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ملخص: 
ال�رسق  بني  العالقات  واإقامة  الرتجمة،  روح  اإذكاء  يف  بارز  دور  للم�ست�رسقني  كان 
االإ�سالمي  والفتح  �سقلية،  عرب  التجاري  والتبادل  ال�سليبية،  للحروب  والغرب،نتيجة 
لالأندل�س، وامتداد الدولة العثمانية، ففي زمن احلروب ال�سليبية عرفت اأكرب حركة ترجمة 
يف التاريخ على امتداد قرنني من الزمان، نقل فيها معظم الرتاث العربي واأمهات الكتب اإىل 
الغرب مما اأتاح للثقافة العربية اأن تدخل من باب وا�سع ح�سارة الغرب، وترتك اأثرا بارزا 

مهما �ساهم يف رفع املكانة الثقافية والعلمية واحل�سارية للغرب. 
الع�رس  حتى  الوقت  ذلك  منذ  العربي  ال�رسق  بثقافة  امل�ست�رسقني  اهتمام  امتد  وقد 
احلديث، وهذه الدرا�سة تلقي ال�سوء على دور امل�ست�رسقني الفرن�سيني يف نقل الثقافة العربية 
امل�ست�رسقني  نظرة  اإىل  التطرق  ال�سلبية،اأو  اجلوانب  حتليل  على  الوقوف  دون  الغرب،  اإىل 
التي  امل�ساحة  ال�سوء على  تلقي  م�سحية  درا�سة  واالإيجابي، فهي  ال�سلبي  بطرفيها  لل�رسق 
االأول ترجمة امل�سادر  العربية يف ثالثة حماور:  الفرن�سيون للثقافة  اأفردها امل�ست�رسقون 

والكتب العربية، والثاين: درا�سات عن االأدب العربي، والثالث: ترجمة اأعمال اأدبية.
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Abstract:
 The orientalists had a noticeable role in developing the soul of 
translation and establishing relationships between the East and the West 
through the Crusader wars. The orientalists reinforced the trade exchange 
through Sicily and they helped in the Islamic conquest of Al- Andalus and 
the extension of the Ottoman State.
 During the Crusades the greatest translation movement in history 
was known and lasted for two hundred years. Through this translation 
movement, most of the Arab heritage was transmitted to the west. This gave 
the chance to the Arabic culture to enter through a wide door to the western 
civilization. As a result, there was an important effect which contributed to 
highlight the western culture and civilization.
 The interest of the orientalists in the East Arab culture extended 
to the present time. This study sheds some light on the role of the French 
orientalists in the transmission of the Arabic culture to the West. The study 
doesn’t analyze the negative sides or handle the orientalists’ view of the 
East in the negative and positive sides.

 This gave study sheds some light on the scope which the French 
orientalists considered for the Arabic culture through three cores: 

The translation of references and Arabic books,1- 
Studies about the Arabic literature,2- 
Translation of literature works. 3- 
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مقدمة:
من  اإذ  بينها،  فيما  ارتبطت  م�سطلحات  الرحالت،  واأدب  املقارن،  االأدب  و  الرتجمة، 
ال�سعب و�سع حد فا�سل بينها، وقد اأدت هذه امل�سطلحات دورا بارزا يف الك�سف عن تراث 
االأدبية  امل�سطلحات  من  كثري  ظهور  يف  الف�سل  لها  يعود  كما  زالت،  وما  ال�سابقة  االأمم 
املرتبطة بها، كالتوازي والتقاطع والفرانكفونية والتاأثري والتاأثر واملثقافة وغريها، التي 
الذين  والباحثني  الدار�سني  اأمام  املجال  فتح  مما  وتالقيها،  الثقافات  تالقح  يف  اأ�سهمت 

ك�سفوا عن عالقات مهمة ووثيقة بني ثقافات االأمم ال�سابقة واحلالية.
ودور  املقارن  واالأدب  اال�ست�رساق  عن  نتحدث  اأن  بد  ال  الرتجمة  عن  احلديث  وعند 
كافة،  والعلوم  واالأديان  واالأمم  الثقافات  تالقي  يف  وغريهم،  والرحالة  امل�ست�رسقني 
امل�سدر(،  )لغة  االأ�سلي  الن�س  بني  الو�سيط  دور  يوؤدي  م�سرتك،  معريف  حقل  فالرتجمة 
وبني اللغة التي ينتقل اإليها الن�س )لغة الهدف()1(، وهي اأي�سا فعل اإبداعي، ون�ساط لغوي، 
بني  املتبادلة  العالقات  طبيعة  كلها  توؤطرها  اأيديولوجي،  وموقف  ح�سارية،  و�رسورة 

جمتمعي الن�س: املرتجم منه واملرتجم اإليه يف حلظة تاريخية معينة)2(.
اللغوية،  والقدرة  الفكرية  والتوجهات  الثقافة  حتكمهم  اختالفهم،  على  واملرتجمون 
فاملرتجم ال بد له من اأن تتوافر فيه هذه القدرات املختلفة حتى ي�ستطيع اأن يتفهم الن�س 
اأبعاده  يتفهم  اأن  ي�ستطيع  االأ�سلي حتى  الن�س  لغة  يتقن  اأن  له  بد  ال  باأمانة، كما  وينقله 
وموتيفاته ال�سغرية، لكي ينقل اأفكاره العميقة بدقة "وال بد للرتجمان من اأن يكون بيانه 
يف الرتجمة نف�سها، يف وزن عمله يف املعرفة نف�سها، وينبغي اأن يكون اأعلم النا�س باللغة 

املنقولة واملنقول اإليها")3( .
التطورات  الرتجمة حديث قدمي جديد، فكل ع�رس ي�سفي على املرتجم  واحلديث عن 
التي ت�سيب االأمم،فيطال جماالتها املعرفية املختلفة، وهذا يعني اأن تواكب الرتجمة هذه 
التطورات دون اأن تغفل عنها. وقد عرف العرب الرتجمة على امتداد ع�سورهم املختلفة،ففي 
والعلوم، فهو  بالرتجمة  يزيد بن معاوية ت 85هـ(  بن  االأمري )خالد  اعتنى  االأموي  العهد 
كما  ذهب،  اإىل  املعادن  بع�س  حتويل  وحاول  كيمياء،  عامل  كان  خليفة  لكونه  باالإ�سافة 
و�سع ر�سائل عدة يف الكيمياء، ويف عهده ترجم كثري من كتب الطب والنجوم والكيمياء عن 

اليونانية)4( .
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بثالث  منيزها  اأن  ميكن  بحيث  رفيعة،  منزلة  الرتجمة  تبواأت  العبا�سي  الع�رس  ويف 
مراحل: 

الر�سيد  عهد  اإىل  بن حممد ت 158هـ(  اهلل  عبد  )اأبو جعفر  املن�سور  عهد  االأوىل: من 
)هارون بن حممد بن عبد اهلل ت 193هـ( وقد ركزت على الطب وعلم الفلك.

الثانية: خالل خالفة املاأمون )عبد اهلل بن هارون الر�سيد ت 218هـ( من بداية 198هـ 
حتى بداية القرن الرابع الهجري.

اإىل طبقات،  املرتجمون  وقد �سنف  الهجريني،  واخلام�س  الرابع  القرنني  الثالثة: يف 
يف  اليونانية  الكتب  معظم  وترجمت  خا�س،  ب�سكل  اليونانية  الكتب  على  العرب  وانفتح 

خمتلف العلوم املعرفية)5(.
وقد كان للم�ست�رسقني دور بارز يف اإذكاء روح الرتجمة، واإقامة العالقات بني ال�رسق 
– 1184م(، والطرق التجارية عرب �سقلية،  والغرب، من خالل احلروب ال�سليبية )1096 
والفتح االإ�سالمي لالأندل�س )92هـ - 897هـ(، وامتداد الدولة العثمانية )1280-1922 م(، 
امتداد قرنني من  التاريخ على  اأكرب حركة ترجمة يف  ال�سليبية عرفت  ففي زمن احلروب 
اأتاح للثقافة العربية اأن  الزمان، نقل بو�ساطتها معظم الرتاث العربي واأمهات الكتب، مما 
تدخل من باب وا�سع ح�سارة الغرب، وترتك اأثرا بارزا، مما اأ�سهم يف رفع املكانة الثقافية 
والعلمية واحل�سارية للغرب)6(، كما ركزت االإر�ساليات على دور التعليم بن�رس الكتب وعمل 

املطبعات، ون�رس املجالت يف النا�رسة ولبنان)7(.
من  فهي  العاملية،  الثقافية  احلياة  يف  مهما  دورا  توؤدي  الرتجمة  اأ�سبحت  ثم  ومن 
اال�ستغناء  ميكن  ال  التي  املعا�رسة  احلياة  �رسوريات  من  بل  االأدبي،  العمل  �رسوريات 
عنها بعد االنفتاح الكبري بني ال�سعوب، اإذ اأ�سبح العامل قرية �سغرية، اأمام و�سائل االت�سال 
املختلفة، والرتجمة تعد الرابط االأ�سا�س بني اأمم هذه املعمورة التي ت�سل كل بيت واأ�رسة من 
خالل الف�سائيات املختلفة؛ التي تنقل لنا القيم واملعارف املختلفة لالأمم وال�سعوب االأخرى، 
من خالل الرتجمة املبا�رسة، اأو غري املبا�رسة التي تقوم بها تلك الف�سائيات لت�سهل على 
امل�ساهدين معرفة ما يجري من حولهم يف العامل. وتقوم الرتجمة بوظائف عدة، منها نقل 
اللحظة،  اأو  ال�ساعة  لي�ست وليدة  القرون، فهي  املعارف والعلوم والنظريات املختلفة، عرب 
اإنها عملية قدمية عرفتها االأمم املختلفة على مر الع�سور؛ ملا لها من اأهمية ودور بارز يف 

تالقح الثقافات)8( .
ومع بداية ع�رس النه�سة ازداد االهتمام بال�رسق عامة، واأ�سهمت جمموعة من العوامل 
تنمو  كي  االأوروبية،  الدول  يف  اال�ست�رساقية  الدرا�سات  دفع  يف  واالقت�سادية  ال�سيا�سية 
لت�سكل منظومة معرفية ت�سعى خلدمة الغرب يف �سعيه الدءوب الإخ�ساع ال�سعوب امل�سَتعمرة، 
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لذا فاإن هذه املنظومة ال تعك�س حقائق اأو وقائع، بل ت�سور �سورة الغرب وهو يتعامل مع 
نابليون على  االأوروبية)9( وهذا ما عك�سته حملة  املركزية  االأخرى من منظور  احل�سارات 
م�رس )1798- 1801م(، فقدوم امل�ست�رسقني معه، هو حماولة ملعرفة ما يكتنزه ال�رسق 

