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محمد بف عبداهلل العامر

المدرسة االستشراقية الفرنسية

قسـ الدراسات اإلسالمية-كمية العمكـ كاآلداب بمحافظة الرس -جامعػة القصػيـ
-المممكة العربية السعكدية

البريد اإللكتركنيmaamr@qu.edu.sa:

الممخص:

يتنػػاكؿ اػػذا البحػػث كاحػػدة مػػف مػػدارس االستشػراؽ المتعػػددة كاػػي « المدرسػػة

فت مف خالؿ اذا البحث بتمؾ المدرسة كذكرت
االستشراقية الفرنسية» كلقد َّ
عر ُ
تاريخها كما اي اإلرااصات األكلى لظهكر تمؾ المدرسة ثـ نضكجها كمدرسػة
استشراقية حتى كقتنػا الحاضػر كمػا اػي أبػرز المزايػا التػي تميزاػا عػف مػدارس

ػت بهػػـ كبينػػت جهػػكد
االستش ػراؽ األخػػرل ك أبػػرز أعػػالـ اػػذو المدرسػػة َّ
كعرفػ ُ
اؤالء المستشرقيف غي خدمة التػراث اإلسػالمي مػف خػالؿ أعمػالهـ التػي قػامكا
بها مػف ترجمػة كتحقيػؽ كنشػر كجمػخ لممخطكطػات كفهرسػتها كالتػ ليؼ فػي

مكاضػػػيخ تخػػػص المشػػػرؽ اإلسػػػالمي كالقيػػػاـ بػػػرحالت إلػػػى بمػػػداف المشػػػرؽ

اإلسػػالمي إلتقػػاف ل,اتػػا كمحاكلػػة فهمػػا كدراسػػتا عمػػى أرض الكاقػػخ كختمػػت

بخاتمػػة ذكػػرت فيهػػا أبػػرز نتػػاحث اػػذا البحػػث كأاػػـ التكصػػيات التػػي أكصػػى بهػػا

الباحث.

الكممػػػات المفتاحيػػػة :االستشػػػراؽ -المدرسػػػة االستشػػػراقية الفرنسػػػية -جهػػػكد-
تاريخ -التحقيؽ -جمخ المخطكطات أعالـ مزايا.

614
The French Orientalist School
Mohammed bin Abdullah Al-Amer,
Department of Islamic Studies -College of Science and
Arts in Al-Rass Governorate- Qassim University - Saudi
Arabia
Email: maamr@qu.edu.sa
Abstract:
This research deals with one of the many schools of
Orientalism, which is the “French Oriental School.” The
researcher defines that school, and shows its history and
the first indications for the emergence of that
school.Moreover, the research presents its maturity as an
Orientalist school until the present time, and the most
prominent advantages that distinguish it from the other
schools of Orientalism. This research also introduces the
most prominent figures of this school and their efforts to
serve the Islamic heritage through the works that they
carried out. Their works include: translation,
investigation, publication, and collecting and indexing
manuscripts. They also published topics related to the
Islamic East and made trips to islamic countries to
master their languages and to understand and study them
on the ground . The conclusion of this research includes
the most prominent results and the recommendations of
the researcher.
Keywords: Orientalism, the French Orientalist school,
efforts, history, investigation, manuscript collection, flags,
merits
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المقدمة
الحمدهلل كالصالة كالسالـ عمى رسكؿ اهلل كآلا كصحبا أجمعيف ...كبعد
تعتبػػر المدرسػػة االستش ػراقية الفرنس ػية مػػف أكاحػػؿ المػػدارس االستش ػراقية التػػي
قامػػت ببحػػث كدراسػػة العمػػكـ عنػػد المسػػمميف كافتتحػػت الجامعػػات كالمػػدارس
كالمعااػػد لدراسػػة تمػػؾ العمػػكـ كل,اتهػػا ككػػاف لهػػذو المدرسػػة االستش ػراقية مزايػػا
امتازت بها كخصاحص اختصت بها عف غيراا مف مدارس االستشػراؽ فكػاف
لزامػان عمينػػا كبػػاحثيف فػػي تػػاريخ اػػذا االستشػراؽ كحاضػػرو أف نقػػكـ بدراسػػة تمػػؾ
المدرسة االستشراقية.
فكانت اذو الدراسة محاكلة لتسميط الضكء عميها كذلؾ مف خالؿ ما ي تي:
 -1التمهيد :كفيا تعريؼ باالستشراؽ.
المبحث األكؿ :تاريخ المدرسة االستشراقية الفرنسية. .
المبحث الثاني :مزايا المدرسة االستشراقية الفرنسية.
المبحث الثالث :أبرز أعالـ المدرسة االستشراقية الفرنسية.
المبحث الرابخ :االستشراؽ الفرنسي المعاصر.
المبحث الخامس :جهكد المستشرقيف الفرنسييف في خدمة التراث
اإلسالمي .كفيا المطالب التالية:
المطمب األكؿ :الترجمة.
المطمب الثاني :الت ليؼ.
المطمب الثالث :التحقيؽ كالنشر.
المطمب الرابخ :جمخ المخطكطات كفهرستها.
المطمب الخامس :الرحالت.
الخاتمة :كفيها أبرز النتاحث كالتكصيات.
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التمهيد

مفهكـ االستشراؽ:
كممة االستشػراؽ لػـ تػرد فػي المعػاجـ العربيػة المختمفػة فهػي كممػة مكلػدة مػف
الناحيػة الم,كيػػة لكػف ذلػػؾ ال يمنػخ مػػف أف يكػػكف لهػا أصػػؿ ل,ػكم مشػػتقة منػػا
كاك مادة« شرؽ» يقاؿ :شرقت الشمس شرقان كشركقان :إذا طمعت(.)1
كليس عدـ كركداا في المعاجـ الم,كية مما يجعؿ الباحث ال يسػتطيخ الكصػكؿ
إلى المعنى الحقيقي لهذو الكممة استنادان إلى قكاعػد عمػـ االشػتقاؽ فمقػد أشػار
مصدر مف المصادر الم,كية الحديثة إلى اذا المصػطم فقػاؿ :استشػرؽ :طمػب
عمػػكـ الشػػرؽ كل,ػػاتهـ « مكلػػدة عصػػرية» يقػػاؿ لمػػف ُيعنػػى بػػذلؾ مػػف عممػػاء
الفرنجة(.)2
كاذا االشتقاؽ ال يعني أنها كممة أصػيمة فػي الم,ػة العربيػة بػؿ اػي مكلػدة لػذا
فػػػلف لفظػػػة «استشػػػراؽ» كمشػػػتقاتها اسػػػتعممها المحػػػدثكف مػػػف ترجمػػػة كممػػػة
« »orientalismثـ استعممكا مف االسـ فعالن فقػالكا :استشػرؽ كلػيس فػي

الم,ػػػات األجنبيػػػة فعػػػؿ مػػػرادؼ لمفعػػػؿ العربػػػي كالمػػػدققكف يػػػؤثركف اسػػػتعماؿ
«عممػػاء المشػػرقيات» بػػدالن مػػف «مستشػػرقيف »...كلكػػف لفظػػة «استشػػرؽ» ك
()3
لفظة « مستشرؽ» قد شاعتا شيكعان كبي ارن كال ب س مف استعمالها»

( )1أبك منصكر األزارم .تهػذيب الم,ػة .القػاارة :الػدار المصػرية لمتػ ليؼ كالترجمػة1964 .ـ.)316/8(.مػادة
شػػػػػرؽ يكاسػػػػػػماعيؿ الجػػػػػكارم .الصػػػػػػحاح .القػػػػػػاارة  :دار الكتػػػػػاب العربػػػػػػي .مصػػػػػػر1956 .ـ-1511/4(.
.)1511مػادة شػرؽ كجػار اهلل الزمخشػرم .أسػاس البالغػة .تحقيػؽ عبػدالرحيـ محمػكد .بيػركت :دار المعرفػة.

بدكف تاريخ.ص 48كابف منظكر .لساف العػرب .بيػركت :دار صػادر لمطباعػة كالنشػر1951 .ـ-173 /11(.

 .)179مػػػادة شػػػػرؽ كمجػػػػد الػػػػديف الفيركزآبػػػػادم .القػػػػامكس المحػػػػيط .بيػػػػركت .دار إحيػػػػاء التػػػػراث العربػػػػي.
1421ق .)1191-1191 /2( .مػػػادة شػػػرؽ كمجمػػػخ الم,ػػػة العربيػػػة بالقػػػاارة .المعجػػػـ الكسػػػيط .القػػػاارة.
1961ـ .)48/1( .مادة شرؽ.

( )2الشيخ أحمد رضا .معجـ متف الم,ة .بيركت :دار مكتبة الحياة1958 .ـ.)311/3( .

( )3أحمػػػػػد سػػػػػمايمكفتش .فمسػػػػػفة االستشػػػػػراؽ كأثراػػػػػا فػػػػػي األدب العربػػػػػي المعاصػػػػػر .القػػػػػاارة :دار الفكػػػػػر
العربي1418.ق .ص.21
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المفهكـ االصطالحي:
االستشراؽ مف المصطمحات التي لـ يتفؽ الباحثكف عمى تعريؼ جامخ مانخ لا
فمػػػذلؾ تتعػػػدد التعريفػػػات بتعػػػدد المعػػػرفيف كبحسػػػب الجانػػػب الػػػذم ركعػػػي فػػػي
التعريؼ فلعطاء تعريؼ منضػبط لالستشػراؽ تحػيط بػا صػعكبات شػتى تجعػؿ
التعريؼ المتفؽ عميا متعذ ارن لعدـ دقة المصطم ككضػكحا كسػ كرد شػيحان مػف
محاكالت لتعريؼ االستشراؽ ليتبيف لنا مدل التبايف كاالختالؼ بيف المعػرفيف
ككذلؾ مدل القصكر كالنقص في اذو التعريفات كعميػا فػلف مػا سػ ذكرو شػااد
عمى أف االستشراؽ ال يكجد لا تعريؼ منضبط دقيؽ بؿ كؿ ما كجد اي مجرد
تعريفػػات تقػػرب المعنػػى إلػػى الػػذاف أك اػػي محاكلػػة لتقريبػػا فبعضػػهـ يعػػرؼ
االستشراؽ كيراعي جانب المكاف أم الشرؽ كال,رب فيرل االستشػراؽ اػك عمػـ
الشػرؽ فيقػكؿ «:كممػة استشػراؽ مشػتقة مػف كممػة شػػرؽ ككممػة شػرؽ تعنػػي
مشرؽ الشمس كعمى اػذا يكػكف االستشػراؽ اػك عمػـ الشػرؽ أك عمػـ العػالـ
الشػػػرقي»( )1كاػػػذا التعريػػػؼ أقػػػرب مػػػا يكػػػكف لمتعريػػػؼ الم,ػػػكم منػػػا لمتعريػػػؼ
االصطالحي ألنا بحث في مدلكؿ كممة استشراؽ مف الناحية الم,كيػة كلػيس
اناؾ تكضي لمضمكف اذو الكممة كماذا تعني؟ كاذا قصكر في التعريؼ.
كانػػػاؾ مػػػف ربػػػط االستشػػػراؽ بدراسػػػة العػػػرب ل,ػػػة كحضػػػارة كدينػػػان فقػػػاؿ« :
المستشرقكف اـ أكلحؾ األساتذة كالباحثكف األكػاديميكف الػذيف تخصصػكا فػي
دراسػػػػة الم,ػػػػة العربيػػػػة كالحضػػػػارة العربيػػػػة كبقضػػػػايا العػػػػالـ العربػػػػي كبالػػػػديف
اإلسالمي»(.)2
كاذا قصكر في التعريؼ مف كجهة نظرم ألف االستشراؽ لػيس خاصػان بدراسػة
العػػرب كل,ػػتهـ كحضػػارتهـ بػػؿ يكجػػد مػػف المستش ػرقيف مػػف يكصػػؼ بكصػػؼ
االستشراؽ ألنا باحث فػي بعػض عمػكـ الشػرؽ كاػك ال يعػرؼ الم,ػة العربيػة
( )1ركدم بػػػارت .الدراسػػػات العربيػػػة اإلسػػػالمية األلمانيػػػة .ترجمػػػة د .مصػػػطفى مػػػاار .القػػػاارة :دار الكتػػػػاب
العربي1967.ـ.ص.11

( )2د .ميشػػػػػػػاؿ جحػػػػػػػا .الدراسػػػػػػػات العربيػػػػػػػة كاإلسػػػػػػػالمية فػػػػػػػي أكربػػػػػػػا .ط .1بيػػػػػػػركت :معهػػػػػػػد اإلنمػػػػػػػاء
العربي1982.ـ.ص.15
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بؿ قد يككف مختصان بم,ة مف ل,ات المشرؽ اإلسالمي كالفارسية أك األكردية
أك التركية كنحك ذلؾ مف ل,ات مشرقية أك قد يككف مختصان في فرع مف فركع
المعرفة في كاحدة مف تمؾ الم,ات كاآلداب أك التاريخ أك الج,رافيػا كمػخ ذلػؾ
يعتبر مستشرقان كيبحث كيتحدث حكؿ قضايا الديف اإلسالمي كيؤلؼ في أمػكر
تخص المسمميف .
كاناؾ مف الباحثيف مف جعؿ االستشراؽ يشػمؿ كػؿ مالػا صػمة بالشػرؽ سػكاء
كاف مشرقان مسممان كبالد العرب يكايراف يكاندكنيسيا اك شرقان غير مسػمـ كالهنػد
كالصيف كالياباف فقاؿ« :المستشرقكف» اصطالح كاسػخ يشػمؿ طكاحػؼ متعػدد
[مػػف ال,ػػربييف ( )1تعمػػؿ فػػي ميػػاديف الدراسػػات الشػػرقية فهػػـ يدرسػػكف العمػػكـ
كالفنػػكف كاآلداب كالػػديانات كالتػػاريخ ككػػؿ مػػا يخػػص الشػػرؽ مثػػؿ الهنػػد
كفارس كالصػيف كاليابػاف كالعػالـ العربػي كغيػراـ مػف أمػـ الشػرؽ»( )2كقػاؿ
بعضػػهـ عػػف المستشػػرؽ « :اػػك كػػؿ مػػف تجػػرد مػػف أاػػؿ ال,ػػرب لدراسػػة بعػػض
لتعرؼ ش ف أمة أك أمػـ شػرقية مػف حيػث
الم,ات الشرقية كتقصي آدابها طمبان ُّ
أخالقها كعاداتها كتاريخها كدياناتها أك عمكمهػا كآدابهػا أك غيػر ذلػؾ مػف
مقكمات األمـ»(.)3
كقػػاؿ آخ ػر« :إف المفهػػكـ العػػاـ لالستش ػراؽ ال يخػػرج عػػف ككنػػا تمػػؾ الدراسػػات
كالمباحث التي قاـ بها ال,ربيكف لمعرفػة الشػرؽ مػف جميػخ جكانبػا»( )4كاػذو
التعريفات شاممة لجميخ المشرؽ المسمـ منا كغير المسمـ كنحػف كمسػمميف
نريد حصر االستشراؽ كمفهكـ أك مصطم بالدراسات التي تخصنا لكػي نعػرؼ
مػػاذا يقػػاؿ كيكتػػب عنػػا ككيػػؼ نػػرد كنكاجػػا كننػػاقش؟ فػػالتعريؼ صػػحي مػػف

( )1اػػػذو الزيػػػادة مػػػف الباحػػػث لمتكضػػػي عطفػػػان عمػػػى كػػػالـ سػػػابؽ يبػػػدأ بقػػػكؿ المؤلػػػؼ يكػػػكف المستشػػػرقكف
ال,ربيكف .

( )2د .عفاؼ صبرة .المستشرقكف كمشكالت الحضارة .دار النهضة العربية .القاارة1985 .ـ.ص.9

( )3أحمد اإلسكندرم كآخركف .المفصؿ في تاريخ األدب العربي .القاارة :مطبعة مصر1934 .ـ.)418/2(.

