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 طبقا لقوانني امللكية الفكرية
א אא

א .א
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א א  أو عـرب االنرتنـت(א
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 ١١٣٧ فهرس أمساء املستشرقني

א
 

رقم  الموضـــــــوع 
 الصفحة

 ٣ املقدمة

 ٥ دراسة متهيدية حول ظاهرة االستشراق 
 ٢٥ حركة االستشراق 

 ٩٧ عناية االستشراق بالتراث العريب 
  معجم أمساء املستشرقني 

 ١٢٧ حرف األلف 
 ١٩٧ حرف الباء

 ٣٤٥ حرف التاء 
 ٣٦٩ حرف الثاء 
 ٣٧٣ م حرف اجلي

 ٤٧٥ حرف احلاء 
 ٤٨٥ حرف اخلاء 
 ٤٩٩ حرف الدال 
 ٥٧٧ حرف الراء 

 ٦٤٧ حرف الزاي 
 ٦٥٩ حرف السني 
 ٧١٥ حرف الشني 
w ٧٥١ حرف الصاد 
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فهرس أمساء املستشرقني١١٣٨ 

 ٧٥٥ حرف العني 
 ٧٥٩ حرف الغني 
 ٧٦١ حرف الفاء 

 ٨٣٣ حرف القاف 
 ٨٣٩ حرف الكاف 

 ٩٣٣ حرف الالم 
 ٩٩٣ حرف امليم 
 ١٠٤١ ون حرف الن

 ١٠٦٥ حرف اهلاء 
 ١١٠٥ حرف الواو 
 ١١٢٣ حرف الياء 

 ١١٣٣ ملحق التراجم 
 ١١٣٧ الفهرس 
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٣ املقدمة

لقد لعب االستشراق دوراً خطرياً يف حياة األمة اإلسالمية، عرب قرون طويلة، 
وكان له من النتائج السلبية واإلجيابية ما يعرفه املتخصصون يف الدراسات 

 .االستشراقية واملثقفون، وغريهم 
وما كان لالستشراق أن يقوم ذا الدور اخلطري لوال وجود الرجال الذين 

اهلم يف أدائه، وبذل الغايل والنفيس يف حتقيق ما أرادوا، وهؤالء هم آمنوا به، واستبس
 .املستشرقون

وأياً كانت وجهات النظر اليت قيلت فيهم وعنهم، فال ينبغي لنا أن نترك 
 .البحث عن األسباب اليت جعلتهم يقومون بالدور املنوط م على هذا الوجه الفائق

 هؤالء الرجال، ومعرفة اجلهود اليت وأول ما ينبغي أن تم به هو دراسة سري
بذلوها يف سبيل ما آمنوا به، وأفنوا فيه أعمارهم، وكانوا حريصني كل احلرص على 

 .بلوغ أقصى درجات الكمال فيه 
من هنا تأيت أمهية هذا املعجم، الذي جيمع بني دفتيه تراجم هلؤالء الرجال، منذ 

 . بالد اإلسالم، وحىت يومنا هذا أن بدءوا مسريم قبيل احلمالت الصليبية على
والبد يل من االعتراف بأن هذا العمل على هذه الصورة ليس يل فيه من جهد 
إال اجلمع والترتيب، وإضافة ما فات األستاذ جنيب العقيقي من تراجم لبعض 
املستشرقني اجلدد الذين مل يدركهم، أو يكونوا قد ندوا عنه عند قيامه بعمله 

، فلقد اعتمدت على كتاب األستاذ جنيب العقيقي يف عمل "ستشرقونامل"املوسوعي 
هذا املعجم، فقمت بتجميع التراجم املوجودة فيه، و رتبتها على حروف املعجم، مث 

 " .املستشرقون"أضفت ما وقع يل من تراجم مل تكن موجودة يف كتاب 
 بيسر وهذا العمل ذه الصورة ييسر على الباحثني احلصول على الترمجة

وسهولة، حيث إن األستاذ جنيب العقيقي قسم كتابه حبسب املدارس االستشراقية، 
وبعد تناوله لنشأة كل مدرسة ومراحل تطورها، ومكتباا، ومتاحفها، وجمالا، 

يورد تراجم املستشرقني من أتباع كل مدرسة، .... وكراسيها ومجعياا العلمية، إخل 
 .دون مراعاة للترتيب األجبدي 

فرأيت أنه لو جِمعِت التراجم على حدة وصِنع منها معجم لكان ذلك عمالً 
wمفيداً للباحثني، فأسأل اهللا أن أكون قد وفقت يف ذلك، وقد مهدت للمعجم 
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 املقدمة٤

بدراسة متهيدية حول االستشراق ومفهومه، وأسباب اهتمامه بالتراث اإلسالمي 
ن دراسة للدكتور أمحد العريب، وفلسفة االستشراق يف ذلك، وقد اختصرا م

 -رمحه اهللا–حيث أجاد " فلسفة االستشراق: " بعنوان-رمحه اهللا تعاىل–مسايلوفيتش 
يف دراسة الظاهرة االستشراقية، والبد من االعتراف بأنه قد يشوب هذا العمل بعض 
القصور، وترد فيه بعض األخطاء فذلك شأن كل عمل يعمله البشر، فالكمال هللا 

 .وحده سبحانه 
  .وال يفوتين أن أشكر كل من عاونين يف إعداد هذا املعجم

 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 
 وكتبه أبو عمر حيىي مراد
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 دراسة تمهيدية حول ظاهرة االستشراق
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دراسة متهيدية حول ظاهر االستشراق٦ 

 :مفهوم االستشراق
له كيانه ومنهجه، ومدارسه وفلسفته، ودراساته  أصبح االستشراق اليوم علماًلقد 

ومؤلفاته، وأغراضه وأتباعه، ومعاهده ومؤمتراته، فصار حقاً على الباحث أن يعىن 
لبارزة، وآفاقه ومظاهره وأطواره، وخصائصه بتحديد مفهومه والوقوف على معامله ا

 . آثاره وميادين نشاطهوأهدافه قبل البحث يف
 إذن أن نعرف ماهية االستشراق، وموضوعه وعالقاته باالستعراب، وماهية فالبد

األخرية، وأمهية كل منهما يف التقريب أو التوفيق بني الشرق والغرب، وأن ندرك من 
ته؟ وما أسباب اهتمامه ذا الفرع من املعرفة؟ ومىت هو املستشرق؟ وما حقيقة مهم

؟ إا أسئلة ضرورية خيتلف العلمي إىل مفهومها اللغويحتولت الكلمة من مفهومها 
الباحثون يف اإلجابة عليها بدرجات متفاوتة، وعلى الدارس أن يبحث هذا 

 .ع مانع يصل إىل تعريف جاملكياالختالف وحياول التوفيق بني اآلراء واألفكار 
 :لغةً االستشراق

شرقت الشمس شرقاً وشروقاً : "يقال" شرق"مشتقة من مادة " االستشراق"كلمة 
 مل ترد يف اللغوي نبحث عن مفهومها واجلدير بالذكر أن الكلمة اليت ")١(إذا طلعت

غري أن هذا ال مينع الباحث من الوصول إىل معناها  ،)٢(املعاجم العربية املختلفة
) استشرق(ناداً إىل قواعد الصرف وعلم االشتقاق، حيث يبدو أن معىن  استاحلقيقي

 .أدخل نفسه يف أهل الشرق وصار منهم
 :اصطالحاً   االستشراقمفهوم

 فيجب أوالً النظر إىل أحد م االصطالحي لالستشراقفهواملدد أن حن ناإذا أرد
                                     

 .١٩٦٠ جممع اللغة العربية بالقاهرة ٤٨٢ ص ١ املعجم الوسيط جـ)١(
بادى، القاموس احمليط آريوز جمد الدين الف١٧٣/١٧٩ ص ١٠ ابن منظور، لسان العرب م )٢(

 ٣١٦/٣٢١ ص ٨، ذيب اللغة جـ األزهري، أبو منصور ٢٤٨/٢٤٩ ص ٣جـ 
، أقرب  الشرتوينأغزري سعيد ١٥٠٠/١٥٠١ ص ٤، الصحاح، جـ اجلوهريإمساعيل 

 أبو احلسن ٣٢٢/٣٢٩، أساس البالغة ص ي جار اهللا الزخمشر٥٨٦ص ١املوارد، جـ 
 ص ٦، تاج العروس م ي، حممد الزبيد١٨/٢٥ ص ٢ابن سيده، املخصص، م 

٣٩١/٣٩٥. w
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 ٧ دراسة متهيدية حول ظاهرة االستشراق

ن يف اإلمكان  مث إىل رأى علماء الغرب وعلماء العرب، لكي يكو،املعاجم احلديثة
 .بعد ذلك القيام مبحاولة وضع تعريف حمدد هلذا االصطالح

طلب علوم الشرق ولغام : استشرق(: وقد جاء يف بعض املصادر اللغوية احلديثة
املستشرق هو عامل (، و)١() بذلك من علماء الفرجنةقال ملن يعينت" مولدة عصرية"

  .)٢()متمكن من املعارف اخلاصة بالشرق ولغاته وآدابه
 : علماء الغربمفهوم االستشراق لدى

ما هو االستشراق؟ وما كنه "  نفسهيأربرآرثر "أما لدى علماء الغرب فيتساءل 
 أن الكاتب حني يعرض ملثل هذا املوضوع الواسع الذي ال اجللياملستشرق؟ من 

ه حىت يزال جمهوالً بني اجلماهري حيسن به أن حياول الوصول إىل اتفاق بينه وبني قارئي
يتعرفوا موقفهم تعرفاً صحيحاً، ومما يزيد من ضرورة هذا التفاهم أن االستشراق 

 تنتميومثله يف ذلك مثل كثري من فروع العلم األخرى، قد ختطى حدوده إىل ميادين 
يف حقيقتها إىل علوم أخرى مستقلة عنه، وإن كانت جمانسة له، حىت إن املستشرق 

احلفريات واملؤرخ وعامل الصرف واالشتقاق، وعامل يشارك يف عمله عامل اآلثار، و
لسوف، وعامل الالهوت، واملوسيقى والفنان وأول استعمال لكلمة ياألصوات، والف

م حيث أطلق على أحد أعضاء الكنيسة الشرقية أو ١٦٣٠رأيناه يف سنة ) مستشرق(
 وود يصف صموئيل كالرك بأنه أتوينم وجدنا ١٦٩١اليونانية، ويف سنة 

 بذلك أنه عرف بعض اللغات الشرقية، وبريون يف تعليقاته على يعين)  نابهشراقياست(
Childe harold’s Pilgrimage ومعارفه "املستر ثورنتون" يتحدث عن 

الكثرية الدالة على استشراق عميق، ويف خالل اادلة التعليمية باهلند اليت حسمها 
ن هم الذين نادوا بالتعليم واألدب م كان املستشرقو١٨٣٤الشهري سنة  تقرير ماكويل

 معارضوهم الذين رغبوا يف أن تكون اإلجنليزية أساس التعليم ياهلنديني، بينما مس
زاع نـومما يؤسف له أن ما أنتجه هذا ال) Anglicistsزين ـاملتجلن(باهلند 
 من احلزازات قد ألصقت باسم املستشرق قدراً كبرياً من القدح، والنقد وال املشهور

                                     
 .٣١١ ص ٣ الشيخ أمحد رضا، معجم منت اللغة جـ )١(
)٢( Grand larousse encyclopedique v١٠٠٤ ,١١/١٠٠٣. w
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دراسة متهيدية حول ظاهر االستشراق٨ 

 عربياً جعلتينإن الشمس "ك أن تشارلز دوتى كان يشري إىل ذلك حيث يقول ش
 أما قاموس أكسفورد اجلديد فيحدد املستشرق " قط باالستشراقشوهتينولكنها ما 

Oreintalist من تبحر يف لغات الشرق وآدابه وذلك هو التفسري الذي " بأنه
أن ندع آلخرين أن يكتبوا عن وإن كان يفرض علينا . التايلسنعتمد عليه يف حديثنا 
 الشهرة والصيت الذين عرفوا الشرق معرفة جيدة، والذين يذلك اجلم الغفري من ذو

استلهموا أدباً بديعاً، ولكنهم خرجوا عن حد التعريف السابق فال يستطاع تسميتهم 
  ".)١(مستشرقني

ن نفكر االستشراق علم خيتص بفقه اللغة خاصة، والبد لنا إذن أ: "ويقول بارت
 وكلمة شرق "شرق"يف املعىن الذي أطلق عليه كلمة استشراق املشتقة من كلمة 

 مشرق الشمس، وعلى هذا يكون االستشراق هو علم الشرق أو علم العامل تعين
، واألمر إىل هذا احلد واضح، ولكن ما معىن كلمة شرق يف هذا املقام الشرقي

 معناه فالشرق بالقياس إلينا حنن بالذات؟ الظاهر أن اسم الشرق تعرض لتغيري يف
 كما كان يسمى احلديدي العامل الساليف، العامل الواقع خلف الستار األملان، يعين
، وهذه املنطقة خيتص ا علماء حبوث شرق أوربا، أما الشرق املاضيكذلك يف 

ينا الذي خيتص به االستشراق فمكانه جغرافياً يف الناحية اجلنوبية الشرقية بالقياس إل
وذلك االصطالح يرجع إىل العصر الوسيط، بل إىل العصور القدمية، اليت كان فيها 
البحر املتوسط يقع كما قيل يف وسط العامل، وكانت اجلهات األصلية حتدد بالنسبة 

 من البحر املتوسط إىل الشمال ذلكإليه، فلما انتقل مركز األحداث السياسية بعد 
 كذلك ط الدول الواقعة شرق البحر املتوس مصطلح الشرق برغم ذلك علىيبق

 يف أعقاب الفتوحات العربية اإلسالمية لتغيري آخر يف معناها "الشرق"تعرضت لفظة 
أو إذا شئنا دقة أكثر تعرضت التساع يف نطاق مدلوهلا، فقد انطلق الفاحتون يف ذلك 

احية الوقت من شبه اجلزيرة العربية ال ناحية الشمال والشرق فحسب بل إىل ن
الغرب كذلك، وزحفوا يف غضون عشرات من السنني إىل مصر ومشال أفريقيا 

                                     
يام أ النويهي، مطبعة والسوقي ترمجة حممد ٧/٨أربرى، املستشرقون الربيطانيون، ص .  آ)١(

w .١٩٤٦كوليرت بلندن 
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 ٩ دراسة متهيدية حول ظاهرة االستشراق

، ومنذ ذلك احلني  وتعرب السكان تدرجيياً، وهم األقباط يف مصر والرببر يف غرا
تعترب مصر وبلدان مشال أفريقيا ضمن الشرق وميتد االستشراق إىل الشمال غرب 

لشمس، وإن كان املفروض أن اسم  بلد غروب اأيأفريقيا الذي يسمى باملغرب 
 ال االسماالستشراق خيتص بالبلدان الشرقية دون غريها، ومهما يكن من أمر فإن 

  ".)١(هيبني بوضوح مستقيم املقصود منه بالضبط واملهم هو املوضوع ذات
والوسيلة لدرس كيفية النفوذ  ": علم االستشراق وصاحبه قائالًيجويدويعرف 

بل نستطيع أن نقول إن غرض هذا " علم الشرق"والغرب إمنا هو املتبادل بني الشرق 
 أو تقلبات تاريخ اللهجات ليس مقصوراً على جمرد درس اللغات أو األساسيالعلم 

نه بناء على االرتباط املتني بني إ :بل من املمكن أيضاً أن نقول.. بعض الشعوب كال 
 الروح يتارخياباً من أبواب  ليس علم الشرق إال بالشرقي والتمدن الغريبالتمدن 
وليس صاحب علم الشرق اجلدير ذا اللقب بالذي يقتصر على معرفة  ... اإلنساين

بعض اللغات اهولة أو يستطيع أن يصف عادات بعض الشعوب، بل إمنا هو من 
مجع بني االنقطاع إىل درس بعض أحناء الشرق وبني الوقوف على القوى الروحية 

اليت أثرت على تكوين الثقافة اإلنسانية، هو من تعاطى درس األدبية الكبرية 
احلضارات القدمية ومن أمكنه أن يقدر شأن العوامل املختلفة يف تكوين التمدن يف 

وعلم الشرق هذا علم من علوم ... القرون الوسطى مثالً أو يف النهضة احلديثة 
شرقية ولغاا  يتعمق يف درس أحوال الشعوب الScience de Lespiritالروح 

وتارخيها وحضارا مث يستفيد من البحوث اجلغرافية والطبيعية أن يسمى كما مسيناه 
 من جهة نظر الشرق، ألن إظهار قوى الروح اإلنسايندرس تاريخ الروح 

  ".)٢(واستعدادها خيتلف باختالف الزمان واملكان
ولد االستشراق وهكذا  ": رودنسون يف دراسته لتاريخ االستشراق قائالًيوميض

 دخلت كما ... ١٧٧٩ عام حوايلوظهرت كلمة مستشرق يف اللغة اإلجنليزية 
                                     

 ترمجة مصطفي ١١/١٢دراسات العربية واإلسالمية يف اجلامعات األملانية ص بارت، ال.  ر)١(
 .١٩٦٧ماهر، دار الكاتب العريب للطباعة والنشر بالقاهرة 

  هـ ١٣٤٧، علم الشرق وتاريخ العمران، الزهراء، الربيع األول يجويد. أ.  م)٢(
w .١١/١٤ص 
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دراسة متهيدية حول ظاهر االستشراق١٠ 

، وجتسدت فكرة نظام ١٨٣٨كلمة االستشراق على معجم األكادميية الفرنسية يف 
خاص مكرس لدراسة الشرق، ومل يكن املتخصصون بعد من العدد حبيث ميكنهم 

 أو شعب واحد أو منطقة واحدة تشكيل مجعيات أو جمالت متخصصة يف بلد واحد
من الشرق، ومن الناحية األخرى، كثرياً ما كان أفق هؤالء املستشرقني يشمل عديداً 

" كمستشرقني"زية يف عمقها، ومن هنا بدأ تصنيفهم امن ااالت بطريقة غري متو
 أا تعرضت كذلك ألضرار وندوب، وشهدت فكرة االستشراق تعمقاً كبرياً إال

ق يأخذ مكانه يف مؤلفات القرن الثامن عشر إىل جانب الغرب يف أفق وكان الشر
  ".)١(مشويل

املستشرق هو ذلك الباحث الذي حياول دراسة الشرق "ويرى ديتريش أن  
وتفهمه ولن يتأتى له الوصول إىل نتائج سليمة يف هذا املضمار ما مل يتقن لغات 

  ".)٢(الشرق
 :خالصة اآلراء السابقة

نتهي نستطيع أن نلنظر يف اآلراء اليت صاغها علماء االستشراق أنفسهم بعد إمعان ا
 :إىل نتائج ذات دالالت بالغة لينفذ منها إىل تقرير احلقائق التالية

 أن حيدد مفهومه شيءإن دارس موضوع االستشراق جيب عليه قبل كل : أوالً
 .وحياول إيصال معناه حمدداً إىل قارئيه

لم ذو حدود واسعة وأحياناً غري واضحة، إذ خيتلط ميدانه أن االستشراق ع: ثانياً
مبيادين العلوم األخرى ألن املستشرق قد يشارك يف أحباثه علماء اآلثار واألصوات، 

 .واالشتقاق، واحلفريات، والالهوت والفنون والفلسفة وما شاكل ذلك
بأدوار خمتلفة قد مر " املستشرق"و " االستشراق "لكلميت العلميأن املفهوم : ثالثاً

 أحد أعضاء الكنيسة الشرقية إىل عصرنا هذا حيث  عندما كان يعين١٧٨٣منذ عام 
 أساسي التبحر يف إحدى لغات الشرق وآداا، فكأن هذا التبحر شرط أصبح يعين

 بنتائج علمية سليمة إطالقاً، إال بذلك كما يف عامل االستشراق ألنه ال ميكنه أن يأيت
                                     

 .٧٤ ص ١٩٧٠يعة، فرباير  يف أوربا، الطلاإلسالميرودنسون، صورة العامل .  م)١(
w .١٩٦٢ دار النشر فرانز شتاينر بفسبادن ٧ديتريش، الدراسات العربية يف أملانيا ص .  أ)٢(
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 ١١ دراسة متهيدية حول ظاهرة االستشراق

 .وديتريشهو واضح عند آريرى 
أن كلمة االستشراق ذات داللتني، أوالمها أنه علم خيتص بفقه اللغة : رابعاً

 على الشرقي أنه علم الشرق أو علم العامل :ومتعلقاا على وجه اخلصوص، وثانيهما
وجه العموم فعلى هذا األساس يشمل كل ما يتعلق مبعارف الشرق من لغة وآداب، 

 .ان وغريها من علوم وفنونوتاريخ وآثار، وفن وفلسفة وأدي
أن االستشراق علمياً يرجع إىل العصر الوسيط، بل إىل العصور القدمية، : خامساً

تعرض لتغيري خطري بعد انطالقة العرب حىت أصبح يتعلق " الشرق"وأن مدلول لفظ 
باملوضوع ذاته أكثر منه باملنطقة اجلغرافية، ويفتح آفاقاً واسعة للتفكري والبحث، 

 .ل كما هو بني يف آراء نولدكه وبارتوالتحلي
 علمياً حديثتا العهد نسبياً يف "املستشرق"، و " االستشراق" كلميتأن : ًسادسا

 عام حوايل وتبنتها األخرى ١٧٧٩ عام حوايلاإلجنليزية والفرنسية إذ تبنتها األوىل 
ات  واعترفت ما األكادميية الفرنسية املشهورة باحليطة يف إدخال الكلم١٧٩٩

 .م١٨٣٨ الفرنسية فأدخلتها إىل معجمها املشهور عام ةاللغاجلديدة إىل 
أن االستشراق كفكرة علمية قد نال حظا عظيماً يف أثناء القرن الثامن : ًسابعا

عشر، حيث كان الشرق يأخذ مكانه يف أحباثه ومؤلفاته إىل جانب الغرب يف أفق 
لى أن دراسة العرب وما يتعلق م ، كما يؤكد ردونسون، مما يدل فيما نظن عمشويل

 .كان وال يزال أمراً بالغ األمهية لعلم االستشراق ودراساته
 أخذ ظالً جديداً إذ أصبح إطالقه ال جويديأن االستشراق يف مفهوم : ثامناً

ة عليه وإمنا على يبيقتصر على معرفة إحدى اللغات اهولة للغرب والعادات الغر
اسة األحناء املختارة من الشرق، والوقوف على قواه الروحية اجلمع واالنقطاع إىل در

 يوآدابه العظيمة اليت أسهمت إسهاماً فعاالً يف تكوين ثقافة العامل بأسره، وتعاط
دراسة احلضارات القدمية والتمكن من تقدير العوامل املختلفة اليت أثرت يف تكوين 

العلم تكمن يف وسيلة فعالة متدن القرون الوسطى والنهضة احلديثة، وأمهية هذا 
 وأنه على هذا األساس يغوص يف والغريب الشرقي: سة النفوذ املتبادل بني العاملنيالدر

أعماق دراسة الشعوب الشرقية وكل ما يتعلق ا، وإذا كان األمر كذلك فإنه يعترب 
wمن أوسع العلوم موضوعاً وأبعد مدى ولذلك حيق للباحث أن يسميه علم تاريخ 
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دراسة متهيدية حول ظاهر االستشراق١٢ 

 ألن قوى الروح واستعدادها للتحوالت التارخيية ختتلف باختالف اإلنساين الروح
 يعترب من أهم العلوم اإلنسانية يديالزمان واملكان، ويبدو أن هذا العلم يف نظر جو

وأخطرها، سواء فيما يتعلق باملوضوع نفسه أو فيما يتعلق بالتعرف على الروح 
 .تصارعني عرب التاريخاإلنسانية وتبادل النفوذ بني العاملني امل

 :العربمفهوم االستشراق عند 
وأما علماء العرب فقد ذهبوا يف فهمهم لالستشراق مذاهب عديدة البد من 

 .اإلشارة إىل بعضها
يراد باالستشراق اليوم دراسة الغربيني لتاريخ الشرق " :يقول أمحد حسن الزيات

اطريه ولكنه يف العصور الوسيطة وأممه ولغاته وآدابه وعلومه وعاداته ومعتقداته، وأس
كان يقصد به دراسة العربية لصلتها بالدين ودراسة العربية لعالقتها بالعلم، إذ بينما 
كان الشرق من أدناه إىل أقصاه مغموراً مبا تشعه منائر بغداد والقاهرة من أضواء 

الكثيف املدنية والعلم، كان الغرب من حبره إىل حميطه غارقاً يف غياهب من اجلهل 
  ".)١(والرببرية اجلموح
كل من جترد  "بأنه وأمحد أمني يف تعريفهما للمستشرق اإلسكندريويذهب أمحد 

 آداا طلباً لتعرف شأن أمة يمن أهل الغرب لدراسة بعض اللغات الشرقية، وتقص
أو أمم شرقية من حيث أخالقها وعاداا وتارخيها وديانتها أو علومها وآداا، أو 

أنه صار شرقياً، كما ) استشرق(ك من مقومات األمم، واألصل يف كلمة غري ذل
  ".)٢(إذا صار عربياً) استعرب(يقال 

من صيغة هذه الكلمة تعرف أن : " يف فهمه لالستشراق فيقولالعناين يويتوسع عل
املستشرق هو املشتغل بالعقليات الشرقية سواء أكانت سامية أو غري سامية، ولكن 

 اصطالح العلماء واألدباء تطلق على املشتغل بالعقليات السامية هذه الكلمة يف
  ".)٣(ية خاصة، ويتبع ذلك البحث يف اللغات احلام

                                     
 .٢٥ ط ٥١٢ أمحد حسن الزيات، تاريخ األدب العريب ص )١(
 .٢٠/٤٠٨ واآلخرون، املفصل يف تاريخ األدب العريب اإلسكندري أمحد )٢(
w .١٩٣٢ عام ٤٠ ص ١داب العربية، اهلالل، أغسطس جـ ، املستشرقون واآلالعناين على )٣(
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 ١٣ دراسة متهيدية حول ظاهرة االستشراق

املستشرقون قوم من أوربا، نسبوا أنفسهم إىل العلم  ":يويقول أمحد الشرباص
والبحث وشغلوها يف أغلب األحيان بالبحث يف التاريخ والدين واالجتماع، ولكل 

اللغة "غته األصلية اليت رضع لباا من أمه وأبيه وجمتمعه وبيئته، فصارت له منهم ل
كما يعربون فهو يغار عليها ويتأثر ا، ويستجيب ملوحياا، ولكنه مع ذلك " األم

  ".)١(تعلم اللغة العربية جبوار لغته األصلية ليدرس حضارة الشرق وعلومه وآدابه
االستشراق هو اشتغال غري "الشرق قائالً  حسن لعلم عبد الغينويتطرق حممد 

الشرقيني بدراسة لغات الشرق وحضاراته وفلسفاته وأديانه وروحانياته وأثر ذلك يف 
  ".)٢( للعامل كلهاحلضاريتطور البناء 

املستشرقون اسم : " اللبان أصحاب االستشراق فيقولدعبد ايويصف إبراهيم 
ين الدراسات الشرقية املختلفة، فهم واسع يشمل طوائف متعددة تعمل يف مياد

يدرسون العلوم، واآلداب اخلاصة باهلند والفرس والصني واليابان والعامل العريب 
  ".)٣(وغريهم من أمم الشرق

يكاد يكون االستشراق علماً  ": لدراسة االستشراق فيقولويتعرض حممد احلوماين
، ويكاد يكون رجاله على رغم قائماً بنفسه له أصوله وفروعه، وله مقدماته ونتائجه

م، شعباً خاصاً له أفقه اخلاص به، وحياذا الشعب مشتا املقصورة عليه، وقد مر 
وبرجاله يف العامل قرون مل يتكشفه، كما هو عامل أديب، ولكن هناك بضعة من 

 أو ديف معرض النق... الكتاب نقلوا لنا وللغربيني نتفاً من أخبار هذا الشعب 
 غريب عليه تعصبه، وإما ى يشكر للمستشرق إنصافه أو ينعشرقي، والناقل إما التقريظ

  ".)٤( عليه إنصافهييشكر له تعصبه وينع
 أن االستشراق مهنة وعندي: "يقولو إىل علم االستشراق يويشري حسني اهلراو

                                     
 مطبعة ٢٧ سلسلة الثقافة اإلسالمية ص ٦، التوصف عند املستشرقني ص ي أمحد الشرباص)١(

 .١٩٦٦نور األمل 
 . أعالم العرب٨٩، ص الفكري عبد اهللا، حسن عبد الغين حممد )٢(
بريل إ جممع البحوث اإلسالمية ٤/٥  اللبان، املستشرقون واإلسالم، صدعبد اي إبراهيم )٣(

١٩٧٠. 
w .١٩٣٧ يوليو ٢٦، املستشرقون الرسالة ين حممد احلوما)٤(
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دراسة متهيدية حول ظاهر االستشراق١٤ 

 ىوحرفة كالطب واهلندسة واحملاماة، وهو أقرب الشبه إىل مهنة التبشري، وال خيف
القسم األول منه هو اإلسالم من :  ينقسم إىل قسمنياإلسالميأن التاريخ عليك 

 سيدنا حممد عليه السالم، والقسم ةالقرآن واحلديث، وحيا: حيث هو دين وعناصره
 منه تاريخ الدول العربية اليت نشأت وعاشت يف اإلسالم، وهذا القسم قد الثاين

لتارخيية احلرة، أما القسم األول منه، خدمه املستشرقون حقاً، ألنه نوع من املباحث ا
فهو بيت القصيد، وال يتصدى له كل املستشرقني والذين يتصدون له ترى كالمهم 
مملوءاً بالتشكيك، واالستنتاج اخلاطئ والغمز واللمز، إن مل يكيلوا التهم جزافاً، 

  ".)١( مبا شاءت عقائدهم اخلاصة وفائدم املاديةاإلسالميويرموا الدين 
 باملستشرقني أننا نعين: جيب أوالً أن حتدد املصطلح" أنه نيبيرى مالك بن و

 وعن احلضارة اإلسالمية، مث علينا اإلسالميالكتاب الغربيني الذين يكتبون عن الفكر 
 :على صنفني" طبقات"صنف أمساءهم يف شبه ما يسمى نأن 
  توما األكويينطبقة القدماء مثل جرير دوريياك والقديس: من حيث الزمن)  أ (

 .وطبقة احملدثني مثل كاردوفو وجولدسيهر
فهناك طبقة : من حيث االجتاه العام حنو اإلسالم واملسلمني يف كتابتهم) ب(

 .ني لسمعتهاها املشوهلاملادحني للحضارة اإلسالمية وطبقة املنتقدين 
 .)٢(وهكذا وعلى الترتيب جيب أن تقوم كل دراسة شاملة ملوضوع االستشراق 

وإذا كان من : " بصعوبة تعريف االستشراق فيقوليويشعر على حسىن اخلربوطل
فإنه من الصعوبة مبكان ) شرق(العسري، كما رأينا، وضع حتديد ثابت ملفهوم كلمة 

تعريفاً قاطعاً شامالً، ولكن ميكننا أن نقول إن املستشرق ) املستشرق(أيضاً تعريف 
 فالبد أن يتوافر يف هذا املستشرق الشروط  يهتم بالدراسات الشرقية،غريبهو عامل 

الواجب توافرها يف العامل املتخصص املتعمق حىت ينتج ويفيد البشرية واحلضارة 
 .العلميبإنتاجه 

                                     
 .١٩٣٢، حنن واملستشرقون، املعرفة يوليو ي حسني اهلراو)١(
 دار اإلرشاد ٥/٦ احلديث، ص اإلسالمي، إنتاج املستشرقني وأثره يف الفكر نيب مالك بن )٢(

w .١٩٦٩، ١بريوت ط 
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 ١٥

 هذا العامل إىل الغرب، ولو كان هذا العامل يابانياً أو أندونيسياً أو ينتميوالبد أن 
 حبكم مولده وبيئته وحضارته، شرقيهندياً ملا استحق أن يوصف باملستشرق، ألنه 

وقد تكون الدراسات الشرقية اليت يقوم ا املستشرق تارخياً أو فلسفة أو آثاراً أو 
 أن يرحل املستشرق إىل الشرق الضرورياقتصاداً ولكنها تربط بالشرق وليس من 

 ليعيش فيه أو ليتطبع بطباعه أو حضارته، فقد يقوم بدراساته يف جامعته الغربية أو يف
وطنه وإن كان رحيله إىل الشرق جيعل دراسته أكثر فائدة وأقرب إىل الواقعية 

 أن يعتنق هذا املستشرق اإلسالم أو أحد األديان الضروريوليس من . واحلقيقة
 أيضاً أن يتحدث باللغات الشرقية، الضروريالسائدة يف الشرق، كما أنه ليس من 
  ".)١(رياً يف دراسته وأحباثهوإن كان اإلملام ا أو إجادا يعينه كث

االستشراق على إطالقه "ويتجه يوسف أسعد داغر يف مفهومه هلذا العلم إىل أن 
 منها ربما غ: ، حركة علمية عنيت وال تزال تعىن بدراسة املدنيات الشرقيةومشوله 

وما حضر، وما طمس ذكره منها وما استقر، ومبا خلفته تلك احلضارات من قوى 
 فكرية وأدبية وفنية ودينية، ومبا يتصل ذه احلضارات القدمية، ومبا فيها روحية وآثار

من شعوب وأجناس ومذاهب ومدارس، وما إىل ذلك كله من أثر ظاهر ناطق شاهد 
  ".)٢(على احلياة البشرية احلضرية وهو خليق بأن حنييه نشراً وطباعة

ولدة استعملها ومشتقاا م" استشرق" أن لفظة احلسيينويقرر إسحق موسى 
:  فعالً، فقالوا االسم مث استعملوا من Oreintalsimاحملدثون من ترمجة كلمة 

 وليس يف اللغات األجنبية، فعل مرادف للفعل العريب، واملدققون يؤثرون ،استشرق
 "سرياين" ويؤثرون استعمال "مستشرقني"بدالً من " علماء املشرقيات"استعمال 
" مستشرق"ولفظة " استشرق" ولكن لفظة Arabistظة  العربية مقابلة للفلدارسي

  ".)٣(قد شاعتا شيوعاً كبرياً، وال بأس من استعماهلا يف حبثنا هذا
                                     

 الس األعلى للشئون ٢٥/٢٦ ص اإلسالميتشرقون والتاريخ س، املاخلربوطليحسن  ي عل)١(
 .اإلسالمية

 املطبعة املخلصية ببريوت ٧٧١ ص ٢ يوسف أسعد داغر، مصادر الدراسة األدبية، جـ )٢(
 .١٩٦١الطبعة الثانية 

، ١٩٦٧ مطبعة األزهر ١، االستشراق نشأته وتطوره وأهدافه جـ احلسيين إسحق موسى )٣(
= 

دراسة متهيدية حول ظاهرة االستشراق
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دراسة متهيدية حول ظاهر االستشراق١٦ 

 :خالصة اآلراء السابقة
ستطيع بعد تفحص دقيق هلذه اآلراء اليت نسجها علماء العرب أن يستخلص ن

 :النتائج اآلتية
الشرق وكل ما يتعلق به من أن االستشراق علم حياول أصحابه دراسة : أوالً

 الزيات يلغات وآداب ومعتقدات وعلوم وفنون وما شاكلها، كما هو يف رأ
 .ي وأمحد أمني وأمحد الشرباصواإلسكندري

 "املستشرق" صار شرقياً وأن صيغة "استشرق" لكملة األصليأن املعىن : ثانياً
سامية خاصة ذلك علمياً تطلق على ذلك الذي يشتغل بالعقليات الشرقية عامة وال

 .العناين يوالعربية بوجه أخص، وقد يتبع البحث يف احلاميات ولغاا كما هو رأ
أن االستشراق علم ال يقتصر على دراسة غري الشرقيني للشرقيني فحسب، : ًثالثا

 عبد الغين وتطوره يف العامل بأسره كما يرى احلضاريبل أثر الشرق يف تكوين البناء 
 .حسن
الستشراق علم يشمل طوائف خمتلفة تعمل يف جمال الدراسات الشرقية أن ا: رابعاً

 . اللباندعبد ايمن علوم وآداب تتعلق بالشرق كله، كما يذهب إبراهيم 
وأن . له خصائصه اليت تدل على استقالله. أن االستشراق علم قائم بذاته: خامساً

دراسة علمية واعية إال يف أصحابه قد شغلوا فترة طويلة دون أن يهتم أحد بدراسام 
 .أحايني نادرة يف معرض النقد أو التقريظ، كما استبان عند احلوماين

أن االستشراق مهنة أكثر منه علماً وأنه أقرب إىل دائرة التبشري من دائرة : سادساً
العلم، وهنا كان اإلسالم بيت القصيد للهجوم والنيل منه، ومع ذلك فقد قدم 

 .ييلة فيما يتعلق باملباحث التارخيية كما يرى اهلراواملستشرقون خدمات جل
 علم يضم يف رحابه الكتاب الغربيني العلميأن االستشراق يف املفهوم : سابعاً

القدماء ( وحضارته، وهلم طبقات من حيث الزمن اإلسالميالذين يكتبون عن الفكر 
والدراسة ) نتقدوناملواملادحون (، ومن حيث االجتاه العام حنو اإلسالم )واحملدثون

                                     = 
w . األزهرملبعوثياألزهر، األمانة العامة مع البحوث اإلسالمية الدورة التدريبية 
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 ١٧ دراسة متهيدية حول ظاهرة االستشراق

 .نيبالشاملة للموضوع البد أن تقوم على هذا األساس والترتيب كما يرى مالك بن 
أن التعريف باملستشرق تعريفاً شامالً فيه صعوبة بالغة، ومع ذلك فيمكن : ثامناً
 يهتم بالدراسات الشرقية على اإلطالق، وجيب أن يكون عاملاً غريبمل ا عإمالقول 

 أصالً أو انتماء وأن تتعلق دراسته اليت يقوم ا بالشرق سواء كانت متخصصاً غربياً
 أن يذهب الضروريفلسفة أو اقتصاداً أو حضارة أو أدباً أو آثاراً، ولكن ليس من 

إىل الشرق أو أن يعتنق أحد أديانه أو أن يتحدث بإحدى لغاته، وإن كان إملامه ا 
 .اخلربوطلي ين حسييساعده يف أحباثه ودراساته، كما يقرر عل

 مولدة أدخلها احملدثون عن طريق ترمجة كلمة "استشرق"أن لفظة : تاسعاً
Oreintalsim ا يف األوساط العلمية يفوعلى هذا األساس شاعت هي ومشتقا 

 .احلسيينق موسى ا إسحيالغرب والشرق سواء بسواء كما هو واضح يف رأ
ية تعىن بدراسة الشرق، ماضيه  حركة علمعلميأن االستشراق كمفهوم : عاشراً

وحاضره، وما يتعلق به من علوم خمتلفة وما تركه لإلنسانية من أثر، أضاء أمامها 
 .الطريق حنو التقدم واالزدهار، كما يؤكد يوسف أسعد داغر

 : والعربيني بني آراء الغربمقارنة
 نوازن جيدر بنا أن" املستشرق"و " االستشراق "لكلميتبعد هذه النظرة الفاحصة 

 هلما على النحو العلميم وبني آراء علماء الغرب وعلماء العرب فيما يتعلق باملفه
 :التايل
اتفق العلماء على أن االستشراق قد أصبح علماً مستقالً له ذاتيته وكيانه، : أوالً

 .ويقوم بدراسة كل ما يتعلق بالشرق وحضارته
ة كاملة بإحدى اللغات الشرقية قرر العلماء أن املستشرق البد له من معرف: ثانياً

 مقابل ي وشدد جويداخلربوطلي  حسيني سوى علالرأيوآداا ومل خيالف هذا 
ذلك فلم يكتف مبعرفة املستشرق إحدى اللغات اهولة بل ذهب إىل أنه البد له من 
التخصص املتعمق وبعد النظر وثبات الوقوف على القوى الروحية واآلثار األدبية 

 .أثرها يف احلضارة اإلنسانية قدمياً وحديثاًالعظيمة، و
اهتم علماء الغرب اهتماماً كبرياً بتاريخ االصطالح نفسه منذ ظهوره حىت : ثالثاً

wاالعتراف به وإدخاله إىل لغام ومعامجهم، وعلى عكس ذلك مل يشر علماء العرب 
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دراسة متهيدية حول ظاهر االستشراق١٨ 

 .إىل هذه الناحية إال من بعيد جداً
لم االستشراق وأصحابه صراحة بالتطرف ام بعض علماء العرب ع: رابعاً

 .والتعصب، وذلك لصلته الوثيقة بالتبشري ومهمته
أشار اجلميع إىل الدور الكبري الذي لعبه االستشراق يف تعريف الغرب : خامساً

حبضارات الشرق عامة، وحضارة اإلسالم وآداب العرب خاصة وأثرمها العظيم يف 
 . على حد سواءالغرب نفسه وضته العلمية والفكرية

 :مفهوم االستعراب
فصح بعد : عرباً) عرب (اللغويفأصلهما " املستعرب"و " االستعراب"أما كلمتا 

عروباً وعروبة وعرابة وعروبية، فصح، ويقال عرب لسانه ) عرب.. (لكنه 
تشبه ) تعرب(فالن كان فصيحاً يف العربية وإن مل يكن من العرب و) وأعرب(

صار دخيالً يف العرب ) استعرب(و.. لبادية وصار أعرابياً بالعرب، وتعرب أقام با
 عربته العرب، وأعربته أيضاً وأعرب األعجم، ..."، وكذلك )١(وجعل نفسه منهم

 أفصح، قال : صار عربياً، وتعرب واستعربأيوعرب لسانه بالضم عروبة، 
 )٢(:الشاعر

 اقياس حنوهم هذا الذي ابتدعو  ماذا لقينا من املستعربني ومن
كان ذائعاً يف القرون " املستعرب"و " االستعراب "كلميتويبدو أن استعمال 

الوسطى خاصة يف األندلس حبيث أطلق لفظ املستعربني على مجاعة من املسيحيني 
، هلم فنوم وآدام وقد لعبوا دوراً خطرياً اإلسالميكانوا يعيشون يف ظالل احلكم 

كم العريب يف ذلك البلد حىت حاولوا أن يف إشعال الثورات واالضطرابات ضد احل
يسيئوا إىل مقام الرسول عليه الصالة والسالم، غري أم سرعان ما تأكدوا من 

كان " وتأثروا باملسلمني فتمسكوا باللغة العربية وآداا وقد اإلسالميالتسامح 
أن وانتهي األمر ب. يدفعهم إىل هذه احلركات رهبان متعصبون مثل يولوجيو والفارو

أعلنت الكنيسة نفسها استياءها من مثل هذه احلركات، ومل يأت القرن العاشر حىت 
                                     

 .٢/٥٩٨ املعجم الوسيط )١(
w .١/٥٨٩ ابن منظور، املرجع نفسه )٢(
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 ١٩ دراسة متهيدية حول ظاهرة االستشراق

كان املستعربون على متام الوفاق مع املسلمني وابتدءوا يتأثرون تأثراً قوياً بالثقافة 
  ".)١(اإلسالمية وحتدثوا العربية

العريب وقد أخذ علماء التاريخ لفظ االستعراب فأطلقوه على فترة وصل التأثري 
 فيها ذروة قوته يف أوربا، فبينما كان العرب خيترقون حجب العلوم اإلسالمي

والفنون ويصنعون املعجزات يف احلضارة واألدب، ويذللون الصعاب يف الفلسفة 
واألديان كان الغرب يسبح حينئذ يف غياهب اجلهل وأوحال التخلف، متطلعاً إىل يد 

ر املنبثة من عواصم العلم العربية املنتشرة شرقاً تنتشله من ظلمة اجلهل إىل أشعة النو
كانت الفترة من "وغرباً ليمسك به بكل ما فيه من قوة الغريق املتشبث باحلياة وحقاً 

 من امليالد تقريباً وهي الفترة اليت شهدت حضارة جديدة يف ١٥٠٠ إىل ١١٠٠
وتعرف هذه الفترة يف  يف خمتلف ميادين املعرفة اإلسالمي أوربا، متتاز بالتأثري غريب

 العصر الذي تعربت فيه أوربا، وكان علوم أي، األوريبالتاريخ بعصر االستعراب 
  ".)٢(العرب ومعارفهم هي املصدر األول لكل كتاب يف أوربا

 وأخذ صوراً يوقد بدأ هذا التأثري يف أول مرة يف مستهل القرن الثامن امليالد
 يف تهليف ومر مبراحل متصاعدة إىل أن بلغ غايخمتلفة وأشكاالً متعددة من ترمجة وتأ

فذلك العصر املطبوع باالستعراب "القرن اخلامس عشر للميالد وتوقف يف أواخره 
 هو العصر الذي بدأت تظهر فيه آثار الثقافة العربية اإلسالميوهو قمة التأثري العريب 

 شرف، أيواإلسالمية بصورة واضحة، بل أصبح عندئذ جمرد لفظ مستعرب شرفاً 
حىت لقد كان األساتذة اللذين يتشبهون بالعرب فيلبسون العباءة العربية يف أثناء 

 .اجلامعيإلقائهم لدروسهم يف املدارس واجلامعات ومن هنا نشأ تقليد الروب 
 غريبوقد ظهر خالل هذه الفترة أساتذة كثريون وانتشرت اجلامعات يف أحناء 

حد منهم أو يضف شيئاً إىل العلوم اليت نقلوها عن أوربا، ولكن على اليقني مل يبتكر أ

                                     
جيب واآلخرون تراث . أ. يف كتاب هـ" املستعربون" حسني مؤنس، تعليقه على كلمة )١(

، ترمجة حسني مؤنس ١٩٣٦ترمجة والنشر  مطبعة جلنة التأليف وال١/١٣اإلسالم، 
 .وآخرون

w .١٩٦٩كتاب العمل : ٩ جالل مظهر، احلضارة اإلسالمية ص )٢(
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دراسة متهيدية حول ظاهر االستشراق٢٠ 

العرب واتصف هذا العصر بالقبول األعمى من كل علماء هذه الفترة لكل ما هو 
، والنظر إليه باعتباره احلجة النهائية هذا مع بقاء بعض مؤلفات يونانية حتتل عريب

جلة التقدم كما مكاناً رفيعاً لكن من املؤكد أن علوم العرب هي اليت كانت تدفع ع
 .)١("أوضحنا ذلك فيما سبق

 الذي نقصده هنا فهو علم خيتص بدراسة حياة العلمي" االستعراب"أما مفهوم 
العرب وما يتعلق م من حضارة وآداب ولغة وتاريخ وفلسفات وأديان، وله أصوله 

 وأهدافه، هه وفلسفته وتارخيجرسه وخصائصه وأصحابه وأتباعه، ومنهاوفروعه ومد
عامل ثقة يف كل ما يتصل بالعرب وبالد العرب أو باللغة "فهو " املستعرب"ما وأ

، أو باألحرى املستعرب هو من تبحر من غري أهل العرب )٢("العربية واألدب العريب
 . بدراستهاثقافتها وعينبيف اللغة العربية وآداا وتثقف 

 هو احلال وهكذا يتضح جلياً أن االستعراب فرع من فروع االستشراق كما
بالنسبة لالستمصار، واالستفراس، واالستتراك وهلم جرا، وتتضح فروع االستشراق 
هذه وجماالت التخصص فيه خالل مؤمتراته حيث تقدم األحباث وتعقد الندوات لكل 

ق علم عام خيتص بدراسة الشرق وآدابه، واالستعراب افرع من ختصصاته فاالستشر
يتصل م من حضارة وآداب ومبلغ تأثريهم علم خاص خيتص بدراسة العرب وما 

 .يف غريهم وتأثرهم بسواهم
 :مفهوم االستغراب

وإذا كان األمر كذلك بالنسبة لعلم االستشراق وعالقته باالستعراب واهتمامه 
البالغ بالشرق وبكل ما يتعلق به، فاجلدير بالباحث أن يتساءل هل لدى الشرقيني 

 الغرب من حضارة وآداب وفلسفة وأديان علم شبيه به، يدرسون فيه كل ما يف
ونظم وفنون، هلم فيه منهجهم وفلسفتهم وطريقتهم وهدفهم أو باألحرى هل لديهم 

و استغربنا كما لعلم االستغراب كما لدى أولئك علم االستشراق، لقد وددت 
                                     

 .١٥١/ ١٥٠ جالل مظهر، املرجع نفسه، ص )١(
 وقدم الباحث هذا الشرح ١٩٧٠ دار العلم للماليني بريوت ٥٨، املورد ص البعلبكي منري )٢(

w .يةوالتعريف عند ترمجته للكلمة اإلجنليز
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 ٢١ دراسة متهيدية حول ظاهرة االستشراق

استشرقوا ووددت لو تتبعنا آثارهم وخمترعام الفائقة الوصف ونقلناها إىل اللغة 
ألغنينا اللغة العربية وأمددنا ) فلو فعلنا ذلك(ربية، ومل نكتف بدرسها يف لغام الع

 .النشء اجلديد بكل أنواع الثقافات احلديثة مع التبحر يف العلوم والفنون
 الرب والبحر وتوغل يف أقصى الشرقي أننا مجدنا ضة الغرب، فقد شق عينن ناولس

 الشرقيماً وماالً، بل عنيت أن مغامرات البالد وعايش كل طبقات البشر وربح عل
 الدقيق أو نقل آثار الغرب اهلامة إىل العلميمل تكن كلها منصرفة إىل الكشف 

ت ق البحت، كانت جلمع املال يوم ضااالقتصاديالشرق، بل كان معظمها للعمل 
اً أما غزو الغرب للشرق غزواً علمي.. سبل العيش على أبناء البالد فنفروا إىل الغرب 

فعظيم القدر جليل النفع، ومن وقف على هذا الكتاب أدرك عظمة االستشراق 
 إىل اجلاهليومكانة الذين أقدموا عليه، بل عظمة الذين نقلت آثارهم من الشعر 

العلوم الرياضية إىل احلكم واألمثال إىل القصص كألف ليلة وليلة، إىل غريها من 
  ".)١(ذخائر العلوم ونتائج العقول

أن العرب قد اهتموا اهتماماً بالغاً يف العصر احلديث حبضارة الغرب وآداا، حقاً 
فأرسلوا البعثات إىل معاهده ومراكزه العلمية وقاموا بترمجة كثري من الكتب 
والدراسات واملؤلفات ونشرها ونقدها، ومع ذلك فإنه من الصعوبة مبكان أن يقطع 

 ومدارسه وأهدافه، وأصحابه وأتباعه، أحد بوجود علم لالستغراب له كيانه ومنهجه
أو أنه علم أبلى رجاله يف فهم حضارة الغرب مبثل ما أبلى املستشرقون يف فهم 

ثري سؤاالً، ولو من ناحية نال بأس من أن ننتهز هذه الفرصة ف"احلضارات الشرقية و 
دراسات  اجتاه للبحث شبيه بالاإلسالمياملبدأ عن إمكانية أن ينشأ يف العامل العريب 

 املسيحياإلسالمية عندنا، ولكن يف اجلهة املقابلة دف دراسة تاريخ الفكر يف العامل 
ن إ وحتليله بطريقة علمية، وميكن أن يطلق على مثل هذا االجتاه يف البحث الغريب

 علم الغرب أو باختصار: أخذ مأخذ اجلد، وأرسيت له قواعده الثابتة كنظام
 .)٢(" االستغراب"

                                     
 .٦٣٧ بريوت ١ طـ ١٠ املستشرقون ص العقيقي إبراهيم املنذر، مقدمته لكتاب جنيب )١(
w . ترمجة مصطفي ماهر١٣بارت، الدراسات العربية اإلسالمية يف اجلامعات األملانية ص .  ر)٢(
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 ٢٢

 ومحاسته البالغة لذلك ولكن يبدو أنه فعل )١(  بارت إىل دعوة حممد رحباءوقد أشار
:  حنو الغرب، إذ يقولاإلسالميذلك يف رغبة منه يف حمو الفكر اليت حيس ا العامل 

 املسيحينكتفي بتقرير أن احلكم الذي لدى الناس يف البيئات اإلسالمية عن العامل "
 لون الدفع واملشاحنة الشديدة، مث بتقرير أن هناك ، حكم مازال يشوبه يف أغلبهالغريب

 .)٢( تقديراً موضوعياًالغريب املسيحيأيضاً مسلمني مثقفني كثريين يكنون للعامل 
ومن الغريب أن بارت مل يتنبه إىل فكرة خطرية للغاية يف هذا الصدد، وهي أن 

ملسيحية والغربية،  يفرق جيداً باملنطق واملوضوعية بني الفكرتني؛ ااإلسالميالعامل 
 لون أي اإلسالميفحينما تكون األوىل نقية كما هي يف حقيقتها ال يوجد عند العامل 

 بأهداف االستعمار وسيلة من ةمن ألوان الدفع واملشاحنة، وأما عندما تكون مشوب
وسائل سيطرته على هذا العامل واستعباده والسطو على موارده، فال ميكن أن يظل 

 ال يدافع عن حياته ووجوده، ومن الغريب أيضاً أنه مل األيديوف هذا العامل مكت
واألمري شكيب  ،)٤(وحممد عبده ،)٣(ييتنبه هو أو غريه ألمثال رفاعة الطهطاو

، وأن تعد حماوالم جتربة )٧(نيب، ومالك بن )٦(، وعباس حممود العقاد)٥(أرسالن
                                     

 .١٩٥٨ يناير ١٩٥٧ الذي انعقد يف الهور يف ديسمرب العاملي اإلسالمي اقتراحه يف املؤمتر )١(
 .١٣بارت املرجع السابق ص .  ر)٢(
 هـ حيث ١٢٦٥مطبعة بوالق " ختليص اإلبريز إىل تلخيص باريز "ي رفاعة رافع الطهطاو)٣(

وصف كل ما صادفه خالل رحلته من اإلسنكدرية إىل مرسيليا وما الحظه خالل حياته يف 
هام، مث ، كما أشار إىل عالقاته باملستشرقني واجتا١٨٣١ و ١٨٢٦فرنسا ما بني سنىت 

 . ودراستهم إياهاإلسالمياهتمامهم بالتراث العريب 
 هـ حيث قام ١٣٦٧ حممد عبده، اإلسالم والنصرانية مع العلم واملدنية، دار املنار مبصر )٤(

 .بدراسة النصرانية واإلسالم دراسة مقارنة ما قدم كل منهما لإلنسانية
 حيث ١٩٦٩ر الفكر للجميع بريوت  األمري شكيب أرسالن، ملاذا تأخر املسلمون، دا)٥(

حاول اإلجابة عن أسباب تأخر املسلمني وتقدم غريهم يف األعصر احلديثة وملاذا تقدم 
 .املسلمون وتأخر غريهم يف األعصر القدمية

م حيث ١٩٦٨ عباس حممود العقاد، أثر العرب يف احلضارة األوربية، دار املعارف مبصر )٦(
 منها أثر العرب يف النهضة األوربية احلديثة، كما يتبني درس عدة موضوعات رئيسية يتبني

 .أثر أوربا احلديثة يف النهضة العربية املعاصرة
 حيث تناول ١٩٦٩ يف البالد املستعمرة، دار الفكر بريوت الفكري، الصراع نيب مالك بن )٧(

= 

دراسة متهيدية حول ظاهر االستشراق
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 ٢٣ دراسة متهيدية حول ظاهرة االستشراق

 بعد علمياً ومل يتطور منهجه رائدة يف علم االستغراب، على الرغم من أنه مل يتبلور
، تعرض هلذا املوضوع باإلشارة واللمحة )١(وفلسفته، واجلدير بالذكر أن أمحد موسى

 .السريعة، ولو أنه توسع وأسهب وحلل لقدم لنا شيئاً كثرياً
استغرب يف الضحك وأغرب إذا " فقد ورد منه اللغويأما االستغراب يف املفهوم 

أنه ضحك حىت : ويف احلديث..  الضحك كذلك واستغرب عليه... أكثر منه 
إن االستغراب هو القهقهة، ويف دعاء ابن هبرية أعوذ :  وقيل، بالغ فيهأياستغرب 

أظنه الذي :  مستعرب، قال احلزىنبطيبك اللهم من كل شيطان مستغرب، وكل 
جاوز القدر يف اخلبث، كأنه من االستغراب يف الضحك وجيوز أن يكون مبعىن 

 .)٢( .سال: واستغرب الدمع... مبعىن احلدة : ي يف احلدة، من الغرباملتناه
 إليه هنا بعيد كل البعد من املعىن ي الذي نرمالعلميواملؤكد حىت اآلن أن املفهوم 

 علمي للكلمة، ولكن ال مانع من االجتهاد يف هذا اال مادامت قواعد األصلي
 .الصرف واالشتقاق تسمح بذلك

وكلمة " غرب"مأخوذة من كلمة " االستغراب"قول أن كلمة وعلى هذا ميكن ال
 أصالً مغرب الشمس، وبناء على هذا يكون االستغراب هو علم الغرب ينغرب تع

وهو الذي تبحر من أهل الشرق يف " املستغرب"ومن هنا ميكن كذلك حتديد كلمة 
 .إحدى لغات الغرب وآداا وحضارا

راب معىن آخر وذلك حني يقول جيب يريد باالستغ. ا. ويبدو أن هـ
والتعليم أكرب العوامل الصحيحة اليت تدعو إىل االستغراب، ولسنا نستطيع احلكم "

 وللمبادئ الغريب إال مبقدار دراسته للفكر اإلسالميعلى مدى االستغراب يف العامل 
 والنظم الغربية، ولكن هذا التعليم ذو أنواع كثرية تقوم ا جهات متعددة، وبالطبع

                                     = 
صادية  ومقدراته االقتاإلسالمياجتاهات الغرب املختلفة للسيطرة على العامل العريب 

 .والفكرية
 املسلمون يف عصر طابعه اللقاء، حماضرة ألقاها جبامعة أم درمان يلتقي أمحد موسى، ملاذا ال )١(

 .اإلسالمية باخلرطوم
w .٦٤١/٦٤٤ ص ١٠ ابن منظور، لسان العرب م )٢(
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دراسة متهيدية حول ظاهر االستشراق٢٤ 

 يف املدرسة، ويف الكلية األوريبالبد أن هناك بالفعل قيالً من التعليم على األسلوب 
  أن اجلليومن  ". )١(الفنية ويف اجلامعة، وعلى هذا التعليم يتوقف كل ما عداه

جيب يقصد باالستغراب هنا األخذ بالثقافة األوربية الغربية، وهو املعىن . ا. هـ
 ، أو مبعىن التغريب وهو أن )٢(الل القرن التاسع عشرالذي كان شائعاً يف روسيا خ

 التقاليد والعادات، أو مبعىن تثقف بثقافة الغرب وتأدب بآدابه يف غريبيصبح شخص 
 .أساليب حياته

                                     
 . ترمجة حممد أبو ريده٢١٤جيب، وجهة اإلسالم ص . ا.  هـ)١(
)٢( M. Rosental- P. judin, Adictionary of philosophy, PP. 

٤٨٠, Moscow ١٩٦٧. w
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 حرآة االستشراق

 
  سماتهادوافعها، نشأتها، أطوارها، اتجاهاتها،
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 حركة االستشراق٢٦ 

لقد نشأت العالقة بني الشرق والغرب منذ أقدم عصور التاريخ، وهذا لطبيعة 
موقعهما اجلغرايف ومركزمها اخلطري فيه، فليس غريباً مع هذه العالقة الوثيقة أن يهتم 

 الروحيأن يظفر الشرق مبزيد من العناية لسحره أحدمها باآلخر، وليس عجيباً 
وعظمته اخلالدة وتارخيه احلافل باألجماد والبطوالت، ففيه نشأت حضارات ونبتت 
ثقافات، وابتدعت آداب، وولدت فلسفات، وقامت ثورات، ونزلت أديان، 
ووضعت نظم، ورمست سياسات فكان ومل يزل منطقة صراع عنيف دائم ومسرحاً 

 .السياسية والفكرية واالجتماعيةلالنقالبات 
ومهما تكن أمهية تلك العالقات فإن الذي يهمنا يف هذا البحث هو حركة 
االستشراق وأطوارها، وهي حركة علمية واسعة النطاق متعددة اجلوانب متشابكة 
األطراف، فقد تناول املستشرقون مجيع الدراسات الشرقية بصفة عامة والدراسات 

، وبرغم كثرة عدد املستشرقني وتعدد جماالم العلمية، ونشرهم العربية بصفة خاصة
الكثري من البحوث، وبرغم أثر االستشراق يف الفكر العريب فإن الكتب العربية اليت 

ن دراسة هذا املوضوع إتدرس حركة االستشراق، ما زالت قليلة إىل حد كبري إذ 
 .)١(شابكت مشوبة بالصعوبة والتعقيد والاحليوي

فاالستشراق ميثل حركة متواصلة احللقات حياول فيها الغرب التعرف إذن، 
على الشرق علمياً وفكرياً وأدبياً، مث استغالله اقتصادياً وثقافياً واستراتيجياً وجعله 

 .منطقة نفوذ له يسيطر ا على العامل بأسره
 :االستشراقحركة دوافع -١

ه عظيمة فما دوافعه لذلك، وإذا كان اهتمام الغرب بالشرق كبرياً وعنايته ب
وخاصة بعد شيوع اإلسالم ودوره الفعال يف توجيه اإلنسان حنو العقيدة الصحيحة 

 .وطلب احلقيقة اخلالدة وحماربة االستغالل يف كل مكان وزمان
ويبدو أن لالستشراق سبعة دوافع رئيسية، وليست ثالثة كما يظن بعض  
صادية، وأيديولوجية، ودينية، واستعمارية،  نفسية، وتارخيية، واقت:وهي )٢(الباحثني

                                     
 .٧، املستشرقون والتاريخ اإلسالمي ص ي اخلربوطلين على حس)١(
w .٦٥رجع السابق ص ، املي اخلربوطل حسيني عل)٢(
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 ٢٧ حركة االستشراق

أسباب شخصية مزاجية عند بعض الذين " :وأخرياً علمية، وجبانبها دوافع ثانوية وهي
يأ هلم الفراغ واملال واختذوا االستشراق وسيلة إلشباع رغبام اخلاصة يف السفر 

 فريقاً من الناس ل أو يف االطالع على ثقافات العامل القدمي، ويبدو كذلك أناوالترح
دخلوا ميدان االستشراق طلباً للرزق عندما ضاقت م سبل العيش العادية، أو 
دخلوه عندما قعدت م إمكانيام الفكرية عن الوصول إىل مستوى العلماء يف 
العلوم األخرى، أو دخلوه ختلصاً من مسئوليام الدينية املباشرة يف جمتمعام 

 .")١(املسيحية
حممد البهي يف أن األسباب اليت أشار إليها تعد حقاً بواعث الدكتور  ونتفق مع

 حبثها بالتفصيل يف مثل هذا املكان، بل سنكتفي بدراسة الضروريفرعية، وليس من 
 :تلك الدوافع األساسية السبعة ألمهيتها البالغة وهي

 :الدوافع النفسية)  أ (
، وخملوق مفكر، حيائن اليت تكمن يف طبيعة اإلنسان نفسها من حيث هو ك

له خصائصه وآماله وأحالمه وأطماعه، وأهدافه ونزواته ورغباته وإحساساته، والبد 
 على حد سواء، ومن هذه الدوافع والنفسي والفكري املاديله أن يتمتع بوجوده 

رغبة اإلنسان الطبيعية يف املعرفة واالطالع ونزعته الظامئة للتعرف على حياة 
قة ملعرفة أخبار الناس وأسرارهم وخباياهم ولذته ا، وغريزته التواآلخرين وأفكارهم

يف حتمل املصاعب للوصول إىل ميادين مبهمة، ومسائل غامضة وشغفه الشديد 
بالتجارة، وكسب األموال واكتناز اخلريات والسيطرة عليها وولعه الكامن يف نفسه 

 يف أن يعتنق غريه ما للسيطرة على اآلخرين، وجعلهم يتعلقون به ورغبته الشديدة
يعتنقه هو من عقائد وأفكار وسياسة وفلسفة، وميله إىل التفوق على غريه بطريقة أو 

خرى، وأخرياً حبثه املتواصل يف عقيدة اآلخرين للتأكد من سالمة عقيدته واجتاهه أب
اة، وهدفه منها، فاإلنسان مفطور على حب االطالع، وهذه الرغبة يومذهبه يف احل

 ينمو بنمو العقل ي يف أعماق نفسه ال ميكن أن تستأصل، وهي دافع قواملتأصلة
                                     

 دار ٥٣٣/٥٣٤ احلديث وصلته باالستعمار الغريب ص اإلسالميكر ف حممد البهي، ال)١(
w .الفكر بريوت بدون تاريخ
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 حركة االستشراق٢٨ 

وحيمل على طلب معرفة احلقائق األساسية الكربى هلذا الوجود وتلك احلياة، كما 
أحس اإلنسان يف نفسه ... ألشياء وعالقة بعضها ببعض احيمل على البحث يف علل 

 وليس ما يعتقده اإلنسان ،ى فشك فنظر ففكر فاعتقد احلق فيما رأءبالشياجلهل 
بعد البحث حقاً مقصوراً على التأمل العقيم، بل غاية هذا التأمل أن يستخدم يف 

وهذا هو قصدنا يف احلياة، فليس مثة غرض إال الفرار من اجلهل، ... احلياة العملية 
 )١(والوقوف على احلق، وكشف النقاب عن باطل تقنع حبجاب كثيف يوهم أنه حق

 األراضيسان إلشباع هذه الرغبات باالستمرار يف السفر والرحالت عرب ويتطلع اإلن
 ويقص على يوالبحار فيلتذ مبواجهة الصعاب واألخطار، يذهب ويعود، مث حيك

 وشاهد من آثار، وما وقع له من أحداث ىأبنائه ومواطنيه فيثري فضوهلم إىل ما رأ
بالد الشرق، وملا قصوه عن ولذلك كله، كان للرحالت اليت قام ا األوربيون يف 

مشاهدام فيها أثر بالغ يف تاريخ االستشراق، ودور ال يستهان به يف إيقاظ الرغبة 
وإذا أخذنا  ،)٢( يف مشاهدة تلك البالد، ودراسة كل ما يتعلق بتارخيها وحضارته

بعني االعتبار جاذبية الشرق وروعة مآثره من قدمي الزمان وما أحدث اإلسالم فيه؛ 
 . اإلنسان البد أن يلهبه الشوق إليهفإن

ملا ظهر اإلسالم وانتشر بسرعة يف تلك البقاع الشاسعة ووقف العامل مشدوهاً 
 أمراً عجباً مآذن شاهقة ىأمام هذه املعجزة الكربى، وعندما أفاق من ذهوله رأ

  من عليها بكلمات تكرب اهللا وتدعو إليه، ومنابر رائعة يتسارع املؤمنون إليهايتدو
ليسمعوا دروساً يف العلوم، ومعاهد زاخرة يتزاحم العلماء والطالب فيها، ومراكز 
حبوث يتسابق اخلرباء والباحثون فيها إىل الكشف واالبتكار واإلبداع، ومعاقل جدل 
مزدمحة جيادل فيها الفالسفة واملفكرون حبثاً عن احلقيقة، ودفعاً لكل باطل 

قظت نفسه، وحترك فكره وعكف على تراث  الباحث ذلك استيىواعوجاج، فإذا رأ
                                     

 ترمجة أمحد أمني مكتبة النهضة املصرية، ٥/٦رابورت، مبادئ الفلسفة ص . س. أ)١(
 .١٩٦٥الطبعة السابعة 

 ص ١٩٦٦، ٨ جملة فكر وفن ع األملاين  حثيثو،ورقة من تاريخ االستشراقي حممد عل)٢(
٤٤. w
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 ٢٩ حركة االستشراق

هؤالء وأولئك وأخذ ليل ار يشتغل ليحدد منابع قوم وحضارم وآدام 
وفلسفتهم وإميام حىت ظهر يف الغرب أناس رأوا العكوف على التراث اإلسالمي 
بأوسع معانيه لتعرف أسباب تلك القوة اخلارقة ومقومات هذه احلضارة العتيدة ومن 

وقد ولدت أصالً بسبب  ، فيما بعد حبركة االستشراق عرفتنت نشأة حركةهنا كا
 بالرغبة يف مقاومة التوسع الداخلي وإحساسه )١(حرية الرجل الغريب جتاه العامل العريب

 . الذي عرب إىل أوربا يوماً ما وسيطر على جزء كبري منها)٢(اإلسالمي
 فترة األوريبالً للعقل وعلى الرغم من ذلك فقد ظل الشرق بكل ما فيه جمهو

،ولكن الغرب مل يسكت على ذلك طويالً وإمنا أخذ يسعى )٣(طويلة ألسباب عديدة
إىل اكتشاف أحوال شعوبه ومعرفة علومها وآداا، وبدأت تنتشر يف األوساط 

، وقد األوريب لدى الرجل الفكريقة وخاطئة إشباعاً للظمأ دالغربية معلومات صا
الترفيهي الذي لعب دوراً عظيماً يف بعث مهم االستشراق سد هذا الفراغ األدب 

دى تزايد االتصاالت عقب حروب استعادة إسبانيا وفتح صقلية ، وأومحاسة أصحابه
اإلسالمية وإقامة دول التينية يف الشرق إىل أن تصبح املعلومات األكثر تفصيالً 

ن اإلسالم كدين أو ة جداً، وذلك دون إغفال لألحكام املة عيواألكثر دقة ضرور
 والذي أثار اهتماماً )٤(للروايات اخليالية اليت نقلها األدب الترفيهي الواسع االنتشار

 .بالغاً بسبب طرافته وغرابته
ومهما يكن األمر فقد اتضح اآلن أن الدوافع النفسية كانت عظيمة الشأن يف 

