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َمةُ   ُمَقدِّ
تتميز مكانة املخطوطات من كونها جـزًءا هاًمـا مـن الـرتاث 

ارة العربيـة اإلسـالمية، العريب اإلسالمي الذي قامـت عليـه الحضـ
ودراستها تدفع إىل التعرف عىل أسباب النهوض وعوامله والتطور 
واإلبــداع عنــد العــرب املســلم�، وتلمــس الطريــق الــذي ســلكه 

أصـبحت املخطوطـات  لقـداألقدمون يف مس�ة البناء الحضـاري. 
ـق�، نظـرًا لقيمتهـا العلميـة  محل اهت�م عدد كب� مـن املسترش

 عن كونها جزًءا مه� من الـرتاث العـريب اإلسـالمي والفنية، فضال
العريق. إن االطالع عىل االسترشاق ومناهج املسترشق� وأع�لهم 
يعُد رضورة ملحة لكـل باحـث متخصـص، يطلعـه عـىل السـاحة 
الثقافية التي يتعامل معها، وبالخلفية الفكرية للرصاع الحضـاري 

ـق� تنبـع  مـن بيئـات مختلفـة، مع اآلخر، ك� أن أع�ل املسترش
وثقافات متعّددة، ولـذا يظهـر التبـاين جليًّـا بـ� تلـك األعـ�ل. 
وانطالقًا من هـذا املفهـوم وقـع اختيارنـا عـىل املدرسـة األملانيـة 

ــان،  ـق� األمل ــ�ل املسترشـ ــة أع ـق� يف معرف ــوذج للمسترشـ كنم
 وجهودهم يف خدمة الرتاث العريب اإلسالمي املخطوط.

 السترشاقأوًال: بداية ظهور ا
ــة  ـق� إىل مدرس ـاق واملسترشـ ــث يف االسترشـ ــدى الباح يتص
أكاد�ية تقوم عىل دراسة ثقافة وحضارة أخـرى، مبعنـى اهـت�م 

) مصــطلح Orientalismالغــرب بدراســة الرشــق. واالسترشــاق (
يدل عىل االتجاه نحو الرشق، ويطلق عىل كل من يبحث يف أمور 

فته وتاريخه. ويقصد به الرشق مبفهومه الجغرايف والحضاري وثقا
ـق  ذلك التيار الفكري الذي يهتم بالدراسـات املختلفـة عـن الرش
اإلسالمي، التي تشمل حضـارته وأديانـه وآدابـه ولغاتـه وثقافتـه. 
ـق  وقد أسهم هذا التيار يف صـياغة التصـورات الغربيـة عـن الرش
عامة، وعن العامل اإلسـالمي بصـورة خاصـة، معـربًا عـن الخلفيـة 

 )1(لرصاع الحضاري املحتدم ب� الرشق والغرب.الفكرية ل
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 املسترشقون األملان والرتاث العريب اإلسالمي املخطوط

) هم ج�عة من عل�ء Orientalistsوإذا كان املسترشقون (
الغرب، تخصصوا يف لغات الرشق وعنوا بالبحث فيها، وتخصصـوا 
يف دارسة اللغة العربية، والحضارة العربية وبقضايا العامل العـريب 

مغــايرة ملقولــة "  فــإن رؤيتنــا لالسترشــاق )2(وبالــدين اإلســالمي.
 )3(الرشق أم رومـا.«)" الشه�ة: Kratchkovskyكراتشكوفسيك" (

ــغ" ــارد كيبلن ــدأ "رودي ــة ملب )» Rudyard Kipling( )4(ومناقض
وال تنسـجم مـع «الرشق رشق والغرب غرب وهيهـات أن يلتقيـا 

مفهوم االسترشاق الذي طرحه د. "إدوارد سعيد" يف كتابه الشه� 
أسلوب غريب للسيطرة عىل » رب أن االسترشاق:"االسترشاق" إذ اعت

الرشق وامتالك السيادة عليه. وبأن االسترشاق قد شكل الحضارة 
الرشــقية يف كوكبــة مــن األفكــار "الرشــقية" كاالضــطهاد، واألبهــة 

 )5(الرشقية، القسوة الرشقية، والحواسية الرشقية.
لقــد تباينــت آراء البــاحث� واملــؤرخ� حــول تحديــد بدايــة 

ــ اال  ــارش أي إىل عرص ــرن الع ــه إىل الق ــالبعض يرجع ـاق، ف سترشـ
املعـروف  )6((de Aurillac)الراهب الفرنيس "جرب� دي أورياك" 

بالبابا سلفسرت الثا�، وهو البابا الوحيد الذي تعلم العربية وأتقن 
وبعض اآلخـر  )7(العلوم عند العرب وعىل أيدي العرب يف إسبانيا.

رش. وقد ظهر مفهوم االسترشاق يف أوربا أرجعه إىل القرن الثا� ع
م، ثـم فرنسـا ١٧٧٩يف نهاية القرن الثامن عرش، بدء بإنجلرتا سنة 

ـاق يف قــاموس ١٨٣٨ويف ســنة  )8(م.١٧٩٥ســنة  م أدرج االسترشـ
ــة الفرنســية. ــيالدي  )9(األكاد�ي ــان التاســع عرشــ امل ــدُّ القرن ويُع

 ية.والعرشين عرصا االزدهار الحقيقي للحركة االسترشاق
ويف هذا السياق قام املسترشقون بإنشاء جمعيات للدارسات 
االسترشاقية يف مختلف بلدان أوربا وأمريكا خالل القـرن التاسـع 
ــاريس ســنة  ــة اآلســيوية يف ب عرشــ املــيالدي، فتأسســت الجمعي

م، ثم الجمعية امللكية اآلسيوية يف بريطانيا، وإيرلنـدا سـنة ١٨٢٢
م، والجمعيــة ١٨٤٢ريكيــة ســنة م، والجمعيــة الرشــقية األم١٨٢٣

وكــان املسترشــق النمســاوي  )10(م.١٨٤٥الرشــقية األملانيــة ســنة 
غزيـر  )11((Von Hammer Purgstall)"فون هـامر بپرغشـتال" 

ـق"   ــوز الرشـ ــم "كن ـاقية باس ــة استرشـ ــدر أول مجل ــاج فأص اإلنت
Fundgruben des Orients ) ــرتة ــالل الف ــا خ -١٨٠٨يف فيين

مـن سـورة  ١٤٢ت وجعل شـعارها اآليـة م)، يف ستة مجلدا١٨١٨
م ظهـرت يف ١٨٩٥ويف سـنة  )12(«قل لله املرشق واملغرب» البقرة:

ـاقية. وأصـدرت البعثـة العلميـة  باريس "مجلـة اإلسـالم" االسترش
م، ثـم ١٩٠٦الفرنسية يف املغرب "مجلة العامل اإلسـالمي" يف سـنة 

 سـنة تحّولت هذه املجلـة إىل "مجلـة الدراسـات اإلسـالمية". ويف
م ظهرت "مجلة اإلسالم" األملانيـة.  وظهـرت "مجلـة العـامل ١٩١٠

) رئيس S. Zwemer( )13(اإلسالمي" األمريكية برئاسة القس زو�ر
م. وظهرت "مجلة عـامل ١٩١١املبرشين يف الرشق األوسط يف سنة 

م. وشــهد القــرن التاســع عرشــ ١٩١٢اإلســالم " الروســية يف ســنة 
استرشاقية. حيث عقد يف باريس أول  انعقاد عدة مؤمترات دولية

م، ثــم تــواىل عقــد عديــد ١٨٧٣مــؤمتر دويل استرشــاقي يف ســنة 
 )14(م.١٩املؤمترات االسترشاقية يف أواخر القرن 

ـاق فكريـة فقـد مؤسسـة وبوصفه  أن بعـد تأسـس االسترش
 السياسـة قناعـة رجـال وتعـززت الصـليبية، الحـروب فشـلت

بالقوة.  إخضاعه �كن ال سالمياإل  العامل بأن الغرب، يف والكنيسة
 السـيطرة لتسـهل املسـلم�، أحـوال دراسـة إىل أسـلوب فلجـأوا
ومـن ثـم �كـن  دينـا وعقيـدة. بوصـفه اإلسـالم واحتواء عليهم،

املرشـوع  فكـان عليـه. السـيطرة اإلسالمي وإحكـام اخرتاق العامل
 الغـرب، يف والسـلطة الكنيسـة ب� نابًعا من العالقة االسترشاقي

 لتشـكل خاليـا والبحـوث ومراكـز الدراسـات املعاهد، سستفتأ 
 عـىل الغـرب سـيطرة ضـ�ن اسـتمرار هـو واحـًدا غرًضـا تخـدم
 )15(الرشق.

ـق� أن دور والحقيقـة  بوابـة وهـم-هنـا جـاء مـن املسترش
 الـدافع يحكمهـا تظل دراسات املسترشق� هذا ومع ،-املنرصيّن
إذا مـا  لهـا قيمة ال كلها الدوافع وهذه االسترشاقي، أو التنص�ي،

 ولـو كـان حتى برتاثه، املسلم يربط الذي العقيدة قورنت بدافع
ـق وسـجل حقـه. يف مفرطًـا  ليـون اإليطـايل األمـ�" املسترش
اعرتافًا رصيًحا حيـث كـان يبحـث  )Caetani Leone( )16(كايتا�"

املسـيحي  الـدين مـن انتزعـت رس "املصيبة اإلسالمية" التـي عن
  .أنحاء املعمورة شتى يف تباعاأل  من املالي�

 فقد املخطوط العريب، إىل املسترشق� وقد توجهت هج�ت
قـائالً:  جمعهـم املخطوطـات مـن الهـدف محمـود املقـداد ذكـر

العـرب،  أخـالق يتعرفـوا عـىل أن الفرنسـيون حـاول وهكـذا«
وثقافـات.  معارف من لهم وما وعاداتهم، وتقاليدهم، والرشقي�،

 من جمع أعداد إىل خاصة عامة، والفرنسيون نالغربيو  اتجه لهذا
 ومبرشـون، وتجـار، رهبـان، الغـرض لهذا ُجنِّد املخطوطات. وقد

 واإلسـالمي، العـريب العـامل يف وسـفراء وجواسيس، ودبلوماسيون،
الة،    )17( .»العمل خصيًصا بهذا كُلِّفوا وسّواح، ومستعربون، ورحَّ

 م هـدف١٨٤١ ) يف سـنةJohn Mole( مـول جـون ويؤكـد
 الكفاية فيه مبا نكرر ال وأعدنا فإننا كررنا املسترشق� قائالً: "مه�

