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 مدارس االستشراق

 : ةالفرنسیفي المدرسة  أعالم المستشرقین

  : ) م1838-م� Silvester de Sacy  ) : (1758   ( سلڤس���ده�سا���ــــــ��1
�و�علم�  ،� �بار�س ��� ��ولد �القس�اللغة �م��م �القساوسة �ع����عض �واليونانية�ثم�درس الالتي�ية

كتبة�املعمل�����شر�املخطوطات�الشرقية����. مور�و�ب�بارتارو،�ثم�درس�العر�ية�والفارسية�وال��كية

�و  ،� �بار�س �بحوثالوطنية �العرب�كث��ة لھ ��حول �العر�ية �وآدا���واللغة �وقام �من��قيقتحب ا عدد

  . .املخطوطات

� �عام �ا��ية �الشرقية �اللغات �مدرسة ��� �العر�ية �للغة �أستاذا �1795ع�ن �م �ثم ، 
ً
�مديرا   أصبح

فم�و 1833لمدرسة�عام�ل
ّ
����النحو خالل��ذه�الف��ة�� أل

ً
اللغة�ترجم�إ����وقواعد�اللغة�العر�ية،�كتابا

   ركيةا�نجل��ية�والدنمو��ملانية

�ل�ا�عام��أ�ش�توعندما��
ً
  :  ومن�ا�تماماتھ. م1822ا��معية��سيو�ة�انتخب�رئ�سا

ـــــ�فضية� ����جزأين�:  " الدروز" ــ
ً
  .���دراس��ا��ألف�كتابا

ــ� ـــ   . �ورو�ية�و�قول �الدول  مختلفاملس�شرق�ن�من��م�ّ� فر�سا����ع�ده��جعل�من ــ

ــ��قد  ــ   . عصرذا�ال�����فر�سية�����عامة�بم��ة��س�شراق�تمّ��  ــ

� �الفر�سية �ا���ومة �مع �سا��� �دي �عمل �وج�ش�ا �البيانات �ترجم �ا��زائر�و�و�الذي �احتالل إ����عند

1.م1797 صر�عامملعند�احتالل�نابليون��وقد�قام�بالعمل�نفسھ��ال����شرت�اللغة�العر�ية�
   

و���من�أش�ر�مدارس��س�شراق�العال����مدرسة��س�شراق�الفر����ع��� دي�سا����أشرف�

   . 2م1795مدرسة�اللغات�الشرقية�سنة�خاصة��عد�فتح�

د�� . ولم�يكن�املس�شرقون����أول��مر�متخّصص�ن�وإنما��انوا�يكتبون�����ل�املجاالت�دون�تردُّ

� ��عّددت �دي املس�شرق  ا�تماماتلقد �والتار�خ��سا����سلفس�� �وآدا��ا �العر�ية �اللغة ��� فكتب

� �وغ���ا �ا. وا��غرافيا �الفر�سية�ع����س�شراق �البصمات �طغت �وكر��ا�ألورو�ي�وقد د�ا  عامة�ل�شدُّ

ب�الدي���احتالل�ا��زائر��وكث���من� لإلسالم�واملسلم�ن����ذلك�العصر�ومن�نتائج��ذه�الكرا�ية�والتعصُّ

�و�م ��سالمية �البلدان �ذلك ��� �الفر�سي�ن �الدراسات�. جية ��� ��نضباط �العصر��عدم �تمّ����ذا وقد

                                                
�ترجمة:ينظر�- 1 �؛ �و��شاء �السلطة �املعرفة، �سعيد؛�س�شراق �ب��وت�: إدوارد �العر�ية ��بحاث �؛مؤّسسة �أبو�ديب كمال

  .115،�ص�2003؛سنة�5؛ط
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و�قية�املس�شرق�ن�غمار�الكتابة�����ل�ما��دي�سا���والبحث��و�بتعاد�عن�الّتخّصص�والّدقة�فخاض�

   . 3يخّص��سالم�واملسلم�ن�واللغة�العر�ية�والقرآن�وا��ديث�النبوي�الشر�ف��بحقٍد�وانتقام

