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املستشرقون والتنصري

املقدمة
عندما شرعت يف قراءة كتاب " املستشرقون الناطقون باللغة اإلجنليزية دراسة
نقدية " لعبد اللطيف الطيباوي  ،وجدت الكاتب قد ركز على " اخللفية الدينية " لكثري
من املستشرقني الربيطانيني الذين ناقشهم يف مقالته اليت ترمجت إىل اللغة العربية ونشرت
أكثر من مرة .
وكنت قد بدأت البحث عن الصلة بني االستشراق والتنصري يف مقالة نشرت يف
إحدى الدوريات العلمية  ،وضمنتها كتاب االستشراق يف األدبيات العربية  ،ففتح يل
حبث الطيباوي التوسع يف هذا اجملال وحماولة التعرف على املستشرقني املنصرين  ،أو الذين
خدموا التنصري بوجه من الوجوه .
ويظهر التردد الواضح يف إجياد الصلة  ،ال سيما إذا كان يراد التعميم يف هذه الصلة أو
الرابطة والعالقة  ،أو تأكيد ذلك التوجـه الذي يرفض االستشراق مجلة وتفصيال ،
ويسعى يف سبيل تأييد هذا الرفض إىل إجياد املسوغات اليت قد تتسم بالتعسف أحـيانا
إلظهار مقاصد االستشراق باملظهر الذي يريد الوصول إىل التشكيك يف االستشراق
تعميما .
وهذا ليس دفاعا عن االسشراق  ،وال يسعى هذا البحث إىل ذلك  ،فللمستشرقون
من دافع عنهم  ،ومن ال يزال يدافع عنهم من بينهم ومن املتأثرين هبم  ،ومبا قدموه للثقافة
العربية من جـهد  .وإمنا القصد من هذه املقدمة حماولة النظر إىل ظاهرة االستشراق
بارتباطاهتا املتعددة نظرة موضوعية قائمة على البحث العلمي املتجرد من سيطرة اهلوى
والعاطفة الزائدة عن املطلوب .
وأؤكد أن اهلوى بارز يف دراساتنا العربية اإلسالمية عن االستشراق  ،وكذا العاطفة ،
ولن نستطيع أن نكون من املوضوعية والتجرد التام  ،حبيث نغفل انتماءنا إىل هذه الثقافة
اليت جنادل املستشرقني حوهلا  ،وحناورهم فيها  ،ولكننا نسعى أال يسيطر علينا اهلوى  ،وال
جتيش بنا العاطفة إىل الدرجـة اليت تؤدي بنا إىل أن نغفل املوضوعية والتجرد  ،مما يؤدي
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يف النهاية إىل رفض الطرح القائم على هذه املنهجية  ،ويكون أثرا يف التوجه إىل
املستشرقني  ،وقبول ما جاءوا به .
ومسألة ارتباط االستشراق بالتنصري مسألة مسلم هبا من املستشرقني أنفسهم  ،قبل
التسليم هبا من الدارسني لالستشراق من العرب واملسلمني  ،ولكن من غري املسلم به ربط
االستشراق كله بالتنصري  ،وربط التنصري كله باالستشراق  ،إذ إن هناك استشراقا مل
يتكئ على التنصري  ،كما أن هناك تنصريا مل يستفد من االستشراق  .وتتحقق هذه النظرة
إذا ما تعمقنا يف دراسة االستشراق من حيث مناهجه وطوائفه وفئاته ومدارسه
ومنطلقاته  ،وأهدافه .
وقد أثارت مقالة " عبد اللطيف الطيباوي " فكرة التوسع يف دراسة العالقة بني
التنصري واالستشراق  ،بعد أن كاد املوضوع يترك ملا هناك من التوجه يف " نسيان
املاضي "  ،والتعامل مع االستشراق من منطلقات علمية موضوعية معاصرة ال تربط بني
ماضي االستشراق وحاضره  ،ولكن هذه املقالة قد أكدت من جديد أنه يتعذر انفكاك
حاضر االستشراق عن ماضيه  ،على الرغم من حمـاوالت التخفيف من االرتباطات اليت
كانت بينة من قبل  ،حبجة أن احلاضر االستشراقي ليس بالضرورة امتدادا للماضي  ،بل
إنه ال يأخذ من املاضي إال االسم  ،واالسم اآلن يف طور التغيري عندما يلجأ بعض
املستشرقني املعاصرين إىل الرباءة من املصطلح" االستشراق"إىل" االستعراب  ":أو " الشرق
 أوسطية " أو " علم اإلسالميات "  ،فيكون املشتغل باالستشراق  ،كما خربناه سلفا ،ليس مستشرقا  ،وإمنا هو إما مستعرب  ،أو شرق  -أوسطي  ،أو عامل من علماء
اإلسالميات  ،أي العلوم اإلسالمية .
وعلى أي حال فإن االرتباط الثقايف بني االستشراق والتنصري ال يزال قائما  ،وسيظل
كذلك  ،مهما جرت احملاوالت لفك هذا االرتباط  ،إذ ال يزال هناك مستشرقون
منصرون  ،وسيظل هناك منصرون مستشرقون  .بل إين أرى أنه ما دام هناك تنصري فهناك
استشراق  ،ذلك أين أرى أن املنصر  ،السيما يف البالد اإلسالمية  ،مضطر إىل دراسة
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اجملتمع املستهدف للتنصري  ،وبالتايل فإنه مضطر إىل الرجوع إىل النتا االستشراقي يف
الدراسة والتعرف على هذه اجملتمعات  ،ويتبع هذا إمكانية كتابته هو عن هذا اجملتمع أو
ذاك من وجهة نظره وانطباعاته  ،إما على شكل تقارير ترفع للمعنيني بالتنصري  ،أو على
شكل مقاالت يف الدوريات التنصريية  ،أو على شكل كتب مستقلة تبني جتربة املنصر ،
ويضمنها توصياته وآراءه لزمالئه يف املهمة  .وكل هذا النتا

يدخل يف مفهوم

االستشراق  ،مادام يعاجل جمتمعا مسلما من شخص ال ينتمي إليه .
كما أن املصطلح " االستشراق " سيظل هو املستخدم إىل حني  ،رغم مزامحة
املصطلحات اجلديدة له  ،ذلك أن ما أنتج على مدى القرون املاضية من دراسات وحبوث
وآراء ونظريات حتت اسم االستشراق ال يتوقع له أن يزول جملرد أن هناك حماوالت
معاصرة لالنسالخ من املصطلح والدخول يف مصطلح جديد  ،بل يف مصطلحات
جديدة  ،هي ال تعدو أن تكون تغيريا طفيفا على االسم بينما املسمى باق بكل ما حيمله
من دالالت .
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القسـم األول :الدراسـة
االستشـراق والتنصري
مدى العالقة بني ظاهرتني
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القسـم األول :الدراسـة
االستشـراق والتنصري

مدى العالقة بني ظاهرتني
املدخل:
اعتنت الدراسات العربية حول االستشراق واملستشرقني بالبحث عن البواعث أو
األهداف اليت حـدت هبم إىل دراسة علوم املسلمني  ،ال سيما التراث اإلسالمي مع
انطالقة االستشراق  ،مث اجملتمع املسلم احلديث الذي شهد تطورات وتغيريات دعت إىل
دراسته والتركيز عليه .
ويقرر كثري من الباحثني الذين درسوا أهداف االستشراق أن اهلدف الديين يقف على
قمة هذه البواعث  ،ذلك أن العالقة بني الغرب واإلسالم قائمة على " صراع " ديين ظهر
واضحا أثناء احلروب الصليبية اليت امتدت قرنني من الزمان من سنة  146 - 984هـ ،
 6946 - 6941م  ،هذا مع األخذ يف احلسبان الرأي القائل أن هذه احلروب ملا تنته ،
ولن تنتهي مصداقا لقول الباري { 

       

                  

. )6( }        
واملعلوم أن املستشرقني ليسوا مجيعا ممن ينتمون إىل النصرانية دينا  ،ففيهم املستشرقون
اليهود الذين خدموا اليهودية من خالل دراساهتم االستشراقية  ،كما أن فيهم امللحـدين
الذين خدموا اإلحلاد من خالل اهتمامهم باملنطقة العربية واإلسالمية  ،وحماوالهتم نشر
اإلحلاد يف هذه البقاع بديال عن اإلسالم .
وميكن أن يدخل هؤالء مجيعا حتت اهلدف الديين  ،إذا ما توسعنا يف هذا املصطلح .
مث العلمانية اليت تعد كذلك دينا أو اعتقادا إذا أردنا الدقة  .وهناك انتساب واضح إىل
( )6اآلية  699من سورة البقرة .
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العلمانية عند فئة من املستشرقني ،
أخرى من املستشرقني ،

()9

()6

كما أن هناك انتسابا صرحيا للصهيونية عند فئة

مما يعين أن هناك انتسابا صرحيا للتنصري عند فئة ثالثة من

املستشرقني  .وهذا يؤيد أن النظرة إىل االستشراق التنصريي ال حتتا إىل شيء من
التعسف أو تلمس الرباهني لتأييد وجود منصرين مستشرقني ،ذلك أن فئة منهم مل تتورع
عن قبول اللقب الديين ،أو الرتبة الدينية "األب" أو "األسقف" أو "البطريرك" أو "املطران"
سابقا لالسم األصلي ،كما سيتبني عند سرد مناذ من املستشرقني املنصرين .
ومن األهداف الفرعية للهدف الديين الرئيسي لالستشراق اهلدف التنصريي

( )

إذ

وجد مجع من املستشرقني هدفوا من دراستهم للشرق إىل تعميق فكرة التنصري يف هذا
اجملتمع  ،وحاولوا بطريقتهم العلمية حتقيق مفهوم التنصري  ،مع ما تعرض له هذا املفهوم
من حتوير  ،ال سيما عندما يكون موجها جملتمع متدين كاجملتمع املسلم  ،ومبا حيمله املفهوم
من محاية النصارى من اإلسالم  ،واحلد من انتشاره بني النصارى ويف مواطنهم  ،ومن مث
احلد من انتشاره بني غري النصارى يف مواطنهم أيضا  .ميكن أن يكون من األهداف الدينية
التنصريية السعي إىل توحيد الكنيستني الشرقية والغربية  ،األمر الذي يستدعي وجـود
االستشراق واإلفادة منه يف هذا الشأن (. )9
ويقول " إدوارد سعيد "  " :ولقد أظهر مؤرخون عديدون أن أقدم الباحثني األوربيني
يف شؤون اإلسالم كـانوا من أهل اجلـدل يف القرون الوسطى  ،ممن كتبوا لتبديد هتديد
( )6يترجم جنيب العقيقي مليشيل أماري على أنه " صورة حية لالستشراق العلماين "  .انظر  :جنيب العقيقي :
املستشرقون  -ط  - 9مج  -القاهرة  :دار املعارف  6489( ،م)  -ا . 996 - 964 :
( )9يؤكد حممد بن عبود يف  " :االستشراق والنخبة العربية " على أن بعض املستشرقني اليهود قد أعلنوا انتماءهم
الصهيوين بصراحة مثلما فعل " برنارد لويس " ويؤيد " مازن املطبقاين " هذا الزعم بدالئل تؤكده  .انظر :
االستشراق واالجتـاهات الفكرية يف التاريخ اإلسالمي  ،دراسة تطبيقية على كتابات برنارد لويس -
الرياض  :مكتبة امللك فهد الوطنية  6961 ،هـ  6441 -م  -ص . 2 - 29
( ) سيكون مصطلح " التنصري " هو املستخدم هنا بديال ملصطلح " التبشري "  ،وكلما ورد املصطلح األخري يف هذا
البحث فإمنا يرد يف نص مقتبس .
( )9مازن بن صالح مطبقاين  :االستشراق واالجتاهات الفكرية يف التاريخ اإلسالمي  -مرجع سابق  -ص . 94
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احلشود اإلسالمية وهتديد االرتداد  ،وبطريقة أو بأخرى تواصل هذا املزيج من الفزع
والعداء حىت يومنا هذا يف االنتباه البحثي وغري البحثي املنصب على إسالم يرى منتميا إىل
جزء من العامل (هو الشرق) يوضع موقع النقيض ضد أوروبا والغرب على الصعيد
التخييلي واجلغرايف والتارخيي " (. )6
مؤيدات هذا اهلدف:
والذي يؤيد وجود هذا اهلدف عدة عوامل مهمة  ،ومن أبرزها :
 أن أساس العالقة بني الشرق والغرب قد قامت على العداء الديين  ،ورفض اإلسالمبديال للنصرانية يف الشرق وغريه  ،مبا يف ذلك محاية النصارى الشرقيني من اإلسالم ،
والتأثري على األرثوذوكس يف الشرق واستقطاهبم للكنيسة الكاثوليكية يف الغرب (. )9
 وأن هذا الشعور قد " ولد " شعورا باالستعالء والفوقية الغربية على بقية أمماألرض  ،مبا فيها املسلمون  ،وأن هذا الشعور بالفوقية قد انطلق من الكنيسة الغربية
باحتقار كل ما هو غري بابوي النحلة واهلوى  ،وقد تسرب هذا الشعور " رويدا بتأثري
وعاظ الكنائس والقسس والرهبان  ،فخلق فيهم حالة نفسية استعالئية  ،صبغت العقلية
الغربية والفكر الغربـي يف القرون الوسطى " ( )  .وقد صدق املستشرقون هذه
النظرة " ومل يكلفوا أنفسهم تبديلها مع عيشهم الطويل بني املسلمني أو من زياراهتم
املتكررة واطالعهم على القرآن الكرمي واحلديث الشريف " ( . )9فاستمر شعورهم العميق
بتفوق ما لديهم  ،إن حقا وإن باطال  ،يف الوقت الذي رأوا فيه بطالن ما لدى غريهم
( )6إدوارد سعيد  :تعقيبات على االستشراق  -بريوت  :املؤسسة العربية للدراسات والنشر  6441 ،م  -ص
. 664
( )9سعيد عبد الفتاح عاشور  :حبوث يف تاريخ اإلسالم وحضارته  -القاهرة  :عامل الكتب  6482 ،م  -ص 2
  ، 91وعلي حسين اخلربوطلي  :املستشرقون والتاريخ اإلسالمي  -القاهرة  :اهليئة املصرية العامة للكتاب ،6488م  -ص ( ، 9 - 6سلسلة تاريخ املصريني . )61
( ) قاسم السامرائي  :االستشراق بني املوضوعية واالفتعالية  -الرياض  :دار الرفاعي  699 ،هـ  648 -م
 ص . 19( )9قاسم السامرائي  :االستشراق بني املوضوعية واالفتعالية  -املرجع السابق  -ص . 16
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لعدم اتفاقه مع ما لديهم من دين وثقافة وفكر .
 أن طالئع املستشرقني من النصارى كانوا ذوي مناصب دينية  ،وأهنم قد انطلقوامن الكنائس واألديرة  ،ويعود هذا إىل النصف الثاين من القرن الرابع اهلجري  ،القرن
العاشر امليالدي ،

()6

مع أن التبادل الثقايف والعلمي بني املسلمني ونصارى أوربا قد بدأ

قبل ذلك بكثري  ،ال سيما يف عهد اخلليفة العباسي " هارون الرشيد " (ت  689هـ) ،
و " املأمون ( :ت  9 9هـ) (. )9
 وأن كثريا من املستشرقني قد بدأوا حياهتم العلمية بدراسة الالهوت قبل التفرغمليدان الدراسات االستشراقية
يف العصور الوسطى

()9

( )

وكان مههم إرساء هنضة الكنيسة وتعاليمها  ،ال سيما

أي أن هدفهم كان تنصرييا واضحا  ،فكأن االستشراق إمنا قام

ليغذي التنصري باملعلومة املنقولة بلغة املنصر  ،رغم حماوالت تعميم الالتينية لغة
للتنصري (. )1
 وأن أوائل املطبوعات الغربية باللغة العربية قد ركزت على الكتب الدينيةالنصرانية  ،وأن أول ما طبعته اليدن من الكتب كان اإلجنـيل ( 612 - 6114م)
ويذكر " العقيقي " أن أول كتاب عريب طبع يف هولندا كان احلروف األجبدية واملرموز

 -مالطا  :مركز دراسات

( )6ساسي سامل احلا  :الظاهرة االستشراقية وأثرها على الدراسات اإلسالمية 9 -
العامل اإلسالمي  6446 ،م  -ص . 98 - 2
( )9علي بن إبراهيم النملة  :مراكز الترمجة القدمية عند املسلمني  -الرياض  :مكتبة امللك فهد الوطنية 6969 ،
هـ .
( ) نبيه عاقل  :املستشرقون وبعض قضايا التاريخ  -دراسات تارخيية ع  699 / 6( 69 - 4هـ / 69 -
 6489م)  -ص . 644 - 618
( )9عدنان حممد وزان  :االستشراق واملستشرقون  ،وجهة نظر  -مكة املكرمة  :رابطة العامل اإلسالمي 6999 ،
هـ  6489 -م  -ص ( ، 62سلسلة دعوة احلق . )99
( )1يوهان فوك  :تاريخ حركة االستشراق  :الدراسات العربية واإلسالمية يف أوروبا حىت بداية القرن العشرين -
تعريب  :عمر لطفي العامل  -دمشق  :دار قتيبة  6962 ،هـ  6441 -م  18 -ص  ،إذ يتحدث عن
طالئع املستشرقني على أهنم منصرون .
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اخلمسني جتربة هلا ( 6141م) (. )6
 وأن التنصري قد اتكأ كثريا على االستشراق يف احلصول على املعلومات عناجملتمعات املستهدفة  ،ال سيما اإلسالمية يف موضوعنا هذا  ،وخاصة عندما اكتسب
مفهوم التنصري معىن أوسع من جمرد اإلدخال يف النصرانية إىل تشويه اإلسالم والتشكيك يف
الكتاب والسنة والسرية وغريها

()9

فكان فرسان يف هذا التطور يف املفهوم هم

املستشرقني ( ) .
 وأن من مقاصد االستشراق الرئيسة  ،اليت انطلق منها  ،التعرف على مصادرالنصرانية من اللغة العربية  ،وقد ساقتهم دراسة اللغة العربية إىل تعلم اللغة العربية  ،وتعلم
اللغة العربية قاد إىل االستشراق  ،فاللغة العربية هي لغة دين وثقافة وفكر جاء ليحل حمل
الدين النصراين والثقافة والفكر املنبثقني عن الدين النصراين  ،فأوجد هذا نزعة التعصب
اليت قادت إىل استخدام اللغة العربية والعربية يف هذا املنحى " االستشراقي الذي اجته إىل
اإلسالم والعربية  ،وقد قيل  :إنك ال تكاد جتد مستشـرقا إال أجـاد اللـغة العربية
والعربية معا " (. )9
 وأن البداية  " .الرمسية " لالستشراق قد انطلقت من جممع فينا الكنسي سنة 269هـ  6 69م  ،الذي نعرف اآلن أنه قد أوصى بإنشاء عدة كراسي للغات  ،ومنها اللغة
العربية  ،وال سيما التشريع احلادي عشر الذي قضى فيه البابا " إكليمنس
اخلامس " بتأسيس كراسي لتدريس العربية واليونانية والعربية والكلدانية (السريانية ،
( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مراجع سابق . 99 : 9 -
( )9أمحد عبد الرحيم السايح  :االستشراق يف ميزان نقد الفكر اإلسالمي  -القاهرة  :الدار املصرية اللبنانية ،
 6962هـ  6441 -م  -ص . 62
( ) علي بن إبراهيم النملة  :االستشراق يف خدمة التنصري واليهودية  -جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
 ع (رجب 6969هـ فرباير  6449م)  -ص . 92 - 9 2( )9حممد عزت إمساعيل الطهطاوي  :التبشري واالسشتراق  ،أحقاد على النيب  -حممد  -وبالد اإلسالم  -القاهرة :
الزهراء لإلعالم العريب  6966 ،هـ 6446م  -ص . 91
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اآلرامية) يف اجلامعات الرئيسية
لول "

()9

()6

وكانت هذه التوصية قائمة على دعوة " رميوند

إلنشاء كراسي للغة العربية يف أماكن خمتلفة  .وينقل عبد اللطيف الطيباوي

عن " رادشل " يف كتاب له عنوانه  :اجلامعات يف أوربا يف القرون الوسطى أن " الغرض
من هذا القرار كان تنصرييا صرفا وكنسيا ال علميا " ( ) .
 وأن االستشراق قد استشرى ونال رعاية الكنيسة ومباركتها عندما ثبت فشلاحلروب العسكرية من خالل احنسار املد الغريب الصلييب بعد جهود قرنني من الزمان ،
فاجتهت الكنيسة الغربية إىل التنصري من خالل الفكر والثقافة والعلم  ،فكان التوجه إىل ما
نسميه اليوم بالغزو الفكري يف حتقيق ما فشل فيه سالح الغزو احلريب ( . )9هذا الغزو
الذي اختذ من االستشراق منطلقا له  ،سعى من خالله إىل تشويه اإلسالم بطرق شىت  ،ال
تتعدى كوهنا مجلة من اإلسقاطات اليت نالت حظا طيبا من النقاش والرد  ،يف زمان
إطالقها وبعده  ،من كثري من املسلمني (. )1
وكان اهلدف من هذه الدعوة هو أن تؤيت حماوالت التنصري مثارها بنجاح من خالل
تعلم لغات املسلمني

()1

وقد عرب عن هذه الثمار يف دعوة " لول " بارتداد العرب إىل

النصرانية من اإلسالم  ،كما كـان " غريغوري العاشر " يأمل يف ارتداد املغول إىل
النصرانيـة  ،وقبله كـان " اإلخـوة الفرنسيسكان " قد توغلوا يف أعماق آسيا يدفعهم
( )6إدوارد سعيد االستشراق  :املعرفة  ،السلطة  ،اإلنشاء  -ط  - 9ترمجة  :كمال أبو ديب  -قم  :دار الكتاب
اإلسالمي  6489 ،م  -ص . 98
( )9سيأيت احلديث عن " رميوند لول " يف القسم الثاين من هذه الدراسة .
( ) عبد اللطيف الطيباوي  :املستشرقون الناطقون باإلجنليزية  ،دراسة نقدية  -ترمجة وتقدمي  :قاسم السامرائي -
الرياض  :جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  ،عمادة البحث العلمي  6966هـ  6446 -م . 68 -
( )9سعيد عبد الفتاح عاشور  :حبوث يف تاريخ اإلسالم وحضارته  -مرجع سابق  -ص . 69
( )1انظر مثال  :شوقي أبو خليل  :أضواء على مواقف املستشرقني واملبشرين  -طرابلس  :مجعية الدعوة اإلسالمية
العاملية  6446 ،م  919 -ص  ،ففيه حوايل عشرين إسقاطا توىل املؤلف مناقشتها والرد عليها .
( )1حممود محدي زقزوق  " :اإلسالم واالستشراق "  -يف  :اإلسالم واالستشراق  -تأليف خنبة من العلماء
املسلمني  -جدة  :عامل املعرفة  6991 ،هـ  6481 -م  -ص . 699 - 26
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محاسهم التنصريي  ،ومع أن آماهلم مل تتحقق يف وقتهـا إال أن الروح التنصـريية قد
تنـامت منذئذ (. )6
وهذا يعين بتعبري أوضح " إقناع املسلمني بلغتهم ببطالن اإلسالم  ،واجتذاهبم إىل
الدين النصراين "

()9

وهذا مما أدى إىل االستنتا

أن التنصري هو األصل احلقيقي

لالستشراق  " ،وليس العكس صحيحا كما يذهب أغلب الباحثني " ( )  .والدالئل اليت
ذكرت يف ثنايا هذه الدراسة تؤيد ذلك وتدعمه .
ومن هذا املنطلق يفهم التوجه إىل تعريف املستشرقني بأهنم " الذين يقومون هبذه
الدراسات من غري الشرقيني  ،ويقدمون الدراسات الالزمة للمبشرين  ،بغية حتقيق أهداف
التبشري  ،وللدوائر االستعمارية بغية حتقيق أهداف االستعمار " (. )9
وقد انتظم االستشراق يف الفاتيكان وانتشر واستمر على أيدي البابوات واألساقفة
والرهبان  ،فكان رجال الدين النصراين "  -وجممعهم الفاتيكان يومئذ  -يؤلفون الطبقة
املتعلمة يف أوربا  ،وال سبيل إىل إرساء هنضتها إال على أساس من التراث اإلنساين الذي
متثلته الثقافة العربية  ،فتعلموا العربية  ،مث اليونانية  ،مث اللغات الشرقية للنفوذ منها
إليه " . . .

()1

وكذلك ملقارعة فقهاء املسلمني واليهود والرد عليهم  ،وتدريب أدالء

يتخاطبون بالعربية للقيـام على خـدمة مرتادي بيت املقـدس من النصارى  ،ويطلق
عليهم " احلجا "  ،فأسس البابا مجعية اجلوالني سنة  198هـ  6919 -م  ،وطبعت
بعد ذلك أدلة احلج  ،وفيها األجبـدية العربية وطريقة النطق هبا  ،وخريطة ملدينة القدس ،
( )6إدوارد سعيد  :االستشراق  -مرجع سابق  -ص . 98
( )9حممود محدي زقزوق  :االستشراق واخللفية الفكرية للصراع احلضاري  -ط  - 9القاهرة  :دار املنار ،
 6994هـ  6484 -م  -ص . 1
( ) ساسي سامل احلا  :الظاهرة االستشراقية  -مرجع سابق  -ص . 99
( )9عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين  :أجنحة املكر الثالثة وخوافيها  :التبشري  -االستشراق  -االستعمار  ،دراسة
وحتليل وتوجيه  -ط  - 9دمشق  :دار القلم  6991 ،هـ  6481 -م  -ص . 19
( )1جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 699 : 6 -
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ورسوم للزي العريب  ،ال سيما اللبناين  ،يقول جنيب العقيقي يف هذا  " :فكان أول ما
عرفت أوربا من الطباعة العربية " (. )6
وقد أضحـى هذا املنحى يف الرؤية إىل نشأة االستشراق مما يتفق عليه معظم الباحثني
املسلمني يف ظاهرة االستشراق

()9

ال سيما أولئك الذين ال يسعون إىل االعتذار

للمستشرقني خبـاصة  ،وللغرب بعامة  ،وقد عد االستشراق أقرب الطرق وأسهلها
للتنصري ( ) .
على أين حلظت أن هناك من يرى التداخل بني التنصري واالستعمار يف اإلفادة من
االستشراق  ،حبيث يقال إن اهلدف من االستشراق هو " التمهيد لالستعمار
الزاحف  . . .حىت ميكن للمستعمرين التعامل مع الشعوب املغلوبة املنهوبة على ضوء ما
عرفوه عنها "

()9

ويف هذا شيء من االقتصار على هدف من أهداف االستشراق خيـدم

جمال الباحث يف حبثه دون النظر إىل األهداف األخـرى  ،ويؤدي هذا إىل قـصـر
األهداف على اهلـدف الديين التنصريي  ،األمر الذي ينبغي أال يكون .
ومن املهم هنا النظرة إىل التداخل يف األهداف مع القدرة على التمييز بينها  ،وأن هذه
األهداف إمنا تسعى إىل اإلفادة من بعضها يف حتقيق غاياهتا  ،فاهلدف الديين  ،ومنه
التنصري  ،لالستشراق يتداخل مع األهداف األخرى كاالستعمار واهلدف السياسي  ،بل
واهلدف االقتصادي والتجاري  ،مث اهلدف العلمي  ،وذلك لتعذر التخلي عن اخللفية
الثقافية القائمة على الدين يف النظر إىل الثقافات األخرى  .وهذا ما جعل بعض
( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 699 : 6 -
( )9عمر فروخ  " :االستشراق يف نطاق العلم ويف نطاق السـياسة "  -يف  :اإلسالم واملستشرقون  -مرجع سابق
 ص . 69 - 691( ) حممد علوي املالكي احلسين  " :املستشرقون بني اإلنصاف والعصبية "  -يف  :اإلسالم واملستشرقون  -مرجع
سابق  -ص . 682 - 614
( )9عبد العظيم الديب  " :املستشرقون والتاريخ "  -يف  :اإلسالم واملستشرقون  -مرجع سابق  -ص - 921
. 982
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املستشرقني ينظر إىل الشرق نظرة فوقية مدعيا أن علو الغرب إمنا يعود إىل الديانة
النصرانية  ،بينما يعود ختلف الشرق وبالتايل دونيته لتمسكه باإلسالم .
وقد استمرت هذه النظرة الفوقية املنبعثة من الدين  ،وغذهتا كذلك النظرة العرقية ،
إىل وقتنا احلاضر  ،ويذكر " خري اهلل سعيد " أن " جوهر االستشراق هو التمييز الذي
يستحيل اجتثاثه بني الفوقية الغربية والدونية الشرقية  ،مث إن هذا االستشراق يف تناميه ويف
تارخيه الالحق قد عمق هذا التمييز  ،بل أعطاه صالبة وثباتا " (. )6
ورمبا كان هذا الشعور أحد مسوغات االستعمار الذي جثم على الدول املستعمرة
ردحا من الزمن  ،حبجة عدم قدرة الشعوب الشرقية على حكم نفسها  ،فاحتاجت إىل
الوصاية الغربية عليها  ،وهذا ما يشري إليه تقرير " سكاربرو "

()9

كما يشري

إليه " هاملتون جب " يف االجتاهات احلديثة يف اإلسالم ( ) .