 حركته، مما ال يدع جماالً  وأن هلا أثراً كبرياً يف اجتاه علمائه وتطور،نشأة االستشراق
 الرحب إىل آفاق اإلنساينللشك يف أا تعد أساساً من أسس انطالق هذا العلم 

                                     
 العربية، مقدمته ترمجة غنيم عبدون مراجعة أمحد فؤاد احلضارةرسلر، .  جاك س)١(

 .، الدار املصرية للتأليف والترمجة بدون تاريخيناألهوا
 . مطبعة الرسالة بدون تاريخ٢٧٣، الفكر العريب املعاصر ص اجلندي أنور )٢(
، عيسى اخلربوطلي  حسيني، ترمجة عل٣٧/٣٩ة اإلسالمية، ص  خدا خبش، احلضار)٣(

 .١٩٦٠ وشركاه  احلليبالبايب
w .٥٧ ص ١٩٧٠رودنسون، صورة العامل اإلسالمي يف أوربا، الطليعة فرباير .  م)٤(
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 حركة االستشراق٣٠ 

 .جديدة واسعة
 :الدوافع التارخيية) ب(

 املعروف أن العالقة بني الشرق والغرب كانت عرب تارخيها الطويل تأخذ من
وإذا أمعن املرء النظر اجتاهات خمتلفة، من حب ولقاء، وهجوم وعداء، وهدم وبناء، 

يف التاريخ وجد خيوطاً واضحة املعامل منذ القدم حيث حاول الشرق والغرب أن 
 أن الغرب كان عرب التاريخ أكثر هجوماً اجللي ومن ،يسيطر كل منهما على اآلخر

 ونظره النفسيوعداء وأشد بطشاً وقوة وأطماعاً، وقد ترجع هذه احلقيقة إىل تركيبه 
 .لسفته فيها، ولكن هذا هو ما يؤكده التاريخ وما سجله من أحداثإىل احلياة وف

لقد كانت العالقة بينهما عرب التاريخ عالقة صراع متواصل، يلتهب وخيمد، 
 حىت أصبح منذ )١(ويشتد ويضعف، وتطور بعد انطالق اإلسالم وارتقاء املسلمني
د أن احتل اإلسالم ذلك احلني صراعاً بالسالح بقدر ما كان صراعاً باألفكار، وبع

 اضطر )٣( وأثر يف حركته تأثرياً عظيماً)٢(مكانه يف التاريخ وأحدث فيه ما أحدث
 والبحث يف كل ما يتعلق به لفهم مظاهره وأحداثه ،علماء الغرب إىل دراسته

املعجزة، وقد أجربت هذه الظروف التارخيية أولئك العلماء للبحث فيها حىت أخذوا 
 على أبواب التاريخ؟ من أين جاء وملاذا؟ ماذا ؛طارق اجلديدمن هذا ال: يتساءلون

أراد وماذا حقق؟ ومادام قد تربع على عرش التاريخ وتفوق أصحابه على عباقرة أثينا 
وفالسفتها وخطباء روما ومؤرخيها، فيجب البحث فيه وفيما يتعلق به من حضارة 

 االستشراق قد ولد يف وآداب وفلسفة وأديان، ومل يعد من سبيل إىل اإلنكار بأن
 واجتاهه، ولعل بعض النفوس يف الغرب قد أحست باملرارة التارخييأحضان الواقع 

 فأرادت إنكار فضله وأشادت ؛من خضوع بالدها املطلق لذلك الطارق اجلديد
 وكان من نتائج صراع الشرق والغرب منذ قرون ، حيناً،حبضارة اليونان والرومان

أن صار الغربيون يشعرون مبذلة سببها اخلضوع للحضارة وتفوق العرب على أوربا 
                                     

 .١٤/١٦ األمري شكيب أرسالن، املرجع السابق ص )١(
 ١٩٦٧ ٧ طـ ٨٨/١١١ ، ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني صي أبو احلسن الندو)٢(

 .دار الكتاب العريب بريوت
w .١٩٦٨ مطبعة الرسالة ٤٢٧، اإلسالم وحركة التاريخ ص اجلندي أنور )٣(
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 ٣١ حركة االستشراق

 فحاولوا أن ينكروا فضل املسلمني على ،اإلسالمية اليت مل يتحرروا منها إال أخرياً
أوربا، ونستطيع أن نقول إن هذا اإلنكار من تقاليد املتعصبني من مؤرخيهم الذين ال 

 .)١( يقرون بالفضل إال لليونان والرومان
ذا االجتاه املتطرف من جانب بعض الباحثني األوربيني، فاملهم هو ومع أمهية ه

التأكيد بأن ميالد االستشراق كان يف أحضان دراسام هذه وأن الدوافع التارخيية 
 .نشأة حركته كانت من بني أسباب

اجتاحت "ويكفي دليالً على ذلك تلك الوقائع التارخيية اليت حدثت عندما 
الزمان جحافل املسلمني واستطاعت أن تؤسس يف أقل من العامل املعروف يف ذلك 

وأصبح ..... قرن من الزمان أكرب وأقوى إمرباطورية عرفتها القرون الوسطى 
 ." )٢(املسلمون سادة الدنيا بال منازع

ولو أضيفت إىل هذه األجماد اإلسالمية فتح األندلس ووقائع احلروب الصليبية، 
تراك على القسطنطينية ودخوهلم إىل أوربا وصد عدوان املغول، واستيالء األ

وإغالق الطرق الربية أمام جتارة أوربا حنو الشرق األقصى واضطرارها إىل ، املسيحية
 عن طريق الرجاء الصاحل، مث نزاع الدول األوربية فيما بينها يف البحريالوصول 

يون وقواته إىل  نابلءوجميأفريقيا وآسيا واستغالهلا واستبعاد سكاا، ي توزيع أراض
ق، وإحساس دول الغرب بالبغض للعامل اإلسالمي ورغبتها يف القضاء عليه، رالش

وهذه كلها أدلة مؤكدة للدور الذي لعبته الدوافع التارخيية يف ميالد حركة 
 .االستشراق وتكوين فلسفته

ومن هنا جيب االعتراف بأن االستشراق قد ظهر يف ظالل هذه الوقائع وتلك 
وترعرع يف أحضاا وتطور يف ظالهلا، فكان له أحياناً أغراض بناءة األحداث 

حاول الغرب معرفة ما متكن  "وأخرى هدامة مما يعقد دراسته والبحث فيه وقد
 أن أهم الوسائل اليت ىمعرفته من أحوال العامل اإلسالمي حىت يسيطر عليه، فرأ

                                     
 ٢٢منرة " مرآة الساحل"، املستشرقون واحلضارة اإلسالمية، جملة ي مربوك السوس)١(

 .٧ص
w .٥٣ جالل مظهر، احلضارة اإلسالمية ص )٢(

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 حركة االستشراق٣٢ 

ق الستغالله سياسياً توصله هلذا الغرض هو االستشراق الذي يدرس ما عند الشر
 من ناحية أخرى، وفعالً نقلوا آثاراً يواقتصادياً من ناحية، وللسطو على تراثه العلم

 ولو أمعن املرء النظر يف ")١(جليلة وكتباً نفيسة للغرب كان هلا أثر كبري يف ضتهم
  التضح له جلياً أن األحداث اليت وقعت فيه قد أثرت يفيالقرن اخلامس عشر امليالد

االستشراق تأثرياً بالغاً وقد برز من بني هذه احلوادث حادثتان ذاتا أمهية معدومة 
 آلت القسطنطينية ١٤٥٣النظري لتأثريمها يف العالقات بني الشرق والغرب، ففي سنة 

 ،إىل األتراك املسلمني مآالً ال رجعة فيه، وارتفع اهلالل متألقاً على أوربا الشرقية
 جاما برأس الرجاء الصاحل وجلب ي عاماً طاف فاسكو دوبعد ذلك بنحو أربعني

 ؟؟التجار واملبشرين الربتغاليني إىل اهلند، وتالهم اإلجنليز واهلوالنديون والفرنسيون، 
 إقامة حمطات على الضرورييؤمن الربتغاليون مواصالم مع اهلند وجدوا من 

وهم الذين قدر هلم ، وقد حذا حذوهم منافسالفارسيسواحل جزيرة العرب واخلليج 
بعد أن حيلوا حملهم يف ممتلكام، وكل هذا ال يستلزم اجلرأة البحرية واحلربية 
فحسب، بل يستلزم أيضاً املهارة واخلربة الدبلوماسية، وليس من الغريب على 
املمثلني الدبلوماسيني بعد إقامة طويلة أن حيرصوا على تعلم لغة وثقافة البالد اليت 

  .)٢(صاحل وطنهمميثلون فيها م
 :الدوافع االقتصادية) جـ(

 ؛وهي من الدوافع البارزة أمام كل من له دراية بالعالقات بني الشرق والغرب
 والبحار يف مجيع األراضي العيش عرب ابسبأألا بطبيعتها تدفع اإلنسان اللتماس 

بقوته  ويف سبيل وصول اإلنسان إىل هذا اهلدف يشهر سالحه ويستعني ،بقاع العامل
وبطشه ما وجد لذلك سبيالً، يأخذ وحيتل، ويسلب وينهب ويسيطر ويستعبد ويهدم 

 وبسبب هذه األطماع اجلشعة تتابع ،وخيرب ويغامر حبياته ويقامر حبياة اآلخرين
اهلجمات املسعورة من السيطرة على مجيع مرافق احلياة يف العامل العريب، مث على العامل 

االقتصادية من أشد الدوافع إحلاحاً يف اندفاع الغرب  النواحيبأسره ولذا كانت 
                                     

 .١٧بق ص ، املرجع الساالسوسي مربوك )١(
w . النويهيي ترمجة حممد الدسوق١٤آربرى، املستشرقون الربيطانيون ص .  آ)٢(
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 ٣٣ حركة االستشراق

 .لتعلم لغات الشرق ودراسة حضارته
ومن مث كان العامل اإلسالمي جماالً اقتصادياً ذا أمهية قصوى بالنسبة لعدد كبري 

 وتبع ذلك بالضرورة عناية الغربيني بدراسة علومه وثقافته )١(من التجار األوربيني
 .وفلسفته

 الشرق ويتفوق يسامي الدراسات أدرك الغرب أنه إذا أراد أن ومن خالل هذه
عليه فليس له من سبيل آخر يوصله إىل انتزاع زمام األمور من يده إال بتعلم لغاته، 

 يتسرب إىل مصادر القوة يف لكيوما يتعلق ا من حضارة وعلوم، وأدرك أنه 
ذلك تشبث ذا احملور الشرق وميزقها جيب عليه أن يتسلح بالقوة االقتصادية؛ ول

فطلب التجارة الراحبة، وهو أقوى "وجعله هدفه األمسى وسخر كل شئ يف سبيله 
 يف ميول األمة الطبيعياملشجعات البشرية على النشاط والعمل، كان له أثره 

 من الشعوب املادي وبينما كان التاجر يسعى يف حتصيل النفع ،وجمهوداا الفكرية
 لغاا وآداا وينشئ املعاهد ويؤسس اجلمعيات ليتعلم أبناء  شرع يتعلم)٢(الشرقية

جلدته ومواطنيه، وعالوة على األسباب املذكورة للعوامل االقتصادية توجد أسباب 
 ألن هناك عامالً اقتصادياً لالستشراق يتخذه كثري من املثقفني كمهنة ؛أخرى هلا

 عليها يشجعون نشر ناجحة، وكثري من أصحاب املكتبات التجارية والقائمني
املؤلفات والكتب اليت تدور حول اإلسالميات والشرقيات ويشرفون على نشرها ملا 

 .)٣(يرون هلا من سوق نافقة يف البالد الشرقية
 أن هلذه الدوافع دوراً بارزاً يف انتشار االستشراق ومعاهده اجلليومن 

وضوع االستشراق ببصر ومراكزه يف أحناء العامل، وكان حقاً على من يريد دراسة م
 .العامل وبصرية الناقد ودقة الباحث أن يتنبه إىل هذه الدوافع وتأثريها البالغ يف حركته

 :الدوافع األيديولوجية) د(
وهي خطرية ونافعة يف الوقت نفسه إذ تدفع اإلنسان إىل ذلك الصراع 

                                     
 .٥٨رودنسون، املرجع السابق ص .  م)١(
 .١٤، املرجع السابق ص يأربر.  آ)٢(
، ٢ طـ ١٩٥، الصراع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية ص ي أبو احلسن الندو)٣(

w . دار الندوة للتوزيع، لبنان٦٨
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 حركة االستشراق٣٤ 

احلياة اليت  ال انقطاع فيه وتلك سنة ، املتواصل الذي ال يهدأ وال يستكنيالفكري
تدفع اإلنسان للصراع حىت مع نفسه وأخيه وصديقه وعدوه وعشريته وجمتمعه وحىت 

 وتكمن هذه الدوافع يف وجود األيديولوجيات املختلفة، أيديولوجية ،العامل بأسره
 وكل منها تسعى ،األفراد واجلماعات والدول واحلكومات واألجناس والقوميات إخل

سيطر عليه ويهدف صاحبها إىل أن يكون رئيساً لتفرض نفسها على غريها وت
واآلخر مرءوساً، وينصب نفسه سيداً وغريه مسوداً، ويعيش غنياً ويترك الفقري ميوت 

 .جوعاً
ولو أخذنا يف االعتبار أن لالستشراق هدفه وفلسفته وأنه مل يبدأ مصادفة وال 

ولوجية تكمن  أن أسباباً أيدياجلليفمن ، بل نشأ حسب خطة موضوعة "اعتباطاً
وراء كل ذلك، يكفي دليالً أن الغرب مل يتردد يف سبيل حتقيق أهدافه األيديولوجية 
يف استخدام مجيع الوسائل املشروعة وغري املشروعة قانونية كانت أو غري قانونية 
خرية كانت أم شريرة حىت أرسى قواعده األيديولوجية اليت تربر أعماله، ومنها 

اغتصب “، ”حارب تسيطر“، ” تعشاقتل“، ”فرق تسد“، ”الغاية تربر الوسيلة“
 ونيتشه وهرتزل وغريهم، ومن ي، وما أكثر أمثال ذلك يف فلسفة ماكييافيل”متلك

 أيديولوجيهنا ال نشك يف أن الدافع وراء العناية بدراسة اللغات جبميع ألواا دافع 
سيط خلدمة العمل حمض، وقد بدأت الدراسات الغربية على هذا النحو يف العصر الو

، وبعد أن ١٤٩٢ سقوط غرناطة يف عام د مث أمهلت بعد ذلك إمهاالً تاماً بعالتبشريي
، التيينأصبحت األقلية الوحيدة املوجودة ا من املور الذين يتكلمون لغة من أصل 

مث عادت إىل الظهور مندجمة هذه املرة يف الدراسات السامية حيث كانت الكنيسة 
لكنائس الشرقية مث جاءت احلركة اإلنسانية مبا تنشده من ثقافة مهتمة بوحدة ا

شاملة، واملصاحل السياسية والتجارية لتوسع من هذا االهتمام فيشمل جمموعة من 
 ".الدراسات اإلسالمية

وقد كانت هذه األسباب األيديولوجية دفعاً قوياً يف زحف الغرب على الشرق 
، ولقد تبلور هذا كله يف غزو وأيديولوجيتهاره وتعلم لغاته وحبث آثاره وحماربة أفك

 إىل إضعاف الشرق عامة والعامل اإلسالمي خاصة ي الذي كان يرمالفكريالغرب 
لوجية يو وما من شك يف أن الدوافع األيد،ليقتلعه من جذوره ويزيله من وجوده w
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 ٣٥ حركة االستشراق

 وبني كانت إحدى بواعث االستشراق القوية وانتشار آفاقه يف أحناء البالد األوربية
نه من غري املستطاع أل ومل خيف على الغرب، ،وتلك حقيقة ال مراء فيها"مواطنيها، 

انتزاع العواطف من أفئدة الناس، وليس من املمكن استئصاهلا حبملة عسكرية أو 
نشاء حمكمة تفتيش أندلسية جديدة حملاربة آراء الناس ولغام وضمائرهم وعالقام، إ

ثقافة :  وحماربتها جيب أن تكون على أسلوب نشأا،ميةفاملسألة كلها فكرية وعل
وغزو فكر، من أجل هذا نشأ االستشراق يف بالد الغرب، وأخذ مجاعة من الغربيني 
يعكفون على لغات الشرق وتارخيه ودينه دراسة واستذكاراً وحفظاً وتغلغالً يف 

 يعملون من البحث والتنقيب لينفذوا من وراء ذلك إىل الوصول إىل الغاية اليت
 .أجلها

لذلك كله نعتقد أنه ليس غريباً على اإلطالق أن يكون للدوافع األيديولوجية 
 .أثر عظيم يف ميالد االستشراق واجتاهاته املختلفة

 :الدوافع الدينية) هـ(
اليت كثرياً ما حترك اإلنسان وتدفعه إىل األمام، إن مل تكن كذلك يف مجيع 

ث صاحبها على الدوام إىل طلب العال وبلوغ الغايات  فالرتعة الدينية حت،األحيان
 وهي اليت ترسم معامل حياته وتتحكم يف تصرفاته، وإذا كان الفالسفة ،السامية

وعلماء االجتماع مل حيددوا بعد دور الدين يف التحوالت التارخيية حتديداً كامالً فمن 
 االستشراق وميالد فلسفته املؤكد أن الدوافع الدينية قد لعبت دوراً خطرياً يف نشأة

 .واجتاهاا
 بالغ، ي وقلق روح،عندما جاء اإلسالم وجد العامل بأسره يف أزمة فكرية حادة

فحاول أن خيرج اإلنسان من الظلمات إىل النور، ومن الباطل إىل احلق، ومن 
 التعصب إىل التسامح، ومن اهلدم إىل البناء، ومن الفناء إىل احلياة، وسرعان ما بدأت

اعملوا " الطريق يء ويض"اقرأ"وترن يف اآلذان ) اهللا أكرب( يف األقطار كلمة تدوي
 فبىن يف قرن ما مل ينب غريه يف قرون وبدأ الناس حىت من غري "فسريى اهللا عملكم

أهله يتوافدون إىل مراكزه ومعاهده ليتعلموا فيها، ومن أمثاهلم جرير، وسكوت، 
د مث يفيد، واآلخر ليتعلم مث ليحارب ويهدم، وبيكون وغريهم، جاء بعضهم ليستفي

wوسواء كان هذا أو ذاك فلم يكن لليهود أو للنصارى من سبيل آخر إال أن يتقبال 
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 حركة االستشراق٣٦ 

 الكبري وجيربا على دراسة اإلسالم ولغته وآدابه، وقد ظلت اللغة العربية لفترة التحدي
وبدت أقوم طريق طويلة لغة علم وثقافة وفلسفة وسبيالً وحيداً للنهوض واالزدهار 

لفهم الكتب السماوية وفلسفتها فتسابق أصحاب الديانات األخرى إىل تعلمها 
 دافعاً قوياً النتشار الديينوتعليمها ملواطنيهم وذويهم، وهكذا أصبح العامل 

االستشراق يف العامل، إذ أنشئت يف الغرب املعاهد واملدارس لتعليم لغات الشرق 
راسة اللغات الشرقية يف احلقيقة إىل املرسلني املبشرين لريجع فضل د“وأديانه، حىت 

 فهؤالء هم الذين محلوا معهم عند ،املوفدين إىل البالد الشرقية من لدن الباباوات
رجوعهم إىل بالدهم تلك اللغات، وقد كانت اادلة يف العلوم واآلداب ضمن 

وا على ناصيتها اختصاص دائرة اإلكلريوس املسيحي أي الرهبان، وهم الذين قبض
 .”واختصوا ا ومنعوا اجلمهور من تداوهلا

تساءل أكان يعلم هؤالء العربية بسبب رغبتهم يف التعرف على نوميكن أن 
الكتاب املقدس ومقارنته بالقرآن الكرمي فحسب أم أم تعلموها ألسباب أخرى 

أا : ة منهاكذلك؟ إن اجلواب على ذلك يؤكد أم اجتهوا إىل العربية ألسباب عديد
أصبحت لغة العلم والفلسفة والبد للرهبان من معرفتها للدفاع عن العقيدة ومنع 

 من هنا فكرت ،انتشار اإلسالم الذي بدأ يزحف على املعاقل املسيحية ويطرق أبواا
البابوية يف روما يف مواجهة هذا الزحف بالتبشري املضاد باملسيحية يف البالد اإلسالمية 

وحني نسأل التاريخ عن حركة االستشراق “عادة ما ميكن استعادته نفسها واست
والتبشري كيف نشأت؟ يلقانا جوابه الصريح بأا قامت أول ما قدمت يف رعاية 

 ."الكنيسة الكاثوليكية لإلشراف املباشر من كبار أحبارها
 يتبني أن الدوافع الدينية بكل ما فيها من قوة واندفاع كانت إحدى اومن هن

 خاصة وظلت ،سباب الرئيسية لتعلم الغرب اللغات الشرقية عامة ولغة اإلسالماأل
 ألسباب الدفاع واهلجوم واالحتالل ؛هذه اللغة بيت القصيد يف نشاط الرهبان

واالستغالل واحلرب والسالم، والتبشري واالستعمار وحماولة تعميد أهل القرآن، وإذن 
 يف ديينبيني إىل االستشراق هو سبب  املباشر الذي دعا األورالرئيسيفالسبب 

الدرجة األوىل، فقد تركت احلروب الصليبية يف نفوس األوربيني ما تركت من آثار 
بروتستانت :  فشعر املسيحيوناملسيحي الديين وجاءت حركة اإلصالح ،مرة عميقة w
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 ٣٧ حركة االستشراق

وكاثوليك حباجة ملحة إلعادة النظر يف شرح كتبهم الدينية وحماولة تفهمها على 
 التطورات اجلديدة اليت متخضت عنها حركة اإلصالح، ومن هنا اجتهوا إىل أساس

 ألن األخرية ؛الدراسات العربانية وهذه أدت م إىل الدراسات العربية فاإلسالمية
 .يكانت ضرورة لفهم األوىل، وخاصة ما كان منها متعلقاً باجلانب اللغو

لت أدياناً ولغات ومبرور الزمن اتسع نطاق الدراسات الشرقية حىت مش
وثقافات غري اإلسالم وغري العربية، ومن جهة أخرى رغب املسيحيون يف التبشري 
بدينهم بني املسلمني فأقبلوا على االستشراق ليتسىن هلم إعداد الدعاة وإرساهلم للعامل 

 ."اإلسالمي
وأخرياً نرى أن هذه الدوافع الدينية قد محلت يف طياا أهدافاً عديدة وغايات 

 عرب العصور واحداً أال وهو الرئيسيخمتلفة، وعلى الرغم من ذلك فقد ظل جانبها 
مواجهة اإلسالم واهلجوم عليه، ويبدو أن التطورات األخرية اليت قفزت بالعامل كله 

 قبل مل تغري كثرياً من اجتاهات ذي أفقاً من حبإىل آفاق جديدة أوسع مدى وأر
بوية مما يدل على أن الرهبنة املسيحية مل تتقدم العقلية املسيحية وسياسة روما البا

 .كثرياً إىل األمام وإن تقدم الزمن وتغايرت األيام
 :الدوافع االستعمارية) و (

وهي بال شك متثل النقطة اخلطرة يف العالقات بني الشرق والغرب وحماولة 
ذه األخري السيطرة على األول وسحق قوته واحتالل أرضه واستغالل مقدراته، وهل

الدوافع جذور عميقة زرعت ونبتت قبل امليالد، ومنت بعده، وازدادت عمقاً ومشوالً 
مع اندفاع العرب وسيطرة اإلسالم على اإلمرباطوريات السابقة ووصوله إىل أوربا 

 الغرب كل هذا شرع يعد قوته خلوض ىواستقراره يف بعض أراضيها، عندما رأ
 لكي يتعلم لغته وآدابه وحضارته وتارخيه معركة فاصلة معه والسيطرة عليه، فأخذ

 مث قام مبغامرات صليبية معروفة فحارب اإلسالم قروناً ومل ينتصر، ،يتفوق عليه
ولكن عندما جنح يف طرده من األندلس مل يكتف بذلك، بل واصل استعداده ملواجهة 

 .اإلسالم يف عقر داره واحتالل بالده والسيطرة عليها
 ألن له قوته ه؛ه أن أشد ما خيشاه هو اإلسالم وانتشارويعترف االستعمار نفس

wوجالله وأنه الوحيد بني األديان واملذاهب، األيديولوجيات الذي يستطيع أن يقف 
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 حركة االستشراق٣٨ 

يف طريق أطماع الغرب وسيطرته على العامل سياسياً وحضارياً ودينياً وفكرياً ومن 
املستعمر من معرفة ما هنا تربز لنا غايته وهدفه من االستشراق، وكان البد للغرب 

ميكنه معرفته من أحوال هذا الشرق ومداخل السيطرة عليه واالستبداد به،ولذلك 
تلقف االستعمار هذه احلركة وكان ملوك الدول االستعمارية رعاا وكان "كله 

 ."قناصلهم يف بلدان املشرق عماهلا
 من الغرابة إذ ولو تتبع الدارس األمر بشكل أكثر عمقاً ومشوالً لوجد فيه شيئاً

ا معاً يف بناء ذلك وسرعان ما اختذت أهداف املبشرين مع أغراض املستعمرين وجد
 الذي ظل كابوساً رهيباً جيثم على صدور الشرقيني ويكتم االستعماريالصرح 
ستكون قاعدة ” املسيحية“واقتنع املبشرون زعماء االستعمار بأن ، أنفاسهم

االستعمار للمبشرين مهمتهم وبسط عليهم  وبذلك سهل ،االستعمار يف الشرق
محياته، وزودهم باملال والسلطان، وهذا هو السبب يف أن االستشراق قام يف أول 

 الذي كان له سنداً قوياً ال يستهان "أمره على أكتاف املبشرين مث اتصل باالستعمار
ت يف به وحصناً منيعاً يعتمد عليه، وسالحاً حاداً ينفذ به إىل أهداف شىت وضع

 .برنامج االستعمار واالستشراق معاً
وعلى اجلملة مكن االستعمار للمستشرقني يف البالد اخلاضعة حلكمه أو نفوذه 

 .لينشروا فيها فلسفتهم وحيققوا أهدافهم
 :الدوافع العلمية) ز(

زاً نـ ألن العامل العريب يعد ك؛وهي ذات شأن عظيم يف حركة االستشراق
قاع العامل األخرى، ففيه شيدت حضارات وثقافات، حضارياً ال نظري له يف ب

ونشأت لغات وفلسفات، وولدت علوم وفنون، ونزلت شرائع وأديان، وقد أثارت 
هذه القيم علماء الغرب فاهتموا بدراستها واكتشاف أسرارها، وحتقيقاً هلذه الغايات 

 الشرق وآداا السامية أيقن الغرب أنه البد له أوالً إذا أراد النهوض أن يدرس لغات
وحضارا وخصوصاً حضارة اإلسالم وما حققه هذا الدين ورجاله من أهداف 
سياسية واجتماعية وأخالقية وثقافية، فأقبل املستشرقون على هذه الدراسات بنهم 

لشرق والغرب على حد سواء اوشغف وانطلق كثري منهم إىل آفاق بناءة استفاد منها 
wاسة اللغات الشرقية يف أول األمر كان دينياً وحربياً أن الباعث على در “اجلليومن 
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 ٣٩ حركة االستشراق

يف القرون الوسطى، مث حتول بعد ذلك إىل أغراض علمية هدفها كشف ما تكنه 
 وبتقدم هذه الدراسات اتصل حبل املودة بني ،العلوم والفنون الشرقية من كنوز مثينة

وكان ، ربيةالشرق والغرب وتوثقت العالقات العلمية بني الدول الشرقية والغ
للمستشرقني فضل يف تنبيه األفكار مبؤلفام إىل إدراك احلقيقة اخلالدة اليت طاملا 
أنكرها الغربيون وهي أن املدنية األوربية احلديثة مبعثها الشرق وعلومه وحضارته 

 .“وفلسفته 
 يف خدمة اإلنسانية بأسرها متأثراً اًوال ريب أن االستشراق قد أبلى بالء حسن

لدوافع العلمية الكامنة يف نفسه واليت كانت إحدى األسباب الرئيسية مليالد ذه ا
 ولكن الفضل يعود أصالً إىل علم العرب وثقافتهم، ويصرح ،حركته ونشأة فلسفته

إن ما يدين به علمنا لعلم العرب ليس فيما قدموه ": بعض الفرنسيني بذلك فيقول
ين هذا العلم إىل الثقافة العربية إلينا من كشوف مدهشة لنظريات مبتكرة بل يد

بأكثر من هذا أنه يدين هلا بوجوده نفسه، إن ما ندعوه العلم احلديث ظهر يف أوربا 
نتيجة لروح من البحث جديدة ولطرق من االستقصاء مستحدثة ملنهج التجريب 
واملالحظة والقياس والتطور العلوم والرياضيات إىل صورة مل يعرفها اليونان وهذه 

وانطالقاً من هذا األساس  ،"األوريبوح وتلك املناهج أدخلها العرب إىل العامل الر
أقبل الغرب بعلمائه على الشرق يبحثون وينقبون ويكتشفون وينشئون املتاحف 

 اللغات، وأقسام اآلداب، وشعب التاريخ وكراسيومعاهد العلوم، ومراكز البحوث، 
 املنظم نذكر منها العلميستشراق وهناك أمثلة كثرية توضح هذا اال"واألديان، 

البعثات الثالث اليت قدمت إىل األندلس، أوهلا بعثة فرنسية برياسة األمرية إليزابيث 
ابنة خالة لويس السادس ملك فرنسا، والبعثة الثانية إجنليزية وعلى رأسها األمرية 

سبانية دوبان ابنة األمري جورج صاحب مقاطعة ويلز، أما البعثة الثالثة فكانت أ
وقد استفادت أوربا من ، وبعضها من مقاطعات سفوا والبافه وساكسونيا والرين

 عودا من األندلس هذه البعثات العلمية فائدة ال تقدر، حيث أصبح أفرادها بعد
والفلسفات شعلة علمية تضيء غياهب أوطاا وجماهل أراضيها وأخذت تنشر العلوم 

 عنها التغاضيىل األمام خطوات جبارة ال ميكن واآلداب واحلقائق فدفعت بشعوا إ
wعند النظر يف تطور العلم يف العامل وأثرها يف النهضة األوربية املعروفة اليت أثرت هي 
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 حركة االستشراق٤٠ 

 وانتفعوا بدور الكتب الكثرية ا مث عادوا إىل بالدهم ،بدورها مبدارسها وجامعاا
يني بالعلوم العربية أن أنشأوا ونشروا فيها علوم العرب وثقافتهم وبلغ من اهتمام الغرب

 وقد ظهر من ، مدرسة لتعليم اللغات الشرقيةي عشر امليالدالثاينيف باريس يف القرن 
األوربيني علماء تشبعوا بعلوم العرب وطرق حبوثهم خنص بالذكر منهم العامل 

 روجر بيكون الذي دعا الناس إىل دراسة العلوم الرياضية والطبيعية، اإلجنليزي
 فبدأ األوربيون يبحثون العلوم ،تماد على التجارب للوصول إىل احلقائق العلميةواالع

 .”حبثاً علمياً كان له أثر عظيم يف قيام النهضة العلمية يف أوربا ورقى احلضارة الغربية
ونعتقد أنه قد تأكد حىت اآلن ما هلذه الدوافع العلمية من األمهية لالستشراق 

ا من اإلسهام الفعال يف التفاهم بني الشرق والغرب ونشأته وحركته فضالً عما هل
 .وتنمية العالقات اإلنسانية فيما بينهما

وبعد، فقد استبان أن هذه الدوافع الرئيسية وتلك األسباب الفرعية قد أدت 
مجيعها إىل ميالد االستشراق وازدياد االهتمام به، حيث بدأ العلماء والباحثون 

ن والدبلوماسيون وغريهم يتدفقون على الشرق ويشغلون والرحالة والتجار واملبشرو
أنفسهم بدراسة لغاته وآدابه ويشرحون فلسفاته، وقد كان هلذه العوامل أثرها الكبري 

 فالبابوية ومعها كثري من املسيحيني كانت مهتمة بوحدة ،يف ميدان االستشراق
 يقتضيلذي كان  الشرق على ذلك، األمر امسيحييالكنائس ساعية إىل االتفاق مع 

دراسة لغام ونصوصهم، أما إجنلترا وفرنسا وممالك البالد املنخفضة املتحدة فقد 
 اهتماماً متزايداً باستقدام بعض العلماء املوارنة إىل أوربا، كذلك كان يلكانت تو

تفسري نصوص الكتاب املقدس أحد املوضوعات اهلامة يف املناقشات اليت دارت بني 
 وكان ذلك أحد األسباب اليت أدت إىل دراسة فقه اللغات ،كاثوليكالربوتستانت وال
 ظل األطباء على اهتمامهم بطب ابن سينا "املعادية للعرب"زعة نـالشرقية وبرغم ال
 األوربيني إىل دراسة اإلمرباطورية العثمانية واإلسالم عن التركيكما دفع اخلطر 

 .كثب
زائدة تفسر مولد شبكة استشراقية هذه العالقات الوثيقة وهذه االهتمامات ال

 .حمكمة العرى
w :نشأة االستشراق-٢
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 ٤١ حركة االستشراق

ما أصل هذا الشعب؟ مىت : منذ أن التقى الغرب مع العرب بدأ يتساءل
استوطن بالده؟ كيف نشأت لغته وآداا؟ وملاذا انطلق من جزيرته؟ كيف تطور حىت 

فوقه؟ ما قيمة ختلص من بربريته وكون لنفسه شخصية مستقلة؟ ما أسباب تقدمه وت
آدابه وفلسفته؟ مب تتميز جتربته البشرية؟ وغريها من األسئلة اليت أدت اإلجابة عليها 

 .إىل نشأة االستشراق الذي خيتص بدراسة الشرق وما يتعلق به
 : املعاصرينرأي علماء العرب

 إىل أن االستشراق بدأ يف بعض البلدان األوربية يف )١(وقد ذهب حممد البهي
، على الرغم من اعترافه بإمكانية وجود حماوالت فردية يثالث عشر امليالدالقرن ال

قبل ذلك، مث يؤكد أن املؤرخني يكادون يتفقون على أن هذا العلم قد انتشر بصورة 
 . الذي قام به مارتن لوثر وغريه يف أورباالديينجدية بعد اإلصالح 

دأت يف القرن العاشر ويرى إبراهيم عبد ايد اللبان أن حركة االستشراق ب
امليالدي حيث ظهر االهتمام بالعلوم العربية يف هذا القرن بالذات،مث ازدهرت حركته 
يف القرن الثاين عشر حني انتشرت تلك املراكز العلمية يف العامل اإلسالمي وبدأ 

 .)٢(األوربيون يتوافدون إليها ليتعلموا فيها
اق بدأت يف أوربا يف  أن حركة االستشرعلي حسيين اخلربوطليويرى 

رة يف احلضارة االعصور اإلسالمية الوسطى عندما كان العرب حيتلون مركز الصد
 على أوربا حينذاك فتأثرت شعوا تستويلوالعلم فبددوا دياجري الظالم اليت كانت 

 . على ورود منابعهم املتدفقةعليهم وشفعتم وأقبلت 
 االستشراق إىل القرن العاشر  بداية)٣( وزمالؤهينويرجع أمحد اإلسكندرا

 حينما أدرك الغرب تلك املعجزة احلضارية اليت شادها العرب فاندفعوا إليها يامليالد
ليتعلموها ويتسلحوا ا ويستفيدوا منها فأخذوا يدرسون لغتها وآداا ويترمجون 
كتبه وينقلون علومها إىل بالدهم وكان أول من بدأ بذلك رجال الدين مث تالهم 

                                     
 .٥٣٢ حممد البهي، املرجع السابق ص )١(
 .١١ايد اللبان، املرجع السابق ص   إبراهيم عبد)٢(
w .٢/٤٠٨ وآخرون، املفصل يف األدب العريب اإلسكندري أمحد )٣(
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 حركة االستشراق٤٢ 

 .هم من أبناء جلدمغري
 يأن االستشراق بدأ تقريباً يف القرن الثالث عشر امليالدي ويرى أمحد الشرباص

حيث انبثق من احلروب الصليبية اليت مل تكن سوى إحدى نقط التحول يف تاريخ 
 .الشرق

 إذ أراد ي زيدان بداية االستشراق إىل القرن العاشر امليالديرجوويعيد ج
لى ما يف اللغة العربية من العلوم الطبيعية والفلسفية والطبية ونقلوا اإلفرنج االطالع ع

 الذي الثاين ومن أوائل املترمجني أو الناقلني هو البابا سلفستر ،كثرياً منها إىل الالتينية
 وجاء بعده ١٠٥٤ عام ، وتاله هرمان املتوىفيعاش يف القرن العاشر امليالد

 . وغريهماإلفريقيقسطنطني 
 أن الذين يظنون أن أوربا مل تعرف استشراقاً حقيقياً قبل العقيقييب ويقرر جن

وما " ي ألن االستشراق عرف يف القرن العاشر امليالد؛احلمالت الصليبية خمطئون
 وما احلمالت ، نتيجة واحدة ملقدمة واحدة هي االستشراقالكانت الصليبية إ

لسفته اليت تناهض املسيحية، الصليبية إال نتيجة وقوف الغرب على ثقافة الشرق وف
ومل تكن احلمالت الصليبية سريعة النضج مثرة، كما يتومهون، ومل يكن احتكاك 
الصليبيني بالعرب ونظرهم إليهم مبنظر أسود، سودته دماء قتلى احلروب ليترك يف 

 ".نفوسهم متسعاً إلنصافهم يف دروسهم
 يرن العاشر امليالدوحياول أسعد داغر أن يثبت أن االستشراق نشأ منذ الق

يوم كان الشرق العريب اإلسالمي مباءة العلم ومنتدى اآلداب، وحني كانت قواعد "
األندلس وحواضرها الكربى مثوى للثقافة ومنائر للمعرفة مبا فيها من خزائن الكتب 
واجلامعات واملدارس العالية يفد إليها الطالب من فرنسا وإيطاليا وأملانيا وإجنلترا 

 عشر خاصة ونقل الثاينونشطت هجرم إىل األندلس يف القرن  التحصيلللدرس و
، والفارايب، الرازي العرب وأطبائهم من أمثال مفكريحينذاك قدر كبري من آثار 

 .وابن سينا وغريهم
 بأنه من العسري للغاية حتديد نشأة االستشراق احلسيينويؤكد إسحق موسى 

w اإلسالم نظر رجال الدين يأن يسترع" بيعيالطبسنة معينة ولكنه يرى أنه كان من 
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 ٤٣ حركة االستشراق

وبعد أن أشار إىل ،"  منذ ظهور انتشاره يف املشرق واملغرب بسرعة مدهشةاملسيحي
ي رأي الكاردينال كوبنج، رئيس أساقفة النمسا، الذي أشاد جبهود يوحنا الدمشق

هذا وبناء على "واعتماده يف كتاباته على علم الكالم عند املسلمني أردف قائالً 
النص ترجع بداية االهتمام باإلسالم ودراسته إىل حنو مائة سنة بعد ظهوره مث التقى 

 ودراسات  اإلسالم وأقبل املسيحيون على دراسة،اإلسالم باملسيحية يف األندلس
أنفسهم ألن " املسيحيالعربية وآداا حبماسة استرعت نظر علماء رجال الدين 

ر العريب والقصص العربية ودرسوا فلسفة املسلمني أتباعهم قد أغرقوا يف قراءة الشع
 ."وعنوا بإتقان العربية والتعبري ا

 الكامل مل يبدأ إال يف العلميويرى إبراهيم مدكور أن االستشراق باملعىن 
ال نستطيع أن نتحدث عن دراسات إسالمية “منتصف القرن التاسع عشر إذ أننا 

 إال يف الغرب أو يف املاضي من القرن باملعىن الكامل سابقة علة النصف األخري
الشرق، ذلك ألن الغربيني يف اتصاهلم بالشرق شغلوا أوال بنواحيه السياسية 

 وما نراه لدى بعض مؤرخيهم ،واالقتصادية، ومل يتجهوا إال أخرياً إىل نواحيه الثقافية
افة يف القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر من تعليق على العرب والثق

العربية، إمنا هو مستمد يف الغالب من املصادر الالتينية، وأما الشرقيون أنفسهم فلم 
يكن يف وسعهم وقد كانوا مغلوبني على أمرهم، أن حييوا معاملهم وال أن ينهضوا 

 ."بتراثهم
ولو تتبع الباحث آراء العرب مجيعاً لرآها تقترب من هذه اآلراء اليت سردناها 

 . القدر منهاولذلك نكتفي ذا
 :رأي علماء الغرب

مثالً   بارتيأما علماء االستشراق فيذهبون يف ذلك مذاهب أخرى فرود
يؤكد أن االستشراق كما هو اليوم ليس سوى نتيجة لدراسة أجيال عديدة فلو 

مىت بدأت حركة االستشراق؟ فإن :  بالتحديدالتايلطلبت اإلجابة على السؤال 
ن شك، ومع ذلك فعليه أن يوجه نظره إىل التاريخ الباحث سيواجه املشاكل بدو

ن بداية إ :نفسه وتطور االستشراق ذاته، وبناء على هذا األساس يستطيع أن يقول
w عشر إذ فيه ترمجة القرآن إىل الثاينالدراسات العربية واإلسالمية ترجع إىل القرن 
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 حركة االستشراق٤٤ 

ن أيضاً ألف أول  ويف هذا القر، بتوجيه األب فيزابل١١٤٣الالتينية ألول مرة عام 
 . عشرالثاين ولذلك كله كانت بداية االستشراق يف القرن  عريبقاموس التيين

ويذهب األب المنس إىل أن األحبار الرومانيني قرروا دراسة اللغة العربية 
وآداا يف مدارسهم منذ القرن الثالث عشر، غري أن هذا القرار مل ينفذ إال فترة 

 دعا ملك فرنسا فرنسيس األول األستاذ بوليس ١٥١٩ ويف عام ،قصرية من الزمان
يوستينيا لتدريس العربية والعربية يف عاصمة مملكته ولكنه مل يبق يف وظيفته إال عامني 

 ويؤكد المنس أن بقية الدول األوربية ،مث عاد إىل موطنه ومل خيلفه أحد يف مكانه
يف األندلس نفسها ويربر كانت جتهل علم العربية يف بداية القرن السادس عشر حىت 

 مل يبق فيها سوى آثار قليلة من لغة كان قد عال "حكمه فيما يتعلق بأسبانيا قائالً
 المنس مؤكداً أن أوربا يوميض” منارها يف عهد اخلالفة األموية حنو سبعمائة سنة

يف القرن السادس عشر قد واجهت صعوبات بالغة يف دراسة اللغة العربية واحلق يقال 
رس العربية مل يكن بني أهل أوربا من األمور السهلة يف القرن السادس عشر ن دإ

وكان من حياول ذلك أشبه مبن يتصدى اليوم لدرس لغة جمهولة ال يعرف أحد 
مبوليون إذ توخى حل الرموز ا بشه وال نتردد أن نشبه،نييهجاءها كلغة احليث

 ."غتني املصرية واليونانيةرشيد املخطوط بالل"اهلريوغليفية بعد أن عثر على حجر 
 أن العلماء أخطأوا حينما ظلوا يعتقدون حقبة طويلة من )١(ويرى برنارد لويس
 بني الثقافة اإلسالمية وثقافة أوربا قد حدث نتيجة جديالزمن أن أول اتصال 

للحروب الصليبية مث يؤكد أن حركة الفكر والعلوم العربية وصلت إىل الغرب عامة، 
ة عن طريق آخر ال عن طريق احلروب املذكورة ويستند يف رأيه هذا وبريطانيا خاص

على التاريخ ووقائعه، فيذهب إىل أن أوربا شربت من مناهل العلوم العربية اليت 
كانت تتدفق يف األندلس إذ أسس العرب يف أسبانيا وصقلية مدنية زاهرة أرقى بكثري 

 املسيحية وهي املدنية اليت خلفت من أية مدنية معاصرة هلا يف ذلك الوقت يف البالد
آثاراً يف املدنيات املسيحية املعاصرة هلا، حىت أنه بعد أن استعاد املسيحيون سيادم 
على تلك البالد ظلت العلوم العربية مزدهرة مدة من الزمن، وكان من امللوك 

                                     
w . بدون تاريخ ودون مكان الطباعة، برنارد لويس، تاريخ اهتمام اإلجنليز بالعلوم العربية)١(
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 ٤٥ حركة االستشراق

لعرب  علماء العرب، وقد شرعت الثقافة العليا لياملسيحيني من يتكلم العربية ويواز
تنفذ إىل بالد الفرجنة منذ عهد مبكر فقد كان املسيحيون الذين كانوا يتكلمون 
العربية من أهل أسبانيا يتمتعون بنفوذ قوى، كما أن يهود أسبانيا وصقلية الذين 
كانوا يتكلمون العربية والذين كانوا يشاركون أهل دينهم من الفرجنة لغة أخرى هي 

دة كثرية يف نشر العلوم العربية يف الغرب وخنص العربية قد ساعدوا كذلك مساع
 إبراهيم بن عزرا من مدينة طولد والذي زار األسباينبالذكر هنا العامل الفيلسوف 

 كما نذكر عاملاً ، ودرس هناك حقبة من الزمن١١٥٩ أو سنة ١١٥٨لندن يف 
وثائق إجنليزياً هو توماس برون الذي كان قاضياً يف صقلية والذي ورد ذكره يف ال

 ." برونالقاضيالعربية باسم 
 عشر الثاينأن حركة االستشراق بدأت يف أوائل القرن  ويزعم ماكس فانتاجو

بعد دخول الصليبيني إىل القدس، وبعد احتالهلا بعشر سنوات اتصل مافر فرنس 
 واستطاع أن حيمل معه إىل ، خالل حجه بالعلماء العرب" باتيايالرد" بريطاين

مخسة عشر كتاباً يف هندسة إقليدس ونسخة أخرى من قوائم فرنسا نسخة من 
نقل هذين املؤلفني إىل الالتينية حيث مل يكن ” الون“ الفلكية ويف اخلوارزمي

معروفاً عن أحدمها يف الغرب غري معلومات ابتدائية، وأما اآلخر فقد كان جمهوالً 
وقت واحد إىل أوربا أوائل  والعامل العريب يف اليوناينجهالً تاماً وبذلك دخل العامل 

 ."م١١١٦ عشر الثاينالقرن 
إىل أن فلسفة العرب ومعرفتهم بفلسفة أرسطو قد أجربت  ويتجه يوسف جربا

 الفلسفية، ءمناقشة اآلراالرهبان إىل تعلم العربية يف زمن مبكر حيث اضطروا إىل 
ى مستشرقاً مما يدل على أنه مل يكن يسم) املستشرقني(كما رغبوا يف إحراز ألقاب 

 وانتشرت آراء أرسطو يف أوربا "إال الذي كان على معرفة تامة باللغة العربية 
بواسطة اختالط اإلفرنج بالعرب يف األندلس وصقلية، وكان هذا أول العهد بدعوى 
اقتباس أساليب التعليم على الطريقة الفلسفية لوضوحها وسهولة إدراك أسرارها، وملا 

ملترمجة عن كتب أرسطو وغريه كافية للتعبري عن املفاهيم كانت العلوم العربية ا
املختلفة وحل املعضالت اهتم األوربيون بفلسفة أرسطو سعياً وراء احلقائق وبذلك 
wحلوا األلغاز ومعميات كتبهم اليت رسخت يف عقول املتدينني واملتعصبني وهذا هو 
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 حركة االستشراق٤٦ 

يعوا القيام بأداء املهمة  يستطكيالسر يف اضطرار الرهبان إىل دراسة اللغة العربية 
 ." حيوزوا ألقاب مستشرقني وكيامللقاة على عواتقهم

 
 :اخلالصة

 االستشراق،ال يفوتنا أن نشري إىل أولئك الرواد األوائل الذين محلوا لواء 
جهوا مسئوليات شاقة وصعوبات بالغة يف حتقيق أمانيهم، وعلى الرغم من ذلك اوو

 يرادم القوية، وعزميتهم الصلبة من هؤالء جريرداختاروا هذا الطريق واجتازوه بإ
  سانتاال ي، أوجود)١٠٨٧ ىفاملتو (اإلفريقيقسطنطني  ،)١٠٠٣-٩٣٨(أورالياك 

، )١١٣٥-١٠٧٠(،آدلر أوف بات )١١٢٥أملع امسه (ديكويل  )١١١٩-١١٠٧(
، ) عشرالثاينمنتصف القرن  (األسباينيوحنا داود  ،)١١٥٦-١٠٩٤(بطرس املكرم 

 روبرت أوف نسترا اشتهر من عام  ،)منتصف القرن الثامن عشر (ياألشبيليوحنا 
  أفالطون التيفويل ،)١١٧٢ ىفاملتو (يهرمان الدملاط ،)١١٤٨-١١٤١(
اشتهر  (دانيل أوف موريل ،)١١٨١ ىفاملتو(دومنجو جونثالث  ،)١١٥٤-١١٣٤(

 ميخائيل سكوت  ،)١١٨٧-١١١٤( كرميونا يجريلد ،)١١٩٠-١١٧٠بني 
، توماس هيرب نيكوس )١٢٤١-١١٧٠(لييونارد وفيبونانش  ،)١٢٣٦-١١٧٥(
 ،)١٢٧٤-١٢٢١(يونا فنتورا  ،)١٢٧٤-١٢٢٥ (، توما األكويين)١٢٦٩ ىفاملتو(

اشتهر (جوفروا  ،)١٢٨٤-١٢٣٠ (مارتييراميوندو  ،)١٢٨٠-١٢٠٦(أكرب الكبري 
لثالث أوائل القرن ا( ساراشل يالفرد د، )١٢٩٤-١٢١٤(روجري بيكون  ،)١٢٩٠
، )١٣١٤-١٢٣٥(، راميوند لوليو )١٣١١-١٢٣٥( ىي، أرنولد فيالنو)عشر

  األفريقيليون ) ١٤٧٠املولود  (ين، األسقف جوستينيا)١٤٥٢-١٣٤٢(تورميد 
)١()١٥٢٢-١٤٩٤(. 

ويبدو مما ذكر آنفاً أن الرائد األول الذي اهتم باللغة العربية وآداا هو جرير 
 حاول أن يتعرف على العامل اإلسالمي وينقل الذي) ١٠٠٣-٩٣٨( أورالياك يد

معرفته إىل بالده فهو أعظم شخصية يف هذا العصر املبكر اللتقاء الفكرين العريب 
                                     

w .١٩٦٤، ط دار املعارف مبصر ١٣٧-١/١٢٠رقون ، املستشالعقيقي جنيب )١(
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 ٤٧ حركة االستشراق

 أوكويتانيا، الذي ال مواطين، فهذا املواطن الفقري من الالتيين ياإلسالمي مع املسيح
ع مبا حسب له وال نسب يف عصر مل يعرف غري األحساب واألنساب، قد استطا

 من فضائل نفسية ومواهب عقلية أن يشق طريقه ليصبح ناظراً ملدرسة رمز أويت
اً وناصحاً لألباطرة، مث أسقفاً لرافنا، مث يتربع أخرياً على عرش ذستاأاألسقفية، مث 

 .)٢()١٠٠٣-٩٩٩ (الثاينالبابوية يف روما حتت اسم سلفستر 
 اجلنسية فرنسي جرير كان وعلى الرغم من أن أكثر الباحثني قد اعترفوا بأن

فإننا نرى يوسف جربا يصر على أن أول من استشرق يف  ،)٣(وأول من استشرق
الذي أسهم يف دراسة االستشراق ) ١٥٨١-١٥٠٥(فرنسا هو غليوم بوستيل 

كان حمباً للعلم مشغوفاً باادلة واحملاورة " و،إسهاماً قلما يضارعه أحد قبله أو بعده
 وقد كان لغوياً حاد الذهن جداً ،حيث كان يظهر عبقرية نادرةيف األمور العويصة 

وقد تعلم كثرياً من اللغات خصوصاً الشرقية وذاعت شهرته ومألت كل أوربا، 
 بنوره كل يهتدى وأصبح فيما بعد كاملنار ،ودخل إىل ميدان العلم من أيسر األبواب

ل يف تعلم اللغة من يرغب يف العلم خصوصاً يف اللغات الشرقية وقد جد بوستي
الالتينية واليونانية واإليطالية واإلسبانولية والربتغالية والعربانية والكلدانية والسريانية 
واألرمنية واحلبشية والعربية حىت ذاعت شهرته ومألت اآلفاق، وعلم بأمره ملك 

قه تقاناً تاماً فأحلإفرنسا فرانسوا األول وكان حيب اللغة العربية والتركية ويتقنهما 
 وأمره أن حيضر معه إىل باريس كل ما ،بسفارته يف تركيا لدى السلطان سليمان

 وقد كان لبوستيل أثر كبري )١(يستطيع احلصول عليه من املخطوطات النفيسة الشرقية
ن له تالميذ كا كما و،يف ضة علم االستشراق واستقالله عن العلوم األخرى

م أول ١٥٣٩ادس عشر وقد أنشئ يف عام كثريون انتشروا يف أوربا يف القرن الس
 فرنس اليت كانت قد أنشئت حديثاً ي للغة العربية يف باريس يف الكوليج ديكرس

جزات الدراسية وترىب على وليشغله جيوم بوستيل وهو عامل متنور قام بنشر أوىل امل
                                     

 .١٢٤ جالل مظهر، املرجع السابق ص )٢(
، أثر املستعربني من علماء املشرقيات يف احلضارة العربية امع العريب ي حممد كرد عل)٣(

 .١٩٢٧تشرين األول 
w .١٥ يوسف جربا، املرجع السابق ص )١(
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 حركة االستشراق٤٨ 

 له استشراقييديه تالميذه كان من بينهم جوزيف سكاليجية الذي امتاز بتكوين 
 وقد وضع يف املكتبات جمموعات املخطوطات الالزمة ،يته النسبية يف ذلك احلنيأمه

 كما أتاحت املطبعة ذات احلروف العربية للعلماء أن ، معارفهمي ينمكيللعلماء 
يستفيدوا من أعمال بعضهم البعض وعكفت جمموعة من املتخصصني على توفري 

 .)١(عات النصوصأدوات العمل الضرورية، األجروميات واملعاجم وطب
من هنا انطلق االستشراق يف فرنسا إىل آفاق بعيدة وأخذ يشق طريقه إىل 
األمام حبزم وإصرار متخطياً كل الصعاب حيث أخرج للعامل عدداً ضخماً من علماء 

 . الذين أسهموا إسهاماً عظيماً يف بناء صرح احلضارة اإلنسانية)٢(االستشراق
 ا ين تعلم العربية وعإجنليزيجنليز على أول وقد اتفق العلماء ومن بينهم اإل

الذي تعلم العربية والعلوم ) ١١٣٥-١٠٧٠(عناية كبرية هو أدال أوف بات 
 وتثقف بثقافة العرب ،األخرى يف األندلس وصقلية ومصر ولبنان وأنطاكية واليونان

 على املناهج األخرى والبحثي العلميإىل أقصى حد ممكن حىت لقد فضل مذهبهم 
 وأثر يف زمالئه اآلخرين مثل ،مجيعها وله آثار عديدة خاصة يف الفلك والرياضيات

من املؤكد أنه أول عامل بالعربية يف ، ووغريه) ١٢٣٦-١١٧٥( ميكائيل سكوت
 وقد قام برحالت واسعة يف أسبانيا والشام " الثاين، هلنريهذه البالد، وكان معلماً 

اللغة الالتينية ومن بني الذين أقبلوا يف القرنني وترجم عدداً من النصوص العربية إىل 
 عشر والثالث عشر على طلب املعرفة يف املشرق رجعوا لينريوا أذهان الثاين

 الذي ي وميكائيل سكوت العظيم املنجم والسميائموريلمواطنيهم، دانيال من 
ة أحرزت ترمجته ألرسطو من العربية شهرة عظيمة وكان هلا قيمة كبرية يف احلرك

حكم (األوىل للنهضة األوربية، ومن الشائق أن أول كتاب طبع يف إجنلترا وهو 
 .ائجعربريكان ترمجة ملصنف ) الفالسفة وأقواهلم

دالرد وسكوت يف الدراسات الشرقية عامة والعربية إوعلى الرغم مما أسهم به 
تعطشني خاصة يف بريطانيا إذ أضاء سبل االستشراق أمام اآلخرين وأيقظا محاسة امل

                                     
 .٦٨رودنسون، املرجع السابق ص .  م)١(
w .٣٣١-١/١٧١، املرجع السابق العقيقييب  جن)٢(

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 ٤٩ حركة االستشراق

  للمعرفة، فإن العلماء يؤكدون أن أبا الدراسات العربية يف بريطانيا هو وليم بودول
 ومؤسس منهج  ذلك،خريج كمربيدج وأستاذ العربية فيها بعد) ١٦٣٢-١٥٦١(

مقالة شائقة بني فيها أمهية اللغة العربية وضرورة "تدريسها، وقد كتب بدول 
دة وأهم لغة للسياسة والعمل من اجلزائر إىل ذكر أا لغة الدين الوحيودراستها، 

الصني وأسهب يف ذكر قيمتها األدبية والعلمية، وقد حاز بدول هذا بعض الشهرة 
يف أيامه وذاع صيته كمستعرب يف أحناء أوربا وأهم أعماله مجعه معجماً عربياً يف 

بعض سبعة جملدات مل ينشر لسوء احلظ، وميكن أن نذكر ضمن مؤلفاته املطبوعة 
النصوص العربية املطبوعة يف إنكلترا ودراسات يف القرآن الكرمي ومعجماً للمفردات 

وهو الذي " العربية املستعملة يف اللغات الغربية منذ األزمنة البيزنطية حىت أيام حياته
 ".أصدر أول ترمجة إجنليزية للقرآن

اصة قد قفزت ومما الشك فيه أن الدراسات الشرقية عامة والعربية اإلسالمية خ
 وأخرجت عدداً ضخماً من ،يف بريطانيا مع ظهور هؤالء الرواد إىل آفاق واسعة

تفخر بريطانيا بانتمائهم إليها وإسهامهم الكبري يف الثقافة اإلنسانية  علماء االستشراق
 .ورفع شأا

 ي بدراستها هو جريار د شأن تعلم العربية وعينذي إيطايلويبدو أن أول 
 يف ي االستشراقالوعيالذي أسهم إسهاماً عظيماً يف نشر ) ١١٨٧-١١١٤(كرميون 

مل تكن التراجم الالتينية من الكتب العربية ذات “أوربا عامة ويف بريطانيا خاصة إذ 
 جريار دى كرميون، وقد ثابر هذا العالمة على ١١١٤أمهية خاصة حىت ولد سنة 

) األحجار(وكتاب ) شكنا(االطالع وترمجة الكتب القيمة ومما ترمجه كتاب 
البن ) الطب(جلابر بن أفلح وكتاب ) يف علم النجوم(ألرسطو ومالينوس وكتاب 

 وهذه الكتب كلها مهدت السبيل سينا وكتاب آخر يف األدوية ليحىي بن سرايب
حيث عكف على  وقد قضى معظم حياته يف طليطلة ”النتشار العلوم العربية يف أوربا
 .ترمجتهادراسة املصنفات العربية و

ومن اإليطاليني الذين قدموا لالستشراق خدمات جليلة ودفعوا به دفعاً قوياً 
 األكرب الذي اهتم املسيحيالفيلسوف ) ١٢٧٤-١٢٢٥ (األكويينإىل األمام، توما 

wبالدراسات الفلسفية وخاصة الفلسفة العربية إذ قضى جل حياته باحثاً فيها وناظراً 
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 حركة االستشراق٥٠ 

سفة اليونانية فأدى بنشاطه هذا دوراً كبرياً يف نشرها ونشر إليها ودارساً عالقتها بالفل
ة يف عصره على الرغم من يالفلسفة الرشدية خاصة وسيطرا على األوساط الكنيس

وملا تفشت الرشدية يف باريس وكانت مشبوهة يف نظر الكنيسة دافع "حماربته إياها 
يف الوقت نفسه هجمات عن آراء أرسطو ال حباً فيه بل تعصباً على ابن رشد وصد 

زمالئه الرهبان الذين ال يأخذون بالعقل وقد انتصر على الرشدية انتصاراً أدى إىل 
مرسوم حترمي القضايا الرشدية الذي صدر عن أسقف "حيث ظهر ١٢٧٠حترميها عام 

وهي ليست مستقلة الواحدة "باريس، وقد تضمن هذا املرسوم ثالث عشرة قضية 
ضعها ببعض حبيث ميكن ردها، أو رد ما كان منها فلسفياً عن األخرى بل مرتبطة ب

ا، وحدة العقل، خ إىل أصول أربعة قدم العامل، علم اهللا اجلزئيات وعنايتهرةُم 
  .اإلنسان

وقد تبينت من دراستنا أن االستشراق يف أملانيا بدأ مبكراً نسبياً على الرغم من 
 تعلم  كما سيتضح فيما بعد وأول أملاينعدم اعتراف العلماء األملان أنفسهم بذلك،

 من موارده هو ألربت اإلنساينالعربية وعىن بدراستها وأشبع مه بدراسة الفكر 
 دراسة مل يسبق إليها، املسيحيدراسة الفكر ل ىالذي دع) ١٢٨٠-١١٩٣(الكبري 

وتعرف على فلسفة أرسطو عن طريق اللغة العربية، وتفوق على معاصريه وعد حبق 
 حىت األكويينكابر أساتذة املسيحيني يف الفلسفة والالهوت، وعنه أخذ توما من أ
رسطو أكان أول من نشر آراء "، ومما ال ريب فيه أنه "لوال ألربت ملا وجد توما"قبل 

 يف أملانيا وتويف سنة ١١٩٣ وقد ولد ألربت الكبري سنة ،طليس ومذهبه بني قومه
وتفوق على أقرانه وذاع صيته يف الفلسفة وملا خترج من مدرسة باريس " ... ١٢٨٠

وقد أدهش مجيع ...  إىل أملانيا ورشح ملنصب أسقف يوعلوم الدين استدع
ومجع كل خمطوطات أرسطو ... معاصريه بسعة مداركه ومسو آرائه ومعلوماته 

واملباحث املوضوعة يف كتب التفاسري البيزنطية واليهودية والعربية وكان يقتبس من 
 وكانت آراؤه اليت أظهرها يف كتبه الفلسفية مطابقة الغزايل وابن سينا ايبكتب الفار

 ،متاماً آلراء أرسطو وميكننا أن نعتربه رسول هذا الفيلسوف الكبري يف ذلك الوقت
على أن اآلباء املرسلني املبشرين مل تظهر آثار جمهودام إال يف القرن السادس عشر 

w .” فيه بأكرب مظاهرهاتنجليسرية ألربت بعد امليالد يف الوقت الذي أخذت 
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 ٥١ حركة االستشراق

  عينأملاينوعلى ضوء ما قدمناه يتضح أن ألربت الكبري كان أول مستشرق 
بثقافة عصره واستقى من مناهل أرسطو كما استقى من مناهل فالسفة اإلسالم 
الكبار إذ مل تكن هناك طرق أخرى لدراسة األول دون اإلحاطة بآثار هؤالء العباقرة 

 وقد يدهش ، وابن رشد وغريهمالغزايل وابن سينا والفارايب الكندي من أمثال
الدارس عندما يرى باحثاً أملانياً يعد رايسكه أول من استشرق يف أملانيا وقف حياته 

وكان كلما تعمق يف دراسة اللغة العربية زاد شغفه ا " ،على دراسة العربية وآداا
طالع على كنوز خمطوطاا، واهتم الدا لوإقباله عليها فسافر إىل ليدن يف هولن

 واملعلقات وخاصة معلقة طرفة بن العبد وشرحها البن النماس، اجلاهليبالشعر 
ومتكن من وضع منهج خاص لدراسة الشعر العريب، كان مثاالً أخذت به األجيال 

 .التالية
 رة فإنه ال يفعل ذلك ليقللاوعندما يضع الباحث ألربت الكبري يف مكان الصد

ما يؤكده التاريخ من أن ألربت الكبري كان حقاً مع نه يتمشى إمن قيمة رايسكة، بل 
 ألنه يتعارض مع ؛أباً للدراسات االستشراقية يف أملانيا وال عربة مبا يقول ديتريش

نرى أن الدراسات العربية يف أملانيا قد بدأت بدراسة متواضعة يف " نفسه عندما يقول
ذت تتطور حىت أصبحت فرعاً مستقالً من العلوم النظرية القرن السادس عشر مث أخ

 .")١(متأصالً يف أفق الثقافة األملانية من باحث أو معهد للدراسات العربية والشرقية
فإنه فيما نعتقد أراد أن يؤكد أن االستشراق يف أملانيا قد أخذ أبعاداً جديدة 

 خاصة اجلاهلية والشعر على يد رايسكه ودراساته املنهجية يف األدب العريب عام
حبيث ميكن القول حقاً بأنه كان أول من جعل اللغة العربية وما يتعلق ا علماً 

 .)٢(ودرساً مستقالً يف أملانيا كلها
إذن فقد أخذ االستشراق يف أملانيا خيطو خطوات جبارة من عهد ألربت الكبري 

 الذين )٣(ستشراقورايسكه وغريمها حىت اآلن فقدم عدداً ضخماً من علماء اال
                                     

 .٢٦ ألربت ديتريش، املرجع السابق ص )١(
 يوهان فيوك، ورقة من تاريخ االستشراق يف أملانيا، يوهان يعقوب رايسكه ص )٢(

 . هامربج٦٣/٦٥ سنة ١/٢٦جملة األفكار والفنون عدد  ، ١٧٨/١٨٨
w .٨١٠-٢/٦٩٢، املرجع السابق العقيقي جنيب )٣(
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 حركة االستشراق٥٢ 

 ووثقوا عراها بالفكر املسيحي والفكر اإلنساينأسهموا إسهاماً عظيماً يف الفكر 
 . وآدابه على حنو سواءاألملايناإلسالمي الذي أثر من جانبه يف الفكر 

أما االستشراق يف روسيا فإنه حديث العهد نسبياً على الرغم من قيام عالقات 
 األول عن طريق التجار العباسيد، يبدأ منذ العصر بينها وبني العرب منذ زمن بعي

 لروسيا كتبه يبللبيع والشراء وأقدم وصف عر"البغداديني الذين يترددون على روسيا 
إىل ملك البلغار وكان يقيم على ) م٩٢١(أمحد بن فضالن الذي أوفده املقتدر 

ما ضفاف الفوجلا، وعن طريق حجاج الروس إىل بيت املقدس اللذين وصفوا 
وقد كتبه ) ١١٠٨-١١٠٦(شاهدوه يف رحالم، ومن أثرها رحلة األب دانييل 

 .")١(بالروسية مث ترمجت إىل الفرنسية
 العلميولكن من الصعب جداً اعتبار األب دانييل هذا مستشرقاً باملعىن 

الصحيح الذي حددناه من قبل، على الرغم من إثارته اهتمام الروس بعمله املذكور 
تاريخ عن عالقة الروس باملغول عندما اجتاح هؤالء األخريون بعض مناطق وحيدثنا ال

روسيا وأسسوا واليات فيها وقد اختلط الروس باملغول، مث باملسلمني وحضارم، 
 املغولية اجتهت روسيا، منذ القرن السادس عشر إىل آسيا، اإلمرباطوريةملا سقطت "

ثالثة وعشرين مليوناً من املسلمني يف وربط اإلسالم بينهما بعد أن أصبح فيها حنو 
القوقاز ملا ارتبط الروس باللغة العربية بروابط دينية وتارخيية وثقافية وثيقة، لطاملا 

 وابن  والبريوينكاخلوارزمي: فاخرت روسيا بإسهام مفكريها يف ثراء التراث العريب
 .وغريهم ،")٢(والفارايبسينا 

 أمهية خاصة للفكر اإلسالمي الروسيومن هنا ميكن القول بأن لالستشراق 
 يف العصر احلديث، يوالعريب معاً، على الرغم من حداثة عهده واجتاهه الديالتيك

 طبيعي"وحيدد العلماء الروس أنفسهم بداية االستشراق لديهم بقرن ونصف قرن و 
 إذ كانت يف تقرييب مبائة ومخسني سنة هو حتديد الروسيأن حتديد تاريخ االستشراق 

وسيا مدارس لدراسة لغات الشرق األوسط منذ أيام بطرس األكرب كما نفهم من ر
                                     

 .٣/٩١٥، املرجع السابق العقيقييب  جن)١(
w .٣/٩١٥، املرجع السابق العقيقي جنيب )٢(
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 ٥٣ حركة االستشراق

 اليت وصف فيها رحالته إىل روسيا ي األنطاكاحلليبكتابات مطران مكاريوس بن 
 أنه كان يؤجر مكتباً للمترمجني يف موسكو يف تلك األيام ١٦٥٤واليت تعود إىل عام 

يدون اللهجة املصرية، كما أن هناك وكانوا يقومون بترمجة النصوص العربية وجي
وقائع أخرى تثبت وجود بوادر علم االستشراق يف روسيا يف أوائل القرن الثامن 
عشر ونذكر منها على سبيل املثال أن املدعو بوسينكوف من بطرسيربج قد قام 

 وأن مطبعة عربية أسست عام ١٧١٦بترمجة القرآن إىل اللغة الروسية ألول مرة 
وكانت تقوم “وهي مدينة كوبيتشف اليوم “نة سامارا على الفوجلا  يف مدي١٧٢٢

 الروسي طرح لومونوسف وهو العالمة ١٧٥٤ ويف عام ،بطبع الكتب الدراسية
الكبري مسألة تأسيس كلية اللغات الشرقية التابع ألكادميية للعلوم الروسية وصدرت 

ونشر ” يلة وليلةألف ل“ أول ترمجة روسية لكتاب ١٧٦٣يف مدينة مسودنسك عام 
جيحانوف أستاذ اللغات الشرقية يف مدينة توبولسك يف سيربيا أول كتاب يف النحو 

 ومع ذلك فإننا حندد تاريخ علم ،والصرف باللغة العربية كل هذا معروف
االستشراق يف روسيا مبائة ومخسني عاماً، وذلك ألننا نقصد تطور االستشراق كعلم 

تشرين الثاين عام “ وقد نشأ هذا العلم يف نوفمرب مستقل يضم عدداً من الفروع،
 يف بطرسربج الذي حتول فيما بعد إىل أكرب اآلسيوي مع تأسيس املتحف ١٨١٨

 .”مركز لالستشراق يف روسيا
وقد اتضح أن االستشراق يف روسيا استطاع بفضل جهود أولئك الرواد 

، وأن يقدم عدداً عظيماً األوائل وتالميذهم أن يستقل دفه واجتاهه وأصوله وفروعه
من علماء روسيا املستشرقني للثقافة اإلنسانية الذين أسهموا إسهاماً فعاالً يف توثيق 
روابط العرى بني روسيا والعرب، حيث كرس أكثر من جيل من املستشرقني الروس 
حيام لوصف وشرح ودراسة تلك الثروة الفكرية اليت ترجع إىل أكثر من ألف عام 

 كان اآلسيويوصف ودرس جمموعات املخطوطات العربية يف املتحف فأول من 
روزين اللذان . دون وف. فرين وواصل عمله املستشرقان الكبريان ب.  داألكادميي

 ا وصف للمخطوطات العربية "جداول" ضيأصدرا يف منتصف أواخر القرن املا
 ."والشرقية األخرى يف خمتلف خزانات بترسربج 

wة املوجزة واإلشارة إىل بعض الرواد األوائل يف االستشراق وبعد هذه الدراس
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 حركة االستشراق٥٤ 

جيدر بنا أن نتجه إىل األندلس وأسبانيا والربتغال، لعلنا جند فيها جواباً شافياً عن 
 .بداية حركة االستشراق يف أوربا

 وهذا واقع تاريخ ثابت وإذا كان ٧١١لقد رأينا أن العرب دخلوا أسبانيا عام 
اجب يقتضينا أن نبحث عن نشأة حركة االستشراق يف القرن األمر كذلك فإن الو

؛  يف األندلس، وذلك حلتمية استعراب بعض العناصر ال بسبب الضغطيالثامن امليالد
ألن التاريخ يؤكد أن العرب مل يفعلوا ذلك قط، وإمنا بسبب رغبتها يف فهم عقلية 

ته وفلسفته وأدبه الفاتح وأفكاره واجتاهه وسبب قوته وتفوقه، ودستوره وعقيد
 ي حقاً يف منتصف القرن الثامن امليالدأوهناك أدلة قاطعة على أن االستشراق قد نش

يف األندلس فقد وجد نص مبكر من القرن التاسع للميالد يتحدث فيه الفارو 
 يف الدين جيدون لذة كربى إخواينإن " : عما حدث مع أهله فيقولالقرطيب املسيحي

حكايام، ويقبلون على دراسة مذاهب أهل الدين والفالسفة يف قراءة شعر العرب و
 يكتسبوا من ذلك أسلوباً عربياً مجيالً لكياملسلمني ال لريدوا عليها وينقضوها، وإمنا 

 وأين جتد اآلن واحداً من غري رجال الدين يقرأ الشروح الالتينية اليت كتبت ،صحيحاً
يعكف على دراسة كتابات على األناجيل املقدسة؟ ومن سوى رجال الدين 

احلواريني وآثار األنبياء والرسل؟ ياللمسرة إن املوهوبني من شبان النصارى ال 
يعرفون اليوم إال لغة العرب وآداا ويؤمنون ا ويقبلون عليها يف م وهم ينفقون 
أمواالً طائلة يف مجع كتبها، ويصرحون يف كل مكان بأن هذه اآلداب حقيقة 

 حدثتهم عن الكتب النصرانية أجابوك يف ازدراء، بأا غري جديرة باإلعجاب فإذا
 النصارى حىت لغتهم فال تكاد جتد بني ي لقد أنسبلنتباههم ابأن يصرفوا إليها 

األلف منهم واحداً يستطيع أن يكتب إىل صاحب له كتاباً سليماً من اخلطأ، فأما عن 
ماً جييدوا يف أسلوب منمق بل هم الكتابة يف لغة العرب فإنك واجد فيهم عدداً عظي

 .ينظمون من الشعر العريب ما يفوق شعر العرب أنفسهم فناً ومجاالً

وإذا كان األمر قد وصل إىل هذا احلد مع أهل األندلس يف أوائل القرن التاسع 
 إذن أن تكون نشأته الضروري من حيث االهتمام بالعربية وآداا، فمن يامليالد

w ذلك بزمن غري قصري ليكون يف اإلمكان أن حيدث فيه مثل هذا وميالد حركته قبل
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 ٥٥ حركة االستشراق

ارتقت حضارة العرب باألندلس يف ميادين األدب واملعمار "التطور والتغيري إذ 
والفنون والصناعات التقليدية والعلوم والفلسفة وانتقلت إىل أوربا من طريق أسبانيا 

 .")١(بعد أن انفعل ا األسبانيون أنفسهم
 دليالً قاطعاً آخر وهو سيطرة العرب املطلقة حينئذ على البحر ولو أخذنا
 مثل قوصره ومالطة والشمايل اجلنويب وجزره الواقعة بني شاطئيه )٢(األبيض املتوسط

ن االستشراق قد إوسردينيا، وصقلية وكرسيكا وغريها، لكنا على حق عندما نقول 
رم على تلك اجلزر  هناك بعد زمن قليل من دخول العرب األندلس وسيطأنش

فهناك كان االتصال املباشر وغري املباشر وهناك بدأت تلك احلركة العلمية اجلبارة 
اليت منت وترعرعت حىت أصبحت كائناً مستقالً بذاته وذلك يف الوقت الذي أمسى 
فيه الغرب مستعداً استعداداً كافياً للشعور باحلاجة إىل معرفة أعمق، وعندما أراد 

أن يتصل بالفكر القدمي التفت أول ما التفت ال إىل املصادر اإلغريقية، آخر األمر 
 .)٣(ولكن إىل املصادر العربية

وال غرابة يف ذلك فحيثما ذهب العرب وأينما وصلوا أسرعوا يف إنشاء 
 ياملدارس واجلامعات واملراكز ومعاهد البحث والترمجة، ففي القرن العاشر امليالد

ترمجة من العربية إىل الالتينية باعتبار أن العربية هي لغة كان يوجد هناك مركز لل
وقد كانت  ،" عند األوربينيالعلميمئذ وأن الالتينية هي لغة النقل والثقافة العاملية ي

 الطريق أمام آالف املتعطشني للمعرفة من األوربيني يءهذه املؤسسات العلمية تض
نؤكد صراحة أن حركة وغريهم قروناً عديدة، فنحن على حق إذن عندما 

، وبرغم أن ياالستشراق قد بدأت يف األندلس يف منتصف القرن الثامن امليالد
التاريخ مل حيتفظ إال باألمساء املشهورة وذلك ألن اإلقبال على العربية كان مجاعياً ال 

فلسفة " جورج ميلر صراحة يف كتابه اإلجنليزي ويعترف بذلك املؤرخ ،فردياً

                                     
 . وما بعدها٤ عثمان الكعاك، احلضارة العربية يف حوض البحر األبيض املتوسط ص )١(
 .٨/٤٥ عثمان الكعاك، املرجع السابق ص )٢(
عرب ص  جورج سارتون، مقدمة لتاريخ العلم، نقالً عن روم الندو اإلسالم وال)٣(

w .١٩٦٢ للماليني بريوت البعلبكي ترمجة منري ٢٤٥/٢٤٦
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 حركة االستشراق٥٦ 

إن مدارس العرب يف أسبانيا كانت هي مصادر العلوم، وكان ": ول حني يق"التاريخ
الطالب األوربيون يهرعون إليها من كل قطر يتلقون فيها العلوم الطبيعية والرياضية 
وما وراء الطبيعة، وكذلك أصبح جنوب إيطاليا منذ أن احتله العرب واسطة لنقل 

فدرس فيها ويف  .. الفرنسيريرت الثقافة إىل أوربا، وممن ورد تلك املناهل الراهب ج
ة الرياضيات والفلك ثالث سنني مث ارتد إىل قومه ينشر بينهم علوم الشرق بقرط

 باسم ٩٩٩وثقافة العرب، فرموه بالسحر والكفر ولكنه ارتقى إىل سدة البابوية سنة 
 وأولع ، كذلك خترج على علماء قرطبة شاجنة ملك ليون وأستورياالثاين،سلفستر 
، وأوصى الراهب روجر العامليراء إيطاليا بالعربية وعدوها لغة األدب بعض أم
 احلكمة من يشاء ومل إن اهللا يؤيت" : يف كتبه بتعلم اللغة العربية وقالاإلجنليزيبيكون 

ومما ال ريب فيه أن “ يشأ أن يؤتيها الالتني وإمنا آتاها اليهود واإلغريق والعرب 
دأب وأناة مجيع ميادين املعرفة كما عنيت بترمجة املدارس العربية هذه ظلت تشغل ب

 تأكيداً لذلك  بدأآثار العلماء اليونانيني واملسلمني من العربية إىل الالتينية حىت
 إىل إنشاء مدرسة للترمجة يف طليطلة عام -على سبيل املثال ال احلصر -الدعوة
 الالتينية وأعام م توالها األسقف ريهوند ونقلت روائع األشعار العربية إىل١١٣٠

على ذلك اليهود فبعثت هذه الترمجة يف أوربا اخلامدة شعوراً لطيفاً، وروحاً طيبة، 
 عشر الثاين ونوتضافرت على هذا اهود النبيل قواعد أخرى للترمجة طوال القر

والثالث عشر والرابع عشر حىت بلغ ما ترمجوه من العربية ثالمثائة كتاب وكان أكرب 
،  وابن رشد وابن سيناي القاسم الزهراو، وأيبالرازي هذه العهود كتب ما ترجم يف

 نقل إىل العربية من اليونانية جلالنوس وأبقراط وأفالطون وأرسطو وأقليدس إخل منو
وظلت هذه الكتب املنقولة منهاجاً للتعليم يف جامعات أوربا مخسة قرون أو ستة ... 