من قيم ومفاهيم وثقافات. 
اأ�سبح امل�ست�رسقون يتعاملون  الثامن ع�رس،  القرن  ومع تطور مفهوم اال�ست�رساق يف 
مع ال�رسق من زاويتني: �سلبية، وهي النظرة القدمية التي كونتها العقلية الغربية البعيدة عن 
ال�رسق، من خالل بع�س الرحالت التي كان يقوم بها بع�س امل�ست�رسقني من اأمثال اإدوارد لني 
)ت1876م(، وريت�سارد بريتن )ت1890م(، و�سا�سي )ت1838م(، ورينان )ت1892م)10(. 
واإيجابية كما �سورها الدار�سون الذين در�سوا واأقاموا بال�رسق، وعاي�سوه،كما فعل بال�سري 
العرب، من  بالغرب من  اأقام  اأو من  )ت 1973م(،وفي�رس )ت 1949م(، واميكيل وغريهم. 
احللبي  اهلل  فتح  )فرن�سي�س  احللبي  واملرا�س  )رفاعة ت1873م(،  الطهطاوي  رفاعة  اأمثال 
ت1874م(، فقد كانت باري�س بالن�سبة لهم مدينة العلم، واملعرفة، والفن، والتطور، فكتبوا 

الكثري عنها بعد اأن اأقاموا فيها، وكانوا ممن كتبوا عنها)11( .
وقد ات�سعت جماالت اال�ست�رساق، واأخذت ت�سهد انعقاد املوؤمترات الدولية، وقد احت�سنت 
فرن�سا اأولها عام 1873 م. و�سارت بذلك باري�س عا�سمة اال�ست�رساق، واأخ�سع اال�ست�رساق 
لالإمربيالية والعرقية واملارك�سية وغريها، غري اأنه اأ�سبح ميلك منطلقات للبحث، وجمعيات 
علمية وموؤ�س�سات خا�سة، مّنت عدد كرا�سي االأ�ستاذية يف الدرا�سات ال�رسقية عرب عدد من 
اأبرز  االأكادميية )12(. وهذا امليدان من  الدرا�سات  اأتاح جمااًل وا�سًعا لن�رس  ا  الغرب، ممَّ دول 
الذي  امليدان  الأنه  اأغرا�سهم،  اإىل  الو�سول  يف  امل�ست�رسقون  عليها  يعتمد  التي  امليادين 
ي�ستطيعون منه توجيه الباحثني واإخ�ساعهم للمنهج اال�ست�رساقي، �سواء اأكانوا غربيني اأم 
كانوا �رسقيني من طالبي ال�سهادات العليا من العرب وامل�سلمني... ويف هذا املجال ا�ستطاع 
االإ�سالمي حتت املجهر  العربي  الفكر  التا�سع ع�رس، يف و�سع  القرن  بدءا من  امل�ست�رسقون 
لقولبته من جديد، وتكييفه وفًقا لالأهداف اال�ست�رساقية امل�سبقة. كما امتد ن�ساطهم لي�سمل 
اأم يف داخل  اأوروبا  العلمية �سواء يف داخل  جمال املحا�رسات يف اجلامعات واجلمعيات 
الوطن العربي واالإ�سالمي نف�سه، وعمدوا اإىل تاأليف الكتب، واإ�سدار املو�سوعات العلمية كما 
اأ�سدروها،  التي  املجالت  اأبرز  ومن  كبريا،  اعتمادا  العلمية  املجالت  اإ�سدار  على  اعتمدوا 
االأو�سط"، وجملة  ال�رسق  "�سوؤون  ال�رسقية"، وجملة  "الدرا�سات  االآ�سيوية"، وجملة  "املجلة 

"العامل االإ�سالمي")13( .
العربية  اللغة  بدرا�سة  بداأت  فقد  الدرا�سات،  هذه  تناولتها  التي  املو�سوعات  ا  واأمَّ
واالإ�سالم، ثم تو�سعت اإىل درا�سة جميع ديانات ال�رسق وعاداته وجغرافيته وتقاليده واأ�سهر 
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لغاته، ولكن اأهم ما اعتنوا به هو الدرا�سات اخلا�سة باالإ�سالم، واالآداب العربية واحل�سارة 
العربية واالإ�سالمية. وبذلك ن�ساأ من عقيدتهم اجتاه فكري ُيعَنى بدرا�سة احلياة احل�سارية 
لالأمم ال�رسقية عامة، ودرا�سة ح�سارة االإ�سالم والعرب خا�سة )14(. وقد بنى كثري من الدار�سني 
العرب فكرتهم على هذا االجتاه ل�سياغة تعريف وا�سح لال�ست�رساق، فعمر فروخ يذهُب اإىل اأنَّ 
اال�ست�رساق هو اهتمام علماء الغرب بعلوم امل�سلمني وتاريخهم ولغاتهم واآدابهم وعاداتهم 
ومعتقداتهم واأ�ساطريهم)15(، كما حاول كل من: اإدوارد �سعيد)16(، ومالك بن نبي)17(؛ واأحمد 
�سمايلوڤت�س)18(؛ وحممد ح�سني ال�سغري)19(؛ وحممد عبد النبي ح�سن)20(، و�سع تعريف يقرتب 
من التعريف الذي و�سعه القامو�س الفرن�سي الذي حدد مفهومه باأنه جمموعة املعارف التي 
تتعلق بال�سعوب ال�رسقية ولغاتهم وتاريخهم وح�سارتهم، ويف املجاز يعني عندهم تذّوق 

اأ�سياء ال�رسق)21( .

هذه  يف  فاإننا  اأوروبا،  يف  اال�ست�رساقية  املدار�س  رائدة  هي  الفرن�سية  املدر�سة  والأن 
الدرا�سة �سنتعرف اإىل ما قام به امل�ست�رسقون الفرن�سيون من نقل للثقافة العربية اإىل الغرب 
الغربية،  اللغات  اإىل  القدمية  العربية  الكتب  اأمهات  ترجمة  االأول  حماور:  ثالثة  خالل  من 
والثاين: الوقوف على اأهم ما اأجنزه امل�ست�رسقون من درا�سات عن االأدب العربي، والثالث: 

التعرف اإىل ترجمتهم الق�س�س والروايات العربية احلديثة.

أوال: ترمجة املصادر والكتب العربية. 

العالقة بني فرن�سا وال�رسق بداأت منذ عهد قدمي، منذ اأن بدا العرب بغزو مقاطعات منها 
)22(، وازداد وتو�سع يف زمن احلروب ال�سليبية، واإن�ساء طرق التجارة، والرحالت، واحتالل 

واالنتداب  )1869م(،  ال�سوي�س  قناة  وفتح  م�رس،  على  نابليون  وحملة  اإفريقيا،  �سمال 
الفرن�سي على �سوريا ولبنان )1920 – 1949(، واإقامة معاهد واأق�سام للدرا�سات االإ�سالمية 
مدر�سة  اإن�ساء  منذ  الفرن�سية  اال�ست�رساق  مدر�سة  �ساهمت  وقد   .)23( والعربية يف جامعاتها 
اللغات ال�رسقية احلية �سنة 1795م والتي راأ�سها امل�ست�رسق امل�سهور �سلف�سرت دي �سا�سي، 

يف نقل الكثري من الثقافة العربية اإىل اأوروبا.
القرون  منذ  �سعوا  الذين  امل�ست�رسقني  هم  والعالقة،  ال�سالت  هذه  روابط  وكانت 
الو�سطى اإىل نقل الثقافة العربية واالإ�سالمية اإىل اأوروبا، ويف هذا املحور �سنتعرف اإىل اأبرز 

امل�ست�رسقني الذين اأ�سهموا يف ترجمة كثري من امل�سادر واملراجع العربية اإىل الغرب.
اأعماله:  اأهم  PETRUS VENERABILIS. 1 من  1156م(:   –  1092( بطر�س املحرتم 
ترجمة القراآن اإىل الالتينية يف العام 1141، وهي اأول ترجمة اإىل الالتينية للقراآن كله 
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من اللغة العربية، وا�ستمرت معتمدة يف اأوروبا حتى نهاية القرن ال�سابع ع�رس)24( .
القريواين  الأبي زيد  الر�سالة . 2 ترجم   .)1955 -1889( Leon Bercher بر�سيه:  لي�ن 
)عبد اهلل ت 386هـ(؛ وطوق احلمامة البن حزم )اأبو حممد علي بن اأحمد ت456هـ(، اإىل 

اللغة الفرن�سية)25(.
كثريا  ونقل  فيها،  وبرع. 3  العربية  تعلم  دوق،  )1613-1667م(. طبيب   Fattier فاتيه: 
التي ترجمها للفرن�سية: تاريخ ابن مكني )ت  الكتب  اأهم  الفرن�سية، ومن  اللغة  اإىل  منها 
1292م(، وقد ذيله بتاريخ العرب باإ�سبانيا؛ وكتابا علم املنطق و االأمرا�س العقلية البن 
للطغرائي  والرثاء  650هـ(؛  ت  علي  بن  احل�سن  بن  اهلل  عبد  بن  احل�سني  علي  )اأبو  �سينا 

)احل�سني بن علي بن حممد بن عبد ال�سمد ت 515 هـ()26(.
جالن: Antione Gallan )1646-1715(،. 4 م�ست�رسق فرن�سي م�سهور، اأول من ترجم 
األف ليلة وليلة اإىل الفرن�سية، وقد ت�رسف فيها ت�رسفا �سديدا؛ لكن بلغة جميلة، وتكييف 
للن�س االأ�سلي، بحيث يتالءم مع الذوق االأوروبي.ثم ترجمها اإىل االإجنليزية واالأملانية، 

والدمنركية؛ كما ترجم اأمثال لقمان بن ياعور)27( .
، ترجم اإىل الالتينية كتاب تقومي  جان جانييه: jean Gagnier )1670 – 1740م(. 5

البلدان، الأبي الفداء )ت732هـ()28( .
اللغات  مدر�سة  يف  ال�رسقية. 6  اللغات  اأ�ستاذ  – 1824م(   17763(  Langlès لجنل�س: 
ال�رسقية بباري�س )تاأ�س�ست عام 1802م(، ترجم عام 1787، تاريخ تيمور لنك )ت 807هـ(، 
البن  االأم�سار  عجائب  يف  االأزهار  ون�سق  1813؛  �سنة  وليلة  ليلة  األف  من  وق�سم 

