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 :املقدمة

ةق  بالشرق م  يي  يعد موضوع االستشراق موضوعا واسعا ومتشعبا يتناول كل ما له عال
الوييدة اللغ  واألدب والتاريخ والدي  واليضارة وما إلى ذلك، ولم تك  ألمانيا الدول  األوروبي  

التي اهتمت بالدراسات العربي  واإلسالمي  إذ سبقتها دول أوروبي  أخرى مثل فرنسا وانكلترا 
م مستشرةقوه أكثر م  سواهم وهولندا، لك  األستشراق األلماني امتاز بالموضوعي  والعمق وساه

 اص  كتب المراجع واألصول المهم .بجمع ونشر وفهرس  المخطوطات العربي  وخ
يسلط بيثي الموسوم الضوء على موضوع األستشراق األلماني في القرني  التاسع عشر 
والعشرو  الميالدي م  خالل ثال  مياور رئيس ، اهتم األول منها بمفهوم ودوافع األستشراق 

رة عام  والثاني نشأة األستشراق األلماني وخصائصه، في يي  عرض الميور الثال  بصو 
 اليصر جهود بعض المستشرةقي  األلما  في الدراسات العربي  ومنهم على سبيل المثال ال

 ، شاخت، فيدما ، كارل بروكلما (.)رايسك 
 

 :مفهوم األستشراق بصورة عامة

لم العالم الشرةقي، وكلم  مستشرق بالمعنى العام ُيعرف األستشراق بأنه علم الشرق أو ع
تطلق على كل عاِلم غربي يهتم بدراس  الشرق أةقصاه ووسطه وأدناه، في لغاته وآدابه ويضارته 

وةقد تعددت وتنوعت تعاريفه، اذ عرفه شكري النجار: ))بأنه يؤخذ بعدة معا  متداخل   (1)وأديانه
ى االكاديمي، أذ تطلق كلم  مستشرق بشيء م  ومختلف ، ولعل اهم معنى للكلم  هو المعن

التجاوز على كل م  يتخصص في ايد فروع المعرف  المتصل  بالشرق م  ةقريب أو بعيد 
ويتابع؛ ثم  مفهوم اخر لالستشراق اعم وهو اعتبار االستشراق أسلوبا للتفكير يرتكز على 

كر رضوا  السيد، ))انه لم يعد ، في يي  يذ(2)التمييز األنساني والمعرفي بي  الشرق والغرب((
هناك علم وايد اسمه األستشراق بل هناك عوالم متباين  ييمل كل وايد منها عنوا  المجال 
الذي يهتم به، فاذا كانت مفاهيم الشرق والعالم الثال  والشرق األوسط متباين  وغير علمي  فا  

 .(3)مفهوم األستشراق صار اليوم كذلك((

                                                           

 .19، صم(1891ةقطر، )ميمود يمدي زةقزوق، األستشراق والخلفي  الفكري  للصراع اليضاري، ( 1)
 .06-98صص ، 1891، 11مجل "، العدد “الفكر العربي، ( 2)
 .149، ص1891، 12نفسه، العدد جعر الم( 1)
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ماني "بارت" ا  اسم الشرق ةقد تعرض للتغيير في معناه، فالشرق ويقول المستشرق االل
بالقياس لنا ني  االلما  يعني العالم اإلسالمي؛العالم القابع خلف الستار اليديدي كما كا  

، غير ا  المستشرق المعاصر المثير للجدل "برنارد لويس" فا  له (4)يسمى كذلك في الماضي
اذ يرى ا  األستشراق مدرس  م  مدارس الرسم أي ا  رؤي  مختلف  في تيديده لمفهومه 

مجموع  م  الفناني  ومعظمهم م  اوروبا الغربي ، زاروا الشرق االوسط وشمال افريقيا ورسموا 
ما تخيلوه بطريق  رومانسي ، والمفهوم الثاني والذي العالةق  له بالمفهوم األول وهو المفهوم 

األكاديمي  التي بدأت مع عصر النهض ، فالمدرس   الشائع والذي ينص على انه فرع م  فروع
الهيلني  تدرس اليضارة اإلغريقي ، والالتيني  تدرس التاريخ واللغ  العبري  وا  المدرس  الهيليني  
تسمى بالدراسات الكالسيكي  والمدرس  العبري  بالدراسات األستشراةقي ، وفيما بعد بدأ االلتفات 

 .(5)الى لغات اخرى 
وفي  1778لصدد فأ  كلم  مستشرق ةقد ظهرت ألول مرة في انكلترا عام وفي هذا ا

، كما (6)1919، ثم أدرجت الكلم  في ةقاموس المجمع العلمي الفرنسي عام 1796فرنسا عام 
ا  هذا المصطلح ةقد أصبح فضفاضا نوعا ما بعد دخول اوروبا في العصر اليدي ، اثر 

ستولى األوروبيو  مدفوعي  بالنزع  االستعماري  على الكشوف الجغرافي  والثورة الصناعي ، اذ ا
بلدا  ماوراء البلدا  العربي  واإلسالمي  في كال م  أفريقيا واسيا وادخلوا دراسات لغات 
ويضارات كثيرة شملت الهند والصي  واليابا  واندونيسيا. . . الخ وتوسع مفهوم األستشراق 

مما دعا الى نشأة مصطلح أضيق وأدق ضم   بالتالي ليشمل لغات هذه البلدا  ويضارتها،
يرك  األستشراق الكبرى وهو مصطلح "االستعراب" أي م  يهتم بدراس  اللسا  العربي ويضارة 
 العرب ويطلق على جمل  الدراسات التي يقوم بها جمهور البايثي  م  المستعربي  اسم

 .(7))الدراسات العربي (

                                                           

الرياااض، )نااايف باا  ثنيااا  باا  د ال سااعود، المستشاارةقو  وتوجيااه السياساا  التعليمياا  فااي العااالم العربااي، ( 4)
 .17، ص(ه1414

 .41، ص(1884بيروت، )برنارد لويس، اإلسالم والغرب، ( 9)
 .19، ص(1882الرياض، )، السيد ايمد فرج، األستشراق: الذرائع والنشأة والميتوى ( 0)
، (1882الكويات، )، 107ميمود المقداد، تاريخ الدراسات العربي  في فرنسا، سلسل  عاالم المعرفا ، العادد( 7)

 .20ص
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ا  المدلول الشامل لهذا المفهوم هو دراس  الشرق  وعلى الرغم م  التباي  في مفهومه اال
ومعرفته وفهمه وهو الجامع المشترك في كل األراء التي ناةقشت األستشراق وتتبعت معطياته 

 .(8)ومجاالته
 

 :دوافع وأهداف األستشراق بصورة عامة

هدف كثيرا ما تلتقي الدوافع واألهداف في مسعى ممتد فالدوافع اليقيقي  هي التي تيدد ال
 :(9)تلخصت دوافع األستشراق بما يليةقد الذي يسعى اليه الساعو  في مضامي  شتى، و 

الذي يعد م  اهم الدوافع ال بل السبب الرئيسي لنشاته، وةقد  :الدافع الديني -1
صايبه طوال مرايل تاريخه ولم يستطع ا  يتخلص منه، وكا  يسير معه منذ البدآي  في ثال  

 با الى جنب وتتمثل هذه األتجاهات بما يلي:اتجاهات متوازي  تعمل جن
ميارب  اإلسالم والبي  ع  نقاط الضعف فيه وابرازها والزعم بأنه دي  مأخوذ  -

 ألنتقاص م  ةقيمته واليط م  ةقدره.م  النصراني  واليهودي ، وا
يمآي  النصارى م  خطره بيجب يقائقه عنهم، واطالعهم على مافيه م   -

   خطر األستسالم لهذا الدي .هم منقائض مزعوم ، وتيذير 
 تنصير المسلمي .التبشير و  -
ويمك  القول ا  الهدف الديني الذي لم يعد ظاهرا األ  في الكثير م  الكتابات  

األستشراةقي  ةقد اختفى تماما، اال اننا في الوةقت نفسه نوضح انه ليس يكما عاما على جميع 
دا األلتزام باليياد والموضوعي  وانكر على المستشرةقي ، فهناك فريقا م  المستشرةقي  ياول جاه

 .(10)انيرفت بهم ع  النزاه  العلمي  الكثير م  زمالئه نزواتهم التي
الذي ساهم في اةقبال بعض المستشرةقي  الغربيي  لألهتمام بدراس   :الدافع العلمي -2

يخ العربي العلوم العربي  واإلسالمي  يدفعهم في ذلك المعرف  الخالص  لللشرق، والسيما التار 
اإلسالمي لألطالع على ثقاف  هذه األم  ويضارتها وةقد اتخذوا م  األستشراق علما ةقائما بذاته 

                                                           

مركااااز الملااااك فيصاااال للبيااااو  والدراسااااات )علااااي باااا  ابااااراهيم النملاااا ، األستشااااراق فااااي األدبيااااات العربياااا ، ( 9)
 .19، ص(1882اإلسالمي ، الرياض، 

 .72-71صص السابق،  جعر ود يمدي زةقزوق، المميم( 8)
 .71نفسه، ص جعر الم( 16)
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في اعمال المستشرةقي  بي  وعانوا بسببه ما عانوا م  متاعب، والبعض م  البايثي  يفرق 
 جانبي :

ق ومعاجم األول: جانب األنجازات العلمي  في اليقول العلمي  البيت  م  مخطوطات ووثائ
 ا.وفهارس وتيقيق نصوص وغيره

الثاني: الجانب اآليدلوجي في طروياتهم ومنهجهم البيثي عند تناول القضايا المتعلق  
بالعقيدة أو القرآ  الكريم والسن  النبوي  ونظرتهم الى الدي  منظوم  اإلسالم عموما، فهذه يمك  

غامض ، فضال ع  ا  المستشرق ينطلق بسهول  تبيا  جوانبها السلبي  والتعسفي  الواضي  وال
م  أرضي  ثقافته الخاص  بأسقاطات غير عادل  عند التناول والتقييم وم  منطلقات الفكر 
األوربي نفسه في مرايل تفوةقه الى القر  العشري ، وهي مريل  البرجوازي  فاألمبريالي  وهكذا 

 .(11)عمال األستشراق والمستشرةقي يبدو التقييم يعتمد على الزاوي  التي ينطلق منها المقيم أل
وهذه النايي  اإليجابي  اليمك  نكرانها م  خالل الجهود واألعمال القيم  التي ةقام بها  

المستشرةقو  يي  استخرجوها وبيثوها وتابعوها متابع  علمي  منهجي  ةقويم ، وهي جهود 
مخطوطات بشتى اللغات تستيق األشادة بها علميا وم  هذه الجهود كراسي اللغات الشرةقي  وال

 .(12)ودراس  الترا  والتأليف فيه والمجموعات
والذي كا  له الدور الكبير في تيديد طبيع  النظرة األوربي   :الدافع األستعماري  -1

الى الشرق وخصوصا بعد منتصف القر  التاسع عشر وةقد استفاد األستعمار م  الترا  
كا  للسيطرة الغربي  على الشرق دورها في  األستشراةقي هذا م  نايي ، وم  نايي  اخرى فقد

تعزيز مواةقف األستشراق وفي مضمونه وةقد تمك  األستعمار ا  يجند طائف  م  المستشرةقي  
لخدم  اغراضه وتيقيق اهدافه في بالد المسلمي  وهكذا نشأت رابط  رسمي  وثيق  بي  

  ارتضوا ا  يكو  عملهم األستعمار واألستشراق انساق اليها عددا م  المستشرةقي  م  الذي
وسيل  ألذالل المسلمي  واضعاف شأ  اإلسالم وةقيمته، وفي ذلك يقول المستشرق 

)... واألةقبح م  ذلك انه توجد جماع  يسمو  انفسهم مستشرةقي   (13)األلماني"استيفا  فيلد"

                                                           

 .16-29صص ، (2661بيروت، )هللا علي العليا ، األستشراق بي  األنصاف واألجياف،  عبد( 11)
 .16نفسه، ص جعر الم( 12)
، ص (1881الهيئاااا  المصااااري  العاماااا  للكتاااااب، )ميساااا  الموسااااوي، األستشااااراق فااااي الفكاااار العربااااي، ( 11)

 .44-41ص صالسابق،  جعر يمدي زةقزوق، الم ؛ ميمود16-27ص
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 مؤلم السخروا معلوماتهم ع  اإلسالم وتاريخه في سبيل مكافي  اإلسالم والمسلمي ، وهذا واةقع 
   المخلصو  لرسالتهم بكل صراي (.بد م  ا  يعترف به المستشرةقو 

 

 نشأة األستشراق االملاني
 يات والتكوين:االبد

تعود بدآيات األستشراق األلماني الى القر  الثاني عشر يي  تمت ترجم  القرآ  الكريم 
، وفي القر  التالي ةقام ألول مرة الى اللغ  الالتيني  بتوجيه م  بطرس المبجل "ريس ديركلوني"

"رايموند لول" المولود بجزيرة مايورةق  األسباني  بتنفيذ ةقرارات كنسي  بأنشاء مدارس لتعليم اللغ  
العربي ، وةقد عد البعض هذه الجهود وماشابهها بانها ليست استشراةقا أل  مقاصدها لم تك  

لثاني عشر والرابع عشر تجاوز معرفي  بل تبشيري ، وةقد ياول كنسيو  متنوري  مابي  القرني  ا
المريل  األسطوري  في مكافي  اإلسالم ع  طريق الترجم  البدائي  والمشوه  وهي كانت أدوات 

 .(14)افعل م  الكفاح العسكري والسياسي والثقافي بي  الديني  والثقافتي 
ر في ويمك  النظر الى هذا األستشراق على انه عامل مهم ومؤثر في منيى التأثر والتأثي

العالةق  بي  العرب واأللما ، اذ تأثر اوال ثم آثر تاليا وال يزال يتأثر ويؤثر رغم ما ةقد يقال انه ةقد 
اصبح شيئا م  الماضي بفعل ةقل  الترجمات ع  األلماني ، والتوجه الى األستشراق الفرنسي في 

 .(15)مجال الدراسات الجديدة ع  كالسيكيات اإلسالم
ذكر ا  البدآيات اليقيقي  لتأثر األلما  ثقافيا بالعرب يرجع الى وهنالك وجه  نظر اخرى ت

عندما اصدر  1084الترجم  المباشرة لمعاني القرآ  الكريم الى اللغ  األلماني  والتي تمت سن  
ةقسيس م  مدين  هامبورغ يدعى"هينكلما " الطبع  األولى فأيقظ بعمله هذا اهتمام الغرب 

ك م  اتصال بي  الشرق والغرب، السيما في القرني  الثال  عشر باإلسالم والعرب وما ةقبل ذل
والرابع عشر الميالدي، وكا  طابع األتصال هذا ةقد سيطرت عليه اليروب الصليبي  والتي 

                                                           

 .2664 تشري  األول 26 ،8499الشرق األوسط، "جريدة"، العدد ( 14)
رضاااوا  السااايد، تاااأثيرات المستشااارةقي  األلماااا  فاااي البياااو  األكاديميااا  العربيااا ، مجلااا  التساااامح، العااادد ( 19)

 .292-294صص ، 2664 ،الثام 
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انطلقت م  المانيا نفسها، وكا  يخضع لرةقاب  شديدة م  الكنيس  ولم تظهر ابيا  األستشراق 
 .(16)التي رافقت القرني  الخامس عشر والسادس عشر اليرة اال م  خالل التغيرات الفكري 

الى أمير منطق  بفالز،  (17)وفي هذا الصدد يمك  القول انه بوصول مخطوطات "بوستل"
م ةقدم  1908تكو  بدآيات الدراسات العربي  في المانيا ةقد بلغت اولى ميطاتها، وفي سن  

عنها الى البروتستانتي  بيثا في ةقواعد "مانويل تريميلوس" وهو يهودي اعتنق الكاثوليكي  وارتد 
)األنجيل(  اللغ  الكلداني  والسورياني ، كما ةقدم في السن  نفسها الترجم  السورياني  للعهد الجديد

في صورة مطابق  للمخطوطات التي ايضرها "بوستل" م  الشرق والى جانبها الترجم  
 .(18)الالتيني 

العربي  في المانيا اةقل بكثير عما كا  عليه في وخالل القر  السابع عشر كا  األهتمام ب
هولندا وايطاليا وفرنسا وانكلترا، واةقتصر األهتمام به على رجال الالهوت في الغالب رغم ندرة ما 
توافر لديهم م  مصادر وكا  يتوجب على الراغبي  بالخوض في هذا المجال شد الريال الى 

في هولندا بوصفه طبيبا وةقد عثر في مكتب  اليد   "يوخا  إليشما " الذي اةقام الخارج كما فعل
على مخطوط الب  مسكويه بترجم  عربي  وهو عبارة ع  صورة مجازي  ليياة االنسا  وضعها 
"سيبس" تلميذ سقراط، وةقد كا  نصها األصلي اليوناني يشكل مادة ميبب  م  مواد المطالع  

انها لفيثاغورس، وأيضا رجل الالهوت  المدرسي  وكذلك الوصايا الذهبي  الشعري  التي يزعم
( م  مدين  زيورخ السويسري  والذي درس في جامع  1007-1026"يوها  هانيريش هوتنجر" )

