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 تاريخ األستشراق األلماني في القرنين التاسع عشر والعشرون دراسة تاريخية
 د. زينب عبد الحسن الزهيري

 جامعة بغداد/ مركز إحياء التراث العممي العربي
 المقدمة

يعد موضوع االستشراق موضوعا واسعا ومتشعبا يتناول كل ما لو عالقة بالشرق من حيث المغة واألدب والتاريخ 
التي اىتمت بالدراسات العربية واإلسالمية إذ سبقتيا الوحيدة دين والحضارة وما إلى ذلك، ولم تكن ألمانيا الدولة األوروبية وال

دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وانكمترا وىولندا، لكن األستشراق األلماني امتاز بالموضوعية والعمق وساىم مستشرقوه أكثر 
 لمخطوطات العربية وخاصة كتب المراجع واألصول الميمة. من سواىم بجمع ونشر وفيرسة ا

يسمط بحثي الموسوم الضوء عمى موضوع األستشراق األلماني في القرنين التاسع عشر والعشرون الميالدي من خالل 
صائصو، ثالث محاور رئيسة، اىتم األول منيا بمفيوم ودوافع األستشراق بصورة عامة والثاني نشأة األستشراق األلماني وخ

في حين عرض المحور الثالث جيود بعض المستشرقين األلمان في الدراسات العربية ومنيم عمى سبيل المثال 
 الالحصر)رايسكة، شاخت، فيدمان، كارل بروكممان(. 

 مفهوم األستشراق بصورة عامة
تطمق عمى كل عاِلم غربي ُيعرف األستشراق بأنو عمم الشرق أو عمم العالم الشرقي، وكممة مستشرق بالمعنى العام 

وقد تعددت وتنوعت تعاريفو، اذ عرفو شكري  (1)ييتم بدراسة الشرق أقصاه ووسطو وأدناه، في لغاتو وآدابو وحضارتو وأديانو
النجار: ))بأنو يؤخذ بعدة معان متداخمة ومختمفة، ولعل اىم معنى لمكممة ىو المعنى االكاديمي، أذ تطمق كممة مستشرق 

اوز عمى كل من يتخصص في احد فروع المعرفة المتصمة بالشرق من قريب أو بعيد ويتابع؛ ثمة مفيوم بشيء من التج
، (2)اخر لالستشراق اعم وىو اعتبار االستشراق أسموبا لمتفكير يرتكز عمى التمييز األنساني والمعرفي بين الشرق والغرب((

مو األستشراق بل ىناك عوالم متباينة يحمل كل واحد منيا في حين يذكر رضوان السيد، ))انو لم يعد ىناك عمم واحد اس
عنوان المجال الذي ييتم بو، فاذا كانت مفاىيم الشرق والعالم الثالث والشرق األوسط متباينة وغير عممية فان مفيوم 

 (3)األستشراق صار اليوم كذلك((
ناه، فالشرق بالقياس لنا نحن االلمان يعني ويقول المستشرق االلماني "بارت" ان اسم الشرق قد تعرض لمتغيير في مع

، غير ان المستشرق المعاصر (4)العالم اإلسالمي؛العالم القابع خمف الستار الحديدي كما كان يسمى كذلك في الماضي
 المثير لمجدل "برنارد لويس" فان لو رؤية مختمفة في تحديده لمفيومو اذ يرى ان األستشراق مدرسة من مدارس الرسم أي ان

مجموعة من الفنانين ومعظميم من اوروبا الغربية، زاروا الشرق االوسط وشمال افريقيا ورسموا ما تخيموه بطريقة رومانسية، 
والمفيوم الثاني والذي العالقة لو بالمفيوم األول وىو المفيوم الشائع والذي ينص عمى انو فرع من فروع األكاديمية التي 

الييمنية تدرس الحضارة اإلغريقية، والالتينية تدرس التاريخ والمغة العبرية وان المدرسة بدأت مع عصر النيضة، فالمدرسة 
 . (5)الييمينية تسمى بالدراسات الكالسيكية والمدرسة العبرية بالدراسات األستشراقية، وفيما بعد بدأ االلتفات الى لغات اخرى

، ثم أدرجت 1781وفي فرنسا عام  1779ترا عام وفي ىذا الصدد فأن كممة مستشرق قد ظيرت ألول مرة في انكم
، كما ان ىذا المصطمح قد أصبح فضفاضا نوعا ما بعد دخول (6)1838الكممة في قاموس المجمع العممي الفرنسي عام 

اوروبا في العصر الحديث، اثر الكشوف الجغرافية والثورة الصناعية، اذ استولى األوروبيون مدفوعين بالنزعة االستعمارية 
عمى بمدان ماوراء البمدان العربية واإلسالمية في كال من أفريقيا واسيا وادخموا دراسات لغات وحضارات كثيرة شممت اليند 
والصين واليابان واندونيسيا. . . الخ وتوسع مفيوم األستشراق بالتالي ليشمل لغات ىذه البمدان وحضارتيا، مما دعا الى 