 .”التاسع عشرواحتفظ بعضها بقوته وقيمته حىت القرن 
ويبدو أن أمحد حسن الزيات مل يالحظ أن كالرك أراد أن يقلل من عدد 
الكتب املترمجة، أو أنه قصد اإلشارة فقط إىل كتب الطب وحدها املترمجة من العربية 

 .إىل الالتينية
 العظيم يف األندلس استشراق عدد ضخم من العلميوقد سبب هذا النشاط 

w الثايناريخ بعض األمساء الرائدة اليت لعبت دوراً يف القرن  ويذكر لنا الت،أهل الغرب
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 ٥٧ حركة االستشراق

، الدملاطي، وهرسان ي، ويوحنا األشبيلاألسباينعشر يف هذا امليدان مثل يوحنا 
، ودومنجو جونثالث وغريهم، وقد استشرق عدد ضخم من وأفالطون التفويل

 نشر الثقافة األسبانيني بعد ذلك واخنرطوا يف االستشراق ولعبوا دوراً عظيماً يف
اإلنسانية عامة وكشف دور العرب العظيم يف النهضة األوربية احلديثة وإبراز أسباب 

 .تقدمهم السريع يف سنوات قليلة بعد اعتناقهم اإلسالم
األوربيني حينما أقدموا على االقتباس من حضارة “ومهما يكن من أمر فإن 

ارة الشرقية هي أساس الشرق العربية واإلسالمية، وحينما أصبحت هذه احلض
حضارة القارة األوربية، أصبح معظم األوربيني مستشرقني فقد وجد األوربيون يف 
حضارة العرب ما يناسب احتياجام وسد الفراغ املوجود لديهم، وكان يف احلضارة 
العربية من املرونة والواقعية ما جيعلها تناسب الشعوب األوربية على اختالف بالدها 

، ومن هنا كان ميالد االستشراق حينما التقى األوربيون بالثقافة ”ثقافتهاوأجناسها و
العربية اإلسالمية املتفوقة على حضارم وظلت حركة االستشراق تنمو وتزدهر حىت 

 . من القرن التاسع عشر الثاين يف النصف العلمياستطاعت تكوين صرحها 
 :أطوار االستشراق-٣

ا األوىل حىت القرن العشرين بأطوار ثالثةمرت حركة االستشراق منذ نشأ :
 . التكوين والتقدم واالنطالق

 :الطور األول
 وإن كان يف اإلمكان أن ي،ميالد االستشراق يف القرن الثامن امليالدلقد كان 

 وبليين األوىل عند قدماء اليونان من أمثال هرودوت، واسترابون، داياتهنعثر على ب
 .وغريهم

ليت وجهت أنظار الدول األوربية إىل جزيرة العرب، ما ومن أهم األسباب ا
ورد يف كتب هرودوت، مؤرخ القرن اخلامس قبل امليالد، وتييوفراست تلميذ 

تاريخ “أرسطو، الذي حتدث حديثاً شيقاً عن طبوب بالد العرب الشهرية يف كتابه 
 واملؤرخ  استرابون، يف مستهل القرن األول للميالد،اليوناينواجلغرايف ” النبات
 للميالد الذي وضع لوائح بأمساء القبائل واملدن والقرى الثاين يف القرن بليين الروماين

wاملوجودة يف وسط اجلزيرة العربية، إذن فقد نشأت البذور األوىل لالستشراق قبل 
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 حركة االستشراق٥٨ 

امليالد بعدة قرون ولكنها كانت يف حاجة إىل قوة تنميها وتدفعها إىل األمام خبطوات 
تهيأ هذه القوة إال بظهور اإلسالم، واندفاعه حنو الغرب الذي اضطر إىل حثيثة ومل ت

 .دراسته والبحث فيه ويف كل ما يتعلق به
 أخذ يشب ويترعرع يف يوبعد ميالده كعلم متميز يف القرن الثامن امليالد

كنف الكنيسة اليت كانت ترعاه وتوجهه وتستغله بكل وسعها وإمكانياا، وقد 
 وظلت مبادئه ،ور كلها بتعصبها األعمى ضد اإلسالم ورسولهاتسمت هذه العص

 الذي مل يتمكن لفترة طويلة أن يفرق بني األوريب ثقيالً على العقل وتعاليمه عبئاً
 .احلق والباطل، ولعله مل يستطع بعد أن يفعل فيما يتعلق بالعرب واإلسالم

فيه يعادون فمنذ اتصل الغرب بالعرب عن طريق األندلس بدأ أصحاب الفكر 
 وظلت هذه الطريقة متداولة رائجة حىت عصرنا هذا، وقد ،املسلمني ويهامجوم

 وراء ي وكان أجدر ا أن جتر،لعبت الكنيسة دوراً رئيسياً يف هذا التعصب األعمى
تاريخ (احلق مهما كان مصدره، ويعرب عن رأيها هذا أحد مؤرخيها يف كتابه 

اليت وقعت خالل حكم اإلمرباطور قسطنطني عندما تناول األحداث ) فريدجيري
قام العرب بعمليات ختريب مروعة ": واإلمرباطور كونستان اللذين ورثا هرقل قائالً

وبعد أن استولوا على بيت املقدس وقلبوا نظام احلكم يف مدن أخرى غزوا مصر 
ولوا فريقيا كلها واستإ واستولوا على اإلسكندرية وبوها، وخربوا ىالعليا والسفل

 ." )١(عليها
وظلت العقلية األوربية تفكر ذه الطريقة إىل ما قبل احلروب الصليبية إذ 
كانت على معرفة ناقصة بالشرق وإن مل يكن هلا عذر يف ذلك، ومع أا كانت 

 وتعصبها الشديد مل يتركا هلا جماالً الديينتعايش األندلس اإلسالمية، فإن حقدها 
 وهكذا كان الواقع على الرغم من أن بعض ،قة وما وراءهاكافياً للتفكري يف احلقي

أفرادها قد رحلوا إىل الشرق قبل تلك احلروب، وكانوا يف أثناء إقامتهم فيه يتعرفون 
 . ويبحثون يف تصرفام وعاداماألصليعلى املسلمني يف موطنهم 

شراق الذي وأيا ما كان األمر فإن هذا الطور حيتل مكاناً بارزاً يف تاريخ االست
                                     

w . نقالً عنه٥١ردونسون، املرجع السابق ص .  م)١(
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 ٥٩ حركة االستشراق

 يأخذ خيطو حنو آفاق واسعة وذلك ألن أوربا بدأت تراقب عن كثب ما كان جير
يف طليطلة، وما كان يدور يف بغداد، وكثرياً ما يتحدث التاريخ عن البعثات 
املختلفة، كما يتحدث عن صالت اإلمرباطور شارملان باخلليفة هارون الرشيد، 

أمور الشرق، كما كان على معرفة كاملة ويبدو أن شارملان كان على معرفة تامة ب
 األندلس، وقد كانت معرفته هذه مبثابة احلافز له على أن يسلك يف إمرباطوريته بأمور

طريق العرب بالنسبة للحركة العلمية، فأخذ يقرب العلماء املسلمني بالنهضة العربية 
عربية عن الذي كان يلم بكثري من املعارف ال) الكوان(ومن بينهم رجل فذ امسه 

طريق الالتينية والعربية وعندما الحظ رغبة شارملان الشديدة يف ضة بالده بدأ 
يؤسس املدارس املختلفة واامع العلمية على غرار املدارس العربية، وأمر بتدريس 
العلوم احلديثة فيها، وملا قوى نفوذه قام بإدخال هذه العلوم يف املدارس اليت كانت 

يسة ووضع مناهج مفصلة لتدريس اجلغرافيا، واملوسيقى، والطب، تسيطر عليها الكن
 .والفنون

ستها بعد موت اوقد فزعت الكنيسة من هذه العلوم احلديثة فقامت بإلغاء در
شارملان بوقت قصري، غري أنه مل ميض زمن طويل حىت اعتلى عرش فرنسا امللك 

ة جده، فقرر شارل، حفيد شارملان، الذي صمم على أن يسلك يف حكمه طريق
إعادة كل ما كان يف عهده من برامج ثقافية وأال يلتفت نظره إىل غضب الكنيسة 

كان ” جون أرجيينا“ فاستدعى عاملاً إجنليزياً يسمى ؛ورجاهلا ضد النهضة احلديثة
ملماً بالعربية واليونانية والعربية ومنحه سلطات واسعة يف جمال التربية، فوضع برناجماً 

 :ط ثالثا ميكن إجيازه يف نقثقافياً بناًء
ترك مهمة التدريس يف املدارس األوربية إىل أساتذة من العرب ومن : األوىل

 إملاماً واسعاً بالثقافة العربية، وإىل أساتذة من األوربيني الذين ذهبوا إىل امللمنياليهود 
 .أسبانيا وأمتوا دراسام يف مدارسها العربية

 العلم ين من الطالب الغربيني إىل األندلس لتلقإرسال أكرب عدد ممك: الثانية
 العرب، حىت يعدوا أنفسهم لتحمل مسئولية التوسع الثقايف يف أحناء يعلى أيد
w .البالد
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 حركة االستشراق٦٠ 

 ترمجة أهم اآلثار العربية، وبصفة خاصة ما كان متصالً منها باآلداب: الثالثة
ت لغة الثقافة هناك يف والعلوم والفنون والطب والفلسفة إىل اللغة الالتينية اليت كان

 .)١(ذلك الوقت
 قد ظهرت بسرعة، اإلجنليزي هلذا العامل العلميويبدو أن نتائج اهود 

وتوطدت العالقات الثقافية بني الغرب والعرب، وانتشرت الرغبة يف دراسة العلوم 
 الكرسي جلس على يالطبيعية والرياضية والفلسفية، ويف اية القرن التاسع امليالد

 الذي درس يف األندلس هذه العلوم واقتنع بفائدا وتأكد الثاين البابا سلفستر بابويال
من ضرورا بالنسبة ألوربا وأراد هلا أن حتذو حذو العرب يف ضتهم حىت لقد 

 بأن تترجم إىل اللغة الالتينية اآلثار العقلية العربية يف خمتلف العلوم يأصدر قراراً يقض
 يضرب للناس مثالً يف هذا امليدان بدأ هو نفسه بترمجة لكيوواآلداب والفنون، 

 أثر احلضارة العربية يبعض الكتب الفلسفية والرياضية والطبيعية، ومن أجل ذلك بق
ينتشر ويتغلغل يف األوساط األوربية بالرغم من عداء الكنيسة هلذه النهضة ومن حتيز 

 .رجال الدين لتعاليمهم اخلاصة
ث خالل املرحلة األوىل من مراحل النهضة األوربية كان هذا هو الذي حد

د أوربا على العرب، وعلى آثارهم ومدارسهم يف بيئة ا ومنه نرى مبلغ اعتم،احلديثة
األندلس، كما نرى مبلغ أمهية االستشراق ودوره الفعال يف خطوات أوربا العلمية 

 .األوىل لبناء صرح ضتها احلديثة
 :الثاينالطور 

الصليبية سبباً يف حتول كبري يف العقلية الغربية اليت شرعت يف كانت احلروب 
دراسة احلياة اإلسالمية حيث تأكد هلا أن املسلمني ميتازون بصفات تستحق الدراسة 
والتقدير، فهم أمة ناهضة حتررت من قيود بالية كانت ال تزال يف الغرب حمل 

نسان احلر وآماله الكبرية غري القداسة، أمة انطلقت إىل آفاق واسعة تتسم بأهداف اإل
أن العقلية األوربية اليت ظلت ضيقة األفق مل تستطع حينئذ أن حترر نفسها من كل 
قيودها وبدالً من أن تنطلق هي األخرى لتحلق يف آفاق رحبة انطوت على نفسها 

                                     
w .٢٦٤/٢٦٥ حسن عون، صور ملهمة من واقع اتمع العريب ص )١(
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 ٦١ حركة االستشراق

 ألن هزميتها يف احلروب ؛ اإلسالم بشدة وعنفيوكبلت حريتها وظلت تعاد
 .حتمل يف طياا مرارة شديدة وعداوة ضاريةالصليبية جعلتها 

ولكن مهما يكن من أمر هذه احلروب وعالقاا بالعقلية األوربية الضيقة 
حينئذ فإنه مما ال شك فيه أا قد تسببت يف انتشار االستشراق على نطاق واسع 

، وانعكست الديين ازدياد روح التعصب أدى قيام احلروب الصليبية إىل“جداً، إذ 
ه الروح على االستشراق فقد بدأ اجلاحدون لإلسالم من األوربيني يتعلمون اللغة هذ

العربية، ال حباً فيها ولكن ليتخذوها وسيلة إىل فهم القرآن، وسالحاً يف مناقشته وقد 
 .أدركوا حينئذ أن املناقشة عن علم، أجدى وأقوى من املناقشة بغري سالح وال عدة

 كان قوياً ومع ذلك مل يكن هو الدافع وريباألوجيب أن نعرف أن التعصب 
الوحيد لتعلم العربية بل كان يكمن يف النفوس دافع أقوى وأعمق إذ أدرك الغرب 
خالل حروبه الصليبية مع الشرق أنه يتفوق عليه فكرياً وحضارياً واقتصادياً فإذا أراد 

 ه؛رق قبلأن يتقدم ويتحرر فالبد أن يسري يف الطريق الذي سارت فيه شعوب الش
ولذلك شرع يف إنشاء املدارس واملعاهد واملراكز ويف تعلم احلضارة العربية اليت 

 ومن هنا بدأ اهتمام ،كانت من أقوى البواعث لنهضة املسلمني العلمية والفكرية
 ملك صقلية يف اية الثاينأوربا باللغة العربية يزداد وينتشر حىت اهتم فرديدريك 

 ، والفونس ملك قشتاله يف منتصف القرن الثالث عشريالد عشر امليالثاينالقرن 
،  بنقل العلوم العربية وترمجة كتبها، واقتدى ملوك أوربا وأمراؤها مايامليالد

غون أن ت األوربيون بعد أن جلأوا إىل السيف أوالً فلم ينالوا ما يبىوسرعان ما رأ
ا مؤمتراً كبرياً يف فيينا عام  فقد عقدوى،ر من السيف وأدهميعمدوا إىل وسيلة أخرى أَ

 كليمان اخلامس وقرروا أن تؤسس يف باريس وبولون با ميالدية ترأسه البا١٣١١
وأكسفورد، وسلمنكه مدارس خاصة تدرس فيها العربية والعربانية والكلدانية 

عون تنصري املسلمني واليهود أو تشكيكهم فيما هم به يلتخريج وعاظ أشداء يستط
 .يؤمنون

 قبل فتمسك ذيقرر الغرب مواجهة اإلسالم على نطاق أوسع من وهكذا 
 وأديرته وجامعاته وحدث بعد فترة من الزمن وكاتدرائياتهبتعليم العربية يف مدارسه 

wأن خرجت تلك املدارس واجلامعات عدداً ضخماً من علماء اللغة العربية وآداا، 
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 حركة االستشراق٦٢ 

ته يقومون بترمجة الكتب وكان هذا تقدماً جديداً يف االستشراق حيث أخذ أساتذ
العربية إىل الالتينية واللغات األوربية األخرى، ويتعلمون فلسفة العرب، ويتعرفون 

 وإذا كان طالب الغرب يتعلمون قبل ذلك العهد يف مدارس ،على أئمتهم ومفكريهم
العرب يف صقلية وطليطلة والقدس وغريها من مراكز العلم العربية فإم منذئذ بدأوا 

 العرب أيدي أساتذم الذين تعلموا بدورهم على أيديون يف بالدهم وعلى يتعلم
طوراً جديداً يف الدراسات الغربية وهو طور ظهور أول "وعلمائهم ويعد هذا االجتاه 

 وقد حدثت تغيريات عظيمة يف هذه ،من نسميهم باملستشرقني باملعىن احلديث
ه يف ميدان العلم والعرفان، على حني املرحلة إذ كانت أوربا قد تقدمت تقدماً يعتد ب

 الطلبة يأن العرب كان قد زال تفوقهم السابق فلم تكن مث ضرورة إذن أن جير
األوربيون وراء املدرسني العرب ابتغاء الوقوف على املعلومات العامة، وهكذا جند 

 احلديث وأصبح الطالب االستشراقينوعاً جديداً من االستشراق وهو طليعة العلم 
 يدرس اللغة العربية، ال ليتمكن املعلم العريب من تلقينه الفلسفة العامة جنليزياإل

درس اللغة العربية بوالعلوم، بل طلباً للثقافة العربية لذاا وقام اإلجنليز للمرة األوىل 
واألدب العريب درساً جدياً وكانت أعماهلم كأعمال املستشرقني احلديثني ذات فائدة 

على السواء وكان األمر نفسه مع بالد أوربا كلها وطالا، للعرب واإلفرنج 
 وحضارة يفسرعان ما بدأت بنهضتها اليت أنتجت هلا كل ما لديها اآلن من رق

وعلم وثقافة إذ حتركت بسرعة وأخذت ختطو خبطوات جبارة حنو التقدم واالزدهار 
بحار بأساطيله،  الأعايلوحتررت من القيود البالية فبنت عاملاً جديداً أخذ يشق 

وجيتاح البالد جبيوشه، ويسيطر على املعارف بعلمائه وهنا يبدأ طور جديد يف 
 قبل، ذي االنتشار ما مل يتح هلا من صاالستشراق الذي أتاح للحضارة العربية من فر

 شرع يف تنفيذ برامج أسالفه التعليمية بدقة غري مكترث الثاينألن فريدريك "وذلك 
ضتهم، وضارباً بأوامر الكنيسة عرض احلائط وكان هلذا احلاكم برجال الدين ومعار

 يف هذا السبيل وحيقق للنهضة األوربية يمن القوة والسلطان والنفوذ ما جعله ميض
 نفسه ملماً باللغة العربية ودارساً لثقافتها الثايننتائج بالغة األمهية، لقد كان فريدريك 

 ورمبا خفيت هذه احلقيقة على كثري من  أساتذة من العرب،أيديإىل حد كبري على 
wفقد فتح أمام العرب أبواب ملكه الواسع، ودعا إليه أكرب عدد ممكن من ... الناس 
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 ٦٣ حركة االستشراق

 يصلحوا برامج التعليم ويصوغوها وفقاً للنظام املتبع يف املدارس لكياملستنريين منهم 
 .لمية واإلداريةالعربية، مث ليشرفوا بأنفسهم على تنفيذ هذه الربامج من الناحية الع

ومنذ ذلك العهد بدأت تنشر يف أوربا املعاهد واجلامعات اليت أخذت تنشر 
 اليوناين:  يف إحياء التراثنياجلديالثقافة العربية يف األقطار األوربية، كما بدأ العمل 

 . عن طريق االستشراق ال غريها على أحد أن األمرين قد ظهرىوالالتيين، وال خيف
بق أن أول من دفع الغرب إىل االهتمام حبضارة العرب واقتناء وقد اتضح مما س

كتبهم وإدراك أمهيتها هم الرهبان على الرغم من معارضة كنيستهم، والواقع أن 
الكتب الشرقية املدونة يف خمتلف املوضوعات قد ترمجها إىل الالتينية الرهبان فقط 

وف على ما دون يف بطوا، دون غريهم ويدلنا على اهتمام الرهبان وعنايتهم بالوق
أم كانوا حيتملون مشقة الترمجة أوالً مث يكتبوا بأيديهم بصرب وجلد مهما استدعى 
 يذلك من الوقت، ومل يكن فن الطباعة الذي ظهر يف القرن اخلامس عشر امليالد

بواسطة جوننربج والذي عاد على البشر بأكرب فائدة قد اكتشف بعد ومل يكن 
لئك الرهبان ليكتفي بإجادة اخلط يف أثناء النسخ فحسب، بل إنه كثرياً الراهب من أو
الزخرفة واأللوان يف كتاب اشتغل فيه طول حياته، وآثار هؤالء الرهبان  ما أضاف

، ياألدبية تظهر لنا قيمة اهودات اليت بذلوها يف سبيل العلم وذيب الفكر البشر
لكتب القدمية يتسابقون إىل اختطاف جملدام  ايفال غرو إذن إذا رأينا علماءنا وحمي

 ."النفيسة مهما كان مثنها
  العربية دراسة اللغةيومنذ أن قرر مؤمتر فيينا يف بداية القرن الرابع عشر امليالد

وآداا يف مدارس أوربا وجامعاا تقدم االستشراق يف غضون قرنني من الزمان 
 األوربية احلديثة، حيث غدت إيطاليا يف تقدماً جباراً، إذ أثرت يف حركته النهضة

فانتشرت العربية بني الطليان انتشاراً عظيماً ... ذلك العهد موطن علم االستشراق 
 كانوا يرون تعلمها من األمور الضرورية ونابويلحىت أن جتار البندقية وجنوا وبيزا، 

وإىل هنا انتهت مرحلة  ةللحياة على حنو ما ننظر اليوم إىل اللغة الفرنسية أو اإلجنليزي
 تقريباً قد أقام املعاهد لدراسة اإلسالم أوريب ألن كل بلد ؛تقدم االستشراق وضته

والعربية وآداا، وإن ظل مركز نشاطه الرئيسي تلك األديرة اليت كان الرهبان 
w .يتفرغون فيها ألعمال الترمجة والدرس والنقل والعبادة والبحث
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 حركة االستشراق٦٤ 

 الثاينمن بداية احلروب الصليبية، مث ظهور فريدريك ومما تقدم نرى أن الفترة 
ملك صقلية ومؤمتر فيينا، مث ظهور الطباعة كانت حبق فترة تقدم االستشراق 

 .وتوسعه
 :الطور الثالث

عندما أشربت أوربا ثقافة العرب وقامت بنهضتها بدأت تنظر إىل االستشراق 
 من أيديولوجيتها تعاين تفكرياً، وإن كانت ال تزال ببروح أوسع أفقاً وأرح

التعسفية ومشلت الروح اجلديدة االستشراق فاهتم به العلماء ال ملواجهة اإلسالم 
فحسب، وإمنا لفهمه ودراسته مث جاءت الطباعة فانتشرت العربية بني األوساط 
العلمية اليت أيقنت أن اللغة العربية وآداا كانتا حقاً من أقوى البواعث لنهضتهم 

وأول أجرومية عربية طبعت يف أوربا هي اليت "بدأت تم بقواعدها الصاعدة، ف
 اليت أصبحت من كتب النوادر ١٥٠٥القلعة يف غرناطة سنة ي أصدرها بطرس د

، أما أول كتاب صدر يف ياآلن، وعلى مبلغ من األمهية لتاريخ الفكر االستشراق
 يف ١٥١٤عام  الذي طبع يأوربا باألحرف العربية فقد كان كتاب صالة الصاو

 .البندقية
ومما ال ريب فيه أن القرن السادس عشر كان خطوة عظيمة يف تطور 
االستشراق حيث بدأت الطباعة العربية فيه بنشاطها فتحركت الدوائر العلمية 

أصبح يف وسع الطباعة العربية يف "وأخذت تصدر كتاباً بعد اآلخر، وخاصة بعد أن 
، كاردينال ية اليت أنشأها فرديناند دى ميديتش باملطبع١٥٨٦أوربا أن تستعني يف 

 مربراً إلنشائها التبشرييودوق توسكانيا األكرب، وال مرية يف أنه قد اختذ من العمل 
وأخذت هذه املطبعة منذ البداية يف طبع املؤلفات الطبية والفلسفية البن سينا، وكتباً 

 .ربية وآدااا من العلوم العهيف النحو واجلغرافيا والرياضيات وغري
ومنذ ذلك احلني خطا االستشراق خطوة جديدة حنو االنطالق، فانتشرت 

 وأخذ ،املدارس لتعليم العربية يف أوربا كلها وأقيمت املطابع إلصدار نفائس العرب
العلماء والرهبان يتسابقون يف دراستها، ونشرها والتعليق عليها واهتم أباطرة الغرب 

ألوا جهداً يف اقتنائها مث طبعها على نفقتهم وبإشراف باملخطوطات العربية فلم ي
wعلمائهم مما أدى إىل ازدهار االستشراق إذ أصبحت لغات الشرق ذات أمهية عظيمة 
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 ٦٥ حركة االستشراق

 ."وقام بني العلماء من اشتهر مبؤلفات ال تزال معروفة حىت اآلن
ومنذ ذلك احلني أصبح االستشراق شبكة حمكمة العرى حيث توطدت العالقة 

ب وجلد ويتحركون يف كل اجتاه ويستغلون أابه وأتباعه الذين يعملون يف دبني أصح
كل سبيل ويستخدمون كل وسيلة للحصول على نفائس الشرق ونشرها ويف 

الذي ) ١٦٢٤-١٥٨٤( توماس فان يمقدمة من برز امسهم يف هذا امليدان اهلولند"
هج البحث جرومية عربية، وأوىل طبعات النصوص على أساس من مناأنشر أول 
 يل“ويف النمسا نشر ) ١٦٦٧-١٥٩٦( السليم وتلميذه جاتوب جوليوس اللغوي

 كراسي وكثرت ١٦٨٠ الضخم يف عام التركي معجمه يلوران فرانز منتيسك
 الدراسات الشرقية اليت كانت مقصورة من قبل على باريس فدرس رافلنجني 

ن يف روما عام العربية يف ليدن لسنوات وأسس أوربان الثام) ١٥٩٧-١٥٣٩(
 كلية الدعاية وهي مركز نشط للبحوث وفتح إدوارد بوكوك كرسياً للعربية ١٦٢٧

 ."١٦٣٨يف أكسفورد يف عام 
 يف هذا يويظهر أن االختالف واضح كل الوضوح بني رودنسون وأرير

، إذ يرى األول أن بوكوك هو أول من أسس كرسياً للعربية يف أكسفورد عام دالصد
 وذلك عندما يفسر لنا ١٦٣٦ أنه كان رئيس األساقفة عام اينالث ويرى ،١٦٣٨

 وهكذا " بني العلماء واألدباء يف ميدان االستشراق قائالًيالتنافس الذي كان جير
 للعربية يف كمربيدج يتكون هناك داللة مزية يف أنه بينما كان مؤسس أول كرس

 املنافس له لكرسيا رجالً علمانياً هو السري توماس آدمز كان مؤسس ١٦٣٢سنة 
 ." رئيس األساقفة لود نفسه١٦٣٦بأكسفورد سنة 

 أثر كبري يف ضة االستشراق حيث بدأ والكراسيولقد كان لتلك املدارس 
أصحابه يعتمدون على معلومات أكثر صحة وأبعد غوراً وشرعوا يف تصحيح تلك 

الترفيهية وإرضاء األباطيل اليت نشرها العلماء يف القرون السابقة إشباعاً لرغبتهم 
 اإلنساينوم حنو اإلسالم وتقليالً من شأن أتباعه ودورهم يف إيقاظ العقل العد

 ومن هنا كان إلمعان البحث يف املخطوطات العربية ،وحتريره من قيوده وجهالته
كان البد أن تنتشر معلومات “ يف تعميق التفاهم بني الغرب والشرق إذ إجيايبدور 

wمما أدى إىل انطالق حركة ،”لعامل عن طريق هذا املصدرأكثر دقة عن هذا ا
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 حركة االستشراق٦٦ 

ها بأا ي وقد متيزت هذه الفترة عن سابقت،االستشراق وازدياد أمهيته للعاملني معاً
كانت تتناول مجع القواميس وكتب النحو العربية ونشر املخطوطات العربية وطبعها 

يخ العرب وأدم وما قبل أن تطبع يف الشرق كما تناولت البحث والتنقيب يف تار
 املماثلة وبدأت هذه احلركة تأخذ صورة عملية ملموسة يف ،إىل هنالك من األعمال

 .القرن السابع عشر، مما دفع حبركة االستشراق إىل جماالت أوسع مدى وأكثر مشوالً
وإذا أضيف إىل ذلك كله غزو األتراك يف مناطق البلقان ووصوهلم السريع إىل 

م احلصار عليها مث استعانتهم باخلرباء األجانب يف بعض واليام أسرار فينا وفرضه
 على البالد ضوازدياد عنف صراعهم مع دول الغرب اليت أخذت تستعد لالنقضا

العربية واملناطق االستراتيجية اليت كانت حتت سيطرة األتراك فإنه ميكن القول بأن 
ملبشرون واملستشرقون هذا العصر كان حقاً عصر ازدهار االستشراق، إذ نشط ا

والسياسيون والرحالة وغريهم، كما استعانت الدولة العثمانية بكثري من اخلرباء 
األجانب يف مجيع الشئون، وارتبط االستشراق بازدياد أطماع الدول األوربية يف 
الواليات العربية اخلاضعة للعثمانيني، وسعت وراء نيل امتيازات واسعة يف هذه 

ف هيبة الدول العثمانية، وزاد يف حركة االستشراق، ومن أمثال الواليات مما أضع
فريقيا واإلجنليز يف مصر والسودان إذلك أطماع الفرنسيني يف سوريا ولبنان ومشال 

 .)١(ا  والبحر األمحر، واإليطاليني يف ليبيالفارسيوالعراق واخلليج 
السادس عشر  يف القرنني يوهلذه األسباب وغريها ازداد التوتر األيديولوج

والسابع عشر بني رجال االستشراق وصال حني تدخلت الدول املختلفة يف نشاطه 
وأخذت بيده وفتحت خزائنها لإلنفاق عليه رغبة منها يف السيطرة على مراكز الفكر 

 .ومرافق التوجيه
وشهد االستشراق يف القرنني السادس عشر والسابع عشر ازدهاراً كبرياً يف 

والدراسية املتخصصة، وعندما أقبل القرن الثامن عشر كان  العلمية النواحي
االستشراق قد ثبت أقدامه ووطد مراكزه واستقل كيانه ورسم اجتاهه وحدد معامله، 

 أوكسفورد جامعيتإنشاء كرسيني للعربية يف : وتأثر بعوامل عديدة من أشهرها
                                     

w .٩٦، املرجع السابق ص اخلربوطلي  حسيني عل)١(
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 ٦٧ حركة االستشراق

وإقبال الطالب .. . يف الشرق األقصى وال سيما باهلند األوريبوكامربيدج والتوسع 
يف إجنلترا وفرنسا واهلند على النصوص السنسكريتية ومصادر ثقافتها إقباالً اضطر 

 اجلامعات إىل إنشاء أقسام خاصة ا للعلوم الشرقية، وامتد أثر ذلك يف القرن مديري
التاسع عشر إىل أملانيا مث إىل غريها من عواصم العامل حىت يومنا هذا مث اختتم القرن 

 قنيامن عشر حبملة نابليون على مصر، ومن صحبها من العلماء ومعظمهم مستشرالث
فاتصل الشرق األدىن بأوربا يف الثقافة والسياسة واالقتصاد اتصاالً وثيقاً مل يعرف من 

 .قبل وتبني منه أن العربية أصل كل ثقافة إسالمية يف أية لغة من اللغات
ية طريقها إىل الشرق األقصى ويف هذا القرن بالذات شقت الدول األورب

ورسخت أقدامها فيه وبدأ حصارها حول العامل العريب يضيق وأخذ التنافس بينها 
يشتد حيث أرادت كل منها أن تسبق األخرى يف استعمار واستغالل شعوب آسيا 

فريقيا، وأينما اجتهت الدول األوربية يف تلك الفترة كانت أنظارها تتعلق بالعامل إو
 لكيا مل تستطع النفوذ إىل داخله أخذت ترسل بعثاا حتت أمساء خمتلفة العريب، ومل

وال الشعوب العربية وإمكانية احتالل أراضيها، وكثرياً ما جنح حتتعرف على أ
وإذا كان الربتغاليون "الرحالة يف احلصول على معارف جديدة ونقلها إىل بالدهم، 

 العرب اجلنوبية فإم فشلوا يف  أن يسيطروا على شواطئ شبه جزيرةاقد استطاعو
النفوذ إىل الداخل وارتدت سفنهم مدحورة أمام عدن وجدة وكانت غايتهم من 

ون باالستيالء على مالسيطرة على الداخل أن يؤمنوا الطريق إىل اهلند كما كانوا حيل
تطع  الكرمي يف املدينة ليطلبوا تسليمهم كنيسة القيامة فدية له، وملا مل تسالنيبجثمان 

الربتغال النفوذ إىل الداخل أخذوا يرسلون رجاهلم ليعودوا هلم باملعلومات الصحيحة 
 الذي قام ي املؤرخ اليسوعي امليدي ومن أشهر هؤالء املوفدين د،عن هذه البالد

م وأكوارد الذي متكن من إماطة اللثام عن طبيعة مشال بالد ١٦٣٣برحلته عام 
 .)١(" وصحراء النفوذالصحراويالعرب 

وأثرت األحداث اليت وقعت يف اية القرن الثامن عشر يف حركة االستشراق 
 وقرر أن يستغل ١٧٩٨تأثرياً كبرياً إذ جاء نابليون إىل مصر مع جيشه وعلمائه سنة 

                                     
w .١١ حممود املسرة، املرجع السابق ص )١(
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 حركة االستشراق٦٨ 

وكانت احلملة الفرنسية أول مشروع رمى إىل "اللغة العربية يف حتقيق آماله وأهدافه، 
لعربية التابعة للدولة العثمانية، وقد استغل بونابرت تكوين دولة شرقية من األجزاء ا

مقومات العروبة فلجأ إىل اللغة العربية يف كتابة منشوراته ولوائحه وطبع كتباً يف 
تعليم العربية وهجائها باملطابع الفرنسية املرافقة للحملة، وشجع العاصر العربية يف 

قد أدى كل ذلك إىل توسيع  و)١(البالد فكون منها دواوينه وجعلهم أهل مشورته
دائرة االستشراق وازدياد عناية البلدان األوربية بآداب العرب وثقافتهم وخاصة 
الدول املتنازعة على العامل العريب، واتصل كثري من العناصر األوربية فرنسية وغري 
فرنسية بالعامل العريب، وتأثرت بكل ما رأت واكتشفت واندفعت بينهم تبحث 

 وتذرع العامل العريب طوالً وعرضاً رغبة يف التعرف عليه يء وجتوتدرس، وتذهب
وطمعاً يف استغالل ثرواته وتبشرياً بعقيدا ودينها حىت وصل بعض أصحاا يف هذا 
  القرن إىل مكة نفسها، وكان أول من زار مكة ووصف مناهج احلج فيها ليليش

 .")٢(شفوا عن آثاره وأسرارهوكمث تبعه كثري من املستشرقني فجابوا احلجاز ) ١٨٠٧(
 :إنشاء اجلمعيات العلمية لدراسة الشرق

وعالوة على ذلك كله شرع علماء الغرب يف تأسيس اجلمعيات العلمية اليت 
كانت مبثابة نقطة االنطالق الكربى لالستشراق حيث جتمعت فيها العناصر العلمية 

لبحث واالكتشاف والتعرف واإلدارية واملالية فأسهمت مجيعها إسهاماً فعاالً يف ا
على عامل الشرق وحضارته فضالً عما كان هلا من أهداف استغاللية واستعمارية، 
غري أا كانت من أقوى البواعث اليت ساعدت علماء أوربا على بلوغ هذه الغاية 
بتشكيل مجعيات علمية آسيوية يعقد أصحاا جلسات قانونية وينشرون البحوث 

 العلوم الشرقية، وكانت اجلمعية اآلسيوية الفرنسية تتقدم ما املختلفة يف كل فروع
سواها يف هذا السباق فبلغت يف ذلك الطور مقاماً علياً كما تشهد به منشوراا 
املتعددة، وكذلك اجلمعية اآلسيوية اإلجنليزية وإن كان نظرها منصرفاً باخلصوص إىل 

                                     
 .٩١، املرجع السابق ص ربوطلياخل  حسيني عل)١(
w .١/٤، املرجع السابق العقيقي جنيب )٢(
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 ٦٩ حركة االستشراق

 اجلمعية اآلسيوية البنغالية اليت :اهلند والشرق األقصى ومما أنشئ من هذه اجلمعيات
 نشر جملة كاالت اآلسيوية األوربية وهي ال تزال إىل يومنا ١٨٣٢باشرت سنة 

، ومل تكن هذه اجلمعيات، جمرد منظمات لالستغالل )١(تواصل أعماهلا بنشاط
 وجده الغربيون على أرض الشرق، يءفحسب وإمنا كانت كشفاً منظماً لكل ش

املعادن والكنوز، اليت أنتجتها حضارات ظهرت واندثرت، كالذهب وغريه من 
كان ميكن نقله، وضعته تلك شيء كمصنوعات احلرير واحملاصيل الزراعية وكل 

زاف منظم لكل ـالشركات العلمية على سفن دوهلا وأحبرت به إىل أوربا يف استن
 .)٢( بغري حسابيءش

لدراسات الشرقية وقد أدى تأسيس اجلمعيات إىل جتمع القوى املتفرقة ل
 ألن األعمال الكربى ال تظهر فائدا إال ؛وازدياد نشاطها واشتداد التنافس بينها

، وكانت مثل هذه اجلمعيات تتكاثر من عام إىل آخر إذ )٣(باجتماع القوى املتفرقة
 اجلمعية اآلسيوية أنشئت يف باتافيا، مث ١٧٧٨أنشئ أول جممع للعلوم والفنون عام 

ي واجلمعية ا يف مومب١٨٠٥ عام املصري العلميباريس وامع  يف ١٨٢٢عام 
 وبذلت هذه ١٩٨٩ عام املصري العلمي يف باريس وامع ١٨٢٢اآلسيوية عام 

اجلمعيات وغريها جهوداً جبارة يف دراسة الشرق ولغاته وتارخيه، وال سيما اللغة 
كله من دين وفلسفة وعلم العربية والعقلية العربية والثقافة العربية، وما يتصل بذلك 

وأدب لتقدم للحكومات يف آخر السنة تقريرها املعروف الذي ال يضم بني دفتيه 
 على مسوم من احلقد مع كثري من يعثها الواقع وإمنا ينطويبحقائق متليها العدالة و

 ... التزييف واملغالطة
 به وبعد فال جيب أن ندهش من هذا االزدهار اهلائل لالستشراق إذا اهتمت

                                     
 .١٩٢٤، ١/٦٨ لويس شيخو، اآلداب العربية )١(
األهرام " يف داكا مأساة الطبيعة ومأساة اإلنسان" حممد حسنني هيكل، الباجنوباند و)٢(

 . مع بعض التصرف١٩٧٣ مارس ٢٣
 ١٠ العريب جـ العلميء املشرقيات امع ، أثر املستعمرين من علماي حممد كرد عل)٣(

w .١٩٢٧سنة 
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 حركة االستشراق٧٠ 

مجيع الدول اليت تعلقت آماهلا باحتالل الشرق، وخالل هذا االهتمام نفذت عناصر 
 فأثرت يف  والثقايف والفينواألديب السياسياالستشراق إىل مجيع ميادين النشاط 

 بالطبع التشجيع  والفيناألديب االستشراق لقي" يف أوربا كلها، حيث الفكرياالجتاه 
ق اإلسالمي، وخباصة املسألة الشرقية اليت أصبحت من من كل اجلهات املهتمة بالشر

 .أعقد املشاكل السياسية األوربية يف اية القرن التاسع عشر
وليس أدل على انتشار االستشراق وازدهاره من إقامته املعاهد لتعليم العربية 

عندما كتب " ١٨٢٩ومراكز البحث يف آداا حىت الحظ فيكتور هيجو عام 
 وعدداً من الترمجات السعدييات اليت تضمنت ثالثة اقتباسات عن للشرق” مقدمته

ة وفارسية أن سيل الدراسات الشرقية مل يندفع من قبل مبثل هذه يألشعار عرب
الدرجة، ففي عصر لويس الرابع عشر كان اجلميع هلينيني أما اآلن فاجلميع 

الصني حىت  ولدينا اآلن عامل متخصص يف كل من مأثورات الشرق من ،مستشرقون
 ".مصر 

 :أمهية أحداث الشرق لالستشراق
وعالوة على ذلك البد أن نتذكر بأنه قد وقع يف القرن الثامن عشر يف العامل 
العريب أحداث أثرت يف حركة االستشراق، ومهدت لبلوغه أوج قوته يف القرن 

 يف  اإلصالحية يف احلجاز وجناحها السريعبعبد الوهادعوة حممد بن : التاسع منها
 فاهتم االستشراق ؛ على أطراف الدولة العثمانيةءاجلرياجلزيرة العربية وهجومها 

ذه الظاهرة اجلديدة، إذ إا كانت مبثابة ميالد جديد لألمة العربية، مث بدأت 
البعثات التبشريية تصل إىل بالد الشام وغريها من البالد العربية وافتتحت مدارسها 

 .بيةوعنيت بنشر الثقافة العر
ويف القرن التاسع عشر وقعت أحداث أخرى كانت مبثابة قوة دفع 
 يلالستشراق من جديد فقد أصبحت مصر دولة شبه مستقلة حتت حكم حممد عل

الذي كان يبذل كل ما يف وسعه لريتفع ذه الدولة إىل مستوى الدول األوربية 
 وأرسل أول بعثة علمية يةحاملتقدمة، وقد شارك بقواته يف إمخاد نار الوهابية اإلصال

 وكان أصحاا مبثابة نقطة التحول يف ضة العامل العريب ،من األزهريني إىل فرنسا
wوضة علم االستشراق يف الوقت نفسه وشرع حممد على يف إنشاء املعاهد واملدارس 
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 ٧١ حركة االستشراق

ويف فترة حكمه ملصر، توافد عليها عدد كبري "وجاء بعلماء من أوربا للتدريس فيها، 
 ليكون سنداً له يف تكوين املصري دعم اجليش يستشرقني فقد رأي حممد علمن امل

 ىدولة واسعة حيكمها طول حياته ويتوارث أبناؤه احلكم فيها من بعده، كما رأ
 أن ينشئ املعاهد واملدارس العليا من أجل مد اجليش حباجاته من األطباء يحممد عل

عاهد واملصانع، ولذا قدم إىل مصر كثري واملهندسني واملهنيني وتدريب اجليش، ويف امل
من هؤالء اخلرباء واستشرق بعضهم، وعاش طول حياته يف مصر وتأثر باحلياة 

 .)١(الشرقية
 :الدعوات املختلفة ومؤمترات االستشراق

وعالوة على ذلك كله ظهرت يف العامل العريب يف هذا العصر ثالث دعوات 
 ودعوة إىل اجلامعة اإلسالمية، ،هضةدعوة إىل اإلصالح، ودعوة إىل الن: هامة

وأحدثت هذه الدعوات الثالث دوياً هائالً يف دوائر االستشراق، ولو أخذنا يف 
االعتبار سيطرة االستعمار على زمام األمور يف العامل العريب والتنافس بني دول 
الغرب فيه وضعف الدولة العثمانية لقلنا إن هذا العصر كان عصراً ذهبياً لتقدم 

 بأحوالالستشراق وازدهاره، ويف أواخر هذا العصر رغب علماء أوربا املهتمون ا
 عام لتبادل األفكار وعرض يالشرق أن جيتمعوا حيناً بعد حني يف مؤمتر شرق

اقتراحام خلدمة العلم وتقدمه، وكان زعماء الدعاة هلذه الفكرة املفيدة العامل 
لذي انعقد ألول مرة يف مدينة باريس  فدعا هذا املؤمتر ا ليون دى روزينالفرنسي
 حىت انعقد )٣(، وبعد ذلك تتابعت تلك املؤمترات)٢( أوربامستشرقي مجيع ١٨٧٣

 وشارك بعض العلماء العرب وأدبائهم يف ١٩٧١ باستراليا عام ينآخرها يف سيد
 بروما ١٨٩٩ عشر الذي انعقد سنة الثاينبعض هذه املؤمترات مثلما حدث يف املؤمتر 

 كما حتدث ، عن مستقبل اللغة العربيةأفنديدث فيه حممد شريف سامل حيث حت
 . وأحواله يف القرن اخلامس عشراملصري عن القطر املصري بك جت يعل

وقد أشرنا فيما مضى إىل الدعوات الثالث اليت ظهرت آثارها يف العامل العريب 
                                     

 .٩٤، املرجع نفسه ص اخلربوطلي ين حسي عل)١(
 .٤٧ يوسف جربا، املرجع السابق ص )٢(
w .١١٠٦-٣/١١٠١، املرجع السابق العقيقي جنيب )٣(
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 حركة االستشراق٧٢ 

 أن السالطني لياخلربوط  حسينييف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر، ويؤكد عل
أن يقووا قبضتهم على العامل العريب حىت تظل الواليات العربية “العثمانيني رأوا 
األوىل اإلصالح :  إىل األبد واتبعوا يف سبيل ذلك وسيلتنيالعثماينخاضعة للحكم 

والثانية الدعوى إىل اجلامعة اإلسالمية، وقد أثرت الوسيلتان يف حركة االستشراق، 
وحنن ال نوافق ” عها، وإىل تدفق املستشرقني على أقطار الشرق العريبوأدت إىل اتسا

 من أن العثمانيني كانوا يرعون هاتني اخلربوطلي سين حيعلى ما ذهب إليه عل
الدعوتني، فكل منهما مل يكن صادراً عن العثمانيني وإمنا ظهرتا ومعهما الدعوة 

 أي يف احلجاز ومصر، وكان الباب الثالثة اليت ذكرناها من قبل يف قلب العامل العريب
والتاريخ شاهد ...  حيارا يف بداية أمرها بكل ما كان لديه من قوة وبطش العايل

 يف هذا اخلطأ على الرغم من االعتراف اخلربوطلي كيف وقع يعلى ذلك ولسنا ندر
 ىرأ"الصريح بوجود خالف يف الرأي بني العرب واألتراك يف هذا السبيل فقد 

أن الطريق إىل اإلصالح هو توطيد نفوذهم يف الواليات العربية مستعينني األتراك 
باحلضارة األوربية واخلرباء األجانب بينما كان العرب يرون أن اإلصالح هو إحياء 

 بأجماد العرب وإحياء تراثهم ومل يرض  والتغينالقومي الوعيالروح الوطنية وبعث 
 ")١(ستشرقني األوربيني على الشرق العريبكثري من العرب بتدفق هؤالء اخلرباء وامل

عبد  وأمثاله إىل دعوة حممد بن اخلربوطلي  حسينيوتأكيداً ملا ذهبنا إليه فإننا حنيل عل
 نوعبد الرمح، وحممد عبده األفغاين ومجال الدين ي ورفاعة رافع الطهطاوبالوها
جه اخلطأ فيما  وغريهم من أعالم العرب يف العصر احلديث ليستبني هلم ويب الكواك

 .ذهبوا إليه
أما يف القرن العشرين فقد جرت أحداث هامة أدت إىل حتوالت خطرية يف 
العامل العريب ويف االستشراق كذلك حيث اضطرمت نار الوطنية عند العرب 
واشتدت الدعوة لإلصالح وظهرت الروح الثورية اليت استمدت عناصرها من صورة 

امعة األهلية اليت احتضنت عدداً من املستشرقني  وأنشئت بالقاهرة اجليب،أمحد عرا
 واندلعت نريان الثورة ،الذين تولوا الدراسة فيها وخرجوا دفعات من الطالب العرب

                                     
w .٩٧، املرجع السابق ص اخلربوطلي  حسيني عل)١(
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 ٧٣ حركة االستشراق

 وعادت العناصر التقدمية من اخلارج مسلحني بأفكار ١٩١٩املصرية الكربى يف عام 
حامية بني حديثة وملتهبني محاسة للوطن والعروبة واإلسالم، ودارت مناقشات 

الثائرين والعناصر األخرى اليت كانت ختالفهم يف أسلوب العمل لتحقيق االستقالل 
ومهما يكن من أمر فإن الثورة على املستعمر واملعارك السياسية الداخلية ضت 

 .بالعامل العريب وقدمت إليه أكثر مما قدمت أجياله السابقة يف مئات السنني
 التقدم حنو االستقالل بدأ االستشراق حيدد معامله وعندما أخذ العامل العريب يف

 اليت ١٩٥٢ يوليو ٢٣من جديد خشية التدهور واالنكماش، وبعد أن قامت ثورة 
أيقظت اإلرادة العربية ووضعت مسريا يف إطارها الصحيح سنحت لالستشراق 
فرصة نادرة ليبحث فيها ويدرس مسريا وأهدافها، ويتعقب خطواا وأساليبها 
وحيلل اجتاهاا ومقاصدها وميعن النظر يف أحداثها وآثارها ويشرح عمقها ومبلغ 

إخل، وقد استقلت دول عربية أخرى وتأثرت بالثورة املصرية سياسياً ... جناحها 
وجدت ظروف جديدة لدراسة االستشراق، وبعد أن أصبحت هذه الدول و ،وفكرياً

 بدأت حركة ياأليديولوجو واحلضاري القومي الوعيعلى درجة عالية من 
 واجتهت عنايتها إىل اإلسالم ،االستشراق تغوص يف أعماق الفكر واألدب العربيني

وشعوبه وأوضاعه الفكرية واالجتماعية فكان تأثريها يف هذا العصر أوسع أفقاً 
 .وأعمق مشوالً وأوقع خطراً

ملختلفة ق بني تكوين، وتقدم، وانطالق يف املراحل ااتلكم هي أطوار االستشر
من حياته وقد استبانت لنا دوافعه وأطواره وأهدافه وأثره يف النهضة األوربية احلديثة، 
مث يف خدمة االستعمار وحماوالته الدائمة لالستيالء على بالد الشرق وإخضاعها 
 النفوذه وسلطانه، وسلب مواردها وخرياا وليتخذ منها أسواقاً لتجارته وقواعًد

 .د األخرىلالستيالء على البال
 :اجتاهات االستشراق-٤

تبني من الدراسة السابقة أن حركة االستشراق كانت يف بدايتها األوىل هواية 
العقول الذكية يف الغرب اليت كانت تتطلع إىل الشرق لتفوق أهله علمياً وثقافياً 

 وقد حققت أهدافها يف هذه ،وأدبياً حيث حاولت أن تلحق م عن طريق األندلس
wة، مث طلبت املزيد فرحلت إىل الشرق نفسه وسجلت رحالا يف الكتب اليت املرحل
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 حركة االستشراق٧٤ 

فتحت عيوا وعيون أبنائها على صور احلياة الشرقية الناهضة اليت كانت ختالف 
صور حيام املعتادة يف الغرب، وازدادت اهلواية قوة وعنفاً حينما امتزج ا التعصب 

 أم أمام حضارة زاهرة وعقيدة قوية ال تقبل  يف نفوس الغربيني الذين أيقنواالديين
زيفاً وال احنرافاً، فأرادوا أن يواجهوها يف أرضها ويغزوها يف عقر دارها، وامتألت 

، وأحسوا يف أعماقهم القوميقلوم غالً وحقداً على الشرقيني وأعماهم التعصب 
ليت أشعلوها باسم بالذلة واملهانة خصوصاً بعد أن ذاقوا مرارة اهلزمية يف احلروب ا

الصليب إمثاً وتاناً، فأعدوا العدة للثأر بأية طريقة وبكل وسيلة، ولكنهم سرعان ما 
وجدوا بني ظهرانيهم عقوالً متفتحة رأت أن األوىل م أن يعترفوا بتفوق الشرق 
عليهم علمياً وحضارياً، وأن جيعلوا أكرب مههم طلب املعرفة احلق، وبدأوا يسلكون 

 .ل إليهاومية خالصة للوصسبالً عل
 :ومن املرجح أن املستشرقني قد ساروا يف حبوثهم يف اجتاهني رئيسيني مها

 .العقدياالجتاه  -١
 .العلمياالجتاه  -٢
 :العقدياالجتاه 

 فقد نشأ منذ بدأت املواجهة بني املسيحية واإلسالم، إذ العقديأما االجتاه 
م مواجهته، وقد بدأت هذه املواجهة أحس أتباع املسيح أم أمام خطر جيب عليه

وكان املسلمون لفترة طويلة "إثر انطالقة اإلسالم من اجلزيرة واستمرت حىت اليوم، 
،  “)١(، قبل أن يصبحوا مشكلة بالنسبة لهاملسيحيميثلون خطراً بالنسبة للغرب 

ان  ومعاجلة هذه املشكلة بكل ما ك،ل ما أتيح له من قوةكفحاول إزالة ذلك اخلطر ب
 .لديه من وسائل، إذ أصبحت شغله الشاغل

 برسالته املشهورة ويعترف بذلك القس بيد يف كتابه الدمشقيبدأ حبثها يوحنا 
يبدو أن قليالً من البحث قد ":  م قائال٧٣٥ًقبل عام . " للزواياالكنسيالتاريخ "

 ."ةجرى بشأن هذا الشعب الذي كان ميثل كارثة بالنسبة للشعوب املسيحية الغربي
 املشكلة "األخبار التارخيية الكارولينجية" صاحب كتاب ثحبم ٧٩٣ويف عام 

                                     
w .٥٠رودنسون، املرجع السابق ص .  ح)١(
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 ٧٥ حركة االستشراق

ان قاسيتان من تبينما كان اإلمرباطور مشغوالً ذه املشكلة حلت جترب" :نفسها قائالً
، ويعترف "أرضني خمتلفني، ومها الثورة السكسونية وتدخل العرب يف سبتمانيا

مهم وحضارم كان يتقدم شيئاً ما يف  يف أمر العرب وعلوثرودنسون أن البح
كان مسيحيو أسبانيا اإلسالمية وحدهم يسريون إىل أبعد مدى يف "األندلس، حيث 

الدراسة ألسباب واضحة فقد كانوا خيضعون للسيطرة السياسية للمسلمني اليت 
كانت تفسح هلم جماالً واسعاً لدراسة الثقافة العربية اليت يروا هادمة إلميان 

 هلؤالء املسيحيني أن يكون لديهم صورة أكثر الضرورييحيني، فقد كان من املس
وكما حدث أيضاً عند ... دقة إن مل تكن أكثر صحة عن قاهريهم وعن أفكارهم 

فقد حاول املثقفون منهم أن .. املسيحيني الذين خضعوا للمسلمني يف الشرق 
ذلك دف إمكان حماربة يتعمقوا بقدر أكرب يف حتليل األيديولوجية اإلسالمية و

تأثريها احملتمل، ولكن احلماسة النضالية أللوج وأللفار وألنصارمها يف الفترة القصرية 
 وجمهودام غري ادية إلقناع السلطة واجلماهري ٨٥٩ وعام ٨٥٠ما بني عام 

املسيحية وتعطشهم إىل االستشهاد، كان من أثره أن أصبحوا غري قادرين على ذلك 
 ."العدو وفهمه  " العميق ملعرفةالذهيناهود 

وعلى الرغم من انتشار اإلسالم السريع بني األوساط املسيحية عندئذ وإسالم 
 والسالفيني واريني وغريهم، وما قدمه املسلمون ندبنيعدد كبري من النورما

 اإلسالم يف ي إليها بعد ذلك، فقد بقسيقدمللشعوب املسيحية من خري حينئذ وما 
املسيحيني عدواً رئيسياً حيث سيطرت عليهم األيديولوجية البابوية اليت دعت نظر 

بأعلى صوا إىل احلروب املقدسة اليت استمرت عدة قرون، حيث لبت احلكومات 
املسيحية هذه الدعوى وذهبت تشترك فيها حبماسة عظيمة مما أدى إىل أن يظل اجتاه 

كان "ى اجتاه عداوة ومواجهة، وهكذا  حنو اإلسالم يف العصور الوسطالعقديالغرب 
 يف العصر الوسيط من اإلسالم، موقف صراع وبغضاء املسيحيموقف الغرب 

 ."ومشاحنة
حقيقة أن العلماء ورجال الالهوت يف العصر الوسيط كانوا يتصلون باملصادر 
األوىل يف تعرفهم على اإلسالم، وكانوا يتصلون ا على نطاق كبري، ولكن كل 

w نوعاً ما كانت تصطدم حبكم سابق موضوعيتقييم هذه املصادر على حنو حماولة ل
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 حركة االستشراق٧٦ 

 للمسيحية ال ميكن أن يكون فيه خري، وهكذا كان ييتمثل يف أن هذا الدين املعاد
الناس ال يصدقون إال تلك املعلومات اليت تتفق مع هذا الرأي الراسخ يف أذهام 

 العريب وإىل الدين النيبا اإلساءة إىل وكانوا يتلقفون بنهم كل األخبار اليت تلوح فيه
، ومن هنا بذلت اجلهود اجلبارة إلثارة الشبهات واألباطيل حول اإلسالم )١(اإلسالمي

فاندفع عدد ضخم من علماء الغرب إىل البحث والتنقيب جرياً وراء براهني زائفة 
الالتينيون توىل املؤلفون "دته، وقد يللتشكيك يف اإلسالم وتشويه شريعته وتوهني عق

زعة عند اجلماهري العريضة ـ إرضاء هذه الن١١٤٠ وعام ١٠٠٠فيما بني عام 
وكانوا .. وهكذا ركزوا جهودهم على حياة حممد دون أن يلتزموا الصدق واحلق 

لهم وترهام على أساطري مستمدة من الفولكلور العام ييستندون يف الترويج ألباط
زنطية عن اإلسالم ومن الروايات اإلسالمية ومن األدب القدمي، ومن النصوص البي
 .)٢(اليت حرفها مسيحيو الشرق بطريقة شائنة

وعندما نشبت احلروب الصليبية واتصل الغرب عن قرب بالشرق بدأت الرؤية 
األيديولوجية تزداد وضوحاً لدى علماء املسيحية وخاصة لدى الفالسفة منهم الذين 

بإجالل وإكبار، وينظرون إىل العامل اإلسالمي كانوا يتطلعون إىل الفلسفة العربية 
كمهد للفالسفة غري أم مل يستطيعوا أن يتحرروا من العقيدة املعادية لإلسالم حىت 

 األكرب يؤلف رسالته املشهورة املسيحي نفسه وهو الفيلسوف األكويينرأينا توما 
 بالذات،  وحيمل فيها على العرب واإلسالم وفلسفة ابن رشد"حبث ضد الوثنني"

وبعد أن ألقت القوى الصليبية سالحها واعترفت زميتها وانتهت مرحلة من مراحل 
راح .. م١٢٩١ بطرد آخر جنود الصليبيني من عكا يف سنة احلريب الصلييبالنضال 

نفر من املتحمسني يفكرون يف أسباب هذه اهلزمية وظهرت يف القرنني الرابع عشر 
 .عادة الكرة وحماولة اقتحام ديار اإلسالمواخلامس عشر مشروعات كثرية إل

لقد كانت هناك حوافز عديدة إلعادة الكرة بعضها دينية وسياسية وأخرى 
                                     

 .٩/١٠ بارت، املرجع السابق ص يود ر)١(
 نوجان الذي ي وأشار ردونسون إىل جبيري د٥٤رودنسون، املرجع نفسه ص .  م)٢(

اعترف بنفسه أنه ال ميلك أية مصادر مكتوبة بل يقدم رأي الشعب دون أن يترك 
w .إمكانية الوصول إىل فصل الصحيح من اخلطأ
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 ٧٧ حركة االستشراق

اقتصادية وعسكرية وخيتلط بعضها بالبعض اآلخر، ويصعب الفصل فيما بينها مما 
 يف االستشراق وذلك لشموله العقدييربر وضعها يف إطار واحد وتسميتها باالجتاه 

 . وعمق جذورهوتشعبه
وبعد انتهاء احلروب الصليبية أحس الغرب أنه يف حاجة ماسة للمقارنة بني 
دينه ودين عدوه الذي هزمه هزمية منكرة، وبدأ خيطط للتبشري باملسيحية من جديد 
مما استلزم ازدياد دراسة العربية لتكون عوناً وسنداً ألهدافه وأطماعه وزعم روجر 

دعوة استبدال اجلهد ) ١٣١٦-١٢٣٥(رميوند الل وبعده ) ١٢٩٤-١٢١٤(بيكون 
قوم على البحث يف العقيدة اإلسالمية وتعلم ي،  ضد اإلسالم جبهد تبشريالعسكري