( )6خري اهلل رشك سعيد  :االستشراق  -دراسات عربية مج  91ع ( 4يوليو  6449م)  -ص ، 69 - 699
نقلها عنه مازن بن صالح مطبقاين يف  :االستشراق واالجتاهات الفكرية يف التاريخ اإلسالمي  -مرجع سابق -
ص . 91
( )9مازن بن صالح مطبقاين  :االستشراق واالجتاهات الفكرية يف التاريخ اإلسالمي  -مرجع سابق  -ص . 91
وسكاربرو هو رئيس اللجنة احلكومية اليت أعدت التقرير يف لندن سنة  6492م  ،وقد دعا التقرير إىل استعمار
البالد العربية واإلسالمية  ،وأكد على أن " الدراسات االستشراقية لكي تكون مثمرة جيب أن  -تتعامل مع
العامل احلقيقي  ،وليس فقط بآليات الكتابة واحلديث " .
( ) هاملتون جب  :االجتاهات احلديثة يف اإلسالم  -ترمجة هاشم احلسيين  -بريوت  - 6411 ،ص . 9 - 6
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فئات املستشرقني املنصرين:
وللبعد عن التعميم فإننا نعلم من دراسة سري املستشرقني وأنشطتهم العلمية  ،ال سيما
املتأخرون منهم  ،أهنم ليسوا بالضرورة مجيعا من املنصرين  ،ومل يكونوا بالضرورة
متعاطفني مجيعا مع احلمالت التنصريية  ،وإن كان من هؤالء املستثنني من قد سعوا إىل
حتقيق األهداف األخرى لالستشراق  ،كاألهداف االستعمارية والسياسية والتجارية
االقتصادية والعلمية اليت وصفها بعض الدارسني العرب بالغايات الزنيهة  ،ذلك أهنا رمت
إىل العلم بالشيء  ،دون إبطان أي هدف آخر  .وهذا قد يبدو واضحا عند استعراض سري
كثري من املستشرقني  ،وال سيما املستشرقون األملان  ،يف غالبيتهم  ،وتتبع أنشطتهم
االستشراقية اليت اتسمت بالعلمية أكثر من أنشطة املستشرقني اآلخرين  ،بل إن هذا املنحى
يف النظرة ميكن أن يعني على التعرف على املستشرقني األكثر تعاونا مع التنصري  ،ال سيما
عند النظر إىل اخللفية الطائفية للمستشرق كالكاثوليكي والربوتستانيت واألرثوذوكسي ،
فنجد أن املستشرقني الفرنسيني  ،وهم كاثوليك يف الغالب  ،أكثر التصاقا بالتنصري من
غريهم  ،وبالتايل فهم أكثر من غريهم جناية على اجملتمع العريب اإلسالمي بإسهاماهتم
املتعددة يف مواجهة اجملتمع املسلم  ،وميكن التوسع يف هذا االفتراض بالدراسة
املستقلة (. )6
 وهناك فئة من املستشرقني تعاطفت مع التنصري وأعانته إعانة غري مباشرة بتوفرياملعلومة املطلوبة والتحليل املراد حول ثقافة من الثقافات أو جمتمع من اجملتمعات  ،فهذه
الفئة ليست من املنصرين الذين مارسوا التنصري عمليا  ،ولكنهم يعدون من املنصرين عندما
( )6بدا صالح الدين املنجد أكثر من كتبوا عن االستشراق تعاطفا مع االستشراق األملاين وتربئته من التبعيات غري
العلمية اليت ألصقت باملستشرقني من جنسيات أخرى  ،وظهر منه ذلك يف عدد من األعمال اليت ركز فيها على
االستشراق األملاين  ،منها  :املستشرقون األملان  ،ترامجهم وما أسهموا به يف الدراسات العربية  -بريوت  :دار
الكتاب اجلديد  6489 ،م  649 -ص  ،ومنها  :املنتقى من دراسات املستشرقني  ،وكذلك " االستشراق
األملاين يف ماضيه ومستقبله "  -اهلالل  ،مج  ، 89ع  6 49 / 69( 66هـ  6429 / 66 -م)  -ص 99
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يتبني أهنم باستشراقهم قد خدموا التنصري  ،على الرغم من أن إسهاماهتم يف مؤازرة التنصري
ليست بذلك الوضوح الذي نراه عند بعض املستشرقني الذين خدموا هيئات استخبارية
حكومية بالدراسة املوجهة والتقارير املقصورة على ما خيدم هذه اهليئـات  ،مما ال نعلم
عنه إال القليل  ،عندما تطورت هذه الدراسات أو التقارير إىل كتب  ،أو حتولت إىل
مقاالت يف دوريات علمية  ،أي إذا ما حتولت هذه األعمال السرية إىل " معرفة
عامة " بنشرها بأي وسيلة من وسائل النشر (. )6
 وهناك فئة من املستشرقني ممن بدأوا حياهتم مستشرقني  ،يركزون على الدراساتاالستشراقية ويواصلون جهودهم فيها  ،ويرحلون من أجل الوصول إىل املعلومة اليت
تعينهم على الوصول إىل النتائج اليت يرمون إليها  ،مث استهواهم التنصري  ،فانصرفوا إليه
على حساب االستشراق حىت اشتهروا منصرين أكثر من شهرهتم مستشرقني  ،رغم أن هلم
إنتاجا علميا يضعهم يف مصاف املستشرقني  ،فهم هنا يعدون منصرين مستشرقني  ،ال
مستشرقني منصرين  ،أي أن التنصري قد غلب على مسارهم أكثر من غلبة االستشراق
عليه  ،ولكنهم مع هذا ال خيرجون من دائرة االستشراق إىل دائرة التنصري اخلالص مثل
أولئك املنصرين غري املستشرقني  ،ومن أبرز أقطاب هذه الفئة املنصر املستشرق األمريكي
صموئيل زومير .
 وقد تكون هناك فئة من املنصرين بدأت خطوات يف طريق التنصري  ،ورحلت إىلحيث تقوم مبهمتها التنصريية الصرحية الواضحة اخلالصة دون اهتمام مباشر باملعلومة أو
الدراسة  ،سوى ما هو مطلوب من املنصر معرفته عن البيئة اليت يزمع العمل هبا قبل
( )6من أمثلة ذلك القريبة املتداولة واملنقولة إىل اللغة العربية ما صدر من كتاب عن األصولية يف العامل العريب
لرتشارد هرير ديكميجيان  ،وعنوانه باللغة اإلجنليزيةFUNDAMENTASM IN : ISM IN REVOTION
THE ARAb WORIDوطبـعته جامعة ساراكيوس سنة  6481م  ،ونقله إىل العربية وعلق عليه عبد الوارث
سعيد  ،وطبعته دار الوفاء باملنصورة جبمهورية مصر العربية  ،طبعة ثالثة سنة  6969هـ  6449م  ،وظهر يف
 98صفحة  .ويذكر املؤلف يف متهيد للكتاب ( ،ص  ، )6أن أصله ظهر على شكل تقرير حلكومة
الواليات املتحدة األمريكية .
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الشروع يف العمل هبا  ،ولكنها  ،بعد ذلك  ،اخنرطت يف التعرف على هذه اجملتمعات اليت
تسعى إىل تنصريها  ،فانصرفت إىل دراسة مقومات هذا اجملتمع أو ذاك دراسة علمية تعتمد
على املصادر العلمية اليت كتبت عن هذه اجملتمعات أو تلك  ،وتوسعت يف ذلك حىت
نسيت مهمتها الرئيسة .
ومع هذا بقيت متعاطفة مع التنصري بصور شىت من صور التعاطف  ،فهؤالء على
عكس أولئك أضحوا مستشرقني منصرين  ،أي أن توجههم لالستشراق قد غلب على
توجههم للتنصري  ،فعرفوا مستشرقني أكثر من معرفتهم منصرين .
 وهناك فئة من املستشرقني كان الدافع الشتغاهلا باالستشراق دينيا تنصرييا  ،مث تبنيهلا عدم جـدوى هذا املنحى  ،وعدم سالمة األهداف والغايات  ،فانسلت من هذا
الدافع  ،وانصرفت إىل الدراسات االستشراقية العلمية البعيدة عن هذه الغايات  ،وآلت
على نفسها االبتعاد عن هذا املنحى  ،دون أن تثري أي انتباه علين  ،وإن حتدثت عنه
أحاديث خاصة مع املوثوق من األقران  ،يف جمالس خاصة ويف مناسبات خاصة .
 ومع أن بعض املستشرقني قد خدم اإلحلاد ؛ ألنه نشأ يف بيئة إحلادية وتبىن اإلحلاد ،إال أن بعضا آخر ممن نشأوا يف هذه البيئة اإلحلادية مل يتأثروا هبا  ،بل بقوا على انتمائهم
الديين  ،وسعوا إىل نشره بالتنصري يف ذلك اجملتمع اإلحلادي من وجهني من وجوه
التنصري :
الوجه األول  :أهنم عملوا على محاية " إخواهنم يف العقيدة " من اإلحلاد  ،وأكدوا
على بقائهم على عقيدهتم  ،وهذا أمر له ما يربره لدى هؤالء وغريهم  ،إذ إن البقاء على
النصرانية  ،على ما دخل عليها  ،خري عندهم من االنتقال إىل اإلحلاد  ،رغم أن ملة الكفر
يف النهاية عندنا واحدة .
والوجه الثاين  :أن فئة من املستشرقني الذين نشأوا يف بيئة إحلادية وبقوا على
معتقدهم قد تبنوا نشر النصرانية بني املسلمني الذين عاشوا حتت مظلة اإلحلاد  ،مثل
مناطق املسلمني اليت كانت ختضع للحكم الشيوعي يف االحتاد السوفيييت سابقا  ،وهذا يعين
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عدم اقتصار املنصرين على تلك البيئات اليت نشط فيها التنصري من حيث التمويل
والتخطيط واإلمكانات البشرية واملادية  ،كاجملتمعات الغربية يف أوروبا الغربية
وأمريكا (. )6
وهذا هو االنطباع املسيطر على كثري من الدراسات اليت تنظر إىل أن انطالقة التنصري
تركزت من تلك اجلهات  ،وأن البيئات اإلحلادية مل تسهم يف حركة التنصري  ،إال أن
التحوالت السياسية األخرية باهنيار االحتاد السوفيييت  ،راعي اإلحلاد  ،قد يكشف كثريا
من األنشطة الدينية اليت مل تكن ظاهرة للعلن منذ قيام الثورة الشيوعية يف تلك البقاع سنة
 6462م  ،هذا باإلضافة إىل أن هناك رأيا مؤداه أن اإلحلاد أو التلحيد وليد للتنصري (. )9
مزيد من التركيز:
والبحث هبذا األسلوب يف اجلمع بني االستشراق والتنصري قد يقود إىل التعرض إىل
حبوث تعني على وضوح الرؤية يف هذا التوجه عند هؤالء املستشرقني املنصرين  ،ومن هذه
البحـوث النظر يف األهداف لكل من االستشراق والتنصري  ،ورمبا النظر إىل البواعث أو
املنطلقات اليت ختتلف عن األهداف والغايات  ،والبحث يف هذه ليس جديدا  ،فقد غطيت
حبثا يف اجلانبني  ،وإمنا يرجع إليها هنا فيما خيدم املوضوع ويعني على استحضار
الصورة ( ) وهذا ال يقتضي من الباحث يف هذه الدراسة أن يعود إىل هذه البحوث ويعيد
سردها هنا  ،ولكنه سيذكر األهداف والبواعث اليت ختدم هذا الغرض فحسب .
وإذا كان األمر كذلك فيما يتعلق باألهداف والبواعث فإنه من باب أوىل أن يضرب
( )6ألكسندر بينيغسن وشانتال لومريييه كيلكجاي  :املسلمون املنسيون يف االحتاد السوفيييت  -ترمجة  :عبد القادر
ضللي  -بريوت  :دار الفكر املعاصر  6994 ،هـ  6484 -م  -ص . 91
( )9جابر قميحة  :آثار التبشري واالستشراق على الشباب املسلم  -مكة املكرمة  :رابطة العامل اإلسالمي 6969 ،
هـ  6446 -م  -ص ( ، 16سلسلة دعوة احلق . )661
( ) حاولت حصر أهداف االستشراق وبواعثه يف  :االستشراق يف األدبيات العربية  ،عرض للنظرات وحصر
وراقي باملكتوب  -الرياض  :مركز امللك فيصل للدراسات والبحوث اإلسالمية  696 ،هـ  6449 -م -
ص  ، 18 -كما حاولت حصر أهداف التنصري يف  :التنصري مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته -
القاهرة  :دار الصحوة  6969هـ  644 -م  -ص . 99 -
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الصفح يف هذه الدراسة عن اخلـوض يف النشأة من حـيث تارخيها وأسباهبا  ،فال تفرد
لذلك مباحث مستقلة  ،وإمنا يأيت ذكرها عرضا إذا دعت احلاجة إليها يف هذا السياق .
التفريق بني ظاهرتني:
ولن يذهب بنا املوقف من االستشراق والتنصري إىل احلد الذي يدعونا أن نقرر أهنما
وجهان لعملة واحدة

()6

وأن االستشراق تنصري من وجوه  ،والتنصري استشراق من

وجوه ؛ ذلك أن هذا اإلطالق ال يتفق مع هاتني الظاهرتني  ،فاالستشراق ليس كله
تنصريا  ،والتنصري ليس كله استشراقا  ،وبالتايل فإنه ميكننا القول أن ليس كل مستشرق
منصرا  ،كما أنه ليس كل منصر مستشرقا  ،واإلحصاءات املتغرية تذكر أن هناك سبعـة
عشر مليـون ( )62.999.999منصر يعملون وفق استراتيجيات بعيدة املدى  ،ولديهم
ميزانيات " فلكية " ينفقون منها بغري حساب

()9

وقد تصل يف بعض اإلحصائيات إىل ما

يزيد عن مائة ومثانني مليار ( )689.999.999.999دوالر

( )

وال ينتظر أن

نفـتـرض أن هذا العـدد كله يدخل يف تعـداد املستشرقني ؛ إذ ال يتوقع أن يكون
هناك مستشرقون باملاليني .
ال تناقض:
وال ينقض هذا التفريق بني ظاهرتني بعض التقارب يف األهداف ؛ إذ االشتراك يف
هدف أو أكثر بني ظاهرتني أو أكثر ال يعين بالضرورة أهنا مجيعا ميكن أن حتوم
يف " بوتقة " واحدة  ،وحنن ندرك أن هناك جمموعة من التيارات اليت تتناقض مع مقومات
اجملتمع املسلم وتسعى إىل أن حتل حمل اإلسالم فيه  ،أو تسعى إىل أن تقلل من شأنه يف
( )6أمحد مسايلوفتش  :فلسفة االستشراق وأثرها يف األدب العريب  -القاهر  :مطبعة دار املعارف [  6489م -
 6999هـ ]  -ص. 6 4 - 691
( )9عبد العزيز الكحلوت  :التنصري واالستعمار يف إفريقيا السوداء  -ط  - 9طرابلس الغرب  :كلية الدعوة
اإلسالمية  6449 ،م  -ص . 8
( ) علي بن إبراهيم النملة  :التنصري يف األدبيات العربية  -الرياض  :جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،
 696هـ  644 -م  -ص . 61
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عيون أبنائه وأذهاهنم  ،ومع اتفاقها يف هذا اهلدف فهي خمتلفة فيما بينها  ،بل إن بعضها
حيارب بعضا للتناقض الواضح بينها .
واألصل عدم اخللط هنا حـىت لو كـان هذا اخللط خيـدم الوصول إىل نتيجـة ،
أو يسعى إىل مزيد من اإلقناع

()6

وحنن مطالبون هنا باإلقناع العلمي الذي يركز على

احلقيقة العلمية ويضعها بني ناظري املتلقي بأي صياغة مناسبة لإلقناع .
وعلى هذا فإين أزعم أن االرتباط بني هذه التيارات قام على االشتراك يف مصاحل ،
وقد ال يكون هذا االرتباط قائما لوال هذه املصاحل من ناحية  ،ومن ناحية أخرى مل توجد
هذه املصاحل املشتركة تيارات جديدة انبعثت من هذه املصـاحل  ،وعرفت على أهنا
وليدهتا  ،ذلك أن التنصري مل ينتظر االستشراق ليقوم وحيقق بعض أهدافه  ،وليس
بالضرورة أن يكون قيام التنصري لتحقيق أهداف االستشراق  ،وكذا احلال يقال مع
االستعمار يف عالقته بالتنصري من ناحية  ،وعالقته باالستشراق من ناحية أخرى  ،ومثل
ذلك يقال فيما يتعلق باإلحلاد يف عالقته باالستشراق من ناحية  ،وعالقته مع االستعمار
من ناحية ثانية  ،وحنتا إىل حبث خاص يف معرفة العالقة بني التنصري واإلحلاد  ،إن كانت
هناك عالقة  ،وال أملك أن أنفي عدم وجودها .
االستغالل:
ومع هذا فإنه من املهم التأكيد على أن بعض التيارات قد استغلت األخرى يف
حتـقيق مصاحلها  ،فكان ذلك االتفاق  ،الظاهري على األقل  ،ال سيما عندما نعلم أن
السياسة قد استغلت التنصري يف الوصول إىل مآرهبا إبان فترة االستعمار

()9

وقبل ذلك

استغلت احلروب الصليبية يف الوصول إىل أغراض سياسية  ،بل إن ممن يدرسون هذه
احلروب من ال يغفلون اجلانب االقتصادي وراءها  ،األمر الذي يشهد له اخنراط كثري من
( )6عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين  :أجنحة املكر الثالثة وخوافيها  -مرجع سابق  -ص . 16 - 94
( )9عبد الرزاق دياربكريل  :تنصري  299مليون مسلم  ،حبث يف أخطر استراتيجية طرحها مؤمتر كولورادو
التنصريي الشهري بالواليات املتحدة األمريكية  -القاهرة  :املختار اإلسالمي  644 [ ،م ]  ،ص 98 - 9
 (سلسلة مكتبة التنصري . )921
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احملاربني الذين مل يأتوا إىل الشرق اإلسالمي إلنقاذ املقدسات النصرانية من أيدي
املسلمني  ،بل ليحققوا ثروات فردية  ،فاكتظت احلمالت الصليبية بالقتلة والفجار
واللصوص والقراصنة والنساء التائهات واألطفال املشردين  " ،وكل يبتغي حتقيق مصلحة
آنية بعيدة متاما عن األهداف الدينية  ،بل إن الكنيسة وهي املروجة األوىل والداعية
امللحاح للحروب الصليبية اختذت الربح املادي مطمحا هلا  ،بل إهنا قد استفادت من
جهتني :
األوىل  :عند استيالئها على أموال اإلقطاعيني واألغنياء الذين كانوا عند سفرهم إىل
الشرق باعوا أراضيهم هلا  ،ورهنوا الكثري من أمالكهم لديها  ،فتكدست لديها ثروات
طائلة من هذا املصدر الداخلي .
والثانية  :عندما عاد إليها الكثري من تلك الثروات اليت حصل عليها احملاربون باسم
التربع واإلحسان  ،وهكذا تطاولت مهتها  ،ونافست السلطة الزمنية لالستيالء على
السلطة الدينية والدنيوية  ،وكان ذلك صراعا طال أمده  ،وأتت نتائجه النهائية خميبة
آلماهلا " (. )6
ومن هذا املنطلق ميكن القول إن التنصري قد استغل أميا استغالل من قبل بعض
املستشرقني الذين لبسوا لباس التنصري  ،ويف املقابل ميكن القول إن التنصري قد استغل
االستشراق أميا استغالل  ،مما يوحي بأن بعض املستشرقني مل يكن بالضرورة مقتنعا من
احلمالت التنصريية وإن عمل هلا ومعها (. )9
( )6ساسي سامل احلا  :الظاهرة االستشراقية  -مرجع سابق  -ص . 81 - 89
( )9يف كتاب  :التتصري خطة لغزو العامل اإلسالمي  ،وهو ترمجة كاملة ألعمال املؤمتر التتصريي الذي عقد يف مدينة
جلينم آيري بوالية كلورادو بالواليات املتحدة األمريكية سنة  ، 6428ونشـرته دار مـارك بعنوان THE
 ، a 1978 : GOSPEAND ISM comlendiumفصل كتبه وارين و  .ويبستر (ص  )181 - 114عن مراجع
خمتارة للمنصرين العاملني بني املسلمني  ،وفيه سرد وتعريف ببعض املصادر اليت كتبها مجع من مشاهري
املستشرقني أمثال كينيث كرا  ،وكارل بروكلمان  ،ويوسف شاخت  ،وفيليب حىت  ،وهاملتون جب ،
ومونتومجري واط  ،وآرثر آربري  ،وصاموئيل زومير  ،وولفرد كانتول مسث  ،وجرونباوم  ،وغريهم .
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وأما استغالل السياسة لالستشراق والتنصري فحدث وال حر  .والتنصري القسري
الذي مر به املسلمون يف األندلس ( )6ويف الشرق اإلسالمي  ،يف دول آسيا الوسطى يشهد
بذلك  ،إذ سلطت السياسة التنصري على املسلمني  ،كبارهم وصغارهم  ،وسلطت
املستشرقني على املسلمني حبجة اإلصالح الثقايف (. )9

( )6عبد اهلل حممد مجال الدين  :املسلمون املنصرون أو املورسكيون األندلسيون  ،صفحة مهملة من تاريخ املسلمني
يف األندلس  -القاهرة  :دار الصحوة  6446 ،م  1 8 -ص .
( )9حممد علي البار  :املسلمون يف االحتاد السوفيييت عرب التاريخ  9 -مج  -جدة  :دار الشروق  699 ،هـ -
648م . 699 - 82 : 6 -
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القسم الثاين
التراجم

مناذج من املستشرقني املنصرين
املدخل
يف حماولة التعرف على املنصرين من املستشرقني جيد املرء صعوبة يف التأكد من نشاط
املستشرق التنصريي  ،إال ما جاء صراحة يف ترمجاهتم  ،أو دلت عليه نشاطاهتم  ،إذا ما
كانوا من املستشرقني الرحالة الذي جابوا البالد اإلسالمية وغري اإلسالمية  ،فكانت هلم
إسهامات تنصريية سطرهتا أقالم من عاصروهم من املسلمني وغريهم  ،أو من كتبوا عنهم
من املتابعني .
كما جيد املرء صعوبة يف الوصول إىل تراجم املستشرقني اليت حتلل نشاطاهتم وتبني
أهدافهم ومواقفهم الواضحة من اإلسالم واملسلمني يف شىت اجملاالت  ،مبا فيها جماالت
التنصري .
ومعظم التراجم الواردة يف هذه النماذ

إمنا هي عالة على كتاب جنيب

العقيقي " املستشرقون " الذي يعد حبق ثروة نافعة خلفها املؤلف للمكتبة العربية  ،وال
نكاد  -حسب علمي  -جند هذا العدد الكبري من املستشرقني يف كتاب واحد مثل كتاب
املستشرقون  ،وال أظن أن كاتبا أو مؤلفا كتب أو سيكتب عن االستشراق واملستشرقني
مل يرجع إليه  ،بل رمبا أخذ على من ال يرجع إىل العقيقي ممن يكتب عن هذا املوضوع ،
ولذا فإنه من الواضح أن يكثر ترديد هذا املرجع يف ثنايا القسم الثاين من هذه احملاولة ،
حىت أين فكرت يف تضمني العنوان إشارة إىل املرجع األول يف الترمجات  ،كأن أقول مع
مناذ من املستشرقني املنصرين من خالل كتاب املستشرقون لنجيب العقيقي  .وال أرى
يف هذا أي غضاضة  ،ال سيما إذا ما أدركنا افتقار املكتبة العربية ملوسوعة شاملة مثل هذا
الكتاب  ،مع عدم إغفال بعض احملاوالت اليت تسعى إىل سد النقص وإكمال املشروع ،
مثل العمل املوسوعي الذي يقوم به عبد الرمحن بدوي بعنوان  :موسوعة املستشرقني  ،يف
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طبعته الثالثة اليت وصلت صفحاهتا إىل ست مائة وأربعني ( )199صفحة  ،وينتظر هلا
النمو املطرد  -بإذن اهلل  -ملا فيها من الفائدة الواضحة  ،وملا يتمتع به املؤلف " عبد
الرمحن بدوي " من تأصيل ونظرات تقوميية مل تتسم هبا موسوعة العقيقي الذي صنف
نفسه من املستشرقني  ،ال سيما املارونيون منهم .
وآمل أال يكون يف كثرة ترداد هذا املرجع األخري إزعا للقارئ  ،كما آمل أال يعد
هذا نقال مباشرا من املرجع  ،إذ إنه ال يعد عندي كتابا عاديا يكرر من ينقل منه أفكاره
نفسها  ،بل إنه كتاب مرجعي ينطلق منه كل من يريد البحث يف االستشراق
واملستشرقني  ،فيصل إىل غرضه من الرجوع إليه .
ومع هذا فقد تعمدت التنويع يف املراجع ما أمكنين ذلك  ،دون التكلف الذي قد
يقود إىل مراجع تالية استقت بعض معلوماهتا من هذا املرجع األساس أو ذاك  ،ولست
أغفل هنا رغبـيت يف تنويع املراجع والبـحث يف كـتب االستشراق ومصادره عن
معلومات أخرى مل تذكرها هاتان املوسوعتان .
وكان من منهجي يف سرد التراجم أن أذكر االسم األخري من املستشرق  ،مث أذكر
إشارة إىل امسه األول أو ذكره كامال  ،مث أذكر سنة والدته  ،إن وجدت  ،وسنة وفاته ،
إن وجدت  ،أو أذكر القرن الذي عاش فيه من خالل تتبعي آلثاره وسين نشرها  ،مث
أحرص على ذكر موطنه  ،ورمبا أشرت إليه بعبارة ال توحي باجلزم  ،مث أبني انتماءه
الطائفي  ،ما توافر يل ذلك  .وأسعى إىل التعرف على أنشطته ذات العالقة بالتنصري  ،مث
أذكر آثاره املباشرة يف التنصري  ،مث غري املباشرة  ،مغفال آثاره األخرى رغم أمهيتها ؛ ألين
أفضل اإلجياز  ،وعدم تكرار ما ذكره من أنقل عنهم  ،وأكتفي باإلحالة إليهم  .وإذا مل
أجد للمستشرق آثارا مباشرة يف التنصري أو غري مباشرة ولكنها مساعدة أو مساندة ،
نصصت على ذلك  ،مثل شكل الكتابات عن النصرانية بأي شكل من أشكال املعاجلة .
وكانت أدوات تعريف على املستشرقني املنصرين تنحصر يف املراجع اليت كتبت عنهم ،
فأسجل االسم من هذه املراجع مث أترجم له من املوسوعتني  ،مركزا على موسوعة العقيقي
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لشموليتها  ،مث إنه كان ال بد يل أن أضع افتراضات استشف من خالهلا من كانت هلم
إسهامات تنصيـرية من املستشرقني  ،فافترضت أن كل من كانت له عالقة مهنية مباشرة
مع الكنيسة فهو منصر من وجه من الوجوه  ،ويتضح هذا جبالء مع أولئك الذين تسنموا
مناصب كنسية دينية كاألب والقديس واألسقف واملطران والبطريرك  ،وال يستقيم عندي
أن يعمل أي شخص يف خدمة الكنيسة خدمة دينية دون أن يكون من مهماته نشر تعاليم
الكنيسة على أتباعها وغري أتباعها  ،وهذا مفهوم من مفهومات التنصري .
وكان ال بد يل أيضا من أن أتعامل مع التنصري يف مفهومه األمشل الذي يتضمن الدعوة
إىل الكنيسة بني األتباع وغري األتباع  ،وهذا يعين يل أنه ليس بالضرورة أن يكون
املستشرق منصرا يف الشرق  ،بل إين رمبا أدرجت مستشرقني منصرين من الداخل  ،أي
من داخل الكنيسة نفسها  ،وإذا ذكرت الكنيسة يف هذا السياق قصد هبا الطائفة  ،اليت
يستدعي املقام التعريف املوجز هبا يف اهلامش عندما ترد للمرة األوىل .
ومن األدوات اليت تعرفت من خالهلا على املستشرقني املنصرين تلك اآلثار اليت
خلفوها  ،فكلما كتب املستشرق عن موضوعات نصرانية عد عندي داخال يف هذا
املفهوم  ،حىت أولئك الذين خاضوا يف قضايا نصرانية حبـتة  ،إال أين نظرت إليهم يف
أعماهلم هذه على أهنا امتداد للنشاط التنصريي مبفهومه األمشل .
وقد تبني يل بالتجربة احملدودة املعدودة أن مثل هذه األعمال ال تقف عند حد ،
فالذي يفوت الباحث أكثر مما يعثر عليه يف هذا اجملال  ،والذي يستجد بعد ذلك أكثر من
ذلك  ،وهكذا كان لزاما علي أن أؤكد على أن ما ورد من أعالم للمستشرقني املنصرين
إمنا هي مناذ هلذه الظاهرة املتمثلة يف التزاو بني االستشراق والتنصري كان اهلدف منها
التأكيد على الدافع الديين  ،واهلدف الديين  ،من ظاهرة االستشراق على أنه أحد الدوافع
واألهداف  ،ومل يكن بالضرورة هو الدافع واهلدف األوحد  ،ذلك أن هناك أهدافا أخرى
مبسوطة يف األعمال التحليلية لالستشراق  ،وهلا رجاهلا من املستشرقني  ،كاهلدف
االستعماري  ،والتجاري االقتصادي  ،والسياسي  ،والعلمي الزنيه  ،والعلمي غري الزنيه .
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ورمبا دعا هذا إىل البحث يف هذه األهداف األخرى  ،والبحث أيضا يف أولئك
املستشرقني الذين كانت هلم إسهامات واضحة فيها  ،مما يعين القيام بسلسلة من
الدراسات املماثلة هلذه الدراسة  ،مما قد يعد خطوات أولية حنو عمل موسوعي متخصص
يف دراسة ظاهرة االستشراق يف شىت وجهاهتا رغبة يف وضع هذه الظاهرة يف موضعها
الذي يناسبها يف دراسة املتغريات اليت تعرضت هلا الثقافة اإلسالمية على مر العصور .
وهذا جهد حيتا إىل العزمية اليت ميكن أن تتمثل يف األعمال املشتركة اليت تتضافر فيها
جـهود الباحـثني والدارسني  ،ويكون هناك تعاون يف التأليف حول هذه املوضوعات
املتشعبة واملتداخلة مع موضوعات أخرى هي ظواهر مرت على ما يسمى بالعامل النامي أو
العامل الثالث  ،فالتزاو القائم بني االستشراق والتنصري يقابله تزاو قام بني االستشراق
واالستعمار من جهة  ،وبني التنصري واالستعمار من ناحية أخرى  ،وكما يقوم بني
السياسة واالستشراق من جهة نراه قويا بني السياسة والتنصري من ناحية أخرى .
وهكذا جند أنفسنا أمام جمموعة من التيارات اليت توجه إىل عاملنا ختتلف يف أغراضها
وتتفق على الوصول إىل إضعاف هذا العامل لتحقيق تلك األغراض املختلفة  ،إذ إنه مع قوة
العامل الثالث ماديا ومعنويا لن تتحقق األغراض  ،بل رمبا انقلب ظهر اجملن  ،األمر الذي ال
ينتظر حتققه  ،يف املستقبل القريب إال بعد أن تتحقق مقوماته اليت قد يكون من أولياهتا
الوعي هبذه التيارات املوجهة إىل هذا العامل ومواجهتها مبا تستدعيه املواجهة من سالح
العلم والفكر والثقافة  ،وميكن أن يتحقق هذا أو شيء منه إذا ما آمنا بضرورة العمل
العلمي والفكري والثقايف املشترك بني األفراد من ناحية  ،وبني املؤسسات العلمية والثقافية
والبحثية من ناحية أخرى  ،يف القيام ببحوث ودراسات بإمكانات علمية ومادية الئقة ،
وهذا مطلب متحقق الوقوع يف ظل هذه النهضة العلمية املباركة اليت تعيشها معظم أقطار
العامل اإلسالمي  ،واليت يأيت من مؤشراهتا هذه العودة املوفقة والواثقة إىل الدين خبطى واثقة
متروية بعيدة عن االندفاع والعاطفة اجلياشة واحلماس الزائد  ،فكان اهلل يف عون العاملني
يف هذا اجملـال املهم  ،وكـان اهلل يف عون اجلميع .
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مستشرقون منصرون
حرف األلف
آدامز  ،تشارلز (  6498 - 688م) .
أمريكي  ،تعلم على ماكدونالد

()6

مث عني مديرا للمدرسة الالهوتية يف العباسية

مبصر  ،تويف ودفن مبصر  ،من آثاره  :اإلسالم والتجديد يف مصر  ،وهو ترمجة إجنليزية
لكتاب  :اإلسالم وأصول احلكم لعلي عبد الرازق (. )9
آسني بالثيوس  ،ميجويل  ،األب ( 6499 - 6826م) .
إسباين  ،اشتهر بدراسة حركة التفاعل الثقايف بني اإلسالم والنصرانية  ،ومن آثاره :
مذهب ابن رشد والهوت توما اإلكويين  ،وعين مبحيي الدين بن عريب  ،واإلسالم يف
ثوب نصراين  ،ومقارنة بني ابن عباد الرندي ويوحنا الصلييب  ،ومصنف يف الغزايل
والنصرانية  ،واآلثار اإلجنيلية يف األدب الديين اإلسالمي ( ) .
أبوجي  ،األب ( 6841 - 6864م) .
من الرهبان اليسوعيني

()9

وهو فرنسي  ،صنف كتبا دينية ومدرسية  ،وتويف يف

( )6سيأيت احلديث عن ماكدونالد يف موضعه من هذه الدراسة .
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق  ، 691 - 699 : -وعبد اللطيف الطيباوي  :املستشرقون
الناطقون باإلجنليزية  -مرجع سابق  -ص . 649
( ) يوهان فوك  :تاريخ حركة االستشراق  -مرجع سابق  -ص  ، 946 - 949وعبد الرمحن بدوي  :موسوعة
املستشرقني  -مرجع سابق  ، 691696 -وجنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق - 649 : 9 -
 ، 41ونذير محدان  :مستشرقون سياسيون جامعيون جممعيون  -ص  . 619ويفهرسه عبد الرمحن بدوي
حتت حرف الباء  ،من امسه بالثيوس .
( )9اليسوعيون أو اجلزويت من اجلماعات التنصريية النشطة  ،ومؤسسها هو القديس إجناتياس لويوال (- 6946
 6114م)  ،وكان جنديا إسبانيا  ،وهي ال تتبع مذهبا معينا  ،لكنها تعد من املنصرين  .انظر  :عبد اجلليل
شليب  :اإلرساليات التبشريية  ،كتاب يبحث يف نشأة التبشري وتطوره وأشهر اإلرساليات التبشريية ومناهجها
 اإلسكندرية  :منشأة املعارف  6482 [ ،م ]  -ص  . 682 - 689وانظر أيضا  :طالل عتريسي :البعثات اليسوعية مهمة إعداد النخبة السياسية يف لبنان  ،دراسة تارخيية وثائقية  -بريوت  :الوكالة العاملية
للتوزيع  6482 ،م  -ص . 9 - 98
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لبنان (. )6
أبو كرم  ،نعمة اهلل ( 64 6 - 6816م) .
من مستشرقي املدرسة املارونية

()9

بلبنان  ،نصب مطرانا  ،وكان ختر من جامعة

القديس يوسف ببريوت  ،وعاون يف حترير جملة البشري  ،مث عني رئيسا للمدرسة املارونية
يف رومة  ،ومستشارا يف اجملمع الشرقي  ،من آثاره  :الفلسفة النظرية للكردينال مرسييه
ترمجه إىل العربية  ،وقسطاس األحكام يف القانون مع مقارنته مبا يقابله يف الشرع
اإلسالمي ( ) .
أدلرد أوف باث ( 66 1 - 6929م) .
بريطاين  ،من طالئع املستشرقني  ،نسبة إىل مدينة باث  ،اخنرط يف سلك الرهبانية
البندكتية

()9

وتعلم يف تور وصقلية واألندلس  ،وله آثار ال يظهر منها ما هو مباشر يف

التنصري (. )1
إرثي  ،أوجوستني  ،األب (ق  99م) .

( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 984 : -
( )9نسبة إىل البطريرك يوحنا مارون الكاهن الذي عاش يف القرن الرابع واخلـامس امليالديني (ت  969م)  ،عاش
متنسكا على قمة جبل يف جوار أنطاكية  ،وعدوه معلما بين الطائفة املارونية حىت وصل أتباعها اليوم إىل حوايل
مخسة ماليني تابع  ،مليون منهم يف لبنان  ،والباقون موزعون يف أمريكا اجلنوبية والوسطى والشمالية واستراليا
وإفريقيا  .انظر  :ميشال عويط  :املوارنة من هم وماذا يريدون  -مرجع سابق  -ص  ، 66 - 4وللبطريرك
أصطفان الدويهي كتاب  :الشرح املختصر يف أصل املوارنة وثباهتم يف األمانة وصيانتهم من كل بدعة
وكهانة  ،حتدث عنه جور هارون يف كتابه  :أعالم القومية اللبنانية  9 ،أصطفان الدويهي  -مرجع سابق -
 998ص .
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 6 : -
( )9منسوبة إىل القديس بندكت ( 19 - 922م)  ،وهي أقدم مجاعة تنصريية  ،وهلا إرساليات ومراكز تنصريية
يف الشرق  .انظر  :عبد اجلليل شليب  :اإلرساليات التبشريية  -مرجع سابق . 629 - 618 -
( )1ساسي سامل احلا  :الظاهرة االستشراقية  -مرجع سابق  -ص  ، 9وجنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع
سابق . 669 - 666 : 6 -
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إسـباين  ،من الرهبـان الفرنسيسكانيني

()6

ختصص يف تاريخ الفرنسيسكانيني يف

القدس  ،وقضى عمره مشرفا على مكتبة آباء دير املخلص بالقدس  ،صدر له فهرست
تفصيلي مصور ملنشورات مطبعة اآلباء الفرنسيسكانيني بالقدس (. )9
أرنولد الفيالنويف ( 6 66 - 69 1م) .
إسباين  ،يعد من طالئع املستشرقني  ،رمي بالسحر واإلحلاد فطاردته حمكمة
التفتيش  ،ولكن البابوات وامللوك دافعوا عنه ومحوه منها  ،له آثار يف السحر
والالهوت ( ) .
إستيبان إيبانيث الفرنسيسكاين  ،األب (م  6469م) .
إسباين  ،اهتم باللهجات املغربية والرببرية  ،كما اهتم بالرببر من حيث أصوهلم
وعنصرهم  ،ومن آثاره  :األب لرخندي يف املغرب (. )9
إسكندر  ،أندره (ت  62 9م) .
لبناين  ،من املدرسة املارونية  ،كلفه البابا إكليمنس احلادي عشر اقتناء املخطوطات
القدمية للفاتيكان  ،فطوف مصر ولبنان وسورية والعراق ورجع بكثري منها  ،ومسي حافظا
رسوليا (. )1
األشقر  ،يوسف  ،األب (ق  68م) .
من مستشرقي املدرسة املارونية بلبنان  ،ترجم إىل الفرنسية من العربية والسريانية كتبا
كثرية أشهرها سلسلة تواريخ بطاركة املوارنة األنطاكيني  ،وقد اعتمد عليه " يل
( )6من أشهر مدارس التنصري يف املنطقة العربية ويف غريها  ،ومؤسسها هو فرانسيس اآلسيزي (6991 - 6686
م)  ،وكانت يف بدايتها مجاعة من الفقراء تعيش على التربعات والصدقات وتسمي نفسها باإلخوة الصغار .
انظر  :عبد اجلليل شليب  :اإلرساليات التبشريية  -مرجع سابق  -ص . 624 - 62
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 916 - 919 : -
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 696 : 6 -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 999 : 9 -
( )1جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 91 : -
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كيني " يف كتابه الشرق املسيحي (. )6
أفالطون التيفويل ( 6619 - 66 9م) .
إسباين  ،من برشلونة  ،من طالئع املستشرقني  ،اهتم بالرياضيات  ،وليست له آثار
مباشرة يف التنصري (. )9
أالرد  ،مايكل األب ( 6421 - 6499م) .
من الرهبان اليسوعيني  ،قتل بقذيفة سقطت على مقر اآلباء اليسوعيني ببريوت سنة
 6 41هـ  6421م  ،من آثاره  :النصارى يف بغداد  ،ورسالة عن وحدة التثليث حمليي
الدين األصفهاين  ،ترمجة وتعليقا ( ) .
ألرب الكبري ( 6989 - 6991م) .
أملاين  ،من طالئع املستشرقني  ،من الرهبان الدومينيكيني

()9

سيم أسقفا على

رجيزنبر بأملانيا  ،له من اآلثار  :تفاصيل يف الفلسفة وقضايا فلسفية والهوتية (. )1
ألونسو  ،مانويل اليسوعي  ،األب (م  684م) .
إسباين  ،ختر يف اجلامعة البابوية بكوميياس  ،ودرس الالهوت هبا وجبامعة إنياين
بإيطاليا  ،وانصرف إىل دراسة الفلسفة لدى املسلمني  ،وتعاون مع األب آسني بالثيوس ،
ألف يف ابن سينا والفارايب والغزايل وابن رشد  ،ومن آثاره ألونسو القرطاجي ودفاعه عن

( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 91 : -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 669 : 6 -
( ) عبد الرمحن بدوي  :موسوعة املستشرقني  -مرجع سابق . 91 - 91 -
( )9أو الدومينيكان  ،أسسها القديس دومينيكوس ( 6996 - 6629م)  ،وكان امسها اإلخوة الوعاظ  ،وقامت
على دحض البدع واخلرافات  ،وعنيت بالتعليم العايل  ،وأنشأوا مكتبة وجملة  ،ومعهدا للدراسات الشرقية
بالقاهرة  ،وكثر منها املستشرقون  ،ونشاطها التنصريي يقوم على الدراسة والبحث  ،ومما ميتازون به كراهتهم
الواضحة لإلسالم واملسلمني  .انظر  :عبد اجلليل شليب  :اإلرساليات التبشريية  -مرجع سابق  -ص - 689
. 68
( )1جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 664 : 6 -
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وحدة املسحيني  ،وشرح كتاب القديس ديونيسيوس (. )6
إليانو  ،األب (ت  6184م) .
من الرهبان اليسوعيني  ،من مواليد اإلسكندرية  ،بعثه البابا غريغوريوس الثالث عشر
إىل املوارنة األقباط  ،ومن آثاره  :أخبار سفاريت إىل املوارنة واألقباط (، )89 - 6128
والتعليم املسيحي  ،وتفنيد أضاليل اليعاقبة والنساطرة (. )9
أوليجر  ،األب ( 6416 - 6821م) .
أملاين  ،من املستشرقني الفرنسيسكان  ،من آثاره  :ترمجة يوميات الكاردينال لورنزودا
كوتزا حارس األراضي املقدسة والوكيل العام للرهبانية الفرنسيسكانية ( ) .
أخنيل تابيا جاريدو  ،خ ( .م  6469م) .
إسباين  ،حصل على املاجستري يف الكنيسة والقربان املقدس  ،والدكتوراه يف معىن
القربان املقدس من اإلصحاح السادس من إجنيل القديس يوحنا من الالهوتيني  ،ومن
آثاره  :أساقفة املرية (. )9
أندراي  ،ت  6492 - 6881( .م) .
سويدي  ،مسي أستاذا للعلوم الدينية يف جامعة ستوكهلم  ،ومن آثاره  :حبث يف
الكنائس النسطورية يف احلـرية واليمن وأثرها يف اإلسالم  ،والنصرانية واإلسالم (. )1
أندرسون  ،ج  .ن  .د ( .ق  99م) .
إجنليزي  ،حياضر يف الشريعة اإلسالمية يف جامعة لندن  " ،كان يصرح عالنية هبدفه
التنصريي  ،وال يكتم كراهيته الشديدة لإلسالم "  ،ومن آثاره  :العامل اإلسالمي  ،ضمنه
كل اعتراضات القرون الوسطى النصرانية على حممد  وخير منه بنتيجة أنه " ال ميكن
( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 998 - 991 : 9 -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 988 : -
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 914 : -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 999 : -
( )1جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . : -
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أن يكون هناك شك على أية صورة يف أن يكون حممدا قد متثل أفكارا من التلمود وبعض
املصادر التلمودية واألبوكرافيا (أجزاء من اإلجنيل مشكوك فيها)  ،أما بالنسبة للنصرانية
فإن هناك احتماال طاغيا بأن حممدا قد استمد إحياءه منها " (. )6
أوبتشيين  ،توماسو  ،األب (ت 61 9م) .
إيطايل  ،من الرهبان الفرنسيسكانيني  ،عني رئيسا على دير حلب والقدس (كنيسة
املخلص)  ،وقد أوفده البابا بولس اخلامس إىل ديار بكر  ،ومن آثاره  :تفسري للعقيدة
املسيحية  ،وعاون على حتقيق " الكتاب املقدس " اإلجنيل بالعربية  ،ووضع قاموسا عربيا
سريانيا رجع فيه إىل مصنف للمطران النسطوري إلياس بار سينايا (. )9
أوريفيلوس  ،كارل ( 6281 - 6262م) .
سويدي  ،وضع مصنفات وافرة عن اإلجنيل ( ) .
أوكلي  ،سيمون ( 6299 - 6128م) .
إجنليزي  ،عني راعيا لسوانسي  ،مث رئيسا لقساوستها حىت وفاته  ،ومن آثاره  :تاريخ
اليهود املعاصرين يف مجيع أحناء العامل  ،نقله عن األب سيمون مودينا الفرنسي (. )9
أوجناريللي  ،األب ( 6891 - 6224م) .
إيطايل  ،كان مديرا للقسم املصري يف متحف الفاتيكان  ،وكتب عن آثار مصر
وبالد النوبة يف تسعة جملدات (. )1
إيزين  ،إرنست (ق  99م) .
( )6عبد اللطيف الطيباوي  :املستشرقون الناطقون باإلجنليزية  -مرجع سابق  -ص  99و . 691
( )9عبد الرمحن بدوي  :موسوعة املستشرقني  -مرجع سابق  -ص . 11
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 9 : -
( )9مازن بن صالح مطبقاين  :االستشراق واالجتاهات الفكرية يف التاريخ اإلسالمي  -مرجع سابق  -ص ، 99
وعبد الرمحن بدوي  :موسوعة املستشرقني  -مرجع سابق  -ص  ، 18 - 12وجنيب العقيقي  :املستشرقون
 مرجع سابق . 91 : 9 -( )1جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 968 : 6 -
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أملاين  ،درس للدكتوراه املزامري العربية للحكيم سعديا الفيومي  ،واختص
بالقراءات (. )6
إيفالد  ،هـ (  6821 - 689م) .
أملاين  ،كان له صيت بعيد يف الالهوت الربوتستانيت  ،جل اهتماماته وآثاره يف أصل
اللغات السامية واألحباث الالهوتية (. )9
حرف الباء
باتيستا  ،دورو زاريو  ،األب (ق  68م) .
برتغايل  ،تعلم العربية يف دير يسوع للفرنسيسكانيني بلشبونة  ،وصنف كتابا يف
قواعد اللغة العربية  ،يذكر أنه األول من نوعه بالربتغالية ( ) .
باجايت  ،األب (م  6491م) .
إيطايل  ،من الرهبان الفرنسيسكانيني  ،ختر من معهد اآلثار املقدسة يف رومة ،
والتحق مبعهد القدس دكتورا بعلم اآلثار النصرانية  ،ومن آثاره  :آثار عمواس القبيبة
وضواحيها  ،وكنيسة (مزارعني) كارم  ،واآلثار املقدسة القدمية يف بيت حلم  ،وحفريات
الناصرة  ،وحفريات ألحد األديرة يف مبكى املسيح  ،وكنائس فيالدلفيا (عمان) القدمية ،
ونشأة الرسوم املسيحية يف فلسطني وتطورها  ،وموجودات الناصرة املعاصرة لإلجنيل ،
وآثار رومانية يف رقعة " جلد املسيح " يف القدس (. )9
باجر  ،جورج برسي ( 6888 - 6861م) .
إجنليزي  ،تلقى العلم يف مدرسة مجعية املرسلني بلندن  ،وأوفد إىل الكنائس الشرقية ،
وعني مرشدا دينيا ملنشأة مبباي التابعة لشركة اهلند الشرقية  ،ومرشدا جليش السري جيمس
( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 99 - 999 : 9 -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 11 - 19 : 9 -
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 911 : 9 -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 919 : -
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أوترام  ،وأرسل يف بعثة إىل زجنبار  ،له آثار حول اللغة العربية (. )6
بادو  ،جون (ق  99م) .
أمريكي  ،رأس اجلامعة األمريكية بالقاهرة  6492م بعد واطسون  ،وكان سفريا
للواليات املتحدة األمريكية بالقاهرة (. )9
بارتيلمي  ،ج  ،ج  ،األب ( 6241 - 6261م) .
فرنسي  ،راهب اشتغل يف آثار الفينيقيني والتدمريني  ،وكتب يف الرحالت ( ) .
بارجيس  ،األب ( 6841 - 6869م) .
فرنسي  ،أستاذ العربية والعربية والالهوت يف مرسيليا والسوربون  ،وسيم قسيسا سنة
 68 9م  ،وعين بالبحث يف مذهب القرائيني اليهود (. )9
بارخيا  ،فيليكس مارين اليسوعي  ،األب (م  6849م) .
إسباين  ،حصل على دكتوراه ثانية يف الالهوت  ،وسيم قسيسا سنة  6492م ،
ودرس يف اجلامعة اجلرجيورية البابوية يف روما  ،وتتلمذ على آسني بالثيوس  ،ومن آثاره
اإلسالم واملسيحية  ،وتعليق مغريب على حياة يسوع ابن مرمي (. )1
باكس  ،األب (م  6469م) .
أملاين  ،من الرهبان الفرنسيسكانيني  ،حيمل الدكتوراه يف الالهوت  ،ومأذون يف علوم
اإلجنيل (. )1
باجلريف  ،وليم ( 6888 - 6891م) .
( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 18 : 9 -
( )9نذير محدان  :مستشرقون سياسيون جامعيون جممعيون  -الطائف  :مكتبة الصديق  6998هـ  6488 -م
 ص ، 11العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 691 - 691 : -( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 616 : 6 -
( )9عبد الرمحن بدوي  :موسوعة املستشرقني  -مرجع سابق  -ص . 19
( )1عبد الرمحن بدوي  :موسوعة املستشرقني  -مرجع سابق  -ص  ، 11 - 11وجنيب العقيقي  :املستشرقون -
مرجع سابق . 991 - 999 : 9 -
( )1جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق  -ص . 91 - 919 :
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إجنليزي  ،من الرهبانية اليسوعية يف لبنان  ،ورحل إىل اجلزيرة العربية مبعية بطرس
اجلرجيريي بطريرك امللكيني الكاثوليك  ،واشتغل بالتنصري بالدبلوماسية والتجسس  ،وطرد
من جزيرة العرب بعد أن انكشف أمره  ،وكان يهدف إىل تنصري املسلمني يف وسط
جزيرة العرب ممن يسميهم املستشرقون بالوهابيني  ،وتعلم التنصري يف بريوت  ،وأجاد
العربية  ،ومن آثاره  :رحليت إىل أواسط وشرقي اجلزيرة العربية (. )6
بالدي  ،األب ( 6411 - 6888م) .
إيطايل  ،من الرهبان الفرنسيسكيني  ،التحق مبعهد دراسات الكتاب املقدس  ،واشتغل
جبغرافية األماكن املقدسة  ،وعني خبريا يف جلان اجملمع املسكوين الفاتيكاين  .ومن آثاره :
حياة يسوع يف األماكن املقدسة  ،واألماكن املقدسة املكرسة للعذراء  ،واألماكن املقدسة
يف الناصرة  ،واألماكن املقدسة املكرسة ليوحنا املعمدان  ،ووثائق عن األراضي املقدسة ،
ودليل األرض املقدسة  ،وأطلس الكتاب املقدس مع األب ليمري تورينو (. )9
بانكريي  ،األب (ت  6868م) .
إسباين  ،تعلم العربية والعربية على األب ميخائيل الغريزي

( )

نشر كتاب الفالحة

األندلسية البن العوام متنا وترمجة  ،وذلك بتوجيه من أستاذه الغريزي (. )9
بانيال  ،األب (م  64 8م) .
إيطايل  ،من الرهبان الدومينيكيني  ،حصل على الدكتوراه يف الالهوت من رومة ،
ومن آثاره  :بلله شاه صويف وشاعر  ،نذير أكرب أباضي  ،وهل مثة فلسفة عربية (. )1
بدويل  ،وليم ( 61 9 - 6116م) .
( )6روبني بدول  :الرحالة الغربيون يف اجلزيرة العربية  -ترمجة  :عبد اهلل آدم نصيف  -الرياض  :املترجم ،
 6994هـ  6484 -م  -ص ، 21 - 12وجنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 16 : 9 -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 916 : -
( ) سيأيت ذكره الحقا .
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 686 : 9 -
( )1جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 924 : -
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إجنليزي  ،عني مديرا لسانت أثلري  ،وعاون على ترمجة التوراة  ،أساء فهم
اإلسالم  ،وأساء إليه بتعصبه عليه تعصبا ذميما  ،ومن آثاره  :ترمجة رسائل القديس يوحنا
من العربية إىل الالتينية  ،والعهد اجلديد  -الكتاب املقدس  ،اللقاء الروحي (. )6
بريدو  ،مهفري ( 6299 - 6198م) .
إجنليزي  ،عني مديرا لسانت كليمنت يف أكسفورد  ،وحماضرا للغة العربية يف كلية
كنيسة السيد املسيح  ،وكاهنا يف نورويتش  ،ورئيسا يف سافولك  ،وعميدا لنورويتش ،
ومن آثاره  :ابن ميمون متنا عربيا وترمجة التينية  ،وحياة الرسول ( )وعنوانه  :الطبيعة
احلـقيقية للخداع كما يتجلى كامال يف حياة حممد  ،وهي ترمجة تافهة ال غىن فيها ،
والروح اليت كتب هبا الكتاب هي روح التعصب الشديد ضد اإلسالم  ،والعهدان القدمي
واجلديد وصلتهما بتاريخ اليهود (. )9
برييه  ،األب (ق  99م) .
فرنسي  ،من أساتذة املعهد الكاثوليكي بباريس  ،نشر مثاين مقاالت الهوتية ليحىي بن
عدي  ،منها رسالته يف الرد على عبد املسيح الكندي عن عقيدة الثالوث ( ) .
بطرس احملترم [ املكرم ] (. )6611 - 6949
فرنسي  ،من الرهبانية البندكتية  ،عني رئيسا لديرها يف كلوين  ،وانطلقت منه حركة
إصالح عمت النصرانية األوربية  ،وعده رهبان اإلسبان مركزا خطريا لنشر الثقافة
العربية  ،قصد األندلس  ،مث رجع إىل ديره ليصنف الكتب يف الرد على علماء اجلدل
املسلمني وشجب اليهود  ،وأراده كتابا موسوعيا يف الرد على اإلسالم يعاونه فيه جمموعة

( )6مـازن بن صـالح مطبقـاين  :االستشراق واالجتاهات الفكرية يف التاريخ اإلسالمي  -مرجع سابق  -ص
 98و  . 4وجنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 99 - 4 : 9 -
( )9عبد الرمحن بدوي  :موسوعة املستشرقني  -مرجع سابق  -ص  . 698 - 692وجنيب العقيقي :
املستشرقون  -مرجع سابق . 91 - 99 : 9 -
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 991 : 6 -
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من املستشرقني املنصرين  ،وأوعز بترمجة معاين القرآن الكرمي (. )6
بل  ،ريتشارد (ق  99م) .
إجنليزي  ،من رجال الدين  ،درس القرآن الكرمي وتارخيه دراسة وافية متوالية  ،وأول
كتبه عن هذه الدراسات أكد فيه العالقات النصرانية بالرسول حممد  ومن آثاره :
يوحنا الدمشقي واعتناق اإلسالم  ،ومن هم احلنفاء  ،وأصل عيد األضحى  ،وحممد
والرسل السابقون (. )9
باليت  ،األب (م  649م) .
من مواليد بلجيكا  ،من الرهبان الدومينيكيني  ،تعلم يف جامعة لوفان الكاثوليكية  ،له
من اآلثار خمطوطات يف أصول الدين ليحىي بن عدي  ،ومنتخب من أصول الدين ليحىي
بن عدي البن العسال  ،واملاركسية يف العامل اإلسالمي ( ) .
بلن  ،األب (  6846 - 681م) .
فرنسي  ،من الرهبان اليسوعيني  ،تويف بالقاهرة  ،من آثاره  :عناصر القواعد العربية ،
ولغة عربية ولغة قبطية (. )9
بلنت  ،آن ( 6462 - 68 2م) .
إجنليزية  ،رحالة  ،رحلت مع زوجها ويلفرد بلنت إىل اخلليج العريب واجلزيرة
العربية  ،وأسهمت يف احلمالت التنصريية  ،هلا كتاب احلج إىل جند (. )1
بنويال اليسوعي  ،األب (م  6499م) .
( )6عبد الرمحن بدوي  :موسوعة املستشرقني  -مرجع سابق  . 666 - 669 -وجنيب العقيقي  :موسوعة
املستشرقني  -مرجع سابق  . 669 : 6 -وانظر أيضا  :يوهان فوك  :تاريخ حركة االستشراق  -مرجع
سابق  -ص . 68 - 6
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 49 - 4 : 9 -
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 989 - 924 : -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 949 : -
( )1جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 19 : 9 -
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إسباين  ،مسي أستاذا يف معهد الكتاب املقدس برومة  ،رسالته عن ابن املناصف
باألملانية  ،ونشرها معهد الكتاب املقدس برومة (. )6
بوالو  ،األب (م  6469م) .
فرنسي  ،من الرهبان الدومنيكيني  ،مهندس  ،سيم كاهنا  ،وأمت دراسته حبصوله على
إجازة يف الالهوت  ،مث عني يف دير اآلباء الدومينكيني بالقاهرة  ،مث رئيسا له  ،مث انتقل
إىل بريوت لإلشراف على دير اآلباء الدومينكيني فيها  ،أسهم بالكتابة يف دائرة املعارف
اإلسالمية اليت أصدرها مجاعة من املستشرقني (. )9
بودايبار  ،األب ( 6411 - 6828م) .
فرنسي  ،من الرهبان اليسوعيني  ،من آثاره  :على مفترق طرق فارس ( ) .
بورجاد  ،األب ( 6811 - 6891م) .
فرنسي  ،من الرهبان البيض الذين أنشأوا مدارس تنصريية يف مشال إفريقيا  ،من
أشهرها كلية بوجارد  ،وقد رأس مدرسة القديس لويس  ،ومن آثاره  :مسارات قرطاجنة
للتفاهم بني املسيحيني واملسلمني (. )9
بوزون  ،ج  .ج ( .م  688م) .
إيطايل  ،عني أستاذا باجلامعة الكاثوليكية يف ميالنو  ،ومن آثاره  :قصة برلعام
ويوصفات  ،وهي طبعة خـاصة ليست للبيع عن خمطوط عريب  ،وأسطورة يسوع وملك
صور عن خمطوط عريب (. )1
بوست  ،جورج ( 6494 - 68 8م) .
أمريكي درس الطب  ،مث الالهوت  ،عني أستاذا باجلامعة األمريكية ببريوت يف النبات
( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 96 - 969 : 9 -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 929 - 92 : -
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 99 : -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 98 : -
( )1جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 9 8 : 6 -
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والطب  ،وله آثار طبية وأخرى منها  :فهرس الكتاب املقدس  ،ومعجم الكتاب
املقدس (. )6
بوستل  ،جيلوم ( 6186 - 6169م) .
فرنسي  ،عمل خادما يف مدرسة القديسة بربارة  ،اهتم بالعصيان الديين بقوله  :إن
املسيح  -عليه السالم  -سيظهر مرة أخرى يف شخص امرأة  ،فسجن يف دير من أديرة
فرنسا حىت وفاته  ،ودفن جبوار هيكل كنيسة العذراء  ،ومن آثاره  :كتاب يف النحو
العريب وجهه للمنصرين  ،وتوافق القرآن واإلجنيل  ،وإبراهيم بطريرك اجلزيرة (. )9
بوفييه  ،البيري  ،األب (  6419 - 682م) .
من مواليد جرينوبل  ،من الرهبان اليسوعيني  ،أحد منشئي الدراسات املصرية السابقة
للتاريخ  ،وتويف بلبنان  ،ومن آثاره  :كـتاباته يف التاريخ املصري القدمي  ،وكتابته
التقرير إىل معهد الكتاب املقدس البابوي عن التنقيبات يف جزيرة الفيلة بأسوان مبعاونة
األبوين سترازويل وسباستيان رونزفال ( ) .
بوفييه  ،األب ( 6461 - 6826م) .
من الرهبان اليسوعيني  ،كتب يف تاريخ سورية السياسي والديين  ،وسورية قبل
االحتالل الطولوين (. )9
بوكوك  ،إدوارد  ،األب ( 6146 - 6199م) .
إجنليزي  ،من تالمذة " وليم بدويل "  ،سيم قسيسا  ،مث راعيا لتشيلدري من أعمال
( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 6 : -
( )9عبد الرمحن بدوي  :موسوعة املستشرقني  -مرجع سابق  -ص  ، 8 - 6 1وجنيب العقيقي  :املستشرقون
 مرجع سابق  ، 614 - 618 : 6 -وساسي سامل احلا  :الظاهرة االستشراقية  -مرجع سابق  -ص ، 19وأورده يوهان فوك مع اختالف طفيف يف املعلومات  ،ومنها أن سنة والدته عنده هي  6169م .
انظر  :يوهان فوك  :تاريخ حركة االستشراق  -مرجع سابق  -ص  . 1 - 91على أن فوك يترجم له على
أنه من النشطني يف احلمالت التنصريية .
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 99 - 944 : -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 948 : -
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يوركشري  ،واألب هنا ليس رتبة دينية  ،وإمنا هو أب لستة أوالد  ،أكربهم حيمل االسم
نفسه " إدوارد بوكوك " ( 6292 - 6198م) (. )6
بولوس ( 6819 - 6216م) .
أملاين  ،درس العربية يف توبنجنت  ،وألف يف أصول اللغة العربية بالالتينية  ،هو مقترح
طبع الكتب املقدسة لسعديا الفيومي (. )9
بولوموا  ،ل  .األب (6491 - 6811م) .
من الرهبان اليسوعيني  ،أرسل يف لبنان وسورية  ،وعمل أستاذا للنبات وصنف
فيه ( ) .
بوليج  ،األب ( 6841 - 6896م) .
أملاين  ،من الرهبان اليسوعيني  ،تويف يف رومة  ،ومن آثاره  :الالهوت الغريغوري عن
خمطوط سرياين قدمي مبعاونة األب جيسموندي (. )9
بونافنتورا ( 6929 - 6996م) .
من طالئع املستشرقني  ،من الرهبان الفرنسيسكانيني  ،أصبح رئيسا عاما للرهبنة
الفرنسيسكانية  ،ومندوبا للبابا يف جممع ليون  ،عد يف مؤلفاته من كبار الفالسفة وأئمة
الكنيسة (. )1
بونفيلي  ،ج  .األب (ت  6499م) .
إيطايل  ،من الرهبان الفرنسيسكانيني  ،عني رئيسا عاما على األراضي املقدسة ،
( )6يوهان فوك  :تاريخ حركة االستشراق  -مرجع سابق  -ص  ، 49 - 49وعبد الرمحن بدوي  :موسوعة
املستشرقني  -مرجع سابق  -ص  ، 696 - 6 4وجنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق 96 : 9 -
  99و . 91( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 12 : 9 -
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 949 : -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 984 : -
( )1جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 664 : 6 -
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وقاصدا رسوليا لسورية ومصر  ،وترأس جممع األقباط الكاثوليك  ،ومن آثاره  :خمتصر
الغفران  ،وملخص حياة القديس لويس غونزافا (. )6
بويج  ،م  .األب ( 6416 - 6828م) .
من الرهبان اليسوعيني  ،ختر يف الكلية الشرقية ببريوت  ،مث درس هبا  ،وعين بإنتا
القديس توما اإلكويين وروجر بيكون (. )9
بوير  ،األب ( 641 - 6828م) .
من الرهبان اليسوعيني  ،تعاون مع الكلية الشرقية ببريوت  ،واهتم بأمية بن أيب
الصلت وأشعاره ( ) .
بريج  ،ج  .ك ( .ق  99م) .
إجنليزي  ،من آثاره  :جالل الدين الرومي ويل مسلم بقلب مسيحي  ،وبعض شعراء
البكتاشية  ،والبكتاشية نظام الدراويش (. )9
بيشيا  ،األب ( 68 4 - 6289م) .
إيطايل  ،له آثار تارخيية وأدبية  ،مثل نشره لكتاب أزهار األفكار ألمحد التيفاشي ،
وترجم تاريخ املسلمني يف إسبانيا للمقري (. )1
بيكر  ،كارل هنريخ (- 6812

 64م) .

