروسية�إبان�فتـرة�االتّحـاد���

كستان،�وأذربيجـان،�وكزاخسـتان���پم)،�على�غرار�أوز�1991-1922السوفياتي�(
وطاجكستان،�وتركمانستان،�غير�أن�التفاعل�الثّقافي�بين�الروس�والمسلمين�تـأخّر��

م)�عـرش��1725-م1672(�بطرس�األولاية�القرن�السابع�عشر�عندما�تولّى�إلى�غ
م�إصـدار��1716روسيا�القيصرية،�وبدأ�عملية�تحديث�شاملة،�كان�من�ثمراتها�سنة�

مرسوم�يقضي�بإرسال�خمسة�شبان�من�موسكو�إلى�بالد�فارس�لتعلّم�اللغات�التّركية�
وأعقـب���..)3(والعربية�والفارسية،�لتتلو�هذا�المرسوم�مراسيم�أخرى�في�هذا�االتّجاه

م�كبير�باإلسالميات،�وبمختلف�فروع�الثّقافة�الشّرقية،�فتمت�ترجمة�معاني�ذلك�اهتما
)�ة�على�يدوسيوسنيكوف�/پالقرآن�الكريم�إلى�الرPosnikovعن�اللغة��1716)�سنة�
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م،�ثـم�(كولمـاكوف���1790)�سـنة��Vrryovkinالفرنسية،�ثم�ترجمها�(فيريـوفكين/�
/Kolmakovوس�����م،�وهو�ما�شكّل�إلهاما1972ً)�سنة�ا�ألميـر�الشّـعراء�الـرقوي

م،�فكتـب�سلسـلة�قصـائده����1837)�المتوفّى�سنة� A.Puchkin(ألكسندر�بوشكين/
المشهورة�(قبسات�من�القرآن)�التي�عالج�فيها�شعرياً�نصوصاً�من�ثالث�وثالثـين��

��.)4(سورة�قرآنية
فهذه�المعطيات�تؤكّد�أن�البداية�الحقيقية�لالستشراق�الروسي�تعود�إلـى�القـرن���
الثّامن�عشر،�الذي�تحول�فيه�االهتمام�بحضارة�اإلسالم�ولغته�وثقافته�جـزءاً�مـن���
المنظومة�التعليمية�للنخب�في�روسيا،�مثلما�تشير�إلى�ذلك�الباحثة�مكارم�الغمري�إذ�

ى�لميالد�االستشراق�في�روسيا�بالربع�األول�مـن��تقول:�"ارتبطت�المحاوالت�األول
م�أكاديميـة��1724القرن�الثّامن�عشر،�وذلك�حين�أسست�في�بطرسبرج�في�عـام��

علمية�كان�لها�فضل�اإلشراف�على�إصدار�الدوريات�التي�تُعرف�بالشّـرق،�كمـا���
العربية�م)�محاوالت�لتدريس�1796-1762بذلَتْ�في�عهد�القيصرة�يكاترينا�الثّانية�(

وقد�اضطلعت�بهذا�الدور�المدرسة�المتوسطة�فـي�مـدينتي�����في�المناطق�اإلسالمية
��.)5(قازان�واسترخان"

وتعتقد�مكارم�الغمري�أن�العالقة�الثّقافية�بين�العرب�والروس�بدأت�في�القـرن��
التّاسع�الميالدي�واتّسمت�بالنّضج�في�القرن�التّاسع�عشر�الميالدي،�متحدثـة�عـن���

��ث�مراحل�أساسية�في�هذه�العالقة،�وهي:ثال
��:�االستقبال�والّتلقي�من�خالل�الوسائط�التّالية:المرحلة�األولى -1
 العالقات�التّجارية؛ -

الرحالت:�حج�المسـيحيين�إلـى�القـدس،�الرحالـة،�البعثـات�العلميـة������� -
 ؛والدبلوماسية

 االستشراق�العلمي؛ -
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 التّرجمات؛ -

 الصحافة. -

االستيعاب؛�متمثّالً�في�التّفاعل�بـين�العناصـر�العربيـة����:�المرحلة�الثّانية�-2
��وظروف�القرن�التّاسع�عشر�واحتياجات�تطور�األدباء�الروس.

:�االنعكاس�والتأثير�الذي�يظهر�بوضوح�فـي�أدب�القـرن���المرحلة�الثّالثّة�-3
��.)6(التّاسع�عشر،�وبخاصة�في�إنتاج�أدباء�الحركة�الرومانتيكية

��:روسيمراكز�االستشراق�ال
لقد�كانت�الرغبة�في�تأسيس�كليات�ومعاهد�تُعنى�باالستشراق�في�روسيا�حلمـاً��

م�تاريخ�صدور�ميثاق�الجامعات�الذي�سمح�بتدريس�اللغات�الشّرقية�1804إلى�غاية�
في�برنامج�المدرسة�العليا،�وتأسست�تبعاً�لذلك�أقسام�للغات�الشّـرقية�فـي�المـدن����

��لمقدمتها�بطرسبرغ�(لينينغراد)�التي�صارت�مركزا��المختلفة��وفي
.�ليتوالى�إنشاء�المدارس�ومراكز�األبحاث�االستشراقية�)7(الستشراق�في�روسيا

ا�الشّرقية،�كأكرانيـا�وبولونيـا�والمجـر����پفي�عموم�البالد�وفي�العديد�من�دول�أور
التّـراث���وجمهوريات�ما�كان�يسمى�يوغسالفيا�وتشيكوسلوفاكيا،�تقـوم�بترجمـة��

العربي،�وبفهرسة�المخطوطات،�وتعلّم�اللغة�العربية،�وتعمل�علـى�فهـم�الثّقافـة����
اإلسالمية،�كما�نبغ�في�هذه�البلدان�عدد�من�المستشرقين�المتخصصين�المرمـوقين،��
مثلما�يؤكّد�ذلك�الباحث�عبد�الرحيم�العطاوي�الذي�يقول:�"إن�المدارس�االستشراقية�

ها�شأن�نظيراتها�الغربية�أنجبت�العديد�من�العلماء�الذين�كانـت��في�هذه�البلدان،�شأن
لهم�إسهامات�كبيرة�في�هذا�الفرع�من�المعرفة�ال�تقّل�أهمية�عن�إسهامات�زمالئهم�

��.)8(الغربيين"

لقد�سمح�انفتاح�روسيا�القيصرية�على�العالم�باستضافة�العديـد�مـن�البـاحثين����
يراد�الكتب�والقواميس�ذات�الصلة�بموضوع�المهتمين�بالدراسات�االستشراقية،�واست
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االستشراق�باإلضافة�إلى�إدراج�اللغات�الشّرقية�والثّقافة�العربية�في�مقررات�بعض�
��:)9(الجامعات�والمراكز�العلمية�الروسية�مثل

��:جامعة�خاركوف�-�1

م�علـى�يـد1805���في�هذه�الجامعة�تأسست�أول�شعبة�لالستشراق�بروسيا�سنة�
الذي�تولّى�تدريس�اللغات�السامية،�مع�تركيـز�� )،�J.G.Bärendtبيريندت�(األلماني�

واضح�على�اللغة�العبرية،�وتجاهل�للغة�العربية،�ليقوم�فيما�بعد�عالم�ألماني�آخـر��
)�بتدريس�الثّقافة�العربية،�لكن�االهتمـام��مRommel)�،(1781-�1859هو�روميل�(

م�عندما�أظهـر��1829وعشرين�سنة�إلى�غاية��باللغة�العربية�وتاريخها�توقّف�خمساً
)�اهتماماً�أكبر�باللغـة�العربيـة���Dorn)�،(1805-�1881الباحث�األلماني�(دورن�/

وبسائر�اللغات�الشّرقية�كالفارسية�والعبريـة�القديمـة�والسنسـكريتية�والحبشـية�����
��والتّركية.

