
1 
 

 االستشراقفي   دروسملخص 

  -4-3-2-1السنة الثالثة ليسانس . دراسات أدبية. الفوج:

 : املفهوم والنشأة -1

 : املفهوم -1-1

الستشراق لفظ على وزن استفعال وهو مركب من السابقة "است" والتي تعني في اللغة العربية  : الغة -أ

أو استخراج شيئإظهار   طلب   ش   الش يء  والشرق    كوقلك  ئمن  املغفرة،  استنتاج  واستعمال واستغفار طلب 

يعني موضع شروق الشمس والذي يعني عكس الغرب وعليه تعني كلمة االستشراق لغة طلب واستظهار ما في  

 الشرق من معارف وثقافات وحضارة. 

ل  دراسة هو  االستشراق    :اصطالحا -ب  وتركيبته وديانته ومعتقداته، وأحواله الشرق  علومالغرب 

ولهجاته ودراسة الطبيعية وحتى والعمرانية البشرية  وعلومها ،تهاوعاد تهاومجتمعا األمم وطبائع لغاته 

الشرقية،  .(1) وأفكارها والعلوم  املعارف  من  االستفادة  أي  معرفي  علمي  لهدف  وهو    وذلك  إيديولوجي  وهدف 

، وقد تعددت تعاريف وتحديدات مصطلح االستشراق  توظيف هذه الدراسات للسيطرة واالستعمار والهيمنة

 وسنلخصها قي ثالث: 

و هو اتجاه  "   Orientalismeاصطالحا يوضع  كمقابل للمصطلح لألجنبي"  الستشراقا    :لّ  التعريف األو

  معرفي ،
 
 يقوم شخص   كل هو   "Orientaliste"  واملستشرق  الغربية،   الجامعات في درسأو حركة فكرية  ت

أو  ب  بين الشائع التعريف هو التعريف بحثه،وهذا أو عنه الكتابة أو وعلومه الشرق  لغات   تدريس دراسة 

 عموما.  املثقفين أوساط

 وهذا والغرب الشرق  بين ومعرفي وجودي  تمييز علي قائم الفكر من  أسلوب االستشراق هو   : تعريف الثاني ال 

 صور  التيواالبداعبة     الفنية األعمال إطاره في ويدخل الشرق  لىع  والنظريات األحكام  بعض إلطالق  قائم النوع

 .من زاوية نظر غربية  الشرق ت 

 عليه،هذا السيادة وبسط الشرق  علي السيطرة إلى يهدف غربي أسلوب هو  االستشراق :الثالث تعريفال

مصطلح  (  2)الية   إمبري  سياسية قوي  عن ناتج االستشراق ،  من النوع ان  نفهم  التعاريف  هذه  خالل  ومن 

قال انه اتجاه، وتارة دراسة أو علم وتارة ثالثة أسلوب فكري .  ختلف في تحديد مفهومه فتارة ي   االستشراق م 

 

 
  37ص اإلنشاء، مؤسسة األبحاث العربية،   السلطة  املعرفة  االستشراق سعيد،  إدوارد -(1)

 11ص  ، 1ط  مصر،  القاهرة، العربية، الثقافة دار االستشراق،  حركة في نظرات مدكور، الحميد عبد  :ينظر  - (2)
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 النشأة  -2-1

التي   اآلراء  بعض  يلي  فيما  ونستعرض  نشأته  تاريخ  تحديد  الى  االستشراق  مفهوم  تحديد  في  االختالف  امتد 

 .سعت الى تحديد  ظهور االستشراق

 الحروب ففي.  م 1251م 1098  -  بين ما ) الصليبية لحروبل يرى أن االستشراق ظهر مع بداية اقو   -1

من  الخصم، عند األحوال ومعرفة التفكير حيث من اآلخر فهم ومحاوالت  احتكاكات تحدث نوع  والحرب 