ب� ،�حيث�اصطحب��ا��ملة�الفر�سية�ع���مصر � �س�شراق�الفر�����وقد��ان�من�فرط���عصُّ

إل��ار�مصر�واملسلم�ن�عامة��بالتطّور���املجاالتواملتخصص�ن�����مختلف���من�العلماء�نابليون�ج�شا

ف�
ُّ
���وصف��كتاب�كب�� �ا��ملة،�وقد�نتج�عن��ذه���املجتمعات��سالميةالغر�ي�املسي����وإلظ�ار�تخل

�عد���س�شراق�الفر����نفوذ��استمر �ولم�ي�تھ�عمل�املس�شرق�ن�ب��اية�ا��ملة�الفر�سية�،�بل. مصر�

إ����البعثات�العلميةاعتالء�محمد�ع����السلطة����مصر�؛�و�ان�أول�عمل�قام�بھ��ذا��خ����إرسال�

� � �إشراف �تحت �جومارفر�سا �إ��.  4املس�شرق �العلمية �البعثات �عدوى ��وتفّشت �فقامت � تركيا�فر�سا

� �وإيران �مماثلةبإرسال �العلمية�،��عثات �البعثات �عن �كتابھ ��� �الصباغ �محمد �فر�سا��و�قول إ��

ْت���ورو�يةا��أّن�فر�سا���عت���أو���الّدول�ومخاطر�
ّ
و�سامحت����ان�شار��العلمانية�من���حياةال���تب�

  .أك���من�الدول��خرى��الفساد��خال��

�والعلماء� �املفكر�ن �من �تيار �ظ�ور ��سالمي �العالم ��� �لالس�شراق �العقدية ��ثار �أبرز من

و�و��.العلمانيةما�ُعِرف�ب�أو��  ا��ياة�الدولة�وعن�بفصل�الدين�عن�وعامة�الناس�ينادون �والسياسي�ن

فظ�ر�التنو�ر�م�تقدم�م�و ��ض��تمرُّد�ع���الّدين�املسي���املحرَّف�عند�م��حيث��انت�الكن�سة���عيق�

�التحر�فات��الشعائر�التعبديةفطالبوا�بالفصل�وحصروا�الدين����
ّ
ألن�أورو�ا�لم��عرف�من�املسيحية�إال

�ا��رب، ��ذه �الفر�سية�أوّج�ا�و�لغت �الثورة ��.�� اغيقول �الصبَّ �محمد �الطلبة��(( : الشيخ �إفساد إنَّ

يكن�ليتحقق����بـلد�من�البالد��ورو�ية�كما��ان�يمكن�أن�يتحقق����فر�سا�ال���خرجت��املبعوث�ن�لم

                                                
  ) 9،10السامرا�ي،�الف�رس�الوصفي�للم�شورات��س�شراقية�،ص�(-  3

 .. با��رائط�  وم�ندس عالم�آثارو � فر����  مس�شرق :  ) م�Edme François Jomard:  1777  - 1862 (آدم�فرا�سوا�جومار�-4 

Marefa.org   

أشرف�ع���البعثة�ال��بو�ة�والثقافية�ال���. نابليون  الذي�أ�شأه�املصر�اتو�ان�عضوا����مع�د� وصف�مصر و�ان�محررا�لكتاب

�قبل �من �مصر �من �ع�� أرسلت ���. محمد ��عليمھ �مازار�ن تلقى �ل��سور   ،�وليج �الوطنية ومدرسة� والطرق  واملدرسة

�.التطبيقية  الفنون  �ذلك ��عد �الوطنيةب  وع�ن �ال��مة.ببار�س� املكتبة �السياحية �مصر��شر�املعالم �مصر(�� و�ان�.)وصف

  )." 1801-1798(وسور�ا ا��ملة�الفر�سية�ع���مصر تال���رافق ��نة�العلوم�والفنون  ،��1802عام�عضوا�بمرسوم�من�نابليون�

و�ان�مشار�ا����منح��من�خالل�عضو�تھ����املجتمع، ]8[.���بار�س  رافيةل��معية�ا��غ �ان�واحدا�من��عضاء�املؤسس�ن�جومار 

�الفر����، ��اييھ  املستكشف �ر��يھ �وقدر�ا �ا��ائزة �تمبكتو�10,000، �من ��عود �أورو�ي �أول �ل�ونھ ���،�. فرنك �سا�م �و�أيضا