أملاين  ،من مواليد أمستردام  ،اشتهر بدراسته ألثر العوامل االقتصادية والتفاصيل
التارخيية والعناصر اإلغريقية والنصرانية يف احلضارة اإلسالمية  ،ومن آثاره  :النصرانية

( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 911 : -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 99 - 96 : -
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 9 : -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 669 : 9 -
( )1جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 968 : 6 -
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واإلسالم  ،واجلدل العقائدي بني املسلمني والنصارى (. )6
بيكون  ،روجر ( 6949 - 6969م) .
إجنليزي  ،من طالئع املستشرقني  ،دراسته يف الالهوت  ،انضم إىل الرهبانية
الفرنسيسكانية  ،وتعرض للرهبان ففصل من الرهبانية  ،وتعاطف معه البابا إكليمنس
الرابع  ،ويعد من كبار الفالسفة  ،ومن آثاره  :موجز الدراسات الالهوتية (. )9
بيلو  ،جان بابتست األب ( 6499 - 6899م) .
فرنسي  ،من الرهبان اليسوعيني  ،عمل يف اجلزائر وعلم رصفائه العربية  ،وأدار
املطبعة الكاثوليكية ببريوت  ،وأصدر صحيفة البشري عن املطبعة نفسها  ،ومن آثاره :
الغصن النضري  ،وهو أمجل روايات األسفار املقدسة يف ثالثة أجزاء ( ) .
حرف التاء
تالون  ،األب (م  6491م) .
من الرهبان اليسوعيني  ،اهتم بالتاريخ القدمي للشام  ،ومن آثاره  :كتاب الرسائل
وثائق أرمنية من القرن اخلامس (امليالدي)  ،وآثار ما قبل التاريخ يف سوريا ولبنان (. )9
تريتون  ،آرثر ستانلي (م  6886م) .
إجنليزي  ،تعلم يف كلية مانسفيلد والقديسة كاترن  ،ودرس يف مدرسة األصدقاء
بلبنان  ،حاور رهبان املوارنة يف قراءة السريانية وترمجتها إىل العربية  ،ومن آثاره  :اهتمامه
بالفرق اإلسالمية كالزيدية والشيعة واملعتزلة واإلمساعيلية  ،واخللفاء ورعاياهم من غري
( )6عبد الرمحن بدوي  :موسوعة املستشرقني  -مرجع سابق  -ص  ، 661 - 66وجنيب العقيقي :
املستشرقون  -مرجع سابق  ، 964 - 968 : 6 -وساسي سامل احلا  :الظاهرة االستشراقية  -مرجع سابق
 ص . 9 9 - 991( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 696 - 699 : 6 -
( ) يوهان فوك  :تاريخ حركة االستشراق  -مرجع سابق  -ص  ، 96 - 99وجنيب العقيقي  :املستشرقون
 مرجع سابق . 94 / 9 - 984 : -( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 6 : -
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املسلمني  ،واإلسالم ومحاية األديان (. )6
تزانيال  ،األب (م  6466م) .
إيطايل  ،من الرهبان الفرنسيسكانيني  ،وختر من معاهدها  ،ومن آثاره  :ذكريات
حول األراضي املقدسة ممثلة يف األخوة (. )9
تسدل  ،سنكلري ( ؟ ) .
شارك فاندر يف تأليف كتاب ميزان احلق الذي رد عليه العامل رمحة اهلل اهلندي يف
كتابه إظهار احلق  ،كما ألف مصادر اإلسالم ( ) .
توتل  ،األب (م 6882م) .
من الرهبان اليسوعيني  ،من مواليد حلب  ،له إسهامات يف تاريخ حلب طبعتها
املطبعة الكاثوليكية (. )9
تورميدا ( 69 9 - 6 19م) .
من مواليد مـيورقـة  ،ومن طالئع املستشرقني  ،ومن الرهبان الفرنسيسكانيني ،
أسلم وتسمى بعبد اهلل بن علي  ،وتويف بتونس  ،ومن آثاره  " :حتفة األريب يف الرد على
أهل الصليب " معتمدا فيه على آراء ابن حزم

()1

وبإسالمه ال يعد من املستشرقني

املنصرين  ،بل ال يعد من املستشرقني ؛ ألن إسالم املستشرق يدخله يف عداد علماء
املسلمني (. )1
( )6عبد الرمحن بدوي  :موسوعة املستشرقني  -مرجع سابق  -ص  ، 611وجنيب العقيقي  :املستشرقون -
مرجع سابق . 666 - 669 : 9 -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 91 : -
( ) أمحد مسايلوفتش  :فلسفة االستشراق  -مرجع سابق  -ص  ، 692وإبراهيم خليل أمحد  :االستشراق والتبشري
وصلتهما باإلمربيالية العاملية  -القاهرة  :مكتبة الوعي العريب  - ] 6429 [ ،ص . 29
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 91 : -
( )1جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 699 - 69 : 6 -
( )1علي بن إبراهيم النملة  :إسهامات املستشرقني يف نشر التراث العريب اإلسالمي  ،دراسة حتليلية ومناذ من
التحقيق والنشر والترمجة  -الرياض  :املؤلف  6962 ،هـ  6441 -م  -ص . 46
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توما اإلكويين ( 6929 - 6991م) .
أملاين  ،من طالئع املستشرقني  ،وتعلم يف دير مونيت كاسينو للرهبان البندكتيني  ،مث
انضم إىل الرهبان الدومنيكيني  ،وتعلم على ألرب الكبري  ،وأحرز لقب أستاذ يف الالهوت ،
وحاضر يف البالط البابوي عشرين عاما  ،تويف قاصدا ليون حلضور جممعها وكان قد أعلن
قديسا بعد أن اهتم باخلرو من الدين الهتمامه بالفلسفة ودفاعه عن أرسطو وابن رشد ،
ومن آثاره  :خالصة املذهب الكاثوليكي ضد الوثنيني (. )6
تيستا  ،األب (م  649م) .
إيطايل من الرهبان الكبوشيني

()9

دراساته العليا يف اإلجنيل والالهوت  ،وال سيما

العهد القدمي  ،وخباصة سفر التكوين  ،التحق مبعهد دراسات الكتاب املقدس  ،ومن
آثاره  :الرموز عند اليهود املتنصرين  ،والناصرة يف عهد اليهود املتنصرين ( ) .
تريي  ،األب (ق . )99
من الرهبان الدومينيكيني  ،ومن آثاره  :حول مرسوم  6969م  ،وطليطلة مدينة من
املدن الكربى لنهضة العصر الوسيط (. )9
تيشاسكا  ،الكاردينال ( 6499 - 68 1م) .
إيطايل  ،عمل أمينا يف املكتبة الفاتيكانية  ،ومن آثاره  :نشره الطبعة العربية لكتاب
اإلجنيل بترمجة التينية (. )1

( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 668 - 662 : 6 -
( )9يعد الكبوتشيون من أقدم البعثات التنصريية اليت وصلت إىل سوريا سنة  6191م  ،وإدارهتا فرنسية حبتة ،
وأتباعها من الكاثوليك  ،ومهدوا لالستعمار الفرنسي  .انظر  :طالل عتريسي  :البعثات اليسوعية  -مرجع
سابق  -ص . 611
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 919 : -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 929 : -
( )1جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 999 : 6 -
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حرف اجليم
جارده  ،لويس (م  6499م) .
فرنسي  ،متعاون مع الرهبان الدومينيكيني  ،وتأثر باملفكرين الكاثوليكيني جاك
مارتني وماسينيون  ،وتعاون مع األب جور قنوايت ( )6يف نشاطهما العلمي  ،واهتم كثريا
بالتصوف  ،وله فيه آثار عديدة  ،ومن آثاره يف جماالت التنصري  :يف سبيل حوار بني
املسيحيني واملسلمني  ،والبريوين وألرب الكبري  ،واإلسالم واملسيحية  ،ومعىن القدس يف
اإلسالم (. )9
جاالبريا  ،لويس  ،األب ( 649 - 6822م) .
من الرهبان اليسوعيني  ،له من اآلثار  :معجم اآلثار املسيحية والطقسية  ،ومعجم
الدفاع عن العقيدة املسيحية ( ) .
جاالبري  ،هنري  ،األب (م  646م) .
من الرهبان اليسوعيني  ،ومن آثاره  :السيدة العذراء يف لبنان  ،إعادة صياغة كتاب
األب جودار  ،ومجعية القلبني األقدسني يف لبنان وسوريا  ،ونائب إقليم الشرق األدىن
واجلمعية اليسوعية  ،واملطبعة الكاثوليكية (. )9
جالبيايت  ،جيوفاين (م  6886م) .
إيطايل  ،أمني املكتبة الرمربوزيانية  ،وأحد أساتذة اجلامعة الكاثوليكية  ،ومن آثاره :
نصوص التينية ويونانية يف املصنفات العربية (. )1
جانن  ،األب (ق  99م) .
من الرهبان البندكتيني  ،من آثاره  :الكنائس الشرقية وطوائفها  ،واألنغام السريانية
( )6سيأيت ذكره فيما يأيت .
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق -
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق -
( )1جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق -

. 989 - 989 :
. 96 - 99 :
. 69 :
.9 8:
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والكلدانية  ،ودراستني يف األناشيد السريانية الدينية (. )6
جرب  ،فريد  ،األب (م  6496م) .
من مستشرقي املدرسة املارونية بلبنان  ،ويعد من الرهبان اللغازارية  ،ومن آثاره :
منهج الفكر الديين يف اإلسالم واملسيحية مبعاونة صبحي الصاحل  -رمحه اهلل  ، -وكان قد
اهتم بالغزايل (. )9
جراف  ،جورج  ،األب ( 6411 - 6821م) .
أملاين  ،دراساته العليا يف الفلسفة والالهوت  ،وأستاذ شرف يف كلية الالهوت جبامعة
ميونخ  ،ومراسل جلمعية اآلثار القبطية يف القاهرة  ،وأقام يف أديرة لبنان  ،ومن آثاره :
اآلداب املسيحية العربية إىل عهد الصليبية  ،ولغة اآلداب املسيحية العربية القدمية ،
واآلداب السريانية والعربية  ،واألمساء القبطية  ،والنصرانية يف نصوص إسالمية  ،ووصف
بعض املخطوطات املسيحية بالقاهرة  ،وتاريخ اآلداب املسيحية العربية  ،واملفردات يف
اللغة العربية املسيحية ( ) .
جرمانوس  ،دومينيكوس األب ( 6129 - 6188م) .
صقلي  ،من الرهبان الفرنسيسكانيني  ،ختر بالعربية على أوبيتشيين  ،وعمل يف
التنصري  ،ورأس البعثة التنصريية إىل مسرقند  ،مث أرسل إىل األسكوريال لتعليم العربية
للرهبان وتأليف كتب تنصريية هتاجم اإلسالم واملسلمني  ،ومن آثاره  :نصوص عربية
سريانية  ،الدفاع عن الديانة املسيحية  ،وله أول ترمجة ملعاين القرآن الكرمي إىل
الالتينية (. )9
جرجيوريو  ،األب (  6894 - 621م) .
( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 994 : -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 9 : -
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 9 8 - 9 2 : 9 -
( )9عبد الرمحن بدوي  :موسوعة املستشرقني  -مرجع سابق  -ص . 686 - 689
47

املستشرقون والتنصري

إيطايل  ،كاهن كاتدرائية بالرمو  ،تعلم العربية ذاتيا دون معلم  ،واهتم بآثار صقلية
وأخبارها مستندا على املؤرخني املسلمني (. )6
جريفيث  ،ج  .ج ( .ق  99م) .
إجنليزي  ،اهتم بالنوبة  ،ومن آثاره  :وثائق نصرانية من النوبة  ،وأطباق زينة املنازل
يف أسفل النوبة ومصر العليا (. )9
جسيل  ،س  64 9 - 6819( .م) .
فرنسي  ،من أساتذة املعهد الكاثوليكي يف فرنسا  ،ومن علماء اآلثار .
واهتم باجلزائر واحلجاز  ،وله آثار فيها ( ) .
اجلمري  ،سركيس ( ؟ ) .
لبناين  ،من املدرسة املارونية  ،نصب مطرانا  ،وكـان قد درس اللغات الشرقية يف
معهد باريس  ،وترجم للبالط امللكي (. )9
جوادانيويل  ،فيليبو  ،األب ( 6111 - 6141م) .
إيطايل  ،من الرهبان الفرنسسكانيني  ،كتب يف قواعد اللغة العربية على غرار قواعد
األب مارتلويت  ،وله من اآلثار  :كتب يف اجلدل النصراين حاور فيها أمحد زين العابدين
الفارسي األصفهاين (. )1
جوانبول  ،تيودور وليم ( 6816 - 6899م) .
هولندي  ،عني قسا بروتستانتيا  ،له من اآلثار كتاب التاريخ  ،خصص اجلزء الثاين

( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 968 : 6 -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 66 : 9 -
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 4 : 6 -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق  -ص . 9 :
( )1عبد الرمحن بدوي  :موسوعة املستشرقني  -مرجع سابق  -ص  ، 649 - 684وجنيب العقيقي :
املستشرقون  -مرجع سابق . 962 : 6 -
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منه على وصف خمطوط عربي مجع األناجيل األربعة  ،مث تاريخ ترمجتها إىل العربية (. )6
جودار  ،ب  .ج  .األب (  6416 - 682م) .
من الرهبان اليسوعيني  ،ومن آثاره  :السيدة العذراء يف لبنان (. )9
جوسني  ،األب (م  6826م) .
فرنسي  ،من الرهبان الدومينيكيني  ،ختر من معاهدها  ،وهو الذي ابتىن ديرا هلا
بالعباسية مبصر  ،له مبعاونة األب سافيناك آثار عن الكتابات السبئية احلمريية  ،وله كذلك
من اآلثار  :أعلى البتراء  ،واآلثار القدمية الدينية يف مشال جزيرة العرب  ،والكتابات
العربية الدينية يف اخلريبة  ،وغريها ( ) .
جودفروا  -دميومبني (6412 - 6819م) .
فرنسي  ،أقام باجلزائر  ،مهتم بالتاريخ  ،وله إسهامات يف فترة احلروب الصليبية ،
ومن آثاره  :أهل اإلسالم يف نظر تورانداري  ،والعامل اإلسالمي والبيزنطي  ،والوثائق
املتعلقة بتاريخ الصليبيني من رحلة ابن جبري (. )9
جولوبوفيتش  ،األب ( 6496 - 6811م) .
يوغوساليف  ،من الرهبان الفرنسيسكانيني يف القدس " فرنسيسكانيي األراضي
املقدسة "  ،ومن مواليد اآلستانة  ،وختر من مركز دراسات الكتاب املقدس بالقدس ،
ومن أبرز آثاره  :مكتبة األعالم واملراجع لألرض املقدسة يف ثالث جمموعات  ،اهتم فيها
بالرهبان الفرنسيسكانيني (. )1
جوليان  ،األب ( 6466 - 6892م) .
فرنسي  ،من الرهبان اليسوعيني  ،نزل بلبنان ومصر  ،واهتم باجلغرافية  ،ومن أبرز
( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 29 - 19 : 9 -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 919 : 6 -
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 914 : 6 -
( )9عبد الرمحن بدوي  :موسوعة املستشرقني  -مرجع سابق . 929 - 926 -
( )1جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 918 : -
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آثاره  :سينا وسوريا ذكريات توروية ومسيحية  ،ورحلة راهب إىل جبل سينا (. )6
جوميث بابييت ميثيكيتا (م  6469م) .
إسباين  ،رسالته يف الصليب والصلب  ،عني أستاذا يف املعهد الكاثوليكي للفنون
والصناعات مبدريد  ،ومن أبرز آثاره  :تطور اجلماعة يف تزنانيا  ،والكنيسة يف إفريقيا يف
عام  6429م  ،وأخرى حول سكان إفريقيا (. )9
جوميث نوجاليس اليسوعي  ،األب (م  646م) .
إسباين  ،واهتم بالفالسفة العرب  ،ومن آثاره  :مركزية املسيح يف الهوت
التمرينات  ،والفلسفة اإلسالمية والبشرية عند القديس توما  ،والقديس توما وآثاره ،
والقديس توما وابن رشد والرشدية  ،وتأثري إسبانيا املثايل يف الثقافية اإلسالمية ( ) .
جومييه  ،جاك  ،األب (م  6469م) .
فرنسي  ،من الرهبان الدومينيكيني  ،ومن آثاره  :ورق بردي مسيحي من القرن
التاسع امليالدي  ،مبعاونة األب جور قنوايت ( )9ومعىن جالل اهلل يف اإلسالم والنصرانية ،
ونصارى ومسلمون  ،وأربعة مصنفات عربية عن املسيح (عليه السالم)  ،وإجنيل برنابا ،
وحياة املسيح  ،وتوراة وقرآن (. )1
جوون  ،األب ( 6499 - 6826م) ،
من الرهبان اليسوعيني  ،مهتم بقواعد اللغة العربية  ،ومن آثاره  :نبذة عن نقد نص
العهد القدمي (. )1
( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 949 : -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 962 : 9 -
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 99 - 964 : 9 -
( )9سيأيت ذكره الحقا .
( )1عبد اجلليل شليب  :اإلرساليات التبشريية  -مرجع سابق  -ص  ، 686وجنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع
سابق . 921 - 929 : -
( )1جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 944 : -
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جويستنياين  ،أوجست  ،األسقف (م  6929م) .
إيطايل  ،من طالئع املستشرقني  ،انضم إىل رهبانية اإلخوة املنصرين  ،مث اخنرط يف
سلك الرهبانية الدومنيكية  ،أهدى للبابا ليون العاشر كتاب املزامري خبمس لغات  :العربية
والكلدانية والالتينية والعربية (. )6
جيامبريارديين  ،األب (ق  99م) .
إيطايل  ،من الرهبان الكبوشيني " فرنسيسكانيي األراضي املقدسة "  ،درجته العلمية
يف الالهوت  ،واهتم باألقباط والفرنسيسكانيني مبصر  ،وانتدب لتدريس الالهوت يف
املعهد الفرنسيسكاين للقديس أنطونيوس برومة  ،وكتب كثريا عن رحالت املنصرين
واإلرساليات التنصريية يف القرن األفريقي  ،ومن آثاره  :سرية األنباء أنطونيوس كوكب
الربية  ،واألقباط الكاثوليك األولون  ،وتاريخ املبشرين الفرنسيسكانيني يف صعيد مصر
وفوجني واحلبشة من سنة  6181م إىل سنة  6299م  ،ومراسالت القاصدين الرسوليني
يف صعيد مصر يف القرن الثامن عشر (امليالدي)  ،ومراسالت األب أنطونيو دابيستيتشي
من سنة  618م إىل سنة  6182م  ،ورحلة األب جياكومو نيجرو إىل الشرق ،
ومراسالت األب إيلديفوتسودا بالرينو من سنة  6298م إىل سنة  62 9م  ،والصليب
واملصلوب عند األقباط  ،ورحالة فرنسيسكانيون عرب النوبة من سنة  6148م إىل 6269
م  ،ومصري املوتى يف التقليد القبطي  ،وإقاميت يف صعيد مصر من سنة  6891م إىل سنة
 6819م لألب جيوزييب ماريادا بروين  ،وإكرام العذراء يف مصر يف القرون الستة
األوىل  . . .وغريها (. )9
جيجاي  ،األب (ق 62م) .
إيطايل  ،درس الالهوت وتضلع بالعربية والعربية والفارسية  ،وعمل أمينا للمكتبة

( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 699 : 6 -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 912 - 911 : -
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األمربوزيانية  ،له آثار لغوية (. )6
جيسموندي  ،األب ( 6469 - 6819م) .
من الرهبان اليسوعيني  ،له من اآلثار  :الالهوت الغريغوري عن خمطوط سرياين
قدمي  ،وعهد يسوع متنا سريانيا وترمجة التينية  ،واللغة السريانية قواعد ونصوصا (. )9
جيوم  ،ألفرد ( 6419 - 6888م) .
إجنليزي  ،له من اآلثار أثر اليهودية يف اإلسالم  ،وتعليق جديد على الطبعة ،
املقدسة  ،وجدل بني فقهاء النصرانية واإلسالم  ،وعلم الكالم املسيحي واإلسالمي بني
الشهرستاين وتوما اإلكويين  ،وفقرات من اإلجنيل استعملت يف املدينة سنة  299م  ،وأين
كان املسجد األقصى ( ) .
حرف احلاء
احلاقالين  ،إبراهيم ( 6111 - 6199م) .
لبناين  ،من املدرسة املارونية  ،درس يف مدرسة نشر اإلميان  ،وهو معهد تنصريي ،
وعني مترمجا يف جممع نشر اإلميان  ،وخلف املطران سركيس الرزي

()9

يف جلنة حتقيق

خمطوطات التوراة بالعربية  ،وعمل للكاردينال ريشيلو مراجعا لتوراة يل جاي  ،ونشر
سفر راغوث وسفر املكايني  ،مث عينه البابا إسكندر السابع أمينا لقسم املخطوطات
السريانية والعربية يف املكتبة الفاتيكانية  ،وأثىن عليه دي الروك يف كتابه رحلة إىل
سوريا  ،ودافع عنه لذيوع " صيته ونفاسة مصنفاته يقدرها العلماء حق قدرها  ،وال
جيهلون يف الوقت نفسه ما أحاقه به من احترام ورعاية أنبل األحبار وأشهر أدباء أوربا " ،
ومن آثاره  -غري ما ذكر  : -معجم التاريخ واجلغرافيا الكنسي  ،والتاريخ الشرقي ،
( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 962 : 6 -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 949 : -
( ) نذير محدان  :مستشرقون سياسيون جامعيون جممعيون  ،ص  . 699وجنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع
سابق . 664 - 662 : 9 -
( )9سيأيت ذكره الحقا .
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وعشرون رسالة للقديس أنطونيوس الكبري  ،وأعمال جممع نيقية (. )6
احلايك  ،ميشال  ،األب (م  6498م) .
لبناين  ،من املدرسة املارونية  ،درس يف اجلامعة الكاثوليكية الدراسات اإلسالمية
واحلضارة  ،وكان مرشدا روحيا للشعراء يف باريس  ،وكاهن رعية " سن جرمن دي
بري "  ،وواعظ الصوم يف كاتدرائية القديس جرجس ببريوت  ،ومن آثاره  :املسيح يف
اإلسالم  ،وسر إمساعيل  ،واخلدمة الدينية املارونية  ،وأرض املعاد  ،وأصل استعمال
اصطالح عيسى (يسوع املسيح) يف القرآن  ،وتقارب جديد لإلسالم  ،وطرافة املشاركة
املسيحية يف األدب العريب (. )9
حشيمة  ،األب (م

 64م) .

لبناين  ،من الرهبان اليسوعيني  ،انضم إليهم سنة  6416م  ،ومن آثاره  :لويس
شيخو وكتابه النصرانية واألدب النصراين يف العربية قبل اإلسالم ( ) .
احلصروين  ،ميخائيل سعادة (ت  6114م) .
لبناين  ،من املدرسة املارونية  ،تعلم ودرس يف رومة ( )9وله آثار ال يبدو منها اشتغاله
املباشر بالتنصري .
احلصروين  ،يوحنا (ت  6191م) .
لبناين  ،من املدرسة املارونية  ،كلفه الكاردينال كارافا باإلشراف على املطبوعات
السريانية  .من آثاره  :ترمجته  ،مبعاونة الشدراوي

()1

الوثائق البابوية إىل أساقفة الكلدان

من الكلدانية إىل الالتينية  ،ومن الالتينية إىل الكلدانية  ،مث قرارات اجملامع الدينية (. )1
( )6عبد الرمحن بدوي  :موسوعة املستشرقني  -مرجع سابق  -ص . 994 - 992
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 9 : -
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 61 : -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 99 : -
( )1سيأيت ذكره الحقا .
( )1جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 64 : -
53

املستشرقون والتنصري

حرف اخلاء
خضري  ،مسعان (ت  6289م) .
لبناين  ،من املدرسة املارونية  ،اخنرط يف سلك الرهبانية اليسوعية بعد خترجه من
املدرسة املارونية  ،ومسي أستاذا للعربية يف املعهد الروماين  ،وتوىل نشر صالة بالعربية
باحلرف السرياين (. )6
خليفة  ،عبده  ،املطران (م  646م) .
لبناين  ،من الرهبان اليسوعيني  ،وعني نائب بطريرك ماروين  ،كما عني رئيس أساقفة
على املوارنة يف أستراليا  ،ومن آثاره  :ثبت مبخطوطات الصرح البطريركي املاروين يف
بكركي بلبنان  ،صدر عن مصلحـة اآلثار بلبنان (. )9
خليل  ،مسري  ،األب (م  64 8م) .
أو مسري  -خليل  ،من مواليد القاهرة  ،ومن الرهبان اليسوعيني  ،ومن آثاره  :تاريخ
تأليف اإلجنيل املقفى ألبديشو  ،واجملموعة األفرامية العربية الثنتني ومخسني موعظة ،
واجملموعة األفرامية العربية لثالثني موعظة  ،والعظات األفرامية  ،ورسالة غري منشورة
لسيفري أمشونني  ،ونشر مؤلفات كتاب النصارى الشرقيني القدماء  ،ورسالة الكنيسة ( ) .
خيل بنومايا  ،األب ( ،معاصر) .
إسباين  ،من آثاره  :صالت الكنيسة الكاثوليكية بالعامل العريب (. )9
حرف الدال
دا أكويال (ت  6124م) .
إيطايل  ،من الرهبان الفرنسيسكانيني  ،تتلمذ على األب أوبيتشيين  ،وخلف األب
( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 94 : -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 69 : -
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 61 : -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 991 - 999 : 9 -
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أليسيو يف تدريس اللغة العربية يف معهد مونتوريو  ،وأشرف على نشر اإلجنيل (. )6
دا باريزانو  ،ك  ،األب (ق  64م) .
إيطايل  ،من الرهبان الفرنسيسكانيني  ،رحل إىل حلب  ،كتب يف قواعد العامية (!)
وليست له آثار مباشرة يف التنصري (. )9
داتودي  ،أ  ،األب (ق  62م) .
أملاين  ،تتلمذ على األب دومينيكوس مؤسس اجلماعة الدومينيكية  ،واشترك يف تنقيح
اإلجنيل وطبعه  ،ومن آثاره  :التعليم املسيحي للكاردينال بيالرمنوس اليسوعي

( )

داجتزولو  ،أ  ،األب (ق  68م) .
من الرهبـان الفرنسـسكانيني  ،صنف كـتـاب حمـاورات ردا على
الربوتستانت وغري الكاثوليك (. )9
دا ساليمي (ت  6296م) .
صقلي  ،من الرهبان الفرنسيسكانيني  ،رأس دير القاهرة  ،مث عني نائبا للقاصد
الرسويل فيها  ،فقاصدا رسوليا للحبشة  ،سعى إىل إحياء الوحدة بني األقباط ورومة ،
وخلف من أجل ذلك تعريب أعمال جممع خلقدونية (. )1
داكومو  ،ف  ،األب (ت  6112م) .
من الرهبان الفرنسيسكانيني  ،تتلمذ على دومينيكوس جرمانوس  ،وسعى مثل دا
ساليمي  ،إىل إحياء الوحدة بني األقباط ورومة  ،ومن آثاره  :مواعظ شريفة وألفاظ عاملية
منيفة  ،وحماورة جدلية وألفاظ عالية إهلية يف العقائد املسيحية  ،وسرية القديس أنطونيوس

( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق -
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق -
( )1جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق -

. 91 :
. 911 :
. 91 :
. 919 :
. 919 - 91 :
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البادواين والقديسة برجييتا (. )6
دالفرين  ،األب ( 6411 - 6492م) .
من الرهبان اليسوعيني  ،عمل يف لبنان  ،من آثاره  :املدخل الصغري إىل اللهجة
اللبنانية  ،والصالة حسب القرآن . )9( )!( .
دانييل أوف موريل (بني  6649 - 6629م) .
من طالئع املستشرقني  ،درس يف أكسفورد وباريس  ،مث قصد األندلس حبثا عن
احلكمة  ،مث عاد إىل إجنلترا مبجموعة من املصنفات النفيسة  ،وله آثار يف الفلسفة  ،ليس
منها ما له عالقة مباشرة بالتنصري ( ) .
الدبس  ،يوسف  ،املطران (ق  99 - 64م) .
رئيس أساقفة بريوت على الطائفة املارونية  ،ومؤسس مدرسة احلكمة  ،ومن آثاره :
تاريخ سوريا  ،واجلامع املفصل يف تاريخ املوارنة املؤصل (. )9
دريوتون  ،األب ( 6416 - 6884م) .
من مواليد فرنسا  ،وتعلم يف اجلامعة اجلرجيورية برومة  ،عمل يف املتاحف  ،واهتم
باآلثار املصرية  ،وكتب عنها  ،وليس له من اآلثار أعمال يف التنصري املباشر (. )1
درايفر  ،ج  .ر ( .م  6849م) .
إجنليزي  ،عمل يف التدريس  ،وأمانة املكتبات  ،ومعاونا حمررا يف جملة الدراسات
الالهوتية  ،وعضو مجعية حتقيق الكتاب املقدس  ،له آثار لغوية ليس منها ما هو مباشر يف
التنصري (. )1
( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 919 : -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 94 : -
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 661 - 669 : 6 -
( )9جور هارون  :أعالم القومية اللبنانية  ، 9إسطفان الدويهي  -مرجع سابق  -ص . 694
( )1جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 44 : 6 -
( )1جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 8 . 692 : 9 -
56

املستشرقون والتنصري

دودج  ،بايرد (م  6888م) .
أمريكي  ،رأس اجلامعة األمريكية ببريوت ( ، )6تنقل يف التدريس بني أمريكا ومصر ،
وله من اآلثار  :التربية األمريكية وجهود البعثات

(. )9

دورليان  ،إيسنياس  ،األب (ت  61 8م) .
فرنسي  ،من الرهبان الفرنسيسكانيني  ،عاش بني حلب وبغداد ومصر  ،ومن آثاره :
ترمجة كتاب االقتداء باملسيح  ،ومؤلف ضخم عن األسرار ( ) .
دورجيون  ،األب (م  6499م) .
من مواليد الواليات املتحـدة األمريكية  ،من الرهبان الفرنسيسكانيني  ،اهتم
بالترمجة إىل الصينية واليابانية  ،ومن آثاره  :تأسيس إرسالية اإلخوة األصغرين  ،وعمل يف
معهد دراسات الكتاب املقدس يف هونج كونج  ،وترجم اإلجنيل إىل الصينية  ،وسعى إىل
ترمجة اإلجنيل إىل اليابانية (. )9
دوكريه  ،األب (م  6499م) .
من الرهبان اليسوعيني  ،اهتم باالقتصاد يف مصر  ،وليست له آثار مباشرة يف
التنصري

(. )1

( )6يرجع أصل إنشاء اجلامعة األمريكية ببريوت إىل سنة  68 9م عندما وصلت أول بعثة تنصريية أمريكية إىل
لبنان  ،وأنشأت أول مدرسة لتعليم البنات  ،مث تطورت املدرسة فأصبحت كلية باسم الكلية السورية اإلجنيلية
اليسوعية سنة  6822م  ،وجعلت من بريوت مقرا هلا  ،مث حتولت الكلية إىل جامعة عرفت باجلامعة
األمريكية  ،وهي ال تزال موجودة إىل اآلن  " ،ومتارس ما أسست من أجله يف التنصري  ،ونشر الثقافة الغربية ،
وحماربة العربية واإلسالم  ،ومل يكن هلذه اجلامعة أية أهداف علمية منذ نشاها إىل اآلن  ،ولكنها ختصصت
بتخريج دفعات من املؤمنني بالثقافة الغربية  ،واجلواسيس واملبشرين وغريهم الذين غالبا ما استخدموا لتحقيق
أغراض استعمارية "  .انظر  :ساسي سامل احلا  :الظاهرة االستشراقية  -مرجع سابق  -ص  . 621على أن
هذه األحكام  ،على إطالقها  ،ال ترضي بعض املثقفني العرب املعاصرين .
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 616 : -
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 911 : -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 918 : -
( )1جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 66 : -
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دومنجو جونثالث (ت  6686م) .
من طالئع املستشرقني  ،نائب أسقف شقوبية  ،كان من النقلة املترمجني يف طليطلة ،
اهتم بالفلسفة  ،ونقل آثار الفالسفة العرب  ،وليس له آثار مباشرة يف التنصري

(. )6

الدويهي  ،إسطفان (6299 - 61 9م) .
لبناين  ،من املدرسة املارونية  ،درس يف املعهد املاروين بروما  ،وعمل على تقريب
النصارى الشرقيني من الفاتيكان  ،وهو بطريرك مهتم بالتاريخ  ،له مصنفات منها  :تاريخ
الطائفة املارونية  ،وتاريخ األزمنة من ظهور اإلسالم  ،نشره األب توتل اليسوعي ابتداء
من احلروب الصليبية (. )9
دي ألكاال  ،بيدرو (ق  61م) .
إسباين  ،أوفده رئيس أساقفة طليطلة دي تالبريا للتقريب بني املسلمني والنصارى يف
مملكة غرناطة  ،اهتم بالعربية  ،وكتب عنها معاجم وقواعد  ،ومن آثاره  :صلوات
القداس بالعربية  ،واإلرشادات باإلسبانية والعربية  ،وهو كتاب قواعد

( ).