أي من ييتم بدراسة  Arabistionستشراق الكبرى وىو مصطمح "االستعراب"نشأة مصطمح أضيق وأدق ضمن حركة األ
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المسان العربي وحضارة العرب ويطمق عمى جممة الدراسات التي يقوم بيا جميور الباحثين من المستعربين اسم)الدراسات 
 (. 7)العربية(

دراسة الشرق ومعرفتو وفيمو وىو الجامع وعمى الرغم من التباين في مفيومو اال ان المدلول الشامل ليذا المفيوم ىو 
 . (8)المشترك في كل األراء التي ناقشت األستشراق وتتبعت معطياتو ومجاالتو

 
 دوافع وأهداف األستشراق بصورة عامة

كثيرا ما تمتقي الدوافع واألىداف في مسعى ممتد فالدوافع الحقيقية ىي التي تحدد اليدف الذي يسعى اليو الساعون في 
 : (9)تمخصت دوافع األستشراق بما يميقد ن شتى، و مضامي

الدافع الديني الذي يعد من اىم الدوافع ال بل السبب الرئيسي لنشاتو، وقد صاحبو طوال مراحل تاريخو ولم يستطع ان  -1
 في ثالث اتجاىات متوازية تعمل جنبا الى جنب وتتمثل ىذه األتجاىات بماآية يتخمص منو، وكان يسير معو منذ البد

 يمي: 
محاربة اإلسالم والبحث عن نقاط الضعف فيو وابرازىا والزعم بأنو دين مأخوذ من النصرانية والييودية، واألنتقاص  -

 من قيمتو والحط من قدره. 
النصارى من خطره بحجب حقائقو عنيم، واطالعيم عمى مافيو من نقائض مزعومة، وتحذيرىم من خطر آية حم -

 األستسالم ليذا الدين. 
 شير وتنصير المسممين. التب -
ويمكن القول ان اليدف الديني الذي لم يعد ظاىرا األن في الكثير من الكتابات األستشراقية قد اختفى تماما، اال اننا  

في الوقت نفسو نوضح انو ليس حكما عاما عمى جميع المستشرقين، فيناك فريقا من المستشرقين حاول جاىدا األلتزام 
  (11)وانكر عمى الكثير من زمالئو نزواتيم التي انحرفت بيم عن النزاىة العممية. بالحياد والموضوعية 

الدافع العممي الذي ساىم في اقبال بعض المستشرقين الغربيين لألىتمام بدراسة العموم العربية واإلسالمية يدفعيم في  -2
ى ثقافة ىذه األمة وحضارتيا وقد اتخذوا ذلك المعرفة الخالصة لممشرق، والسيما التاريخ العربي اإلسالمي لألطالع عم

من األستشراق عمما قائما بذاتو وعانوا بسببو ما عانوا من متاعب، والبعض من الباحثين يفرق في اعمال المستشرقين 
 بين جانبين: 

األول: جانب األنجازات العممية في الحقول العممية البحتة من مخطوطات ووثائق ومعاجم وفيارس وتحقيق نصوص 
 وغيرىا. 

الكريم والسنة  قرآنالثاني: الجانب اآليدلوجي في طروحاتيم ومنيجيم البحثي عند تناول القضايا المتعمقة بالعقيدة أو ال
النبوية ونظرتيم الى الدين منظومة اإلسالم عموما، فيذه يمكن بسيولة تبيان جوانبيا السمبية والتعسفية الواضحة 

ينطمق من أرضية ثقافتو الخاصة بأسقاطات غير عادلة عند التناول والتقييم ومن والغامضة، فضال عن ان المستشرق 
منطمقات الفكر األوربي نفسو في مراحل تفوقو الى القرن العشرين، وىي مرحمة البرجوازية فاألمبريالية وىكذا يبدو 

 . (11)التقييم يعتمد عمى الزاوية التي ينطمق منيا المقيم ألعمال األستشراق والمستشرقين
وىذه الناحية اإليجابية اليمكن نكرانيا من خالل الجيود واألعمال القيمة التي قام بيا المستشرقون حيث استخرجوىا  

وبحثوىا وتابعوىا متابعة عممية منيجية قويمة، وىي جيود تستحق األشادة بيا عمميا ومن ىذه الجيود كراسي المغات 
 .(12)ة التراث والتأليف فيو والمجموعاتالشرقية والمخطوطات بشتى المغات ودراس

الدافع األستعماري والذي كان لو الدور الكبير في تحديد طبيعة النظرة األوربية الى الشرق وخصوصا بعد منتصف  -3
القرن التاسع عشر وقد استفاد األستعمار من التراث األستشراقي ىذا من ناحية، ومن ناحية اخرى فقد كان لمسيطرة 
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الشرق دورىا في تعزيز مواقف األستشراق وفي مضمونو وقد تمكن األستعمار ان يجند طائفة من الغربية عمى 
المستشرقين لخدمة اغراضو وتحقيق اىدافو في بالد المسممين وىكذا نشأت رابطة رسمية وثيقة بين األستعمار 