اإيا�س)حممد بن اأحمد ت 930 هـ( �سنة 1807)29(.
التي  جان جاك دي بر�سفال: Caussin de Perceval )1759 – 1835م( من اأهم الكتب . 7
ترجمها، تاريخ �سقلية للنويري )�سهاب الدين اأحمد بن عبد الوهاب بن حممد ت 733هـ( 
عبد  �سعيد  اأبي  بن  علي  احل�سن  )اأبو  يون�س  احلاكمي البن  الكبري  والزيج  �سنة 1802م؛ 
الرحمن بن اأحمد بن يون�س بن عبد االأعلى ال�سديف امل�رسي ت 399هـ( عام 1806م؛ 
ال�سماوية  واأدواتهم وطرقهم، وال�سور  العرب  الهيئة عند  واأ�سانيد عن علماء  وحوا�سي 
لل�سويف؛ وجزء من األف ليلة وليلة 1806م؛ واأمثال لقمان 1818؛ ومقامات احلريري 
)ت  القي�س  امرئ  �سنة 1819م؛ و�رسح معلقة  بن علي ت516هـ(  القا�سم  )اأبو حممد، 
544م( للزوزين )اأبو عبد اهلل ح�سني بن اأحمد بن ح�سني )ت 486هـ( يف العام 1819؛ 
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و�سورة الفاحتة 1820م)30(.
مدر�سة  يف  العربية  اللغة  اأ�ستاذ   ) 8 .1838  –  1758(  De Sacy �سا�سي:  دي  البارون 
منها:  845هـ(  ت  علي،  بن  )اأحمد  املقريزي  اأعمال  من  كثريا  ترجم  ال�رسقية.  اللغات 
نبذة عن العقود يف اأمور النقود )1796م(، و تلخي�س كتاب اخلطط �سنة 1797، وجزٌء 
من ك�سف املمالك واالأوزان واملكاييل الر�سمية يف االإ�سالم. كما ترجم احلمام الزاجل 
مليخائيل ال�سباغ )ت1816م( يف العام 1805م؛ ومقامات بديع الزمان الهمذاين ت 
398هـ(؛ والربدة للبو�سريي )ت 696هـ(، و اأ�سل االأدب اجلاهلي عند العرب؛ وكليلة 
ودمنة يف �ستة ع�رس بابا ومقدمة يف اأ�سل الكتاب ومرتجميه؛ و معلقة لبيد )ت 661 م( 
يف العام 1816م؛ ومقامات احلريري �سنة 1812م، مذيلة ب�رسح بالعربية؛ ويف التاريخ 
ترجم وحقق االإفادة واالعتبار مبا يف م�رس من االآثار ملوفق الدين عبد اللطيف البغدادي 
)ت 629هـ( �سنة 1810م. ويف ال�سعر ترجم كثريا من الق�سائد العربية مثل ق�سيدة لبيد، 
التي مطلعها: ودع هريرة، وخمتارات  قي�س ت 628م(  بن  )ميمون  االأع�سى  وق�سيدة 
األفية ابن مالك )ت672هـ( يف العام  من �سعر ابن الفار�س؛ ويف النحو ترجم و�رسح 
1833م. واألف كتابا يف النحو العربي يف جملدين ليدر�س يف مدر�سة اللغات ال�رسقية 

�سنة 1819م)31(.
اللغوي الفرن�سي، ترجم م�سنفات  كاترمري: Quatremere )1782 – 1852( ع�سو املجمع . 9
امليداين )اأبو الف�سل اأحمد بن حممد الني�سابوري ت 518هـ( يف العام 1828م؛ و ال�سلوك 
ملعرفة دول امللوك للمقريزي يف اأربعة اأجزاء )1845م(؛ وتقومي البلدان الأبي الفداء يف 
العام 1840م؛ ومقدمة ابن خلدون )عبد الرحمن بن حممد ت 808هـ(. كما �سنف كتابا 

بعنوان اللغة العربية واآدابها وجغرافيتها)32(.
مار�سيل: Marcel )1776-1854م( اأول من ترجم. 10 خطاب نابليون، كما طبع اأبجدية 
باللغات ال�رسقية منها العربية؛ ومن اأهم ما قام برتجمته: الطبيعيات عند العرب للبريوين 
)حممد بن اأحمد اأبو الريحان ت 440هـ(؛ وكتاب الفالحة البن العوام )اأبو زكريا يحيى 
حممد بن حممد تويف يف القرن ال�ساد�س الهجري(؛ وكتاب الفرا�سة للقزويني )اأبو عبد اهلل 
بن زكريا بن حممد بن حممود ت 682هـ(؛ كما ن�رس اأبحاثا يف املجلة اأالأ�سيوية )اأ�س�ست 

عام 1922م( عن فل�سطني وطبيعتها، والبحر امليت، وطربيا، وقناة ال�سوي�س)33(.
فرينل: Fresnel )1795-1855م( تخرج. 11 يف مدر�سة اللغات ال�رسقية، و�ساعده على فهم 
العربية وجوده بجدة، ومات وهو ينقب عن اآثار بابل، عني بعرب اجلاهلية ولهجاتهم، 
العرب،  اأ�سهر ما قام به ترجمة المية  االآ�سيوية، ومن  وكتب عنهم مقاالت يف املجلة 
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وتاريخ اجلاهلية؛ والكتابات احلمريية يف العراق؛ و�ساهم بفك النقو�س ال�سبئية)34(. 
( اأ�ستاذ اللغة العربية مبدر�سة اللغات  12 .1867-1795( Reinaud :�ج�زيف ت��سن رين
ال�رسقية، ثم اأ�سبح رئي�سا لها. ومن اأهم اأعماله: ترجم ديوان امرئ القي�س ون�رسه يف 

العام )1837م( مع اآخرين؛ واالأمثال يف مقامات احلريري)35( .
قام  م(  13 .1858  –  1790(  Grangeret De La Garnge الجراجن:  دي  جواجنريه 
برتجمة منتخبات من �سعر ابن الفار�س )اأبو حف�س عمر بن اأبي احل�سني، ت632 هـ( 
يف  الهمذاين  ومقامات  1824م؛  �سنة  االأندل�س  يف  العرب  وتاريخ  1822م؛  العام  يف 

العام 1828م )36(.
ترجم  العربية،  اللغة  برع يف . 14 �سا�سي،  دي  تلميذ   )1869-1814(  Bresnier برينيه: 
االأجرومية ملحمد بن داود ال�سنهاجي )ت 723هـ(، مع �رسح لكلماتها باللغة العربية 

عام 1846 )37( .
( ومن اأهم اأعماله: ترجمة كتاب ر�سالة  15 .1875-1808( Louis Sedillot :ل�ي�س �سيدو

يف الفلك الأبي احل�سن ال�سويف )ت 376هـ( يف العام 1835 )38( .
پرون: Perron )1805-1876م( من اأهم اأعماله املرتجمة: اأ�سعار طرفة بن العبد )ت60. 16 
وق�سة  )1847م(  يو�سف  وق�سة  1841م؛  العام  يف  هـ(  ق.   43 )ت  واملتلم�س  هـ(  ق. 
املعراج 1854م؛ واملخت�رس يف الفقه خلليل بن ا�سحق )�سياء الدين اأبو املودة ت776.

هـ( يف العام 1854م؛ وكتاب الطب النبوي جلالل الدين اأبي �سليمان داود )ت 731 هـ( يف 
العام 1860م؛ وكتاب ميزان ال�رسع االإ�سالمي لل�سعراين )املجلة االإفريقية عدد 1870م(؛ 

وكتاب كامل ال�سناعتني يف تربية اخليل الأبي بكر البيطار يف العام 1861م)39( .
م( ن�رس ك�سف االأ�رسار عن حكم الطيور واالأزهار  17 .1878 – 1794( De Tassy :دي تا�سي
)عبد ال�سالم بن اأحمد ابن غامن املقد�سي ت678هـ( متنا وترجمة يف العام 1821م؛ 
1821؛  العام  يف  واالأزهار  ال�سوادح  بعنوان  وهي  االأدبية،  االأمثال  اأي�سا  له  وترجم 
الفرن�سية ون�رسها حتت عنوان جمموع  اإىل  العرب منتخبات ترجمها  اآداب  وجمع من 

الكنوز ال�رسقية)40( .
م( ترجم ون�رس باملجلة االآ�سيوية )اأن�سئت  18 .1882-1813( Cherbonneau :�رشب�ن�
الثالثية  املقامة  وترجم  1845م؛  عام  واأدبائهم  العرب  �سعراء  عن  1822م(  عام 

للحريري وخمتارات للعمري 1846م؛ واألف ليلة وليلة 1852م)41( .
م( ترجم والدكتور �سنجنتي رحلة  19 .1883-1822( Charles Dèfremè دفرمري:  ت�سارلز 
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ابن بطوطة يف اأ�سيا ال�سغرى والو�سطى يف اأربعة جملدات يف العام يف العام 1858م)42(. 
طبقات  يف  االأنباء  عيون  من  ف�سوال . 20 ترجم:  )1811-1883م(   Sanguinetti �سنجنتي: 
االأطباء البن اأبي اأ�سيبعة )ت 650هـ( يف العام )1854م(؛ كما ترجم الوفيات لل�سفدي )علي 
بن عي�سـى ت 764هـ( يف العام )1854م(؛ بع�س ف�سول كتاب يف الطب والعالج العربيني 

ل�سهاب الدين القليوبي )ت 745هـ( 1866م( وذيله مبعجم للم�سطلحات الطبية)43(. 
: فتوى ابن تيمية )اأحمد بن عبد احلليم بن عبد  ج�يار: Guyard )1824-1884( ترجم. 21
ال�سالم بن عبد اهلل،ت728هـ( يف العام 1872؛ و ر�سالة يف الق�ساء والقدر لل�سمرقندي 
)ت 255هـ( يف العام 1873؛ وجغرافية االإدري�سي �سنة 1877، ون�رس ديوان بهاء الدين 

زهري امل�رسي يف العام 1883)44( .
يف  هـ(  ق.  22 .30 )ت  الورد  بن  عروة  ديوان  ن�رس  )1843-1886م(   Boucher ب��سه:   
الفرزدق )همام بن غالب ت 114 هـ( يف  اآالف بيت من �سعر  العام 1867م، وثالثة 

العام 1875م)45(. 
م(،  23 .1889( للحريري  االإعراب  ملحة  كتاب  ترجم  1905م(  بعد  )تويف   Pinto بنت�: 

واألفية ابن مالك يف العام 1904م)46( .
الدكتور ليكلر: Leclerc )1846-1893م( ترجم العديد من. 24 كتب الطب، من اأهمها كتاب 
الت�رسيف للزهاوي يف العام 1861م؛ وكتاب تاريخ الطب العربي يف العام 1878م، 

واجلدري واحل�سبة للرازي )اأبو بكر حممد بن زكريا ت311هـ( يف العام 1866م)47(.
م(، ثم  ديجا: Dugat )1824-1894( تخرج من مدر�سة اللغات ال�رسقية )اأ�س�ست 1795. 25
عني اأ�ستاذا فيها. ترجم مع زمالئه اجلزاأين االأول والثاين من كتاب نفح الطيب للمقري 
العام 1861م؛ كما ترجم ون�رس تنبيه  اأحمد بن حممد ت 1041هـ( يف  العبا�س  )اأبو 
الغافل وذكرى العاقل لالأمري عبد القادر اجلزائري )ت 1883 م( يف العام 1850م)48(.
االأع�سى  �سبح  كتب:  من  اأجزاء  برتجمة. 26  قام  )1849-1896م(،   Sauvaire �س�فري: 
وعيون  821هـ(،  ت  اأحمد  بن  علي  بن  اأحمد  الدين  �سهاب  العبا�س  )اأبو  للقلق�سندى 
التواريخ ملحمد بن �ساكر الكتبي ت764هـ(، واالأن�س اجلليل يف تاريخ القد�س واخلليل 

للعليمي)49(. 
الكتب واالأعمال، و منها: مقدمة تاريخ  �سامل�ن:Salmon )ت 1907م( ترجم الكثري من . 27
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بغداد للخطيب البغدادي )اأحمد بن علي بن ثابت ت 462هـ( يف العام 1904م؛ اأجزاء 
من ر�سائل املعري )ت449هـ( واأ�سعاره يف العام 1904م)50(.

