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 عبد الرمحن بدوي واالستشراق
 دراسة حتليلية نقدية

 موسوعة املستشرقني منوذجا  
 

 :البحث ملخص 
ن فضه وينتقد كل مناك من ير ه، وهلمثار جدل بني الباحثني والدارسني واملهتمني به، فهناك من يؤيده ويتحمس  ظل اإلستشراق

ني من التزم يف املستشرق اك منيشتغل به بوصفه عدوا لإلسالم وابب للطعن والشك فيه، إال أنه وجب علينا أن ندرك أن هن
ريب سنا، والفكر العليس كله حفوض و هلدام وعلى ذلك فليس اإلستشراق كله مر دراسته ابملوضوعية والبحث العلمي البناء وليس ا

راق على عربية يف االستشكتاابت النت الاملعاصر، يبدو مشدودا إىل املادة االستشراقية ورموزها، فتعددت تبعا لذلك الردود وتلو 
 ركون، واجلابري،أد، وحممد د سعيعروى، وإدوار غرار الدكتور طه حسني، وعبد الرمحن بدوي، وأنور عبد امللك، وعبد هللا ال

 وغريهم.
العلمي* يف  كثري من اإلنتاجبالعربية  كتبةويعترب عبد الرمحن بدوي من أبرز فالسفة الفكر العريب املعاصر الذين أسهموا إبثراء امل

لشرق، حقق ريبية ألذكياء اعثات التغر البخمتلف فروع الفلسفة خاصة يف جمال الرتمجة والتحقيق، والتأليف، وكان بدوي من أبرز مثا
صديره تطلعنا بدوي منذ أسطي، وقد األر  اث اليوانين وحبث يف أثره ويف الرتاث العريب اإلسالمي، وكتب يف املنطقالكثري من الرت 

 بية والفرنسية.عمال بني مؤلف وخمطوط حمقق وترمجة ابللغتني العر  84م على 1981املوسوعة الفلسفية عام 
 الفلسفية .املوسوعة  –العربية الكتاابت  –االستشراق  املفتاحية :الكلمات 

Abstract: 

The Orientalism is still Controversial between the scholars, and who may concern in its 

study, there are some Supporting it, and there others refusing it, and consider it as an enemy 

for Islam, but we must admit that there some of Orientalists were objective, and their works 

was a constructive scientific researches. According to this, not all Orientalism is acceptable 

and not all is rejected, and It seems that Modern Arab thought is directed towards Orientalism 

and its symbols, for this reason the Arabic reasearchers and their Opinions was diverse and 

Varied, like Taha Husain, Abdul Rahman Badawy, Anwar Abd Almalik, Abduallah Alarawy, 

Edward Saied, Muhamed Arkon, Al-Jabiry, and others. 

And Abdul Rahman Badawy, In particular, was the famous one of Modern Arabic though 

philosophers, especially in translation, Investigation and authorship, this scholar was supreme 

one among of the Orientals who traveled to study in the West, Where he investigates the 

Greek literature and its traces in Islamic-Arabic Heritage, and he wrote in Aristotelian logic, 
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and since he publishing the Philosophical encyclopedia in 1981, Badawy shows us 84 works, 

between books, Investigated Manuscripts, and translated works in Arabic and French. 

 : املقدمة  

ن فضه وينتقد كل مناك من ير ، وههل، فهناك من يؤيده ويتحمس  بهظل اإلستشراق مثار جدل بني الباحثني والدارسني واملهتمني
 يفمن التزم  ملستشرقنيااك من أنه وجب علينا أن ندرك أن هن إال، وا لإلسالم وابب للطعن والشك فيهيشتغل به بوصفه عد
 العريبوالفكر ، نايس كله حسفوض ولستشراق كله مر البناء وليس اهلدام وعلى ذلك فليس اإل العلميالبحث دراسته ابملوضوعية و 

على  ستشراقاال يفبية اابت العر نت الكتك الردود وتلو ل، فتعددت تبعا لذورموزها املادة االستشراقية إىلمشدودا  ، يبدواملعاصر
، واجلابري ،وحممد أركون د سعيد،امللك، وعبد هللا العروى، وإدوار ، وأنور عبد بدويغرار الدكتور طه حسني، وعبد الرمحن 

 وغريهم.
 يف *لعلمياثري من اإلنتاج لعربية بككتبة ااملعاصر الذين أسهموا إبثراء امل العريبمن أبرز فالسفة الفكر يعترب عبد الرمحن بدوي و 

 حقق ،قية ألذكياء الشر ات التغريبالبعث مثاروكان بدوي من أبرز  ،التأليف، و والتحقيق جمال الرتمجة يفخمتلف فروع الفلسفة خاصة 
منذ تصديره  دويبد أطلعنا ، وقألرسطيااملنطق  يف، وكتب اإلسالمي العريبالرتاث  ويفأثره  يفوحبث  اليوانينالكثري من الرتاث 

 . *ية والفرنسيةالعرب ابللغتنيمؤلف وخمطوط حمقق وترمجة عمال بني  84على  م1981املوسوعة الفلسفية عام 
خالل  ثقافة العربية منال إىلاص ا بشكل خنقل الثقافة األوربية وفلسفته يفللثقافة العربية ورائدا متميزا ا رمز " بدوي" كما يعد

، كما اهتم لوسطىات العصور لسفاشة وعبورا بفترمجات دقيقة وشاملة بدأ من أرسطو وأفالطون وانتهاء بشوبنهاور وجوته ونيت
 يفلغربية خصوصا اعربية والثقافة لثقافة الدل بني االتأثري املتبا يفابلبحث  كما اهتم بدوي،  اللغة العربية إىلبتقدمي الفلسفة الوجودية 

، لفالسفة املسلمنيلدراسات  اء كانتابالستشراق وقدم كتاابت لبعض املستشرقيني سو  أيضا، وقد اهتم األوىل واملبكرةمراحلها 
 .سفة الغربيةالفل يفق ستشرام اال، ودراسات متخصصة للكثري من أعال، وترك لنا موسوعة املستشرقينياإلسالميأو للفكر 

لرتمجة لتأليف وااق بني راتنوع مؤلفاته حول االستش إىل، ويرجع ذلك من االستشراق غري واضح بدويموقف والواقع أن 
ن بني ملستشرقو ته جتاه اكره وفلسفوأيضا لتطور ف ،فكره وموقفه من االستشراق تناولت اليتلقلة الدراسات  وأيضا، والتحقيق

  .تشرقوناالستشراق واملس من بدوين الرمح عنونت هلا مبوقف عبد اليتمن هنا أتتى أمهية هذه الدراسة  مؤلفاته املبكرة واملتأخرة،
ينهم حيث حتدث بتربط  ليتالوثيقة تفيضة توضح الصلة ادراسة مس إىلابملستشرقني حتتاج  بدويومما الشك فيه أن بيان عالقة 

حاول هذا ما سن، و منهم احلقيقي بدوياكتشاف موقف  إىلحاجة  يفعنهم ونقل منهم وترجم هلم وكل هذه األعمال  بدوي
 .إليه من خالل هذا البحثالوصول 

حول  تشرقنياملساابت بكت دويب؟ هل أتثر من االستشراق بدوييلي: ما موقف فيما  إجيازهاأما عن تساؤالت الدراسة فيمكن 
ن ثر بطعو أتهل  راقى؟االستش قدا أم مؤيدا للفكران بدوي؟ هل كان بفلسفة االستشراق ه ؟ ما مدى أتثر سالمىالفكر ااإل

 .اؤالتلك من تسذوغري ؟ لمستشرقنيلعن اإلسالم وقدم نقدا  بدوي؟ هل دافع اإلسالمياملستشرقني حول الدين 
 :يليفيما  وميكن حصرها قليلة فهيمن االستشراق  بدويتناولت موقف  واليتأما عن الدراسات السابقة 
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 ارد عن صدرت معبد احللي امحد للدكتور الوجوديةبدوي  فلسفةيف  اإلستشراقية األصولوالصدى:  بعنوان "الصوت دراسة -1
 هىو   الوجودية بدوي لفلسفة ستشراقيةاإل األصول الدراسة هذهيف  املؤلف يتناول م1990بتاريخ  القاهرة والتوزيع للنشر الثقافة
 ..موجزة دراسة

 من جمموعة وتشملم 2002بتاريخ  نشرت الفلسفة، مساءيف  جنم بعنوان بدويلعبد الرمحن  مهداها دراسات جمموعة -2
  .الدراسات

 .حنفي حسن للدكتور الشامل الفيلسوف بدوي -1
 .صبحيحممود  أمحد للدكتور املتوحد الفيلسوف بدويعبد الرمحن  -2 
 .مطرحلمي   أمرية للدكتور احلضارة فيلسوف بدويعبد الرمحن  -3 
 .تليمة نعمملعبدا  للدكتوردوي بعبد الرمحن  كتاابتيف   السياسية الفلسفة -4 
 .العامل أمني حممود للدكتورنفسي  ومعبدوي  الدكتور معفلسفي  حساب كشف  -5
 .امللك عبد أنور للدكتور فلسفته تكون : كيفبدويعبد الرمحن  -6
 .حامد السيد للدكتور خلدون البن بدوي قراءة -7
 القوصي. عطية للدكتوراإلسالمي احلايل  ههبدوي وتوج -8 
 .القاضي أمحد للدكتور احلديثة الفلسفة يف ومكانتهعبد الرمحن بدوي  -9 
 .زيدان يوسف للدكتور التصوف اتريخ إىل اإلحلاد اتريخ من -10 
 .إبراهيم تركي للدكتور بدويلرمحن اعبد  عندالوجودي  واملذهباإلسالمي   التصوف بني العالقة -11 
  .محاد حسن للدكتور الصوفية املذاهبيف  الوجودية العناصر واكتشاف بدوي -12 

 .ورزمي على للدكتورالتأسيسي  فكرانيف   والعريب اإلنساين املذهب -13
 .اجليار مدحت للدكتوراألديب  والنقد اخلطابة بني األخالق -14 
 .النشار فيمصط للدكتور اليواننيةللفلسفة  مؤرخي بدو عبد الرمحن  -15 
 .عبد القادر ماهر للدكتور العلوم وفلسفة : املنطقبدوي -16 
 .لعزيزعبد ا سعد للدكتوربدوي  يراها كما  األملانية املثالية -17 
 .عبد احلليم امحد للدكتوربدوي ونيتشه  -18 
 .يوسف  مىن للدكتور وشبنجلربدوي  -19 

  .فهيم حممد حسني للدكتور والنور احلور رحلة -20
 .شفيق ماهر للدكتور الغربية اآلدابيف  دراساتهبدوي  عبد الرمحن -21

 .شفيق ماهر للدكتور عنه خمتارة ببليوجرافيا -22 
 :يلي فيماإجيازها  ميكن الدراسات هذه على ظتا حلكم  وهنا
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 دعن ستشراقاال موضوع ختيارال يدفعنا ما وهذابدوي  عنداالستشراق  عن دراسةأي  هبا يوجد وال وخمتصرة موجزة الدراسات
 بدوي.

 رسالة ىالغامد مدحم بنالقادر  عبد للدكتور املذاهب دراسةيف  ومنهجهالفلسفي  ومذهبه بدويعبد الرمحن  بعنوان راسةد-ـ3
حياته، مولده، نشأته،  اسة الدر  . تناولتم2017عام  نشرت السعودية اململكة القرىأم  جامعة العقيدة قسم من دكتوراه

ذاهب الكالمية دراسة امل يفهوده ، وأخريا منهجه وجالفلسفي مفصال، كما تناولت مذهبه ورحالته، وأساتذته، وجهوده، وكتبه
  .تمائة ورقةس  يفدراسة قد جاءت الو ، ي منهاوموقف بدو  االستشراق قضيةمل تتناول  ولكنها جيدة والدراسةوالباطنية والصوفية 

 تدراسا حولية يف نشرت عبد احلليم محدأ الدكتور لألستاذ اآلخر يف الذات –املستشرقني  من بدوي بعنوان " موقف دراسة -4
 املؤلف ذكر حيث ،بدويل الفكرية املراحل تضمنت ورقة مخسون حوايل يف الدراسة جاءت ،م2018عام ، نشرت استشراقية

 تابعةم خالل من همأحباث ونتائج نياملستشرق منهج بدوي فيه يتبىن والذيالتماثل "  عليها " موقف أطلق األوىلمراحل:  ثالثة
 وقفملا عليها أطلق الثانية: ملرحلةا، املستشرقني موسوعة خالل من املستشرقني ترمجات املرحلة هذه يف ويناقش ورصدها أعماهلم

 قنيللمستشر  ويبد نقد يف تتمثل الثالثة: املرحة، املختلفة الدراسات وحيلل املستشرقون أعمال بدوي يناقش وفيه املوضوعي
بدوي  جنتا ما يتعلق إب كل  على تقف وال خمتصرة ولكنها جادة والدراسةاإلسالم  ضد املتعصبة الدراسات هجومه علىو 

 . اإلستشراقى
 ارنواملقالتحليلي والنقدي  املنهج منها منهج من أبكثراالستعانة  الدراسة موضوع اقتضى وقد

 .دراسة الل هذه الخ إليها انتهينا اليتفيها أهم النتائج  ناثالث حماور ومقدمة وخامتة تناول يفجاءت الدراسة وقد 
 يبدو  ةدراس: عنوانبألول جاء احملور ا، املوضوع واملنهج املستخدماختيار املقدمة فقد تناولت فيها أمهية الدراسة وأسباب  أما

  .: موسوعة املستشرقني منوذجاللمستشرقني العلمي اإلنتاجحول 
 .اإلستشراقية ينزعة بدو : الثاين بعنواناحملور 

 .اإلسالمعن  مدافعابدوي : بعنوان  احملو الثالث
 .إليها خالل هذه الدراسةتوصلت  اليتأما اخلامتة فسوف أتناول فيها أهم النتائج 