يمة ألذالل المسممين واضعاف واألستشراق انساق الييا عددا من المستشرقين من الذين ارتضوا ان يكون عمميم وس
)... واألقبح من ذلك انو توجد جماعة ( 13)شأن اإلسالم وقيمتو، وفي ذلك يقول المستشرق األلماني"استيفان فيمد"

يسمون انفسيم مستشرقين سخروا معموماتيم عن اإلسالم وتاريخو في سبيل مكافحة اإلسالم والمسممين، وىذا واقع 
 المستشرقون المخمصون لرسالتيم بكل صراحة(.  مؤلم البد من ان يعترف بو

 نشأة األستشراق االلماني
 والتكوين: آيات البد

الكريم ألول مرة الى المغة الالتينية  قرآناألستشراق األلماني الى القرن الثاني عشر حين تمت ترجمة الآيات تعود بد
رايموند لول" المولود بجزيرة مايورقة األسبانية بتنفيذ بتوجيو من بطرس المبجل "ريس ديركموني"، وفي القرن التالي قام "

قرارات كنسية بأنشاء مدارس لتعميم المغة العربية، وقد عد البعض ىذه الجيود وماشابييا بانيا ليست استشراقا ألن مقاصدىا 
اوز المرحمة األسطورية لم تكن معرفية بل تبشيرية، وقد حاول كنسيون متنورين مابين القرنين الثاني عشر والرابع عشر تج

افعل من الكفاح العسكري والسياسي والثقافي  أدواتفي مكافحة اإلسالم عن طريق الترجمة البدائية والمشوىة وىي كانت 
 . (14)بين الدينين والثقافتين

 في العالقة بين العرب تأثيرويمكن النظر الى ىذا األستشراق عمى انو عامل ميم ومؤثر في منحى التأثر وال
واأللمان، اذ تأثر اوال ثم آثر تاليا وال يزال يتأثر ويؤثر رغم ما قد يقال انو قد اصبح شيئا من الماضي بفعل قمة الترجمات 

 . (15)عن األلمانية، والتوجو الى األستشراق الفرنسي في مجال الدراسات الجديدة عن كالسيكيات اإلسالم
يقية لتأثر األلمان ثقافيا بالعرب يرجع الى الترجمة المباشرة لمعاني الحقآيات وىنالك وجية نظر اخرى تذكر ان البد

عندما اصدر قسيس من مدينة ىامبورغ يدعى"ىينكممان" الطبعة  1694الكريم الى المغة األلمانية والتي تمت سنة  قرآنال
والغرب، السيما في القرنين  األولى فأيقظ بعممو ىذا اىتمام الغرب باإلسالم والعرب وما قبل ذلك من اتصال بين الشرق

الثالث عشر والرابع عشر الميالدي، وكان طابع األتصال ىذا قد سيطرت عميو الحروب الصميبية والتي انطمقت من المانيا 
نفسيا، وكان يخضع لرقابة شديدة من الكنيسة ولم تظير ابحاث األستشراق الحرة اال من خالل التغيرات الفكرية التي رافقت 

 . (16)الخامس عشر والسادس عشرالقرنين 
الدراسات آيات الى أمير منطقة بفالز، تكون بد (17)وفي ىذا الصدد يمكن القول انو بوصول مخطوطات "بوستل"

م قدم "مانويل تريميموس" وىو ييودي اعتنق الكاثوليكية وارتد  1569العربية في المانيا قد بمغت اولى محطاتيا، وفي سنة 
انتية بحثا في قواعد المغة الكمدانية والسوريانية، كما قدم في السنة نفسيا الترجمة السوريانية لمعيد عنيا الى البروتست

 . (18)الجديد)األنجيل( في صورة مطابقة لممخطوطات التي احضرىا "بوستل" من الشرق والى جانبيا الترجمة الالتينية
يا اقل بكثير عما كان عميو في ىولندا وايطاليا وفرنسا وخالل القرن السابع عشر كان األىتمام بالعربية في المان

وانكمترا، واقتصر األىتمام بو عمى رجال الالىوت في الغالب رغم ندرة ما توافر لدييم من مصادر وكان يتوجب عمى 
طبيبا وقد  "يوخان إليشمان" الذي اقام في ىولندا بوصفو الراغبين بالخوض في ىذا المجال شد الرحال الى الخارج كما فعل

عثر في مكتبة اليدن عمى مخطوط البن مسكويو بترجمة عربية وىو عبارة عن صورة مجازية لحياة االنسان وضعيا 
"سيبس" تمميذ سقراط، وقد كان نصيا األصمي اليوناني يشكل مادة محببة من مواد المطالعة المدرسية وكذلك الوصايا 

( من مدينة 1667-1621وأيضا رجل الالىوت "يوىان ىانيريش ىوتنجر" ) الذىبية الشعرية التي يزعم انيا لفيثاغورس،
زيورخ السويسرية والذي درس في جامعة ىايدلبرج ارتحل ىو األخر إلى مدينة اليدن اليولندية وبذل جيدا كبيرا من اجل 

