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  الخمفية الفكرية لممستشرقين
 الظاهر والمضمر

 
 
 
 

 تقديم
 لبِ اكؿ ط مف إف موضوع االستشراؽ يفرض نفسو عمينا بإلحاح شديد ويتطمب

شراؽ سالح ذو ألف االست ؛ودراسة أبعاده وتأثيراتو ،تأممية جادة وموضوعية وقفةً عمـ  وباحثِ 
ي الفكر اإلسالمي الحديث فتأثيراتو القوية ية وأخرى ايجابية، ولو بحديف يشمؿ عناصر سم

ألنو قضية  ؛، ليذا ال يمكف تجاىمو أو نكتفي بمجرد رفضوذلؾ سمبا أردنا أو لـ نردإيجابا و 
 .تتناقض حوليا اآلراء في عالمنا المعاصر

المستشرقيف ىـ الذيف حفظوا كنوز العرب في خزائنيـ ومتاحفيـ ومكتباتيـ  إف
قواعد الجامعات الشرقية وطرؽ  اوالفرنسية واأللمانية ؛ ىـ الذيف أرسو  ةاإلنجميزيبالمغات 

وعمف ، ىذه الخدماتالتدريس المنيجية بيا ، وىذا بصرؼ النظر عما كاف يدفعيـ إلى 
ينية داالستعمار أف يسخره منيـ ألغراضو وأىدافو، وبغض النظر عف ىوياتيـ ال استطاع

ساءات بعضيـ المقصودة وغير المقصودة.العقائدية و   ا 
ويتحمس لو وىناؾ مف يرفضو جممة وتفصيال ويمعف  فيناؾ مف يؤيد االستشراؽ  

كانت أبحاثيـ َوبااًل غة العربية أـ كؿ مف يشتغؿ بو. فمف ىـ المستشرقوف، وىؿ حقا خدموا الم
وطرؽ  أساليبيـالحقيقية؟ وما ىي  اإلسالمية؟ وما ىي أىدافيـ ودوافعيـو عمى األمة العربية 

 ؟تفكيرىـ
 ىذه األسئمة وأخرى ما سنحاوؿ اإلجابة عنو في ىذه المداخمة.

 اشــــاة معـــحي :ةالدكتور 
 قسم اآلداب والمغة العربية

  اآلداب والمغاتكمية 
 بسكرة -خيضرمحمد  جامعة
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 : / المستشرقون1
 امف العمماء الغربييف نبغوا في لغات الشرؽ وتخصصوا فييا وفي آدابي ىـ جماعة

 وقاموا بدراسة الشرؽ وتاريخو ودياناتو وعمومو في عصوره المختمفة.
وقد عرؼ الغرب االستشراؽ في القرف العاشر الميالدي حينما كاف الشرؽ في قمة 

الجيؿ والتأخر العممي  مجده عامرا بالمدارس والجامعات، وكاف الغرب غارقا في ظممات
والحضاري، وقد اقتحـ الشرؽ عمى الغرب في صقمية واألندلس والموانئ اإليطالية، وجنوب 

وممؾ المشارقة كؿ جزر البحر األبيض المتوسط، وكانوا سادة ىذا البحر الكبير الذي  ،فرنسا
العربية التي  تقـو عمى شواطئو كثير مف الدوؿ األوروبية؛ فأخذ الغربيوف يتصموف بالثقافة

أو ينقموف كتب العرب في الطب واليندسة بيروا بيا، وأخذوا يتعممونيا في المدارس العربية 
  (1)والرياضيات والفمؾ والفمسفة والجبر والكيمياء والطبيعة إلى لغة الثقافة عندىـ )الالتينية(