( )4د .ساسي سالـ الحجاج .الظاارة االستشراقية كأثراا عمى الدراسات اإلسػالمية .ط .1مالطػا :مركػز دراسػات
العالـ اإلسالمي1991 .ـ .ص21
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الكجهػػة النظريػػة ألف البمػػداف المػػذككرة اػػي بػػالد شػػرقية يكاف لػػـ تكػػف مسػػممة
كلكف يصب اذا المفهكـ عامان كغير دقيؽ لذا ينب,ي أف نطمؽ عمػى الدراسػات
التػي تخػػص الصػيف الدراسػػات الصػينية كمػػا يخػص اليابػػاف الدراسػات اليابانيػػة
كاكػػذا كلنبػػؽ عمػػى مصػػطم االستشػػراؽ خاصػػان بدراسػػة مػػا يتصػػؿ باإلسػػػالـ
كأاما.
كبعض الباحثيف ربط االستشراؽ بدراسة حضارة العػالـ اإلسػالمي مػف قبػؿ غيػر
المسػػمميف فقػػػاؿ «:اػػك دراسػػػة الحضػػػارة اإلسػػالمية مػػػف بػػاحثيف ينتمػػػكف إلػػػى
حضارة أخرل كلهـ بناء شعكرم مخالؼ لبناء الحضارة التي يدرسكنها»(.)1
كاػػذا التعريػػؼ تعريػػؼ غيػػر منضػػبط ألنػػا يكلػػد س ػؤاالن آخ ػ ارن كاػػك مػػا تعريػػؼ
الحضارة؟ كاؿ الديف اك الحضارة؟ يكاذا قمنػا بػ ف الػديف اػك الحضػارة فعميػا لػك
أسػػػمـ المستشػػػرؽ فػػػلف التعريػػػؼ ال ينطبػػػؽ عميػػػا ألنػػػا أصػػػب ينتمػػػي إلػػػى
الحضارة اإلسػالمية بعػد أف انسػمخ عػف الحضػارة ال,ربيػة كمػا أف العربػي غيػر
المسمـ يصب مستشػرقان يكاذا قمنػا بػ ف الػديف لػيس اػك الحضػارة فػلف اآلخػريف
مف حضارات المشرؽ األخرل يكصفكف ب نهـ مستشػرقكف كاليابػانييف كالهنػكد
كالصينييف كاؤالء محؿ خالؼ اؿ يكصفكف بالمستشرقيف أـ ال؟
كبعضػػهـ ربػػط االستش ػراؽ ب كركبػػا فقػػاؿ «:إف المستشػػرقيف مػػف أكركبػػا نسػػبكا
أنفسػػهـ إلػػى العمػػـ كالبحػػث كشػػ,مكاا فػػي أغمػػب األحيػػاف بالبحػػث فػػي التػػاريخ
كالديف كاالجتماع كلكؿ منهـ ل,تػا األصػمية التػي رضػخ لبنهػا مػف أمػا كأبيػا
كمجتمعا كبيحتا فصارت لا الم,ة األـ كمػا يعبػركف فهػك ي,ػار عميهػا كيتػ ثر
بهػػػا كيسػػػتجيب لمكحياتهػػػا كلكنػػػا مػػػخ ذلػػػؾ تعمػػػـ الم,ػػػة العربيػػػة بجػػػكار ل,تػػػا
األصمية»(. )2
كاػػػذا تعريػػػؼ فيػػػا قصػػػكر – مػػػف كجهػػػة نظػػػرم – ألنػػػا حصػػػر االستشػػػراؽ
بػػػاألكربييف كاالستشػػػراؽ يشػػػمؿ األمػػػريكييف عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ إذا قمنػػػا ب نػػػا

( )1د .حسف حنفي .مقدمة في عمـ االست,راب .القاارة :الدار الفنية1991 .ـ .ص.13

( )2د .أحمد الشرباصي .التصكؼ عند المستشرقيف .القاارة :مطبعة األمؿ1966 .ـ .ص.6

620
الدراسات ال,ربية فتخصيص األكربييف تحكـ ال يقرو مفهػكـ االستشػراؽ الم,ػكم
فضالن عف المفهكـ االصطالحي العاـ.
صػ اػر الدراسػػات االستش ػراقية بػػتعمـ الم,ػػة العربيػػة كاػػذا أيض ػان
ثػػـ إنػػا تعريػ ه
ػؼ اح ا
تضييؽ لمفهكـ الشرؽ اإلسالمي أك الشرؽ بعامة.
كاناؾ مف جعؿ االستشراؽ عمالن مؤسسيان قاحمان عمػى العمػؿ كالجهػد الجمػاعي
فقػػاؿ عػػف االستشػراؽ «:اػػك المؤسسػػة المشػػتركة لمتعامػػؿ مػػخ الشػػرؽ بلصػػدار
تقري ػرات حكلػػا ك بكصػػفا كتدريسػػا كاالسػػتقرار فيػػا كحكمػػا كاػػك بليجػػاز
()1
أسػػمكب غربػػي لمسػػيطرة عمػػى الشػػرؽ كاسػػتبناحا كامػػتالؾ السػػيادة عميػػا»
كاذا في نظرم تضييؽ لمفهكـ االستشراؽ بككنا حصرو بالعمؿ الجماعي القػاحـ
عمػػى نظػػاـ مؤسسػػي كنحػػف نػػرل أف انػػاؾ جهػػكدان لممستشػػرقيف كانػػت قاحمػػة
عمى مبادرات فردية – بػؿ معظػـ جهػكداـ كانػت كػذلؾ – كمػا أنػا ُيخػرج جهػكد
مستشرقيف كاف ادفهـ مػف اػذو الدراسػات اػك المحبػة لمشػرؽ أك البحػث عػف
الحقيقة دكف ادؼ لمسيطرة أك حب التممؾ يكانػي ألسػتعجب كيػؼ يصػدر اػذا
التعريػػؼ لالستشػراؽ مػػف رجػػؿ أكػػاديمي ينب,ػػي عميػػا ضػػبط تعريفػػا فػػلذا كػػاف
معظـ االستشراؽ قاحمان عمى ما يػراو الباحػث فمػيس لػا إطػالؽ مثػؿ اػذا الحكػـ
المطمؽ.
فهذو نماذج تكض مدل الصػعكبة التػي تكتنػؼ مصػطم االستشػراؽ مػف حيػث
إيجاد تعريؼ لا كلقد رأينا مف خالؿ اذو النماذج مدل التبايف كاالختالؼ بػيف
المعػػرفيف كاػػذا ش ػ ف كػػؿ المفػػاايـ التػػي تػػرتبط بالمعرفػػة اإلنسػػانية كاػػي غيػػر
خاضػػعة لمتجربػػة أك الحػػس المشػػااد عمػػى نمػػكذج كاحػػد أك عينػػة متشػػابهة
كلكني كباحث قرأت الكثير مف التعريفات حكؿ االستشراؽ أرل أف اناؾ تعريفػان
لالستشراؽ يكاد يستكعب اذا المصطم حيػث قػاؿ فػي تعريفػا لالستشػراؽ «:
االستشراؽ اػك عمػـ الشػرؽ أك عمػـ العػالـ الشػرقي ككممػة مستشػرؽ بػالمعنى

( )1إدكارد سػػعيد .االستش ػراؽ(المعرفة -السػػمطة -اإلنشػػاء) .ترجمػػة كمػػاؿ أبػػك ديػػب .الطبعػػة الثانيػػة بيػػركت:
مؤسسة األبحاث العربية1984 .ـ.ص.39
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العاـ تطمػؽ عمػى كػؿ عػالـ غربػي يشػت,ؿ بدراسػة الشػرؽ كمػا :أقصػاو ككسػطا
كأدناو في ل,اتا كآدابا كحضارتا كأديانا .كالمعنى الخاص لمفهػكـ االستشػراؽ
اك الذم يعني الدراسات ال,ربيػة المتعمقػة بالشػرؽ اإلسػالمي فػي ل,اتػا كآدابػا
كتاريخا كعقاحدو كتشريعاتا كحضارتا بكجا عاـ»(.)1
مفصؿ كدقيؽ حيث ذكر تعريفان عامان يستكعب االستشراؽ كمدلكؿ
فهذا تعريؼ
َّ
ل,كم كاسخ كتعريفان خاصػان يسػتكعب الدراسػات حػكؿ العػالـ اإلسػالمي كمفهػكـ
اصػػػطالحي فينصػػػرؼ الػػػذاف عنػػػد إطػػػالؽ االستشػػػراؽ إلػػػى مػػػا يخػػػص العػػػالـ
اإلسالمي مف الدراسات ال,ربية.
كلكف يرد عمى اذا التعريؼ إشكاؿ يسير كاك أف الباحثيف الػركس المختصػيف
بالدراسات اإلسالمية أك العربية عمى سبيؿ المثػاؿ ال يسػتكعبهـ التعريػؼ مػخ
أنهػػـ يكصػػفكف ب ػ نهـ مستشػػرقكف فػػي المقػػاء معهػػـ أك الكتابػػة عػػنهـ كاػػذا
يؤكد صعكبة تعريؼ االستشراؽ كمف الممكف أف نصكغ تعريفان يستكعب جميخ
اػػؤالء كأكلحػػػؾ فنقػػكؿ « :االستشػػػراؽ :اػػك الدراسػػػات عػػف اإلسػػػالـ تشػػػريعان
كتاريخػػػان كعقاحػػػدان كثقافػػػة كحضػػػارة كآدابػػػان كل,اتػػػان التػػػي يقػػػكـ بهػػػا غيػػػر
المسمميف مف غير العرب – حتػى كلػك كػانكا شػرقييف – أك يقػكـ بهػا مسػممكف
مف أصؿ غيػر مسػمـ دخمػكا اإلسػالـ مػخ بدايػة دراسػاتهـ عػف عػالـ الشػرؽ أك
عرب غير مسمميف عاشكا في بالد ال,رب كتكممكا ل,تا كاكتسبكا جنسيتا».
فهذا التعريؼ يستكعب جميخ المختصيف بالدراسات الشرقية فال يكجد منهـ مف
لـ يػدخؿ فػي التعريػؼ أم أنػا تعريػؼ شػامؿ يشػمؿ ال,ربػي غيػر المسػمـ مثػؿ
جكلد زيهر( )2كيشمؿ ال,ربي الذم أسمـ مثؿ ليكبكلدفايس( )1كيشمؿ العربي

( )1د .محمػػكد زقػػزكؽ .االستش ػراؽ كالخمفيػػة الفكريػػة لمص ػراع الحضػػارم .سمسػػمة كتػػاب األمػػة .ط.2بيػػركت:
مؤسسة الرسالة1415.ق.ص.18

( )2جكلد زيهر(1277ق – 1341ق) .مستشرؽ مجرم يهكدم عمؿ أسػتاذان بجامعػة بكدابسػت كتػكفي بهػا.

رحػػػؿ إلػػػى بعػػػض الػػػبالد العربيػػػة كتعتبػػػر أبحاثػػػا كمؤلفاتػػػا مرجعػػػان لمعظػػػـ البػػػاحثيف ال,ػػػربييف فػػػي الدراسػػػات
اإلسالمية ألؼ العديد مف المؤلفات منها  :العقيػدة كالشػريعة فػي اإلسػالـ مػذااب التفسػير اإلسػالمي كغيراػا.

انظر .الزركمي .األعالـ .ط .4بيركت :دار العمـ لممالييف1979.ـ)181/1(.
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غير المسمـ الػذم عػاش فػي ال,ػرب مثػؿ فيميػب حتػي
المسمـ مثؿ المستشرؽ الركسي كريمسكي(.)3

()2

كيشػمؿ الشػرقي غيػر

( )1ليكبكلػػػدفايس ( محمػػػػد أسػػػػد) مستشػػػرؽ نمسػػػػاكم درس اإلسػػػػالـ ثػػػػـ اعتنقػػػا ااػػػػتـ بتصػػػػحي أخطػػػػاء
المستشرقيف عف اإلسالـ ألؼ عددان مف المؤلفات منها :الطريؽ إلى مكة الطريؽ إلػى المدينػة كاإلسػالـ عمػى

مفترؽ الطرؽ تكفي في إسبانيا بعػد أف ُع ّمػر طػكيالن .انظػر .نجيػب العقيقػي :المستشػرقكف .ط .4القػاارة :دار
المعارؼ1981.ـ.)642/2(.

( )2فيميػػب حتػػي لبنػػاني نص ػراني ت ػ مرؾ .كلػػد سػػنة 1886ـ كػػاف أسػػتاذان بقسػػـ الدراسػػات الشػػرقية بجامعػػة
برنستكف كرحيسان لهػذا القسػـ مػف مؤلفاتػا :تػاريخ العػرب كتػاريخ سػكريا كأصػكؿ الدكلػة اإلسػالمية كتاباتػا

بها مسػحة تعصػب ضػد اإلسػالـ .انظػر نػذير حمػداف  .فػي ال,ػزك الفكػرم( المفهػكـ – الكسػاحؿ – المحػاكالت).

الطاحؼ :مكتبة الصديؽ( بدكف تاريخ) .ص.221

( )3كريمسػػػكي ( 1941 -1871ـ) .مستشػػػرؽ ركسػػػي يهػػػكدم .كلػػػد فػػػي أككرانيػػػا ااػػػتـ بالم,ػػػة كالتػػػاريخ
كاألديػػاف صػػار سػػكرتي ارن لمجمػػخ العمػػكـ األككرانػػي مػػف مؤلفاتػػا ( العػػالـ اإلسػػالمي كمسػػتقبما كتػػاريخ اإلسػػالـ)
انظر العقيقي .المستشرقكف.)946-3( .
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المبحث األكؿ :تاريخ المدرسة االستشراقية الفرنسية
()1
كاف أكؿ اتصاؿ بيف المسمميف كالفرنسييف مف خالؿ معركة «بالط الشهداء»
()2
التي كقعت سػنة 114ق كانتصػر فيهػا الفرنسػيكف بقيػادة « شػارؿ مارتػؿ»
عمى المسمميف بقيادة « عبدالرحمف ال,افقي»( )3رحما اهلل ثـ رحؿ الفرنسيكف
إلى بمد المسػمميف الحضػارية بػالد األنػدلس لمدراسػة كالػتعمـ فػي محاضػف العمػـ
األندلسػػية كمػػف ا ػؤالء الرااػػب الفرنسػػي « جيربػػرت»( )4حيػػث درس فػػي بػػالد
األنػػدلس الم,ػػة العربيػػة كأتقنهػػا كتخػػرج مػػف جامعػػة قرطبػػة كصػػار رااب ػان فػػي
الكنيسػػة تحػػت اسػػـ « سمفسػػتر الثػػاني» حتػػى صػػار حبػ ارن أعظػػـ سػػنة 999ـ
كنشر اؤالء الثقافة التي درسكاا في بالد األندلس في العمكـ كالفمسفة خاصة
كترجمػكا بعػػض الكتػػب مػػف الم,ػػة العربيػػة إلػػى الالتينيػػة ككػػذلؾ ترجم ػكا الق ػرآف
الكريـ إلى الالتينية ككؿ ذلؾ كاف بجهػكد خاصػة كفرديػة مػف رابػاف الكنيسػة
()5
الذيف درسكا في بالد المسمميف «األندلس».

( )1بػػالط الشػػهداء :معركػػة كقعػػت بػػيف المسػػمميف كبػػيف الفرنجػػة سػػنة 114ق كانتصػػر فيهػػا الفرنجػػة عمػػى
المسمميف كسميت ببالط الشهداء نسبة إلػى طريػؽ مػبمط كقعػت فيػا المعركػة كامػتد بالشػهداء مػف المسػمميف.