هايدلبرج ارتيل هو األخر إلى مدين  اليد  الهولندي  وبذل جهدا كبيرا م  اجل تعلم الفهرس  
 .(19)  العربي بالعربي  وتاريخ األدب وةقد تضم  كشافه فصال طويال ع  المكت

                                                           

الهيئاا  )، 1874ي  األلمااا  والعاارب، األساابوع الثقااافي العربااي فااي تااونس لعااام مصااطفى ماااهر، يااوار باا( 10)
 .160، ص(1870المصري  للكتاب، 

وانكااب علااى دراساا  باااريس اللغتااي  اليونانياا  والعبرياا   1916ولااد ولاايم بوسااتل فااي وسااط متواضااع عااام ( 17)
موهبتاااه هاااذه علااى تعلااام اللغاااات انتبااااه  بجدياا ، وتعلااام ايضاااا اللغاا  األيطاليااا  واألساااباني  والبرتغاليااا ، وةقااد لفتااات

"مارغرياات فونااا نااارا" العراباا  الرويياا  للملااك فرانسااوا األول اذ  لااه باادخول الاابالط  اساااتذته وبتوجيااه ماا  األخاات
وارسااله الااى الشاارق، وللمزيااد ينظاار: يوهااا  فاااوك، تاااريخ يركاا  األستشااراق والدراسااات العربياا  اإلسااالمي  فاااي 

 .47، ص(1880دمشق، )، 1عشري ، تعريب: عمر لطفي، طاوروبا يتى بدآي  القر  ال
 .49نفسه،  جعر يوها  فوك، الم( 19)
 .80-89صص نفسه،  جعر الم( 18)
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وشهد القر  الثام  عشر في المانيا ظهور تياري  ثقافيي  ومستقلي  ومتواصلي  في الوةقت 
، وهو تيول كبير في تاريخ (20)نفسه هما؛ تيار الرومانسي ، وتيار التاريخاني  األكاديمي 

ل األستشراق األلماني على وجه الخصوص ظهور الرومانسي  التي ولدت الميل المفعم الى ك
ماهو غريب وعجيب، فظهرت العاصف  والجموح للتوصل الى معنى األبداع والروع  والخيال 

( ع  1941-1770السيري في هذا الفضاء الفكري الجديد ظهرت كتابات "هيردر" الفلسفي  )
اآلداب الشرةقي  واسهامات العرب المسلمي  في الفلسف  والعلوم التجريبي  والثقافي  اذ ذكر ))كا  

 1774، وكذلك كتب الشاعر األلماني الكبير "غوته" في العام (21)اساتذة اوروبا(( العرب
)م  يعرف نفسه )ةقصيدته الرائع  )نشيد د( وكذلك الديوا  العربي الشرةقي الذي ةقال فيه: 

واالخر يعرف هنا ايضا ا  الشرق والغرب اليمك  ا  يفترةقا((، والشك ا  رؤي  غوته للعالةق  
غرب تتناةقض كليا مع رؤي  الكاتب األنكليزي "غبلنكز" المعادي  في مقولته بي  الشرق وال

 .(22)المعروف  ))الشرق والغرب اليمك  ا  يلتقيا((
وعلى مشارف القر  التاسع عشر تبلورت المعالم األولى لألستشراق األلماني بمعناه 

يو العربي باللغ  العلمي، اذ ةقام المستشرق الهولندي"توماس اربينوس" بنشر كتاب ع  الن
بترجمته الى  1781الالتيني ، ظل معتمدا يوالي ةقرني  يتى ةقيام األلماني "ميخائيليس" عام 

اللغ  األلماني  والفيلوجيا كما صار معروفا منذ يوالي ةقر  هي الرك  األول للتاريخاني  االلماني  
اواسط القر  التاسع عشر،  التي بلغت ذروة ازدهارها لدى المؤرخي  الكبار امثال رانكه ومومس 

فاذا كانت الرومانطيقي  ةقد اخرجت النظرة الى الشرق اإلسالمي م  دائرة الجداالت الالهوتي  
فأ  التاريخاني  التي اعتبرت معرف  فقه اللغات السامي  وغير السامي  األساس الموضوعي 

األوروبي اليدي ، للمعرف  التاريخي  ألم  م  األمم، هي السقف المباشر لعلم التاريخ 
، ولكي ال (23)ولألستشراق الذي ناضل طويال لكي يكو  جزءا م  ذلك التقليد التاريخي اإلنساني

نبقى في نطاق التأمالت النظري  نبدأ هنا بإعطاء صورة ع  الوةقائع والمساعي المبكرة لتكوي  
لجذر الفيولوجي هذا المجال الذي عرف في ما بعد باألستشراق والطريف في هذا السياق ا  ا

لعمل الشرق هذا ما بزغت غصونه في ألمانيا مهد التاريخي ، بل في فرنسا على يد رجل وايد 
                                                           

 .29السابق، ص جعر رضوا  السيد، الم( 26)
 .28-27صص ، (1880بيروت، )إبراهيم الييدري، صورة الشرق ي عيو  الغرب، ( 21)
 .16سه، صفن جعر الم( 22)
 .2664في  ،8499 د، مجل ، العددرضوا  السي( 21)
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سعى اليه كل المستشرةقي  األلما  األوائل في الربع األول م  القر  التاسع عشر وهو "سلفستر 
والتي  ( الذي تولى إدارة مدرس  اللغات الشرةقي  اليي  في فرنسا1919-1799دي ساسى" )

تأسست لمنافس  المؤسسات الجامعي  البريطاني  العريق  في عمليات الصراع على الشرق م  
خالل إنتاج خبراء بلغاته وشعوبه وتاريخه وجغرافيته، ولم يعتمد "دي ساسى" على كتاب النيو 
  العربي للهولندي "اربيونوس" بل وضع مؤلفا جديدا بنفسه وبالفرنسي  وليس الالتيني  بعنوا

النيو العربي، ثم كتب كتابا مدرسيا بعنوا  منتخبات م  ادب العرب تضم  نصوصا ادبي  
وتاريخي  استخرجها م  مخطوطات المكتب  الوطني  بباريس وبقي كتاباه هذا  معتمدا  ليوالي 
نصف ةقر  يتى يلت ميلها الكتب التي الفها تالمذته األلما ، وةقصد باريس ودي ساسى 

-1961(، وفاليشر )1901-1799  واألدب العربي عنده كال م  فرايتاغ )لدراس  فقه اللغ
(، فوضع فرايتاغ المعجم العربي الالتيني الذي الما 1976-1962(، وغوستاف فيلغل )1999

زال مستخدما يتى اليوم، في يي  ةقام "فليغل" بنشر طبع  م  القرآ  الكريم واخرى م  صييح 
 .(24)نديم وكتاب كشف الظنو  لياجي خليفهالبخارى، وكتاب الفهرست ألب  ال

وخالل النصف الثاني م  القر  التاسع عشر ارتبطت نشاطات المستشرةقي  بالتطورات 
عندما بدأت الرأسمالي  تنمو نموا يثيثا وتيول نظام المنافس   األةقتصادي  والسياسي  الجديدة

ذ مباشرة وغير مباشرة، واستلزم اليرة الى نظام األيتكار وتقسيم مناطق العالم الى مناطق نفو 
هذا التوجه السيطرة على مصادر الطاةق  والمواةقع الستراتيجي  مثلما استلزم األمر التأثير في 
الثقاف  ع  طريق تطويعها وتوجيهها ألرتباطها بالتاريخ والدي  واليضارة م  اجل التيكم في 

 .(25)التربوي وغيرهابعض اتجاهاتها المستقبلي  ع  طريق مؤسسات البي  العلمي و 
ومنذ مطلع القر  العشري  يد  تيول مهم في سياسي  الدول األستعماري  بعد امتداد 
النفوذ األنكليزي والفرنسي والصراع على تقسيم الدول  العثماني ، فبدأت المانيا في مياولتها لمد 

جاري في العالم نفوذها الى الشرق ع  طريق انشاء سك  يديد برلي  بغداد وتوسيع نشاطها الت
وبناء ةقاعدة  1869العربي وذلك بتأسيس شرك  هامبورغ للمالي  في منطق  الخليج العربي عام 

تموي  لها في جزيرة ابو موسى، وةقد اثار هذا النشاط يفيظ  انكلترا التي بدأت تقف ضد توسيع 
في العالم العربي نفوذ المانيا وايقاف منافستها لها األمر الذي دفع األخيرة الى يصر نشاطها 

في نطاق معرفي واستشراةقي واكاديمي ضيق األفق، ومع سقوط الدول  العثماني  وتأسيس 
                                                           

 نفسه. جعر الم( 24)
 .76السابق، ص جعر ابراهيم الييدري، الم( 29)
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وبزوغ اليركات الديني  والقومي  ظهر عددا م  المستشرةقي  االلما   (26)الجامع  اإلسالمي 
المنفتيي  على معالج  المشاكل المعاصرة في الشرق األوسط، فمزجوا بي  األستشراق 

 .(27)ماكس فو  اوبنهايم، وكارل هافيرش وغيرهم دبلوماسي  وكا  م  ابرزهم؛وال
اصيب األستشراق األلماني بأنتكاس  كبيرة عند مجيء النازي  الى اليكم فترك اغلب 
المستشرةقي  البالد وذهب القسم األكبر منهم الى الجامعات األميركي ، مما اعطى الدراسات 

( ليشهد 1849-1818ةقويا، وجاءت اليرب العالمي  الثاني  ) العربي  واإلسالمي  فيها دفعا
األستشراق األلماني ركودا اخر وبعد انتهاء اليرب اخذ يستعيد نشاطه م  جديد وهنا يد  شي 
جديد اال وهو تقسيم المانيا الى ةقسمي  غربي  وشرةقي ، فأصبح األستشراق األلماني يركز على 

جتماعي  والعقائدي  وعلى مواضيع يديث  اخرى لم يك  ةقد الدراسات السياسي  واألةقتصادي  واأل
عرفها سابقا وخالل ستينيات القر  الماضي تزايد عدد المستشرةقي  الذي  ادركوا ضرورة األنفتاح 
على موضوعات جديدة وبخاص  في جامعتي برلي  وهامبورغ ولقد وصف"أوجي  فير " يال  

المعبد على فيلوجيا اللغات السامي ، وهي الوييدة  األستشراق االلماني بقوله: ))يقتصر ميراب
التي تيظى م  المستشرةقي  بالبي  الجاد بينما ينشغل التاريخ والدي  والقانو  اإلسالمي 
باليجرات الخارجي  للمكا  المقدس وعلى عتب  ابواب المعبد يقف األةقتصاد والتاريخ األجتماعي 

 .(28)اإلسالمي(( والجغرافي واليضارة المادي  للشرق األوسط
وتعد جمعي  المستشرةقي  االلما  م  ابرز الجمعيات األستشراةقي  في العالم، اسسها  

في مدين  هاله على غرار الجمعيتي  الفرنسي  والبريطاني  وما  1801المستشرق "فاليشر"عام 
ربي زالت يتى يومنا هذا تواصل نشاطها في جمع شمل المستشرةقي  االلما  ودراس  الترا  الع

اإلسالمي ومعرف  كنوزه، وايضا تأسس المعهد األلماني لألبيا  الشرةقي  في بيروت عام 
وهوتابع للجمعي  األستشراةقي  ويعد اول معهد يتم تأسيسه خارج ألمانيا وأول مدير للمعهد  1801

كا  "هانس روبرت رويمر" وفيما بعد تعاةقب على ادارته اخري  كا  م  بينهم مستشرةقتي  وهو 

                                                           

وهي الجامع  التي ياول عددا م  المفكري  في اواخر القر  التاسع عشر تاسيسها  :الجامع  اإلسالمي ( 20)
واألنياالل، للمزياد ينظار:  للنهوض بالدول  العثماني  ما  جدياد والتاي وصالت الاى مريلا  متقدما  ما  الضاعف

 .98-90صص ، (1894عما ، )ايمد فهد الشوابك ، يرك  الجامع  اإلسالمي ، 
 .71السابق، ص جعر ابراهيم الييدري، الم( 27)
 .86نفسه، ص جعر الم( 29)
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م مكتب  ضخم  ويقوم بنشر سلسل  م  الكتب تعرف بأسم نصوص ودراسات بيروتي ، يض
 .(29)وكانت دراس  ع  اللهج  اللبناني  1804صدر العدد األول منها عام 

ويمك  القول انه بنهآي  القر  العشري  طرأ تغير جذري على الدراسات العربي  واإلسالمي  
الشبا  والشابات الذي  اخذوا يهتمو  بهذا النوع م  في المانيا آال وهو التخصص وكثرة عدد 

جامع   29الدراسات، مما ااستوجب إنشاء جامعات جديدة إذ نشاهد اليوم في ألمانيا أكثر م  
واإلسالمي  وا  هذه الجامعات اخذت تهتم فضال ع  المواضيع القديم   تعنى بالدراسات العربي 

بي  الميكي  واألدب العربي المعاصر م  شعر ونثر، بالمواضيع اليديث  كدراس  اللهجات العر 
 فكري  والمجتمع العربي اإلسالمي.وبالقضايا السياسي  والتيارات ال

 

 :خصائص األستشراق األملاني

 ي انه ةقد اختص بالمزايا التالي :ياليظ المتتبع ليرك  األستشراق األلمان
ا  األوروبي  األخرى لم يخضع لغآيات سياسي  أو ديني  كاألستشراق في البلد -1

وذلك أل  المانيا لم يتح لها ا  تستعمر البالد العربي  اإلسالمي  ولم تهتم بنشر الدي  المسييي 
في الشرق ولذلك لم تؤثر هذه األهداف على دراساتهم وظلت ميافظ  على األغلب على التجرد 

رأي اال ا  هذا األمر والروح العلمي  يتى وا  ظهر في بعض الدراسات نوعا م  األنيراف بال
 .(30)ال يمك  تعميمه على الدراسات كلها

لم تك  دراساتهم ع  العرب واإلسالم واليضارة اإلسالمي  تتصف بالعداء،   -2
وعلى الرغم م  وجود بعض المستشرةقي  الذي  جاءوا بأراء ال توافق العرب والمسلمي  كبعض 

اراء "فوللرز" ع  القرآ  وتهذيبه، لكنها كانت اراء "نولدكه" ع  الشعر الجاهلي والقرآ  الكريم، و 
ميدودة ال  األستشراق األلماني لم يعرف مستشرةقي  جعلوا دينهم عداء العرب واإلسالم بل 

"رايسكه" الذي سمى نفسه "شهيد  رافقت دراساتهم روح األعجاب والتقدير ونجد هذه الروح عند
اس  العربي  في اوروبا، وكذلك "زيغريد األدب العربي" والذي يعد واضع األساس المتي  لدر 

وغيرهم كثير، وتميز ايضا بطريقته العلمي   (هونكه" في كتابه )شمس هللا تسطع على الغرب

                                                           

 .82-81صص نفسه،  جعر الم( 28)
بيااروت، )دراسااات العربياا ، صااالح الاادي  المنجااد، المستشاارةقو  األلمااا : تااراجمهم ومااا اسااهموا بااه فااي ال( 16)

 .9-7صص ، (1879
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ومنهجيته الرصين  التي تتميز بالعمق واألتفاق على الصيغ  العلمي  التقليدي  ةقدر المستطاع، 
 .(31)تشراق معرفي فلسفي فيولوجي وفقهيفهو اس

 :(32)األستشراق األلماني للعرب والمسلمي  خدمات ودراسات كثيرة منهالقد ةقدم 
نشر النصوص القديم  اذ ظهرت النصوص العربي  القديم  ميقق  بعنآي  منذ  -

القر  الثام  عشر الميالدي، فكا  "ريسكه" أول م  نشر معلق  طرف  ب  العبد بشرح اب  
ازدهر نشر النصوص في القر  التاسع عشر ، ثم 1742النياس مع ترجمتها الى الالتيني  عام 

فنشرت مئات النصوص القديم  األساسي  في الشعر العربي القديم وفي اللغ  واألدب والتاريخ 
والجغرافي ، وا  مجموع ما نشره االلما  ويدهم يفوق ما نشره المستشرةقو  الفرنسيو  واألنكليز 

ي مجمع علمي ع  نشره، وم  جمل  في تيقيق النصوص وم  يي  الدةق  والعدد مما يعجز ا
مايقق على سبيل المثال كتاب معجم البلدا  لياةقوت اليموي والذي يققه "وستفلد"، ووفيات 

 وتهذيب األسماء واللغات للنووي. األعيا  ألب  خلكا ، وطبقات اليفاظ للذهبي،
 فهرس  المخطوطات العربي  الموجودة في مكتبات المانيا ومكتبات العالم، وكا  -

، ولعل 1011"كريستما " اول م  وضع فهرسا لمخطوطات عربي  اةقتناها نبيل الماني سن  
 اعظم اثر ي هذا الميدا  هو الفهرس  التي وضعها"اللورد" في عشر مجلدات ضخم  وصنف

 االف مخطوط. 16فيها ما يقرب م  
" اول م  وضع معجما 1007األهتمام بالمعاجم العربي  فكا  "يعقوب يوليوس -

معجما مثله وغيرهم، وكذلك اهتم األلما  بالدراسات في  1901" "فرايتاغ بيا التينيا، ثم وضععر 
مختلف ميادي  الثقاف  اإلسالمي  فدرس األلما  اللغ  وشعر القبائل والدراسات األرشادي  الشرةقي  

 دراسات في ف  العمارة اإلسالمي .وبعض ال
 
 

 

 
                                                           

د األستشاااراق الفرنساااي واأللمااااني، ترجمااا : د صااابح وعااادنا  باااابر يهااانس واخااارو ، تاااأمالت فاااي تقاليااا( 11)
 .196؛ النور، "مجل "، العدد 87-81صص ، (2664بيروت، )يس ، 

المنظماا  العربياا  ) سااالمي ،الدراسااات العربياا  اإل صااالح الاادي  هاشاام واخاارو ، مناااهج المستشاارةقي  فااي( 12)
ص السااااابق،  جااااعر ؛ صااااالح الاااادي  المنجااااد، الم78-79ص، ص 1ج، (1899للتربياااا  والعلااااوم، الرياااااض، 

 .11-8ص
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 :اجتاهات االستشراق األملاني

  األول: الموسوعيو  التراثيو  جاه االت
يرى هؤالء أ  الترا  العرباي واإلساالمي بيارج يجاب خوضاه، وةقاد أنفقاوا سانواِت عماِرهم فاي 

بروكلما  وفرايتااج، والشااعر واألدياب فريادريك  ، وأهمههمهذا الترا ، ةقراءة وتيقيًقا، ونقًدا وتيليالً 
وترجما  دياوا  اليماسا  ألباي تماام ماع روكرت، الذي اعتَنى بشعر المعلقاات ومقاماات اليرياري، 

تعليقاااات وافيااا  وغيااار ذلاااك، ومااانهم: سااايمو  فايااال، وماااارت  هارتماااا ، وشااابيتا، وأوجسااات فيشااار، 
 وليتما  ونولدكه، وآدم بيتز، وآنا ماري شميل.