ذلؾ وكاف أوؿ مف عني منيـ بذلؾ طائفة مف رجاؿ الديف المسيحي، وساعدىـ عمى 
عمماء الييود الذيف نقموا مئات الكتب العربية إلى الالتينية، وأكّب الغربيوف عمى ىذه الكنوز 
فدرسوىا وىضموىا وكانت أساس البناء في نيضتيـ وحضارتيـ وقد شجع بعض مموكيـ ىذه 

وألفونس مممؾ قتشالة، وغيرىا مف  1250الحركة كالممؾ فريدريؾ الثاني ممؾ صقمية سنة 
 ةبا الذيف عمموا عمى ترجمة عمـو العرب وفنونيـ حتى بمغ ما ترجـ أكثر مف ثالثمائمموؾ أور 

كتاب. وظؿ األمر كذلؾ حتى القرف السابع عشر حيف استيقظت أوربا، وجاء القرف الثامف 
نشاء مدارس المغات الشرقية. ثـ زادت  في طبع عشر، فأشتغؿ كثير منيـ الكتب العربية، وا 

ات الشرقية، فظير االستشراؽ في  العصور الحديثة وظير نشاط عناية الغرب بالدراس
 . (2)أصحابو الكبير في اآلداب والعمـو والفنوف

ما لبثت أوربا أف تخطت دور التعمـ، وميرت في شتى أنواع العمـو وبنْت  إذف وىكذا
واطراد،  عمى ىذا القديـ الذي نقمتو ومحصتو ودرستو دراسة عميقة عممًا جديدًا ال يزاؿ في نمو

، ومع أف أثر العمـو واآلداب العربية ال يجحد فإف ىذا األثر  وىو عماد الحضارة الغربية اليـو
 .(3)قد ضعؼ عمى مّر األياـ

إذف فالحضارة العربية كانت فيما مضى في أوجيا وبمغت شأًوا عظيًما، وكاف أىؿ 
مثال: " بقيت العربية لغة  أوربا في أشد الحاجة لمعرفتيـ وثقافتيـ ففي األندلس أو اسبانيا

وظمت بعض قرى بمنسية تتكمـ العربية حتى  1580الثقافة والمعامالت والعقود حتى سنة 
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 1650القرف التاسع عشر وأف الفمسفة اإلسالمية ظمت تدرُس في جامعات أوربا حتى سنة 
غؿ بالطب وأف أرسطو لـ يكف يفيـ إاّل بشروح ابف رشد وأف طّب ابف سيناء كاف غاية كؿ مشت

في أوربا أمًدا طوياًل، وأّف مئات الكممات العربية التي تنبئ عف الحضارة والعمـ قد دخمت 
المغات األوروبية واستعجمت مثؿ قيثارة، وقطراف وأميراؿ وشراب وزعفراف وكافور، صؾ 
كسير وكيمياء، وجبر، وساقية، ... وىـ الذيف عمموىـ صناعة الحرير وصناعة  ورزمة، وا 

وعمـ الجبر ورؽ واألصباغ واألدىاف والمعادف، والخزؼ المذىب، والفسيفساء والبمور وال السالح
 .(4)والحساب بأرقامو"

وحتى الفمسفة اليونانية التي يعتزُّ بيا الغرب وعمييا بنى حضارتو وثقافتو إنما وصمت 
فمسفتيـ إليو عف طريؽ العرب " فيـ الذيف حفظوىا وشرحوىا وعمقوا عمييا وأضافوا إلييا 

 .(5)وآرائيـ فمما استيقظت أوربا وجدت الطريؽ مميدًا فسارت في المدينة بخطى واسعة"
يدرسوف آداب وتاريخ الشعوب  روال يزاؿ إلى اليـو نشاط الغرب في االستشراؽ مستم

وحتى لغاتيـ وأوضاعيـ االجتماعية وجغرافية بالدىـ ليس فقط مف أجؿ معرفة أحواؿ الشعوب 
نما في الح قيقة خدمة لمتنصير والتبشير واالستعمار أيضا فالنتيجة ىو ما يشيده المشرؽ وا 