اللغات الشرقية وخاصة العربية، لقد كان روجر بيكون وبعض رفاقه يأخذون يف 
م من ذلك ، وعلى الرغاإلنسايناالعتبار اإلسهام البناء الذي قدمه اإلسالم إىل الفكر 

كان الكفاح ضد اإلسالم مسألة مطروحة دائماً وكان التعمق يف فهمه البد أن "
 .)١(" إىل نظرة أكثر موضوعية وأكثر نسبية على املدى الطويلييؤد

ومما الشك فيه أن الكتب اليت أصدرها كتاب املسيحية حىت القرن اخلامس 
اإلسالم كما عجزت عشر قد عجز أصحاا عن جتنب األحقاد والكراهية حنو 

الدول املسيحية عن وقف فتوحاته وانتشار حضارته يف البالد األوربية نفسها وفوق 
ذلك فإن تلك املؤلفات تعد بعيدة كل البعد عن الدراسات العميقة بل إا متأل 

وتعصب الصلييب صفحاا بافتراءات وخرافات وإساءات تتجاوب مع روح العهد 
 ولكن سرعان )٢( يف طياا شيئاً من الود للعرب واإلسالمالعصور الوسيطة وال حتمل

ما حدثت بعض التغريات األيديولوجية يف األوساط األوربية إذ عقدت بعض 
عناصرها الذكية عزمها متأثرة باختالطها باملسلمني عن أن حترر نفسها من السيطرة 

 بدأت أوربا نسيبالالكنسية ومن هذه الرؤية العقدية اجلديدة اليت تتسم بالتسامح 
 . من اإلنصاف واملوضوعيةيءتنظر إىل اإلسالم وأتباعه بش

لقد هبت الرؤية العقدية اجلديدة برياحها على أوربا اليت بدأت ختطو حنو 
                                     

 .٦٢رودنسون، املرجع السابق ص .  م)١(
w .٨/١٩٦٦ ، العددمد حثيثو، فكر وفن حم)٢(
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 حركة االستشراق٧٨ 

ضتها بعد أن تشربت روح احلضارة اإلسالمية وتأثرت ا مما أثار مناقشات حامية 
تشغل نفسها بصراعاا الفكرية ن أيف أوساطها العلمية والتقدمية اليت اضطرت 

 فلم تعد تم باإلسالم اهتماماً بالغاً كما كانت تفعل من قبل وإمنا ؛الداخلية
انغمست إىل دعوا بإعادة النظر يف صالحية الكنيسة وإصالحها حىت أصبحت 

 والرذائل اليت تؤخذ ، إىل اضمحالل اإلسالميتقوية املسيحية سيؤد"تعتقد جدياً أن 
سلمني ال ريب يف وجودها أيضاً بني املسيحيني الالتني، فالكنيسة مسلمة، أن على امل

اليونان واليهود واملسلمني ليسوا بعيدين عن اإلخالص بأكثر من بعض املسيحيني 
 مما "عنه، وقد أخذ هذا الرأي األخري يف الشيوع شأنه شأن فكرة املضللني الثالثة

ستشراق، إذ بدأ البحث عن اإلسالم وشعوبه  يف االالعقدي ضوءاً على االجتاه ىأضف
وأصوله وفروعه وشريعته يأخذ طريقاً أكثر موضوعية وأكثر مشوالً وأصح حتليالً 

جية األوربية أن ووانتقاداً فكانت النتيجة هلذا التحول الكبري الذي طرأ على األيديول
ش، من هنا تقدمت رؤية االستشراق إىل اإلسالم من العداوة إىل التسامح والتعاي

ينظر "بدأت تنمو أوجه التشابه واالقتراب بني العقيدتني مما دعا االستشراق إىل أن 
إىل اإلسالم كدين يقوم على العقل بعيداً عن العقائد املسيحية اليت تتعارض أشد 
التعارض مع العقل وهو ال حيتوى إال على احلد األدىن من املفاهيم الغيبية والطقوس 

 يوفق بني الدعوة إىل احلياة اخللقية واالحترام املعقول حلاجات اجلسد وهو... الدينية 
واحلس واحلياة االجتماعية، إنه يف كلمة موجزة دين قريب جداً من ذلك الذي 

 فاحلضارة مل خترج من األديرة وإمنا متتد أصوهلا إىل ،يعتنقه أغلب املفكرين املتنورين
 غري املسيحيني من أيديتقلت إىل أوربا على الوثنني من اليونان والرومان وهي قد ان

 وعندما اتسمت األيديولوجية األوربية ذه العقلية االستشراقية تأثرت )١(العرب
 وقد ظهر يف تلك اآلونة ، اجلديدالعقديالعقول العلمية والفكرية واألدبية باجتاهها 

رياً واستفزازيا  امسه ولعله فعل ذلك خوفاً من العقاب، فأصدر كتاباً مثىمؤلف أخف
 بوالنيقية فأصدر عام ي دهنري وجاء بعده "حممد ليس مضلالً" بعنوان ١٧٢٠عام 

 الذي التزم فيه بالدفاع عن املسيحية ولكنه يف "حياة حممد" مؤلفه املشهور ١٧٣٠
                                     

w .٦٩/٧٠رودنسون، املرجع السابق ص .  م)١(
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ٧٩ حركة االستشراق

فولتري املعجب "أماكن عديدة حاول أن خيالف جانب الصدق واإلنصاف مث انزلق 
الطعن يف اإلسالم ورسوله وجعله صورة أوىل لكل املضللني باحلضارة اإلسالمية إىل 

 بعقله إىل احلضيض ىالذين حياولون أن يسيطروا على الناس باخلرافات الدينية، فهو
وأصبح رأيه هذا وصمة عار على دوره الفلسفي الذي لعبه يف الفلسفة األوربية 

 ببحثه يف اإلسالم العامة وكان أوىل به أن يعترف بتعصبه وضيق أفقه فيما يتعلق
 يورسوله الكرمي ولكن فولتري نفسه مل يستطع أن يعوق مسرية االجتاه العقل

 ونراه "األبطال"لالستشراق، إذ ظهر بعد قليل كارليل الذي قام بتأليف كتابه الشهري 
يف مقالته عن اإلسالم يدافع عن حممد ويناضل دونه حىت مل يبق هجاء أطلق يده يف 

 ذلك األدمي األملس يء، وال فحاش يرم قبضها عاجزة شالًالم إحممد عليه السال
وتلك الصحيفة البيضاء بسهام السباب إال رد سهامه يف حنره فحق على املسلمني أن 

 .يعرفوا هلذا الفيلسوف فضله وأن يشكروا له شجاعته وإنصافه
على  على أوربا يف تلك اآلونة مل يؤثر التركيومما هو جدير بالذكر أن اخلطر 

 لالستشراق، بل كثرياً ما جند العقليالرغم من خطورته بالنسبة هلا يف هذا االجتاه 
األوربيني أنفسهم يشيدون بذلك التسامح الذي كانت تعامل به اإلمرباطورية التركية 
الدول املتعددة اليت عاشت حتت محياا حىت حدث أن جلأت بعض العناصر التقدمية 

 .ة ااورة هلا للتخلص من اضطهاد الكاثوليك واألرثوذكسإليها من البالد املسيحي
وعندما صعد االستعمار إىل ذروة جمده يف القرن التاسع عشر وأصبحت 

على - لالستشراق العقدي بدأ االجتاه تهاألغلبية الغالبة من املسلمني حتت سيطر
 ينحرف عن مسريته حيث أمسكت بزمامه األيديولوجية -الرغم من استمراره

 مث كرومر ،الستعمارية اليت قادها أرنيست رينان وتوىل أمرها بعده جربائيل هانوتوا
 وأصبحت الظاهرة الغالبة هي أن )١( وغريهمي، وليوثيوزومير، ودنلوب والفيجر

 دأبوا ،أكثر املستشرقني كانوا يف الغالب عمالء لالستعمار يف بالد العروبة واإلسالم
 لكيالدينية والتارخيية والقومية للعرب واملسلمني على تقويض اخلصائص واملقومات 

ميكنوا لالستعمار يف هذه البالد، وليشيعوا الرتعة الصليبية الغربية يف جماالت خمتلفة 
                                     

w .١٣٣/٢٢٦، اإلسالم والثقافة العربية ص اجلندي أنور )١(
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 حركة االستشراق٨٠ 

 الصرف احملايد، ومما الشك فيه أن العلميومنها بطبيعة احلال جمال التظاهر بالبحث 
ق كان خطرياً إذ مل يلق إال  الذي طرأ من جديد على االستشراالعقديهذا االجتاه 

فوضع املستشرقون .... "مزيداً من النار املتأججة من قبل بني الشرق والغرب 
 مبا يعلمون عن الشرقيني لتتمكن مأنفسهم حتت تصرف رجال السياسة يدلون إليه

 ."أقدامهم يف بالد الشرق وتكون هلم على أهله سلطة خالدة
ستشراق والسياسة والتبشري مجيعاً وظل لقد كان هذا اهلدف يراود أعمدة اال

يسيطر على اجلهود العقلية اليت انصبت كلية على أبطال اإلسالم وتعميد أتباعه، إذ 
كان اهلدف من هذه اجلهود هو التبشري وإقناع املسلمني بلغتهم ببطالن اإلسالم 

ون  ديطبياو. ل. ، وقد عرب عن هدف هذا االجتاه أاملسيحيواجتذام إىل الدين 
حنن ندرك أننا ال دف من هذا العمل إىل االقتراب من األدب " :ة عندما قالبموار

اجليد بإبراز قدر كبري من املعرفة إىل النور، بدالً من اختبائه يف نطاق هذه اللغة اليت 
، ولكنا دف أيضاً إىل تقدمي خدمة نافعة إىل امللك والدولة عن طريق نسعى لتعلمها
 وإىل متجيد اهللا بتوسيع الكنيسة، والدعوة إىل الديانة ،طار الشرقيةجتارتنا مع األق

 ."املسيحية بني هؤالء الذين يعيشون اآلن يف الظلمات
وعلى الرغم من ذلك فقد أثرت التطورات اليت وقعت يف العامل اإلسالمي 

 هذا فتح" لالستشراق حيث العقديعامة والعامل العريب خاصة تأثرياً بالغاً يف االجتاه 
التحول ميداناً جديداً أمام الدراسات اإلسالمية تتلخص مهمتها يف التعرف على 

 .")١(عملية التحول ويف حتليلها حتليالً موضوعياً ما استطاعت إىل ذلك سبيالً
 لالستشراق أن حييط إحاطة شاملة بالعامل العقديومن هنا حاول االجتاه 

ديثة فيه دينية أو أدبية أو سياسية أو اإلسالمي والعريب ويدرس كل االجتاهات احل
غريها إذ ليست جهود املستشرقني يف توطيد العالقات املستقبلة بني الشرق والغرب 

 يف كال مظهريه من دراسة التقاليد الثقافية واإلسالمية املاضيمقصورة على دراسة 
افية مبا يدين به ومن دراسة العناصر الثقافية اإلسالمية اليت تدين هلا تقاليد العرب الثق

، املاضي ألبيه، وذلك ألن املستشرقني يعنون بدراسة احلاضر عنايتهم بدراسة االبن
                                     

w .٩٣بارت، املرجع السابق ص .  ر)١(
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 ٨١ حركة االستشراق

 يقدمون إىل شعوب الغرب ما يقوم به املعاصرون من العرب املاضيوهم يف دراسة 
والفرس والترك من أعمال وال شك أن مثل هذا العمل يهيئ أذهان أبناء العرب لتتبع 

ة والفكرية يف العامل اإلسالمي إذا مل يتيسر هلم أن يفهموا هذه التطورات العقلي
التطورات فهماً كامالً أساسه معرفة الظروف النفسية واالجتماعية، بل رمبا أصبح 
ذلك أهم عمل للمستشرقني، عندما تبلغ العبقرية اإلسالمية اجلديدة حد النضج 

ناء ثقافتها من جديد بعد ، ودف إىل بالفينالكامل وتصبح قديرة على اإلبداع 
االجتاه مل يتحرر بعد هذا  ومع ذلك فإن "ختطيط معاملها وميزاا ختطيطاً ذاتياً مميزاً 

. ل.من رواسبه القدمية وال يزال حيملها يف نفسه حيثما اجته وأينما حبث، واعتراف أ
منذ فجر إذ يعتقد أن ألوان التحامل القدمي قد تضاءلت كثرياً " يف هذا صريح يطيباو

هذا القرن لكنها مازالت تعيش قوية، ومازالت فئة من الباحثني يف العربية اإلسالمية 
تعمل على نشرها يف الغرب على نطاق واسع، فهناك من الشواهد ما يدل على أن 
الرصيد املختزن من مشاعر العداوة لإلسالم ميتد اآلن إىل العرب وعلى وجه أخص 

 ."إىل القومية العربية
 لالستشراق من بروزه لدى املستشرقني العقدي أدل على خطوة االجتاه وليس

اليهود الذين يركزون كل جهودهم، سوى عدد قليل منهم على هذه الناحية بالذات 
لرغبتهم يف حتطيم اإلسالم ومساعدم للصهيونية على الرغم من حتفظ حممد البهي 

أقبلوا على االستشراق ألسباب فالظاهر أن هؤالء "فيما يتعلق خبدمتهم للصهيونية 
دينية، وهي حماولة إضعاف اإلسالم والتشكيك يف قيمته وإثبات فضل اليهود على 
اإلسالم بادعاء أن اليهودية هي مصدر اإلسالم األول، وألسباب سياسية تتصل 
خبدمة الصهيونية فكرة أوالً مث دولة ثانياً، هذه وجهة نظر رمبا ال جتد مرجعاً مكتوباً 

دها غري أن الظروف العامة والظواهر املترادفة يف كتابات هؤالء املستشرقني تعزز يؤي
 ونعتقد من )١("العلميوجهة النظر هذه وختلع عليها بعض خصائص االستنتاج 

جانبنا أنه ال سبيل إىل التحفظ إطالقاً فيما يتعلق خبدمة املستشرقني اليهود 
اماً وخاصة يف البحوث اليت تتناول  ألن هذه الظاهرة تبدو بارزة مت؛للصهيونية

                                     
w .٥٣٤ حممد البهي، املرجع السابق ملحقات ص )١(
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 حركة االستشراق٨٢ 

 .اإلسالم واملسلمني عامة والعرب خاصة
 العقديومما ال ريب فيه أن هناك حماوالت إجيابية بني أصحاب االجتاه 

 على حد سواء، واالشتراكي الرأمسايللالستشراق حيث يعترف بعضهم أن العامل 
 ومن هنا ؛سالمي اخلالقسوف يضطران إن عاجالً أم آجالً إىل استغالل الفكر اإل

جيب على االستشراق أن يقدم للعاملني معاً دراساته وحبوثه يف هذا االجتاه مما يتطلب 
من املفكرين اإلسالميني دراسة هذا اجلانب وحتليله حتليالً موضوعياً وتشرحيه تشرحياً 

 وأن يوجهوا هذه ،علمياً إذا أرادوا أن يواجهوا االجتاهات العقدية املعاصرة
 أما فيما يتعلق باملستشرقني أنفسهم فقد ،الجتاهات حنو موضوعية أوسع وأنفعا

قامت يف صفوفهم يف السنوات األخرية حماوالت إجيابية للنفوذ بصدق وإخالص إىل 
 . للمسلمني بدل السطحية اليت اصطبغت ا دراسام السابقةالديينأعماق الفكر 

ابية اليت ظهرت يف اآلونة األخرية ونعتقد أن أبرز حماوالت االستشراق اإلجي
 مع عناصر اإلسالم العلمية حيث تنعقد مؤمترات دراسية العقديهي حماولة التعاون 

يشترك فيها علماء االستشراق وعلماء اإلسالم معاً يبحثون يف القضايا العقدية 
مها املعاصرة اليت تتعلق باإلسالم واملسيحية والعقائد األخرى وعالقتهما معها وتأثري

 .فيها وتأثرمها ا
ما هدف االستشراق من هذه احملاولة اجلديدة؟ هل هي : وقد يتساءل البعض

 بني علماء االستشراق وعلماء اإلسالم العقديحماولة للتوصل إىل نوع من التفاهم 
خلدمة العامل وتوجيهه، أم أا حماولة نشر الثقافة اإلسالمية والعربية على نطاق واسع 

ة منها، أم أا حماولة تعريف الغرب باإلسالم وحضارته مث إزالة عداوة واالستفاد
 أم أا حماولة علماء االستشراق إلصالح ما أفسده آباؤهم وما اقترفوه ،شعوبه حنوه

من آثام وأخطاء، إذ كانوا يهامجون اإلسالم عمداً وجزافاً؟ وسواء كان هذا أو ذاك 
ثغرة اليت تفصل بني العلماء املسلمني هدف االستشراق األول ليس سد ال"فإن 

واملستشرقني ولكنه سند ثغرة اجلهل بالثقافة اإلسالمية الذي حيول بني الغربيني وبني 
 وال شك أنه يقوم برسالته يف هذا الصدد ،الفهم الصحيح هلذه الثقافة واالستشراق

فة األدب مهما قيل عن بطء حتقيق هذه الرسالة وليس هناك من أمل يف أن تشيع معر
wاإلسالمي بني الشعوب الغربية شيوع أدب اليونان أو الرومان أو أن يقدر هذا 
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 ٨٣ حركة االستشراق

األدب تقديراً كامالً، وذلك فيما عدا بعض املؤلفات اليت يعرفها الغرب معرفة كاملة 
 ومع ذلك فإن كثرة ما يترجم ،هلا من قيمة مثل الشعر الصويف يف فارس ويدرك ما

القدمية تضع أمام املثقفني الغربيني فرصة مواتية للتعرف من هذه اآلداب اإلسالمية 
 من ىنعلى الثقافة اإلسالمية وتذوقها، كما أن حرص الغرب على زيادة ما يقت

 إىل جانب ما يف ،التحف اإلسالمية خري شاهد على انتشار املعرفة بالفنون اإلسالمية
ل هذا من القيمة ما ذلك من متكني مجهور غري املتخصصني من تذوقها وقد يكون لك

 أما ما هلذه ،ال ميكن إنكاره يف يئة اجلو املناسب لفهم الثقافة اإلسالمية فهماً سليماً
املعرفة من قيمة فأمر ال شك فيه، بعد أن متكن الدور اخلطري الذي قام به املستشرقون 

 .)١( من تغيري النظرة القدمية إىل اإلسالم وإبراز ما فيه من قيم ومبادئ
بدو لنا من كلمة جيب هذه أنه جتنب اإلجابة على الرغم من لباقة تصرفه وي

م وما يتعلق به ال من معرفة اإلساألصلي العقديفيها، إذ نرى أن هدف االستشراق 
هو مواجهته واستغالله، وذلك على الرغم من ظهور دراسات حديثة فيه حتاول 

 .)٢(لعلم وحدهمعرفة اإلسالم معرفة علمية تكاد تكون خالصة لوجه ا
 وخطره، فإننا نكتفي ذا القدر يومهما يكن من شأن هذا االجتاه االستشراق
 وذلك بعد أن أثبتنا وجوده وهدفه ،من الدراسة له ونترك حبثه تفصيالً لالحقني

وأشرنا إىل تأثريه وتأثره وتأكدنا من أمهيته وخطورته للفكر اإلسالمي وآدابه إذ أثار 
 بالغة اخلطورة منها صالحية الدين اإلسالمي عقيدة وشريعة،  من املعضالتاعديًد

 وبشرية القرآن وعالقته بالكتب بالوحيزلتها، وعالقة العقل ـوالعقلية العربية ومن
زلته، مث حضارة ـالسماوية األخرى وعلمية اإلسالم وخرافيته وشخصية الرسول ومن

يديولوجية اإلسالمية عامة اإلسالم ومكانتها مما تبني منه أمهية دارستنا هذه لأل
 .واأليديولوجية األدبية خاصة

 :العلمياالجتاه 
                                     

 ومستقبله ه حاضر جيب، الشرق األدىن بني٣٤٩ كويلرينج، الشرق األدىن ص )١(
 .٣٤٩ص

 جاك بريك، العرب تاريخ ومستقبل، مقدمة السري هاملتون جيب، تعريب وتعليق )٢(
w .١٩٧١ محاد، اهليئة املصرية العامة للتأليف والنشر مبصر يخري
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 حركة االستشراق٨٤ 

، فال نكاد نصادفه إال يف احلقب األخرية وإن ظهرت العلميأما االجتاه 
 إذ كانت األيديولوجية الكنسية تسيطر على ،براعيمه من وقت آلخر من قبل

ن لديه الفرصة املواتية االستشراق بقوة وحزم وتتعقب عناصره العلمية وهكذا مل تك
لينهج طريقاً علمياً إال بعد أن انفصل عن أيديولوجية الالهوت وكون ذاته وكيانه 
ولكن بعد أن ختلص االستشراق من سيطرة الكنيسة سيطرت عليه أيديولوجية 

 واستطاعت أن تسخره يف سبيلها وحتركه خلدمة أهدافها وتبعث به إىل ،االستعمار
 يكون احتالهلا هلذه البالد قائماً على معرفة كاملة جبميع لكيزوها  غيالبالد اليت تنو

 وتنشط حركة االستشراق عادة قبيل الغزو ،شئوا فيكون أرسخ قدماً وأثبت مقاماً
، وتظل حيناً من الدهر تقدم إىل املستعمر املعلومات التفصيلية عن حياة ياالستعمار

تعد الرسل والدعاة لينبثوا يف أحنائه الشرق وعقليته ومزاجه وعاداته وتقاليده و
 ولكن سرعان ما ساعدت )١(جتاراً ومبشرين وعلماء وجنوداً: وخيتلطوا بأهله

األيديولوجية اجلديدة على حتول حركة االستشراق إىل العلمية واملوضوعية 
 مما اضطر العلميوالتخصصية اليت أخذت تساير االجتاهات احلديثة مبناهج البحث 

 إىل أن ينظر إىل العامل بأسره نظرة عمادها املوضوعية والواقعية ستعمارياالاتمع 
وخاصة بعد أن ازدهرت املعاهد االستشراقية اليت فتحت نوافذ أوربا على خصائص 
الشرق وعامله، وإذن فالبد لنا أن نضع نصب أعيننا ما يعنيه هذا االنقالب، فلم تعد 

على خدمة التبشري بل ظهرت نزعة قوية أو دراسة اللغات واآلداب الشرقية مقصورة 
 العلميضعيفة إىل حترير هذه الدراسات من هذه األغراض واالجتاه ا إىل البحث 

املستقل الذي يتحرى دراسة اآلداب واألديان والكتب الدينية لذاا مستهدفاً املعرفة 
 أو مل الديينزعة يف حترير االستشراق من التعصب ـوحدها وسواء أجنحت هذه الن

 ، وما من شك يف أن ")٢(تنجح فاملهم هنا هو أن نسجل هذه الظاهرة اجلديدة اهلامة
 لالستشراق إذ قدمت للعناصر املتطلعة إىل العلميهذه الظاهرة قد دعمت االجتاه 
 فسنحت هلا حرية احلركة والتنقل يف العامل العريب ؛معرفة الشرق وآدابه فرصة عظيمة
                                     

 . مع التصرف٥٥، تراثنا بني ماض وحاضر ص نعبد الرمح عائشة )١(
w .١٥ق ص ايد اللبان، املرجع الساب  إبراهيم عبد)٢(
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 ٨٥ حركة االستشراق

 أينما ذهبت، وذللت عقباا مهما كانت وأتيح ألولئك بأسره، وقامت خبدمتها
العطشى علمياً احلصول على أكرب قدر ممكن من املخطوطات العربية اليت ساعدت 
هي األخرى على الوصول إىل معارف جديدة ال عن العقيدة اإلسالمية وشعوا 

لبحث فحسب، بل عن الشعوب أنفسها ومعضالا ومعلوماا، ومما الشك فيه أن ا
يف املخطوطات العربية مل يكن يستهدف الوقوف على صورة لإلسالم أو للعامل 
اإلسالمي، ولكنه كان يقصد احلصول على معرفة موضوعية ذه الدنيا، ولكن حبكم 
الظروف كان الباحث حيصل يف اية األمر على بعض املعلومات عن النظرة 

نه قد فرض عليه أن يغري نظرته إىل اإلسالمية هلذه املعرفة، ومن هنا أحس الغرب أ
الشرق ويتجرد قدر استطاعته من نزواته األيديولوجية واجتاهاته الفلسفية وآرائه 

 على وجه أكمل وأداء واجبه العلمي يتمكن من القيام بالبحث لكيالسياسية 
 على حنو أمسى، مما أدى إىل ظهور عناصر التخصص وموضوعية البحث، ياالجتماع
ت دراسات العربية خلدمة التبشري وتطورت يف القرن التاسع عشر لتخدم بدأ"وهكذا 
 وازدهرت يف القرن العشرين يف صورة أحباث عن اللهجات ، يف اللغةالعلميالبحث 

 .)١(وأطالس لغوية ودراسات عن الفصحى ومعاجم تدخل العربية طرفاً فيها
خذ منذ القرن  قد أاجلديوبناء على هذا ميكن القول بأن حبث االستشراق 

 مما أدى ؛ خيطو نسبياً خبطوات علمية املنهج وموضوعية الدرسيالتاسع عشر امليالد
إىل ظهور دراساته القيمة وآرائه البناءة على الرغم من عدم حترره متاماً من عناصره 

نستطيع أن جنزم استناداً "العقدية اليت ظلت تسيطر عليه حىت أيامنا هذه ومع ذلك 
يدينا من مؤلفات أولئك العلماء، بأن الدراسة اجلدية لنصوص اإلسالم إىل ما بني أ

زيه يف أسراره ومزاياه مل يبدأ إال منذ القرن التاسع ـوتعاليمه والبحث الدقيق الن
ق يعشر حني انتشرت الثقافة الشرقية يف أوربا وأخذ املستشرقون جيدون يف فتح مغال

بليون اليت فاقت أمهيتها العلمية أمهيتها الشرق وكشف ما فيه من كنوز، بعد محلة نا
 ." )٢(السياسية

                                     
 .٧١ ص ٦٦، اجتاهات املستشرقني جملة الة يونيو حجازي حممود )١(
w .٢٣ زكريا هاشم إبراهيم، املرجع السابق ص )٢(
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 حركة االستشراق٨٦ 

 لنا أن ندهش من ظهور هذا االجتاه يف هذا القرن بالذات حيث بدأ ينبغيوال 
تبادل البعثات العلمية بني الشرق والغرب، فسافر طالب الشرق إىل الغرب ليتعلموا 

 العلمية اليت اختصت فيه، وذهب بعض علماء العرب ليعلموا أبناء الغرب يف معاهده
 تزود لكينيت بتعليم اللغة العربية وهلجاا املختلفة، عبالدراسات العربية اإلسالمية و

 .أبناءها بسالح التعامل مع شعوب الشرق أكثر جدارة وأخطر نفوذاً
وقد حدث أن حركت األيديولوجية االستعمارية عناصر خمتلفة يف الغرب الزدياد 

ع نفوذها ومتكني سيطرا والتبشري بأيديولوجيتها، ولكن منفعتها فحسب، بل توسي
 .مهما كانت خطورة هذه الظواهر وشدا فإن العاملني قد استفادا منها فائدة عظيمة

 لإلسالم وشعوبه، والشرق بابتعاده عن العلميالغرب باقترابه إىل املفهوم 
 ظهرت االستعماريد ومع حركة امل، املفهوم اخلرايف للعلم وأمهيته حلياة اإلنسان

احلاجة والرغبة يف بعض الدول األوربية إىل إعداد نفر من أبنائها إعداداً لغوياً متيناً 
حىت يستطيعوا التعامل مع املستعمرات بلغاا وبلهجاا، وأدت املصاحل التجارية 
لبعض الدول األوربية مع العامل العريب إىل االهتمام باللهجات العربية احلديثة 

 العربية يأول مدرس شغل كرس) ١٨٢٩-١٧٨٤(تأليف فيها فكان إلياس بقطر ولل
، وكان حممد عياد ١٨٢٠ وبدأ عمله سنة ،العامية مبدرسة اللغات الشرقية بباريس

 يدرس العامية املصرية يف كلية اللغات الشرقية جبامعة بطرسربج اليت يالطنطاو
بتعليم العامية يف ) ١٨٨٧-١٨٠٥( وقام أمحد فارس الشدياق ،١٨٥٥أسست سنة 

واشتغل ميخائيل . ”١٨٥٦أصول اللغة العربية احملكية ط “اجلامعات الربيطانية فيها 
الرسالة التامة يف كالم العامة واملناهج “صباغ يف نفس العمل يف ستراسربج وصنف 

 . “)١(١٨٨٦ ط ،يف أصول الكالم الدارج
 القرن التاسع عشر أدت ومن هنا نرى أن التطورات اليت حدثت يف الغرب يف

 :إىل تطور بناء يف عامل االستشراق حيث يتضح
أن من أسباب االستعمار الغريب للشرق استشراق عدد ضخم من : أوالً

 .الغربيني واخنراطهم يف تعلم العربية يف هذا القرن
                                     

w .٦٨، املرجع السابق ص حجازي حممود )١(
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 ٨٧ حركة االستشراق

  يفأنه استعان حتقيقاً ملنفعته بأساتذته من العرب أنفسهم يف تعليم العربية: ثانياً
 .اهده مما أثر يف االستشراق ودفعه حنو موضوعية علمية ومنهجية حبتةمع

أن آداب الغرب قد تأثرت بساحرية الشرق وجاذبيته حىت اعترب الشرق : ثالثاً
 .مكاناً يبحث فيه عن الرومانسية العليا

 وإن االستشراقيية قد حتطمت نسبياً يف ميدان البحث تأن القيود الالهو: رابعاً
 .منبعاً رئيسياً لعملية التبشري باملسيحية يف العامل العريبظلت اليوم 
أن الغرب حاول االقتراب من فهم الفكر اإلسالمي وآدابه فهماً : خامساً

 .موضوعياً على الرغم من نزعته يف تقليل شأن كل حضارة سوى حضارته
ومما الشك فيه أن هذا كله قد رفع من شأن االستشراق وقيمته وميكن القول 

 وذلك على الرغم ،ن فائدته احلقيقية تكمن يف اجتاهه بالنسبة للفكر واألدب العريببأ
من االنتقادات اليت ميكن توجيهها إليه وقد كانت هذه الفترة فرصة عظيمة الزدهاره 

جاء القرن التاسع عشر باجتاهاته الثالثة "علمياً، ومنوه منهجياً وتقدمه موضوعياً وقد 
 "املترابطة
لغربية النفع اإلمربيالية املمتلئة احتقاراً لكل املدنيات األخرى والتعلق زعة اـالن
 الذي يتغىن بشرق ساحر يزيد بؤسه املتزايد من سحره والدراسة العميقة الروماين

غري أن هذا كله ... املتخصصة اليت ترتبط يف املقام األول بدراسة العصور اخليالية 
 فقد كان الشك العلمي،ا غري عادية للتقدم ليس سوى الوجه اآلخر ملقومات ومزاي

 إلقامة بناء جديد على قاعدة متينة، أما الضروريإزاء التركيبات الرباقة هو الشرط 
 فكان هو االنفصال احلاسم عن الالهوت الذي طغى على جو القرن الثاين طالشر

 إىل يم بتدريب ترامجه يف باريس وفيينا يرالعلميالثامن عشر، فقد أدى االنشغال 
إجياد تعاليم متحررة من أغالل الالهوت وعلى ضوء هذه التعاليم اليت بعثتها احلماسة 
 يالثورية الفرنسية قدمت مدرسة اللغات الشرقية يف باريس وعلى رأسها سلفستر د

 وكان ، املتزمت منوذجاً ملؤسسة استشراق علمية وعلمانية يف نفس الوقتيساس
 أوالً على يد هؤالء، ويف املقام األول على يد لماينالعالبد أن يتحرر االستشراق 

ابن األكادميية الشرقية يف فيينا ) ١٨٦٥-١٧٧٤( جوزف فون هامر بورجستال
w وكان هو مؤسس أول جملة ،الذي مل يكن له نظري يف نشر املعلومات عن الشرق
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 حركة االستشراق٨٨ 

اب ا كل املستشرقني األوربيني ورجال اآلدهاشترك يف حترير... استشراق متخصصة 
 .)١( واحلاضرباملاضيالشرقيني الذين يقامسونه اهتمامه 

 قد قفز بدراساته إىل آفاق العلميكل هذا يدل على أن االستشراق باجتاهه 
واسعة املدى إذ أضحى بعد أن كان مسخراً للتبشري ومنحصراً على رجال الالهوت 

 علمي ذا منهج  جديداً جعله علماً مستقالًاًءدون األوساط املثقفة األخرى يلبس رد
 دراسة موضوعية بقدر اإلمكان والتجرد من وآداايهدف إىل دراسة لغات الشرق 

زوات الذاتية واألحكام السالفة، ولذلك كله مل ينهج االستشراق اجتاهاً علمياً ـالن
إال عندما تأكد استعداد الناس لالنصراف عن اآلراء السابقة وعن كل لون من ألوان 

وليس من املمكن حتديد الفترة اليت بدأ فيها مثل هذا االجتاه  ... الذايتاالنعكاس 
 "منتصف القرن التاسع عشر"نه إاجلديد على وجه الدقة، فإذا قلنا بقصد التبسيط 

 ذا فقط أن الصفة العلمية باملعىن احلديث ظهرت يف هذا الوقت بوضوح فإننا نعين
 املوضوعات فهماً موضوعياً كانت  قبل، ولكن النية املتجهة إىل فهمذيأكثر من 

 وكانت أوضح ما ،موجودة قبل ذلك بكثري وجوداً ميكن إثباته باألدلة والشواهد
تكون يف جمال الدراسات اللغوية ودراسات اللغة العربية خاصة باملعىن الضيق هلذا 

 .")٢(..اإلطالق
  االستشراقتدراساولقد قام أصحاب هذا االجتاه جبهد جبار يف تطوير 

ودفعوها إىل األمام ونشروا كثرياً من البحوث يف شىت قضايا اإلسالم واللغة العربية 
وآداا وحققوا املخطوطات وجروا وراءها وكتبوا املؤلفات وحبثوا املوضوعات اليت 

 ونظم معيشتها، ووقائع ،تتعلق بالعلوم اإلسالمية والعربية وآداا وآمال شعوا
حنن معشر املستشرقني، عندما " وحلول مشاكلها وهكذا تارخيها ومواجهة صعوباا

 نربهن لكينقوم اليوم بدراسات يف العلوم العربية والعلوم اإلسالمية ال نقوم ا فقط 
على ضعة العامل العريب اإلسالمي، بل على العكس، حنن نربهن على تقديرنا اخلاص 

                                     
 وكانت هذه اجلملة تسمى ٧٢/٧٣رودنسون، املرجع السابق ص.  م)١(

Fuvdereruben de griets م١٨١٨-١٨٠٩ وكانت تظهر من عام. 
w .١٧بارت، املرجع السابق ص .  ر)٢(
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 ٨٩ حركة االستشراق

، " عنه األدب العريب كتابةللعامل الذي ميثله اإلسالم ومظاهره املختلفة والذي عرب
ومع ذلك مل يستطيعوا أن يتجنبوا كل األخطاء ويتجردوا كلية من نزوات الذات، 

 بارت نفسه كما يوقد اعترف بذلك كثري من أصحاب االستشراق ومن بينهم رود
ربهنة على تقديرهم اخلاص للعامل الذي ميثله اإلسالم ليست يف التبني آنفاً، إذ 
 هلذا العامل نفسه، غري أنه مما الشك واملوضوعي العلميلى التقدير مستوى الربهنة ع

ولكن ال يشك كثرياً أيضاً يف أن الوصول إىل هذا ، فيه أن تقدماً ما قد حدث حقاً
 خطر من الدارسني املعاصرين لإلسالم، سواء منهم من ذياهلدف مل يتحقق لعدد 

تنقسم بطبيعتها إىل قسمني  ربه أو من ال يزال على قيد احلياة، وجهودهم لقي
ولكن ميكن أن نقرر هنا على ... نشر النصوص والدراسات التحليلية : متميزين

كانت أقل عمقاً يف دراسات ... سبيل اإلمجال أن النظرة العلمية للدارسني لإلسالم 
هؤالء منها يف نشرهم للنصوص، وال تعوزنا الشواهد على قصور التمييز بالنسبة 

اآلراء اخلاطئة عن "عض النصوص، حيث كان املوضوع خيضع لألهواء لنشر ترمجة ب
، وهذا دليل قاطع آخر على ")١(اإلسالم اليت ال تزال عالقة بعقول الباحثني الغربيني

أن املستشرقني حىت أولئك الذين حياولون بكل ما يف وسعهم أن يكونوا موضوعيني 
كام سالفة عن اإلسالم وآدابه مل يستطيعوا جتنب االنزالق إىل نزوات ذاتية وأح

 .ترسبت يف عقوهلم خالل قرون مضت وأحداث وقعت بني الشرق والغرب
: ومن هنا جند أنه من الصعوبة مبكان أن نفصل فصالً حامساً بني االجتاهني

 حىت يومنا هذا على الرغم من الثاين، حيث ظل األول يسيطر على والعلمي العقدي
لبحوث من مرحلة احلكم السريع اخلطري الذي يعتمد يف كل احلاالت تطورت ا“أنه 

 إىل مرحلة ناضجة تبني لنا السطحيعلى احلماسة واالنفعال والنظرة العاجلة والفهم 
 حىت نتفهم افيها مدى الصعوبات اليت جيب تذليلها، واألعمال اليت جيب القيام ،

ن ما هو ملقى على حضارة الشرق املسلم تفهماً كامالً، واملستشرقون اليوم يدركو
كواهلهم من تبعات قبل أن يصلوا إىل مثل هذا الفهم الكامل للحضارة اإلسالمية 
والبد لنا هنا برغم ذلك من اإلشارة لظاهرة جديدة يف الدراسات الشرقية هلا أمهيتها 

                                     
w .٥٨٧/٨٨٨ حممد البهي، املرجع السابق ملحقات ص )١(
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 حركة االستشراق٩٠ 

القصوى وهي التعاون بني الشرقيني واملستشرقني الغربيني يف حتمل هذه التبعات 
ر هذا التعاون مبظهر املنافسة والتسابق وهو مظهر إذا عيب يف غري وكثرياً ما يظه

ميادين املعرفة، فهو يف هذه امليادين خري ضمان للتقدم، وتوضيح ما يستشكل من 
 ."فروض ونظريات 

 لالستشراق مل يزل يف العلميوجدير بنا يف هذا املقام أن نشري إىل أن االجتاه 
إىل العامل من دراسات قيمة وحبوث نفيسة، إذ جيب بداية طريقه، على الرغم مما قدم 

يديولوجية حنو الشرق األعليه أن يقوم بثورة منهجية خطرية ليحرر نفسه من عقدة 
عامة، واإلسالم وشعوبه خاصة ويتجنب أي نوع من االنعكاسات الذاتية واألحكام 

سالم وآدابه وأن السابقة، وعليه أن يتجرد من الذاتية األيديولوجية العدائية حنو اإل
يلبس رداء اإلنسان اإلسالمي مث يبحث يف اإلسالم وعقيدته، وحضارته وآدابه، 

 وسيتجنب ،وعندئذ فقط سيتمكن من الوصول إىل نظريات ذات قيمة علمية عظيمة
 واملشاحنات الفكرية، وسيصبح أداة للتعاون واملساعدة للعامل الفعليأمر الصراع 

 الطريق يعد وعراً شاقاً لالستشراق بل رمبا يبدو الذي يبحث عنه، غري أن هذا
مستحيالً بالنسبة له، إذ أصبح من الصعب عليه أن يقوم اآلن بأية خطوة ثورية 

 للمستشرقني ودراسام، يوال نريد أن ندع"منهجية يف ظالل ظروف العامل احلالية، 
سباب اليت تفرق أكثر مما هلم فهم ال يزالون عاجزون عن حتطيم احلواجز، وإزالة األ

بني الشرق والغرب، ويف رأي عدد قليل من العلماء الذين يشتغلون بالدراسات 
الشرقية من أبناء الغرب، أم يسريون سرياً بطيئاً متعثراً، إذا قيس ما يفعلونه مبا 

 .")١(ينتظرهم من واجبات ضخمة
 وقعت وال شك أن التطورات اليت حدثت يف العامل اإلسالمي والثورات اليت

 املعوقات والقيام يفيه كفيلة بأن تدفع ذا االجتاه إىل آفاق جديدة متكنه من ختط
 وإذا أراد االستشراق أن يلعب دوراً فعاالً ،بإصالح بعض مفاهيمه إن مل يكن كلها

 وقد آن األوان لذلك، -يف ميادين العلوم، وخاصة العلوم اإلنسانية، فعليه أن يدرك
تعتمد اآلن على ما فيها من مشاحنات وانفعاالت، بل على ما أن قيمة دراساته ال 

                                     
w .٣٤٨/٣٤٩ كويلرينج، املرجع السابق ص )١(
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 ٩١ حركة االستشراق

موضوعية ومن هنا ترى أن أمامه، لو سار على و يةفيها من صدق، وإخالص ومنهج
هذا النهج إمكانيات ضخمة للتقدم واالزدهار وعلى هذا األساس تراودنا آمال عظام 

يولوجيات املعادية يف أن يتقدم االستشراق جبرأة وإصرار ليتحرر من رواسب األيد
أعمق دراسة مما و يقدم إىل العامل بأسره حبوثاً أكثر فائدة، وأعلى قيمة، كيلإلسالم 

مرحلة "بارت من أنه قد وصل إىل . قدمه إليه حىت اآلن، وعلى عكس ما يرى ر
 ." ...التارخيي إىل علم قائم على النقد النهائيالتحول 

 . يزال شاقاً طويالًوحنن نرى أن أمام االستشراق طريقاً ال
 املفيد العلميوعلى كل حال لسنا من أولئك الذين ينشدون اية هذا النشاط 

على الرغم من أخطائه وخطورته وهجومه على عقليات، ودفاعه عن أخرى وتقليله 
من شأن شعب، ورفع شأن شعب آخر، وإمنا حنن من أولئك الذين يطالبون بدعمه 

 ودراسته حىت تكون ممارسته للدراسات هشته أساليبوتوجيهه ونقده وحتليله ومناق
 .الشرقية عامة والدراسات اإلسالمية خاصة أكثر خصوبة وموضوعية، وأعظم فائدة

وأخرياً البد لنا من اإلشارة جبهود أصحاب هذا االجتاه من املستشرقني خمتلفي 
لعربية إىل  والذين اهتموا بنشر املخطوطات وحتقيقها وترمجة املؤلفات ا،اجلنسيات

لغام وتقدميها إىل شعوم وإصدار موسوعات علمية جليلة حافلة بالتراث العريب 
 . ال تقع حتت حصرا ثانياً فوائًدالشرقي أوالً والعامل األوريبواإلسالمي، أفادت العامل 

وحنن مدينون بالفضل لكثري من أعالم املستعربني الذين عنوا بنشر أمهات 
ا هلا الفهارس القيمة، عن كفاية وبراعة ولوال علمهم العظيم الكتب العربية ووضعو

 .)١(لظللنا إىل اليوم جنهل كثرياً من مدنية أسالفنا
وال يضرينا أن يكون هؤالء يضمرون يف أعماقهم العداوة لإلسالم والعرب مما 
 لواأدى م إىل كثري من الشطط والبعد عن احلقيقة واإلنصاف، وحسبنا أم تناو

 كثري منه يا بالكشف واجلمع والصون والتقومي والفهرسة، ولوال جهودهم لبقتراثن
 ولكنهم بذلوا جهوداً جبارة يف ،مطموراً بني جدران املكتبات واملتاحف واجلمعيات

دراسته وحتقيقه ونشره وترمجته والتصنيف فيه وحبثوا نشأته وتطوره ومصادره وآثاره 
                                     

w .١٩٢٨ سبتمرب ١٥، السياسة األسبوعية ي حممد كرد عل)١(
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 حركة االستشراق٩٢ 

ه مواهبهم ومناهجهم وعبقريتهم وأنشأوا لنشره ووازنوا بينه وبني غريه، واقفني علي
املعاهد واملطابع واالت ودوائر املعارف واملؤمترات، حىت بلغوا فيه منذ مئات 

م والشمول والطرافة لالسنني، ويف شىت البلدان، وبسائر اللغات مبلغاً عظيماً من الع
نه، وقد عرف  ال ينفصل عن تراثنا وال تؤرخ حضارتنا السالفة بدوءوأصبح كجز

الغرب منه أصالتنا، كما استفدنا يف العصر احلديث علوماً وآداباً وفنوناً ألفها هؤالء 
 .بلغات الغرب وكثري منها مستمد من الثقافة العربية القدمية

 :خصائص االستشراق -٥
جيدر بنا اآلن أن نشري إىل خصائص االستشراق اليت ميكن إجيازها يف عدة 

 :نقاط منها
 بذوره األوىل يف كنف اليونان القدامى قبل امليالد بعدة قرون ظهرت -١

وبعده لفترة قصرية وميكن اعتبار هرودوت وتيوفراست واسترابون وبلني وغريهم من 
 .رواده األوائل

 حيث كان يولد يف أحضان األندلس اإلسالمية يف القرن الثامن امليالد -٢
 .اإلسالم القوة الدافعة له

ويلة يف كنف األيديولوجية الكنسية اليت كانت ترعاه عاش قروناً ط -٣
وتوجهه وال تزال تقوم بذلك حىت اآلن إذ كان مصدراً لألفكار وكانت هي املنفذة 

 .هلا
 وقام حبركات ،لعب دوراً بارزاً يف بناء نظرية األيديولوجية االستعمارية -٤

 .ا وحضارا وآداامريبة دف إىل زعزعة الثقة بشعوب البالد املستعمرة وبدينه
 .التكوين والتقدم واالنطالق: مر يف تارخيه الطويل بأطوار ثالثة هي -٥
أمثر نشاطه دراسات وحبوثاً واهتمامات واكتشافات دفعت إىل ضرورة  -٦

 .متابعة البحث فيه
كان تارخيه حافالً باجتاهات خمتلفة ميكن تقسيمها إىل اجتاهني رئيسيني  -٧

 وذلك ملا فيهما من مشول اجلدل وموضوعية العملي واالجتاه ديالعقاالجتاه : مها
 .الدراسة
wحبث يف كل ما يتعلق بلغات الشرق وآدابه، واهتم بكل ما فيه من عادات  -٨
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 ٩٣ حركة االستشراق

 .وتقاليد واجتاهات وأجناس وقوميات وأفكار
ات وأكادمييات وفتح معاهد وكليات ونشر جمالت ومؤلفات، يأنشأ مجع -٩

 .مترات واقترح حلوالً وعاجل مشكالت وخلق أخرىوأعد مطابع وعقد مؤ
نظر يف املخطوطات وحقق أعداداً هائلة منها وساعده على ذلك عوامل  -١٠

عديدة منها وجود آالف من املخطوطات العربية يف مكتبات أوربا نقلت إليها يف 
ظروف خمتلفة مثل احلروب الصليبية وحمنة العرب يف األندلس واحلملة الفرنسية 

 .ريهاوغ
قام أصحابه برحالت وجوالت أدت إىل زيادة معرفة الغرب بالشرق  -١١

 .وما بينهما من عالقات ومفارقات وتأثري وتأثر وجدل ومناقشات ومشاحنات
 وتبعته مؤمترات ١٨٧٣عقد مؤمترات عديدة كان أوهلا يف باريس سنة  -١٢

زة فتح اهللا،  ومحي فكرعبد اهللاأخرى، ومن أوائل من حضرها من علماء العرب 
 سنة  وغريهم، وكان آخرها يف سيديناخلالدي روحي ناصف، وحممد وحفين
 . وحضره من علماء العرب إبراهيم مدكور١٩٧١

قام بتنظيم الكتب العربية اليت توجد يف مكتبات أوربا ووضع هلا  -١٣
 .الفهارس وسهل الرجوع إليها

أصحابه أكثر من لغة ساعده يف أداء مهمته عوامل عديدة منها معرفة  -١٤
 .ومساعدة حكومام هلم أدبياً ومادياً مث سعة ثقافتهم ومواصلة دراستهم جبد ومثابرة

لعب دوراً بارزاً يف التعريف بالفكر اإلسالمي عامة وآدابه خاصة  -١٥
 . وآدابهالعامليزلتهما معاً بني الفكر ـوتقدير من
 ، بالتوسع والغزارةه وامتازت دراسات،رسم لنفسه منهجاً مستقالً -١٦

 .وب يف عمله وحبثهءوأعطى أصحابه مثاالً ملا ميكن أن يصل إليه اإلنسان الد
أثار قضايا علمية ومعضالت فلسفية ومشاكل اجتماعية وخالفات  -١٧

قومية مما أدى أحياناً إىل اصطدامات فكرية ومناقشات حامية بني علمائه وعلماء 
 .الغرب

 م جند فريقاً منه،ئه يف موضوعات بعينهاختصص كل فريق من علما -١٨
w .يبحث يف مسألة وآخر يف أخرى وهكذا
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 حركة االستشراق٩٤ 

نشط يف دراساته وحبوثه العربية واإلسالمية بدرجة يستحيل لفرد ورمبا  -١٩
) الفهرس اإلسالمي(جلمع أن حييط بكل ميادينها إحاطة علمية شاملة، ويكفي 

سالمية العربية اليت نشرت وحده دليالً على ذلك، إذ يضم قائمة بالدراسات اإل
 وهو ١٩٦٠، ١٩٠٦ ما بني ترةباالت غري ما نشر على كتب ومؤلفات يف الف

 عنوان، وإذا أضفنا إىل ذلك الدراسات اليت نشرت يف االت ٣٥,٠٠٠يربو على 
 هلذه ي واليت مل حيصها أحد حىت اآلن فإن اموع الكل١٩٧٠-١٩٦٠يف الفترة من 

 .مخسني ألفاًالبحوث يزيد على 
من هنا ميكن أن نتصور الصعوبات اليت واجهها االستشراق نفسه  -٢٠

فمن ذا الذي يستطيع ": والباحث فيه كذلك ولعل بارت يكون حمقاً حني يقول
اإلحاطة مبادة يف هذا اليم ليس أمام العلماء من حل سوى اختيار طائفة حمدودة من 

 وتركيز ،وعات العلم والبحث املتشعبةاملوضوعات من بني الكمية اهلائلة من موض
نها، والرضا فيما عدا ذلك بفكرة إمجالية عامة عن العلم يالبحث اخلاص على نقط بع

 .)١(" يف جمموعه
اهتم االستشراق بالعامل اإلسالمي اهتماماً بالغاً وجعله قدمياً وحديثاً  -٢١

ة بتكمن فيه، وصال وذلك ملا له من مركز سام وقوة روحية ؛ركيزة حبوثه وعنايته
 يقظة واعية من الباحث يأيديولوجية يف مواجهة التيارات اهلدامة احلديثة مما يستدع

املسلم عند البحث يف هذا اال حيث يعترب منفذاً فريداً النطالقة اإلسالم إىل آفاق 
العامل اإلسالمي “الغرب على الرغم من حماوالت التشكيك يف قيمته وقوته، إذ 

 أن تكون عالقات املسلمني يقتضيلعصر احلديث مكانة دولية هامة وهذا يشغل يف ا
 تكون تلك ااالت ولكيوثيقة بالتيارات الفكرية واالجتماعية واالقتصادية يف العامل 

إلسالم مفهوماً صحيحاً يف العامل الذي ال يدين به لالفكرية منجزة جيب أن يكون 
 الذي تسلكه املبادئ اإلسالمية للتغلغل يف وملا كان املستشرقون هم الطريق الوحيد

العامل الغريب فالبد إذن من دراسة ما يكتبه هؤالء املستشرقون ووضعه يف امليزان، فقد 
 فتكون األحكام اليت يصدرها ؛تكون الصور اليت يربزها هؤالء عن اإلسالم مشوهة

                                     
w .٧٥بارت، املرجع السابق ص .  ر)١(
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 ٩٥ حركة االستشراق

يه إىل نتائج  هذا الفهم اخلاطئ والزيف والتشويالغرب مشوهة ومزيفة أيضاً ويؤد
 وذلك أمر واملسيحياإلسالمي : وخيمة جداً يتبعها اتساع شقة اخلالف بني العاملني

جيب تفاديه وجتنبه والعمل على خلق ظروف مواتية للتعاون بينهما وليس هناك 
وسيلة لبلوغ هذه الغاية أفضل من البحث العلمي الدقيق الذي ينشد الوصول إىل 

 ")١(احلقيقة وحدها
 لو ألقى املرء نظرة شاملة إىل االستشراق ودراساته اإلسالمية والعربية وأخرياً

كل دراسة يف هذا امليدان هي يف حقيقتها جزء " :نإ )بارت. ر(ميكنه أن يقول مع 
صغري أو ضئيل من كل كبري وال سبيل إىل بلوغه بل إىل االقتراب منه يف أحسن 

 ."األحوال إال خبطى صغرية
 دليالً على ما قام به االستشراق حىت اآلن وما جيب أن ونعتقد أن ذلك يكفي

 .يقوم به بعد ذلك
 حركة االستشراق بدوافعها ونشأا وأطوارها واجتاهاا ذيوبعد فها هي 

وخصائصها وهي حركة يتسع نطاقها مع األيام وتتشعب فروعها مع السنني وتتعمق 
تشرقني خالل العصور  وقد ساهم يف حياا آالف من املس،جذورها مع القرون

 وينشرون النتائج اليت توصلوا ،املتوالية، يبحثون يف ميداا بنهم وشغف وأطماع
 واألسفار اليت ترمجوها واملناقشات اليت أثاروها، ،إليها، واملخطوطات اليت حققوها

 وقد كانت كلها نتيجة للصراع العنيف بني ،واملعضالت اليت عاجلوها ودرسوها
لذي شاركت فيه بكل ما هلا من حيوية يف الفكر وولوع بالبحث الشرق والغرب ا

ورغبة يف البلوغ إىل النتائج واضحة، وقضايا صحيحة فأثرت فلسفتها يف اجتاهات 
 .الفكر العريب اإلسالمي احلديث وآدابه مما يستلزم حبثها ودراستها ومواجهتها

اع بعلوم العرب أن االستشراق مل يبق حمصوراً يف دائرة االنتف" اجلليومن 
ومدنية الشرق، وإمنا خرج عنها إىل أغراض جتارية أو استعمارية أو دينية فأقبلت 
األمم األوربية القوية حبكم هذه الدوافع تتنافس يف تعرف الشرق وارتياد أقطاره 

                                     
w .١٨، املرجع السابق ص السوسي مربوك )١(
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 حركة االستشراق٩٦ 

وكشف آثاره وفتح كنوزه وإحياء أدبه وطبع كتبه وإبراز فنه، مث صار االستشراق 
يطلب به الوقوف على لغات الشرق ميتها وحيها، واالطالع املباشر فناً قائماً بنفسه 
 ويف سبيل ذلك أسسوا املطابع وأنشأوا املكتبات وألفوا اجلمعيات ؛على آداا وفنوا

وأقاموا املؤمترات وأصدروا االت ومجعوا املخطوطات ونشروا نفائس الكتب 
 واملوضوعات واألمكنة مث كتبوا وعلقوا عليها وذيلوها بالفهارس املختلفة لألمساء

البحوث القيمة يف حتقيق األلفاظ وحتري األصول وتصحيح األخطاء وكشف اهول 
 احلديث فكانوا يف ذلك قدوة املنطقيعلى األسلوب العلمي الصحيح واملنهاج 

 ي األدب من العرب يف حتضري املادة وتنظيم البحث، وتوخومؤرخي اللغة ملعلمي
 .")١(ع الفرويصواب، وتقص اليالدقة وحتر
 دراسة االستشراق وعالقاته بالتيارات يقتضيد فقد اتضح اآلن أن البحث عوب

 . تكون دراسة فلسفته فيما بعد أكثر عمقاً ومشوالًلكياملعادية للعامل العريب وذلك 

                                     
w .٢٥ ط ٥١٣/٥١٤محد حسن الزيات، تاريخ األدب العريب ص  أ)١(
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 عناية االستشراق٩٨ 

ر احلديثة أمم تركت تراثاً عظيماً ظل و قبل العصمليوجد بني شعوب العا
 للقادمني الطريق للسري قدماً، وبقي معيناً ال ينضب تستمد منه يضيءنرباساً منرياً 

 وال يزول، بل ينمو ويتكاثر، ىن معارفها، فكان عمالً حضارياً ال يفىالشعوب األخر
 معارف ثابتة يقال هلا ىلإفتتوالد منه خالل العصور أفكار خالقة جديدة تستحيل 

التراث، الذي يتوارثه اخللف عن السلف، ويتداوله األفراد واجلماعات، تلكم هي 
 وشعوب الشرق األدىن وشعوب البحر املتوسط إذ نضجت ىشعوب الشرق األقص
ها، فأسدت كل منها بتجربتها البشرية اخلاصة ا، خرياً إىل عقليتها قبل غري

اإلنسانية مجعاء، مما يدل على أن أفذاذها األجالء قد سبقوا غريهم وختطوا املوانع 
وتشمل "حداها عن األخرى، إوالعقبات وابتدعوا ثقافات وابتكروا مدنيات ختتلف 

والنظم الدينية واخللقية والسياسية جمموعة متكاملة من املعارف االجتماعية والقانونية 
 الشعب من ىوالصناعية والتجارية والفنون واآلداب والفلسفة اليت متثل ما جتمع لد

القيم الدينية واخللقية واالقتصادية ونظرته العقلية للحياة ومعتقداته الشخصية مما 
، ")١(مع خريه وخري اتىلإيتصل حبياته ومصريه ومعايريه يف السلوك الذي يؤدي 

 .)٢(ومن هذا كله جاءت عناية االستشراق بتراث الشرق العظيم
 : عناية االستشراق بتراث الشرق-١

ويؤكد التاريخ أن مدنيات الشعوب املذكورة قد سبقت غريها بآالف من 
السنني، ويشهد هو نفسه أن فجر احلضارة اإلنسانية بأسرها قد بزغ من الشرق 

 يزيد وتشري الدراسات األخرية إىل أن موطن األدىن منذ مخسة آالف سنة أو
اضع اجلنس البشري و مىاحلضارات األصلي هو بالد العرب اليت تعترب حبث إحد

ة يلاالعظيمة، حيث اندفعت سالالت عديدة من شعوا حنو الشمال يف فترات متو
 بعد كوارث بالغة اخلطورة، وحيثما كانت اللقاءات واهلجرات والتأثريات والتأثرات

                                     
 اخلشاب حيىي ترمجة زكي سوس مراجعة ١/١٥دي بورج، تراث العامل القدمي، . ج. و)١((

 .١٩٦٧وصقر خفاجة، دار الكرنك للنشر والطبع والتوزيع 
 وما بعدها ترمجة حممد خريت، املطبعة ٩ جوستاف لوبون، حضارة بابل وآشور، ص )٢(

 أمهية عناية الغرب بتراث الشرق وما ىلإ الذي أشار ى قدم له سالمة موس١٩٤٧العصرية 
w .يترتب على ذلك من تقدم وضة وازدهار
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 ٩٩ عناية االستشراق

كان تعاقب الثقافات وأخذ بعض "وتبادل األفكار ووقوع املصادمات اليت البد منها 
ليونانية أخذت عن اوم شك يف أن الثقافة يلا ومل يبق ،الشعوب من بعضها اآلخر

 إىل وحنن ندرك أن الثقافة متت بنسب ،الثقافات الشرقية وخباصة املصرية واهلندية
قد أثرت بدورها تأثرياً واضحاً يف الثقافة الالتينية بعض الثقافات الغربية والشرقية، و

وامتد أثرها إىل النهضة األوربية والثقافات املعاصرة متعاونة ومتضافرة يغذي بعضها 
وسارعت   وال يكاد يظهر يف لغة حية حبث قيم أو أدب سام إال،بعضاً دون انقطاع

انية ذات موارد متعددة بني اللغات األخرى إىل ترمجته واإلفادة منه، فالثقافة اإلنس
شرقية وغربية، وما أشبهها بنهر جار تصب فيه فروع خمتلفة، وهو يف جمراه يغذي 
آفاقاً جديدة، ويبعث طاقات شابة، وحترص احلضارات املختلفة على تعرف أجماد 

، وقد عين قدمياً ")١(املاضي واألخذ عنها بصرف النظر عن أصوهلا ومصادرها
وبلين وغريهم بتسجيل هذه الظواهر ودراسة أسباا ومسبباا هرودوت وأسترابون 

 وجنحوا جناحاً كبرياً ويبدو أن البحث يف التراث قد توقف عدة قرون بعدهم حىت
اندفع العرب بإسالمهم وتأسيس دولتهم إذ أنشأوا فيها املراكز الدراسية واملعاهد 

سجلون التراث ويترمجون  وشرعوا يدرسون الثقافات وي،العلمية والدور احلكومية
اقرأ باسم ربك األعمال ويكرمون من معارف اإلنسانية مجيعاً تنفيذاً ألمر القرآن 

" طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة" واتباعاً لألمر احملمدي الذي خلق
فاهتموا بتراث شعوب الشرق األدىن املتحضرة، وتراث شعوب البحر املتوسط 

كان العقل  وهكذا،  اإلنسانية كلهاىلإ ليس بعده خري ك خرياًاملتفلسفة فأسدوا بذل
لكل ألوان الثقافات العاملية، فعين بالتراث اإليراين والتراث اهلندي مستوعباً العريب 

وناين، اليوتراث حضارات قدمية كثرية إىل جانب دوره العظيم هذا يف دراسة الفكر 
 يقف يف سبيله أي تزمت وال  والشيءوكان هذا التفتح الواسع الذي ال حيده 

تعصب وال ضيق نظر هو العامل األكرب يف ازدهار احلضارة العربية اإلسالمية هذا 
 ولو أننا رجعنا إىل تراثنا ،االزدهار الشامل الرائع الذي أضاء العامل يف العصر الوسيط

اضر املاضي وجعلناه منهجاً ومبدأ الستعدنا هذه املكانة يف الفكر اإلنساين يف احل
                                     

w .٧ إبراهيم بيومي مدكور، الفلسفة اإلسالمية، التراث العريب ص )١(
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 عناية االستشراق١٠٠ 

 .)٢(واملستقبل
وبعد أن التقت شعوب الغرب املتخلفة بالعرب وتعلمت منهم وحتضرت يف 
ظالهلم، وتثقفت يف معاهدهم وترقت على أيدي أساتذم ظهرت كما اتضح آنفاً، 

 دراسة حيام وما يتعلق م يءحركة االستشراق اليت استهدفت أوالً وقبل كل ش
 إذا ما ترعرعت وتطورت رة وأدب حىتمن دين وتراث وعلوم وفنون، وحضا

شرعت تبحث عالوة على ذلك تراث الثقافات القدمية وما بينها من اتفاق واختالف 
، ىوعطاء، فتأثروا ا تأثراً كبرياً مث بدأوا يدرسون تراث األديان الثالثة الكرب

 وامتد نشاطهم إىل تراث مصر ،ونان والروماناليواشتدت عنايتهم بتراث الفرس و
واهلند والصني ومشلت دراستها منطقة الشرق بأسرها مما تبني جلياً يف مؤمترات 

 مؤمتره األخري  حىت١٨٧٣االستشراق منذ مؤمتره األول الذي انعقد يف أوربا عام 
هيئة علمية متشعبة األطراف متعددة " وهو ١٩٧١ عام استرالياالذي انعقد يف 

القدمي واملتوسط احلديث : ها الطويل باحلضارات الشرقية يف تارخيتعىناجلوانب 
واملعاصر، وتعاجل املظاهر املختلفة هلذه احلضارات عند تفاصيله وجزئياته، فتعرض 
لليهودية والنصرانية واإلسالم كما تعرض للربمهية والبوذية، وتبحث عن أصول 

تية، اللغات الشرقية كاملصرية والفينيقية، واحلبشية واآلرامية والسريانية والسنسكري
 كاألردية والفارسية والتركية ومتنح العربية قسطاً ى وتتبع تطور لغات أخر،والصينية

 وتكشف عن أصول الفلك والتنجيم والسحر والشعوذة، اغري قليل من عنايته
 عن علوم الشرق ىوتتعمق يف دراسة احلفريات والكشوف األثرية املختلفة، وتتحر

ومن هنا  " )١( أثر يف علوم الغرب وفلسفته وتبني ما كان هلا منىلوصناعته األو
يتضح جلياً أن فلسفة االستشراق باهتمامها الواسع تنشد اإلحاطة الشاملة بروح 

 ،مجعهاأ آفاقها الفكرية إليضاح رؤيتها بالتجربة البشرية باقرتالشرق الكلية واخ
ث يف ولذلك كله كان اهتمامها بالتراث الشرقي بأسره ومقارنة بعضه ببعض والبح

                                     
 .١١٣/١١٤ عبدالرمحن بدوي، دور العرب يف تكوين الفكر األوريب ص )١(
 الثامن والعشرين الفكر املعاصر،  إبراهيم بيومي مدكور، مؤمتر املستشرقني يف دور انعقاده)٢(
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 ١٠١ عناية االستشراق

 .أخذه وعطائه
 : عناية االستشراق بالتراث العريب اإلسالمي-٢

وعلى الرغم من اهتمام االستشراق البالغ بكل ما يتصل بالشرق وآدابه 
وعنايته بتراث اهلند والصني وبابل وآشور ومصر الفرعونية وغريها من حضارات 

حلصر، فإن عنايته على سبيل املثال ال ا" تراث فارس"الشرق القدمية واحلديثة مثل 
بالتراث العريب اإلسالمي وحضارته قد فاقت كل اجلهود اليت قدمها االستشراق 

الثقافة العربية تعرب عن الوجه األساسي لعصر " ألن ؛الختراق أفق الشرق الفكري
النهضة وهو الوجه اإلنساين وتبدو الوحدة العربية يف ذلك احلني كرباط يربط بني 

 إىل سنة ٧٠٠ وخالل مخسمائة عام من سنة ،ضارة احلديثةالثقافة القدمية واحل
وقد بعث الفتح العريب احلياة ..  سيطر اإلسالم بقوته وعلمه وتفوق حضارته ١٢٠٠

 الذي تركته أوربا يندثر ومل تستطع استعادته يينه العلم اهلللييف الغرب حني أعاد إ
رهاب وينظر يف قلق صويف ويف العام األلف تقريباً وكان الغرب املسيحي يعاين اإل

يف هذا الوقت مل تكتف الشعوب العربية ببعث الثقافة القدمية بل " اية العامل"
والبد من االعتراف هنا بأن "  )١(أسهمت بنصيب ملموس خالق يف الثقافة العاملية

 ونان وغريهم قد قاموا باالكتشافات العلمية والفنية معاً قبل امليالد ولكنهم ملاليأفذاذ 
ينجحوا يف التغيري اجلذري للعامل ودفعه إىل األمام حنو رؤية للكون أمشل وفهم 

انتشار العبودية كان عقبة أمام التكتيك العلمي يف إحداث تغري "، إذ ىلإلنسانية أمس
" )٢(لينية يف خلق حضارة جديدةيوهكذا فشلت الثقافة اهل..جذري للحياة االقتصادية

ثري منها بعدها غري أن أتباع اإلسالم مل يقنعوا بفضل مثلما فشلت األمم قبلها وك
األمم السابقة بل أحدثوا بفضل القرآن التغيري اجلذري يف نفوسهم أوالً مث يف نفوس 

ا وإحداث التغري يغريهم ومل يعقهم أي حاجز صادفوه يف سبيل حتقيق مثلهم العل
اجتهم املاسة إىل علم أدرك قادة املفكرين العرب ح"اجلذري يف العامل بأسره، وقد 

 علم أوربا، وقد كان ىلإنيون يف العصر احلديث حاجتهم بااالياإلغريق كما أدرك 
                                     

 .١١٧/١١٨ ص ٧٠جارودي، أثر احلضارة العربية على الثقافة العاملية الطليعة يناير .  ر)١(
w .١١٨جارودي، املرجع السابق ص .  ر)٢(
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 عناية االستشراق١٠٢ 

 هؤالء وأولئك عزمية وروحية ذلك كل ما اعترض طريقهم للنهوض ومل يكونوا ىلد
يدرون يف أول األمر ما كان ينتظرهم من صعوبات، ولعل جهلهم ذه الصعوبات 

ىت  بتحصيل ما يبغون دون تفكري أو خوف ومالني غري مبهو ما جعلهم يندفعون،
 ".)١(نسي اإلنسان صعوبة األمر واندفع يطلبه ذل له وانقاد

 حضارات تاحلضارة اإلسالمية وليدة البعثة النبوية، وتلك احلضارة مثل"و
ونان والروم والفرس، ومشلت أمماً خمتلفة األمزجة والطبائع فلم تكن حضارة العرب الي

 وإمنا كانت حضارة األمم اإلسالمية كلها أو قل هي حضارة العصور فحسب،
 اليت ربطت العامل القدمي بالعامل احلديث، ولقد اهتم العامل احلديث اهتماماً ىالوسط

خاصاً بالدور الذي لعبته تلك احلضارة، فأكب فريق كبري من علماء الغرب 
يها من دين مسح كرمي، ومن لغة على دراسة تلك احلضارة العظيمة مبا ف" املستشرقني"

غنية مبفرداا مرنة باشتقاقاا مجيلة برسم حروفها، ومن أدب يصور نبضات القلوب 
 ومن فلسفة قد ، الضمائر، ومن تصوف وفناء يف التأملىوخلجات النفوس، وجنو

بلغت الغاية يف عمقها ومشوهلا، ومن حكم وتشريع مل تصل اإلنسانية بعد إىل أفضل 
قد أذاعوا كثرياً من دراسام يف كتب عدة وجمالت خاصة، مث رأوا منذ بداية منه، و