بن  )على. 28  للم�سعودي  الذهب  مروج  ترجم  )1827-1908م(   De Meynard مينار:  دي 
اإ�سحاق  الندمي )حممد بن  العام 1872م؛ والفهر�ست البن  احل�سني ابن علي ت 346هـ(يف 
العام  الذهب يف  اأطواق  العام 1865م؛ وللزخم�رسي )538هـ(  بن يعقوب ت 385هـ( يف 
1867م، ونوابغ الكلم يف العام1871م؛ وجزءا من كتاب الرو�ستني البن �سامة )665 هـ(

يف العام 1888م؛ وديوان �رسيع الغواين )م�سلم بن الوليد االأن�ساري ت 208هـ( )51(.
االأعمال،  من  الكثري  ترجم  )1844-1908م( . 29  Derenbourg نب�رج:  دير  هرت�يج 
�رسح  مع  ق.هـ(   18 ت  �سباب  بن  معاوية  بن  )زياد  الذبياين  النابغة  ديوان  ومنها: 
ال�سنتمري )ت476هـ( يف العام 1868م؛ والتكملة )تكملة كتاب ما تغلط به العامة( 
للجواليقي )539 هـ( يف العام 1875م،ن�رس وترجم و�رسح كتاب �سيبويه )ت 180هـ( 
االعتبار  وكتاب  1881-1889م؛  بني  ما  �سفحة  األف  يف  واملقدمة  احلوا�سي  مع 
الأ�سامة بن منقذ )584هـ( يف العام 1892م، ومنها ترجمه جورج �سومان اإىل االأملانية 

)ت1913م(؛ والفخري يف االآداب ال�سلطانية يف العام 1895م )52(. 
ه�دا�س: Houdas )1840-1916م( من اأهم اأعماله: ترجمة االأجزاء االأربعة االأخرية. 30 
من القراآن الكرمي؛ وخمتارات من األف ليلة وليلة يف العام 1864م؛ واأرجوزة يف الفقه 
األف و�ستمائة وثمانية وت�سعني بيتا تتحدث عن العقود البن عا�سم  املالكي تقع يف 
باأخبار  الهادي  نزهة  ترجم  التاريخ  ويف  1893م؛  العام  يف  )ت287هـ(  االأندل�سي 
القرن احلادي للمراك�سي )ت 1155هـ( يف العام 1889م؛ وتاريخ افتتاح االأندل�س البن 
التومبكي يف  الرحمن  ال�سودان لعبد  القوطية )حممد بن عمر بن ت 367هـ(؛ وتاريخ 
العام 1901م؛ و�ساهم مع وليم مار�سه برتجمة جزء من �سحيح البخاري )ت256هـ( 

يف العام 1902م)53( 
رينه با�سه: René Basset)1855-1924م( تخرج. 31 يف مدر�سة اللغات ال�رسقية، ومن اأهم 
�سعاد  بانت  وق�سيدة  )1894م(؛  للبو�سريي  الربدة  نهج  ق�سيدة  ترجمها:  التي  االأعمال 

لكعب بن زهري يف العام1915م، وديوان اأو�س بن حجر؛ وديوان عروة بن الورد)54(. 
قام  ما  اأهم  ومن  ال�رسقية،  اللغات  مدر�سة . 32 يف  تخرج  )1854-1927م(   Huart هيار: 
برتجمته، ترجمة كتاب البدء بالتاريخ الأبي زيد البلخي )322هـ(، وهو �ستة اأجزاء ترجمها 
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االآداب  وتاريخ  العام1901م،  يف  احلديث  الع�رس  يف  بغداد  تاريخ  و  1919م؛  العام  يف 
وتاريخ  العام 1903م،  لويد يف  الاليدي  لالإجنليزية  وترجمته  بالفرن�سية  و�سعه  العربية 
العرب، ترجم اإىل االأملانية عام يف العام 1913م والكثري من الكتب التاريخية االأخرى )55(. 
اللغات  مدر�سة  يف  تخرج  م(  33 .1931-1846(  Edmond Fagnan فابيان:  اأدم�ند 
ال�رسقية، فرتجم الكثري من االأعمال منها: ر�سالة ابن زيدون القريواين يف الفقه املالكي 
يف العام 1912م؛ واالأحكام ال�سلطانية للمارودي )ت 525هـ( يف العام 1915م؛وتاريخ 
املغرب البن عذارى املراك�سي يف العام 1904م؛ وتلخي�س اأخبار املغرب لعبد الواحد 
العام  يف  للزرك�سي  حف�س  وبني  املوحدين  وتاريخ  1893م؛  العام  يف  املراك�سي 
1895م؛ وكتاب اخلراج الأبي يو�سف يعقوب �ساحب اأبي حنيفة يف العام 1921م)56(.

اأعماله:  اأهم  ومن  ال�رسقية، . 34 اللغات  Ferrand )1864-1935م( در�س مبدر�سة  فران: 
ترجم موؤلفات ابن ماجد امللقب باأ�سد البحر )�سهاب الدين اأحمد ت1517م( يف العام 
حامد  الأبي  االألباب  حتفة  ترجم  كما  البحر؛  علم  معرفة  من  الفوائد  منها  1913م؛ 
ن�رسها  اجلغرافيا  يف  اإفريقيا  �سمال  عن  درا�سات  اإىل  اإ�سافة  الغرناطي؛  االأندل�سي 

باملجلة االآ�سيوية مابني )1911 – 1935م()57( .
الوطنية  املكتبة  ال�رسقية يف  اأمني املخطوطات  م(  35 .1937-1870( Blochet بل��سه: 
بباري�س، ترجم كثريا من االأعمال، ومنها: تاريخ حلب البن العدمي )ت 660هـ( يف العام 

1900م؛ وتاريخ م�رس للمقريزي يف العام 1908م)58(. 
العربية باملعهد  البارون كارادي ف�: Carra de Vaux Bon)1867-1941م( در�س . 36
العجائب  خمت�رس  كتاب  ومنها:  االأعمال،  من  كثريا  ترجم  بباري�س،وقد  الكاثوليكي 
للم�سعودي بني عامي )1897، 1898م(؛ واحلكمة البن �سينا؛ وبع�س الق�سائد العربية، 
.......................؛  االأرفع  ال�سماء  من  اإليك  هبطت  مطلعها:  التي  �سينا،  ابن  ق�سيدة  مثل 

وتائية ابن الفار�س وهي �سبعمائة و�ستة واأربعون بيتا يف العام 1907م)59(. 
الفرد بل: Bel )1873-1945م( اأقام يف �سمال اإفريقيا وهناك تعلم. 37 العربية، و�سنف 
كثريا من الكتب وترجم كثريا، ومنها: بغية الرواد يف ذكر امللوك من بني عبد الواد الأبي 

زكريا يحيى ابن خلدون يف العام 1904م؛ ومقدمة ابن االأّبار يف العام 1918م)60( .
من  وجزءا  القدماء  العرب  الكّتاب  من . 38 لكثري  ترجم  )ت1950م(   Sauvaget �س�ڤاجه: 
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وال�سويل،  والطربي،  خلدون،  وابن  والبالذري،  قتيبة،  وابن  اجلاحظ،  ومنهم:  كتبهم، 
وامل�سعودي، وقدامه بن جعفر، واأبو الفرج االأ�سفهاين، واأ�سامة بن منقذ، والقلق�سندى، 

واملقريزي، وغريهم)61( .
الفل�سفة  نال درجة. 39 دكتوراه يف  leon Gauther)ت بعد عام 1950م(  ج�تييه:  لي�ن 
االإ�سالمية من كلية االآداب بجامعة باري�س عام 1909م، وعني اأ�ستاذا للفل�سفة االإ�سالمية 
بجامعة اجلزائر، وبذلك يكون قد اطلع على معظم االأعمال الفل�سفية العربية، وترجم كثريا 
فيما  املقال  ر�سد: ف�سل  يقظان( البن طفيل؛ وترجم البن  بن  منها، فرتجم ق�سة )حي 
بني الكلمة وال�رسيعة من االت�سال، والك�سف يف مناهج االأدلة، والتهافت؛ وترجم للغزايل 

الدرة الفاخرة يف العام 1925م )62(. 
زيد القريواين يف  لي�ن بر�سيه: Leon Bercher )1889-1955م(، ترجم الر�سالة البن . 40
العام 1945؛ وطوق احلمامة البن حزم يف العام 1947م؛ واملقامة اخلام�سة والثالثني 
العام  يف  للغزايل  الدين  علوم  اإحياء  كتاب  من  وجزءا  1922م؛  العام  يف  للحريري 

1953م؛ وجزءا من كتابه االأمر باملعروف والنهي عن املنكر يف العام 1955م )63(. 
( ترجم ون�رس كتاب التقريب والتي�سري للنووي؛  وليم مار�سه: Marçais )1874-1056م. 41

وجامع االأحاديث للبخاري يف العام 1902م )64(.
العربية  اللغة  دار�سي  اأ�سهر  من . 42 )1899-1956م(،   Cantineau:كانتينو جان 
العربية  حوران  لهجة  اأهمها:  ومن  والرتجمات،  الدرا�سات  من  كثريا  وله  ولهجاتها، 
1933م؛ ولهجة عرب تدمر 1934م؛ واللهجات العربية يف �سوريا وفل�سطني 1937م 

وغريها)65( .
االأحمر. 43  بني  تاريخ  ترجمه:  ما  اأهم  ومن   )1957-1862(  Demombynes دمي�مبني: 
اإىل �سنة 897هـ(. كما ورد يف تاريخ ابن خلدون؛ ورحلة ابن جبري )ت 614هـ(؛  )636هـ 
ومقدمة كتاب ال�سعر وال�سعراء البن قتيبة )ت276هـ(، وم�سالك االأب�سار للعمري )ت 749هـ( 

يف العام 1927م؛ وكتاب مائة األف ليلة وليلة يف العام 1911م )66(. 
كبري  فرن�سي . 44 م�ست�رسق  )1883-1962م(   Louis Massignon ما�سني�ن:  ل�ي�س 
ومقال  ومرتجم  وحمقق  موؤلف  بني  عمال  وخم�سني  �ستمائة  تتجاوز  كثرية  اأعمال  له 
ديوان  ترجمها:  التي  االآثار  العربية، ومن  الثقافة  منها كثريا عن  و�سرية،  وحما�رسة 
احلالج )ت 309هـ( يف العام 1931م؛ ور�سائل ال�سفا؛ واالأمثال البغدادية للطالقاين 
)اإ�سماعيل بن عّباد ت 385هـ(؛ واأربعة ن�سو�س متعلقة باحلالج. كما األف كثريا عن 
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الثقافة العربية خا�سة عن الت�سوف يف االإ�سالم)67( .
بريي�س: Pérès)تويف بعد 1970م(، ن�رس الكثري من الكتب. 45 العربية خا�سة يف جماالت 
الرحمن ت 105هـ(؛  عبد  بن  )كثري  عزة  ديوان كثري  بينها  واالأندل�سيات، من  البالغة 
وحقق البديع يف و�سف الربيع الأبي الوليد االأ�سبيلي يف العام 1940؛ وترجم م�سنفات 