متخاصمة تحكـ البالد العربي اليـو مف نزاعات وحروب مزقت األمة العربية وأمست أقميات 
 انتشار الفتف وزرع الكراىية والحقد والتعصب بيف أبناء البمد الواحد.والعباد و 

 :أصنافهم-2
 (6) ىـ ثالثة أصناؼ:

الذيف يقوموف بالدراسات مف المستشرقيف سواء في بالدىـ أو بالد الشرؽ  :الصنف األول
ويستخرجوف التراث الشرقي ويترجموف الكتب الشرعية والمغوية، ال لخدمة ىذا الشيء؛ لكف 
لمعرفتيا، ودسِّ الشبيات فييا، ومنيـ باحثوف أخرجوا كتب التراث الشرقي محققا تحقيقا مميزًا، 

وف ىدفيـ االفتخار بيذا العمؿ أماـ العرب، ويقولوف: " نحف نحمي لكـ تراثكـ ونحفظو، أو يك
 وىـ يقصدوف بذلؾ الخداع.

: ىـ الوافدوف إلى بالد الشرؽ قصد الدراسة في جامعاتيا أو يكوف عضوًا في الصنف الثاني
وغيرىـ، فقد درس المجامع المغوية مثؿ: )كارؿ تالينو، بالشير، بروكمماف، مارجيميوث.. 

 بعض ىؤالء في جامعة القاىرة.
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: المذيف يجوبوف األقطار والجزيرة العربية بقصد كشفيا ومعرفة جغرافيتيا تمييدا الصنف الثالث
 لالستعمار.

 :نشاطهم-3
 خاصة في اآلداب والعمـو والفنوف ونجمؿ بعضو في اآلتي:بلقد ظير نشاطيـ الكبير          
العربية المخطوطة والعناية بضبطيا وتبويبيا وعمؿ فيارس منظمة طبع كثير مف الكتب  -

 ليا وشرح ما يحتاج إلى شرح منيا.
 حفظ المخطوطات العربية في المكتبات الكبرى في عواصـ أوربا. -
 إنشاء فروع جامعية لتعميـ المغة في الجامعات الكبرى  -
 تحقيؽ كتابة تاريخ اآلداب العربية. -

قامة المكتبات وتأسيس  وكانوا يتوسموف إلى ذلؾ بإنشاء الجمعيات وعقد المؤتمرات وا 
لقاء المحاضرات، وتشجيع البعثات واستغالؿ الصحافة واإلذاعة.. وغيرىا مف طرؽ  المعاىد، وا 

 النشر. 
  . (7) ربية إلى المغات األوربيةالترجمة مف الع -التدريس الجامعي-
 :االستشراقصور نشاط الغرب في  -4

 (8)لخصيا لنا عمر الدسوقي وىي كاآلتي: 

شؤوف الدوؿ جمعيات أنشأىا المستعمروف أوؿ األمر لدراسة : وىي الجمعيات اآلسيوية -
ًا عمى أسس اتيـ حتى يكوف حكميـ مبنيّ وآدابيـ ونفسي ـلغاتيعمى تعرؼ الالتي يحكمونيا و 

ونظيرتيا  1723وقد تأسست سنة  بمندفمتينة ومف أقدـ الجمعيات وأشيرىا: الجمعية الممكية 
ولكؿ منيا مجمة مشيورة تعنى باألبحاث الشرقية واإلسالمية والعربية،  1820 الفرنسية سنة

 ي، وترجماف األشواؽ البف عربي كماحيث نشرت المجمة اآلسيوية االنجميزية مقامات الحرير 
دروز والشيعة واإلسماعيمية اعتنى الفرنسيوف في مجمتيـ بالمذاىب اإلسالمية فبحثوا في ال

 شاكؿ ذلؾ.               والوىابية وما
انجمترا وفرنسا في إنشاء الجمعيات اآلسيوية فصار ألمريكا الجمعية  وؿ حذووحذا كثير مف الد