بعون فيه منهج القواميس تهذا القرن أن جيمعوا خالصة حبوثهم يف كتاب جامع ي
، حيث أكدوا ىواملعاجم فكتبوا دائرة املعارف اإلسالمية باللغات األوربية الكرب

المي اخلالد، ودوره البناء يف تربية اإلنسان ذلك االهتمام البالغ بالتراث العريب اإلس
 اإلقطاعي وقفز الفكر اإلنساين قفزة ياملسلم والقضاء على النظام الفكري العبود

 اإلنسانية وأثرت يف الفكر األوريب بأسره يف شيت إىلحمسوسة نقلته من العبودية 
 .")٢(ميادين العلوم واآلداب والفنون

ف تعيش وكيف تفكر وإذا قال فولتري ذات فأوربا إذن تعلمت من العرب كي
، ففي إمكان املرء أن يفهم دور ")٣(إذا أردت إاض شعب فعلمه كيف يفكر ":مرة

                                     
 . جورج سارتون العلم اإلسالمي١٤٢ كويلرينج، الشرق األدىن ص )١(
 .١٤٥/١٥٢ب ص رجان بول رو، اإلسالم يف الغ )٢(
w . نقالً عنه٥١عالل الفاسي، النقد الذايت ص  )٣(
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 ١٠٣ عناية االستشراق

، وأضاف "خدمات عظيمة"ها إليتراث اإلسالم يف إيقاظ العقلية األوربية، حيث قدم 
 للعامل ىن تس وظل يلعب دوره حىت،إىل تراثها الثقايف القدمي والكالسيكي شيئاً كثرياً

 .)١(العريب أن ينهض وميسك بزمام القيادة
ولعله قد اتضح لنا بسبب عناية االستشراق ذا التراث وجهده العظيم يف 

ا بأمر البابا بوليوس الثاين اليإحيائه قبل أن تظهر أول مطبعة عربية يف مدينة فانوا بإيط
انته بني التراث العاملي م إىل اآلن، مما يدل على مك١٥١٤وافتتحها ليون العاشر عام 

من نافلة القول أن تسهب يف بيان قيمة التراث العريب، فلقد سبقنا "بأسره وأصبح 
هم الدهشة حني وقفوا يالعلماء األوربيون إىل االعتراف ذا الفضل، واستولت عل

 العريب غين يف الكيفية ث فالترا،على ما صنع أسالفنا يف خمتلف زوايا العلم واملعرفة
 يف الكمية، وال تزال آثار هؤالء األسالف يف التشريع والعلوم الفلسفية وغين

والرياضية واالجتماعية لعلماء العرب وفالسفتهم أصالً من أصول علم االجتماع 
والفلسفة املعاصرة، إذ لعب العرب منذ مطلع القرن السابع امليالدي إىل اية القرن 

 من قبل يف حتضري الشعوب يف العامل املعروف الرابع عشر دوراً خطرياً مل يلعبه أحد
 بأعظم إنتاج فكري يف العلوم والفنون مبا يف ى واستطاعت لغتهم أن تتباه،حينئذ

ونانية والالتينية معاً، فقاموا أوالً بدور الرسول األعظم يف محل اليذلك اإلنتاج ب
ر البناء مبا ابتكروا رسالة الثقافات القدمية قاطبة، وقاموا ثانياً بدور الفاعل املؤث

واخترعوا وأنتجوا لكي يسلموه إىل اإلنسانية كلها، إذن فليس غريباً أن يهتم 
 قدمته إىل غريها بأمانة وإخالص، ىاالستشراق بكل ما أنتجته العبقرية العربية العظم

وأن يقوم بدراسة موضوعات خمتلفة من اآلداب واللغات والعلوم والفنون واألديان 
 وكل ما يتعلق بالشرق وعقله الوثاب وأن ينشط فوق ذلك كله والفلسفات،

ها وأن جيلو كثرياً من ليللتنقيب عن اآلثار وحل رموزها ووصف رحالم إ
 وإذا كانت ")٢(حضارات الشرق التارخيية وعلوم وفلسفة ويقدمها للعامل احلديث

                                     
 . ترمجة عبدالرمحن حممد أيوب١٠كويلرينج، الشرق األدىن ص  )١(
w .٣ ط ٢/٤٣٢جنيب العقيقي، املرجع السابق  )٢(
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 عناية االستشراق١٠٤ 

اريخ هلا، واألمة اليت ال  حبياة تراثها فإن األمة اليت ال تراث هلا ال تةحياة األمم رهين"
، فإن عناية ")١(تاريخ هلا ليست إال كتالً من البشرية ال وزن هلا يف ميزان األمم

االستشراق بتراث العرب دليل حاسم على دحض آراء رينان وأمثاله وتفنيد 
 بأساتذم، وبرهان قاطع على - إمثاً  وتاناً -مزاعمهم الباطلة اليت كانوا يلصقوا 

ولئك الذين علموهم السري يف جماالت العلم الوعرة والتفكري يف معضالت فضل أ
 .الفلسفة اخلطرة

 ربية اشتدت عناية االستشراق ذا التراث حىتغوبعد أن ظهرت املطبعة ال
ها من الكتب املتعددة يف اللغة لي إىأخذت مطابع الغرب املختلفة تدور وخترج ما يلق

يف التاريخ البن العميد املكني، " امع املبارك"أخرجته  فكان أول ما ،العربية وآداا
 لسعيد بن البطريق إىل أن ظهر "نظم اجلوهر"البن العربي، و " تاريخ الدول"وكتاب 

، وغريها من روائع هذا التراث ونوادره" مقامات احلريري" و "تاريخ أيب الفداء"
تب العربية يف مطابعهم وم يوالون طبع نفائس الكاليواملستشرقون ما برحوا إىل 

ها ويلحقون ا الفهارس املختلفة، لتيسري االستفادة منها، وقد بلغ ما يويعلقون عل
 لكثرته، وعالوة على ذلك كله جاهدوا ىأخرجوه من كتب العربية عدداً ال حيص

 اكتظت جهوداً جبارة يف مجع املؤلفات العربية يف العلوم واآلداب والفنون مجيعاً حىت
تبام العامة يف أمهات مدن الغرب ومكتبام اخلاصة أيضاً، يف الوقت الذي ا مك

 .يلتمس فيه أحفاد العرب كثرياً منها فال جيدوا إال لديهم
ه مجيعاً ياق يتبارون يف عنايتهم ذا التراث فأقبلوا علروقد كان علماء االستش

ة املتعددة يصلون إىل حقيقة  كادوا بدراسام اإلسالمية والعربيجبهودهم اجلبارة حىت
طرقوا كل ناحية من نواحي ثقافتنا، وعاجلوا كل أمر "اإلسالم وفلسفة شريعته، فقد 

وإن " ذي شأن يف ديننا وحضارتنا متبعني يف دراسام طرق البحث املنهجي املنظم
 ألم غالباً كانوا ؛كانت عصبيتهم تقودهم يف كثري من األحيان إىل االحنراف

ألبصار عن الطابع الروحي، امليتافيزيقي الذي ولدت يف أحضانه أحداث يغضون ا
 وسبب شغف االستشراق بالتراث العريب اإلسالمي ،اإلسالم وطبقت أوامر القرآن

                                     
w .٢٢عمر فروخ، املرجع السابق ص  )١(
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 ١٠٥ عناية االستشراق

أكثر من شغفه بغريه من التراث الشرقي هو أثر احلضارة اإلسالمية يف العقلية األوربية 
 الطب والزراعة مدينة لتلك ىلإلرياضيات ابتداء من الفلسفة وا"اليت تشعر حبق أا 

 ". كثري يءاحلضارة بش
ن تراثنا األصيل هو سالح خطري يف معركة املقاومة للغزو إومن احلق أن يقال 

ليه بروح املنصف الصادق اإلميان به كقوة فاعلة مؤثرة، إن تراثنا إالثقايف حني نعود 
وة وصور البطولة واملقاومة العريب اإلسالمي قد حفل يف خمتلف عصوره بأدب الق

كما زخر بصور اجلهاد والفروسية والفتوة يف عدد من املواقف واجلوالت خالل 
، منذ )١(معارك التحدي اليت عاشتها أمتنا يف وجه اخلطر األجنيب والغزو اخلارجي

ميالد صليبية شرسة، وحماكم تفتيش قاتلة، ومذابح مغول رهيبة إىل عهد استعماري 
ق ذا التراث ذات انة مفترسة، ومن هنا أيضاً كانت عناية االستشرهدام وصهيوي
 وخاصة لو وضعنا نصب أعيننا أن ميالدها كان عندما أخذ الظالم ىقيمة قصو

يسدل أستاره على دار السالم، ولوال عناية املستعمرين بإحياء آثارنا ملا انتهت ألينا 
بة وطبقات احلفاظ ومعجم البلدان تلك الدرر الثمينة اليت أخذناها من طبقات الصحا

ومعجم األدباء ومعجم ما استعجم وفتوح البلدان وفهرست ابن الندمي ومفاتيح 
العلوم وطبقات األطباء وأخبار احلكماء واملقدسي واإلصطخري وابن حوقل 

 عشرات من الكتب اجلغرافية إىلواهلمذاين وشيخ الربوة وابن جبري وابن بطوطة 
 ،ت أمامنا معرفة بالدنا يف املاضي ووقفنا على درجة حضارتناوالرحالت اليت فتح

ليعقويب والدينوري اولوال إحياؤهم تاريخ ابن جبري وابن األثري وأيب الفداء و
واملسعودي وأيب شامة وابن الطقطقي ومحزة األصفهاين وأمثاهلم جلهلنا تارخينا 

 .الصحيح وأصبحنا يف عماية من أمرنا
ليا وفرنسا االشاق علماء املشرقيات من كل من إيطوقد قام ذا اجلهد 

وأسبانيا وبريطانيا وأملانيا وروسيا وهولندة والنمسا وأمريكا وغريها من بلدان العامل، 
 عناية علماء االستشراق بآثار اإلسالم وكتب إىل صاح أحد األدباء بعد أن نظر حىت

 املماثلة له وأساتذة العلوم وليت سادتنا من علماء األزهر واملعاهد: "الغرب قائالً
                                     

w .١٩ أنور اجلندي، يف مواجهة الغزو الثقايف ص )١(
w
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 عناية االستشراق١٠٦ 

ليمني آثار اهم أن يأخذوا بيوغريهم يثرون يف عمل هؤالء األعاجم وقد كان عل
السلف ليحيوها قبل أن تنتظر يف اخلزائن عطف الغرب، إننا مدينون لعلماء 

نا من نشر أسفارنا، يمن شعوب أوربا ومشال أمريكا مبا تفضلوا عل... املشرقيات 
ويكفي دليالً على جهدهم "  بقدر ما أحسنوا ملدنيتنا وأدبناليهمإأحسن اهللا 

واستبساهلم يف سبيل كشف آثار العرب وعنايتهم ا تلك البعثة العلمية، املكونة من 
كريستنس وهافن املستشرق، وبترفور سكال الطبيب، وكارسنني نيبور اجلغرايف، 

اليت غادرت كوبنهاجن وكريسنس كارل كرامر العامل وجورج فلهلم بوتفيد الرسام 
 نبول فمصر حىتطسإزمري، فأ ىلإ على ظهر طراد حريب دامنركي ١٧٦١يف يناير عام 

 أخذ ليمن حىتا ومل مير وقت طويل بعد بلوغها ،١٧٦٢ليمن يف أواخر عام ابلغت 
املوت يتخطف أعضاءها واحداً إثر اآلخر فلم يبق من أفرادها غري كارسنني نيبور 

ليمن مث ما بني البصرة واملوصل، والقدس اتنقالً بني آثار الذي ظل أعواماً م
 وعلى الرغم من أن أربعة من أعضاء ١٧٦٧ عاد إىل وطنه عام سطنبول حىتإو

 "ليها أعظم نتائج علميةإكانت النتائج اليت توصل "البعثة قد ذهبوا إىل العامل اآلخر 
 مل تطأها قدم أوريب قبله أو  أماكن مينيةإىلليمن لقد بلغ اجاءت ا بعثة أوربية من 

 للدقة والصدق  نقشاً عربياً جنوبياً كان مثاالً حياًىبعده، وكان أول عامل أوريب رأ
، ومنذ ذلك احلني تركزت تطلعات الغربيني يف شبه اجلزيرة العربية إذ  ")١(والتواضع

نطقة برهنت محلة نابليون على مصر بعد ذلك بفترة وجيزة من الزمن على ما هلذه امل
 وميزة نيبور أنه كان ذا عقل حصيف، وفكر ثاقب نفاذ، ،من أمهية سياسية بالغة

ها ويترك ما عدا الصفوة منها يحيث استطاع أن يتنخل املعلومات اليت كان حيصل عل
 القارئ على الدوام بأن له حق احلكم فيها وكل من يقراً كتاب  منبهاًكانكما 

 من شئون العرب وطبقام االجتماعية، وأنسام يطلع على الكثري"نيبور ميكنه أن 
.. ومذاهبهم وفرقهم ويطلع أيضاً على عادام يف املأكل، واملسكن وامللبس والزواج 

                                     
 وقد كشف نيبور عن معلوماته املسجلة يف ١ ط ١٧مكي، امرؤ القيس ص  طاهر أمحد )١(

 وصدر اجلزء الثاين بعد وفاة صاحبه ١٧٧٢كتابه الشهري الذي ظهر منه اجلزء األول عام 
w .م١٧٧٦عام 

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 ١٠٧ عناية االستشراق

رس القرآنية والفلك وعلم اويعرف املد.. وعلى سري الشعراء واخلطباء ذوي الشأن 
 شئون العباد وغريها من" )١(السحر، والتنجيم، وعادات الدراويش، وطب األمراض

 حقيقة اهتمام نيبور بالتراث وحبه للكشف عن اآلثار، ورغبته يف معرفة ىمما يدل عل
 شرع أمثاله وغريهم من املبشرين، واجلواسيس واملغامرين  عنها حىتيءكل ش

ألهداف دينية أو اقتصادية أو  وأيقتفون أثره حباً يف املغامرة أو طلباً للعلم، "
تطور األمر فأصبح جمال تنافس بني الدول فكان بينهم استعمارية أو شخصية، و

ا حبوثهم يف االت واألملان والطليان والفرنسيون واإلجنليز واألمريكيون، ونشر
، ويقاس فضل كل منهم ")٢( أو مجاعاتىالعلمية املتخصصة ويف كتب يؤلفوا فراد

النسيان مبقدار ما اكتشف ونشر وحقق ودرس وأصدر بعد أن أزاح عنه ستار 
 ومع ذلك فقد ظلت ثروة هائلة منه ال ،وأعاده من عامل األموات إىل دنيا األحياء

 يومنا هذا، فثمة عشرة آالف منها يف مكتبة األزهر تزال مطمورة أو خمطوطة حىت
 يف دار الكتب املصرية وغريها من املكتبات املختلفة يف ىوحدها غري آالف أخر
كانت "اته وقد رآالف سواها منتشرة مبعثرة يف العامل وقا و،البالد العربية واإلسالمية

هذه املخطوطات من الكثرة حبيث بدأ العمل ضخماً، ومع ذلك فال يزال الشوط 
طويالً ونستطيع أن جنزم بأننا سوف نكشف عن الكثري من هذه املخطوطات العلمية 

 اآلن للكشف حىتوقد قدم االستشراق جهداً جباراً " )٣(...كلما استمر حبثنا فيها 
عن خمطوطات العبقرية العربية اليت استطاعت أن ختلف تلك الثروة اهلائلة منها وظن 
بعض علمائه أم وصلوا إىل ايتها، ولكن سرعان ما أدرك التالميذ أن أساتذم قد 

زلوا إىل مياهها، ويكفي دليالً ما ـظلوا طوال حيام يف شاطئ حميطها دون أن ين
لربوكلمان الذي " تاريخ األدب العريب" من نواقص خمطوطات كتاب اكتشف حديثاً

جاء منوذجاً "رسني قمة من أعمال دراسات االستشراق، حيث اعده كثريون من الد

                                     
 .١٣ حممود السمرة، املرجع السابق ص )١(
 .١٨طاهر أمحد مكي، املرجع السابق ص   )٢(
w .، جورج سارتون العلم اإلسالمي١٥٣ىن ص كويلرينج، الشرق األد  )٣(
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 عناية االستشراق١٠٨ 

أن " تاريخ التراث العريب" يف كتابه )٢(وأكد فؤاد سزكني" )١(ه وسعته ودقتهتيبيف تر
على مخسني سنة فاته أشياء كثرية بروكلمان بعد دراسته املضنية الطويلة اليت تزيد 

 .من خمطوطات تتعلق ببعض املواد اليت عاجلها بروكلمان يف كتابه املذكور
وعالوة على ذلك البد من اإلشارة إىل عناية االستشراق بالوثائق الربدية 

 آخر يءوهذه الوثائق الربدية كلها من مصر، وتشكل قبل كل ش"العربية العديدة، 
  وقد نشط يف هذا امليدان بصفة خاصة أودلف جرومن ،ر الوسيطمادة لتاريخ العص

أوراق الربدي "وعاجل جمموعات كاملة من الربديات يف نثريات نذكر منها ) ١٨٨٧(
 ".)٣(العربية بدار الكتب املصرية

وقد جاءت عناية االستشراق يف هذا اال بنتائج ضخمة جيب تقديرها إذ 
خم ودوره الذي لعبه يف صقل عقليته وإنقاذها من  هذا التراث الضىلإتعرف الغرب 

سيطرة اجلهل والظالم وأقامت أوربا ضتها العلمية على أساسه ودعائمه واقتربت 
املفاهيم واألفكار يف فهم حقيقة اإلسالم وشريعته، واتسعت دائرة التأثريات 

اعم اليت  حنو سواء، وبطلت كل التهم واملزى مشلت الغرب والشرق علوالتأثرات حىت
كان أعداء اإلسالم يوجهوا إىل العرب للتقليل من شأم وتربير استعمارهم 

 كل املوانع وخترق كل ى أن تتخطىوأكدت للعامل أمجع أن العقلية العربية قادرة عل
ه ياحلواجز، وتعلو على غريها عندما تتمسك بالقرآن الكرمي وتتبع سنة الرسول عل

ن العرب كانوا حبق حلقة الوصل اجلديرة بالتقدير الصالة والسالم، ودلت على أ
ليونان من جانب، وبني هذا التراث وبني اواإلجالل بني تراث الشرق كله وتراث 

 العامل بأسره ىلإالنهضة العلمية احلديثة من جانب آخر، تلك اليت أسدت خرياً 
ن يقوم به، يف كن أن يلعب دوراً بالغ األمهية ال ميكن لغريه أوأثبتت أن اإلسالم مي

حل مشكالت العامل املعاصرة ويقوم بدور الوساطة الفعالة إلزالة تناقضات الغرب 
                                     

 .٢/٣٧٨جنيب العقيقي، املرجع السابق  )١(
الفضل مراجعة حممود فهمي  فؤاد سزكني، تاريخ التراث العريب، مقدمة ترمجة أبو )٢(

 .١٩٧١حجازي، اهليئة العامة للتأليف والنشر 
w .٨٢رودي بارت، املرجع السابق ص  )٣(
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 ١٠٩ عناية االستشراق

 وبدا واضحاً أنه البد من التعاون البناء بني ،والشرق احلديثة لبناء اإلنسانية اجلديدة
ق ملواصلة إحياء التراث العريب اإلسالمي الذي اعلماء العرب وعلماء االستشر

 اشتركوا  تغيرياً جذرياً وثورياً يف نفوس أتباعه وأعدائه أيضاً حىتاستطاع أن حيدث
 ذلك عن طريق العرب، وإذا نظرنا لألمر باعتباره مت"معاً يف تغيري العامل كله، وقد 

اإلنساين الواسع لوجدنا أن الثقافة العربية اإلسالمية كانت ذات قيمة بالغة اخلطر 
رق األدىن بالغرب فحسب، ولكنها وصلت ألا مل تكن القنطرة اليت وصلت الش

الشرق األدىن بآسيا البوذية أيضاً وذا أصبح الشرق األدىن حلقة الوصل بني هذين 
وقد جاء هذا االهتمام بنتيجة باهرة أخري، إذ حقق أصحابه  ")١(الطرفني املتباعدين

ونشروها اً متقناً عوطبعوها طب" آثار التراث العريب اإلسالمي وخمطوطاته، تأمها
عربية على الناس بعد العناية بضبطها ووضع الفهارس املنظمة اليت جتعل الباحث يصل 

، ومل تكن هذه العناية ذا التراث شيئاً  ")٢( ما يريد من أقرب طريقىلإبواسطتها 
 أسالف علماء املشرقيات وأبنائهم ىلإ أصحابه من خري ى رد اجلميل ملا أسدىسو
 سابقينا من ىلإلفضل األكرب يف هذه احلضارات مجيعها يرجع  وال يفوتنا أن اً،معا

 القرن احلادي عشر ىلإعلماء العرب وخاصة الرواد منهم يف الفترة من القرن الثامن 
 اإلغريق وحكمتهم كما نقلوا لنا كثرياً من كنوز إيران واهلند زلقد نقلوا لنا كنو

 ألنفسنا حنن أبناء العرب نبين كل ذلك، فقد مكنونا من أن ىلإوأضافوا مما لديهم 
 ما ورثناه من أسالفنا يف العلم، ومن وهي ما يف هذا التراث ى ثقافية، هي أغلاليداتق

 .خمتلف األجناس وخمتلف العقائد وخمتلف الشعوب
 نطاق ىوهو إجياد تعاون شامل وعل: ليه وحنققهإوهناك أمر حنب أن ندعو 

قني والعلماء املتعطشني للمعرفة من الشرقيني واسع بني العلماء املخلصني من املستشر
 سلوك ىم كل فريق ما نقص الفريق الثاين ويساعده علممعاً فبمثل هذا التعاون يت

النهج الصحيح وبلوغ الغاية، وهذا التعاون هو الذي يثمر فيؤيت أكله طيبة، وإال 
 منذ فاالستشراق إىل ضعف مث زوال، وقد وجد هذا التعاون بني أولئك وهؤالء

                                     
 . جورج سارتون العلم اإلسالمي١٤٧ ص  كويلرينج، الشرق األدىن)١(
w .٤٠ سنة ١٠ جـ ١٩٣٢ على العناين، املستشرقون واآلداب العربية اهلالل أغسطس )٢(
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 عناية االستشراق١١٠ 

 ولكن عداوة ،مئات السنني يف القدس ويف صقلية ويف طليطلة ويف القاهرة وغريها
الغرب املستمرة للشرقيني هي اليت قطعت عراه وكسرت أعواده وبزت أواصره مث 

ر احلديثة، وذلك حبضور علماء العرب يف و من هذا التعاون يف العصيءعاد ش
 العربية وآداا يف جامعام، وإلقاء مؤمترات االستشراق، مث بتدريس هؤالء اللغة

أولئك حماضرام يف اجلامعات العربية وخاصة يف اجلامعة املصرية، ومن أهم ما يلزم 
لتحقيق هذا التعاون أن يذيع الشرقيون البحوث اجلديدة اليت يقوم ا الغربيون يف 

 )١( العلميةبالد الشرق، كما يذيع الغربيون القدمي واجلديد عن الشرق يف دوائرهم
ليتها يف عديد من اللقاءات بني علماء الغرب والشرق اوفائدة هذا التعاون أثبتت فع

 وحسبنا )٢(ومناقشتهم للمشكالت اليت تتعلق بالفكر العريب اإلسالمي القدمي واملعاصر
دليالً على أمهية هذا التعاون املؤمتر الثاين للفلسفة اإلسالمية الذي نظمته جامعة 

 حيث اشتدت احلماسة حني أعلن املفكر ١٩٧١بريل عام إاألمريكية يف بيا مكولو
اكتشف ترمجات عربية لثالثة عشر نصاً "الرمحن بدوي أنه  العريب املعاصر عبد

فلسفياً يونانياً فقد أصلها متاماً وال توجد يف أي لغة أخري، وقال الدكتور بدوي 
 أذهلهم النبأ أن الترمجات العربية ألكرب من مائة من علماء الفلسفة اإلسالمية الذين

ليونانية وبينهم تيموستيوس جالنويت اتضم نصوصاً مفقودة ملشاهري الفلسفة 
 ".ليكساند وآفروديوس وأويسمبوزوروس إو

 يف حفظ تراث ىوعلى الرغم من أمهية الدور الذي قام به علماء العرب القدام
 وكان له األثر البالغ يف ،نهم أخذه الغرب عليونان خاصة حىتاالشرق عامة وتراث 

ضته احلديثة، فإن هناك أناساً ينكرون هذا الدور اخلطري الذي لعبه العرب املسلمون 
يف هذا اال وحياولون أن يقللوا من قيمة ترمجام للروائع الشرقية واإلغريقية على 

أحياناً حد سواء ويرموم بعدم الدقة حيناً وبعدم فهمهم للنصوص اليت ترمجوها 
 ى تشبه سقوط املاء يف ارى بعضهم أن نزعة الترمجة من لغة أخرىير"، إذ ىأخر

                                     
 .٤٠ س ١٠ جـ ١٩٣٢ على العناين، املستشرقون واآلداب العربية اهلالل أغسطس )١(
w .األدىن وغريمها الثقافة اإلسالمية واحلياة املعاصرة، كويلرينج الشرق ، حممد خلف اهللا)٢(

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 ١١١ عناية االستشراق

 وهذا صحيح إىل حد كبري ولكن األمر ال يلبث ، عال إىل آخر منخفضىمن مستو
 طوفان مرتفع وقد حدث هذا يف حالتني يهمنا هنا ىلإ املنخفض ىأن يرتفع باملستو

 العربية، وثانيهما حركة ىلإترمجة من اإلفريقية  حركة ال:ليهما، أوهلماإأن نشري 
 الالتينية، ولكن هناك فارقاً جوهرياً بني احلالتني يساعدنا فهمه ىلإالترمجة من العربية 

ولكن، مهما يكن األمر فإن ترمجات "على رؤية جهود العرب يف ضوء جديد 
 نظري هلا العرب لذلك التراث وحتقيقهم إياه تدل على إخالص وأمانة وصدق ال

 ألم مل حياولوا القيام بالتحريف أو الزيف ؛ر القدمية واحلديثة معاًومجيعاً يف العص
ذا إكما قام بذلك بعض علماء االستشراق قدمياً وحديثاً عند ترمجتهم للقرآن وغريه و

 ألن الكمال هللا ؛كانوا قد خام الفهم يف بعض األحيان فهذا من طبيعة البشر
 .اهوحده، وليس لسو

 لنا مما قدمنا أن االستشراق قد انصبت عنايته على تراث الشرق كله ىويتجل
 بوجه عام، وانكب بكل قواه املادية واملعنوية على دراسة تراث هقدميه وحديث

 فهم طبيعة روح الشرق وعقله ىلإاإلسالم بأسره بوجه خاص إذ هو الطريق الوحيد 
ال جمال للشك يف أن "ه عام ألنه الوثاب وعكف على البحث يف تراث العرب بوج

دراسة اللغة العربية هي األساس األول لدراسة احلضارة العربية والتعمق يف فهم العامل 
 . مفاهيم اإلسالم ودستوره املطلق الذي يهدي لليت هي أقومىلإ، والنفاذ ")١(العريب

وفوق كل هذا فإا لب العروبة وعماد وحدا، والعروبة قلب اإلسالم 
 كل هذا أن الوحي ىلإبضته اليت يفيض منها سيل قوته وإنسانيته، وإذا أضيف ون

اإلهلي الكامل قد سجل باللغة العربية وأن آداا حتمل يف عنقها أمانته، فسيكون يف 
 يوم ىلإوسعنا أن نفهم قيمتها وأمهيتها لدراسة التجربة البشرية اليت تتراكم من يوم 

 دورها اخلطري الذي لعبته يف احملافظة على ىلإري ة الشرق، وحسبنا أن نشايف حي
 ومن مث كان البد هلا أن حتتل مكانة الصدارة يف فلسفة ،ليوناين معاًاالتراث الشرقي و

االستشراق خصوصاً وقد ضاعت أصول كثري من الكتب اإلغريقية، ولكن بعض 
 العربية هي هذا املفقود قد حفظ يف اللغة العربية، ومن مث فإن دراسة املخطوطات

                                     
w .١١/١٢ ألربت ديتريش، الدراسات العربية يف أملانيا ص )١(
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 عناية االستشراق١١٢ 

 ومع هذا كله لو أخذنا يف ، لتوسيع معرفتنا لكتابات اإلغريق العلميةىالطريقة املثل
 الطريق أمام اإلنسانية مجعاء قرابة عشرة قرون ءاالعتبار أن العربية كانت شعلة تضي

 .أو يزيد فإن أسباب عناية االستشراق بتراثها سوف تكون واضحة كل الوضوح
 االستشراق بتراثها وآداا عناية خاصة ومن هنا ميكننا ومن أجل هذا كله عين

عجب ظاهرة بارزة يف هؤالء املستشرقني خدمتهم للغة العربية وهم أ"أن نوقن بأن 
، ليها بصلة، وقد يكون للبعض منهم مآرب استعماريةإليسوا من أبنائها وال ميتون 

 وهم خيدمون هذه ولكن مل يكن هذا هو الغرض األساسي فمنذ نيف وثالثة قرون
اللغة عن صدق وإخالص، وقد أحيوا معامل حضارات وضات كادت تطمس لو مل 
يتصدوا هلا ويتولوها بعنايتهم واهتمامهم، فهناك آالف الكتب سواء اليت نشرت 

 البعض منهم زهرة حياته يف درسها، ىنبالعربية أو بلغام بعثوها يف قبورها وأف
 تسهل على الباحث والقارئ طريق الدراسة وال وأفردوا لبعضها الفهارس اليت

 أن كثرياً من يستطيع اإلنسان أن ينكر أم أمناء يف النقل، وحتري احلقائق حىت
مما يؤكد " األئمة واألعالم إمنا يعتمدون على كتبهم وحبوثهم ويثقون ا ثقة مطلقة 

 ثقة بعض علمائنا أن تأثري االستشراق يف الفكر العريب املعاصر قد جاء بالذات من
وأدبائنا الكاملة يف حبوث املستشرقني ودراسام، وأخرياً لو وضع يف االعتبار أمهية 

 وما أثاره االستشراق فيما بينها من ،هذه اللغة وآداا للدراسات السامية األخرى
دته، يمعضالت عويصة ومشكالت معقدة تتصل اتصاالً وثيقاً بأصالة اإلسالم وعق

ه الصالة والسالم وحقيقة رسالته، وطبيعة العقل ي وشريعته والرسول علوأصل القرآن
العريب وقدرته التضحت لكل ذي عينني باصرتني أمهية عناية االستشراق بالتراث 
العريب اإلسالمي وخطورا يف الوقت نفسه، حبيث ال ميكن غض الطرف عنها أبداً، 

اء التراث العريب جهد ال يستطاع اجلهد العلمي الذي بذله املستشرقون يف إحي"ألن 
 .هايل احلاضر يف الطريقة العلمية اليت جروا علي فهم كانوا أساتذة اجل،إنكاره

 يف معاجلة ىوأعود ألقول إن حتقيق النصوص وتوثيقها فن عريب أصيل يتجل
أسالفنا األقدمني لرواية كتب احلديث واللغة والشعر واألدب والتاريخ يف دقة وأمانة 

wبارع، ولكن املستشرقني تبنوا إحياء هذا الفن يف هذه العصور القريبة ونبغ من ونظام 
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 ١١٣ عناية االستشراق

  ".)١(بينهم علماء أمناء، قاموا بنشر عيون مثينة من التراث العريب على الوجه األمثل
 من معرفة الثقافة العربية ى هذا املستوىلإوبالطبع مل يكن وصول االستشراق 

تطلب عمالً مضيئاً شاقاً استمر أكثر من عشرة واإلسالمية سهل املنال، بل كان ي
 أنتج علماؤه ذلك العدد الضخم من الدراسات واملؤلفات اليت نشروها قرون حىت

 وما يتعلق ا من علوم وفنون )٢(عن العرب واإلسالم وفضلهما على الثقافة الغربية
ل مهمة من ومعظم من عنوا بلغتنا من علماء املشرقيات نشروا كتباً ورسائ"وآداب، 

 ويكفي أن نعرف أن الطبع باللغة العربية قد انتشر منذ القرن ،آثار السلف الصاحل
ليا ومنذ أوائل القرن السابع عشر يف هولندا مث شاع بعد حني ااخلامس عشر يف إيط

 ومل يهبط مصر ،ستانة إال يف القرن الثامن عشراأليف سائر عواصم الغرب ومل يصل 
 األدب ىلإ االستشراق خرياً ىومن هنا أيضاً أسد، )٣(لتاسع عشرإال يف أوائل القرن ا

 بأجدادهم هالعريب احلديث، حيث خلق الفرصة ألحفاد العرب أن يتصلوا عن طريق
 اإلنسانية بأسرها وال ىلإويتقدموا بآدام على أساس ما قدم أسالفهم من خري كثري 
ة إال باالتصال مبجد أسالفها ميكن أن يتقدم شعب أو أن تزدهر دولة أو أن تنهض أم

ليه إذ إواعتماد على تراثهم والقيام على إحياء القدمي والعمل املتواصل إلضافة اجلديد 
ا يهم مثلهم العليتظل األمة حية ما دام توافق حاجام املتطورة مع الزمن وحتفظ عل"

فإذا سليمة بارزة وجتعل من تراثهم الوحي نطاقاً حيمي وحدم ويسدد خطوام 
حفاد صلتهم بأسالفهم وتناسوا رسالة أمتهم فقدوا شخصيتهم وضعف األ ىتناس

هم فيحملهم طلب العيش حينئذ على أن ينتحلوا يأمرهم فسهل طغيان غريهم عل
هم ويتخلقوا بأخالقهم يخصائص جريام من صدق أو عدو يتزينوا بزي املتغلبني عل

مر أن يذوبوا فيمن حوهلم فتنقرض ي م األهويقلدوهم يف مظاهر حيام مث ينت
 ".)٤(دولتهم وتزول حضارم وخيلوا موكب التاريخ من أمتهم

                                     
 .١١٤ منرة ٢٠ ص ٦٦السالم هارون، إحياء التراث وما مت فيه الة يونيو   عبد)١(
 .١١٤/١٢٨ ص١٩٧٠جارودي، أثر احلضارة العربية على الثقافة العاملية، الطليعة يناير .  ر)٢(
 ٨ م١العلمي العريب جـ امع املستعربني من علماء املشرقيات جملة ، أثر ي حممد كرد عل)٣(

 .١٩٢٨سنة 
w . منشورات املكتب التجاري لبريوت١٩٥٩، ١ ط٣ عمر فروخ، العرب واإلسالم ص )٤(

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 عناية االستشراق١١٤ 

وهكذا كان لعناية االستشراق بالتراث العريب اإلسالمي فضل كبري على 
النهضة العربية احلديثة، حبيث ال ميكن إغفاله أو جتاهله بل البد من النظر فيه 

ليه حيثما أخطأ وأخفق، واجلهد الذي قام به إ واإلشادة به حيثما أصاب واإلشارة
ه أوالً أن يتعلم تلك اللغة اليت تعد بعيدة ياالستشراق كان بالغاً وخطرياً إذ كان عل

ه أيضاً أن خيلق جيالً كامالً بل أجياالً من الباحثني يف يعن تذوق أصحابه، وكان عل
ا يف غضون عدة عصور  وبعد أن قام ذ،الشرق واملتعطشني ملعرفة علومه وفنونه

وجد هؤالء أنفسهم أمام خضم متالطم من خمطوطات متأل مكتبات الشرق والغرب 
معاً فشرعوا ينفضون الغبار عنها ويبعثوا من مقابرها، ويظهروا أمام املأل كله، 

ها وننتفع ا، ودفعونا إىل اقتفاء يفيسروا لنا بنشرهم العلمي لكتب كثرية أن نطلع عل
 نشر تراثنا، كانوا بادئني وكنا متبعني مقلدين، مث هم عرفوا بدراسام آثارهم يف

، )١(حضارتنا وأظهروا بتحقيقهم ودرسهم كثرياً من حماسنهم وكثرياً من مساوئها
م إوإذا كنا متبعني مقلدين حسب اعتراف صالح الدين املنجد فإننا نقول صراحة 

لنصوص وقيامهم بتوثيقها ونقدهم  ففي حتقيقهم ا،أيضاً كانوا مقلدين متبعني
 بضاعتنا ردت ىالداخلي واخلارجي هلا مث أخذنا منهج البحث منهم، ومل يكن سو

 ألم قد تعلموا كل ذلك على منهج البحث منهم، كل ذلك على أيدي ؛ألينا
ه يأسالفنا الذين كانوا جيرون سنوات طواالً لتحقيق حديث من أحاديث النيب عل

ليونانيني وتأكيد بيت من او توثيق نص من بقايا تراث الشرقيني والصالة والسالم أ
 إذن فكالنا متبعون مقلدون، وهلم فضل السبق يف التقليد ؛أبيات قصائد اجلاهليني

هم حبكمة ير احلديثة ليس إال، ولنا فضل األخذ عنهم، واإلقبال علوواالتباع يف العص
، من علمائنا األفذاذ وكم من أمة وعقل مث تركنا إياهم وأخذنا من منبعنا األصيل

جاء هلا الفضل ولكنها مل تكن تعلم كيف تغري الوضع فتأخذ ما يفيدها وتترك ما 
 .يضرها

وهناك من مفكري العرب املعاصرين من يتشكك يف صدق االستشراق يف 
ن االستشراق قد اهتم إومن احلق أن يقال "اهتمامه بالتراث العريب اإلسالمي، 

المي العريب، ولكن اهتمامه األكرب كان منصباً على تراث من نوع بالتراث اإلس
                                     

w . صالح الدين املنجد، املرجع السابق، التمهيد)١(
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 ١١٥ عناية االستشراق

خاص فاهتمامه بتراث احلالج، والسهروردي، وابن عريب، وأيب نواس، وبشار، وابن 
الرندي، والرازي، وغريهم إمنا يكشف عن خطة الغزو الثقايف يف االهتمام باجلوانب 

الهتمام ا، رغبة يف دفع أفكارها  إلعالا وإبرازها وا؛املضطربة واملثرية للشبهات
 الظهور مرة ىلإاملنحرفة اليت طمست واليت كشف زيفها أعالم الفكر اإلسالمي 

أخري، وهذه األفكار رمبا كانت فلسفات يونانية، أو فارسية، أو هندية، أو جموسية، 
وليست أصيلة النسب لإلسالم، وبينما يهتمون ذه اجلوانب حيملون محالت عنيفة 

يل، واملتنيب، وابن خلدون، ويؤلف كثري من تالميذه مؤلفات يف الغض من اى الغزعل
  ".)١(أقدار هؤالء األعالم

وعلى الرغم من تقديرنا العظيم هلذا املفكر العريب املعاصر ودراساته املتعددة 
ن أعمال إ، إذ القيمة فإنه ملن الصعوبة مبكان أن نذهب مذهبه هذا ألسباب شىت

ليهم يف البداية ليست إال تراثاً عربياً إسالمياً وعلى أي أساس إ أشار أولئك الذين
ميكن اعتبار تراث احلالج والسهروردي غري أصيل، وإالم يسند دليله للتقليل من 

 أين يقوده إنكار قيمة ابن ىلإ، ورشأن فلسفة ابن عريب وأدب أيب نواس وشعر بشا
التراث هو كل اآلثار املكتوبة أو غري زلة الرازي وأمثاهلم، وإذا كان ـالرندي ومن

املكتوبة اليت حفظها التاريخ كاملة أو مبتورة لألحفاد من األجداد، فمن هنا جيب 
 إذا كان هناك ما يؤمل فالواجب البحث يف كل ما تتركه األسالف لألخالف، وحىت

  احلق وجتنب الباطل، وأما إشارته إىل احلمالتىلإيقتضي أيضاً إظهاره للوصول 
 اآلن بعض ىلإيل وغريهم اليت قام ويقوم ا االعنيفة على املتنيب وابن خلدون والغز

 تعترف بفضلهم ىعلماء االستشراق والتبشري والصهيونية، فإن هناك عناصر أخر
 وعلى كل حال فإننا ال نعترب ،وقيمتهم وتعتربهم حبق من أعالم الفكر اإلنساين قاطبة

 . فالعباد كل العباد خطاءونأن أصحاب االستشراق معصومون،
ومن اجللي إذن أنه البد من دراسة كل ما يصدره علماء االستشراق عن 

 فإن ذلك من أقدس الواجبات ،التراث العريب اإلسالمي ومتابعة حبوثهم ودراسام
للدفاع عن الدين وعن التراث اإلسالمي والعريب، بل إنه أكثر من ذلك دفاع عن 

                                     
w .٩٥/٩٦ أنور اجلندي، يف مواجهة الغزو الثقايف ص )١(
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 عناية االستشراق١١٦ 

 الكثري من هذا كله فمن يءن قد فات أدباء العرب الش وإذا كا،الوجود نفسه
إن متابعة النقد ملا يظهر "  القليل، منذ اآلنيءهم أال يفوم ولو الشيالواجب عل

حمققاً من كتب التراث كانت ذات أثر فعال يف تقومي منهج النشر، وهنا أنوه باجلهد 
يف نقد طائفة كبرية من الرمحن  البارع الذي بذلته األستاذة الدكتورة عائشة عبد

بث عمنشورات التراث نقداً منهجياً وموضوعياً وتوجيهياً اضمحل على أثره ذلك ال
 .الذي كان ميارسه بعض ناشري التراث

الغين حسن،  كما أنوه جبهد األساتذة حممد اجلاسر، والسيد صقر، وحممد عبد
 ى احللو، ومصطفالفتاح العزيز مطر، وعبد الستار فراج، وعبد وشوقي ضيف، وعبد

 كل من األب ى أن أحيي ذكرىجواد، وحممد جابر املعبد، وغريهم ولست أنس
أنستاس ماري الكرملي والدكتور بشر فارس اللذين كانت هلما مشاركة فعالة يف 

وما يزال جيري يف معاهد االستشراق يف أحناء العامل عمل واسع " )١(هذه الناحية
 الواجبات متابعة ما علماء العرب واإلسالم، فمن أوىلالنطاق لدراسة التراث الثقايف ل

تنتجه هذه املعاهد، وحتليل ما ينشره أساتذا، ونقد ما حيققون من تراث أسالفنا 
 ديناً مزدوجاً ملعاصريها من العرب وملن ىحتمل أوربا يف القرون الوسط"األفذاذ، إذ 

 الواسطة اليت انتقل ا م فأوالً كان العرب ه،قاموا بشرح كتبهم من علماء الغرب
ليونان يف ميدان الفكر ا أوربا جزء كبري من ذلك املرياث الثمني الذي خلفه ىلإ

ه وتوسعوا يوالعلوم والذي بينما كان مفقوداً يف الغرب، كان العرب قد حافظوا عل
 طريقة وضعت العقل ، وثانياً قد تعلمت أوربا من العرب طريقة جديدة للبحث،فيه

 وقد كان هلذين الدرسني ،ة ونادت بوجوب البحث املستقل والتجربةفوق السلط
 واإليذان بعصر النهضة وبعث أوربا ىالفضل الكبري يف القضاء على العصور الوسط

وإا ملأساة تارخيية أنه يف ذلك الوقت نفسه شرع العرب ينسون تلك .. اجلديدة 
أليس إذن " بعد مضي عدة قرون األشياء اليت علموها ألوربا واضطروا لتعلمها ثانية 

ذوا ما أعطاه أسالفهم لغريهم فيمسكوا به خبات علماء العرب أن يأجمن أهم وا
 هويبنوا أنفسهم على أساسه ويقيموا صرحاً شاخماً لعلومهم وضتهم وفنوم عماد

                                     
w .٣٠ ص ٦٦م هارون، إحياء التراث وما مت فيه الة يونيو السال  عبد)١(
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 ١١٧

 .؟العقل والعلم واإلميان ودستوره القرآن
ظهر من بني "لك، حيث وقد أثبتت السنوات األخرية أم قادرون على ذ

العرب علماء أفذاذ متخصصون يف سائر فروع املعرفة وقاموا بنشر وحتقيق أمهات 
وقد تكون .. ة القدمية، كما قدموا لنا حبوثاً قيمة يف خمتلف ااالت يالكتب العرب

أكثر عمقاً وفهماً وقيمة من حبوث املستشرقني، نتيجة إجادة العلماء العرب للغة 
 ".يام املستمرة يف األرض العربية واألجواء اإلسالمية العربية وح

 بكل ما هو شرقي، ىهلذا أصبح جلياً اآلن أن االستشراق عين عناية كرب
 بعض منها ىلإوإسالمي وعريب على حدة، وأنه فعل ذلك ألسباب عديدة أشرنا 

شخصية ته باإلسالم، والقرآن واحلديث، وي عناىلإويهمنا هنا أن نشري ولو بإجياز 
، والفقه اإلسالمي، والتاريخ العريب اإلسالمي، والفلسفة اإلسالمية الرسول 

سالمية، واتمع العريب إلواحلضارة العربية اإلسالمية وعلوم العرب الطبيعية والفنون ا
 فألف آالفاً مؤلفة من الكتب وأصدر ،وعلومه اإلنسانية واللغة العربية واألدب العريب

ت، ونشر عشرات اآلالف من املقاالت دارساً يف كل منها قضايا عشرات من اال
 ن، وغريها مزلتهم ومعضالت القرآن وحياة الرسول ـاإلسالم ودور العرب ومن

 كما قام بترمجة عدد هائل ،املسائل العلمية والفلسفية والتارخيية والدينية والسياسية
ها وكشف عن خمطوطاا ونظم  اللغات املختلفة وعين بتحقيقىلإمن الكتب العربية 

 ميكن القول بأن الفكر العريب اإلسالمي أخذ يزداد وضوحاً يوماً بعد ىتفهارسها ح
هذا املاضي نفسه يأخذ كل " ألن ؛يوم، وأمهية سنة بعد سنة وأصالة جيالً بعد جيل

ة  له مبولد الثقافة العربية اليت بدأت تتشكل منذ بداييئما يعلن عنه، وما يهومعانيه 
 ". وتقدماً عظيماً)١(القرن العشرين واليت يوفر هلا االستقالل ازدهاراً جديداً

 فقد ركزها على دراسة خصائصه العامة، ظهوره، )٢(أما عنايته باإلسالم
                                     

 .١٢٨ ص ١٩٧٠جارودي، أثر احلضارة العربية على الثقافة العاملية، الطليعة يناير .  ر)١(
ن يخرآسريتوماس أرنولد، الدعوة إىل اإلسالم ترمجة حسن إبراهيم و: ىلإ وارجع يف ذلك )٢(

يف التعريف باإلسالم انتشاره يف األحياء املختلفة  حيث حبث ١٩٧١مكتبة النهضة املصرية 
 اإلسالم، جورج رنتر واآلخرون ىلإمن العامل، القرآن الكرمي وحياة حممد باعتباره داعية 

ن، بإشراف نقوال زيادة، دار األندلس بريوت يخرآدراسات إسالمية ترمجة أنيس فرحية و
= 

عناية االستشراق
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 عناية االستشراق١١٨ 

ليته، ونظامه، وسياسته، وفلسفته، ودوره، وأثره وأساسه اوانتشاره، وأصالته، وفع
يديولوجي، وتطبيقه أل، واجتاهه االفلسفي، ونظره األخالقي، ومفهومه الكوين

 .زلة اإلنسان فيه، وغريها من املسائل اليت تتعلق بهـالواقعي، ومن
أما عنايته بالقرآن فقد اهتم بدراسته من مجيع نواحيه، فبحث يف تارخيه 

                                     = 
احلروب الصليبية ومعضلة اجلهاد، و، حيث حبث يف ظهور اإلسالم، الدولة العربية ١٩٦٠

اإلسالم يف األندلس، ابن خلدون ونشاطه الفلسفي، الفتوة، التطور يف الدين، انبعاث 
فود فورا، النظم اإلسالمية . اإلسالم، اإلسالم والتطور، اإلسالم يف التاريخ احلديث، م

يث حبث ، ح١٩٦١ترمجة فيصل السامر وصاحل الشماع، دار النشر للجامعيني بريوت 
 احلكم اإلسالمي اخلالفة، احلرية الفكرية والفرق املختلفة، العقيدة اإلسالمية، ٠٠يف

الشريعة اإلسالمية وأصوهلا، الفرائض، األمالك، القضاء، احلياة االجتماعية، احلياة 
جيب، االجتاهات احلديثة يف . أ. االقتصادية، احلياة العقلية، النهضة واإلسالم احلديث، هـ

م ترمجة مجاعة من األساتذة اجلامعيني، املكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر، اإلسال
 حيث حبث يف أسس الفكر اإلسالمي الدين ادد، القانون واتمع، ١٩٦١بريوت 

ي وحممد ع الرافىق مصطفياإلسالم يف العامل هنري ماسيه، اإلسالم، ترمجة يج شعبان تعل
 حيث حبث يف ظهور اإلسالم والعوامل املختلفة ١٩٦٠دات جواد مغنية، منشورات عوي

حوله، السيطرة العربية، اخلالفة، التنظيم، التوسع، أسس القانون، القرآن، املشكلة، الوحي، 
تاريخ القرآن،السنة، العقيدة والقانون، التطور الديين والفلسفي، الفرق املتعددة، السيطرة 

احلديثة واملذاهب العصرية، ألفريد جيوم،  ، العصورالتركية والفارسية، مقاومة اإلسالم
، حيث ١٩٥٨اإلسالم، ترمجة مصطفي هدارة وشوقي سكري، مكتبة النهضة املصرية 

، سريته، هجرته، غزواته، شخصيته، القرآن  د، حمميف اجلاهليةحبث يف العرب وحيام 
رق اإلسالمية، الفلسفة وكل ما يتعلق به، اإلمرباطورية اإلسالمية، أحاديث الرسول، الف

 التصوف، اإلسالم يف العصر احلديث، صلة اإلسالم باألديان األخرى عامة ،ونشأة العقائد
ق حممد عاطف يوباملسيحية خاصة، سبنسر ترمنجهام، اإلسالم يف شرق أفريقيا، ترمجة وتعل

فريقية، إلام حيث حبث ااالت الثقافية يف القارة ١٩٧٣النواوي، مكتبة األجنلو املصرية 
وإسهام التجار املسلمني يف نشر اإلسالم، وتغلغل اإلسالم داخل القارة بأسرها، واتمعات 

فريقيا، والتنظيم إاإلسالمية املعاصرة واختالف أجناسها وامتزاجها، وخصائص اإلسالم يف 
مي فريقي واتمع اإلسالاإلاإلسالمي وعقائده العامة، ودور اإلسالم يف حياة اإلنسان 

واختالفه، وأخرياً املسلم يف عصر التجديد ومشاكل مواجهته احلياة املعاصرة حممد غالب، 
 وما بعدمها، دار الكاتب العريب للطباعة والنشر ٧/٢٠نظرات استشراقية يف اإلسالم، ص 

w .بدون تاريخ، وغريها من املراجع يف هذا املوضوع
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 ١١٩ عناية االستشراق

ترتيبه، ووحيه، ومجعه، ونزوله، وروحه، وأصالته، وتفسريه، وترمجته، وأسلوبه، و
ته، وفلسفته وأثره يف اللغة واألدب، والفلسفة والفكر، ولغته، وبشريته وألوهي

واعتباره مصدراً رئيسياً للشريعة ومعامالا، ومقارنة بالكتب السماوية األخرى، 
 فكلما نصادف كتاباً أو مقاالً من األدب ،وغريها من املوضوعات اليت تعاجل قضاياه

 .االستشراقي نراه يعاجل أمراً من القرآن وموضوعاته
ما عنايته باحلديث النبوي، فقد ركز جهوده على دراسة تارخيه، ومجعه، وأ

زلته، وأنواعه، ـوتدوينه، وحقيقته، وأمهيته، وروايته، ورواته، وأصالته، ومن
ومصادره، وأسلوبه واعتباره مصدراً للشريعة ومعامالا، واهتمام علماء اإلسالم به 

قدهم الداخلي واخلارجي له وإثبام ومناهجهم يف توثيقه وحتقيقه، ومذاهبهم يف ن
 .احلقائق التارخيية حوله وأمهيته وغريها من املسائل اليت تتعلق به

، فقد اهتم بكل ما يتصل بشخصيته وحياته، ونبوته، وأما عنايته بالرسول 
وسياسته، وإنسانيته، وتشريعاته، وعالقاته العامة، واخلاصة، وأخالقه ومعاركه، 

رسائله، ودعوته وجهاده، وفتوحاته وأصحابه، وزوجاته، وغريها وأحاديثه وخطبه و
 .من األمور اليت ميكن أن تدور حوله مث مكانته التارخيية واإلنسانية

وأما عنايته بالفقه اإلسالمي فقد اختص بدراسة نشأته وتارخيه ومصادره 
ته، ومدارسه، ومذاهبه، وأعالمه، ومناهجه، وتطبيقه، وتطوره، ومقارنته، وعصري

وعالقته بالعقيدة والتصوف، واحلديث ومبادئه يف املرياث وغريها من املوضوعات 
 .اليت ظهرت يف هذا اجلانب من الدراسات والبحوث

وأما عنايته بالعرب وتارخيهم فقد اهتم بدراسة بالد العرب وقبائلهم وظهور 
حلضارة اإلسالم ودوره التارخيي والتشريعي، واألسر احلاكمة ودور العرب يف ا

 اإلسالم وانطالق املسلمني وعظمتهم وحضارم وتأثرهم وتأثريهم ىلإوالدعوة 
مهم، وفضلهم، ومناهجهم، وضتهم وغريها من املوضوعات اليت ظوسياستهم ون

 .تتصل م وتارخيهم مباشرة وغري مباشرة
الم  الك:وأما عنايته بالفلسفة اإلسالمية فقد قام بالبحث فيها بأقسامها الثالثة

wوالتصوف واألخالق، فاهتم بدراسة مصادرها، وتارخيها، وعناصرها، وخصائصها، 
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 عناية االستشراق١٢٠ 

وعالقاا بالفلسفات األخرى قدمياً وحديثاً وتأثرها وتأثريها ومفاهيمها للمشكالت 
، مثل الوجود، واملعرفة واإلنسان ومذاهبها وأعالمها ومزقها ىالفلسفية الكرب

زلتها ـأعالمها ومنوة والشريعة وطبيعتها وأمهيتها وعالقاا بالقرآن والسنة والعقيد
 .بني الفلسفات األخرى وغريها من املسائل اليت ختتص ذه الفلسفة وعلومها

وأما عنايته باحلضارة العربية اإلسالمية، فقد اهتم بدراسة نشأا وتطورها 
لم،  أوربا وتأثرها وفضلها على الغرب يف ميادين العىلإوازدهارها ومعابرها 

والفلسفة، واألدب، والبحث العلمي، والرياضيات، والفلك والرحالت والتجارة، 
م، واجلامعات، واألخالق، ي، والتعلىوالطب، والصيدلة، والفنون، واملوسيق

 .والصناعات وغري ذلك من األلوان احلضارية اليت سنها اإلسالم ورجاله
ة الرياضيات واحلساب، وأما عنايته بعلوم العرب الطبيعية، فقد اختص بدراس

زياء، والكيمياء، والطب، والصيدلة، والنبات، يواجلرب، واهلندسة، والفلك، والف
واجلغرافيا وغريها من العلوم اليت ض ا العرب يف هذا اال وأثروا ا يف الغرب 
الذي بين هو بدور ضته العلمية على إجنازام ومناهج حبثهم فيها وغريها من 

 . املتصلة ذه املياديناملسائل
وأما عنايته بالفنون العربية اإلسالمية، فقد اختص بدراسة ظواهرها اخلاصة 
ومعايريها الفنية وقيمتها التشكيلية وعناصرها الزخرفية وقيمتها الفلسفية وأمناطها 
املختلفة ومدارسها املتعددة وتأثرها وتأثريها، ومشكلة التصوير يف اإلسالم وأنواعها 

طبيقية وحفرها على اخلشب، واحلجر، واجلص، والرخام، والعاج، والعظم، كما الت
 .عين بدراسة فنها املعماري ومتاحفها وعوامل نضجها وهكذا

 ىلإوأما عنايته بعلوم العرب اإلنسانية، فقد حاول عن طريق عنايته ا أن ينفذ 
ندفاعه، وتقدمه، أعماق اتمع العريب اإلسالمي، فبحث يف منابعه، وقضاياه، وا

وازدهاره، وتقهقره وختلفه، واحنطاطه، دارساً نظام األسرة اإلسالمية وعاداا 
 تقبلها ملتطلبات العصر، وعالقات عناصرها القروية ىليدها ومالبسها ومداوتق

wواملدنية، مث اختالف أجناسه وهجراته، وقبائله، وحياته العامة واخلاصة، كما حبث 
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 ١٢١ عناية االستشراق

م بالعلوم اإلنسانية وأصوهلا ومعضالا، وغري ذلك من املسائل اهتمام علماء اإلسال
 .اليت ختتص بالعرب وعلومهم اإلنسانية وقضاياها

وأما عنايته باللغة العربية، فقد حرص على دراسة كل ما يتصل ا من قريب 
أو بعيد فبحث يف فقهها، وأصواا، وهلجاا، وحنوها، وصرفها، وأصوهلا، 

را، ومادا، وفلسفتها، وعالقاا باللغات األخرى، ارها، وغزومعامجها، وأطوا
وخاصة اللغات السامية، ومميزاا، وعناصرها، وتارخيها، ونقوشها وكل ما أنتجته 

ها، وذلك لصلتها الوثيقة ي يبدو كأنه قد صب اهتمامه كله علىتهذه اللغة ح
 .باإلسالم والقرآن واحلديث والشريعة على حد سواء

عنايته باألدب العريب فقد اهتم بكل ما يتعلق به، حيث درس تارخيه، وأما 
وتطوره، وقيمته وأصالته، وعصوره، وضته، وتأخره، وازدهاره، واحنطاطه، 
وانتحاله، وسرقاته، وتأثره وتأثريه، وأعالمه، وشعراءه، وكتابه، وقد كانت عنايته به 

ألا حماولة لفهم الشخصية  ؛أكثر وأشد شغفاً وأوسع انتشاراً، وأصعب دراسة
العربية، واإلحاطة ا من كل جوانبها، مما يدل على مبلغ أمهية دراسته للفكر العريب 

 .عامة واألدب العريب خاصة
وإذا كان االستشراق قد وهب كل حياته للتراث الشرقي بوجه عام ووقف 

م جهده جل عنايته على التراث العريب اإلسالمي بوجه خاص، فإنه قد ركز معظ
يسوغ لنا أن خنتصر هذا " على األدب العريب القدمي واحلديث بوجه أخص حىت

القسم فنقول إن الشرق والغرب تباريا يف ضة األدب العريب يف القرن التاسع عشر 
 نشرها ألباب ى واستخرج الغرب من خزائنه كنوزه املدفونة فسحرت لد،بعد مخوهلا

 فاتسعت ا دائرة ؛واهرها واالستقاء من مناهلهاأبناء الشرق فتسارعوا إىل إحراز ج
مداركهم وشحذت أذهام وحتسن ذوقهم ومل يأنفوا أن يستعريوا من أهل الغرب ما 

ه موضحاً لرقي أدم ومهدوا ملن جاء بعدهم السبيل لتبلغ اللغة واألدب أوج ووجد
 .مما يوضح أثر االستشراق يف هذا امليدان جبالء تام " )١(كماهلا

                                     
w .١٩٢٤ثانية  الطبعة ال١/١٢٧ لويس شيخو، اآلداب العربية )١(
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 عناية االستشراق١٢٢ 

هذه العناية أسهمت يف توجيه احلركة الثقافية يف "أخرياً فمما الشك فيه أن و
سانية واألدبية، كما أمدت العقل العريب مبا أثر عن السلف يف ميدان نالعلوم اإل

  ".)١(األدب والعلوم
وقد آن لنا أن ندرس فلسفة االستشراق مث ندرس أثرها يف األدب العريب 

 .املعاصرةاحلديث وإسهامها يف ضته 

                                     
 دار الكاتب العريب الطبعة ٥٨ عبدالرمحن عثمان، األدب احلديث يف البالد العربية، ص )١(
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 حرف األلف١٢٨

  Abel,A)١٩٠٣املولود عام (آبيل،أرمان 
متخصص باليونانية والعربية، وأستاذ الدراسات اإلسالمية يف جامعة بروكسل 
احلرة، والعربية احلديثة يف جامعة جاند،وقد سبق له انتدب أستاذاً حماضراً يف اجلامعة 

 قضايا العامل ، ومدير املركز العلمي البلجيكي لدراسة)٢٨- ١٩٢٦(املصرية 
 .مرسالت الشرق: اإلسالمي املعاصر، واملشرف على جملة

، ووصف )١٩٣٥حوليات معهد فلسفة وتاريخ الشرق (وحي البحرية : آثاره
، وأبو عيسى )١٩٣٥-١١العلوم  مؤمتر(القمر البن اهلثيم وعالقته بالعلم اليوناين 

، )٢٠،١٩٣٨ شرقنيمؤمتر املست(، ومسألة اللغة عند الشعوبية )١٩٣٦(الوراق 
ومباحث عن العقيدة والشرع اإلسالمي وتاريخ اجلدل اإلسالمي املسيحي يف العصر 

الوسيط  ، وتاريخ العالقات بني الشرق والغرب يف العصر)١٩٤٩(الوسيط 
حوليات معهد فلسفة (، وذو القرنني نيب العاملية )للتدريس يف جامعة بروكسل(

تماعي ألصل تكرمي حممد يف اإلسالم فيما بعد ، والطابع االج)١٩٥١ وتاريخ الشرق
الدراسات (، والتبدالت السياسة وأدب اآلخرة يف اإلسالم )١٩٥٢منوعات مسيث (

، ومشكلة العالقات بني الشرق املسلم والغرب املسيحي يف )١٩٥٤ اإلسالمية
 .)١٩٥٤ و٥٧، ١٤حوليات معهد فلسفة وتاريخ الشرق(العصر الوسيط 

، وملك امللوك أو خليفة اهللا )١٩٥٤ ،٢٤ بيزانسيون(مري دمشق ومن أرتياس إىل أ
حوليات اآلثار (، والقلعة األيوبية يف بصرى إسكي )١٩٥٥ مؤمتر األديان الدويل(

، )٧،١٩٥٧الدراسات اإلسالمية (، واخلليفة حضور مقدس )٦،١٩٥٦السورية 
قع العلوم ، ومو)١٩٥٧ نشرة امع اللغوي البلجيكي امللكي (يوعلم سلم سحر

 ).١٩٥٧ أوج الثقافة واحنطاطها يف تاريخ اإلسالم(النظرية من االحنطاط 
 أعمال مؤمتر(النصرانية يف العصر الوسيط  - ومغزى تربير الرؤى اإلسالمية

) ١٩٥٨، ٩جان بودين (والغريب يف اإلسالم املدرسي  ،)١٩٥٧ املستشرقني
، ٩حضارات( إلسالمي املعاصر لدراسة قضايا العامل ايواملركز العلمي البلجيك

، ١٨األبيض املتوسط طوال القرنني   وأثر العصر الوسيط يف حوض البحر،)١٩٥٩
، والشروط القانونية والنقدية للتصدير إىل )١٩٦٠، ٦٠الدراسات اإلسالمية (١٩

wواملصادر العربية للمانوية  ،)١٩٦٠، ٣ حلقة مراسالت الشرق،(البلدان النامية 
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١٢٩ حرف األلف

واجلدل الدمشقي وأثره ،)١٩٦١، ٦٢-١٦ (سفة وتاريخ الشرقحوليات معهد فل(
،وفصل عن النصرانية يف )١٩٦١، نضج اإلسالم(يف أصول علم الكالم اإلسالمي 

 ).١٩٦٢ الدراسات الشرقية املهداة إىل ليفي بروفنسال،(كتاب التمهيد للباقالين 
قات ، ومن كتاب اهلرط)١٩٦٢ يارأ/ مايو١٧، ١٦حلقة (والشرع اإلسالمي 

، واالجتاه اجلديد للقانون )١٩٦٣، ١٩الدراسات اإلسالمية (ليوحنا الدمشقي 
، )٣،١٩٦٣دراسات :مراسالت الشرق(ساسي يف اجلمهورية العربية املتحدة األ

دراسات جاند الشرقية (، وإخوان الصفا )١٩٦٤(وتعريب املصطلحات التقنية 
، )١٩٦٦-١٩٦٥ لشرفمراسالت ا(أمحد الشريف :، وشاعر لييب كبري)١،١٩٦٤

، )٣٤،١٩٦٦ جملة الدراسات اإلسالمية(والدراسات اإلسالمية يف بروكسل وجاند 
، واللغة )١٩٦٦، ١٠ مراسالت الشرق(وأسطورة يوحنا فيليبون عند العرب 

، واملنهج األساسي للكيمياويني )١٩٦٩، ٣ دراسات جاند الشرقية(املصرية القدمية 
، واملعونة )١٩٦٧، ١٩٦٦ات العربية اإلسالمية عاماملؤمتر الثالث للدراس(العرب 

، وفصل من اإلمامة )١٩٦٧ و١٢، ١١مراسالت الشرق (االجتماعية يف اإلسالم 
، ومدخل نقدي )١٩٧٠، ١٩٦٨( إمامة الشيعة -هيد للباقالين ميف كتاب الت

 ، وبيت اإلسالم)١٩٦٩، ١٦ -١٥مراسالت الشرق(لبحث ضة العامل العريب 
، )١٩٦٩ جان بودين(، واحملكومني واحلكام يف أرض اإلسالم )١٩٦٩ ،٩ حضارات(

 ).١٩٧٠ يالشعر امللحم(وتأليف قصة عنتر 
املؤمتر الدويل للمستعربني وعلماء  (١٢ إىل ٩وتأثري املدارس الصوفية من القرن 

، واإلله الذي )١٩٧٠، ٣٢ الدراسات اإلسالمية(، واجلزية )١٩٧٠ اإلسالميات
، وتغلغل )١٩٧٢-١٩٦٨ حوليات معهد فلسفة وتاريخ الشرق (يتضرع إىل نفسه

فارس يف العصر  (١٣ إىل ١٠املصري من القرن -العناصر اإليرانية يف العامل السوري
، ٢٦جممع النشاي(، وأثر األسطورة البوذية يف األسطورة اإلسالمية )١٩٧١الوسيط 
، )١٩٧٢، ١٨-١٧مراسالت الشرق(١٩٧٢-١٩٠٩ ، وفون جرنبوم)١٩٧١

، وقصة اإلسكندر )١٩٧٣، ٣٧ اإلسالمية الدراسات(وبرتيلي األديسي 
الوحدة والتنوع ( فتحها اإلسالم عن البالد اليت ، وتفرد األندلس)١٩٥٥بروكسل(

wواملدخل إىل دراسة السوق اإلفريقية ). ١٩٥٥ شيكاغو يف احلضارة اإلسالمية،
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 حرف األلف١٣٠

سلمون السود يف مانييما ، وامل)١٩٦٠جمموعة مراسالت الشرق (اآلسيوية املشتركة 
 -، وتالق نقدي لدراسة اجتماعية عن العامل اإلسالمي املعاصر )١٩٦٠بروكسل(

مراسالت ( وبغداد - ولويس ماسينيون -وعلم النفس والسلوك يف اإلسالم 
حلقة علم االجتماع (، وعلم االجتماع يف اإلسالم )١٩٦٢الشرق

 . اإلسالم املعاصر، ومخس سنوات يف تاريخ)١٩٦٢بروكسل.اإلسالمي
 Adams, Charles) ١٩٢٤املولود عام (آدامز، تشارلز جوزيف 

Joseph 
، وتعلم يف مدارسها ١٩٢٤ / ٤/ ٢٤تكساس، بتاريخ / ولد يف هاوستون 

، وحصل على )١٩٤١(رجيان .  هـ-العامة، مث خترج يف املدرسة العليا جلون 
ة شيكاغو مبدرسة علم والتحق يف جامع ،)١٩٤٧(الليسانس من جامعة بايلور 

، وحصل على الدكتوراه يف تاريخ األديان بإشراف )١٩٥١ - ١٩٤٧( الالهوت
، وقد التحق مبعهد الدراسات اإلسالمية يف جامعة )١٩٥٥(األستاذ جوكيم واتش 

كعامل ) ١٩٤٢(، وخدم يف اجليش )٥٥ - ١٩٥٤ و ٥٣ - ١٩٥٢(ماك جيل 
، )١٩٤٥(كي بإدارة النقل اجلوي إشارة لالسلكي بالقوات اجلوية مث كميكاني

 نشبت احلرب يف كوريا مث وأعلى منصب بلغه عريف، وظل عضواً احتياطياً حىت
  .عاد إىل اخلدمة لفترة قصرية

-٥٣( القسم الديين -ملحق يف جامعة برنستون :  توالهاومن الوظائف اليت 
 هوت  معهد الدراسات اإلسالمية وكلية الال-، ويف جامعة ماك جيل )١٩٥٤

، )١٩٦٣(، ومدير )١٩٦١(، مث مدير مساعد ملعهد الدراسات اإلسالمية )١٩٥٧(
 .)١٩٦٤(وأستاذ 

منحة اجلمعية القومية للخرجيني، ومكافأة الزمالة : ومن املنح واملكافآت اليت تلقاها
، ومجعية فورد للتدريب األجنيب، )١٩٥٠ - ١٩٤٩جامعة شيكاغو (باجلامعة 

 - ١٩٥٤( شهراً يف الباكستان ١٢ ونصف العام قضى ا وزمالة البحوث مدة عام
  درجة الزمالة - معهد الدراسات اإلسالمية -، ويف جامعة ماك جيل )١٩٥٧

، )١٩٥٩- ١٩٥٨(، ودرجة الزمالة جلمعية روكفلر للبحوث )١٩٥٣ - ١٩٢٥(
w ).١٩٦٩ – ١٩٦٨(وإجازة جملس كندا 
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١٣١ حرف األلف