انظر محمكد عبد العميـ .تعريؼ باألماكف الكاردة في البدايػة كالنهايػة البػف كثيػر.ط .1االسػكندرية :دار الػدعكة.
1948ـ.ص.329

( )2شػارؿ مارتػػؿ :قاحػد عسػػكرم لومبراطكريػة الفرنجيػػة كلػػد سػنة 688ـ قػػاد جيػكش اإلفػػرنث فػي حربػػا ضػػد
المسػػمميف كانتصػػر عمػػيهـ فػػي معركػػة بػػالط الشػػهداء مػػات سػػنة 741ـ .انظػػر المكسػػكعة العربيػػة الميسػػرة.
ط.2القاارة :دار الشعب1972 .ـ.ص.1166

( )3عبػػدالرحمف ال,ػػافقي :عبػػدالرحمف بػػف عبػػداهلل ال,ػػافقي تػػكلى إمػػارة األنػػدلس سػػنة 12ق كحػػاكؿ فػػت بػػالد
ال,ػػاؿ « فرنسػػا» لكنػػا اػػزـ فػػي معركػػة بػػالط الشػػهداء كقتػػؿ فيهػػا سػػنة 114ق .انظػػر الزركمػػي .األعػػالـ/3( .
.)312

( )4جيربرت:بابػػا فرنسػػي تسػػمى باسػػـ « البابػػا سمفسػػتر الثػػاني» كلػػد سػػنة 931ـ سػػافر إلػػى بػػالد األنػػدلس
لمدراسػػة انػػاؾ فػػدرس العمػػكـ مػػف اندسػػة كفمػػؾ كحيػػؿ « ميكانيكػػا» تػػكفي سػػنة1113ـ .انظػػر د .عبػػدالرحمف
بدكم .مكسكعةالمستشرقيف.ط .3بيركت :دار العمـ لممالييف1993 .ـ.ص.178

( )5انظػػػر د .محمػػػد صػػػال البنػػػداؽ .المستشػػػرقكف كترجمػػػة القػػػرآف الكػػػريـ .بيػػػركت :دار اآلفػػػاؽ الجديػػػدة.
ط1411ق .ص 95كانظػػػػر د .محمػػػػكد حمػػػػدم زقػػػػزكؽ .االستشػػػػراؽ كالخمفيػػػػة الفكريػػػػة لمصػػػػراع الحضػػػػارم.
ص.23

624
كبعػػداا أس ػس «سمفسػػتر الثػػاني» مدرسػػتيف عػػربيتيف كاحػػدة فػػي ركمػػا مقػػر
إقامتا كالثانية في بمدو فرنسا في مدينة « ريمس»( )1ثـ أضػاؼ لهػا مدرسػة
أخػػػرل اػػػي مدرسػػػة « شػػػارتر»( )2فخرجػػػت ااتػػػاف المدرسػػػتاف مجمكعػػػة مػػػف
()3
الفرنسييف المختصيف بدراسات المشرؽ اإلسالمي.
كفػػي عػػاـ 1248ـ أمػػر البابػػا « إينكسػػنت الرابػػخ»( )4بلنشػػاء كرسػػي لمدراسػػات
العربية كاإلسالمية في جامعػة بػاريس كاػذا أتػاح الفرصػة أمػاـ عػدد أكبػر مػف
()5
الفرنسييف لمتخصص بدراسات الشرؽ اإلسالمي.
كظهػػر القػػديس « فرنسػػيس»( )6كاػػك رااػػب متعصػػب أسػػس « جماعػػة الرابػػاف
الفرنسيسكاف» في مصر أياـ الحركب الصميبية لخدمة اذو الحمالت الصميبية
كتقديـ المعمكمات المعينة لها عمػى اجتيػاح بػالد المسػمميف ثػـ ظهػر مجمكعػة
مف المنصريف طػافكا بمػداف المسػمميف كمػنهـ المنصػر « رامػكف لػكؿ»( )7الػذم
كػػاف يعػػرؼ العربيػػة جيػػدان كذاػػب إلػػى الجزاحػػر سػػنة 1317ـ تقريب ػان كنػػاقش
()8
فقهاء المسمميف اناؾ في محاكلة منا لمت ثير عميهـ كتنصيراـ

( )1ريمس :مدينة تقخ شماؿ شرؽ فرنسا.
( )2شارتر :مدينة تقخ جنكب غرب فرنسا.

( )3انظػػر محمػػكد محمػػد الطنػػاجي .مػػدخؿ إلػػى ت ػاريخ نشػػر الت ػراث العربػػي .القػػاارة .ط1984 .ـ .ص217
كنجيب العقيقي .المستشرقكف .)121/ 1( .ك د.ساسي الحاج .الظاارة االستشراقية .ص.42

( )4إينكسػػنت :كلػػد فػػي مدينػػة «جنػػكة» االيطاليػػة سػػنة 1195ـ كصػػار بابػػا عمػػى الكنيسػػة الكاثكليكيػػة سػػنة
1243ـ كاسػػتمر بمنصػػبا اػػذا إلػػى كفاتػػا سػػنة 1254ـ فػػي مدينػػة نػػابكلي اإليطاليػػة .انظػػر كيكبيػػديا مكقػػخ
كيكبيديا عمى االنترنت.

( )5انظر د.جماؿ الديف الشياؿ .التاريخ اإلسالمي في داحرة المعارؼ في الفكر األدبػي فػي عصػر النهضػة .دار
دار الثقافة .بدكف تاريخ .ص.81

( )6القديس « فرنسيس»:كلػد سػنة 1181ـ كسػافر إلػى إسػبانيا كأفريقيػا ثػـ إلػى مصػر كالتقػى فيهػا بػاألخ
األكبر لصالح الديف األيكبي الػذم سػم لػا بزيػارة األمػاكف المقدسػة فػي الشػاـ كالػكعظ فيهػا فانتشػر الرابػاف

الفرنسيسكاف كأسسك األديرة في بالد الشاـ ككانت كفاتا سنة 1226ق .انظر مكقخ كيكبيديا عمى االنترنت.

( )7رامػكف لػكؿ :رااػب اسػباني كلػد سػنة 1236ـ تعمػػـ العربيػة لػدعكة المسػمميف لمنصػرانية مػات فػي شػػماؿ
أفريقيا سنة 1315ـ .انظر المكسكعة العربية الميسرة .ص.1581

( )8انظر جماؿ الديف الشياؿ .مرجخ سابؽ.ص.84
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ككػاف المبشػر الفرنسػي « جيكليػكـ بكسػتؿ»( )1يػدعك إلػى تعمػـ الم,ػة العربيػػة
حيث أكد عمى ضركرة تعمـ العربيػة لكػي «يسػتطيخ أف يبقػر مػف تعممهػا بطػكف
أعػػداء الػػديف المسػػيحي بسػػيؼ الكتػػب المقدسػػة كأف يفنػػد عقاحػػداـ بكاسػػطة
()2
عقاحداـ اـ».
كتكسخ تدريس الم,ة العربية في فرنسا فنجد أنا فػي عػاـ 1587ـ تػـ إضػافة
كرسػػي لم,ػػة العربيػػة فػػي معهػػد « الكػػكلث دم ف ػرانس» كفػػي عػػاـ 1615ـ تػػـ
()3
إنشاء مطبعة خاصة في باريس تطبخ الكتب بالم,ة العربية.
ككاف النشاط السياسي لػا دكرو فػي ترسػيخ السياسػة الفرنسػية فػي دكؿ شػماؿ
أفريقيا ككسطها مف خالؿ إنشاء المنظمات المتمثمة في « اآلباء البيض» ك«
()4
جمعية مبشرم سيدة إفريقيا».
()5
كلقد اعتمد نابميكف عمى كتػاب المستشػرؽ الفرنسػي « فػكلني» المسػمى «
رحمػػة إلػػى مصػػر كسػػكريا» الػػذم صػػدر فػػي مجمػػديف عػػاـ 1787ـ كذلػػؾ فػػي
إعػػدادو لحممتػػا عمػػى مصػػر كقػػد تػ ثر نػػابميكف باألفكػػار الػكاردة فػػي ذلػػؾ كتػػاب
حيث يقكؿ نابميكف« :إف « فكلني» رأل أف ثمة ثالثة حكاجز في كجا السيطرة
الفرنسية في الشرؽ كأف أية قكة فرنسية ال بد أف تحػارب لػذلؾ ثالثػة حػركب:
األكلػى ضػد انجمتػ ار كالثانيػػة ضػد البػاب العػالي العثمػػاني كالثالثػة كاػي أكثراػػا
()6
صعكبة ضد المسمميف».
1
( ) جيكليكـ بكستؿ :مستشرؽ فرنسي كلد سنة 1511ـ أجاد عددان مف الم,ات الشرقية كال,ربيػة جمػخ عػددان

مف المخطكطات الشرقية كمات سنة 1581ـ .انظر د .عبػدالرحمف بػدكم .مكسػكعة المستشػرقيف .ص-135
.138

( )2عبدالرحمف بدكم .مكسكعة المستشرقيف .ص.136
( )3انظر عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.553

( )4انظر جيمس كيالرد .الصحراء الكبرل .طرابمس :مكتبة الفرجاني1967 .ـ .ص.419-415

( )5فكلني:مستشػػػرؽ كرحالػػػة فرنسػػػي كلػػػد سػػػنة 1757ـ زار المشػػػرؽ اإلسػػػالمي ككتػػػب عػػػف رحالتػػػا مػػػف
مؤلفاتا «ثالثة أعكاـ في مصػر كالشػاـ» ككتػاب« سػكريا كلبنػاف فػي القػرف الثػامف عشػر» تػكفي فػي بػاريس

سنة 1821ـ .انظر مكقخ كيكيبيديا عمى االنترنت.

( )6انظر ساسي الحاج  .الظاارة االستشراقية.ص.69
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ككاف لهذو الحممػة عمػى مصػر أثراػا الكبيػر فػي بػزكغ نجػـ المدرسػة الفرنسػية
حيػػث سػػخرت اػػذو الحممػػة االستشػراؽ لخدمػػة أاػػدافها االسػػتعمارية السياسػػية
فكانػت المدرسػة االستشػراقية اػي المستشػار العسػكرم كالسياسػي لهػذو الحممػة
االسػػتعمارية حيػػث كصػػفت أحػػكاؿ الػػبالد المصػػرية السياسػػية كاالجتماعيػػة
كاالقتصػادية كصػػفان دقيقػان كاػػذا مػا جعػػؿ نػابميكف يسػػعى لوقػداـ عمػػى احػػتالؿ
مصر بعد كضكح الرؤية لا كتحديد األاداؼ كالكساحؿ كالطرؽ لذلؾ معتمدان
()1
عمى تقارير ككتب اؤالء المستشرقيف.
كاذا جعؿ اؤالء المستشرقيف عمى اتصاؿ مباشر بالشرؽ حيث جمػب نػابميكف
معا  175عالمان في مختمؼ مناحي المعرفة اإلنسانية كأسس معهـ« المجمخ
العممي المصرم»(.)2
كلقػػد أخرجػػت اػػذو الحممػػة كتاب ػان ضػػخمان يقػػخ فػػي  23مجمػػدان سػػماو « كصػػؼ
مصر» صاغتا أيدم المستشرقيف الفرنسييف كاذا الكتػاب يصػؼ تػاريخ مصػر
منػػذ القػػدـ كحتػػى الحممػػة الفرنسػػية عميهػػا كمػػا ك يصػػؼ ثركاتهػػا المختمفػػة
كمحاصػػػيمها الزراعيػػػة كالحيػػػاة الحيكانيػػػة كالنباتيػػػة فيهػػػا كعػػػادات سػػػكانها
كطباحعهـ.
فاستطاع نابميكف السيطرة عمى مصر مف خالؿ المعرفة العممية التي قدمها لػا
()3
اؤالء المستشرقيف.
كاػػذا سػػااـ بت سػػيس « المدرسػػة األاميػػة» التابعػػة لممكتبػػة الكطنيػػة لتػػدريس
العربيػة كالفارسػية كالتركيػػة عػاـ 1793ـ ككػاف ال,ػػرض مػف إنشػاحها دراسػػة
المشرؽ اإلسالمي دراسة متكاممة بطريقة عممية مف جميخ النكاحي.

( )1انظػػر د .محمػػد عبػػدالكريـ ال ػكافي .يكسػػؼ باشػػا القرمػػانمي كالحممػػة الفرنسػػية عمػػى مصػػر .المنش ػ ة العامػػة
لمنشر كالتكزيخ .طرابمس1984 .ـ .ص.74

( )2انظر د .محمد عبدالكريـ الكافي .مرجخ سابؽ .ص.211
( )3انظر د .ساسي الحاج  .مرجخ سابؽ .ص .99
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كخرج مجمكعة مف المستشرقيف مف عباءة اذو الحممػة الفرنسػية عمػى مصػر
كأسػػػهمكا فػػػي دراسػػػاتهـ بمزيػػػد مػػػف التػػػدخؿ الفرنسػػػي فػػػي شػػػؤكف المشػػػرؽ
()1
اإلسالمي كالتي انتهت باالحتالؿ الفرنسي لمجزاحر سنة 1831ـ.
ككػاف اػؤالء المستشػرقيف قػد أقيمػت لهػـ مراكػز كمعااػد كأقسػاـ جديػدة منهػػا
المدرسػػة الكطنيػػة لم,ػػات الشػػرقية فػػي بػػاريس التػػي ت سسػػت سػػنة 1795ـ
كقسػػـ اآلثػػار المصػػرية فػػي جامعػػة« ليػػكف» سػػنة 1818ـ كقسػػـ الدراسػػات
اإلسػػػالمية فػػػي المدرسػػػة العمميػػػة لمدراسػػػات العميػػػا فػػػي جامعػػػة بػػػاريس سػػػنة
1868ـ كالمعهػػػد الفرنسػػػي للثػػػار الشػػػرقية بالقػػػاارة سػػػنة 1881ـ كمعهػػػد
قرطاجػػة فػػي تػػكنس سػػنة 1895ـ كمعهػػد الدراسػػات العميػػا فػػي تػػكنس سػػنة
()2
1945ـ كمعهد اآلداب العربية في تكنس سنة 1937ـ.
كاكػػذا صػػار االستش ػراؽ الفرنسػػي مؤسسػػيان كلػػا مراكػػز كمعااػػد كأقسػػاـ فػػي
الجامعػػػات تخػػػرج كػػػكادرو كتجعمػػػا يسػػػتمر كتتعػػػدد تخصصػػػاتا كيػػػزداد عػػػدد
المنتسبيف إليا ليصنعكا السياسات كيقدمكا االستشػارات إلػى ساسػة بمػداـ فػي
تعاممهـ مخ بمداف الشرؽ كشعكبها.

( )1انظر د .ساسي الحاج .مرجخ سابؽ .ص.111-99

( )2انظر نجيب العقيقي .المستشرقكف ج .1ص.154-152
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المبحث الثاني :مزايا المدرسة االستشراقية الفرنسية
نسػػتطيخ مػػف خػػالؿ دراسػػة اسػػتقراحية لمػػا كتبتػػا اػػذو المدرسػػة كمػػا أنشػػ تا
كأكجدتا أف نستشؼ أبرز المزايا التي تميزاا عف غيراا مف مدارس االستشراؽ
كمنها:
 -1االاتماـ بلنشاء األقساـ الشرقية في الجامعات الفرنسية ككذلؾ
افتتاح المعااد الخاصة بها داخؿ الدكؿ العربية المستعمرة مف
ِقبؿ فرنسا كتـ إنشاء معااد خاصة تابعة لمحككمة الفرنسية في
البمداف العربية التي استعمرتها مثؿ المعهد الفرنسي للثار
الشرقية في القاارة كمدرسة اآلداب العالية في الجزاحر كالمعهد
الفرنسي في دمشؽ كمعهد الدراسات الم,ربية العميا في الرباط
()1
كمعهد الدراسات العميا في تكنس.
 -2جمخ المخطكطات التي تخص المشرؽ اإلسالمي كاالحتفاظ بها
في المكتبات الشرقية لها حيث تحتكم مكتبة «باريس الكطنية»
ستة مالييف مف الكتب كالمخطكطات منها سبعة آالؼ مخطكطة
()2
بالعربية باإلضافة إلى المكتبات الخاصة بالمستشرقيف.
 -3إنشاء المجالت العممية المتخصصة التي تتحدث عف المشرؽ
اإلسالمي كالدراسات حكلا مثؿ « المجمة اآلسيكية» كالتي
صدرت سنة 1822ـ كتصدراا الجمعية اآلسيكية الفرنسية في
باريس ك«صحيفة العمماء» التي تصدر بشكؿ دكرم ربخ سنكية
مف جمعية العمماء الفرنسييف كصدرت سنة 1665ـ كمجمة
«الدراسات اإلسالمية » التي صدرت سنة 1927ـ مف معهد
الدراسات اإلسالمية في باريس ك« المجمة األفريقية» كالتي
صدرت في عاـ 1856ـ مف الجزاحر عف طريؽ الجمعية
( )1انظر د .ساسي الحاج  .الظاارة االستشراقية .ص 119كالعقيقي .المستشرقكف .ج.1ص.158-151

( )2انظػػر د .ساسػػي الحػػاج  .مرجػػخ سػػابؽ ص 121كانظػػر د .محمػػكد زقػػزكؽ .االستشػراؽ كالخمفيػػة الفكريػػة
لمصراع الحضارم.ص.62-61
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-4

