
 
 

 ستشراق تطوره ومراحله اال

 الدكتور 
 حسن بن حممد بن علي البارقي

 األستاذ المساعد بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة
 جامعة الملك خالد -كلية الشريعة وأصول الدين

 المملكة العربية السعودية -أبها 



 (حسن بن حممد بن علي البارقي/ الدكتور)                ستشراق تطوره ومراحلهاال

 

 



 (حسن بن حممد بن علي البارقي/ الدكتور)                ستشراق تطوره ومراحلهاال

 

 



 (حسن بن حممد بن علي البارقي/ الدكتور)                ستشراق تطوره ومراحلهاال

 

 



 (حسن بن حممد بن علي البارقي/ الدكتور)                ستشراق تطوره ومراحلهاال

 

 

 ملبحث األولا
 تعريف االستشراق 

                                                 
 مجمع اللغة العربية بالقاهرة .  482/ص 1شرق أنظر المعجم الوسيط في مادة   ) 1)  

  (2 ( www.merriam-webster.com 



 (حسن بن حممد بن علي البارقي/ الدكتور)                ستشراق تطوره ومراحلهاال

 

 

                                                 
 . 28الشرق والغرب، النملة : ص  ) 1)  

وانظر مقالة : مفهوم  www.almaany.comالمعجم الرائد، عن موقع المعاني  ) 2)  

 كتور أنور محمود زناتي على األلوكة الثقافية.االستشراق للد

: مركز المدينة المنورة  مازن مطبقاني على الشبكة اإللكترونية  د. نقالً عن موسوعة ) 3)  

 لدراسات وبحوث االستشراق 

www.medinacenter.org/orientel/02.htmil 

 .6رؤية إسالمية لالستشراق ص  ) 4)  

http://www.almaany.com/


 (حسن بن حممد بن علي البارقي/ الدكتور)                ستشراق تطوره ومراحلهاال

 

 

 

 

 

                                                 
االستداللة والمناظرة ، الميداني، عبدالرحمن حبنكة :: ضوابط المعرفة وأصول  ) 1)  

 هـ .  1419، 5، دارة القلم ، دمشق، ط18ص



 (حسن بن حممد بن علي البارقي/ الدكتور)                ستشراق تطوره ومراحلهاال

 

 

 

                                                 
مجلة جامعة األمير  /)*( ينظر بحثنا المنشور  في الجزائر  بعنوان البعد الديني لالستغراب  

 .147صفحة 38عبد القادر للعلوم اإلسالمية العدد 

  .7الستشراق : أحمد غراب، ص انظر مثالً: رؤية إسالمية ل ) 1) 



 (حسن بن حممد بن علي البارقي/ الدكتور)                ستشراق تطوره ومراحلهاال

 

 

                                                 
، عالم المعرفة ،  16-15تاريخ الدراسات العربية في فرنسا ، د. محمد المقداد : ، ص  ) 1)  

 م . 1992هـ ، نوفمبر  1413المجلس الوطني، الكويت ، جمادى األول ، 



 (حسن بن حممد بن علي البارقي/ الدكتور)                ستشراق تطوره ومراحلهاال

 

 

 بحث الااييامل
 تاريخ االستشراق

                                                 
 . 28انظر : الشرق والغرب، الدكتور النملة : ص  ) 1)  

 . 28لة : ص الشرق والغرب، النم ) 2)  

 انظر السابق نفسه .  ) 3)  

 .27انظر رؤية إسالمية لالستشراق : أحمد غراب ، ص  ) 4)  

 . 27رؤية إسالمية لالستشراق، أحمد غراب ، ص  ) 5)  

 وبحوث االستشراق، مازن مطبقاني،. رة لدراساتوانظر مركز المدينة المن ) 6)  



 (حسن بن حممد بن علي البارقي/ الدكتور)                ستشراق تطوره ومراحلهاال

 

 

                                                 
، واالستشراق والدراسات  65-64ين ، ص العربي ، د. نجالء عز الد العالم  ) 1)  