نائب (ية األمريكية لدراسة الدين وهو عضو يف اجلمعية األمريكية الشرقية واجلمع
، مث نائب ١٩٧١عضو مؤسس (، وجممع دراسات الشرق األوسط )رئيس اخلزانة

، واألكادميية األمريكية العربية )حمرر استشاري(، ومجعية الدراسات اآلسيوية )الرئيس
 .)يحمرر استشار(

وم دائرة املعارف الربيطانية، وجملس البحوث والعل: كما أنه مستشار يف
، وجلنة )١٩٧٠( جلنة القسم القومي لدرجة الزمالة للمناطق األجنبية -االجتماعية 

، وعضو حلقة الدراسات القومية اخلاصة )١٩٧١(االختيار للمكافآت جنوب آسيا 
 )١٩٧١(بالباكستان، وحماضر الس األمريكي جلمعيات التعليم يف تاريخ الديانات 

، وعضو جلنة )١٩٦٧(وأمني مؤسسة أبور مراجعة الدراسات الدينية،  وحمرر
، وحمرر حكمة )٧٥ - ١٩٧٤(اليونسكو لبناء املعاهد العلمية يف البلدان العربية 

 ). جملدا١٦(إيراين 
، )١٩٦٤جنيف ( بركلي -جامعة كاليفورنيا : وكأستاذ زائر ألقى حماضرات يف

يف ص(، وجامعة روشستر )١٩٦٧صيف ( سانت باريرا -وجامعة كاليفورنيا 
 ).١٩٧٧شتاء وربيع (، وجامعة أصفهان )١٩٧٠
، والطبعة الثانية ١٩٦٥نيويورك (مرشد القارئ إىل الديانات العظمى : آثاره
 فصل من كتاب دونالد إمسيث، -، وأيديولوجية موالنا مودوري )١٩٧٦

، وتاريخ )١٩٦٩، و ١٩٦٦برتستون (والسياسات اآلسيوية اجلنوبية والدين 
تاريخ الديانات :  فصل يف كتاب جوزيف كيتاجوي-اإلسالم الديانات ودراسة 

 دار نشر -مونتريال (، واملفاهيم الدينية األخالقية يف القرآن )١٩٦٧شيكاغو (
، واإلسالم يف كتاب جيوفري دائرة معارف الديانات يف )١٩٦٦جامعة ماك جيل 

 يف كتاب  فصل-سالمية ، والتقاليد الدينية اإل)١٩٧١جمموعة هاملني (العامل 
 .)١٩٧١نيويورك، وهاربرورو (الدين واإلنسان : ريتشارد كوم ستوك

 ف أودي، وجانيت أودي، وتشارلز آدمز - فصل يف كتاب توماس -واإلسالم 
، )١٩٧٢نيويورك وهاربرورو (اليهودية واملسيحية واإلسالم : الدين واإلنسان
 ويف تتابع ألفية الشيخ -ومسامهته يف نظرية الشيعة ألصول الفقه  والشيخ الطوسي

اهللا، وآهلته :  فصل يف كتاب جوفري-، واإلسالم )١٩٧١جامعة مشهد (الطوسي  w
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 حرف األلف١٣٢

 فصل يف -، والعقيدة اإلسالمية )١٩٧١دائرة معارف الديانات السماوية، لندن (
 ،)١٩٧٥دار نشر جامعة كمربيدج (تاريخ احلضارة اإلسالمية  :كتاب روجر سافوري
عرض ألفكار : راد يف كتاب احلداثة الفكرية لشبلي النعماينومقدمة مليهر إفروز م

أبو : ، ومقدمة لعبد الرب)١٩٧٦الهور معهد الثقافة اإلسالمية (السياسية والدينية 
، ومقدمة لكتاب جان ) أكادميية إقبال-كاراتشي ( حياته وأفكاره - ينيزيد السبتا

 .)١٩٧٥مونتريال (اإلسالم واملسلمون :  ميلو-دينه 
االجتاهات احلديثة يف عامل الديانات جلوزيف :  يف كتاب-اإلسالم يف الباكستان و

 املودودي وفهارس العزيز لىع، وأبو األ)١٩٥٩ - إيلنو -السال ( م كيتاجاو -
 يف أعني ي، وسلطان احلديث النبو)١٩٧٠فيسبادن (أمحد، تأليف فون جرنيوم 
مقاالت عن احلضارة : يتل يف كتاب دونالد، ب ل-بعض املسلمني احلديثني 

:  يف كتاب ليونارد بابندر-، والتقاليد اإلسالمية الدينية )١٩٧٦ليدن (اإلسالمية 
 القيم -إقبال : وله من الدراسات). ١٩٧٦نيويورك (دراسة الشرق األوسط 

مونتريال (نظر مسيحية   وجهة-، والالجئون الفلسطينيون )١٩٥٨داكا (اجلديدة 
، )١٩٦٦ -٦٧الصحيفة العربية (جعية يف العامل العريب ، واحلركات الر)١٩٦٥

الصحيفة (مقالة نقدية : ، ومن األدب احلديث يف الباكستان)١٩٦٨(والقدس عربية 
نشرة دراسات احتاد الشرق األوسط (اإلسالم : ، ودولة الفن)١٩٦٨ - ٦٩العاملية
 جلمعيات الس األمريكي(، وتاريخ الديانات ودراسة اإلسالم )١٩٧١ و ١٩٧٠
  .)التعليم

  :املعارف ومن مقاالته لدوائر
 - اهلجرة - احلج - فقري- الدرويش -اخلليفة : لدائرة معارف الكتب العاملية

 ).١٩٦٣( اجلامع - املسلمون - حممد - القرآن - الكعبة -اإلسالم 
 املوىل - الكعبة - البهائية - اء اهللا - البادية -الباب : طانيةيلدائرة املعارف الرب

، تصنيف )١٩٧٤( واصل بن عطاء - سليمان الفارسي - قاض - املعتزلة -
 درويش - ١٩٦٩(، اإلسالم )١٩٦٨(اهللا : الديانات لدائرة املعارف األمريكية

 مقاالت افتتاحية يف االت ةكما أن له عد).  واإلمساعيليون- اإلسالم -والدروز
w .املتخصصة
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١٣٣ حرف األلف

 .Arberry, A.J )١٩٠٥املولود عام . (ج. آربري، ا
تعلم يف مدرسة اللغات الشرقية يف بروتسماوث، وكلية مبربوك يف  
 وهو ، وعني أستاذاً للغة الفارسية يف مدرسة الدراسات الشرقية واإلفريقية،كمربيدج

خصيبة رفعت من قدره، وذهب له  يتقن اللغة العربية، وينشئ فيها مصنفات متنوعة
مث رئيساً لقسم ) ١٩٣١( يف كلية مبربوك  وقد أصبح زميالً،ا صيت بعيد

حيث قضى سنتني أتتا بأحسن ) ١٩٣٢ - ٣٤(الدراسات القدمية باجلامعة املصرية 
- ٤٤(واختري وزيراً لألنباء ) ١٩٣٤ - ٣٩( مث عني أميناً ملكتبة ديوان اهلند ،الثمار
ا دعي ومل. وج ج أستاذة نيكولسن يف التصوف، مع ميل إىل نظم الشعر) ١٩٤٠
وكان آربري سخياً يف . اختار التصوف موضوعاً هلا) ١٩٤٢( حماضرات يليلق

معاونة زمالئه يف إجنلترا وخارجها، فقد وجد يف مكتبة ديوان اهلند خمطوطاً عن 
طبائع احليوان فأعطاه ملينورسكي املستشرق الروسي، الذي سبقه يف أستاذية اللغة 

مث عني أستاذاً للعربية، مث ) ٤٦ - ١٩٤٢(رى الفارسية يف جامعة لندن فخلفه آربـ
وانتخب عضواً يف جمامع ) ٤٧ -١٩٤٦(رئيساً لقسم الدراسات الشرقية واإلفريقية 
 .علمية منها امع العلمي العريب يف دمشق

 .]٢٥٦ – ٢٣٢مقاالت شرقية، ص 
وكتاب املواقف، ويليه كتاب ) ١٩٣٤القاهرة (كتاب التعرف للكالباذي : آثاره

خاطبات للنفري، نشره ألول مرة بعد مقابلته على سبعة خمطوطات، متناً وترمجة امل
ري الفنية، والثاين ألمساء األشخاص باألول للتعا: إجنليزية، مع مقدمة وفهرسني

وترمجة كتاب ) ١٩٣٥ القاهرة - كمربيدج -لندن  واألمكنة والكتب وغريها
وكتاب ) ١٩٣٧(الفارسية وأشعار من الصوفية ) ١٩٣٥كمربيدج (التصوف 

وترمجة كتاب الطبخ حملمد بن عبد الكرمي ) ١٩٣٧القاهرة، (التوهم للمحاسيب 
 مبعاونة غريه -تراث اإلسالم : ومن تصانيفه). نشره األستاذ داود شليب(البغدادي 

) ١٩٣٩لندن (وجمموعة مناذج من اخلطوط العربية والفارسية ) ١٩٣١أكسفورد (
) ١٩٤٣( مبعاونة روم الندو -واإلسالم اليوم ) ١٩٤٠(رب وموقف اإلسالم من احل
) ١٩٤٣لندن (واملدخل إىل تاريخ الصوفية ) ١٩٤٣لندن (واملستشرقون اإلجنليز 

w وامللوك واملتسولون  )١٩٤٤( والقارئ الفارسـي احلديث ،واألدب والفن
w
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 حرف األلف١٣٤

) ١٩٤٧لندن (وصفحات من كتاب اللمع ) ١٩٤٧(والتوليب يف سينا ) ١٩٤٥(
ورباعيات ) ١٩٤٨لندن (والوردة اخلالدة ) ١٩٤٧كمربيدج (سون غزالً حلافظ ومخ

واتمع اإلسالمي ) ١٩٥٠(وعمر اخليام ) ١٩٤٩لندن (جالل الدين رومي 
والشعر ) ١٩٥٧، والقسم الثاين ١٩٥٠أكسفرود ( مبعاونة هارولد بوين -والغرب 

وعمر اخليام، ) ١٩٥٠لندن (والتصوف يف اإلسالم ) ١٩٥٠لندن (العريب احلديث 
وقصائد فارسيـة ) ١٩٥٣(وشهرزاد ) ١٩٥٣(وشعر الرثاء ) ١٩٥٢(ترمجة حديثة 

، والطبعة الثانية، لندن ١٩٥٥نيويورك (والقرآن، مفسراً يف جزأين ) ١٩٥٤(
وأشرف على تأليف ) ١٩٦٩كمربيدج (ودين الشرق األوسط يف جزأين ) ١٩٥٩

وله عن ). ١٩٥٩ة من العلماء املصريني، نقلته إىل العربية جلن(كتاب تراث فارس 
اجلزء الثاين، الد الثاين من فهرس املخطوطات (التصوف واألخالق : املخطوطات

 وتعاون مع ستوري، وروبني ليفي يف ،١٩٣٧العربية يف مكتبة ديوان اهلند، لندن 
 ألندن(وفهرس املطبوعات الفارسية يف مكتبة ديوان اهلند ) إصدار اجلزء الثالث

وذيل فهرس مكتبة جامعة ) ١٩٣٨لندن (وختطيط تاريخ ملكتبة ديوان اهلند ) ١٩٣٧
: ومبعاونة بلوشه، ومينويف، وويلكنسون، وروبنسون) ١٩٥٢كمربيدج (كمربيدج 

فهرس املخطوطات الفارسية ومناذج املنمنمات يف مكتبة تشستربييت، يف ثالثة 
ت العربية يف مكتبة تشستربييت قائمة املخطوطا: وله). ٦٢ - ١٩٥٩دبلن (جملدات 

وفهرس املخطوطات العربية والفارسية يف مكتبة مدرسة الدراسات ) مازالت خبطه(
 تعريف املواقف للنفري :  ومن مباحثه يف جملة الثقافة اإلسالمية،الشرقية واإلفريقية

ومعارضة مسرحية جمنون ليلى ) ١٩٣٢(وختطيط تاريخ ملكتبة ديوان اهلند ) ١٩٣٠(
وحول ) ١٩٣٧(ومدى الطموح عند أيب القاسم العارف ) ١٩٣٣(د شوقي ألمح

وكتاب بغدادي يف ) ١٩٣٩(املخطوطات اإلسالمية املستجدة يف مكتبة ديوان اهلند 
 وأضواء جديدة على أمحد فارس الشدياق ) ١٩٣٩( هـ ٦٢٥الطبخ كتب سنة 

فهرس املخطوطات و) ١٩٣٥(اجلنيد : وىف جملة اجلمعية امللكية اآلسيوية). ١٩٥٢(
) ١٩٣٧(وكتاب الصدق ) ٣٩ - ٣٨ - ١٩٣٦(اإلسالمية يف مكتبة ديوان اهلند 

جملة (وأجبدية صوفية ) ١٩٣٧(وحافظ وشوقي ) ١٩٣٧(وبني السلمي والسراج 
وجتربة ) ١٩٣٨(وأبو زيد البسطامي ) ١٩٣٧ بومباي -اجلمعية امللكية اآلسيوية  w
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١٣٥ حرف األلف

وىف نشرة مدرسة الدراسات ). ١٩٥١ (وابن أىب الدنيا والعقاب) ١٩٥٠(صوفية 
) ١٩٤٨(مالحظات على كتاب حماسن االس البن العريف : الشرقية واإلفريقية

ومواد جديدة لطبقات الشعراء ) ١٩٤٩(دمي نومواد جديدة لكتاب الفهرست البن ال
ونفري ) ١٩٥٠(وأساتذة شهاب الدين عمر السهروردي ) ٥٠ -١٩٤٩(للجمحي 

 وقد اكتشفها يف جامع -ق النيتوخامية يف العربية ألرسطو واألخال) ١٩٥٢(آخر 
 القرويني بفاس ونشرها نصاً يونانياً وترمجة إجنليزية، مع معجم لشرح مفرداا 

ورسالة عربية ) ١٩٥٥(أفالطونيات عربية : وىف جملة الفصول اإلسالمية). ١٩٥٥(
 كلية اآلداب جملة(كتاب النبات ألرسطو : ويف غريها). ١٩٥٥(يف السياسة 

جملة (ودراسة عن الفارايب يف الشعر ) ١٩٣٤، ومايو ١٩٣٣باجلامعة املصرية، مايو 
جملة الدراسات (وحول شكل اإلمالء يف اللغة العربية ) ١٩٣٨الدراسات الشرقية 

جملة الدراسات الشرقية (ومالحظات على خمطوطات للترمذي ) ١٩٣٩اإلسالمية 
 هوالتعريف بكتاب البديع البن خالوي) ١٩٤٠مي العامل اإلسال(والصويل ) ١٩٤٠

األدب (ومستقبل الدراسات اإلسالمية يف كمربيدج ) ١٩٤٨ذكرى جولد زيهر (
) ٥١٧: ٨١املقتطف (ودرس علماء الغرب ملذهب الصوفية ) ١٩٥٠والفن اهلندى 

ومرتلة ابن ) ١٩٥٠منوعات كوك (واجلزيرة العربية قبل اإلسالم يف الشهرستاين 
يف كتاب ابن سينا (وابن سينا، حياته وعصره ) ١٩٥٠جملة اجلمعية اإليرانية (سينا 

هذا ). ١٩٥٣الدراسات الشرقية لبدرسني (والقشريي كمحدث ) ١٩٥٢لفيكرت 
األدب : بينها. خال مقاالته يف دائرة املعارف اإلسالمية واالت العلمية العاملية

ومن ) ١٩٥٦، ٣ول اإلسالمية الفص(والقرآن ) ١٩٥١يف كتاب يونج (اإلسالمي 
نشرة مدرسة الدراسات (واألشعري ) ١٩٥٦نشرة مكتبة جون ريالندز، (العبادة 

واألدب ) ١٩٥٩، ٥٥جملة آسيا (وعمر اخليام ) ١٩٥٧، ١٩الشرقية واإلفريقية 
وحول التصوف وغريه من املذاهب اإلسالمية ) ١٩٦١الفصول اإلسالمية، (العريب 

، والفصول ١٩٦٣، ٢٦، ١٩٦٤، ٢٥الشرقية واإلفريقية نشرة مدرسة الدراسات (
) ١٩٦١ الدراسات اإلسالمية(وجالل الدين الرومي ) ١٩٦١، ٧اإلسالمية 

معرض كتب (والدراسات الربيطانية عن التصوف اإلسالمي واألدب العريب 
، ٩الفصول اإلسالمية (وعن املؤرخني املسلمني ) ١٩٦٥وخمطوطات املؤلفني العرب  w
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 حرف األلف١٣٦

، ١٠صحيفة مجعية الدراسات السامية (صيدة منسوبة إىل طرفة بن العبد وق) ١٩٦٥
) ١٩٦٥(وذو النون املصري وسريته ) ١٩٦٥تكرمي جيب (والسرية ) ١٩٦٥

: وىف الفصول اإلسالمية) ١٩٦٨ ٧الدراسات اإلسالمية (وفهرس ابن األنصاري 
 البخاري و) ١٩٦٩، ١٣(واحلديث ) ١٩٦٩، ١٣(األمساء واملترادفات يف القرآن 

صحيفة (مث املخطوطات النادرة ) ١٩٦٨، ١٢(وسري الصوفية ) ١٩٦٧، ١١(
نشرة مدرسة الدراسات الشرقية (وأفالطون وأرسطو ) ١٩٧٠، ١األدب العريب 

 ).١٩٧١، ٣٤واإلفريقية 
 .Asin Palacios، P.M) ١٩٤٤ – ١٨٧١(األب آسني بالثيوس 

 بريا بقى العربية على ر معهدها الديين، وتليفولد يف سرقسطة، وخترج  
، ونشر رسالته عن العقيدة )١٨٩٦(، ونال الدكتوراه من جامعة مدريد )١٨٩١(

، وبعد فوزه يف امتحان األستاذية خلف )١٩٠١(واألخالق والتصوف لدى الغزايل 
، وألقى خطاب انضمامه إىل )١٩٠٣(كوديرا على كرسي العربية يف جامعة مدريد 

وإىل ) ١٩١٢(السياسية يف مدريد عن ابن مسرة ومذهبه جممع العلوم األخالقية و
، )١٩١٩(امع اللغوي يف مدريد عن املصادر اإلسالمية يف الكوميديا اإلهلية لدانيت 

، مث حققه فيما )١٩٢٣(وإىل جممع التاريخ يف مدريد عن دراسة الفصل البن حزم 
، وعني رئيساً )١٩٤١(بعد ونشره يف مخسة أجزاء، واحتفل بيوبيله يف مدريد 

، وحرر جملة األندلس، وانتخب عضواً يف جمامع علمية )١٩٤٣(للمجمع اللغوي 
عديدة منها امع العلمي العريب يف دمشق، ومثل بالده يف معظم مؤمترات 

اليت كان قد مجعها ريبريا إي طراجو يف تراجم   ورتب يف مكتبته اجلذاذ،املستشرقني
وقد . ثالثني ألفاً استنسخها األمري كايتاين لطبعهاعلماء العرب باألندلس، فبلغت 

اشتهر األب آسني باالثيوس بدراسة حركة التفاعل الثقايف بني املسيحية واإلسالم، 
 .وختصص يف الفلسفة والتصوف

 .]١٩٤٤ عام ٣١٩ - ٢٦٧ ص ٩ترمجته وآثاره يف جملة األندلس جـ [
، ومذهب ابن )٣٤ - ١٩٠١(العقيدة واألخالق والتصوف لدى الغزايل : آثاره

 الدين مبحيي، وعين )١٩٠٤تكرمي كوديرا، سرقسطة (رشد والهوت توما اإلكويين 
w، ويف جملة الثقافة اإلسبانية، مدريد ١٩٠٥، اجلزائر ١٤مؤمتر املستشرقني، (بن عريب ا
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١٣٧ حرف األلف

وترجم إىل اإلسبانية كتاب ) ٢٨ - ٢٦ - ١٩٢٥، ويف نشرة جممع التاريخ ١٩٠٦
: ، وصنف كتاباً بعنوان)١٩١٦مدريد ( البن حزم القرطيب األخالق والسلوك

 وقد ترمجه إىل الفرنسية األب باريا )٣١ – ١٩٢٥مدريد (املتصوف ابن عريب 
، وكتب دراسة مبعاونة )١٩٢٩مدريد (ونشر رسالة القدس البن عريب  ،تولوز

 .نيكولسن عن الناحية املظلمة يف صوفية ابن عريب
، ونشر )١٩١٢غرناطة (لعربية يف غرناطة ووضع فهرس املخطوطات ا 

، ودراسة عن )١٩١٤مدريد (نسلمو أاألصل العريب لرسالة اجلدل بني احلمار واألخ 
، ونشر كتاب )١٩١٤مدريد (ابن مسرة ومدرسته وأصول الفلسفة األندلسية 

املدخل إىل صناعة املنطق البن طلموس، اجلزء األول، كتاب املقوالت وكتاب 
تاً وترمجة إسبانية العبادة ممدريد (، وصنف كتاباً يف ابن حزم )١٩١٦مدريد (ن
، ونشر له الفصل يف امللل والنحل متناً وترمجة إسبانية، مع حتليل لنقده )١٩٢٤

، ودراسة عن ابن حزم )٣٢ - ١٩٢٧مدريد (األفكار الدينية يف مخسة أجزاء 
مية يف الكوميديا اإلهلية أورد ، وصنف كتاباً بعنوان اآليات اإلسال)١٩٣٤األندلس (

، واملعهد اإلسباين )٤٣ - ١٩١٩مدريد (فيه أدلة تارخيية عن أخذ دانيت عن املعري 
اإلجنليزية   إىلH. Sunderland -وقد نقله سندرالند ) ١٩٦١العريب للثقافة 

باريس (، وترجم بكامله إىل الفرنسية مع إضافات عليه، ١٩٢٦خمتصراً، لندن 
١٩٢٩ - ١٩٢٨(. 
، وكتب تاريخ )١٩٢٦(ونشر رسالة العقود، وحبث يف خصائصها العامة  

واإلسالم يف ثوب نصراين ) ١٩٣٢ - ١٩٢٧مدريد (آراء املدينة، يف مخسة أجزاء 
باريس (، ونشر حماسن االس البن العريف، متناً وترمجة فرنسية )١٩٣١مدريد (

مقارنة بني : ، وله)١٩٣٢ريد جممع التاريخ، مد(، ويوسف ينساج امللقى )١٩٣١
، ومصنف يف الغزايل والنصرانية، )١٩٣٢مدريد (ابن عباد الرندي ويوحنا الصلييب 

 ،)١٩٣٥-١٩٣٤مدريد (يف جزأين برهن فيه على حتليل عميق لكتاب إحياء العلوم 
الة (معىن كلمة التهافت يف مصنفات الغزايل، وابن رشد : ودراسات نفيسة عن

، وهجاء اليهود )١٩٠٨الة اآلسيوية (وابن طلموس ) ١٩٠٦، ٥٠اإلفريقية 
، ٢الذكرى املئوية ألمارى جـ(، وفقيه من صقلية )١٩٠٩منوعات ديرنبورج ( w
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 حرف األلف١٣٨

منوعات (، وتصوف الغزايل )١٩١٢، ٤٩جملة الشرق (، وكتاب العني )١٩١٠
الة (، وتعليم العربية يف إسبانيا )١٩١٤، ٧جامعة القديس يوسف ببريوت 

تكرمي براون (، واآلثار اإلجنيلية يف األدب الديين اإلسالمي )١٩١٤، ٥٨اإلفريقية 
 .)١٩٢٤، ٤جملة التاريخ املقارن (، واألثر اإلسالمي يف الكوميديا اإلهلية )١٩٢٢

، وجملة الغرب ٢٨، ٢٦، ١٩٢٥نشرة جممع التاريخ (وعن التصوف اإلسالمي  
، ١٤إيزيس (يوان للجاحظ ، وكتاب احل)١٩٤٦، ٢، واألندلس ١٩٣٠، ٣٠

، )١٩٣٦، ٤ ، واألندلس١٩٣٠جملة الالهوت والفلسفة (وابن حزم ) ١٩٣٠
 )١٩٣٥، ٣(، والوحي يف اإلسالم )١٩٣٣، ١األندلس (وسرية األركون، وأرنولد 

، وعن )١٩٤٠ ،٥األندلس (وابن سعيد وكتابه احلدائق البن السيد البطليوسي 
، ١٩٣٩إيزيس (يوان، والبيان والتبيني للجاحظ ، واحل)٥،١٩٤٠األندلس (البتاين 
، ونشر جمموعة من الرسائل يف الفلسفة والطب والعلوم الطبيعية والعلوم )٥٤

، ورسالة قول يف اتصال )١٩٤٠األندلس (رسالة يف النبات : الطبيعية البن باجه منها
نسوب إىل ابن ونص للفارايب م) ١٩٤٢مدريد (العقل باإلنسان متناً وترمجة إسبانية 

 .)١٩٤٢، ٧األندلس (رشد 
) ٥١ و٥٠ و٤٩ و ٤٨ و ٤٧ و ٤٦ و ٤٥ و ١٩٤٢األندلس (والشاذلية  

، ورسالة )١٩٤٧، ١٢األندلس (والرسائل املتبادلة بينه وبني ميننديث إي بياليو 
، وكتب مقارنة بني توما اإلكويين )١٩٤٣مدريد (الوداع متناً وترمجة إسبانية 

، ونشر معجماً بأمساء النبات يف )١٩٤١مدريد (سكال ويوحنا الصلييب وتورمديا وبا
، )١٩٤٣مدريد (األندلس يف القرنني احلادي عشر والثاين عشر ملؤلف جمهول 

، ونشر له بعد )١٩٤٤مدريد (ومعجماً بأمساء األماكن من أصل عريب يف األندلس 
دبري املتوحد البن باجه ، وكتاب ت)١٩٤٥(قصة املعراج والكوميديا اإلهلية : وفاته

 .)١٩٤٦مدريد (، وكتاب عن ابن مسرة ومدرسته، يف جزأين )١٩٤٦مدريد (
 .آيلتس، هريمان

، مث توىل )١٩٤٥-١٩٤٢(دبلوماسي، عمل يف املخابرات احلربية األمريكية  
، وكان مسئوالً يف )١٩٧٩-١٩٧٣(مناصب عديدة يف عواصم الشرق األوسط 

w .ون حلف بغداد، وشئون اجلزيرة الغربيةاخلارجية األمريكية عن شئ
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١٣٩ حرف األلف

 )١٩٣١ – ١٨٥١(أبو كرم، نعمة اهللا 
خترج يف جامعة القديس يوسف يف بريوت بالعربية والفرنسية والسريانية واإليطالية 
والالتينية، وعلم فيها الالتينية والعربية وعاون يف حترير صحيفة البشري، مث عني رئيساً 

  .ومستشاراً يف امع الشرقي، وُنصِّب مطراناًللمدرسة املارونية يف روما 
واحلكمة األدبية، وترجم من ) ١٨٨٤(ذخرية األلباب يف علم الكتاب : آثاره

) ١٩١١(الفلسفة النظرية للكردينال مرسييه ـ يف ستة أجزاء : الفرنسية إىل العربية
توما اخلالصة ضد األمم ـ وهي جمموعة الردود على اخلوارج ل: ومن الالتينية

روما (اإلهليات : ومن العربية إىل الالتينية البن سينا) ١٩٣١جونيه (كويين اإل
وقد شهد له بدقة الترمجة ) ١٩٢٦روما (والقسم الثالث من كتاب النجاة ) ١٩٢٦

قسطاس األحكام يف القانون، مع مقارنته مبا يقابله يف : وبالغتها وله كتاب بعنوان
 .وعدة خمطوطات) ١٩٠٦ - ١٨٩٠ريوت ب( أجزاء ٣الشرع اإلسالمي، يف 

 .Abougit, P.L-X) ١٨٩٥-١٨١٩(األب أبوجى 
) ١٨٤٩(، وقصد لبنان )١٨٤٢(ولد يف مدينة بوي بفرنسا، وانضم إىل الرهبانية 

  .حيث تعلم العربية، وصنف كتباً دينية ومدرسية، وتويف يف غزير
 وأصول القواعد ،)١٨٥٦املطبعة الكاثوليكية (كتاب اهلجاء الفرنسي : آثاره
، وعشرة مصنفات يف علم الكالم )١٨٨٦(، وخمتصر اجلغرافيا )١٨٦٢(العربية 

  ).منشورات املطبعة الكاثوليكية(والتاريخ واللغة واجلغرافيا 
 .Abicht,R أبيخت، ر

 .خترج يف جامعات أملانيا
ة البن ، والتحفة الوردي)١٨٧٩ نامسالو(نشر أشعار اهلذليني بترمجة أملانية : آثاره

 ).١٨٩١ برسالو(الوردي بشروح التينية 
 .Abel, L. Von) ١٩٠٠ – ١٨٦٣(أبيل، فون 

 .نال الدكتوراه يف اللغات الشرقية على هويل، وزاخاو
واملعلقات السبع متناً وترمجة ) ١٨٨٧ليدن (نشر ديوان أيب حمجن الثقفي : آثاره

، وقد انتقدها ١٨٩١برلني (ليها مع مقدمة هلا وشرح مفرداا وتعليقات باألملانية ع
wوفهارس لغوية ) ٩٤ - ١٨٩٣ياكوب يف كتابه دراسة حول شعراء العرب برلني 
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 حرف األلف١٤٠

وأوراق الربدي العربية يف متحف برلني ) ١٨٩١برلني (للشعر العريب القدمي 
)١٩٠٠ -١٨٩٦(. 

 .Attema, D.S) ١٩١٠املولود عام . (س.أتيما، د
 .ة يف جامعة أمستردامأستاذ العربية والدراسات اإلسالمي

، وأقدم )١٩٤٢أمستردام (آراء إسالمية يف اليوم األخري وعالماته السابقة : آثاره
، والقرآن يف )١٩٤٩أمستردام (مـا للنصرانية يف جنوب اجلزيرة العربيـة 

، وجوهر اآلراء )١٩٥٣(، والتيارات احلديثة يف اإلسالم )١٩٥٢(اإلسـالم 
 ).١٩٦٢(، والقرآن )١٩٥٦(اإلسالمية يف النصرانية 

  .Agrell, K.M )١٨٤٠-١٧٦٤(اآلب أجريل 
 .راهب وقف نشاطه على السريانية، وكتب كثرياً عنها

 .Adler, J )١٨٣٤ – ١٧٥٦.(أدلر،ج
وبعد أن قضى بضع سنوات يف جامعيت بتزو، ) ١٧٧٥ (ةبدأ دراساته الالهوتي

ا وأخذ يف الدراسات ، حيث تابعه)١٧٧٩( قصد كوبنهاجن -وروستوك يف أملانيا 
الشرقية، ومل يقف عند عقائد الربانيني والتلمود، بل تعداها إىل املخطوطات يف 

، )١٧٨٠( امللكية بكوبنهاجن، وال سيما املخطوطات الكوفية ووضع هلا فهرساً ةاملكتب
، فكشف عن خمطوطات كانت )٨٢-١٧٨٠(مث زار بعض املكتبات الشهرية بأوربا 

 خاصة، إذ وجد الكثري من ةان لبقائه بروما مدة طويلة أمهي، وكةيف حكم املهمل
اموعات النادرة،واتصل ببعض اللبنانيني الذين كانوا هناك فتعلم اللغة العربية 

 السريانية فكرس وقتاً طويالً يف ةعني أستاذاً للغ) ١٧٨٣( وعند عودته ،العامية
 . العربيةمقارنة اللغتني السريانية واليونانية بنصوص التوراة

أما يف العلوم العربية فقد شرح بعض الكتب اليت كان يدرسها يف روما، وكتب يف 
ووضع رمساً لتاريخ ، تاريخ الدروز ونشر عدة مصنفات عن املسكوكات وكتابتها

 ونشر تاريخ أيب الفداء، يف مخسة ة،النقود العربية وعلى األخص النقود الكوفي
  عند موته هليت تركها املستشرق األملاين رايسكجملدات عن املخطوطات واألوراق ا

)٩٤ -١٧٨٩(.  
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١٤١ حرف األلف

 .Adams, Ch) ١٩٤٨ - ١٨٨٣(الدكتور أدامز، تشالز 
ولد يف بلدة من أعمال بنسيلفانيا، وتلقى دروسه اجلامعية يف كلية وست منستر، 

، وملا رجع إىل الواليات املتحدة تعلم )١٩١٥ - ١٩٠٩(مث قدم مصر وأقام فيها 
ة يف جامعة هارتفورد على ماكدونلد، مث خترج ا وبالعلوم اإلسالمية من العربي

جامعة شيكاغو على سربجنلنج، مث عني مديراً للمدرسة الالهوتية يف العباسية مبصر، 
، )١٩٣٩(مث انتدب عميداً ملعهد الدراسات الشرقية يف اجلامعة األمريكية بالقاهرة 

 ملعهد الدراسات اآلسيوية يف جامعة ماك جيل وتقلب يف التدريس حىت اختري مديراً 
 . ودفن يف مصريفوتو) ١٩٤٣(

أتقن العربية كتابة وخطابة، وعين بالتعليم أكثر منه بالتأليف ومؤلفه الوحيد : آثاره
اإلسالم والتجديد يف مصر، وأصلها ترمجة كتاب اإلسالم : هو رسالة الدكتوراه

فيها اآلراء اإلسالمية وردها إىل وأصول احلكم لعلي عبد الرازق، وقد حدد 
، والترمجة العربية لألستاذ عباس ١٩٣٣، وأكسفورد، ١٩٢٨القاهرة (مصادرها 

 ).١٩٣٦حممود، القاهرة 
 ومن دراساته يف جملة العامل ،وحال املوت بينه وبني إصدار اجلزء الثاين منه

، )٤٤ - ٤٣(، وفتوى صعود املسيح )١٩٢٩، ١٩(حممد عبده املصلح : اإلسالمي
، )١٩٤٥(، والدين املقارن يف جامعة األزهر )١٩٤٤(واجتاه التفكري يف مصر اليوم 

، )١٩٤٦(، وأبو حنيفة رائد التحرر والسماح يف اإلسالم )١٩٤٦(والسنوسي 
 .)١٩٣٣الكتاب املهدى إىل ماكدونلد، (وحممد عبده وفتوى الترنسفال 

 Adelard of Bath) ١١٣٥-١٠٧٠(أدلرد أوف باث 
د يف مدينة باث ونسب إليها، واخنرط يف سلك الرهبانية البندكتية، وطلب العلم ول

وقد نشره هانز (يف تور واألندلس وصقلية، وأهدى أسقف سرقسطة أحد كتبه 
) ١١٠٧-١١٠٤( ومصر ولبنان وأنطاكية واليونان ،)١٩٠٣فيللنر، يف مونستر 

وعند عودته إىل إجنلترا ، توالقدس ومجع معارف يف علوم الطبيعة والفلك والرياضيا
عني معلما لألمري هنري الذي أصبح فيما بعد امللك هنري الثاين، وقد أهدى إليه 

 واشتهر باختباره سرعة الضوء والصوت، وتضلعه من ثقافة العرب الذين ،أحد كتبه
آثر مذهبهم يف العلم على مذهب الفرجنة، فقال يف كتابه مسائل الطبيعة، وهو 

w قد - وقائدي هو العقل-إنين ": وبني ابن أخيه خريج جامعات الفرجنةحماورة بينه 
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 حرف األلف١٤٢

تعلمت من أساتذيت العرب غري الذي تعلمته أنت، فبهرتك مظاهر السلطة حبيث 
؟  وضعت يف عنقك جلاما تقاد به قياد اإلنسان احليوانات الضارية وال جتري ملاذا

فعلينا ..  احلق وبني الباطل فقد منح اإلنسان العقل لكي يفصل به بني،؟ وإىل أين
 حبثنا عن السلطة فإن سايرت العقل - ال قبل ذلك -بالعقل أوال فإذا اهتدينا إليه 

  ". فالقبلناها وإال
ترمجات التينية وافرة يف الفلك والرياضيات أشهرها زيج اخلوارزمي بتنقيح : آثاره

 تقارير جممع ، وقد شرحه سوتر يف١١٢٦مكتبة مازارين، يف باريس (اريطي 
 )١٨٨٩نشرة كورتيس، ليبزيج (، وكتاب الغوريت )١٩١٤، ٣العلوم يف الدامنرك 

، وما زالت )١١٣٠(وكتاب األصول إلقليدس، وكان األصل اليوناين مفقودا 
 وترجم مبعاونة يوحنا اإلشبيلي أربع ،إحدى رسائله عنه حمفوظة يف كنيسة وستر

، وقد )١١٣٠(تاب األسئلة الطبيعية ، وصنف ك)١١٣٣(كتب أليب معشر البلخي 
وعدة مباحث يف الفلك ) ١٩٣٤طبعة حديثة، مونستر (نشره مارتن موللر 

حمفوظة يف مكتبات باريس (والقنص بالباز ) ١١٤٣( واإلسطرالب ،والرياضيات
وقد ساعد بنفوذه ). ١٤٧٢طبع بعد عام (، والعلوم عند العرب )ومونبيليه وإجنلترا

  .م وازدهارها يف أوربا مجعاءعلى نشر تلك العلو
 Arendonk, C. Van) ١٩٤٧ – ١٨٨١(أراندونك، وان 

خترج بالعربية من جامعة ليدن، ووقف نشاطه عليها من دون اللغات  
السامية، واشتهر برسالة عن اإلمامة يف اليمن، وعلى إثرها عني أميناً للمخطوطات 

 .بية يف جامعتهاوالكتب الشرقية يف مكتبة ليدن، مث أستاذاً للعر
، )ليدن(، وتاريخ املعتزلة )١٩١٩ليدن (اإلمامة الزيدية يف اليمن : آثاره 

، وحبث عن املخطوطات )١٩٢٢تكرمي براون (اجلزيرة العربية ) جنوب(والسحر يف 
، وقد أسهم بدراسات وافرة يف دائرة )١٩٩٣١ليدن (السامية يف مكتبة جامعة ليدن 

األخبار املروية عن حامت طي بالفارسية والتركية : نية، منهااملعارف اإلسالمية باألملا
 ).٣٩٧، ٢حـ (وابن الدمينة ) ٣٠٨ - ٢ج (واهلندوستانية 
 .Arbuthnot, F.F - .ف.أربثنوت، ف

wوترجم مبعاونة ) ١٨٩٠لندن (املؤلفون العرب وتاريخ العرب وأدم : آثاره 
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١٤٣ حرف األلف

 و ٤٠١واند يف جزأين من  ملريخىروضة الصفا يف حياة حممد املصطف: ريهاستك
 ).١٨٩٣لندن ( صفحة من اخلمسة أجزاء ٨١٦

 .Arbos Ayuso, F .أربوس أيوسو، ف
، وحصل على ١٣/٢/١٩٤٦ولد يف بدروبري ناردو من أعمال أبيال بتاريخ  

، مث على املاجستري برسالة )٢٦/٦/١٩٦٩(الليسانس من جامعة كومبلوتنس مبدريد 
: مث على الدكتوراه عن رسالة عنواا. لوهاب البيايتمدخل إىل شعر عبد ا: عنواا

 .األسطورة يف الشعر العراقي املعاصر
، ومدرساً ١٩٧١ - ١٩٦٩وعمل مديراً للمركز الثقايف اإلسباين باإلسكندرية 

 -٧١(مساعداً متعاقداً بقسم اللغة العربية واإلسالم يف جامعة كومبلوتنس مبدريـد 
 - ٧١( يف طليطلة يللغة واألدب العريب باملركز اجلامع، مث أستاذاً ملادة ا)١٩٧٥
 وهو اآلن أستاذاً ملادة اللغة واألدب العريب يف املركز اجلامعي مبدينة ثيود ،)١٩٧٣
 .)١/١٢/١٩٧٥منذ (إدريال 
البيت اإلسباين العريب ( ترمجة وتقدمياً - ىأغاين املنف: عبد الوهاب البيايت: آثاره
الثورة لن تنطفئ واحلب لن ميوت :  وعبد الوهاب البيايت،)١٩٦٩ مدريد -الريان 

 -جملة الغرب (، وشاعران عراقيان معاصران )١٩٧١ مدريد -جملة املنارة ( ترمجة -
 .)١٩٧٥ مدريد -جملة املنارة ( شاعر آخر يف نيويورك -، وأدونيس )١٩٧٥مدريد 

 .Arribas Palau, M - م. أربياس باالو
، ٢ (١٩٧٢، وحممد الداملي )١٩٥٣، ١ (إفريقيا مشايل  حول-يف متودا : آثاره
وفتح  )١٩٥٤(، ورسالة من سلطان املغرب إىل ماريالويزا إمرباطورة النمسا )١٩٥٤

جملة معهد اآلداب (، ورسالة من مارتن إىل أيب فارس يف تونس )١٩٥٥(أراغون 
، ١وسا  بالري-تكرمي مياس (، وحول يهود املغرب )١٩٥٥، ١٨العربية يف تونس 

، )١٩٥٤، ٢٩حوليات معهد الدراسات العربية  (١٨، واحلمراء يف القرن )١٩٥٤
، ومن فرناندو األول ملك )١٩٥٣مؤمتر اآلثار باملغرب اإلسباين (واألرقام العربية 

 و ٥٨ و ٥٧ و ١٩٥٦متودا ( املغريب وتاريخ مشايل إفريقيا يأراغون إىل أيب عل
) ١٩٥٦(ة وفرناندو األول ملك أراغون ، وبني يوسف الثالث ملك غرناط)٥٩

wواإلسطرالب العريب املغريب ) ١٩٦٠ -٦١(ومنوعات دراسات عربية وعربية 
w
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 حرف األلف١٤٤

 والدراسات العربية )١٩٦٠ متودا -هسبرييس (، وبنو مرين )١٩٦٢، ٢٧األندلس (
 ).١٩٦٤، ١٩٦٢(اإلسالمية 

 ٦٨ و ٦٧ و٦٦ و ٦٣ و ٦٢ متودا و -هسبرييس (وحول أحداث املغرب 
، ومؤمتر مشايل )١٩٦٣ -٦٤ ،٣٠(، ونشرة جممع اآلداب برشلونة )١٩٦٠، ٦٩و
، )١٩٦١هسبرييس متودا  (١٧٩٢، وحممد بن عثمان حاكم تطوان )١٩٧٠(فريقيا إ

، ووثائق مغربية )١٩٦٤، ٢ تطوان -الكراسات اإلسبانية (واملرابطون واملوحدون 
، والدراسات )١٩٦٨، ٩هسبرييس متودا (يف حمفوظات التاريخ الوطين مبدريد 

 ١٧٩٢ إىل ١٧٩١، والبعثات اإلسبانية من )١٩٦٩، ٣٤األندلس (العربية والرهبان 
 اليزيد ى، وموال)٧٠ - ١٩٦٩، ١٩ - ١٨دراسات عربية وعربية  منوعات(

، ١(والشرق اإلسباين ) ١٩٧٢، ٥ تطوان -الكراسات اإلسبانية (والدار البيضاء 
 والتجارة بني إسبانيا واملغرب على عهد ،)١٩٧٣، ٧(، وحول املغرب )١٩٧٤

، والسلطان موالى اليزيد والتجارة )١٩٧٢، ١٣هسبرييس متودا (موالي اليزيد 
 ).١٩٧٤، ٧٧جملة املكتبات واملتاحف مبدريد (اإلسبانية يف الدار البيضاء 

 .Arce،P.Agus- ، أجوستنيياألب أرث
فرنسيسكانيني يف األرض ، وختصص يف تاريخ ال)١٩٢٢(إسباين قدم إىل القدس 

  .املقدسة وقضى عمره مشرفاً على مكتبة آباء دير املخلص بالقدس
، ورحلة )١٩٣٧(مصر : حفريات يف بالد الكتاب املقدس، اجلزء األول :آثاره

 ١٧٠٤ إىل سنة ١٧٠٣، ورحلة إىل مدينة القدس من سنة )١٩٤٠(إىل جبل تابو 
ومنوعات ) ١٩٤٠(مع متهيد ومقتطفات قام ا الراهب أوخينودي سان فرانثيسكو 

، وفيه عرض وإحصائيات عن اآلباء الفرنسيسكانيني )١٩٥٠(عن األرض املقدسة 
، وعن الكتب واملخطوطات الطبية القدمية احملفوظة )١٨٨٠-١٦٢٦(أيام الطاعون 

 ).منشورات مطبعة اآلباء الفرنسيسكانيني بالقدس( يف مكتبة اآلباء، وغريه
 -رض املقدسة باللغة اإلسبانية وجمالت فرنسيسكانية أخرى كثرية وله يف جملة األ

األول من فهرست تفصيلي مصور ملنشورات مطبعة اآلباء  وصدر له مؤخراً اجلزء
  .١٨٨٠ حىت سنة ١٨٤٧الفرنسيسكانيني بالقدس من سنة 

Ostrorog, Cte.L. w أرستروروج، لكونت
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١٤٥ حرف األلف

 .منامن رجال السلك السياسي، وقد أقام يف بريوت ز
مث ). ١٩٠٠باريس (ترجم وشرح قسما من األحكام السلطانية للماوردي : آثاره

مث ترمجة أمجع أدمون فانيان اجلزائر . ١٩٠٦باريس . النظم السياسية: نشره بعنوان
)١٩١٥.( 

 Alarcon Y. Santon) ١٩٣٢ - ١٨٨٠(األركون إي سانتون 
، وتضلع من )١٩٢٠(د ولد يف قرية من أعمال البسيت، وخترج يف جامعة مدري

العربية على األب أسني باالثيوس، وكان قد عني أستاذاً للعربية العامية يف مدرسة 
، فعني أستاذاً هلا )١٩١٢(، ويف مدرسة التجارة بربشلونة )١٩١١(التجارة مبالقة 

، وأستاذاً للعربية يف )١٩٢٣(، ويف جامعة صلمنكة )١٩٢٢(يف جامعة مدريد 
 .)١٩٣٢( دـ، ويف جامعة مدري)١٩٢٧(جامعـة برشلونـة 

 ].١٩٣٣، ١ترمجته بقلم أرنولد يف جملة األندلس [
فهرس املخطوطات العربية : وضع مبعاونة جونثاليث بالنثية، وأويثي: آثاره

النصوص : ، وله)١٩١٢مدريد (واألعجمية يف مكتبة مجعية األحباث العلمية مبدريد 
، ونشر )١٩١٣مدريد (مة يف مدينة العرائش العربية واألعجمية املكتوبة بلغة العا

، )١٩١٥مدريد (قطعة من كتاب الصلة البن بشكوال : مبعاونة جونثاليث بالنثية
األثر : ، وله)١٩٢٠مدريد (حرب املغرب ملؤرخ مراكشي معاصر : ومبعاونة غريه

، وسراج امللوك )١٩٢٥تكرمي ميننديث بيدال (اإلسالمي يف الصوتية احلديثة 
: ، ومبعاونة جارثيه دي ليناريس)١٩٣١مدريد (ي متناً وترمجة إسبانية للطرطوش

 .)١٩٤٠ غرناطة -مدريد (الوثائق العربية الدبلوماسية يف حمفوظات مملكة أراغون 
 .Armbruster, Ch H .هـ.أرمربوستر، ش

اللغة األمهرية، اجلزء األول قواعد، والثاين معجم إجنليزي أمهري : آثاره
 ).١٩٠٨كمربيدج (

 .Arne, T.J) ١٨٧٩املولود عام . (ج. أرن، ت
، ومشرفاً )١٩٠٢(خترج يف جامعة أوبساله ومسي مساعد أمني املتحف التارخيي 

 ، وأسس اجلمعية الشرقية السويدية)١٩٤٤-١٩٠٩(على احملفوظات األثرية 
w  .وكان أول أمني هلا) ١٩٢١(
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 حرف األلف١٤٦

، )١٩١٤لدراسات الشرقية جملة حمفوظات ا(السويد والشرق بالفرنسية : آثاره
الة (، وأوان شرقية يف السويد )١٩١١احملفوظات الشرقية (واآلثار اإلسالمية 

، )١٩٢٥العامل الساليف (، وصالت السويد بروسيا والشرق )١٩٢٤الشرقية 
ل فيل فيما قبل اوأوربا الشرقية ومش) ١٩٢٥(وأدوات اخلزف يف العصر احلجري 

ومائتا حبث يف ) ١٩٤٠(ي ران والصني إيف آثار ، ودراسات )١٩٢٦(التاريخ 
باريس (إىل الفرنسية زيهر موضوعات شرقية، كما ترجم كتاب اإلسالم جلولد 

١٩٢٠(.  
، والدراسات )١٩٣٥(السهول التركمانية وما فيها من آثار : ومن مباحثه

  ).١٩٤٥اآلثار (، وبعثة علمية إىل أحد أقاليم الصني )١٩٣٧(االستشراقية 
 .Arnaldez, R الديز، رأرن

 ]. باريس– ٧٥٠١٣ شاربونيل رقم ١١: عنوانه[ 
منوعات ماسينيون (العقل وتعريف احلقيقة حبسب ابن حزم القرطيب : آثاره
، )١٩٥٥، ٢أرابيكا (، واألخبار واألوامر لدى ابن حزم القرطيب )١٩٥٦، ١جـ

يف جتمدت الفكرة ، وك)١٩٥٣ثالثاء دار السالم (والتضاد لدى ابن حزم والغزايل 
، وعمل مدرسة )٥٩-١٩٥٧أوج الثقافة واحنطاطها يف تاريخ (الفلسفية يف اإلسالم 

، )١٩٥٨املرجع السابق (، وتاريخ نبوءات )١٩٥٢ثالثاء دار السالم (اإلسكندرية 
 بروفنسال -الدراسات الشرقية لتكرمي ليفي  (واجلهاد يف نظر ابن حزم القرطيب

 .)١٩٦٢، ٢جـ
، ونشر ١٩٦٢مؤمتر الدراسات العربية واإلسالمية قرطبة (ن حزم وإميان اب 

منوعات املعهد (، والقدر وحرية االختيار يف تعليق الرازي )١٩٦٤األعمال 
، ومصنفات فخر الدين الرازي )١٩٦١، ١٩٥٩، ٦الدومينيكي للدراسات الشرقية 

لعلوم وا) ١٩٦٠، ٣كراسات حضارة العصر الوسيط (، )مفسر القرآن وفيلسوف(
، )١٩٦٢، ٩أرابيكا (والفلسفة يف حضارة بغداد على عهد أوائل العباسيني 

، وعلم الكائن )١٩٦٥، ٤جملة علم االجتماع التونسية ( به ىنواإلسالم جتاه عامل يع
، واإلضافة اإلسالمية والفكرة )١٩٦٢، ٦أعمال وأيام (والتصوف اإلسالمي 

wل مقطع يف مقدمة ابن خلدون ، وحو)١٩٦٤، ٢١٣املرجع السابق (املسيحية 
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١٤٧ حرف األلف

، واكتشافات فلسفية يف تفسري القرآن لفخر )١٩٦٦، ٢منوعات كروزه جـ(
، وما وراء الطبيعة )١٩٦٨، ٣٢الدراسات الفلسفية واألدبية (الدين الرازي 

، واألنا )١٩٥١، ١حوليات كلية فنون عني مشس (والسياسة يف تفكري الفارايب 
الدراسات اإلسالمية ( تفسري القرآن لفخر الدين الرازي اإلهلي واألنا اإلنساين حبسب

، واالتباعية )١٩٧٢، ١١احلوليات اإلسالمية (، وعن ابن سينا )١٩٧٢، ٣٦
، ورد ابن )١٩٧١، ٥٠الدراسات الفلسفية واألدبية (والتبدل يف العامل اإلسالمي 

، ١٤ ،١٣جملة الغرب املسلم والبحر املتوسط (حزم على ابن جنريال اليهودي 
 ). ١٩٧٠، ٣٢الدراسات اإلسالمية (، والقرآن يف أصول الفقه )١٩٧٣
  .Arnaud, R أرنو، ر

 . الفرنسية يف اجلزائرمن مترمجي احلكومة
، واملقالة )١٨٨٩اجلزائر (الكالم على الصوفية لإلبياري نشرة متناً وترمجة : آثاره

االكتراث يف حقوق اإلناث ، و)١٨٩٣اجلزائر (البخشيشة للشدياق متناً وترمجة 
حال املسلمني و : ، وله)٩٨-١٨٩٥اجلزائر (حملمد بن معتقي بن اخلوجة اجلزائري 

، )١٩١١إفريقيا الفرنسية (، و قضية جرجل )١٩٠٧إفريقيا الفرنسية (السياسة 
ذيل نشرة جلنة إفريقيا الفرنسية (واإلسالم والسياسة اإلسالمية يف غريب إفريقيا 

 ، وحول ابن سينا)١٩٢٢املصدر السابق (رحلة عن فتح السودان ، وآخر م)١٩١٢
)١٩٢٩(. 

 A.Vailleneuve) ١٣١١-١٢٣٥(أرنولد الفيالنويف 
ولد يف ضواحي بلنسية، وتعلم اللغات العربية والعربية واليونانية، وخترج يف الطب 

مللك من جامعة نابويل، وعلمه يف باريس ومونبيليه وبرشلونة وروما، مث عني طبيبا 
 بك إىل يإن مل حتم الفقراء من األغنياء فسوف يلق: أراغون، ولطاملا حذره لقوله

وأنذر البابا . فلم يغضب امللك عليه، وإمنا كان يسفره يف كثري من البعثات! اجلحيم 
 ،بونيفاس خبراب الكنيسة إن مل تصلح أحواهلا، وملا شفاه أهدى له قصرا يف أنياين

 فطاردته حمكمة التفتيش، ولكن الباباوات وامللوك دافعوا ورمي بالسحر واإلحلاد،
عنه، ومحوه منها حىت غرق يف سفارة من قبل ملك أرغوان إىل البابا اكليمنضس 

w  .اخلامس
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 حرف األلف١٤٨

صنف أرنولد كتبا وافرة يف الطب، والكيمياء والتنجيم، والسحر والالهوت، 
 الكيمياءب األسرار يف وعصر النبيذ، وتفسري األحالم متأثرا بالعربية، وترجم كتا

للرازي، وثالثة كتب جلالينوس، ومخسة للكندي يف معرفة قوى األدوية املركبة، 
ورسائل قسطا بن لوقا، وابن سينا، وأيب العالء زهر، وكتاب الصيدلة ألىب الصلت 

  .الداين
 Arnold Sir Edwi. أرنولد، السري إدوين

الطبعة الثالثة، ( صفحة ٣١٩، يف أمساء اهللا احلسىن ومصادرها الشرقية: آثاره 
: وعن اهلندية) ١٨٩٩لندن (وغلستان لشيخ سعدي، بترمجة شعرية ) ١٨٨٤لندن، 

 - ١٨٨٣(واالعتقادات اهلندية ) ١٨٨٨(والشعر اهلندي ) ١٨٦١(كتاب النصائح 
لندن (حياة املهامتا غاندي و ،)١٩٠٨(ونور آسيا ) ١٨٩٦(وشرق وغرب ) ٩٣

١٩٢٦.( 
 
 

 Arnold, Sir Thomas )١٩٣٠ – ١٨٦٤( توماس أرنولد، السري
 ١٨٨٨( تعلم يف كمربيدج، وقضى عدة سنوات يف اهلند أستاذاً يف جامعة عليكرة

ومساعداً ألمني مكتبة ديون ) ١٩٠٤ - ١٨٩٨(وأستاذاً للفلسفة يف الهور ) ٩٨ -
وهو أول من جلس على كرسي األستاذية يف قسم الدراسات ) ٩ - ١٩٠٤(اهلند 
) ٣٠ -١٩٢١(مث اختري عميداً هلا ) ١٩٠٤(ية يف مدرسة اللغات الشرقية بلندن العرب

، وحاضر يف اجلامعة املصرية عن التاريخ ١٩٣٠وقد زار مصر يف أوائل سنة 
اإلسالمي، وكان معجباً باإلسالم متضلعاً من علومه، منصفاً له يف أحباثه عنه، فلم 

ائرة املعارف اإلسالمية، وحقق من تعد عليه هفوة واحدة على ما كتبه عنه يف د
رس أسسه، فعد مرجعاً يف ااملصنفات فيه، وهو مقترح وضع مصنف يف تراثه وم

 .الدراسات اإلسالمية
 .]١٩٣٥ترمجته بقلم بوفا، يف جملة اجلمعية اآلسيوية امللكية، [ 
الدعوة إىل اإلسالم، وقد نال إقباالً عظيماً وترجم إىل التركية : آثاره 
wونشر باب ذكر املعتزلة من كتاب ) ١٩١٣، والطبعة الثانية ١٨٩٦لندن (دية واألور
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١٤٩ حرف األلف

) ٢٠ - ١٩٠٢حيدر آباد (املنية واألمل، للشريف املرتضى، حبواش ومقدمة إجنليزية 
واخلالفة، ) ١٩٢١لندن (رسامو القصر يف عصر املغول العظيم : وله من املؤلفات

جهات نظر أصحاا القانونية وقد استقصى فيه تارخيها يف خمتلف العصور وو
، وقد نقله إىل العربية األستاذ مجيل معلي، دمشق ١٩٢٤أكسفورد (والفلسفية 
) ١٩٢٨(والعقيدة اإلسالمية ) ١٩٢٨أكسفورد (والرسم يف اإلسالم ) ١٩٥٠

) ١٩٣٠(وبيهزاد ورسومه يف خمطوط فارسنامة ) ١٩٢٩(والكتاب اإلسالمي 
 وكان يعاونه فيما كتبه عن الفن -) ١٩٣٢(مي والتالد والطريف يف الفن اإلسال

 مؤلف كتاب L. Binyon -والرسم يف اإلسالم لورنس بنيون الشاعر والرسام 
ومترجم كتاب الرسم ) ١٩٢١(رسوم املغول املنمنمة فكتب السري توماس مقدمته 

اإلسالمي من القرن الثاين عشر إىل القرن السابع عشر لبلوشه، فوضع السري دانيسون 
نشرة ويلكنسون، ( وفهرس املنمنمات اهلندية يف مكتبة تشستربييت -روس مقدمته 

، ١٩٢٤لندن (جيوم، وآربري  لفرداوتراث اإلسالم مبعاونة ) ١٩٣٦لندن 
ولسري توماس أرنولد من ) ، وقد نشر بالعربية والفرنسية واإلسبانية١٩٣١أكسفورد 
) ١٩٠٨: ٣تاريخ األديان، مؤمتر (اهلندوكية واإلسالم يف اهلند : الدراسات

) ١٩١٣صحيفة الفن اهلندية (واملخطوطات العربية والفارسية يف أمانة حكومة اهلند 
ورسم اهلند حملمد ) ١٩١٧نشرة مدرسة الدراسات الشرقية (ودراسة العربية 

وخمطوطات رضا عباس يف متحف فيكتوريا ) ١٩١٩صحيفة برلنجتون (والصحابة 
وجمموعة كلود أنيت، وجمموعة جونسون يف مكتبة ) ١٩٢١املصدر السابق (وألربت 

تكرمي براون  (٧٠٧وخمطوط طيب عريب من عام ) ١٩٢١روبام (ديوان اهلند 
) ٢٨ - ١٩٢٦نشرة مدرسة الدراسات الشرقية، ( الفضل يبوصورة أ) ١٩٢٢

وعيسى ومرمي يف الفن الديين اإلسالمي ) ١٩٢٨صحيفة برلنجتون (والرمز واإلسالم 
 .)١٩٢٩: ٥ تاريخ األديان مؤمتر(

 .Arnold, F) ١٨٦٩ – ١٨٢٠. (أرنولد، ف
 .أستاذ العربية يف جامعة هاله 

، وصنف )١٨٥٠ليبزيج (نشر املعلقات السبع، وذيلها بالشروح واحلواشي : آثاره
w ).١٨٥٣هاله (خمتارات عربية للطلبة يف جملدين 
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 حرف األلف١٥٠

 .] ١٦٦، ١فهرس مجعية املستشرقني األملان، [
 .Ahrens, K كز، ـأرين

، ودراسة )١٩٣٠الة الشرقية األملانية، (عناصر نصرانية يف القرآن : آثاره 
 ).١٩٣٥(عن النيب 

  -Arie, Rachelريه، راشيل أ
  ]. بباريس٧٥٠١٧ شارع كاتيل ماندس رقم ٧: عنواا[ 
جملة تاريخ املستعمرات الفرنسية (الرأي العام الفرنسي وقضية فاشودة : آثارها
، ١ متودا -هسبرييس(وترمجة وتعليق على قوانني احلسبة البن عبد الرءوف ) ١٩٥٤
، ٣٥جملة الدراسات اإلسالمية (واملعهد الثقايف األسباين العريب يف مدريد ) ١٩٦٠
والطاعون ) ١٩٦٧، ٣٥(واملعهد املصري للدراسات اإلسالمية يف مدريد ) ١٩٦٧

وعن الفنون ) ١٩٦٧، ٣سبان نشرة الدراسات الشرقية األ (١٣٤٨األسود عام 
، واملالبس يف مصر يف )١٩٦٦، ١٩٦٥، ١٣جملة الدراسات اإلسالمية (اإلسالمية 

، وحول مالبس مسلمي إسبانيا )١٩٦٨، ٣٦(النصف األول من القرن التاسع عشر 
جملة (، ودراسات عن املسلمني يف إسبانيا )١٩٦٥، ١٢أرابيكا (على عهد الناصريني 
مؤمتر الدراسات (، ولسان الدين بن اخلطيب )١٩٦٧، ٣٥مية الدراسات اإلسال

، ومالبس مسلمي قشتيلية يف القرن الثالث عشر )١٩٦٧-١٩٦٦العربية واإلسالمية 
، والعالقات الدبلوماسية بني مسلمي إسبانيا )١٩٦٦، ٢منوعات فيالسكيز (

، وحول )١٩٦٥، ١منوعات فيالسكيز (ومسلمي الشرق على عهد الناصريني 
، وبعض مالمح احلضارة اإلسبانية )١٩٦٨، ٩هسبرييس (ملقامة األندلسية ا

، والصالت بني غرناطة )١٩٧٣، ٩نشرة مجعية املستشرقني األسبان (اإلسالمية 
  .)١٩٧٤، ١جملة الشرق اإلسبانية (وبالد الرببر يف القرن الرابع عشر 

  - Azan, Gat. Pاللواء أزان 
، واجليش )١٩٢٥باريس (بالفرنسية ) ١٨٨٣ -١٨٠٨(األمري عبد القادر : آثاره

، ويف ذيل نشرة جلنة إفريقيا )١٩٢٥إفريقيا الفرنسية، (الوطين يف مشايل إفريقيا 
 ).١٩٢٦(، وتنظيم تونس العسكري )١٩٢٦(الفرنسية مدينة اجلزائر 

Azoo, R.F. w ف. زو، رأ 
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١٥١ حرف األلف

قاليم نشر مبعاونة بانكنج كتاب أحسن التقاسيم يف معرفة األ: آثاره 
 يف، و)١٩١٠ - ١٧٩٧كلكتا (للمقدسي، متناً وترمجة إجنليزية، يف أربعة أقسام 

آالت الكيميا يف القرن : منشورات اجلمعية اآلسيوية البنغالية، مبعاونة ستايلتون
ومبعاونة ) ١٩١٠(وكيماوي من القرن الثالث عشر ) ١٧ - ١٩٠٥(حلادي عشر ا

وسبع قصص من ) ٧ - ١٩٠٦(موت بعض حكايات شعبية من حضر: فيللوت
وصيد الكالب، نصوص من كتاب ) ١٩٠٧(كتاب نفحة اليمن، متناً وترمجة 

وبعض الطيور وحيوانات أخـرى ) ١٩٠٧(اجلمهرة يف علم البيزرة البن كشاجم 
وحوليات القطرين ) ١٩٠٧(ممسوخة، نصوص من كتاب اجلمهـرة يف علم البيزرة 

  الكيميا يف العراق وفارس يف القرن العاشر:ومبعاونة هدايت حسني) ١٩١١(
)٢٩ - ١٩٢٢(. 