 شرقنيموسوعة املستضوء  اإلنتاج العلمي للمستشرقني يف حولدوي ب احملور األول : دراسات
ن م والسليب إلجيايباوموقفه  ويبدراء ميكن الوقوف من خالهلا على آ اليت"أحد املصادر املهمة  بدويتعد موسوعة املستشرقني" ل

  .املستشرقني وسوف حناول تبني موقفه من خالل هذه الدراسة
 م.1156 املستشرق  بطرس احملرتم  -1

من أعماله وكل ما  الالهويتوال يهمنا هنا اجلانب عن املستشرق " بطرس احملرتم " " م2004 بدويعبد الرمحن  " يقول الدكتور
املسيحيني الذين كانوا  م عىن أبحوال املستعمرين الكاثوليك، أي1141قرب هناية  أسبانيا إىلرحلته الثانية  يفيهمنا هنا هو أنه 

، الالتينية إىلاسطة ترمجة القرآن أسبانيا وكانوا يتكلمون العربية .... ظن أنه خيدم املسيحية بو  يفيعيشون حتت حكم املسلمني 
مدرسة املرتمجني من العربية  إىلسبيل هذا جلأ  يف، و يعرفون العربيةمرين ألهنم كانوا املستع إىلنفهم كيف ميكن هذا ابلنسبة  وحنن ال

اليهود  " بدوي " :كما يقول  بطرس احملرتم " " آلف، وقد ولكن احتوت على غموض وخطأ  وقد صدرت الرتمجةالالتينية  إىل
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اليهود والنصارى لكتبهم، حفظ  يف، األول يبحث يف أربعة كتبالرد على اإلسالم يشتمل على خمططني للرد  يفوالنصارى  كتااب 
 يف، والرابع يستمر  حممد من املعجزاتيف حياة النيب حممد والقرآن للطعن فيهما، والثالث يتناول خلو حياة النيبيبحث  والثاين

 ( 1)  هذه املطاعن "
ا عض احلجج حبروفهقل منها بتريه ونوضعها له سكر  ومن الواضح أنه استعان ابخلطة اليت"  :املستشرق بطرس بقوله بدويوينتقد 

"  (2  ) 
 م 1581بوستل ت  -2

مية املفيدة عمال العل، بني األغريبة جتمع بني العبقرية واجلنونعنه " لقد كان بوستيل شخصية  بدوييذكر  فرنسيمستشرق 
 كرب خدمة أسداهاأرمبا كان و ، اابحماضرا جذ والباحثني ... وكانواألحالم املرضية الباهرة وكان يعجب به بعض املستشرقيني 

ن مة للعهد اجلديد ة سرايني، وترمجوطات شرقية منها اتريخ أىب الفدا، ومؤلفات يوحنا الدمشقيما مجعه من خمط هيلإلستشراق 
 (  3) .." .الكتاب املقدس 
 .وعية ويكشف فقط عن جهوده العلميةيتناول سرية بوستل مبوض بدويوواضح هنا أن 

  .م1722 بوالنفلييه -3
مد على آخرين اعت ة وقدالعربي يعرف حممدا بكتاب بعنوان " حياة حممد " لكنه ال النيبأنصف  أورويبكان أول   فرنسيمؤرخ 
حىت اهلجرة،  النيبوتناول حياة  م1730طبع عام  الذيهنا أن نذكر كتابه بعنوان " حياة حممد "  يهمنا" لكن ما  بدوي :يقول

مد حمكتبه عن سيدان   ييه " ملابوالنفلل وتقديره " إعجابه بدويحممد وابإلسالم ومبادئه ويسجل  وفيه أبدى إعجااب شديدا ابلنيب
ور الوسطى لعصاب األوربيون من اها الكتاافرت  اليت، ودفع املطاعن الباهرة لرسالة النيب حممد يه النتائج" وهكذا بني بوالنفلي :فيقول

 (  4)  الم "اإلس عرض تفاصيل السرية النبوية إبنصاف وتعاطف مع صاحبها ومع عقائدحىت القرن السابع عشر و 
 م1724 بريدو  -4

" وعلى كل  :يقول العلمي جهوإنتاسريته  بدوييسرد  أنم وبعد 1967بكتابه " حياة حممد " نشره  أشتهر اجنليزيمستشرق 
ا فيمترمجته للقرآن و  مقدمة يف "" سيل  ، وقد أبرز هذه األخطاءافلة ابألخطاء واألوهامبريدو حكما أوردها   النيبحال فإن سرية 

كتب هبا هذا   روح اليت: أما البدويم، ويضيف 1734صدرت سنة  اليت، وهى الرتمجة حشى به هذه الرتمجة من تعليقات
كما يتجلى  لخداع  حلقيقية لبيعة االتعصب الشديد ضد اإلسالم وهذا يتجلى من العنوان الكامل للكتاب وهو " الط فهيالكتاب 
 ( 5 )اإلسالم "  يفود هو املوج ن اخلداعأتربئة املسيحية من اخلداع ببيان  إىلاملقدمة أنه يقصد  يف، ويزعم حياة حممد يفكامال 

ده يذكر ما جي انه " إالرييدود " لبالشدي بدويل ومع نقد نتقد كل متطاول على سرية الرسو يدافع عن اإلسالم وي بدويوهنا جند 
ان ك، ورمبا  إليهمجع ر ني الذين ملؤلفاببيان عن  يل كتابه " حياة حممد" هذا وقد ذ :عرض هذه السرية فيقولمن اإلفادة من خالل 

 (  6) هذا الكتاب "  يفالوحيد املفيد  الشيءهذا الذيل هو 
 علميسى أنه ابحث أنه مل ين إال"  حيث أنه مع رفضه الشديد آلراء " بريدو بدويوهنا نكتشف النزعة العلمية املوضوعية عند 

 .املوضوعية العلمية دون تعصب وجهليركز على 
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 م1822 اشنورر  -5
تاريخ بية وآداهبا والللغة العر قة ابصاحب كتاب " املكتبة العربية حيث سجل فيه الكتب العربية والكتب املتعل مستشرق أملاين

أنه شلكتاب ويعلى من هذا ا دويبكتور وميدح الد ، والكتاب املقدس ابلعربية والقرآن وغري ذلك والكتب املسيحية العربية العريب
، ه " زنكر " مث " شوفان "ىل إكمالفتو  م1810غاية الفائدة وقد انتهى عند  يف" وهذا الكتاب مرجع عظيم و  :حيث يقول

اب مبعلومات كت  لوأنه أردف ك ،رصدها اليتأنه اعتمد على االطالع املباشر على الكتب  بدويرأى  يفويتميز كتاب اشنورر 
 ( 7، وأحياان عن قيمته")إليهأشارت  اليت، وعن الفهارس أو اجملالت مفيدة عن مضمونه

البعيد عن  وضوعياملمنهجه ع العلم و متقدير جهود املستشرق العلمية حينما تتفق  يفاملوضوعية  بدوي نزعةيؤكد لنا  أيضاوهذا 
 .احلقد والتعصب

 م1836 رمبولدى  -6
ميالنو  يفجملد ظهر  12 يفيقع  بكتابه " حوليات إسالمية " وهو كتاب ضخم أشتهر، اإلسالميعىن ابلتاريخ  ايطايلمستشرق 

حىت  لنيبامن عصر  ات ويشمل، وقد سرد " رمبولدى " األحداث التارخيية اإلسالمية على نظام احلوليم1826و م1822عام 
، اشدينلفاء الر عصر اخل أيحلقيقية ااتريخ اخلالفة األوىل  إىل، فينتقل من حياة مشرع العرب م1453عام  يففتح القسطنطينية 

" عليه فيقول طعن ال يف رقنياملستش بعض آراء بدويوعن هذا الكتاب ينقل  فالدولة العباسية .... ،الدولة األموية إىلومن مث 
 ايدةحممالحظات  ذي يكشف عنوال، عشر جملدا اثين يفيقع  الذيإن هذا العمل الكبري  ويقول " أمارى " عن هذا الكتاب:

لباحث يف كتاب  جيدها االيحة حص، ورمبا أيضا عن وقائع ةاالطالع وعن أفكار واسعة وفلسفي، وعن كثري من التحصيل و صادقة
 صادر موثوقة عن مايت منقولالروا كثري من األحوال ما إذا كانت  يف، أقول أن هذا العمل سيظل غري مفيد ألننا ال نعرف آخر

متام ما أغفله إلرورية ه ضبدت ل يف ذاكرته، أو، أو أنه يضيف من عنده أشياء اختلطت هبا، وما إذا كان املؤلف ينقل بدقة
 اليت تركهاارسية ية أو الفالعرب مستشرق ممتاز املخطوطات يدي، وميكن اإلفادة من " حوليات رمبولدى لو وقعت بني اآلخرون

 يفلرؤية بوضوح ان املمكن يكون م، هنالك سأين صارت إىلهي، وال ، وال ما أىن مل استطع أن أعرف كم عددها ، بيدبعد وفاته
  ( 8. ) " رمبولدىمتا االعتماد على أقوال "هذا اخلليط من العناصر غري أىن رأيت أن أرفض 

ه رفض هذا العمل علي بين ذيالاس األس ة املصادر ومدى صدق الرجوع إليها هيالنزعة العلمية النقدية حول صح أيضاوهنا جند 
أن  تالرو" إال"  "ومور  " أمارى لدى " من" رمبو  إىلوجه  الذي، ومع هذا النقد بدوي" أمارى " أو من عبد الرمحن سواء من 

را من علته متحر قلية جععلى أن املؤلف ذا نزعة  :له وجهة نظر أخرى تنصف وترفع من شأن املؤلف حيث يقول " بدوي
ل كعقلية استبعدت   حكان برو   ، وإنقالنيب ورسالته دون حتامل ساب، وهلذا كتب عن حياة حكام السابقة املغرضة عن اإلسالماأل

 ( 9).اخلوارق واملعجزات "
 م.1856 مهر  -7

 هلل قلل"  شعارها وجعل جملدات ستة يف الشرق كنوز  جملة م1818 عام إىل م1008 عام أصدر اإلنتاج غزيرمنساوي  مستشرق
 جملد، مائة عن تزيد مؤلفات وله الشرق عن يصدر ما لنشر اجمللة هذه وخصص ،142رقم  آية البقرة واملغرب " سورة املشرق
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ات خدم وأسدى واألدبية، العلمية الشرق كنوز  من الكثري األوروبيني على فتح األعمال " وهبذه:فيقول أعماله على بدوي ويثىن
 (  10)  والرتكية" والفارسية العربية الشرقيةلآلداب  ليلةح
 م.1876 لني ) أدوارد وليم (  -8

ذا هلالقيمة الكبرية " و  :يقولالعمل ف " على هذا بدويويثىن " خصوصا مبعجمه الكبري للغة العربية  أشتهر، إجنليزي كبريمستشرق 
ها مبا أن يضيف أستطاع يتالالشروح و عليقات الت ر ما تقوم يفترمجاته للمصادر األساسية ملعاجم اللغة العربية بقد يفتقوم  الالعمل 

 (  11) أوتى من معرفة عميقة ابللغة العربية وآداهبا " 
 . اإلشادة هبذا العمل ومؤلفه يفنزعته العلمية املوضوعية  بدويوهنا يؤكد 

 م.1880 امشيلدوز  -9
هذا  يفد العرب و فلسفية عنرس الاملدا يفمن أوائل من اهتموا ابلفلسفة اإلسالمية أصدر كتااب بعنوان حبث  مستشرق املاين

 يففرنسية وتبع ذلك حبث مفصل ال إىلوترمجه هجري  505اريخ تب للغزايلالكتاب نشر ألول مرة نص كتاب املنقذ من الضالل 
ا ه هذوكان حبثالل نقذ من الضامل يف اإلمام الغزايل الذي وضعهخمتلف املدارس الفلسفية عند العرب وصنفها على أساس التصنيف 

 .الفلسفية والكالمية عند املسلمنيأول دراسة مفصلة عن املذاهب 
يقصد  ال ذا التعبري فإنهرء فيها هدم املكل مرة يستخ  يف، و رء أبدا أن يتحدث عن فلسفة عربيةميكن امل رز " أنه الدويرى " امشيل

يخ والش الفارايبصر شيخ أىب نية لل، وقد نشر من قبل " رسائل فلسفلسفة اليواننية كما أدركها العرببذلك شيئا آخر غري الف
) ز.ر دعند " امشيل رأيالد هلذا مي نقوعدم تقد بدويونالحظ مها غياب النزعة النقدية عند  لرئيس أىب على ابن سينا وغري ذلك،ا

12 ) 
 م.1883دوزى  -10

كتب كتاب عن لعربية " و املعاجم أسبانيا ومبعجمه " تكملة ا يفاتريخ العرب  فذ، أشتهر خصوصا أبحباثه يفمستشرق هولندى 
وعة من أصدر جمم املانيا وقد وقوبل بتمجيد كبري يف هولندا وحبملة مريرة من جانب اليهود يف م1864كة عام م اليهود يف

ابلعمل  عجمهذا امل بدويرمحن بد الصف ع. وييةاظ اإلسبانية والربتغالية املأخوذة من اللغة العربمعجم األلفاملعاجم اللغوية وأمهها 
"  بدوي "املغاربة ويشرح ندلسيني و  األفهم النصوص التارخيية واجلغرافية اخلاصة ابملؤلفني العظيم وأنه مفيد للغاية، خصوصا يف

 (  13) املعجم .هذا  طريقة الكشف يف
ابملؤلفني  صةافية اخلاة واجلغر فهم النصوص التارخيي وزى ويرى أن معجمه مفيد للغاية يفجبهود د بدوينالحظ إعجاب وهنا 

 ؤلفني، لدى خمتلف املستعمل هباا اليت املعاينويتلوه بشرح  العريب األجبدي، فهو يورد اللفظ حسب الرتتيب األندلسيني واملغاربة
هذه و االستعمال، هذا  ورد فيها يتال، باملواضع يف املؤلفني العر  إىلد هذا كله إبشارات ، ويزو وأحياان حبسب البلدان واملناطق