 .19اإلسالمية . أ. د. عبدالقهار العاني ، ص 

: ماذا يريد الغرب من القرآن ؟ للدكتور عبد الراضي محمد  إلىيمكن الرجوع  ) 2)  

 المستشرقين. بسببعبدالمحسن لمعرفة مدى التحريف الذي لحق ترجمات القرآن 

 ير . ، بتصرف يس32أحمد غراب ص  ) 3)  



 (حسن بن حممد بن علي البارقي/ الدكتور)                ستشراق تطوره ومراحلهاال

 

 

                                                 
        انظر ماذا يريد الغرب من القرآن ؟ الدكتور عبدالراضي محمد عبد المحسن :  ) 1)  

 .13-12ص 

 .32السابق ص   ) 2)  

                1415، 2، ط94منهج أهل السنة والجماعة في الرد على النصارى ص  ) 3)  

دكتور م ، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ، القاهرة وانظرالتراث والمعاصرة لل1995هـ / 

 . 59أكرم ضياء العمري ص 



 (حسن بن حممد بن علي البارقي/ الدكتور)                ستشراق تطوره ومراحلهاال

 

 

 املبحث الاالث
 املراحل واألطوار التي مرت بها الدراسات االستشراقية



 (حسن بن حممد بن علي البارقي/ الدكتور)                ستشراق تطوره ومراحلهاال

 

 

  

  

 

                                                 
راجع في هذا كل : ترجمات معاني القرآن الكريم، عبدهللا الندوي: ، دراسة حول  ) 1)  

ترجمة القرآن الكريم د. أحمد مهنا: وترجمات القرآن إى أين ؟ د. زينب عبد العزيز : واألفكار 

 كاي :.الخاطئة التي ينشرها المستشرقون من خالل ترجماتهم ، موريس بو

 17ماذا يريد الغرب؟ د.عبدالراضي : ص  ) 2)  

راجع على سبيل المثال حجية السنة في التشريع اإلسالمي ، للدكتور مصطفى  ) 3)  

 السبباعي رحمه هللا . 

م (، الذي عكف على  1883-1962كما فعل لويس ماسينون المستشرق الفرنسي )   ) 4)  

 .  الحالج وزندقته ، وبعثها من مرقدها



 (حسن بن حممد بن علي البارقي/ الدكتور)                ستشراق تطوره ومراحلهاال

 

 



                                                 
 .36أحمد غراب، مرجع سابق ص  ) 1)  

بل أصبح تدريس اللهجات العربية يستحوذ على ساعات مساوية للساعات المعتمدة  ) 2)  

، انظر االستشراق المعاصر، ص لتدريس العربية الفصحى خاصة في معاهد أوروبا الغربية 

ت القريبة من حوض . ويحرص المتعلمون للعرببية منهم كثيراً على حكايتها باللهجا141

 البحر األبيض المتوسط وغيرها 



 (حسن بن حممد بن علي البارقي/ الدكتور)                ستشراق تطوره ومراحلهاال

 

 

                                                 
 ، مازن مطبقاني.68انظر االستشراق المعاصر في منظور اإلسالم ص  ) 1)  

 .147مرجع سابق. انظر ص  ) 2)  

، في اليوم الذي احتفلت فيه مصر بتحرير آخر شبر  1982/ ابريل /25تم افتتاحه في   ) 3)  

تراتيجية شاملة مع التركيز على جمع المعلومات الدقيقة من أراضيها ويقوم بعمله ضمن سا

 عن عناصر بُْنية المجتمع المصري خاصة. 