��جامعة�قازان:�-�2

روسيا،�فقد�انطلقـت�الدراسـات����تعتبر�من�المؤسسات�االستشراقية�الرائدة�في
م،�وساعدها�في�ذلك�توفّر�جامعتها�على�مطبعـة�مجهـزة���1807الشّرقية�بها�سنة�

م،�وهو�ما�مكّنها�من�طبع�العديـد�مـن�الكتـب����1802بالحروف�العربية�منذ�عام�
وقد�كان�لهذه�المدرسة�الواقعة�في�إقليم�(تترستان)�عالقات�بحثية���بالحرف�العربي

بية،�وفي�هذه�الجامعة�أنجـزت��پع�العديد�من�المراكز�االستشراقية�األووأكاديمية�م
الكثير�من�البحوث�ذات�الصلة�باللغة�العربية�وبالثّقافة�والتّاريخ�اإلسالميين،�ومـن��

)�واأللمـاني�اآلخـر���مFrähn( )1782-�1851أبرز�أعالمها�العالم�األلماني�(فرين/
)،�باإلضافة�إلى�كاظم�بك�وبيريزين�اللذين�مGottwaldt )�،1813-�1897(غوتولد/

��انتقال�إلى�جامعة�سان�بيترسبورغ.

��
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��:جامعة�موسكو�-3

م�علـى�يـد1811���فتحت�شعبة�الدراسات�االستشراقية�في�جامعة�موسكو�سنة�
م)،�الـذي�درس�الثّقافـة���1842-مBoldyriyev،( )1780األسـتاذ�(بولـديرييف�/��

يـد�المستشـرق�الفرنسـي�(سيلفيسـتر�دو�����العربية�في�ألمانيا�وفي�فرنسـا�علـى���
)،�وقد�أدرك�بولديرييف�أن�نجاح�عمله�مرهون�بتوفير�الكتـب��S.De Sacyساسي/

فأنشأ�مطبعة�بحروف�عربية�وشرع�في�إعداد�الكتب�في�مختلف�الفنـون،�أهمهـا���
كتابه�في�نحو�اللغة�العربية،�وكتابه�الثّاني�في�مطالعة�النّصوص�العربيـة،�اللـذين���

��عقود�أهم�مرجعين�لطالب�اللغة�العربية�وآدابها�في�روسيا.��ظالّ�ل
وقد�تمكّن�بولديرييف�من�تكوين�جيل�من�المستشرقين�الذين�واصـلوا�رسـالته���
وعملوا�على�نقل�المنجز�الثّقافي�العربي�إلـى�اللغـة�الروسـية،�علـى�(غـرار������

ــوف/ ــين�/م1858-مKorkunov)�(1806كوكون  )،Oznobichin)،�و(أوزنوبيش

��).م1804-1877(
��:��جامعة�فيلنيوس�-4

)�مدينة�صغيرة�غير�أن�قربها�مـن�بولونيـا�جعـل����Vilniusرغم�أن�(فلنيوس/
جامعتها�تتأثّر�بالجو�االستشراقي�في�بولونيا�المجاورة،�وهي�جامعة�عريقـة�فـي���

)�من�أهم�شخصياتها�م�1773-1579روسيا،�تستمد�جذورها�من�أكاديمية�فيلنيوس�(
)،�الرجل�الذي�أنصف�اللغة�م1848-مBobrovskiy)�،(1784بوبروفسكي�/العلمية�(

،�غيـر�أن�رئاسـة���م1823العربية�ودافع�عنها،�وقدم�تقريراً�علمياً�يؤكّد�ذلك�سـنة��
الجامعة�فصلته�عن�العمل�بدعوى�أن�آراءه�ال�تتمشى�وتوجهات�الجامعـة،�التـي���

سامية،�فقد�تعرض�للتّضييق�وسجِن�كانت�تعتقد�أن�اللغة�العبرية�هي�أصل�اللغات�ال
في�أحد�أديرة�الرهبنة�ولم�يعد�إلى�وظيفته�إالّ�بعد�تغيير�آرائه�العلمية.�وقد�أغلقـت��

م�لينتقل�معظم�علمائهـا�إلـى�العاصـمة�سـان�����1832جامعة�فيلنيوس�أبوابها�سنة�
��يترسبورغ.پ
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��:جامعة�سان�بيترسبورغ-5
ة�فـي�الدراسـات�االستشـراقية����تعتبر�جامعة�سان�بيترسبورغ�محطّة�مفصلي

��الروسية�فقد�سمحت�هذه�الجامعة�بوضـع�أسـس�متينـة�لالستشـراق�الروسـي�����
وأصبحت�واحدة�من�أهم�مدارس�االستشراق�في�العالم،�على�الرغم�من�تأخرها�عن�

تحت�اسم�(المعهد�التّربوي�المركزي)�الذي�م�1818باقي�المراكز،�فقد�تأسست�سنة�
تأسـس�المتحـف���م�1819)،�وفـي�سـنة���يترسبورغپمعة�سان�جاأطلق�فيما�بعد�(

اآلسيوي�التّابع�ألكاديمية�العلوم�حيث�تم�اقتناء�المخطوطات�العربية�والمسـكوكات��
.ة�والتّراث�اإلسالميالمختلفة�وكل�المقتنيات�ذات�العالقة�بالثّقافة�العربي��

��أعالم�االستشراق�الروس:

المتخصصـين�فـي�مجـال�الدراسـات�����استقطبت�روسيا�عددا�مـن�العلمـاء���
االستشراقية�من�ألمانيا�وفرنسا�وبولندا،�كما�تمكّنت�من�تكـوين�العلمـاء�الـروس����
وتشجيعهم�على�التّخصص�في�االستشراق،�األمر�الذي�أسهم�في�بعض�الحركة�في�

��معاهد�االستشراق�المنتشرة�في�ربوع�التّراب�الروسي،�ومن�هؤالء�نذكر:
��):مFrähn( )1782-1851/(فرين  -�أ

من�أصل�ألماني،�وهو�أول�مشرف�على�(المتحف�األسيوي)�الذي�تأسس�سـنة��
)�سـنوات،�يقـوم�بترتيـب����08،�فقد�كان�مديره�والباحث�الوحيد�فيه�لثمان�(م1819

عشرات�اآلالف�من�النّقود�الشّرقية،�وعدد�كبير�من�القطع�التي�تحمل�نقوشاً�عربية�
ة�والتّركية�من�جهـة�أخـرى��من�جهة�وتصنيف�المخطوطات�العربي10(ة�والفارسي(�

ساعده�في�ذلك�تخصصه�المعرفي�المتعلّق�بالحضارة�والثّقافة�والتّـاريخ�واآلثـار���
والنّقود،�فكان�من�أكثر�المستشرقين�صبراً�على�البحث�وإخالصاً�فيه�ووفرة�نتـائج��

دراسةً�وتحلـيالً��فنشر�عدداً�من�المخطوطات�العربية،�وألف�كتباً�عن�النّقود�العربية�
أشهرها�كتابه��(صفة�بعض�الدراهم)،�باإلضافة�إلى�األبحاث�والدراسات�في�األدب�

11(العربي(��.��
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لقد�أرسى�فرين�حجر�الزاوية�لمدرسة�علمية�متكاملة�لدراسـة�المخطوطـات���������
الشّرقية؛�حيث�أدخل�الطّباعة�العربية�إلى�المتحف،�مما�سمح�بنشـر�العديـد�مـن����

ن�بفضل�نشاطه�في�المتحف�اآلسيوي�احتـرام��ت�القديمة،�لقد�اكتسب�فريالمخطوطا
واء�بفضل�إحساسه�العلمي�وتقدير�كّل�المستشرقين�الروس�حيث�تأثّروا�به�جميعاً�س

��.)12(ثقافته�األكاديمية�العالية�المرهف�أم
��:)م1858-مSenkovskiy( )1800سينكوفسكي�(  -�ب

لبنان�فتعلّم�اللغة�العربيـة�علـى���من�أصل�بولوني،�أرسلته�جامعة�فيلنيوس�إلى�
األب�أنطوان�عريضة،�فكان�أول�طالب�توجهه�هذه�الجامعة�إلى�العالم�العربي�حيث�

،�مما�سمح�له�بفهم�الثّقافة�العربية�عن�قرب،�وعنـد�عودتـه���)13(قضى�عدة�سنوات
كتب�قصصا�عن�الشّرق�كانت�ملهمة�لألدباء�الروس،�خصوصا�ألصحاب�االتجـاه��
الرومانتيكي�السائد،�وقد�شهدت�سان�بيترسبورغ�عند�عودته�نشاطاً�استشراقياً�كبيراً�
إذ�أعطى�الدفع�الالزم�لجهود�فرين�الذي�كان�ينشط�في�المدينة�نفسها،�هذا�ولم�يترك�
سينكوفسكي�مؤلّفات�كثيرة�تعكس�نشاطه�ودوره�االستشراقي،�لكنّه�قام�بدور�كبيـر��

ووضع�البرامج�والخطط�التّعليمية�لتدريسها،�كما�اسـتطاع��في�تعليم�اللغة�العربية،�
تخريج�مجموعة�من�الباحثين�المهتمين�باالستشراق�أثناء�فترة�عمله�بجامعة�سـان��

��يترسبورغ.پ
��):م1878-مKhnikov)�،(1822(خانيكوف/�-ج�

ولد�بضواحي�بطرسبرغ،�وتعلّم�اللغات�الشّرقية�على�يد�سيكوفسكي،�رحل�إلى�
)�م1859-1845والقوقاز�وإيران؛�حيث�عين�فيها�قنصالً�بمدينـة�تبريـز�(���بخارى

وكانت�له�عناية�باآلثار�والمخطوطات�العربية،�أهدى�لمكتبة�بطرسبرغ�مجموعـة��
ليون�علـى�مصـر���پمن�نسخ�القرآن�الكريم�بالخط�الكوفي،�وصوراً�من�حملة�نـا�

م�1843رى)�باإلضافة�إلى�عدد�من�المخطوطات،�من�آثاره�(وصف�مملكـة�بخـا��
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باإلضافة�إلى�عدد�من�الدراسات�والمخطوطات�التي�نشرها،�فضال�عـن�التّقـارير���
��.)14(التي�أرسلها�إلى�وزارة�المعارف�التي�كان�أحد�مراسليها

��):��م�1930-مBarthold)�،(1869(بارتولد�/�–د�

يعتبر�أحد�أعمدة�االستشراق�الروسي�خالل�النّصف�األول�من�القرن�العشـرين��
)،�وعين�فيها�أستاذاً�لتاريخ�الشّرق�اإلسالمي�م1891جامعة�بطرسبورغ�(تخرج�من�

فكان�أول�من�درس�تاريخ�آسيا�الوسطى،�واعتنـى�بالشّـرق�اإلسـالمي،�وحقّـق�����
)�م1912المصادر�العربية�المتعلّقة�به،�وانتخب�عضواً�في�مجمع�العلوم�الروسـي�(�

وفاته.�ومن�أهم�تالمذته�الذين�تـأثّروا��ورئيساً�دائماً�للجنة���المستشرقين،�إلى�غاية�
��.)15(به،�وواصلوا�على�نهجه�زيمين،�وياكوبوفسكي،�وأومينياكوف

بحـث،�مـن�أهمهـا�����400خلّف�بارتولد�بحوثاً�ومقاالت�كثيرةً�بلغت�أزيد�من�
(تاريخ�دراسة�الشّرق�في�أوربا�وروسيا)�و(تركستان�من�الفتح�العربي�إلى�الغـزو��
المغولي)،�ونظراً�إللمامه�الكبير�بتاريخ�بلدان�آسيا�الوسطى،�اسـتدعته�الحكومـة���

إللقاء�سلسلة�محاضرات�في�جامعة�م)�1927-1926التّركية�خالل�السنة�الجامعية�(
��.)16(عنوانه�(تاريخ�التّرك�في�آسيا�الوسطى)�إسطنبول،�جمعت�في�كتاب

ية)�التي�تعطـي�األسـبقية���پوقد�تميزت�أبحاث�بارتولد�برفض�(المركزية�األور
،�فانتقد�بشدة�األفكار�العنصرية�لالستشراق�)17(ا�على�حساب�آسياپالمطلقة�سلفاً�ألور

��ي�ذات�الطّابع�االستعماري.پاألور
��:االستشراق�الروسي�في�الميزان

رغم�الجهود�الكبيرة�التي�قام�بها�المستشرقون�الروس؛�إالّ�أنّها�تبقى�ضئيلة�أمام�
ا�الغربية�والواليات�پضخامة�األبحاث�والدراسات�االستشراقية�القادمة�من�دول�أور

المتحدة،�فهي�تتفوق�على�نظيرتها�الروسية�من�نواحٍ�عـدة؛�كاألسـبقية�التّاريخيـة����
مدارسه،�واستمراريتها،�باإلضافة�إلى�غزارة�اإلنتـاج���لالستشراق�الغربي،�وعراقة
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العلمي�اآلتي�من�الغرب،�من�مؤلفات�ودراسات�متنوعة،�مستفيداً�من�الدعم�الكبيـر��
الذي�يأتيه�من�المؤسسات�الراعية�له،�كالكنيسة�والجـيش�وأجهـزة�االسـتخبارات����

ة�إلى�قـوة�الغـرب���والمؤسسات�البحثية�المختلفة�وتبرعات�الشّركات.�هذا�باإلضاف
المالية�والسياسية�وهيمنته�الثّقافية�التي�لم�تتأثر�سلباً�بالتحوالت�الكبرى�التي�مر�بها�

��العالم،�وكان�تأثيرها�السلبي�واضحاً�على�روسيا�و(االتحاد�السوفياتي).��
ويعزو�الباحث�عادل�األلوسي�سبب�تأخّر�االستشـراق�الروسـي�إلـى�تـأثره�����

ثّانية،�التي�أوقفت�عمل�المستعربين�الروس�في�أكثـر�اتجاهاتهـا���بالحرب�الكونية�ال
الجادة�والمثمرة،�وقضى�الكثير�منهم�نحبه�خالل�هذه�السنوات�وتفرغ�القسم�اآلخـر��
إلى�أعمال�أكثر�ضرورة،�كما�ضاعت�وأتلفت�وأبيدت�المئات�من�الوثائق�واألعمال�

وأثنـاء�حصـار����التي�عكف�عليها�المستشرقون�الـروس�أثنـاء�فتـرة�الحـرب����
��.��)18(لينينجراد

أما�الباحث�سعدون�الساموك�فقد�أقر�ضمناً�بضعف�حصيلة�االستشراق�الروسي�
عندما�تحدث�عن�طبيعة�العالقة�الثّقافية�بين�روسيا�والعالم�العربي�واإلسالمي،�التي�

��تتأطّر�بالعناصر�التّالية:
واإلسالمي�مع�روسيا�ضعف�العالقات�التي�كانت�تربط�بين�العالم�العربي��-1

��واالتحاد�السوفياتي.
ضعف�حركة�الترجمة�من�اللغة�الروسية�بخـالف�مـا�يكتـب�بـاللغتين������-2
ليزية�والفرنسية�على�سبيل�المثال،�فقد�كانت�اللغة�الروسية�حاجزاً�كبيراً�فـي��گاإلن

��الوصول�إلى�أعماق�الدراسات�االستشراقية�الروسية.
3-�راسات�الروس��افتقاد�الدوسية�للعمق�المطلوب،�فقد�ركّز�المستشرقون�الـر

على�المخطوطات�وما�يتصل�بها،�مع�بعض�اإلشارات�عـن�البحـوث�اإلسـالمية����
��األخرى.
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تجاهل�الكنيسة�الروسية�لكّل�ماله�صلة�بالثّقافة�اإلسالمية.�باإلضـافة�إلـى���-4
��.)19(تأثير�األيديولوجية�الشّيوعية�التي�ترفض�كل�ما�له�صلة�بالدين

��:المطلب�الثّاني
��كراتشكوفسكي�والثّقافة�العربية:�-

إذا�كانت�مدرسة�سان�بطرسبرغ�أهم�مدارس�االستشراق�الروسية،�وإحدى�أهم�
)�����I.Kratchkovskiكراتشكوفسـكي�/�المدارس�في�العالم،�فإن�العـالم�واألكـاديمي�(��

الكبيـرة���)�أهم�مستشرقي�روسيا�على�اإلطالق،�نظـراً�لمعرفتـه��م1883�-1951(
بالتراث�العربي�وصالته�الوثيقة�بالمؤسسات�األكاديمية�العربية،�وغـزارة�إنتاجـه���

��العلمي�في�المجال�االستشراقي.
م�بمدينة�(ويلنا�1883مارس��4ولد�إغناطيوس�يوليانوفيتش�كراتشكوفسكي�في�

/Vilnaفق�)�عاصمة�ليتوانيا�القديمة؛�حيث�كان�والده�مديراً�لمدرسة�المعلمين،�ثم�را
عائلته�إلى�طشقند،�التي�تعلّم�فيها�اللغة�األوزبكية،�وهناك�عاين�المساجد�واألسـواق��
الشّرقية�وتنوع�الطّوائف�واختالف�األلبسة،�ليكتشف�في�هذه�المرحلة�المبكرة�مـن��

م�دخل�كراتشكوفسكي�المدرسة�اإلعدادية�1893عمره�ميوله�نحو�الشّرق.�وفي�سنة�
زداد�حبه�للشرق،�وقويت�رغبته�في�تعلّـم�اللغـة���م�حيث�ا1901وتخرج�فيها��سنة�

العربية،�لييدأ�في�مطالعة�كتب�المشرقيات�خصوصـاً�للمستشـرق�الفرنسـي�(دو����
م�إلى�قسم�اللغـات�الشّـرقية�فـي�جامعـة�����1901)�لينتسب�سنة�De Sacyساسي/

لينينغراد،�فقضى�أربع�سنوات�في�دراسة�اللغـات�العربيـة�والفارسـية�والتّركيـة�����
��والتترية�وبعض�اللغات�السامية�كالعبرية�والحبشية�القديمة.

ــد�/����� ــة�(بارتول ــذه�المرحل ــي�ه ــاتذته�ف ــم�أس ــن�أه )�Bartoldوم
)،�باإلضـافة�إلـى�بعـض����Rosen)�و(فيكتور�روزن/Veselovskiو(فيسيلوفسكي/

العلماء�العرب�المقيمين�بروسيا�مثل�فضل�اهللا�صروف،�وأنطون�خشـاب،�لينـال���
ادة�الجامعية�عقب�إنجاز�رسالته�عن�الخليفة�المهدي�العباسـي.��كراتشكوفسكي�الشّه
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إلى�المشرق�العربي�أين�قضى�سنتين�بين�سـورية�وفلسـطين���م�1908لينتقل�سنة�
ومصر،�زائراً�للمكتبات�مترددا�على�الجوامع،�متّصال�بكبار�علماء�اللغـة�أمثـال���

لينو�جرجي�زيدان،�أحمد�زكـي�باشـا�واألسـتاذ�بجامعـة�القـاهرة�(كـارلو�نـا�������
/C.Nallino��.كاكيني،�ولويس�شيخووخالد�الس�،(��

وبعد�عودته�إلى�بالده�أصبح�كراتشكوفسكي�مديراً�لمكتبة�فرع�اللغات�الشّرقية�
م�عضـوا1921��ً،�ومعلماً�لمادة�العربيات.�لينتخب�سـنة��م1910في�كلية�لينينغراد�

راسـال�فـي���م�انتخب�عضواً�م1923عامال�في�أكاديمية�العلوم�الروسية،�وفي�سنة�
المجمع�العلمي�العربي�بدمشق،�وهو�التّتويج�الذي�اعتبره�مصدر�فخره�واعتـزازه��

"وكان�ذلك�أكبر�شـرف�نلتـه���واعترافاً�بجهوده�في�البحث�والتّعليم�والتّأليف،�فقال:�
مدةَ�عمري،�وصار�هذا�التشريف�مساعداً�لي�ومشجعاً�في�أحوالنّا�الصعبة،�ورأيتُ�

��.�)20(ه�ألتعابي�في�التّعليم�والبحث�والتّأليف�منذ�عشرين�سنة"فيه�تقديراً�أتفاخر�ب
��لقد�تحول�ميل�كراتشكوفسكي�للثقافة�العربيـة�مـن�حالـة�انجـذاب�عـاطفي�����
وإعجاب�وجداني،�إلى�قلق�معرفي،�ورغبة�ملحة�في�اكتشاف�العقل�العربـي�مـن���
الداخل�خصوصاً�في�الجانب�األدبي�الذي�كان�نافذته�على�ثقافة�العرب،�"فهو�يلـتهم��

�)21(المئات�من�الكتب�والمجالت�فـي�العلـوم�الشّـرقية�والمخطوطـات�العربيـة"�����
عربـي�ونقـده،�وأدب�نصـارى����ليتخصص�في�ثالثة�مجاالت�وهي�تاريخ�الشّعر�ال

،�وقد�شكّلت�الثّقافـة�العربيـة�صـلب����)22(العرب،�وتاريخ�األدب�العربي�المعاصر
المسار�العلمي�والمعرفي�للعالّمة�كراتشكوفسكي،�الذي�قضى�نصف�قرن�من�عمره�

��تقريباً�دارساً�وباحثاً�في�الثّقافة�العربية�وأدبها.��
كتابه�(مع�المخطوطات�العربيـة):���ي�مقدمةفيرا�كراتشكوفسكايا�فتقول�زوجته�

"وبلغ�مجموع�ما�كتبه�كراتشكوفسكي�ستمائة�دراسة�علمية،�ولكن�الميادين�األساسية�
لنشاطه�العلمي�إنّما�كانت�تاريخَ�ونظرية�اآلداب�العربية،�سواء�في�القرون�الوسطى�

�،�ويقول�عبد�الكريم�يافي:�"من�تلك�الدراسـات�مائتـان��)23(أم�في�العصر�الحاضر"
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،�وعلى�أهمية�ما�قدمه�)24(وخمسون�على�األقل�مخصصة�للتّاريخ�واألدب�العربيين"
كراتشكوفسكي�في�مجال�البحث�والتّأليف�إال�أن�زوجته�تنوه�بثالثة�مؤلّفات؛�حيـث��
تقول:�"كانت�أهم�مؤلفات�كراتشكوفسكي�في�أدب�القرون�الوسـطى�بحوثـه�عـن����

،�ويمكـن��)25(لمعتز،�وأبي�العالء�المعري"الشّعراء�العرب؛�الوأواء�الدمشقي،�وابن�ا
��:)26(توزيع�إنتاجه�العلمي�ضمن�ثالثة�محاور�أساسية،�وهي

��محور�المخطوطات�وتحقيقها:�-1
لقد�كان�كراتشكوفسكي�شغوفاً�بالمخطوطات�العربية،�شديد�الولع�بها،�فسـخّر��

والتّعريـف��جهده�ووقته�ومعظم�عمره�العلمي�في�قراءتها،�وجمعها،�والسفر�إليها،�
بها�وتحقيقها،�ونشرها�بالعربية�وأحياناً�مصحوبة�بالترجمة�إلى�الروسية.�ومن�كتبه�

��في�مجال�التّعريف�بالمخطوطات�نذكر:
��المخطوطات�الشّرقية�في�قصر�كاترين؛ �
��المخطوطان�الطبيان�القديمان�في�مصر�وسوريا. �
��رسبرغية.المخطوطات�العربية�ِلكَتَبة�النّصرانية�في�المكاتب�البط �

��أما�في�مجال�تحقيق�المخطوطات�ونشرها�فنذكر:
،�وعنوانه�الدقيق�(أبو�الفرج�الوأواء�الدمشـقي��1914ديوان�الوأواء�الدمشقي� �

 صفحة؛�540مواد�لوصف�اإلبداع�الشّعري)،�وهو�رسالته�للدكتوراه�في�

 م؛1921كتاب�البديع�البن�المعتز� �

 الفلك؛نشر�مخطوطتين�مجهولتين�عن�الجغرافيا�وعلم� �

��م؛1912الحماسة�للبحتري�عن�مخطوطة�ابن�ماجد� �
 م؛1912األوراق�للصولي� �

��م.1912نشر�كتاب�األخبار�الطوال�للدينوري� �
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��محور�التّرجمة: -2

لكراتشكوفسكي�فضٌل�كبير�في�ترجمة�التّراث�العربي�ونقله�إلى�اللغة�الروسية�
��لى�آداب�العـرب�ولغـتهم��مما�أفاد�الباحثين�الروس�والقراء�التّواقين�إلى�التّعرف�ع

��فقد�ترجم�القرآن�الكريم�والكثير�من�الكتب�العربية،�أهمها:
��م؛1910ترجمة�رسالة�المالئكة�للمعري� �
ترجمة�لمختارات�من�الكتّاب�كقاسم�أمين،�وأمـين�الريحـاني،�واليـازجي���� �

��وغيرهم؛
��ترجمة�األيام�لطه�حسين؛ �
 ترجمة�كليلة�ودمنة؛ �

��الروسية�األولى�لترجمة�ألف�ليلة�وليلة.اإلشراف�على�الطبعة�الكاملة� �
��:محور�الدراسات�واألبحاث -3

كتب�كراتشكوفسكي�العديد�من�البحوث�والدراسات�التي�تعرف�باألدب�العربي�
وبأعالمه�وبالشّخصيات�المؤثّرة�في�التراث�العربي،�في�كتب�مستقلة�حينـاً�وفـي���

��مقاالت�أحياناً�كثيرة،�مثل:
��م؛1905حصل�وسام�ذهبي�فيها)�دراسة�في�إدارة�الخليفة�( �
��م؛1906شاعرية�أبي�العتاهية� �
��؛1910المتنبي�والمعري� �
��م؛1911رسالة�عن�أثر�الكتاب�الروسي�في�األدب�العربي�المعاصر� �
��م؛1912سيرة�أبي�دهبل�الجمحي� �
��انيا�المسلمة؛پإس �
��جنوب�جزيرة�العرب؛ �




�	ا����ّ����	�د	����ء	ا�����اق	وا�����اب	���  

 

  
543 

 

  

��الخلفاء�العباسيون. �
مع�المخطوطات�العربية،�صفحات�من�الذكريات�عن�الكتب�والبشر،�تعريب� �

��م.1969محمد�منير�مرسيى�
 م�(مقال)؛1930البديع�عند�العرب�في�القرن�التاسع� �

 م�(مقال)؛1923ابن�زيدون�شاعر�األندلس� �

 م�(مقال)؛1930نصف�قرن�من�االستعراب�اإلسباني� �

 م�(مقال)؛1940الشّعر�العربي�في�إسبانيا� �

 م�(مقاالت�جمعت�بعد�وفاته)؛��1965اسات�في�تاريخ�األدب�العربي�در �

 م؛1987تاريخ�األدب�الجغرافي�العربي،�تعريب�صالح�الدين�هاشم� �

��.2013حياة�الشّيخ�محمد�عياد�الطنطاوي،�تعريب�كلثوم�نصر�عودة� �
��مركزية�المنهج�في�دراسات�كراتشكوفسكي�المطلب�الثّالث:

ومن�اإلنصاف�القول�بأن�دراسات�كراتشكوفسكي�كانت�مدفوعة�بالقلق�المعرفي�
والفضول�العلمي،�في�معرفة�اآلخر�(العربي)،�وهو�ما�انعكـس�علـى�دراسـاته����

يعد�مختلفًـا��وأبحاثه�التي�تتجلّى�فيها�الموضوعية،�ويظهر�فيها�اإلنصاف،�وهو�ما�
اني�واألمريكـي�علـى�وجـه����بشكل�كبير�مع�االستشراق�الغربي�الفرنسي�والبريط

حديد�الذي�كان�ينظر�إلى�اآلخر�العربي�بتعاٍل�واستكبار�غالبـاً،�تغذيـه�النّزعـة����التّ
االستعمارية،�والحقد�الديني�الدفين،�يقزم�اإلنسان�العربي،�ويتجاهل�حضارته�وسائر�

ي�پتخلف،�وبالمقابل�فإن�األور"فالشّرقي�ال�عقالني،�فاسق،�طفولي�ممنجزه�الثّقافي،�
�"سوي�،متحلٍّ�بالفضائل�ناضج�،إدوارد�سـعيد،�عالقـة���،�هكذا�لخّص�)27(عقالني

عن�وجهة�نظر�استعالئية�اسـتعمارية،�فرضـتها���-غالبا-الشّرق�بالغرب،�المعبرة�
��الهيمنة�الغربية�والتّوحش�اإلمبريالي�الذي�ينظر�إلى�الشّرق�بنمطية.��
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بعيداً�عن�هذه�الخلفية�المتحيزة�لقد�ناقش�كراتشكوفسكي�األدب�العربي�وقضاياه�
ويمكننا�تمثّل�ذلك�بقراءة�كتابه�(دراسات�في�تاريخ�األدب�العربي)،�الذي�يتضـمن��

��خمسة�بحوث�كتبت�على�فترات�متباعدة�وهي:
��)؛1924الشّعر�العربي�( �
��)؛1930البديع�عند�العربي�في�القرن�التاسع�( �
��)؛1936انيا�(پالحضارة�العربية�في�إس �
��)؛1940بي�في�األندلس�(الشّعر�العر �
��).1946أقدم�تاريخ�لقصة�المجنون�وليلى�في�األدب�العربي�( �

وفي�هذا�الكتاب�نتعرف�على�منهج�كراتشكوفسـكي�فـي�التحليـل�ومقاربـة�����
��النّصوص�الذي�يقوم�على�المرتكزات�التّالية:

��:يپرفض�مركزية�النّقد�األورو�-1
)،�تقـرأ��Immanence(�يقارب�كراتشكوفسكي�األدب�العربي�بعقليـة�محايثـة��

النّص�ضمن�أطره�المرجعية،�المتمثّلة�في�القواعد�اللغوية�عند�العرب،�ووفقاً�لسنن�
الكتابة�المتوارثة�لديهم،�إنّه�يقرأ�النّص�ضمن�بيئته�اللغوية،�وضمن�الشّروط�التـي��
أنتجته.�وإن�من�يقرأ�(دراسات�في�تاريخ�األدب�العربي)�ال�يشعر�بأن�الكاتب�ينتمي�

بيئة�غير�عربية،�فضال�عن�أن�يكون�مستشرقاً،�فالرجل�يقـرأ�األدب�العربـي����إلى
الغربية�–بروح�متشبعة�بالمقروء�العربي،�ألن�أكبر�مشكلة�في�البحوث�االستشراقية�

هي�قراءة�التّراث�العربي�خارج�السياق�الذي�أنتجه،�ما�يؤدي�في�النّهايـة���-تحديدا
(التّعالي�علـى�اآلخـر���جز�األدبي�العربي�بفعل�إلى�االعتراض�على�الكثير�من�المن

واعتبار�الذّات�هي�المركز�الذي�في�ضوئه�يمكن�تفسير�مختلف�الظواهر�الموجودة�
في�المجتمع�الشّرقي�فكّل�ما�وافق�النّموذج�الغربي�فهو�إيجابي�ومنـتج�ومتحضـر���
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ي�وكل�ما�خالفه�فهو�سلبي�وخاطئ�وغير�مجد،�وهذه�القراءة�تلغي�اآلخـر�الشّـرق��
��)28(وتسجنه�في�حدود�العقل�الغربي).