 . (19)تعمم الفيرسة العربية وتاريخ األدب وقد تضمن كشافو فصال طويال عن المكتبة العربية 
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وشيد القرن الثامن عشر في المانيا ظيور تيارين ثقافيين ومستقمين ومتواصمين في الوقت نفسو ىما؛ تيار 
، وىو تحول كبير في تاريخ األستشراق األلماني عمى وجو الخصوص ظيور (21)الرومانسية، وتيار التاريخانية األكاديمية

وعجيب، فظيرت العاصفة والجموح لمتوصل الى معنى األبداع الرومانسية التي ولدت الميل المفعم الى كل ماىو غريب 
( عن اآلداب 1841-1776والروعة والخيال السحري في ىذا الفضاء الفكري الجديد ظيرت كتابات "ىيردر" الفمسفية )

، وكذلك (21)با((الشرقية واسيامات العرب المسممين في الفمسفة والعموم التجريبية والثقافية اذ ذكر ))كان العرب اساتذة اورو 
قصيدتو الرائعة )نشيد محمد( وكذلك الديوان العربي الشرقي الذي قال  1774كتب الشاعر األلماني الكبير "غوتو" في العام 

فيو: )من يعرف نفسو واالخر يعرف ىنا ايضا ان الشرق والغرب اليمكن ان يفترقا((، والشك ان رؤية غوتو لمعالقة بين 
ميا مع رؤية الكاتب األنكميزي "غبمنكز" المعادية في مقولتو المعروفة ))الشرق والغرب اليمكن ان الشرق والغرب تتناقض ك

 . (22)يمتقيا((
وعمى مشارف القرن التاسع عشر تبمورت المعالم األولى لألستشراق األلماني بمعناه العممي، اذ قام المستشرق 

بالمغة الالتينية، ظل معتمدا حوالي قرنين حتى قيام األلماني اليولندي"توماس اربينوس" بنشر كتاب عن النحو العربي 
بترجمتو الى المغة األلمانية والفيموجيا كما صار معروفا منذ حوالي قرن ىي الركن األول  1791"ميخائيميس" عام 

رن التاسع عشر، فاذا لمتاريخانية االلمانية التي بمغت ذروة ازدىارىا لدى المؤرخين الكبار امثال رانكو ومومسن اواسط الق
كانت الرومانطيقية قد اخرجت النظرة الى الشرق اإلسالمي من دائرة الجداالت الالىوتية فأن التاريخانية التي اعتبرت معرفة 
فقو المغات السامية وغير السامية األساس الموضوعي لممعرفة التاريخية ألمة من األمم، ىي السقف المباشر لعمم التاريخ 

، ولكي ال نبقى (23)لحديث، ولألستشراق الذي ناضل طويال لكي يكون جزءا من ذلك التقميد التاريخي اإلنسانياألوروبي ا
في نطاق التأمالت النظرية نبدأ ىنا بإعطاء صورة عن الوقائع والمساعي المبكرة لتكوين ىذا المجال الذي عرف في ما بعد 

ولوجي لعمل الشرق ىذا ما بزغت غصونو في ألمانيا ميد التاريخية، بل باألستشراق والطريف في ىذا السياق ان الجذر الفي
في فرنسا عمى يد رجل واحد سعى اليو كل المستشرقين األلمان األوائل في الربع األول من القرن التاسع عشر وىو 

سست لمنافسة ( الذي تولى إدارة مدرسة المغات الشرقية الحية في فرنسا والتي تأ1838-1758"سمفستر دي ساسى" )
خبراء بمغاتو وشعوبو وتاريخو إنتاج المؤسسات الجامعية البريطانية العريقة في عمميات الصراع عمى الشرق من خالل 

وجغرافيتو، ولم يعتمد "دي ساسى" عمى كتاب النحو العربي لميولندي "اربيونوس" بل وضع مؤلفا جديدا بنفسو وبالفرنسية 
لعربي، ثم كتب كتابا مدرسيا بعنوان منتخبات من ادب العرب تضمن نصوصا ادبية وتاريخية وليس الالتينية بعنوان النحو ا

استخرجيا من مخطوطات المكتبة الوطنية بباريس وبقي كتاباه ىذان معتمدان لحوالي نصف قرن حتى حمت محميا الكتب 
-1788العربي عنده كال من فرايتاغ )التي الفيا تالمذتو األلمان، وقصد باريس ودي ساسى لدراسة فقو المغة واألدب 

(، فوضع فرايتاغ المعجم العربي الالتيني الذي 1871-1812(، وغوستاف فيمغل )1888-1811(، وفاليشر )1861
الكريم واخرى من صحيح البخارى، وكتاب  قرآنالما زال مستخدما حتى اليوم، في حين قام "فميغل" بنشر طبعة من ال