 . ببعضها الحضارات  احتكاك

 -م 711   قرون سبعة الذي دام     األندلس في   املسلمين تواجدل يرى أن االستشراق ظهر  أثناء  قو    -2

الى    م 1492 باالضافة  تقليد عقيدة ودين وأخالق وفكر  الى  املسحيين  األصليين  األندلس  حيث سعى  سكان 

 ما  وأول  االستشراق  بداية فكانت  منها، لنهل فسعوا  طعمة،األ و  لبسة األو  عارفواملعلوم، وال تقاليد،الو  عاداتلا

 (1) .السابقة أهدافهم لتحقيق وسيلتهم تكون  حتى العربية اللغة تعلم هو إليه عمدوا

  1312عام( 2") الكنس ي ينفي" مجمع قرار حركة فكرية علمية ظهرت بصدور    ل يرى أن االستشراققو   -3

 "باريس  "جامعات في والسريانية والعبرية واليونانية ،  العربية في األستاذية كراس ي من عدد بتأسيس  م

إلى  أفينيون "و " بولونيا"و  "،  رد أكسفو"و باالضافة   إنشاء  مع    الشرقية، اللغات لتدريس  كراس ي إنشاء ".  

 فهم    الشرقية الدراسات مجال في السبق  نبفرنسيحيث كان لل   الشرقية بالحضارات متهت  متخصصة معاهد

 وطنية مدرسة أسس من ل وأو   ،"دوفرانس كوليجـ "ال في والفارسية والتركية العربية للغة كرسيا أقر من  أول 

  لدراسة
 
 في للمستشرقين مؤتمرا استضاف عربي بلد أول  والجزائر ، 1795 سنة الشرقية والحضارات غاتالل

 .شوقي أحمد الشعراء  أمير حضره املؤتمر الذي  الفرنس ي،ثناء االستعمار أ م 1905 سنة العاصمة الجزائر

 : مدارس االستشراق  -2

املدرسة    ونذكر على سبيل املثال:     املستشرقينجنسيات  و بتعدد البلدان    تعددت مدارس االستشراق               

االسبانية،  االيطالية،   ،      املدرسة  األمريكية  املدرسة   ةالبريطاني  املدرسة    ،  ة الفرنسي  املدرسة      املدرسة   ،   

رسة  املد. وسنفصل في هذا الدرس في أشهر هذه املدارس وهي  الهولندية    االملانية،املدرسة      ة،املدرسة  الروسي

 .واملدرسة البريطانية ،الفرنسية

الفرنسيةأوال:   اقية  االستشر في  :  املدرسة  االستشراقية  الفرنسية  املدرسة  السادس  ظهرت  القرن 

مدرستي تأسيس  منذ  االستشراق،  في  ا  هامًّ دوًرا  فرنسا  لعبت  وقد  اللغة   "شارتر "و "ريمس " عشر،  لتدريس 

باريس، في  الدراسات    العربية  معهد  بها  ألحق  والتي  السوربون،  جامعة  في  اإلسالمية  للدراسات  وكرس ي 

 
 81،ص02والوسائل،مجلة االنسان واملجتمع، العدد األصناف- واألهداف املناهج- النشأة االستشراق ريوقي ، ماهية الحليم عبد -(1)
قد في مدينة فيين الفرنسية بين  -(2)  (.1312 - 1311)مجمع فيين هو املجمع املسكوني الخامس عشر في الكنيسة الكاثوليكية. ع 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A
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الفرنسية  ،  اإلسالمية الثورة  ومنذ  وكانت    1789،  الشرقية،  اللغات  مدرسة  هي  جديدة  مؤسسة  نِشئت 
 
أ

تدرس   التي  املعاهدة    -اللغات  تلك  الفصحى    -بموجب  العربية  أ و،  (1)   .والعاميةهي    ه  هذ  أعالم    شهرمن 

 :املدرسة

    :Ernest Renan (1823-1892) أرنست رينان  -1

عام   با   اهتم  بفرنسا،    (بريتاني) بمقاطعة  1823ولد  ماتعلق  وكل  الرشد  ابن  العلمي بأعمال  لبحث 

قبت مدرست العقلي  
 
ل الرشدية  ه،،  وقد  وأقد    باملدرسة   ، العقلية  ابن رشد  بفلسفة  قلنا  الشديد كما  لولعه 

 ألف كتابا ضخما حول ابن رشد وفلسفته. 