من  www.wata.ccانظر الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب )واتا(  ) 4)  

 . 3/5/2008االنترنت لناصر عبد المجيد الحريري. بتاريخ  علىمقالة 

http://www.wata.cc/


 (حسن بن حممد بن علي البارقي/ الدكتور)                ستشراق تطوره ومراحلهاال

 

 

 

 

 

                                                 
 .152أحمد غراب ، ص  ) 1)  

 153نسه ، ص  ) 2)  

 .159نفسه ، ص  ) 3)  

،. ويالحظ أن مصطلح "األصولية " أخذ حيزاً كبيراً في الخطاب  160السابق ص  ) 4)  

الغربي المعاصر لوصم اإلسالم بما هو مختزن في الذهنية الغربية عن األصوليات العنصرية 

معارك في سبيل اإلله ) األصولية في اليهودية والمسيحية واإلسالم ( في الغرب. راجع مثالً: 

د. فاطمة نصر،  ةلمؤلفته كارمن آرمسترونج أستاذة األديان المقارن بجامعة أكسفورد ، ترجم

 م .  200ود. محمد عناني ، ط: العربية األولى ، سنة 

  . 160أحمد غراب، مرجع سابق ، ص  ) 5)  



 (حسن بن حممد بن علي البارقي/ الدكتور)                ستشراق تطوره ومراحلهاال

 

 

                                                 
 ابق نفسه .نقالً عن الس ) 1)  

 وما بعدها.، 160انظر: أحمد غراب ، مرجع سابق، ص  ) 2)  

 .97العقالنية هداية أم غواية ، عبدالسالم بسيوني: ص  ) 3)  



 (حسن بن حممد بن علي البارقي/ الدكتور)                ستشراق تطوره ومراحلهاال

 

 

                                                 
 السابق نفسه . ) 1)  

لمتوسط، احتوى دراسة األسس الكالسيكية للفكر ا( صفحات من القطع  305يقع في ) ) 2)  

الم مسلمين هم : ابن سحنون ، القابسي ، مسكويه ، الغزالي، التعليمي أو نظرية التعليم عند أع

 .والزرنوجي، وابن جماعة ، وابن خلدون إضافة إلى من عرفوا بإخوان الصفا



 (حسن بن حممد بن علي البارقي/ الدكتور)                ستشراق تطوره ومراحلهاال

 

 

 ملبحث الرابعا
 أهداف االستشراق

                                                 
وعنه حسن  19انظر : ماذا يريد الغرب من اإلسالم، د، عبد الراضي : ص  ) 1)  

 .74المعايرجي : يجرفون الكلم ص 

اإلسالمي في الفكر األوروبي خالل الحروب الصليبية ،  ينظر مثالً : أثر الشرق ) 2)  

م ، هو في األصل  1994هـ / 1415، 1الربيعي ، عبدهللا بن عبدالرحمن:. الرياض : ط

رسالة ماجستير في جامعة اإلمام . والمال، أحمد علي : أثر العلماء المسلمين في الحضارة 

 تاريخ .  وما بعدها ، دار الفكر ، بدون 115األوروبية ، ص 



 (حسن بن حممد بن علي البارقي/ الدكتور)                ستشراق تطوره ومراحلهاال

 

 

                                                 
 انظر مركز المدينة لمنورة لدراسات وبحوث االستشراق ، د. مازن مطبقاني ،  ) 1)  

 . 20انظر : اإلسالم كبديل ، د. مراد هوفمان : ، ص  ) 2)  

انظر : مركز المدينة المنورة، الدراسات وبحوث االستشراق على النت ، د. مازن  ) 3)  

 مطبقاني:.



 (حسن بن حممد بن علي البارقي/ الدكتور)                ستشراق تطوره ومراحلهاال

 

 

 

 

 

                                                 
 .1/216والمتحول ج الثابت : أدونيس  ) 1)  



 (حسن بن حممد بن علي البارقي/ الدكتور)                ستشراق تطوره ومراحلهاال

 

 

 

                                                 
 ، سلسلة كتاب المنتدى .  70اإلسالم لعصرنا ص  ) 1)  

 72السابق ص  ) 2)  

انظر : الشرق األوسط الكبير ) أيديولوجية المشروع االستعماري الجديد( ، عبد هللا  ) 3)  

 م .  2004، أيلول 1، مركز الدراسات الفلسطينية، ط 334الحسن : ص 



 (حسن بن حممد بن علي البارقي/ الدكتور)                ستشراق تطوره ومراحلهاال

 