ملعاجم العربية اواردة يف ري الغنها استعملت مبعان ، أو كلمات عربية فصيحة لكاأللفاظ اليت يوردها هي إما كلمات عامية
 ( 14).الفصيحة
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 م1887فولكنور ت  –كيث   -11
لم فعن العلم متاما  صرفهشريي اط التب" أن النش بدوييذكر " و  إجنليزي، كان منذ شبابه مولعا ابلتبشري الديين املسيحيمستشرق 

مع هذا  "بدوية تسامح " غاضح هنا ل، وو ةليلة ودمنة عن الرتمجة السراينييرتك بعد وفاته من أثر غري ترمجته اإلجنليزية لكتاب ك
 (  15)  .املستشرق

  .م1892 رينان  -12
 عريب  مل ينشر أي نصبية ومن مثالعر   يتقن، أتقن العربية وملاليهودية واتريخ ، عىن خصوصا بتاريخ املسيحمستشرق ومفكر فرنسي

ريب ل تنظيم، إن الععجزه عن كاسة و روح السي إىلهو افتقاره املطلق  عالج له يف اجلنس العريب ال ويرى رينان أن الضعف الذي
 ويرى أن ما، ستمرميس جمتمع بتأس األمرلق فيه يتع وم الذيالي فوضوي بطبعه، وهلذا هو ظافر دائما يف الغزو، لكنه عاجز يف

إن ما نافسة هلل الطبيعة ألنه م ه كفر علمث وشب، وأنه عبواالقتناع أن البحث ال فائدة منهمييز املسلم متييزا جوهراي هو كراهية العلم 
فعلية دون الثقافة ال لقاغدان ما ميفتحه د اليت، لقد جعل البالم خباصة هو أنه اضطهد الفكر احلرأيخذه "رينا ن "على اإلسال

يدافع  ال أنه حاول أن،معاداته إقده و " ن بدويكان على " اإلسالم بنظرة من التعصب واجلهل و  والواقع أن رينان ينظر إيل.للروح
ا رة رينان وإنصافاضحم ة يفلرئيسي" تلك هي األفكار ا بدوي: " ، يقولذر فيما صدر منه من عداء لإلسالمعنه ويلتمس له الع

ذا  خيص اإلسالم هبالفإنه  ،رييبعلى اإلسالم كراهيته للعلم العقلي والتجنان حينما ينعى ري -:لرينان ينبغي أن نقرر ما يلي
م من هلالتجريبية خصما و العقلية  علومال الوصف، دون غريه من األداين، بل األداين كلها يف هذا سواء، ألن رجال الدين يرون يف

تقرر أن و  هذا العامل يف ى األحداث جمر ، وترفض تدخل قوى غري طبيعية يفخلوارقالعلوم العقلية تستبعد ا : األوىل أن هذهانحيتني
ل لناس وجتعاالـتأثري على  يفور الدين ل من دوالتجريبية تقل ، والثانية أن العلوم العقليةشيء، هو فاعل كل هللا، أو اإلله أاي كان

 (  16)  ور "د لدين أيرجل ااة الدنيا فال يعود لاحلي طلب السعادة يف رة إيلهؤالء ينصرفون عن طلب النجاة يف اآلخ
، والسلفية لسنةان من أهل ملتشددييد مبوقف ايتأهنا عن اإلسالم  : وما يقوله رينان" رينان " بقوله مدافعا عن بدويويضيف 

علم سوى العلم  رر أنه الة " يقتيمي فأبن، "خمتلف بالد املسلمني يف العصر احلاضر يفاإلسالم الصحيح  إىلودعاة العودة 
 (  17) العلم "  ابسم، وما عداه فليس علما وليس جديرا املوروث عن النيب

ين ن اإلسالم دأل، نمن القرآ تنبع حجج عقلية ناوكان عليه أن يقدم ل من دفاع عن رينان غري منطقي بدوي والواقع أن ما قدمه
ظر ميكن نهو وجهة  يا بلنيقيابن تيمية ليس حكما  :، ومن انحية أخرى ما يقولهالعقل وليس على الدين فقطول على يع

 .خمالفتها
هو عنصر  روح احلضارة العربية نفسها بكل مقوماهتا وعناصرها " أن دراسة الرتاث اليوانين وبيان أثره هو حبث يفبدوي" ويرى

ينبوعهم  إىلأو خيفف عنهم ثقل وطأته أو يرشدهم  إايهمن ينسيهم  يف حاجة إيلأن العرب  ال أنه يرىفعال ودائم احلياة فيها، إ
 إىلدعا  من ميثل هذه احلاالت على التوايل: أبو بكر الرازي واجلاحظ والتوحيدي والسهروردي املقتول الذي ، ومن رأيه أناألصيل
 اليوم مع احلضارة األوربية هيحضارة جديدة فإن مشكلتنا  ننشىأن كان سيقدر لنا   إذا، ويرى أننا معشر العرب إنسانيةنزعة 

، فهل لنا أن نستنبط العربة من تلك التجربة األليمة لذين أنشاؤا تلك احلضارة العربيةعاهنا أسالفنا ا اليتبعينها نفس املشكلة 
 ومن قبله أمحد لطفي السيد، وهى ة لدى طه حسنييهنا يتابع أصوله احلقيق بدوي، إن اليت عاانها أولئك األسالفالبائسة 
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وم أن ، وما جيب علينا اليرب األوائل مع احلضارة اليواننيةكتاابته عن طريق املماثلة بني ما فعله الغ  التوجه إيل الغرب ويعلنها يف
الثقافة القادرة على التهذيب و  إىلذلك " من املؤكد أنه ليس أمام الشرقيني من سبيل آخر  : يف، ويقولنفعله مع احلضارة األوربية

 (  18)"الغرب إال سبيل اإلنسانية يفالتطور 
لرازق حيث اعبد  فيصطم ستاذهأعن موقفه من احلضارة العربية اإلسالمية وهو موقف خيتلف كلية عن موقف  بدويويعرب لنا 

رة لعام لروح احلضاان االجتاه أيرى  ، فهوقلية واحلضارة العربية اإلسالميةالع رأى املستشرقني يف بل ينقل حرفيايقرتب بشدة 
يه فما متجافيا ينكر حك إصدار إىل دويب وينتهيفيحمل عليه محلة عنيفة شعواء   ر نفورا شديدا من الرتاث اليوانيناإلسالمية ينف

عند العرب لعلم ابما يسمى  " أن :مع املستشرق رينان حيث يقول بدوي، وهنا يتفق قلية العربية القدرة على التفلسفعلى الع
 (  19) ال االسم، فاإلسالم اضطهد العلم والفلسفة " لعروبة إليس فيه من ا

 ( 20)"نه عبث وشبه كفر، وأة منه فائدالواالقتناع أن البحث ، م متييزا جوهراي هو كراهية العلمويرى رينان " أن ما مييز املسل
إلسالم هبذا ا فإنه ال خيص ،تجرييبعقلي الاإلسالم كراهيته للعلم الينعى رينان على " حينما  :عن رينان بقوله بدويويدافع 
 (  21) ، بل األداين كلها " الوصف

. رةر من مثان مائة مأكثلقرآن ا ت يفأن، كلمة العلم ومشتقاهتا ورداإلسالم و  مل يطلع على قيمة العلم يف بدوين وهنا يبدو أ
 .وواضح هنا أنه يتابع آراء رينان ويؤمن هبا 

 م1893 اشربجنر  -13
م ترجم " مروج الذهب 1842سنة  يفابجلنسية اإلجنليزية، واشتهر بكتابه عن " حياة النيب حممد "  همث جتنس منساويمستشرق 

لى ع"  :العمل بقوله على هذا ويبدور ويعلق الدكت، ب " حممد وتعاليمه أهم إنتاج علمي له ثالثة أجزاء، ويعترب كتاللمسعودي "
، النيب املتعلقة بسرية ر العربيةادملصااستغل معظم  مد وتعاليمه " هو أول كتاب أوريبالرغم من أن كتاب " اشربجنر " " حياة حم

ت سابقة، والتصوراألحكام الفل ابكتابه هذا حا، فإن  ة أربعة عشر عاما بني املسلمني يف اهلندوعلى الرغم من أنه عاش قراب
عد وفاته بانتقاضها  سبب يفلقبائل الاته مع سياس إىل يعزو متحامل على النيب، وهو املبالغ فيها ابتغاء املناقضة ام، واألحكالزائفة

الرأي  ، وينساق وراءهمالن إسالمليه إلععالذين وفدوا الثقة بوفود القبائل  ابسم الردة زاعما أن النيب كان متسرعا يففيما عرف 
صاب انتشار األعاضها ، ومن أعر عصابهبيسرتاي األكان مصااب   القدمي عند من كتبوا عن النيب من األوروبيني، القائل أبن النيب

 ضا أنه كان مصاب، وزعم أياآلخر اجلانب إىلا اجلانب وأخرى هذ إىل، وارجتاف الشفتني واللسان ودوران األعني مرة وتقلصها
على حد تعبري  جنرض اشرب ، ويفيرار الوجه وصعوبة النفس والتشخري، وامحالسقوط على األرض إىلؤدى ت اليتهبسترياي الرأس 

ن هذه الدعوى " أ بدوي يرى "و قرن التاسع عشر لدى بعض املؤرخني، ال الدكتور " بدوي " يف هذا اهلذاين الذي انتشر يف
ن ائرة معارف الديدمد " يف حما عن " كتبه  اليتاملادة  يوث " يف" مرجلواإلسالم وهو  ا حىت أشد املستشرقني عداوة للنيبجتنبه

 ( 22) ، ومل يعد أيخذ هبا أحد " واألخالق
 يففرتة وجيزة جدا أبن يبالغ  يفانتصارات اإلسالم واتساع رقعة دار اإلسالم  يفحممد  ول " اشربجنر " احلط من دور النيبوحيا

كان واجبا   اليتخليفته أبو بكر استخدم الرسائل  متجيد الشيخني: أىب بكر الصديق، وعمر بن اخلطاب، فيقول: عن أىب بكر 
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بكر احلازم لكان اإلسالم  يستخدمها إلخضاع العرب فعال وحقا، ال حبسب الظاهر فحسب، ولوال تصرف أيبأن  وممكنا للنيب
 ( 23) أمهية هلا "  ، أو لبقى جمرد فرقة دينية القد احنل
ج كاف ن هذا منوذ يث يقر أبحكل حزم ده بمؤلفه وينتق يفآلراء هذا املستشرق فيما يروى  بدوينرى تصدى الدكتور  إنناوالواقع 

 (  24) ه " د وتعاليمياة حممح، وهذه العيوب تسود كل كتاب " التقدير يف، والشطط الرأي وتغلغل احلقدللحكم على فساد 
 م1909 الفرت فلهلم  ) وليم الورد (  -14

ين دواو  يفد الثمني : العقالهمن أعماجلاهلي، و الشعر  يفمستشرق املاىن وهو من أقدر املتمكنني من اللغة العربية وأكرب حجة 
  يفل منه ووضعه لفصل األو ا"  ويبد، وقد ترجم الدكتور " لى صحة القصائد العربية اجلاهلية، مالحظات عالشعراء اجلاهليني

ه " وهذه دحه بقولتشرق ومي" من شأن هذا املس بدوي" ويعلى "  اجلاهليكتابه " دراسات املستشرقيني حول صحة الشعر 
 لدقيق لنصوصجى ايقيق الفيللى التحعقدرته الفائقة وعلى داب أالنشرات الثالث تدل على امتالكه انصية اللغة العربية فقها و 

 نه مل تصدر هلذه، فإدورهاصا على من مخسة وسبعني عام أيضا " وعلى الرغم من مرور أكثر بدوي، ويضيف لعريب القدميالشعر ا
 (  25) الكتب حتقيقات خري من حتقيق " الفرت هلا " 

يرى أن هذا و  "رة جملدات عش يف املكتبة امللكية بربلني يف" أن من أعظم أعماله " فهرس املخطوطات العربية  بدويويرى " 
 إىللنسبة ابظريا حىت نف له ، وال نعر طةسعة االطالع واإلحاب، وميتاز أدق عمل فهرسي للمخطوطات العربيةالعمل أكرب و 
 (  26) جا أعلى هلذا اللون من العمل " ليواننية أو الالتينية وسيظل منوذاملخطوطات ا

لى الفحص ععية تقوم ية موضو وأنه حيكم على أعمال املستشرق بنظرة علم بدويعند  العلميويتضح لنا هنا منهجية البحث 
 .نتيجة علمية ال خيتلف عليها أحد إىلواستقراء األعمال املشاهبة والوصول 

 م1914 دانكوان  -15
 " " بعنوان " أسطورة حممد يف الغرب بدوي"  :، له حبث جيد كما يقولااليطايلمؤرخ لألدب 

كيف أهنا حممد و  رية النيبرواب عن سيف أو   " دانكوان " وحدة األسطورة اليت زورها القوم" يبني بدوي"  :هذه الدراسة كما يقول يف
م أسطورة النيب قول: وتقو يماس ، أو الشسيحية مثل مشعون الساحرامل ساطري اخلاصة بكبار املبتدعني يفصبغت على قالب األ

ة خالصة هذه الفكر و ملسيحية، اق يف سة عن كيفية نشأة البدع والفر فكرة السائدة عند رجال الكنيأورواب على أساس ال حممد يف
وا يطمحون سيحي، اليت كانلكهنوت املاسلم  يف " الضالل " ألهنم مل ينالوا املناصب الرفيعة يفأن هؤالء املبتدعة إمنا إنساقوا  هي

 إذ، للنيب حممدب هم الكاذد تعبري حعلى  بدعة " " ة املسيحية عن األصل يفتاب الكنيسزورها ك إليها وهكذا يف األسطورة اليت
انكوان " د، ويورد " دانيةوحال إىلوة الدع سبيل  يكافئه على ما بذله من جمهود يفروما مل أنه إمنا قام ببدعة ألن البااب يفزعموا 

ية ابلسياسة احملل ىت اختلطتحواب أور  " كيف تطورت أسطورة "حممد"  يف ان، ويبني " دانكو نصوصا عديدة وأسانيد هلذه الفكرة
ل من سفر أعمال الرس ملذكور يف" ا س" حممد " بنقول الشما شتعلة األدوار بني البااب وخصومه، وترى األسطورة تشبه النيبامل