،�وقد�1830ال����شرت����عام�... حساب��ا����عد�العودة�من�أسفاره،�يوميات�رحلة�إ���تمبكتو�وج�ن����وسط�أفر�قيا،��تنظيم

�تمبكتو  تمت�ترجمتھ�إ���اللغة��نجل��ية�كما��شرت �إ�� �أفر�قيا �خالل�وسط �إ���; للسفر�ات�من �الك��ى، وع���ال��راء

 و�كي�يديا،�املوسوعة�ا��رة�عن� ./املغرب
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من�أجل�ذلك�…من�الثورة�الفر�سية�و����سبح����بحور�من�الفو����ا��لقية�والفكر�ة�و�جتماعية�

   )).  فانطلقت��ذه�البعثات�من�تركيا�ومن�مصر�ومن�إيران�ومن�املغرب.  �انت�فر�سا�محل�البعثـات

  : )م1962-مLouis Massingon )1883  ـــ�لوي�ماس�يون �2
� �ع�� �وحصل �بار�س ��� �بحث�ش�ادةولد ��� �العليا ��ھالدراسات �ع�� �حصل �كما �املغرب، ����عن �ش�ادة

� �ا��ية �الشرقية �اللغات �مدرسة �من �العر�ية �وعامية(اللغة �العر�ية��زار��و .  )فص�� �البلدان �من عددا

  :و�سالمية�م��ا�

ــ��1  ــ دت �اا��زائر�وف��ــ
ّ
  .و���شاتيليھ  وآس�ن�بالثيوس جولدز��ر:   كبار�املس�شرق�ن�مثلبب�نھ��تھالصل�توط

  عن�املغرب�ھالدراسات�العليا����بحث�ش�ادة نال ف��ا�:  املغربـ�ــــ��2  

  3�� ــ ،ثم�عاد�إل��ا�) م1908- م1907( ���الف��ةالتحق�باملع�د�الفر�����لآلثار�الشرقية����القا�رة�:  مصرــ

�1909 سنة �و م
ً
��ز�ر�مرتديا �دروس �العر�ية�.  �ز�ري �اللباسحضر��عض �البلدان �من وزار�عددا

  .وغ���ا���وتركيا  ولبنان القدسو�ا���از : و�سالمية�م��ا�

����كر�����جتماع��سالمي����مع�د�فر�سا�
ً
وأصبح�أستاذ�كر����) م1924-م1919(عمل�معيدا

�للدراسات����املدرسة�العلمية�العليا�ح���تقاعده�عام�ثم��) م1926(
ً
قد�اش��ر�ماس�يون�و �.م1954مديرا

   5.  با�تمامھ�بالتصوف��سالمي

�و  ��ك������صية � �ا�تمامھ  �ان
َّ

�ديوان�جا��ال �حّقق �للدكتوراه��)الطواس�ن( ھحيث �رسالتھ و�انت

ألف�صفحة��أك���من� ��م�����كتاب���جزأين�وقد��شرت����) فآالم�ا��الج�ش�يد�التصوُّ (�عنوان�

 لو�س�ماس�يون ف�عن�رِ ،�وعُ أيضا��عولھ�ا�تمام�بالشيعة�وال�شيُّ ) ترجم�الكتاب�إ���اللغة��نجل��ية(

��ستعمار بح�وم�عالقاتھ �وتقديم�ات �املستعمرات��الفر���� �بوزارة �مس�شارا ��ان �حيث ،� �ل�ا خدماتھ

  .الفر�سية�لشؤون�شمال�إفر�قيا��

   :)م1973-مR.L. Blacher )1900 ر�ج�س�بالشيھـــــ��3

�الدار�البيضاء ��� �الثانوي �التعليم �وتلقى �بار�س ��� ��ولد �با��زائر ، ��داب ��لية �من �وتخرج

� �العاصمة �يوسف�و ، �موالي �مع�د ��� �العر�ية �اللغة �أستاذ �م��ا �العلمية �املناصب �من �العديد تو��

��بالر�اط، �العليا �املغر�ية �الدراسات ����)م1935-م1924(ومدير�مع�د �العر�ي ��دب �كر��� �وأستاذ ،