 الشرقية وأللمانيا وايطاليا والنمسا.
ررت وتك 1773: ولعؿ أوؿ مؤتمر عقده المستشرقوف ىو مؤتمر باريس سنة المؤتمرات   -

 بعد ذلؾ عديد المؤتمرات
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نما يس في البمداف العإف كثيرا مف خصائص الفكر العربي واإلسالمي ل :المكتبات - ربية وا 
حيث جمعوا ىذا التراث خالؿ العصور الماضية وأياـ محف  ؛اكتنزه الغربيوف في مكتباتيـ

يطاليا وقياـ الحروب الصميبية ..الخ المسمميف باألندلس وصقمية وفرنسا  فأخذوا الكتب وا 
، ومف أشير مكتباتيـ مكتبة برليف وباريس، ولندف وأكسفورد ومدريد ... وغيرىا، مما الثمينة

دفع بالكثير مف العمماء إلى السفر إلييا وتصويرىا ونسخيا، ومحاولة إعادتيا إلى المكاتب 
 العربية لعؿ أىميـ: أحمد تيمور وأحمد زكي.

وربا مدارس لمغات الشرقية يرد واصـ الكبرى بأيوجد في الع :معاهد المغات الشرقية -
مناىميا طالب أوربيوف يدرسوف المغات كي يتمكنوا مف العيش ببعض بالد الشرؽ تجارًا 

كما يؤميا اليـو كثير مف أبناء البالد الشرقية والغربية  ،وموظفيف أو سياحًا أو مستعمريف
بحث واالستنباط ومف أشير ىذه يتزودوف مف عمـ كبار المستشرقيف ويأخذوف عنيـ طرؽ ال

 المعاىد مدرسة المغات الشرقية بمندف وباريس وبرليف.
  :أشهر المستشرقين في فرنسا -5

وكاف  ،الجمعية اآلسيوية الفرنسية منشئوىو  :1838دى ساسي الفرنسي توفي 
ودمنة، ثار مثؿ: ترجمتو لكمية اآل شرقيف وأصبرىـ عمى الدرس وخمؼ عديدمف أعظـ المست

مقامات الحريري، رحمة عبد المطيؼ البغدادي وألفية ابف مالؾ والبردة وكتاب النقود لممقريزي 
وكتاب الزاجؿ البف الصباغ وترجـ كثيرا مف أشعار العرب ولو مؤلؼ في تاريخ العرب أياـ 

 الجاىمية ... وغيرىا.
 :Quatre mére  1857كاتر مير  -

ومف أعمالو نقؿ تاريخ المماليؾ لممقريزي وطبع وىو مف تالميذ دي ساسي الفرنسييف 
مقدمة ابف خمدوف في ستة أجزاء بالعربية والفرنسية وترجـ المعمقات السبع وكتاب األغاني 

 .والفاطمييف وغيرىا مف األبحاث 
 :monk  1857 -مونك -

اسي، وقدـ مصر فجمع مخطوطات كثيرة منيا: وىو ألماني ييودي درس عمى س
  .لمبيرونيتاريخ اليند 

 :massignonماسبنيون:  -
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وىو مف المستشرقيف المعاصريف، كاف عضوا بمجمع المغة العربية بمصر ومف أكثر 
المستشرقيف نشاطا وأطوليـ باعًا وقد كاف أستاذا لتاريخ الفمسفة في الجامعة المصرية وتتممذ 

عربية ومف ار الأوؿ أمره في الجزائر وتونس وفاس ورحؿ إلى العراؽ وجاب كثير مف األقط
 . (9) الج الصوفية ولو بحوث في دائرة المعارؼ اإلسالمية. وغيرىـ كثيرأثاره الميمة أخبار الح