 (  27)  .العهد اجلديد "
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 د يف" هذه تفيدانكوان "ن دراسة لة فإوابجلم: "يب وأساطري مبتدعة يقولأنه مبىن على أكاذ هذا الزعم ويشري إيل بدويينتقد " و 
ا وأساطري ابتدعه لى أكاذيببنية ع، وهى فكرة ماليت تكونت يف أورواب عن النيب حممد وعن نشأة اإلسالممعرفة تطور الفكرة 

 ( 28)  اإلسالم " رجال الكنيسة يف الشرق والغرب معا للطعن يف النيب حممد نيب
 م.1921 جولد تسيهر ) اجنتس (  -16

 واجتاهات،  اإلسالماضرات يف" كتاابه حم بدوينضوجا وأتثريا كما يذكر " من أشهر أحباثه وأكثرها  مستشرق جمري يهودي
هر ية واضحة حوت جو ظرة تركيب، نيهة عن نظرة عامة يف اإلسالم من مجيع نواحتفسري القرآن عند املسلمني الكتاب األول عبار 

ئع لالجتاه الكتاب بعرض را رآن وخيتم القاحلياة الروحية اإلسالمية كما يراها " جولد تسيهر " أما الكتاب اآلخر فهو اتريخ تفسري
 نما هو يفآن بيلقر لتفسري ا ا حياالظاهر اترخي يف "ذلك " هكذا يقدم " جولدتسيهر يف بدوي” العصري يف تفسري القرآن ويقول 

يني من ند ماليني املالشر قران ععالثة احلقيقة إمنا يعرض لنا فيه مرآة صافية انطبعت فيها صورة واضحة للحياة الروحية طوال ث
 ( 29)  .املسلمني "
ن له كسياسة ؤرخو من ي الذروة  أن يهب اإلسالم من األوروبينيجولد تسيهر " ويقول يشاء هللا " بشخصية " بدويويشيد " 

ب قبلون على اجلان، ومن يونو يكادهذا البحث ويبلغون فيه أ، ومن يبحثون فيه كدين وحياة روحية فيتعمقون فيجيدون التأريخ
 .يني، فكان له على رأس أولئك األولى جانب من اخلطر كبريعلالفيلولوجى منه فيظهرون بنتائج 

 يبدو  ، ويشري "ر "جولدتسيه أجنتس "لروحية عامة ينية خاصة وايد الباحثني فيه من الناحية الدس" يوليوس " فلهوزن " وكان  
 ، وهو أقدرمجيعا ملستشرقنيان بني الكالم والتفسري واحلديث م أبن كتب جولدتسيهر أعظم من حبث يف املذاهب اإلسالمية يف" 

 (  30) .ملؤثرة فيهاالعوامل او رها وهشف ج، وأن حيلل تياراهتا ويكطبيعة احلياة الدينية يف اإلسالم إىلينفذ ابحث استطاع أن 
سيهر وآراؤه د " جولد تتنتق اليت" لشخصية " جولد تسيهر " إال أن هناك الكثري من الدراسات  بدويومع التقدير ومدح " 

هذا الكتاب  يف ن التشكيكاهديج، قد حاولوا وغريهم من هم أشد عداء واحنرافا سالم يقول أحد الباحثني "احلاقدة على اإل
فها ومع كل هذا ن تكشف زيلبث أ، ولكنها مل تدا وقدروا على تزوير بعض األحداث، وتقدمي العمالء يف صور براقةحقدا وحس

ئة غايتهم الدني ىلإا للوصول ة واختذو السنة النبوي إىلومن مث توجهوا  هذا الكتاب احملفوظ .... يفمل يقدروا على إحداث شىء 
زيدوا يء هلم هواهم أن يها ما شادوا عل، وزاوأولئك ونفخوا فيهافأخذوا طعون هؤالء ، وجاء املبشرون واملستشرقون أساليب متعددة

لة إخراج ري وحماو ، والتبشق اإلسالمب حقائزية تتمثل يف حماربة اإلسالم، وحجاجتاهات متوا االستمرار يف حماوالهتم الفاشلة يفمع 
ولد جتشرق اليهودي " ع هو املسملوضو اهلم ابعا وأكثرهم خبثا وإفسادا يف هذا تشرقني خطر وأطو ، ولعل أشد املساملسلم عن دينه

 (  31)    ." لمستشرقنيلهاما ، وال تزال كتبه وحبوثه مرجعا خصبا و تسيهر " الذي عد شيخ املستشرقني يف اجليل املاضي
وجدت أن األوىل السنة والقرآن بقوله "  الطعن يف يفه " جولدتسيهر ومزاعم ويقدم ابحث آخر كثري من الطعون على كتاابت

: ثقة الشداة من طالب العلم أمرين يفبسبب خطورهتا املتمثلة  القراءات يفابجلهد فيه هو مواجهة مطاعن املستشرقني 
لمية برغم أن كثري من هؤالء املستشرقني يتخذون غالالت ع – ا يضفون على مباحثهم من طابع علميابملستشرقني عامة اغرتارا مب

ما هو من  كل اجتاه بال حواجز، حىت أهنم يشككون يف  إىلقني خاصة ، وانقالب مطاعن املستشر ستارا ألغراضهم غري العلمية
 إجناس جولد تسيهر " االختيار هو البدء مبطاعن اليهودي اجملري، من مث كان أسم حرية البحثابب البديهيات وذلك حتت 
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نهما أخذت املوسوعة الربيطانية ، وع" م1930 ها عن املستشرق " نولدكة ، وقد أخذ بعضم" حلدة مطاعنه يف القراءات1921
 (  32) التعريف ابلقرآن "  يف

ان ن القر عيما كتبه ف نتقاداتاه أى لدم ق" جولد تسيهر " ومل ي ن" مل يتحرى الصدق فيما كتبه ع بدويوهذا يعىن أن الدكتور " 
 والسنة .

 م.1933 بكر ) كارل هينرش (  -17
ا األفذاذ هلاحدا من رجاو  ،الرفيع : " عرفته السياسة مبعناهاعليه ويعلى من شأنه فيقول بدوي، يثىن وسياسي أملاينمستشرق 

د برز لتا الناحيتني ق، كتشرقنيواملس الطليعة من بني فالسفة احلضارة يف، كان رفه العلم مستشرقا وفيلسوف حضارة، وعالناهبني
 (  33)  " قدير أن ينكروه كسياسيفيهما تربيزا يدعو الساسة كعامل ممتاز أن ينسوه وحيمل العلماء  

نية نوا فيه انحية اثما أهنم كو ك  ية " جملدين حتت عنوان " دراسات إسالم " دراساته اليت ظهرت يف بدويه كما يذكر " أهم أعمال
 تناول إذا، فهو هيع أحباثابعها مجأهنا طبعت بط هذه الدراسات يرجع يف أن أمهية " بدويحلضارة والتاريخ ويرى " فلسفة ا هي

 ، البية عامةنظرة تركي إليها ا ينظرإمن، و اديتناول التفاصيل وتعىن مبا هو جزئ ذو قوام محتليلية ت إليهامسألة من املسائل مل ينظر 
وجهه ارخيي وتسوده وتلتطور التاحتكم  قوية ابطنه، ودوافع مظاهر ومعارض لتيارات روحية كربىتعنيها التفاصيل إال من حيث أهنا 

 (  34)."الماإلستشراق من أجل دراسة اإلس انحية ،ونزعة البحث يف اتريخ األداين هي اليت دفعته إيل
ينرش " ه" كارل  ألقاهاة  " حماضر ستشرقنياحلضارة اإلسالمية دراسات لكبار امل " يف مؤلفه " الرتاث اليوانين يف بدويويتناول " 

 د ما أخذه الشرقيان وتعدابضرة هو " عن " هينرش " أن الغرض من احملا بدوي، وينقل "الشرق والغرب يفاألوائل بعنوان تراث 
 ئل ؟ راث األوالمة ت" ولكن ماذا نفهم حنن من ك بدويمان ( ويتسائل "والغرب عن األوائل وهم )اليوانن والرو 

ما كان ه ع( حبث في إلغريقاهانز هينرى شيدر " فصال قيما بعنوان ) الشرق وتراث  " كتب صديقي وزميلي بدويوجييب " 
ر ت أتثري األفكاتبديل حت و تغرين م، وعما طرأ على الروح اليواننية للروح اليواننية من أثر يف تطور حضارة الشرق الروحية

 (  35)."الشرقية
 درت، وقد تصل منهين والنقاليوان سلمني ابلرتاثبشخصية " هينرش العلمية وما ذكره من أتثر امل بدويوواضح هنا مدى إعجاب 

بتقدميه  فيكتوا اضرة مون احملضمعلى ما  بدويومل يعلق  عنون له دراسات لكبار املستشرقني والذي بدويحماضرة هينرش كتاب 
  .خصية هينرشلش بدوير ى تقديوهذا دليل علأكد فيه على كونه جيمع بني العلم والسياسة وأنه من الرجال األفذاذ  الذي
 م.1935 ) األمري ليوىن ( كيتاين -18

وهو أوسع  "حوليات اإلسالم "، واشتهر بكتابة أسرة من كبار األمراء يف اتريخ إيطاليا، وهى من آل كيتاين مستشرق إيطايل وأمري
كتابه للسرية   " ينزع كيتاين يف :على ما كتبه كيتاىن بقوله " بدوي ، ويعلق "اتريخ لإلسالم يف عصر النيب حممد واخللفاء الراشدين

، يخ اإلسالمييف قبول واثئق التار  ، تتسم ابلشك املبالغ فيه أحياانراشدين األربعة نزعة نقدية مفرطةالنبوية واتريخ اخللفاء ال
هذا األساس فسر ، وعلى غرافية مع إمهال اجلانب الديين متاماالعوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألحوال اجل وابعتبار

ن اجلديد حساب لتأثري اإلميان ابلدي توح اإلسالمية السريعة العظيمة يف دوليت الفرس والروم، ومل حيسب أي، والفرسالة النيب حممد
: أبنه حدث فنكلر" القائلة ، كما أخذ بنظرية "هوجويف اجلزيرة العربية نفسها تفسري نفوذه أوال ، وال يفنفوس العرب الفاحتني يف
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حممد  يف قيام النيب –نظره  وأن ذلك اجلدب هو السبب العميق يف، تصحر وجدب تدرجيي يف اجلزيرة العربية يف العصر التارخيي
 (  36)  الدول اجملاورة " يفقوة انتشار اإلسالم  يفبرسالته و 

ئم على سوء فهم عتباره قااما وامت الرأيرفض هذا  د الديين والعقلي واملنطقي يفيتجنب النق بدويوواضح من هذا النقد أن 
 .اإلسالميللرسالة والدين 

 م.1937 المنس هنرى  -19
قل النصوص ن مانة يفث واألالنزاهة يف البح إىل، يفتقر متاما مستشرق بلجيكي وراهب يسوعي شديد التعصب ضد اإلسالم

 : األول السريةول نوضوعنيحمنس " مشروع " الر و ، يدويعد منوذجا سيئا جدا للباحثني يف اإلسالم من بني املستشرقنيوفهمها 
 .هايخ سوراي  وآاثر مية، واتر سالإلاالنبوية، الثاين بداية اخلالفة األموية وله إيل جانب ذلك موضوعات متفرقة يف العقيدة 

 النبوية حتامال السرية لىعمنس " ال هذه الكتب اخلمسة حتامل " يف" و  :كتاابته عن اإلسالم بقوله  المنس يف"  بدويينتقد " 
وضوعة من أجل مديث كلها ألحاا، وأن كتب ما أن القرآن وحده هو املصدر الذي يعتمد عليه يف بيان سرية النيب، زاعشديدا
ق أي دليل نقلى يسو  ذا اله و يفم يقم لكتب احلديث وكتب السرية أي وزن، وه، فلغاايت معينة هي متجيد حياة النيب حتقيق

رت حسب معان نية استقهكمات ذ، بل هو يلقى الكالم جزافا ويعتمد على حتمصادر أخرى عن السرية إىل، وال يرجع أو عقلي
  يفوصا عله خصأبشع ما فمنس " و " انقدا " ال بدوي، ويضيف " مثل" جولد تسيهر "يه اطالع ابحث ، ومل يكن لدذهنية سابقة

الكتب  يفات شار ذه اإلهمعظم  ، وقد راجعتمراجع بصفحاهتا إىليف اهلوامش ، هو أنه كان يشري كتابه " فاطمة وبنات حممد
، أو ما ملتواي خبيثام النص فهو يفهأ ،الكتب مواضع غري موجودة إطالقا يف هذه إىل ، فوجدت أنه إما أن يشريأحال إليها اليت

 (  37)  لزامات بتعسف شديد يدل على فساد الذهن وخبث النية "يستخرج ا
 .لنصوصديد لكل كتاابت المنس ووصفه أبنه غري صادق وكاذب ومتعسف يف فهم اوواضح هنا النقد الش

 م.1938 نلينو  -20
ن جوانب نشاطه ا واحدا مانبال جلفلك على حنو متميز وممتاز ليس إ" وعنايته اب بدويعلى حد تعبري" عظيم  مستشرق ايطايل

 وابلذات دقيقا يقوم أوال ئلها علمام مبساهبا والعل أهتم اليتالعديد واملتنوع وكان اإلستشراق واحدا من اجلوانب العلمية  العلمي
" ينو العلمية جبهود نل مشيدا " بدوي" : خطوطات ويقولعلى حتقيق النصوص والكشف عن النادر من الواثئق واجملهول من امل

ند يس اتريخ الفلك عتدر  إىله د دعتق، فاجلامعة املصرية القدمية  مل يكن أوثق من نلينو صلة مبصرولعل واحدا من املستشرقني
عة املصرية ماجلا يف سهاملتتالينت، وكان لتدري م، مث اتريخ األدب العريب يف السنتني الدراستني1910 – م1909العرب عام 