التاريخية الجزاحرية ك«نشرة المعهد الفرنسي لمدراسات الشرقية»
)(1
مف دمشؽ.
ااتـ المستشرقكف الفرنسيكف بالم,ة العربية نحكان كأدبان كفقا
ل,ة كتميز الفرنسيكف في اذا المجاؿ تمي ازن ممفتان مف خالؿ
المؤلفات التي كتبكاا فالمستشرؽ« دم ساسي»( )2ألؼ كتابا
«النحك العربي» الذم كاف متمي ازن في بابا ( )3كحقؽ بعض كتب
()4
التراث مثؿ «كميمة كدمنة» ك«مقامات الحريرم»
كالمستشرؽ« بالشير»( )5أصدر كتابا «شاعر عربي مف القرف
()7
الرابخ الهجرم :أبك الطيب المتنبي»( )6كالمستشرؽ «بيمك»
ينشر كتابا «القامكس الفرنسي العربي» كالمستشرؽ «ديمك
مبيف»( )8ألؼ كتاب « نحك العربية الفصحى» باالشتراؾ مخ
«بالشير» (.)9

( )1انظر العقيقي .مرجخ سابؽ .ج .1ص.161

( )2دم ساسي :مف أشهر المستشػرقيف الفرنسػييف كلػد سػنة 1728ـ فػي بػاريس مػف مؤلفاتػا« أبحػاث فػي
اآلثػػار القديمػػة لفػػارس»ك« مختػػارات نحكيػػة عربيػػة» كحقػػؽ مقامػػات الحريػػرم كغيراػػا تػػكفي سػػنة 1838ـ.
انظر د .عبدالرحمف بدكم .مكسكعة المستشرقيف .ص.339-334

( )3انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.336

( )4انظر د .عبدالرحمف بدكم .مكسكعة المستشرقيف .ص.338

( )5بالشير :كلد في ضكاحي باريس سػنة 1911ـ كانتقػؿ كعمػرو  15سػنة إلػى الم,ػرب مػخ عاحمتػا كحصػؿ
عمى شهادتا الجامعية مف جامعة الجزاحر كحصؿ عمى الػدكتكراو مػف جامعػة بػاريس بكتابػا عػف المتنبي تػكفي
سنة 1973ـ .انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.127

( )6انظػػػر د .عبػػػدالرحمف بػػػدكم .مرجػػػخ سػػػابؽ .ص 335كانظػػػر د .ساسػػػي الحػػػاج .الظػػػاارة االستشػػػراقية.
ص.54

( )7بيمك :رااب مستشرؽ كلػد سػنة 1822ـ تعمػـ العربيػة فػي الجزاحػر حيػث كػاف مدرسػان انػاؾ كدرس فػي
بيركت العربية تكفي سنة 1916ـ .انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ  .ص.153

( )8ديمػػك مبػػيف :مستشػػرؽ فرنسػػي كلػػد سػػنة 1862ـ لػػا دراسػػات فػػي الػػنظـ اإلسػػالمية كتػػرجـ رحمػػة ابػػف
بطكطة لمفرنسية تكفي سنة 1957ـ.انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.272-271

( )9انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.272
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ااتـ المستشرقكف الفرنسيكف بالمهجات العامية عند العرب كذلؾ
لمحاكلة إحاللها محؿ العربية الفصحى ليتـ االست,ناء عف الم,ة
الفصحى يكاحالؿ العامية مكانها ف لؼ المستشرؽ «أرماندك بيير
برسناؿ»( )1كتابا «نحك الم,ة العربية العامية»( )2كألؼ
المستشرؽ الفرنسي« ككالف»( )3كتابان تحت عنكاف « تعميقات
()4
تتعمؽ بالمهجة العربية في شمالي منطقة تازة «بمراكش».
أامؿ المستشرقكف الفرنسيكف دراسة األدب العربي دراسة متعمقة
خاصة األدب العربي الحديث كلـ تخرج دراسات عميقة في
الجانب األدبي كمف المحاكالت القميمة لمكتابة حكؿ األدب العربي
محاكلة أحد المستشرقيف الفرنسييف ت ليؼ كتاب حكؿ األدب
العربي لكنا تكفي كلـ يكمما كسماو « تاريخ األدب العربي منذ
البداية حتى نهاية القرف الخامس عشر » لمؤلفا المستشرؽ«
بالشير» ككصؿ فيا إلى سنة 125ق كطُبخ في ثالث
()5
مجمدات.
()6
لـ يترجـ الفرنسيكف كتبان كثيرة إلى الفرنسية بؿ ترجمكا بعض
كتب التراث المشرقي مثؿ«:األحكاـ السمطانية » لمماكردم «
طكؽ الحمامة» البف حزـ ك« مركج الذاب» لممسعكدم.

( )1أرماندك بير :مستشرؽ فرنسي كلد سنة 1795ـ أقاـ مدة طكيمة في البمداف العربية لػا مؤلفػات عديػدة
عديػػػدة فػػػي التػػػاريخ كالمهجػػػات العاميػػػة تػػػكفي سػػػنة 1871ـ انظػػػر د .عبػػػدالرحمف بػػػدكم .مرجػػػخ سػػػابؽ.
ص.488

( )2انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.488

( )3ككالف :مستشرؽ فرنسي كلد سنة 1897ـ صار مدي ارن لمدراسات في معهد الدراسػات العميػا المراكشػية فػي

فػي الربػػاط لػا ااتمػػاـ بالمهجػات العاميػػة المراكشػية تػػكفي سػنة 1977ـ انظػػر د .عبػدالرحمف بػػدكم .مرجػػخ

سابؽ .ص.489

()4انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.489

( )5انظر د .عبدالرحمف بدكم  .مكسكعة المستشرقيف ص.127
( )6انظر د .ساسي الحاج  .الظاارة االستشراقية .ص.124
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 -8ااتـ المستشرقكف الفرنسيكف بدراسة تاريخ كج,رافية دكؿ شماؿ
أفريقيا كمصر كبالد الشاـ فدرسكاا قبؿ استعماراا كي
يستعمركاا كبعد االستعمار تعمقكا بالدراسات التاريخية حكلها
لكي يستطيعكا فهـ كيفية حكمها كالتحكـ بشعكبها مثؿ« طكارؽ
الشماؿ » لممستشرؽ الفرنسي« دكفرييا»( )1ككتاب « تاريخ
()2
إسبانيا المسممة» لممستشرؽ الفرنسي «ليفي بركفنساؿ»
كنشر في ثالثة مجمدات ككتاب « اإلسالـ في إفريقيا ال,ربية»
()4( )3
لممستشرؽ «لكشاتمييا» .
 -9يالحظ عمى الدراسات الفرنسية حكؿ المشرؽ تخصصها الدقيؽ
كعمقها العممي في القرنيف الثامف عشر كالتاسخ عشر ثـ
تناقصها في منتصؼ القرف العشريف كربما يربط اذا بدكر
االستعمار في تمؾ الدراسات العميقة كقت أف سعت فرنسا لبسط
ايمنتها عمى تمؾ البمداف المشرقية ثـ لما تحررت تمؾ البمداف
مف االستعمار تكقفت تمؾ الدراسات العميقة أك قمت ألف
المستشرقيف المعاصريف ال تتكفر فيهـ صفة العمؽ العممي كال
()5
الجمد عمى البحث كالتنقيب كما كاف األكاحؿ منهـ.
 -11أف الدراسات الفرنسية امتازت بشمكلها لجميخ مجاالت المعرفة
( )1دكفرييػػا :مستشػػرؽ فرنسػػي كلػػد سػػنة 1841ـ فػػي بػػاريس قػػاـ بػػرحالت متعػػددة لػػبالد شػػماؿ افريقيػػا
كالصػػحراء الكبػػرل ككتػػب عػػف الط ػكارؽ كتابػػا« ط ػكارؽ الشػػماؿ» مػػات منتح ػ ارن فػػي إحػػدل غابػػات بػػاريس سػػنة

1892ـ .انظر د .عبدالرحمف بدكم .مكسكعة المستشرقيف .ص.265-264

( )2ليفي بركفنساؿ :مستشرؽ فرنسي كلػد فػي الجزاحػر سػنة 1894ـ كتعمػـ فيهػا حتػى تخػرج مػف جامعتهػا
اشػػتهر ب بحاثػػا فػػي تػػاريخ المسػػمميف فػػي اسػػبانيا مػػف أشػػهر مؤلفاتػػا« تػػاريخ اسػػبانيا اإلسػػالمية» فػػي ثالثػػة

مجمدات تكفي سنة 1956ـ .انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.521-521

( )3لكشاتمييا :مستشرؽ فرنسي كلد سنة 1855ـ ااتـ بدراسة اإلسالـ فػي إفريقيػا ال,ربيػة كالم,ػرب تػكفي
سنة 1929ـ .انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.517

( )4انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.517

( )5انظر د .ساسي الحاج  .الظاارة االستشراقية.ص.127
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اإلنسانية الشرقية مف آداب كل,ة كآثار كتاريخ كج,رافية
كعقاحد كنحك ذلؾ كحاكلت دراسة العالـ اإلسالمي الشرقي بجميخ
بمدانا كلـ تقتصر عمى الدكؿ العربية حيث درست تركيا كجنكب
شرؽ آسيا كالهند يكايراف( )1فنجد المستشرؽ الفرنسي« ليفي
بركفنساؿ» اشتهر ب بحاثا حكؿ المسمميف في أسبانيا ف لؼ
()3
كتاب « تاريخ إسبانيا اإلسالمية»( )2كالمستشرؽ « بارجس»
تخصص بالدراسات العبرية فترجـ إلى العربية الشركح التي قاـ
بها أشهر المفسريف اليهكد مف مذاب القرآنييف اليهكد كاك «
يافث بف عمي» عمى « المزامير»( )4كالمستشرؽ الفرنسي
«تراس»( )5اشتهر ب بحاثا حكؿ بالد األندلس كمراكش ف لؼ
كتاب « اإلسالـ يكاسبانيا»(.)6
 -11أف االستشراؽ الفرنسي ركز في معظـ دراساتا لتحقيؽ أاداؼ
ثالثة اي:
أ -الهدؼ الديني :كاذا دليؿ عمى تعمؽ االستشراؽ الفرنسي
بالكنيسة الكاثكليكية كت ثير اذو الكنيسة عميا كخاصة
االستشراؽ األكؿ منا ال المعاصر) (7مثؿ المستشرؽ
( )1انظر محمد فت اهلل الزيادم .مػدارس االستشػراؽ .مجمػة كميػة الػدعكة اإلسػالمية .العػدد الثالػث1986 .ـ.
ص 293-279كأنػػكر محمػػكد زنػػاتي .زيػػارة جديػػدة لالستشػراؽ .القػػاارة :مكتبػػة األنجمػػك المصػػرية2116 .ـ.
ص.9

( )2انظر د .عبدالرحمف بدكم .مكسكعة المستشرقيف .ص.521-521

( )3بارجس :مستشرؽ فرنسي كلد سنة 1811ـ كاف متخصصان بالدراسات العبرية كاليهكديػة كلػا مجمكعػة
أبحاث في اذو الدراسات تكفي سنة 1896ـ .انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.64

( )4انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.64

( )5تراس :مستشرؽ فرنسي كلد سنة 1895ـ تخصص باآلثار في مراكش كبالد األنػدلس كألػؼ عػددان مػف
مف الكتب حكؿ اذو اآلثار كتكفي سنة 1971ـ .انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.155-154

( )6انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.155

( )7انظػػر د .محمػػد فػػت اهلل الزيػػادم .االستشػراؽ أادافػػا ككسػػاحما .دراسػػة تطبيقيػػة حػػكؿ مػػنهث ال,ػػربييف فػػي
دراسة ابف خمدكف .ط .1طرابمس :دار ابف قتيبة1998 .ـ .ص.85
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الفرنسي « ميشيؿ نك»( )1ككاف منص ارن اختارو رؤساؤو
لمقياـ بالتنصير في البالد العربية( )2كالرااب الفرنسي «
بطرس المحترـ»( )3رعى أكؿ ترجمة لمقرآف إلى الم,ة
الالتينية( )4كالمستشرؽ الفرنسي « بارجس» كاف
متخصصان بالدراسات العبرية كالعربية ككاف قسيسان
رسمتا الكنيسة كعمرو 24عامان( )5كالمستشرؽ الفرنسي
()7
()6
الفرنسي «جانييا» ُرسـ قسيسان ثـ صار كاانان
ب -الهدؼ االستعمارم :لقد خدـ االستشراؽ الفرنسي استعمار
بالدو لبمداف المشرؽ كساعد في دراساتا عمى السيطرة
عميها كغزكاا كما حممة نابميكف عمى بالد مصر
كسيطرتا عميها مف خالؿ تمؾ الدراسات التي أعداا
اؤالء المستشرقكف إال دليالن كاضحان عمى دكر
االستشراؽ في خدمة اذو الحممة النابميكنية كالمشاركة
فيها .كاشتهر عدد مف المستشرقيف الذيف كانكا ضباطان
()8
في القكات المسمحة الفرنسية مثؿ« :مكنتاني»
( )1ميشػػيؿ نػػك :مستشػػرؽ فرنس ػي كلػػد سػػنة 1631ـ كػػاف مبش ػ ارن يسػػكعيان قػػاـ بالتنصػػير فػػي بػػالد سػػكريا
كفمسطيف تكفي سنة 1683ـ .انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.591

( )2انظر د .عبدالرحمف بدكم .مكسكعة المستشرقيف .ص.591

( )3بطػػرس المحتػػرـ :رااػػب كالاػػكتي فرنسػػي كلػػد سػػنة 1192ـ درس فػػي بػػالد األنػػدلس سػػعى إلػػى ترجمػػة
القرآف الكريـ إلى الالتينية تكفي سنة 1156ـ .انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.111-111

( )4انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.111-111
( )5انظر د .عبدالرحمف بدكم .مكسكعة المستشرقيف .ص.64

( )6جانييػػا :مستشػػرؽ فرنسػػي كلػػد فػػي بػػاريس سػػنة 1671ـ تخصػػص بالدراسػػات اليهكديػػة كاإلسػػالمية

كترجـ عددان مف الكتػب إلػى الفرنسػية مػف العربيػة كالعبرانيػة تػكفي سػنة 1741ـ .انظػر د .عبػدالرحمف بػدكم.
مرجخ سابؽ .ص.168

( )7انظر عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.168

( )8مكنتػػػاني :مستشػػػرؽ فرنسػػػي كلػػػد سػػػنة 1893ـ عمػػػؿ فػػػي صػػػفكؼ الجػػػيش الفرنسػػػي كلػػػا عػػػدد مػػػف
المؤلفات تكفي سنة 1954ـ .انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.577
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ك«برشيا»( )1ك«جاكك(.»)2
جػػػ -الهػػدؼ السياسػػي :لقػػد سػػعى االستش ػراؽ الفرنسػػي إلػػى خدمػػة السياسػػة
الفرنسػػية كالمشػػاركة فػػي صػػنخ الق ػرار السياسػػي لمدكلػػة الفرنسػػية عمػػى بمػػداف
المشرؽ اإلسالمي كالمستعمرة مف ِقبؿ الفرنسػييف( )4ككػاف بعػض المستشػرقيف
الفرنسػػييف يعممػػكف فػػي العمػػؿ السياسػػي فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ كػػاف المستشػػرؽ
الفرنسي «باربيا دم مينار»( )5يعمؿ في السمؾ القنصمي ممحقان في المفكضية
المفكضية الفرنسية فػي فػارس ( )6كالمستشػرؽ الفرنسػي «ماسػينيكف»( )7كػاف
مستشا ارن لكزارة المستعمرات الفرنسية في شؤكف شماؿ إفريقيػا( )8كالمستشػرؽ
إفريقيا( )8كالمستشرؽ الفرنسي « أندريا دم رميير» كاف قنصالن عامػان لفرنسػا
()9
لفرنسا في مصر.
 -12اشتهر عف االستشراؽ الفرنسي إيمانا بالتخصص الدقيؽ
لرجاالتا فكؿ مستشرؽ تخصص في جانب محدد مف جكانب
)(3

( )1برشيا :مستشرؽ فرنسي كلد سنة 1886ـ عمػؿ فػي الجػيش الفرنسػي تػرجـ كتػاب « طػكؽ الحمامػة»
البف حزـ تكفي سنة 1955ـ .انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.91

( )2جػػاكك :مستشػػرؽ فرنسػػي ككػػاف أحػػد ضػػباط الجػػيش الفرنسػػي لػػا كتػػاب بعنػكاف« دكلػػة العمػػكييف» .انظػػر
العقيقي .المستشرقكف .ج .1ص.242