واألكـرث  األكـرب، الحاجـة هـو األهـم الرشقية املخطوطات طبع أن
 النقدي العمل يكون أن بالنسبة لدراساتنا، وبعد وإلحاًحا ضغطًا

 قد الطباعة تكون أن األدبيات الرشقية، وبعد عىل مرّ  قد للعل�ء
 للعقـل �كـن فقـط ذلـك بعـد الكتـب، تـداول عمليـة سـهلت

ـق." أعـ�ق إىل فعـالً ينفـذ األورويب أن  ومـن جهتـه يؤكـد الرش
ـق الـــرويس ـ  (Kratchkovsky)"كراتشكوفســـيك"   )18(املسترشـ

 للمسـتعرب قـائالً: "يتـاح البعثـات املسترشق� من تلك هدافأ 
 مـ� أكـرث طريقه عىل منها يلقى ولعله باكتشافات كث�ة، القيام
 هـي أعمـق التـي األخـرى العلميـة املجـاالت يف الباحثون يلقى
 أن يف للتفك� داعي وال الباحث� من عدًدا أكرب وتستدعي ،تنقيبًا
  )19(باملخطوطات". ترتبط إال ال االكتشافات هذه

 األلمان ثانًيا: المسترشقون
 األملا� االسترشاق-٢/١

القرن الثامن عرش  أوائل األملا� إىل الوجود يف برز االسترشاق
 اللغات فتعلموا إىل هولندا، من األملان عدد اتجه امليالدي عندما
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 املسترشقون األملان والرتاث العريب اإلسالمي املخطوط

 جامعاتهم، وأخرجوها علموها يف بالدهم، إىل عادوا وملا الرشقية،
األملـان  العامة. وكان العلـ�ء الثقافة ميدان إىل نطاق التوراة من

توغـل  أن عـدب فعليًـا اشـرتاكًا الدراسـات العربيـة يف قد شـاركوا
العـامل  لغـات تهـتم بدراسـة أوربـا وبـدأت أوربا، قلب يف األتراك

ـاء  العـامل أمـراء واهـتم سياسـية، ألسباب اإلسالمي املسـيحي برش
 اللغات، وقد قام تلك دراسة دعامة يف لبناء املخطوطات الرشقية

ـــاكوب" ـق "كريســـت�ن ج  Christmann Jakob )20(املسترشــ
 العربيـة اللغـة لتـدريس أملانيا يف محاولة أولبم) ١٦١٣-١٥٥٤(

 اقتناها املخطوطات من مختًرصا ملجموعة فهرًسا ووضع ونرشها،
الحـروف العربيـة،  لتعلـيم كتيبـا أيضـا وألف .األملان النبالء أحد

عـىل  للتمـرن العربيـة إىل املرتجمـة اإلنجيـل آيـات بعـض وجمع
 مـن قوالـب يف بنفسـه الحـروف العربيـة أعـد إنـه القراءة، بـل

 للمطبعة. الخشب
ـقي بالعـامل األملـان عالقـة بداية أن عىل املصادر وتش�  الرش

فريدريك الثالث"  الدوق م ح� أرسل"1633سنة  بداية يف كانت
Frederick III حـرب  أثنـاء وجوتروب هولشتاين شل�فيج دوق

 وروسيا فارس رجالً إىل أربعة وثالث� مجموعة تتكون من الثالث�
 الرحلـة ودامـت األتـراك إلمرباطور بفـارس ضـدا مع تتحالف يك

كانـت  وإن منهـا. املرجـو الغـرض تحقق مل ولكنها أعوام، خمسة
 إىل بخاصـة واألملـان أوربا عليه عربت ثقايف جرس إىل إقامة أدت

خـالل  أوربـا يف الفكريـة ساعدت النهضـة الرشقية. وقد الحضارة
تحريـر  دي يفالقرن� السابع عرشـ املـيالدي والثـامن عرشـ املـيال 

 املجـال هـذا يف مقدمتهم قيد، ويف من كل العربية اللغة دراسة
 أملا� مسترشق أولم) ١٧٧٤-١٧١٦( J.Reiske"جاكوب ريسكه" 

اليبـزغ  جامعـة يف العربيـة اللغـة دراسـة عـىل حياتـه وقـف
Leipzig ،ــارت ــن" و"غره -١٧٣٤( )O.G.Tychsen )21تيخس

 بالرشق أملانيا اتصلت وملا Rostock.روستوك  جامعة يفم) ١٨١٥
 عـىل غـراره� وأنشأت وفرنسا، بالنمسا تشبهت وتجاريا سياسيا

 وجمعــت م١٨٨٧ بــرل� ســنة يف الرشــقية للغــات مدرســة
ـق� قـام فقـد ذلك مكتباتها. وفضالً عن يف مخطوطاتها  املسترش

فمـن  املجـالت، وإصـدار واملكتبـات، الجمعيـات بتأسيس األملان
 :نذكر واملجالت الجمعيات

 "مارتن أسسها اإلسالمية، التي األملانية للدراسات الجمعية�١
 م)، وأصدر١٩١٨-١٨٥١(  HartmannMartin   )22(هارمتان" 

 م.١٩١٣اإلسالم" سنة  مجلة "عامل لها
 Heinrich "فاليرش"  أسسها األملانية التي الرشقية الجمعية�2

leberecht Fleischer )سنة هالة مدينة يف م)١٨٨٨-١٨٠١ 
 .م١٨٤٥

 فيسبادن مدينة يف تأسيسها األملانية وكان الرشقية املجلة-٣
Fesbaden  م.١٨٤٧سنة  

 )23(بيكر"  هي�يك الوزير"كارل أنشأها وقد اإلسالم، مجلة�٤
Karl Heinrich Bekker  )الجمعية لصالح م)١٩٣٣-١٨٧٦ 

  م.١٩٢٠سنة  األملانية الرشقية

 A.Fischer )24(فيرش" أ.ا"أنشأه كا" (إسالميات)،يإسالم مجلة"-٥
 م.١٩٢٠يف    Leipzigغ ز اليب مبدينة
-باالسـتع�ر األملا� عـدم ارتباطـه أهم ما �يز االسترشاق إن

 دينية بأهداف يرتبط أو-وفرنسا هولندا يف إنجلرتا الحال هو ك�
لحركـة  واملتتبعوالعمق،  لذلك امتاز باملوضوعية كسواه، تنص�ية

 وهي: مبيزات واضحة اختص أنه االسترشاق يالحظ هذا
 دينيـة أو اسـتع�رية أو سياسـية لغايـات يخضـع أنـه مل-١

 تستعمر أن لها يتح مل أوربية أخرى. فأملانيا بلدان يف كاالسترشاق
يف  الـدين املسـيحي بنرشـ تهـتم ومل اإلسـالمية، أو العربيـة البالد

ـق� دراسـات يف األهـداف هـذه تـؤثر مل لـذلك الرشق.  املسترش
 والـروح غالبًـا التجـرد األغلـب عـىل يف وظلت محافظـة ملان،األ 

بعـض الدراسـات  يف ظهـر وإذا العلميـة عـىل وجـه الخصـوص.
 أمـر فهذا الخطأ أو الرأي يف االنحراف بعض اإلسترشاقية األملانية

 .كلها يف الدراسات تعميمه �كن ال
 واإلسالم العرب عن األملان املسترشق� دراسات تتصف مل -٢

 من بالرغم عدائية بروح العربية يف الغالب – اإلسالمية حضارةوال
العـرب  توافـق ال أتوا بـآراء الذين األملان املسترشق� بعض وجود

تيـودور نولدكـه  آراء كـبعض متامـا خاطئـة بـآراء أو واملسـلم�
T.Noeldeke  ـق� األملـان  الجـاهيل الشـعر عـن شـيخ املسترش

القرآن عن   Vullers.J )٢٥( فولرز جوهان  والقرآن الكريم، أو آراء
 ، معـدودة اآلراء كانـت هـذه لكـن نالحـظ أن وتهذيبه، الكريم

ـق� مل األملا� فاالسترشاق  ناصـبوا اإلسـالم العـداء يعـرف مسترش
دراســاتهم، بــل اتســمت تلــك  يف والتشــويه الــدس وتعمــدوا

عنـد  الـروح هـذه ونجـد واإلنصـاف، اإلعجـاب الدراسات بـروح
 األدب نفسـه "شـهيد سـمى الـذي  J.Reiske" "جاكوب ريسـكه

  George Jacobجـورج جـاكوب"  ونجـدها أيًضـا عنـد" العـريب".
 الوسيط". العرص يف الرشق "أثر كتابه م) يف١٩٣٧-١٨٦٢(

ـق� كانـت -٣  الدولـة مـع طيبـة عالقـات األملـان للمسترش
أملانيـا  دراسـة تـاريخ خـالل وهـذا مـا نستشـفه مـن العث�نيـة
  اإلسالمي. لعاملبا وعالقاتها

األملـان  والباحث يف اإلسترشاق األملا� يستنتج أن املسترشق�
ـاقية بالعلميـة واملوضـوعية، وهـذا ال  اتسمت أنشـطتهم اإلسترش

أن األمر ينطبق عىل كل املسترشق� وأن اإلسترشاق األملـا�  يعني
خال من الطعن والتلفيق واإلفرتاء عىل اإلسالم. فقد ورد يف كتاب 

  Brockelmannلكـارل بـروكل�ن اريخ الشـعوب اإلسـالمية" " تـ
Carl   الكث� من املغالطات  واإلفرتاءات عىل اإلسالم وعـىل نبـوة

النبي محمد (ص)، مقارنة بكتابـه " تـاريخ األدب العـريب" الـذي 
 نال شهرة كب�ة.