 المستشرةقو  التراثيو  المتخصصو  االتجاه الثاني: 
ساااات فااااي عااااام  أعضاااااء جمعياااا  المستشاااارةقي  األلمااااا وهاااام ُكثُاااار، ولعاااال أهمهاااام ، التااااي تأسف

م، وةقااد عقاادتت مؤتمَرهااا العلمااي السااابع والعشااري  فااي رياااب جامعاا  بااو ، وةقااد ضاام أكثاار 1949
م  خمسمائ  مستشرق، واستمر م  التاساع والعشاري  ما  شاهر سابتمبر يتاى الثااني ما  أكتاوبر 

 .(33)خصيصمعاصرة، لكنها اتجهت نيو الت، وةقد تنوفعت األبيا  بي  الترا  وال1889العام 
 وةقد أّطر االستشراق األلماني عدة اتجاهات، منها:

 ا االتجاه التعليمي: االهتمام باللغ  العربي  والنيو العربي م  أجل التعليم والتدريس.1
ااا االتجاااه التنااويري والااوعي الرومانسااي، فيركاا  التنويرويركاا  الااوعي الرومانسااي أديااا إلااى 2

 ودراس  أدبهم ولغتهم.توجه متيمس إلى الشرق وبخاص  العرب 
اااا االتجااااه التااااريخي، ويهااادف إلاااى دراسااا  األدب العرباااي واللغااا  العربيااا  باعتبارهماااا وثاااائق 1

 تاريخي  ةقيم  لمعرف  يياة العرب ونمط تفكيرهم.
 ا االتجاه الفني، وهو يهتم بدراس  األدب العربي دراس  فني .4
فكاارهم ويضااارتهم غياار منعاازل عاا  ااا االتجاااه االجتماااعي، ويهااتم بدراساا  األدب العربااي و 9

 السياق االجتماعي والسياسي.

                                                           

ص  (،م2661 : دار صاادر  للنشاار والتوزيااع،بيااروت)، عاالء د سااياج، مادارس االستشااراق األوروبيا ( 11)
 .116-168ص
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وةقد اعتنى المستشرةقو  األلما  بتراثنا العربي بالكشف والجمع والميافظ  والتقاويم والتيقياق 
والفهرس  والدراس  والترجم  والنشر والتصانيف والتاأليف، وأةقااموا لنشاره ودراساته وتدريساه المعاهاد 

 الت ودوائر المعارف والمؤتمرات.والجامعات والمطابع والمج
ومااانهم مااا  تجااااوز ذلاااك إلاااى أ  تلقاااى أدبناااا العرباااي تلقياااا منتجاااا إباااداعيا، وتاااأثر باااه جمالياااا 
وفكريااا. وخياار مثااال علااى ذلااك جوتااه الااذي نظاام ةقصااائد ياااكى فيهااا الشااعراء العاارب، وبكااى كمااا 

العربياا ، واعتبارهااا كااانوا يبكااو  علااى فااراق األيباا . ولقااد وصاال ببعضااهم إلااى شااراء المخطوطااات 
كااااأوالدهم، فهااااذا رايسااااكه  يقااااول: )لاااايس عناااادي أوالد ولكاااا  أوالدي يتااااامى باااادو  أب وأعنااااي بهاااام 
المخطوطااات(. واهااتم رايسااكه بالدراسااات العربياا  واألدب العربااي غياار مكتاار  بالمصاااعب التااي 

 .(34)واجهته إبا  يياته م  جراء ذلك إلى أ  ُلقب )بشهيد األدب العربي(

 :بعض جهود املستشرقني األملان يف الدراسات العربية جوانب من
 (: 1111-1111يوهان يعقوب ريسكه ) -1

مستشرق الماني م  الرعيل األول وعالم باليونانيات، تعلم ريسكه اللغ  العربي  برغب  ةقوي  
في مدين "ليستك" األلماني  عندما كا  يدرس في جامعاتها وبدو  عو  م  ايد  1711عام 

يتق  النيو العربي وتابع بعد ذلك اهتماماته بالمخطوطات العربي ، وعندما  تمك  م  ا 
استوعب كل المطبوعات العربي ، وعندما استوعب كل المطبوعات العربي  اتجه الى البي  في 
المخطوطات فألتمس م  "يوها  كريستوف" مصنف كتاب المكتب  العبري  ا  ُيعيرُه مخطوط 

ضم  مجموع  مخطوطاته، فارسله اليه وةقام ريسكه في سن  مقامات اليريري والذي كا  
بنشر المقام  السادس  والعشري  في نصها العربي مع ترجم  التيني ، كما سافر ايضا  1717

الى هولندة بعد علمه ا  مكتب  اليد  فيها غني  بالمخطوطات العربي  ورغم ظروفه المادي  
لمطابع مقابل السك  والمأكل، وفي الوةقت ذاته الصعب  اال انه سافر وعمل مصييا في ايدى ا

 1719عمل كمدرس للغ  الالتيني  للطالب الهولنديي  في جامع  اليد ، وةقد اطلع في عام 
على المخطوطات العربي  فنسخ لنفسه ةقصائد جرير، والمي  العرب للشنفري، وديوا  طهما ، 

                                                           

 االماااارات، المجلاااس األعلاااى للثقافااا ،)  فاااي التااارا  العرباااي، جهاااود المستشااارةقي ،د عاااوني عبااادالرؤوف( 14)
 .28ص م(،2664
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علقات وخاص  معلق  طرف  ب  وفي السن  التالي  نسخ مخطوط  اليماس  للبيتري، ثم الم
 .(35)العبد

بترجم  مقدم  كتاب )تقويم التاريخ( لياجي خليفه وهذا الكتاب  1747وكذلك ةقام في سن  
ات منذ بدء الخليق  يتى عام مؤلف م  مقدم  باللغ  التركي  ع  التاريخ اإلسالمي وسرد للسنو 

ه، مع ذكر ألهم ما فيها م  ايدا  وفي مقدمته يقدم ريسكه نظرة واسع  ع  تاريخ 1699
( وانتصار دينه يدثا مهما م  ايدا  التاريخ اليستطيع اإلسالم، وانه يرى ظهور النبي د )

العقل األنساني ادراك مداها، ويرى ي ذلك برهانا على تدبير ةقوة الهي  ةقديرة، ويرى ايضا في 
( تدبيرا الهيا وهو يعتنق ويي  للخالف  والمي  التي توالت على انصار علي )تولي األم

ي المصادر المتأخرة التي استند عليها، اذ يرى ا  عليا ب  ابي طالب هو األيق فالتشيع الوارد 
سن  بسبب  24بالخالف  بعد النبي مباشرة، وانه يرم يقه في الوراث  للخالف  طوال ما يقارب 

ده، وا  عليا هو ايس  امير عرفه العالم اإلسالمي وانه كا  شجاعا عادال لكنه الموأمرات ض
اخفق لسوء يظه، وفي صراع علي مع معاوي  يرى ريسكه نموذجا ألنتصار المكر على القوة، 

 .(36)والشر على اليق
 (: 1010-1092شاخت )جوزيف  -2
سيكي ، والالهوت مستشرق الماني متخصص في الفقه اإلسالمي، درس الفيولوجيا الكال 

واللغات الشرةقي  في جامعتي بروسال وليبستل، وهو يعد م  مشاهير المستشرةقي  الذي  اهتموا 
بالمخطوطات العربي  الى جانب اهتمامه بالفقه اإلسالمي وعلم الكالم وةقد انقسم إنتاج شاخت 

 : (37)الى األبواب التالي 
 دراس  المخطوطات العربي . -1
   في الفقه اإلسالمي.صوص المخطوطتيقيق الن -2
 دراسات في علم الكالم. -1
 لفات ودراسات في الفقه اإلسالمي.مؤ  -4

                                                           

 .260-261صص ، (1894بيروت، )عبد الريم  بدوي، موسوع  المستشرةقي ، ( 19)
 .92-91صالسابق، ص  جعر صالح الدي  المنجد، الم( 10)
ص ، (1890ت، بياااارو )صاااادةقي يساااا  ابااااو طالااااب، تطبيااااق الشااااريع  اإلسااااالمي  فااااي الاااابالد العربياااا ، ( 17)

 .209-249ص
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 :(38)كذلك فأ  "شاخت" يقق في مجال تيقيق النصوص المخطوط  ما يلي
 كتاب الخصاف: "الييل والمخارج". -1
 لقزويني: "كتاب الييل في الفقه".ابو ياتم ا -2
 كتاب: "اذكار اليقوق والرهو ". -1
 الشفع ".الصياوي: "كتاب  -4
 الطبري: "كتاب اختالف القهاء". -9
 (:1091-1111) كارل بروكلمان -3

م لعائل  ميسورة اليال م  1909ولد كارل بروكلما  في السابع عشر م  ايلول عام 
طبق  التجار في مدين  "روستوك"، وةقد اعزيت ميوله العلمي  لوالدته التي كانت خصب  الفكر 

رت موهبته في تعلم اللغات بسرع  في المدرس  الثانوي  وعرفته بكنوز األدب األلماني، وظه
الى ستراسبورغ للدراس  وتتلمذ على يد"نولدكه" ودرس ايضا اللغ   1999ومضى في عام 

السنسكريتي  واألرمني  لدى عالم اللغات "هاينرش هوبشما " وجذبته كذلك دراس  اليضارة 
 نولدكه" اختبارا لدراس  العالةق  بي  كتابيوضع العالم " 1998المصري  القديم ، وفي شتاء عام 

)التأمل( ألب  األثير، و)اخبار الرسل والملوك( للطبري فتمك  بروكلما  م  اجتياز هذا 
، والى جانب ذلك واصل دراسته 1986األختبار وا  ينال درج  الدكتوراه في الفلسف  عام 

م  األلماني  للجزء األول م  وبدافع م  "نولدكه" ايضا الترج 1981للعربي  ونشر في عام 
 .(39)ديوا "لبيد" التي اتمها"انطوا  هوبر" ثم اصدر الجزء الثاني م  الديوا  بالمت  والترجم 

اشتهر بروكلما  بنشاطه الغزير الذي اتصف بالموضوعي  في اغلبه والعمق والشمول 
الكثير م  المؤلفات والجدة مما جعله مرجعا مهما في التاريخ اإلسالمي واألدب العربي، وله 

والتراجم وتيقيق المخطوطات في المجال األدبي، فعد كتابه الضخم )تاريخ األدب العربي( 
بأجزائه الخمس  مرجعا ال غنى ألي باي  عنه، وم  مؤلفاته األخرى ترجم  كتاب اب  المقفع 

اريخ اآلداب في البيا  والبالغ ، وكتاب عيو  األخبار ألب  ةقتيب  ي اربع  اجزاء، ومختصر ت
العربي ، وةقواعد اللغ  العربي  ل"سوسي " وتاريخ اآلداب النصراني  في الشرق، وماليظات شتى 
على تاريخ اآلداب العربي  واللغات المتشابه  في اللغات السامي ، والجوهري، وترتيب اليرو 

                                                           

 .209نفسه، ص جعر الم( 19)
 .190-199صص السابق،  جعر صالح الدي  المنجد، الم( 18)
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  الكنعاني  الهجائي ، واسماء التصغير والتكبير في اللغات السامي ، وماليظات شتى في اللغ
 .(40)وغيرها الكثير

 (: 1021 -1192فيدمن ) -1
 1992يعد "فيدم " م  ابرز مؤرخي العلوم، ولد ألسرة مشهورة في العلم في آب م  عام 

 )بازل( و في برلي ، فوالده جوستاف فيدم  العالم الفيزيائي واستاذ الفيزياء في جامعات
هرد مترلش" استاذ الكيمياء األول في جامع  )كارلسوه( في سويسرا، في يي  كا  جده المه "ايل

برلي ، وةقد اتجه فيدم  الى دراس  تاريخ العلوم في اإلسالم منذ يصوله على دتوراه التأهيل 
م  جامع  ليستيك وتعلم اللغ  العربي  على يد المستشرق اللغوي "فاليشر"  1970للتدريس عام 

العرب في مجلدي  ُطبعت باألوفست في يتى اتقنها وجمعت مقاالته ع  تاريخ العلوم عند 
، وةقد ايتوى المجلد األول على اسهامات العرب في تاريخ الكيمياء، والموازي  (41)والي : هلدسم"

عند العرب، ومستخلصات م  دوائر المعارف العربي ، وتعليق على على فصل بعنوا  )القول 
علوم الطبيعي  عند اب  سينا، في الهندس  م  كتاب ارشاد القاصي لألنصاري(، وفصول في ال

والكتب العربي  المؤلف  ع  الميكانيكا، وصناع  األالت عند العرب وترجم  ودراس  الفصل 
الخامس بعلم الييل في كتاب مفاتيح العلوم للخوارزمي، وبعض التراجم البيهقي، ورسال  الكندي 

مجلد الثاني على مقاالت في الفلك، والصلب واليديد عند الشعوب اإلسالمي ، في يي  ضم ال
وابيا  تناولت نظري  ةقوس ةقزح عند اب  الهيثم ورسال  اليس  ب  الهيثم ع  شكل الكسوف في 
تاريخ المسكر، وطب األسنا  عند المسلمي ، والدارونيات عند الجايظ وغيرها م  المقاالت 

 .(42)مقال  وبي  96ةقارب عددها على 
 

 

 

 

 

 

                                                           

 .416-424ص، ص 2ج، (دار المعارف، القاهرة) يقي، المستشرةقو  ومناهجهم،نجيب العق( 46)
 .287-280ص صالسابق،  جعر عبد الريم  بدوي، الم( 41)
 .166-287صص نفسه،  جعر الم( 42)
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 اسات اإلسالمية:كارل بروكلمان.. ودوره يف الدر

يعاااد كتااااب تااااريخ بروكلماااا  لاااألدب العرباااي للمستشااارق االلمااااني كاااارل بروكلماااا  مااا  أهااام 
األعمال األوربي  التي كرسات لفهرسا  التارا  العرباي فاي القار  العشاري  والتاي اضاطلع بهاا ياراع 

  يستقصاااي الجواناااب المختلفااا  للتااارا  أالعمااال الضاااخم الاااذي اساااتطاع مؤلفاااه  شاااخص فااارد هاااذا
 عربي المخطوط منه والمطبوع على امتداد مكتبات العالم الجديد.ال

  للكتاب ثم لماليقاه لكانهم نجاز كارل بروكلما  وةقدموا ترجم  جزئيإك العرب ةقيم  وةقد أدر 
 يمانه في هذا العمل.إالستدراك عليه التدةقيق في نتائج لى اإسعوا 

لبلطيااق فااي شاامال عنااد بياار اولااد المستشاارق االلماااني كااارل بروكلمااا  فااي مديناا  روسااتوك 
عااه بالجغرافياا  فتااوارد المعلومااات باادأت عنايتااه باللغااات الشاارةقي  مرتبطاا  بول .م1909لمانيااا عااام أ
كانااات تتصااادر صااافيات التاااي ورباااا عااا  اخباااار المستكشااافي  األوربياااي  فاااي آسااايا وافريقياااا ألاااى إ

يكايااات الريالاا  عااالوة علااى ذلااك كاناات  ،التااي كااا  يياارص علااى ةقرائتهاااو المجااالت الجغرافياا  
هال مدينتاه ةقاد أ نااس ما  معارفاه و أصاقاع البعيادة ومانهم ري  الذاهبي  والغادي  ما  تلاك األوالمغام