( )3انظػػػػر أنػػػػكر محمػػػػكد زنػػػػاتي .زيػػػػارة جديػػػػدة لممشػػػػرؽ .ص 133كد .منػػػػذر معػػػػاليقي .االستشػػػػراؽ فػػػػي
الميزاف.ط .1بيركت :المكتب اإلسالمي1418 .ق .ص.158

( )4انظر د .محمد فت اهلل الزيادم .االستشراؽ أادافا ككساحما .ص 85كد .منػذر معػاليقي .االستشػراؽ فػي
في الميزاف .ص 163ك د .عاحشة عبػدالرحمف .تراثنػا بػيف مػاض كحاضػر .معهػد البحػكث كالدراسػات ال,ربيػة.
القاارة1967.ـ.ص.22

( )5باربيا دم مينار :مستشرؽ فرنسي كلد سنة 1827ـ ااتـ باستخراج المػكاد المتعمقػة بػبالد فػارس مػف«

مػػف« معجػػـ البمػػداف» ليػػاقكت الحمػػكم كنشػػراا كحقػػؽ كتػػرجـ كتػػاب « مػػركج الػػذاب» لممسػػعكدم تػػكفي سػػنة
1918ـ .انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.61

( )6انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.61

( )7ماسينكف :مستشرؽ فرنسػي مشػهكر كلػد سػنة 1883ـ ارتحػؿ إلػى الكثيػر مػف بمػداف المشػرؽ العربػي

تخصص بالدراسات الصكفية تكفي عاـ 1962ـ .انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.525-529

( )8انظر د .مصطفى السباعي .االستشراؽ كالمستشرقكف .القاارة .دار الكراؽ .بدكف تاريخ.ص.45
()9انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.327

635
الدراسات الشرقية فمثالن« :ماسينيكف» تخصص بدراساتا عف
الصكفية كالتصكؼ حتى صار مرجعان في اذا المجاؿ ككاف
متخصصان عمى كجا الدقة بد ارساتا عف الشاعر الصكفي الحالج
كمف مؤلفاتا نشرو « ديكاف الحالج» الصكفي كألؼ كتاب «
أخبار الحالج» ككتاب « عذاب الحالج شهيد التصكؼ في
اإلسالـ» كغيراا ككانت معظـ كتاباتا كبحكثا في اذا المجاؿ
) (1كالمستشرؽ الفرنسي «أالر»( )2ااتـ بعمـ الكالـ اإلسالمي
بشكؿ عاـ كفي المذاب األشعرم بشكؿ خاص ككانت رسالتا
لمدكتكراو بعنكاف « مشكمة صفات اهلل في مذاب األشعرم ككبار
تالميذو األكاحؿ»( )3كالمستشرقة الفرنسية « جكاشكف»( )4كانت
متخصصة في الفمسفة اإلسالمية كفي فمسفة ابف سينا خاصة
كلها كتب كثيرة حكلا مثؿ «المدخؿ إلى ابف سينا» ك« فمسفة
ابف سينا كت ثيراا في أكركبا إباف العصكر الكسطى» ك« معجـ
ل,ة ابف سينا»( )5كالمستشرؽ « انرم ككرباف»( )6تخصص في
()7
المماؾ
في دراسة « السهركدم المقتكؿ» فكتب كتابا « ا
البكرفيرم» ترجـ فيا خمسة عشر رسالة لمسهركدم بعضها

( )1انظر محمد فت اهلل الزيادم .االستشراؽ أادافا ككساحما .ص.86

( )2أالر :مستشػػػرؽ فرنسػػػي كلػػػد عػػػاـ 1924ـ تخصػػػص فػػػي دراسػػػة عمػػػـ الكػػػالـ اإلسػػػالمي تػػػكفي سػػػنة
1976ـ .انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.46-45

( )3انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.45

4
( ) أميمػػي جكاشػػكف :مستشػػرقة فرنسػػية كلػػدت سػػنة 1894ـ تخصصػػت فػػي الفمسػػفة اإلسػػالمية كخصكص ػان

ابف سينا تكفيت سنة 1977ـ .انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.192-191

( )5انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.191

( )6ككرباف:مستشػػػرؽ فرنسػػػي كلػػػد سػػػنة 1913ـ ااػػػتـ بدراسػػػة الفمسػػػفة الصػػػكفية االشػػػراقية كتخصػػػص
بدراسػػػة« السػػػهركدم المقتػػػكؿ» تػػػكفي سػػػنة 1978ـ .انظػػػر د .عبػػػدالرحمف بػػػدكم .مكسػػػكعة المستشػػػرقيف.

ص.485-482

( )7انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.484

636
مكتكب بالعربية كأغمبها بالفارسية كالمستشرؽ الفرنسي
«الؤكست»( )1الذم تخصص في الحنابمة كخاصة ابف
تيمية) (2فكتب كتابا «بحث في آراء ابف تيمية االجتماعية
كالسياسية» ككتاب « دراسة المنااث الشرعية عند ابف تيمية»
كالمستشرؽ الفرنسي « شارؿ بال» المتخصص بدراسة الجاحظ
فكتب « الكسط العممي في البصرة ك تنشحة الجاحظ» ك«الجاحظ
كالهند» ك« الجاحظ كمذاب الخكارج» ك« اإلمامة في مذاب
الجاحظ» كغيراا كما حقؽ رساحؿ ككتب لمجاحظ مثؿ «:التربيخ
كالتدكير» ك «تصكيب عمي في تحكيـ الحكميف» ك« رسالة في
نفي التشبيا» ك« القكؿ في الب,اؿ» كغيراا) (3كالمستشرؽ
الفرنسي « ديسك»( )4المتخصص بدراساتا حكؿ بالد سكريا مف
التاريخ القديـ حتى التاريخ اإلسالمي كألؼ كتاب« العرب في
سكريا قبؿ اإلسالـ» ك« دخكؿ العرب في سكريا قبؿ اإلسالـ»
ك« تاريخ النصيرية كديانتهـ» كغيراا).(5
 -13امتازت الدراسات االستشراقية الفرنسية بدراسة المشرؽ اإلسالمي
عمكمان كلـ تركز عمى اإلسالـ كديف أك البمداف العربية فقط كلـ
تترؾ ميدانان مف مياديف العمكـ الشرقية إال كتناكلتا دراسة كبحثان
()1
)(6
كنقدان فنجد المستشرؽ الفرنسي « ماسيا» كاف متخصصان

( )1الؤكسػػت :مستشػػرؽ فرنسػػي كلػػد 1915ـ تخصػػص فػػي دراسػػة الحنابمػػة بكجػػا عػػاـ كابػػف تيميػػة بكجػػا
خاص تكفي سنة 1983ـ .انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.511-511

( )2انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.511

( )3انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.118-117

( )4ديسك :مستشرؽ فرنسي كلػد سػنة 1868ـ تخصػص فػي دراسػة سػكريا فػي جميػخ العصػكر تػكفي سػنة
1958ـ .انظر د .عبدالرحمف بدكم بدكم .مرجخ سابؽ .ص.271-269

( )5انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.269

( )6انظر أنكر محمكد زناتي .زيارة جديدة لالستشراؽ .ص.9-8

636
متخصصان بالم,ة الفارسية كآدابها ككتب عنها كتابا « بحث في
()2
الشاعر سعدم» ككتابا «الشاعر الفارسي بابا طاار»
()3
كالمستشرؽ الفرنسي « جارساف دم تاسي» كاف متخصصان
بالم,ة الهندكستانية ف لؼ كتاب « مبادمء الم,ة الهندكستانية»
ك « مختارات اندكستانية» ك « تاريخ الم,ة كاآلدب الهندكسي
كالهندكستاني»(.)4
 -14تعمؽ االستشراؽ الفرنسي في دراسة مجتمخ الم,رب العربي
فدرس الطكارؽ كالبربر دراسة أصبحت اي المرجخ األكؿ
لمدراسات التي تتحدث عنهـ) (5مثؿ دراسات المستشرؽ الفرنسي
« لكشاتمييا» عف بالد الم,رب العربي ف لؼ كتاب « اإلسالـ في
()6
تراس» «
إفريقية الم,ربية»
ككتاب المستشرؽ الفرنسي « ّ
()7
تاريخ مراكش مف البداية حتى فرض الحماية الفرنسية»
ككتاب المستشرؽ الفرنسي « جكتييا( « »)8الجزاحر كفرنسا»
ككتاب«الصحراء الكبرل») (9ككتاب المستشرؽ الفرنسي
«دكفرييا» «طكارؽ الشماؿ» كفيا معمكمات قيمة عف
( )1ماسػػػيا :مستشػػػرؽ فرنسػػػي كلػػػد سػػػنة 1886ـ تخصػػػص بالفارسػػػية كألػػػؼ كحقػػػؽ كتػػػرجـ حػػػكؿ األدب
الفارسي كتاريخا تكفي سنة 1969ـ .انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.537-536

( )2انظر د .عبدالرحمف بدكم .مكسكعة المستشرقيف .ص.537-336

( )3جارسػػاف دم تاسػػي :مستشػػرؽ فرنسػػي كلػػد سػػنة 1794ـ تخصػػص بالم,ػػة الهندكسػػتانية كألػػؼ فيهػػػا
كترجـ منها تكفي سنة 1878ـ .انظرد .عبدالرحمف بدكم .مكسكعة المستشرقيف .ص.165-164

( )4انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.164

( )5انظر د .محمد فت اهلل الزيادم .االستشراؽ أادافا ككساحما .ص.86
( )6انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.517

( )7انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص..154

( )8جكتييا :مستشرؽ فرنسػي متخصػص فػي تػاريخ كج,رافيػة الم,ػرب العربػي ككتػب فػي مكاضػيعا تمػؾ عػدة
مؤلفات منهػا «:الصػحراء الجزاحريػة» « الصػحراء الكبػرل» ك « الجزاحػر كفرنسػا» .انظػر د .عبػدالرحمف بػدكم.
مرجخ سابؽ .ص.194

( )9انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.194

636
الطكارؽ.
 -15أثر االستشراؽ الفرنسي عمى التعميـ في البمداف المستعمرة مف
ِقبمهـ فكاف اك المخطط لخريطة التعميـ في تمؾ البمداف
كالمشارؾ في كضخ منااجها كال تزاؿ اذو البمداف تعمـ طالبها
بالم,ة الفرنسية نتيجة تمؾ المبنات الفرنسية التي غرسها اؤالء
)(2
المستشرقكف مثؿ بمداف الم,رب كالجزاحر كتكنس كلبناف.
 -16ااتـ االستشراؽ الفرنسي بدراسة اآلثار في بمداف المشرؽ كأنش
معااد خاصة لدراسة تمؾ اآلثار كالتخصص بها( )3ف لؼ
المستشرؽ الفرنسي «فييت»( )4مخ زميؿ لا كتاب «مساجد
القاارة» ك « مسرد تاريخي لمنقكش العربية» ك« شكااد قبكر»
( )5كألؼ المستشرؽ الفرنسي المتخصص باآلثار اإلسالمية في
تراس» «مسجد األندلسييف في فاس »
مراكش كاألندلس « ّ
ككتاب « الفف اإلسباني – الم,ربي مف البداية حتى القرف الثالث
عشر» كاك رسالة لمدكتكراو ككتاب «المساجد كالقالع
المكحدية» باالشتراؾ مخ مستشرؽ فرنسي آخر( )6كألؼ
المستشرؽ الفرنسي « جابريؿ ِف َّراف»( )7المتخصص في بالد
)(1

( )1انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.265

( )2انظر د.محمد فت اهلل الزيادم .مرجخ سابؽ .ص.86
( )3انظر د .محمد فت اهلل الزيادم .مرجخ سابؽ ص.87

( )4فييػت :مستشػرؽ فرنسػػي كلػد فػي بػػاريس سػنة 1887ـ تخصػػص بعمػـ اآلثػار كالتػػاريخ اإلسػالمي كألػػؼ
كتبػػػان متعػػػددة حػػػكؿ تمػػػؾ اآلثػػػار تػػػكفي سػػػنة 1971ـ .انظػػػر د .عبػػػدالرحمف بػػػدكم .مكسػػػكعة المستشػػػرقيف.

ص.437-433

( )5انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ ص.435

( )6اك المستشرؽ الفرنسي « انرم باسيا» .انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص154

7
فراف:مستشػػرؽ فرنسػػي كلػػد سػػنة 1864ـ تخصػػص فػػي مدغشػػقر كالمالحػػة العربيػػة فػػي المحػػيط
( ) جابريػػؿ َّ

اله ػادم كلػػا مؤلفػػات عديػػدة فػػي تخصصػػا تػػكفي سػػنة 1935ـ .انظػػر د .عبػػدالرحمف بػػدكم .مرجػػخ سػػابؽ.

ص.393

636
«مدغشقر» كتاب « المسممكف في مدغشقر كفي جزر القمر»
ككتاب « القباحؿ المسممة في جنكب مدغشقر» ككتاب« حكايات
شعبية مدغشقرية»(.)1

( )1انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.393

640
المبحث الثالث :أبرز أعالـ مدرسة االستشراؽ الفرنسية
بػػرز فػػي مدرسػػة االستش ػراؽ الفرنسػػية مجمكعػػة مػػف المستشػػرقيف المتميػػزيف
الذيف بقيت ذكرااـ كسيرتهـ العمميػة محفػكرة فػي جػدراف تمػؾ المدرسػة كيتػردد
صػػدااا عنػػداـ كعنػػد غيػػراـ كذلػػؾ لمػػا تركػػكو مػػف أثػػر عممػػي مػػف خػػالؿ كتػػب
ألفكاػػا أك أثػػر معنػػػكم مػػف خػػػالؿ طػػالب تتممػػػذكا عمػػى أيػػػديهـ فصػػار اػػػؤالء
التالميذ مف نكابغ المستشرقيف كأبرز اؤالء:
 -1دم ساسي :كلد في باريس سنة 1758ـ كتعمـ الم,ة العبرية
كاأللمانية كاإلنجميزية كاإلسبانية كاإليطالية تخرج مف كمية
الحقكؽ ثـ تعمـ الم,ة العربية لكي تعينا عمى دراسة الكتاب
المقدس كتاريخ األدياف كتعيف مدرسان لم,ة العربية في مدرسة
الم,ات الشرقية الحية في باريس ثـ انسحب مف الحياة العامة
بعد الثكرة الفرنسية كاعتزؿ في بيت ريفي في قرية بلقميـ «
البرم» في كسط فرنسا فكتب كطبخ كتابا «أبحاث في اآلثار
القديمة لفارس» كطبخ « مقامات الحريرم» كاقترح إصدار
مجمة« المجمة األسيكية» كالتي ال تزاؿ مف أاـ المجالت
االستشراقية كألؼ كتابان في قكاعد العربية اسما« النحك
العربي» كألؼ كتاب «عرض ديانة الدركز» كطُبخ في مجمديف
كحقؽ كتاب« كميمة كدمنة» كلقد تخرج عمى يديا مجمكعة مف
()1
كبار المستشرقيف تكفي سنة 1838ـ.
 -2لكيس ماسينيكف :يعتبر ماسينيكف مف أاـ المستشرقيف
الفرنسييف كأكثراـ شهرة تعمـ كأتقف ل,ات متعددة منها األلمانية
كاإلنجميزية كالتركية كالعربية ككانت لا ااتمامات كبيرة باآلثار
القديمة كقاـ بالتنقيب عنها في العراؽ كلد سنة 1883ـ في