 األملا� مل يخضع ألهداف سياسية إن االسترشاقصفوة القول 
 تـورط أملانيـا باالسـتع�ر، وقـد عـدم بسـبب ودينية استع�رية

واتسـمت  والفنـون، واآلداب باآلثـار عكف األملان عـىل االهـت�م
 خصال إىل ذلك العلمية واملوضوعية، ولعل مرد دراساتهم بالروح

 العلمية.  واألمانة والصرب الدقة الذين جبلوا عىل األملان
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 املسترشقون األملان والرتاث العريب اإلسالمي املخطوط

 املخطوطات مجال يف األملان أبرز املسترشق�-٢/٢
ـق� ملعت أس�ء عديدة مـن اهتمـوا  الـذين األملـان املسترش

ـق يف البـاحث� حتى صاروا مراجع لكث� مـن باملخطوطات،  الرش
  اقترصنا عىل ذكر البعض منهم: ونظرا لكرثتهم فقد والغرب،

  Johann Jakob Reiske )٢٦("يوهـان جـاكوب ريسـكه"  -١
ـق  م):١٧٧٤-١٧١٦( ـــا�مسترشــ ـــل األول  أمل ـــن الرعي ـــامل م وع

 بـدأ حيـث أملانيا يف العربية مؤسس الدراسات باليونانيات، يعد
 إىل وانتقـل   Leipzigاليبـزغ  جامعـة يف درس بـتعلم العربيـة،

 بدراسـة ُعنـي العربيـة، ثـم اللغـة لدراسـة Leydeليـدن  جامعة
ومـن أقوالـه املشـهورة  اإلسالمية، العربية والحضارة املخطوطات

 يتـامى عندي أوالد، ولكـن أوالديليس عن املخطوطات قوله: "
 معلقـة من نرش ويَُعَد أول ."املخطوطات بهم وأعني أب، بدون
م. كـ� ١٧٤٢ سنة الالتينية إىل اللغة ترجمتها مع العبد بن طرفة

تاريخ أيب الفداء "املخترصـ يف  )٢٧(رش بالعربية باالشرتاك مع أدلرن
 )٢٨(.مع ترجمة إىل الالتينية أخبار البرش"

ـــتنفلد"  -٢ ـــد وس ـــ�ي فردينان  )F.Wustenfeld.H( )٢٩("ه
) مبقاطعــة Mundenيف منــدن (وســتنفلد ولــد م): ١٨٩٩-١٨٠٨(

هانوفر وتعلـم بهـا ثـم يف بـرل�. ُعـ� أسـتاًذا للعربيـة يف غوطـا 
)Gotha (�الذين اهتموا بدراسةاألملان  يعترب من أبرز املسترشق 

ـقية، حتـى أصـبح أسـتاذا للغـة العربيـة، اللغات  ومؤلفاتـه الرش
 وقد مؤلف. مائتي عن تزيد واسعة شكلت مكتبة باللغة العربية

 مـن نرشه مباكب�ة  ذات قيمة علمية خدمة الرشقية للعلوم أدى
 أهمها: "آثار البالد" للقزوينـي، و"أخبـار ومن القد�ة، املصنفات

تهـذيب «للبكري، و» معجم ما استعجم«و " للمقريزي.مرص قبط
لألزرقــي » تــواريخ مكــة املرشــفة«للنــووي، و» واللغــاتاألســ�ء 

البـن هشـام، » السـ�ة«والفاكهي والفايس وابن ظه�ة وغ�هم، و
ــول«و ــة الرس ــاريخ مدين ــمهودي، و» ت ــذيب «للس ــاب يف ته اللب

بن دريد، ال » االشتقاق«للذهبي، و» طبقات الحفاظ«، و»األنساب
البـن » املعـارف«البـن حبيـب، و» مختلف القبائـل ومؤتلفهـا«و

ليـاقوت الحمـوي، » معجـم البلـدان«و» املشرتك وضـًعا«قتيبة، و
 )٣٠(وكف برصه يف أواخر أعوامه ومات يف هانوفر.

): م١٩٣٠-١٨٣٦(  Theodore Noldeke)٣١(تيودور نولدكه -٣
كـ�  ،غهـامبور  يف العربيـة اللغـة درس شيخ املسترشق� األملـان،

ـف إىل اللغـات  .وبـرل� وليدن اليبزغ وفيينا جامعة يف درس انرص
 جـوتنجن جامعـة يف له� أستاًذاالساميّة والتاريخ اإلسالمي فُع� 

Gottingen  م) ثم يف جامعة ١٨٦٤م) فجامعة كييل (١٨٦١(سنة
 ومـن ،)Karlsruheم) ومـات يف كارلرسـوه (١٨٧٢سرتاسـبورغ (

ـه "القرآن تاريخ"و» حياة النبي محمد«مؤلفاته:  أهم  سـنة نرش
ترتيـب سـور القـرآن  تنـاول فيهـا رسـالة دكتـوراه، م وهـو١٨٦٠

له كتب باألملانية عن ابتدعه.  ترتيبًا لها يجعل أن وحاول الكريم،
 العربية اللغة وبقواعد الجاهيل بالشعر اهتمالعرب وتاريخهم، و 

النحـو «و ،"لعـريبا الشـعر مـن مختـاراتبعنـوان " كتابًـا وأصدر
ترجمها إىل األملانيـة ورشحهـا. ونرشـ » خمس معلقات«و» العريب

أمـراء «يف مجالت الغرب وموسوعاته بحوثًا كث�ة، منها رسـالة يف 

ترجمهــا إىل العربيــة بنــديل جــوزي وقســطنط� زريــق. » غســان
ــع  ــاريج الطــربي«واشــرتك يف اإلرشاف عــىل طب ــه إىل » ت وترجمت

أنسـتاس الكـرميل: مل نجـد بـ� حملـة العلـم األملانية. قـال األب 
ـقية كلهـا  املعارصين من بلغ تحقيقه. كـان يحسـن اللغـات الرش
كالعربية واألراميـة والعربيـة والصـابئية والحبشـية وغ�هـا. ولـه 
تصحيحات وتحقيقات يف هذه األلسنة فضالً عن معرفته بلغـات 

اإليطاليــة الغــرب كاليونانيــة والالتينيــة والفرنســية واإلنكليزيــة و 
 واإلسبانية ولغته األملانية.

ــن  -٤ ــوس ولهوس -١٨٤٤(  Wellhausen Jullius )٣٢(يولي
ــد يف " م):١٩١٨ ــم  ،)وســتفاليا( Hamelin" هــاملنول درس عل

مـارس تـأث�ا  م١٨٧٠، وبحلـول عـام يف جامعة غـوتنغن الالهوت
). مؤسـس التـوراةد القـديم (عميقا عىل الدراسـة الفقهيـة للعهـ

 التاريخ يف دراسة تخصصمدرسة النقد الجذري للكتاب املقدس. 
"اململكــة ألف الكتــاب الشــه� اإلســالمية، فــ والفــرق اإلســالمي

"، الذي أثّر عىل الكتابة التاريخية العربية تأث�ًا العربية وسقوطها
ــة  ــرز يف الدول ـاع األب ــار الرصـ ــ�ًا يف مســائل عــدة، األوىل: اعتب كب
العربية األوىل رصاًعا قوميًا ب� العرب والعجم، وتحديده للحقبـة 

م، ٧٥٠م و٦٣٢املبكرة أو العرص العريب للدولة اإلسـالمية مـا بـ� 
ية. واألمر الثا�: منهجي وهـو اسـتناده تاريخ سقوط الدولة األمو

إىل تاريخ الطـربي ونصوصـه املنقولـة عـن مصـادر أقـدم، ويركـز 
ـه  فتـاريخ الطـربي الكاتب عىل أهمية املسألة املنهجية. دي "نرش

وزمالؤه وتالمذته يف الثلث األخ� من القرن التاسع عرشـ،  "گويه
بعــض أجــزاء الــنص مخطــوط، ألنــه  وقــد اطلــع ولهوســن عــىل

ـق�  استخدمه يف دراسات سابقة. وكان املؤرخون من ب� املسترش
ألنهـا  وابن كث� ابن األث�اعتادوا الرجوع إىل مصادر متأخرة مثل 

ُعرفت أوالً. لذلك كان مهً� من جانب ولهوسـن االهـت�م بِقـدم 
 املصدر ثم بتحليل تركيبه الكتايب.

 م):١٩٥٦-١٨٦٨( Brockelmann  Carl)٣٣(بروكل�ن  كارل-٥
 يف ودرس الثانويـة، املرحلـة العربيـة وهـو يف اللغـة دراسـة بـدأ

(اليونانيـة  الكالسيكية اللغات الرشقية اللغات عن فضال الجامعة
ـق نولدكـه  عىل ودرس والالتينية)،  نـال. Noldekeيدي املسترش

 التـاريخ بدراسـة ُعنـي الفلسفة والالهـوت، الدكتوراه يف شهادة
اإلسـالمية"، لكنـه  الشـعوب تاريخ " هر مؤلفاته:من أش اإلسالمي،

العريب"  األدب و"تاريخ اإلسالم، عىل واالفرتاءات ميلء باملغالطات
 اللغـة يف كتـب ملـا رصـد وفيـهمجلـدات،  سـتة تـرجم يف الذي

مكـان  وبـّ�  ووصفها مخطوطات، من املختلفة العلوم يف العربية
 وصـنف سـعد، ابـن طبقـات من الثامن املجلد وحقق وجودها.

 يف هامبورغ. الرشقية املخطوطات سر فه
 طوطـاتلمخا فهـارس عـىل متفحصـة نظرة ألقينا نحن وإن
ـقالتـي أحصـاها امل العربيـة  .C بـروكل�ن األملـا� كـارل سترش

Brockelmann, الهـام" الضـخم كتابه من األول الجزء يف مطلع 
 دائـرة اتسـاع إزاء مدهوشـ� األدب العريب" فإننا سـنقف تاريخ
 كربيـات الغالبيـة العظمـى مـن يف العربية طوطاتخلما انتشار

 إىل غزارتهـا العـامل املتحرضـ، باإلضـافة يف املعروفـة املكتبـات
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%8A_%DA%AF%D9%88%D9%8A%D9%87&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%8A_%DA%AF%D9%88%D9%8A%D9%87&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%8A_%DA%AF%D9%88%D9%8A%D9%87&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1
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 املسترشقون األملان والرتاث العريب اإلسالمي املخطوط

يف  الفهـارس من الكب� العدد هذا ويدل لدى املتتبع�. امللحوظة
 مـا إىل مـا بالنسـبة نوعـا قـد�ا اليوم أصبح وقد-بروكل�ن ثبت

 بروكل�ن يدركها مل طوطاتلمخأو ا املكتبات من فهارس استجد
 الذي طوطلمخا العريب الرتاث ضخامة عىل-يطلع عليها ومل نفسه
 ) ٣٤(.وراءها يقف

 م): ولد١٩٧١-١٨٩٢(  Ritter Hellmut )٣٥(هلموت ريرت -٦
 هي�يـتش األملا� املسترشق درس عىل يد  م،١٨٩٢ فيفري27 يف

 لفـرتةا برتكيا يف إسطنبول يف األملا� وعاش الجيش عمل يف بيكر،
 مكتبـات يف ما عىل لالطالع الفرصة له أتاح م) م�١٩٤٩-١٩٢٧(

 مـن مهمـة تحقيقـات وله. اإلسالمية كنوز املخطوطات من تركيا
 الـوايف الحسـن األشـعري"، أليب اإلسـالمي� "مقـاالت :أبرزهـا