   )Louis Massignon (1883 – 1962لويس ماسينيون 2 - 

وأشهرهم؛ فرنسا  مستشرقي  أكبر  من  ماسينيون"  "لويس  مهمة    يعتبر  مناصب  ة  عدَّ شغل  فقد 

العربية، والتركية، والفارسية،  م لويس 
َّ
تعل الفرنسية في شؤون شمال أفريقيا،  كمستشار وزارة املستعمرات 

 ( العراق  في  عنها  التنقيب  في  وشارك  القديمة،  باآلثار  ِني  وع  واإلنجليزية،  في .1908  –  1907واألملانية،  درس 

 ( القديمة  املصرية  األولى  (،1913الجامعة  العاملية  الحرب  الفرنس ي خمس سنوات خالل  الجيش  في     .وخدم 

ج" فَدَرس
َّ
ونشر  "الحال مستفيضة،   

ً
ج" دراسة

َّ
الحال وكذلك "ديوان  الفرنسية،  إلى  ترجمته  مصطلحات  " مع 

و"الصوفية الحالج "،  و"أخبار  عن"الطواسين"،  كتب  كما  سبعين" ،  وعن "ابن  األندلس ي،  سلمان  " الصوفي 

 ."الفارس ي

اقية االنجليزيةثانيا:   سشراق باإلضافة   نجليزية من أهم وأشهر مدارس اال تعد املدرسة اال   :املدرسة االستشر

نفا وإن كانت هذه األخيرة هيمنت على املغرب العربي وشمال أفريقيا،  آة التي فصلنا فيها  لى املدرسة الفرنسي  إ

االنجليزي   املدرسة  العربي والهند، ونشأت  بظهور   قسم  فإن     ة هيمنت على املشرق 
 
العربيةالل   جامعة     في غة 

في      م1632سنة  كمبريدج   العربية  للغة  آخر  ثم   م1636معا     أكسفوردة  جامعثم قسم  تأسست مدرسة  ، 

 . م1916لدراسات الشرقية واألفريقية عام 

الت  سبيل  على  نذكر  االستشراق  في  االنجليزية  املدرسة  رواد  التالية:    مثيلمن   األسماء  الحصر  ال 

مرجليوث صمويل  ) David Samuel Margoliouth داڤيد  جيب(،    م1940-م1858ء  هاملتون   Sir. سير 

Hamilton R. A. Gibb   ، أرثر جون أربري Arthur John Arberry ( م1969-م1905ء  ، )برنارد لويس Bernard 

Lewis 1916نذكر املدرسة هذه  أعالم  شهرمن أو جون فردريك لويس، و ،  م: 

  (م1736-م1697) George Sale جورج سيل1-

 
 34، ص1987دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد   ، 2سلسلة الثقافة املقارنة "االستشراق"، ج ،  روبير منتران   - (1)

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AF%D8%A7%DA%A4%D9%8A%D8%AF_%D8%B5%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D9%85%D8%B1%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AB
https://www.marefa.org/%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%AC%D9%8A%D8%A8
https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D8%B1_%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%B3%D9%8A%D9%84
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،في أسرة متعصبة للدين املسيحي، تعلم العبرية في  م1697سنة    في لندن    جورج سيلاملستشرق    ولد

ثم   القانون واشتغل محاميا،  يد معلم من سوريا    صغره درس  العربية على  أعماله  ،  تعلم  أبرز  ترجمته  من 