افات شخصااي  ترفااع اساامه وتجعلااه فااي داعباات مخيلتااه وةقادتااه لتصااور نفسااه ماااضش لتيقيااق اكتشاا
 .(41)عداد المشاهيرأ 

وفااي ذلااك كلااه  ..و طبيباااً أ و مبشااراً أبااأ  يعماال علااى ظهاار السااف  مترجمااًا وكااا  يعلاام أيضااًا 
 ها  ذلاك تعبيار عا  الاروح التاي عاشاأشك فيه  . ومما ال(44)  يكتشف العالمأكا  ييركه األمل 

لماني  وبداي  التياةقها بركب الادول العظماى مبراطوري  األلمانيا وةقيام اإلألما  آنذاك مع توييد األ
الشاارق لااى إمك  ماا  االنتقااال جااديًا دما لاام يااتوعناا ،فريقياااأوربااا صااوب آساايا و أوفااي التوسااع خااارج 

خطواتااه إجااادة العبرياا  وماا   ىولااأ توكاناا ،تعلم اللغااات الشاارةقي بااليااه فباادأ إ  يجلااب الشاارق أةقاارر 
 .(49)بعدها اآلرامي  والسرياني 

                                                           

 .29/1/2661كارل بروكلما ،  االرناؤوط ميمود، (41)
 (.1881 للماليي ، )بيروت، دار العلم ،بدوي، عبد الريم ، موسوع  المستشرةقي ( 44)
 بدرا ، د أبو الفضل، االستشراق االلماني ودوره في نقل الثقاف  العربي .( 49)
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ااا ،ناااه يقاااق خطاااوات مهمااا  فاااي هاااذا المضااامارأوالمثيااار  ا يااازل فاااي مريلااا  الدراسااا  وهاااو لمف
األول فاي لغا  الباانتو  ،جنبيا ضاع كتاابي  فاي نياو اللغاات األمرة و ناه ةقاام بمغااألى ياد إ ،الثانوي 

 .(40)والثاني اللغ  اآلرامي  القديم  ،نغوال(أ)لغ  اهل 
ييا  ةقارر  م،1986عاام ثم تعمق اهتماماه باللغاات الشارةقي  عناد التياةقاه بجامعا  روساتوك 

   يجمع بي  يبه للدراسات الشرةقي  ودراس  اللغات اليوناني  والالتيني .أ
. لكاا  دراسااته للكالساايكيات (47)بااأ  الدراسااات الشاارةقي  لاايس لهااا مسااتقبل وظيفااي لقولااهقااًا وف

ساااتاذه المستشااارق الاااوربي أمقابااال يباااه للغاااات الشااارةقي . فنصااايه زادت مااا  مقتاااه لهاااا وعمقااات بال
لاى جامعا  برساالو إستوك باالنتقال ًا دراسيًا وايدة في جامع  ر موهو لما يكد يمضي موس ،فيلبي
ساتاذ اللغاات الشارةقي  ألاى إواعطاه توصاي   .عمقأ دريس اللغات الشرةقي  فيها أعلى و ت  مستوى أل

 .(فرانز بريتيريوس)فيها 
الااذي  ه األشااهرلاامةقتيباا  ارتاابط ارتباطااًا وثيقااًا بعخبااار( الباا    نشاار نااص كتاااب )عيااو  األإ

تيبااا  لكتااااب ابااا  ةق ففاااي ساااعيه لنشااار الااانص العرباااي ،دب العرباااي(نيااا  بصااادد دراساااته )تااااريخ األ
تبنااى نشاار الكتاااب ووعااده الااذي  (فلياار)اساامه  ،لماااني شاااب ماا  ةقريتااه فااايمرأتعاارف علااى ناشاار 

اهتمااام المتلقاااي  يستيصاال علاااى  أ  يقااادم لااه عمااااًل يمكاا  ألكناااه اشااترط عليااه  ،بمكافااأة مجزياا 
  التااي باادأ بهااا دوره لااى تناااول مياضاارته االفتتاييااإفاسااتفز ذلااك فااي بروكلمااا  العااودة  ،لمااانياأل
عااااداد دراساااا  ببلوغرافياااا  إ همياااا  أ والتااااي تناولاااات  م،1981كاااااديمي فااااي جامعاااا  برسااااالو عااااام األ
لماني  ع  الترا  العربي الخطوط والمطبوع لتكو  القاعدة المهما  التاي ستؤساس ائي  باألسطالسف

الاااذي جماااع فياااه  ،دب العرباااي(فكاااا  كتاباااه )تااااريخ األ ،للبياا  العلماااي فاااي مجاااال التااارا  العرباااي
الااااذي تعمااااق فااااي لنااااد  واسااااتانبول ومااااا تضاااامنته و  ،اثااااه فااااي مجااااال المخطوطاااااتخالصااااات أبي

ربعااًا وثالثااي  أآنااذاك نيااو  (لم اهلااوارديلهاايف)عااده معاصااره أ لفهااارس وفااي مقاادمتها الفهاارس الااذي ا

                                                           

 (، ط.2660المصري ، العقيقي، نجيب، المستشرةقو ، )القاهرة، دار المعارف ( 40)
المستشااارةقو   ،صاااالح الااادي  المنجاااد :ضااام  كتااااب ،(1894-1909وك، يوهاااا ، كاااارل بروكلماااا  )فااا( 47)
 (.1879)بيروت، دار الكتاب الجديد،  ،لما األ



 

 19 

والااذي جاااء  ،عمااق للمخطوطااات العربياا  فااي باارلي يي ذدلاا  السااابق  للمخطوطااات الااواأل ،فهرساااً 
كثاار ثقاااًل علااى القااار  أهااذا الاانمط ساايكو    عماااًل ماا  أر د الناشااوةقااد وجاا ،نيااو عشاارة مجلااداتب
يبا  فيبادأ مشاروعه الضاخم كتااب ابا  ةقت  يقارأ عمااًل ما  أالذي بالتأكيد ل  يعنياه كثيارًا  ،لمانياأل

 .ساهامه األبارز ومبعا  شاهرتهإوكاا   ،كثار ما  نصاف ةقار  أالعربي الذي أتمه فاي دب تاريخ األ
لكا  باي   ،جازاءأبأربعا  و فاي مجلادي   م(1862 –1989) ي  عاامولى له بيونشرت الصيغ  األ

  أذ سرعا  ما اختفاى عا  ناظرياه ةقبال إكتاب ةقد ايتال عليه وعليه يقوةقه   ناشر الأبروكلما  
وعنادما  .  يتبرع بطبع كتاب ابا  ةقتيبا  كماا سابق االتفااقأواالهم ةقبل  ،يدفع له مستيقاته المالي 

فااق عليااه نظياار نشاار كتاااب )تاااريخ ياادفع لبروكلمااا  المااال المت  ألااى ظهااور رفااض إعاااد الناشاار 
الف نسااخ  ماا  الكتاااب األخياار آ  الناشاار ةقااد طبااع ثالثاا  أوكلمااا  ر ب كمااا ذكاار ،دب العربااي(األ

ما   اذ لام يكا  طباع (،يا  ويتكام)وهو رةقم كبير جدًا كما يقول المستشرق المعاصر  ،دو  علمه
فااادخل معاااه فاااي  ،ةقباااال النااااس علاااى شااارائهاإلعااادم مئاااات ال بضاااع إالمؤلفاااات االستشاااراةقي  آناااذاك 

 .كما يستمر معنا ،خصوم  مالي  تواصلت مع ورث  هذا الناشر بعد وفاته
الااه التااي تعااد مركااز سااتاذ اللغااات الشاارةقي  فااي جامعاا  هأشااغر منصااب  م1816وفااي عااام 
 ،لاى برساالوإس ساتاذه القاديم بريترياو أوذلاك بانتقاال  ،لماا  بوصافها مقار جمعياتهمالمستشرةقي  األ
تقلاد  ،ليها ليمضي فيها نيو اثناي عشار عامااً إا  المنصب الذي عرض عليه وانتقل فقبل بروكلم

 .ولىالعالمي  األعقبت اليرب أ با  الفوضى التي إيضًا رئاس  جامعتها أخاللها 
 .فادهش لاذلك ،ستانبول تفتيت عيناا البايا  الشااب علاى كناوز المخطوطاات العربيا إوفي 

–1989)أمضاااى شاااتاء عاااام  ، يتاااىغاااوار هاااذا العاااالم المااادهشأ ياتاااه لسااابر كااارس ي  يأفقااارر 
لاى مدينا  إخطوطاات والكتاب. ثام عااد بروكلماا  نفق ما معاه ما  ماال لشاراء المأفيها و  م(1980
للتادريس  (دوارد سانماو)إعندما دعااه المستشارق  م،1866يمضي فيها مدرسًا يتى عام لبرسالو 

يصاال  م1861وفااي عااام  ،لااى جامعاا  ليباازكإلمنصااب ا شااغورد باارلي  االستشااراةقي بعاافااي معهااد 
مااا  جامعاااا   (جوزيااااف ياااا )  تفاعااال المستشااارق أساااتاذي  بعااااد علاااى فرصااا  لالرتقاااااء لدرجااا  األ

ليهااااا بروكلمااااا  وسااااك  فيهااااا يتااااى عااااام إفانتقاااال  ،  هااااي كاااااليننغراد فااااي روساااايا(كااااوينكربرك )اآل
 .م1816
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نشااطًا علمياًا وبيثاًا  م1816يتاى عاام و ه لقد أظهر بروكلما  خالل سنوات دراسته وتدريس
 (نولدكااه)سااتاذه أبتشااجيع ماا  و  م،1981عااام  شاارن  أعمالااه أ فقااد كاناات باااكورة  ،واسااعًا ومتنوعاااً 

 (هاوبر)لمااني المستشارق األنص وترجم  دياوا  الشااعر الجااهلي لبياد با  ربيعاه اساتكمااًل لعمال 
فقاام بروكلماا  بترجما  الجازء الثااني مناه  ، ول ما  الاديواكماله ترجما  الجازء األإالذي توفي بعد 

عنادما  ةكبيار  با تجر  بروكلماا  ضثام خاا .ره بمقدم  كتبهاا نولدكاه نفساهوضبط النص العربي ونش
التااي ظهاارت فااي تلااك س السااابق  ي)معجاام اللغاا  الساارياني ( الااذي نسااخ القااوام م1989نشاار عااام 

للغاااا  هاااام ةقاااااموس أ  (وهااااا  فااااوكي)والااااذي بقااااي يسااااب ةقااااول المستشاااارق االلماااااني  ،وربااااا والشاااارق أ
لكتااب باللغا  الالتينيا  ولايس ناه نشار هاذا اأوالمفارةقا   ،وةقاد كتاب مقدمتاه نولدكاه كاذلك .ياني السر 
تبعاه فاي عاام أو  ،لمااني فيسابوربي ولايس األكو  موجهًا للجمهور األكاديمي األلماني  لكي يباأل

دب األر كتااب بعناوا  )تااريخ بإصادا م1861وساهم في عام  ،بكتاب )النيو السرياني( م1989
انااات مسااااهمته تيااات عناااوا  )تااااريخ وك ،فاااي الشااارق( بالتعااااو  ماااع عااادد مااا  الباااايثي  سااايييالم
 ،دبااااء النصاااارى ممااا  كتباااوا بالعربيااا ركاااز فياااه علاااى الشاااعراء واأل ،دب المساااييي فاااي الشااارق(األ

دبيااات العربياا  دب العربااي( الااذي ةقصااره علااى األماا  كتاباا  )تاااريخ األوهااؤالء كااا  ةقااد اسااتبعدهم 
سااالم م لاام يتكلمااوا الساايما بعااد ظهااور اإلاب اليهااود والنصااارى ألنهااهماال ذكاار الكتفااأ و  ،ي سااالمواإل

ونشاار فااي  ،عمااالهم علااى يلقاااتهم الخاصاا  بهاامأ نمااا اةقتصاارت ا  دب العربااي و عنصاارًا مااؤثرًا فااي األ
بالتعاااو  مااع  صاادرأو  ،شااوريات رسااال  للغااوي الشااهيد الكسااائي الموسااوم  "لياا  العاماا "مجلاا  اآل

تيباا  الااذي مااا كتاااب اباا  ةقأ م،1864كتاااب الطبقااات الباا  سااعد عااام  (دوارد ساايغاو)إالمستشاارق 
 غوستراساابور ربعاا  فااي باارلي  جزائااه األأصاادار إسااتانبول فقااد اكتماال إكااا  ةقااد نسااخ مخطوطاا  ماا  

ا  لاى مخطوطاات القساطنطيني  وساإخبار الب  ةقتيب  باالساتناد )عيوا  األ :بعنوا  م،1869عام 
 بطرسبورغ(.

لعلمياا  المتنوعاا  التااي توزعاات علااى نجازاتااه اإداري لاام يعيقااه عاا  المضااي فااي اإلإ  عملااه 
فقاااد  ،الدراساااات السااارياني  الساااامي  والدراساااات العربيااا  والدراساااات العثمانيااا  :هاااي ،ربعااا  يقاااولأ

مااا  ه المريلاا  عااددًا ماا  الدراسااات تواصاال فااي اليقاال األول مااع دراساااته السااابق  فنشاار فااي هااذ
 دكتاباه )نياو اللغاات الساامي ( وزيا في اللغات السامي  نشارو  ،برزها كتاب  )نيو اللغ  السرياني (أ
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عقباااه بدراسااا  ثالثااا  أ ثااام  ،ه فاااي ةقواعاااد النياااو الساااامي(يدراسااا  يضاااار )بكتاباااه  م1811عليااه عاااام 
ئيااا  لفبا  ةقااادم للعربيااا  بيثاااه )الجاااوهري واأليياااي يفااا ،بعناااوا  )علااام اللغاااات الساااامي ( فاااي جااازئي 

 .سوسي  ق ونقح كتاب )ةقواعد اللغ  العربي ( للمستشر  ،العربي (
كتاااب )ديااوا  لغااات ببياثااه المعتماادة فااي اللغاا  أسااات العثمانياا  فتااأتي فااي مقاادمتها مااا الدراأ

 م  بينها )وصف لغوي  تركي ( وغيرها. ،الترك( للكاشفري 
 باعاداده بوصافه مختصاًا والً أ  كاا  مرتبطاًا ا  اهتمام بروكلما  بهذا الموضوع و  ولعل تكثيف

ناه كساب أال إجي لاو لو فيهام للمستشارق والتمثيال بالبيا  الباللغات الشارةقي  والتعبيار عا  الادور الم
واخاار أبااؤرة الجاادل العلماي الااذي باادأ فااي  صاابحأ  هااذا الموضاوع ةقااد أذ إ ،هميا  أكباار فااي عصاارهأ 

يا  وفكارة الجانس النقاي وةقاد ففي تلك المريل  شاعت النظريات الغربيا  والعرةق ،القر  التاسع عشر
أوربيا  وعالةقتهاا -ياول البايثو  الغربيو  انطالةقًا م  هذه النظريات دراس  شاجرة اللغاات الهنادو

فقااد  (،رنساات رينااا )إ و (بااول دي االجاربااد)بيااا  ألسااامي  وسااائر اللغااات والساايما فااي باللغااات ا
عاات اللغويا  والتاي المجمو خارى نبعات عنهاا ساائر أالقاول بوجاود لغا  أصالي  و لاى إذهاب الابعض 
يد ياول وطا  هاذه اللغا  وثاار جادل شاد .لاى لهجااتإصلي  ومنها ألى عدة لغات إتفرعت بدورها 
ساااس أصاابيت أوربااا و أنهااا انطلقاات ماا  أمزروعاا  التااي يااال للاابعض االدعاااء بولااى الالواياادة األ
ونقاااء وربياا  رة األلليضااايمانااًا بالتصااورات السااائدة يينهااا بشااأ  الاادور المركاازي إخاارى اللغااات األ

ذا كانت مقررة بروكلماا  اللغويا  المتوةقفا  ييا  كاا  يجياد ا  و  .ري وفي مقدمتها العرق اآل ،عراةقهاأ 
ا ناه وفقاًا أال إال فاي هاذا الياوار نيو عشر لغات شارةقي  ةقاد جعلتاه ةقاادرًا علاى المسااهم  بشاكل فعف

النظريات التي ربطت باي   ي فضل االبتعاد ع  كل هذهو دعبد الريم  بلما ذكره المفكر العربي 
تطاااور اللغاااات عااا  جيااا  والناتجااا  لو يلو فاللغااا  واهاااتم فقاااط بالدراسااا  الالتكاااوي  البيولاااوجي وتطاااور 

  يضاااح تطاور كاال لغاا  ألإل  الغارض ماا  المقارناا  بينهاا هااو فقااط فاي السااعي أفاارأى  ،المعروفا 
امااا  واسااتقالل عااا    اللغااا  الواياادة لااام تعااش وتتطااور فاااي عزلاا  تأةقااواني  تطورهااا متشاااابه  كمااا 

موةقف هو الذي سايؤدي ما  باي  وطال اليدي  ع  عرق وايد نقي ومتفوق ولعل هذا ال ،اللغات
فقد ةقادم اساتقالته  ،اتيلى دخول بروكلما  في مواجه  مع النازي  في الثالثينإخرى أسباب أجمل  