 البالغة أرسار النوبختي، موىس بن للحسن الشيعة فرق بالوفيات،
 م للعنايـة١٩١٨سـنة  بأملانيـا سـالميةاإل  املكتبة للجرجا�، أسس

أوريـانس  مجلـة كـ� أسـس اإلسالمية، املخطوطات ونرش بحفظ
 م.١٩٤٨سنة  (Oriens)"الرشق" 

م): ١٩٦٩-١٩٠٢(  Josef Schacht )٣٦( شـاخت جوسـيف -٧
 يف لد شاخت يف مدينة راتيبور الواقعة يف أملانيا (حاليا ً بولندا)و 

الدكتوراه من جامعة بريسالو  حاز عىل شهادة م،١٩٠٢ مارس 15
ثـم يف جامعـة فرايبـورغ  اليبـزغوانتقل بعدها للعمل يف جامعة 

 للعمل انتدب ،بريسالو جامعة اللغات الرشقية يف درسالشه�ة. 
فقـه  مـادة لتـدريسم ١٩٣٩يف جامعة القـاهرة كأسـتاذ زائـر يف 

 دائـرة تحريـر هيئـة يف الرسـيانية. شـارك واللغـة العربية اللغة
يعتـرب شـاخت مـن أكـرث  .الثانيـة طبعتهـا يف اإلسـالمية عـارفامل

الوجوه اإلشكالية يف مجال الدراسات اإلسالمية. رغم إتقانه اللغـة 
العربيــة وســفره إىل عــدد كبــ� مــن العواصــم واملــدن العربيــة 
واإلسالمية كالقـاهرة والجزائـر وفـاس وتـونس وإسـطنبول، فـإن 

ب مواقفـه املشـككة بركـائز  بامتياز بسب ً مسترشقاالبعض يعتربه 
الفقه اإلسـالمي. أمـا الـبعض اآلخـر فيعتـرب أن معرفتـه الواسـعة 
بالتاريخ اإلسالمي سـنحت لـه بتقـديم مقاربـة جديـدة ونقديـة 
لنشأة اإلسالم. بدأ شاخت حياته األكاد�ية بالعمل عىل عدد مـن 
املخطوطات العربية ال سي� تلك املوجودة يف القـاهرة. ويف هـذا 

ار قام بتحقيق مخطوطة كتاب "الحيل واملخـارج" للخّصـاف اإلط
م. ويف منتصــف العرشــينات بــدأ ١٩٢٣يف الفقــه اإلســالمي عــام 

اهت�م شاخت بالفقه اإلسالمي حيث اسـتغل موقعـه يف جامعـة 
ــانون ومصــطلحاته  ــه بالق ــورغ وعمــل عــىل تطــوير معرفت فرايب

د�ية عدة التقنية. ويف مطلع الثالثينيات كتب شاخت مقاالت أكا
يف الفقه وعالج مسائل معارصة يف مقالته "الرشـيعة والقـانون يف 

م. غ� أن اهـت�م شـاخت عـاد ليرتكـز ١٩٣٦مرص املعارصة" سنة 
عـىل نشـوء الفقـه حيـث قـام بدراسـة مستفيضـة حـول محمــد 
الشافعي تضمنها كتابه "أصول الفقه املحمدي." ويعتـرب شـاخت 

النبويــة تــم "تأليفهــا" أو  يف هــذا الكتــاب أن معظــم األحاديــث
وضــعها مــع نهايــة القــرن الثــا� هجــري وبدايــة القــرن الثالــث. 

إنهـا ويشكك بصـحة عـدد كبـ� مـن األحاديـث النبويـة ويقـول 
ت لدعم حجج وآراء الفقهاء يف ذلك الوقت. ويـرى شـاخ وضعت

يف ذلك ألنه كان يف مواجهة أهـل  اا محوريً أن الشافعي لعب دورً 
هل األثر من جهة ثانية. ومن هنا يعترب شاخت الرأي من جهة وأ 

أن الحاجة إلعطاء سلطة مطلقة غ� قابلة للنقض أدت إىل إرجاع 
وضــع  ١٩٥٤جميــع األحاديــث إىل النبــي محمــد (ص). ويف عــام 

ــذي مثــل خالصــة  ــه "مقدمــة للفقــه اإلســالمي" ال شــاخت كتاب
 )٣٧(فكره.

 األلمان ثالًثا: إهسامات المسترشقني

 اإلسالمي خطوط العريبالم خدمة يف
 للضـياع، اإلسالمية العربية املخطوطات من العديد تعرضت

 وفـنت حروب من العربية اإلسالمية له الدولة تعرضت ما بسبب
إذ  ،م١٢٥٨ -ه 656سـنة بغداد هوالكو احتالل وغزوات، أشهرها

 حـ� كـذلك دجلـة، نهر يف املخطوطات من اآلالف مئات ألقيت
 م، إذ١٤٩٢ -ه 892  األسـبان سـنة يـد عـىل سـقوط  غرناطـة

هـذه  من سلم أما الذي املخطوطات، من اآلالف عرشات أحرقت
ت، املخطوطـا دور إىل معظمـه نقـل فقـد والنكبـات الكـوارث
 خـالل ثـم الصـليبية، خالل الحروب واملتاحف األجنبية  واألديرة

 معهد املخطوطـات ويقدرها ، العربية للبالد الحديث االستع�ر
 عـن عـرب مـا وخـ� ،مخطوط مالي� ثالثة من يقرب مباالعربية 

 الصـليبيون اسـتوىل منقذ" عنـدما بن املخطوطات "أسامة ضياع
وحرمنا  أخي، وأوالد أوالدي سالمة عيل فهون « قائالً: أرسته عىل

 فإنهـا الكتـب، مـن يل ذهـب مـا إال املـال من ذهب ما ذهاب
حـزازة  ذهابها فإن الكتب الفاخرة، مجلد من آالف أربعة كانت

 .» عشت ما قلبي يف
ـق� جهـود وإذا ما أردنا تقيـيم  طـرح علينـا يجـب املسترش

 كانت تحقيقاتهم مبنية عىل والتساؤالت: هل من األسئلة العديد
 عنـوا وهل قاموا بتحقيقها؟ التي املخطوطات وما علمية؟ أسس

 منهـا حققوا أنهم أم ونبوغهم، املسلم� تفوق ما يظهر بتحقيق
 أهدافهم ال غ�؟ دميخ ما

 العـريب الرتاث مصادر عىل السيطرة األوربيون من متكن لقد
ـق� اإلسالمي، عن طريق ـاق واملسترش  تحقيـق بواسـطة االسترش

الرغم  الرتاثية. وعىل وأهم املصادر أكرب من مجموعة ونرش وطبع
 إالّ أنها والحياد، النزاهة من تقرتب كانت الدراسات بعض أن من
 االحتـواء مظـاهر مـن تبقـى مظهـرًا املقـاييس وبكـل النهاية يف

والتقـويم  التحقيـق من �وذج يف فرض أيضا نجحت وقد الثقايف،
 رتاثلل املعالجة العربية القول إن معظم الكتابات والنقد. و�كن

إىل  النـادر، القليـل يف إال ومل تتجـاوزه الـنهج، هذا عىل سارت قد
نظرهـا،  لوجهـة ومتبنيـة ةمعـرب  عربية ثقافية ركائز إيجاد درجة

 الجامعـات يف وحتـى التي شغلتها الثقافية املواقع عن ومدافعة
 الفكرية للقوالب الخضوع واالحتكام العلمية اليزال واملؤسسات

األوروبيـة.  الجامعـات مـن املسـلمون املثقفـون التـي اكتسـبها
ـق� القول إن آثـار ونستطيع ـاق وإنتـاج املسترش  اليـزال االسترش



  
  
  

 
 
 
 

 

 مقاالت

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 
 ٢٠١٨ يونيو – العدد األربعون – حادية عشرةالسنة ال ٢٥

 

 

 

 املسترشقون األملان والرتاث العريب اإلسالمي املخطوط

 املواجهة تفيدنا يف لن وسوف الثقافية، مواقعنا من كث�ال يشغل
 املشكلة. من الهروب أو واإلدانة مواقف الرفض

ـاقية كنمـوذج األملانيـة للمدرسـة وقع اختيارنا وقد  االسترش
 جهود تلخيص�كن و  العربية اإلسالمية، املخطوطات مع للتعامل

خطـوط فـي� امل اإلسـالمي العـريب نحو الـرتاث األملان املسترشق�
 :يأيت

 املخطوط الرتاث جمع-٣/١
 العربيـة املخطوطـات جمـع عـىل املسترشقون األملان عكف

 تـام وعـي عـىل وكان عملهم يقوم املرشق، بالد يف مكان كل من
 مجـاالت يف شتى غنيًا تحمل تراثًا التي املخطوطات هذه بقيمة

 العلوم واملعرفة. 
 جمعـوا أنهم وربي�األ  املسترشق� باقي عن األملان متيز لقد

ـاء،  اإلهـداءات طريـق واحـد هـو خـالل مـن املخطوطات والرش
طـرقهم  تعـددت والفرنسي�، الـذين اإلنكليز املسترشق� بعكس
 حيث األملان، عن يثبت مل ما وهذا والرسقة. منها االعتداء للجمع

 وبعد قليالً، عرش القرن الثامن مطلع املخطوطات حتى عدد كان
 ال النفيسـة، املخطوطات الرشقية من هائلة كميات دخلت ذلك

 القـرن منتصـف حتـى األملانية املكتبات حوزة يحىص عددها، يف
 أن ذلـك عـىل والرشاء، ومن األمثلـة اإلهداء خالل العرشين من

-١٥١٠( Guillaume postel )٣٨(بوستل الفرنيس غيوم املسترشق
ي جمعها الت املخطوطات لبيع املالية الضائقة م) قد دفعته١٥٨١

ـق إىل مكتبـة  تلـك صـارت ثـم  هايـدلربغ. أثناء أسـفاره يف الرش
 مكتبة برل� ورشاء بأملانيا، دراسة املسترشق� يف نواة املخطوطات

-١٨٠١(    .Petermann      HeinrichJ )٣٩(مـن ه. بيرتمـان 
 القنصل وجلب مخطوط، ألف حوايلالتي كانت تحوي  م)١٨٧٦

 وتـرك ألفـ� ومائـة مخطوطـة، تبـةاملك لتلك دمشق يف الربويس
 القرن أوائل ويف مجلد مكتبة.  ومائة ألفا برل� ملكتبة املسترشق

 Johannكريســتوف  يوهــان اقتنــى عرشــ املــيالدي، الثــامن
Christoph  العربية. للمخطوطاتمكتبة 