وقد حرص ىؤالء المستشرقوف عمى نشر الكتب التي تناوؿ اإلسالـ مف جميع جوانبو 
ولعؿ مف أشير دور النشر التي تطبع مئات الكتب حوؿ العالـ اإلسالمي  -عقيدة وشريعة –

وقضاياه المختمفة جامعة أكسفورد ومف أشير كتبيا المطبوعة " موسوعة أكسفورد لمعالـ 
 (10)صفحة. 1840اإلسالمي الحديث" وتتكوف مف أربعة مجالت تتألؼ مف 

 :أهدافهم-6
يد األىداؼ الحقيقية بيف مف يقوؿ بحمالت ىؤالء تختمؼ وجيات النظر حوؿ تحد

العدائية عمى اإلسالـ والمسمميف مف خالؿ بعض اآلراء والتحريفات التي مست العقيدة 
اإلسالمية ويمكف أف نورد مجمؿ ىذه األىداؼ التي وردت في كتاب األدب العربي الحديث 

 لمسعد بف عبد العطوي:
 كشؼ البالد 
 صمى اهلل عميو وسمـ. –اإلسالمي وصحة نبوة الرسوؿ  التشكيؾ في مصادر الديف 
  إلقاء شبيات حوؿ أحكاـ الديف اإلسالمي 
  المغالطات 
 .تزييف األفكار البديمة 
 افتراء األكاذيب 
 .التمطؼ في دس السمـو الفكرية بصورة خفية 

نما ىـ صنائع السياسات" فيو  ويختميا بقولو: " المستشرقوف ليسو أرباب الديانات وا 
 (11) ربط حريتيـ بالسياسة االستعمارية المقيتة.

أما محمود حمدي زقزوؽ في كتابو " االستشراؽ والخمفية الفكرية لمصراع الحضاري 
ف  ؛يرى أنو مف الضروري االبتعاد عف أسموب المواقؼ الجدلية االنفعالية ألنيا قميمة الجدوى وا 

كاف ليا بعض التأثير فإنو تأثير وقتي سرعاف ما يزوؿ، فيو يقوؿ بوجوب مخاطبة عقؿ 
البحث عف الحموؿ  وسمبياتيا وضرورة المشاركة في ابإيجابياتيالقارئ ووضع أمامو القضية 
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سالـ التزاـ الموضوعية، ألف في صالح اإلسالـ حسب وجية نظره ويقوؿ:" إف اإلالجادة و 
بوصفو ديف اهلل الحؽ ال يخشى عميو مف أية تيارات فكرية مناوئة أيا كاف شأنيا وانتشارىا. 
دراؾ أىدافو ومراميو  وقوتيا طالما وجد ىذا الديف مف أتباعو مف يستطيع فيمو فيما سميما وا 

ؿ ب ت فكرية يمكف أف تتحدى اإلسالـإدراكا واعيا......... فسيتضح أنو ال توجد ىناؾ تيارا
 .(12)العكس ىو الصحيح"

 :بعضيا نذكر ثـ يذكر مجموعة مف األىداؼ
برازىا والزعـ بأنو ديف  - اليدؼ الديني )محاربة اإلسالـ والبحث عف نقاط ضعؼ فيو وا 

 والحط مف قدر نبيو. تومف قيم مف المسيحية والييودية واالنتقاص مأخوذ
طالعيـ  - عمى ما فيو مف نقائص حماية المسيحييف مف خطره بحجب حقائقو عنيـ وا 

 مزعومة، وتحذيرىـ مف خطر االستسالـ ليذا الديف 
ثـ يضيؼ في كتابو أف اليدؼ الديني لـ يعد ظاىرًا اآلف في الكثير مف الكتابات 
االستشراقية فميس معنى ذلؾ أنو قد اختفى تمامًا، إنو ال يزاؿ يعمؿ مف وراء ستار بوعي أو 

 بغير وعي.
مستشرقيف المشتغميف بدراسة اإلسالـ وأكثرىـ متدينوف فمف الصعب عمى معظـ ال