( )1انظػػػػػر د .عبػػػػػػدالرحمف بػػػػػدكم .مكسػػػػػػكعة المستشػػػػػػرقيف.ص 339-334كانظػػػػػر الزركمػػػػػػي .األعػػػػػػالـ.
ج.1ص 26كانظر العقيقي .المستشرقكف .ج .1ص.179
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باريس تكلى التدريس في الجامعة المصرية القديمة سنة
1913ـ كتكلى تحرير مجمة « الدراسات اإلسالمية» قاـ
بدراسات عميقة كمركزة حكؿ التصكؼ عند المسمميف كتخصص
بدراسة الشاعر الصكفي «الحالج» كنشر ديكانا كترجما إلى
كعيف عضكان بػ « مجمخ الم,ة العربية» في القاارة منذ
الفرنسية ُ
إنشاحا سنة 1933ـ كألؼ كتاب« عذاب الحالج شهيد
التصكؼ في اإلسالـ» ككاف اذا الكتاب اك رسالتا لمدكتكراو التي
ناقشها سنة 1922ـ ككتاب عف الصكفي ابف سبعيف« ابف
سبعيف كالنقد النفساني» ككتاب« بحث في نش ة المصطم
الفني في التصكؼ اإلسالمي» كنشر كحقؽ ديكاف «الطكاسيف»
لمحالج اعتقؿ مف ِقبؿ السمطات العثمانية كاتهـ بالجاسكسية
)(1
كسجف ثـ أُفرج عنا تكفي في باريس سنة 1962ـ.
الؤكست :انرم الؤكست مستشرؽ فرنسي تخصص في دراساتا
عف الحنابمة كعمى كجا الخصكص ابف تيمية كلد سنة
1915ـ ككاف كالدو متخصصان في الم,ة البربرية كلهجاتها
لذلؾ أنهى دراسة الثانكية في الرباط مخ كالدو الذم كاف يعمؿ
اناؾ كتعمـ الم,ة العربية مف المجتمخ العربي الذم كاف يعيش
فيا في بالد الم,رب ثـ أكمؿ دراستا الجامعية في باريس
كتخصص بدراسة الم,ة العربية ككانت رسالتا لمدكتكراو بعنكاف«
آراء ابف تيمية االجتماعية كالسياسية» كعيف مدي ارن لممعهد
الفرنسي في دمشؽ كاستمر  26عامان كتكلى رحاسة جمعية
الصداقة الفرنسية السعكدية كخمؼ « ماسينيكف» ك ستاذ لعمـ
االجتماع اإلسالمي في الككليث دم فرانس كاستمر في اذا
المنصب حتى تقاعدو عاـ 1975ـ ككاف يرأس تحرير مجمة «

( )1انظر د .عبدالرحمف بدكم .مكسكعة المستشرقيف.ص.535-529
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الدراسات اإلسالمية» ألؼ باإلضافة إلى كتابا عف ابف تيمية
كتاب «االنشقاقات في اإلسالـ» ك« السياسة عند ال,زالي»
()1
تكفي سنة 1983ـ.
ارنيست ريناف :مستشرؽ فرنسي كلد سنة 1823ـ كاف مهتمان
بتاريخ النصرانية كتاريخ اليهكد كاف قميؿ المعرفة بالم,ة
العربية لكنا كاف يتقف الم,ة العبرية بالرغـ مف أنا كتب رسالتا
لمدكتكراو عف فيمسكؼ عربي اك ابف رشد ككاف عنكانها« ابف
رشد كالرشدية» لكنا اعتمد عمى ما كتب عف الرشدية الالتينية
كتاريخها في أكركبا كاي مصادر جميعها بالالتينية لذا لـ
يرجخ فيها إلى أم مرجخ عربي لكف عدـ إجادتا لمعربية لـ
تمنعا مف االاتماـ بالثقافة العربية اإلسالمية فكتب عف «
مقامات الحريرم» ك« ابف بطكطة» كعف كتاب« مركج الذاب
لممسعكدم في التاريخ» كعف « إسبانيا اإلسالمية» كاذا دليؿ
عمى اطالعا الثرم عمى كؿ ما اك مترجـ إلى الم,ات األكربية
الحديثة كلقد ألقى محاضرة في جامعة السكربكف سنة 1823ـ
بعنكاف« اإلسالـ كالعمـ» كفيها آراء لا ذكر فيها أف العرب ليسكا
ب مة عمـ كأف العمـ الذم عنداـ ليس فيا مف العركبة إال أنا
كتب بالعربية كأف اإلسالـ كديف اضطهد العمـ كأف المسمميف
كراكا العمـ كاألبحاث كاذو تبيف مدل األفكار التي يؤمف بها عف
()2
اإلسالـ كالمسمميف كتكفي سنة 1892ـ.
ليفي بركفنشاؿ :مستشرؽ فرنسي مف أصؿ يهكدم كلد سنة
1894ـ في مدينة الجزاحر كدرس فيها حتى نهاية تعميما
الجامعي كفي عاـ 1921ـ عيف أستاذان في معهد « الدراسات

( )1انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ.ص.511-511
( )2انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ.ص.321-311
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العميا المراكشية» في الرباط ثـ حصؿ عمى شهادة الدكتكراو
كسافر إلى مصر كأقاـ بها مدة طكيمة كتعيف عاـ 1935ـ
أستاذان في كمية اآلداب بجامعة الجزاحر ثـ عاـ 1941ـ عيف
أستاذان في جامعة« تكلكز» بفرنسا ثـ صار أستاذان لمدراسات
العربية في جامعة « السكريكف» سنة 1944ـ كاستمر بها إلى
كفاتا كلقد اشتهر ب بحاثا حكؿ تاريخ المسمميف في بالد
األندلس ككتب كتابا الضخـ المكسكعي« تاريخ إسبانيا
اإلسالمية »كلقد طبخ منا ثالث مجمدات كلا أبحاث أخرل مثؿ«
كثاحؽ غير منشكرة مف تاريخ المكحديف» ك«نقكش عربية في
إسبانيا» ك« إسبانيا اإلسالمية في القرف العاشر الميالدم :النظـ
كالحياة االجتماعية» ك «الحضارة العربية في إسبانيا :نظرة
عامة» كنشر كحقؽ بعض كتب التراث األندلسي مثؿ« تاريخ
قضاة األندلس المسمى كتاب المرتبة العميا» لمنبااي ككتاب «
البياف الم,رب» البف عذارل في مجمديف ك« جمهرة أنساب
)(1
العرب» البف حزـ األندلسي كتكفي في باريس سنة 1956ـ.

( )1انظر د .عبدالرحمف بدكم .مكسكعة المستشرقيف.ص.522-521
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المبحث الرابخ :االستشراؽ الفرنسي المعاصر
حػػاكؿ بعػػض المستشػػرقيف الفرنسػػييف المعاصػػريف إعػػادة تشػػكيؿ مفهػػكـ جديػػد
لالستشراؽ يككف بعيدان عف االتهاـ لا ب نا نصير لالستعمار كمساند لمكنيسة
حيث يقكؿ المستشرؽ الفرنسي «مكسيـ ركدنسكف»( )1عف االستشػراؽ الجديػد
ب نا «قد بدأ يحقؽ انتقاالن نكعيان مػف حيػث انحصػار االنتقػاء القصػدم كالتسػمط
األكاديمي كتطكيخ النتاحث لتالحـ مقر ارن ايديكلكجيان مسقطان عميها»(. )2
فهذا اعتراؼ منػا بػ ف االستشػراؽ كػاف فيػا انتقاحيػة كفيػا تطكيػخ لمنتػاحث كمػا
يريد المستشرؽ كفيا عدـ حيادية.
كمف المستشرقيف الفرنسييف المعاصػريف « جيػؿ كيبػؿ»( )3كالػذم تخصػص فػي
دراسة الحركات اإلسالمية ف لؼ كتابػا « انتشػار كانحسػار اإلسػالـ السياسػي»
ككتاب « الخركج مف الفكضى في الشرؽ األكسػط كحػكض المتكسػط» ككتػاب
« رعب في فرنسا ..نش ة الجهاد الفرنسي» كيطرح نفسا عمى أنا محارب ضػد
التطرؼ الػديني اإلسػالمي كيػدعك البػاحثيف المتخصصػيف بالمشػرؽ اإلسػالمي
إلى ضركرة دراسة اػذو المنطقػة كتعمػـ ل,اتهػا كفهػـ كاسػتيعاب تاريخهػا كػي
()4
تككف اذو الدراسات جادة كغير متخبطة.

( )1مكسػػػيـ ركدنسكف:مستشػػػرؽ فرنسػػػي كلػػػد سػػػنة 1915ـ كػػػاف شػػػيكعيان مػػػف مؤلفاتػػػا« محمػػػد» ك«

الرأسػػػمالية كاإلسػػػالـ» ك« الماركسػػػية كالعػػػالـ اإلسػػػالمي ك« عظمػػػة اإلسػػػالـ» تػػػكفي سػػػنة 2114ـ .انظػػػر
كيكيبيديا مكقخ عمى االنترنت.

( )2انظر د .المبركؾ الشيباني المنصكرم .صػناعة اآلخػر المسػمـ فػي الفكػر ال,ربػي المعاصػر مػف االستشػراؽ
إلى اإلسالمكفكبيا .ط .1بيركت :مركز نماء لمبحكث كالدراسات2114.ـ.ص.118

( )3جيؿ كيبؿ :مستشرؽ فرنسػي معاصػر كلػد سػنة 1955ـ تعمػـ الم,ػة العربيػة فػي المعهػد العربػي الفرنسػي
في دمشؽ سػنة 1978ـ كانػت رسػالتا لمػدكتكراو بعنػكاف« الحركػات اإلسػالمية كاإلخػكاف المسػمميف» باإلضػافة
إلى مؤلفػات أخػرل كيعمػؿ حاليػان مػدي ارن لقسػـ الشػرؽ األكسػط فػي معهػد الدراسػات السياسػية فػي بػاريس .انظػر

مقاؿ في جريدة الكطف السكرية .في تاريخ 2118/12/17ـ.

( )4انظر صحيفة الكطف السكرية .تاريخ 2118/12/17ـ.
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كفي المقابؿ نجػد أف انػاؾ مػف المستشػرقيف الفرنسػييف المعاصػريف مػف يػدافخ
عف المسمميف مثؿ المستشرؽ الفرنسػي « فرانسػكا بكرغػا»( )1كيجعػؿ اإلراػاب
سػػػببا ال,ػػػرب بسياسػػػاتا كعنصػػػريتا كتدخالتػػػا العسػػػكرية فػػػي دكؿ العػػػالـ
اإلسالمي كأف أبنػاء المسػمميف ضػحية المػدافخ عػف اػذا الظمػـ الكاقػخ عمػيهـ
كاػػذا الػػدفاع يعتبػػرو ال,ػػرب إرااب ػان كيعتبػػرو ا ػؤالء الشػػباب المسػػمـ دفاع ػان عػػف
()2
ظممهـ.
ككتبػػت دراسػػات استش ػراقية معاصػػرة حػػكؿ المسػػمميف فػػي فرنسػػا ككانػػت فػػي
معظمهػػػػا ذات نتػػػػاحث سػػػػمبية كتحمػػػػؿ نفسػػػػان عنصػػػػريان متحػػػػامالن عمػػػػى اػػػػؤالء
المسػػػمميف كمػػػف تمػػػؾ الدراسػػػات عقػػػد مقارنػػػات بػػػيف اليهػػػكد كبػػػيف المسػػػمميف
الم,اربة في فرنسا كالذيف كانػت اجػرتهـ إلػى فرنسػا فػي فتػرة زمنيػة متقاربػة
فكجػػدكا أف انػػاؾ تباين ػان بيػػنهـ فػػي الكضػػخ االقتصػػادم كالسياسػػي كالعممػػي
كاالجتمػػاعي كاػػذا عػػزز لػػديهـ االعتقػػاد ب ػ ف اإلسػػالـ اػػك سػػبب تخمػػؼ ا ػؤالء
()3
الم,اربة المسمميف عف م,اربة اليهكد.
ثػػـ ظهػػر مػػف خػػالؿ الكتابػػات التػػي كتبهػػا المستشػػرقكف الفرنسػػيكف مصػػطم «
اإلسػػػالمكفكبيا» كانتشػػػر اػػػذا المصػػػطم بػػػيف كسػػػاحؿ اإلعػػػالـ العالميػػػة كاػػػك
مصطم يعني كرو اإلسالـ أك الخكؼ منا.
كتناكلت الدراسات البحثية الفرنسية لممستشرقيف كضخ مقارنات بيف :
الحرية في فرنسا كسيطرة التقاليد الدينيػة فػي العػالـ اإلسػالمي ككػذلؾ المقارنػة
بيف حريػة المػرأة فػي فرنسػا كبػيف خضػكع المػرأة لزكجهػا فػي العػالـ اإلسػالمي

( )1فرانس ػكا بكرغػػا :مستشػػرؽ فرنسػػي معاصػػر كلػػد سػػنة 1948ـ كاػػك متخصػػص بالدراسػػات حػػكؿ العػػالـ
اإلسالمي كالتيارات السياسػية اإلسػالمية فػي العػالـ العربػي مػف مؤلفاتػا «:اإلسػالـ السياسػي فػي الم,ػرب» ك«

فهـ اإلسالـ السياس» كغيراا .انظر مكقخ كيكبيديا عمى االنترنت.

( )2انظر مكنت كارلك الدكلية2118 /1/17 .ـ.

( )3انظر د .المبركؾ الشيباني المنصكرم .مرجخ سابؽ.ص.261
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كأيض ػان المقارنػػة بػػيف الحداثػػة فػػي فرنسػػا كبػػيف التخمػػؼ فػػي العػػالـ اإلسػػالمي
()1
كالمقارنة بيف الديمكقراطية في فرنسا كبيف االستبداد في العالـ اإلسالمي.
كاػػذو المقارنػػات ليسػػت فػػي صػػال العػػالـ اإلسػػالمي مػػف كجهػػة النظػػر ال,ربيػػة
الختالؼ البيحات كالمفاايـ كالثقافات فما يراو الفرنسػي تحػر ارن فػي حريػة المػرأة
كلبسػػها لممػػايكو كتػػدخينها السػػجاحر كشػػربها لمخمػػكر يعتبػػرو المسػػمـ فجػػك ارن
فعكرة المرأة عنػدو ال تظهػر إال لمػزكج كيعتبػر كفػؽ مقاييسػا بػ ف اػذا السػمكؾ
مف المػرأة حيكانيػة كليسػت إنسػانية كشػرب الخمػكر يعتبػرو المسػمـ أمػ ارن شػاحنان
كمعيبان لتحريما في الديف كألف مف يبحث عف ت,ييػب عقمػا يحتػاج إلػى عقػؿ
كاػػذا مػػا ال يفهم ػا ا ػؤالء الدارسػػيف لمشػػرؽ المسػػمـ فػػكزيرة الثقافػػة الفرنسػػية
خرجت قبؿ فترة حامالن مف ثمانية رجاؿ اـ مف عاشركاا كال تعرؼ مف يككف
أبان لطفمها فهي في نظر المسمـ امرأة عاارة زانية.
كظهػػػر مصػػػطم جديػػػد عنػػػد المستشػػػرقيف الفرنسػػػييف كاإلعػػػالـ الفرنسػػػي اػػػك
مصطم « األصكلية» بمعنى « التشدد» فصار يكصؼ المسمـ باألصكلي .
كصػػػار اإلسػػػالـ اػػػك المعػػػادم لممصػػػال ال,ربيػػػة كذلػػػؾ بعػػػد انهيػػػار المعسػػػكر
الشػػرقي كتفكػػؾ االتحػػاد السػػكفييتي كظهػػكر كتػػاب «فرنسػػيس فكككيامػػا»(« )2
نهايػة التػػاريخ كاإلنسػاف األخيػػر» سػنة 1992ـ كالػػذم أكػد عمػػى أف الميبراليػػة
ال,ربية اي النمكذج األمثؿ بؿ الكحيد لمحداثة الككنية.
كاػػذا الكتػػاب أحػػدث ضػػجة فػػي األكسػػاط الفكريػػة كاإلعالميػػة بعػػد ظهػػكرو فػػي
الكاليات المتحدة كت ثر با الكتَّاب كالمفكركف الفرنسيكف.
كتػػػاريخ ظهػػػكر الكتػػػاب بهػػػذا التػػػاريخ يسػػػترجخ ذكػػػرل مػػػركر  511عػػػاـ عمػػػى
اكتشاؼ أمريكا كمركر  511عاـ عمى سقكط قرطبة كسػقكط الدكلػة المسػممة