  ةقااادم أ ىلاااإ ،عكاااف مناااه عنااادما اشاااتد الضاااغط علياااهبللغاااات الشااارةقي   اً ساااتاذأمااا  منصااابه فعااااد 
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ثام بلاس سا   ،بياثاه العلميا أنجااز إعلاى والعمال استقالته م  منصابه فعااد اساتاذًا للغاات الشارةقي  
لااى جامعاا  هالااه لياادرس فيهااا ويمضااي بااي  إخاارى أفااآثر االنتقااال ماارة  م،1819التقاعااد فااي عااام 

ماال ا تاارك التاادريس ليعوزارهااأوضااعت الياارب وعناادما  ،ظهرانيهااا ساانوات الياارب العالمياا  الثانياا 
ل  وةقد اتاح وجود بروكلما  في هاله الفرصا  لاه لمواصا ،لما المستشرةقي  األمينًا لمكتب  جمعي  أ

 م1862دب العربي( فقد كا  طوال المرايل السابق  )أي بعد عاام تنقيح كتابه األشهر )تاريخ األ
ضام  ضاف  بطاةقات ع  موضاوعاته ليتإولى م  كتابه( معتاد على األكمل نشر الطبع  أعندما 

  االساااااتدراكات أوبالفعااااال وجاااااد  ،ليهااااااإاساااااتدراكات علاااااى ماااااا ةقدماااااه مااااا  معلوماااااات وتصااااانيف 
  ورثاا  ناشاار لكنااه جوبااه بمعارضاا ،  يعيااد نشاار الكتااابأضااافات ةقااد تضاااعفت بمااا يااؤم  لااه واإل

ناه فماا كاا  م ،صالي  وتاداولها باي  القاراءعادة نشره يفاظًا علاى النساخ  األإ الكتاب الذي  رفضوا 
عاام  م لهاا ناص جدياد تيات عناوا  مختلافلى دار نشر بريل الهولندي  العريق  ليقادإجه   تو أال إ

  ييااتفظ فااي الكتاااب الجديااد بالصاال  مااع الصاايغ  السااابق  أوياااول بروكلمااا   ،1842 و 1817
رةقام صفيات تلك الطبع  على مات  النساخ  الجديادة ماع أتثبيت ( م  خالل م1862)طبع  عام 

صادر ملياق ثالا  للكتااب أوعاد بروكلماا  و  ،يها في نهاي  كل مليقاسترداكات وتصيييات عل
دب العربي اليدي  مناذ االياتالل البريطااني لمصار ول األنه كرسه لتنابما سبق أللكنه ال يرتبط 

 ،لكتااباةقساام أما ع   لى يدّش إوةقد اختلف هذا المليق  ،لى اليرب العالمي  الثاني إ م1992عام 
واصله بعرض سير المؤلفي  وتعداد عنوانات مؤلفااتهم فقاد ةقادم معلوماات نه وعلى الرغم م  تأإذ 

وما  جها   ،سالوبليوظاات تيليليا  تتعلاق باللغا  واألع  ميتويات هذه المؤلفاات وذيال عليهاا بم
ناااه لااام يخاااف تعاطفاااه ماااع إال بااال  ،عماااال الجاريااا يكاماااه الشخصاااي  علاااى األأخااارى بااادأ يطلاااق أ

قاااد ف ،ورباااي واساااتبداد يكوماتهاااا الميليااا االساااتعمار األ شااارةقي  ضااادالنضاااال السياساااي للشاااعوب ال
  بروكلماا  عنادما فاإوما  جاناب آخار  ،سالمي بسابب موةقفاه هاذايظي بايترام وتقدير العالم اإل

لمطبوعاات يينماا ولى كا  ةقد استعا  بما هو متاح له م  فهارس للمخطوطات وااألنشر طبعته 
 دلياًل.و أ ربعًا وثالثو  فهرساً أكا  عددها آنذاك 

المليقااات الثالثاا  والتااي صاادرت ولااي  و د اشااتملت الطبعاا  الجامعاا  التااي ضاامت المجلاادي  األوةقاا
 (.7060)ول فكا  عدد صفيات المجلد األ ،صفي  (4760)على  م1847لماني  عام باأل
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ك  بروكلماا  ما  القياام بهاذا المشاروع الضاخم م  الذي أ (يوها  فوك)ويعد المستشرق االلماني 
 يسب خط  مدروس  وفي يادود ماا يمكا  تيقيقاه عملياًا هاو ذاكرتاه الممتاازة التاي كانات تيفاظوتنفيذه 

لاى ذلاك ةقدرتاه علاى التنظايم والتنسايق التاي إويضااف  ،وكاا  يقارأ كثيارًا وبسارع  ،بدةق  كل ماا كاا  يقارأ
ي ى براعتااه وموهبتااه فااعلاا لااى مجمااوع متناسااق معقااول عااالوةإكاناات تيياال الفرصاا  الكثياارة المتراكماا  

فكاااره بعبااارات سلساا  باادو  عناااء وفااي ساايول  بيياا  كاناات المسااودة التااي يخطهااا تصاالح أالتعبياار عاا  
 للطبع في القالب مباشرة.
دب العربااااي( وماااا  جانااااب آخاااار رأى يطلااااق علااااى كتابااااه تساااامي  )تاااااريخ األ  أاختااااار بروكلمااااا  

العاارض لااى جانااب إم دب العربااي يقاادتاااريخ نقاادي شااامل لااأل  ةقاات لاام يياا  بعااد لكتاباا  الو أبروكلمااا  
  ماااا طباااع مناااه ةقليااال جااادًا مقارناااً  أويجتاااه  ،باااداء الااارأي بهااااا  دبياااات و التااااريخي علاااى تيليااال هاااذه األ

  كال بيا  فاي أدرك أوما  هناا  ،دبيات نشر علميًا نقاديًا ميققااً   القليل م  هذه األأكما  ،بالمخطوط
   يسبقه.أدبي والعلمي عند العرب يجب نتاج األإلتاريخ ا

يياااا  ال يكتفاااي بروكلماااا  باااذكر تلاااك المعلوماااات الساااري  علاااى غااارار ماااا هاااو يااار مااا  األوفاااي كث
ليها مع التعمياق فاي االساتعراض ، لكنه ينطلق إو كتب الفهارسمول به في كتب الطبقات والتراجم أمع

عجااب ونقاد كال ما  ةقارأ وأيكامه الخاصا  التاي أثاارت إ  يضًا تيليالته وذوةقه الجمالي، ونرى أالتاريخي
ض فيهااا   يباادأ كاال فصاال ماا  الكتاااب بمقدماا  يسااتعر ، وةقااد اختااار بروكلمااا  أكتاااب فااي الوةقاات نفسااهال

دبيا  ثام يبادأ بماداخل الكتااب التاي تتضام  مقدما  ماوجزة لسايرة الشاخص ةقسمات العصار السياساي  واأل
  وجاااد( ومااا  بعااادهما مجاااال نشااااطه ثااام مقتبساااات مااا  )إالمتااارجم لاااه تتضااام  تاااواريخ مولاااده ووفاتاااه 

وعنااوي  كتباه  سمه بااليروف الالتينيا ى نيو مختصر ثم ضبط طريق  كتابه أادر ع  سيرته علالمص
ت والطبقاات الميققا  لهاذه دلا  التاي وردالمعروف  وبضمنها أيضًا مخطوطات كتبه وأماك  تواجدها واأل

وثما   .هااوماا ذكاره ما  الماؤرخي  العرباي والمفهرساو  القادماء عن ،ماك  نشرها وتاواريخ النشارالكتب وأ
  اكماماليظ  جديرة باالنتباه هي أ  بروكلماا  ةقاد وةقاع فاي أخطااء فاي ضابط عنااوي  المخطوطاات وأ

 تواجدها.
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 :اخلامتة

يمك  القول ا  األستشراق األلماني ةقد ساهم في توجيه البي  العلمي نيو عدد م  
التي ترتبط بالشرق،  الوظائف المالئم  له وفي مقدمتها الدراسات المقارن  والتخصصات النادرة

كما في اللغات السامي  ولهجاتها المختلف ، وايضا في تقديم المعلومات الضروري  ع  العالمي  
العربي واإلسالمي والقيام بالدراسات الستراتيجي  وتدريب الخبرات وتوزيع التخصصات في العلوم 

تفاهم واليوار وأمكاني  الطبيعي  واألنساني  وغيرها، وتعميق األتصال اليضاري ع  طريق ال
 نفتاح على روياني  الشرق وافاةقه.بناء جسر يضاري لأل

وعلى الرغم م  الجوانب األيجابي  والمشرةق  لموضوع األستشراق والتي ةقدمت اضافات 
علمي  ةقيم  له، فأنه سيبقى في جوهره ةقائما على التمييز بي  التفوق العلمي التقني للغرب 

تماعي للشرق، وهو ما اسهم في عدم تصييح الصورة المتبادل  بي  والتأخر األةقتصادي واألج
  وه  التي انطبعت في اذها  الغرب.الشرق والغرب والصورة المش
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 :دقمة امل
نتاامكتااابساا تتثرا ا،ااهتم ااباتثون ااامبنتثاااثبساا تتثرااب اإلستماا  تذنسمانمتكا  تتسانا تا

ا.نثايم كقاا ياةاابمبياملسو هيلع هللا ىلصاياأ ب هثا مثسما اهمنثنث اابم
 موقيتتقا،ا نمثقشتتم ث،ا موكيتتأاأوتتسان ثابساا تتمااب تتياةاابمب ستتما قتتسامننكتترامكتتااااهمنثنتتثر

ا. ماجنم ثاابىاابكغماامبنثمسما مشاهثا مب ث
ابمفتمي اافتيانوث بتما مفتثاارتثهاةااا مشتااماامبنتثميافتيانيتسااهتكاااباوت اا سأمي

 إلستثاا،انتاا متبافي تثك تاا كباانااختذ ا،ا  ض هافياابن ضعاابنمث ب،افيااب ياةاابمب سم
اغاتمافتياابمرتاةااب ثسبتتما،ا امخطتتثااابمتيا ق ت اافي تث ابنثختكا،اابمتياانمتثا ااب تثانتثنااب ااج ت ساب

ا.بمكااابرثهاةااا مشااقسم
ا:ناونيا قساجثاراهكهاابساا مافيا

إ تت ثنثراابن مشتتاقيااامبنتتثاافتتياخسنتتمااب تتياةاابمب ستتمااضتترافستتها م ااا:ابناوتت اام  
 أهتت انفتتممثم  ا،ا مبتتكانخمفتتاةا تتاامشتتأم  ،ا،ا ك تتاابتتك ااأ تتنث   ثنتتااختتذ اابمفتتمي افي تت

ا. نثا قمرا كسهاناانفممثم  افيااب ياةاابمب سم،ااب ثنم
شتتاقياافقتتساخففتتمهابكعتتذ ا تتااابنمفتتمياا ابنم فتتبياانتتااابن ما: أنتتثاابناوتت اابنتتثمي

 إلستتتثاانم جستتتماابمتتتانقياافتتتياممتتتث  اأوتتتسا ااب تتتياةا،اامبنتتتثااابتتتكياافتتتمم اافتتتيا تتتياةاابمبتتتياملسو هيلع هللا ىلص
ا.ابمب سم

نتتثا تتأاا نتتسافتتياهتتكهاابساا تماابتتىاوفتتااا اابتسانتتااا شتتثاةافتتياهتكااابنقتتث اابتتىاأممتتيابت 
 اضراا ت اابمنتثك اا بعممي،ا ياةاابمبياملسو هيلع هللا ىلصأ   ااهاابن مشاق ااامبنثاافياابمفمي افيا

ا.ا مط رااب ق اا كي ثانااخذ ااباو ا ابمماعا اا مقااااابمي
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 :املبحث األول

 املستشرقون األملان الذين صنفوا يف السرية النبوية

ام اابمب سم ااثب ياة ااب مثسم اابن مشاقيا  س اقبأ اابفكيبسمنا اابوا ب اقسث  اقبيأ اإبى ا،
افي8901-8908 ا نث اا مجكيانما ، اابنم اا8ابكغم ا مثب ار ا اويمنث اابا  سم، ا ابكغم ،

ابا  ياكياابخكمسماابن سوسما  بسماي:ادمحم:اوسثمها م كسنهاابسيمي،افياابمف اابنثمياناا
  مثباآخااأبمها،اابقاااابنثميا شاااب جاي،اابمف اابنثميانااابقاااابمث عا شااابنسذسي

ابناثسئ ث ا اض  اجثا اما مثؤ  اامس  اي ا مم اا  ذنسم اامبنثمسم،ا8189ابشان م اابكغم ان  ، 
ااانثا ماهاجيانثم ساج ا،اابكيا  ابكغماابنجانم،اوي اامطكقراابعمثاثرا ااابا   املسو هيلع هللا ىلص،ابسا 

ا. 8099اابعان اجانثم س،ا كباا مما  ا بسأ ك ا ونأااا
ب ياةاابنفطمىافكىاهللاان ار اراابكغمااب بانمابم   افيا ك كماابط  اا ابشب ثرا

اأاا انم    ابما يخ اابكغثراامخاى، ا ابشب ثرانا اابط  ا اهكه ان مقسم ا  ممه، ا  ك   كسه
اناا ااهط ايس ي ا نث ا ابن سوسم، اابي  سسم اابم ثبس  ا كى اابسيا اهكا ابمى اقس املسو هيلع هللا ىلص ا نونس 

ا.ابن مشاقيا
ان  ااثنثا اابا نم اانا افي اا  ذني اابماا  ابمث اسوممظ اابن سوييااب  امف ا ا ا نم

ا منااا  ذ اا  ىانثاجثاافياابقاآااابعان ا ا اسثراابوسي ،ا ا سا فثةاابا   اابكا   ا
ا اا اجسيسة امف اار ار ار ا همث انم افذ اامو ثاا اابن سوسم اش سر ابيمنث اااممشثا في

ا اااابا    انع اابشاقييا اابن سوييا اابعذ  ا كنثا ا مثاثر امغكي ث اابنمم وم ااباذس باهاثاافي
ا نااأباااهؤاااابعمثب:ا اابا   اابعان ا ا  ذ . ابوسثة اوقسا مش سه ا  ك ث  اجث اابعمس م
ا ماثا ا ث أا اابمفيبيا قساما  ا يكسث اابسنشقيا  بساابن سحاابعمسيا مي س ااأبياقاةا ا  ي ومث

ان اس  م ا ا ب  ااب يا اان مى ان منكم ا ياا امعا اب  اإبي   اوسثةامم ب ا ا اس مي اانث  مخبانا
،ا ب امخا ا مثاثم  ا ااابواباابعذنسما ابغناا ابكناافياا  ذ ا ابا   ،ا  كىاابا   

 هكهاابعمثاثرا  ااس منسا مثباابقا اااب  طىاابن سوي ا.

                           
، يف: ندوة عناية اململكة العربية السعودية 11انظر: دمحم مهر علي، االهتمام ابلسرية النبوية ابللغة اإلجنليزية: عرض حتليل، ص  1

 .ص35ابلسنة والسرية النبوية، املرجع السابق، 
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إبىاجثمباابعمثاثراابن سوسماابشاقسماهمثبااابعمثاثرااببيامطسماابميامم باإبىاا  ا
ا اأا اقبأ افيا م ابيامطم اابكياا ثش ا امي فثااابنؤاخيا اأباااهؤاا اابن كن اا نا سممو ث

اإبىا نيااناا قث عا افي ث ا كباا مباأشثا ا   سام سا هثنامك سا اثامكنياامسس يا ب  
بسسامبسثاوقسقسثا أااا  ذ اااسن ااأااااب ياةاغيااأااهسف  اام ثساه ابسثااأااابا   ا

اسن  ا اثبمثبيافذ اابن سوسم ا اباف م ااب ن  ااننأ ااوث  ان ثم ث،اس  ا اسومأ اأ  ايخكم ث اأا مه
ا اابا    اف اة ااخمذماا  ثمر ا نجثا اابسجث  ا ابن سح ا ابس ي اابعكاب اف اة اهي في ث

اابقفصاابعثكاما ابم  اابمياااأ ثساب ثانااابفوم.
اابعمثاثرااببيامطسمامأميا مثاثرااباهاثاا ابق ث  مافياابقا اااب  طىاهمثا  اا ا س

اابوا باابفكيبسماوي امأججااب سااابيااابن كنيااياساساامناا  اااوي اماان مرانعافماة
اونثساابجي شا اإنثاة اأجأ انا اابن كنيا ا كى اابمشمسع افي اابعمس م ااجث   ابمفثاىا اغام
اابطثاعا ا كي ث ا سغكب ا ابا    اا  ذ  ا ا اابمث  ااثبج أ اابعمثاثر اهكه ا مم   ابجاااة.