ابن خلدون؛ عدا األفه و�سنفه من كتب قيمة يف االأدب العربي واحل�سارة العربية)68(.
كتاب  ترجم  اأعماله،  اأهم  من  م(  46 .1971-1887(  Gaston Weit فييت:  جا�ست�ن 
ابن  وتاريخ  1927م؛  العام  يف  للمقريزي  واالآثار  اخلطط  ذكر  يف  واالعتبار  املواعظ 
لو�سوف(  )جان  مع  ترجم  وقد  حوقل،  البن  االأر�س  و�سورة  امل�رسي،  احلنفي  اإيا�س 

كتاب االأيام لطه ح�سن )ت1973م( يف العام 1947م، ون�رسته دار غليماز )69(.
يف  الدولة  دكتوراه  على  ح�سلت   ،) 1971م. 47 عام  بعد  )توفيت   Goishon ج�ا�س�ن: 
الدرا�سات العربية من جامعة باري�س 1933م، ومن اأهم اأعمالها ترجمة كتب ابن �سينا 
وت�سنفيها، مثل املدخل،وكتاب االإ�سارات والت�سبيهات، ومن اأهم ما كتبته فل�سفة ابن 

�سينا واأثرها يف الغرب)70( .
عام  العربي  االأدب  يف  الدكتوراه  على  حاز . 48 )1900-1973م(   Blachère بال�سري: 
1936م،وعني اأ�ستاذا يف جامعة ال�سوربون منذ العام 1938م، وله الكثري من االأعمال 
االأدبية حول الثقافة العربية، كما ترجم العديد من الكتب، ومنها كتاب االأمم ل�ساعد 
من  وكثري  1952م؛  الكرمي  والقراآن  للمعري؛  الغفران  ور�سالة  القارح  االأندل�سي؛وابن 

الن�سو�س العربية )71( .
يعقوب  الأبي  الينابيع  ترجم:   ) 49 .1978-1903(  Henry Corbin ك�مان:  هرني 
ال�سج�ستاين )ت971 م(؛ ور�سالة املبداأ واملعاد للح�سني بن علي؛ و امل�ساعر ل�سدر الدين 

حممد ال�سريازي يف العام 1964)72(. 
ال�رسقية،  اللغات  مدر�سة  اأ�ساتذة  من  م(  50 .1990 بعد  )تويف   Ch.Bellat بيال:  �سارل 
اأ�ستاذا  اأ�سبح  ثم  باري�س،  جامعة  يف  العربيتني  واحل�سارة  للغة  اأ�ستاذا  عمل  وبعدها 
للعربية يف ال�سوربون. ترجم واألف كثريا من الكتب، ومن اأهم الكتب التي ترجمها، كتاب 
ر�سالة الفلك البن قتيبة؛ وكتب للجاحظ منها: التبا�سري بالتجارة، والرتبيع والتدوير، و 
االأم�سار وعجائب البلدان، كما ن�رس وحقق كثريا من الكتب باللغة العربية، منها مروج 
الألفاظ  املفهر�س  واملعجم  للجاحظ؛  البلدان  وعجائب  واالأم�سار  للم�سعودي؛  الذهب 

احلديث ال�رسيف )73(. 
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اأندريه مايكل، من اأهم م�ست�رسقي القرن املا�سي، ولد عام 1928م، وقد ترجم كثريا من. 51 
الكتب العربية، ومنها ق�سة ليلى واملجنون؛ وديوان املعبد الغريق لبدر �ساكر ال�سياب 

)ت 1964م(، و�سبع حكايات من األف ليلة وليلة)74( .

ثانيا: دراسات يف األدب العربي
ميكن القول اإن امل�ست�رسقني الفرن�سيني عامة يتقنون اللغة العربية، فاأهلهم هذا الأن 
يكتبوا ويوؤلفوا درا�سات عن لغات العرب واآدابهم، منهم �سار بيال، و يوهان فيك، و بال�سري، 

و دي �سا�سيه، ومور�سيال، وغريهم. 
ويعود اهتمام الفرن�سيني باالأدب العربي اإىل القرون الو�سطى، زمن احلروب ال�سليبية 
حني بداأت حركة الرتجمة على يد جريار الكرموين )ت1187م( الذي ترجم كثريا من اأمهات 
الكتب العربية اإىل اللغات االأوروبية. وميكن القول اإن الكتب التي ظهرت يف فرن�سا تتحدث 
عن ال�رسق قبل القرن التا�سع ع�رس قليلة اإذا ما قي�ست بغريها من الدول االأوروبية كاإ�سبانيا 
الثامن ع�رس  القرن  بداية  �سبعة وع�رسون كتابا، ويف  ال�سابع ع�رس �سدر  القرن  مثال، ففي 
الفرن�سيني بال�رسق بعد ترجمة )جاالن( عن  اأربعة وثمانون كتابا، وبعد ذلك زاد اهتمام 

األف ليلة وليلة، بحيث زادت الكتب عن �ستمائة كتاب)75(.
بجمع  فبداأوا  ع�رس،  الثامن  القرن  مطلع  منذ  العربي  باالأدب  الفرن�سيون  عني  وقد 
حملة  خالل  من  املبا�رس  االت�سال  ومع  وت�سنيفها،  االأدبية  الكتب  وتاأليف  املخطوطات، 
روافد  زادت  1881م،  ولتون�س  1832م،  للجزائر  فرن�سا  واحتالل  م�رس،  على  نابليون 
املخطوطات والدرا�سات، وعمل معظم امل�ست�رسقني يف اجلامعات العربية خ�سو�سا باجلزائر 
وتون�س واملغرب، وفتحوا مراكز ومعاهد فرن�سية، متكنوا من خاللها من االطالع عن كثب 
على اآداب العرب ولغاتهم؛ فاألفوا كتبا كثرية حول ال�سعر واللغة والنرث والبالغة، وغري ذلك؛ 
ففي جمال ال�سعر، اأقاموا درا�سات حول دواوين امرئ القي�س )ت 80 ق.هـ( وعنرتة )ت 22 
ق.هـ( واملتنبي )354 هـ( واأبي العالء، واحلالج )ت 309 هـ( وابن الفار�س )76( كما كتب 
العربي  ال�سعر  حما�سن  عن  بها  يدافع  ومقاالت  بحوثا  1859م(  ت  )الجراجن  امل�ست�رسق 
وق�سة  واأدبائهم،  العرب  �سعراء  عن  بحثا  1882م(  ت  )بونو  ون�رس   .)77( ال�سعراء  ودواوين 
عنرتة العب�سي، ن�رسه باملجلة االأ�سيوية، عدد 1846م؛ كما �رسح )با�سه( ق�سيدة نهج الربدة 

للبو�سريي )ت 694 هـ(، وديوان اأو�س بن حجر، وديوان عروة بن الورد )ت 596م()78(.
معلقة  �سا�سي  دي  البارون  فدر�س  ال�سعر،  حول  امل�ست�رسقني  درا�سات  تنوعت  وقد 
لبيد،وجمع اأف�سل ما للعرب من اأ�سعار )79( وجمع منتخبات �سعر ابن الفار�س؛ واألف )كور 
ت 1945م( كتابا عن �ساعرية ابن زيدون )80(. ودر�س وكتب )بري�سه( بحثا حول املعري 
العربي، وحظي  اأما )بروفن�سال( فقد تنوعت درا�سته، فاألف يف معظم جماالت االأدب  )81(؛ 
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ال�سعر االأندل�سي باهتمامه، فكتب حول �سعراء مالقه يف القرن العا�رس )82(. وهناك درا�سات 
حول المية العجم للطغرائي )موؤيد الدين اأبو اإ�سماعيل احل�سني بن على بن حممد االأ�سبهانى 
ت513هـ(، والمية ابن الوردي )القا�سي زين الدين، اأبو حف�س، عمر بن مظفر بن عمر بن 
حممد بن اأبي الفوار�س ت 749هـ( و�رسح ق�سيدة كعب بن زهري )ت 26هـ(،قام بها �سارل 
رو )ت يف القرن التا�سع ع�رس(، وعن اأبي فرا�س احلمداين و�سعره، واملتنبي فقد قام بدرا�سة 
�سعرهما )كانار(.يف حني ن�رس )بريي�س( ديوان كثري عزة، ون�رس كتبا حول ال�سعر الف�سيح 

يف ا�سبانيا، وكتابا عن ال�سعر يف فا�س يف عهد املرابطني واملوحدين. 
اأما بال�سري فقد كتب عن املتنبي: املتنبي ال�ساعر العربي االإ�سالمي، وعلق على ديوانه )83( 
كما كتب عن معظم �سعرا ء ع�رس النه�سة الذين عا�رسهم اأمثال اإبراهيم اليازجي )ت 1906م(، 
واأحمد �سوقي )ت 1932م(، وحافظ اإبراهيم )ت 1932م(، وله درا�سة "جممل �ساعرية العرب،" 

كما قام ُهواْرْت )1270 1345 هـ = 1854 1927 م( ب�رسح ديوان �سالمة بن جندل)84( .
اأما يف املجاالت املختلفة، فقد األف امل�ست�رسقون كثريا من الكتب التي حتدثت عن االأدب 
العربي،واللغة العربية، منها درا�سة )البارون دي �سا�سي( حول كليلة ودمنة ومرتجميها، كما 
األفية بن مالك)85(؛ اأما )دي�سامرب( فقد عني بال�سعر  �رسح مقامات احلريري، ودرا�سة حول 
يف اجلزائر، وخا�سة مبدينة بليدا )86(.وو�سع )مار�سه( كتابا حول اأ�سول النرث العربي الفني 
املغربية  اللهجات  فيه  جمع  كبريا  معجما  و�سع  1942م  العام  ويف  1927م؛  العام  يف 
ون�سو�سها واأ�سواتها )87(. ومن الذين اهتموا باالأدب العربي يف املغرب )بروفن�سال( الذي 
ن�رس كتاب االآداب واالآثار املراك�سية، ن�رسه معهد الدرا�سات املغربية العليا )اأ�س�س 1931م( 
يف العام 1920م، وكتاب اآخر االأعمال االأدبية يف املغرب عام1921م، وله معجم تطبيقي 

لعربية القرن الع�رسين باللغتني العربية والفرن�سية ن�رس بالرباط 1942م. 
اأما جان كانتنو فقد ترك كثريا من الدرا�سات عن اللهجات واللغات يف البالد العربية، 
وخ�سو�سا بالد ال�سام، ومن اأهمها، كتابه امل�سهور "درو�س يف علم اأ�سوات العربية" ترجمه 
اإىل العربية القرمادي عام 1966م، وكتاب "لغة حوران" وقد ذيله بخرائط تبني جغرافية 
املناطق يف العام 1946م)88(، وعن االأدب امل�رسي كتب )ليفيفر ت 1957م( كتابا حول 
م�رس  يف  الف�سحى  العربية  قواعد  عن  وكتابا  القدماء،  امل�رسيني  عند  ال�سعبية  االآداب 
األف ليلة وليلة 1942م، وعن كتب تدري�س  1940م، وله االأ�سل امل�رسي الإحدى روايات 
العربية و�سع )دميومبني( كتبا حول تعليم العربية يف فرن�سا 1922م، وقواعد كتب النحو 