 . (24)ب كشف الظنون لحاجي خميفوالفيرست ألبن النديم وكتا
 وخالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر ارتبطت نشاطات المستشرقين بالتطورات األقتصادية والسياسية الجديدة

عندما بدأت الرأسمالية تنمو نموا حثيثا وتحول نظام المنافسة الحرة الى نظام األحتكار وتقسيم مناطق العالم الى مناطق 
 تأثيرة وغير مباشرة، واستمزم ىذا التوجو السيطرة عمى مصادر الطاقة والمواقع الستراتيجية مثمما استمزم األمر النفوذ مباشر 

في الثقافة عن طريق تطويعيا وتوجيييا ألرتباطيا بالتاريخ والدين والحضارة من اجل التحكم في بعض اتجاىاتيا المستقبمية 
 . (25)وغيرىا عن طريق مؤسسات البحث العممي والتربوي

ومنذ مطمع القرن العشرين حدث تحول ميم في سياسية الدول األستعمارية بعد امتداد النفوذ األنكميزي والفرنسي 
والصراع عمى تقسيم الدولة العثمانية، فبدأت المانيا في محاولتيا لمد نفوذىا الى الشرق عن طريق انشاء سكة حديد برلين 
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في العالم العربي وذلك بتأسيس شركة ىامبورغ لممالحة في منطقة الخميج العربي عام بغداد وتوسيع نشاطيا التجاري 
وبناء قاعدة تموين ليا في جزيرة ابو موسى، وقد اثار ىذا النشاط حفيظة انكمترا التي بدأت تقف ضد توسيع نفوذ  1915

عالم العربي في نطاق معرفي واستشراقي المانيا وايقاف منافستيا ليا األمر الذي دفع األخيرة الى حصر نشاطيا في ال
وبزوغ الحركات الدينية والقومية ظير  (26)واكاديمي ضيق األفق، ومع سقوط الدولة العثمانية وتأسيس الجامعة اإلسالمية

عددا من المستشرقين االلمان المنفتحين عمى معالجة المشاكل المعاصرة في الشرق األوسط، فمزجوا بين األستشراق 
 . (27)ماسية وكان من ابرزىم؛ماكس فون اوبنيايم، وكارل ىافيرش وغيرىموالدبمو 

اصيب األستشراق األلماني بأنتكاسة كبيرة عند مجيء النازية الى الحكم فترك اغمب المستشرقين البالد وذىب القسم 
يا، وجاءت الحرب العالمية األكبر منيم الى الجامعات األميركية، مما اعطى الدراسات العربية واإلسالمية فييا دفعا قو 

( ليشيد األستشراق األلماني ركودا اخر وبعد انتياء الحرب اخذ يستعيد نشاطو من جديد وىنا حدث 1945-1939الثانية )
شي جديد اال وىو تقسيم المانيا الى قسمين غربية وشرقية، فأصبح األستشراق األلماني يركز عمى الدراسات السياسية 

ماعية والعقائدية وعمى مواضيع حديثة اخرى لم يكن قد عرفيا سابقا وخالل ستينيات القرن الماضي تزايد واألقتصادية واألجت
عدد المستشرقين الذين ادركوا ضرورة األنفتاح عمى موضوعات جديدة وبخاصة في جامعتي برلين وىامبورغ ولقد 

معبد عمى فيموجيا المغات السامية، وىي الوحيدة وصف"أوجين فيرث" حالة األستشراق االلماني بقولو: ))يقتصر محراب ال
التي تحظى من المستشرقين بالبحث الجاد بينما ينشغل التاريخ والدين والقانون اإلسالمي بالحجرات الخارجية لممكان 
المقدس وعمى عتبة ابواب المعبد يقف األقتصاد والتاريخ األجتماعي والجغرافي والحضارة المادية لمشرق األوسط 

 . (28)سالمي((اإل
 1961وتعد جمعية المستشرقين االلمان من ابرز الجمعيات األستشراقية في العالم، اسسيا المستشرق "فاليشر"عام  

في مدينة ىالو عمى غرار الجمعيتين الفرنسية والبريطانية وما زالت حتى يومنا ىذا تواصل نشاطيا في جمع شمل 
بي اإلسالمي ومعرفة كنوزه، وايضا تأسس المعيد األلماني لألبحاث الشرقية في المستشرقين االلمان ودراسة التراث العر 

وىوتابع لمجمعية األستشراقية ويعد اول معيد يتم تأسيسو خارج ألمانيا وأول مدير لممعيد كان "ىانس  1961بيروت عام 
مكتبة ضخمة ويقوم بنشر سمسمة  روبرت رويمر" وفيما بعد تعاقب عمى ادارتو اخرين كان من بينيم مستشرقتين وىو يضم
وكانت دراسة عن الميجة  1964من الكتب تعرف بأسم نصوص ودراسات بيروتية، صدر العدد األول منيا عام 

 . (29)المبنانية
القرن العشرين طرأ تغير جذري عمى الدراسات العربية واإلسالمية في المانيا آال وىو آية ويمكن القول انو بني

الشبان والشابات الذين اخذوا ييتمون بيذا النوع من الدراسات، مما ااستوجب إنشاء جامعات جديدة إذ  التخصص وكثرة عدد
واإلسالمية وان ىذه الجامعات اخذت تيتم فضال عن  جامعة تعنى بالدراسات العربية 25نشاىد اليوم في ألمانيا أكثر من 

ربية المحكية واألدب العربي المعاصر من شعر ونثر، وبالقضايا المواضيع القديمة بالمواضيع الحديثة كدراسة الميجات الع
 السياسية والتيارات الفكرية والمجتمع العربي اإلسالمي. 