ااب اإلس ايج ك ا ا نااام ط ايا ابخاافيا أغكبا مثب ث اإ ذنسم. اإبىانفثسا اس  س ا ا ا م
اناااباثب سما اابااهباابكياوا  اابااهباأ  ااوياا اقفم اممعاااا ناة اابميامجسهث أبااااب قث ع

افاوأاإبىااذسااب ابا غ ااادمحمااثبمب ةانااأجأاابط اافياابن سوسم...
ا ا اجيباسيم جمب أ ااب ياة، ا ا ااب  طى اابقا ا افي اابن سوييا اابعمثب اأش ا رانا

افيانقسنثرا اأخاثاه  ا م جس اابطاابك يا آخا ا، اب فيا جي   اس  ا فثم ثا  اطاساابنبجأ
اط نكما اقث نم اهماياس  ث ماي ا أ اس ا ا مجكيانم اابمام سم اإبى اابذميمسم ا ا اابنماجنم  مب  
ا مثاها افي ابس ي ااباونثا ا بس ا  كا ا   امح اخ اطا اا  ذ  ا مثاه افي ا  مثاثم   اأ نث   

ا اااب ياةاابمب سماضساابنممقفياانااقساهث.ابوثفأاسفثعا
 مجنأاابق  ااأااهكهاابعمثاثرا ثمرا ذوثاس ث سثاضساا  ذ ام م سااابمفثاىاقبأا
ابن كنياابا  اابنقمافياقك إل  ااأااابن سوسماهياابسيااابوقسقياابكيااايماغياابخا  ا مه.ا

ا انع ااوياى اأ ط اة اافرا كى ااش أ افي ث اابما يا ا قع اابممثفيأابكبا افي اخمذااس يا
ا ابغا اه اإر ثااا  ذ افياف اةاسياانثاماامم خاجأاأف بها ااابن سوسم.

اا ساكباا أنارا  ب امق اهكهاابونكماا ساامفاا اابوا باابفكيبسمابأاا مناراقا مث
ا كىا اا طذع ا ااساس ااب ج   اوسة امقفر اوي  ا اضح افام انع اابعمثب انا اأجسث  في

ا...ابنفثسااا  ذنسم
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اناا ا، ابكا    انااأط ااامف اهث اجسيس اإبىاط ا ااا مشاامااممقكراأ اإلث نعار  ا
أبااا نثمهاابمخمي اناامباةااب سااا ابم فباس ااأااممقطع،ا إلساسماابم ثنأانعاابنفثساا
اا ممث . افي ا غانا ا بيا ا مااع  اابنمثهج افي امم ع انع ابجس، اا  ذنسم

مااهمنثنثا بياااجسااسم اها ناةانثافمم هافي ث،امم ثامج سا قسااهم اابن مشاق اااثب ياةاابمب س
قس اا  ذ ااف اةا نكسما شثنكم،امم ااابقاآااابعان ا مجكيااب قيسةااب كسنما مشاحاأ اثبا
اابنجمنعا ا أن ا ا اب سث م ا ااقمفثس اابماإلسم اأف   ا ممضنا اابشان ، اابوسي   ا س

ام اا امم ث ان  ا اب ك ا. ا امخذم اوكقثرا ابن ثنذر افي ايم ك أ اابكي اا  ذني اابمثانخ ة
نم افكمانب اةاإكاامجو اافياابمش ساافياأ ث  ثاهثمرا كي  اا ساكباااقسماابوكقثر،ا نثا
أااط  م  اابنم افكمافيااإلثمسماابقاآاامسف   اإبىاابمش ساافياوسثةاناايا ن ااأمهانؤبمها

  ه اابا   ا.
ا مثسم اي ب ا امجسه  اام اثبا غياهث اابنقثارااب كه افي ث ا نؤبم ا اابمب سم ابك ياة اثبغم

ا ابعمبااثبن ثر.
ا  نث ق ثا انخط طثم ث اجن  ا اأم   اابمب سم ااب ياة انجث  افي اابن مشاقيا او مثر  نا
اأف ب ث،اننأام كيباابااهشث ،ا طاقثرا ا مشا ا اب ث ا  اف ا ا ف ا  هث اب ث امفكسما ا مم ا

بكاذكاي.ا ب ااابج ساابكيابكب هابضثعا نياااباا  س،ا نغثايااب اقسي،ا أم ثباامشاااا
انااهكهاامف  .

 نثاقثن اابماجنما نيااناامف صااب ياةاإبىابغثم  ،ا  مب ااساا ثرامقسسماجيسةاو  ا
ا نيااناان اضسعااب ياةام جاب ثاابنجذرا ابمشاارااا مشااقسماابنخمكمم.

اابنجث اابن مشاماامبنثميا" ا اابكياأنضىافيا ك ا نااأباااابمنثك افياهكا  مممكس"
اإبىاأاا  اافاه،ا أ نثبهاماإل ا كىانث ميا نأ،ا قساقس اخسنثرا اا م اابا مياا ثنث
جكيكمابك ك ابمشاهابك سيسانااابعمبانوققمانقثبكم،اخثفمافيانجث اابكغمااب اإلسما ابجغاافسما

ا ياة اابمب سم ااب ياة افي ا مب انا امشاه انث اأباا ا نا اا  ذنييا، انعاا ابمثانخ اهشث  ابا
ان ما ا أخاثا ااثمبنثمسم، ان م ا ا ا  مثب اا ثا، ابا ابكاإليا ا ابُنَ فَِّقَسثر ااثمبنثمسم، م كسقثر
بألااقي،ا أخاثاان مابكمثع ي،ا شمثااابغاا ابكمث ي،ا ابجثنعاابكطي ااباار ياة،ا ا  ذ ا

 ن  اي،ا مثانخاأشاااابإ ذ ااببكساابواا ابكم ا اميانعانقسنمااثمبنثمسم،ا مثانخاابنسيممابك
ان م...اإبخ
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 ابخذفماأمهاقأاأاامجسان مشاقثااثبن مىاابفوسحابكعكنمابس رابهاساا ماأ اساا ثرا
ا اااب ياةاابمب سمان نثا ثاااهمنثنثمها اخمفثفثمه.

اس اا ا اامبنثمسم ااا مشااقسم اابوضثايابياااهثنث ااب براابنسا م اابم افأ اج  ا فيانس
 قسا ثااب كها،ا قسنران ثهنثرا نياةافيانجث اابساا ثراا  ذنسم،اإلثاب ثب اا  ذنيا أ اا

 ماجنما،ا طاث ما مباابماا ،اابنسا مافضأااب بقافيامشاا نياانااابنخط طثرا موقسق ث
ا.ابقاآااابعان 

فامضك ثابااا نياا،اأاااايمطكقاابك ثااانسحامكااابج  سا ابنمثاا كي ثا نثاااسن ا
اابنفممثر   اناا،ا ابن ثاااابمياب اابمانكياض ااابشنسانمكاقا اااناام اساا مبااب ك 

ا8. قاراب ثا ي اااب كنثاا ابنم كنيا،اابقسنماقسافسارام  اناةاامضأامشثط  ا هنم  
اأعثاا اامخاىا  اا انسااسااا مشااماام اإلسم ااقسم  نخمك ااا مشااماامبنثميا ا

ا9.بساا ثراابناماطمااثب فااابوثضاكباانااوي اابمشأةاأ انااوي اااهمنث ااث
ا بياا قسا اابمبياملسو هيلع هللا ىلصااهمنثنث  كباانااخذ اابمفمي ا،اأ بىاابن مشاق ااامبنثاا ياة

افي ث ا ابعمثام ا مب ث، ا ماجنم ا موقسق ث، ا مشاهث، اابج  سا، امكا اابناو  اهكا افي   أممث  
اابنبك بم اا، افي ا ابمفمي  اابعمثام انيساا ا كى ااب ياةنقمفاا اهؤاااابمب سم اك ا ناماث

اا:ابن مشاقياا كىاو باوا ااابن ج 
 :ماري شيملآن  – 1

اابن ثفانا اامبنثا اابن مشاقيا اأش ا انا ا، ا ث  ا8099 بسر اابكغما، اساا م بسأر
ا ابمثا سما اابما سم ا هي اابن كنيا ابغثر انا ااب سيس ا ممقا ا شاة اابخثن م ا ا افي اب اإلسم

ا ام اس .ا
ااب سيس افي اأبنثمسثاسّا ر افي اابجثن ثر انا ا، اامنان سم اابنموسة ااب اسثر ،اأمقاة ا في
 وث برامقسس اهكهاابن افمااأ ك با كنيان ض  ياببمياق ن ثاومىا،ااهمنرابساا ماا  ذ 

امثبراأ نىاجث اةايمثب ثا ثمبافياأبنثمسثام نىاجث اةااب ذ .ا
اهك اممث  اأا اياق ث اب  ابإل ذ  اابن ثسسم اابج ثر اا   ا اا بعا اابنساف م ااباثونم ه

                           
 .11 – 11 : يب اسحس  الندو اإلسالميات بني املستشرقني والباحثني املسلمني أل - 1
 .11 – 9 :أنظر االستشراق األملاين للدكتور امحد دمحم هويد  - 2
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اا  ذ افيا جهااب جنثراابغاإلسما كسهاوث ب ااأااسنم  ااوف ب ثا كىاابجث اة.
اابس م ااا يا كيا اابن مشاقمااب ّذنما ابسا سماابن ك افياأ ا اث  قساأسااان ثمماهكه

ام مثكةا‘اف اا فا’نمكاأعناانااأاإل ياا مماوياا مباسق  ا"  كىااأساابنوااناابنجكما
.ا.مبن سماابس م اةاآاانثاياشنيأاابنمخففمافياساا مادمحماإقاث او س ا شث اااثع مثاا

ا اسي اا ابه اامبنثمسم امثنم’ ماجنراإبى اجث نس اابمثا سم’  مثبا‘ ا ا اابنشام اا ثبم  هيا‘
ا نياا ا ا ابن كنيا ا ممف اا  ذ  اأبنثمسث... ا كنثا اأعثبا ا نا ا غياهث اب ا ابجثن م أ مثكة

اهللااخي ا مثباجااهث اابعمبانم ث انا ااب سيس اأفسار اأم ث اأسضث  ا م ث ا قث  دمحماا   ا’اا ."
جذ اابن كنياابا   اهللااملسو هيلع هللا ىلص‘هللا ا8.ملسو هيلع هللا ىلصاا طرافسهانرثهاام رس ا ا 

  قبأاكباا ثمر،ا قسا ثمراشسنأام م افياساا ثم ثابمقساأ نث اابن مشاقياا مق سن ث
،ا اب ذقماابشسيسةااثبش اا امسبا إلخثفماجذ اابسيااابا ني،انمف فيام م ااثبمف اا اب

ا ااهمنث ااثآلساباا  ذنسما ثب اإلسما ابمثا سما ابما سم.ا
اابعان  ااثبقاآا اخثفم ا ذقم اب ث ا  ثمر ابم  ا، اامفيأ اابنماع ااأاَّ امؤنا ا ثمر مم ث

اابقاآااابعان  ا  ذ  اه  ا ثمراموباابقاآااو، ثبكباافإم ث اجنًّ ااًّث انمه، اومرراق نث ،ا قس
اغيااأم ثاب امش ااإ ذن ثاومىا فثم ث.ا،ا  ثمراقساماسسراأماثاا ااإ ذ اشسنأ

ا.ا  ذ ا" "ادمحمامبياهللاا"اأ ا"اابا   افيا: ناا مثاثم ثا اا ياةاابمبياملسو هيلع هللا ىلصا مثب
ب ا  اإّااأم ثا8019اشسنأامقث سرا اااب نأافيا ث ان مشاقم  كىااباغ انااأااابا

ا افثهثاامجأافياب اا فيا ممااااباو ا ابساا ما ابعمثاماومىاآخاابورمانااوسثم ثا مسنث
ا. اا ناايمثهااابننثمياا ثنثا9999يمثياا ث ا

ا9. قساش ساامضأامكااابن مشاقماابشاقي اا ابغاإلي اا كىاوسا  اا
 :أوتو برتسل -2

ا ه ان مشاماأبنثمي افيااب شاناانا، اا بس افياني مخا8109ابانأا ث  افيا،  ممكنك
 مخفصاابمسااافيا ك ااب  ساابقسس اناا،اوي اساسان ر اابكغثرااب ثنسم،اجثن مانمشا

اابعمثباابنقسس ا ب جثم ث، ااب اإلسم اابكغم اابى ااهمنثنه ابب اأاافااا أ انث ان   ابقاااارا،
                           

وهةةو يةةرا أسةةا أسةةلم  ولكنهةةا  ،. كتةةع عنهةةا الشةةيز أمحةةد  كةةي  ةةاين 23/1/1915جملةةة الديةةد اإلسةةالمي العةةدد ال ةةادر يف   - 1
 .كان  ختفي إسالمها

 .119 :امل در السابق - 2
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اابقاآمسمااف اةاخثفم ابمشااابنؤبمثراابا س مافياابقاا،  م براا ثيمها،اااار  ضعانشا  ث
ابك ك   ااثفثانث اأعثسسنسم ا كسه ا ا ممثم افيا، ا مشا ااب اع اابقاااار افي اابمس يا ا مثب  وقق

  مثباابنقمعافياا  انفثو اامنفثاانعا مثباابّمقطا"ا نثااهم ا،ا8099ا طمب  ا ث ا
سيا اجاها قمأا ه ايؤا،ا قساشثااافياابوابااب ثبنسماابنثمسم،اأسضثاا ك اابعذ افياا  ذ 

 ه ا،ا8098 كباافياابنثناا اب شاناانااأعم إلاا ث ا،ااب   ايافياوثس ا ق طاطث امه
ا.فياابنثنمما اماإل يااناا ناه

"دمحماب فمهاشخفسمامثانخسم"،ا قساطاعا ث اااونهاابن    ا ناا مثاثمهافيا ياةاابمبياملسو هيلع هللا ىلص
ا8099.8

ا
 :رأوجست ِفش   -3

ن افذاابساباابكيا،امو اا فافثا ن جنثا:اخمصااثبكغمااب اإلسماأبنثمين مشاماا ه 
ا افيااأ مثكهبسأه ابيبم ا انسا م ااث   اس اا انث انؤ س افكسشا ابيباشر اهيماش ابكغ ي

ا.امبنثمياا مشااما
ا.8090 م فيافيااباااعا شاانااش اافبااياا ث ا،ا8188افشاا ث اأ ج ر بسا

  ثاا م ااا،انااجثن ماهّكها8110سما ث ام ثاام بى قساوفأا كىاش ثسةاابس م ااها
اا:ا ثبمه اابا ا كي   اا منس اابكيا اابا اة اوسثة امااج  ا" ااإ وثم" ا ث اقس اابا ثبم امكا مشار
ا.8109

ا:ابكهبياابن    اا نث  إلخثفما مثبا،ا قساا منسافي ثا كىا مباابجاحا ابم سيأ
سا كىاا  ام خهاابخطسما ا من،ا"ا ب اس ااقساطاعاا س"نياااااا مسا افيامقسااباجث 

ا9.فيابابياا ج مث
ا8108ناا ث اابن  ساابكغثراابشاقسمافيابابياابسا اا أنيمث قسا نأانسا ثابكغمااب اإلسما

اأا قساا مطثعا،ان اشغأاا سهثا ا ياابكغثراابشاقسمافياجثن مابيبم ا،ا8099ابىااإلسعا
ابكساا ثراابشاقسم انان قث انا اا امكااابجثن م انا ايج أ ا، اناافأن ث ا  ك ن ث ااب اإلسم ساا  

                           
، 1191، املستشرقون واإلسالم للطفي حداد، حبة  منشةور يف جملةة  اسحةوار املتمةدن، العةدد 35 – 35ر السابق أنظر: امل د - 1

  .2113/  3/  1بتاريز 
 .281 :موسوعة املستشرقني - 2
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اا.أبنثمسثاأموثا ث اا
ا.8101امفث ابهااثب ثب ااب اإليااوكمهاابىاابنغابا ث ااأ    ثاا

ا انا ااب اإلسم اابكغم امثانخ ابساا م ا مي اابنوكسمااأقس  قس اب جثم ث ا ومى مف ف ث
ا. واصا كىاموكيأابغماابش ااب جهاخثص،اابن ثفاة

"ادمحما اونساا نثاابكمبيااب اإليا"ا قسامشااا:ااو اا م اا ناا مثاثمهاو  اابمبياملسو هيلع هللا ىلص
ا. 8099 ث ا

 :رودولف اشتروطمن -4
ا ا مم ا بس اأبنثمي ان مشام اأبنثمسثا8111 ه  اغاإلي ابمجانش انسيمم افي افيا،  م ك 

 فثاا،ا مخفصافياابذه ر،ا  ثاانااابااامذنيكا ثا ابا  كنثا،اجثن مياهّكها إل اا
ا8091 ق س ثا ناشساابكساا ثرافيا"ش بام امث"اناا ث ا،ا8098"ا ث انسا ثافيا"ان م ماا

ا.8099ومىا ث ا
ا ا ث  اجس اا8099 س ي اجثن م افي اابشاقسم ابكساا ثر اأ مثكا ابس  ا ا ث ا، افي ن 

اهنب ا ا8091 افي اابشاقسم ابكساا ثر اأ مثكا ا يا ا ث ا، امقث سه اومى ا نكه افي  ا منا
ا. 8091

اابنكاه ابساا م ااشما طنا ا مي اابنغن اة قس اا  ذنسم اب اابنوس سةا، اابسيمسم  ابمام
اااممشثا اف ميابساا ماابانسسم، ا مبا اامكااابماقم، اام باا ساكباا كىا،ا فم ا سة ن 

