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 المحاضرة األولى                               

 ))األستشراق ، مفهومه ، ونشأته((                        

 

 -:مفهوم األستشراق اوالً:

 

  :لفظ مشتق من جهة شروق الشمم    والشمرق أ م   هواإلستشراق لغًة

مممن ناحيممة الشممرق   وألمما ة السممين اللممر كلمممة االستشممراق يفيممد الطلممب 

 .لدراسة ما ي الشرق

 

  هممو علممم يممدر  لوممال شممعوب الشممرق وتممرا هم  اصررحاحاً:اإلستشررراق 

 وحلاراتهم وماليهم وحالرهم.

 

وتتلمما العالقممة و ييممة بممين التعممريفين اللومموف وا  ممطال     يممد       

بنحمو اطلق علر الدراسة التي تعني بالعالم الشرقي م طلا ا ستشمراق 

علر الوربيون ال ين ييومون بتلك الدراسمال بالمستشمرقين  عام   واطلق

  وهم جماعة من المؤر ين والكتاب األجانب ال ين    وا جزءاً من 

حيمممماتهم  ممممي دراسممممة وتتبممممث الموالمممميث الترا يممممة والت ري يممممة والدينيممممة 

 وا جتماعية للشرق.



ويعنمممي ا ستشمممراق بمممالمفهوم ال مممال الدراسمممال المتعليمممة بالشمممرق    

سط لوته وآدابمه وتاري مه وعياهمده وتشمريعاته وحلمارته بنحمو عمام األو

 ويطلق علر ال ين ييومون بتلك الدراسال بـ )المستعربين(
(1

 
). 

 

 :كلمة م  و ة من لفظ عرب وعِرب وأعرب. االستعراب لغًة 

 

 :ًويعني الش ل ال ف يكمون متم  ر بالعمب ممن  األستعرب اصحاحا

جميممممث النممممواحي لوويمممماً واجتماعيمممماً وعياهممممدياً   و البمممماً مممممايكون 

المستعرب من ا ول  ير عربية يعيش  ي أ ول عربية   وظهمر 

 منهم األسبان  ي األندل  وكان يطلق عليهم أسم المستعربين .

 

   ًبهمم وتماري هم ب يا مة العمرب وآدا األوربيمين هتممامالهمو وقيل ايلا

وحلممارتهم ولوممتهم     سممتعرب بمعنممر  ممار د مميالً علممر العممرب 

2)وجعل نفسه منهم
 
). 

 

  :َربُّ  الوممرب  ممالش الشممرق وهممو  ممي قولممه تعممالر:)األسررتغراب لغررًة

والوممرب لفممظ ممم  و  مممن الوممروب ويعنممي ، (اْلَمْشررَرَيْنَ  َوَربُّ اْلَمْغررَرَنْن َ 

لفظ م  و  من  رب اليوم    ييال  هبموا التغرنب : ف،   روب الشم 

3)وا  تراب اللر المورب   والورب يعني النزو  عن الوطن 
 
). 

                                                           

(1
 
 ،أبو الفضل محمد بن جالل الدين مكرم االنصاري ،ابن منظور (

 .1/642،ه(1428 –بيروت  ،)دار الفكر ،1ط ،لسان العرب م(،1313ه/711 :)ت
 

، فاروق عمر ، األستشراق والتاريخ اإلسالمي ؛ فوزي 1/642 ،لسان العرب ،ابن منظور(2)
 .29م( ، ص1988-، )منشورات األهلية ، عمان 1، ط

 

(3
 
)
 ،م(1790ه/1205 :)ت ،أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني،الزبيدي 

 .ال -)دار الهداية  ،مجموعة من المحققين ،تح ،تاج العروس من جواهر القاموس 
 .3/474ت(



 

 

   :ًيعني ظاهرة نفسمية والجتماعيمة و يا يمة يتميمز األستغراب اصحاحا

أ رادها بالميل نحو الورب وقد أست دم معنر األستوراب من نماحيتين 

وال انية تكون ميابلة لإلستشراق ويي د بهما  األولر ارادوا بها علماً  

4)الميل اللر الورب واأل   من  يا ته
 
). 

 

 :نشأة األستشراق 

يوجممد التفمماق بممين البمماح ين علممر مممدة معينممة لبدايتممه    مممنهم مممن ال

تاري ه اللر اليرون األولر الميالديمة   وممنهم ممن يمرن ب نمه أرجث 

مجمدها طلبماً للعلمم    ظهر عند الرهبان ال ين ق دوا األنمدل  أبمان

وأشممتهر مممن هممؤالء الراهممب الفرنسممي جربممرل المم ف انت ممب بابمما 

م   ومنهم من جعل الحروب ال ليبية بداية 999لكنيسة روما سنة 

لإلستشممراق حيممأ بممدأ ا حتكممماك السياسممي والممديني بممين ا سمممالم 

والن مممرانية   ويمممرن المممبعا ان البمممدايال األولمممر لإلستشمممراق 

الدموية التي نشبل بين المسملمين والن مارن  تزامنل مث الحروب

 ممممي األنممممدل  بعممممد اسممممتيالء الفونسممممو السمممماد  علممممر طليطلممممة 

 .  (م1056هـ/448سنة)

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 

(4
 
)
م(  1958 – وزف   اللتاريخ ا سالمي و كر اليرن العشرين   )دار النهلة   بوداد  

 .87ل



تعود اللر  لإلستشراق  يما  هب آ رون اللر ان البدايال األولر               

اليرن ال اني عشر للميالد حيأ كانل أول ترجمة لليرآن الر اللوة 

م(   كما عد آ رون حاجة 1143هـ/538و لك سنة )الالتينية 

الورب للرد علر ا سالم ولمعر ة اسباب اليوة الدا عة ألبناهه 

م(   حيأ وقش ا سالم 1453 ا ة بعد سيوط اليسطنطينية سنة )

5)سداً مانعاً  نتشار الن رانية بداية لإلستشراق
 
). 

 

كان سبباً لدراسة اللوة العربية تفهم العيلية السامية دا ث  م ان               

وآدابها و هم عادال وتياليد وأديان الشعوب التي أرادوا استعمارها 

  ل لك يؤرخ الورب المسيحي لبدء ا ستشراق الرسمي ب دور 

  بت سي  عدد من كراسي  م(1312قرار مجمث  ينا الكنسي سنة )

معال باري  األستا ية  ي اللوة العربية والعبرية والسريانية  ي جا

6)واكسفورد وبولونيا وسالمانكا
 
). 

 

وهك ا استمرل جهود المستشرقين تن ب لدراسة ا سالم               

وترجمة اليرآن الكريم   وك لك الكتب األدبية والعلمية حتر جاء 

حيأ تم للورب استعمار العالم  اليرن ال امن عشر ومابعده  

ا سالمي وأستولر علر ك ير من ممتلكاته الترا ية واستحو وا علر 

ونيلوها اللر مكتبال الورب   و ي الربث األ ير من الم طوطال 

اليرن التاسث عشر عيد أول مؤتمر للمستشرقين  ي باري  عام 

7)م(    م توالل مؤتمرال المستشرقين باألنعياد1873)
 
).      

            

                                                           
(5

 
)
- )دار الكتب العلمية   بيرول 1اسماعيل   محمد  قلايا  ي التاريخ ا سالمي   ط 

 .8( ل1974
(6

 
)
 .30 وزف   األستشراق   ل 

(7
 
)
-التاريخ ا سالمي والم هب المادف  ي التفسير   )د.ك  الكويل  ع مان    تحي   

 .7م( ل1969