ن�مدرسة�اللغات�الشرقية�ا��ية�ببار�س�و  ����السور�ون�ثم�مدير�مدرسة�الدراسات�ُعّ�ِ
ً
�محاضرا

ً
أستاذا

  .العليا�والعلمية،�ثم�أستاذ�اللغة�العر�ية�وحضار��ا����بار�س

                                                
  15،ص��1408،�،�السعودية�السامرا�ي،�الف�رس�الوصفي�للم�شورات��س�شراقية����جامعة��مام - 5
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� ��أعمالھمن �ملعا�ي �وكتابھترجمتھ �الكر�م �العر�ي(القرآن ��دب �إ���،جزأين ��) تار�خ ترجمھ

�الكيال�ي العر�ية �كتاب 6. ابرا�يم �املتن��( ولھ ��د�ي: أبو�الطيب �التار�خ ��� �ترجمةدراسة ابرا�يم�: ؛

  م��1985الكيال�ي،�عن�دار�الفكر�بدمشق�سنة�

   : )ببار�س�2004ماي��23 – مرسيليةب مMaxim Rodinson  ()1915(مكسيم�رود�سون ـــــــ� 4

  ) Mahomet .7( م��د،ف�و�الذي�يصّرح�بذلك����مقّدمة�كتابھ�مس�شرق���ودي�فر����� 

م،وحصل�ع���الدكتوراه�����داب�ثم�ع���ش�ادة�من�املدرسة�الوطنية�1915يناير��26ولد����بار�س����

�العليا �العلمية �واملدرسة �ا��ية �الشرقية �سور�ا��.للغات �من ��ل ��� �العلمية �املناصب �من �العديد تو��

تو���منصب�مدير�الدراسات����املدرسة�و ،����ذه�البلدانالتا�عة�ل���ومة�الفر�سية��ولبنان����املعا�د

� �ثم �واللغو�ة �التار�خية �العلوم �قسم �العليا �للدراسات �العلمية
ً
�أستاذا �ف��ا

ً
�محاضرا العلوم��قسم��

  . و�ية�وسمة�وا��وائز�من�ا���ات�العلمية�الفر�سة�و�ور  من نال�العديدو �قتصادية�و�جتماعية،

كتاب�و�) Mahomet .8(  محمدكتاب�و �.  جاذبية��سالمكتاب�و . �سالم�والرأسماليةكتاب�: ھؤلفاتممن�و 

  .ولھ�العديد�من�الدراسات�التار�خية�والتار�خ��قتصادي�للعالم��سالمي�. إسرائيل�والرفض�العر�ي

�و  �الفر�سي�ن �املس�شرق�ن �ر�موند :من �الو و  9أندر�ھ ��ا�ن 10ستو ���ي الب��ي�ي��املس�شرق و     11و�لود

 .وغ���م �ب�الما�س �صل�الفر�����ا���سية

                                                
  .  م1986طبعة�الدار�التو�سية�لل�شر�بتو�س�،�واملؤّسسة�الوطنية�للكتاب�با��زائر�،�سنة��ومن�طبعاتھ  -  6

7 - Maxime Rodenson ;Mahomet ;3em ed.Point, Paris, 1975 ;avant-propos,p15  

  Maxime Rodenson ;Mahomet ;3em ed.Point, Paris, 1975 ;avant-propos,p15 :ينظر��- 8

�ر�مون أ - 9 �دراسات�:2011 ف��اير 18 -- - 1925 وتأ 7 ؛ ANDRÉ RAYMOND) (  ندر�ھ �لھ ،� �فر���� �ومس�شرق �ومؤرخ �عالم

  . Marefa.org: ينظر. ومدينة�القا�رة مصر تار�خية�عديدة����تار�خ

 )  م��Henri Laoust(   )1905 - 1983(املس�شرق�الفر��������ي�الووست� - 10

�بال،� �شارل �الفر���� �املس�شرق �املس�شرق��ألقى �حياة �عن �مداخلة �فر�سا، �بمجمع �ا��ميلة �و�داب �النقوش عضو�أ�اديمية

� �يوم �عقدت �عامة �جلسة ��� ���اديمية �أعضاء �أمام �العلمية �ومس��تھ �الووست ����ي �/10الفر���� �سنة ��ول ،��1986شر�ن