العربية 1937م، وهو اأف�سل كتب النحو يف اأوروبا.
و ملا�سينيون حظ وافر يف ن�رس الثقافة العربية يف اأوروبا، فقد و�سع كثريا من الكتب 
والدرا�سات حول الثقافة العربية وخ�سو�سا االأدبية منها، كما اخت�س بال�سوفية عند احلالج، 
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فكتب عن اآالم احلالج كتاب �سهيد الت�سوف االإ�سالمي، وهو يف اأ�سله ر�سالة الدكتوراه التي 
األف �سفحة، كما كتب بحثا عن  ال�سوربون بباري�س عام 1922م، وتقع يف  تقدم بها يف 
اإخوان ال�سفا، ن�رسه يف جملة االإ�سالم التي ت�سدر من برلني 1913م، كما كتب عن القرامطة 
1936م، وعن البريوين رائد العلم العربي 1951م، وتاريخ العلم عند العرب 1957م، وعن 
الزهد، وعن الكندي، وكتب بحثا عن الزمن والتفكري االإ�سالمي، ترجمه اإىل العربية االأ�ستاذ 

بركات ن�رس مبجلة االأديب التي ت�سدر بريوت 1953م. 
اأكرث من  ترجمة  ا�رسف على  فقد  العربية،  الثقافة  ن�رس  وافر يف  )فييت( ن�سيب  ول 
اأكرث من مائتني ما بني مقال وبحث  األف  خم�سة وثالثني كتابا وحتقيقها ون�رسها، كما 
وكتاب، ويغلب عليها كلها طابع م�رس االإ�سالمي قدميها وحديثها، ومن بني ما ن�رس وكتب: 
تاريخي  م�رسد  و  وم�رس،  ولبنان  وفل�سطني  وم�رس  والعراق  �سوريا  يف  العربية  الكتابات 
»م�رس  بعنوان  كتابا  األف  كما  1929م،  عام  بالقاهرة  ن�رس  جملدين  يف  العربية  للكتابة 
كتاب  ترجم  كما  1938م،  بباري�س  »ن�رسه  العثماين  الفتح  اإىل  العربي  الفتح  من  العربية 

البلدان لليعقوبي، 1937م. 
اأما كانار، فقد عني بدرا�سة احلمدانيني خ�سو�سا عهد �سيف الدولة احلمداين )ت 356هـ( 
وتوجها  واالقت�سادية،  واالأدبية  ال�سيا�سية  حياتهم  عن  ويكتب  يبحث  عاما  ع�رسين  فق�سى 
ال�ساللة احلمدانية يف �سوريا واجلزيرة" �سملت  "تاريخ  بـ  اأخريا بر�سالة دكتوراه مو�سومة 
جميع االأحداث ال�سيا�سية واالقت�سادية واالأدبية التي ح�سلت يف عهدهم، ن�رستها كلية اآداب 

اجلزائر عام 1951، كما كتب بحثا عن �سيغة فعاىل يف العربية)89(. 
جملة  قي  ن�رسه  بحثا  )بريي�س(  كتب  العربي  االأدب  يف  واالأق�سو�سة  الق�سة  وعن 
حوليات معهد الدرا�سات ال�رسقية يف العام 1937م، كما كتب عن اأحمد �سوقي. وعن موؤلفي 
الق�س�س العربية، ن�رسه يف املجلة نف�سها، عدد عام 1939م، كما كتب عن العربية العامية 

يف اإ�سبانيا. وعن رواد ع�رس النه�سة العرب فكتب عن ال�سدياق )ت 1345هـ( و اليازجي.
وكتب بال�سري كثريا من الدرا�سات واالأبحاث التي اهتمت بالثقافة العربية يف امل�رسق 
اإبراهيم  الدكتور  العربية  اإىل  العربي 1952م، نقله  االأدب  اأهم كتبه تاريخ  واملغرب، ومن 
الكيالين، كما كتب خمتارات من العربية الف�سحى 1952م، وله درا�سة نقلها اأحمد دروي�س 
االأمثال عند العرب"،  اأدب  "درا�سة  اأبحاثه  العرب، ومن  التاأليف املعجمي عند  تتحدث عن 
�رست باربيما عدد1 ل�سنة 1956م. ومن اأهم اأعماله درا�سته املو�سومة بـ "اللحظات الفا�سلة 

يف االأدب العربي، ت�سور جدي للع�سور االأدبية" نقله اإىل العربية اأحمد دروي�س.
اأندريه ميكيل فقد قام بدرا�سات عدة عن االأدب العربي منها: نظرة �ساملة لالأدب  اأما 
العربي، نقلها اإىل العربية اأحمد دروي�س، وفيها يتحدث عن امل�سكالت االأربع التي يطرحها االأدب 
العربي، وهي: مهمات الكتابة، واالأدوار واالأهداف املتعلقة بكل من ال�سعر والنرث، والعالقات 
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من  مرورا  ذاتها  اللغة  مكانة  واأخريا  وباملجتمع،  وباالأدب  باللغة  والنرث  ال�سعر  تربط  التي 
اجلماعة اإىل االأمة، ومن االأمة اإىل الدور العاملي. وحول الرواية العربية كتب بحثني يتحدثان 

عن الرواية العربية، هما: الرواية العربية املعا�رسة، والفن الروائي عند جنيب حمفوظ.
ويف هذا القرن �سدرت كتابات تتحدث عن تاريخ العرب العام، منها، كتاب )�سيديو( 
العام من الع�رس اجلاهلي حتى �سقوط غرناطة"، يتناول فيه تاريخ العرب،  العرب  "تاريخ 
وتاريخ دولتهم من الع�رس اجلاهلي اإىل نهاية �سقوط دولة العرب يف االأندل�س، وجغرافية 
واأو�سح  والغرب،  ال�رسق  يف  واالأدبية  والعلمية  الفل�سفية  ومدار�سهم  وح�سارتهم  دولتهم 
»�سيديو«يف كتابه ف�سل العرب واالإ�سالم على اأمم العامل يف ميادين العلوم والثقافة والفل�سفة 
والعمران واالأدب، ونوه ب�ساأنهم وقّدر اآثارهم تقديراً ح�سنًا، واأثنى عليهم على خالف كثري 
من امل�ست�رسقني الذين تناولوا العرب وامل�سلمني وتاريخهم، فاأداروا ظهورهم للدور الكبري 
الذي لعبه العرب يف احل�سارة االإن�سانية جمعاء، بق�سد ن�سيان العرب واإنكار ما كان لهم من 

تاأثري يف احل�سارة احلديثة دام طوال القرون الو�سطى.
 

ثالثا: دراسات حول القصص العربية احلديثة وترمجتها:

يعد ع�رس النه�سة اأهم ع�سور االنفتاح على الغرب، مما كان له االأثر البالغ يف حتول 
الثقافة العربية وعالقتها بالغرب، فتعدد الروؤى واملقاربات املتعلقة به، خلق تنوعا ثقافيا 
بعد االنفتاح على الغرب، فالنه�سة تعني الطاقة والقوة والوثبة يف �سبيل التقدم االجتماعي 
اأو غريه)90(، يف حني ات�سم ع�رس النه�سة يف اأوروبا يف القرنني اخلام�س ع�رس وال�ساد�س ع�رس 
باأنه ع�رس تقدم فكري واجتماعي واأدبي)91(. وقد ب�سط �سالمة مو�سى البحث حول النه�سة 
ومفهومها ب�سكل مف�سل يف كتابه »ما هي النه�سة«)92(. لذا �سعى العرب اإىل اللحاق بالفكر 
النه�سوي الغربي، وكان هذا �سببا يف ن�سوء حركة الرتجمة من اللغات الغربية اإىل العربية، 
فدعا طه الها�سمي اإىل ت�سكيل جلنة ترجمة ممن لهم اطالع وا�سع يف اللغات االأوروبية ويف 
العربية، تكون مهمتها ترجمة االآثار االأجنبية)93(، يف حني راأى طه ح�سني اأن الرتجمة كفيلة 

باأن تخل�س االأمة من التخلف واجلهل)94(.
وقد �سكل ع�رس النه�سة احللقة االأقوى لالت�سال بني ال�رسق والغرب، فن�سطت ال�سحف، 
امل�ست�رسقني  اهتمام  وزاد  الغرب،  اإىل  املبعوثون  واأر�سل  والرتجمة،  الطباعة،  وانت�رست 
وال�سيا�سة  االأدب  يف  انعك�س  الذي  احل�ساري،  ال�رساع  تفعيل  يف  اأ�سهم  ذلك  كل  بال�رسق، 
�سبقوا  الأنهم  االت�سال؛  هذا  يف  الفارقة  العالمة  امل�ست�رسقون  �سكل  وقد  والفكر،  والثقافة 
العرب يف نقل الثقافة العربية اإىل الغرب برتجمة الق�س�س وتاأليف الكتب، واإقامة الدرا�سات 
املختلفة حول الثقافة العربية، فالرتجمة من العربية بداأت يف وقت مبكر يف القرن احلادي 
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العربية)95(،  العلوم  خمتلف  من  كتاب  ثالثمائة  من  اأكرث  ترجم  قرون  ثالثة  وخالل  ع�رس، 
باكورة  واملقامات  وليلة،  ليلة  واألف  يقظان،  بن  حي  وق�س�س  الكرمي،  القراآن  كان  وقد 
واأ�سافوا  فرتجموها  العربية،  احلياة  تعك�س  الأنها  امل�ست�رسقون؛  بها  اهتم  التي  االأعمال 
عليها مفاهيمهم عن ال�رسق واحلياة العربية مما ير�سي خميلة االإن�سان االأوروبي. فجاالن، 
و�سع مقدمة لرتجمة األف ليلة وليلة، فنقل اإىل القارئ الغربي فيها ال�رسق بعاداته وتقاليده 
اإليه  اأكرث واقعية من غريه الذين كانوا ينظرون  واأديانه و�سعوبه)96( فكانت نظرته لل�رسق 
نظرتهم  فجاءت  الغريبة،  احلكايات  واأر�س  والق�سور،  والفخامة  العجائب  ار�س  اأنه  على 
�سلبية، حتمل يف طياتها ت�سورات واأوهاما كثرية ملوؤها الزيف، لتوافق خميلتهم وتر�سي 

اأهواءهم، وت�سوراتهم. 
)األف  كتاب  االأوروبية،منها  االأدبية  املوؤلفات  املرتجمة يف  الق�س�س  اأثرت هذه  وقد 
ق�سة وحكاية واأ�سطورة( للم�ست�رسق الفرن�سي با�سيه)97( واحلب املحمود، ل)جوان روي�س(، 
والكوميديا االإلهية لدانتي، كما كتب رهبان ق�س�س دينية متاأثرة بالدين االإ�سالمي، منها: 

رهبان ال�رسق، اجلنة، ق�سة رهبان جيجون، ق�سة االأمري)98(.
واللقلق  والذئب  والثعلب،  والديك  واحلمل،  الدب  حكايات:  اأي�سوب  كتب  احلكاية  ويف 

وغريها)99(.
اإن عملية النقل والرتجمة من االأدب العربي اإىل الفكر االأوروبي مل تتوقف على قلتها، 
بل ظلت متوا�سلة اإىل يومنا هذا، وازدادت بعد اأن ح�سل جنيب حمفوظ على جائزة نوبل 
االأوروبية،  اللغات  اإىل  العربية  من  الرتجمة  ق�سية  اأثار  الفوز  وذلك  عام 1988م.  لالآداب 
وميكن القول اإن ترجمة اأعمال جنيب حمفوظ اإىل اللغات االأوروبية، ال�سيما الفرن�سية منها، 
اأ�سهمت  وقد  لل�رسق،  امل�ست�رسقني  نظرة  تغريت  وتدريجيا  باجلائزة.  فوزه  يف  اأ�سهمت  قد 
العربي  ال�سعر  من  الكثري  وترجمة  االأوروبية،  الن�رس  دور  ترجمتها  التي  العربية  الروايات 
اأعمال  واإن ظلت مقت�رسة على  ال�رسق،  ال�سابقة عن  وغريهم يف تغيري كثري من املفاهيم 
يحيى حقي، ويو�سف اإدري�س، والطيب �سالح، وتوفيق عياد، ويو�سف ال�سباعي، وعبد الرحمن 
اأعمال  منيف؛ والبياتي واأدوني�س، وحممود دروي�س، ونزار قباين وغريهم، وهنا �سنتناول 

جنيب حمفوظ املرتجمة، واآراء امل�ست�رسقني الفرن�سيني ودرا�ساتهم الأدبه. 