 بجمــع ســواهم مــن أكــرث األملــان املسترشــقون أســهم
ـها العربية املخطوطات املراجـع  ي� كتـبوفهرسـتها، ال سـ ونرش

سـبعة  أملانيا يف وجد حيث مكتباتها يف املهمة. وحفظت واألصول
 للكنـائس، تابعة ألًفا عرش واحدى بالبلديات مكتبة ملحقة آالف

 جامعــات تـوبنجن، الوطنيـة ومكتبــات بـرل� مكتبـة وتعـد
ـقية  باملخطوطـات املكتبـات أغنـى مـن وماينس وهايدلربغ، الرش

 يعـود مخطوطـة، ألـف 14 بلغت حويل  العربية، والتي والسي�
 5066وكانـت بـرل�، يف الربوسية الدولة مكتبة ملكية إىل نصفها

 موزعة وهي ) ٤٠( الثانية العاملية الحرب إبان محفوظة مخطوطة
 )١ملحق -(أنظر الجدول )٤١(األملانية.  املدن عىل

تـأيت يف املرتيـة  ميونخ يف البافارية الدولة مكتبة واملالحظ أن
 م مئـة١٩٧٤ سـنة التـي بلغـت ألوىل من حيث عدد مجلـداتهاا

 و 70 ب� يرتاوح عدد منها مجلد، ألف) ١٢٥وعرشين ( وخمسة
 صـنفت العربية، وقـد يف واألدب بالثقافة ألف كتاب تختص 80

ـق العربيـة املخطوطـات فهارس  كريسـتيان مـن طـرف املسترش
 ) ٤٢( .Seyboldسيبولد   فريدريخ

 األملانية ونرشها اللغة إىل العربية تاملخطوطا ترجمة-٣/٢
 املخطوطـات برتجمـة خاصـة عناية األملان املسترشقون أوىل
ـها، فقـد إىل اللغة العربية  مـن العديـد ترجمـت األملانيـة ونرش

 البن (األدب الصغ�) منها: كتاب عديدة مجاالت يف املخطوطات
للثعـالبي،  سـمعت) مـا (أحسـن Rescherريش�  املقفع، وترجم

 يتيمة (مختارات من م. ترجمت١٩١٦ سنة اليربغ يف الذي طبعو 
 أيًضـا ريشسـ� وتـرجم و(املزهـر) للسـيوطي، الدهر) للثعالبي،
هـالل  أليب األشـياء) بقيـة يف (املعجـم منهـا: الكتـب اللغويـة

فايل"  "غوستاف م. وترجم١٩١٥ سنة الرتجمة وطبعت العسكري
Gustav fwell )منهـا:  املخطوطـات مـن عـددم) ١٨٨٩ -١٨٠٨

 أطواق وكتاب ( ، م١٨٦٤سنة  وطبع هشام (الس�ة النبوية) البن
ـي، الذهب)  سـخاو    ادوارد وليلـة، وتـرجم ليلـة وألـف للزمخرش
Sachau E.  عقبـة،  بـن مـوىس مغـازي مـن منتخبـة) (أحاديث

 م) رسالة١٩٢٨-١٨٥٢( Eilhard wiedemannإ. فيدمان  وترجم
 الشـعبت�) ونرشـت بذات تخراج األبعاداس يف رسالة( الفيزياء يف

-Max Meyerhof 1945مـايرهوف  ماكس م. وترجم١٩١٠ سنة
 مـرة ترجمهـا ثـم كتـاب (الصـيدنة) للبـ�و�. مقدمة م)١٨٧٤(

ـق أخـرى  أيًضـا األملـان واهـتم إىل اإلنجليزيـة، كرينـك املسترش
 Kerenko كرينكـو تـرجم فقـد الجغرافية. برتجمة املخطوطات

 يف تحديـد كتـاب بعنـوان وامل�لـك) ط (املسالكمخطو  نًصا عن
 )٤٣(مسافات املساكن. وتصحيح األماكن نهايات

 املخطوطات تحقيق-٣/٣
إىل  املخطوطـات، حفـظ عالوة عـىل األملان املسترشقون عمد

 املخطوطـات وتَُعـّد فهرسـة علميًـا، تحقيًقـا وتحقيقهـارستها فه
 عليهـا يعتمـد التـي من أبرز املؤلفات فيينا يف املوجودة العربية

كبـ�ا مـن  عـدًدا األملان املسترشقون حقق وقد املحققون العرب.
 مـن ) أولJ.Reiskeالعريب. يعترب "ريسكه" ( كتب الرتاث أمهات

 إىل مـع ترجمتهـا النحاس ابن برشح العبد بن طرفة معلقة نرش
 كتـب الـرتاث مـن العديـد ونرشـ م. وتـرجم١٧٤٢سنة  الالتينية
 وتـرجم السادسة والعرشين مـن الحريـري. قامةمنها امل العريب،
م، ١٧٥٤أخبار البرش أليب الفداء سـنة  يف املخترص من األول الجزء

م، ١٧٥٥اليبـزغ  الصـفدي برشـح زيـدون البـن والرسالة الجديـة
اليبـزغ  للميدا� وسبعة أمثال م، 1756"الطغرايئ" اليبزغ  والمية
 مـن ومنتخبات يورسالة الوليد صفي، بن أكثم ومقالة ،م 1758

التاسع  القرن يف النصوص نرش ازدهرت م، ثم١٧٦٥أشعار املتنبي 
 واألدب والشـعر اللغـة النصـوص يف مـن املئـات ونرشـ عرشـ،

 والفلـك والحسـاب والفرق والجرب والفلسفة والتاريخ والجغرافيا
ـه مـا يفـوق وحـدهم األملـان نرشه ما وأن مجموع والطب،  نرش

 )٤٤(ا.معً  نجليزواإل  املسترشقون الفرنسيون
 (الكامـل) للمـربد، Max Vonفـون"   اكس"مـنرشـ  لقـد
 19 استمر يف تحقيقه مدة للطربي الذي وامللوك) الرسل و(تأريخ

 إيفالـد وعكـف " البـ�و�، ومؤلفـات املتواصل، العمل من عاًما
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 املسترشقون األملان والرتاث العريب اإلسالمي املخطوط

 عاًما عرشين فراس نحو أيب ديوان عىل Ewald Wagnerفاغ�" 
 والنقـد يف األدب دارس ألي كـن� وال تحقيًقـا، أكملـه حتـى

ـق� أعـ�ل يتجاهـل أن العربي�  كـارل مثـل كبـار أملـان مسترش
 يف السـبق فضل له العريب" الذي وكتابه" تأريخ األدب بروكل�ن،
 مكتبـات العـامل املخطـوط يف اإلسـالمي بالرتاث العريب التعريف
 املخطوطـات البيبليوغرافيـا وفهرسـة بعلـم وعنـوا جميعهـا.
 )٤٦(مـولر"  وحقـق أوغسـت )٤٥( العربيـة. املعـاجم وتصـنيف

August Muller وحقـق أصـيبعة، أيب البـن األنبـاء" "عيـون 
ــل" ــنة  Flugel  "فلوج ــديم يف س ــن الن ــت" الب ــاب "الفهرس كت

 )٤٧(م.١٨٧٢
ـق� كان  ونرشـ املخطوطـات تحقيـق يف بـارز دور للمسترش
 ينوميـاد العلـوم مختلـف مجـاالت يف العربية القد�ة النصوص
ـقون قَـّدمَ  لقـد املعرفـة.  تحقيـق يف معتـربة جهـودا املسترش

مبيزان  توزن حتى كاملة تعدّ  ال هذه أع�لهم إال أن املخطوطات،
 أع�لهـم نجـد أن قـدمنا ما خالل الصحيح، فمن العلمي املنهج

 إذ الكـرميل مـاري أنسـتاس األب الكـالم هذا أكد متفاوتة. ولقد
 الناس، كسائر والتحقيق، للنقد عرضة علم املسترشق� إن «قال:

إىل  ويبلغ وينبذ، ليظهر الغثاء الصحيح االنتقاد ينتقدوا أن والبد
 لهـؤالء تغتفـر ال هفـوات ولقـد وجـدنا فيتبـع، الحـق صـميم

 نرشـوه ومـا التصـانيف جميع ويف األمم من جميع املسترشق�
 يـدعونا هفواتهم فهذا لجميع نتعرض أن �كننا وال  الكتب من
 وسوء النقل، لسوء ُعرْضةً  نجدهم ولهذا. » ضخم سفر وضع إىل

 علميـة ضـوابط عـن صـفًحا ضـارب� وسوء االستشهاد االقتباس،
 إىل بهـذا يلجـؤون وهـم واملوضـوعية، والتجـرد والدقة كاألمانة

 )٤٨(العربية. الكتب أمهات يف املوثقة غ� الغربية املعلومات

 تاملخطوطا تحقيق املناهج املتبعة يف-٣/٤
 وخاصة الرتاث اإلسالمي املخطوط كتب بتحقيق األملان عني

 " التنزيـل وأنـوار أرسار التأويلمثل " "القراءات القرآنية فن" يف
ـق تحقيـق للبيضـاوي،  القـراءات"و ،"فرايتـاغ" األملـا� املسترش

 داود، أيب البـن املصـاحف"و" خالويـه، البـن " الشاذة يف القرآن
 تحقيـق اإلتقـان" للسـيوطي كتـاب يف و"إبراز الروايات الشـاذة

م) ١٩٣٣-١٨٨٦( Bergstraesser"برغسـرتارس"  األملـا� املسترشق
 يف والضـبط بالدقـة اهـت�مهم هـو عملهـم متيـز أهم مـا ولعّل 

 ومسـلم� كشـيوخ عـرب وأسـاتذة بعلـ�ء واسـتعانوا التحقيق،
 م) ،١٩٠٥ -ه١٣٢٣ عبده  (ت محمد الشيخ مقدمتهم يف األزهر،
"برغسـرتارس"  اخرتنـا فقـد النصوص يف تحقيق ناهجهمم وملعرفة

 متابعـة النصوص، و�كـن تحقيق يف أصول كتاب أول ألف الذي
 البـن "شواذ القـرآن يف مخترص" كتاب تحقيقه خالل من منهجه
 : خالويه

 .وقراءات كل�ت من ضبط إىل يحتاج ما بضبط اهتم-١
 .طرأس تتكون من خمسة فقرة كل فقرات، إىل املنت قسم-٢
 الكلمة يذكر ثم معقوفت�، ب� السطر رقم الهامش يف يذكر-٣

 الخاطئة الكلمة فوق بعضه�، ثم نقطت� أثبتها، ثم التي
 فيها. وردت التي النسخة رمز ويتبعها

 املنت، يف ويصحح النص يف يصحح ال فانه للتصحيح بالنسبة-٤
 تشكيل يف حتى ويصحح

 .التصحيح يف صيغ عدة ويستخدم الكلمة،
 وهو (ب) يف موجود الفاء غ� [5]:مثل النص عىل تعليقات-٥

 الكتاب.  أصل ليس من ولعله يف (أ) الهامش مكتوب عىل
 النسخ ب� املقابلة التالية يف الصيغ يستخدم للسقط بالنسبة-٦

 (أ)  يف موجود غ� :أبو [1]مثل:  والنص
 .(حلقيا) مثل عبارة سقطت قد تكون أن من البد:...    [15]

 .األشعار أو األحاديث النبوية أو القرآنية اآليات يخرج مل-٧
 غ� واألعالم األس�ء من العديد ورد حيث لألعالم يرتجم مل-٨

 .املعا� الغامضة يوضح ومل املعروفة،
 عند نجدها ك� التحقيق يف لعمله مقدمة له نجد مل  -٩

 وأسباب املراد تحقيقه الكتاب أهمية من العرب املحقق�
 لكن ...املخطوط ودراسة التحقيق يف ومنهجه للتحقيق اختياره
 لربجشسرت �هد كتابه مقدمة يف تقديم آلرثر جفري وجدنا
عن  نبذة وجيزة وقدم الكتاب، هذا اختيار يف عمله سبب
 )٤٩(ذلك.