 . ملعاني القرآن الكريم 

  Sir Thomas Walker Arnold (1864-1930) توماس واكر أرنولد - -2

بدأ حياته العلمية في جامعة كامبردج حيث أظهر حبه للغات  في لندن  1864 أبريل 19هو من موليد   

 
ً
أستاذا عمل  ثم  العربية،  عام  فتعلم  وفي  الهور،  جامعة  في  للفلسفة   1904  

ً
أمينا ليصبح  لندن  إلى  عاد  م 

 ملكتبة إدارة الحكومة الهندية التابعة لوزارة الخارجية البريطانية 
ً
  1909، واختير عام    مساعدا

ً
م ليكون مشرفا

بريطانيا، في  الهنود  الطالب  على   
ً
املوسوعة    عاما تحرير  هيئة  عضوية  فيها  شارك  التي  العلمية  املهام  ومن 

م،  1916التحق بمدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية بجامعة لندن بعد تأسيسها عام  ،ثم  اإلسالمية التي  

عام   املصرية  الجامعة  في   
ً
زائرا  

ً
أستاذا كتاب  م1930عمل  نذكر:  أعماله  ومن  تاريخ  ا"،  اإلسالم:  إلى  لدعوة 

العقيدة اإلسالمية"ان "اتشار  الثقافة اإلسالمية ، وكتاب  في  التصويري  الفن  ، دراسة ملكانة  في اإلسالم    لرسم 

بع أول مرة سنة 
 
 . 1930جوان  9يوم   توماس واكر أرنولد -توفي، و (1965سنة  أعيد طبعه  ثم ،  1928ط

 

بالغا    هتم أ   :واإلسالماالستشراق   -3 اهتماما  الشرقية    باإلسالماملستشرقون  الحضارة  باعتباره محرك 

الكنيسة  اإلسالمية  أو  الدين  الى كون أغلب املستشرقين كانوا من رجال   ولعل ذلك راجع 
 
ل ما رك ز عليه  ، وأو 

عدة جوانب من  تناولوه  وقد  الكريم،  القرآن  القرآن،  :مثل  املتشرقون هودراسة  آيات  توتر   ،الوحيترجمة  يب 

والتفسير،   النزول،  وأسباب  وحياة  ،  هورسم  القرآنموسيقى  القرآن،  النبوية  بالسنة   كذلك  اهتموا  كما 

 الرسول)ص(، وسنحاول توضيح ذلك فيما يلي: 

قرآن الكريم لعلمهم بأهميته القصوى في قيام  بالغا بال  ااهتم املستشرقون اهتمام   :والقرآن  االستشراق-3-1

الحضارة االسالمية من جهة، ولتكوينهم الديني من جهة أخرى وقد سبق أن ذكرنا  أن جل  املستشرقين األوائل  

جمل مواقفهم حول مجموعة من القضايا من مثل    كانوا من رجال الدين،
 
موقف املستشرقين من  ويمكن ان ن

موقف  ،  نآموقف املستشرقين من ترجمة القر ،موقف املستشرقين من تاريخ القرآن،  القرآن  أو أصل  مصدر

تفسير     موقف املستشرقين من،  القرآني  قصصموقف املستشرقين من ال،املستشرقين من القراءات القرآنية

 ، وبالشير Noldykبهذه القضايا نذكر: نولديك  . وأبرز املستشرقين الذين اهتمواالسور ح فوات القرآن وخاصة

Blachere  واملستشرق بوير ،Boer (1) وغيرهم. 