نسياف أف ىذا الديف ينكر عقائد أساسية في المسيحية ويياجميا مثؿ: عقيدة التثميث وعقيدة 
الصمب والفداء، كما أنو مف الصعب نسياف أف الديف اإلسالمي قد قضى عمى المسيحية في 

ذا الكالـ ويقوؿ بأف ىذا ليس حكما عاما كثير مف بالد الشرؽ وحؿ محميا، ثـ يعقب عمى ى
عمى جميع المستشرقيف، فيناؾ فريؽ حاوؿ جاىدا االلتزاـ بالحياد والموضوعية وأنكر عمى 

بيـ عف النزاىة العممية، وىناؾ مف أنصؼ في جانب  انحرفتكثير مف زمالئو نزواتيـ التي 
 .(13)وتحامؿ في جانب آخر

نما اديانالوخالصة القوؿ فإف المستشرقيف ىـ ليسوا أرباب  سياسات ال ىـ صنائعت وا 
أىداؼ فيناؾ  ؛لفكرية والحضارية والدينيةتنوعت وتعددت حسب توجياتيـ وخمفياتيـ ا يـأىدافو 

وىناؾ أىداؼ استعمارية مبنية عمى التعصب والحقد والكراىية  ،عممية وأخرى تجارية وسياسية
ثارة الشبيات والشكو كتزييف السموؾ الذي يراد تحويؿ  في  شيءؾ حوؿ كؿ األمة إليو وا 

كما أف والسخرية مف المسمميف باسـ الرجعية والتخمؼ ، االستيزاءوالسعي إلثارة ألواف  اإلسالـ
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أو  ية مطروحة بيف مؤيد ومنتقدىناؾ مف أنصفوا اإلسالـ في بحوثيـ وكتاباتيـ وتبقى اإلشكال
   . ليا رافض

 الهوامش:
                                                           

عبد الرحيـ يوسؼ، تاريخ األدب والنصوص و ( ينظر: محمد الطيب عبد النافع إبراىيـ 1)
 ،ب الحديثي األدعمر الدسوقي فوينظر .723، ص 1965األدبية، مكتبة الوحدة العربية، 

                        .  371/372ص  ، القاىرة، 7ط،1جدار الفكر العربي 
 . 724، 723 ( ينظر نفسو: ص2)
 .374، ص 1في األدب الحديث، ج،( ينظر: عمر الدسوقي 3)
 .373( نفسو، ص 4)
 .374( نفسو، ص 5)
 األدب العربي الحديث شبكة األلوكة شواؿمسعد بف عيد  العطوي،  ( ينظر:6)

 .58، ص www.aluka.neth 2009ىػ/1430
( ينظر: محمد الطيب عبد النافع، إبراىيـ عبد الرحيـ يوسؼ، تاريخ األدب والنصوص 7)

. وينظر محمود حمدي زقزوؽ، االستشراؽ والخمفية الفكرية لمصراع 724األدبية، ص 
 وما بعدىا. 61ص ، 1997،    القاىرة  ار المعارؼ،الحضاري، د

 .377، 376، ص 1األدب الحديث، ج الدسوقي،( ينظر: عمر 8)
( لالطالع أكثر عمى أسماء المستشرقيف الفرنسييف واإلنجميز واأللماف ينظر: عمر الدسوقي 9)

 وما بعدىا. 378، ص 1في األدب الحديث، ج
 ,hup://www، 9/1( ينظر: أنور محمود زناتي، أساليب االستشراؽ وأدواتو، ص 10)

alukah.net  
 .59، ص عبد العطوي، األدب العربي الحديث( ينظر: مسعد بف 11)
 .15، ص فية الفكرية لمصراع الحضاري( محمود حمدي زقزوؽ، االستشراؽ  والخم12)
 .76، 75ينظر: نفسو، ص ( 13)