ترمجة رواياته: 
اإن ترجمة روايات جنيب حمفوظ قد عك�ست واقع الرواية العربية، فكانت املثال الذي 
اتخذته دور الن�رس الفرن�سية عن االأدب العربي احلديث يف جمال الق�سة والرواية، الأن جنيب 
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حمفوظ كما يراه اندريه ميكيل قد فجر االإطار احلديث للغة النرث العربية، وقد اأ�سفى من 
خمتلفا  و�سفه  ن�سيج  جعلت  جتريدية  �سفة  اأك�سبه  مما  العمومية  �سفة  الن�س  لغة  خالل 

اختالفا كبريا عن غريه من العرب واالأوروبيني)100(. 
اإن جائزة نوبل لالآداب التي نالها حمفوظ قد دفعت دور ن�رس كثرية مثل �سندباد، و 
التي�س، اإىل ترجمة روايات خمتلفة له، للتعرف عن كثب اإىل العوامل الروائية الفريدة التي 
�سنعها، اإ�سافة اإىل اإعادة ترجمة ما ترجم �سابقا، وهي الروايات التي عنيت بها االأكادميية 
باعتبارها  النيل،  فوق  ثرثرة  هي:  الروايات  وهذه  للجائزة،  للتقدم  واعتمدتها  ال�سويدية، 
اأوالد حارتنا، وهي  و  والكالب،  الل�س  و  املدق،  املعربة، وزقاق  الق�سرية  للق�سة  منوذجا 

رواية اتخذت االإن�سان اخلالد مو�سوعا لها)101( .
برنار( املعروف بعالقته احلميمة  )بيري  برئي�سها  للن�رس( ممثلة  �سندباد  )دار  وكانت 
مع الكثري من ال�سخ�سيات العربية، هي املبادرة لن�رس اأعمال الروائي الكبري جنيب حمفوظ، 
اإىل اللغة الفرن�سية يف  اأول روايات جنيب حمفوظ املرتجمة  فكانت روايته »زقاق املدق« 
1970، وقد ترجمها )اأنطوان كوينت(، واأطلق عليها عنوانا جديدا هو، »زقاق املعجزات« اأما 
رواية »الل�س والكالب« فرتجمت يف العام 1985م. يف حني ترجمة روايته »اأوالد حارتنا« 

يف العام 1988م. 
وتعد دار �سندباد للن�رس اأكرث دور الن�رس اهتماما بن�رس الثقافة العربية، فقد اأ�سدرت ما 
بني 1970 – 1980، ما يقرب من مائتي كتاب يف خمتلف علوم اللغة العربية واالإ�سالمية.
عامة،  العربي  االأدب  عن  املزيد  ترتجم  لكي  كثرية  ن�رس  دور  اأمام  املجال  هذا  فتح  وقد 
وجنيب حمفوظ خا�سة، فقد ترجمت دار )جان كلود التي�س( ثالثية جنيب حمفوظ،يف العام 
1987م، وقد طبعت منها ت�سعة اآالف ن�سخة، اأي ما يزيد عن �ستة اآالف ن�سخة عن املعدل 
لالأعمال  الفرن�سي  القارئ  اهتمام  مدى  على  يدلل  وهذا  الواحد،  للكتاب  تطبع  الذي  العام 
على  العربية  الثقافة  بن�رس  عنيت  كاي(،  )اأوديل  عليها  ت�رسف  دار  املتميزة. وهي  االأدبية 

نطاق وا�سع)102(.

آراء املستشرقني يف أعماله:

ميكن مالحظة اأراء الفرن�سيني عامة وامل�ست�رسقني خا�سة حول اأعمال جنيب حمفوظ 
اب�رسفاتور( و�سفت  )النوفيل  االأ�سبوعية، فمجلة  اليومية، واملجالت  ال�سحف  من كتابات 
العمل  م�ستويات  على  ثري  ن�س  باأنها  و�سفتها  الثالثية(  روايات  )اإحدى  ال�سكرية  رواية 
االأدبي اللغوية واالجتماعية كافة، فهي حتمل جزئيات كثرية تتحدث عن واقع اجتماعي 
ميثل حقبة �سيا�سية مهمة. اأما جملة )ماري كلري( فقالت عن الرواية: اإنها عمل اأدبي رائع، 
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ميثل ن�سيجا كال�سيكيا حارا، وو�سف جنيب حمفوظ باأنه )فلوبري( ال�رسق االأو�سط.)103(.
اأهمية  يقل  ال  اإنه  باجلائزة  حمفوظ  جنيب  فوز  عقب  فرتى  )لوموند(،  �سحيفة  اأما 
اأعمال جنيب حمفوظ ال نتذكر  اأمام  اإننا  الكتاب العامليني، بل هو ميثلهم كلهم:  عن كبار 
)مارتني دوغار( بقدر ما نتذكر )تول�ستوي(، و)بلزاك( وكل هذا مندمج يف عجينة م�رسية 

�سنعت نف�سها من احلكايات الفرعونية القدمية، ومن األف ليلة وليلة.
حمفوظ  جنيب  اأن  راأت  فهي  لوموند،  عن  احلرة(  )بلجيكا  �سحيفة  راأي  يختلف  ومل 
على  )حائز  مباركيز  يذكرنا  فهو  بلزاك،  تول�ستوي،و  من  اأكرث  ال�سيكولوجي  بالبعد  غا�س 
جائزة نوبل لالآداب يف العام 1982م، عن روايته الرائعة مائة عام من العزلة( كما لواأنه 

قراأ )مار�سيل برو�ست()104( .
ال�سهري  الفرن�سي  فالكاتب  حمفوظ،  لنجيب  مغايرا  نقدا  جند  الثاين  اجلانب  وعلى 
)اإيتامبل( يقارن بني اأعمال جنيب واأميل زوال، يف جماالت اقت�سادية واجتماعية و�سيا�سية،؛ 
الأن كال منهما كتب ثالثية، فزوال كتب ثالثية اأيام االمربطور نابليون، ويقول الكاتب اإنهما 
ينتميان اإىل الطبقة الربجوازية التي توؤمن بالتغيري والتطور الهادئ للمجتمع، وهذا االإميان 

جعلهما بعيدين عن اأن يفكرا حقيقة بالثورة لتغري االأو�ساع القائمة تغريا جذريا)105(.
يف حني يرى جمال الدين بن ال�سيخ )كاتب فرن�سي من اأ�سل جزائري( اأنه من العبث 
راأي  اإميل زوال؛ الأن حمفوظا يف  الفرن�سي  بالكاتب  العربي جنيب حمفوظ  مقارنة كاتبنا 
ابن ال�سيخ مل يقدم اإال �سورة جمتزاأة ومعزولة عن املجتمع امل�رسي، هي كل ما ي�ستطيعه 

برجوازي �سغري كمحفوظ اعتاد العي�س يف ظل حياة م�ستقرة ومريحة)106(.
اأما الدرا�سات التي دارت حول اأعمال جنيب حمفوظ، ف�سنتناول درا�سة لالأديب اأندريه 
  "lLa Technigue Du roman، ميكيل، حتدث فيها عن االأعمال الروائية لنجيب حمفوظ

اأحمد دروي�س.  Chez Neguib Mahfouz" ترجمة 
لروايات حمفوظ  واأديبا، يف درا�سته  اأندريه ميكيل عن جنيب حمفوظ روائيا  حتدث 
الثماين، وهي: خان اخلليلي، وزقاق املدق، وبداية ونهاية، وق�رس ال�سوق، وبني الق�رسين، 
وال�سكرية، والل�س والكالب، وال�سمان واخلريف. فمن منظور الكاتب يرى اأن حمفوظا قد بداأ 
باملقاالت والق�س�س، والروايات التاريخية قبل اأن يتو�سع ليكتب عن اأدب حديث، يرفعه اإىل 
م�ساف الروائيني العاملني )107(. فكانت البداية مع خان اخلليلي؛ ليتو�سع بعد ذلك بروايات 

كثرية اأ�سهمت يف الرفع من مكانة االأدب العربي احلديث. 
وعنا�رس الرواية عند حمفوظ ح�سب درا�سة ميكيل �سكلت وحدة ع�سوية ر�سمت مالمح 
الكال�سيكية احلديثة يف عمل الرواية)108(، فاملكان عند حمفوظ تنوع بتنوع بيئات اأبطال 
رواياته،وهو ميثل ف�ساء وا�سعا مثل البيت واملنزل واحلجرات واملدن واالأحياء، فحي �سيدنا 
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احل�سني ميثل ملحفوظ يف خان اخلليلي وزقاق املدق االأ�سالة العريقة والتاريخية، فاال�سم 
�سكل مت�سعا رحبا للرتاث، ولذوبان كثري من �سجيج مدينة القاهرة الكبرية املق�سمة ح�سب 
ح�سب  خا�س،  مبذاق  يتميز  دقيقا  حمليا  طابعه  منها  ق�سم  كل  ياأخذ  اأق�سام  اإىل  حمفوظ 
�سخ�سيات الرواية واأو�ساعها االجتماعية، فحي �سربا يف »بداية ونهاية«غري حي احل�سني، 

يختلف عن حي الدقي يف »ال�سمان واخلريف »، اإنها بالن�سبة مليكيل مدائن)109(.
اأما املنزل، فاإنه بالن�سبة ملحفوظ جنة العائلة، فهو رمز اال�ستقرار على خالف االأماكن 
العامة االأخرى، فحجرة الطعام يف الثالثية، هي احلجرة التي تلتقي فيها العائلة، وتوؤخذ 
امتداد جغرايف مت�سع يرتبط باملنزل  االنت�سار يف  القرارات احلا�سمة، ومن ثم نقطة  فيها 
)ال�سلم( يف »خان اخلليلي  الرواية، يف حني جند املباين  باأحداث تتعدد بتعدد �سخ�سيات 