 العريب، مل يكن ريخ األدبة اتجديدا لدراس ، فقد استحدث منهجاالقدمية أخطر األثر يف تكوين كبار األدابء يف مصر اآلن
  أول كتابه " يفيفه حسني " ور طالدكت ، ونعىن به "كرب تالميذه فيهامصر من قبل وقد شهد بفضله على اجلامعة أ معروفا يف

 (  38)  ." هلياألدب اجلا
زة رقني مكانة ممتاني املستشبته من نواإلشادة به علميا ومن مث يقول أن مكا على شخصية "نلينو" بدويوواضح هنا تقدير وثناء 

ل خمتلف املسائ طالعه علىإة وسعة بدقته العلمي ""جولدتسيهرلى بل أنه ميتاز ع ال يساويه فيها غري " جولدتسيهر ونلدكة "
 .والعربية وتعدد مناحي نشاطهاإلسالمية 
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 م.1940 مرجليوث ) دافيد صمويل (  -21
 م1905عام  الم " ظهرشأة اإلسدراساته عن اإلسالم وذلك بكتاب " حممد ون أعماله، من أهم أكسفوردجامعة  أستاذ يفكان 
متعصبة مما و ري علمية روح غ أن هذه الدراسات كانت تسرى فيها بدوي، ويرى اإلسالم يف بدايته حماضرات عن تطور والقى

 ذا" وهل :ه بقولهلثناء علياب"  دويب"  في، واكتالسخط عليه ليس فقط عند املسلمني، بل وعند كثري من املستشرقنيجعلها تثري 
لى رأسها نشرته ، وعكثريةته الااألحباث املغرضة، بل يف نشر  هذه ينبغي أن يلتمس ال يف ييفإن فضل  " مرجليوث " احلقيق

 ( 39)  ....." (م 1898ولرسائل أىب العالء املعرى ) (  م1927 -م1907لياقوت )لكتاب معجم األدابء 
،  إلسالمالتعصب ضد اان شديد كليوث  احلد املطلوب حيث أن مرج إىلال يرقى  " ملرجليوث "بدوي"  ويبدو هنا واضحا أن نقد

عليه يف كتابه  لذي اعتمداهو املرجع و أصول الشعر العريب كتابه " مبرجليوث" وأتثره  ب ""  طه حسني " ارتباط بدويكما جتاهل 
 ( 40) .عن الشعر اجلاهلي

 انتحاللى علز ليال" وتشار  ،وأستاذه مرجليوث، وتيودور نيلدكة، وألفرت، وجولد تسيهر" مع " طه حسني " بدويويتفق " 
 احلملة الشعواء لما أتذكرك"   :همقدمة كتابه " دراسات املستشرقني حول صحة الشعر اجلاهلى قول : يففيقول الشعر اجلاهلي

للدكتور طه م 1927" سنة  هلياألدب اجلا يفم، وبديله " 1926" سنة  اجلاهليالشعر  يفأثريت حول كتاب "  اليتاهلوجاء 
 (  41)  ." فإن عجيب ال ينقضي –حسني 

ا ، وموفساد رواته ر اجلاهليال الشعما قاله عن إنتح تؤكد زعمه واتفاقه مع " طه حسني " آلن اليتبعض األدلة  بدويويقدم " 
لثاين للهجرة نذ القرن اواللغة القدماء م و كالم سبق أن قاله وأشبع القول فيه علماء األدبه –أضيف إليه أو حذف منه 

 (  42)  .القرنني الثالث والرابع " وخصوصا يف
 شعر اجلاهليصحة ال يف حبثيث العصر احلد يفكتابه ذاك مل يكن أول ابحث   " أيضا " أن الدكتور طه حسني يف بدويويرى " 
 (  43)  ل كان على العكس من ذلك متا : آخرهم "ب –فيه  االنتحالوأسباب 

 ل الشعر اجلاهليو " انتحاالرأي وه نفس إىلقبل طه حسني وذهبوا هبذه القضية  اهتمواجمموعة من املستشرقيني  إىل بدويويشري 
م " 1940 ا " مرجليوث، وأخري م "1921 " وجولد تسيهر م1909 ، مث املستشرق " الفرتم "1931 " وهم تيودور نيدلكه

نة ساألوربيني منذ  الباحثني د شغلق االستعراض يتبني أن موضوع الشعر اجلاهليهذه القضية بقوله " ومن هذا  وينهى موقفه يف
 "شرة قرون كثر من عل ذلك أبقب إليه " ابن سالم اجلمحينتائج ال تزيد عما وصل  إىلعلى أقل تقدير ووصلوا فيه م 1861

  (44 ) 
ا ظل بينمتسعت ومنت وا يالستينات من القرن املاض يفبدأت قد  أن هذه األحباث حول الشعر اجلاهلي"  بدويويرى " 

لدهشة هذا التفسري ا يفرمبا كان ا، و جهل فاحش هب يفالعريب واإلسالمي مبعزل اتم عنها، و  املشتغلون ابألدب العريب يف العامل
أقصد ة مثل اجلمحى، و اء العربين علممماء قوبل هبا كتاب الدكتور " طه حسني " ولو كانوا على علم مبا كتبه القد اليتاحلمقاء 

ت قبل ذلك بدأ اليتستشرقني ني من املحملدثو كانوا اطلعوا على أحباث ا، مث لجمرد اإلطالع ، الابلعلم هنا: الفهم الدقيق والتبصر
 ( 45)  " شيئا غريبا أو مستنكرا ..." دب اجلاهليكتاب " األ  يفملا رأوا  –أبكثر من مخسة وستني عاما 
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 تربك املشهد أهله غري إيل دبأ نسبة واالنتحال خطرية قضية وجودهيف  والتشكيك اجلاهلي الشعرانتحال  قضية أن والواقع
وجود شعر  - بدويو حسني  ل طهحد التطرف حيث أنكر املستشرقني  ومن تبعهم مث إىلاآلراء ووصلت  توقد تباين األديب

ياس منه ال يصح الق  والقليلن منتحالكا  وأكثرهأكثره مل يصح  أن الشعر العريب إىلوتوصلوا وكأهنم ينفون إعجاز القرآن  جاهلي
 اعر الربة ذاتية والشهو جت إمناو حلياة، فهم القضية فاألدب ليس من وظائفه التعبري عن ا أخطأ  " طه حسني " يفالواقع وقد عليه 

ء لعلمية ترفض آرالدراسات ايد من اوقد نشرت العد .وأنصاره، وهذا ما وقع فيه طه حسني رب عن الواقع بل هو تعبري وجداينيع
ر لقرآن ال يف الشعي افيتمس ب أن تلاحلياة اجلاهلية جيأن مرآة  رفض وجهة نظره يفقضية إنتحال الشعر اجلاهلي و  يفسني طه ح

 (  46) .اجلاهلي
 م.1943 ماكدونلد -22

لعلمي شرين، وإنتاجه اعداد املبويف إ ف نشاطا كبريا يف التبشري املسيحي، صر اإلقامة بريطاين املولد والتنشئة مستشرق أمريكي
 ستورية يفدوالنظرية ال لفقه،" كتابه تطور علم الكالم وا ، أهم مؤلفاتهخايل من التعمق يتسم ابلوضوح يف العرض لكنه

 ( 47).اإلسالم
 .اإلسالم اابته عنالسليب يف تناول كت اجتاههوالتعليق على  بدويعند  االجتاه النقديويتضح لنا هنا غياب 

 م.1944 بالثيوس ) أسني (  -23
مكانته العلمية و من شأنه  ية ويرفععلى هذه الشخص بدوي، يثىن " أتثري اإلسالم يف أوروابمقاالت بعنوان له  مستشرق أسباين

تسيهر  وجولد يطاليا " "انلينو "  لها "حيت اليت، حيتل مكان الصدارة س طودا شاخما من أطواد االستشراق" لقد كان بالثيو  :فيقول
لبحث به رسخت أقدام اده ، و ولنه"  زري"وكراتشكوفسكي " روسيا ، "ودو ماسينيون " فرنسا ، " اجملر ، " ونيلدكة " أملانيا ، "و 

 (  48) أسبانيا " العلمي املمتاز يف اتريخ اإلسالم الروحي يف
 م.1956 بروكلمن ) كارل (  -24

 مسة تصنيف كارلجزائه اخل" أب ريبن يستغىن عن " اتريخ األدب العميكن أ " يف مستهل ترمجته له " من ذا الذي بدوييقول " 
 (  49)  جودها "وأماكن و  عربيةكل ما يتعلق ابملخطوطات ال  يزال حىت اآلن املرجع األساسي والوحيد يف ؟ إنه البروكلمن

  .املهم السابق ذكره هوال خالف هنا على شخصية بروكلمن العلمية ومؤلف
 م.1962 ماسينيون ) لويس ( -25

أنه ميتاز عنهم  : بدويو " نلينو " و " جولدتسيهر " ويقول" مكانة ال يضارعه فيها إال " نيلدكة  مستشرق فرنسي عظيم وهو يف
وقد كتب الدكتور لسطحية بنفوذ النظرة وعمق االستبطان والقدرة على استنباط التيارات املستورة وراء املذاهب الظاهرة واألفكار ا

تظهره نزعته  د نفس املوقف لدى عبد الرمحن بدوي الذي" ابملستشرق " ماسينيون " وجن بدويعن عالقة "  " " امحد عبد احلليم
، فقد ماسينيون –املرحلة املبكرة من حياته  ر كتاابته أتثره الشديد _ خاصة يف، وتظهاإلنسانية أكثر قراب من ماسينيونالوجودية 

ة املستشرقني " وترجم له العديد من األحباث حبيث ميكننا " موسوع ، وترجم له، وخصص له دراسة يفتلمذ عليه ، وكتب عنهت
حبث " اإلنسان  اإلسالم " كما ترجم له كتاب " شخصيات قلقة يفالقول أن كتاابت ماسينيون قد شغلت معظم صفحات  

" حيث  سالمياإلبه كل منهما وهو " التصوف  أهتم اعتمادا كبريا يف ذلك اجلانب الذي، وجنده يعتمد عليه الكامل وأصالته "
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الصويف . " أمحد عبد احلليمجمموعة نصوص مل تنشر خاصة ابلصوفية املسلمني. يفشطحات الصوفية مبا جاء  يفيستشهد ويقتبس 
"  بدوي " ارتباطوهذا يدل على ، 95. ص 2001خ ي، حبث منشور بتار والسياسي صورة ماسينيون يف الفكر العريب املعاصر

 (50) .ماسينيونالشديد بفكر وفلسفة 
  .( كورابن ) هنري  -26

ابن " وملا جاء كور   شخصيةبشيدا م"  بدوياهتم ابلفلسفة اإلشراقية خاصة عند " السهروردى املقتول " يقول "  مستشرق فرنسي
 -م1937، م1937 -م1936معيني العامني اجلا كلية اآلداب ابجلامعة املصرية يف  يفأستاذان " الكساندر كواريه للتدريس 

 دراسات العليا )لعملية للاملدرسة ا إللقاء دروس يف " هنرى كورابن " ، أانب عنهاليت تتلمذان عليه فيهاوهى الفرتة م 1938
ابن ة بينه وبني كور داقة شخصيناك صأن ه بدويعند أتباع " لوتر " ويذكر  ل فيه كورابن طرق التفسري الكتايبالسوربون ( تناو 

سبتمرب  ان آخر لقاء بيننا يفم، وك1945رس ما ر الصداقة بيين وبينه منذ أن زار القاهرة يف: " وقد انعقدت أواصفيقول
من سبتمرب  24 ىلإ 20ن الفرتة م مؤمتر " ابن رشد " الذي انعقد يف الكوليج دي فرنس يف حيث كنا حنضر معام 1976
 (  51)" م1976

 :يلينستنتج ما جاءت من خالل تراجم للمستشرقني  واليتالدراسات السابقة  استقراءمن خالل 
اشرف على  وضوح فلقدكر ذلك بذ أرخ وترجم هلم وقد  صداقة مع كثري من املستشرقني الذيبعالقة وثيقة و  وييرتبط بد -1

ثىن أ و، رسالته" راوس " ابول ك ما انقش، بيناالحرتام والثناء عليهوهذا ما يفسر عالقة  " الالند " رسالته الكسندر كويربه بعد
، كما كان طاعنه دفع املقال أنو والنفليه " شخصية " ب إىل، كما أشار بريك " وقال أنه كان صديقا محيماعلى شخصية " جاك 

كر ما ذ ، ك" نيلدكة فيها إال ارعهانة ال يضمك صفه ابملستشرق العظيم وقال أنه يفمن أشد املعجبني بشخصية " ماسينيون " وو 
د مكانة هؤالء ك يؤكل ذلك،  ديةالوجو الفلسفة  نيشة وهيدجر وكان هلم أثر كبري يف مذهبه يف، و أنه أفاد من " ابول كراوس

 .املستشرقني يف فكر بدوي وأتثره الكبري هبم
  فلسفة بدوي: يفاجلانب اإلستشراقى :  احملور الثاين

 متثل قدمةمب هلا ويقدم املستشرقني لكبار حباثاأل من جمموعة يقدم اإلسالمية احلضارة يف اليوانين " الرتاث بدويكتاب "   ويف -1
 أفكار من هبرأي قرتابم اإلسالمية لعربيةا احلضارة مفهوم عن لنا ويعرب اإلسالمية احلضارة يف ودوره اليوانين للرتاث مفهومه لنا

 نفورا ينفر الميةاإلس حلضارةا لروح العام اهاالجت أنى ير  وهو اإلسالمية العربية والعقلية اإلسالمية احلضارة من وموقفهم املستشرقني
  ( 52. ) أخرى حضارة روح ضد الروح هلذه قوى فعل ردب شعواء عنيفة محلة عليه وحيمل اليوانين الرتاث من شديدا

ة متتاز الروح اليوانني نأ إىلألمر ااية هن يصل يفمية ومن خالل هذه املقارنة احلضارة اليواننية واحلضارة اإلسال بني يقارن بدويو 
، اهب الفلسفيةمع إجياد املذ يفتناوقف يا املالشعور ابلذات الفردية بينما تتميز الروح اإلسالمية إبنكار الذاتية وهذ ابلذاتية، أي