دي أورلياك  ،جربر (. )699 - 4 8
فرنسي  ،من طالئع املستشرقني  ،بل رمبا عدَ أوهلم  ،من الرهبانية البندكتية  ،درس
يف األندلس  ،مث ملا ارحتل إىل رومة انتخب حربا أعظم باسم " سلفستر الثاين "  ،فكان
أول بابا فرنسي  ،أمر بإنشاء مدرستني عربيتني يف رومة ويف راميس  ،مث ثالثة يف
شارتر (. )9
( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 669 : 6 -
( )9جور هارون  :أعالم القومية اللبنانية  ، 9إسطفان الدويهي  -مرجع سابق  992 -ص  ،وحلد خاطر :
لبنان والفاتيكان  -بريوت  :جملة الرسالة املخلصية 6411 ،م  -ص ، 14وجنيب العقيقي  :املستشرقون -
مرجع سابق . 99 : -
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 686 - 689 : 9 -
( )9عبد الرمحن بدوي  :موسوعة املستشرقني  -مرجع سابق  -ص  ، 624 - 628وجنيب العقيقي :
املستشرقون  -مرجع سابق . . 669 : 6 -
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دي إيالثا اليسوعي  ،األب (م  64 8م) .
إسباين  ،من مواليد فرنسا  ،ودراساته العليا يف الالهوت يف حتفة األريب يف الرد على
أهل الصليب لعبد اهلل الترمجان  ،ودرس الالهوت يف جامعات عاملية  ،ومن آثاره  :بيانات
جديدة يف سرية عبد اهلل الترمجان  ،ومؤلف حتفة األريب لعبد اهلل الترمجان  ،وكتاب
إسباين حمتمل إلجنيل برنابا  ،وحول تاريخ اجلدل املوجه للمسيحية يف الغرب اإلسالمي ،
وبعض األفكار الالهوتية ألسني باالثيوس عن اإلسالم  ،واإلسالم واملسيحية والزندقة (. )6
دي بوركاي  ،األب (م  6462م) .
من مواليد باريس  ،انضم إىل الرهبان الدومينيكيني  ،ونال الدكتوراه يف الالهوت عن
اإلنسان صورة اهلل وفقا ملذهب القديس توما اإلكويين  ،وعني عضوا يف املعهد
الدومينيكي للدراسات الشرقية بالقاهرة  ،وقام ببعثة علمية يف أفغانستان  ،ومن آثاره :
نشره لرسالة الدكتوراه  ،وخط السري الروحي لدى عبد اهلل األنصاري ومصادره من
الكتاب املقدس (. )9
دي بوفه  ،ج األب (ت  61 8م) .
فرنسي  ،من الرهبان الكبوشيني  ،سعى إىل وحدة النساطرة مع رومة  ،ومن آثاره :
نقله إىل العربية كتاب التعليم املسيحي للكردينال ريشيليو بناء على طلب املؤلف

( ).

دي جرفانيون  ،األب ( 6498 - 6822م) .
من الرهبان اليسوعيني  ،اشتهر بقراءة اآلثار وحتليل وتأريخ الفن النصراين يف الشرق ،
ومن آثاره  :نصيب سوريا وآسيا الصغرى يف تكوين اإليقونات النصرانية  ،والنمنمة
اإلسالمية على إجنيل سرياين (. )9
( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . . 998 - 992 : 9 -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . . 922 - 921 : -
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . . 911 : -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 96 : -
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دي رومونتني  ،األب (ت  6299م) .
من الرهبان الكبوشيني  ،عمل يف الشام  ،وخلف األب سانت إنيان يف دير حلب ،
ومن آثاره  :إيفان الطريق اهلادئ إىل ملكوت السماوات  ،والتعليم املسيحي مع ردود
على الروم  ،ومرآة احلكمة احلقيقية (. )6
دي ريلي  ،األب ( ؟ ) .
من الرهبان الكبوشيني  ،تنقل بني حلب وديار بكر  ،وتوثقت صالته بالروم واألرمن
والنساطرة  ،ومن آثاره  :نقله عدة كتب دينية عن الفرنسية  ،منها  :بوق السماء يف
االعتراف والتوبة واملخاطبات الالهوتية يف عظمة السيد املسيح لألب لويس فرانسوا
دارجيتان (. )9
دي رين  ،األب (ت  6126م) .
فرنسي  ،من الرهبان الكبوشيني  ،عاش بني صيدا وحلب معنيا بتكوين " رجال
الدين " الشرقيني  ،ومن آثاره  :شرح إلجنيل مىت بالعربية والالتينية  ،وكتاب يف االعتراف
والقربان  ،وكتاب يف ضرورة تعديل التقومي الكنسي  ،وكتاب يف الصالة  ،وعرب خمتصر
تواريخ الكنيسة للكردينال بارونيوس  ،وعده جنيب العقيقي من أهم آثاره ( ) .
دي سارشال  ،ألفرد (ق  6م) .
من طالئع املستشرقني  ،اهتم بالكيمياء والنبات  ،وليس له آثار هلا عالقة مباشرة
بالتنصري (. )9
دي سانتاال  ،أوجو (ق  69م) .
من طالئع املستشرقني  ،نزيل سرقسطة  ،تعاون مع األسقف طرزونة يف ترمجة شرح
( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 912 : 6 -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 918 - 912 : -
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 912 : -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 696 : 6 -
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البريوين على الفرغاين  ،ليس له آثار هلا عالقة مباشرة بالتنصري (. )6
دي سانت إيسنيان  ،ج  .ب  .األب (ت  6129م) .
من الرهبان الكبوشيني  ،دار على معظم مراكز اآلباء الكبوشيني يف الشرق  ،وحاور
النصارى الشرقيني  ،وتويف حبلب  ،ومن آثاره  :جمموعة من املواعظ  ،واحلرب الروحية
للورينتسو سكووبويل  ،واملرشد املسيحي لفيليب دوترميان  ،وأجوبة الكنيسة
املقدسة (. )9
دي ساندريل  ،األب (م  6491م) .
من الرهبان الكبوشيني  ،من آثاره  :جمموعة النقوش الصليبية يف األرض املقدسة ( ) .
دي صوصة  ،جان  ،األب ( 6869- 6229م) .
شامي  ،قصد الربتغال  ،وانضم إىل الرهبانية الفرنسيسكانية  ،وعمل للحكومة
الربتغالية يف البالد العربية  ،ودرس العربية يف دير يسوع للفرنسيسكانيني  ،وله آثار ليس
منها ما هو ظاهر يف التنصري (. )9
دي فو  ،كارا  ،البارون ( 641 - 6812م) .
فرنسي  ،اهتم بالعربية ودرسها  ،كما اهتم بالرياضيات  ،ودرس يف املعهد
الكاثوليكي بباريس  ،ويعد أحد املؤسسني جمللة الشرق املسيحي  ،ونشر حوليات الفلسفة
املسيحية  ،واجمللة اآلسيوية  .ومن آثاره  :التقاومي العربية والقبطية واجلرجيورية
واإلسرائيلية  ،وراهب حبرية والقرآن  ،وترجم رسالة صفة األرغن البوقي لربطوس  ،ونبذة
عن الدراسات لألدب العريب املسيحي  ،وتعاون مع األب لويس شيخو اليسوعي وحبيب

( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 666 : 6 -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 912 : -
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 91 : -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 911 - 911 : 9 -
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الزيات يف نشر تاريخ ابن سعيد األنطاكي (. )6
دي فوجيه ( 6461 - 6894م) .
فرنسي  ،من علماء اآلثار  ،واشتغل بالسياسة  ،وجال يف بادية الشام  ،له من اآلثار :
سوريا الوسطى  ،بني فيه أثر النصرانية يف البناء السوري (. )9
دي فولين (ق  68م) .
فرنسي  ،رحالة  ،له كتابه املشهور رحلة يف مصر وسورية  ،وله أيضا نظرات يف
احلرب الراهنة لألتراك  ،وال تظهر له آثار مباشرة يف التنصري ( ) .
دي فينويل  ،األب (م  6494م) .
من الرهبان اليسوعيني  ،من آثاره  :كتاب صالة قبطي (. )9
دي كرميونا  ،جريار ( 6682 - 6669م) .
إيطايل  ،من طالئع املستشرقني  ،من الرهبان البندكتية  ،اهتم بالفلسفة  ،وترجم
كثريا من مصنفات املسلمني  ،وتركزت مصنفاته على الترمجة (. )1
دي كوبيه  ،األب ( 6499 - 68 1م) .
فرنسي  ،من الرهبان اليسوعيني  ،تويف ببريوت  ،وليست له آثار مباشرة يف
التنصري (. )1
دي ال تورة  ،باتريشيو  ،األب (ت  6864م) .
إسباين  ،من رهابنة إيرونيموس  ،ليست له آثار مباشرة يف التنصري (. )2
( )6عبد الرمحن بدوي  :موسوعة املستشرقني  -مرجع سابق  -ص  ، 91 - 919وجنيب العقيقي :
املستشرقون  -مرجع سابق . 9 4 - 9 8 : 6 -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 84 - 88 : 6 -
( ) ساسي سامل احلا  :الظاهرة االستشراقية  -مرجع سابق . 14 - 12 -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 69 : -
( )1جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 661 - 661 : 6 -
( )1جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 946 : -
( )2جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 689 - 686 : 9 -
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دي لود  ،ب  ،األب (ت  6191م) .
فرنسي  ،من الرهبان الكبوشيني  ،عاش يف حلب ردحا من الزمن  ،من آثاره  :شرح
بعض قواعد الدين املسيحي  ،وتفنيد لرد املطران إثناسيوس على بابا رومة يف بعض العقائد
الدينية  ،وسبب اختالف العقائد والطقوس بني الكنائس الشرقية والغربية  ،وسرية القديس
فرنسيس األسيزي  ،وكتاب يف املعمودية والتوبة والقربان  ،وهدى اخلطاة إىل طريق
النجاة (. )6
دي موركاي  ،األب (معاصر) .
فرنسي  ،من الرهبان الدومينيكيني  ،درس الفلسفة  ،وكان عضوا باملعهد الدومينيكي
للدراسات الشرقية بالقاهرة  ،له آثار كثرية  ،منها نقله عددا من كتب الصوفية إىل
الفرنسية (. )9
ديب  ،بطرس  ،املطران ( 6411 - 6886م) .
لبناين  ،من املدرسة املارونية  ،نصب مطرانا على املوارنة يف مصر والسودان  ،ومن
آثاره  :الشريعة اجلديدة يف عقد اخلطبة والزوا  ،ومهمة يف الشرق على عهد البابا بيوس
الرابع  ،وسلطان اإلحالل من مانعي القرابة الدموية واألهلية لدى املوارنة  ،وحبث يف
الفروض املارونية  ،وجمامع الكنيسة املارونية من  6112إىل  6199م  ،والطائفة
املارونية  ،ومانع القرابة األهلية  ،واجمللد األول من الكنيسة املارونية  ،وبعض وثائق لتاريخ
املوارنة  ،واجمللد الثاين من الكنيسة املارونية  :املوارنة يف عهد العثمانيني  ،واجمللد الثالث
من الكنيسة املارونية ( ) .
ديران  ،األب ( 6498 - 6818م) .
فرنسي  ،من الرهبان اليسوعيني  ،تعاون مع األب لويس شيخـو يف التأليف ،
( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 912 - 911 : -
( )9عبد اجلليل شليب  :اإلرساليات التبشريية  -مرجع سابق  -ص . 686
.
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق : -
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وليست له آثار ذات عالقة مباشرة بالتنصري (. )6
ديفريس  ،األسقف (ق  99م) .
فرنسي  ،من آثاره  :النصرانية يف اإلقليم العريب  ،وبطريركية أنطاكية (. )9
ديكويل (ق  69م) .
أيرلندي  ،اهتم مبصر وآثارها  ،وليست له آثار مباشرة يف التنصري ( ) .
ديلمان  ،ف  .أوغست (  6849 - 689م) .
أملاين  ،قضى عند أحـد الكهنة ثالث سنوات  ،وانتدب نائب كاهن يف أرشامي ،
وعني معيدا يف أحد األديرة  ،وتتلمذ عليه نولدكه وزاخاو  ،وكان هو قد تتلمذ على
إيفالد  ،واهتم بنصارى احلبشة  ،ومن آثاره  :يف سبيل توراة باللغة احلبشية  ،وأربعة
كتب عن التوراة (. )9
حرف الراء
رامسوسن  ،هارالد (  6499 - 681م) .
دامنركي  ،درس الالهوت  ،واهتم بالفارسية واهلندية  ،ونقل منهما عدة آثار  ،قال
عنه جنيب العقيقي  " :وقد أدت به دراساته الفارسية إىل التصوف اإلسالمي "  .وليست
له آثار مباشرة يف التنصري (. )1
رافلنجيوس  ،ف  6142 - 61 4( .م) .
منساوي  ،طبع اإلجنيل مبطبعة ليدن  ،وجعل حروفها على غرار مطبعة مديتشيا وطبع
احلروف األجبدية  ،واملزمور اخلمسني  ،فكان أول كتاب عريب يطبع يف هولندا  ،وال

( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 94 : -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 998 : 6 -
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 666 : 6 -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 21 : 9 -
( )1جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 19 : 9 -
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تظهر له غري هذه آثار مباشرة يف التنصري (. )6
راولينسون  ،جورج ( 6499 - 6869م) .
إجنليزي  ،من علماء اآلثار  ،عني كبري كهنة كانتربري  ،اهتم بالتاريخ الشرقي
القدمي  ،وليست له آثار مباشرة يف التنصري (. )9
الرزي  ،سركيس  ،املطران (ت  61 8م) .
لبناين  ،من املدرسة املارونية  ،عني مطرانا  ،نسخ خبطه التوراة بالسريانية وأهداها إىل
البابا بولس اخلامس  ،قضى وقته يف نشر الكتب الدينية برومة  ،ورأس اللجنة اليت ألفها
جممع نشر اإلميان لتحـقيق خمطوطات التوراة بالعربية والتقريب بينها وبني ترمجة اإلجنيل
للقديس إيرونيموس ( ) .
روبرت أوف تشستر (ق  69م) .
من طالئع املستشرقني  ،ومن الرهبان البندكتيني (البندوقية)  ،قصد األندلس  ،وعني
أسقفا على بامبلونة  ،اهتم وزميل له هو " هرمان الدملاطي " بترجـمة معاين القرآن
الكرمي  ،ويذكر بطرس احملـترم أنه قابله وزميله هرمان يف األبرد من إسبانيا  ،وصرفهما
عن ترمجة العلوم إىل ترمجة معاين القرآن الكرمي  ،وليست له آثار مباشرة يف التنصري (. )9
روبسون  ،جيمس (م  6849م) .
إجنليزي  ،عني مشرفا على أموال الكنيسة املتحدة يف شاندون  ،من آثاره  :املسيح يف
اإلسالم  ،وهل تكلم الكتاب املقدس عن النيب حممد  ،وحكايات املسيح ومرمي  ،وبشائر

( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . ، 9 : 9 -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 61 : 9 -
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 99 : -
( )9عبد اهلل عباس الندوي  :ترمجات معاين القرآن الكرمي وتطور فهمه عند الغرب  -مكة املكرمة  :رابطة العامل
اإلسالمي  6962 ،هـ  -ص ( - 4سلسلة دعوة احلق . )629
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اخلالص يف القرآن (. )6
روتيخ  ،ميشيل (ت  6294م) .
بولوين  ،درس يف مدرسة الالهوت الشرقية هبالة  ،وشرع بترمجة معاين القرآن
الكرمي  ،ومل تنشر الترمجـة  ،وله من اآلثار كتاب يف الرد على اإلسالم (. )9
رودرجييث  ،األب (م  64 9م) .
إسباين  ،من الرهبان الدومينيكيني  ،يهتم بالفلسفة عند املسلمني وأثرها يف فالسفة
الغرب  ،وليست له آثار مباشرة يف التنصري ( ) .
روز  ،األب ( 6841 - 68 9م) .
فرنسي  ،من اآلباء اليسوعيني  ،تويف ببريوت  ،له لسان املترجم وترمجان املتكلم ،
وله مصنفات مل تنشر  ،ومل تظهر له مصنفات مباشرة يف التنصري (. )9
روالن  -جوسلن  ،األسقف (ق  99م) .
فرنسي  ،اهتم بالفلسفة  ،ونشر بعض الدراسات الفلسفية لتوما اإلكويين وابن رشد
وابن سينا  ،وليست له آثار مباشرة يف التنصري (. )1
رونزنفال  ،سباستيان  ،األب ( 64 2 - 6811م) .
بلغاري  ،من الرهبان اليسوعيني  ،اهتم باآلثار واألخبار الشرقية القدمية وكتب فيها ،
وليست له آثار مباشرة يف التنصري (. )1
رونزنفال  ،لويس  ،األب ( 6468 - 6826م) .
( )6مازن صالح مطبقاين  :االستشراق واالجتاهات الفكرية يف التاريخ اإلسالمي  -مرجع سابق  -ص ، 99
وجنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 691 - 699 : 9 -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 941 - 949 : 9 -
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 924 : -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 946 : -
( )1جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . . 999 : 6 -
( )1جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . . 948 - 942 : -
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من مواليد تركيا  ،وانضم إىل الرهبانية اليسوعية  ،واهتم بالدروز  ،ونشر مع األب
يوسف خليل اليسوعي رسالة إىل قسطنطني يف الديانة الدرزية متنا وتعليقا  ،وليست له
آثار مباشرة يف التنصري (. )6
رونكاليا  ،م  .ب ( .م  649م) .
إيطايل  ،من الرهبان الفرنسيسكانيني  ،وعني أول مدير ملركز الدراسات الشرقية
املسيحية لتحقيق التراث الشرقي النصراين باملوسكي بالقاهرة  ،وله آثار عديدة مباشرة يف
خدمة النصرانية ال سيما الكنيسة الفرنسيسكانية  ،ومنها ما هو مباشر يف التنصري  ،من
مثل  :التعاون بني النصرانية واإلسالم  ،واليهودية والنصرانية واإلسالم  ،والشرق والغرب
والتعاون بينهما (. )9
ريكمانس  ،األب ( 6882م) .
بلجيكي  ،كاهن  ،ختر يف مدارس الهوتية  ،وعني أستاذا للكتابات املقدسة يف
إكلرييكية مالني  ،وعمل قسيسا عسكريا يف احلرب العاملية األوىل  ،ورحل يف جزيرة
العرب  ،ومن آثاره  :مسرد للكتابات املقدسة  ،وأمساء األعالم املقدسة يف اجلنوب ،
ومدخل إىل ديانة العرب  ،وكتب مقدسة  ،وغريها ( ) . .
ريلو  ،األب ( 6898 - 6899م) .
من أصل يوناين  ،من الرهبان اليسوعيني  ،أنشأ إكلريكية غزير  ،وهي نواة جامعة
القديس يوسف ببريوت  ،وتويف خبرطوم السودان  ،وليست له آثار مباشرة يف
التنصري (. )9
رينالدي  ،جيوفاين  ،األب (ق  99م) .
( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 948 : -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 911 - 911 : -
( ) عبد الرمحن بدوي  :موسوعة املستشرقني  -مرجع سابق  -ص . 91 - 99
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . . 988 : -
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إيطايل  ،اهتم بدراسات العهد القدمي وتاريخ األديان السامية (!) وأصدر جملة التوراة
الشرقية لتسعة عشر عاما  ،وليست له آثار مباشرة يف التنصري (. )6
رينان  ،إرنست (  6849 - 689م) .
فرنسي  ،فيلسوف  ،ختر يف املدارس الالهوتية  ،عين خصيصا بتاريخ النصرانية
وتاريخ بين إسرائيل  ،صنف كتابه حـياة يسوع يف دير اآلباء اليسوعيني بغزير بلبنان ،
وله من اآلثار  :ترمجة سفر أيوب  ،وحياة يسوع  ،وترمجة نشيد األناشيد  ،وكتاب
الرسل  ،وكتاب القديس بولس (تعليق هامش) وله مقالة حـاول فيها التقليل من مكانة
العلم يف اإلسالم أخذه من مكانة النصرانية من العلم

()9

والعجيب أن يعده بعض كتابنا

من املستشرقني املنصفني  ،وال أعلم األساس الذي بين عليه االدعاء باإلنصاف من
عدمه ( ) .
رينودو  ،األب ( 6299 - 6198م) .
فرنسي  ،راهب  ،خص أكـثر استشراقه بالدين  ،ومن آثاره  :تواريخ الطقوس
الشرقية ضمنه تواريخ البطاركة املوارنة واليعاقبة والنساطرة واألقباط واألحباش (. )9
ريهم  ،أ  .األب (ت  6898م) .
أملاين  ،من الرهبان الفرنسيسكيني  ،عاش يف مصر  ،له من اآلثار كتاب يف
االعتراف  ،وترمجة التينية إلجنيل مىت عن نسخة عربية من القرن الثاين اهلجري  ،ونقلت
معظم خمطوطاته الشرقية إىل دير سنت بونيفاس لآلباء البندكتيني يف فولدا (. )1
( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 912 : 6 -
( )9يوهان فوك  :تاريخ حركة االستشراق  -مرجع سابق  -ص  ، 969 - 96وعبد الرمحن بدوي  :موسوعة
املستشرقني  -مرجع سابق . 99 - 66 -
( ) عبد اهلل عبد احلي حممد  :التبشري واالستشراق خططا ومنهجا وتطبيقا وأثر ذلك على اإلسالم واملسلمني يف
الفرد واجملتمع وواجب األمة حنو ذلك  -القاهرة  :دار الطباعة احملمدية  6991 ،هـ  6441 -م  -ص
.9
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 619 : 6 -
( )1جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 911 : -
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حرف الزاي
زميط  ،م  .األب (ق  62م) .
مالطي  ،من الرهبان الفرنسيسكانيني  ،قضى مدة يف دير حلب  ،مث يف مصر  ،ومن
آثاره  :تواريخ الفرنسيسكان  ،ونبذة عن رحلة القديس فرنسيس إىل الشرق (. )6
زوندستروم  ،ريتشارد ( 6464 - 6814م) .
سويدي  ،درس الالهوت يف أوبسالة  ،وعني كاهنا  ،وكان يرى لرجال الدين مهمة
مزدوجة  :الدين واحلضارة  ،خدم الكنيسة منصرا يف احلبشة  ،وعاونته زوجته  ،وله آثار
عن احلبشة مل يظهر منها ما هو مباشر يف التنصري (. )9
زومير  ،صمويل ( 6419 - 6812م) .
أمريكي  ،رئيس املنصرين يف املنطقة العربية من الشرق  ،له جهود معروفة يف
التنصري  ،وله طريقته اليت أمالها على من بعده من خالل املؤمترات املتعددة اليت أقامها
وشارك فيها  ،له آثار عدة يف العالقات بني النصرانية واإلسالم  ،امتازت بالتعصب
والتضليل الشديدين  ،األمر الذي أفقدها صدقها العلمي الرصني

( )

وقال عنها جنيب

العقيقي  " :أفقدها بتعصبه واعتسافه وتضليله قيمتها العلمية " ( . )9منها  :يسوع يف
إحياء الغزايل  ،وفرنسيس األسيزي واإلسالم  ،وتوىل رئاسة حترير جملة العامل اإلسالمي
التنصريية اليت أنشأها مع دنكن بالك ماكدونالد (. )1
زميوفني  ،األب ( 6498 - 6898م) .

( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . . 91 : -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . . 6 : -
( ) ساسي سامل احلا  :الظاهرة االستشراقية  -مرجع سابق  -ص . 628
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 6 8 : -
( )1عبد اهلل عبد احلي حممد  :التبشري واالستشراق خططا ومنهجا وتطبيقا  -مرجع سابق  -ص - 669
. . 66
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من أصل سويسري  ،من الرهبان اليسوعيني  ،له آثار عن العامل القدمي مل يظهر منها ما هو
مباشر يف التنصري

()6

حرف السني
سارجنت  ،ر  .ب ( .م  6461م) .
إجنليزي  ،كان أستاذا للغة العربية  ،ولكنه اهتم جبنوب اجلزيرة العربية ألغراض
سياسية واستعمارية  ،وضع دراسة عن التربية اإلسالمية يف األقطار اإلفريقية  ،وله آثار
عدة عن جنوب اجلزيرة العربية وغريها  ،منها  :رحلة يسوعيني من ظفار إىل صنعاء (. )9
سافينياك  ،األب ( 6416 - 6829م) .
فرنسي  ،من الرهبان الدومنيكيني  ،وختر من معاهدهم  ،تعاون مع زميله األب
جوسني يف نشر آثار وافرة  ،مل يظهر منها ما هو مباشر يف التنصري ( ) .
سالري  ،األب (م  6841م) .
أمريكي  ،من الرهبان الكبوشيني  ،التحق مبعهد دراسات الكتاب املقدس يف رومة ،
اهتم جببل موسى وكتب عنه  ،ومن آثاره  :األماكن املقدسة يف عني كارم  ،وبيت عنيا ،
وبيت فاجي  ،وجبل موسى  ،واحلركة اآلثارية يف األرض املقدسة  ،ودليل الكنائس
اليهودية القدمية يف األراضي املقدسة (. )9
سبيكرمان  ،األب ( 642 - 6499م) .
هولندي  ،من اآلباء الكبوشيني  ،ختر من معهد دراسات الكتاب املقدس يف رومة ،
والتحق مدرسا يف معهد القدس  ،واهتم بالنقود الشرقية القدمية وكتب عنها  ،ومل يظهر

( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . . 949 - 946 : -
( )9عبد اللطيف الطيباوي  :املستشرقون الناطقون باإلجنليزية  -مرجع سابق  -ص  ، 6 2 - 6 1وجنيب
العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . . 699 - 696 : 9 -
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . . 929 : -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . . 916 : -
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من آثاره ما له صلة مباشرة بالتنصري (. )6
ستورسنبيكر  ،األب (ت  628م) .
سويدي  ،راهب  ،عمل مترمجا يف السفارة السويدية يف إستانبول  ،ومجع منها
خمطوطات زاد ما وقفه منها على مكتبة أوبسالة على املائتني (. )9
سكوت  ،ميخائيل ( 69 1 - 6621م) .
إسكوتلندي  ،من طالئع املستشرقني  ،ومن الرهبانية البندكتية  ،اهتم بفلسفة أرسطو
وابن سينا وابن رشد  ،وعمل منجما يف بالط اإلمرباطور فريدريك الثاين  ،وحاول
التدخل يف علم الغيب  ،ونشر فيه مثانيا وعشرين طريقة  ،وله دراسات ملا تطبع ( ) .
سل  ،كانون إدوارد (ق  99 - 64م) .
إجنليزي  ،شهادته العليا يف الالهوت  ،توىل إحدى املدارس اإلسالمية يف مدراس
باهلند  ،له حبـوث عن اإلسالم ليس منها ما هو مباشر يف التنصري (. )9
مسث  ،ولفرد كانتول (م  6461م) .
كندي  ،عده جنيب العقيقي من الواليات املتحدة  ،أستاذ األديان يف كندا والواليات
املتحدة واهلند  ،وحمرر يف جمالت إسالمية  ،أقام يف الباكستان مدة مدرسا يف معهد
تنصريي بالهور  ،وساح يف البالد العربية  .ومن آثاره  :احلوار الديين  ،وعقيدة
اآلخرين  ،ودراسة مقارنة للدين  ،واملسيحية والديانات اآلسيوية  ،وبعض وجوه الشبه
والفروق بني املسيحية واإلسالم  ،واملسيحيون وأزمة الشرق األدىن  ،واملسلمون

( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . . 919 : -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 9 : -
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . . 662 - 661 : 6 -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . . 22 : 9 -
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والغرب  ،ووجهة نظر خاصة باملسيحيني واملسلمني  ،وغريها (. )6
السمعاين  ،إسطفان عواد ( 6289 - 6266م) .
لبناين  ،من املدرسة املارونية  ،درس يف الكلية املارونية بروما  ،نصب رئيس أساقفة ،
وأقام مبصر والعراق ألغراض تنصريية  ،وخلف خاله يوسف السمعاين يف أمانة املكتبة
الفاتيكانية  ،وصنع فهرسا ملخطوطات املكتبة كان موضع ثناء وتقدير  ،وله غري الفهرس
آثار ليس فيها ما هو مباشر يف التنصري (. )9
السمعاين  ،مسعان ( 6896 - 6219م) .
لبناين  ،من املدرسة املارونية  ،درس يف الكلية املارونية بروما  ،وعمل يف مكتبة
الفاتيكان ومكتبات أخرى  ،مث درس يف إكلرييكية بادوي  ،وليست له آثار مباشرة يف
التنصري سوى كتابه يف أصل العرب قبل النيب حممد  وعباداهتم وآداهبم وأعراقهم ،
كشف فيه " عن تعصب ديين خسيس ضد اإلسالمية " ( ) .
السمعاين  ،يوسف مسعان ( 6218 - 6188م) .
لبناين  ،من املدرسة املارونية  ،درس يف الكلية املارونية بروما  ،ونصب رئيس
أساقفة  ،وكان يعرف ثالثني لغة  ،ومجع من الشرق مئات املخطوطات السريانية ورحلها
إىل الفاتيكان  ،ومثل البابا يف اجملمع اللبناين وجنح يف التقريب بني موارنة لبنان
والفاتيكان  ،ومن آثاره  :جممع آثار القديس إفرام السرياين  ،والتقومي الكنسي العاملي ،
وقوانني الرهبانية الشويرية  ،وجمامع الكنيسة الشرقية  ،وتعليق على بعض صفحات
( )6عبد اللطيف الطيباوي  :املستشرقون الناطقون باإلجنليزية  -مرجع سابق  -ص  ، 4وعماد الدين خليل :
قالوا عن اإلسالم  -الرياض  :الندوة العاملية للشباب اإلسالمي  6969 ،هـ  6449 -م  -ص ، 642
وجنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . . 681 : -
( )9عبد الرمحن بدوي  :موسوعة املستشرقني  -مرجع سابق  -ص  ، 19وجنيب العقيقي  :املسشترقون -
مرجع سابق . . 98 : -
( ) عبد الرمحن بدوي  :موسوعة املستشرقني  -مرجع سابق  -ص  ، 16وجنيب العقيقي  :املسشترقون -
مرجع سابق . . 9 - 94 : -
72

املستشرقون والتنصري

عويصة من العهدين القدمي واجلديد  ،والالهوت األديب  ،وأصل الرهبان يف جبل
لبنان (. )6
السمعاين  ،يوسف ألويس ( 6289 - 6269م) .
لبناين  ،من املدرسة املارونية  ،خليفة احلاقالين يف البالط البابوي  ،وأستاذ السريانية
والشعائر الدينية يف معهد احلكمة  ،وعضو اجملمع العلمي البابوي  ،وكاهن منقطع للبابا ،
ومترجم الكرسي الرسويل  ،ومن آثاره  :الشعائر الكنسية يف العامل  ،وبطاركة الكلدان
والنساطرة (. )9
سينكوفسكي ( 6818 - 6899م) .
روسي  ،رحل إىل البالد العربية ملدة عامني  ،درس خالهلا العربية يف أحد ألديرة
القريبة من صور  ،واشتغل بالترمجة والتدريس والكتابة والنشر  ،أشرف على جملة مكتبة
القراءة ( ) .
سيمونيت  ،فرانشيسكو خافري  ،األب ( 6842 - 6894م) .
إسباين  ،أراد له أبوه أن يصبح قسيسا  ،فأدخله معهدا لتخريج لقساوسة  ،ولكنه مل
يتم تعليمه فيه  ،واستفاد من اللغات اليت يدرسها املعهد  ،ودرس اللغة العربية على أهنا من
اللغات املنقرضة مثل احلضارات اليت تتحدثها  ،وله آثار عدة يف احلضارة اإلسالمية يف

( )6حلد خاطر  :لبنان والفاتيكان  ،العالقات املتبادلة بينهما من صدر النصرانية حىت اليوم  -بريوت  :جملة الرسالة
املخلصية  6411 ،م  -ص  ، 1وجنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 92 - 91 : -
وعبد الرمحن بدوي  :موسوعة املستشرقني  -مرجع سابق  -ص  . 19 - 98وانظر أيضا  :جور
هارون  :أعالم القومية اللبنانية  ، 9إسطفان الدويهي  -مرجع سابق  -ص . . 1
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق  ، 92 : -وعبد الرمحن بدوي  :موسوعة املستشرقني -
مرجع سابق  -ص  ، 19وحلد خاطر  :لبنان والفاتيكان  -مرجع سابق  -ص . . 29
( ) مكارم الغمري  :مؤثرات عربية وإسالمية يف األدب الروسي  -الكويت  :اجمللس الوطين للثقافة والفنون
واآلداب  6969 ،هـ  6446 -م  -ص ( - 99 - 4سلسلة عامل املعرفة . . )611
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األندلس  ،عاجلـها من منطلق نصراين  ،وال يظهر منها ما هو مباشر يف التنصري (. )6
شارل  ،األب (م  6499م) .
فرنسي  ،من الرهبان اليسوعيني  ،ختر بالفلسفة والالهوت  ،ومن آثاره  :اليسوعيون يف
سوريا والشرق األدىن  ،واملرسلون منذ عشرين سنة  ،ونصرانية عرب باديـة اجلنـوب
حوايل اهلجرة

()9

حرف الشني
الشدراوي  ،إسحق ( 61 1 - 6169م) .
لبناين  ،من املدرسة املارونية  ،خريج الكلية املارونية بروما  ،نصب مطرانا  ،وعلم
السريانية يف إيطاليا بتكليف من الكردينال بوروميو  ،له آثار عدة يف العلوم الدينية  ،ومنها
قصيدتان يف مدح البابا أربانيوس الثامن والبطريرك يوحنا خملوف  ،وترجم مبعاونة يوحنا
احلصروين الوثائق البابوية إىل أساقفة الكلدان من الالتينية إىل الكلدانية ومن الكلدانية إىل
الالتينية  ،مث قرارات اجملامع الدينية ( ) .
شلحت  ،األب (م  6491م) .
سوري  ،من الرهبان اليسوعيني  ،اهتم بالفلسفة وعلم الكالم  ،وله فيها آثار حول
الغزايل واجلاحظ  ،وليست له آثار مباشرة يف التنصري (. )9
شلق  ،نصر اهلل (ت  61 1م) .
لبناين  ،من املدرسة املارونية  ،شهادته العليا يف الالهوت  ،مستشار جممع األديان ،
( )6خوان غويتسلو  :يف االستشراق اإلسباين  -تعريب  :كاظم جهاد  -بريوت  :املؤسسة العربية للدراسات
والنشر  6482 ،م  -ص  ، 611وعبد الرمحن بدوي  :موسوعة املستشرقني  -مرجع سابق  -ص - 19
 ، 11وجنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق  ، 681 : 9-ويوهان فوك  :تاريخ حركة االستشراق
 مرجع سابق  -ص . . 988 - 982( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . . 91 : -
( ) جور هارون  :أعالم القومية اللبنانية  ، 9إسطفان الدويهي  -مرجع سابق  -ص  ، 698وجنيب العقيقي :
املستشرقون  -مرجع سابق . . 68 : -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . . 61 : -
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ومؤسس املدرسة املارونيـة يف رافني  ،ومن آثاره  :ترجم مبعاونة جربائيل الصهيوين
سيأيت ذكر الصهيوين الحقا  .التعليم املسيحي للكردينال بالرمينوس اليسوعي من
اإليطالية إىل العربية  ،ومزامري داود من العربية إىل الالتينية  ،وله مصنفات أخرى
دينية (. )6
شنايدر  ،األب ( 6419 - 6841م) .
من الرهبان الفرنسيسكانيني  ،وتويف يف سوريا  ،اهتم باآلثار البيزنطية والبيزنطية -
اإلسالمية  ،من آثاره  :كتاب ذكريات موسى فوق جبل مؤاب لألب سالري (. )9
شومان  ،ج ( .ق  99 - 64م) .
أملاين  ،اهتم بكتاب االعتبار ألسامة بن منقذ  ،وليست له آثار مباشرة يف
التنصري ( ) .
شيخو  ،لويس  ،األب ( 6492 - 6814م) .
لبناين  ،من ماردين  ،مهتم كثريا باألدب العريب النصراين  ،أسس جملة املشرق
التنصريية سنة  6848م  ،ورأس حتريرها  ،له من اآلثار شعراء النصرانية

()9

حرف الصاد
صفري  ،بطرس  ،املطران (م 6888م) .
لبناين  ،من املدرسة املارونية  ،ختصص يف معهد الكتاب املقدس  ،ومن آثاره  :أول
تعليق سرياين على التوراة  ،واألرثوذكسية  ،وتاريخ املعهد الشرقي البابوي  ،ونصوص
قدمية (. )1
الصهيوين  ،أنطونيوس (ق  62م) .
( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 99 - 64 : -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . . 919 : -
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 999 : 9 -
( )9يوهان فوك  :تاريخ حركة االستشراق  -مرجع سابق  -ص . . 99 - 96
..
( )1جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق : -
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لبناين  ،من املدرسة املارونية  ،كلفه البابا بولس اخلامس والبطريرك يوحنا خملوف
بنسخ كتاب العهد اجلديد بالعربية فأمته وأهداه للمستشرق راتيموندس (. )6
الصهيوين  ،جربائيل ( 6198 - 6122م) .
لبناين  ،من املدرسة املارونية  ،شهادته العليا يف الالهـوت  ،درس يف الكليـة املارونيـة
برومة  ،ودرس العربية والسريانية يف معهد احلكمة  ،ودافع عن العقيدة النصرانية يف عدد
من الرسائل الصغرية  ،وكلف بترمجة التعليم املسيحي للكردينال ببالرمينوس  ،ومـزامري
داود  ،وتعاون مع احلصروين يف ترمجة التوراة إىل الالتينية  ،ومعظم توراة يل جاي مـن
عمل الصهيوين مبعاونة احلصروين واحلاقالين  ،ومن آثاره  :الطقس املـاروين  ،وحيـاة
القديس مارون  ،والتعليم املسيحي للكردينال بالرمن  ،ومزامري داود  ،ووصية وعهد بني
حممد وأصحاب العقيدة املسيحية

()9

حرف العني
العاقوري  ،يوسف ابن حليب (ت  6198م) .
لبناين  ،من املدرسة املارونية  ،نصب بطريركا فيما بعد  ،واستمال طائفة السريان إىل
الكثلكة  ،وصنف كتابا يف قواعد اللغة السريانية بالشعر  ،وجمموعة أزجال عربية  ،وال
تظهر له آثار مباشرة يف التنصري ( ) .
عبو  ،سليم  ،األب (م  6498م) .
لبناين  ،من الرهبان اليسوعيني  ،خلف األب الالر مديرا ملعهد اآلداب الشرقية
( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . . 99 - 9 : -
( )9جور هارون  :أعالم القومية اللبنانية  ، 9إسطفان الدويهي  -مرجع سابق  -ص  ، 698وعبد الرمحن
بدوي  :موسوعة املستشرقني  -مرجع سابق  -ص  ، 89وجنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق -
 . 9 9 - 96 :وانظر أيضا  :ميشال عويط  :املوارنة من هم وماذا يريدون  -مرجع سابق  -ص
. . 668
( ) حلـد خـاطر  :لبنان والفاتيكان  -مرجع سابق  -ص  ، 18 - 12وجنيب العقيـقي  :املستشرقون -
مرجع سابق . . 99 : -
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ببريوت  ،وال تظهر له آثار مباشرة يف التنصري (. )6
عريضة  ،أنطون ( 6899 - 62 1م) .
لبناين  ،من املدرسة املارونية  ،اشتهر مبدرسة عينطورة (ورمبا كتبت عني طورة)
بكسروان بلبنان  ،مث علم يف فينا  ،وختر عليه مستشرقون  ،وليست له آثار مباشرة يف
التنصري (. )9
عمرية  ،جرجس األهدين  ،البطريرك (ت  6199م) .
لبناين  ،من املدرسة املارونية  ،نصب بطريركا يف دير سيدة قنوبني من سنة

61

إىل وفاته  ،له آثار ليس منها ما هو مباشر يف التنصري ( ) .
العنيسي  ،طوبيا (ت 6419م) .
لبناين  ،من املدرسة املارونية  ،رئيس دير الرهبان احللبيني املوارنة برومة  ،من آثاره
املوارنة بالالتينية  ،وجمموعة املصنفات املارونية  ،وسلسلة بطاركة املوارنة (. . )9
عريوط  ،هنري  ،األب ( 6414 - 6492م) .
من مواليد القاهرة  ،من الرهبان اليسوعيني  ،وأسس مجعية مدارس الصعيد اجملانية  ،ولـه
آثار ال يظهر منها املباشر يف التنصري

()1

حرف الغني
غزالة  ،يوسف (ت  62 1م) .
لبناين  ،من املدرسة املارونية  ،ومن الرهبانية املارونية احللبية  ،علم اللغة العربية يف دير
( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . . 61 : -
( )9حلـد خـاطر  :لبنان والفاتيكان  -مرجع سابق  -ص  ، 99وجنـيب العقيـقي  :املستشرقون  -مرجع
سابق . . 94 : -
( ) ميشال عويط  :املوارنة من هم وماذا يريدون 6482 -م  -ص  ، 4وحلد خاطر  :لبنان والفاتيكان -
مرجع سابق  -ص  ، 12وجنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق  ، 99 : -وانظر أيضا  :جور
هارون  :أعالم القومية اللبنانية  ، 9إسطفان الدويهي  -مرجع سابق  -ص . . 698
.
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق - 9 : -
( )1جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . . 69 : -
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القديس جان كربونارا بنابويل بإيطاليا  ،وليست له آثار مباشرة يف التنصري (. )6
الغزيري  ،ميخائيل ( 6246 - 6269م) .
لبناين  ،من املدرسة املارونية  ،تعلم يف روما  ،واختاره جممع نشر اإلميان مستشارا
الهوتيا ليوسف السمعاين يف اجملمع اللبناين  ،مث درس الفلسفة والالهوت يف دير الرهبان
احللبيني املوارنة برومة  ،وعني أمينا لإلسكوريال  ،ومن آثاره  :ترمجة جمموعة القوانني
الكنسية اإلسبانية من العربية إىل اإلسبانية (. )9
غصن  ،مارون  ،األب ( ؟ ) .
لبناين  ،من املدرسة املارونية  ،من أنصار تدريس اللهجات العامية  ،يسري يف هذا على
خطى املستشرق الفرنسي لوي ماسينيون  ،وأحد مدرسي مدرسة عينطورة  ،ومن آثاره :
يف متلو هلكتاب ( ) .
حرف الفاء
فاكاري  ،جيوزييب  ،األب (ق  99م) .
إيطايل  ،من الرهبان اليسوعيني  ،أستاذ يف معهد الكتاب املقدس البابوي برومة ،
ومن آثاره  :مدرسة أنطاكية  ،والترمجة العربية للنبوءات  ،والقديس أفرام دكتور
وشاعر  ،وتاريخ إحدى طبعات التوراة بالعربية  ،وغريها من اآلثار ذات العالقة
بالتنصري (. )9
فاندر .
( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 91 : -
( )9عبد الرمحن بدوي  :موسوعة املستشرقني  -مرجع سابق  -ص  ، 88 - 82وجنيب العقيقي :
املستشرقون  -مرجع سابق  ، 98 : -وانظر أيضا  :جور هارون  :أعالم القومية اللبنانية  ، 9إسطفان
الدويهي  -مرجع سابق  -ص  ، 698ويوهان فوك  :تاريخ حركة االستشراق  -مرجع سابق  -ص ، 694
ومساه املعرب الكسريي أو اجلزيزي ! ! . .
( ) مصطفي خالدي وعمر فروخ  :التبشري واالستعمار يف البالد العربية  ،عرض جلهود املبشرين اليت ترمي إىل
إخضاع الشرق لالستعمار الغريب  -بريوت  :املكتبة العصرية  6489 ،م  -ص . 999
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 992 / 6 -
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أمريكي  ،له كتاب ميزان احلق الذي رد عليه رمحة اهلل اهلندي يف إظهار احلق (. )6
فروماج  ،األب ( 6299 - 6121م) .
من الرهبان اليسوعيني  ،تويف حبلب  ،له آثار منها  :نقله للعربية كتبا يف العبادة
نشرها الشماس عبد اهلل زاخر يف دير حنا بالشوير  ،ومرو األخيار وأمته األب بيلو (. )9
فرنييه  ،دونات  ،األب (. )6462 - 68 8
من الرهبان اليسوعيني  ،تويف ببريوت ومن آثاره  :تاريخ الكنيسة األرمنية
الكاثوليكية  ،واالقتداء باملسيح نقال عن الفرنسية ( ) .
الفغايل  ،ميخائيل  ،األب ( 6491 - 6822م) .
لبناين  ،من املدرسة املارونية  ،سيم كاهنا  ،له جهود علمية مثل فيها فرنسا  ،واهتم
باللهجات العامية  ،وعدها لغات  ،وكتب عنها  ،ومن آثاره  :األب لويس شيخو حياته
وآثاره (. )9
فاليش  ،األب (م  6499م) .
من الرهبان اليسوعيني  ،عمل بفرنسا  ،واهتم باللهجات العامية وعدها لغات وكتب
عنها مركزا على اللهجات اللبنانية  ،ومن آثاره  :عظة تيوفيل اإلسكندري يف تكرمي
القديسني بطرس وبولس  ،ونصـوص من كليمان اإلسكندري  ،واآلباء كوش وبيلو
وحوا مؤلفو املعاجم العربية (. )1
فاليشر  ،هنريش لليربخت ( 6888 - 6896م) .
أملاين  ،درس الالهوت  ،مشهور بني املستشرقني  ،وانتقد كثريا منهم  ،وتتلمذ عليه
( )6أمحد مسايلوفتش  :فلسفة االستشراق  -مرجع سابق  -ص . . 692
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . . 988 : -
( ) يوهان فوك  :تاريخ حركة االستشراق  -مرجع سابق  -ص  ، 96وجنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع
سابق . . 946 : -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . . 9 - 6 : -
( )1جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . . 98 - 92 : -
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مستشرقون والهوتيون كثري  ،واهتم بإخرا التراث  ،وليس من آثاره ما هو مباشر يف
التنصري (. )6
فنسنت  ،األب (ق  99م) .
من الرهبان الفرنسيسكان  ،توىل رئاسة معهد دراسات الكتاب املقدس يف القدس ،
ومن آثاره  :محاية شارملان لألراضي املقدسة  ،وكتب وافرة يف اآلثار املقدسة (. )9
فورجه  ،ج األب (ق  64م) .
بلجيكي  ،ختر يف جامعة لوفان  ،له آثار يف الفلسفة  ،واهتم بالغزايل وابن سينا ،
وال يظهر أن له آثارا مباشرة يف التنصري ( ) .
فوره  ،أ ( .م  6881م) .
كندي  ،عده جنيب العقيقي من الفرنسيني  ،ختـر يف كلية اآلباء الدومينكيني
بأوتاوه  ،ومن جممع الكتاب املقدس برومة  ،وعني أستاذا لالهوت  ،ومن آثاره  :البناء
الفلسفي للواقع حبسب القديس توما اإلكويين  ،واملسألة اليهودية يف كندا

()9

فوكو  ،شارل  ،األب ( - 6818بعد  6462م) .
عاش منصرا بني الطوارق بعد أن اعتزل احلياة العسكرية  ،وطوع التنصري لالستعمار ،
مما كان سببا يف هالكه على أيدي الطوارق أنفسهم  ،ومن آثاره  :معرفة املغرب (. )1
فهد  ،يوحنا (ت  61 9م) .
لبناين  ،من املدرسة املارونية  ،وانضم للرهبانية الدومينيكانية  ،ونصبه بطريرك املوارنة
( )6يوهان فوك  :تاريخ حركة االستشراق  -مرجع سابق  -ص  ، 689 - 621وجنيب العقيقي  :املستشرقون
 مرجع سابق . 1 - 19 : 9 -( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . . 91 : -
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . . 998 : -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . . 92 : 6 -
( )1ساسي سامل احلا  :الظاهرة االستشراقية  -مرجع سابق  -ص  . 49 - 49ورمبا متت فهرسته حتت دي
فوكو .
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مطرانا  ،ومن آثاره  :الالهوت النظري (. )6
فيبوناتشي  ،ليوناردو ( 6996 - 6629م) .
إيطايل  ،تعلم يف اجلزائر  ،وطوف البالد العربية  ،واهتم بالرياضيات وكتب فيها ،
ومل تظهر له آثار مباشرة يف التنصري (. )9
فينتايول  ،ر  .األب (ق  68م) .
من الرهبان الفرنسيسكانيني  ،ونقل عن اإلسبانية مدينة اهلل السرية وعجيبة قوة اهلل
الكلية  ،واحتقار أباطيل العامل ( ) .
حرف القاف
القرداحي  ،جربائيل ( 64 6 - 6891م) .
لبناين  ،من املدرسة املارونية  ،ومن الرهبانية احللبية املارونية  ،درس العربية والسريانية
مبدرسة نشر اإلميان  ،واهتم كثريا باللغة السريانية  ،وليست له سوى ذلك آثار مباشرة يف
التنصري (. )9
قسطنطني اإلفريقي (ق  61م) .
من طالئع املستشرقني  ،يظهر أنه كان مسلما فتنصر  ،وترهب يف دير مونيت
كاسينو  ،ودرس الطب  ،وترجم بعض كتبه من العربية إىل الالتينية  ،وانتحل قسما منها
ومساها بامسه  ،وليست له آثار مباشرة يف التنصري (. )1
قنوايت  ،جورج  ،األب (م  6491م) .
سوري  ،ولد باإلسكندرية  ،من الرهبان الدومينيكيني  ،عني عميدا للمعهد
الدومينيكي للدراسات الشرقية بالقاهرة  ،وانتخب عضوا يف معهد مصر  ،وكلفته
( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 64 : -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . . 662 : 6 -
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 919 : -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 9 : -
( )1جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 669 : 6 -
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اليونسكو بوضع دراسة عن االجتاهات الفكرية املعاصرة يف العامل العريب  ،له آثار عديدة
ومتنوعة تعاون هبا مع عدد من علماء املسلمني ومفكريهم  ،ومنها يف هذا اجملال  :الكنيسة
احلية  ،والتصوف املسيحي والتصوف اإلسالمي  ،ودليل وجود اهلل عند الغزايل والقديس
توما  ،وعلم أصول الدين املسيحي  ،وأصول الدين لدى املعتزلة  ،وثالثة طالسم إسالمية
!! وسبع ومخسون مقالة عن تالقي الثقافات واحلوار اإلسالمي املسيحي  ،ويظن أن جممع
اللغة العربية بالقاهرة قد طبع له نبذا عن بعض الشخصيات  ،ومنها البابا والبابوية
وآريوس  . . .وغريها (. )6
حرف الكاف
كابانيالس رودرجييث الفرنسيسكاين  ،األب (م  6461م) .
إسباين  ،انضم إىل الرهبانية الفرنسيسكانية  ،واهتم باللغة العربية ودرسها وكتب
فيها  ،ومن آثاره  :يوحنا الشقويب واملسألة اإلسالمية  ،وكتب عن املغرب  ،وليست له
آثار مباشرة يف التنصري (. )9
كارليل  ،جوزيف ( 6899 - 6214م) .
إجنليزي  ،تعلم العربية على داود زاميو من بغداد مث علمها  ،واختري نائب أسقف على
نيوكاست  -أون  -تاين  ،ومن آثاره  :نشره اإلجنيل [ الكتاب املقدس ] بالعربية ( ) .

( )6مسعود ضاهر  :اهلجرة اللبنانية إىل مصر  -مرجع سابق  -ص  ، 922 - 921وجنيب العقيقي  :املستشرقون
 مرجع سابق . 92 - 929 : -( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 992 - 991 : 9 -
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 94 : 9 -
82

املستشرقون والتنصري

كاري  ،وليام ( 68 9 - 6216م) .
إجنليزي  ،يعده اإلجنليز أول منصر وراع لإلرساليات الربوتستانتية يف الشرق  ،السيما
يف اهلند  ،وهو الذي تزعم مجعية لندن التنصريية سنة  6241م  ،وأتقن البنغالية  ،وترجم
هلا اإلجنيل [ الكتاب املقدس ]  ،وسار على هنج رميوند لول يف التنصري بالفكر والعلم ال
باحلروب  ،ونشر بعض الكتب التنصريية يف إجنلترا  ،وأعان اهلوالنديني بالتنصري يف
مستعمراهتم بدعوة منهم (. )6
كاسباري  ،ك  .ب  6849 - 6869( .م) .
أملاين  ،اعتنق الكاثوليكية  ،واهتم بالعربية  ،وعني أستاذا لالهوت وتاريخ الكنيسة ،
واشتهر بتفسريه للتوراة  ،وليس له غري ذلك آثار مباشرة يف التنصري (. )9
كاستل  ،إدموند ( 6181 - 6191م) .
إجنليزي  ،عني كاهنا خاصا للملك  ،وراعيا لكاتدرائية كانتربري  ،اهتم بالعربية ،
وكتب عنها  ،ومن آثاره  :ترمجة التوراة ( ) .
كاستيالنا  ،األب (م  6496م) .
صقلي  ،من الرهبان الفرنسيسكانيني  ،أقام يف سورية  ،وختصص باآلثار النصرانية
بسورية  ،ومن آثاره  :كنيسة بيزنطية يف عالية بوادي العاصي  ،ووضع األبواب يف
املصليات والكنائس الكربى يف سورية الشمالية (. )9
كاستيالين  ،األب ( 6491 - 6829م) .
من الرهبان الكبوشيني  ،اشترك يف تأليف كتاب موسوعة مكتبة األعالم واملراجع
( )6عبد اجلليل شليب  :اإلرساليات التبشريية  -مرجع سابق  -ص  ، 618 - 612وحممد عزت إمساعيل
الطهطاوي  :التبشري واالستشراق  ،أحقاد ومحالت  -مرجع سابق  -ص  ، 692 - 691وساسي سامل
احلا  :الظاهرة االستشراقية  -مرجع سابق  -ص . 81
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 29 : 9 -
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 9 - 99 : 9 -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 912 : -
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لألرض املقدسة مبقتطفات عن األراضي املقدسة  ،وأسهم باجمللدين والرابع واخلامس
املخصصني ألعمال الكردينال أورنزو داكوتزا حارس األراضي املقدسة (. )6
كافالون  ،األب [  6499 - 6886م ] .
من الرهبان الكبوشيني  ،شارك يف تأليف كتاب موسوعة مكتبة األعالم واملراجع
لألرض املقدسة مبقتطفات عن األراضي املقدسة  ،وأسهم باجمللدين احلادي عشر والثاين
عشر  ،وفيهما أخبار األرض املقدسة لألب فرانسيسكو دا سينيو (. )9
كالفريل  ،إدوين ( 6426 - 6889م) .
أمريكي عني عضوا يف البعثة العربية اليت نظمتها الكنيسة يف الواليات املتحدة ،
وحماضرا يف مدرسة كيندي للبعثات  ،وحمررا جمللة العامل اإلسالمي  ،كما عمل هو
وزوجته إليانور منصرين يف الكويت

( )