 املقابلة عىل كان يركز منهجه أن نستنتج تقدم ما خالل من
 والنسخ النص ب� الفاتعىل االخت ويعلق النسخ، ب� الدقيقة

 .الكلمة تشكيل يف اختالفهم يف حتى

ةُ   َخاِمتَ

والـرتاث  ون األملـانسترشقاملبعد هذه الدراسة التي تناولت 
 توصـلت إىل اإلسالمي املخطوط (بـ� التحقيـق والتلفيـق) فقـد

 في� يأيت: إيجازها �كن النتائج من جملة
-باالستع�ر تباطهاألملا� عدم ار  أهم ما �يز االسترشاق إن-١

 بأهـداف يـرتبط أو-وفرنسـا وهولنـدا يف إنجلـرتا الحـال هو ك�
 والعمق. لذلك امتاز باملوضوعية كسواه، تنص�ية دينية
 للمخطوطـات تحقـيقهم عنـد األملان املسترشقون استفاد-٢

 املسـلم� ومنـاهج النصـوص الالتينيـة، نرش مناهج من العربية
مقـدمتهم  ويف التحقيـق يف لقواعـدا ووضـعوا التوثيق، يف األوائل

 م)١٩٣٣-١٨٨٦( Bergstraesser"برغسـرتارس"  األملا� املسترشق
 للبـاحث� مرجعـا وصـار املجـال يف هـذا مؤلـف أول وضع الذي

تلـك  قيمـة فعرفـوا امليـدان، هـذا يف العـرب ولذا سـبقوا العرب،
 .وتحقيقها نرشها إىل النصوص، وسعوا

 املخطوطـات بحفـظ جليّة نايةع األملان املسترشقون ُعني-٣
ـها، ثـم وتحقيقهـا وفهرسـتها وترجمتهـا وترميمها وصيانتها  نرش

 .املرحلة تلك يف العرب وفاقوا
 التحقيـق نصـوص ضبط يف األملان منهج املسترشقون متيز-٤
 املسـلم� بـالعرب غالبًا ما يستعينون وكانوا واملوضوعية، بالدقة

ـق�  بعكـس ،الـنص ضـبط يف وأساتذة وعل�ء شيوخ من املسترش
 .املسلم� بالعرب يستعينوا مل الذين األوربي�

ـق� يسجل-٥  يف والجـّدة الحثيـث السـعي األملـان للمسترش
 رضورة إىل يـدفعنا العربيـة اإلسـالمية، مـ� املخطوطـات خدمة
ـها وصيانتها وح�يتها املخطوطات بتلك العناية  وتحقيقها ونرش

 .إذ تشكل تراثنا األصيل
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 املسترشقون األملان والرتاث العريب اإلسالمي املخطوط

 المالحق
 ملانيةاأل  دنامل عىل موزعة) املخطوطات العربية ١ملحق رقم (

 عدد املخطوطات املدينة
 مخطوطة ٨١٤ Berlinبرل� 
 مخطوطة ١٣٦ Bonnبون 

 مخطوطة ٢ Bremen بر�ن  
 مخطوطة ٧١   Darmstadtدارمشتات 

 مخطوطات ٦ Dessauدساو 
 Donauschingenدوناوشنجن

  Dresdenودرسدن 
 مخطوطة ١١

 واحدة مخطوطة Düsseldorfديسلدورف  
 مخطوطتان   Erfurtارفورت 

 مخطوطة ١٧٧ Frankfurtفراكفورت 
 مخطوطة ٢٤   Freiburgفرايبورغ 

 مخطوطة ٢٥  Fuldaفولدا 
 مخطوطتان Giessenغيسن 

 مخطوطة ١٨٧ Gottingenغوتنغن 
 مخطوطة ٣٧ Greiswaldغرايسفالد 

 مخطوطة ٤٧٩  Halle / Saaleسالة  /هالة
 مخطوطة ٦٤٥ Hamburgهامبورغ 

 واحدة مخطوطة Hannover هانوفر
 مخطوطة ٣٢    Harburgهاربورغ  
 مخطوطة ٣١١  Heidelbergهايدلربغ 

 مخطوطة ٦٦ Jena يينا 
 مخطوطة ١٢ Karlsruheكارلرسوي  

 مخطوطة ٣١  Kielوكييل  -Kasselكاسل 
 مخطوطة ٥٧ ٥٧

 مخطوطة ٢٦٤ Leipzigاليبزغ 
 مخطوطات ٥ Lübeckليبك 
 مخطوطات ٩ Mainz ماينز

 مخطوطة ٢٨ Mannheimمانهايم 
 مخطوطات ٣ Marburg -Lahnالن  و ماربورغ
 مخطوطة ٥٨٤ Münchenميونيخ 
 مخطوطة ٤٠٢ Bavariaبافاريا 

 مخطوطات ٦  Oldenburg أولدنبورغ
 مخطوطة ١٥٠ Rostockوروستوك  Paderbornن بادربور 

 مخطوطة ١ Schwerinفرين ش
 مخطوطات ٤ Sigmaringenسيغ�رنغن 
 مخطوطة ١٨٨ Stuttgartشتوتغارت 

 مخطوطة ١٤٦ Trier ترير
 مخطوطة ٩٥ Weimar فا�ار

 مخطوطة ١ Wiesbadenفيسبادن 
 Wolfenbüttelبيتل  فولفن

 Zwickau  وتسفيكاو
 مخطوطة ٤٧

 مخطوطة  ٧٦٤ Tübingenتوبنغن 
 .٧٠-٦٦املرجع السابق، ص  ،ء زيك املحاسنياملصدر: س�

 
 
 

 ) صورة تيودور نولدكه وكتابه تاريخ القرآن٢ملحق رقم (
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 املسترشقون األملان والرتاث العريب اإلسالمي املخطوط

 :الَهواِمُش 
إرشاف ، املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعارصة )١(

، دار الندوة العاملية للطباعة، ٣ط ومراجعة مانع بن ح�د الجهني، 
 .٣٣ه، ص ١٤٢٠الرياض، 

، دار املعارف، هجه وتطورهتحقيق الرتاث العريب منعبد املجيد دياب،  )٢(
 .١٧٦القاهرة، د.ت، ص

(3) Strzygowski (J), Orient order Ronn., Lpz, 1900.  
" كاتب وشاعر Rudyard Kipling) "١٩٣٦- ١٨٦٥( بلنغيك روديارد )٤(

 The Jungle. من أهم أع�له "الهند الربيطانية ولد يف بريطا� وقاص
Book" "األدب  يفبلنغ من أعظم الروائي� يكان ك .١٨٩٤"كتاب األدغال

وبذلك يكون  ١٩٠٧سنة  جائزة نوبل يف األدب حصل عىل  اإلنجليزي
يحصل  ليزيةاإلنج أصغر حائز عىل جائزة نوبل، وأول كاتب باللغة

مع مرور الوقت مع تبدل  بلنغيعليها. تغ�ت سمعة ك
من حوله  اآلراءونتيجة لذلك تفاوتت  واالجت�عية السياسية األحوال

اإلمرباطورية  اسم "نبي جورج أوريلعليه  طلقأ  .القرن العرشين يف
 ".الربيطانية

"Rudyard Kipling", Encyclopædia Britannica Online, 2016. 
Web, 26 févr. 2016, 
http://www.britannica.com/biography/Rudyard-Kipling 

، مؤسسة ١االسترشاق، املعرفة، السلطة، اإلنشاء، ط.، سعيد إدوارد )٥(
 .٣٩، ص ١٩٨٠األبحاث العربية، ب�وت، 

)٦( Gerbert de Aurillac، )ولد يف أورياك  راهب فرنيسم) ١٠٠٣-٩٣٠
من عائلة مجهولة النسب،  ايف فرنس )Auvergneمبقاطعة أوفار� (

انتقل من بلدته إىل أسبانيا ودخل يف صف الرهبان البندكتي� 
Benedictins  ،أوتون األول" باإلمرباطور ثم ارتبط "Othon I  الذي

ثالث" بابا "أوتون ال اإلمرباطور. عينه "ثا�كلفه برتبية ابنه "أوتون ال
فكان أول بابا فرنيس.  Sylvester IIم باسم " سلفسرت الثا�" ٩٩٩سنة 

كانت له معارف يف الهندسة وامليكانيك وعلم الفلك، لذلك اتهم 
 بالسحر. وكان له الفضل يف إدخال األرقام العربية والساعة إىل أوروبا.

Bouillet (M.), Dictionnaire Universel d’Histoire et de 
Géographie, Paris, librairie hachette, 1878, p. 1827.                                                          

 دار العلم للمالي�، ب�وت، ،موسوعة املسترشق�عبد الرحمن بدوي،  )٧(
 .١٧٨ص، م١٩٩٣

م افتتح معهد اللغات الرشقية يف فرنسا واعرتف ١٧٩٥يف سنة  )٨(
 باالسترشاق علَ� قامئَا بذاته.  