( )1انظر المحجكب بف سعيد .اإلسالـ كاإلعالمكفكبيا .دمشؽ :دار الفكر2111 .ـ .ص.15

( )2فرنسيس فكككياما :فيمسػكؼ كمفكػر أمريكػي مػف أصػكؿ يابانيػة كلػد سػنة 1952ـ حصػؿ عمػى الػدكتكراو
فػػي العمػػكـ السياسػػية مػػف جامعػػة اارفػػارد اشػػتهر بكتابػػا « نهايػػة التػػاريخ كاإلنسػػاف األخيػػر» .انظػػر مكقػػخ
كيكبيديا عمى االنترنت.
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فػػي بػػالد األنػػدلس فكػػاف اػػذا الكتػػاب مبشػ ارن بانتشػػار الميبراليػػة ال,ربيػػة كسػػيادة
()1
الفكر ال,ربي عمى العالـ.
كجػػاء بعػػد ذلػػؾ مصػػطم آخػػر جديػػد عنػػد الكتػػاب مػػف المستشػػرقيف الفرنسػػييف
كمعهـ بعض اإلعالمييف كاك مصطم « اإلرااب» الذم صار مرادفػان لمصػطم
« اإلسالـ» كمرادفان لممسمـ الممتزـ بتعاليـ اإلسالـ.
فصػػارت الماكينػػة اإلعالميػػة الفرنسػػية تصػػدر كم ػان مػػف المصػػطمحات كالتعبي ػرات
القاسػػية عمػػى المسػػمميف كاإلسػػالـ رغبػػة فػػي تشػػكيا سػػمعة الػػديف اإلسػػالمي
كالمسمميف المنتسبيف إليا لدل جمااير الفرنسييف.
كمػػخ ذلػػؾ كجػػد مػػف البػػاحثيف الفرنسػػييف مػػف سػػعكا إلػػى تصػػحي اػػذو المفػػاايـ
الم,مكطة كانتقاد اإلعالـ الفرنسػي عمػى اسػتخداما لهػذو المصػطمحات فػ لؼ
أحد الكتِّاب الفرنسييف( )2كتابان أسماو « محطمك التابكاات :مثقفكف كصػحفيكف
غير منسجميف في خدمة النظاـ المهيمف» كذلؾ سنة 2112ـ كبيف في اذا
الكتػػػاب كيػػػؼ ت,ػػػذم كسػػػاحؿ اإلعػػػالـ كالكتابػػػات المنشػػػكرة اإلسػػػالمكفكبيا كأف
المسمميف كانكا اـ ضحايا اذو األكصػاؼ كالكتابػات كربػط الكتػاب بػيف انهيػار
االتحاد السكفييتي كبيف البحث عف صراع آخر ليتـ إحياء الكرو القػديـ لوسػالـ
كأامػػا كيحػػؿ المسػػممكف كديػػنهـ كعػػدك جديػػد بػػديؿ عػػف العػػدك الشػػيكعي الػػذم
انتهى.
كظهػػر كتػػاب آخػػر يػػتهجـ عمػػى ظػػاارة اسػػتعداء اإلسػػالـ كالمسػػمميف فػػي فرنسػػا
تحػػت عن ػكاف «اإلسػػالمكفكبيا الجديػػدة» سػػنة 2113ـ لباحػػث فرنسػػي( )3فػػي «
معهد البحكث كالدراسات حكؿ العالـ العربي كاإلسػالمي» ذكػر فػي اػذا الكتػاب
أف اإلسالمكفكبيا في فرنسا تتهجـ عمى اإلسالـ كديف كتتهجـ عميػا كحضػارة
كترفض كؿ مالا صمة با.

( )1انظر د .المبركؾ الشيباني المنصكرم .صناعة اآلخر المسمـ في الفكر ال,ربي ص.281-281
( )2اسما « سيباستياف فكنتناؿ».
( )3اسما « فانسكف قيسر».
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كحمػؿ اإلعالميػػيف الفرنسػػييف المسػػؤكلية فػػي نشػػر اإلسػػالمكفكبيا فػػي المجتمػػخ
َّ
الفرنسػػػي كأنهػػػـ مػػػف اخترعػػػكا اػػػذا المصػػػطم كبػػػيَّف أف كثيػػػ ارن مػػػف اػػػؤالء
المستشرقيف كاإلعالمييف كانت تربطا عالقػات كمصػال عمػؿ مػخ االسػتخبارات
()1
الفرنسية.
فاشترؾ في عصػرنا الحاضػر المستشػرؽ الباحػث الفرنسػي ك اإلعالمػي الكاتػب
فػػي محاكلػػة تشػػكيا اإلسػػالـ كالمسػػمميف مػػف خػػالؿ إطػػالؽ تمػػؾ المصػػطمحات
التشكيهية كالتي تعطي انطباعان سيحان لدل القارئ كالمتمقػي الفرنسػي كاػذا مػا
جعؿ اإلعالـ الفرنسػي يتعػاطى مػخ قضػايا العػالـ اإلسػالمي بشػيء مػف الفكقيػة
كالتعالي كيثير مقارنات خاطحة بيف كاقخ المسمميف ككاقخ المجتمعػات ال,ربيػة
كيرجػػخ السػػبب فػػي ذلػػؾ إلػػى اإلسػػالـ كػػديف يكالػػى المسػػمميف بكصػػفهـ أُناس ػان
متخمفيف راجعػكف إلػى الػكراء كثيػ ارن كممتصػقكف بحقبػة تاريخيػة قديمػة حسػب
زعمهـ.

( )1د .المبركؾ الشيباني المنصكرم .صناعة اآلخر المسمـ في الفكر ال,ربي المعاصر ص.291-282
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المبحث الخامس :جهكد المستشرقيف الفرنسييف في خدمة التراث اإلسالمي
المطمب األكؿ :الترجمة
قػػاـ المستشػػرقكف الفرنسػػيكف بترجمػػة العديػػد مػػف كتػػب الت ػراث اإلسػػالمي إلػػى
ل,تهـ الفرنسية أك إلػى الم,ػات األكركبيػة األخػرل كقػامكا كػذلؾ بترجمػة القػرآف
الكريـ حيػث ظهػرت أكؿ ترجمػة لمقػرآف الكػريـ بالم,ػة الالتينيػة برعايػة بطػرس
المبجػػؿ( )1كأكؿ ترجمػػة لمقػرآف الكػػريـ بالم,ػػة الفرنسػػية ظهػػرت سػػنة 1647ـ
كقػػاـ بهػػا المستشػػرؽ الفرنسػػي « دم رييػػػر»( )2ككػػذلؾ تمػػت ترجمػػة القػػػرآف
الكريـ مف ِقبؿ المستشرؽ « بالشير».
كمػػػػف كتػػػػب التػػػػراث اإلسػػػػالمي التػػػػي ترجمكاػػػػا كتػػػػاب « األحكػػػػاـ السػػػػمطانية»
لممػػاكردم ككتػػاب « الخػػراج» ألبػػي يكسػػؼ فػػي الفقػػا الحنبمػػي( )3ككتػػاب «
المكاعظ كاالعتبار في ذكر الخطط كاآلثار» لممقريزم ككتاب «صكرة األرض »
()5
البف حكقػؿ( )4ككتػاب « التنبيػا كاإلشػراؼ» لممسػعكدم فػي التػاريخ كالفمػؾ
ككتػػػػاب «طبقػػػػات األمػػػػـ» لصػػػػاعد األندلسػػػػي( )6ككتػػػػاب « مػػػػركج الػػػػذاب »
لممسعكدم( )7ككتاب «طكؽ الحمامػة» البػف حػزـ األندلسػي( )8ككتػاب « ألػؼ
( )1يكااف فكؾ .ص 17كانظر د .عبدالرحمف بدكم .مكسكعة المستشرقيف .ص.111-111
( )2انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.443

( )3ترجمػػػة المستشػػػرؽ الفرنسػػػي « فانيػػػاف» المتػػػكفى سػػػنة 1931ـ .انظػػػر د .عبػػػدالرحمف بػػػدكم .مرجػػػخ
سابؽ.ص387

( )4المترجـ المستشػرؽ الفرنسػي «جاسػتكف فييػت» المتػكفى سػنة 1971ـ.انظػر د.عبػدالرحمف بػدكم .مرجػخ
سابؽ ص.436

( )5المتػػرجـ المستشػػرؽ الفرنسػػي « ك ػرادم فػػك» المتػػكفى سػػنة 1953ـ انظػػر د .عبػػدالرحمف بػػدكم .مرجػػخ
سابؽ .ص.462

( )6المتػػػرجـ المستشػػػرؽ الفرنسػػػي « بالشػػػير» المتػػػكفى سػػػنة 1973ـ انظػػػر د .عبػػػدالرحمف بػػػدكم .مرجػػػخ
سابؽ .ص.127

( )7المتػػرجـ المستشػػرؽ الفرنسػػي « باربيػػػا دم مينػػار» المتػػكفى سػػػنة 1918ـ انظػػر د.عبػػدالرحمف بػػػدكم.
مرجخ سابؽ ص.272

( )8المتػػػرجـ المستشػػػرؽ الفرنسػػػي « برشػػػيا» المتػػػكفى سػػػنة 1955ـ انظػػػر د .عبػػػدالرحمف بػػػدكم .مرجػػػخ
سابؽ.ص.91
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()3

ليمة كليمة»( )1ككتاب« رحمة ابف جبير»( )2ككتػاب « رحمػة ابػف بطكطػة»
بطكطة»( )3كرسالة « مؤنس العشاؽ» لمسهركردم(. )4
المطمب الثاني :الت ليؼ
قػػػاـ المستشػػػرقكف الفرنسػػػيكف بتػػػ ليؼ كتػػػب متعػػػددة عػػػف المشػػػرؽ اإلسػػػالمي
بم,ػػتهـ الفرنسػػية تناكلػػت كثيػ ارن مػػف عقاحػػد كل,ػػات كج,رافيػػة كتػػاريخ كآداب
كل,ات ذلؾ المشرؽ كمف أبػرز المؤلفػات التػي ألفهػا المستشػرقكف الفرنسػيكف
ما ي تي:
 « -1بالد البربر الشرقية في أثناء حكـ الدكلة الحفصية» كتحدث
فيها عف بالد تكنس لممستشرؽ « برنشفث»( )5المتكفى سنة
()6
1991ـ.
 « -2اإلمامة في مذاب الجاحظ» ك « الكسط العممي في البصرة
كتنشحة الجاحظ» لممستشرؽ « شارؿ َّ
بال» المتكفى سنة
()7
1992ـ.
 « -3شاعر عربي مف القرف الرابخ الهجرم :أبك الطيب المتنبي»

( )1المترجـ المستشرؽ الفرنسي « جاالف» المتكفى سػنة 1715ـ انظػر د .عبػدالرحمف بػدكم .مرجػخ سػابؽ.
ص.166

( )2المتػػرجـ المستشػػرؽ الفرنسػػي « ديمػػك مبػػيف» المتػػكفى سػػنة 1957ـ انظػػر د .عبػػدالرحمف بػػدكم .مرجػػخ
سابؽ ص272

( )3المترجـ المستشرؽ الفرنسي « سػنجينت» المتػكفى سػنة 1883ـ باالشػتراؾ مػخ المستشػرؽ « دفرمػرم»
انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص245-352

( )4المترجـ المستشرؽ الفرنسي « انرم ككرباف» المتكفى سػنة 1978ـ انظػر د .عبػدالرحمف بػدكم.مرجخ
بدكم.مرجخ سابؽ .ص.482

( )5برنشػػفث :مستشػػرؽ فرنسػػي كلػػد سػػنة 1911ـ متخصػػص فػػي تػػاريخ تػػكنس كفػػي الفقػػا اإلسػػالمي لػػا
مؤلفػػات عديػػدة منهػػا « :بػػالد البربػػر الشػػرقية» كمقػػاالت فػػي الفقػػا اإلسػػالمي تػػكفي سػػنة 1991ـ .انظػػر د.
عبدالرحمف بدكم .مكسكعة المستشرقيف .ص.96-92

( )6انظر د .عبدالرحمف بدكم  .مكسكعة المستشرقيف .ص.92
( )7انظر د .عبدالرحمف بدكم  .مرجخ سابؽ .ص.119-117
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لممستشرؽ « بالشير» المتكفى سنة 1973ـ.
« حياة محمد» كاك الكتاب الذم أنصؼ فيا مؤلفا النبي صمى
اهلل عميا كسمـ كأعجب مف خاللا بتعاليـ اإلسالـ كاعتبر أكؿ
أكركبي أنصؼ النبي صمى اهلل عميا كسمـ لممستشرؽ « بكال
()3
نفمييا»( )2المتكفى سنة 1722ـ.
« القامكس الفرنسي العربي» لممستشرؽ « بيمك» المتكفى سنة
)(4
1916ـ.
« نظرية ابف رشد في العالقة بيف الديف كالفمسفة» لممستشرؽ «
)(6
ليكف جكتييا»( )5المتكفى سنة 1949ـ.
« تاريخ الفالسفة كالمتكمميف المسمميف مف 632ـ إلى 1258ـ.
مناظر مف الحياة الدينية في الشرؽ» لممستشرؽ «جكستاؼ
()8
دكجا»( )7المتكفى سنة 1894ـ.
« تاريخ النصيرية كديانتهـ» لممستشرؽ الفرنسي « ديسك»
)(9
المتكفى سنة 1958ـ.

( )1انظر د .عبدالرحمف بدكم  .مرجخ سابؽ .ص.127

( )2بكال نفمييا :مستشرؽ فرنسي كلد سنة 1658ـ ااتـ بالدراسات التاريخية كألؼ كتابػا المشػهكر « حيػاة
محمد» كالذم أنصؼ فيا النبي صمى اهلل عميا كسمـ تػكفي سػنة 1722ـ .انظػر د .عبػدالرحمف بػدكم .مرجػخ
سابؽ.ص.144-142

( )3انظر د .عبدالرحمف بدكم  .مرجخ سابؽ ص.142

( )4انظر د .عبدالرحمف بدكم  .مرجخ سابؽ .ص.153

( )5ليػػكف جكتييػػا :مستشػػرؽ فرنسػػي كلػػد سػػنة 1862ـ تخصػػص فػػي دراسػػة الفمسػػفة اإلسػػالمية فػػي بػػالد
األنػػدلس ككػػاف مهتم ػان بػػابف رشػػد خاصػػة تػػكفي سػػنة 1894ـ .انظػػر د .عبػػدالرحمف بػػدكم .مرجػػخ سػػابؽ.

ص.196-195

( )6انظر د .عبدالرحمف بدكم  .مرجخ سابؽ .ص.195

( )7جكسػػتاؼ دكجػػا :مستشػػرؽ فرنسػػي كلػػد سػػنة 1824ـ ااػػتـ بالدراسػػات التاريخيػػة كػػاف إنتاجػػا العممػػي
غزي ارن تكفي سنة 1894ـ .انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.253

( )8انظر د .عبدالرحمف بدكم  .مرجخ سابؽ .ص.253
( )9انظر د .عبدالرحمف بدكم  .مرجخ سابؽ .ص.269
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-9

-11
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-12
-13

-14
-15

كتاب « محمد» لممستشرؽ الفرنسي « ديمكبيف» المتكفى سنة
1957ـ كاك مف أفضؿ الكتب التي كتبت بالفرنسية عف النبي
صمى اهلل عميا كسمـ حيث يتسـ بالعمؽ كالشمكلية كمحاكلة
)(1
الحياد.
« الصكماليكف» لممستشرؽ الفرنسي« ف ّراف» المتكفى سنة
)(2
1935ـ.
()3
« تاريخ بالد العرب» لممستشرؽ الفرنسي « دم فرجيا» كاك
كاك كتاب تناكؿ فيا تاريخ جزيرة العرب مف الناحية التاريخية
كالج,رافية كاألدبية مف تاريخ ما قبؿ اإلسالـ حتى نهاية الخالفة
)(4
اإلسالمية في المشرؽ.
« تاريخ دكلة الحمدانييف في الجزيرة كسكريا» لممستشرؽ
)(5
الفرنسي « كانار».
« شماؿ سكرية في عصر الحركب الصميبية» لممستشرؽ
الفرنسي« كمكد كااف» المتكفى سنة 1991ـ كالكتاب رسالة
)(6
عممية ناؿ بها شهادة الدكتكراو سنة 1941ـ.
« عقيدة اإلسالـ» ك كتاب « مفكرك اإلسالـ» في خمسة أجزاء
)(7
كر دم فك» المتكفى سنة 1953ـ.
لممستشرؽ الفرنسي « ّا
« اإلسالـ اإليراني» في أربعة أجزاء لممستشرؽ الفرنسي «

( )1انظر د .عبدالرحمف بدكم  .مكسكعة المستشرقيف .ص..272
( )2انظر د .عبدالرحمف بدكم  .مرجخ سابؽ .ص.393

( )3دم فرجيا :مستشرؽ فرنسي كلد سنة 1815ـ تخصص فػي دراسػة اآلثػار كالتػاريخ لػا كتػاب « تػاريخ
بالد العرب» تكفي سنة 1867ـ .انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.3941395

( )4انظر د .عبدالرحمف بدكم  .مرجخ سابؽ .ص.394
( )5انظر د .عبدالرحمف بدكم  .مرجخ سابؽ ص.456
( )6انظر د .عبدالرحمف بدكم  .مرجخ سابؽ ص.46