كتب عن احلركات اإلصالحية احلديثة  ،وكتب

عن زومير  ،واألدب الديين عند العرب  ،ومن آثاره أيضا  :إسالم ونصرانية  ،واملسلمون
السود (!) (. )9
كاله  ،ب  6419 - 6821( .م) .
أملاين  ،عني قسيسا للربوتستانت يف رومانيا مث يف القاهرة  ،وأسس هبا مدرسة  ،وله
آثار يف الرجال واآلثار العلوية  ،وليس منها ما هو مباشر يف التنصري (. )1
كانيس  ،فرانشيسكو األب ( 6284 - 62 9م) .
إسباين  ،من الرهبان الفرنسيسكانيني  ،عمل منصرا ومدرسا للغة العربية يف كلية
( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 914 / -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 914 : -
( ) زبيدة على أشكناين  :من نافذة " األمريكاين "  :تقارير العاملني يف مستشفي اإلرسالية األمريكية عن الكويت
قبل النفط  -الكويت  :دار قرطاس  6441 ،م  -ص  . 49 - 24وقد كتبت زوجته إليانور مذكراهتا
بعنوان . MY ARABIAN DAYS AND NIGHTS .
( )9مازن صالح مطبقاين  :االستشراق واالجتاهات الفكرية يف التاريخ اإلسالمي  -مرجع سابق  -ص ، 19
وجنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 699 - 69 / -
( )1جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 996 / 9 -
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اآلباء املنصرين يف الشام  ،واشتغل بالعربية  ،وكتب كثريا من الرسائل والتعليمات اللغوية
للمنصرين  ،ومن آثاره  :مشاهد أندلسية نقال عن العرب والنصارى  ،وجدل ديين  ،ورد
على البدع (. )6
كايروت  ،األب ( 611 - 6188م) .
من الرهبان اليسوعيني  ،عمل يف حلب ودمشق  ،وهبا تويف  ،واهتم باللغة واللهجات
بالعربية واإليطالية والفرنسية والالتينية واليونانية (. )9
كراج  ،كينيث (ق . )99
إجنليزي  ،معاصر  ،منصر صريح  ،خلف زومير يف نشاطه التنصريي  ،وهو أستاذ
الدراسات االستشراقية يف أكثر من جامعة  ،ومنها اجلامعة األمريكية ببريوت  ،ورأس
حترير جملة العامل اإلسالمي التنصريية  ،وعده الطيباوي من املنصرين املستنريين ممن هلم
دراية باإلسالم  ،ومن أبرز آثاره  :نداء املئذنة  ،وقراءات يف القرآن ( ) .
كرافت  ،ألربخيت ( 6892 - 6861م) .
منساوي  ،دخل مدارس الرهبان البندكتيني  ،واهتم بوضع الفهارس والترمجة ،
وليست له آثار مباشرة يف التنصري (. )9
كراميري  ،هـ  6411 - 6888( .م) .
هولندي  ،بدأ نشاطه خبدمة الرسالة الربوتستانتية جباوة يف إندونيسيا  ،وعمل أستاذا
لتاريخ األديان يف جامعة ليدن  ،وكتب عن اإلسالم اليوم مما يعـد من اآلثار املبـاشرة
( )6عبد الرمحن بدوي  :موسوعة املستشرقني  -مرجع سابق  ، 919 - 914 -وجنيب العقيقي  :املستشرقون -
مرجع سابق . 919 : -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 988 : -
( ) عبد اللطيف الطيباوي  :املستشرقون الناطقون باإلجنليزية  -مرجع سابق  -ص  ، 44 - 48 ، 19وأمحد عبد
احلميد غراب  :رؤية إسالمية لالستشراق  -ط  - 9لندن  :املنتدى اإلسالمي  6966 ،هـ  -ص - 11
 ، 28ومازن صالح مطبقاين  :االستشراق واالجتاهات الفكرية يف التاريخ اإلسالمي  -مرجع سابق  -ص 94
 . 19( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 928 : 9 -
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يف التنصري  ،ومن هذه اآلثار أيضا إسرائيل واإلسالم (. )6
الكرمسدي  ،جرجس (ق  62م) .
لبناين  ،من املدرسة املارونية  ،ومن أقدم علمائها املستشرقني  ،اهتم بالسريانية ،
وألف فيها مصنف كزن السريان يف ثالثني سنة (. )9
الكرملي  ،أنستاس ماري األلبادي  ،األب (ت  6492م) .
لبناين  ،من بكفيا  ،ختر من مدرسة اآلباء الكرمليني واآلباء اليسوعيني  ،وأدار
مدرسة الكرمليني  ،وعمل يف بلجيكا راهبا ويف فرنسا  ،كتب يف جملة الرسالة حبوثا لغوية
رصينة ( ) .
كروزنسكي  ،تاده ( 6211 - 6121م) .
بولوين  ،راهب  ،تعلم بعض اللغات الشرقية  ،وأرسل إىل فارس  ،وتردد عليها ،
وكتب تقارير عدة عن األوضاع يف فارس وشرقها  ،ونشر وثائق عن اإلرساليات يف
فارس  ،وكانت مرجعا ملن جاء بعده  ،وأخذت منه انتحاال  ،يعد هي أهم آثاره املباشرة
يف التنصري (. )9
كالينهانس  ،األب (م  6889م) .
منساوي  ،من الرهبان الكبوشيني  ،وعني أستاذا للتاريخ املقدس يف رومة  ،وله من
اآلثار اجمللد الثالث عشر من موسوعة مكتبة األعالم واملراجع لألرض املقدسة عن تاريخ
الدراسة العربية واملستشرقني الفرنسيسكانيني الذين درسوها يف دير مونتوريو برومة (. )1
( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 96 : 9 -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 68 : -
( ) أبو عبد الرحـمن بن عقيل الظاهري وأمني سليمان سيدو  :لغة العرب ورئيس كتبتها أنستاس الكرملي ،
دراسة تارخيية وكشاف موضوعي  -الرياض  :مكتبة امللك عبد العزيز العامة  6969 ،هـ  644 -م -
ص ( - 98 - 64سلسلة األعمال احملكمة )  ،وعبـد اجلليل شليب  :اإلرساليات التبشريية  -مرجع سابق
 ص . 614( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 941 : 9 -
( )1جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 919 - 914 : -
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كوتش  ،األب ( 6411 - 6841م) .
أملاين  ،من الرهبان اليسوعيني  ،اهتم بالفلسفة وكتب عن ثابت بن قرة والفارايب
وتعليقه على أرسطو (. )6
كوربن  ،هنري (  6424 - 649م) .
فرنسي  ،تلقى تعليمه األويل يف املدارس الكاثوليكية  ،وتتلمذ على لويس ماسينيون ،
وعمل بالسياسة  ،وختصص يف إيران  ،وبلغت آثاره  642عنوانا  ،منها الكثري عن
الشيعة  ،وليس منها ما هو مباشر يف التنصري (. )9
كوربو  ،األب (م  6468م) .
إيطايل  ،من الرهبان الكبوشيني  ،شهادته العليا يف العلوم الشرقية النصرانية من املعهد
الشرقي  ،ومن آثاره األديرة اجملاورة  ،ومزنل القديس بطرس يف كفر ناحوم  ،واشترك مع
غريه يف حفريات كنيس كفر ناحوم  ،وكنيسة القيامة يف القدس  ،وحفريات أخرى ( ) .
كورتاباريا  ،األب (م  6464م) .
إسباين من الرهبان الدومينيكيني وتعلم الفلسفة والالهوت وتابع دراسته يف املعهد
البابوي الدويل ودرس يف معهد اآلباء البيض يف تونس

()9

مث يف القاهرة  ،ركز دراساته

على القديس ألرب الكبري  ،وطرافة ومغزى مدارس اللغات اليت أنشأها الدومينيكيون
اإلسبان يف القرنني الثالث عشر والرابع عشر  ،واملعهد الدومينيكي للدراسات الشرقية يف

( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 91 : -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 99 - 68 : 6 -
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 91 : -
( )9معهد اآلباء البيض أحد مؤسسات مجعية اآلباء البيض اليت تأسست يف كل من اجلزائر ونيجرييا سنة 6818
م  ،وأسسها الكاردينال الفيجريي الفرنسي مطران اجلزائر وكبري أساقفة إفريقيا  ،ومبعوث البابا إىل الصحراء
الكربى وبالد السودان  ،مث امتدت بعد ذلك إىل منطقة البحريات وغرب إفريقيا  .انظر  :عبد العزيز
الكحلوت  :التنصري واالستعمار يف إفريقيا السوداء  -مرجع سابق  -ص  ، 14وساسي سامل احلا  :الظاهرة
االستشراقية  -مرجع سابق  -ص . 49 - 84
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القاهرة  ،والقديس راميوند دي بينافور ومدارس اللغات للدومينيكيني  ،وغريها (. )6

( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 928 - 922 : -
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كورتوا  ،ف  .األب (ق  62م) .
فرنسي  ،من الرهبان الفرنسيسكانيني  ،رأس دير حلب  ،اهتم باملعاجم  ،وأصدر
قاموسني  ،وليست له آثار مباشرة يف التنصري (. )6
كورخيادا  ،م  .األب (ق  68م) .
من الرهبان الفرنسيسكانيني  ،اهتم باملعاجم  ،وصنف قاموسني للعربية
والكاستيليانية  ،واملصطلحات الفلسفية والالهوتية بالعربية والالتينية  ،وعمل هبما يف دير
حلب (. )9
كوزجيارتن ج  .ج  .ل  6819 - 6249( .م) .
أملاين  ،ختصص يف الالهوت والفلسفة  ،وكان أبوه قسيسا فتوىل تربيته على ذلك ،
واهتم بالشعر  ،وصادق جوته  ،وليست له آثار مباشرة يف التنصري سوى كتابه تا
الشرائع  ،وهو بعض قطع يف تفسري التوراة ( ) .
كوستاز  ،األب (  6419 - 649م) .
من الرهبان اليسوعيني  ،اهتم بالسريانية  ،وكتب يف قواعدها  ،وألف معجما سريانيا
إجنليزيا فرنسيا عربيا  ،طبعته املطبعة الكاثوليكية  ،وليس له غريها آثار مباشرة يف
التنصري (. )9
كوش  ،األب ( 6841 - 6868م) .
فرنسي  ،من الرهبان اليسوعيني  ،قصد لبنان وسوريا ضمن البعثة التنصريية
اليسوعية  ،وفيها تويف  ،وضع معجما عربيا وفرنسيا  ،وفرنسيا عربيا  ،وليست له آثار

( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق -
( ) عبد الرمحن بدوي  :موسوعة املستشرقني -
املستشرقون  -مرجع سابق 16 - 19 : 9 -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق -

. 91 :
. 919 :
مرجع سابق  -ص  ، 984 - 981وجنيب العقيقي :
.
. 92 - 91 :
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مباشرة يف التنصري (. )6
كولنجيت  ،األب ( 649 - 6819م) .
من الرهبان اليسوعيني  ،ودرس يف مدرسة القديس كزافييه يف اإلسكندرية  ،وتويف
بلبنان  ،واهتم بالنجوم والطب  ،وليست له آثار مباشرة يف التنصري (. )9
كولني  ،األب (م  6491م) .
فرنسي  ،من الرهبان الفرنسيسكانيني  ،عني مطرانا لطائفة الالتني على منطقة قناة
السويس  ،ومن آثاره  :مشكلة األماكن املقدسة من الناحية القانونية  ،والرهبان
األصغرون يف علية صهيون  ،ووثائق لتاريخ األماكن املقدسة ( ) .
كومب  ،إتيني ( 6419 - 6886م) .
سويسري  ،درس الالهوت يف باريس  ،اهتم بالدراسات اآلشورية  ،وتاريخ
املماليك  ،وله فيها آثار عدة  ،مل يظهر من بينها ما هو مباشر يف التنصري (. )9
كوندة  ،خوزيه أنطونيو ( 6899 - 6211م) .
إسباين  ،ختر من املعهد الديين يف كونيكا  ،وظهر عليه التعاطف مع املاضي اإلسباين
 املوريسكي  ،واشتغل باملكتبات كاألسكوريال وامللكية  ،وطرد إىل فرنسا  ،له آثار يفالنشر وكتاب يف تاريخ السيادة العربية على إسبانيا  ،ونقده دوزي وقسا عليه (. )1
كريوس  ،كارلوس  ،األب (ت  6419م) .
إسباين  ،اهتم بابن رشد واملذهب املالكي  ،والرببر واملرابطني  ،وكتب فيها  ،ومل
( )6يوهان فوك  :تاريخ حركة االستشراق  -مرجع سابق  -ص  ، 99 - 64وجنيب العقيقي  :املستشرقون
 املرجع السابق . 984 : -( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 94 : -
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 912 : -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 68 / -
( )1خوان غويتسولو  :يف االستعراب اإلسباين  -مرجع سابق  -ص  ، 619وعبد الرمحن بدوي  :موسوعة
املستشرقني  -مرجع سابق  -ص  ، 949وجنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق  . 689 : 9 -ونذير
محدان  :مستشرقون سياسيون جامعيون جممعيون  ،ص . 89
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تظهر له آثار مباشرة يف التنصري (. )6
كيشيشيان  ،األب (م  6462م) .
من مواليد تركيا  ،من الرهبان اليسوعيني  ،وأصله أرمين  ،ومن آثاره  :غريغوار
الناركي  ،وكتاب الصلوات  ،ونرسيس خنور هايل  ،يسوع ابن األب الوحيد (. )9
كيفر ( 68 9 - 6212م) .
فرنسي  ،ودرس الالهوت  ،وعمل بوزارة اخلـارجية  ،وهو مـن مؤسسـي اجلمعيـة
اآلسيوية  ،وال تظهر له آثار يف التنصري

( )

حرف الالم
التور  ،األب (م  6499م) .
من الرهبان اليسوعيني  ،كان من أساتذة معهد اآلداب الشرقية ببريوت  ،من آثاره :
النصرانية واإلسالم  ،واإلسالم والنصرانية يف آخر مصنفات آسني باالثيوس  ،والعلم
واحلب اإلهلي  -جـوزيين جـابرييلي  ،واألب يوسيفينو واإلسالم  ،ويوحنا الشقويب
وترمجة القرآن ألول مرة بلغتني (. )9
الفوانيت إي القنطرا ميجيل ( 6819 - 6862م) .
إسباين  ،تعلم يف املعهد الديين يف ليون وسانتياجو  ،كتب يف تاريخ غرناطة  ،وليست
له آثار مباشرة يف التنصري

()1

وأخوه إميليو ( 6818 - 6891م) رحل خمطوطات من

مراكش إىل إسبانيا  ،وصنع هلا فهرسا (. )1
الفينان  ،األب (م  6491م) .
( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 999 - 644 : 9 -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 69 : -
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 612 : 6 -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 94 - 98 : -
( )1جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 68 : 9 -
( )1عبد الرمحن بدوي  :موسوعة املستشرقني  -مرجع سابق  -ص . 199 - 196
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من الرهبان اليسوعيني  ،من آثاره  :الرسالة إىل بطريسيوس فيلوكسني  ،وسري
وأعمال آباء الكنيسة الشرقيني  ،وإفرام النصييب أناشيد الفردوس (. )6
المانس  ،هنري  ،األب ( 64 2 - 6819م) .
بلجيكي  ،فرنسي اجلنسية  ،من الرهبان اليسوعيني  ،ختر يف جامعة القديس يوسف
يف بريوت  ،ودرس الالهوت يف إجنلترا  ،وتوىل إدارة التبشري يف بريوت  ،مث يف جامعة
القديس يوسف  ،ورمي بالتزمت والتحيز  " ،شديد التعصب ضد اإلسالم  ،يفتقر افتقارا
تاما إىل الزناهة يف البحث واألمانة يف نقل النصوص وفهمها  ،ويعد منوذجا سياسيا
للباحثني يف اإلسالم من بني املستشرقني "  ،كتب عن نصارى الشرق الروم امللكيني ،
وروسيا واملشرق املسيحي يف األشهر األخرية  ،وأسرة يوحنا الدمشقي  ،واملراسالت
الدبلوماسية بني سالطني مماليك مصر والدول املسيحية  ،ويهود مكة  ،وهل كان
النصرييون نصارى ؟  ،واألب لويس شيخو املؤرخ  ،وترمجة األب لويس شيخو 6814
  6492م  ،وقد نيفت أعماله على املائتني واثين عشر مصنفا (. )9النشيلويت  ،األب (م  6492م) .
إيطايل  ،من الرهبان الكبوشيني  ،درس يف معهد دراسات الكتاب املقدس يف رومة ،
وكتب عن أصول اللغة األكادية  ،وال تظهر له آثار مباشرة يف التنصري ( ) .
لرخندي  ،إل بادري خوزيه  ،األب (. )6841 - 68 1
إسباين  ،من الرهبان الفرنسيسكانيني  ،قصد طنجة وأسس فيها مستشفى ومدرسة
وكنيسة ومطبعة عربية  ،موفدا من هيئة التنصري املسيحي التابعة للبابا يف روما  ،وهذه من
أبرز األعمال التنصريية بني املسلمني وغريهم  ،مث درس اللغة العربية للمنصرين يف كلية
( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 69 : -
( )9يوهان فوك  :تاريخ حركة االستشراق  -مرجع سابق  -ص  ، 64 - 68وعبد الرمحن بدوي  :موسوعة
املستشرقني  -مرجع سابق  -ص  ، 191 - 19وجنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق 94 ، -
 . 941( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 919 : -
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البعثات التنصريية بإسبانيا  ،ونشر معجما لغويا عربيا  -إسبانيا يف اللهجة العامية
املراكشية  ،ومل تظهر له غري ذلك آثار حبثية مباشرة يف التنصري (. )6
لوبيث أورتيث  ،األسقف (م  6848م) .
إسباين  ،من الرهبانية األوغسطينية

()9

اهتم باألندلس  ،وكتب عنها  ،ومن آثاره :

إيزيدور اإلشبيلي واإلسالم ( ) .
لو شاتلييه  ،ألفرد ( 6494 - 6811م) .
فرنسي  ،منصر مشهور  ،أول من أشرف على جملة العامل اإلسالمي  ،درس علم
االجتماع اإلسالمي يف فرنسا  ،واهتم باملغرب العريب وإفريقيا اإلسالمية  ،نشر مقالة
مطولة عن " فتح العامل اإلسالمي "  ،وترمجت إىل اللغة العربية بعنوان " الغارة على العامل
اإلسالمي " (. )9
لوفتوس  ،دوديل ( 6141 - 6164م) .
إجنليزي  ،ختر يف جامعة ترينييت

()1

يف دبلن  ،اشتغل بالقضاء  ،وعاون يف نشر

التوراة  ،ونشر العهد اجلديد من احلبشية بترمجة إجنليزية  ،ونقل عن اللغتني األرومنية
واليونانية (. )1
لوفريدا  ،األب (م  64 9م) .
إيطايل  ،من الرهبان الكبوشيني  ،اهتم باآلثار واحلفريات  ،منها حفريات يف كفر
( )6عبد الرمحن بدوي  :موسوعة املستشرقني  -مرجع سابق  -ص  ، 169وجنيب العقيقي  :املستشرقون -
مرجع سابق . 682 : 9 -
( )9الرهبانية األوغسطينية نسبة إىل الراهب أوغسطني ؟ ؟ ؟ .
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 969 - 499 : 9 -
( )9أ  .ل شاتليه  :الغارة على العامل اإلسالمي  ،خلصها ونقلها إىل اللغة العربية  :حمب الدين اخلطيب ومساعد
اليايف  -ط  - 9جدة  :الدار السعودية  6991 ،هـ  6481 -م  -ص  ، 69 - 66وعبد الرمحن بدوي :
موسوعة املستشرقني  -مرجع سابق  -ص . 162
( )1ترينييت كلمة التينية  TRINITYوتعىن الثالوث األقدس  :اآلب واالبن والروح القدس .
( )1جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 99 - 9 : 9 -
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كنه ويف كنيس كفر ناحوم  ،ومدافن صخرية حمدثة يف مقربة سلوان بالقدس (. )6
لول  ،رميوند ( 6 61 - 69 1م) .
إسباين  ،كان دومينيكيا مث حتول إىل الفرنسيسكانية  ،وهو من جزيزة ميورقة  ،تبىن
فكرة السيطرة على الشرق بالتنصري ال باحلروب  ،ووضع خطة لذلك  ،وسعى إىل إنشاء
مدرسة مريامار للمنصرين  ،مث تواصلت حماوالته إلنشاء مدارس تنصريية أخرى  ،ومارس
التنصري يف مشال إفريقية  ،وهبا تويف  ،وكان وراء قرار جممع فينا الكنسي املشهور سنة
 6 69 - 6 66م  ،الذي قضى بإنشاء كراسي للغات  ،ومنها اللغة العربية  ،تلك
االنطالقة اليت تعد البدايات العلمية األوىل لالستشراق  ،مع أن هدفه من هذا كله كان
تنصرييا  ،ومن آثاره  :رواية تنصريية  ،وكتاب املنطق يف احلوار مع الكفرة (. )9
لومباردي  ،األب (م  6491م) .
إيطايل  ،من الرهبان الكبوشيني  ،درس يف معهد دراسات الكتاب املقدس يف رومة ،
وأشرف على الرحالت العلمية للطالب يف فلسطني وسورية وشرق األردن  ،ومن آثاره :
أختام بيزنطية وعربية يف مبكى املسيح بالقدس ( ) .
لوجناس  ،األب (م  6886م) .
إسباين  ،اهتم باألندلس واملغرب  ،وكتب فيهما  ،ومن آثاره  :قراصنة املغرب
بغاليسيا يف القرن السابع عشر  ،ومتثيل أراغون يف اجمللس األعلى

()9

ليفنك  ،األب ( 64 8 - 6818م) .
( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 911 : -
( )9يوهان فوك  :تاريخ حركة االستشراق  -مرجع سابق  -ص  ، 6 - 91وعبد اجلليل شليب  :اإلرساليات
التبشريية  -مرجع سابق  -ص  ، 611 - 616وحممد ياسني عرييب  :االستشراق وتغريب العقل التارخيي
العريب  -مرجع سابق  -ص  ، 611 - 616وساسي سامل احلا  :الظاهرة االستشراقية  -مرجع سابق -
ص .1
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 919 : -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 8 . 648 : 9 -
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من مواليد مرسيليا  ،من الرهبان اليسوعيني  ،أقام بلبنان  ،وهبا تويف  ،وكتب يف جملة
املشرق سنني عديدة  ،وخاصة يف التاريخ واجلغرافيا املكتوبة عن الشرق بالفرنسية
واإلجنليزية واألملانية واإليطالية واإلسبانية (. )6
ليلون  ،ميشال  ،األب (ق  99م) .
من اآلباء البيض  ،األمني الدائم ألمانة كنيسة فرنسا للعالقات باإلسالم  ،ومن آثاره :
لقاء الكنيسة الكاثوليكية واإلسالم يف تونس من  6418 - 64 9م  ،وكتب كثريا عن
تونس (. )9
ليمينيش  ،األب ( 6494 - 6819م) .
أملاين  ،من الرهبان الكبوشيني  ،تعلم التاريخ العقدي يف املعهد الدويل برومة  ،أسهم
يف تأليف موسوعة مكتبة األعالم واملراجع لألرض املقدسة بثالثة أجزاء  ،منها اجلزء الرابع
يف مقتطفات عن األراضي املقدسة ( ) .
لني  ،إدوارد وليم (. )6821 - 6896
إجنليزي  ،اهتم بالرياضيات  ،وقصد مصر وتزيا بالزي العريب  ،وتقمص عادات
املسلمني املعاصرين له  ،وحرم عليه ما هو حمرم عليهم  ،وارتاد املساجد  ،وتسمى مبنصور
أفندي  ،وانصرف إىل دراسة اجملتمع املصري وأخر كتابه املشهور عن أخالق املصريني
وطبائعهم ( ، . )9وأخر كذلك معجما عربيا  ،باإلضافة إىل أعمال أخرى عن مصر
املعاصرة  ،والقرآن الكرمي  ،واآلداب اإلسالمية واألخالق العربية  ،وليست له آثار

( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 948 : -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 989 - 98 : -
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 914 : -
( )9ترمجته سهري دسوم حتت عنوان  :عادات املصريني احملدثني وتقاليدهم  ،ونشرت مكتبة مدبويل بالقاهرة سنة
 6966هـ  6446م يف  149صفحة .
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مباشرة يف التنصري (. )6
ليون اإلفريقي ( 611 - 6949م) .
احلسن بن حممد الوزان الفاسي  ،أسره قراصنة البحر النصارى  ،وتسمى جبيوفاين
ليوين نسبة إىل البابا ليون العاشر الذي محاه  ،واشتهر بليون اإلفريقي  ،مث عاد إىل
تونس  " ،وتويف يف محى دينه " ( ، . )9له كتاب وصف إفريقيا  ،وله آثار أخرى مل يظهر
منها ما هو مباشر يف التنصري ( ) .
مارتن  ،األب ( 6889 - 6891م) .
فرنسي  ،من الرهبان اليسوعيني  ،كتب عن تاريخ لبنان  ،وترجم إىل العربية وطبعته
املكتبة الكاثوليكية  ،ومل تظهر له آثار مباشرة يف التنصري (. )9
حرف امليم
مارتن  ،األب (ق  64م) .
فرنسي  ،نشر كتاب النحو البن العربي  ،وله من اآلثار أيضا يعقوب األوديسي
واللغة السريانية  ،وأوائل األمراء الصليبيني واليعاقبة السريان يف القدس  ،ودكاترة السريان
الثالثة (. )1
مارتن  ،األب (م  6461م) .
من الرهبان اليسوعيني  ،ومن آثاره  :دير الديك  ،وأديرة ومناسك صحراء مصر ،
وأبو در يف جبل القديس أنطونيوس (. )1
( )6سهري دسوم  :عادات املصريني احملـدثني وتقاليدهم  -مرجع سابق  -ص  ، 69 - 2وعبد الرمحن بدوي :
موسوعة املستشرقني  -مرجع سابق  -ص  ، 191 - 19وجنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق -
 ، 11 - 19 : 9ويوهان فوك  :تاريخ حركة االستشراق  -مرجع سابق  -ص . 621 - 629
( )9هذه عبارة جنيب العقيقي  ،ولعلها توحي بأنه عاد إىل اإلسالم وتويف مسلما .
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 691 - 699 : 6 -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 949 : -
( )1جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 644 : 6 -
( )1جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 69 : -
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ماريت  ،كارل ( 6491 - 6811م) .
سويسري  ،أستاذ الالهوت يف بال وبرن  ،نشر عدة مذكرات عن العهد القدمي (. )6
مارتيين  ،رميوندو ( 6989 - 69 9م) .
إسباين  ،الهويت منصر صريح  ،من الرهبان الدومينيكانيني  ،درس اللغات الشرقية
للتمكن من التنصري والرد على املسلمني  ،أنشأ يف تونس مدرسة لتـعليم اللغة
للمنصرين  ،ومن آثاره  :خنجر اإلميان يف صدور املسلمني واليهود

()9

وقد سعى إىل

معارضة القرآن الكرمي (!) ليدلل على ضلوعه باللغة العربية  ،وهي مليئة بالسخف
والوقاحة والتطاول على الدين اإلسالمي احلنيف  ،وله كتاب اخلالصة ضد القرآن ( ) .
ماردروس  ،ج ( 6494 - 6818م) .
من مواليد القاهرة  ،وتعلم يف مدرسة اآلباء اليسوعيني  ،ودرس الطب  ،وترجم
معاين القرآن الكرمي (. )9
ماريين  ،األب ( 6891 - 62 1م) .
إيطايل  ،رحالة  ،وكتب رحالته  ،وكتب يف تاريخ الصليبيني أحباثا قيمة (. )1
ماسيمو  ،األب ( ؟ ) .
من الرهبان الفرنسيسكانيني  ،له من اآلثار خماطبات أرثوذكسية ضد بعض

( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 69 : -
( )9ورمبا مسي  :خنجر اإلميان ضد املسلمني واليهود  ،وقد دافع فيه عن مرمي ابنة عمران  -عليها السالم -
مستشهدا بنصوص من القرآن الكرمي واألحاديث النبوية الشريفة من صحيحي البخاري ومسلم  ،انظر  :حممد
ياسني عرييب  :االستشراق وتغريب العقل التارخيي العريب  -مرجع سابق  -ص . 619
( ) يوهان فوك  :تاريخ حركة االستشراق  -مرجع سابق  -ص  ، 91 - 99وعبد الرمحن بدوي  :موسوعة
املستشرقني  -مرجع سابق  -ص  ، 69 - 94وساسي سامل احلا  :الظاهرة االستشراقية  -مرجع سابق
 ص . 1 - 19( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 996 : 6 -
( )1جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 968 : 6 -
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االعتقادات الرومية (. )6
ماكدونالد  ،دنكان بالك (  649 - 681م) .
أمريكي  ،صديق نيكسون وزومير  ،صرف نشاطا كبريا يف التنصري  ،أنشأ يف
هارتفورد مدرسة كينيدي للبعثات التنصريية  ،وأشرف على القسم اإلسالمي فيه  ،وأنشأ
مبعاونة زومير جملة العامل اإلسالمي التنصريية  ،ومبعاونة سارتون جملة إيزيس  ،ومن آثاره :
عرض املسيحية للمسلمني  ،ومسات اإلسالم  ،واإلله  :وحدة أم احتاد  ،والتصوف
اإلسالمي واملسيحي (. )9
مالون  ،األب ( 64 9 - 6821م) .
من الرهبان اليسوعيني  ،تويف يف فلسطني  ،ومن آثاره  :فهرس املدرسة القبطية يف
الكنيسة الوطنية  ،وقواعد اللغة القبطية  ،وقبطيات ( ) .
مانسيون  ،األب (م  6889م) .
بلجيكي  ،ختر يف كلية القديسة بربارة  ،ومن جامعات أخرى  ،ودرس يف جامعة
لوفان  ،واهتم بالفلسفة  ،وتعليقات توما اإلكويين على ما كتبه أرسطو  ،وال تظهر له
آثار مباشرة يف التنصري (. )9
مانفريدي  ،األب (م  6499م) .
إيطايل  ،من الرهبان الكبوشيني  ،ختر يف املعهد البابوي للقديس أنطونيوس  ،ومسي
أستاذا للحق القانوين يف إكلرييكية اجليزة بالقاهرة  ،ومن آثاره  :مركز اإلرسالية يف مصر
( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 911 : -
( )9مازن صالح مطبقاين  :االستشراق واالجتاهات الفكرية يف التاريخ اإلسالمي  -مرجع سابق  -ص ، 94
ويوهان فوك  :تاريخ حركة االستشراق  -مرجع سابق  -ص  ، 66 - 69وعبد الرمحن بدوي :
موسوعة املستشرقني  -مرجع سابق  -ص  ، 1 8وجنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق 6 1 : -
  ، 6 2وساسي سامل احلا  :الظاهرة االستشراقية  -مرجع سابق  -ص . 999 - 9 1( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 99 : -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 9 9 - 994 : -
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واحلبشة بيد اإلخوة األصغرين (. )6
ماينه  ،األب (م  64 4م) .
من الرهبان اليسوعيني  ،له الكتابة العربية من سلسلة رجال وجمتمعات الشرق
األدىن (. )9
مبارك  ،بطرس (  6299 - 611م) .
لبناين  ،من املدرسة املارونية  ،تعامل مع البابوية برومة  ،ونظم املكتبة املديتشية
واملطبعة التابعة هلا  ،وانضم إىل الرهبانية اليسوعية  ،وأسس هلا معهدا بعينطورة يف لبنان ،
ونشر مصنفات القديس أفرام  ،ومن آثاره  :تاريخ املوارنة  ،وحياة القديس الكسي ،
واضطهاد سابور للنصارى ( ) .
املطوشي  ،بطرس ( 6191 - 6114م) .
قربصي  ،من املدرسة املارونية  ،وانضم إىل الرهبانية اليسوعية  ،وكلفه البابا مبهمة
لدى بطريرك الكلدان  ،واختري رئيسا لإلرسالية اليسوعية يف شيو  ،ومن آثاره  :أناشيد
القديس أفرام السرياين (. )9
مكارثي  ،األب (  646م) .
أمريكي  ،من الرهبان اليسوعيني  ،ختر يف كلية الصليب املقدس  ،اهتم بكتب
التراث حتقيقا ونشرا  ،وليست له آثار مباشرة يف التنصري (. )1
ملتشور أنطونيا  ،األب ( 64 1 - 6884م) .
إسباين  ،عمل مديرا ملكتبة األسكوريال  ،ومن آثاره  :احلـاجب املظفر ومحالته

( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 918 - 912 : -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 69 : -
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 91 - 91 : -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق -
( )1جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 94 : -
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على املسيحيني (. )6
منصور مستريح الفرنسيسكاين  ،األب (ق  99م) .
سوري  ،من الرهبان الفرنسيسكانيني  ،ومن أعالم مركز الدراسات الشرقية املسيحية
باملوسكي يف دير املوسكي بالقاهرة  ،عاون جنيب العقيقي على حتقيق استشراق رهبانيته
على مصادره يف مظاهنا بتعدد لغاهتا (. )9
موتريد  ،بولس  ،األب ( 6429 - 6849م) .
فرنسي  ،من الرهبان اليسوعيني  ،درس يف جامعة القديس يوسف ببريوت  ،ومن
آثاره  :اجملمع اخللقدوين نقال عن املؤرخني النساطرة  ،ومقاالت يف منوعات جامعة
القديس يوسف  ،منها الترمجة السريانية لرسائل القديس الون إىل فالفيانوس ( ) .
موتريد  ،رينه  ،األب ( 6416 - 6889م) .
فرنسي  ،من الرهبان اليسوعيني  ،ابن عم األب بولس موتريد السابق ذكره  ،ومن
آثاره  :دير الصليب  ،والكتابات اليونانية املسيحية  ،والطريق الروماين من أنطاكية إىل
بطليوس  ،وكنيسة باب سبع البيزنطية يف محص  ،وجولة يف اآلثار السورية يف العهد
املسيحي ويف أوائل العهد اإلسالمي  ،والفن املسيحي يف سوريا وفن األمويني  ،وغريها
من األعمال اليت ركزت على آثار ما قبل امليالد (. )9
موراتا  ،األب (. )6419 - 6881
إسباين  ،مدير مكتبة األسكوريال  ،واهتم بفلسفة ابن رشد  ،وال تظهر له آثار
( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 996 : 9 -
( )9مسعود ضاهر  :اهلجرة اللبنانية إىل مصر " هجرة الشوام "  -بريوت  :اجلامعة اللبنانية  ،قسم الدراسات
التارخيية  6481 ،م  -ص  9و  ، 81وجنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 911 : -
( ) نذير محدان  :مستشرقون سياسيون جامعيون جممعيون  -مرجع سابق  -ص  ، 691وجنيب العقيقي :
املستشرقون  -مرجع سابق . 91 : -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق  ، 99 - 9 : -ونذير محدان  :مستشرقون سياسيون
جامعيون جممعيون  -مرجع سابق  -ص . 691
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مباشرة يف التنصري (. )6
مول  ،أ  .س (م  682م) .
إجنليزي  ،مولود يف الصني  ،نائب أسقف بإجنلترا  ،وعمل منصرا يف مشال الصني ،
ومن آثاره  :املسيحيون يف الصني قبل عام  6119م  ،ورحلة ماركوبولو  ،والنساطرة يف
الصني (. )9
مونته  ،إد ( 6492 - 6811م) .
فرنسي من أصل سويسري  ،مؤهله العايل يف الالهوت الربوتستانيت  ،من مقاالته :
طقوس جحود املسلمني يف الكنيسة اليونانية  ،والويل الناسك يف مشال إفريقيا ( ) .
مونو  ،األب (م  6498م) .
فرنسي  ،من الرهبان الدومينيكيني  ،وسيم كاهنا  ،والتحق باملعهد البابوي
للدراسـات العربيـة يف تونس  ،ودراسـتـه يف الالهوت الكاثوليكي  ،مث الدراسات
اإلسالمية  ،أسهم يف حترير املعهد الدومينيكي  ،وليست له آثار حبثية مباشرة يف
التنصري (. )9
موير  ،وليام ( 6491 - 6864م) .
إجنليزي من إسكوتلندا  ،عمل يف اهلند  ،مل يعر اهتماما لتأثري اإلسالم على العامل ،
السيما أوربا  ،كان على اتصال مستمر بالبعثة التنصريية بأجرا باهلند  ،كتب عن سرية
حممد  معتمدا على منهج املستشرقني يف النظر إىل نبوة حممد  -عليه السالم  ، -وكتب
نبذة عن أن املسلمني يؤمنون بارتباطهم باإلجنيل [ الكتاب املقدس ] من خـالل القرآن
الكرمي  ،مما يعد من األعمال املباشرة يف التنصري (. )1
( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 644 : 9 -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 699 - 696 : 9 -
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 964 - 968 : 6 -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 928 : -
( )1يوهان فوك  :تاريخ حركة االستشراق  -مرجع سابق  -ص . 684 - 688
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مريجيو  ،األب (م  64 8م) .
من مواليد فرنسا  ،من الرهبان الدومينيكيني  ،انصرف إىل احلـوار اإلسالمي
النصراين  ،ومن آثاره  :فيه رائد احلوار اإلسالمي املسيحي األخ ريكولدو (. )6
ميسرييان  ،األب ( 6411 - 6888م) .
أرمين  ،من مواليد تركيا  ،ومن الرهبان اليسوعيني  ،ومن آثاره  :نشرة أرمنية ،
وإبادة الشعب األرمين  ،وتاريخ الكنيسة األرمنية ومؤسساهتا  ،ومشهد من التشتت
األرمين (. )9
ميهرين  ،أوجست فرديناند ( 6492 - 6899م) .
دامنركي  ،أصبح كاهنا  ،واشتغل بالسياسة  ،رسالته العالية يف رسائل ناصيف
اليازجي إىل دي ساسي اليت تدور حول مقامات احلريري  ،ومن آثاره  :الرسائل املتبادلة
بني ابن سعيد وفريدريك الثاين ( ) .
حرف النون
نابويل  ،األب (م  64 8م) .
صقلي  ،من الرهبان الفرنسيسكانيني  ،ختر من معهد القدس  ،اهتم بالكندي  ،وله
حبث عن مرمي ابنة عمران  -عليها السـالم  -يف القرآن الكرمي (. )9
خنلة  ،األب ( 642 - 6849م) .
من مواليد القاهرة  ،من الرهبان اليسوعيني  ،اهتم باألدب العاملي واللغة واللهجات
العاملية وله فيها آثار  ،وال تظهر له آثار مباشرة يف التنصري (. )1
( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 924 : -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 6 : -
( ) يوهان فوك  :تاريخ حركة االستشراق  -مرجع سابق  -ص  ، 969 - 966وجنيب العقيقي  :املستشرقون
 مرجع سابق . 199 - 164 : 9 -( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 911 : -
( )1جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 6 : -
012

املستشرقون والتنصري

منرون  ،حنا مىت (ق  68م) .
لبناين  ،من املدرسة املارونية  ،ابن أخت إبراهيم احلاقالين سالف الذكر  ،ورئيس
املدرسة املارونية يف رافني  ،خلف خاله احلاقالين يف أمانة املكتبة الفاتيكانية  ،وعمل
فهرس املخطوطات الشرقية فيها ومل يتمه  ،وال تظهر له آثار مباشرة يف التنصري (. )6
منرون  ،مرهج ( 6266 - 6191م) .
لبناين  ،من املدرسة املارونية  ،أخو حنا مىت  ،خلف خاله إبراهيم احلاقالين يف كرسي
معهد احلكمة  ،وعني مترمجا يف جممع نشر اإلميان  ،أو هيئة الدعوة (التنصري)  ،ومن
آثاره  :أصل املوارنة  ،والعهد اجلديد (. )9
نو  ،األب ( 64 6 - 6819م) .
فرنسي  ،من أساتذة املعـهد الكاثوليكي ببـاريس  ،ومن آثاره  :عرب النصارى
يف آسيا الصغرى  ،وسوريا يف القرن السابع إىل القرن الثامن  ،اعتمد فيه على املصادر
السريانية  ،واليعاقبة  ،ونصوص نسطورية وسحرية ( ) .
نو  ،ميشيل ( 618 - 61 6م) .
فرنسي  ،من الرهبان اليسوعيني  ،منصر ورحالة  ،قام بالتنصري يف البالد العربية ،
السيما سورية وفلسطني  ،ومن آثاره  :رحلة جـديدة إىل األراضي املقدسة  ،والصورة
احلققيقة للكنيستني الرومانية واليونانية  ،واحلالة احلاضرة للديانة احملمدية (. )9
نويا  ،األب (م  649م) .
من مواليد العراق  ،ومن الرهبان اليسوعيني  ،اهتم بالصوفية  ،وله فيها آثار ليس من

( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 99 : -
( )9عبد الرمحن بدوي  :موسوعة املستشرقني  -مرجع سابق  -ص  ، 198وجنيب العقيقي  :املستشرقون -
مرجع سابق . 99 : -
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 9 1 : 6 -
( )9عبد الرمحن بدوي  :موسوعة املستشرقني  -مرجع سابق  -ص . 146
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بينها ما هو مباشر يف التنصري (. )6
نيكول  ،ألكسندر (  6898 - 624م) .
إجنليزي  ،عني راعيا لكنيسة املسيح يف أكسفورد  ،أمت فـهرس املخطوطات الشرقية
يف املكتبة البودلية  ،ومل تذكر له آثار غريها (. )9
نيكوالس إيلمنسكي (ق  99م) .
روسي  ،منصر صريح  ،رسم سياسة تنصريية للتتار جبذهبم إىل النصرانية عن طريق
الدمج الديين والثقايف  ،فكان يهدف إىل " تنشئة خنبة مثقفة من املواطنني يعتنقون املذهب
األرثوذوكسي لكن ثقافتهم تترية ويستخدمون اللغة التترية القازانية املكتوبة باألحرف
الروسية " ( ) وارتد عن دين اإلسالم بفعل هذه السياسة يف عهد ألسكندر الثاين قرابة مائة
ألف ( )699 . 999مسلم والتحقوا بطائفة كرياشن (. )9
حرف اهلاء
هاتاال  ،بيتر  ،األب ( 6468 - 68 9م) .
سويسري  ،درس الفلسفة  ،وسيم كاهنا وأرسل إىل فلسطني  ،مث أستاذا يف كلية
الالهوت يف بودابست  ،كتب يف العربية ويف حياة حممد  وال تظهر له آثار مباشرة يف
التنصري (. )1
هارتيجان  ،األب ( 6461 - 6889م) .
من الرهبان اليسوعيني  ،تويف بالعراق  ،كتب عن بشر بن أيب خازم باإلجنليزية ،
( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 61 - 69 : -
( )9مازن صالح مطبقاين  :االستشراق واالجتاهات الفكرية يف التاريخ اإلسالمي  -مرجع سابق  -ص ، 99
وجنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 1 : 9 -
( ) ألكسندر بينيغسن وشانتال لومريييه كيلكجاي  :املسلمون املنسيون يف االحتاد السوفيييت  -مرجع سابق  -ص
. 91
( )9ألكسندر بينيغسن وشانتال لومريييه كيلكجاي  :املسلمون املنسيون يف االحتاد السوفيييت  -ص  ، 92وجنيب
العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق  -ص . 91
( )1جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 99 : -
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وليست له آثار مباشرة يف التنصري (. )6
هايد  ،توماس ( 629 - 61 1م) .
إجنليزي  ،عني باحثا للغة العربية  ،وأمينا للمكتبة البودلية  ،ورئيس مشامسة
جلوشستر  ،وراعي كنيسة السيد املسيح يف أكسفورد  ،ومن آثاره  :النص الفارسي
والسرياين من توراة والتون (. )9
هرمان الدملاطي (ت  6629م) .
زميل روبرت أوف تشستر يف رهبانيته  ،فهو من الرهبان البندكتيني  ،عني رئيسا
لشمامسة سربابيلونا  ،مث راعيا لكنيسة شيين  ،مث أسقفا على استورجه  ،واهتم بالفلسفة
وكتب عنها  ،وليست له آثار مباشرة يف التنصري ( ) .
هوبني  ،جوزيف ك  .األب ( 642 - 6499م) .
هولندي  ،تعلم يف مدارس اآلباء اليسوعيني  ،وانضم إىل رهبانيتهم  ،وعمل يف
إندونيسيا  ،واهتم بالفلسفة  ،ومل تظهر له آثار مباشرة يف التنصري (. )9
هور  ،األب (م  6496م) .
من الرهبان اليسوعيني  ،وكتب موضوعات متعددة  ،ومل يظهر منها ما هو مباشر يف
التنصري (. )1
هورخرونيه  ،كريستيان سنوك ( 64 1 - 6812م) (. )1
هولندي  ،عمل يف جاوة يف إندونيسيا  ،وغلبت فيه ميوله االستعمارية على ميوله
التنصريية  ،ورحل إىل مكة املكرمة متسميا بعبد الغفار  ،وأقام فيها ستة أشهر  ،وخر
( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 91 : -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 99 : 9 -
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 669 - 66 : 6 -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 99 - 9 : 9 -
( )1جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 66 - 69 : -
( )1ويفهرس امسه كثريا حتت سنوك  -هورخرونيه  ،كريستيان .
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منها مطرودا قبل موسم احلج  ،وكتب عنها كتابه املشهور احلج إىل مكة  ،وكتب عن
مكة املكرمة كتبا أخرى معتمدا على املصادر واملراجع وليس على انطباعاته  ،كما أسهم
يف الكتابة جمللة العامل اإلسالمي التنصريية  ،وله آثار أخرى (. )6
هوري  ،األب ( 6842 - 6899م) .
من الرهبان اليسوعيني  ،ودرس يف جامعة القديس يوسف  ،وتويف بزحلة بلبنان  ،له
من اآلثار عدة مواعظ وجماميع لغوية (. )9
هيربنيكوس  ،توماس (ت  914م) .
أيرلندي  ،من طالئع املستشرقني  ،سافر إىل إيطاليا  ،ودرس العربية والعربية ،
ودرسها يف مدارس الرهبان  ،ومل تظهر له آثار مباشرة يف التنصري مثله يف هذا مثل كثري
من طالئع املستشرقني ( ) .
حرف الواو
واردنبورج  ،جاكوبيس (م  64 9م) .
هولندي  ،ختر يف كلية الالهوت جبامعة أمستردام  ،مث واصل دراساته اإلسالمية
باجلامعات اهلولندية األخرى  ،وزار البالد العربية مبنحة من اليونسكو  ،ودرس بأمريكا
وكندا  ،ومن آثاره  :اإلسـالم يف مرآة الغرب  ،والتقارب يف الدراسة الدينية  ،ونشر

( )6ك  .سنوك هورخرونيه  :صفحات من تاريخ مكة املكرمة يف هناية القرن الثالث عشر اهلجري  -نقله إىل
العربية وعلق عليه حممود بن حممود السرياين ومعرا بن نواب مرزا  9 -مج  -مكة املكرمة  :نادي مكة
الثقايف األديب  6966 ،هـ  6449م  ،وقاسم السامرائي  :االستشراق بني املوضوعية واالفتعالية  -مرجع
سابق  -ص  ، 6 2 - 669ويوهان فوك  :تاريخ حركة االستشراق  -مرجع سابق  -ص ، 916 - 994
وعبد الرمحن بدوي  :موسوعة املستشرقني  -مرجع سابق  -ص  . 11 - 1وساسي سامل احلا :
الظاهرة االستشراقية  -مرجع سابق  -ص  ، 99 - 961وجنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق 9 -
. 61 - 61 /
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 949 : -
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 662 : 6 -
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حولية الدراسات اإلسالمية (. )6
واط  ،و  .مونتجمرى (معاصر) .
إجنليزي  ،قسيس  ،عمل رئيسا لقسم دراسات الشرق األوسط يف جامعة أدنربة ،
اهتم بسرية املصطفي حممد  وهو معروف لدى طالبه بتعصبه ونزعاته التنصريية (. )9
واطسون  ،ألن (معاصر) .
أمريكي من أصل بريطاين  ،عمل يف الكنائس واعظا وحماضرا  ،كما عمل مستشارا
إلحدى اجلامعات األمريكية  ،وليست له آثار حبثية تذكر يف التنصري سوى مواعظه
وحماضراته الدينية ( ) .
واطسون  ،تشارلز (ت  6498م) .
أمريكي  ،من مواليد مصر  ،عمل جاهدا إلنشاء اجلامعة األمريكية مبصر  ،وكان أول
رئيس هلا  ،يقول جنيب العقيقي عنه  " :وقد ختر عليه مئات من الطالب الذين شغلوا
كبار املناصب يف الشرق العريب الذي راح يدافع عنه يف حمـاضراته وخطبـه ومـقاالته
عندمـا رجـع إىل الواليات املتحـدة األمريكية " ( . )9وكتب عن اإلسالم والوطنية ،
وليست له آثار مباشرة يف التنصري .
والتون  ،األسقف ( 6116 - 6199م) .
إجنليزي  ،عني راعيا لكنيسة امللك  ،لكنه طرد بسبب مذهبه  ،مث مجع التربعات لنشر
التوراة  ،واستعاد منصبه  ،مث سيم أسقفا على تشستر  ،وليست له آثار تذكر سوى نشره
. 9( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق : 9 -
( )9عدنان حممد وزان  :االستشراق واملستشرقون  ،وجـهة نظر  -مرجـع سابق  -ص  ، 2وعبد اللطيف
الطيباوي  :املستشرقون الناطقون باإلجنليزية  -مرجع سابق  -ص  ، 48وانظر أيضا  :جنيب العقيقي :
املستشرقون  -مرجع سابق  ، 6 9 : 9 -وأمحد عبد احلميد غراب  :رؤية إسالمية لالستشراق  -مرجع
سابق  -ص . 691 - 661
( ) جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 612 : -
( )9نذير محدان  :مستشرقون سياسيون جامعيون جممعيون  -ص  ، 691وجنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع
سابق . 691 : -
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للتوراة معتمدا على جمموعة من املصادر واملراجع بلغات شرقية متعددة (. )6
وان نيسبني توت سيفيانري  ،األب (م  64 8م) .
هولندي  ،من الرهبان اليسوعيني  ،وتعلم يف جـامعات ناميينخن الكاثوليكية  ،ويف
بريوت وعني مشس  ،وكتب عن هبمنيار بن املرزبان تلميذ ابن سينا  ،وليست له آثار
مباشرة يف التنصري (. )9
وايت  ،جوزف ( 6869 - 6291م) .
بريطاين  ،انتدب كاهنا يف جلوشستر  ،مث عني راعيا لكنيسة املسيح يف أكسفورد ،
وله من اآلثار  :إعداده لطبعة هاركلنيان من العهد اجلديد  ،وألقى سلسلة حماضرات قارن
فيها بني اإلسالم والنصرانية  ،وأخرى غريها ( ) .
ويسليس  ،أ (معاصر) .
هولندي  ،ودرس يف مدرسة الالهوت للشرق األوسط ببريوت  ،ومن آثاره  :احلوار
اإلسالمي املسيحي  ،والعرب املسيحيون يف فلسطني  ،وأقباط ومسلمون  ،واملسلمون
والنصارى يف الشرق العريب (. )9
ويلوك  ،إبراهام ( 611 - 6149م) .
إجنليزي  ،اختري راعيا إلحدى كنائس كمربيد  ،وأمينا عاما ملكتبة جامعة
كمربيد  ،ومن آثاره  :نشره للترمجة الفارسية لإلجنيل (. )1

( )6جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 96 - 99 : 9 -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 1 : 9 -
( ) مازن صالح مطبقاين  :االستشراق واالجتاهات الفكرية يف التاريخ اإلسالمي  -مرجع سابق  -ص ، 99
وجنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 94 - 98 : 9 -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون  -املرجع السابق . 9 : 9 -
( )1مازن صالح مطبقاين  :االستشراق واالجتاهات الفكرية يف التاريخ اإلسالمي  -مرجع سابق  -ص ، 4
جنيب العقيقي  :املستشرقون  -مرجع سابق . 99 : 9 -
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حرف الياء
يوحنا اإلشبيلي (ق  69م) .
يهودي متنصر  ،من طالئع املستشرقني  ،وقيل إنه هو يوحنا بن داود التايل ذكره ،
اهتم بالفلك العريب  ،ودرس آثار املسلمني فيه  ،وليست له آثار مباشرة يف التنصري (. )6
يوحنا بن داود اإلسباين (ق  69م) .
يهودي متنصر  ،ومن طالئع املستشرقني  ،خلف راميوندو على أسقفية طليطلة ،
واهتم بالفلسفة والفلك وكتب فيها ودرس آثار املسلمني فيها  ،وليست له آثار مباشرة يف
التنصري (. )9
يوهان  ،ج  .األب ( 6861 - 6219م) .
منساوي  ،ختر من عدة كليات دينية يف بوهيميا  ،ودرس العربية والعربية وكتب
معجما عربيا التينيا ضمنه يف آخره بعض سور من القرآن الكرمي  ،وليست له آثار مباشرة
يف التنصري ( ) .

( )6عبد الرمحن بدوي  :موسوعة املستشرقني  -مرجع سابق  -ص  ، 1 6وجنيب العقيقي  :املستشرقون -
مرجع سابق . 66 - 669 : 6 -
( )9جنيب العقيقي  :املستشرقون . 669 : 6 -
( ) عبد الرمحن بدوي  :موسوعة املستشرقني  -مرجع سابق  -ص  ، 191وجنيب العقيقي  :املستشرقون -
مرجع سابق . 92 : 9 -
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قائمة وراقية باملصادر واملراجع األساس
أمحد مسايلوفتش .
فلسفة االستشراق وأثرها يف األدب العريب  -القاهرة  :مطبعة دار املعارف ،
[  6489م  6999 -هـ ] 289 -ص .
أمحد عبد احلميد غراب .
رؤية إسالمية لالستشراق  -ط  - 9لندن  :املنتدى اإلسالمي  6966 ،هـ -
 648ص .
أمحد عبد الرحيم السايح .
االستشراق يف ميزان نقد الفكر اإلسالمي  -القاهرة  :الدار املصرية اللبنانية ،
 6962هـ  6441 -م  86 -ص .
إدوارد سعيد .
االستشراق  :املعرفة  ،السلطة  ،اإلنشاء  -ط  - 9ترمجة كمال أبو ديب  -قم :
دار الكتاب اإلسالمي  6489 ،م  12 ،ص .
إدوارد سعيد .
تعقيبات على االستشراق  -بريوت  :املؤسسة العربية للدراسات والنشر  6441 ،م
  619ص .ألكسندر بينيغسن وشانتال لومريييه كيلكجاي .
املسلمون املنسيون يف االحتاد السوفيىت  -ترمجة عبد القادر ضللي  -بريوت  :دار
الفكر املعاصر  6994 ،هـ  6484 -م  924 -ص .
جابر قميحة .
آثار التبشري واالستشراق علي الشباب املسلم  -مكة ا ملكرمة  :رابطة العـامل
اإلسـالمي  6969 ،هـ  6446 -م  699 -ص ( -سلسلة دعوة احلق . )661
خوان غويتسلو .
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يف االستشراق اإلسباين  -تعريب كاظم جهاد  -بريوت  :املؤسسة العربية
للدراسات والنشر 6482 ،م 911 -ص .
خري اهلل رشك سعيد  " .االستشراق "  -دراسات عربية مج  91ع ( 4يوليو
 6449م)  -ص . 69 - 699
روبني بدول .
الرحالة الغربيون يف اجلزيرة العربية  -ترمجة عبد اهلل آدم نصيف  -الرياض :
الكترجم  6994 ،هـ  6484 -م  999 -ص .
ريتشارد هرير دكمجيان .
األصولية يف العامل العريب  -ترجـمة وتعليق عبد الوارث سعيد  -املنصورة  :دار
الوفاء  6969 ،هـ  6449 -م  98 -ص .
زبيدة علي أشكناين .
من نافذة " األمريكاين "  :تقارير العاملني يف مستشفي اإلرسالية األمريكية عن
الكويت قبل النفط  -الكويت  ،دار قـرطاس  6441 ،م  619 -ص .
ساسي سامل احلا .
الظاهرة االستشراقية وأثرها على الدراسات اإلسالمية 9 -

 -مالطا  :مركز

دراسات العامل اإلسالمي 6446 ،م  129 -ص .
سعيد عبد الفتاح عاشور .
حبوث يف تاريخ اإلسالم وحضارته  -القاهرة  :عامل الكتب 6482 ،م  -ص .
سهري دسوم .
عادات املصريني احملدثني وتقاليدهم  -القاهرة  :مكتبة مدبويل  6966 ،هـ
 6446م  149 -ص .
أ  .ل  .شاتليه .
الغارة على العامل اإلسالمي  -خلصها ونقلها إىل اللغة العربية حمب الدين اخلطيب
000
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ومساعد اليايف  -ط  - 9جدة  :الدار السعودية  6991 ،هـ  6481 -م 624 -
ص.
شوقي أبو خليل .
أضواء على مواقف املستشرقني واملبشرين  -طرابلس  :مجعية الدعوة اإلسالمية
العاملية  6446 ،م  919 -ص .
صالح الدين املنجد  " .االستشراق األملاين يف ماضيه ومستقبله "  -اهلالل مج
 ، 89ع  6 49 69( 66هـ  6429 66 -م)  -ص . 92 - 99
طالل عتريسي .
البعثات اليسوعية  :مهمة إعداد النخبة السياسية يف لبنان  :دراسة تارخيية وثائقية
 بريوت  :الوكالة العاملية للتوزيع  6482 ،م  966 -ص .عبد اجلليل شليب .
اإلرساليات التبشريية  :كتاب يبحث يف نشأة التبشري وتطوره وأشهر اإلرساليات
التبشريية ومناهجها  -اإلسكندرية  :منشأة املعارف  ،د  .ت  912 -ص .
عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين .
أجنحة املكر الثالثة وخوافيها التبشري  -االستشراق  -االستعمار  :دراسة وحتليل
وتوجيه  -ط - 9دمـشق  :دار القلم  6991 ،هـ  6481 -م  299 -ص .
أبو عبد الرمحن بن عقيل الظاهري وأمني سليمان سيدو .
لغة العرب ورئيس كتبتها أنستاس الكرملي  :دراسة تارخيية وكشاف موضوعي -
الرياض  :مكتبة امللك عبد العزيز العامة  6969 ،هـ  644 -م 84 -
ص ( .سلسلة األعمال احملكمة ) .
عبد الرزاق دياربكريل .
تنصري  721مليون مسلم  :حبث يف أخطر إستراتيجية طرحها مؤمتر كولورادو
التنصريى الشهري بالواليات املتحدة األمريكية  -القاهرة  :املختار اإلسالمي 644 [ ،
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م ]  691 -ص ( -سلسلة مكتبة التنصري . )9
عبد العزيز الكحلوت .
التنصري واالستعمار يف إفريقيا السوداء  -ط  - 9طرابلس الغرب  :كلية الدعوة
اإلسالمية  6449 ،م  -ص .
عبـد العظيم الديب  " .املستشرقون والتاريخ "  -يف  :اإلسالم واملستشرقون -
مرجع سابق  -ص . 982 - 921
عبد اهلل عبد احلي حممد .
التبشري واالستشراق خططا  ،ومنهجا وتطبيقا وأثر ذلك على اإلسالم واملسلمني
يف الفرد واجملتمع وواجب األمة حنو ذلك  -القاهر  :دار الطباعة احملمدية  6991 ،هـ
  6441م  999 -ص .عبد اهلل عباس الندوي .
ترمجات معاين القرآن الكرمي وتطور فهمه عند الغرب  -مكة املكرمة  :رابطة العامل
اإلسالمي  6962 ،هـ  619 -ص ( -سلسلة دعوة احلق . )629
عبد اهلل حممد مجال الدين .
املسلمون املنصرون أو املورسكيون األندلسيون  :صفحة مهملة من تاريخ املسلمني
يف األندلس  -القاهرة  :دار الصحوة  6446 ،م  1 8 -ص .
عدنان حممد وزان .
االستشراق واملستشرقون  :وجهة نظر  -مكة املكرمة  :رابطة العامل اإلسالمي ،
 6999هـ  6489 -م  969 -ص ( .سلسلة دعوة احلق . )99
علي بن إبراهيم النملة .
االستشراق يف األدبيات العربية  :عرض للنظرات وحصر وراقي باملكتوب -
الرياض  :مركز امللك فيصل للدراسات والبحوث اإلسالمية  696 ،هـ  6449 -م
  29ص .003
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علي بن إبراهيم النملة  " .االستشراق يف خدمة التنصري واليهودية "  -جملة جامعة
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  -ع

(رجب  6969هـ فرباير  6449م)  -ص

. 92 - 9 2
علي بن إبراهيم النملة .
التنصري يف األدبيات العربية  -الرياض  :جـامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،
 696هـ  644 -م  926 -ص .
علي بن إبراهيم النملة .
التنصري  :مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته  -القاهرة  :دار الصحوة ،
 6969هـ  644 -م  694 -ص .
علي بن إبراهيم النملة .
إسهامات املستشرقني يف نشر التراث العريب اإلسالمي  :دراسة حتليلية ومناذج من
التحقيق والنشر والترمجة  -الرياض  :املؤلف  6962 ،هـ  6441 -م  648 -ص .
عماد الدين خليل .
قالوا عن اإلسالم  -الرياض  :الندوة العاملية للشباب اإلسالمي  6969 ،هـ -
6449م  199 -ص .
عمر فروخ  " :االستشراق يف نطاق العلم ويف نطاق السياسة "  -يف  :اإلسالم
واملستشرقون  -مرجع سابق -ص . 69 - 691
قاسم السامرائي .
االستشراق بني املوضوعية واالفتعالية  -الرياض  :دار الرفاعي  699 ،هـ -
 648م  99 - 618 -ص .
ك  .سنوك هورخرونيه .
صفحات من تاريخ مكة املكرمة يف هناية القرن الثالث عشر اهلجري  -نقله إىل
العربية وعلق عليه حممود بن حممود السرياين ومعرا بن نواب مرزا  9 -مج  -مكة
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املكرمة  :نادي مكة الثقايف األديب  6966 ،هـ  6449 -م .
حلد خاطر .
لبنان والفاتيكان  :العالقات املتبادلة بينهما من صدر النصرانية حىت اليوم -
بريوت  :جملة الرسالة املخلصية  6411 ،م  99 -ص .
مازن املطبقاين .
االستشراق واالجتاهات الفكرية يف التاريخ اإلسالمي  :دراسة تطبيقية على
كتابات برنارد لويس  -الرياض  :مكتبة امللك فهد الوطنية  6961 ،هـ  6441 -م
  169ص .حممد بن عبود " االستشراق والنخبة العربية "  -اجمللة التارخيية العربية  -مج  4ع
 6489( - 98 - 92م)  -ص . 961 - 644
حممد عزت إمساعيل الطهطاوي .
التبشري واالستشراق  :أحقاد على النيب حممد  وبالد اإلسالم  -القاهرة :
الزهراء لإلعالم العريب  6966 ،هـ  6446 -م  99 -ص .
حممد علوي املالكي احلسين  " :املستشرقون بني اإلنصاف والعصبية "  -يف :
اإلسالم واملستشرقون  -تأليف خنبة من العلماء املسلمني  -جدة  :عامل املعرفة 6991 ،
هـ  6481 -م  -ص . 682 - 614
حممد علي البار .
املسلمون يف االحتاد السوفييت عرب التاريخ  9 -مج  -جدة  :دار الشروق 699 ،
هـ  648 -م  241 -ص .
حممد ياسني عرييب .
االستشراق وتغريب العقل التارخيي العريب  -الرباط  :اجمللس القومي للثقافة
العربية  999 ،ص ( -سلسلة الدراسات . )9
حممود محدي زقزوق .
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االستشراق واخللفية الفكرية للصراع احلضاري  -ط  - 9القاهرة  :دار املنار ،
 6994هـ  6484 -م  -ص .
حمـمود محدي زقزوق  " :اإلسالم واالستشراق " يف  :اإلسالم واملستشرقون -
تأليف خنبة من العلماء املسلمني  -جدة  :عامل املعرفة  6991 ،هـ  6481 -م  -ص
. 699 - 26
مسعود ضاهر .
اهلجرة اللبنانية إىل مصر " هجرة الشوام "  -بريوت  :اجلامعة اللبنانية  ،قسم
الدراسات التارخيية  6481 ،م  -ص .
مكارم الغمري .
مؤثرات عربية وإسالمية يف األدب الروسي  -الكويت  :اجمللس الوطين للثقافة
والفنون واآلداب  6969هـ  6446 -م  99 -ص ( -سلسلة عامل املعرفة . )611
نبيـه عاقل  " :املستشرقون وبعض قضايا التاريخ "  -دراسات تارخيية ع - 4
 699 / 6( 69هـ  6489 / 69 -م)  -ص . 644 - 618
نذير محدان .
مستشرقون سياسيون جامعيون جممعيون  -الطائف  :مكتبة الصديق  6998 ،هـ
  6488م  911 -ص .هـ  .كونوي زيقلر .
أصول التنصري يف اخلليج العريب  :دراسة ميدانية وثائقية  -ترمجة مازن صالح
مطبقاين  -املدينة املنورة  :مكتبـة ابن القيم  6969 ،هـ  6449 -م  641 -ص .
هاملتون جب .
االجتاهات احلديثة يف اإلسالم  -ترمجة هاشم احلسيين  -بريوت  - 6411 ،ص .
يوهان فوك .
تاريخ حركة االستشراق  :الدراسات العربية واإلسالمية يف أوروبا حىت بداية القرن
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العشرين  -تعريب عمر لطفي العامل  -دمشق  :دار قتيبة  6962 ،هـ  6441 -م -
 18ص .
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