 : االستشراق والسنة النبوية -3-2

 
نظر: محمد أمين حسن محمد بني عامر، املستشرقون والقر -(1)  .345، ص2004، األردن، 1ن الكريم، دار االمل للنشر والتوزيع،ط آي 

https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%B3%D9%8A%D9%84
https://www.marefa.org/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%B1_%D8%A3%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D8%AF
https://www.marefa.org/19_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://www.marefa.org/19_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://www.marefa.org/19_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://www.marefa.org/1864
https://www.marefa.org/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%B1_%D8%A3%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D8%AF
https://www.marefa.org/9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://www.marefa.org/1930
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املستشرقين اهتمام  من حيث  الثانية  املرتبة  في  النبوية  السنة  بغية    ،وتأتي  دراستها  على  وقد عكفوا 

وحياته الخاصة الحظ الوافر من هجوم املستشرقين،   تشويهها وتزوير تاريخها، ونالت  شخصية الرسول)ص( 

 :  بعضا منها -هاهنا -واختلقوا الكثير من االكاذيب واالفتراءات ونذكر 

 ن الرسول)ص( لم يكن أمي  بل كان يعرف القراءة والكتابة وذلك ما ساعده في تأليف القرآن الكريم. أ -

ف القرآن الكريم  -
 
 ين منهم يهود ونصارى ، وأنه لم يوحى إليه.أشخاص آخر  بمساعدةأن الرسول)ص(  أل

تعدد زوجات الرسول)ص( وذلك دليل على حسب وعمهم على انه كان محبا للنساء بطريقة تدل على انه   -

 يعاني من اضطرابات نفسية.

 (1) "هنري الماس" ص( بالجبن ونفي الشجاعة عنه، كما فعل املستشرق ) اتهام الرسول  -

 وخلصة عائشة رض ي هللا عنها بمحاولة قتله بالسحر ثم خالفته . الرسول)ص(    اتهام زوجات -

 : االستشراق واللغة العربية -4

ثم ألفوا فيها دارسات  ومعاجم   اهتم املستشرقون اهتماما كبيرا باللغة العربية فتعلموها حد االتقان   

 إونقول    ،بحثتا عن سبب ذلك فالجواب بس ي  وإذاوموسوعات،  
 
وعليه كان لزاما     ،ةفغة هي مفتاح أي ثقان الل

 أعلى  
 
ب  دالشرق أو الدين االسالمي أو األ   ثقافة غمار دراسة  في  غة العربية قبل الخوض  ي مستشرق تعلم الل

والبحث،  العربي بالدراسة  املستشرقون  تناولها  التي  القضايا  املستشرق    وغيرها من  عد  بوكوك  وي      اإلنكليزي 

(2) Pocock  سنة ،  1691املتوفى  العربية  اللغة  تعلم  مستشرق  أول  منها  ،  كتب  عدة  ألف  "كتا ثم  التاريخ  ب 

"، لكن في اعتقادنا أشهر املستشرقين الذين اهتموا  مالحظة حول التاريخ العربي"، وكتاب  "العربي البن العبري 

الفصحى   العربية  اللغة  "هنري فليش" صاحب كتاب  املستشرق  العربية  هو  اللغوي،  باللغة  البناء  في  دراسة 

عد هذا الكتاب من أعظم وأدق الدراسات التي قام بها املستشرقون حول اللغة العربية  . حيث ي 

ويظهر اهتما املستشرقين باللغة العربية جليا في حركة الترجمة التي عرفتها العلوم اآلداب العربية الى اللغات  

بعد   املستشرقين  الكثير من  ترجمة    وإتقانهمتعلمهم  األوروبية فقد عكف  في  ذلك  توظيف  الى  العربية  اللغة 

العلوم   واألحاديثالقرآن   وكتب  الشعر،  ودواوين  االدب  وكتب  والتفاسير،  النبوية  السيرة  وكتب  النبوية 

 لى اللغات االوروبية. ،إكالفلسفة والرياضيات والفلك والكيمياءـ... الخ  ،العقلية

 
بيروت، وقد درس الالهوت  -(1) في  في انجلترا وتولى ادارة    هو مستشرق فرنس ي الجنسية وبلجيكي املولد، من أوائل الجامعة اليسوعية 