 .Ashbel, D أشبل، د
، ١٩٣٦صحيفة اجلمعية الشرقية الفلسطينية (جغرافية فلسطني : آثاره 

 .)١٩٤٩ و ١٩٣٩وصحيفة اجلغرافيا 
 Platon di Tivoil )١١٥٤-١١٣٤برشلونة (أفالطون التيفوىل 

علم النجوم / وزيج البتاين بعنوان . سطرالبترجم رسالة ابن الصفار يف اإل: آثاره
 ١٥٣٧، وقد حققها رجيو مونتانوس، وأصلح ما فيها وعلق عليه، نورمربج ١١٤٠(

 وكتاب اجلرب ،، واحلساب لبطليموس عن ترمجته العربية)٤٦-١٦٤٥بولوينا 
 وقد وصف ترمجاته كورتس ،)١١٤٥(واهلندسة العملية إلبراهيم برحيا عن العربية 

 .١٩٠٣)جلبيزي(
  .Acoluthus, A )١٧٠٤ -١٦٥٤(كولوتوس، أندراي أ

ة والفارسية واحلبشية واملغربية يمن أهل سيليزيا، تعلم العربية والكلدانية والعرب
، فنشر )١٦٨٠(والتركية والقبطية، واتفق أن أطلع على نسخة من التوراة باألرمنية 

وب بولونيا مع األتراك أقتىن على أساسها مصنفات النيب عبادية باألرمينية، ويف حر
ها، ولكنه مل يوفق إىل نسخة من القرآن الكرمي بترمجتني تركية وفارسية فترمج

 بنماذج منها مرفقاً كل نص عريب بترمجة فارسية وتركية والتينية، ىنشرها، فاكتف
w .)١٧٠١برلني (نصوص من القرآن مترمجة إىل أربع لغات : بعنوان
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 حرف األلف١٥٢

 .Alvarez de Morales Y. ويث ماتاسألباريث دي موراليس إى ر
Ruiz Matas 

، وحصل على اإلجازة يف ٢٥/١٢/١٩٤٣ولد يف خابيني بتاريخ 
معاجلة العيون : داب بغرناطة برسالة عنواا من كلية الفلسفة واآل١٣/١٢/١٩٧١

 عن ٢/٤/١٩٧٦يف كتاب ابن وافد الطليطلي، مث حصل منها على الدكتوراه يف 
صفات الطبية العربية يف القرن احلادي عشر يف كتاب ابن وافد الو: رسالة عنواا
 .الطليطلي

، ومدرساً للغة العربية يف )١٩٧٦ - ٧٠(وعني مدرساً مساعداً للدروس العملية 
، ويعمل اآلن أستاذاً مساعداً )١٩٧٦ - ١٩٧٢(مدرسة الدراسات العربية بغرناطة 

 .)١٩٧٦منذ (ملادة تاريخ اإلسالم 
نشرة اجلمعية اإلسبانية (تاب يف الصيدلة كتب يف إسبانيا املسلمة أول ك: آثاره

وأثقال واحتياطات يف خمطوط عريب حول املادة الطبية يف ) ١٩٧١(لتاريخ الصيدلة 
وابن القصرية ) ١٩٧٦ - ٧٥كراسات تاريخ اإلسالم (القرن احلادي عشر 

العربية يف القرن والوصفات الطبية ) ١٩٧٧(دبلوماسي أندلسي يف بالط املرابطني 
جامعة غرناطة (احلادي عشر يف كتاب ابن وافد الطليطلي خمتصر رسالته للدكتوراه 

 .وكتاب املهدى) ١٩٧٦
  Albert le grand) ١٢٨٠-١٢٠٦(ألرب الكبري 

من أسرة أملانية شريفة، دومينيكي الرهبانية تلقى العلم يف جامعة باودي، ودير 
خترج يف جامعتها، وطار له صيت بتدريس كلوين، وستراسبورج، وباريس حيث 

الفلسفة والالهوت فيها، وعد كبري األساتذة الدومينيكيني، وعليه أخذ توما اإلكويين 
 فاستدعاه رئيس أساقفة أملانيا وسامه أسقفا على - وقد قيل لوال ألرب ما وجد توما -

الوثنية ليتوفر على دراسة كنوز الثقافة  مث ترك منصبه ؛). ١٢٦٠(رجيرتبرج 
 مث ،والعربية واليهودية واملسيحية، فأدهش معاصريه بسعة علمه ولقبوه دكتورا عاما

سافر إىل حبر الشمال، وزار خمتربات التجارب، وكتب عنها وصنف كتابا ضخما يف 
حيوان أملانيا، وسبعة كتب يف اخلضر والنبات، فعد أعظم علماء التاريخ الطبيعي يف 

wاقتبس عن الفارايب، وابن سينا، والغزايل، واستعان بشروح  أما الفلسفة فقد ،عصره
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١٥٣ حرف األلف

:  وألف كتابا كبريا طبع بعنوان،ياه وابن ميمونإابن رشد على الرغم من نقده 
 طبعه يف القرن تواىل مث ،)١٤٧٣(تفاصيل يف الفلسفة وقضايا فلسفية والهوتية 

  ).السادس عشر
 .Albertini, E) ١٩٥٠ -١٨٨٠(لربتيين أ

 .ة جامعة اجلزائرمن أساتذ
، وصنف )١٩٢٨، ١ذكرى هنري باسه، جـ(اسم لييب جديد لقطاع : آثاره

مشايل إفريقيا الفرنسي يف التاريخ : مبعاونـة إيفر، ووليم مارسه، كتابا بعنوان
 ).١٩٣٧باريـس(
  .Albright, w) ١٨٩١املولود عام (لربيت، وليم أ

غات السامية من جامعة جونز ولد يف كوكنبو من أعمال شيلى، وخترج بفقه الل
، )١٨ -١٩١٧(، والتحق مبدرسة جونستون للتخصص )١٧ - ١٩١٦(ز ـهوبكن

، مث عني )٢٠ - ١٩١٩(وانتدب يف مدرسة الدراسات الشرقية األمريكية يف القدس 
، )٣٦ - ١٩٣٣، مث من ٢٩ - ١٩٢١(، مث مديراً هلا )١٩٢٠(نائب مدير فيها 

، وأستاذاً للدراسات )١٩٢٩(ز ـ جونز هوبكنوكان أستاذاً للغات السامية يف
 .الشرقية يف املدارس األمريكية السالالت البشرية، وعضواً يف جمامع عدة

الصحيفة األمريكية للغات واآلداب (نبذة عن املصلحات املصرية السامية : آثاره
 ، واملتخاطبون بالعربية يف فلسطني)١٩٢٤(وجبيه بن ميني ) ١٨ - ١٩١٧السامية 

، والتنقيب عن تل بيت مرسم )١٩٣٢(، وآثار فلسطني والكتاب املقدس )١٩٢٧(
، واالكتشافات احلديثة يف أرض الكتاب )١٩٤(، والكتابات املصرية )٤٢-١٩٣٢(

، واإلسالم وأديان )١٩٤٠(، ومن العصر احلجري إىل املسيحية )١٩٣٦(املقدس 
، واآلثار والديانة يف )١٩٤٠صحيفة اجلمعية األمريكية الشرقية ( القدمي ىالشرق

 .)١٩٤٩(، واآلثار يف فلسطني )١٩٤٢(إسرائيل 
 Alfaya Gonzalez, J. Maria. م. ألفايا جونثاليث، خ

، وحصل على الليسانس من جامعة ٢٤/٦/١٩٤٨ولد يف سبتة بتاريخ  
الوجود اإلسباين يف مشال إفريقيا نقالً عن : غرناطة، مث على املاجستري برسالة عنواا

w ).١٩٧٤) (١٩٧٣ - ١٩٥٦(حافة املغربية الص
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 حرف األلف١٥٤

 اجلزائر، وهو اآلن -وعمل مساعداً يف القسم اإلسباين بكلية اآلداب يف وهران 
 . املغرب–مدير للمركز الثقايف اإلسباين يف فاس 

، ودراسات يف "سبتة"مقاالت مستمرة يف الصحافة املغربية حول مشكلة : آثاره
 . بتونسيبجملة التاريخ املغر

  Alfred de Sarashel )أوائل القرن الثالث عشر(رد دي ساراشل لفأ
 الذي(ترجم رسائل كثرية يف الكيمياء، وكتاب النبات املنحول ألرسطو : آثاره

 كما ،)١٢٠٠(، والشفاء البن سينا )نقله حنني بن إسحق ونقحه ثابت بن قرة
 .صنف عدة كتب ظهر فيها التأثري العريب واضحا جليا

  .Allard,P.M) ١٩٧٦ - ١٩٢٤ (.لالرأاألب 
وعني مديراً ملعهد اآلداب الشرقية يف بريوت، وقتل ) ١٩٢٤(انضم إىل الرهبانية 

 ).١٦/٢/١٩٧٦ (بقذيفة سقطت على مقر اآلباء اليسوعيني
 - ١٩٥٢، ١٤نشرة الدراسات (عقالنية ابن رشد يف حبثه عن اخللق : آثاره
، وحتليل )١٩٦٢، ١٥سات اإلسالمية الدرا(، ومنهج جديد لدراسة القرآن )١٩٥٤

، وكالم )١٩٦٣ الهاي -باريس ( مبعاونة غريه -تصوير القرآن على خرائط مثقبة 
، وعالم تقوم معارضة )١٩٦٤، ١٢أعمال وأيام (وعلم أصول الدين اإلسالمي 

، والنصارى )١٩٦٠، ٢٨ جملة الدراسات اإلسالمية(نابلة املعاصرين لألشعري؟ احل
 -، ورسالة عن وحدة التثليث حمليب الدين األصفهاين )١٩٦٢، ٢٩ابيكا أر(يف بغداد 

، )١٩٦٧، ١٤ أرابيكا(، واألب أندره دالفرين )١٩٦٢، ٢٠مباحث (ترمجة وتعليقاً 
، وطريقة حتليل النص املتبعة يف )١٩٦٣، ٨أعمال وأيام (ويف صميم آثار ماسينيون 

 .)١٩٧٠، ٣١الدراسات اإلسالمية (مقطع من حممد عبده 
، وحماولة حديثة عن اإلسالم )١٩٦٦، ١٩(قضية األستاذ سبانيولو : ويف أعمال

، ٢٨(، والكتب اإلسالمية للتعليم الديين يف مصر )١٩٦٦، ١٨(والعامل املعاصر 
، ٢٧(، ولتربية حديثة للعربية )١٩٦٩، ٣٢(، والتاريخ الطبيعي لإلسالم )١٩٦٨
مشكلة الصفات : ، ويف غريها)١٩٧٠، ٣٥(، واللغة العربية واالزدهار )١٩٦٨

نشرة (، وهجاء األشعري )١٩٦٨، ٤٣مباحث (اإلهلية يف عقيدة األشعري 
w .)١٩٧٠، ٢٣الدراسات الشرقية 
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١٥٥ حرف األلف

منوعات جامعة القديس يوسف، بريوت (وكيف قرأ الكندي فالسفة اإلغريق؟ 
، وبعض مظاهر )١٩٧١، ٣٩أعمال وأيام (، واالستعراب )١٩٧١ - ١٩٧٠، ٤٦
املؤمتر الدويل اخلامس للمستعربني وعلماء اإلسالميات (خ الطبيعي الدينية التاري

، وبعض الفواصل القرآنية )املرجع السابق(، واإلعالم يف خدمة اللغة العربية )١٩٧٠
أعمال (، واللبنانيون يف األرجنتني )١٩٧١، ١١ مراسالت الشرق -بروكسل (

نشرة الدراسات الشرقية  (،ت، ورسالة الكندي عن التحديدا)١٩٧٣، ٤٨وأيام 
، وفيلسوف وعامل من علماء أصول الدين حممد بن يوسف العامري )١٩٧٢، ٢٥

 .)١٩٧٥، ١٨٧جملة تاريخ األديان (
 Allen, Roger Michael Ashley يأللني، روجر ميكيل أشل
، وخترج يف جامعة أكسفورد، ٢٤/١/١٩٤٢إجنلترا بتاريخ / ولد يف بورن ديفون 

وعني أستاذاً ) ١٩٦٨(واملاجستري، والدكتوراه ) ١٩٦٥(ليسانس فحصل على ال
مساعداً للغة العربية يف جامعة بنسلفانيا، وانتخب رئيساً للجمعية األمريكية ملدرسي 

 ).١٩٧٧(اللغة العربية 
حديث عيسى بن هشام للمويلحي، دراسة عصر يف ظل االحتالل الربيطاين : آثاره

عام اهللا، ترمجة باالشتراك مع : ، وجنيب حمفوظ)١٩٧٤دار نشر جامعة نيويورك (
 دراسة الشرق األوسط -، واألدب العريب )١٩٧٤املكتبة اإلسالمية (عاكف أبادير 

، )١٩٧٦نيويورك ( أحباث يف العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية بقلم جون ويلي -
أعني الرائي : ير، وقام بتحر)١٩٧٧املكتبة اإلسالمية (وترمجة املرآة لنجيب حمفوظ 

 .)١٩٧٨(ليوسف إدريس 
 .Almgro cardenas, Aاجملرو كارديناس 
، وخترج يف جامعتها على سيمونيت، وعني أستاذاً للعربية فيها مث طةولد يف غرنا

 .يف جامعة سلمنكة
، ومفردات اللغة )١٨٧٩غرناطة (دراسة الكتابات العربية يف غرناطة : آثاره

وجمموعة حبوث عن .  ودراسة عن الشاعر القرطيب ابن قزمانالعربية العمية املغربية،
غرناطة (، ووصف اإلسطرالب )٩٢ - ١٨٨٦غرناطة (اآلثار العربية يف غرناطة 

، )حمفوظات جامعة غرناطة(، وموجز تارخيي وجغرايف ململكة غرناطة )١٨٨٨ w
w
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 حرف األلف١٥٦

، وترمجة )١٨٩٤، باريس ١٨٩٠(وفهرس املخطوطات العربية يف جامعة غرناطة 
 .)١٩١٢احملفوظات الشرقية (، واحلمراء )١٩٠٤غرناطة (ستشرق سيمونيت امل

 .Alwardt, W )١٩٠٩ – ١٨٣٨(ألورد، فيلهلم 
ولد يف جرايفسفالد، وتعلم العربية وأولع بآداا .  الربوسيالوردع وليم بن قِّووُي

فرحل إىل عواصم االستشراق لنسخ خمطوطاا، مث عمل على حتققها وشرحها 
 .ليق عليها فاشتهر ا اشتهاره بوضع فهرس مكتبة برلنيوالتع
 .]١٩١٠ترمجته، بقلم كوكوفتسوف، يف نشرة جممع العلوم الروسي، [

وقصيدة تأبط شراً يف أخذ الثأر ) ١٨٥٨ليدن (يب نشر ديوان طهمان الكال: آثاره
والفخري يف اآلداب السلطانية البن الطقطقي ) ١٨٥٩(وسفك الدماء، بشرح واف 

جرايفسفالد ( برلني، وفيينا يوديوان أيب نواس، على خمطوط) ١٨٦٠جوتنجني (
جرايفسفالد (فتوح البلدان للبالذري، يف ثالثة أجزاء : ومبعاونة دي خويه) ١٨٦١
العقد الثمني يف دواوين الشعراء الستة اجلاهليني، مبقدمة : وله). ٦٨ -١٨٦٣

سية واجلوطية والليدنية، وذكر إجنليزية، وتذييل يشتمل على املخطوطات الباري
ونشر ) ١٩٠٢، باريس ١٨٧٠لندن (السبب يف قول املعلقات واختالف نسخها 

واجلزء احلادي عشر من أنساب ) ١٨٨٣جرايفسفالد (تارخياً عربياً ملؤلف جمهول 
وقد بلغ الذروة يف وضعه فهرس ) ١٨٨٣جرايفسفالد (األشراف للبالذري 

برلني الوطنية، يف عشرة جملدات جسيمة، وصف ما املخطوطات العربية يف مكتبة 
ا عملياً دقيقاً  كنوز الثقافة العربية وصفًييربو على عشرة آالف خمطوط عريب حتو

وجمموع ) ١٨٩٥جرايفسفالد (ونشر أشعار خلف األمحر ) ٩٩ - ١٨٨٧برلني (
األصمعيات وبعض : أشعار العرب، يف ثالثة أجزاء وذيول تفسري وفهارس األول

 صفحة ٨٩ صفحات، وذيل يف ١١٠ائد لغوية، من خمطوط كوبريللي، يف قص
ديوان األراجيز للعجاج، والرقيات وأبيات مفردات منسوبة : والثاين) ١٩٠٢برلني (

ديوان : ، والثالث)١٩٠٣ليبزيج ( صفحة ٦٨ صفحة، وذيلني يف ١٠٠إليهما، يف 
 صفحة، وذيلني ١٩٢ل يف رؤبة بن العجاج وأبيات منسوبة إليه، وديوان أيب املرقا

، وترمجته باألملانية، ١٩٠٣برلني ( صفحة ١١٤ صفحة، واآلخر من ١٢٢األول من 
، )١٨٥٦جوتنجني ( شعر العرب وشاعريتهم :، ومن مصنفاته)١٩٠٤برلني  w
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١٥٧ حرف األلف

 .)١٨٧٢جرايفسفالد (ومالحظات على صحة الشعر اجلاهلي 
 .Amador de los Rios, J )١٨٧٨ -١٨١٨(أمادوردي لوس ريوس، خ 

ولد يف بيانة من أعمال قرطبة، وخترج باألدب والرسم من إشبيلية، ونبه ذكره 
ودرسها فيها، واختري مديراً هلا، ) ١٨٤٥(كشاعر مث درس العربية يف جامعة مدريد 

 .وتويف يف إشبيلية
إشبيلية (ودراسات تارخيية ) ٨٠ - ٤٠ - ١٨٣٩إشبيلية (ديوان شعر : آثاره
مدريد (لتاريخ والسياسة واألدب عن اليهود يف إسبانيا ، ومقاالت يف ا)١٨٤١
، والفن املغريب األسباين )١٨٤٨مدريد (، وترمجة نشيد األناشيد من العربية )١٨٤٨

، وتاريخ انتقادي )١٨٦٠مدريد (، والفن البيزنطي يف إسبانيا )١٨٥٩مدريد (
اعي ، وتاريخ اجتم)٦٥ - ١٨٦١مدريد (لألدب األسباين يف سبعة جملدات 

، )٧٦ - ١٨٧٥مدريد (وسياسي وديين لليهود يف إسبانيا والربتغال يف ثالثة جملدات 
، ومسجد بيباردون يف طليطلة )١٨٨٣مدريد (واملآذن املغربية يف كنائس طليطلة 

، )١٩٠٠جملة املكتبات واملتاحف (، واملباين املغربية القدمية يف طليطلة )١٨٩٩مدريد (
 .وطليطلة الرائعة

 Amari, Michele) ١٨٨٩-١٨٠٦( ميشيل أماري،
هو صورة حية لالستشراق العلماين، تنعكس على مصنفاته مجيعاً ما نرجو 
الوقوف عليه من جدة وعمق وسعة يف القرن التاسع عشر عندما بلغ االستشراق يف 

  .العامل األوج
ولد يف بالرمو، وخصه أبوه مبدرسني يعلمونه، مث أدخله اجلامعة فحصل اجلرب 
والبالغة الالتينية واإليطالية مث درس الطبيعة فاحلقوق فاالقتصاد السياسي، وفاز يف 

) ١٨٢٠( ويف سنة ،امتحان وزارة الداخلية والتحق ا وهو يتابع دروسه اجلامعية
مث أبدل احلكم باألشغال الشاقة ) ١٨٢٢(اندلعت الثورة وحكم على أبيه باملوت 

اداته وحتول إىل الصيد مترناً على إطالق النار ثالثني سنة، فانقلب أماري على ع
وتأهباً للثورة، مث ترجم عن اإلجنليزية قصيدة ماريون للشاعر ولتر سكوت 

وانتخب عضواً يف جممع العلوم ) ١٨٣٢(، وقصيدة ستيوارت عن سرقوسة )١٨٣٢(
wحقبة من تاريخ : وكلف بتدريس التاريخ فأصدر تارخيه املشهور) ١٨٣٥(واآلداب 
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 حرف األلف١٥٨

، وأدرك ما ينتظره منه ففر ١٨٤٨ة يف القرن الثالث عشر، مهيئاً به لثورة عام صقلي
  .)١٨٤٢(إىل باريس 

 فأخذ ؛وكانت الدراسات الشرقية يف باريس مزدهرة والة اآلسيوية منتشرة
العربية عن رينو حىت أجادها، ترجم عنها إىل الفرنسية واإليطالية وصنف فيها ونشر 

ليلة املذحبة يف صقلية، بعد أن :  وأعاد طبع تاريخ صقلية بعنوانعنها الشيء الكثري،
 مث )١٨٤٢(أضاف إليه ما عثر عليه من خمطوطات املكتبة امللكية فوقع يف جزأين 

 مث تعددت طبعاته يف فرنسا )١٨٤٣(ها إليطبعة ثالثة بعد إضافة املراجع العربية 
) ١٨٥٠( وإىل األملانية ،)١٨٥٠(ندن وإيطاليا وترجم إىل اإلجنليزية، يف ثالثة أجزاء ل

رجع إليها وُعني أستاذاً للقانون يف جامعتها، ) ١٨٤٨(وملا نشبت الثورة يف بالرمو 
 إال أن جو السياسة ما لبث أن تلبد فسافر للماليةوعضواً يف جملس الشيوخ، ووزيراً 

استقر يف وإىل لندن، مث  ،)١٨٤٩ (صقلية والبوربون: إىل باريس وفيها أصدر كتابه
باريس، حيث استأنف نشاطه العلمي حىت استدعته حكومة االنتقال بعد الثورة 
 لتدريس العربية يف جامعة بيزا، والعربية وآداا يف املعهد اإلمرباطوري بفلورنسا

. األشغال العامةبفاختاره وزيراً للمعارف ) ١٨٦٠(وانضم إىل جاريبالدي ) ١٨٥٩(
وعضواً ) ١٨٦٠(ستاذاً يف جامعة بالرمو، ومؤرخاً لصقلية مث عينته احلكومة اجلديدة أ

، وترأس مؤمتر املستشرقني )١٨٦٢(ووزيراً للمعارف ) ١٨٦١(يف جملس الشيوخ 
 فيها بعد أن نال أومسة سامية ومراتب رفيعة يف، وقد تو)١٨٧٨(يف فلورنسا 
  .وجوائز كبرية

، ) مث تعددت طبعاته١٨٤٢(حقبة من تاريخ صقلية يف القرن الثالث عشر : آثاره
جملة احملفوظات التارخيية اإليطالية (وكتابة خبط النسخ على قصر القبة يف بالرمو 

نشرة اآلثار بباريس، مث (، وترجم فصوالً من رحلة ابن جبري إىل الفرنسية )بفلورنسا
 وكانت قد ترمجت إىل الالتينية وطبعت يف - ١٨٤٦نشرها متناً وترمجة يف باريس 

الة (، واجلزء اخلاص ببالرمو من املسالك واملمالك البن حوقل )٧٣-١٨٢٢ ليدن،
 يف جملة دائرة املعارف -ودراسات عن الشرق ) ٤٦-١٨٤٥اآلسيوية، باريس 

، ١٨٤٦لوزان (ومقدمة وتعليق على تاريخ صقلية لنقوال البالرمي ) ٤٧-١٨٤٦(
wعن صقلية يف عهد ومباحث ملؤرخي العرب ) ١٨٤٧واملقدمة على حدة، بالرمو 
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١٥٩ حرف األلف

وكتب الفصل اخلاص بالشرق يف ) ١٨٤٧فلورنسا (املسلمني، متناً وترمجة إيطالية 
وترجم سلوان املطاع البن ظفر الصقلي إىل ) ١٨٥٠باريس (دائرة معارف ديدو 

، مث أشرف على ترمجته إىل اإلجنليزية، يف جملدين لندن ١٨٥١فلورنسا (اإليطالية 
لفلسفية اليت طرحها اإلمرباطور فريدريك الثاين على علماء ، ونشر األسئلة ا)١٨٥٢

وصنف كتاباً يف تاريخ مسلمي صقلية، مستعيناً ) ١٨٥٣الة اآلسيوية (املسلمني 
باملصادر العربية يف ثالثة أجزاء اشتملت على تاريخ فتح املسلمني صقلية وإقامتهم 

ته، وقد احتفظ هذا وهو خري مصنفا) ٧٢-١٨٥٤فلورنسا (فيها وجالئهم عنها 
الكتاب بقيمته العلمية فأعاد كارلو الفونسو نللينو نشره مع شرح ملا كان قد عدله 

وصنف كتاباً يف املكتبة العربية ) ٣٥-١٩٣٣كاتانيا (املؤلف فيه وأضافه إليه 
الصقلية، وهو تاريخ صقلية، مجع نصوصه العربية املتعلقة باجلغرافيا والتاريخ والتراجم 

ات من مخسة ومثانني كتاباً يف مكتبات فرنسا وإجنلترا، بادئاً باملسعودي منتهياً واملؤلف
إىل حاجي خليفة، وصدره مبقدمة إيطالية إضافية، وذيله بفهارس لألمساء واملصنفات 

، وطبعت الترمجة اإليطالية )٧-١٨٧٥ وامللحقان ١٨٥٦وقد طبع النص يف ليبزيج (
ونشر مبعاونة ) ١٨٨٧ترمجة امللحق الثاين ، و٨٠-١٨٧١(يف جملدين يف تورينو 

 ومقابلتها -خريطة صقلية يف ماضيها استنادا إىل اإلدريسي وجغرايف العرب: ديفور
) ١٨٥٩باريس (وفهرس مكتبة باريس الوطنية ) ١٨٥٩باريس (باجلغرافية احلديثة 

 الشروط واملعاهدات بني مجهوريات - بالرجوع إىل حمفوظات فلورنسا-ونشر
 صفحة ٦٠٠يا وسالطني مصر وغريهم، نصا وترمجة إيطالية وتعليقا، يف حنو إيطال

 ومذكرات جديدة لفهم تاريخ جنويب، متناً وترمجة إيطالية ،)٦٦-١٨٦٣فلورنسا (
بالرمو (ثار النقوش العربية يف صقلية متناً وترمجة إيطالية آ و،)١٨٧٣جنوي (

 اِدب يف مشاهري ممالك ُع رسالةًُهدح وفص و، ونشر مع سكيا ريللي،)١٨٧٥
اً وترمجة إيطاليا ِلالصنت١٨٨٣روما (يب البن فضل اهللا العمري، م(. 

 Ambros, Arne) ١٩٤٢املولود عام (أمربوس، أرنه 
 .أستاذ اللغة العربية يف جامعة فيينا

، وجمموعة )١٩٦٤فيينا ( عريب - أملاين -القاموس التشرحيي، التيين : آثاره
الة (قواعد اللغة العربية : وية وغريها منهااراسات لغوية يف االت العلمية منسد w
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 حرف األلف١٦٠

وزن : ، ويف جملة الدراسات الشرقية لفيينا)١٩٦٩، ١الشرقية األملانية، ملحق رقم 
، ولغة )١٩٦٩(جامعة األردن : ، ويف بستان)١٩٧٢(، واللغة العربية )١٩٦٩(فعل 

املؤمتر الدويل اخلامس للمستعربني وعلماء (ية ، مث اللغة العرب)١٩٧٠(العرب 
 .)١٩٧٤، ١الشرق اإلسبانية (، وألف جارية وجارية )١٩٧٠اإلسالميات، 
 .Amedroz, H.F) ١٩١٧ – ١٨٥٤. (ف. أمدروز، هـ

تفرغ لدراسة العربية وال سيما . سويسري األصل، إجنليزي اجلنسية والثقافة 
 .لكية اآلسيويةخمطوطاا، وحرر يف جملة اجلمعية امل

عاون مرجليوث يف حتقيق اجلزأين اخلامس والسادس من جتارب األمم : آثاره 
املطبعة الكاثوليكية (وكان قد خلصه باإلجنليزية ) ٢١ - ١٩٢٠لندن  (هالبن مسكوي

ونشر حتفة األمراء يف تاريخ الوزراء، أليب حسن هالل ) ١٩٠٤ ليدن - ببريوت -
مذيل حبواش إجنليزية، .  صفحة٥١٦من كتابه التاريخ، يف الصايب، يليه اجلزء الثامن 

  املطبعة الكاثوليكية ببريوت-ليدن( صفحة ٧١مع فهرس عريب إجنليزي، يف 
 -ليدن (نسي، مع حواش وفهرس باإلجنليزية وذيل تاريخ دمشق البن القال) ١٩٠٤

حتقيق : ويةوله يف جملة اجلمعية امللكية اآلسي) ١٩٠٨املطبعة الكاثوليكية ببريوت 
ولقب السفاح ) ٧ -١٩٠٦(خمطوط ابن اجلوزي، يف مكتبة املتحف الربيطاين 

 وامليافارقني) ١٩٠٨(والتذكرة البن محدون ) ١٩٠٧(والدولة العباسية ) ١٩٠٧(
 والتصوف) ١٦و ١١ و ١٩١٠(واألحكام السلطانية للماوردي ) ١٩٠٩(
وسفارة بغداد ) ١٩١٣ (هيواإلدارة العباسية يف جتارب األمم البن مسكو) ١٩١٢(

الوزير أبو الفضل ابن العميد يف : ويف اإلسالم) ١٩١٤(إىل اإلمرباطور باسيل الثاين 
ويف ) ١٩١٤(وجتارب األمم البن مسكويه ) ١٩١٢ (هجتارب األمم البن مسكوي

 ).١٥ -١٩١٤، ١٩١٠جملة الدراسات الشرقية (ترمجة شعر شيللر بالعربية : غريها
 Americo Castro أمرييكو كاسترو

 .خترج يف جامعة مدريد 
 ).١٩٤٨بونيس أيريس (نصارى وعرب ويهود : إسبانيا يف تارخيها: آثاره 

  Amelina Ramon Guerrero أميلينا رامون جريرو
w، وحصلت على الليسانس من جامعة ٢٩/٩/١٩٣٩ولدت يف غرناطة بتاريخ 
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١٦١ حرف األلف

ابن مضاء القرطيب وإصالحه : ، مث على املاجستري عن رسالة بعنوان)١٩٦٤(غرناطة 
شعراء : ، وتعد اآلن رسالة للدكتوراه بعنوان)١١٢٦-١١١٩(يف القواعد العربية 

 .اين عشرثمن قادش يف القرنني احلادي عشر وال
 اليوم فيها مدرسة مساعدة يوقد عينت يف جامعة غرناطة مساعدة للدروس، وه

 .للدروس العملية للغة العربية
 .Amelineau, P.E - األب أميلينو

عامل يف اآلثار املصرية القدمية والقبطية، ومن أعضاء املعهد الفرنسي يف القاهرة، 
 .وأساتذة مدرسة الدراسات العليا بالسوربون

يف سبيل تاريخ مصر النصرانية يف القرنني الرابع واخلامس، وهو وثائق قبطية : آثاره
لقاهرة، سلسلة املذكرات، اجلزء املعهد الفرنسي يف ا(وعربية غري منشورة جملد أول 

، والد الثاين يتناول مصر النصرانية يف القرون الرابع واخلامس )١٨٨٦الرابع 
 ).١٨٨٨املصدر السابق (والسادس والسابع، وهو نشر وترمجة نصوص قبطية 

، وشذرات قبطية عن فتح )١٨٨٧(١٣وثيقة قبطية من القرن : ويف الة اآلسيوية
وفصل عويص من كتاب ، )١٩١٠(، وعن كتاب األموات )١٨٨٨(العرب مصر 

، وأواخر أيام مروان الثاين وموته نقال عن تاريخ بطاركة اإلسكندرية )٩١٣(األهرام 
 ).١٩١٥الة التارخيية (، ومؤلفات األب شنودة، وفتح العرب مصر )١٩١٤(

 Em, Garcia Gomez) ١٩٠٥املولود عام (أميليو جارثيا جوميث 
 أستاذاً جبامعة غرناطة ي، ومس)١٩٢٦(مدريد، وخترج يف جامعتها ولد يف 

، ومديراً للمعهد الثقايف اإلسباين العريب، )١٩٤٠( وجبامعة مدريد منذ ،)١٩٢٩(
، وقصد لبنان وسوريا ومصر )١٩٥٦(ومدرسة الدراسات العربية العليا مبدريد 

لعريب اإلسباين، ورجع مبخطوط قدمي البن سعيد اختذه أساساً لدراسة الشعر ا
ورئيساً ) ١٩٤٨(وانتخب عضواً يف جمامع عدة، منها امع العلمي العريب بدمشق 

، مث اختري سفرياً إلسبانيا يف )١٩٥٨(للجنة االستشارية لثقافات الشرق والغرب 
 . مث يف لبنان،بغداد
، )١٩٢٦مدريد ( مصدر مشترك البن طفيل وجراثيان -رواية عربية : آثاره

w، ومها رسالتاه للدكتوراه، )١٩٢٩مدريد ( من أسطورة اإلسكندر ونص عريب
w
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 حرف األلف١٦٢

، وكتاب اإلشارة مبحاسب )١٩٣٠مدريد (ومنتخبات من الشعر العريب األندلسي 
، ومرثية اإلسالم يف األندلس )١٩٣٤مدريد (األندلسيني، متناً وترمجة إسبانية 

ر إسباين خمتارات ، وقصائد األندلس، ترجم فيه إىل شع)١٩٣٤مدريد (دي نللصف
مدريد (من أشعار ابن زيدون، وابن عمار، واملعتمد بن عباد، وأيب الفرج اجليايت 

ات املربزين املميزين البن سعيد ي، ونشر، مبعاونة ليفي بروفنسال كتاب را)١٩٤٠
 .)١٩٤٢مدريد (املغريب متناً وترمجة إسبانية، مع تعليقات ضافية 

، ومخسة شعراء مسلمني )١٩٤٣مدريد  (يدنالصفوترجم إىل اإلسبانية رسالة 
، ونشر مبعاونة ليفي بروفنسال، إشبيلية يف القرن الثاين عشر البن )١٩٤٤مدريد (

، وعبد الرمحن الناصر ملؤلف جمهول، )١٩٤٨مدريد ( صفحات ٢٠٣عبدون، يف 
، وترجم )١٩٥٠مدريد ( صفحة، ولوحني مستقلني ١٧٦وترمجاه إىل اإلسبانية يف 

 .)١٩٥٠مدريد (ء األول من تاريخ إسبانيا املسلمة لليفي بروفنسال اجلز
، وترجم إىل )٥٨ - ١٩٥١مدريد (دراسات عن اخلرجات واملوشحات : وله

 ةبلنسي(، واأليام للدكتور طه حسني )١٩٥٢مدريد (اإلسبانية طوق احلمامة 
، وصنف )١٩٥٥مدريد (، ويوميات نائب يف األرياف لتوفيق احلكيم )١٩٥٤

، وابن )١٩٥٤مدريد (املوجز يف تاريخ الشعر العريب األندلسي : كتاباً بعنوان
، واجلزء الثاين من تارخ )١٩٥٦مدريد (الزقاق، وخمتارات من شعره، متناً وترمجة 

املرابطني واملوحدين للربجي، وجزء من خالفة احلكم املستنصر عن املقتبس البن 
 .حيان

، وابن )١٩٣٣( مالحظات على قصيدة القرطاجين :ومن مباحثه يف جملة األندلس
، وكتاب املفاضلة بني مالقة وسال البن اخلطيب )١٩٣٣(قزمان طبع نيكل 

، وجدل ابن حزم )١٩٣٤(، وكتاب الذخرية )١٩٣٤ (ي، وابن املعط)١٩٣٤(
، وطوق احلمامة )١٩٤٠(، والشعر العريب )١٩٣٦(، وإخوان الصفا )١٩٣٦(الدين 

، )١٩٤٥(، ومصنفـات الزراعة )١٩٤١(يـوان الصبابة وطوق ابن حزم، ود
، وخراب قرطبة )١٩٤٦(، وابن حيان )١٩٤٥(واحنطـاط الشعر يف إشبيلية 

، من ابن حيان )منشور نص غري(، واحلكم الثاين والرببر )١٩٤٨(األمويني 
w، وباالشتراك مع أوليفر )٥٤ - ٥٢ - ١٩٤٩(، واملوشحات العربية )١٩٤٨(

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 

 

١٦٣ حرف األلف

، ودخول )١٩٥٢(احلمراء : ، وله)١٩٥٠(وقعة الزالقة : روفنسالآسني، وليفي ب
نصوص غري منشورة : بروفنسال ، ومبعاونة ليفي)١٩٥٣(ابن حزم يف العامل العلمي 

 ).١٩٥٤(من املقتبس البن حيان 
ـّر يف فارس )١٩٥٧ (٩ورسالة يف احلسية ملؤلف أندلسي من القرن  ، والتطي

، ونصوص )١٩٦٠، ٢٥(ندلسية حفظها احللي ، وثالث قصائد أ)١٩٥٧(وإسبانيا 
وابن  )١٩٦٢، ٢٧(، وحول املوشح )١٩٦١، ٢٦(ومشاكل القصيدة الزجلية 

، )١٩٧١، ٣٦و  ١٩٦٧، ٣٢(، وحول اإلسالم يف أوربا )١٩٦٣، ٢٨(قزمان 
 و ١٩٧٠، ٣٥(، وحول األدب العريب )١٩٦٩، ٣٤(والتواشيح البن اخلطيب 

 ،)١٩٧١، ٣٦(، واصطناع كلمة اهللا )١٩٧٤، ٣٩، ١٩٧٢، ٣٧ و ١٩٧١، ٣٦
 ).١٩٧٣، ٣٨(واملتنيب 

، )١٩٤٤، ٩األندلس  (١٩٤٤ - ١٨٧١آسني إي باالثيوس : وله تراجم
وفرانشيسكو كوديرا إي ) ١٩٤٩، ١٤ (١٠٤٠ - ١٨٨٩وجونثاليث بالنثيه 

 ١٩٥٦ – ١٨٩٤، وليفي بروفنسال )١٩٥٠، ١٥ (١٩١٧ - ١٨٣٦ثايدين 
، وله يف جملة )١٩٦٠، ٢٥ (١٩٦٠ - ١٨٨٨اس ، وتوريس بالب)١٩٥٦، ٢١(

، وترمجة أساليب تطبيق الفنون لدى شعوب )١٩٢٨(اإلسالم يف إسبانيا : الغرب
 ).١٩٣٢(اإلسالم ملاسينيون 

، )١٩٣٤(، وبغداد وملوك الطوائف )١٩٣٣(ومدح الصفندي لألندلسي 
القرطاجين ، مث القصيدة املقصورة أليب احلسن حازم )١٩٣٥(واإلسبان والسودان 

جملة الدراسات (، والشعر السياسي يف خالفة قرطبة )١٩٣١-١٨مؤمتر املستشرقني (
، وقصيدة )١٩٥٠ همنوعات وليم مارس(، واملتنيب وابن هانئ )١٩٤٩اإلسالمية، 

صحيفة املعهد املصري للدراسات اإلسالمية، (سياسية غري منشورة البن طفيل 
، والشعر )١٩٥٤لدراسات الشرقية حوليات معهد ا(، وفتح األندلس )١٩٥٣

الدراسات الشرقية (، وليفي بروفنسال )١٩٥٨، ٥أرابيكا (الغنائي العريب اإلسباين 
وشعراء مسلمون ) ١٩٦٢، ٢جـ(، ومبدع الزجل )١٩٦٢، ١لليفي بروفنسال 

ومن ) ١٩٢٩، ٢٥ والفنون اجلميلة بقرطبة واآلدابنشرة جممع العلوم (من قرطبة 
، وابن )١٩٧٠، ٦٦، وجممع التاريخ ١٩٦٧، ٣٢األندلس (ثاين حوليات احلكم ال w
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 حرف األلف١٦٤

، وكتاب العقد )١٩٧٣ و ١٩٦٨، واألندلس ١٩٦٦الدراسات اإلسالمية (قزمان 
 .)١٩٧٢، واألندلس ١٩٦٧يوبيل اجلامعة األمريكية ببريوت (الفريد 

 .Angulo Iniguez, D أجنولو إينجث، د
أستاذاً لتاريخ الفن اإلسباين فيها، مث يف  يولد يف إشبيلية، وخترج يف جامعتها، ومس

 .جامعة مدريد، مث عني مديراً ملعهد الدراسات العلمية مبدريد
تاريخ الفن اإلشبيلي خالل القرون الثالث عشر والرابع عشر واخلامس : آثاره
نشرة جممع التاريخ (وتاريخ الفن، والعرب يف قرطبة ومرسية ) ١٩٣٣إشبيلية (عشر 
٥٣ - ١٩٤٥(. 

 .Angel Tapia Garrido, J .خنيل تابياجاريدو،خأ
، وحصل على الليسانس من كلية ١٤/٣/١٩١٤ بتاريخ أملريةولد يف إيال ب

، مث على املاجستري برسالة ١٩٤٢تشرين األول سنة / الالهوت بغرناطة أكتوبر
/ الكنيسة والقربان املقدس، مث حصل منها على الدكتوراه يف ديسمرب : عنواا

س دمعىن القربان املقدس من اإلصحاح السا:  عن رسالة عنواا١٩٤٣األول كانون 
، وعمل أستاذاً للغة )١٨٦٢ - ١٥٦٢(من إجنيل القديس يوحنا من الالهوتيني 

 ويعىن اآلن بالبحث يف ،الالتينية والدين يف كلية الالهوت ويف معاهد التعليم املتوسط
 .املوضوعات التارخيية يف أملرية وحمافظتها

، وأساقفة )١٩٦٥أملرية  (ي، وتاريخ البخار)١٩٥٩مدريد (فيليث بالنكو : آثاره
ملرية ، وتاريخ مبسط أل)١٩٧١(، وأملرية حجراً حبجر )١٩٦٨فيتوريا (أملرية 

) أغاين وألعاب أطفال أملرية(، وإعداد ودراسة ألثر كاسترو جيسا سوال )١٩٧٢(
 ).١٩٧٧فيتوريا ( اإلسالمية  أملرية-، وخلدمة أملرية وحمافظتها )١٩٧٣(

 .Andrae, T) ١٩٤٧-١٨٨٥. (أندراي، ت
ستوكلهم ا، ومسي أستاذاً للعلوم الدينية يف جامعة ةجامعة أوبسال خترج يف

 ). ١٩٢٩ (ة، مث انتدب أستاذاً يف جامعة أوبسال)١٩٧٧(
حبوث يف الكنائس النسطورية يف احلرية واليمن وأثرها يف اإلسالم : آثاره

حممد حياته وعقيدته، وهو دراسات فيها : ، وكتاب عن الرسول)١٩٢٦لم ستوكها(
wيطالية باري إل، وقد نقل إىل ا١٩٣٠ستوكهلم ا(الكثري من األصالة واملنطقية واجلدة 
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١٦٥ حرف األلف

، ومن )١٩٣٩، وإىل األملانية جوتنجني ١٩٣٦، وإىل اإلجنليزية لندن ١٩٣٤
مؤمتر تاريخ (والصوفية ، )١٩١٢العامل الشرقي (القصص يف اإلسالم : دراساته

ومن هو ، )١٩٣١تكرمي سترستني (، والنصرانية واإلسالم )١٩٢٩-٥األديان، 
 ).١٩٣٩عامل اإلسالم (، واإلسالم عقيدة ووحي )١٩٣٣جملة الغرب (حممد ؟ 

  .Andrzejewski, Tadeusz ، تادوزيأندرزفسك
نفات ، وبضعة مص)١٩٥٨(قصص مصرية مترمجة مبقدمة وشروح ورسوم : آثاره

-١٩٥٥-١٩٥٥-١٩٥١ -١٩٥١(عن أوراق الربدي املصرية يف متحف بولونيا 
احملفوظات الشرقية ( يف كتاب األموات ٨٤، وتعليق على مجلة من الفصل )١٩٥٥
، وله يف آثار مصر )٢٠،١٩٥٥اجلمعية الشرقية (، وعلى املرضع )١٩٥٢، ٢٠

 .دراسات عديدة
 .Anderson, A.R ر.أندرسون، أ 

) ١٩٣١سبكولوم (يخ ذي القرنني بالعربية وتاريخ اإلسكندر باحلبشة تار: آثاره
 .)١٩٣٢كمربيدج (سكندر األكرب ويأجوج ومأجوج اإلو

 .Anderson, J.N.Dد . ن. أندرسون، ج
، والعامل اإلسالمي ١٩٤٩صحيفة القانون املقارن (الشرع والفقه اإلسالمي : آثاره
وىف نشرة مدرسة ) ١٩٥٤، والفصول اإلسالمية ١٩٥٢ و ١٩٥١ و ١٩٥٠

وجرمية ) ١٩٥٠(إبطال الزواج على املذهب احلنفي : الدراسات الشرقية واإلفريقية
) ١٩٥٣(واألحوال الشخصية يف القانون العراقي ) ١٩٥١(القتل يف اإلسالم 

األحوال الشخصية : وىف غريها) ١٩٥٥(واألحوال الشخصية يف القانون السوري 
والقانون واإلصالح يف الشرق األوسط ) ١٩٥٢إلسالمي العامل ا(للطائفة الدرزية 

حضارات (والقانون والعرف لدى مسلمي إفريقيا ) ١٩٥٦، ٣٢الشئون الدولية (
، وصحيفة الشئون ٥٩ و ١٩٥٧صحيفة القانون (واختالف القوانني ) ١٩٥٧ -٧

صحيفة الشئون (واألحوال الشخصية للمسلمني يف شرق إفريقيا ) ١٩٦٠اإلدارية 
والوقف يف ) ١٩٥٨، ٢(وإصالح األسرة يف قانون الغرب ) ١٩٥٧، ١نونية القا

جملة (عقود الواجبات يف اإلسالم : ومبعاونة كولسون) ١٩٥٩، ٣(شرق إفريقيا 
wوله القانون كقوة اجتماعية يف ثقافة ) ١٩٥٩، ٣٣القانون يف جامعة نيويورك 

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 

 

 حرف األلف١٦٦

واألحوال ) ١٩٥٩ ،٩جملة معهد اآلداب العربية يف تونس (اإلسالم وتارخيه 
واجلديد يف قانون السودان ) ١٩٦٠، ٩صحيفة القانون املقارن (الشخصية يف العراق 

) ١٩٦٣(والقانون اإلسالمي يف إفريقيا ) ١٩٦٠صحيفة القانون السودانية (
، ١دراسات الشرق األوسط (والدستور اجلديد واألحوال الشخصية يف شرق إفريقيا 

، ١٤القانون الدويل املقارن (لقانون اإلسالمي واإلصالح احلديث يف ا) ١٩٦٤
واألسرة يف القانون اإلسالمي املعاصر ) ١٩٦٥تكرمي جيب (والوقف ) ١٩٦٥

التبديل احلديث للسياسة  (١٩٥٠ - ١٨٥٠وإصالح القانون يف مصر ) ١٩٦٨(
 ).١٩٦٨واالجتماع يف مصر لناشره هولت 

 ,Obicini,P.T) ١٦٣٢املتوىف عام . (األب أوبتشيىن، ت
 ، والقدس)١٦١٣(إيطايل، انضم إىل الرهبانية، فعني رئيساً على دير حلب 

، مث أستاذاً )١٦١٦(، وكان البابا بولس اخلامس قد أوفده إىل ديار بكر )١٦٢٠(
، فعلم العربية والسريانية )١٦٢٢(للعربية يف معهد منتوريو الذي أنشأه يف روما 

  .والقبطية سنوات طويلة
.  بابا٢٢ًجي أي مدخل إىل املنطق، وتفسري للعقيدة املسيحية يف إيساغو: آثاره

، وكتاب )١٦٢روما (وقد اعتمد نص أثري الدين األري، وأضاف إليه ترمجة التينية 
) ٣٥-١٦٣١روما ( وهو أجرومية حممد بن داود مع ترمجة التينية وتفسري -قواعد 

يه إىل مصنف للمطران  باباً، رجع ف٢٣ يف ين التي- ين سريا-وقاموس عريب 
 األب االنسطوري إلياس بارسينايا، وقد وقعت يف الترمجة أخطاء كثرية نقحها وطبعه

، ومقدمة السلم للكاتب القبطي يوحنا السمنودي )٤٠-١٦٣٦روما (جرمانوس 
نقلها إىل اإليطالية الالتينية، وعاون على حتقيق الكتاب املقدس ) ١٢٥٧ يفتو(

، ووضع كتاب الترمجان يف تعلم لغة السريان، فنشره )١٦٧٠روما (بالعربية وطبعه 
  .)١٦٣٦(األب جرمانوس 
 .Obermann, J) ١٩٥٦ – ١٨٨٤. (أوبرمان، ج

، )١٨ -١٩١٧، ١٩١٥وية للدراسات الشرقية االة النمس(علم الكالم : آثاره 
، )١٩٥٥، ، ويف تاريخ دانتان١٩٢٧، ٥جملة الدراسات السامية (ومهد اإلسالم 

، والقرآن )١٩٣٥، ٥٥اجلمعية األمريكية الشرقية  صحيفة(حسن البصري و w
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١٦٧ حرف األلف

 ).١٩٤١، ٥٨الصحيفة األمريكية للغات واآلداب السامية (
 .Oppenheim, M) ١٩٤٦ – ١٨٦٠(أوبنامي بك 

 وآسيا الصغرى حبثاً عن نمن علماء اآلثار، طوف يف سوريا وما بني النهري
 ).١٩٣٣برلني (قب بك، وصنف كتاب لتكرميه الكتابات العربية، وقد أنعم عليه بل

والبدو، وهو دائرة معارف عن البدو، قبائل ) ١٩٢٦إسالميكا (اجلريد : آثاره
األول عن البدو يف سوريا واجلزيرة (وتواريخ، وحضارة وحياة يف مخسة أجزاء 

 .) وقد أمتها كاسكيل- ١٩٣٩العليا، ليبزيج 
 .]١٩٥١قية األملانية، ترمجته، بقلم كاسكيل، يف الة الشر[

  .Oppert, J )١٩٠٥-١٨٢٥(أوبريت، جول 
وأرسل يف بعثة إىل ما ، )١٨٤٧( املنبت، ولد يف هامبورج، وقصد باريس أملاين

، وعني أستاذا لفقه اللغات واآلثار اآلشورية يف )١٨٥١(بني النهرين برئاسة فرينل 
 ). ١٨٨١(آلداب نتخب عضوا يف جممع الكتابات واا، و)١٨٧٤(معهد فرنسا 

، ومـواد قواعـد اللغة اآلشوريـة )١٨٥٩باريس (الكتابات املسمارية : آثاره
لدة ك، وتاريخ إمرباطوريات )١٨٦٤( على االكتشافات ي، وتعليق لغو)١٨٦٠(

، ودراسات سومرية )١٨٧٢( ، ومنوعات فارسية)١٨٦٩(، وبابل )١٨٦٦(وآشور 
 ريني والفينيقيني يف الة اآلسيويةوغريها كثري من اآلشوريني والسوم) ١٨٨١(
)١٩٠٥-١٨٧٢.(  

وألف ) ١٨٥١(قصد الشرق ) ١٨٣٢املولود (وأخوه أرنست جاك أوبريت 
  .)١٨٧٩(كتابا عن كوريا 

أستاذ السنسكريتية يف ) ١٨٩٤-١٨٣٦(وأخومها جوستاف ساملون أوبريت 
  .ني، مث أستاذ اللغة اهلندية يف جامعة برل)١٨٩٤-١٨٧٢(جامعة مدراس 

  Aubin, J.أوبني، ج
 .] سوفيييت٨٦٣٠٠عنوانه شارع تروارو رقم [

، ٢٤١الة اآلسيوية  (١٥ إىل القرن ١٣أمراء أرموز من القرن : آثاره 
، )١٩٥٦، ١منوعات ماسينيون ( فارسية -، وبعض وثائق أف كونيويل )١٩٥٣

، ٨ات اإلسالمية الدراس(، واملغول )الة اإليرانية(وحول كتاب املختصر املفيد  w
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 حرف األلف١٦٨

جملة تاريخ علم سي  شاه إمساعيل وأشراف العراق الفار-، وحول الصفوية )١٩٥٧
، وخراب سرياف وطرق اخلليج الفارسي يف القرنني )١٩٥٩، ٢االجتماع الشرقي 

، وكيف كان تيمورلنك ميثل )١٩٥٩كراسات حضارة املتوسط  (١٢ و ١١
، ٩أرابيكا (وتيمورلنك يف بغداد ، )١٩٦٣، ١٩الدراسات اإلسالمية (البلدان؟ 
 .ا، ودراسات عن إيران جغرافياً وسكاناً ولغات وتوارخيً)١٩٦٢
  Autran, Ch) ١٨٧٩ املولود عام. (ش. أوتران

خترج يف اللغات الشرقية من جامعيت بوردو، وباريس وأتقنها يف مدرسة 
وحافظا  )٢٠-١٩١٩(الدراسات العليا، وعني عضوا يف املعهد الفرنسي بالقاهرة 

 .لة اإلليستراسيون
، )١٩٢٢(واللغات القدمية يف آسيا الصغرى  ،)١٩٢٠باريس (الفينيقيون : آثاره

 ، واملدخل إىل الدراسات النقدية ألمساء األعالم اليونانية)١٩٢٢(وتركوندوموس 
، ومفردات يف حوض البحر )١٩٢٥( أوربيون -، والسومريون واهلند)١٩٢٤(

ومترا ) ١٩٢٦الة اآلسيوية (ت السامية وال سيما الكنعانية املتوسط يف اللغا
، ومصنفات وافرة من )١٩٣٥(وزاردشت وعصر ما قبل التاريخ اآلري للمسيحية 

 .اإلغريق وما قبل التاريخ املسيحي
 .Euting, J ) ١٩١٣ – ١٨٣٩(أوتنج، جوليوس 

 يف آسيا ، وطوف)١٨٨٤(من جامعة ستراسبورج، رحل إىل البلدان العربية  
 .الوسطى واليونان ومشايل إفريقيا

فهرس املخطوطات العربية يف جامعة ستراسبورج القيصرية : آثاره 
، والكتابات املختلفة عن النبطية واآلرامية اليت وجدت يف )١٨٧٧ستراسبورج (

، ورحليت إىل )١٨٨٣(، والكتابات القرطاجنية )١٨٧٧(سيناء، واألدب العريب 
الدراسات (، ولغة البدو )١٨٩١(، والكتابات السبئية )١٨٨٦ (العربية الداخلية

 ).١٩٠٦الشرقية لنولدكه 
 .]١٩١٣ترمجته، بقلم نولدكه، يف اإلسالم، [

 .Otten, R رأوتني، 
w .أستاذ مساعد للعربية يف جامعة أوترخت 
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١٦٩ حرف األلف

 Ugo Santalla) ١١١-١١٠٧نزل بسرقسطة (أوجو دي سانتاال 
ونة شرح البريوين على الفرغاين، ورسائل يف ترجم بإشراف أسقف طرز: آثاره

 . الكيمياء وعلم الرمل
 ).٤١١-٢٩٥ ص٤املذكرات العلمية، جـ(وقد أحصى ترمجاته بول تانريي 

    .Audebert, Clأودبري 
  ] بروفانس– آن -إيكس- ١٣١٠٠، طريق برونه رقم ٣ال مارجولني : عنوانه [

-١٩٦٣، ١٨نشرة الدراسات الشرقية (رسالة احلياة أليب حيان التوحيدي : آثاره
ومالحظات على األحباث حول اإلعجاز يف مصر خالل العشرين سنة األخرية ) ٦٤

 ).١٩٧٣، ٢-١الكراسات اللغوية لالستشراق والسالفية (
 Udovitch، Abraham، Labe أودوفيتش، ابراهام ليب

ألمريكية ، وجتنس باجلنسية ا١٩٣٣/ ٣١/٥إجنلترا، بتاريخ / ولد يف وينبج 
 ، واملاجستري)١٩٥٨(، وحصل على الليسانس من جامعة كولومبيا )١٩٦٦(
، وعني مساعد أستاذ لتاريخ الشرق )١٩٦٥(، والدكتوراه من جامعة ييل )١٩٥٩(

 - ١٩٦٥(، ويف جامعة كورنيل )١٩٦٥ - ١٩٦٤(األوسط يف جامعة برانديس 
، )٧١ - ١٩٦٢( برنستون ، وأستاذاً معاوناً لتاريخ الشرق األوسط يف جامعة)٦٧

، وعضواً يف اإلدارة )١٩٧٣(، ورئيس قسم الشرق األوسط )١٩٧١(مث أستاذاً 
، ومديراً لدراسات الشرق )١٩٦٩(العامة ملعهد األحباث األمريكي يف تركيا 

 ١٩٧٠(، وهو عضو يف مؤسسة املنح )١٩٧٤(األوسط للمختارين من األمريكيني 
، ومساعد دراسات الشرق )١٩٧٢(سم اإلسالمي  الق-، واجلمعية الشرقية )٧١ -

وحمرر ) ١٩٧٠(األوسط يف االقتصاد والتاريخ، ومؤلف اإلسالم يف العصر الوسيط 
 ).١٩٧٥(، وحمرر يوميات دراسات الشرق األوسط )١٩٧٥ (اإلسالميةالدراسات 
دار نشر جامعة برنستون (الشركة واألرباح يف إسالم العصور الوسطى : آثاره
 . د.الناشر ليكستنون ماس( الصراع واألمل -النفط : والشرق األوسط، )١٩٧٠

مدينة : ميسكمني، وديفيد هيلهي.  أ-، وباالشتراك مع هـ )١٩٧٦ - هيمث .س
، وله من الدراسات يف أصول )١٩٧٧دار نشر جامعة ييل (العصور الوسطى 
، وفلس )١٩٦٢، ٣٧سيكولوم، ( بيزنطية - إسرائيل -اإلسالم : التوصيات الغربية w
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 حرف األلف١٧٠

، والغرب واإلسالم يف ) الد الثاين- الطبعة احلديثة -دائرة املعارف اإلسالمية (
، وشركة العمال )١٩٦٥املركز اإليطايل لدراسات العصر الوسيط (العصر الوسيط 

صحيفة التاريخ االقتصادي واالجتماعي (يف القوانني اإلسالمية يف العصور الوسطى 
كوسيلة استثمار يف التجارة اإلسالمية يف العصور الوسطى ، والربا )١٩٦٧(للشرق 

، والربا كوسيلة استثمار )١٩٦٧صحيفة التاريخ االقتصادي واالجتماعي للشرق (
، )١٩٦٧صحيفة اجلمعية األمريكية الشرقية (يف التجارة اإلسالمية بالعصور الوسطى 

لتاريخ دراسات يف ا: ومالحظات متهيدية يف كتاب العصور الوسطى لكوك
 )١٩٧٠دار نشر جامعة أوكسفورد، لندن، (االقتصادي للشرق األوسط 

 - ١٣٥٠إجنلترا يف مصر، : ميسكمني. أ. س لوبيز، وهـ. وباالشتراك مع ز
دار نشر جامعة . دراسات يف التاريخ االقتصادي للشرق األوسط (١٥٠٠

 .)١٩٧٠ لندن -أوكسفورد 
 -فون جرنبوم . أ.  يف كتاب ج-سطى والقانون التجاري لإلسالم يف العصور الو

، واألصول التجارية للتجارة اإلسالمية )١٩٧٠فيسبادن (املنطق يف الثقافة اإلسالمية 
، )١٩٧٠أوكسفورد (اإلسالم وجتارة آسيا : يف العصور الوسطى شترن، وحوراين

ن،  الد الثاين والثالثو-دراسة اإلسالم(والنظرية والتطبيق للقوانني اإلسالمية 
 نقطة حتول يف - املوت األسود -األزمة يف األرض اإلسالمية : ، ومصر)١٩٧١
، وانعكاسات مع مؤسسات الديون )١٩٧١دراسات يف املشاكل األوربية (التاريخ 

دراسات (وأعمال املصارف يف الشرق األدىن اإلسالمي يف العصور الوسطى 
 .)١٩٧٥، صيف )إسالمية

 واألمل، - الصراع - النفط -رق األوسط الش: ومقدمة يف كتاب أودوفيتش
دائرة املعارف اإلسالمية، الد الرابع (، وقرياض )١٩٧٦(س هيث . للناشر د
، والشكلية وعدم الشكليات يف املؤسسات االجتماعية واالقتصادية للعامل )١٩٧٧

 يف كتاب الفردية والتوافق يف اإلسالم القدمي -اإلسالمي يف العصور الوسطى 
العالقات : ، وقصة مدينتني)١٩٧٧فيسبادن ( فريونيوس، وأمني بناين لسريس

 يف -التجارية بني القاهرة واإلسكندرية يف النصف األخري من القرن احلادي عشر
wدار نشر جامعة (مدينة العصور الوسطى : كتاب ميسكمني، وهريهلي، وأودوفيتش
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١٧١ حرف األلف

 جتريد -لعصور الوسطى ، والديون واالستثمار يف التجارة اإلسالمية ل)١٩٧٧بال 
ليننجراد عام (األوراق اليت مت تسليمها يف املؤمتر الدويل اخلامس للتاريخ االقتصادي 

، ) الد الرابع- اهلايج - أعمال املؤمتر الدويل للتاريخ االقتصادي موتون ١٩٧٠
فترة الرحالت يف البحر املتوسط يف القرن احلادي عشر : والزمن والبحر واتمع

 مل أعمال اتمع يف العا-التجارة : ، وأصحاب املصارف بدون مصارف)١٩٧٨(
 .اإلسالمي للعصور الوسطى

 .Orbeli, I.A) ١٩٦١ -١٨٨٧ ١٩١١األسيوية (أ . أوربيلي، ى
نشرة جممع العلوم اإلمرباطوري  (١٩١٢ -تقرير أويل عن بعثة إىل تركيا : آثاره
، والشخصيات )١٩٢٩للفن الفارسي  ٣املؤمتر (، ومشكلة الفن السلجوقي )١٩١٢

 ).١٩٤٤ألفية الفردوسي (الساسانية 
  Orgels أورجيلس
،وجغرافية الشرق )١٩٦٠بروكسل(اإلسهام يف دراسة الزراعة يف سوريا : آثاره

  ).١٩٦٤بروكسل( األدىن اإلنسانية
 .Urvoy, D - ورفوي، دأ

 ]. تولوز٣١٥٠٠رقم ) ٢(جممع ) ١(بيكاديل مبىن : عنوانه[
) ١٩٧٢، ٣٧األندلس (احلياة الثقافية والروحية يف الباليار اإلسالمي : ثارهآ

 عن احلركات الدينية يف إسبانيا املسلمة منذ سقوط اخلليفة يف ةودراسة اجتماعي
وتطور فكرة اجلهاد ) ١٩٧٢، ٨منوعات دار بيالثكيث (أواسط القرن الثامن عشر 

  ).١٩٧٣، ٩(يف إسبانيا املسلمة 
   Ory, S . نجأوري، سوال

 ]. بروفانس- آن - إيكس ١٣١٠٠شارع ليوالجرانج : عنواا [
نشرة الدراسات ( كتابة عباسية يف سوريا الشمالية - سورديل -مبعاونة : آثارها
جملة الدراسات (طراز جديد من املصاحف : ، وهلا)١٩٦٤-١٩٦٣، ١٨الشرقية 

، ٢٠نشرة متحف بريوت (، وكتابة أموية يف عني الغار )١٩٦٥، ٣٣اإلسالمية 
جملة الدراسات اإلسالمية (، وبعض أمساء األشخاص يف العصر السلجوقي )١٩٦٧
، ٤٦ بريوت ،منوعات جامعة القديس يوسف(، وأمنطة الكتابة )١٩٦٧، ٣٥ w
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 حرف األلف١٧٢

، )١٩٧٢، ١١احلوليات اإلسالمية (، وست مسالت أسيوط )١٩٧١-١٩٧٠
 وطبع ١٩٦٨ العربية، واإلسالمية املؤمتر الرابع للدراسات(وجامع عمر يف البصرى 

  .)١٩٧١أعماله 
 .Uni, Janos) ١٧٩٦-١٧٢٤(أوري بانوش 

، وحاز قصب السبق )١٧٥٣(ولد يف ناجوكوروش، وخترج يف جامعات هولندا 
حيث نشر الربدة للبوصريي ) ٧٠-١٧٥٦(يف مضمار العلوم الشرقية، وأقام يف ليدن 

، مث نقل إىل الالتينية قصيدة النصفي )١٧٧١، فصادفت رواجاً وأعيد طبعها ١٧٦١(
 التحق جبامعة أوكسفورد، ونظم فهرس ١٧٧٠، وىف سنة )١٧٧٠أوكسفورد (

املكتبة البودلية للمخطوطات الشرقية؛ ويشتمل على املخطوطات العربية والعربية 
، وقد أمته نيكول، ونقحه ١٧٦٦(والكلدانية والسريانية والقبطية والتركية والفارسية 

 دفن يف كاتدرائية يف، وعني حماضراً للغات الشرقية جبامعة أوكسفورد، وملا تو)يبوزا
  .القديس ميشيل

  .Aurivillius, K) ١٧٨٦-١٧١٧(أوريفيليوس، كارل 
، وقد وضع مصنفات وافرة عن الكتاب املقدس، ةمن أساتذة جامعة أوبسال

م ما كتبه فيها، وكان وترجم وثائق عديدة من التركية، ولكنه مل يطبع بالعربية معظ
 .له خط عريب مجيل

 .Uspensky،F زكي، فـأوزبن
 وكتب ،)١٩١٧، ١١نشرة جممع العلوم (خمطوطات مكتبة طرابزون : آثاره

نشرة (زكي من طرابزون، ـكراتشكوفسكي عن جمموعة القرآن الكرمي اقتناها أوزبن
ر على عهد واملؤرخون البيزنطيون واملغول ووصف مص) ١٩١٧، ١١جممع العلوم 

 األتراك - ١: ، وحركات شعوب آسيا الوسطى يف أوربا)٢٦ - ١٩٢٣(املماليك 
، وشعوب آسيا الوسطى يف القرنني الثالث عشر والرابع عشر )١٩٤٧( املغول - ٢
)١٩٤٩.( 

 .Osrtogorsky, G أوستر وجورسكى، ج
ة ، وبيزنطية، وهو خالص)١٩٣٢، ٥معهد كونداكوفيا (هارون بن حيىي : آثاره

wالشعب التركي : ، ومبعاونة غريه)١٩٤٠ميونيخ (للحوادث وإيضاحات عن املراجع 
w
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١٧٣ حرف األلف

، واحتالل األتراك مدينة سربس يف اليونان )١٩٥١منوعات هنري جرجيوار (
 ).١٩٦٥، ٣٥بيزانسيون (

 .Osztern, S. P) ١٩٤٤-١٨٧٩(أوسترن، ساملون 
فقه اإلسالمي، وقد خترج يف جامعة بودابست، واشتهر بدراساته يف التاريخ وال

وظهرت مؤلفاته باللغة . أدخل الطرق االجتماعية يف احلكم على التاريخ اإلسالمي
 .ارية وغريها من اللغات األجنبية

 ،، واجلهاد وأداء الشريعة يف القرآن)١٩١٨بودابست (فقه اإلسالم : آثاره
يف اهلند ، ومشكلة اإلسالم والفرس )١٩٢٠(، وصوت األخالق يف القرآن )١٩١٩(
 ).١٩٣٤احملفوظات الشرقية (

  .Aushpach، J أوشباخ، ج
نقله إىل العربية األستاذ (تاريخ األندلس يف عهد املرابطني واملوحدين : آثاره 

ونشر مبعاونة جوانبول جزءاً من العيون ) ١٩٦٢حممد عبد اهللا عنان، الطبعة الثانية 
 .)١٨٥٣ليدن (واحلدائق يف أخبار احلقائق للسليماين 

 .Ocana Gimenez, M أوكانا جيمينث، م
مدينة : ، ومبعاونة كاتيخون)١٩٤٢، ٧األندلس (كاتدرائية قرطبة : آثاره 
اآلثار اإلسبانية اإلسالمية : وله) ١٩٤٥، ١٠(صالون عبد الرمحن الثالث : الزهراء

من تاريخ : وله) ٦٥ - ١٩٦٤، ٤امللك (الزهراء : ، ومبعاونة غريه)١٩٤٣، ٨(
والكتابات ) ٦٠ - ١٩٥٩، ١(، وعبد الرمحن األول )٦٢ - ١٩٦١، ٢(ة قرطب

 .العربية يف إسبانيا
 .Akerblad, J.D ١٨١٩-١٧٦٣. (د. أوكر بالد، ج

ستانة وباريس وغريمها، وقد تويف بعد ألمن موظفي السفارة السويدية يف ا
  . اهلريوغليفيةمعىناستعفائه يف رومه، وكان أول من أدرك 

 .Ockley, S )١٧٢٠ – ١٦٧٨(ون أوكلى، سيم
ولد يف أكستر من مقاطعة وفون، ودرس العربية يف كلية جبامعة كمربيدج،  

. وحثه مهفري بريدو، عميد نورويتش على االستمرار يف دراسة العربية والعربية
wوقضى وقتاً طويالً ) ١٧٠٥(مث رئيساً لقساوستها ) ١٧٠١(وعني راعياً لسوافسي 
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 حرف األلف١٧٤

ومسى أستاذاً للعربية يف ) ١٧٠٦(ت العربية يف املكتبة البودلية يف دراسة املخطوطا
وكلـف بترمجـة الوثائق الرمسية ) ١٧١١(كرسي السري توماس أدامز بكمربيدج 

وقد مت التوقيع (لعقد معاهدة بني بريطانيا واملغرب ) ١٧١٤(الواردة من املغـرب 
وأفرج ) ١٧١٧( عليه  كانوسجن لدىٍن) ١٧١٤يوليو /على املعاهدة يف شهر متوز

 . حبياتهىولكن اعتالل صحته أود) ١٧١٨(عنه 
وتاريخ اليهود املعاصرين يف ) ١٧٠٦(مقدمة للغات الشرقية، بالالتينية : آثاره

وتطور ) ١٧٠٨لندن (مجيع أحناء العامل، نقالً عن األب سيمون مودينا الفرنسي 
وتاريخ ) ١٧٠٨(ترمجة إجنليزية العقل اإلنساين يف حي بن يقظان البن طفيل، متناً و

اإلسالم، يف جملدين، اشتمال على تاريخ املسلمني الثقايف والسياسي فوسع نطاق 
العربية إذ عرفها إىل القراء اإلجنليز، وكانت قبله مقصورة على املستشرقني وأصبح 
مرجعاً للطلبة، واستعان به العلماء، على ما فيه من نقص، من أمثال جيبون يف 

ونال منـزلة يف اآلداب . اضمحالل اإلمرباطورية الرومانية وسقوطها: هتارخي
 ١٧٠٨اجلزء األول (اإلجنليزية، وشأناً يف التاريخ العام لدى املؤرخني األوربيني 

 عميد كلية مبربوك طبعة جديدة Longمث أصدر الدكتور لونج ) ١٧١٨والثاين 
، ١٧٥٧كمربيدج ( وأوالده لتاريخ املسلمني وخصص أرباح الكتاب ألرملة أوكلي

مطبعة جامعة كمربيدج (خطب االفتتاح : وله) ١٨٤٨والطبعة املنقحة، لندن 
وغرر احلكم ودرر الكلم ) ١٧١٣(وقصص عن جنوب غريب بالد املغاربة ) ١٧١٢

 .)١٧١٧(لآلمدي 
  .Oliger,P.L ١٩٥١-١٨٧٥(األب أوليجر 

وإيطاليا، وانضم إىل الرهبانية  خترج يف جامعات أملانيا وإجنلترا وفرنسا ،أملاين
  .، ومسي أستاذاً للتاريخ يف املعهد الدويل بروما)١٩٢٣(

ترمجة ويوميات الكردينال لورنزودا كوتزا حارس األراضي املقدسة : آثاره
 ٣٨٧يف ) ١٧٢٩-١٦٥٤(جملد وحيد . والوكيل العام للرهبانية الفرنسيسكانية

 .)١٩٢٥ من سلسلة الوثائق ٣الد (صفحة 
 .O'Leary, D.L ل.أولريي، د
wواجلزيرة العربية قبل ) ٣١( )١٩٢٣لندن (تاريخ اخلالفة الفاطمية  خمتصر: آثاره
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١٧٥ حرف األلف

 وقد نقله ٣٩ -١٩٢٢لندن (والفكر العريب ومكانه يف التاريخ ) ١٩٢٧لندن (حممد 
) ١٩٦٣إىل العربية الدكتور متام حسان وراجعه الدكتور حممد مصطفى حلمي، 

طبع يف العراق بعنوان انتقال الثقافة (ثقافة اليونانية إىل العرب وكيف تسربت ال
 ١٩٢٢(أثر جالينوس يف الفلسفة العربية : ويف جملة تاريخ اهلند) اليونانية إىل العرب

 ).٩٢٥(ومصادر الثقافة العربية ) ٢٣ -
 Oliverius, J).١٩٣٢ املولود عام.(أوليفريوس، ج

 .حمقق قصة الزير سامل الشعبية
 .Omont, H) ١٩٥٠املتوىف عام . (ون، هـأوم

 .أمني املخطوطات يف املكتبة الوطنية بباريس
البعثات األثرية إىل الشرق يف القرنني السابع عشر و الثامن عشر، يف جزأين : آثاره

، ورحالت فرنسوا أرنو إىل أثينا والقسطنطينية والقدس من عام )١٩٠٢باريس (
، ودليل احلج إىل األرض املقدسة يف )١٩٠٩ كتاب دي فوجييه (١٦٠٥ إىل ١٦٠٢

 ).١٩٢٤منوعات شلومربجة(القرن الرابع عشر 
 .Aumer, J) ١٩٢٢ – ١٨٦٦(أومري، جوزيف 

 .وكيل جامعة ميونيخ، وكان جم املعارف يف اللغات الشرقية
) ١٨٨٦ميونيخ (فهرس املخطوطات العربية يف مكتبة جامعة ميونيخ : آثاره

. ١٨٨٨والفارسية يف املكتبة امللكية والعالية والرمسية يف ميونيخ واملخطوطات العربية 
 Ominiakov) ١٨٩٠املولود عام (أومينيا كوف 

 .خترج بالعربية على بارتولد يف جامعة ليننجراد
جملة أخبار تاريخ الشرق القدمي، (نقد ترمجة كتاب حدود العامل ملنورسكي : آثاره

تراك نقالً عن إسحق بن احلسني وغريه من ، ومباحث يف احلزر واأل)١٩٣٨موسكو 
وعن خارطة العامل ، )١٩٣٩أخبار اجلمعية اجلغرافية السوفييتية (اجلغرافيني العرب 
 .، وفهرس مصنفات بارتولد)١٩٤٠مسر قند (حملمد الكاشغري 
 .Ungarelli, P.L) ١٨٤٥-١٧٧٩(األب أوجناريللي 

  .مدير القسم املصري يف متحف الفاتيكان
آثار مصر : اتصل بروزليين ونشر عنه وعن أحباثه مقاالت كثرية نفيسة، وله: آثاره w
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 حرف األلف١٧٦

 ). ٤٤-١٨٣٢بيزا (وبالد النوبة يف تسع جملدات 
  .Huici Miranda, A ى مرياندا، اثـأوي

 .ةولد يف بلنسي
، وكتاب )١٩١٦ ةبلنسي (١٢١٢دراسات عن مهن ناباس دي تولوسا : آثاره

وترمجة إسبانية، وقد عثر على خمطوطة األول يف كوبنهاجن، الذخرية البن يسام متناً 
، واحتفظ بنسخته اجلديدة يف مكتبة مدريد، وأحجم دوزي عن نشرها لوفرة هفنسخ