 .٣٣، ص املوسوعة امليرسة يف األديان )٩(
االسترشاق والخلفية الفكرية للرصاع محمود حمدي زقزوق،  )١٠(

 .٤٣م، ص ١٩٩٧، دار املعارف، القاهرة، الحضاري
)١١( Joseph Freiherr Von Hammer : de Purgstall ، )١٧٧٤- 

، Graetzيف غراتز  ولدبارون ب�غشتال،   مسترشق �ساوي، م)١٨٥٦
صنف باألملانية برع يف عدة لغات منها العربية والفارسية والرتكية، 

عددا من الكتب: تاريخ الدولة العث�نية وتاريخ اآلداب العربية، ع� 
م، ثم مرتج� يف إسطنبول ومرص ١٧٩٦سكرت�ا يف وزارة الخارجية 

م) حيث جمع أشياء مثينة منها: مومياء ومخطوطات ١٨٠٠-١٧٩٩(
وأحجار مكتوبة باله�وغليفية، وأهداها إىل املكتبة اإلمرباطورية 

 م.١٨٣٥بفيينا. أصبح بارونا ورئيس أكاد�ية فيينا سنة 
Bouillet (M.N.), Op.cit., p. 831. 

 .٦١٣، ص موسوعة املسترشق�الرحمن بدوي،  عبد )١٢(

)١٣( Zwemer, Samuel Marinus) ،1867-الجنسية،  أمرييك، م)١٩٥٢
 Hope) تخرج من كلية األمل  .الرسول إىل اإلسالم أطلق عليه اسم

Collège)  تخرج من  1890 ميشيغان، ويف عاميف  م١٨٨٧سنة
آسيا  املدرسة الالهوتية يف نيو برونزويك. سافر عىل نطاق واسع يف

يف . لندن ، وانتخب زميال للجمعية الجغرافية امللكية منالصغرى
البعثات وأستاذ تاريخ األديان يف جامعة  ع� أستاذ م١٩٢٩ عام

، رئيس 1951 برنستون الالهوتية املدرسة التي درس بها حتى عام
جمعيات التنص� يف الرشق األوسط، يعد من أكرب أعمدة التنص� يف 

 من حديث، أسس معهدا باسمه يف أمريكا لتنص� املسلم�.العرص ال
 ، ومحمد أوم١٩٠٠ المالعرب، مهد اإلس جزيرة أهم أع�له

 م.١٩١٦ املسيح؟
http://answering-islam.org/Books/Zwemer/ 

، دار الوراق، د.ت.، االسترشاق واملسترشقون، السباعي مصطفى )١٤(
 .٣٨-٣٧ص

، مركز البحوث االسترشاقو  اإلسالم ، رعد شمس الدين،الكيال� )١٥(
 .م٢٠٠٦والدراسات اإلسالمية، بغداد، 

)١٦( Leone Caetani ، )أم� ومسترشق إيطايل، اشتهر م)١٩٣٥ -١٨٦٩ ،
بدراسة التاريخ اإلسالمي، نرش "تجارب األمم" البن مسكويه، وألف 

أجزاء)،  ٣أجزاء)، و"دراسات يف تاريخ الرشق" ( ١٠" (اإلسالم"تاريخ 
 وشارك يف تحرير املواد اإلسالمية يف املوسوعة اإليطالية.

Bouillet (M.N.), Op.cit., p. 831.  
، عامل املعرفة، عدد تاريخ الدراسات العربية يف فرنسا، املقدادمحمود  )١٧(

 .٤٥، ص١٩٩٢، ١٦٧
، هو م)١٩٥١-١٨٨٣( ،I. J. Kratchkovskyكراتشكوفسيك" )١٨(

إغناطيوس يوليانوفيتش، من كبار املسترشق� الروس، ولد يف فيلنا 
Vilna م وما ١٩١٧ة عاصمة ليتوانيا القد�ة، بعد الثورة البلشفي

صار مدرسا بجامعة ليننغراد،  من تغي� جذري االسترشاقأصاب 
عبد الرحمن بدوي،  ترجم كتاب "االعتبار" لألم� أسامة بن منقذ.

 .٤٧١-٤٦٥ص ،موسوعة املسترشق�
ومنهج التزوير والتلفيق يف الرتاث  نو املسترشق رسى، طارق )١٩(

 .٢٦، صم٢٠٠٦، مكتبة النافذة، مرص، ١، طاإلسالمي

، مسترشق وفليك أملا�، ولد يف م)١٦١٣-١٥٥٤( ،جاكوب كريست�ن  )٢٠(
م، أهدى ١٥٧٨هايدلربغ، من أصل يهودي، اعتنق املسيحية سنة 

م كتاب "قواعد اللغة العربية"، درس بجامعة ١٥٨٢لزمالئه يف سنة 
م، نرش يف ١٥٨٤هايدلربغ وتخرج منها أستاذا يف اللغة العربية سنة 

 ينية لكتاب "دراسات يف علم الفلك" للفرغا�.م ترجمة الت١٥٩٠عام 
Jakob Christmann. Wikipédia, l'encyclopédie libre. 
Consultée le 9 février, 2016 
de http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jakob_Christ
man.                   

، مسترشق أملا�، عامل )م١٨١٥-١٧٣٤( ،نتيخس غرهارت أولوف  )٢١(
من املؤسس� األوائل لعلم  يعتربباللغة والدراسات العربية، 

املسكوكات اإلسالمية. درس اللغات الرشقية (العربية، العربية، 
اذا يف جامعة ، ع� أستHalleالتامول، الهندوستا�) بجامعة هال 

م ١٨١٥ديسمرب  ٣٠تويف يف  م.١٧٧٨يف سنة  Rostockك روستو 
 مبدينة روستوك.

Oluf Gerhard Tychsen. (2016, février 09). Wikipédia, 
l'encyclopédie libre. Page consultée le 09 février 2016 à 
partir 
de http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Oluf_Gerhar
d_Tychsen.                                   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%84
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 املسترشقون األملان والرتاث العريب اإلسالمي املخطوط

: مسترشق )م١٩١٩-1851( Martin Hartmann ناهارمت مارتن )٢٢(
وتعلم يف جامعتها ثم يف جامعة  Breslauأملا�. ولد يف برسالو 

وع� يف القنصلية م، ١٨٧٤تحصل عىل الدكتوراه يف .  Leipzigغاليرب 
فتعلم العربية وطالت إقامته فكان يتكلم بها  بب�وت،األملانية 

وقام  ١٨٨٧ا لها يف جامعة برل� سنة كبعض أبنائها. وع� مدرسً 
 الرصف«ا. له بالعربية برحالت إىل الرشق فوضع عن كل رحلة كتابً 

التجارة  قانون«و» ية تعلّمها من أيرس السبلوالنحو األملانيان وكيف
 العربية مبرص الصحافة«وكتب باإلنجليزية رسالة عن  »العاماألملا� 

عبد الرحمن بدوي،  تويف بربل�.» م١٨٩٩من عهد ظهورها إىل سنة 
  .١١٦-١١٣، صموسوعة املسترشق�

، )م١٩٣٣-١٨٧٦(  Karl Heinrich Bekker،بيكر يكهي� كارل )٢٣(
، تلقى دراساته يف جامعات لوزان برويسملا� ورجل سيايس مسترشق أ 

إسبانيا والسودان واليونان وتركيا قبل أن  زاروهيدلربغ وبرل�، 
م. شغل منصب وزير الثقافة يف ١٨٩٩يتحصل عىل الدكتوراه يف 

م)، أحد مؤسيس الدراسات ١٩٣٠-١٩٢٥م) ثم (١٩٢١بروسيا (
اسة اللغات األجنبية والتاريخ اإلسالمية الحديثة يف أملانيا، شجع در 

عبد الرحمن بدوي، والثقافة واعتربها وسيلة لتجنب الرصاعات. 
 .١١٦-١١٣، صموسوعة املسترشق�

، مسترشق أملا�، )م١٩٤٩-١٨٦٥( August Fischer، فيرش أوغست )٢٤(
يف جامعة هالة وعضو مجمع فؤاد األول  أستاذامن أهل اليبزغ كان 

ره: "معجم فيرش" قىض أربع� يف جمعه للغة العربية. من أشهر آثا
، دار العلم للمالي�، ب�وت، األعالمالزركيل، . وترتيبه وإعداده للطبع

 .٢٦، ص ١م، ج ٢٠٠٢
، )م١٨٨٠-١٨٠٣( Johann August Vullers ،فولرز جوهان  )٢٥(

مسترشق أملا�، ولد وتويف يف مدينة بون، درس علم الالهوت يف 
م، عاد إىل أملانيا ١٨٣٠وربون (فرنسا) جامعة بون، واصل دراسته بالس

م ذاع صيته ١٨٣٣م واشتغل بجامعة بون كأستاذ خاص. يف ١٨٣١يف 
معلّقة عن املرشق العريب. من أبرز آثاره:  ودراساتهنتيجة أبحاثه 

)، معلقة طرفة ابن م١٨٢٧، بونالحارث بن حلزة برشح الزوز�، (
م)، ١٨٢٧بون، ( ،ريسكه مختارات من تعليقاتة العبد، مع إضاف

، )١٨٣١ون، شذرات عن ديانة زرادشت مرتجمة عن الفارسية (ب
عبد الرحمن  ).١٨٣٢مبادئ النحو العريب، عىل هيئة جداول (بون، 

  .٤٢٠-٤١٩، صموسوعة املسترشق�بدوي، 
 Philologue، فقيه لغوي م)١٧٧٤-١٧١٦( ،هريسك جاكوب )٢٦(

م يف "زوربيك" (ساكس)، ١٧١٦/ ١٢/ ٢٥ يفومسترشق أملا�، ولد 
رس العلوم الطبية تلقى دراساته يف العربية يف اليبزغ وليدن، ثم د

م، ١٧٤٧م، ثم أستاذا يف الفلسفة سنة ١٧٤٦وتخرج طبيبا سنة 
م، عرف بكتاباته عن تاريخ اآلداب ١٧٤٨فأستاًذا يف العربية سنة 

 الرشقية.
Bouillet (M.N.), Op.cit., pp. 1594-1595. 

: J.G.C. Adler م)١٨٣٤-١٧٥٦( جورج كريستيان أدلر جاكوب )٢٧(
وأعد تاريخ أيب الفداء  ،الكتابات الكوفيةعني ب، دا�اريكمسترشق 

فنرشه املسترشق  ،مع ترجمة التينية للطبع(املخترص يف أخبار البرش) 
) واشتهر أدلر مبا كتبه بلغته عن النقود العربية Reiskeريسكه (

وكانت إقامته عىل األكرث يف » تاريخ الدروز«وتاريخها. وله بحث يف 
موسوعة د الرحمن بدوي، عب كوبنهاغن (عاصمة الدا�رك).