 خصائص األستشراق األلماني
 يالحظ المتتبع لحركة األستشراق األلماني انو قد اختص بالمزايا التالية: 

دان األوروبية األخرى وذلك ألن المانيا لم يتح ليا ان تستعمر سياسية أو دينية كاألستشراق في البمآيات لم يخضع لغ -1
البالد العربية اإلسالمية ولم تيتم بنشر الدين المسيحي في الشرق ولذلك لم تؤثر ىذه األىداف عمى دراساتيم وظمت 

لرأي اال ان محافظة عمى األغمب عمى التجرد والروح العممية حتى وان ظير في بعض الدراسات نوعا من األنحراف با
 . (31)ىذا األمر ال يمكن تعميمو عمى الدراسات كميا
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لم تكن دراساتيم عن العرب واإلسالم والحضارة اإلسالمية تتصف بالعداء، وعمى الرغم من وجود بعض المستشرقين   -2
، واراء "فولمرز" الكريم قرآنالذين جاءوا بأراء ال توافق العرب والمسممين كبعض اراء "نولدكو" عن الشعر الجاىمي وال

وتيذيبو، لكنيا كانت محدودة الن األستشراق األلماني لم يعرف مستشرقين جعموا دينيم عداء العرب  قرآنعن ال
واإلسالم بل رافقت دراساتيم روح األعجاب والتقدير ونجد ىذه الروح عند"رايسكو" الذي سمى نفسو "شييد األدب 

دراسة العربية في اوروبا، وكذلك "زيغريد ىونكو" في كتابو )شمس اهلل العربي" والذي يعد واضع األساس المتين ل
تسطع عمى الغرب وغيرىم كثير، وتميز ايضا بطريقتو العممية ومنيجيتو الرصينة التي تتميز بالعمق واألتفاق عمى 

 . (31)الصيغة العممية التقميدية قدر المستطاع، فيو استشراق معرفي فمسفي فيولوجي وفقيي 
 : (32)قدم األستشراق األلماني لمعرب والمسممين خدمات ودراسات كثيرة منيالقد 

منذ القرن الثامن عشر الميالدي، فكان آية نشر النصوص القديمة اذ ظيرت النصوص العربية القديمة محققة بعن -
، ثم ازدىر نشر 1742"ريسكو" أول من نشر معمقة طرفة بن العبد بشرح ابن النحاس مع ترجمتيا الى الالتينية عام 

النصوص في القرن التاسع عشر فنشرت مئات النصوص القديمة األساسية في الشعر العربي القديم وفي المغة واألدب 
والتاريخ والجغرافية، وان مجموع ما نشره االلمان وحدىم يفوق ما نشره المستشرقون الفرنسيون واألنكميز في تحقيق 

يعجز اي مجمع عممي عن نشره، ومن جممة ماحقق عمى سبيل المثال كتاب النصوص ومن حيث الدقة والعدد مما 
معجم البمدان لياقوت الحموي والذي حققو "وستفمد"، ووفيات األعيان ألبن خمكان، وطبقات الحفاظ لمذىبي، وتيذيب 

 األسماء والمغات لمنووي. 
م، وكان "كريستمان" اول من وضع فيرسا فيرسة المخطوطات العربية الموجودة في مكتبات المانيا ومكتبات العال -

، ولعل اعظم اثر ي ىذا الميدان ىو الفيرسة التي وضعيا"المورد" 1631لمخطوطات عربية اقتناىا نبيل الماني سنة 
 االف مخطوط.  11في عشر مجمدات ضخمة وصنف فييا ما يقرب من 

" 1861معجما عربيا التينيا، ثم وضع"فرايتاغ" اول من وضع 1667األىتمام بالمعاجم العربية فكان "يعقوب يوليوس -
معجما مثمو وغيرىم، وكذلك اىتم األلمان بالدراسات في مختمف ميادين الثقافة اإلسالمية فدرس األلمان المغة وشعر 

 القبائل والدراسات األرشادية الشرقية وبعض الدراسات في فن العمارة اإلسالمية. 
 مان في الدراسات العربيةجوانب من بعض جيود المستشرقين األل

 (: 1774-1716يوهان يعقوب ريسكه ) -1
في  1713مستشرق الماني من الرعيل األول وعالم باليونانيات، تعمم ريسكو المغة العربية برغبة قوية عام 