لقد�رفض�كراتشكوفسكي�قراءة�التراث�العربي�انطالقاً�من�رؤية�غربية،�ودعا�
إلى�مقاربة�النّصوص�وفقاً�لمرجعيتها�األدبية�األصيلة،�ولذلك�أعاب�على�ريجـيس��

،�واعتبـر��ية�صرفةپ)�تقييم�شعر�المتنبي�من�وجهة�نظر�أورR.Blachère(بالشير�/
يـة��پذلك�غير�مفيد�للدراسة،�وغير�ذي�جدوى،�بسبب�تباين�الذائقتين�العربية�واألور

في�التّعامل�مع�الشّعر،�فقد�بذل�بالشير�جهداً�كبيراً�في�تحليل�محتوى�شعر�المتنبـي��
��.29وتجاهل�أهم�مكوناته�الشّعرية�وهي�األسلوب�والتّصوير�الفني

��:الشّك�المنهجي�-2
طريقاً�إلى�المعرفة،�عندما�يجد�الباحث�نفسه�في�مواجهـة�أفكـار���يكون�الشّك�

هشّة�تفتقر�إلى�التبرير�العلمي،�والدليل�المتماسك،�وهو�ما�دفع�كراتشكوفسكي�إلـى��
رفض�بعض�الحقائق�المتوارثة�التي�يصعب�الدفاع�عنها،�ومن�قبيل�ذلك�اسـتغرابه��

بيئات�متباعـدة،�كالهـذليين����من�رواية�الشّعر�العربي�بلغة�واحدة�لشعراء�نشأوا�في
المجاورين�لمكة�وشعراء�الفرات�البدويين،�ليطرح�السؤال:�"هل�هذا�شيء�حقيقي�أو�

ليطرح�فرضية�أخرى�وهي�أن�يكون�تكون�هـذه���)30(من�صنع�الرواة�المتأخرين؟"
��اللغة�الموحدة�من�تصرف�الرواة،�من�دون�أن�يرجح�رأياً�معينا.

��:رةالحفر�في�أصول�الظّاه-3
وأعني�به�البحث�في�تاريخ�الظّاهرة�اللغوية،�من�مرحلتها�الجنينية�إلى�تطورها�
إلى�اكتمالها،�ألن�المتلقـي�فـي�العـادة�يتعامـل�مـع�البنيـة�اللغويـة�تزامنيـا���������

)Synchroniqueمحاصراً�براهنية�الخطاب،�وربما�وقف�مذهوالً�أمام�هذا�النّسج��(
ان�العروض�يثير�فينا�دهشة�ال�تقـل�عـن���العجيب،�مثلما�يقول�كراتشكوفسكي:�"إتق

تلك�التي�يثيرها�إتقان�اللغة.�فاللغة�العربية�هي�اللغة�السامية�الوحيدة�التي�أنجبـت��
،�وقد�دفعت�هذه�الدهشة�كراتشكوفسكي�ليبحث�عـن�أصـول���)31(عروضاً�مستقالً"
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في�أول�العروض�العربي،�ومراحل�تشكّل�اإليقاع�في�الكتابة�الشّعرية.�ليجد�بأنّه�بدأ�
األمر�في�هيئة�جمل�مسجوعة�قصيرة�جـداً،�مرتبطـة�فـي�العـادة�باالنفعـاالت������
والعواطف�كبكاء�قتيل�أو�دعاء�على�عدو�مثالً،�ثم�تطورت�هـذه�األسـجاع�فـي����
مواعظ�الكهان.�ثم�سار�التّطور�في�اتجاهين،�األول�هو�السجع�المنقّح�أدق�التنقـيح��

ي�على�السنة�حداة�اإلبل�وعلى�السـنة�النّسـوة���والثّاني�تمثّل�في�الرجز،�الذي�يجر
��.)32(عندما�يسقين�الماء..�ومن�الرجز�تطورت�األوزان�األخرى�بالتّدريج

فالبحث�في�أصول�اإليقاع�الشّـعري�العربـي�يعكـس�حرصـاً�دقيقـاً�مـن�������
كراتشكوفسكي�على�منْهجة�بحثه،�باستقصاء�مسيرة�اإليقاع�العربـي�مـن�شـكله����

لى�شكله�الفني�(المدهش).�كما�تساءل�عن�أصـالة�(علـم�البـديع����البدائي�البسيط�إ
العربي)�ومدى�ارتباطه�بالتّراث�األرسطي،�مع�انحيـازٍ�واضـحٍ�لتـأثير�التـراث�����
اليوناني�في�تشكيل�البالغة�العربية،�مع�التأكيد�أيضاً�على�مركزية�البديع�العربـي��

د�وحتـى�الصـينيين�مـع����تاريخيا�إلى�جانب�الدراسات�البالغية�لدى�اليونان�والهنو
الحرص�على�التذكير�بنفوذ�البالغة�العربيـة�علـى�اآلداب�الفارسـية�والتركيـة�����

��.)33(والهندوستانية�واألفغانية�وغيرها
��:مركزية�السياق�والبيئة�-4

إن�الكتابة�لمجتمع�غير�عربي،�كالمجتمع�الروسي�في�دراسات�كراتشكوفسـكي��
يتطلّب�الوقوف�عند�بعض�التّفاصيل�التي�تبدو�ثانوية�للقارئ�العربـي،�فـاختالف���
البيئة�يستوجب�تذكير�القارئ�الروسي�ببعض�ركائز�الحياة�البدوية�العربيـة�مثـل���

الحيوانات�المرافقة�للعربي�في�حلّه��الماء�وأهمية�البحث�عن�منابعه،�والكأل،�وبعض
أو�في�ترحاله�كالخيل،�واإلبل،�والنّعـام،�والمهـا،�والظبـاء،�والحمـر�الوحشـية������
واألسود،�وما�يلحق�بذلك�من�يوميات�الصيد�ومالحقة�الطّرائد،�إلى�الحـديث�عـن���
الخمر�وألوانها�وأذواقها�وأسمائها،�وما�يصاحبها�مـن�الفجـور�والتهتّـك.�فهـذه�����

يل�الثّانوية�مهمة�في�فهم�حياة�اإلنسان�العربي�قبل�اإلسالم،�ومن�الضروري�التفاص
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إدراكها�ليتمكّن�القارئ�من�التلقّي�الجيد�للشـعر�الجـاهلي،�فالشّـعر�فـي�مفهـوم������
كراتشكوفسكي�ليس�بنية�لغوية�مغلقة،�ولكنّه�كتاب�مفتوح�على�الحيـاة�والمجتمـع���

إنه�ال�ينسى�التذكير�بهـذه�السـياقات�فـي����وكافة�تفاصيل�البيئة�التي�أنتجته،�لذلك�ف
حديثه�عن�الشّعر�العربي�القديم،�التي�أصبح�إيرادها�في�الشّعر�العربي�تقليدا�حتـى��
في�مراحل�ما�بعد�اإلسالم،�وليؤكّد�كراتشكوفسكي�وجاهة�رأيه�يقول:�"ومـن�هـذا���

تـرجم��إذ��-وهي�حادثة�ليست�باسـتثنائية�–القبيل�ما�جرى�ألحد�العلماء�اإليطاليين�
مقطعاً�من�حكاية�عن�سفْرة�ليلية�على�ظهر�اإلبل�فجعله�وصفاً�لغارة�بحرية�علـى��

��.)34(متن�السفن"
��:العربية�عرقاً-5

)�ة�أنراسات�العربية�فهو�عربـي�من�الشّائع�في�الدوقـد��)35()من�تكلّم�العربي�،
العربيـة��ترتّب�عن�هذا�األثر�تصنيف�كّل�المنجز�العلمي�واألدبي�المكتوب�باللغـة��

ضمن�الثّقافة�العربية،�بعيداً�عن�األصول�العرقية�لكتّابها،�غير�أن�كراتشكوفسـكي��
يصر�على�أن�اإلبداع�العربي�الخالص�هو�الذي�كتبه�األدباء�العرب�دون�سـواهم؛��
حيث�يقول:�"إن�الشّعر�العربي�بالمعنى�الدقيق�لهذه�الكلمة،�ال�يمكن�إطالقه�إالّ�على�

عربية�في�عصره�الجاهلي�وما�يلحق�به..�ويجب�أن�تصرف�العناية�شعر�الجزيرة�ال
األولى�إلى�هذا�الشّعر،�ال�لهذا�السبب�وحده،�بل�ألنّه�ال�يجوز�أن�ننسـى�أن�هـذا���
الشّعر�هو�الذي�حدد�لشعر�األزمنة�الالحقة�كلّها�لغته�وعروضه،�وقيده�زمناً�طويالً�

،�وعليه�فقـد�رفـض�تصـنيف����)36(ائية"بدائرة�معينة�من�المواضيع�والطّرائق�اإلنش
األشعار�الواردة�في�(ألف�ليلة�وليلة)�ضمن�األدب�العربي،�بحجة�أن�كتّابها�ليسـوا��

��من�أرومة�العرب.
يرى�كراتشكوفسكي�أن�أشعار�ألف�ليلة�وليلة�كتبت�ما�بين�القـرنين�العاشـر���

فـي�المجتمـع����والرابع�عشر�الميالديين�وهي�الفترة�التي�شهدت�امتزاجاً�إثنوغرافياً
العربي،�نتيجة�الختالط�الفاتحين�بالشّعوب�األصلية،�غير�أن�هذا�الطّرح�على�الرغم�
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����ة�ليس�قوياً�وال�يمكن�أن�يكون�وجيهاً،�لسـبب�بسـيط�وهـو�أنمن�مبرراته�العلمي
النّقاش�الثّقافي،�ينبغي�أن�يتم�تحت�سقف�الثّقافة،�وضمن�شرائط�اإلبداع،�وال�يجوز�

لمبدعين�وأصولهم،�وإالّ�خرج�من�دائرة�النّقاش�األدبـي�وأصـبح���ربطه�بأعراق�ا
��طرحاً�عنصرياً!

��:النّزعة�التّاريخية-6
إن�تقسيم�األدب�العربي�إلى�أحقاب�زمنية�لم�يعرف�إالّ�من�خالل�المستشـرقين��
الذين�رسخوا�فكرة�ارتباط�اإلبداع�األدبي�بالكيانات�السياسية�الحاضنة�له،�فصـرنا��

أدب�جاهلي،�وإسالمي،�وأموي،�وعباسي�وهلـم�جـراً،�تبعـاً�للـدول�����نتحدث�عن�
،�مثلما�أكّد�ذلك�الرافعي:�"وأول�من�ابتدع�هذا�التقسيم�المستشرقون�من�)37(المتعاقبة

،�وقد�سار�كراتشكوفسكي�علـى�هـذا���)38(ا،�قياسا�على�أوضاع�آدابهم"پعلماء�أور
خ�األدب�العربـي،�إذ�يتتبـع���النّمط�في�تحقيق�العصور�األدبية�في�دراسته�عن�تاري

مسار�الشّعر�العربي�من�الجاهلية�إلى�صدر�اإلسالم�إلى�عصر�بني�أمية�ثم�عصـر��
بني�العباس�مرورا�بـ�(عصر�الضعف)�ليتوقّف�عقب�ذلك�عند�الشّعر�األندلسـي،��
مقدماً�نبذة�موجزة�جدا�عن�كّل�عصر،�مع�ذكر�أهم�شعراء�المرحلة،�وأبـرز�مـا���

الختام�يقدم�ملخّصاً�عما�أسماه�(البعث)�الشّعري،�وهو�مـرتبطٌ��يميز�شعرهم.�وفي�
 – 1798)بحملة�نابليون�علـى�مصـر�سـنة����-كما�لدى�معظم�المستشرقين-لديه�

منوهاً�بالشّاعر�العراقي�(معروف�الرصافي)،�وبدعوة�الشّـاعر�المصـري����(1802
يين�في�قصـيدته��(حافظ�إبراهيم)�إلى�التجديد�الشّعري�واالستلهام�من�تجارب�األورب

��الالمية�التي�يقول�فيها:

�آن�يــا�شــعر�أن�نفــك�قيــوداً��� �

ــال��� ــاة�المحـ ــا�دعـ ــدتنا�بهـ �قيـ �

����

�فـــارفعوا�هـــذه�الكمـــائم�عنـــا �

�ودعونــا�نشــم�ريــح�الشّــمال������ �

����
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اريخي�يربط�كراتشكوفسكي�البعث�الشّعري�بالمستجدات�وانسجاماً�مع�نهجه�التّ
الحياة�العربية،�ومن�الشّعر�العربـي�علـى���التاريخية�فيقول:�"إن�مرحلة�جديدة�من�

،�ولكننا�ال�نستطيع�أن�1914األرجح،�قد�بدأت�بسبب�األحداث�التي�جرت�بعد�عام�
،�غير�أن�كراتشكوفسكي�لم�يقدم�الشّـواهد��)39(نحكم�عليها�لعدم�توفّر�المواد�الالزمة"

يذكر�أمثلة��م)،�فلم1914القاطعة�التي�تربط�حركة�الشّعر�العربي�بما�أسماه�(أحداث�
من�هذا�الشّعر،�وال�أبرز�التحوالت�التي�حصلت�على�مستوى�البنية�الخطابية�لهـذا��
الشّعر�وعليه�فإن�هذا�الطرح�ال�يمكننا�القبول�به�على�عواهنه،�ألن�التحول�الفنـي��
ليس�انعكاساً�آلياً�للتحول�االجتماعي�كما�تقول�الماركسية،�ولكنه�فعل�تراكمي�وليـد��

��ة�ليست�بالضرورة�مرتبطة�بحدث�تاريخي�معين.صيرورة�ثقافي
��:التّكامل�المنهجي-7

تتشدد�الدراسات�األكاديمية�في�شأن�المنهج�تشدداً�كبيراً،�إذ�يعتبر�افتقاد�البحـث��
العلمي�للمنهج�المتماسك�عيباً�كبيراً،�وخطًأ�جسيماً�ال�يغتفر،�وذلك�ألنّه�الوسيلة�التي�
تقود�الباحث�إلى�اإلجابة�عن�أسئلة�البحث�ومشكالته،�ولذلك�حرص�كراتشكوفسكي�

القرائية�التي�تسمح�له�باإلجابـة�الصـحيحة�عـن�القضـايا������على�االلتزام�بالمناهج
المطروحة�للنقاش،�غير�أن�المالحظ�هو�عدم�التزامه�بمنهجٍ�واحد،�ولكنه�كان�ينوع�
بحسب�الغاية�التي�يرومها،�واإلجابة�التي�يتوخاها،�فالمنهج�ليس�هدفاً�في�حد�ذاتـه��

ة�من�البحث،�ولـذلك�لـم�يجـد����ولكنّه�وسيلة�يتوصل�من�خاللها�إلى�الغاية�األساسي
حرجاً�في�اتّباع�أكثر�من�منهج،�وهو�ما�يمكننا�تسميته�(التّكامل�المنهجـي)،�حيـث���
تتآلف�المناهج�وتتنوع�بال�غلو�في�اتّباع�منهجٍ�معين،�وال�انقياد�بال�بصيرة�لمفردات�

��منهجٍ�واحد�قد�ال�يكون�كافياً�الستنطاق�النّص،�وإظهار�مكنوناته.
فعلى�سبيل�المثال�نجد�كراتشكوفسكي�يلجأ�إلى�البحث�التاريخي�عندما�ينـاقش��
قصة�(قيس�وليلى)،�محاوالً�االستفادة�من�البحث�الحفري،�من�خالل�اإلشـارة�إلـى���
أطالل�قلعة�كانت�تعيش�فيها�ليلى�بالقرب�من�الطّائف�بمنطقة�الحجاز،�موثّقاً�ذلـك��
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سرو)،�كمـا�يشـير�علـى�طريقـة�����من�كتاب�أحد�الرحالين�الفرس�وهو�(ناصر�خ
،�كمـا��)40(المؤرخين�إلى�حضور�قصة�(قيس�وليلى)�في�التراث�الشّعبي�لبدو�سوريا

اجتهد�في�جمع�ما�أمكنه�من�الوثائق�التي�تسمح�له�بالقيام�ببحـث�تـاريخي�يعـزز����
معلوماته�عن�قيس�وليلى،�بدءاً�من�القرن�العاشر�الميالدي�الذي�عاش�فيـه�قـيس���

لى�ما�كتب�بعد�تلك�الفترة�حيث�يقول:�"ال�يجوز�أن�نهمل�جميـع��وليلى،�باإلضافة�إ
المواد�التي�جاءت�بعد�ذلـك،�ال�أثنـاء�تحليـل�تاريخهـا�الحـديث�وال�تاريخهـا�������

،�وفعالً�قام�بتتبع�قصة�قيس�وليلى�في�المصادر�العربية�تتبعـاً�توثيقيـاً���)41(السابق"
علماء�العربية�ودارسـي�األدب���إلثبات�قصة�حبهما�الخالدة،�بعدما�ناقش�آراء�كبار

أمثال�األصمعي�وابن�األعرابي�والجاحظ�والمدائني�المؤرخ�وحتى�طه�حسين�مـن��
��المعاصرين.