»هي مركز االنطالق واتخاذ القرارات )110(.
واالأزمنة،  واالأمكنة  االأحداث  باختالف  فتختلف  معاملها  ور�سم  ال�سخ�سيات  اأما 
يف  مدار�سهم  اأو  وظائفهم  اأو  اأعمالهم  توزعهم  الذين  ميكيل  يراهم  كما  حمفوظ  فاأبطال 
اأرجاء القاهرة، يعودون اإىل قلب الو�سط الذي يعي�سون فيه، ومن هذه الزاوية تكت�سب رواياته 
املختلفة روعتها.كما يرى اأن �سخ�سيات جنيب حمفوظ تهدم و�سطها لتهرب اإىل و�سط اأكرث 
نظافة،يحملون اأحالمهم نحو املدينة الكبرية،اأو مدينة اأخرى يف عمق م�رس، كما فعل ح�سني 

يف "بداية ونهاية"، وعبا�س يف "زقاق املدق")111(.
النمطية، فهي  البعيد عن  الروائي  بالو�سط  الروائية حتددها عالقتها  ال�سخ�سيات  اإن 
�سخ�سيات تتحدد مواقفها وفقا لبيئة الرواية، فتاأثري الو�سط البائ�س الذي يحد من الرغبة 
يف الهيمنة لدى ا�سغر االأخوة الثالثة يف »بداية ونهابة« يجئ التعبري عنه دائما يف لغة 
املونولوج، حيث تتعادل »مع« و »�سد«، وهذا يجعل من احلوار الذهني جزءا من العر�س 
الروائي دون اأن يخل ذلك على االإطالق باإيقاع احلركة داخل العمل الروائي، وف�سال عن ذلك 
الذاتية  الرتجمة  فاأ�سلوب  املوؤلف،  ل�سخ�سية  لي�سوا تابعني  فاأبطال روايات جنيب حمفوظ 

عند توفيق احلكيم ويحيى حقي، غري موجود يف روايات جنيب حمفوظ)112(.
�سخ�سيات  در�سها  التي  رواياته  يف  حمفوظ  جنيب  �سخ�سيات  ميكيل  اعترب  وقد 
راأي  يجعلها يف  وملحمي، مما  �سعبي،  بعدين: حقيقي  يحملون  الثالثية  فاأبطال  ملحمية، 
ميكيل �سخ�سيات ملحمية ال روائية، فهي �سخ�سيات قابلة ال�ستيعاب االأحداث ومناق�ستها 
الكبرية  بالعائلة  يرتبطون  جتعلهم  وال�سلوك  احلركة  وهذه  اأخرى،  اأحيانا  وفعلها  دائما 
اأبطاال قلقني  اأكرث من كونهم يرتبطون بعائلة باعتبارهم  باعتبارهم �سخ�سيات ملحمية 
يف الرواية. ولكي يتجنب حمفوظ نفي الطابع الروائي عن اأعماله يلجاأ اإىل حتقيق الوحدة 
بني املظاهر املختلفة لل�سخ�سيات ليعطي �سيئا واحدا ا�سمه ال�سعب امل�رسي، واأبطاله يف 
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الروايات ي�سبحون جزءا من هذا الن�سيج)113(. فهم تاجر، وموظف، ول�س، وهارب، وموم�س، 
تق�سيم  عند  �سياقها،  يف  �سخ�سية  كل  حمفوظ  و�سع  وقد  وطالب،  واأب،  واأم،  ال�سيد،  و�سي 
االأدوار يف جمال احلبكة الروائية، فاالأم متثل القوة املدعومة من التقاليد كما يف »بداية 
ال�سيا�سية  الظروف  »، و�سعه يف حمور  »ال�سمان واخلريف  ونهاية«، واملوظف بطل ق�سة 

التي حتكم عمله.
اأما يف الل�س والكالب وزقاق املدق، فقد و�سع املوم�س يف قالب م�سبع باالإن�سانية، 
بعد اأن �سجل حالة �سعف لها دفعتها ملمار�سة البغاء كما فعلت حميدة يف الزقاق، ورغم 
ذلك فقد �سوره حمفوظ يف معظم االأحايني باأنه �سورة حادة وموؤملة، واإن اختلفت نفي�سة 
يف »بداية ونهاية »عن �سورة املوم�س ب�سالبتها وقوتها وت�سميمها على ممار�سة البغاء 
لتوفر الأخيها رغباته وتفي مبتطلباته التي ال تنتهي، اإال اأنها تظل موم�سا يف نظر املجتمع 

كله،الذي مثله اأخوها، واملوت هو الوحيد الذي �سيحقق لها االنت�سار. 
يف  فهمي  وميثلها  حمفوظ،  عند  املف�سلة  النماذج  اأكرث  فهي  الطالب  �سخ�سية  اأما 
ال�سباب واحليوية، والتمرد، واحلزن،تعك�سها فئات  اإليه متثل  بني الق�رسين، فهي بالن�سبة 
»بداية  يف  ح�سني  البطل  يعك�سها  الروائي،  احلدث  حترك  عنا�رس  وهي  امل�رسي،  املجتمع 

ونهاية »، وانحرافات يا�سني يف الثالثية. 
لقد ر�سم حمفوظ �سورا متناق�سة ل�سخ�سياته، فنجد الفتاة اجلميلة والقبيحة �سدين 
باعتباره  الطالب  على  حمفوظ  وتركيز  والفقري،  والغني  والكهل،  وال�ساب  واحد،  ن�سق  يف 
ال�سخ�سية املف�سلة، الأنه ميثل حمفوظ الطامح باأن يبقى يف الطبقة، وال�ساب بالن�سبة اإليه 

ميثل البناء والعطاء والثورة والطموح. 
بالن�سبة  احلياة  با�ستمرارية  م�ستمرا  مفتوحا  فيبقى  ملحفوظ،  بالن�سبة  الزمان  اأما 
للعائلة كما يف الثالثية، فهي متثل ثالثة اأجيال )قرنا من الزمن( تلتقي مع مائة عام من 
العزلة ملاركيز، فاالأحداث وال�سخ�سيات تتواىل بتوايل االأزمنة التي متتد لع�رسات ال�سنني، 
يف  ورمبا  �ساعات،  يف  م�سريية  قرارات  البطل  فيه  اتخذ  زمنا  فيها  ويركز  يختزلها  لكنه 
�سنوات كما فعل بطل الل�س والكالب، فالذكريات لدى بطل الرواية توالت ور�سمها حمفوظ 
متثل ع�رسات ال�سنني، لكن كثافة الزمن الروائي ح�رسه حمفوظ يف حلظات اتخذ من خاللها 

البطل قرارات م�سريية،
الالواعي  اأو  الواعي  باالختيار  ولي�س  بالظروف،  يرتبط  الرواية  اأحداث  تطور  اإن 
اإنتاج حمفوظ الروائية، فهي ترتبط مبفهوم  لل�سخ�سية،وهي يف نظر ميكيل ت�سكل مالمح 
تطوري للزمن،فال تعود بالبطل اإىل نقطة البدء، فتطور الزمن يف »ال�سمان واخلريف«يجري 
باأقل قدر ممكن من االأحداث على امل�ستوى اخلارجي، وال ي�سبح الت�ساوؤل هل �سيبقى املوظف 
اأو يعزل؟، ولكن ي�سبح الت�ساوؤل هل �سي�ستطيع يف هذا املوقف مواجهة االإن�سان اجلديد الذي 
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ولد داخله على امل�ستوى االجتماعي؟)114(.
معاناة  فتكمن يف  ميكيل،  يراها  كما  عند حمفوظ،  الزمني  التطور  اأنواع  اأق�سى  اأما 
البطل، وهي يف معظم احلاالت املوت املعنوي، اأو اجل�سدي حيث ميوت ال�سخ�س، اأو متوت 
�سخ�سيته. من هنا ياأخذ اإنتاج حمفوظ طابعا وا�سحا وعميقا، ميثل نوعا من النجاح الذي 
اأمام  ي�سعهم  نف�سه  الوقت  يف  وهو  اليومية.  احلياة  مواجهة  يف  ب�سالبة  اأبطاله  ي�سجله 
خيارين اإما املوافقة اأو الرف�س لتطور زمني يقودهم نحو م�ستقبل يبدو ال�رساع وال�سقوط 

واملوت اأكرث معطياته ثباتا)115(. 
ويرى ميكيل اأن ال�رسد عند حمفوظ �رسد مبا�رس، فهو يعمل على الربط بني ال�سخ�سيات 
املختلفة وردود االأفعال الناجمة عنه، وهذا ي�ساهم يف تطور الرواية،فهو يربط بني اأجزاء 
ال�سديد احليوية، حيث ي�ستطيع  الديالوج  الروائي با�ستخدام  البناء  الذي ي�ساهم يف  احلوار 
�رسيحة  اإىل  بانتماءاتها  اخلا�سة  مواقعهم  تقدمه  اأن  ميكن  ما  بدقة  يعر�سوا  اأن  االأبطال 

اجتماعية ما)116(.
باملدر�سة  حمفوظ  ربط  هي  حمفوظ،  اأعمال  عن  ميكيل  اإليها  ي�سل  التي  واخلال�سة 
ال�سخ�سيات،  تقدمي  بطريقة  مربوطة  حمفوظ  عند  االأ�سالة  واأن  اأبعادها،  بكل  الكال�سيكية 
الفردية  باملالمح  الوفاء  بني  املتزن  االعتدال  على  احلفاظ  يف  حمفوظ  جناح  �رس  وهو 
يراد تقدميها،  تاريخية وطنية  اإىل حقبة  املنتمني  االأبطال  للرواية، ومنوذجية  ال�رسورية 
الطريق  التي تقف يف منت�سف  ال�سخ�سيات  باأكمله ممثلة يف بع�س  ل�سعب  الدرا�سة  وهذه 
بني االأ�سالة الروائية والتمتمة امللحمية، حتقق دون اأدنى قدر من ال�سك معنى كون االإن�سان 
يعي�س ع�رسه)117(. ومهما يكن من اأمر فاإن حمفوظا يف راأي ميكيل قد اأعطى الإنتاجه اأ�سالة 

رئي�سة يف اإطار االأدب العربي، وحتى يف اإطار الرواية العاملية.
وبعد، فاإنَّ درا�سة ق�سية الدوافع واالأهداف املبتغاة، من وراء اأبحاث امل�ست�رسقني ال 
تتم كاملة مبعزل عن التب�رس بالبنية الفكرية والرتكيبة النف�سية، التي �سّممْت هذه االأهداف 

باألوانها املتعددة بتعدد م�سارب امل�ست�رسقني.
وجتارية،  واقت�سادية  وا�ستعمارية  و�سيا�سية  دينية،  واأهداف  دوافع  فلال�ست�رساق 
وتاريخية، ولعل الدوافع واالأهداف ال�سامية الوحيدة هي االأ�سباب العلمية النزيهة التي مل 
يخل اال�ست�رساق منها باأّي حال، بل اإنَّ هذا الدافع يزداد مع �سمور الدوافع االأخرى. ثم تاأتي 
كثري  اأعمال  عند  الوقوف  هنا  حاولنا  اخلا�سة.وقد  وال�سخ�سية  النف�سية  البواعث  ذلك  بعد 
من امل�ست�رسقني دون النظر اإىل اأهدافهم ودوافعهم، فمعظم من تناولتهم هذه الدرا�سة هم 
م�ست�رسقون اختلفت دوافعهم واأهدافهم ونظرتهم لل�رسق باختالف املواقع العلمية والعملية 

التي كانوا ي�سغلونها يف فرن�سا. 
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