عد ذلك مدينة"ليستك" األلمانية عندما كان يدرس في جامعاتيا وبدون عون من احد تمكن من ان يتقن النحو العربي وتابع ب
اىتماماتو بالمخطوطات العربية، وعندما استوعب كل المطبوعات العربية، وعندما استوعب كل المطبوعات العربية اتجو 
الى البحث في المخطوطات فألتمس من "يوىان كريستوف" مصنف كتاب المكتبة العبرية ان ُيعيرُه مخطوط مقامات 

بنشر المقامة السادسة والعشرين  1737و اليو وقام ريسكو في سنة الحريري والذي كان ضمن مجموعة مخطوطاتو، فارسم
في نصيا العربي مع ترجمة التينية، كما سافر ايضا الى ىولندة بعد عممو ان مكتبة اليدن فييا غنية بالمخطوطات العربية 

، وفي الوقت ذاتو عمل ورغم ظروفو المادية الصعبة اال انو سافر وعمل مصححا في احدى المطابع مقابل السكن والمأكل
عمى المخطوطات العربية فنسخ  1738كمدرس لمغة الالتينية لمطالب اليولنديين في جامعة اليدن، وقد اطمع في عام 

لنفسو قصائد جرير، والمية العرب لمشنفري، وديوان طيمان، وفي السنة التالية نسخ مخطوطة الحماسة لمبحتري، ثم 
 . (33)العبدالمعمقات وخاصة معمقة طرفة بن 

بترجمة مقدمة كتاب )تقويم التاريخ( لحاجي خميفو وىذا الكتاب مؤلف من مقدمة بالمغة  1747وكذلك قام في سنة 
ه، مع ذكر ألىم ما فييا من احداث وفي  1185التركية عن التاريخ اإلسالمي وسرد لمسنوات منذ بدء الخميقة حتى عام 
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اإلسالم، وانو يرى ظيور النبي محمد )ص( وانتصار دينو حدثا ميما من احداث  مقدمتو يقدم ريسكو نظرة واسعة عن تاريخ
التاريخ اليستطيع العقل األنساني ادراك مداىا، ويرى ي ذلك برىانا عمى تدبير قوة اليية قديرة، ويرى ايضا في تولي 

ىو يعتنق التشيع الوارد ي المصادر األمويين لمخالفة والمحن التي توالت عمى انصار عمي )عميو السالم( تدبيرا الييا و 
المتأخرة التي استند عمييا، اذ يرى ان عميا بن ابي طالب ىو األحق بالخالفة بعد النبي مباشرة، وانو حرم حقو في الوراثة 

سنة بسبب الموأمرات ضده، وان عميا ىو احسن امير عرفو العالم اإلسالمي وانو كان شجاعا  24لمخالفة طوال ما يقارب 
دال لكنو اخفق لسوء حظو، وفي صراع عمي مع معاوية يرى ريسكو نموذجا ألنتصار المكر عمى القوة، والشر عمى عا

 . (34)الحق
 (: 1969-1992شاخت ) -2

مستشرق الماني متخصص في الفقو اإلسالمي، درس الفيولوجيا الكالسيكية، والالىوت والمغات الشرقية في جامعتي  
ن مشاىير المستشرقين الذين اىتموا بالمخطوطات العربية الى جانب اىتمامو بالفقو اإلسالمي بروسال وليبستل، وىو يعد م

 : (35)شاخت الى األبواب التاليةإنتاج وعمم الكالم وقد انقسم 
 دراسة المخطوطات العربية.  -1
 تحقيق النصوص المخطوطة في الفقو اإلسالمي.  -2
 دراسات في عمم الكالم.  -3
 قو اإلسالمي. مؤلفات ودراسات في الف -4

 : (36)كذلك فأن "شاخت" حقق في مجال تحقيق النصوص المخطوطة ما يمي
 كتاب الخصاف: "الحيل والمخارج".  -1
 ابو حاتم القزويني: "كتاب الحيل في الفقو".  -2
 كتاب: "اذكار الحقوق والرىون".  -3
 الصحاوي: "كتاب الشفعة".  -4
 الطبري: "كتاب اختالف القياء".  -5

 (: 1956-8186كارل بروكممان) -3
م لعائمة ميسورة الحال من طبقة التجار في مدينة 1868ولد كارل بروكممان في السابع عشر من ايمول عام 

"روستوك"، وقد اعزيت ميولو العممية لوالدتو التي كانت خصبة الفكر وعرفتو بكنوز األدب األلماني، وظيرت موىبتو في 
الى ستراسبورغ لمدراسة وتتممذ عمى يد"نولدكو" ودرس ايضا  1888في عام تعمم المغات بسرعة في المدرسة الثانوية ومضى 

المغة السنسكريتية واألرمنية لدى عالم المغات "ىاينرش ىوبشمان" وجذبتو كذلك دراسة الحضارة المصرية القديمة، وفي شتاء 
ثير، و)اخبار الرسل والمموك( لمطبري وضع العالم "نولدكو" اختبارا لدراسة العالقة بين كتابي)التأمل( ألبن األ 1889عام 