وانسجاماً�مع�هذا�العمل�التّقني�التّوثيقي�يقوم�كراتشكوفسكي�بتقـديم�معلومـات���
يها�بنفسه�في�وافية�عن�مخطوطات�تتحدث�عن�قيس�وليلى،�سواء�تلك�التي�اطّلع�عل

��اطّلع�عليها�غيره�مثل�كارل�بروكلمان.�كتبات�لينينغراد�أمم
وال�ينسى�كراتشكوفسكي�في�هذا�النّقاش�التّاريخي�أن�يعقد�مقارنة�ولـو�بشـكل���

)�التي�خلّدها�ويليام�شكسبير�سطحي�بين�قصة�(قيس�وليلى)�وقصة�(روميو�وجوليت
حيث�يضعنا�في�صلب�األدب�المقارن،�مع�أنّه�لـم�ينـاقش�الموضـوع�بـالعمق�����

��المطلوب�واكتفى�بفقرة�عابرة.��
��
��
��
��
��
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��:الخاتمة
��لقد�منح�االستشراق�الروسي�اإلضافة�الالزمة�لحركة�االستشراق�عبـر�العـالم��

مات�ال�تتوفّر�في�غيرها،�أهمها�صلة�بعـض�القوميـات���بما�تمتلكه�روسيا�من�مقو
الروسية�باإلسالم،�والقرب�الجغرافي،�باإلضافة�إلى�عـدم�انخـراط�روسـيا�فـي�����
الحمالت�االستعمارية�على�العالم�اإلسالمي،�وهو�ما�جعـل�مـدارس�االستشـراق����

��الروسية�ذات�توجه�علمي�أقرب�إلى�الموضوعية.
ـ�الستشراق�األوروولقد�استطاع�االستشراق�الروسي�رغم�تأخره�نسبياً�عن�ا ي�پ

أن�يفرض�نفسه،�خصوصاً�من�خالل�جامعة�سان�بطرسبورغ،�التي�أصبحت�واحدة�
من�اهم�مدارس�االستشراق�في�العالم،�وقدمت�الكثير�من�القامـات�العلميـة،�فـي����

كراتشكوفسكي)،�أهـم�األسـماء�الروسـية�وأشـهرها�علـى�������مقدمتها�(إغناطيوس
األطالق.�فقد�كان�هذا�العالم�نافذة�الروس�على�الحضارة�اإلسالمية�وآدابهـا،�مـن���
خالل�ترجماته�الكثيرة�للنّصوص�األدبية،�والكتب�اللغوية�المختلفة،�وبما�قام�به�من�

طوطـات�التـي�نشـرها����التعريف�بأعالم�الفن�واألدب�العربي،�وما�حقّقه�من�المخ
��باللغتين�العربية�والروسية.

إن�كراتشكوفسكي�من�العلماء�المكثرين،�فأبحاثه�تعد�بالمئات،�شملت�مختلـف��
مجاالت�الثّقافة�العربية،�وخصوصاً�في�الشّأن�األدبي،�وهي�متميزة�في�نوعيتها،�فلم�

مستبصر�ناقـد،���يكن�كارتشكوفسكي�جماعاً�للمعلومات�(حاطب�ليٍل)،�ولكنّه�باحثٌ
يقلّب�المسألة�على�جميع�الوجوه�التي�تحتملها�إلى�أن�يصل�إلى�اإلجابة�التي�تقنعـه��
ويراها�أقرب�إلى�اليقين.�فبحوثه�تكشف�عن�شخصيته�النّقدية،�إنّه�ال�يتقبل�األفكـار��
بسهولة،�وال�يتبنّاها�إال�بعد�غربلة�وتمحيص.�ومن�أهم�سـمات�هـذه�الشّخصـية����

ا�العربية�بروح�عربية،�وعقلية�عربية،�تتعامل�مع�األفكار�بمحبة،�خوضها�في�قضاي
��بعيداً�عن�التّعالي�والفوقية�المنتشرة�في�أوساط�كثير�من�المستشرقين�الغربيين.

��
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).3/936المرجع�السابق�(�)14(
).3/943(�1964نجيب�العقيقي،�المستشرقون،�دار�المعارف�بمصر،��)15(
	.129عبد�الرحيم�العطاوي،�االستشراق�الروسي�ص�)16(
	.136المرجع�السابق�ص�)17(
��.51عادل�األلوسي،�التراث�العربي�والمستشرقون�ص�)18(
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��.125ستشراق�الروسي�ص،�االسعدون�الساموك�)19(
.5-1صتاريخ�األدب�الجغرافي�العربي�انظر�سيرته�الذاتية�بقلمه�في�مقدمة�كتابه��)20(
.6كراتشكوفسكي،�مع�المخطوطات�العربية�(االقتباس�من�مقدمة�زوجته)�ص�)21(
	.5ص�تاريخ�األدب�الجغرافي�العربيترجمة�كراشكوفسكي�بقلمه�في�مقدمة�كتابه��)22(
	.8كراتشكوفسكي،�مع�المخطوطات�العربية�(االقتباس�من�مقدمة�زوجته)�ص�)23(
عبد�الكريم�يافي،�تحية�إلى�ذكرى�المستعرب�إغناطيوس�كراتشكوفسكي�لمرور�مائة�عام�على��)24(

	.451ميالده،�مجلة�المجمع�العلمي�العربي�بدمشق�ص
	.8جته)�صكراتشكوفسكي،�مع�المخطوطات�العربية�(االقتباس�من�مقدمة�زو�)25(
)26(�� �مؤلفات�كراتشكوفسكي �أهم �العطاوي�نظَيللتعرف�على �الرحيم �لعبد �الروسي �االستشراق ر

	واالستشراق�الروسي�دراسة�تاريخية�شاملة�لسعدون�الساموك.

.38إدوارد�سعيد،�االستشراق�ترجمة�كمال�أبو�ديب�ص)�27(
ة�واإلجحاف،�مجلة�ن�الموضوعيحبيب�بوزوادة،�القراءة�االستشراقية�للموروث�األدبي�بي�)28(

	.308ص�،37م،�ع2014هـ،�1435جذور،�السعودية،�
.169ي�صعبد�الرحيم�العطاوي،�االستشراق�الروس�)29(

	.7دراسات�في�تاريخ�األدب�العربي�ص�)30(
.8صالمرجع�السابق��)31(
.�9السابق�ص�)32(
.34السابق�ص�)33(
.13السابق�ص)	34(�
�عساكر�عن�)	35( اني�في�سلسلة�األحاديث�الضعيفة�بأبي�سلمة�بن�عبد�الرحمن،�وأورده�األلرواه�اب

.)926والموضوعة�(
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	.4دراسات�في�تاريخ�األدب�العربي�ص�)36(
)37(��ة�واإلجحـاف،�مجلـة���حبيب�بوزوادة،�القراءة�االستشراقية�للموروث�األدبي�بين�الموضـوعي

	.214،�ص37م،�ع2014هـ،�1435جذور،�السعودية،�
).1/13الرافعي:�تاريخ�آداب�العرب�(�)38(
	.31كراتشكوفسكي،�دراسات�في�تاريخ�األدب�العربي�ص�)39(
	.159السابق�ص�)40(
��.161السابق�ص�)41(
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