فاتھ�).518-502: حات،�الصف3،�العدد�103،املجلد��1986شرت����مجموعة�تقار�ر�جلسات���اديمية�عن�سنة�(
ّ
 :من�مؤل

��� �والسياسية«ـــــ ��جتماعية �تيمية �ابن �آراء ��� ــ���Essai sur les doctrines socials et politiques d'Ibn Taymia» بحث

  . ���1939القا�رة�سنة� املع�د�الفر�����لآلثار�الشرقية مطبعة

  2؛،�ط1965؛�بار�س؛�سنة��Payotناشر�؛�،�دار��ال) Les Schismes dans I'Islam(ــ��كتاب����شقاقات�����سالم�

�؛ �الغزا�� �عند �السياسة �كتاب �دار�الناشر�) La Politique de Ghazali( ــ ،� ��Guethner؛ �سنة �بار�س �الكتاب�1970؛ ��� ي�ناول

���ال�ولليج�دوفرا�س�خاصة�با�بن�تيمية�،��1974و�انت�دروسھ�لسنة�..  بما����ذلك��السياسة� الغرا��  جوانب�كث��ة�����فكر

عن�دار��شر�الثقافة�باالسكندر�ة�ترجمة�لكتابھ�الكب���عن�ابن�تيمية����مجلدين،�) أر�ع�ن�عاما���عد�أن��انت�قد�صدرت�منذ
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فات�املس�شرق� ــ� 

ّ
  ؛�أندر�ھ�ر�مون من�مؤل

ــ� 1 لطيف�فرج�؛�طبع�بالقا�رة�؛�: ؛�ترجمة�والثا�ي�ا��زء��ول �-ة����القرن�الثامن�عشر�ا��رفيون�والتجار����القا�ر ـ

.     1999والطبعة�الثانية�سنة�.  1973الطبعة��و���سنة�                                       

ــ�2   ـــ ـــ   لطيف�فرج�: ؛�ترجمة��القا�رة�تار�خ�حاضرة  ـــ

ــ��3   ـــ    : واملدن�ال���تناول�ا��ذا�الكتاب���،�لطيف�فرج: ؛ترجمةاملدن�العر�ية�الك��ى����العصر�العثما�ىـــ

 .  القا�رة�وحلب�ودمشق�و�غداد�واملوصل�والقدس�وتو�س�وا��زائر                                                                 

ــ��5 ــ   : ) Charles Pellat( شارل�بيالاملس�شرق�ـ

���مدينة�سوق�أ�راس�والية�قسنطينة�1914 /09/ 28ولد����
1992أكتو�ر���28وتو���يوم��ر�عاء�.  سابقا 12

درس�.  13

 ،�شعبة�الر�اضيات 1932ونال�ش�ادة�الب�الور�ا�سنة�. وا��زائر�العاصمة����مسقط�رأسھ�ثم�بقسنطينة�شارل�بيال 
وأصبح�أستاذا����املدارس�الثانو�ة�). 1935-1933( ،ثم�نال�ش�ادة�ل�سا�س����اللغة�العر�ية�من�جامعة�بوردو�بفر�سا�

� �فر�سا �ثم �. با��زائر�و�املغرب �(  جر�جاسيون ال  نال�درجة  وقد ��ستاذية �الل�)إجازة �العر�ية�� �دكتوراه��.غة �ع�� ثم

ن�مدرسا����  ثم.  مدرسا����مع�د�مراكش�وأصبح. ) 1950 – 1936(  الدولة�����داب�من�جامعة�بار�س لوي��ثانو�ةُعّ�ِ

                                                                                                                                                   
� �و�جتماع"�عنوان �السياسية ��� �تيمية �ابن ��سالم �شيخ �ع���". نظر�ات �العظيم �عبد �محمد ��ستاذ �الكتاب ��ذا �ترجم وقد

�ب�ل ��ستاذ �حل��، �مصطفى �وت��يحية �نقدية ��عليقات �عل��ا �وعلق �القا�رة �بجامعة �دار�العلوم � .ية
ً
�متعاطفا

ً
�عاملا ��ان وقد

�لإلسالم�واملسلم�ن،�وعرف����أوساط��س�شراق��سالمي����فر�سا�باملس�شرق�ا��نب���أو�
ً
،�بل�إل��ابھ�" املتحنبل"ومنصفا