ا.ساا ما ث اافاماابشس ماامخاىا
اوسا  اإلذاا"ا قسامشاهافياا–"ابسااا:  مساابمراافياقث نمانؤبمثمهامجسابهااونثاا م اا

اا8ا. 8098 ممااOLZنجكما
 :ريسكه -5

  ثاا،ا 8119 م فيا مما،ا8188 بساان  هافياابخثنسا اب شاناانااسس نباا ث ا
 أمقااابي مثمسما ابذميمسما،اأب هاساثغثا م فيا ه افغياافأ سعافيانكجأابأليمث افيانسيمماهّكه

 . ه افياابنسااسااابمسا سما ابنثم سم
اس ا اَ س اابهكا ا كنثا اناا اثقاة افيا فاهابن مشاما اوسا  ااب اإلسم اكغم  أ  ان مشاما،

                           
 .19 :موسوعة املستشرقني - 1
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ابكساا ثرااب اإلسما ا  ذنسما،اأبنثمياجسياااثبك ا بسهاياجعاابمضأافياإيجثسان ثممااثااة  ا 
ا8 ابغابا ن نث.،افياأبنثمسث

 قااراابن مشاقيااأ  اناامناسا كىاابمرانماابضسقماابمياو نرا ق  اه اان  ها ا
ا. ك اابذه راابن سوياكىاخسنمأاا رسمماساا ثرا ك ااا م ااباسقمفاا 

ابمياش ه ثاناا اق هاملسو هيلع هللا ىلصاافيامفوسحاف اةاا  ذ ا ابمبيادمحمبان  هاس  ساابمضأا ا
ابسياااان  هابن مشامافميانؤبمثمهاانمسحا،انيساااابساا ثرااب اإلسما ا  ذنسمافياابعمثامافي

  ثاا،ااثبعكباأ اابمضكيأكسها ك ادمحمافكىاهللاا ا اف ا ف اابمبي،اا  ذنياابومي 
ااب قأا اس مطسع اابمياا ااموسا اابمثانخسم انا اسيمه اابمبيادمحماملسو هيلع هللا ىلصا اممفثا ار  ا ياىاأا

اا م ثمياإساااانساهث اقسياة، اإب سم اق ة امسبيا ا كى اباهثمث ا اف امق س اا ناىافياكبا  نث
اإبىامثانخانقسسا مثانخاغياانقسس ااب اإليافياقكباابمثانخاا،مثانخااباشانم ااب ثب    ضع

ااب ثبني.
ااثمسبا ا شغمه اابناناة امجاإلمه ا  ا اابنمف افيارا ااقث سم ااب ثب  ا ثشاهكا بقس

ا جو ساأبمثااق نها  س امقسياه اب كاااب نأاابجكيأ.،ااب اإليا فضكهافيام ان اابغابااه
 :شبرنجر -6

 اااااسما نثاأ كااه ا اامم ه اسامم هابكساا ثرااآل ي ا،ا ه ان مشاماأبنثميااثاا
ا. أقث اانميا شاا ثنثافيااب مس،اابشاما

ا مثب ابإ ساس ابكطاعا:قث  ابكط  ي ا" اابشس م ا مب اف ا ر ا" ا"ا، ا مثب ااطاع اقث   نث
ا. غياهنث،اا مقثاافيا ك  اابقاآاا"ابإلنث ااب ي طيافيا ك كماابن مامااب مسسم

ا: ناانفممثمهافيااب ياةاابمب سم
ادمحماا اوسثة انذ ا" افي ا سقع ا" ااآلا اابى اغثببيم ث ام مخس  اب  او بانفثسا  م ثبسنه
ا9.نجكسار
 :"جوستاففايل " -7

ا اأبنثمي ه  ان مشام افياي  سياابسسثمم، اا بس  هيانسيمماا ثباإل ا افيا8191ابانأ

                           
 .219 – 215 :انظر ترمجته املف لة يف امل در السابق - 1
 119 :مي للدكتور علي حس ي ارخربوللياملستشرقون والتاريز اإلسال - 2
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ا نثرافيابا يجث .،افغياةافياجم باأبنثمسث
ا اابن مشاقيا، ا اا كنثا ااب اإلسم افيااثانساسأخك اانمث  اإبىاأقث   اممقأاإبىاابجاا اان 

انفااوي ااشمغأانسّا ث ا نماجنث .
اا ان مام افي ا نأ ااذسه اإبى ا ثس اهثيسببا » بنث افيا« اابشاقي ابكمثانخ اأ مثكا  ا يا ن 

ا .8191جثن م ثا مما
بألماثاي.ا«اا مفثاافيان ث أاابخذاابيااابافانياا ابع فييا»ب اإلسمابكغماامشاااث

ا اإبىاامبنثمسما سة ا ا"أط اما ماج  اابااهشث افيانجكسيا، اابمب سما" ا"اب ياة انم ث:  مبا،
اابكهبا"ابكانخشاي،ا ا"أب ابيكما بيكما".

 س سا،ا فيامثانخاابخكمثا،ا مبافيامثانخاابش  باا  ذنسم سةاامبنثمسمااثبكغما بها
نجكساام  ااثبوسي ا اا فثةا مثاهاامخيااهكااا منااااابعمثاها ااوسثةاابمبياملسو هيلع هللا ىلص،اوي ابسأااب

ا8ابمبياملسو هيلع هللا ىلص.
 مننكرامكاا،ا اا ياةاابمبياملسو هيلع هللا ىلصار مباابميام نثااابنش  اةاناافيأااابن مشاما س سا
ا ثبماابىاانم ا اا اق مامم كقااثبمبياملسو هيلع هللا ىلصافيابسااا ثبمه،ا مشارافياا:فسنثاسأميابعمثاثرا
 .اا8199 .ا"اابمبيادمحم:اوسثمها نكهاها"ا قسامشاها ث ا8199 ي سم،ا سسانثي اابنجكمااآل

 قساا منسافيأافياهكااابعمثبا كىا"ااب ياةاابمب سما"اابااهشث ،ا ا"اإم ثاااب ي اافيا ياةا
امنيااابنأن اا"اابنش  اااثب ياةاابوكبسماب كيابااباهثااابسيااابوكبي،ا "ااب ياةاابمب سما"ا

اابسسثااابا اي.بو ياا
 س سا مثبافيأاهكاانااأ ا أاابعمباابميا مب ثاابن مشاق ااابنوسن اا اا ياةاابمبيا

ا.ملسو هيلع هللا ىلصا ا ثبمه
،انعاا  اابن مشاقياا"اابىاأاادمحما ا ثااس ثميانااساااابفاعا قساا  اج  مثاافيأ

كااجثااابن ب سا افاهاشثخصاابىااب نثا،ا ا مش سااأمها بسا افاهاشثخصاابىااب نثا ،ا ا 
مم ناا نكسمااب اسةا مط  ا غثباث انثاسوس امان اا سطا،ا ه ا  سااب ضعاابطبس يابكن ب س

فيا سةاأنثعاانااابسنثغامؤسيافياا  اابوثاراابىاوس  اابفاعافياابشخصا مسنثا

                           
 ، املوقةةةةةع االلكةةةةةملوين ملركةةةةةز املدينةةةةةة املنةةةةةورة لدراسةةةةةات وحبةةةةةو  االستشةةةةةراق: 212 – 211انظةةةةةر: موسةةةةةوعة املستشةةةةةرقني:  - 1

http://www.madinacenter.com 
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اس با.
 كارل بروكلمان: -8

 بسافيااب ثاعا شااناا،ان مشاقيااابنوسنياثااابأاس ساشيخاابماابنثمياان مشاا ه ا
ا ا ث  اا  م ا8181 بمنبا انسيمم افي اابنثم سم، اابناوكم افي ا ه  ااب اإلسم اابكغم اساا م ،ابسأ

ا ابذميمسم(ا ا)ابي مثمسم اابعذ س سم اابكغثر اابشاقسم اابكغثر اإبى ااث ضثفم اابجثن م افي  ساس
ا ساسا كىايسياابن مشامام بس ه.

اابنش  اة انؤبمثمه ا ا  ثا نا ا اممشثاا اا:ابميااقراا اجث ا مثب" امسبااب اإلي"امثانخ
ا مبافياابكغمااب اإلسمافيااب ك  اابنخمكمماناا،اابكياماج افيا ممانجكسار  فسهاافسابنث

ا8.اثاها س سا مثاهاهكاافموثافي،ا ن ثاا ج سهث،ا  فم ث،انخط طثر
بنجث ا مثبانش  ااا م ااا بهافياهكااا،ا قسااهم ابا  كنثاابساا ماابمثانخاا  ذني

ا قساماجنهاابىاابكغمااب اإلسم ،امبسهاأنياافثاس ا،انميااابا كا يا:"مثانخاابش  باا  ذنسم"
 نااآخاامكااابطا ثراابميا،ان ام ابراابطا ثر،ا 8091ا ثمهااب اإلسما ث ا  ثمراأ بىاط

ا. 8009 قمرا كي ثاطا ماسااااب ك ابكنذيياا ث ا
افموم ام  نث م افي اابعمثب اهكا ا سقع اقبأا، ااب اب امثانخ ا ا ابا  كنثا افسه موس 

ااب جايا ا شا ااباااع اابقاا انممف  اومى اا  ذ  اأو ا، ابساا م اج  سه ا أ افسه  ا  اس
إااامهانعاهكااابج ساابعبيااب ايخأا،اابن كنياااب سث سما ابوضثانماط ا امكااابوقاماابانمسم

 نااسطثبعاابعمثبايجساأاا،ا  س ام خياابفسمافياأق ابها موكسذمه،انااابنثخكااب كنسما كسه
قابا  كنثاا مساوسينها ااابقا ااا  ذنسماابنا اةاقسا نأا أانثافيا   هابمش سهاابوقث 

ا9. مانسم ثا اافماااار
 ُنوْلِدِكه "تيودور": -9

                           
 – 135 :ع لال  الةدي  املن ةدمج ،، املستشرقون األملان ترامجهم212، 3/211األعالم للزركلي  :انظر ترمجته ابلتف يل يف - 1

 .55 :االستشراق األملاين للدكتور أمحد دمحم هويد ، 13 – 31 :موسوعة املستشرقني ،112
يف كتابةةه ا ا ةةملانات  يليةةع حةةب وكةةار  بروكلمةةان علةةت  علةةت تلةةغ املغالطةةات واال ةةملانات كةةل مةة  عبةةدالكر  علةةي اب  وممةة  رد - 2

 ا دراسات يف السرية :انيف  ي  العابدي  يف كتابه التاريز اإلسالمي ا ودمحم سرور ب 
النبوية ا والدكتور غيثان جريس يف كتابه ا ا ملانات املستشرق كار  بروكلمان علت السةرية النبويةة ا والةدكتور رخشةر  ةايع يف        

 كتابه ا نبوة دمحم يف الفكر االستشراقي املعالر ا

http://www.adabwafan.com/browse/entity.asp?id=746
http://www.adabwafan.com/browse/entity.asp?id=17147
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ان مشاماأبنثمي ه ا اس ساشيخاابن مشاقيااامبنثااغياانسافعبأا، افياهثاإل ا ا،  بس
ا م ك افياجثن ثراغ ممجاا فيّمما بيساا إلابيا.ا،ا8198اأبنثمسثا ث ا

جثن ماغ ممجااافُ يااأ مثكا اب نثافي،ا ابمثانخاا  ذني،ا امفاااإبىاابكغثرااب ثنّسم
ا ا8188 مم ا، ا مم ا يأ ا8189فجثن م ا ث  ا ماا ب ا  اجثن م افي ا8119ن  افيا،  م في

ا.8099 ممااKarlsruhe ثاب ا ها
ساا ثرابش اااب ابا» ا«امثانخاابقاآا»ا:بها مبااثمبنثمسما اااب ابا مثانخ  ،انم ث

اابقسنثا ا« ااب اإلي»  اابمو  ا« ا ش«اخنسان كقثر»  اإبىاامبنثمسم ا مشاافياماجن ث او ث.
ا نياة،انم ثاا ثبمافيا اإبىااب اإلسما«اأنااااغ ثا»نجذراابغابا ن    ثمهااو نث  ماجن ث

اا. آخااق طمطياااانق
ااثب اإلسم ا»ا: به ااب اإلسم اامش ثا انممخاثر ا« اطاع اا شاااا كى افي امثانخ» اشماا

ا ماجنمهاإبىاامبنثمسم.ا«اابطبايا
ا8. قسا ماهااثبكغماامبنثمسم«اثةاابمبيادمحموس»ا: ناا مثاثمهافيااب ياةاابمب سم

 قساا  اأااابا   ا" ثمرامممثاهام اثرا مسمماناااامم ث اج كمهاسرااامهامورامأنيااا
 9 سرااأمهايمكقىا وسث."،اإب ي

  تسهورفجوزيف  – 11
ن ا ياانسا ثا،ا م ك افياجثن مابابيا،ا بسافياا مبا ،ا ه ان مشاماأبنثمياي  سي

  ثسا،ا8089ومىاا8091  نأانسا ثابكغمااب اإلسمافيااب مسافياابمماةا،ا 8099في ثا ث ا
 ومىا فثمها ث ا8089  ياانسا ثابكغثرااب ثنسمافياجثن مافام م اراناا ث ااأبنثمسثابىا

ا.8098
ا. اا مثبا"اابنغثايا"ابك اقسي8101  ثمراا ثبمهابكس م ااها ث ا

 ااغا اراابمبياملسو هيلع هللا ىلصاناا"ابطاقثراابعباى"ااابككياايموسنثااابنجكسيا نثام بىاموقيقاا
ا9.اباا  س

                           
حمةور لباةةات  ،املوقةع االلكةملوين ملركةةز املدينةة املنةورة لدراسةات وحبةةو  املستشةرقني :أيشةا وانظةةر ،23 :انظةر االستشةراق األملةاين - 1

 .املستشرقني
  .151 :االستشراق حملمد عبد هللا  رقاو   - 2
 .555 :موسوعة املستشرقني - 5
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 ابنؤاخياااب ابااا خاثانيانا سثرااابن مشاقيااابنمخففيااا قسا ثااه افمسانا
ا ابن كنيا ا، ا ابنغثايا ا منس ااب ياة اا اة اأ اسهث اابمف صاابمي ا كى ساساا اسثرااوي ،

ا ا اابا أ ا"مثانخ ا مثاه افي اابطباي ابااابنؤاخ ا ا ة اا خاثاي اا اسثر انا اابن منسة بنك ا"
 ن ق مابسااابعباىا،ا ناان ااب جاةاإبىاابنسيمم،ااباإليااابنم كقماب جاةاابن كنيااإبىاابواشم

ا. غياهث
 ااا ثمراا- قساأ ضحاابن مشاما"ه افمس"اطانقما ا ةاباااباإلياافيامقأاابمف صا

 هكاا،اقسار اااف امهاابا سطماكهاابناوكما  مثسافياها"اإافسق  :اا-انجاسةا ااام ثميس
اأ اباا ياه ااوساأبمثااابفوثامافثمهايا يا ااأبسهااف اةاناثشاةااأنااطبس ياخثفماأا

فثااابطانقا  ااااسشنأا  ىاااٍ ا اوسا  كسهااااا  مثسا،ابكمبياوساابفوثاماابن ثفاناا
ا8ا"س  ااهمثاا سطث ا

ااهمن ابس ي ا بساباونا اابس م ا اك ا ا قس افماة افي اه افمس اجثن مااأ مثكيمهث  في
 إليااأاا،ا اب ياةاابمب سم،اثبساا ثراابنم كقمااثبقاآااابعان ا(اا8098ا–ا8089فام م ارا)ا

 بعااب ايك اابمثا،ا 8098"اناثو اقاآمسما"ا قسامشاها ث اا: مثاثمهافياهكااابنجث اأه ناا
اا9.اثمهافيااب ياةاابمب سمثشي ثا اا م

 :وزن ايوليوس فله -11
 بسا،اابمثانخاا  ذنيا مب اافيس سانااأباااابن مشاقيااابكياا،ا مشاماأبنثمين ه ا

ا ا 8199 ث  اامبنثمسم ا، ابك اقسياابىاابكغم اابنغثايا" ا مثبا" اماجنم  ث اانااأباااأ نثبه
ا ا"ابنسيمماقبأاا  ذ  فم ا م،ا ا8119  ناا مثاثمهاا."ثبا"آنثاانااابجثهكسمااب اإلسم"

"اممرس ادمحمابكجنث مافياابنسيمما"ا ا"ا مبادمحما اب مثااراابميا ج راا:ابمبياملسو هيلع هللا ىلصا اا ياة
ا.9إبسها"

 املبحث الثاني

 املتعصبون من املستشرقني األملاناجملحفون املنصفون و

                           
  Alefyaa.comحس  اسحكيم   املوقع االلكملوين  –املروايت التارخيية األوىل ع  املستشرق هور تس  - 1
 