 التبشير في بيروت لبنان. وله الكثير من املؤلفات في تاريخ العرب والسيرة النبوية واالسالم.
بوكوك    -(2) عام    إدوارد  ولد  مقدس،  الكتاب  وعالم  إنكليزي  مستشرق  في    ، 1013هو  فيها خمس    1630أبحر  وقض ى  إلى حلب سوريا 

   م في  انجلترا. 1691سنوات، حيث درس اللغة العربية وجمع عدة مخطوطات قيمة،وتوفي عام 
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 العربي:   واألدباالستشراق  -5

نتج فيه ، ولعل ذلك ما دفع باملستشرقين الى دراسة األدب العربي ،  يمثل األدب هوية املجتمع الذي ي 

أثر األدب  ، و   النبوية  السنة   و   صلة هذا األدب بالقرآن،ويمكن أن نورد أسباب أخرى لهذا االهتمام من مثل   

األوربيةامل  داباآل   في العربي اآلداب  ومنها  الى    ،ختلفة  اآلداب   باإلضافة  بين  املرموقة  العربي  األدب  منزلة 

ات املستشرقين حيث سبق وأن قلنا إن  العاملية إلى أن هذا االهتمام لم يكن من أولوي  ،  لكن علينا أن نشير 

عن   حديثنا  الى  عدنا  االسالمي.إن  التاريخ  ثم   النبويةـ  والسنة  القرآن   بمحوريه  االسالم  هو  ل  األو  اهتمامهم 

ل ما قاموا به هو وصف القرآن الكريم باألدب ثم عكفوا على     هتمام املستشرقين باألدب العربي نذكر ا أنهم أو 

دراسة الشعر الجاهلي واملقارنة بينه وبين النص القرآني ونذكر فيما يلي بعض الدراسات االستشراقية لألدب  

 املثال فحسب:  العربي التي ال يمكن حصر عددها بل نورد بعضا منها على سبيل

الفرنس ي   ✓ العربي" كتاب  ألف    Regis Blacher ((1900- 1973 ريجي بالشيراملستشرق    "تاريخ األدب 

Histoire de la Litterature Arabe"  . 

، له كتاب "تاريخ األدب العربي"   Carl Brockelmann1868-1956  ن  ابروكلم  املستشرق األملاني  كارل   ✓

عد أشهر  أعمال املستشرقين في هذا املجال.  ،  والذي ي 

 ،"األدب العربي"كتب كتابه  -André Miquel  1929 اندري ميكال ✓

فييت املستشرق   ✓ األدب    "   كتاب  صاحب     Gaston Wiet     (1887-1971)    وغاسطون  إلى  مدخل 

وقد   Introduction a La Litterature Arabe  "  العربي الكتاب    ألح     "   هذا  أنفي  ليس     على  القرآني  النص 

 من حيث القيـمة األدبية
ً
ة  . خارجا عن نطاق” نثر الشاعر” رغم اعتباره قم 

 

 أهداف االستشراق:  -6

 وزعزعة التخاذل، وزرع دينهم، عن الناس وصرف اإلسالمية العقيدة في التشكيك غرضه  :ديني هدف -أ-

 .اإليمان

 التفرقة  وبث، االستعماري   الغزو  لتسهيل عملية  حتى والتطلع التفكير فهم غرضه :استعماري  هدف  -ب-

 .الداخلية الحروب فتيل النعرات القبلية ،وزرع وزرع

وترجمتها الى اللغات   الشرقية الحضارات وأفكار علوم كل من فادة ستاال  على العمل وهو :علمي هدف -ج -

 .  منها لالستفادة األوروبية

املواد األولية التي تفتقر إليها أوروبا ونهب الثروات الطبيعية التي   لجلب مهم وهو :اقتصادي تجاري  هدف-د -

 .على وجه الخصوص واإلسالميةتتوفر عليها بكثرة البلدان الشرقية عموما  