 

 املبحث اخلامس
 االستشراق بني  دعوى التوقف واحلقائق القائمة 



 (حسن بن حممد بن علي البارقي/ الدكتور)                ستشراق تطوره ومراحلهاال

 

 

 

 

                                                 
سالم والحضارة الغربية ، الفصل الرابع : التغريب في دراسات ينظر مثالً: اإل ) 1)  

 .147، والفصل السادس ص  101المستشرقين ، ص 

 .72السابق : ص ) 2)  

كعادة المستشرقين في محاولة تشويه النماذج العليا لدى البشر وهو منهج سبق إليه  ) 3)  

  أسالفهم اليهود في قتلهم األنبياء ورميهم بالقبائح.

 . طبع دار اشبيليا. 181ص  ) 4)  



 (حسن بن حممد بن علي البارقي/ الدكتور)                ستشراق تطوره ومراحلهاال

 

 

 

 

 

 

                                                 
م بترجمة كاملة بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب،  1997طبعت في عام  ) 1)  

ً أن أكثر كتابها قسس مبشرون . انظر الدكتور  ومركز الشارقة لإلبداع الفكري.. علما

 .151عبدالراضي عبدالمحسن : ماذا يريد الغرب من القرآن ، ص 

من خالل االستعراب أو حب العربية االلتفات إلى االستشراق الروسي  دير بالذكرج ) 2)  

م بناء على 18بدأت أولى األعمال الروسية في مجال االستعراب في القرن  وقد  عند الروس،

مبادرة من القيصر بطرس األول، الذي زار بنفسه أنقاض مدينة بولگار على ضفاف الڤولگا، 

ً فيما بعدوأعطى توجيهاته بنسخ    .بقايا الكتابات العربية المحفوظة هناك، وتم نشرها جزئيا

 .اد للدراسات االستشراقية الحديثةموقع مد انظر

https://www.fisalpro.net/?p=290 



 (حسن بن حممد بن علي البارقي/ الدكتور)                ستشراق تطوره ومراحلهاال

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .184االستشراق المعاصر، مازن مطبقاني ، ص  ) 1)  

 . 72السابق ص  ) 2)  

 دها . وما بع 190انظر : االستشراق المعاصر ص  ) 3)  



 (حسن بن حممد بن علي البارقي/ الدكتور)                ستشراق تطوره ومراحلهاال

 

 

 

 

 

                                                 
 وما بعدها. 194االستشراق المعاصر ، مازن مطبقاني ، ص   ) 1)  

 ينظر السابق نفسه .  ) 2)  



 (حسن بن حممد بن علي البارقي/ الدكتور)                ستشراق تطوره ومراحلهاال

 

 

 املبحث السادس
 ستشراق اجلديداال

 

                                                 
عالم مصري ،  ) 1)  

 " عبدهللا عبد الرحمن الوهبي . 



 (حسن بن حممد بن علي البارقي/ الدكتور)                ستشراق تطوره ومراحلهاال

 

 

 

 

 

 

                                                 
 السابق نفسه .  ) 1)  

 المصدر السابق ، كان هذا في وقت سابق . ) 2)  



 (حسن بن حممد بن علي البارقي/ الدكتور)                ستشراق تطوره ومراحلهاال

 

 



 (حسن بن حممد بن علي البارقي/ الدكتور)                ستشراق تطوره ومراحلهاال

 

 

 اخلامتة

 

 

 

 



 (حسن بن حممد بن علي البارقي/ الدكتور)                ستشراق تطوره ومراحلهاال

 

 

 فهرس املراجع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (حسن بن حممد بن علي البارقي/ الدكتور)                ستشراق تطوره ومراحلهاال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (حسن بن حممد بن علي البارقي/ الدكتور)                ستشراق تطوره ومراحلهاال

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (حسن بن حممد بن علي البارقي/ الدكتور)                ستشراق تطوره ومراحلهاال

 

 