 يتوفر يف ذا ما الوهآخر  شيءلاضع نظره ليس إال التعبري عن الذات واحلرية والعقل املستقل غري اخل املذهب الفلسفي يفألن 
ووصفه ابلفوضوية وعدم التنظيم  يبعن اجلنس العر  "م 1892 نه يتابع آراء املستشرق " رينانوواضح هنا أاحلضارة اإلسالمية 

ه وح السياسية وعجز لر ا إىلق املطل هافتقار هو  عالج له يف اجلنس العريب ال الضعف الذي" أن  :وضعف القدرة على التفكري يقول
 (  53) بطبعه "  عن كل تنظيم، إن العريب فوضوي
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اينة أشد ة اإلسالمية متبوح احلضار أن ر  ....عرفناهذا الزعم بل يتبىن هذا املوقف ويزيد عليه بقوله "  يتفق " بدوي مع رينان يف
تطيع ، كما نسإلسالميةااحلضارة  روح خلص خصائص، نستطيع أن نستروح احلضارة اليواننية، ومن معرفتنا هلذا التباين التباين مع

 أي، ةا متتاز ابلذاتيمتاز أول متنية ، فالروح اليوانقام بني كلتا الروحني صائص أن نفهم الصراع العنيف الذيعلى ضوء هذه اخل
ت رى حىت ولو كانخلذوات األء هذه اافقى إبزايف وضع ، وأبهنا تقالهلا عن غريها من الذواتواسبشعور الذات الفردية بكياهنا 

ذوات  كل يعلو على ال  نه، بل هواء تكو يف كل، ليست الذوات املختلفة أجز ، بينما الروح اإلسالمية تفىن الذات هذه الذوات آهلة
أشد  ية تنكر الذاتيةسالمح اإلالرو ف، يشاء، ويفعل هبا ما يريد ها كماري ، يسذه الذوات إال من آاثره ومن خلقه، وليست هكلها

 موقفها يفتعبري عن الذات يس إال الل لفلسفيا، ألن املذهب الفلسفية كل املنافاةاملذاهب مع إجياد  يف، وإنكار الذاتية يتنااإلنكار
ستطاعتها ا بنفسها وعدم ااستقالهل ، وعدميف غريهاا تشعر بفنائه اليت، أو الذوات األخرى .... أما الروح إبزاء الطبيعة اخلارجية

 (  54) ، فال تستطيع أن تتصور " قوامها الذاتية ومعايريها اخلاصةاالعتماد على 
ح يقدر هلذه الرو  ، حيث ملفالتفلس قلية العربية القدرة علىينكر فيه على الع جمافيا" أيضا مما سبق حكما  بدويويستخلص " 
، ومل رهاهي تعلقت بظواه ، وإمناالباهب إىل، واألخطر من ذلك مل تستطيع أن تفهم روح الفلسفة اليواننية وأن تنفذ أن تنتج فلسفة

لوها ذه الفلسفة ومتثه هلضموا ح وإاليكن عند واحد من املشتغلني ابلفلسفة اليواننية من املسلمني روح فلسفية ابملعىن الصحي
 اليتة و احملددة الصرحي ية األوىلك هى نظر وأوجدوا فلسفة جديدة شاءوا ذلك أو مل يشاءوا ، تل فيها احلقيقي اإلنتاج إىلواندفعوا 

 (  55).لصياغتها بشكل أخف وبلغة خمتلفة النهاية رغم حماوالته املتعددة إىلظلت 
ا هو نظره يف ، فاملكانفاالختال املكان ختتلف عن الروح اإلسالمية أشد إىلنظرهتا  يف" والروح اليواننية  بدويويضيف " 

سلمون م ملاذا كان امليع أن نفهنستط ، ومن هنانظر الروح اإلسالمية خالء غامض يف، بينما املكان األجسام نفسها حمدودة معينة
إىل ا ونبهوا يشتغل هب وا على منوزندقة فحمل أحلاداالبعض  أعتربها، حىت من القلق إبزاء األشكال اهلندسية بشيءيشعرون 

 (  56) تقتضيه طبيعة الروح اإلسالمية ."  ، فهذا الشعور شعور طبيعيخطرها
 .ارتهإلسالم وحضا يفطعن ي الذيعن اإلسالم وحضارته ونشعر أنه أحد املسشرقني و "  بدويويظهر هنا جبالء اغرتاب " 

ما كو علوم األوائل  واننية، أوم اليالسنة من بقية العل " وعلى هذا النحو نستطيع أن نفهم نفور اجلمهور وأهل بدويويضيف " 
، وإذا  إليهية ة الروح اليواننلف عن نظر د خيتالعد إىلأدركوا أن نظرة الروح اإلسالمية  ذا كانوا نفروا من احلساب فألهنم، فإيسموهنا

، وإذا  اينالزمان من تب ىلإليواننية روح اوال كانوا قد محلوا على الفلك فألهنم شعروا شعورا غامضا مبا بني نظرة الروح اإلسالمية
لفلسفية لم  من العلوم املنطق عا ك ألن، فذلاإلهلياتكانوا قد محلوا على املنطق أقصى محلة محلوها على علوم األوائل فيما عدا 

 (  57) .نيةكبري على عبقرية اللغة اليوانحد   إىل، مث أن املنطق يتوقف أي اليت تعتمد على الذاتية
ن الضياع مث ها أوال من وحفظو ، فلقد نقل املسلمني علوم اليواناحلكم على علوم املسلمني يف بدويوواضح هنا مدى تطرف 

ج بح بعبقريتهم منهوأصالفقه  أصولل جما إىلأنه منهج عقيم ونقلوا املنطق  واكتشفوا هذه العلوم وخاصة املنطق األرسطي طوروا
 .صوراي كما كان عند أرسطو ات وليسقائم على صدق املقدم علمي
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  -حياته املتأخرة: يفمن اإلستشراق  بدويموقف ور الثالث : احمل
جتاه  فيابه الفلسخط يفريا جند تغ املرحلة املتأخرة من حياته يفمن اإلستشراق واملستشرقني  "بدويموقف " إىلإذا انتقلنا 

بكرة من حياته رحلة املالل املختتعارض كثريا مع موقفه منهم  على العديد من املواقف اجلديدةاملستشرقني وميكن الوقوف 
تقبل تلك  يث ح، يما سبقبينا فتتبىن الكثري من اآلراء اإلستشراقية على امتداد موسوعته كما  سبق وأن  ، فلقدالفلسفية

، وأيضا جند قنين املستشر م كثريوقع فيها ال اليتضد الكثري من املغالطات  الكتاابت دون نقد ملحوظ أو دفاع منطقي عقلي
ون لى كثري من الطعالتعليق علنقد و اتتضمن  اليتمرحلة التدوين والكتابة و  إىلمن مرحلة الرتمجة وتصنيف مؤلفاهتم  بدويحتول 

ني املستشرق لىالرد علة هذه املرح يف"  بدويواجلديد عند " ، األوىل من حياتهاملرحلة  يف اإلسالم إىلوجهت  إىل واالنتقادات
ور البحث حم ينية هيلقضااي الدوأصبحت ا" ، حممد النيبوما كتبوه عن حياة  اإلسالمعلى  وافرتاءاتفيما  كتبوه من طعون 

، لقرآنا يف، الصابئة انقر معىن كلمة ف يب حممد،، املتعلق ابلنالقران واإلجنيل، مفهوم لفظ أميودارت حول التشابه املزعوم بني 
ات آن، حقيقة الشخصيالقر  يفة العربي ، الكلمات غريهناك مصدر يوانين للقرآن، التصنيف التارخيي للقرآنن، هل القرآ يفالرسل 
 ( 58 ).تقديه "آن ضد منأخت هارون، " هامان " وهى حماور كتابه الدفاع عن القر ، القرآن يفجاءت  اليت التارخيي

 تعايل، فرد قبأسا على عر أنقلب ف، فاق من غيبوبته قبيل موتهحلة األخرية من حياته وعاد لرشده، وأاملر  يف بدويتغري فكر 
د ساس الندم الشديمن إح خليما بداه " ال أستطيع أن أعرب عحوار سجل معه قبل وفات يف :ومكر املستشرقني والتغريبيني يقول

أعود  الرقراق لكي يفاملاء الصاب غسلينمن ي إىلحباجة  والرتاث العريب ألكثر من نصف قرن، أشعر اآلن أنينعاديت اإلسالم  ألنين
 ( 59) هللا وندمت على ما فعلت "  إىل، أىن تبت من جديد مسلما حقا

ل حسية الرسو  ،لوحياعليه من  ا نزلصدق حممد فيم: تيةني لقدره " فيشمل املسائل اآلصأما كتابه " الدفاع عم حممد ضد املنتق
د املزعومة، شهوات حممو اديثه، موقفه جتاه معاهداته، وصحة رسالته، وخطبه، وأح سياسة حممد ضد خصومه، ، املفرتى عليها

 (  60) .والفرائض اإلسالمية وأصوهلا
 كتاب " الدفاع عن القرآن "   :أوال

 ةه اجلرأة اجلهوليتصدى هلذحة أنه سمقدمة كتابه الدفاع عن القرآن " ويعلن صرا يفدفاعه عن القرآن الكرمي  "  بدوييبدأ " 
 يف، يقول محقد لإلسالراهية و كحتمل   اليتكتاابهتم   يفبغرض كشف زيف والطعن  عند هؤالء املستشرقني حول القرآناحلمقاء 
 يف والشرق أ يفاء إلسالم سو وا ضد االركيزة األساسية لإلسالم هلجمات كثرية من الذين كتب ابعتبارهلقد تعرض القرآن  ذلك "
هذا اهلجوم  أصحاب دويب، وحيدد حىت اآلن، السابع امليالدي / الثاين للقرن األول اهلجريوكان ذلك بدءا من النصف الغرب 

 (  61) ."القرآن الكرمي يفويصنفهم وفقا خلطورهتم وإدعائهم وطعنهم 
وكتاب تناولوا القرآن كرمي تصنيفا اترخييا وحيرص على عرض موضوعات كل رسالة  يفمحالت الطعن والتشكيك  بدويويصنف 

هذا اهلجوم بتوجيه عدة انتقادات على النسق العام  " 750-650 يلحو  " لقد بدأ " يوحنا الدمشقي:هذا املوضوع فيقول
أعمال "  يف، لكن أول هجوم مفصل على القرآن كان كتابه العقيدة الشاملة  يف ذلك " أمثيوس زجيابيوس" يف، مث تبعه لقرآنل

حيث كان جمادال الذعا ضد اإلسالم  كتاب "العرب احملمديني"   يفألكاذيب املوجودة مقدمة كتاب " نقد ا يفنيكتياس البيزنطى 
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على القرآن واإلسالم هو ما قام به  جديل. ولكن أكرب هجوم ، ..من القرن التاسع عشر النصف الثاين يفوقد ذاعت شهرته 
 (  62) " وات والرتاتيل احملمدية ل، و " ضد الصبيه " ضد متجيد امللة احملمدية "كتا  يفبيزنطة " جان كنتاكوزين "  إمرباطور
أوراب املسيحية  وتوالت"  ما فيقولوجهت ضد اإلسالم عمو  اليتالقرن اخلامس عشر  يفكثري من الكتاابت األوربية   بدويويعدد 

 تب " نقد وتفنيدهم الكاجلديدة ومن أ مسرية اهلجوم( م1464 -م1401) األمر من بعد فبدأ الكاردينال " نيقوال دى كوزا  "
ثبات كتاب األول زعم إال يفتب، الثة كث إىلالقرآن حتت عنوان " غربلة القرآن " وقسم هذه الرسالة  يف، ورسالة هجاء اإلسالم "

لث زعم بعض كتاب الثاال يفو ، الكتاب الثاين عرض وتوضيح للمذهب الكاثوليكي يف، و القرآن إىلحقيقة اإلجنيل استنادا 
 ( 63) القرآن "  يفالتناقضات 

تب كواجلزويت بنشر   ينيكانينيالدوم اآلابءأمساء أهل الضالل واحلاقدين على القرآن الكرمي فيقول " وقام عدد من  بدويويضيف 
كتابه " التحصني   يففونس سينا " ، " الم1533كتابه حول اخلداع احملمدي   يفومنهم " دينيس "هامجوا فيها القرآن واإلسالم 

، و"لويس م1606روما  خلادعة حملمدكتابه حبث للرد على األخطاء الرئيسية ا  يف " ترييكرمياات م، "  وجان دي1491 اإلمياين
نية الكنيسة الرومانية اليوان كتابه "  يف، " وميشيل انن"  1543ضد احملمديني ، ابل  كتابه " اإلميان املسيحي احلقيقي  يففييف" 

 (  64 )م. 1680ضد القرآن والقرآنيني دفاعا وبرهاان " ابريس  الشكل واملضمون للدين املسيحي يف
طورة على د الكتب خمن أش جمموعة أخرى إىلجمموعة من الدراسات احلاقدة على القرآن الكرمي ينتقل  بدويوكما ذكر " 
اب " كت  يف(  1700 -1612)واإلسالم ما كتبه " لوودفيجومراش  القران" ولكن أشد الكتب هجوما على  :اإلسالم فيقول

مل"  قام عليها ع اليتية العربوكتب " نللينو " دراسة حول مصادر املخطوطات ، م1698" نشر عام  القرآينعامل النص 
) رواب عن القرآن "أو  يفادة ات اجل" هذا العمل األساس ونقطة االنطالق للدراس بدوي، ويعترب " حول القرآن لودوفيجو مراش"

 (66) ولة " ة الالمعقت الساذج" وهو عمل حافل ابألخطاء واجملادال :هذا العمل بقوله يف"  بدويويطعن الدكتور " (  65
ا املستشرقون هبقام  اليتلقرآن و كل الدراسات املتصلة اب  يفاألعمال الساذجة واحلافلة ابألخطاء تكررت  أن"  بدويويرى " 