 .555 :موسوعة املستشرقني - 2
 .21، االستشراق األملاين: 111انظر: املستشرقون والتاريز اإلسالمي للدكتور علي حس ي ارخربوللي:  - 5
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سن ااأاااابن مشاقيااامبنثااابكياا مب اا اا ياةاابمبياملسو هيلع هللا ىلصبمخامانااا ساهكاااب ا ا ا
ا :ق نياهؤاااابن مشاقيااإبىامق  ا

 المنصفون:  المستشرقون  :القسم األول
َناا،اأاان ياةااا مشاامافياأبنثمسثاقسا افراناابيااابنمخاطياافي ثنمف ااايم اا

هااافماا،اأوقثساشخفسماأ امثانخسمأبرا كسها قكيمهااب كنسماأاايمقثساام اهابما ثراممفيانماأ ا
يج ااانثاسفأاإبسهانااوقث قاس ااأااس يااأياا ماثاا،ان ض  سث افثسقث ااوث  اأااس  ااس

اعمم اااثب ف اابن ض  ياب ياةاابمبيافكىا هكااابفم انااابن مشاقياا،ابنؤنااراخثاجسم
اهللا ا قم ا اابنيساا ا كسها  ك انااخذ انث اكسهاناانفممثرافياهكا اناا ااااكبااب   ا،

ان اإاأهسااا كنسماخثبفماااُسقَفس ااباو ااب كني م ث ا ابمنوسص،  مقسس ا وباا طذعا،
ا.ابوقث قا نثاهياس اامغييااأ اموان اأ امبسيأ

اابمماانااابن مشاقياا نياا ايم نا هكا ،ااب كني   اغياه انااابن مشاقياااثاموااانث
 ك اا نثاف،اإبي   يانجثنكمااب ابا ابن كنياا ابمقابأ ااباغاماف،اأ ااام سثما اااااب ثطمم

ا انع اابفكحابن مشاقم اجث اة اا مذ  اُاّشور ا مسنث اشسنأ ا ث ا نثاي اامبنثا بكّمثشانا
ابك ا ام8008 اابنمث  م ابسأراا  اابس ا ااابف ي مسم ان قم ثا   ااثممقثس افياأبنثمسث  ا  ذ 

اآسثراشسطثمسما"افيا مثاها"،ا ابا   اامْعَا املسو هيلع هللا ىلص ابعثمباابكياأهثااا  ذ ،اناا كنثااُاشسي
ا: قسافاوراشسنأاويم ث

اابعثمباابكيايمجث ُاا كىاابمبيا" اانثاه اابشأا،ابمراياأاَّ    كنثاااشسياس اااجيس 
اابن كنيا اابنقسسابكمبيا مس اأهثاا مجث اا كىانقس ثراا  ذ ، اقس اقط ث ّمميا ...فإمَّه  ا 

 8 أممقساهكااابن ق اومىاابن را"اابن ر"ا
اابنمفمياافيا م اأسضث نا اابكيجكباااباا ابن مشاماامبنثمياااَسْ ِ ها:ثاثم    ثاا أ

ام ا  اأا ااب اإلييا ا ابمثانخ اامسب اساا م افي اممثمسه انااف اياااضط ثساننا    كني
ا.ابنم فبيااابكياابس رابساا م  اقسنما كنسم

مم  افياابغثببااأو ااوثاانااغياه اامبنثا ابن مشاقياا اابساااام جأاهثاهمثااا

                           
الفكر اإلسالمي، املنعاةد  حماضرات امللتات السادس للتعرف علت  :موقف املستشرقني م  السنة للدكتور دمحم علي مكي :انظر - 1

 .111هة، ص 1525، 522جملة الفي ل، العدد  ،لادق العباد  ،  19  :م، ص 1912هة/ 1592يف سنة  ابجلزائر
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ا.اثا م نثاا ايخض  اابغثسثرا سث سما سيمسما ا م نثانماا ببا س ام اطاأبنثمسثب
،ا ا مفثا  ابن ض  سما ابمجاس،ابا حااب كنسم  كبااغكبا كىااا مشااماامبنثميااا

ا. ناساكبااإبىاخفث اامبنثااابنجب بما كىاابسقما ابفباا ابنم جااب كنياابفثا 
  :اجملحفون عن قصدتعصبون املاملستشرقون  :القسم الثاني

  جكرافيا مثاثم ثاافماااارا،اف مانااابن مشاقيااأ ثاراابىاابمبياملسو هيلع هللا ىلصا نااهكااابق  
،ا ا  ثاة،ا ااقفسا  نسااغسمامش سهاابوقث ق،ا مبسها كسهاابفذةا اب ذ ،ا كىاا  ذ 

ا. ممميااابغاإليياانااا  ذ 
 كىاا ابن مشاقيااابكيااامفم اااثبجو سا ا جوثاا ثم نااابنذوظاأااا  اهؤاااا

ا ابن ا اابسهثا انا ا بيا اقسا ا بياة، ا كنسم اج  سا ابكب ا افقس اابساا ثرااب اإلسما، افي  م نق ا
 س  اا،ااا ممثسةانمهاأ قااامهاااابن كنياومىاسغا اا،ا كنسثاقسنثاإممثجث قسن اا،ا ا  ذنسم
ف ثم اا،اافيا ط ااقكيكمانممثناةابياافموثراابعمثباابعنياة افمااام  ا كىاابمبياملسو هيلع هللا ىلصاإ ثاام  

،ا نااسضعا"ااب  افيااب  أا"افأفاورا مب  ا  اثاناااب  أااباا قاابك ااابوك اابنكام
ا. فسهاقطااراقكيكماناااب  ا ثفسمابكقضثاا كىاابوسثة

اا ه اابن مشاقيا انا اابم ع اجاافثاكا ااافماااار اس  ق ا امقكيباف ، اابى اس نس ا  
اابىاأغااض  اابخبينم انغاارايممك اانم ث اغيم  افيا قسايجس اا،افموثراابنفثساابيجس ا

ا.،اض سمما اهسماأ ا اسمان ض  ما
  :ومن هؤالء المستشرقين

ابكياك ااا  اابنغثبطثرا اافمااااراو  ااب ياةاابمب سماابن مشاما ثا ابا  كنثاا
بسهاأنيااابكياقث ابماجنمهاابىااب اإلسمانميااابا كا يا ما ذنسما"فيا مثاها"امثانخاابش  باا 

ا.فثاس
ا:أعثكياها افماااامهاإوسىوي اسق  افيا،ا ااا ابن مشاماي بي سافك ث

ا ام ثنوه ا كى ايبقاا  ذ  اب  ابسا" اا س اا اهثباساخأا، اا سث م افياامخك اشاع بأ
اابنسيمم اابي  سافقساوث  ادمحما.ابمو  نش كماابنمثفقياا ذنما كىاكبااا  ثمراآنثا، اأنث ..

 فياغض اا م اراقكيكماأخا ا أاابجنث ثراأ ا،اإر ثاه اانر ااابن مسيااابمثعنياابك  س
ا ثبقاث أااب اإلسم اجنث ثرانمنث  م ااثبنسيمماوي ا ثم ا افيااب اوثراابنوسطم ،اقضىا كي ث
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ا8 قساابمنسابكبااأ اثاثا اهسما"
 أ ثا ااابىا ياةاابمبيافكىا،ا ق  اافياابخطأا ابابأنااابن مشاقيااا همثااف ماأخاىا

ا. وث  اابا  امبانااخط   ااأمهانااغيااقفسا اا نسهللاا كسها  ك ا
اا م اا اابكيافم ا مثبا بياا اشبامجا اابن مشاقيا ادمحما م ثبسنها"ا: نااهؤاا وسثة

اثسااب ام مخس اغثببيم ثاابىااآلا".و بانف
را ااج  ساشبامجاافيانيساااابساا ثرانابن ثفاااثااا قساموس اابن مشاماامبنثمي

ا  باا ااويامها م جاهاناا مثاها اادمحمافقث :،اا  ذنسم
ا  ثااابنم قعاأاايمن ااشباا ايسسهاناانفثساا نياةاناا مثاما ياةابدمحمااا" مجااانث

 ب اماعا،اسمفياأعنااناامثوا بعاااب ياةاابمياأبم ثاخيبراابرم اا،امسعانجثاابكمقساأ اامخك
فقساضككهاامجثههاابىاابمرااابىاا  ذ ااث ماثاها بيساا حا،اشا طا نمطكاثراابمقاناااب كني

ا9 نااأهنسماج  سهاابمثانخسما"ا،ا ونكها كىاابمقكيأانااشثااشخفسماابمبي،ا فاه
اقبأااب جاةابكا   املسو هيلع هللا ىلصا ناانغثبطثمهافيااب ياةاابمب سماأااا  ا"ادمحما"اب اس ااا  ا ك 

 قساا مممجاكباا كىاوساا نهانااأااا  اابمبياقسا اسافياأاإلعا  ااقاآمسما،اابىاابنسيمم
ن افإاابمرمادمحماب امعااا  ا  ك ثا  اانسمسما ناا،اهياآ ا ناااا امواابا دمحما ابممح

منثاامخكهابمأنيااقااامهابإلمجيأا امفثبهااثبمفثاىا،ا ك ابكا   اقبأااب جاة ا9. ا 
اا:فياابمقثطااآلمسم،اابمب سماهؤاااابن مشاقياافيا مثامااب ياةانم ج سن ااأاامكخصا

فذاس منس اانم ثاإاا كىانثا،اااممقث سمافيااخمسثااابنفثساا مقأاابا اسثرا م ثا-8
اس ثيااأهساف  .

اابموياااب ثفااابكيايم ا ااا حااب سااا ابوقساابنمأفأا كىاا  ذ .ا-9
  ابمقكيأانااو اس اأخاى.،اابو اس ا ابناثبغمافي ثامضخس اا  اا-9
 أفوثاها فياوقااافكىاهللاا كسها ا ك اإطذماامو ث اابخطاةافياوقاابمبيا-9

  وضثامهاس ااأياسبيأ.اا  ذ ا شان مها مثانخه
 ا اموساااملسو هيلع هللا ىلصااو اوسثةاابمبيا  اااافياا مخسا اابنم جاابنثسيا ن ثيياهافياا-8

                           
 .11 – 13 :اتريز الدولة العربية ليوليوس  لهاو ن - 1
 .121 :املستشرقون والتاريز االسالمي - 2
 238:للدكتور عماد الدي  خليلاملستشرقون والسرية النبوية  ،18/  1 :اتريز العرب يف اإلسالم جلواد علي :أنظر - 5
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 ابنم كقماب ث.
 .مأ نأااموسا ا اب قث عا موكيك ثااطانقماغياان ض  سما-8
ا كنسما-1 اغيا انفثسا ا كى اابن ك نثر اجنع افي ااا منثس اابنفثساا،  مجثهأ

ا.ابنثبمما ا غمث اابا اسثراابفوسوم،ا اا مسا ااثبا اسثرااب اهسمااب ثقطم،اابفوسوم
اابشاا-1 افي اابناثبغم ا اافماا ، اا، ابعسمي ابممي اابشثكا ا منثس،  ابض ي 

ا.اببي ّيتماابن ثفاةا كىااب قث عاابمثانخّيتم  ابمأنياار،ااب كنثمّيتم،اإ قثطااباؤسمااب ض ّيتما-0
 .مفاامّيتماأ اي  سّيتم ابمب ّنتماإبىاأف   اب ياة اّسان طسثرا-89
افياابعمثاما-88 ااثبن ض  سم ااثبن ض  سمانااخذ اابمرثها اابم ما بك اا ابمط عا،

ننثاقساس طياامطاث ث ابسىاابقثائااأاا،اا  اابج امباا يجثبسماابنم كقمااث  ذ ا وضثامه
اابنم جااب كنياابفوسح اسماضه ااثبخض عابنث ااباثو ان ض  يانكما  اابنثقبا، بعااابمرا

ا  اماثطيأ.امعش ا اا نياانااام هث ،ا ابقاااةاابنمموفمابساا ثراهؤاا
 اامطذماناا،ا كباابإهنث اابناثسئاام بسماب كااابنم ج،ا كنينجثفثةاابنم جاابا-89

اافكىاهللاا كسها ا ك ا  س افسماابمبي،اننأااشانماابقاآا،اناا  ااثطكمافياساا ماا  ذ 
 .فيامب مه
ااباو ا-89 افي ا ابمكبسس اابمن سه ا اباثطأ، اابوق ابيا ااثبخكط ا كبا اابش  اا،  ااع

اابمثان ااثبنم ج ااابماا  اااجمنث يبس  ى اخي ا كسه، امس  انث اغيا ا كى ااثمسبم ،ا اا مسا 
اناا غث ا اموكسذ  اا  ذني اابمثانخ اأوسا  ا موكيأ اابنا  نما، ا امهساا اامغاا  يخس 

ا.بكساا ثرااا مشااقسم
نقااااأاانثاس ممها،ا فيام ثسماابنطثااأاج اأااأع ااقسا فقرابكف ابافسنثا اضمه

مشاقيااامبنثاافياابمفمي افيااب ياةاابمب سماس ساغسضثاناافياهكهاابساا ما ااج  ساابن 
ا.اايسااا كهااايماااجكهانثا– نثاقيأاا– بعاا،ا كاةاناا قس،افس 

 

 املصادر واملراجعقائم  

اابقاآااابعان -8
ادمحماه نسيا-9 ااونس ابكس م ا اابن مقبكسم ا م ج ثمه ا  اق ه امثانخه اامبنثمي اا مشاام
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ا ا9999ا-هتاا8999،اابقثهاة،ا ااا  ذنسمابنجكساام كىابكشؤا
اابن كنيااا  ذنسثرا-9 ا اباثونيا اابن مشاقيا ابيا اابمس يا، اابو ا اأبي ا،ابكشيخ ،

ا ابن شاقيااابميا قسراانجنعاسااا ااب كنسما ااا  ذ  او انمش ااضنااأ نث اابمس ة
اا.اا ا8018ا-اهتا8998ابطا ماام بىا،اجسةا–طاعا ثب اابن افما،اابنفممياافيااب مس

اابمب سما-9 ااب ياة ا كى ابا  كنثا ا ثا  اابن مشام اافماااار ا كيا، اغينثا بكس م ا
اجانس اامسبي، اأب ث امثسي اإفساا ااب   سسم، ااب اإلسم اابننكعم ا، اام بى ا8989ابطا م ا-هت
ا. 8009
،اماجنمادمحما بساب ثسياأبياانسة،افك ث اااي بي س،امثانخاابس بمااب اإلسما  ق ط ثا-8

ا ا8081ابقثهاةا،اابطا ماابنثمسم،اماابمأبي ا ابماجنما ابمشابجم
،ا نميااابا كا ي،اماجنمامبسهاأنياافثاس،ابعثاابا  كنثا،امثانخاابش  باا  ذنسما-8

ا. 8009ابطا ماابنثمسما شاةا،اسااااب ك ابكنذييا
ا. 8088،انطا ماابا س ،ابج اسا كي،امثانخااب ابافياا  ذ ا-1
اابن مشاق اا-1 اامبنثا ااب اإلسما اابساا ثر افي ااه اأ  ن ا ا نث امااجن   اابعمثبا، ساا
ا .ا8019،اابطا ماابنثمسمابيا ر:،اابجسيس
اب سسا،اابو اااابنمنساااو انمش اافيانجكم،اابن مشاق اا ا  ذ ابكطمياوساسا-0
ا .9998/اا8/اا1بمثانخا،ا8809

اب ي ماابنفانما،اابخاإل طكيابن مشاق اا ابمثانخاا  ذنيابكس م اا كياو مياا-89
ا. 8011اب ثنمابكعمثبا

او انمش ااضنااأ نث ا،اابن مشاق اا اب ياةاابمب سمابكس م اا نثساابسيااخكيأا-88
ااب مس افي اابنفمميا اساا اابميا قسراانجنع ا ابن شاقيا اا  ذ  ا ا ااب كنسم اابمس ة طاعا،

ا اا8018ا-هتاا8998ابطا ماام بىا،اجسةا– ثب اابن افما
ااب اإلسما-89 اابنخط طثر انع ااب اإلسم اابنخط طثر ا اامش ف  ي - نع  بكن مشام

ا8000 ثب اابعمبابيا راا
ابس ياا-89 ا بساباونا ابكس م ا اابن مشاقيا ان    م ابكنذييا، ااب ك  اساا ابطا ما،

ا. 8019بيا را،اام بى
اب  ساابنافمي،ان ق اابن مشاقيااناااب مما-89  ماابطا،ان ماماابنمثااا  ذنسم،
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ا. ا8009،اابع نراام بى
،ان مامااب بس ثا،ابكس م اابخضااشثيبامب ةادمحمافياابم اااا مشااقياابن ثفاا-88

ا. 9999ا-هتا8999ابطا ماام بىا
ا:ابنجذرا ابن اقعااابعما مسم

ا (8008أغ طسا88)،ا8981اإلسعااآلخاا،ا89088اب سسا،اجانسةا  ثظااب   سسما-
ا.ا98/8/8089اب سساابفثساافيا،انجكمااببانساا  ذنيا-
ا.هتا8999 ث ا،ا999اب سسا،انجكماابمسفأااب   سسما-

 :ابن قعااابعما ميابنا ااابنسيمماابنم اةابساا ثرا او  ااا مشاام

 http://www.madinacenter.com   
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