( )7انظر د .عبدالرحمف بدكم  .مرجخ سابؽ .ص.462
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انرم ككرباف» المتكفى سنة 1978ـ.
 « -16بحث في آراء ابف تيمية االجتماعية كالسياسية» لممستشرؽ
()2
الفرنسي « انرم الؤكست» المتكفى سنة 1983ـ.
 « -17عذاب الحالج – شهيد التصكؼ في اإلسالـ» ككتاب « بحث
في نش ة المصطم الفني في التصكؼ اإلسالمي» كاما
()3
لممستشرؽ الفرنسي « ماسينيكف» المتكفى سنة 1962ـ.
)(1

( )1انظر د .عبدالرحمف بدكم  .مرجخ سابؽ .ص.482
( )2انظر د .عبدالرحمف بدكم  .مرجخ سابؽ .ص.511
( )3انظر د.عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص532
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المطمب الثالث :التحقيؽ كالنشر
قاـ المستشرقكف الفرنسيكف بتحقيؽ بعض كتب التراث اإلسالمي تحقيقان عمميػان
كنشركاا كمف اذو الكتب كالرساحؿ التي حققكاا ما ي تي:
كتاب « المنقذ مف الضالؿ» لم,زالي تحقيؽ المستشرؽ
()1
الفرنسي « باربييا دم مينار» المتكفى سنة 1918ـ.
كتاب « التربيخ كالتدكير» ككتاب « رسالة في نفي التشبيا»
لمجاحظ تحقيؽ المستشرؽ « شارؿ بال» المتكفى سنة
()2
1992ـ.
رسالة في الفمؾ ألبي الحسف تحقيؽ المستشرؽ « سديك»
)(3
المتكفى سنة 1875ـ.
« مقامات الحريرم» ككتاب « كميمة كدمنة» بتحقيؽ
()4
المستشرؽ « دم ساسي» المتكفى سنة 1838ـ.
كتاب « الشااناما» لمفردكسي بالفارسية تحقيؽ المستشرؽ
)(5
الفرنسي «جكؿ مكؿ» المتكفى سنة 1876ـ.
« مقدمة ابف خمدكف »في ثالثة مجمدات تحقيؽ المستشرؽ
)(7
الفرنسي «أتييف كاترمير»()6المتكفى سنة 1857ـ.
كتاب « كشؼ المحجكب » ألبي يعقكب السجستاني كاك
كتاب في التصكؼ تحقيؽ المستشرؽ الفرنسي« انرم

( )1انظر د .عبدالرحمف بدكم  .مكسكعة المستشرقيف .ص.61
( )2انظر د .عبدالرحمف بدكم  .مرجخ سابؽ .ص.118
( )3انظر د .عبدالرحمف بدكم  .مرجخ سابؽ ص.346

( )4انظر د .عبدالرحمف بدكم  .مرجخ سابؽ .ص.339-338
( )5انظر د .عبدالرحمف بدكم  .مرجخ سابؽ .ص.313

( )6كاترمير:مستشرؽ فرنسي كلد سػنة 1782ـ فػي بػاريس أتقػف عػددان مػف الم,ػات الشػرقية كلػا عػدد مػف
المؤلفات تكفي سنة 1857ـ .انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.449-446

( )7انظر د .عبدالرحمف بدكم  .مرجخ سابؽ .ص.448
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ككرباف» المتكفى سنة 1978ـ.
كتاب «فتكح مصر كالم,رب» البف عبد الحكـ المتكفى سنة
تحقيؽ المستشرؽ«ماسيا» المتكفى سنة
257ق
)(2
1969ـ.
)(1

( )1انظر د .عبدالرحمف بدكم  .مرجخ سابؽ .ص.485

( )2انظر د .عبدالرحمف بدكم  .مكسكعة المستشرقيف .ص536
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المطمب الرابخ :جمخ المخطكطات كفهرستها
كػػػػاف لممخطكطػػػػات الخاصػػػػة بتػػػػراث المشػػػػرؽ اإلسػػػػالمية أاميػػػػة كبيػػػػرة عنػػػػد
المستشػػرقيف الفرنسػػييف حيػػث جمعػكا تمػػؾ المخطكطػػات أيػػاـ اسػػتعماراـ لػػبعض
بمػػداف العػػػالـ اإلسػػػالمي أك بالقيػػػاـ بػػػرحالت عمميػػػة اشػػػتركا مػػػف خاللهػػػا تمػػػؾ
المخطكطات كأخذكاا إلى بمدانهـ فكانت مكتبة باريس الكطنية تحكم أكثر مف
سبعة آالؼ مخطكط عربي(. )1
كقػػاـ بعػػض المستشػػرقيف الفرنسػػييف بجمػػخ اػػذو المخطكطػػات ب نفسػػهـ كمػػنهـ
المستشرؽ « بكستؿ» المتكفى سنة 1581ـ جمخ مخطكطات منهػا « تػاريخ
أبي الفداء» كمؤلفات «يكحنا الدمشقي»).(2
ااػػػػتـ المستشػػػػرؽ الفرنسػػػػي« النجمػػػػس»( )3المتػػػػكفى سػػػػنة 1824ـ بجمػػػػخ
المخطكطات لنفسا حتى كقعػت فهارسػها فػي  697صػفحة كبيعػت بعػد كفاتػا
بسػػنتيف بمبمػػغ كبيػػر جػػدان زاد عمػػى المميػػكف فرنكػػان حيػػث بيعػػت بمبمػػغ كقػػدرو
 11722626فرنكان فرنسيان( )4كاك مبمغ كبير جدان في ذلؾ الزماف.
كالمستشػػػرؽ الفرنسػػػي « مارسػػػؿ» المتػػػكفى سػػػنة 1854ـ كػػػاف مػػػف ضػػػمف
)(5
الحممة الفرنسية عمى مصر ككاف يجمخ المخطكطات كالنقكش.
كمما قاـ با المستشرقكف الفرنسيكف العمؿ عمػى فهرسػة المخطكطػات الشػرقية
في مكتباتهـ الكطنية كمف أمثمػة ذلػؾ مػا قابػا المستشػرؽ الفرنسػي « رينػك»
المتكفى عاـ 1867ـ في تصنيفا كفهرستا لممخطكطات الشرقية الجديدة فػي
المكتبػػة الكطنيػػة كفػػي تنقػػي فهػػارس المجمكعػػات القديمػػة فيهػػا ككتػػب لهػػذو
()6
المكتبة الكطنية فهرس ممحؽ المخطكطات الشرقية.
( )1انظر نجيب العقيقي .المستشرقكف .ج .1ص.155

( )2انظر د .عبدالرحمف بدكم  .مرجخ سابؽ .ص.138

( )3النجمس :مستشرؽ فرنسي كلد سنة 1763ـ ااتـ بالرحالت في البالد اإلسالمية فنشر عػددان مػف كتػب
الرحالت كترجـ بعضها تكفي سنة  .1824انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.517-516

( )4انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ ص.517

( )5انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.528
( )6انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ ص.321
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ككانػػت لممستشػػرقيف الفرنسػػييف عنايػػة كااتمػػاـ بالكثػػاحؽ المتعمقػػة بالمعػػامالت
التجارية كالهبات كاألكقػاؼ كالبيػكع كرسػـ حػدكد األراضػي كاسػتفادكا منهػا
في أبحاثهـ التاريخية كما فعؿ المستشرؽ « دم فرجيا» عندما كتػب أبحاثػا
عف « تاريخ صقميا تحت حكـ المسمميف» حيث كاف لهػذو الكثػاحؽ الفضػؿ فػي
تحديػػد العالقػػات التػػي كانػػت بػػيف السػػكاف المسػػمميف كالنصػػارل فػػي صػػقميا بعػػد
()1
استيالء النصارل عميها.
المطمب الخامس :الرحالت
تخصص بعض المستشرقيف الفرنسييف بمكضكع « الرحالت» إلػى بمػداف العػالـ
اإلسػػالمي كذلػػؾ باالاتمػػاـ بهػػا كالعنايػػة بنشػػراا كالكتابػػة عنهػػا كمػػف ا ػؤالء
المستشرؽ الفرنسي « النجمػس» كالػذم نشػر عػاـ 1797ـ « مجمكعػة مثيػرة
لمرحالت مترجمة مف عدة ل,ات» كتقخ في  6مجمدات كاي:
 « -1رحمة مف الهند إلى مكة» ت ليؼ عبد الكريـ.
 « -2رحمة مف فارس إلى الهند » ت ليؼ عبدالرزاؽ.
 « -3رحمة مف بن,الة إلى فارس» ت ليؼ فرانكميف.
 « -4رحمة شاحقة إلى الهند » ت ليؼ اكجز.
 « -5رحمة عند المهراتا» ت ليؼ تكني.
 « -6نبذة عف فارس»
()2
كما ترجـ عدة رحالت خاصة بالصيف كبالد التتار كالهند عف االنجميزية .
ككاف المستشرؽ الفرنسي «ماسينيكف» قد اشػتهر برحالتػا إلػى بػالد المشػرؽ
اإلسالمي ككاف مكلعان بها فبدأ رحمتا األكلى إلػى الجزاحػر عػاـ 1911ـ كعمػرو
 18عامان ثـ سافر إلى مراكش عاـ 1914ـ ثـ إلى مصػر عػاـ 1916ـ ثػـ
سػافر إلػى العػراؽ كمكػث فيهػػا بػيف 1918-1917ـ ثػـ سػافر إلػى اسػػطنبكؿ
في تركيا عاـ 1919ـ لالطالع عمى مخطكطػات مكتباتهػا ثػـ رجػخ إلػى مصػر

( )1انظر د .عبدالرحمف بدكم .مكسكعة المستشرقيف .ص.394
( )2انظر د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.517
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كصار يحضر دركسان في األزار البسان الزم األزارم ثػـ اسػتمر يقضػي الشػتاء
في مصر كالصيؼ فػي فرنسػا إلػى سػنة 1911ـ ثػـ عػيف عضػكان فػي مجمػخ
الم,ػػة العربيػػة بالقػػاارة سػػنة 1933ـ حتػػى كفاتػػا ككػػاف خاللهػػا يتػػردد عمػػى
()1
القاارة كيحضر مناقشات المجمخ.
كالمستشػػػرؽ الفرنسػػػي « جػػػاف شػػػارداف»( )2المتػػػكفى عػػػاـ 1713ـ كانػػػت لػػػا
رحػػالت إلػػى بػػالد الهنػػد كتركيػػا يكاي ػراف كألػػؼ كتابػػا « يكميػػات رحمػػة الفػػارس
()3
شارداف في فارس كالهند الشرقية عف طريؽ البحر األسكد كبالد القكقاز».
ككػػاف لممستشػػرؽ الفرنسػػي « دك فرييػػا» المتػػكفى سػػنة 1892ـ رحػػالت إلػػى
الجزاحػػر كالصػػحراء الكبػػرل حيػػث تجػػكؿ فػػي ليبيػػا كتػػكنس كألػػؼ كتػػاب عػػف
الط ػكارؽ باسػػـ« ط ػكارؽ الشػػماؿ» كفيػػا معمكمػػات غزيػػرة ككثػػاحؽ مهمػػة عػػف
)(4
أصكؿ الطكارؽ كعاداتهـ.

( )1انظر د .عبدالرحمف بدكم .مكسكعة المستشرقيف .ص.533-531

( )2جاف شارداف:مستشرؽ فرنسي كلد سنة 1645ـ ااػتـ بػالرحالت فػي بمػداف العػالـ اإلسػالمي تػكفي سػنة
1713ـ .انظر .د .عبدالرحمف بدكم .مرجخ سابؽ .ص.371-369

( )3انظر عبدالرحمف بدكم .مكسكعة المستشرقيف .ص.371-369
( )4انظر د .عبدالرحمف بدكم .ص.265-264
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نتاحث البحث
ظهر لي مف خالؿ كتابة اذا البحث نتاحث كتكصيات كاذو أبرز تمؾ النتاحث :
 -1ارتباط االستشراؽ الفرنسي بالسياسة الفرنسية كال يزاؿ
االستشراؽ الفرنسي مرتبطان بكزارة الخارجية كالمخابرات
الفرنسية مف خالؿ تقديـ الدراسات كاالستشارات ككذلؾ تدريس
رجاؿ السياسة كالمخابرات ل,ات المشرؽ اإلسالمي.
 -2أف المستشرقيف الفرنسييف كانت لهـ نفس ااتمامات
المستشرقيف اآلخريف مف الجنسيات األخرل مف ت ليؼ كترجمة
كتحقيؽ كجمخ لممخطكطات كفهرستها كرحالت إلى بمداف
المشرؽ اإلسالمي كلكف تختمؼ اذو األكلكيات في تمؾ
االاتمامات فنجد أف االستشراؽ الفرنسي لـ يكثر مف تحقيؽ
كحفظ المخطكطات كفهرستها مقارنة باالستشراؽ األلماني مثالن
كلـ يؤلؼ مؤلفات كتمؾ التي ألفها االستشراؽ األلماني فكاف
جهدو في اذا المجاؿ محدكدان.
 -3ااتماـ االستشراؽ الفرنسي بالمهجات كاألقاليـ كاذا دليؿ عمى
أف الهدؼ األكبر لهذا االستشراؽ اك خدمة السياسة الفرنسية
ألف دراسة اذو المهجات كاألقاليـ لا قيمة سياسية كاستخباراتية
أكثر مف القيمة العممية.
عما كاف
 -4تراجخ االستشراؽ الفرنسي المعاصر مف الناحية العممية َّ
قبؿ عقكد مف الزمف كتركا االاتماـ بكتب التراث اإلسالمي
كذلؾ لتراجخ المستكل العممي لممستشرقيف المعاصريف مقارنة
باألكاحؿ لتركيز االستشراؽ الفرنسي المعاصر عمى الدراسات
السياسية كاالاتماـ بتعميـ المهجات المحمية كاإلقميمية كترؾ
الم,ة العربية الفصحى لصعكبتها عمى اذا الجيؿ.
 -5ظهرت لدل االستشراؽ الفرنسي المعاصر مكاضيخ جديدة لـ
تتناكلها الدراسات السابقة كأصب يؤلؼ حكلها كيناقشها في
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-6

ك« الجماعات
كساحؿ اإلعالـ مثؿ « اإلسالـ السياسي»
اإلسالمية» ك« اإلرااب» ك« التطرؼ الديني» ك« نظرة
المسمميف لم,رب» ك« األكضاع االجتماعية في بمداف المشرؽ
اإلسالمي» ك« الحرية في بمداف العالـ اإلسالمي» كنحك ذلؾ.
ظهر لدل المتمقي العربي كالمسمـ مدل اختالؼ كجهات النظر
بيف المستشرقيف حكؿ قضايا المشرؽ اإلسالمي ما بيف
متعاطؼ مخ شعكب اذا المشرؽ كما بيف متعصب ضداـ
كمتحامؿ عميهـ كذلؾ مف خالؿ المناظرات التمفازية كفي
المجاؿ الكتابي مف خالؿ الصحافة الفرنسية كاذو لـ تكف
مكجكدة في السابؽ كذلؾ لتطكر كساحؿ اإلعالـ كتقنيتها في
عصرنا الحاضر مقارنة بالماضي.
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التكصيات:
 -1يجب عمى الجامعات اإلسالمية السعي إليجاد أقساـ لمدراسات
االستشراقية كالرد عمى أبرز القضايا التي يثيراا مستشرقك فرنسا
حكؿ اإلسالـ كالمسمميف في مؤلفاتهـ.
 -2إجراء حكارات كندكات مشتركة مخ اؤالء المستشرقيف لمحاكلة
ت,يير بعض التصكرات التي يحممها بعضهـ عف شعكب كبمداف
المشرؽ اإلسالمي كظهكر ما يسمى عنداـ باإلسالمكفكبيا.
 -3االستفادة مف كجكد جالية إسالمية عربية كثيرة في داخؿ فرنسا
خاصة مف بمداف الم,رب العربي يحممكف الجنسية الفرنسية
كيجيدكف ل,تها بتكجيا برامث تثقيفية لهـ ترد شبهات اؤالء
المستشرقيف كتجعمهـ يشارككف في البرامث اإلعالمية الفرنسية
كيكتبكف في صحافتها لتصحي بعض المفاايـ الخاطحة عف
اإلسالـ كالمسمميف التي يركج لها فحة مف المتعصبيف
المختصيف بالدراسات الشرقية في فرنسا.
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