 ( 67) رنني التاليني لظهور كتاب " مراشاألوروبيون خالل الق
ذه هلأن الدوافع  إال ثة للقرآنم احلديدراساهت يفوضوعية والدقة العلمية املستشرقون ابمل اهتمام" أنه ابلرغم من  بدويويرى " 

م أدوات فهم د توفرت هللكتاب ق" وبرغم أن هؤالء ا بدوي"  :قلوهبم ضد اإلسالم يقول يفالدراسات كما يرى تضرم ابحلقد 
، اطئةدمي نظرايهتم اخلوا على تقصر م أ، إال أهنتوافر نشر املخطوطات إىل، إضافة األخري حىت يومنا هذاداية القرن اللغات منذ ب

 (  68) " إليهاوا ة توصلطرحوها حول القرآن وطرحوا نتائج زائف اليتمن خالل تصوراهتم الزائفة للقضااي الومهية 
رفة هؤالء معإن : هىو األسباب  بعض إىلكام خاطئة إمنا يعود من أح إليهفيما توصلوا  قني املستشر  "  أخطاءبدويويرجع " 

فع دا، وجود ر عربيةة من مصادملستقاا، نقص معلوماهتم شوهبا الضعفياملستشرقون للغة العربية من الناحية األدبية أو الفنية 
وتقليد وسرقة  لانتحابه  القرآن نتائج خاطئة مثل أن إىلعلى فرضيات خاطئة تؤدى  اعتمادهم، الضغينة واحلقد على اإلسالم

 (  69 )ث ( ، مرجليو إىل، شفجولدتسيهرقام به مستشرقون مثل )معتمدين على تشابه ال أساس له وهذا ما 
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لقرآن اخ ن مؤلفه " اتريمنوعا ما  يتربأ الذي" ونتحفظ نوعا ما فيما يتعلق بنولدكة  :" عن " نولدكة وآراؤه بقوله بدويويدافع " 
 –كتاب " نولدكة بصبح يعرف ية وأ، فطبع الكتاب اثن" يقوم هبذه املهمة إىل" عندما رفض إعادة طبعه اتركا املستشرق " شف

 ( 70)"إىلشف
 ن بعضا من هؤالء" لقد كا يقول يىنهؤالء ابلتبشري والتعصب الد ابرتباطأسباب طعن املستشرقون على القرآن "  بدوي وينهى "

 (  71)  .، وزومير مثلما هو األمر عند " وليم موير املستشرقني مدفوعا ابلتبشري والتعصب املتحفز
د والرد على ميز ابلنقجديد يت " يسلك منهج بدويجند " " أما فيما يتعلق بكتاب " دفاع عن حممد ضد املنتقصني من قدره 

نقف على  حناول أن لكرمياعن الرسول  بدويحجج املستشرقني مفندا هلا وكاشف عن عدم مصداقيتها وقبل أن نعرض لدفاع 
 . ( 72) .نيملستشرقتناوهلا للرد على ا اليتمتابعة حتليله جملموع القضااي  يفجمموعة مالحظات مهمة تساعد 

 :  يليوميكن إجياز هذه املالحظات كما عرضها الدكتور امحد عبد احلليم فيما 
و وه اإلسالميعامل نتمني للاحثني املاحلقيقة كثري من الب يفمشروع يشغل  يفتوجه جديد مل يكن موجود من قبل يتمثل  بدويأخذ 

تتضمن  اليتات و ل واملقدمن األعماخالل جمموعة م، من اإلسالميكل ما كتبه املستشرقون فيما يتعلق ابلدين   يفإعادة النظر 
سمت أت عمالوهذه األ ،ملسيحينيلكتاب اوآابء الكنيسة وا قيلت فيها من املؤرخني اليتاملختلفة  واآلراءمشكلة البحث وأمهيتها 

ثري ك  إىلن ذلك ممكنا كاا كلما   أيض، وإمنا تشريبيان آراء املستشرقني ضد اإلسالمفقط ب فيتكت ال بقدر كبري من التكامل، فهي
خاصة القرآن سالمية و ملصادر اإلأحياان على ا بدوي اعتمادمالحظة  وأيضا، اإلجيابية لبعض هؤالء املستشرقنيمن املواقف 

ظة أن ، وأيضا مالحبيةللغة العر اعلماء و ابلنصوص وكتب املفسرين واملؤرخني  االستشهاد، وأيضا واالستشهاد آبايته وحتليل ألفاظه
لك ، وكذصة اليهوديةاورة خاية اجملالدين ، وعالقة املسلمني ابلطوائفاإلسالم أبوراب وموقف أورواب منهكشفه عن عالقة   بدوي

لغة ل بدويضا استخدام النظر أي ا يلفت، وماالشرتاكية وحقيقة هذه الصلةالصلة بني اإلسالم واملذاهب الغربية خاصة  إىلإشارته 
طا را اترخييا مغلو قدمت تصو  اليتة و لتوضيح حقيقة اآلراء اإلستشراقية املغرض أستخدمها اليتساته و كثري من درا  يفالفرنسية 
ت املستشرقني زيف كتااب هنا كشفأبكتابه " الدفاع عن حممد "   يفحدد مهمته  بدويحممد ، وأخريا نالحظ أن  للنيبوأسطوراي 
البا على غتقوم  ليتاحكامهم ، وأن نقوم أوأن ندحض أكاذيبهم لنا هنا أن نكشف أخطاءهم،ك فقد حاو لولذ"  بدوي، يقول 

سه مفهوم شخصية مؤسو سالم أن يكون لديه عن اإل القارئ غري املسلم إىلأحداث مغلوطة أو انقصة وكل ذلك هبدف توصيل 
 (  73) دقيق وعادل " 
 اإلسالم حممد ون حول نيبوروبيتبناها األ اليتللمفاهيم  " خالل تتبعي مدافعا عن الرسول ضد منتقصيه بدوييقول الدكتور 

نطبق ، وهذا ال يمهمصو ضد خ طاغيم الاملسبقة املتأصلة وحتزهب الذهول من جهلهم املطبق وعدوانيتهم الواضحة وأحكامهم انتابين
كرين املفو ال الدين م ورجفحسب على الشعب اجلاهل والساذج ولكنه ينطبق أيضا على أيضا على أكرب علمائهم وفالسفته

ى ع عشر مل يكن لدقرن الساب الحىتعشر و  األوريب من القرن الثاينشهدت انطالق الفكر  اليتواملؤرخني حىت أنه خالل القرون 
  ( 74)  واملوضوعية عن اإلسالم ومؤسسه " حترى املعرفة احلقة يفاملفكرين الشجاعة من هؤالء  أي

فهم اإلسالم وحقيقته ومل يهتموا ابلبحث عن احلقيقة والدفاع  يفبعض فالسفة الغرب الذين مل يهتموا ببذل اجلهد  بدويويعدد " 
، وال فرنسيس بيكون وال القرن الثالث عشر يفوال روجر بيكون  الربت الكبري وال توماس األكويين " فال بدويعنها ، يقول "
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من هؤالء أن يبذل جهدا لفهم اإلسالم مع أهنم كانوا يعرفون بشكل أو  اول أي، مل حيالقرن السابع عشر يفبسكال وال اسبنيوزا 
 (  75)"مهامجة أرائهم ودينهم يفآبخر الفالسفة والعلماء العرب ومل يدخروا وسعا 

لته من وم نسهمل أبناء جعلى حتا " وقد شهد رينان بدويعن اإلسالم وعن الرسول الكرمي يقول " دفاع رينان  بدويويتبىن " 
ه اتريخ عن حممد ... إن خيا غريباون اتر "رينان " لقد كتب املسيحي :" يقول :قول رينان بقوله بدويوينقل  املستشرقني على حممد،

 لقد وصمه دانيتو اطني له، ه الشيمن الذهب كانت ختبئ، لقد ادعوا أبن حممدا كان يسجد لتمثال ميتلئ ابحلقد والكراهية له
نظر كتاب  يفمد لقد كان حم، و ديقريه مرادفا لكلمة كافرا أو زن، وعند غية اجلحيم، وأصبح اسم حممد عندهارو  يفابإلحلاد 

اه ينا جديدا أمسد فاخرتع ح ابابأن يصب يف، ولصا يسرق اإلبل وكارديناال مل يفلح ر الوسطى اترة ساحرا وأخرى فاجراالعصو 
  ( 76) "  لفظيعةلكل املوبقات وموضوعا لكل احلكاايت ا، وصارت سريته رمزا اإلسالم لينتقم به من أعدائه

يوفان ") ث"  ؤرخ البيزنطي: " املالهمبا ق افرتاءات املستشرقني على الرسول الكرمي وتتبع إدعاءاهتم اترخييا فبدأ بدويلقد عدد " 
، وأيضا ما ذكره م (1124 -م1052، وما ذكره الراهب " " جيوبرت " ) كتابه األحداث التارخيية  يف(  م818-م751

آراء " جاك  ، مثسيحيةمهرطقة  أن اإلسالم ليس إالالعصور الوسطى من خالل آراءه  مسيحيوالراهب " حبريى " حيث استنتج 
 (  77)  وغريه من آراء معادية تنم عن كراهية واحلقد على اإلسالم "( 1264 -1190دى فيرتى " على درب من سبقوه ) 

ومن هذه السنة القرآن و  إىلستندا مموضوعات متعددة ويرد على دعواهم مبعقولية  يفناقشة املستشرقني م إىل"  بدويوينتقل " 
ا صومه وتناول فيهخ مد جتاهسة حم، سياد فيما يتعلق برؤاه للمأل األعلى، وحسية الرسول املفرتى عليها: صدق حمماملوضوعات

 عل منها الشعائرجت اليترمي م، لمسيحاملسيحية على املفهوم القرآين ل ابقالسو  إىل أنتقل، مث حممد واليهود، حممد واملسيحية
ول وتناول هلا من الرس ائيأسيس النهية والتالنظم اإلسالم، مث انتقل بعد ذلك ملناقشة إهلة تعبد، سياسة حممد جتاه العرباملسيحية 

 ( 78)"ئل وخطب الرسولخيية لرسالتار احة ألة نقد الص، والزكاة ( وأخريا تناول مسوالصيام سائل العبادة ) الصالة،فيها كافة م
م اقدة على اإلسالتشرقني احلراء املسفيعدد مواقف وآالرسول املفرتى عليها  موضوع حياة يف اإلسالم " مدافعا عن بدوييقول " 

حياته  –تابه " حممد ك  يفندراي تورأ" و، ياة حممدكتابه ح  يف، و" فرانتس بول " " حياة حممد وثقافته "فيبدأ ب" شربجنر وكتابه 
ء نية تائج خاطئة ولسو ستخلصوا نآن وا" ومن هذا املثال يتضح لنا جبالء كيف أن املستشرقني قد أساؤا فهم القر  :يقول ،ومذهبه

 (  79) فقد حرفوا فهم النصوص الواضحة ال سيما القرآن "
يطفح  الذيتابه كن طوال  بكثري من الصلف كما هو اِلشأ نفس اخلطأ " فرانتس بول " حيث أكد يف" ووقع  بدويويضيف 

 (  80)  "ابلكراهية والتعصب ضد حممد واإلسالم 
فرانتس بول "  "إن كتاب  يرأي"  :هابحلقد والكراهية والتعصب ضد اإلسالم بقول متتلئ اليتمن خالل هذه اآلراء  بدويوخيلص 

 (  81)واإلسالم "  النيبحياة حممد هو أحد أكثر الكتب حقارة عن 
تشرقني اخلاطئة بعض املس أحكام حياول فيه تصحيح الذي، موقفه اجلديد و لكتاابت املستشرقني بدوينالحظ هنا من خالل نقد 

رع وجهل وعدم تجت عن تسن اليتحول اإلسالم والقرآن مبوضوعية وبرؤية منهجية تعتمد على سرد األدلة وتصحيح املفاهيم و 
 يفاجلديد وخاصة  يبدو موقف  تتبنيكذا وه ،والنقدلغة جديدة تتسم ابملناقشة والتحليل  بدوي، نعم يستخدم العربيةلغة دراية ابل

 .يعرف اجملاملة مرحلة حياته املتأخرة من نقد صريح وموقف صلب ال
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 تعقيب

 لدراسة :ااد هذه من خالل إعد إليهاتوصلنا  اليتلإلستشراق ميكن أن نوجز أهم النتائج  بدويمن خالل رؤية 
األساتذة  أئمةعدد من  م1925شأته عام نمنذ  مبا يضم اجلامعة املصرية" بقسم الفلسفة  بدوي" عبد الرمحن  اللتحاقكان   -1

تكوين  يف ( أكرب األثربرلوو ، كويريه  اندره، والكسي، ولوى روجيالفرنسيني الذين توالوا عليه مثل ) الالند، اميل برييه، وابل ريه
 . " ، وكويريهخاصة " الالند  فيالفلس"  بدوي" فكر

 كراوس  ، وابوليونمثل ماسين صائح العلميةمن النوقفوا جبانبه وقدموا له الكثري  الكثري من املستشرقني الذين بدويعاصر  -2
 تشرقني.عة املسموسو  يفتناوله للرتمجة هلم  يفوالتقدير  االحرتام، وظهر هذا فكان حمبا هلم وفخورا هبم

عته كما قدم موسو  يفني راجم املستشرقتاإلستشراق وإمنا قدم لنا مادة علمية من خالل  يفمتخصصة  دراسة بدويمل يقدم  -3
 .هني من قدر ملنتقصاع عن حممد ضد ابعنوان دف الدفاع عن القران ضد منتقديه، والثاين يفلنا كتابني األول 

 يفتبوه من طعون بناء ملا كو  إجيايب نقد ستشرقني بعالقات قوية ووثيقة لذا كان بعيدا عن تقدميبكثري من امل بدويارتبط  -4
 .املرحلة املبكرة من حياته

هم اجلاهل إلسالم فمنملوقفهم من اقا مع اإلسالم وإمنا قام بتصنيفهم وف عدائيموقف  يفكل املستشرقني   بدويمل يضع  -5
 .املكانة العالية م العظيم ذاوالطاعن واحلاقد ومنه