 . ٥٩ص، املسترشق�

 .٣٠٣-٢٩٨ه، صساملرجع نف )٢٨(
، مسترشق أملا�، تخرج من م)١٨٩٩-١٨٠٨، (وستنفلد فرديناند )٢٩(

ثم درس يف جامعات أملانيا، تويف يف  Gottingenجامعة جوتنجن 

(هانوفر)، من آثاره: نرش "س�ة ابن  Mundenمدينة موندون 
 .٤٠٢-٣٩٩هشام". املرجع نفسه، ص

 .٤٠٢-٣٩٩، صنفسهاملرجع  )٣٠(
 يف ولد، م)١٩٣٠-١٨٣٦(   Theodore Noldeke ،تيودور نولدكه )٣١(

من أكابر املسترشق� مسترشق أملا�،  ،م١٨٣٦ مارس ٢ يف غهامبور 
» تاريخ القرآن«منها  وتاريخهم،له كتب باألملانية عن العرب ، األملان

نرش يف مجالت ترجمها إىل األملانية ورشحها. و » حياة النبي محمد«و
ترجمها » أمراء غسان«منها رسالة يف  كث�ة،الغرب وموسوعاته بحوثًا 

منتخبات «إىل العربية بنديل جوزي وقسطنط� زريق. وله بالعربية 
» الطربيخ تاري«واشرتك يف اإلرشاف عىل طبع » األشعار العربية

وترجمته إىل األملانية. كان يحسن اللغات الرشقية كلها كالعربية 
فضالً عن معرفته  وغ�ها،مية والعربية والصابئية والحبشية اواألر 

بلغات الغرب كاليونانية والالتينية والفرنسية واإلنكليزية واإليطالية 
 .٥٩٩-٥٩٥نفسه، صاملرجع  واإلسبانية ولغته األملانية.

، مسترشق أملا� م)١٩١٨-١٨٤٤( Jullius Wellhausen، ولهوسن )٣٢(
 و ،"تاريخ الطربي تحقيق" مؤلفاته أبرز منوباحث تورايت، 

اإلسالمية  بالفرق اهت�ماته ومن ،"وسقوطها العربية اإلمرباطورية"
 "والشيعة الخوارج" وم" اإلسال  يف املعارضةاألحزاب " هكتابي تأليف
 محمد تنظيم" كتابه يف وسلم عليه صىل الله الرسول عن وكتب

 ".وجهت إليه التي السفاراتو  محمد" وكتابه "املدينة يف للج�عة
 .٤٠٩-٤٠٨نفسه، ص

 ١٧ يف روستوك مدينة يف ولد، م)١٩٥٦-١٨٦٨( ،كارل بروكل�ن )٣٣(
وعامل لغوي أملا�، أستاذ بجامعة برل�،  مسترشق ،م١٨٦٨ سبتمرب

 )،والالتينية اليونانية( الكالسيكيةاللغات مختص يف اللغات الرشقية و 
قة ب� كتاب "الكامل بدراسة العال  Noldekeه املسترشق نولدككلفه 

يف التاريخ" البن األث� وكتاب "أخبار الرسل وامللوك" للطربي، تحصل 
 .١٠٥-٩٨نفسه، ص م.١٨٩٠عىل شهادة الدكتوراه سنة 

 .٤٦-٤٥، املرجع السابق، صاملقدادمحمود  )٣٤(
)٣٥( Hellmut Ritter )بن قس ، ا، مسترشق أملا�م)١٩٧١-١٨٩٢

املخطوطات  بتحقيق اشتهر مدينة هال بروتستانتي، تلقى تعليمه يف
اإلسالمية، متخصص يف اللغات العربية والفارسية والرتكية. خدم 

عسكري خالل الحرب العاملية األوىل يف العراق وفلسط�  كمرتجم
م ع� أستاذا مساعدا بجامعة هامبورغ. من آثاره: ١٩١٩وإيران. يف 

ة، الدليل املوسوعي حول الطقوس واملعتقدات الصوفية اإلسالمي
)Das Meer der Seele, 1955(،  إسطنبول إىل  نفي ١٩٢٦يف

وعكف عىل  عىل الكنوز األدبية يف مكتبات املدينة القد�ة واطلع
ونرش املقاالت العلمية يف سلسلة  خطوطاتامل دراسة

)Philologika(، 
Josef Van Ess, Im Halbschatten Der orientaliste Hellmut 
Ritter, (1892-1971), Harrassowitz Verlag, 2013.                                                                                                                                    

باحث يف ، ، مسترشق أملا�م)١٩٦٩-١٩٠٢( شاخت جوسيف )٣٦(
له مؤلفات عدة أبرزها "أصول الفقه  العربية واإلسالمية الدراسات

املحمدي" الذي يتناول فيه نشوء الحديث والسنة. أثار شاخت 
املسلم� ألنه يشكك يف صحة األحاديث النبوية ويرى  العل�ءحفيظة 

ب� نهاية القرن الثا�  املمتدةأنها وضعت أو "لفقت" خالل الفرتة 
 ي.وبداية القرن الثالث هجر 

Lewis, Bernard. Obituary, «Joseph Schacht», Bulletin of 
the School of Oriental and African Studies, University of 
London, Vol. 33, No. 2 (1970), pp. 378–381.                                                                                                             

 .م٢٠٠٢، "الدكتور شاخت" ،األعالم ،الزركيلدين خ� ال )٣٧(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%87
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 املسترشقون األملان والرتاث العريب اإلسالمي املخطوط

وفليك ونحوي  ، مسترشقم)١٥٨١-١٥١٠( بوستل غيوم )٣٨(
اللغات كانت أرسته يف غاية الفقر ومع ذلك تعلم  ،فرنيس ودبلومايس

فضالً عن معرفته  يف باريس، اليونانية والعربيةو ينية الالتالكالسيكية ك
زار بلدان  .والربتغاليةاإليطالية واإلسبانية الحديثة كبلغات الغرب 

الرشق القتناء املخطوطات مثل مرص وإسطنبول، وبها تعلم اللغة 
من أهم آثاره كتاب يف النحو العريب صدر عام  العربية والرتكية.

ْ «م و١٥٣٩ ، وفيه يرسم صورة مثالية للمجتمع »كجمهورية الرتُّ
 Deالعث��، وكتاب "الوفاق ب� الناس عىل ظهر الكرة األرضية" 

orbis terrarum concordia  عبد م. ١٥٤٣الذي ظهر سنة
 .١٣٨-١٣٥، صموسوعة املسترشق�الرحمن بدوي، 

Desbillons, nouveaux éclaircissements sur la vie et les 
ouvrages de Guillaume Postel, liège, 1771, in 8.                                                                                                               

 Petermann    Julius Heinrich ،م)١٨٧٦-١٨٠١ان (بيرتمخ هي�ي )٣٩(
اقتنى الكث� من و  ، زار بالد الرشق األد� وإيرانأملا� مسترشق  

نحو «قدس (فلسط�). من آثاره: . كان قنصال ألملانيا يف الاملخطوطات
 Porta» باب اللغات الرشقية« ).١٨٣٧(برل� » اللغة األرمنية

Linguarum Orientalium  وهو نحو موجز ألهم اللغات الرشقية
 اليبزغ( Reisen in Orient» رحالت يف الرشق« ).١٨٤٠(برل� 

» التوراة السامرية«بدأ يف نرش  ، يف مجلدين).١٨٦١- ١٨٦٠
Pentateuchus Samaritanus  �لكنه وما يتلوها)  ١٨٧٢(برل

عبد الرحمن بدوي، . Vullers فولّرزتويف قبل إنجازها فقام بإمتامها 
 .١٤٩، ص موسوعة املسترشق�

Hartmut Bobzin , (2001), "Petermann, Julius Heinrich", 
Neue Deutsche Biographie Vol.20,  p.238.                                                                                                             

 .م٢٠٠٢، "الدكتور شاخت" ،األعالم ،الزركيل الدينخ�  )٤٠(
، مكتبة امللك دراسات يف املخطوطات العربية ،س�ء زيك املحاسني )٤١(

 .٧٠-٦٦، ص١٩٩٩ فهد، الرياض،
 ١٨٥٩( Christian Friedrich Seybold سيبولد خفريدريكرستيان  )٤٢(

تعلم يف جامعة توبنجن واختاره ملك  ،م) مسترشق أملا�١٩٢١-
لتعليمه اللغات الرشقية. وكان يحسن منها  »بدرو الثا�«الربازيل 

 النقط«العربية والعربية والرسيانية والفارسية. ونرش كتبًا عربية منها 
 البن األنباري» العربية أرسار«و من كتب الدروز الدينية» والدوائر

» يف علم التاريخ الش�ريخ«واألنباري = =البن» يف الكنى املنى«و
لألنبا ساويرس ابن املقفع. » إلسكندريةبطاركة ا تاريخ«وللسيوطي 

 م.٢٠٠٢ ، "سيبولد"،األعالم، الزركيل خ� الدين ويف مبدينة توبنجن.ت
wikipedia.org/wiki/Christian_Friedrich_Seybold    

تاريخ حركة االسترشاق، الدراسات العربية واإلسالمية  ،فوكيوهان  )٤٣(
، ٢، تر. عمر لطفي العامل، ط يف أوروبا حتى بداية القرن العرشين

 .٣٤٢، صم٢٠٠٠ ، ليبيا،دار املدار اإلسالمي
م، ١٩٨٠ ، القاهرة،ملعارفا دار، ٤ ط ،املسترشقون العقيقي، نجيب )٤٤(

٢/٤٠٤. 
، االسترشاق يف مكتبة توبنغن العربيةرعاية الدراسات  ،إميل كرومر )٤٥(

 .٣٠-٢٨ص ،األملا�
 ،مسترشق أملا� August Muller) م١٨٩٢- ١٨٤٨( رلو م وغستأ  )٤٦(

ء يف األنبا عيون" أ القيس ابن الطحان، نرشكان يسمي نفسه امر 
"معلقة امرئ القيس" مع رشوح ، وأصيبعة أيب البن "األطباءطبقات 

" "فلوجلمبساعدة  م١٨٧٢و"الفهرست" البن النديم سنة  أملانية،
Flugel .عبد الرحمن ، ٢٦، صاألعالم، الزركيل خ� الدين وروديجر

 .٣٩١-٣٩٠، ص، موسوعة املسترشق�بدوي
 .2/٤٤٧، املسترشقون ،العقيقي نجيب )٤٧(

، دار الفكر، دمشق، منهج تحقيق املخطوطات ،الطباعإياد خالد  )٤٨(
 .١٥، ص ٢٠٠٨

 .٣٤٢املرجع السابق، ص  ،فوكيوهان  )٤٩(
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