، والى جانب ذلك واصل دراستو 1891فتمكن بروكممان من اجتياز ىذا األختبار وان ينال درجة الدكتوراه في الفمسفة عام 
 وبدافع من "نولدكو" ايضا الترجمة األلمانية لمجزء األول من ديوان"لبيد" التي اتميا"انطوان 1891لمعربية ونشر في عام 

 . (37)ىوبر" ثم اصدر الجزء الثاني من الديوان بالمتن والترجمة
اشتير بروكممان بنشاطو الغزير الذي اتصف بالموضوعية في اغمبو والعمق والشمول والجدة مما جعمو مرجعا ميما 

األدبي، فعد كتابو في التاريخ اإلسالمي واألدب العربي، ولو الكثير من المؤلفات والتراجم وتحقيق المخطوطات في المجال 
الضخم )تاريخ األدب العربي( بأجزائو الخمسة مرجعا ال غنى ألي باحث عنو، ومن مؤلفاتو األخرى ترجمة كتاب ابن 
المقفع في البيان والبالغة، وكتاب عيون األخبار ألبن قتيبة ي اربعة اجزاء، ومختصر تاريخ اآلداب العربية، وقواعد المغة 

يخ اآلداب النصرانية في الشرق، ومالحظات شتى عمى تاريخ اآلداب العربية والمغات المتشابية في العربية ل"سوسين" وتار 
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المغات السامية، والجوىري، وترتيب الحرو اليجائية، واسماء التصغير والتكبير في المغات السامية، ومالحظات شتى في 
 . (38)المغة الكنعانية وغيرىا الكثير

 (: 1928 -1852فيدمن ) -4
في برلين، فوالده جوستاف  1852د "فيدمن" من ابرز مؤرخي العموم، ولد ألسرة مشيورة في العمم في آب من عام يع

فيدمن العالم الفيزيائي واستاذ الفيزياء في جامعات)بازل( و)كارلسوه( في سويسرا، في حين كان جده المو "ايميرد مترلش" 
و فيدمن الى دراسة تاريخ العموم في اإلسالم منذ حصولو عمى دتوراه التأىيل استاذ الكيمياء األول في جامعة برلين، وقد اتج

من جامعة ليستيك وتعمم المغة العربية عمى يد المستشرق المغوي "فاليشر" حتى اتقنيا وجمعت مقاالتو  1876لمتدريس عام 
د احتوى المجمد األول عمى اسيامات ، وق(39)عن تاريخ العموم عند العرب في مجمدين ُطبعت باألوفست في والية: ىمدسم"

العرب في تاريخ الكيمياء، والموازين عند العرب، ومستخمصات من دوائر المعارف العربية، وتعميق عمى عمى فصل بعنوان 
)القول في اليندسة من كتاب ارشاد القاصي لألنصاري(، وفصول في العموم الطبيعية عند ابن سينا، والكتب العربية المؤلفة 

الميكانيكا، وصناعة األالت عند العرب وترجمة ودراسة الفصل الخامس بعمم الحيل في كتاب مفاتيح العموم عن 
لمخوارزمي، وبعض التراجم البييقي، ورسالة الكندي في الفمك، والصمب والحديد عند الشعوب اإلسالمية، في حين ضم 

ابن الييثم ورسالة الحسن بن الييثم عن شكل الكسوف في  المجمد الثاني عمى مقاالت وابحاث تناولت نظرية قوس قزح عند
مقالة  81تاريخ المسكر، وطب األسنان عند المسممين، والدارونيات عند الجاحظ وغيرىا من المقاالت قارب عددىا عمى 

 . (41)وبحث
 

 الخاتمة 
ظائف المالئمة لو وفي يمكن القول ان األستشراق األلماني قد ساىم في توجيو البحث العممي نحو عدد من الو 

مقدمتيا الدراسات المقارنة والتخصصات النادرة التي ترتبط بالشرق، كما في المغات السامية وليجاتيا المختمفة، وايضا في 
تقديم المعمومات الضرورية عن العالمين العربي واإلسالمي والقيام بالدراسات الستراتيجية وتدريب الخبرات وتوزيع 

وم الطبيعية واألنسانية وغيرىا، وتعميق األتصال الحضاري عن طريق التفاىم والحوار وأمكانية بناء التخصصات في العم
 جسر حضاري لألنفتاح عمى روحانية الشرق وافاقو. 

وعمى الرغم من الجوانب األيجابية والمشرقة لموضوع األستشراق والتي قدمت اضافات عممية قيمة لو، فأنو سيبقى في 
مى التمييز بين التفوق العممي التقني لمغرب والتأخر األقتصادي واألجتماعي لمشرق، وىو ما اسيم في عدم جوىره قائما ع

 تصحيح الصورة المتبادلة بين الشرق والغرب والصورة المشوىة التي انطبعت في اذىان الغرب. 
 قائمة المصادر 
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