 .إلسالميةكسبا للمكتبة العربية واابلكثري من مؤلفات املستشرقني واعتربها م بدويأشاد  -6
أساس له  به الين على تشايد وسرقة معتمدوتقل انتحالأن القرآن به  إىلبعض املستشرقني الذين ذهبوا  إىلنقده  بدويوجه  -7

 ." نولدكة"م مثلأوا من بعض أعماهلعض اآلخر الذين ترب بظ مع ال، وحتفث (، مرجليو إىل، شفجولدتسيهرمثل ) 
، قصةانغلوطة، أو كشف عن أحداث ماطلة هبدف الللرد على دعاوى املستشرقني  الب  علميإقامة مشروع  يف بدويشرع  -8

 أن يكون لديه عن اإلسالم وشخصية مؤسسه مفهوم دقيق وعادل. إىلغري املسلم  القارئمتكن 
لك لم وذخدمة الع إىلظيمة وهتدف عأبعمال بعض املستشرقني من حتقيق وأتليف ونشر واعترب هذه األعمال  بدويأشاد  -9

 .حكام السابقة املغرضة عن اإلسالمملوضوعيتها ونزعتها العقلية وحتررها من األ
 إىلنقده ، وتوجه بتالدراساشاد ببعض رقني ابملوضوعية والنظرة النقدية، حيث أموسوعة املستش يف بدوياتسم موقف  -10

 . البعض اآلخر مناقشا ومصححا
أو حذف  ليهإوما أضيف  رواته ورواايته وفساد اجلاهليالشعر  انتحال" مع الدكتور طه حسني " على قضية  بدوياتفق "  -11
 . الثاين للهجرةقدمي بني علماء األدب واللغة القدماء منذ القرن  الرأيهذا وأعترب منه 
ه لنا من فيما قدمو  لى فضلهم العظيم، وأثىن عالكشف عن اتريخ العلوم عند العرب يفجبهود املستشرقني  بدويأشاد  -12

جمال  يفخاصة  لألعمااحفظ تلك  يفأعمال مرتمجة ودراسات علمية وجهودهم من تعليقات وإصدار نشرات علمية سامهت 
  ، وأصدرعلم الفلكو لرايضيات ة، واصيدلة والعقاقري، والنبات والفالحيمياء، والطب، وعلم احليوان، والطب البيطري، والالك

 ." الفلسفة والعلوم عند العرب يفكتاب تناول فيه هذه اجلهود وعنون له " دراسات ونصوص 
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لفلسفية  ااملذاهب اد ع إجيم يفة يتنا، وإنكار الذاتيية تنكر الذاتية إذا أشد اإلنكارقوله أن الروح اإلسالم بدوي يؤخذ علىى -13
ستقل ت اليتات األخرى ، أو الذو خلارجيةاموقفها إبزاء الطبيعة  يفليس إال التعبري عن الذات  في، ألن املذهب الفلسكل املنافاة

 .نفسها عنها وتكون كياهنا إبزائهاهى ب
ومل  ن تنتج فلسفة بلأذه الروح قدر هلهلذا مل يو الفلسفة منافية لطبيعة الروح اإلسالمية  : أناملستشرقني بقوله بدوي اتبع -14

 حد من املشتغلنيكن عند وا، ومل يهي تعلقت بظواهرها، وإمنا لباهبا إىل، وأن تنفذ ع أن تفهم روح الفلسفة اليواننيةتستط
 .سلمني روح فلسفية ابملعىن الصحيحابلفلسفة اليواننية من امل
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 هوامش البحث
 اركب  رسائل ،م1940عام  الميةاإلس احلضارة يف اليوانين الرتاث شة،تني عن بكتابه م1939عام  " ابلتأليف بدوي* بدأ " 

شوبنهور  ،م1941ر اشبنجل اتريخ، نو د العرب عند والعلوم الفلسفة يف ونصوص دراسات ،م1940عام  املستشرقيني
 اتريخ من ،م1945عام ي الوجود الزمان ،م1943 اليوانين الفكر ربيع ،م1943 وأرسطو ،م1943 أفالطون ،م1942
 شخصيات ،م1947عام لعريب ا الفكر يف والوجودية اإلنسانية ،م1947عام  العرب عند أرسطو ،م1945اإلسالم  يف اإلحلاد

 العربية احلضارة روح ،م1949عام  صوفية شطحات ،م1948م أ‘العدوية  رابعة ،م1947عام  ودراسة ترمجة اإلسالم يف قلقة
وحتقيق  ترمجة إلسالما يف الكامل اإلنسان ،م11952، م1949عام جزأين  يف أرسطو ،منطق م،1949عام  ودراسة ترمجة

العربية  يف رسطوأ خمطوطات ،م1959ألرسطو  اخلطابة ،م1953عام  وحتقيق ودراسة ترمجة ألرسطو الشعر م،1950
 ،م1962عام الرايضي الصوري و  املنطق ،م1961عام الغزايل  مؤلفات ،م1961الوجودية  الفلسفة يف دراسات ،م1960
 العلمي البحث مناهج ،م1963عام التارخيي  النقد ،م1962عام  خلدون ابن ،مؤلفات م1962عام  الوسطى العصور فلسفة
 األوريب الفكر تكوين يف العرب دور ،م1965عام  ترمجة لسارتر والعدم الوجود ،م1964 للغزايل الباطنية فضائح ،م1963عام 
 الفلسفة وتيارات مصادر ،م1966، م1965عام جزأين  ألرسطو الطبيعة ،م1965عام  األملانية: شلنج ،املثاليةم1965عام 

 الفرق ،م1969 عام القورينائية املدرسة ،م1967عام  ترمجة ألسينبالثيوسعريب  ابن ،م1964عام  ترمجة فرنسا، يف املعاصرة
جزأين  اإلسالميني  مذاهب ،م1971عام  اليواننية يف مفقودة أرسطو على روحش ،م1969عام األفريقي  الشمال يفاإلسالمية 

عام اإلسالمي  تصوفال اتريخ ،م1975عام  النظرية األخالق ،م1975الفلسفة  إىل جديد مدخل ،م1073، م1971عام 
 القانون فلسفة ،م1977ماخوس  نيقوإلى األخالق ،م1977ألرسطو  احليوان طباع ،م1976عام  كانط  إمانويل ،م1975

 ترمجة ،ألرسطو اخلطابة ،م1980عام  هيغل ،حياةم1980عام  كانط  عند والرتبية الدين فلسفة ،م1979كانط   عند والسياسة
ع عن القرآن وله أيضا دفا  ،م1984الفلسفية  املوسوعة ،م1980وتقدمي  ترمجة لشفيتسر احلضارةفلسفة  ،م1980عام  وشرح

 ذلك يف .يراجع .م1993املستشرقيني  موسوعة ،م1990مد ضد املنتقصني من قدره ، دفاع عن حمم1990ضد منتقديه 
 .بعدها وما 384ص  ،م2008.  عمان،  العريب الفكر أعالم موسوعة 3أبودية . ط أيوب

 111املستشرقني. ص . موسوعةبدويعبد الرمحن (  1) 
 ،الصفحة املصدر. نفس ( نفس 2) 
 138. ص نفس املصدر(  3) 
 144. ص نفس املصدر(  4)

 107. ص نفس املصدر( 5) 
 108املصدر. ص  ( نفس 6) 
 43. ص نفس املصدر (  7) 
 282. ص نفس املصدر(  8) 
 نفس الصفحة. نفس املصدر (  9) 
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 614املصدر. ص  ( نفس10) 
 526املصدر. ص  ( نفس 11) 
 42. صنفس املصدر (  12) 
 بعدها وما 259. ص نفس املصدر (  13) 
 بعدها وما 263. صنفس املصدر (  14) 
 497املصدر.  ( نفس 15) 
 316. ص نفس املصدر (  16) 
 316املصدر. ص  ( نفس 17) 
والتوزيع،  للنشر قافةالث دار قاهرة،الوجودية. ال بدوي فلسفة يف اإلستشراقية األصول والصدى . الصوتعبد احلليم ( امحد 18) 

 .بعدها وما 17. ص م1990
، لنهضة املصريةا، مكتبة ر املستشرقنيسالمية، دراسات لكبااإل احلضارة يف اليوانين . الرتاث بدويعبد الرمحن القاهرة  ( 19) 

 .11ص ،م1940
 315. ص  موسوعة املستشرقني ( 20) 
 الصفحة  املصدر. نفس ( نفس 21) 
 31املصدر . ص  ( نفس 22) 
 31املصدر . ص  ( نفس 23) 
 الصفحة نفس املصدر. ( نفس 24) 
 47املصدر. ص  ( نفس 25) 
 الصفحة املصدر. نفس ( نفس 26) 
 244املصدر. ص  ( نفس 27) 
 الصفحة املصدر. نفس ( نفس 28) 
 بعدها وما  202املصدر. ص  ( نفس 29) 
 114املصدر. ص  ( نفس 30) 
 7-5. ص م1990اإلسالمية،  املنارة مكتبة والسنة. الكويت، . املستشرقونفياملرص ( سعد 31) 
 القرآن يةكل  قرآنية. طنطا،ال القراءات على مطاعنه يف جولدتسيهر اليهودي املستشرق على جبل . الرد حسن ( حممد 32) 

 بعدها وما 5. ص م2002األزهر،  جامعة الكرمي،
 113املستشرقني . ص ( موسوعة 33) 
 114املصدر. ص  ( نفس 34) 
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، املصرية ضةالنه كتبةم . القاهرة،املستشرقني لكبار دراسات اإلسالمية احلضارة يفاليوانين  . الرتاثبدويعبد الرمحن (  35) 
 بعدها وما 22. ص 1940

 496. ص موسوعة املستشرقني(  36) 
 504املصدر. ص  ( نفس 37) 
 587املصدر. ص ( نفس 38) 
 546 ص. املستشرقني ( موسوعة 39) 
 17ص  .م1993، اإلسالمي اثالرت  ،مكتبة وحضارة. القاهرة ودولة دينالغريب  الفكر يف . اإلسالمعبد الوهاب ( امحد40) 
 5. صم1979، لمالينيل العلم دار بريوت، اجلاهلي،  الشعر صحة حول املستشرقني . دراساتبدويعبد الرمحن (  41) 
 6املصدر. ص  ( نفس 42) 
 11املصدر. ص  ( نفس 43) 
 11ص املصدر.  ( نفس 44) 
   13املصدر . ص نفس ( 45)  

 39. صم2012، يهنداو  مؤسسة . القاهرة،اجلاهلي الشعر يفكتاب "   حسني. نقض اخلضر حممد مثال ( انظر 46) 
 538. ص موسوعة املستشرقني (  47) 
 126املصدر. ص  ( نفس 48) 
 98املصدر. ص  ( نفس 49) 
 529. ص  املصدر ( نفس 50) 
 483املصدر. ص  ( نفس 51) 
والتوزيع،  شرللن لثقافةا دار قاهرة،الوجودية. ال بدوي فلسفة يف االستشراقيةاألصول  والصدى . الصوتعبد احلليم امحد ( 52) 

 بعدها وما 30. ص م1990
 313املستشرقني. ص  . موسوعةبدويعبد الرمحن (  53) 
 9. صم1940القاهرة،  ني،املستشرق لكبار دراسات اإلسالمية احلضارة يفاليوانين  . الرتاث بدويعبد الرمحن (  54) 
 31سابق. ص  والصدى. مرجع . الصوتعبد احلليم ( امحد 55) 
 13ص. املصدر ( نفس 56) 
 14املصدر. ص ( نفس 57) 
عبد  أمحد ،212ص للنشر، امليةالع الدار ،جاد هللا كمال  ترمجة ،منتقديه  ضد القرآن عن . دفاع بدويعبد الرمحن (  58) 

 122ص  .ه2018، شردراسات استشراقية، العدد الثالث ع اآلخر،  يفالذات  ،من املستشرقني بدويموقف . احلليم
نقد . و  عرض املذاهب اسةدر  يف ومنهجه فيالفلس ومذهبه بدويعبد الرمحن الغامدى.  حممد بن حممدعبد القادر (  59) 

 بعدها وما 9. صم2017القرى،  أم جامعة السعودية، اململكة
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 العاملية الدار ،هللا جاد كمال  رمجةت ،منتقديه ضد القرآن عن . الدفاعبدوي الرمحن عبد نظروا الصفحة، املرجع. نفس ( نفس60) 
 199. ص م2003، والنش للكتب

 م.1999 والنشر، تبللك العاملية دارال هللا. القاهرة، جاد كمال  ترمجة منتقديه، ضد القران عن . دفاعبدوي الرمحن ( عبد 61) 
 بعدها وما 4ص
  4ص  املصدر. ( نفس 62) 
 5. ص املصدر ( نفس 63) 
 6املصدر. ص  ( نفس 64) 
 6املصدر. ص ( نفس 65) 
 6صاملصدر.  ( نفس 66) 
 6صاملصدر.  ( نفس 67) 
 7املصدر. ص ( نفس 68) 
 7 ص. املصدر ( نفس 69) 
 7ص املصدر.  ( نفس 70) 
 7ص املصدر.  ( نفس 71) 
 123، مرجع سابق . صاآلخر يف الذات املستشرقني من بدوي عطية. موقف احلليم عبد ( امحد 72) 
والنشر،  للكتب مليةالعا الدار قاهرة،هللا. ال جاد كمال  ترمجة قدره، من املنتقصني ضد حممد عن . دفاع بدوي الرمحن ( عبد 73) 

 4ص م. 1999
 5السابق. ص ( املصدر 74) 
 5ص .املصدر ( نفس 75) 
 6-5املصدر. ص نفس(  76)  

 بعدها وما 6السابق. ص املصدر(  77) 
 193املصدر. ص  ( نفس 78) 
 71املصدر. ص  ( نفس 79) 
 71ص املصدر.  ( نفس 80) 
 71املصدر. ص ( نفس 81) 

 

 

  