،� �حنبل �ابن �مدرسة �ومع �عامة، ��سالمي �ال��اث �مع ��ح�ام���و�عاطفھ �اس�ناط ��� �وجرأتھ �وفكره �تيمية �ابن ��سالم و�شيخ

 عندكم�تراث�فكري�وفق���عظيم�يفوق�بقيمتھ�العلمية�وا��ضار�ة��ل�(( :وقد�قال�ألحد�أصدقا�ع�العرب�املسلم�ن��. الفق�ية�

 �((:  وقال�لھ��أيضا� . )) ثرواتكم�النفطية�واملالية�
ً
���ل�لنا�كث��ا

ً
�السياسية�و�قتصادية��لو��ان�ابن�تيمية�حيا من�املشكالت

�نظر� �وحسن �وجرأة �وحنكة ��علم �اليوم، �املستعصية �: ينظر�. ))و�جتماعية �ا��رة �املوسوعة �العقيقي�.  و�كي�يديا، و�نجيب

  .؛موسوعة�املس�شرق�ن؛�دار�املعارف�بالقا�رة�

،ودرس�1991عام��تو����ودى�فر����،�و �،مس�شرق����بار�س��1909ف��اير�سنة��Claude Cahen (���26( ولد��لود��ا�ن�- 11 

،�ثم�التحق�بمدرسة�املعلم�ن�العليا،�و�املدرسة�الوطنية�للغات�الشرقية�ا��ية�و��لية��داب����)  (Louis le Grandثانو�ة����

� �الدكتوراه �ش�ادة �ع�� �ثم �التار�خ، ��� ��جر�جاسيون �ش�ادة �ع�� �وحصل �بار�س، ��ا�ن .1940جامعة ��لود �����وع�ن
ً
مدرسا

�����لية��داب��1940و�عد�حصولھ�ع���الدكتوراه�سنة�). 1940ـ��1938() (Rouen ثانو�ة،�ثم����) (Amien ثانو�ة
ً
ع�ن�أستاذا

����السور�ون�)1959ـ��1945(بجامعة�اس��اسبورج�
ً
�قتصاد�والتار�خ��وتو���رئاسة�تحر�ر�مجلة).1979- 1959سنة�(،�ثم�أستاذا

�ل��معية��سيو�ة�1957،سنة�)Journal of the Economic and social history of the Orient (�جتما���للشرق�
ً
،�وصار�رئ�سا

)1974�� �الصلي�ية"  دكتوراهال�موضوع�و�ان .)1985ـ �ا��روب �عصر ��� �سور�ا �" شمال �وعالقا��م�عن الصلي�ي�ن

��واصلو  .املسلم�نب �سنة �ف�شر��� �الصلي�ية، �ا��روب �عن ��و��( ھثبح�1954بحوثھ �الصلی�یة �ا��ملة �إ�� �)مدخل �وشارك ،���

سنة��  كتابھ�الشرق�والغرب�زمن�ا��روب�الصلی�یةو�شر�،�1962و�1955شر�����)تار�خ�ا��روب�الصلی�یة( جما���حول �كتاب

ف�كتاب��سالم�منذ��شوئھ�ح���ظ�ور�السلطة�العثمانية�. 1983
ّ
  و�كي�يديا،�املوسوعة�ا��رة .وال

  353،�ص�1،�ج4العقيقي�؛�املس�شرقون�؛�دار�املعارف�؛�القا�رة�؛�ط�نجيب��- 12

  117:موسوعة�املس�شرق�ن�ص عبد�الرحمن�بدوي�؛ - 13
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�أستاذا����مدرسة�اللغات�الشرقية�ثم� «Louis le Grand» لوجراند َ

مع�د�الدراسات��سالمية�الذي��و�قسم�من��و ُع�ن

  .وانتخب�عضوا����أ�اديمية�النقوش�و�داب�ا��ميلة. جامعة�بار�س،�وأصبح�مديرا�ل�ذا�املع�د�لية��داب����

ِنغال�،�ومور�تانيا،�واملغرب�وتو�س�،� ْرِسل�����عثات�علمية�إللقاء�دروس�ومحاضرات�باللغة�العر�ية����أغل��ا�إ���الّسِ
ُ
وأ

   14. و�ردن�وسور�ا�والعراق�والسعودية��وال�ند�والباكستان

 :    ھمصنفات�ومن�

1� م�1953سنة� ( le milieu basrien et la formation de jahiz) الوسط�البصري�وت�و�ن�ا��احظ  ــــ دَّ
َ
ق

َ
،�و���رسالة�ت

ــ����ا�لنيل�ش�ادة�الدكتورا� ـــ ــ ــ����3 .1961سنة�“ �مامة����مذ�ب�ا��احظ–- 2 .ــ ـــ   1970“ا��احظ�ومذ�ب�ا��وارج  ــ

ــ��4 – ـــ ــ��5 .1974“ ا��احظ�وال�ندــ ـــ   .1970“ النصرانية����نظر�ا��احظـ

  :وقد��شر�مجموعة�من�رسائل�ا��احظ�م��ا�

ــ��1– ـــ ـــ ــ��2 – .1955“ ال��بيع�والتدو�ر“ كتاب� ـ ـــ   .1953“ رسالة����نفي�ال�ش�يھ ـــ

ــــ�1- :م��جمة�إ���الفر�سية�مثل�عض�كتب�ا��احظ�أو� ـــ   .1955و��1951شر�ب�ن�سن���“ كتاب�البخالء ــ

 :م��ا�،كما�أصدر�كتبا�ودراسات�عن�العالم�العر�ي�وعن�اللغة�العر�ية�وآدا��ا�

ــ��1- ـــ ــ��2- .1952سنة�“ اللغة�و�دب�العر�يانــ ـــ ـــ   .1984سنة�“ اللغة�العر�ية�ا��يةـ

ــ��3 – ـــ ��.1974سنة�“ مدخل�إ���اللغة�العر�ية�ا��ديثةـــ ــ ـــ ـــ ��4ـ ــــ ـــ ــــ�5  .1966سنة�“ املوسوعات����العالم�العر�ي ـ ـــ رسالة����ــ

ــ��6 – 1973ا��لم�سنة� ـــ    .1955سنة�“ ديوان�ابن�س�يل��ندل����جمع�و�عليق�بالعر�يةـــ

15. ةوغ���ا�من�املؤلفات�الكث�� 
     

 :املراجع

بال،�ترجمة�الدكتور�إبرا�يم�الكيال�ي،�م�شورات�دار�اليقظة�ا��احظ����البصرة�و�غداد�وسامراء،�للدكتور�شارل� –

 .م1961العر�ية�للتأليف�وال��جمة�وال�شر،�دمشق،�سور�ة،�سنة�

 .�ـ1302الشرح�ا�����ع���بي���املوص��،�للشيخ�أحمد�ال��ب��،�طبع����ب��وت�باملطبعة��دبية�سنة� –

  .م،�م�شورات�مكتبة�و�بة�بالقا�رة1999/�ـ1420املس�شرقون�و�سالم،�ملحمد�قطب،�الطبعة��و��� –

� ــ ـــ �و��شاء؛ترجمةــ �املعرفة،السلطة �سعيد؛�س�شراق �ب��وت�:إدوارد �العر�ية ��بحاث �؛مؤّسسة �ديب �أبو كمال

   2003؛سنة�5؛ط

ــ ـــ اململكة�العر�ية�السعودية،��جامعة��مام،مركز�البحوث�،�السامرا�ي،الف�رس�الوصفي�للم�شورات��س�شراقية��� ــ

 .�ـ��1408

 م1964سنة��3 ط ؛،�،�م�شورات�دار�املعارف�بمصر  املس�شرقون ؛��نجيب�العقيقي�–

 م1993سنة��3ط ؛موسوعة�املس�شرق�ن�،�م�شورات�دار�العلم�للمالي�ن،�ب��وت عبد�الرحمن�بدوي،� –

تحقيق�الدكتور�رمضان�عبد�التواب،�مجلة�مع�د�املخطوطات��لوح�الضبط����علم�حساب�القبط،�البن�املغر�ي، –

 .م1992يناير،�يوليو�/ �ـ1412،�جمادى��خرة،�ذو�ا���ة�36العر�ية،�م�
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