، وترجم إىل اإلسبانية روض )١٩١٧مدريد ( ا يستهورن ينأخطائها، مث ع
ثاين والرابع ، واألجزاء األول وال)١٩١٨بلنسية (القرطاس املنسوب إىل ابن أىب زرع 

، واملعجب يف تلخيص أخبار )٥٨ - ١٩٥٢تطوان (من البيان املغرب البن عذراي 
، وصنف كتاباً بعنوان التاريخ )١٩٥٥تطوان (املغرب لعبد الواحد املراكشي 

 .)١٩٥٦تطوان (السياسي للموحدين 
، وأسطول ألفونسو العاشر يف )١٩٤٩األندلس (تاريخ املوحدين : ومن مباحثه

، وعهد )١٩٥٣(، وغزوة املرابطني ووقعة الزالقة )١٩٥٢، ٣٩هسبرييس (سالة 
صحيفة املعهد املصري للدراسات اإلسالمية (، ومحلة األرك )١٩٥٤(اخلليفة الرشيد 

منوعات دراسات عربية وعربية (، وحول اإلسالم يف إسبانيا وإيطاليا )١٩٥٤
املصري للدراسات ، وصحيفة املعهد ٥٨ و ١٩٥٤ متودا -، وهسبرييس ٣،١٩٥٤
، )٦٣ - ١٩٥٩األندلس (، وخمطوط جديد للبيان املغرب )٥٥ - ١٩٥٤اإلسالمية 

 ).١٩٥٩، ٧متودا ( بن يوسف واألندلس ي، وعل)١٩٥٤(وغزوات الربتغال 
 .Oestrup, J )١٩٣٨ – ١٨٦٧. (أويستروب، ج

ع ، وكان قبل ذلك وبعده قد وس)١٨٩٠(نال درجته اجلامعية يف العلوم العالية 
نطاق دراسته يف اللغات عن طريق املقارنة بينها، وال سيما يف اللغتني السنسكريتية 

 جمموعة من األغاين والقصص العربية باللغة - وال يزال طالباً -والعربية، ونشر 
ويف السنة الرابعة والعشرين من ) ١٨٩٠(، ومن الشرق املعاصر )١٨٨٩(الدامنركية 

 فون ميهرين وأصغر نظرائه ذو إذ ذاك من تالمي وه-عمره حصل على الدكتوراه 
 برسالته عن ألف ليلة وليلة، وقد ردها فيها إىل أصوهلا فلم ينازعه فيها -بالدامنرك 

w، وزار بدو )٩٣ - ١٨٩١(منازع حىت اليوم، ورحل إىل مصر وسوريا ولبنان 
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١٧٧ حرف األلف

اضراته جبامعة عنيزة، وتعلم التركية والعربية والعامية، مما أفاد منه فيما بعد يف حم
كوبنهاجن؛ إذ كان أول من أتى مبعلومات باللغة التركية، وبأصول دراسة 

مالحظات : الطبوغرافية من مالحظات عن آسيا الصغرى جعلها أساساً لكتابه
، )١٨٩٤(طبوغرافية على الكتاب األول، الفصل الثاين والرابع لزينفون أناباسيس 

، مث )١٨٩٥(افية ملعرفة صحراء سوريا وأعقب هذا بكتابه دروس جغرافية طبوغر
، والهتمامه بقصص العامة )١٨٩٦كوبنهاجن (بوصف مصر لعمر بن حممد الكندي 

حكايات من دمشق : مجع منها يف رحلته ما ساعده على وضع كتاب عنها
، )١٨٩٦(، وانتدب حماضراً للغات السامية واحلضارة اإلسالمية باجلامعة )١٨٩٧(

. دراسة الكتب اليت يرجع تارخيها إىل وقت وجوده يف الشرقإال أنه أخذ يشك يف 
ويف حماولته إدماج دراسته العالية األوىل باالستشراق امك يف حبث األثر السامي يف 

، وتوفر على )١٩٠٦(هومريوس فلم يتجاوز عتبة داره حىت طبع أسطورة هومريوس 
أتت ) ١٩٠٦(ري، وأىب شامة تعميم النشر والترمجة، فترجم أجزاء من تارخيي ابن األث

 ،، واللغة العربية)١٩١٤(كموجز تاريخ دين اإلسالم : خبري الثمرات يف كتبه املبتكرة
 .)١٩٢٧(، وقانون وأنواع اامالت الشرقية )١٩٢٥(وكان ما كان 

 - ١٩٠٨ - ١٩٠٧(وقد غذى مادة مؤلفاته بتكرار رحيله إىل الشرق األوسط 
، أما حبوثه اليت نشرها يف دائرة )١٩٣١ - ١٩٣٠ - ١٩٢٣ - ١٩١١ - ١٩١٠

اإلسالم يف : املعارف اإلسالمية، واالت العلمية عن الشرق احلديث فوافرة أشهرها
، )١٩٢٩(، ومصر احلديثة )١٩٢٨(، واملغاربة واملغرب )١٩٢٣(القرن التاسع عشر 

تني تسرس. ف.  إىل كىالكتاب املهد(، وألف ليلة وليلة )١٩٣١(وتركيا الفتاة 
ه قد فحص ن، وإذا كان قد هدف إىل دراسة املسكوكات فإنه يف آخر سني)١٩٣١

النقود العربية والتركية، ووصفها يف املتحف الوطين بكوبنهاجن وأودع نتائج حبوثه 
بيان العملة العربية والتركية، ويعد من املؤلفات النفيسة الدالة على كفاءة : كتاب

 .)١٩٣٨(ودقة مؤلفها 
  .Owen, Ch. A أ .أوين، ش
، )١٩٣٤صحيفة اجلمعية األمريكية الشرقية (كتاب نثر الدرر أليب سعيد : آثاره

صحيفة (وترمجة الفصل الرابع من كتاب ملع القوانني لعثمان بن إبراهيم النابلسي  w
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 حرف األلف١٧٨

 ).١٩٥٥دراسات الشرق األدىن 
 eberman, V.A )١٩٣٧ - ١٨٩٩. (أ. إبرمان، ف
، وابن محديس )١٩٢٣(رب والفرس يف الشعر الروسي الع: يف جملة الشرق: آثاره

، )١٩٢٥(ويف حوليات املعهد الشرقي مدرسة الطب يف جنديسابور ، )١٩٢٣(
 الشاعر العريب من ي، واحلزمي)١٩٢٧(والفرس بني الشعراء العرب يف العصر األموي 

وصف جمموعة املخطوطات اليت وهبتها بعثة : ، ويف غريها)١٩٣٠(بالد الصفد 
نشرة جممع العلوم  (١٩٢٦ام ـ عيحتاد السوفييت يف إيران للمتحف اآلسيواال

 إىل ١٩٢١ ومن سنة ١٩٢٠ إىل ١٩١٤، واالستعراب يف روسيا من سنة )١٩٢٧
  ).١٩٣١ و ١٩٢٧باألملانية، إسالميكا  (١٩٢٧

 .Ettinghausen, R) ١٩٠٦املولود عام (تنجوزن، رتشارد إ
، وخترج يف جامعات ميونيخ، ٥/٢/١٩٠٦ولد يف فرانكفورت بتاريخ 

 وعني مساعداً للدائرة اإلسالمية يف املتحف الوطين يف ،وكمربيدج، وفرانكفورت
، )٣٤ - ١٩٣٣(، ومساعداً يف نشر دراسات الفن الفارسي )٣٣ - ١٩٣١(برلني 

، ومعيداً للفن )٣٧ - ١٩٣٤(وعضواً يف املعهد األمريكي للفن واآلثار الفارسية 
، ومساعد أستاذ )٣٨ - ١٩٣٦(هد الفنون اجلميلة جبامعة نيويورك اإلسالمي يف مع

 )١٩٤٤( ، ويف متحف فريري)٤٤-١٩٣٨(للفن اإلسالمي يف جامعة ميتشيجان 
 ، وحمرراً لة الفن اإلسالمي)١٩٤٨(وأستاذاً للفن اإلسالمي يف جامعة ميتشيجان 

لفن اإلسالمي يف ، وأستاذاً لتاريخ ا)١٩٥١(، وجملة الفن الشرقي )٥١ -١٩٣٨(
هاجوب كيفوركيان جبامعة نيويورك، ورئيساً ملستشاري الفن اإلسالمي يف متحف 

 ).١٩٦٩منذ (املتروبوليتان 
: وهو عضو يف العديد من اامع واملعاهد واجلمعيات واملتاحف واملراكز بينها

ألملان، جممع الكتابات واآلداب، ومعهد فرنسا، وجممع إجنلترا، ومجعية املستشرقني ا
وامع األمريكي للعصر الوسيط، وللعلوم والفنون وللفلسفة، واملباحث األمريكية يف 

 .إخل... مصر، واملعهد الربيطاين للدراسات اإليرانية، والشرق األدىن
 .وحامل وسام االستحقاق األملاين، ووسام التاج اإليراين

، ومتحف )١٩٤٤فارس . ا. تراث العرب لناشره ن(طابع الفن اإلسالمي : آثاره w
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١٧٩ حرف األلف

، )١٩٥٠( ، ودراسات عن الفن اإلسالمي واأليقونات اإلسالمية)١٩٥٠(فريري 
، وعاون على نشر فهارس الكتب )١٩٥١يف كتاب يونج (والفن اإلسالمي واآلثار 

واالت باللغات الغربية وأثرها يف الشرقني األدىن واألوسط يف العصور الوسطى 
 ).١٩٥٢(واحلديثة 

تتمة : ، ومبعاونة بوشتال، وكورز)١٩٢٦(القاشاين : لة الفن اإلسالميوله يف جم
 الرسم عند الفاطميني: وله ،)١٩٤٠(خطوطات املزخرفة كشف هولتر عن امل

، وإرنست )١٩٥١(، وترمجة كوما رازوامي )١٩٤٦(، وفردريخ زاره )١٩٤٢(
ملانية الة الشرقية األ (،ويف غريها الكعبة) ١٩٥١ (١٩٤٨-١٨٧٩هرسفيلد 
النشرة األمريكية ملعهد الفنون اإليرانية (، والقرآن يف العهد السلجوقي )١٩٣٣
تكرمي (، والغزايل )١٩٤٣صحيفة الفنون اجلميلة (، والربونز اإلسالمي )١٩٣٥

، )١٩٥٢ذكرى هرسفيلد (، والكتابة املائلة يف عهد مسراء )١٩٤٧كومارا زوامي 
الوحدة (، والوحدة يف الفن اإلسالمي )١٩٥٤الفن الشرقي (ومنشورات سوفاجه 

 ، والواقعية املبكرة يف الفن)١٩٥٥ والتنوع يف احلضارة اإلسالمية، شيكاغو
آثار : ، ويف جملة الفنون الشرقية)١٩٥٦الدراسات الشرقية لليفي دالفيدا (اإلسالمي 

، وآثار كروزويل )١٩٥٧(، والفن واألومسة )١٩٥٧، ٢(املهدي البهرامي 
 ).١٩٥٩، ٣(ثار ويلكنسون وآ) ١٩٥٧(

ذكرى (خمطوط توراة يف اليمن : ، ويف غريها)١٩٥٩، ٣( ومن متحف يف بلتيمور
، )١٩٦٥، ٤١اإلسالم  (١٩٦٤ - ١٩٠ ١، وترمجة كورت أردمان )١٩٦٤ماير 

، وألواح سالطني وأباطرة )١٩٦٥تكرمي كرزويل ( وحول زخرف الكتب يف مصر
، ومنمنمات اإليرانية عن جمموعة )١٩٦١(ودهلي اهلند يف اموعة األمريكية يف ني

وألواح عربية،  ،)١٩٦١ميالنو (برنادر برينسون، مع وصف باإليطالية والفرنسية 
ات تركية من القرن م، ومنمن)١٩٦٢جنيف ( صفحات بالفرنسية واألملانية ٢٠٨يف 

تاب ك(الثالث عشر إىل القرن الثامن عشر يف مكتبة نيويورك األمريكية اجلديدة 
، ومن بيزنطية )١٩٦٥اليونسكو بالفرنسية واألملانية واهلولندية واإليطالية واإلسبانية 

 ).١٩٧١ليدن ( رمساً ٩١ صفحة و ٧٠إىل الساسانيني يف إيران ودنيا اإلسالم يف 
Eguilaz L.  w) ١٨٢٩املولود عام (إجيالث، ليوبولد 
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 حرف األلف١٨٠

يد برسالة دكتوراه ولد يف ماثارون من أعمال مرسية، وخترج يف جامعة مدر 
 وعني عميداً لكلية اآلداب ،عن الشعر التارخيي يف الغناء، ووصف العرب لألندلس

 .يف جامعة غرناطة
، )١٨٦٤مدريد (الشعر التارخيي يف الغناء ووصف العرب لألندلس : آثاره 

، وموجز تارخيي لفتح مملكة )١٨٨٦غرناطة (واملفردات اإلسبانية من أصل شرقي 
 .يمة احلروف العربيةغرناطة، وق

  .Erdmann, F )١٨٦٣ - ١٧٩٣. (ردمان، فإ
 مث قصد لبنان حيث ،خترج باللغات السامية يف روستوك، وبطرسربج، وباريس

، )٤٥ - ١٨١٩(أقام سنتني، وملا رجع إىل روسيا انتدب لتدريس العربية يف قازان 
ومازالت خمطوطات . على جملس اجلامعة إنشاء كرسيني للعربية، والفارسية فاقترح

 .مكتبته يف مكتبة ليننجراد
 ،قازان (ينشر امللوك واخللفاء بدولة مكة الشرفاء لتقي الدين بن عل: آثاره
وقد نقده  -١٨٣٦قازان (، ووصف النقود الشرقية يف قازان يف جملدين )١٨٢٢
 ، واملسكوكات الشرقية )١٨٤١(املسكوكات العربية : وله يف الة األسيوية) فران

)١٨٤٣.( 
   .Edwards, E  إدواردز، إي

 للمخطوطات العربية اليت اقتناها املتحف يمبعاونة إليس، كشف وصف: آثاره
وفهرس ) ١٩٢٢لندن (ة يوفهرس الكتب الفارس) ١٩١٢ (١٨٩٤الربيطاين منذ 

وله يف ) ١٩٣٧أكسفورد (املخطوطات الفارسية يف مكتبة ديوان اهلند، الد الثاين 
وخمطوط ديوان ذي الفقار ) ١٩٢٧(املخطوطات الشرقية  :ف الربيطاينفصول املتح

مث ) ١٩٣(واملخطوطات الفارسية ) ١٩٣٣(وخمطوط قاسم األنوار ) ١٩٢٧(
 عبد ايد يف مكتبة األستاذ براون يخمطوطات عربية وفارسية نادرة يف جمموعة حاج

 ).١٩٢٢تكرمي براون (اخلاصة 
  .Edwards, A.B ب.إدواردز، ا
) ١٨٩٩ صفحة، ٤٩٩، والطبعة الثانية يف ١٨٧٨ليبزيج (النيل : آثاره

الطبعة ( صفحة ٤٩٦وإحصاءات سياسية واقتصادية عن الشرق األوسط، يف  w
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١٨١ حرف األلف

 .)١٩٥٠اجلديدة لندن 
  .Erpenius, Th )١٦٢٤ - ١٥٨٤. (إربانيوس، ث

اللغات  وملا وقف على. ولد يف جوركوم، وخترج بالالهوت من جامعة ليدن
 التحق بقسم سكاليجر، فحبب إليه العربية، وحذا يف الرحالت -قية لصلتها ا الشر

من أجلها حذوه، فارحتل إىل إجنلترا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا يف طلب كتبها 
 وعندما عاد إىل ،وخمطوطاا، واالختالط بعرب املغرب األقصى النازلني يف مدا

، فاستعان مبغريب لتدريس هلجاا )١٦١٣ (ليدن عني أول أستاذ للعربية يف جامعتها
العامة، مث بلغه أن دي بريف أنشأ مطبعة عربية يف روما، فقام هو وأنشأ مطبعة يف 

 فأصبح يف كرسيه ومطبعته - هي دار بريل اليوم -داره أنفق عليها الكثري من ماله 
 صاحب مدرسة جديدة أشبه مبدرسة دي ساسى، مع فارق الزمن، وعد حبق مؤسس

 .النهضة االستشراقية يف هولندا
ليدن (صنف كتاباً يف قواعد العربية والالتينية بعنوان املقدمة األجرومية : آثاره
، وظل يدرس يف أوربا ١٨٤٤، وباريس ١٧٩٦، وبالرمو ٦٧ - ٥٦ - ١٦١٣

، )١٦١٥ليدن ( النحو للجرجاين ونشر العوامل املائة يف) طوال قرنني من الزمن
قوال العرب، ومنتخبات من احلماسة أليب متام متناً وترمجة التينية  أ،وأمثال لقمان

، وتاريخ ابن العميد املعروف بابن املكني متناً وترمجة التينية )٣٦ - ١٦١٥ليدن (
، مث نشر القسم اإلسالمي من تاريخ ابن املكني متناً وترمجة )٣٦، ١٦٢٥ليدن (

 . القرآنإنه ترجم: ، وقيل)١٦٤٥ليدن (التينية 
  .Erdmann, Kإردمان، ك

 ].١٩٦٥، ٤١ترمجته، بقلم إتنجوزن يف اإلسالم [
 .هو من كبار علماء الفنون اإلسالمية

الفن (، والبللور الفاطمي )١٩٤٦نشرة املعهد اإليراين (اخلزف اإليراين : آثاره
، وتاريخ )١٩٥٤الفنون الشرقية (، ومصنفات إرنست كونيل )١٩٥١الشرقي 
، والصحيفة األملانية لآلثار )١٩٥٥توبنجني (لعريب منذ نشأته حىت اليوم البساط ا
، وتكرمي ١٩٥٩ تركيا -، واملؤمتر الدويل للفنون ١٩٥٩، والفنون الشرقية ١٩٥٤
، ٥٧، واآلداب الشرقية ١٩٦٤ و ١٩٦١، ونشرة متحف برلني ١٩٥٧كونيل  w
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 حرف األلف١٨٢

، )١٩٦٥وتكرمي كرزويل  ١٩٦٤، ٣٩ واإلسالم ١٩٦٤، ٨٠ وأبوللو ١٩٦٢
، وعدة )١٩٦٤، ١٤نشرة متحف برلني  (١٩٦٤ - ١٨٨٢وترمجة إرنست كونيل 

 .دراسات عن املعادن والسجاد والنحت والرسم يف إيران
 .Estremoda Sole,Inإسترميودا، سوىل 

، وحصلت على الليسانس يف ٢٤/٦/١٩٣١ولدت يف برشلونة بتاريخ 
اا دراسة عن صحافة حركة  من برشلونة، مث على املاجستري، وعنو١٠/٦/١٩٥٤

 .االستقالل املغريب، وتعمل مدرسة للعربية يف مركز ثقايف خاص بتونس
 Esteban )١٩١٤املولود عام (ستيبان إيبانيث الفرنسيسكاين إاألب 

Ibanez P. 
 .متخصص باللهجات املغربية الرببرية

ات ، ويف حمفوظات معهد الدراس)١٩٤٩مدريد (معجم مغريب إسباين : آثاره
، )١٩٥٣(، ومسألة العنصرية لدى الرببر )١٩٤٧(األب لرخندي يف املغرب : اإلفريقية

 .)١٩٥٥(وأصل شعب الرببر وتطوره 
  .Alexandre,A) ١٧٣٤املتوىف عام (إسكندر، أندره 

كلفه البابا إكليمنضس احلادي عشر اقتناء املخطوطات القدمية للفاتيكان فطوف 
وعاون السمعاين على ) ١٧١٩(ق ورجع بالكثري منها يف مصر ولبنان وسوريا والعرا

 ومسي حافظاً رسولياً، وأستاذاً للعربية يف معهد احلكمة ومدرسة نشر ،نشر بعضها
اإلميان ـ وكان يوسف عيساوي قد علم السريانية والعربية فيها ـ ومترمجاً للغات 

 . مبا خلف لطائفته يف قربص، وجل آثاره ديينىوأوص. الشرقية
  - .Ecker,L ، لإكري

 ).١٩٣٤برن (ال أثر لإلسالم يف شعر الشعراء اجلوالني : نشر دراسة بعنوان: آثاره
  .Eliano,P.J.B )١٥٨٩املتوىف عام (األب إليانو 

، وأسفر البابا غريغوريوس )١٥٥١(ولد يف اإلسكندرية، وانضم إىل الرهبانية 
 ). ٨٠-١٥٧٨(الثالث عشر إىل املوارنة واألقباط 

، ومصاحبة روحانية بني )٨٠-١٥٧٨(أخبار سفاريت إىل املوارنة واألقباط : رهآثا
، والتعليم )١٥٧٩روما (الشيخ سنان وأمحد يف رجوعهما من الكعبة : عاملني w
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١٨٣ حرف األلف

 ).٦٧املشرق (، وتفنيد أضاليل اليعاقبة والنساطرة )١٨،١٩٢٠املشرق،(املسيحي 
 .Ellis,A.G  ج.أإليس، 
 كشف وصفي للمخطوطات العربية اليت اقتناها :مبعاونة إدواردز: آثاره 

فهرس : وله) ١٩١٢لندن ( صفحة ١١١، يف ١٨٩٤املتحف الربيطاين بعد عام 
ذيل : ومبعاونة فولتون) ١٩٠١ -١٨٩٤لندن (الكتب العربية يف املتحف، يف جزأين 

 .)١٩٢٦لندن (فهرس الكتب العربية 
  .Elisseeff,N - ن ،ليسييفإ

  ]. ليون بفرنسا٦٩٠٠٦لبلجيكيني، رقم  جادة ا٦٦: عنوانه[
، ٢منوعات ماسبريو جـ(اإلسالميات يف روسيا، نقالً عن مصنف علمي : آثاره
، وأغراض ألف )١٩٤٧نشرة متحف الفنون بوسطن (، وزخرفة الرخام )١٩٤٧

: ، ويف نشرة الدراسات الشرقية)١٩٤٩بريوت (ليلة وليلة، حماولة لتصنيفها 
 ١٩٤٩-١٤، ١٣(وآثار نور الدين ) ١٩٤٨-١٩٣٦(مصنفات كراتشكوفسكي 

، )٥٤-١٩٥٢(وألقاب نور الدين نقالً عن نقوشه الكتابية ) ٥٤-٥٢-٥١ -
 هحول كتاب: ، ويف غريها)١٩٥٧، ٢منوعات ماسينيون ج(واإلسالميات يف روسيا 

واحتاد دمشق على عهد نور ) ١٩٥٤، ٥-٤حوليات اآلثار سوريا (للملك املعظم 
 املعهد الفرنسي للدراسات العربية يف دمشق أةونش) ١٩٥٦، ٣ا أرابيك(الدين 
واألثر العلمي للمعهد الفرنسي ) ١٩٦٣، ٢مؤمتر موسكو، جـ (١٩٦٠-١٩٣٠

) ١٩٦٠ -١٩٥٨، ١٦نشرة الدراسات الشرقية  (١٩٦٠-١٩٣٠يف دمشق 
، )١٩٧٠يف كتاب اإلسالم حلوراين وسترن (ودمشق يف ضوء نظرية جان سوفاجه 

، ووثيقة معاصرة )١٩٧١-٢٥٩الة اآلسيوية،  (١٩٧١-١٨٨٧يت وجاستون في
، )١٩٧٢، ٢٥نشرة الدراسات العربية ( ترمجته بقلم ابن عساكر -عن نور الدين 

  .)١٩٧٥، ٢٢أرابيكا ) (١٩٧٣-١٩٠٠(وبالشري 
 Elena,Pezzi Martinezلينابيثي مارتينيث إ

w املاجستري من ، وحصلت على٩/٩/١٩٢٥ولدت يف الراش باملغرب بتاريخ 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 

 

 حرف األلف١٨٤

التراث العريب يف الزينة : ، وتعد اآلن رسالة الدكتوراه بعنوان)١٩٤٩(جامعة غرناطة 
ملرية، أاإلسبانية املسيحية، وقد عملت مدرسة للفلسفة يف معهد الدراسات املتوسطة ب

 .ملريةأمث أستاذة مساعدة للغة العربية باملدرسة اجلامعية ب
 .ملريةأ وتاريخ العصر الوسيط يف املدرسة اجلامعية ب اآلن أستاذة للغة العربيةيوه

كراسات تاريخ اإلسالم ( مرسية -اجلديد حول دراسة الدائرة يف تدمر : آثارها
وعلق عليه ريتر تعليقات مفيدة، ، )جبامعة غرناطة باالشتراك مع إمييليو مولينا لوبيث

 ).١٩٣١إستانبول 
 Emilio,Galindo,Aguilar  إميليو جالندو أجويالر

 ، وحصل من جامعة روما على املاجستري١٧/٨/١٩٢٧ولد يف غرناطة بتاريخ 
التفكري النقدي لدى ميجل دي أونامونو، وعلى : ، وكان عنوان رسالته)٦/١٩٧٥(

برسالة عن اجلديد يف فلسفة ابن سينا، وعمل عضواً ) ٢٣/١٢/١٩٥٩(الدكتوراه 
اً ملركز الفلسفة مث مديراً ملركز العرب مبعهد اآلداب العربية اجلميلة بتونس، مث مدير

 . املسيحي–واألفارقة، ومديراً ملركز وثائق للتفاهم اإلسالمي 
التاريخ الطبيعي ونظام تكوين العامل لدى ابن سينا، وابن سينا وديكارت، : آثاره

، وعديد من ) اإلجنليزية- الربتغالية -العربية -مترجم إىل الفرنسية (وشباب ثائر 
 .ت عن الدراسات اإلسالميةاملقاال

 .Ingrams,H-جنرامز، هارولدإ
مان (والزراعة يف وادي الدوان ) ١٩٣٣مورتيوس (أبو نواس واألساطري : آثاره
لندن ( صفحة ٣٦٧واجلزيرة العربية، يف ) ١٩٣٧مان (وحضرموت ) ١٩٣٦
 و ٣٦ و ١٩٣٥صحيفة اجلغرافيا (وحضرموت يف حاضرها ومستقبلها ) ١٩٤٢
 ).١٩٤٥، والشئون الدولية ١٩٤٥، وجملة اجلمعية امللكية اآلسيوية ٤٥ و٤١ و ٣٨
 .Engelmann,W.H )١٨٦٨ – ١٨٣٦. (ه. جنلمان، وإ

wومعجم األلفاظ ) ١٨٥٨ليدن (نشر ديوان احلادرة متناً وترمجة التينية : آثاره
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 

 

١٨٥ حرف األلف

 ).١٨٦٩ صفحة، ليدن ٤٢٤أمته دوزي يف (اإلسبانية والربتغالية من أصل عريب 
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 حرف األلف١٨٦

 Enger,Maximilian )١٨٢٣املولود عام (ري، مكسيميليان إجن
 .خترج على فرايتاج من بون

، مث ترمجة إىل الفرنسية، ١٨٥٣بون (نشر األحكام السلطانية للماوردي : آثاره
 ).١٩٠٢باريس 

 Insabato,Enrico - نساباتو، انريكوإ
 .أحد مديري جملة الشرق

جملة املشرق، (راسة عن اليمن وإيطاليا ود) ١٩٣٠(حممد واإلسالم احلديث : آثاره
واإلسالم ) ١٩٥٤، ٢حوليات جممع املتوسط (ووحدة البحر املتوسط ) ١٩٥٣، ١
)١٩٥٤، ٢(. 

  .Eneman, M.O) ١٧١٤ -١٦٧٦(إمنان، ميخائيل 
الرحالة املشهور، أحد أساتذة جامعة أوبساله، وقد صحب امللك كارلوس الثاين 

حتل منها إىل مصر والقدس وسوريا ولبنان، فاقتىن عدة عشر إىل بالد األتراك، مث ار
يف مكتبة أوبساله، وألف مصنفاً ضخماً عما رآه  خمطوطات عربية وتركية مازالت

يف رحلته من العجائب والغرائب، إال أنه خلفه غري مطبوع، فنشره نيالندر، وقدمه 
 ).١٨٨٩أستوكهلم (ملؤمتر املستشرقني الثامن 

 .Ebersolt, J) ١٩٣٣-١٨٧٩. (إيربسول، ج
 .عامل بالتراث البيزنطي ودكتور يف اآلداب

، ومن )١٩١٨باريس (والرحالون إىل املشرق ، القسطنطينية البيزنطية: آثاره
جملة تاريـخ األديان (خمطوط جديد عن شعرية الردة يف الكنيسة اليونانية :دراساته

سات البيزنطية األملانية جملة الدرا(، ودليل الطريق من قربص إىل فارس )٥٤،١٩٠٦
،ومتاثيل ١٩٠٩اآلثار  جملة(١٩٠٨-١٩٠٧، وبعثة إىل القسطنطينية من )١٩٠٦

، وإبريق أثري )١٩٢٤منوعات شلو مربجه (الشرق الالتيين قي متحف القسطنطينية 
 ).١٩٢٨سرييا (

 .Ethé, H -إيته، هـ
 .أستاذ كرسي اللغات الشرقية يف كلية ويلز اجلامعية

w املخطوطات الفارسية والتركية واهلندوستانية والبوشترية يف املكتبة فهرس: آثاره
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١٨٧ حرف األلف

وفهرس املخطوطات الفارسية ) ١٨٨٩أكسفورد (البودلية، صنفه زاخاو وأمته إيته 
وفهرس املخطوطات الفارسية ) ١٩٠٣أكسفورد (يف مكتبة ديوان اهلند، الد األول 

والفهرس الوصفي ) ١٩١٦أبريستويت  (والعربية واهلندوستانية يف مكتبة ويلز الوطنية
 مبعاونة حممد أشرف احلق، -ملخطوطات مكتبة جامعة أدنربا العربية والفارسية 

 .)١٩٢٥ هأدنرب(وروبرتسون 
 .Irving, W يرفنج، واشنطنإ

 ١٨٤٩(سرية النيب العريب، مذيلة خبامتة لقواعد اإلسالم ومصادرها الدينية : آثاره
، )١٨٥٩( صفحة ٦٥٠وفتح غرناطة إسبانية يف حنو ) ١٩٦٤ترمجة إسبانية مدريد 

مستخرج يف جملة (، وأوراق إسبانيا )١٩٠٥( صفحة ٤٩٢وتاريخ فتح غرناطة، يف 
  .) صفحة، ومطبوع يف فيالدلفيا٥٦٨الثقافة اإلسالمية، يف 

  .Ireland, Ph.W )١٩٠٤املولود عام (إيرالند، فيليب 
اً ـوعني مدرس. يينا، وكمربيدج، ولندنخترج يف جامعة أوهيو، وأوكسفورد، وف

ز ـ، وزميالً يف جامعة جون)٢٨-١٩٢٥(روت ـيف اجلامعة األمريكية ببي
، وأستاذاً مساعداً )٤١ - ١٩٣٦(، وأستاذاً يف جامعة هارفارد )١٩٣٦(ز ـهوبكن

  ، ومديراً ملعهد هاري)١٩٤٢ - ١٩٤١(للعلوم السياسية يف جامعة شيكاغو 
، وىف هارفارد )٤٣ - ١٩٤٢( املدرسة العسكرية، بفرجيينيا ، وأستاذاً يف)١٩٤٢(
، واشترك يف مؤمترات )٤٥ - ١٩٤٤(، وىف مدرسة الدراسات الدولية )١٩٤٤(

  شرقية عديدة، واختري مساعد مدير ملكتب الشرق األوسط والشئون اإلفريقية
 - ١٩٥١(، وىف بغداد )٥٠ - ١٩٤٥(، وىف السفارة األمريكية بالقاهرة )١٩٤٥(

 ).١٩٥٥(، وىف وزارة اخلارجية )٥٤
، )١٩٣٩(، وسياسة تركيا اخلارجية بعد مؤمتر ميونيخ )١٩٣٧(العراق : آثاره

 ، وهو ناشر الشرق األوسط )١٩٥١(اإلسالم يف العامل احلديث : ومبعاونة غريه
)١٩٤٧.( 

  Erwin, Wallace Moore -.إيروين، والس مور
، وهو اليوم أستاذ اللغة العربية ١٠/٩/١٩٢٧ولد يف لويزفيل كنتاكي بتاريخ 

wورئيس القسم العريب يف مدرسة اللغات واللهجات جبامعة جورج تاون، وقد خترج 
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 حرف األلف١٨٨

، قسم الشئون العامة والدولية، وحصل منها )١٩٤٢ - ١٩٣٨(يف جامعة برنستون 
، )١٩٥٥ - ١٩٥٣(، ومن جامعة جورج تاون )١٩٤٢(على شهادة يف احلقوق 

اللغة العامية (اللهجات على شهادة يف اللهجات واللغة العربية معهد اللغات و
، بدرجة أستاذ يف العلوم وصوتية اللهجات برسالة عن )الفلسطينية واملستوى احلديث

، ومن )١٩٥٥(النواهي يف أصول اللغة العربية الكالسيكية والصوتية يف اللغة العامية 
 على - واللهجات ، معهد اللغات)١٩٦٤ - ١٩٦١(جامعة جورج تاون 

، وهو )١٩٦٤(الدكتوراه يف الفلسفة برسالة عن النحو يف اللغة العربية العراقية 
األملانية واهلولندية واإلسبانية والفرنسية واإليطالية العربية : حيسن من اللغات

 .، واليابانية واليونانية احلديثة)بلهجات مصر والعراق وفلسطني(
 - ١٩٦١(يالً باحثاً يف منهج اللغة العربية زم: وعمل يف جامعة جورج تاون

، )١٩٦٤(، ومساعد أستاذ للغة العربية وهلجاا، ورئيساً للقسم العريب )١٩٦٤
، وتناولت )١٩٧٣(، وأستاذاً للغة العربية )١٩٧٢(ورئيساً لقسم اللغة العربية 

بية،  مقدمة إىل اللهجات واألسس احلديثة للغة العر- والصوتيات -الصوت: أحباثه
والتكوين الكالسيكي للغة العربية واللغة العربية العامية، وأسس اللغة العربية واللغة 

برنامج حبث للغة العربية، وكان قد : اإلجنليزية، وعاجلت املشروعات اليت اشترك فيها
، مبعرفة ريتشارد هاريل الرئيس السابق للقسم العريب حىت وافاه )١٩٦٠(أنشئ 
املغربية (اهلدف منه حتليل قواعد لثالث هلجات عربية ، وكان )١٩٦٤(األجل 

للوقوف على مراجع قواعد لغاا، ووضع معاجم عربية إجنليزية ) والسورية والعراقية
 .ة عربية يف هذه اللهجاتيوإجنليز

، مث كمسئول )١٩٦٤ - ١٩٦١(وقد اشترك األستاذ إيروين كزميل أحباث 
، ودراسة العقل )١٩٦٩ - ١٩٦٤(ساسي  عن القواعد العراقية واملنهج األيشخص

العربية احلديثة، وهذا املشروع نفذ بإشراف مركز  للغة) الكمبيوتر(اإلليكتروين 
األحباث على اللغة وتصريفها يف جامعة ميتشيجان، ومبساعدة جزئية لقاء عقد من 

 ين وقد ب،مكتب التربية مبقارنة األدب العريب احلديث باللغة العربية الكالسيكية
دثون ذوو الشهرة، التحليل على أساس مئات من املفردات اليت تناوهلا الكتاب احمل

wفاحتوى ختزين كل الربنامج يف الكمبيوتر بطريقة تيسر البحث للباحثني على األوجه 
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١٨٩ حرف األلف

 .املتعددة للغة العربية
 إىل - ١٩٦٩من صيف (وعمل األستاذ إيروين يف هذا الربنامج كزميل باحث 

 إرنست مكاريوس من أول الربنامج يف إنتاج ير الباحث األساسجبوا) ١٩٧٠صيف 
 ويف جامعة جورج تاون ،التشكيالت اليت حتلل اجلمل وجتهزها لتغذية الكمبيوتر

 دعا معهد محاية اللغات األستاذ ١٩٦٠، ويف )منها العربية(مركز أحباث للغات 
 ، درس٢٠٠ يف اليوم حنو تبلغ(إيروين لتقدمي عرض ملراجعة مواد تعليم اللغة العربية 

من   ومت تنفيذه على مدى أكثر،) كل فصل من ساعة يف اليوم، فصول٦على مدى 
 حىت ١٩٦٩أيلول /من سبتمرب( مث تواله كمدير له ،سنتني، فرتب مبادئ املشروع

: ومن نشاطاته األخرى. حتت إشراف املدير العام جيمس أالتس) ١٩٧٠يار أ/مايو
مستشار ملكتب التعليم ومؤسسة العلوم الوطنية، وممثل : توليه عدة مناصب منها

 - ١٩٦٤(جلامعة جورج تاون يف جلنة اجلامعات اليت تدرس لغات الشرق األدىن 
، وعضو )٦٧ - ١٩٦٥(، ومدير ملركز اللغات الشرقية يف جامعة جورج تاون )٦٧

 ملراجعة يف جلنة إعداد تعليم اللغة العربية يف كولومبيا، ورئيس اللجنة الفرعية
، ويف اللجنة االختيارية )١٩٦٦(التوصيات لتعليمها األساس للغة العربية القياسية 

، ورئيس لقسم حتليل قواعد اللغة )١٩٦٧(للمتقدمني لربنامج صيفي يف اخلارج 
 العريب ي، وعضو يف اللجنة االختيارية للمتقدمني للربنامج الصيف)١٩٧٧(العربية 

 ).١٩٦٧( اجلامعات لبحث لغات الشرق األدىن بإشراف اهليئة املنتدبة من
وعضو يف جلنة معلمي اللغة العربية جبامعة برنستون إلجياد حدود ملرجع جديد من 

، ورئيس مركز الشرق األدىن ومشايل إفريقيا )١٩٦٧(أجل اللغة العربية احلديثة 
كلفة لدراسات جامعة ميتشيجان، واللجنة الفرعية ملندويب لغات الشرق األدىن امل

 مث طبع كتاب مرجع يف أساس ،بتجهيز كتب اللغة العربية والصحف، والتدرج ا
وعضو يف اللجنة االختيارية يف بريكلني للمتقدمني ). ١٩٧٠(اللغة العربية احلديثة 

ة اللغة العربية يف اخلارج ـوي ملركز دراسـلدراسة الربنامج الصيفي والربنامج السن
ج الدراسة اخلارجية للغة العربية يف جورج تاون يف ، وهو املعد لربنام)١٩٧١(

رئيس الربنامج املكثف للغة العربية يف جورج و، )١٩٧٢(اجلامعة األمريكية بالقاهرة 
w، ومستشار ملشروع محدي قفيشة من جامعة أريزونا بكتابه أساس )١٩٧٢(تاون 
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 حرف األلف١٩٠

 - ١٩٧٢(بية لربنامج اللغة العربية يف اخلليج العريب، وذلك مبؤازرة مكتب التر
 - ١٩٧٤(، وممثل جلورج تاون يف الس املركزي لدراسة العربية باخلارج )١٩٧٣
١٩٧٥.( 
واشنطن، مطبعة جامعة جورج تاون (قواعد خمتصرة للغة العربية العراقية : آثاره
 ، ومعجم اللغة العربية املغريية )١٩٦٥(، واألساس يف اللغة العربية املغربية )١٩٦٣

جلنة اجلامعات (مبادئ األسس احلديثة للغة العربية : اونة بيتر عبود، ومبع)١٩٦٦(
مطبعة جامعة (برنامج أساس للغة العربية العراقية : ، وله)١٩٦٨للشرق األدىن 
الدرجة املتوسطة احلديثة للغة العربية : ، ومبعاونة بيتر عبود)١٩٦٩جورج تاون 

 ومبادئ اللغة العربية احلديثة ،)١٩٧١مركز دراسة الشرق األدىن ومشايل إفريقيا (
مكارثي ورفوللي، لغة بغداد : ومن مقاالته يف االت). ١٩٧٥جامعة ميتشيجان (

، )١٩٦٨، ٥٨٤ - ٥٧٥ - ٨٨صحيفة اجلمعية األمريكية الشرقية  (١، جـ ةوالعامي
: وعقبة احلوار باللغة العربية) ١٩٦٨، ٥٨٥، ٨٨(، ٢ومكارثي ورفوللي، جزء 

، ١٢ - ٢١٠ - ٤٩لغة (بني اللغة العربية الكالسيكية والعراقية العامية دراسة مقارنة 
١٩٧٣(. 

 .Eisen, E إيزين، إرنست
خترج بالعربية من جامعة ميونيخ على براجشتراسر، واختص بالقراءات، وكان 
موضوع أطروحته للدكتوراه املزامري العربية للحكيم سعديا الفيومي، وقد نقلها إىل 

 وله مقاالت وصفية كان يوقعها باسم ،رمجة املؤلف وتعليق على كتابهاألملانية مع ت
 واشترك هو وبريتسل يف نشر فضائل القرآن وآدابه أليب عبيد القاسم بن سالم ،علي

 ).٢٤٣، ٢٦إسالميكا (
 .Ewald, H)  ١٨٧٥ – ١٨٠٣. (إيفالد، هـ

ذا عنه وخترجا بدأ دراساته الشرقية يف أملانيا، مث قصد دي ساسي مع فاليشر، فأخ
بالعربية عليه، فلما رجعا إىل أملانيا أرسيا أسسها العلمية فيها؛ إذ عني فاليشر أستاذاً 

 ومسى إيفالد أستاذاً هلا يف ،للغات الشرقية يف ليبزيج فطبعها بطابع فقه اللغة العربية
،  فعد من أعالم املستشرقني.جوتنجني، فوجهها وجهة تاريخ العرب وأديام وآدام

wوذهب إليفالد يف الالهوت الربوتستانيت صيت بعيد فتوافد الطالب عليه يف 
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١٩١ حرف األلف

جوتنجني من مجيع األقطار وترمجت آثاره إىل اإلجنليزية وغريها من اللغات، إال أن 
وقته مل يتسع للتصنيف الوافر وال سيما بعد أن وشى به بعضهم، فسجن مث أطلق 

 نشره فللهوزن تلميذه وخليفته يف  وأكثر ما طبع منها صدر بعد وفاتهه،سراح
 .جوتنجني، وجله يف أصل اللغات السامية وأحباث الالهوتية

، وفتوح أرمينيا وبالد ما بني النهرين )١٨٢٥بروتشفيج (العروض العربية : آثاره
، وفهرس املخطوطات الشرقية يف جوتنجني )١٨٢٧جوتنجني (للواقدي متناً وترمجة 

ويف ) ٣٣ - ١٨٣١ليبزيج (ة العربية باألملانية يف جملدين وقواعد اللغ) جوتنجني(
، ٣(وعدي بن زيد ) ١٩٢، ٢( بن أيب طالب، يشعر عل: الصحيفة الشرقية لفيينا

٥٤.( 
  .Ivanow, W )١٩٧٠ - ١٨٨٦. (إيفانوف، و

وا علمهم على دراسة العقيدة اإلمساعيلية وتوفيقها بني الدين فمن األعالم الذين وق
ة اليونانية والسيما يف اهلند، فألقى أنواراً جديدة مفاجئة على تطورها وبني الفلسف
 .وانتشارها
 ،)١٩١٧نشرة جممع العلوم (املخطوطات اإلمساعيلية يف املتحف اآلسيوي : آثاره

، ووثائق فارسية جديدة )١٩٢٣جملة اجلمعية الكلية اآلسيوية (وطبقات األنصاري 
الة اآلسيوية الربيطانية (، واألصفهاين )١٩٢٤عامل اإلسالم (لدراسة احلالج 

، ودليل األدب اإلمساعيلي )١٩٣١تقارير جممع العلوم (، ومصنفات البقلي )١٩٢٧
، وتنظيم الدعوة للفاطميني )١٩٣٦بومباي (، وعقيدة الفاطميني )١٩٣٢لندن (
لندن (، وفهرس املؤلفات اإلمساعيلية )١٩٣٨جملة بومباي التابعة للجمعية اآلسيوية (

تقارير جممع العلوم (ومنشورات روسيا عن اآلثار يف آسيا الوسطى  )١٩٣٩
، واملنشورات الشرقية يف روسيا )١٩٤١املصدر السابق (، واحلركة الشيعية )١٩٤١

، واإلمساعيلية قبل الفاطمية )١٩٤٦جملة اهلند التابعة للجمعية اآلسيوية الربيطانية (
 ).١٩٥٥بومباي (

 ١٩٢٢الة اآلسيوية بالبنغال (ية دراسات وترمجات وشروح يف وله عن اإلمساعيل
، ١٩١، والثقافة اإلسالمية ٣٨ - ١٩٣١، وجملة اجلمعية امللكية اآلسيوية ٢٣ -

w - ٣٨ - ٣٦ - ١٩٣٢، وتقارير جممع العلوم ١٩٣٢وجملة الدراسات اإلسالمية 
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 حرف األلف١٩٢

ة اجلمعية ، وحول اإلمساعيلي)١٩٤٩، والة اآلسيوية ١٩٣٦، واإلسالم ٤٠
، ويف األدب )١٩٥٦(وكتاب احلقيقة الكربى ) ١٩٤٨ (١اإلمساعيلية، جمموعة 

 ، وحبث يف األدب العراقي احلديث )١٩٥٧(األجنيب جتربة طريفة لتوفيق احلكيم 
، والصوفية يف اإلسالم )١٩٥٧، ٤الشرق (، مت رسم وشعر يف الشرق )١٩٥٧(
 . الوافرة عن إيران وتركيا، هذا خال مباحثه)١٩٥٩الة اإليرانية، (

  I vanov, N. A   أ. إيفانوف، ن
، واإلقطاع يف تونس )١٩٥٧(مقاومة احلركة الشعبية يف تونس االستعمار : آثاره

، وسياسة حممد علي )١٩٥٩ااميع العربية (، وكتاب العرب البن خلدون )١٩٥٨(
موسكو (عاصرة ، وتونس امل)١٩٦٣(ومن تاريخ مشايل إفريقيا ) (١٩٥٩(يف مصر 
، وأحباث تاريخ يف تاريخ تونس وتراث )١٩٦٦ (٢٥ -١٩٤٢، وتونس )١٩٥٩

 .ابن خلدون
  .Yver،Gإيفر، ج 

 .من أساتذة كلية اآلداب يف اجلزائر
ط واملعاصر ـعرض تارخيي إلفريقيا يف العصريني الوسي: يف الة اإلفريقية: آثاره

، ووثائق متعلقة باحلرب )١٩٠٩، ٥٣(١٨٤٦، والقضية اإلفريقية عام )١٩٠٦(
، و اهلجرة األجنبية )١٩١٨( ، والغزوة اهلاللية)١٩١٠(١٨٤٤الفرنسية املغربية عام 

  ، وعبد القادر واملغرب)١٩١٩(واآلرلنديون يف اجلزائر ) ١٩١٨(إىل اجلزائر
، ومباحث عن تاريخ االستعمار اخلاص )١٩٢٠( ، واملوارنة واجلزائر)١٩١٩(

 ).١٩٣٥( بشمال إفريقيا
حوليات االقتصاد (واملكاتب العربية  )١٩٣٢الة التارخيية (اجلزائر : ويف غريها

 ).١٩٥٥، ١٠واالجتماع واحلضارة، 
مشال إفريقيا الفرنسي يف التاريخ :  بعنوانلربتيين، ووليم كتباًأوصنف مبعاونة 

 ).١٩٢٧باريس(
 .Ecohard, M إيكوشار، م

 .نا، وكلف يوما جتميل بعض املدن اللبنانيةمهندس معماري أقام يف املشرق زم
wصفحة ورسوم وخريطة  ٥٨محامات دمشق، يف : صنف مبعونة كلودليكور: آثاره
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١٩٣ حرف األلف

، )١٩٣٥، ١٣صحيفة الفنون اجلميلة، (قصر العظم يف دمشق : ، وله)١٩٢٨باريس (
، ونبذة عن )١٩٣٦، ٦(قدس أقداس قلعة مسعان : ويف نشرة الدراسات الشرقية

 .)٣٨-١٩٣٨-٨-٧(سالمية اآلثار اإل
  .Achear, J -األشقر، األب يوسف 

 وكان قد باشرها - ١٧٣٥(نظم املخطوطات الشرقية يف مكتبة باريس الوطنية 
 وترجم إىل الفرنسية من العربية والسريانية كتاباً كثرية -) ١٦٧٧(بطرس دياب 

قد اعتمد عليه و) ١٧٣٣باريس (أشهرها سلسلة تواريخ بطاركة املوارنة األنطاكيني 
 .يل كيني يف كتابه الشرق املسيحي

 ) .Alpago, A ١٥٢٠ (املتوىف عام لباجو، اأ
تعلم العربية وأتقنها يف طوافه بالشرق األوسط طوال ثالثني عاماً، وملا آب إىل 
إيطاليا درس العربية وفلسفة ابن سينا يف جامعة بادوي، وصحح ما ترجم عنه من 

  .قبل
 ].١٩٣٢، ١٢٤ام، صترمجته يف أولتر[

ترجم من ابن سينا إىل الالتينية مقالة يف النفس وتقاسيم احلكمة والعلوم : آثاره
؛ مث تكرر طبعه بعد أن أمهلت ١٥٤٧البندقية (، وكتاب القانون )١٥٤٦البندقية (

  ).ترمجة جريار دي كرميونا
  .Almkvist, H )١٩٠٤ -١٨٣٩. (ملكفيست، هـأ

ستاذاً جبامعة أوبساله، ومل يقتصر على اللغات السامية، خترج على فاليشر، ومسي أ
بل صرف وكده إىل غريها، وعندما قصد مصر والشام والسودان تعلم لغة أهل جباوة 
الضاربني بني العرب واحلبش ويعرفون بالبشاريني، ولغة الربابرة، ومجع من مصر 

 .والشام كلمات وافرة من لغة العامة
ة ابن بطوطة، وكتب دراسة عن خواص الضمائر يف نشر قسماً من رحل: آثاره

لغة جباوة، ويشتمل على الصرف والنحو مع :  وصنف ثالثة كتب،اللغات السامية
) ١٩٢٥ -١٨٩٢(، ولغة العامة يف مصر والشام )٨٥-١٨٨١(مفردات جباوية وافرة 
 ).١٩١١(ومطالعات عن الرببر 

 w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 

 

 حرف األلف١٩٤

  .Amar, Em )١٨٨٣املولود يف عام (مارا، إميل أ
 .ولد يف تونس، وخترج يف مدرسة اللغات الشرقية يف باريس

  جامعة–، واخللدونية )١٩٠٦الة التونسية (أصل الكتابة عند العرب : آثاره
 ، وفك مبعاونة كازانوفا،)١٩٠٧، ١جملة العامل اإلسالمي (إسالمية يف تونس 

، )١٩٠٧ جممع الكتابات واآلداب(بكر  وديرنبورج، كتابتني عربيتني من ديار
، و حبث يف )١٩٠٨الة اآلسيوية ( وحقق خمطوطني عربيني يف املكتبة الوطنية

، والقيمة التارخيية لكتاب )١٩٠٩جملة العامل اإلسالمي (معتقدات وخرافات املغاربة 
، و كلمة سويس لدى )١٩٠٩منوعات ديرنبورج (املهل الصايف البن تغري بردي 

جملة العامل (، واملدرسة اخللدونية )١٩٠٩، ٦٣ملانية الة الشرقية األ(أيب احملاسن 
، وتنظيم امللكية )١٩١٠املصدر السابق (، واملدونة الكربى )١٩٠٩اإلسالمي 

، والعرف كمرجع )١٩١٢ذيل نشرة جلنة إفريقيا الفرنسية (العقارية يف املغرب 
 سالمي ، ومذهب الدليل يف الشرع اإل)١٩١١الة اآلسيوية (تشريع يف اإلسالم 

 .)١٩١١( ، واملوطأ ملالك بن أنس)١٩١١( 
 ألمحد الونشريسي متناً وترمجة وتعليقا ىونشر كتاب حجر احملكم للفتاو

، وكتاب الفخري البن الطقطقي )١٩٠٩، ١٩٠٨، ١٢،١٣احملفوظات املغربية، (
باريس -١٨٩٥شالون (متناً وترمجة مبعاونة ديرنبورج، فلم يتركا فيها زيادة ملستزيد 

جنليزية وينتج ترمجة مل يرض عنها  إىل اإله فترمج؛، وقد نفدت الترمجة)١٩١٠
، ونشر مقدمة الوايف بالوفيات للصفدي عن خمطوطات باريس )١٩٤٧لندن (العلماء 

 .وقد أعاد طبعه). ١٢-١٩١١-١٧-١٠الة اآلسيوية (وفيينا متناً وترمجة 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 

 

 
 
 
 
 

 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 

 

 حرف الباء١٩٦

 Pablo Gil -ابلوخيلب
 .)١٩٠٤جمموعة تكرمي كوديرا، سرقسطة (املخطوطات األعجمية : آثاره

 .Pavon Maldonado ,، B .بابون مالدونادو،ب
 طليلطة، وحصل على - يف قرية ملبيكادى تاخو ٢٦/٤/١٩٣٢ولد بتاريخ 

لة يف الفن ، مث على املاجستري برسا)١٩٦٠(الليسانس من جامعة مدريد املركزية 
الفن الطليطلي اإلسالمي : املعماري اليوناين، مث على الدكتوراه عن رسالة بعنوان

 ).١٩٧١(لعرب إسبانيا 
وعني أستاذاً لتاريخ الفن جبامعة مدريد، ومعاوناً ملعهد دييجو ببالتكيت، ورئيساً 

 ومعاوناً يف لقسم الفن واآلثار اإلسبانية اإلسالمية باملعهد اإلسباين العريب للثقافة،
 .عمليات التنقيب عن مسجد مدينة الزهراء

 قسم الفن واآلثار اإلسبانية -ويعمل اآلن باحثاً علمياً يف معهد ميجل أسني 
 .اإلسالمية
والفن ) ١٩٦٦(مذكرات عمليات التنقيب عن مسجد مدينة الزهراء : آثاره

 املسلمني سبان ، وحول زخارف األ)١٩٧٣(الطليطلي اإلسالمي لعرب إسبانيا 
، والفن يف قشتالة القدمية )١٩٧١التوازي (، والفن املستعرب من طليلطة )١٩٦٧(

نظرية ألسلوب (، والفن اإلسالمي اإلسباين يف زخارفه اهلندسية )١٩٧٥(وليون 
 ).١٩٧٧ - ٧٥(عن احلمراء يف جزأين  ، ودراسات)١٩٧٦

 .Patterson، J.R-ر. باترسون، ج
 ).١٩٣٠لندن (اليل حكايات أىب زيد اهل: آثاره

  Patton، W.M - باتون، ولتر
، وأمحد بن حنبل )١٨٩٧ليدن (دراسة املسند يف احلديث ملالك برواية ابنه : آثاره

، واإلرشاد )١٨٩٧ ليدن ٩( رسالته يف الدكتوراه من هايدلربج يواحملنة، وه
 ).١٩١٦العامل اإلسالمي (الروحي يف اإلسالم 

 Fr. A. Dor. Baptista -  باتيستاباتيستا، األب دور وزاريو
الذي صنف يف قواعد اللغة العربية كتاباً كان األول من نوعه يف الربتغالية، وقع يف 

w  .)١٧٧٤( صفحة، وصدر عن معهد اللغة العربية يف لشبونة ٢٧٠
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١٩٧ حرف الباء

  .Batizeva، S.M م. باتيسييفا، س
حباث الشرقية األ(دراسة يف نظريات ابن خلدون التارخيية والفلسفية : آثاره

، واألسس االجتماعية لنظريات ابن خلدون التارخيية الفلسفية )١٩٥٨السوفيتية 
، ٤٧(، وابن خلدون )١٩٥٨كتاب ذكرى امعي كراتشكوفسكي، ليننجراد (

، وفلسفة ابن خلدون )١٩٦٩اامع الفلسطينية (، وابن رشد وابن خلدون )١٩٦١
الة (، وآراء ابن خلدون االقتصادية )١٩٧١، ١٥الفصول اإلسالمية (االجتماعية 

 ).١٩٧٤، ٢الشرقية اإلسبانية 
 ,Bagatti P.B) ١٩٠٥املولود عام  (األب باجايت

، وخترج يف معهد اآلثار املقدسة يف روما، )١٩٢١(إيطايل انضم إىل الرهبانية 
أملع دكتوراً بعلم اآلثار املسيحية فمديراً له فعد من ) ١٩٥٣(والتحق مبعهد القدس 

 . أساتذته وأوسع علماء اآلثار الفلسطينية شهرة يف املؤمترات واحملاضرات واملصنفات
  كارم) مزارعني(، وكنيسة )١٩٤٧(ة وضواحيها طيآثار عمواس القب: آثاره

، واآلثار املقدسة القدمية يف )١٩٤٩زه ـفاين(، واخلزف يف متحف القدس )١٩٤٧(
يف فلسطني من القرن الثامن إىل القرن الثالث ، واآلثار اليونانية )١٩٥٢(بيت حلم 

: ، وله يف الكتاب السنوي)١٩٦٧(، وحفريات الناصرة )١٩٥٣زه ـفاين(عشر 
، )١٩٥١(منظر عام ملدينة القدس وضواحيها يف القرن السابع عشر حمفوظ يف القاهرة 

 ، وحفريات ألحد األديرة يف مبكى املسيح )١٩٥٢(ورحلة يف نواحي عجلون 
، ونشأة الرسوم املسيحية )١٩٧٣(القدمية ) عمان(، وكنائس فالديفيا )١٩٥٦(

، وآثار رومانية )١٩٥٥(، وموجودات الناصرة املعاصرة لإلجنيل )١٩٥٤(وتطورها 
  .)١٩٥٨(يف القدس " جلد املسيح"يف رقعة 

 ,Bacher W) ١٩١٣ -١٨٥٠(باخري، وهللم 
. الو، وخترج يف جامعة ليبزيجتعلم يف جامعة بودابشت، واملعهد اليهودي يف برس

، )١٨٧٧(وعني أستاذاً للغات السامية يف جامعة بودابشت وىف املعهد العلمي اليهودي 
مث أصبح مديراً له، وأسهم يف حترير الفصول اليهودية، وعين بدراسة العلوم اليهودية 

  .واألدب العريب اليهودي
w ي والتطور التارخي،)١٤-١٩٠٨ليبزيج (موسى بن ميمون يف جزأين : آثاره
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 حرف الباء١٩٨

الفصول اليهودية (، واملستعمرات اليهودية يف بالد العرب )١٩٠٩(للغات السامية 
 حبسب ١٨، ١٧، واليهود يف فارس يف القرنني )١٩٠٦(، واسم فلسطني )١٩٠٥

، واللغتان )١٩٠٨(وكتاب عزرا لشاهني شريازي ) ٧-١٩٠٦(التواريخ الشعرية 
منوعات (، والشعر العريب )١٩٠٧، ٦١ية األملانية الة الشرق(العربية والعربية 

، )١٩١٢-١٩١١، ١٢الة الشرقية (، واليهودية والفرس )١٩٠٩ديرنبورج 
  .)١٩١٣، ٦٧الة الشرقية األملانية (والتلمود 

 .Badger G.P)١٨٨٨ - ١٨١٥(بادجر، جورج برسي 
ضى شطراً من شبابه تلقى العلم يف معهد مجعية املرسلني يف أيسلنجتون بلندن، وق

) ١٨٥٠و ٤٤ -١٨٤٢(يف مالطة، وزار اجلزيرة العربية، وأوفد إىل الكنائس الشرقية 
وعني مرشداً دينياً ملنشأة بومباي التابعة لشركة شرقي اهلند، ومرشداً جليش السري 

وقد ) ١٨٦١(وأميناً للسري هنري بارتل إدوارد فرير ) ٥٧ -١٨٥٦(جيمس أوترام 
 ).١٨٧٢(إىل زجنبار أرسله يف بعثة 

نسية، وهى حوار ومتارين يف إلاحملاورة ا: صنف مبعاونة فارس الشدياق: آثاره
وترجم تاريخ أئمة وسادة عمان لسليل ) ١٨٤٠مالطة (النحو، بالعربية واإلجنليزية 

وألف الذخرية العلمية باللغتني اإلجنليزية ) ١٨٧١لندن (بن زارق، مبقدمة وحواش ا
وهو من أوسع املعاجم وأجلها، وقد عاونه فيه رزق اهللا .  صفحة١٢٤٤والعربية، يف 

وفهرس وصفي ) ١٨٩٨رفر ا، ه١٨٨١لندن (حسون، وكتب مقدمته بالعربية 
وقد صنفه مظهر الدين أسعد، . للمخطوطات الشرقية يف جمموعة فردريك إيرتون

 .)١٨٨٥لندن ( ورتبه بادجر هوترمج
 Badeau J, - بادو، جون

، مث عني )١٩٤٧( وطسون يف رئاسة اجلامعة األمريكية بالقاهرة خلف الدكتور
، وأتقن )١٩٦٤(سفرياً يف القاهرة، مث مديراً ملعهد الشرق األوسط جبامعة كولومبيا 
 لطول مقامه يف -العربية لغة وقواعد وأساليب، وإن غلبت على هلجته لكنه عراقية 

 .نالعراق، وقرأ مصنفات الغزايل وبعض تفاسري القرآ
وقد وقف نشاطه خطابة وكتابة على الدفاع عن العرب وال سيما قضية فلسطني 

w، هذا خال دراساته عن أوضاع ) خطة يف تسعة أشهر يف الواليات املتحدة١٥٠(
w
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١٩٩ حرف الباء

 .الشرق األوسط عامة
 Padwick C.E) ١٩٦٨ - ١٨٨٦(بادويك 
 - ١٩٢٣، ٣نشرة مدرسة الدراسات الشرقية واإلفريقية (اجلن والغول : آثاره
، ٢٨(، ومن اللغة العربية )١٩٣٠، ٢٠(النيب عيسى : ، ويف عامل اإلسالم)٢٥

 ).١٩٥٧، ٤٧(، واإلسالم )١٩٣٨، ٢٨(ولغة العبادة يف اإلسالم  ،)١٩٣٨
  Baranov) ١٨٩٢املولود عام (بارانوف 

، وعلم - يف معهد الزاريف-خترج باللغات الشرقية التركية والفارسية والعربية 
 أستاذ كرسي يف املعهد الشرقي مبوسكو، وأنشأ نيية بعد خترجه منه، مث عفيه العرب

 مجعية أفيها مدرسة املستعربني اللغوية، وانتخب رئيساً ملعهد العلوم الشرقية كما أنش
 .الصداقة السوفيتية العربية

 ومبعاونة كاسايف، ،مقدمة لكتاب متارين عربية من قواعد هاردير: آثاره
، )١٩٣٣املعهد الشرقي، موسكو (عليم اللغة العربية، يف جزأين وسبورتني كتاب ت

، والقاموس الروسي العريب للمصطلحات السياسية )١٩٣٧(عربية  منتخبات: وله
، والتعبري عن الظروف يف اللغة العربية الفصحى )١٩٣٧(واالقتصادية والفلسفية 

يب الروسي معتمداً ، والقاموس العر)١٩٤١أعمال املعهد الشرقي مبوسكو (احلديثة 
 سنة، ٢٠ وقد مضى يف تصنيفه ١٩٤٠ إىل ١٨٨٠على النصوص احلديثة من سنة 

 ٤٦ -١٩٤٠(ومل يصدر يف الغرب من طرازه سوى املعجم العريب األملاين هلا نزفري 
، ومقدمة لكتاب مدخل موجز إىل دراسة ) والطبعة اخلامسة مبناسبة بوبيله١٩٥٧ -

، )١٩٤٧(، وكتاب تعليم اللغة العربية )١٩٤٦(ى أصوات اللغة العربية الفصح
 .)١٩٥٧(القاموس الروسي العريب : ومبعاونة غريه

  .Barbot، M - باربو، م
 ]. ببيالس هر٣٣١١٥ جادة بيسكاروس، رقم ٢٧: عنوانه[

، ومصري )١٩٦٠( ترمجة - مذكرات جريج لبولس سالمة -يف أوريان : آثاره
، ٣٠(،  ترمجةً وتقدمياً-تان جلورج شاميوقص) ١٩٦٤، ٣١(النساء العربيات 

 ترمجة -وأشعار غزل ) ١٩٦٢، ٢٤(ترمجة . ، وقصة إلميل أيب نادر)١٩٦٤
w ولكوليت سهيل اخلوري ثالث قصص ترمجةً وتقدمياً ) ١٩٦٤، ٢٩(وتقدمياً 
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 حرف الباء٢٠٠

  ترمجة وتقدمياً -وقصتان إلميل يوسف عواد . وقصتان لسمرية عزام) ١٩٦٥(
واهلجاء والشفقة ) ١٩٦٣(ة من إميل يوسف عواد ، وصفحات خمتار)١٩٦٥(

، والسائح والترمجان لتوفيق يوسف )٦٥-١٩٦٤(االجتماعية لدى مسرية عزام 
والباب ) ١٩٦٦( مسرحية مغربية -، والبئر العميقة )١٩٦٥(عواد، ترمجةً وتقدمياً 

وقرويون ) ١٩٦٦(، واألدب السوري اليوم )١٩٦٦( مسرحية غسان كنفاين -
: ويف غري األوريان) ١٩٦٧(تارات من نصوص مصرية ولبنانية وسورية عرب، خم

، ٨أرابيكا (، واللهجات السورية اللبنانية يف املدن )١٩٦٣امللتقى (مستشرق الغد 
) ١٩٦٤حوليات األدب، (، وااللتزام والثورة يف نظر جربا الناقد العراقي )١٩٦١

، وعن الصياغة )١٩٧٢، ٢٥نشرة الدراسات الشرقية (وصراخ الشارع يف دمشق 
 . )١٩٧٤، ويف أرابيكا ١٩٧٣جملة الغرب املسلم والبحر املتوسط ( يف دمشق يواحلل
  Barbera، G.M - باربريا
ومواد من إيطاليا، ) ١٩٣٥بريوت (العربية الرببرية يف اللغة اإليطالية : آثاره

 ).١٩٤٠ بريوت(، عن اتصاهلا بالغتني العربية والتركية ةوصقلية، والبندقية، وجنو
 Barthold،V.V) ١٩٣٠ - ١٨٦٩. (ف. بارتولد، ف

 ، وعني أستاذاً لتاريخ الشرق اإلسالمي فيها )١٨٩١(خترج يف جامعة بطرسربج 
فكان أول من درس تاريخ آسيا الوسطى، وعين بالشرق اإلسالمي وحقق ) ١٩٠١(

والسلطة الدينية يف املصادر العربية املتعلقة به ونظرية ابن خلدون يف احلكم اإلهلي 
زميني، وياكوبوفسكي، : وممن خترج عليه.  مقدمة ابن خلدون-الدولة اإلسالمية 

وانتخب عضواً يف جممع العلوم . طاه، وواصلوا نشاطهخبوأومينياكوف، فتأثروا 
 . وفاتهورئيساً دائماً للجنة املستشرقني فيه، من بعد الثورة حىت) ١٩١٢(الروسي 
تركستان عند غزو املغول هلا، يف جملدين، : بعمائة أشهرهاتربو على أر: آثاره

) ١٩٠٩-١٨٩٨بطرسربج (األول نصوص من املصادر العربية، والثاين دراسات 
 وقد اختصره بيكر باألملانية وناقشه يف جملة -١٩١٢عامل اإلسالم ( وسلطان ةوخليف
عة األوىل الطب(، وتاريخ دراسة الشرق يف أوربا وروسيا )١٦ - ١٩١٥ اإلسالم

، )١٩١٨بتروجراد (وحضارة اإلسالم ) ١٩٢٥، والثانية لينجراد ١٩١١بطرسربج 
بتروجراد (، والعامل اإلسالمي )١٩٢٨، لندن ١٩٢٢طشقند (وتاريخ تركستان  w
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٢٠١ حرف الباء

، وآسيا وتركيا، وقد مأل الفصول الستة )١٩٢٦طشقند (، وتاريخ إيران )١٩١٨
، والدويالت الفارسية، وهو أفضل )١٩٢٧إستانبول (األوىل منه بالنصوص اجليدة 
وحدود العامل، النص ) ١٩٢٨الطبعة الثانية لندن ( دليل وسجل نقاد للمصادر

وقد  ١٩٣٠، نشره حمققاً مبقدمة نفيسة ليننجراد ٩٨اجلغرايف الفارسي املصنف عام، 
جلنة ذكرى (ومغول اهلند  )١٩٣٧لندن (جدده ونقله إىل اإلجنليزية مينورسكي 

 وعالقات احلنفية ومسيلمة من اليمامة باإلسالم ) ١٩٢٨ة الثانية لندن جيب، الطبع
)١٩٣٠(. 

، )١٩٣٤باريس (ودراسة عن عمر اخللفاء الراشدين، وتاريخ أتراك آسيا الوسطى 
، وأعمال فاسيلييف املتعلقة )١٩١٥(املروانيون : ومن مباحثه يف نشرة جممع العلوم

، وأزمة يف الدين )١٩١٨( علم اإلسالم ، واهلالل)١٩١٨(بالتاريخ واجلغرافيا 
، وخمطوطات شرقية، وجمموعات املخطوطات )١٩١٨(اإلسالمي يف القرن العاشر 

 ٢٥ - ١٩١٩(الشرقية يف باكو واحللقات الدراسية يف مكتبات ومتاحف تركستان 
، )١٨٩٧(ابن املقفع : ، ويف تقارير جممع العلوم)١٩٢٥(، ومسيلمة )٢٦ -

عصر األمويني يف ضوء : ، ويف الشرق اجلديد)١٩٢٤(ة والصابئة واحلنفي
 ).٢٦ - ١٩٢٣(، والنصرانية واإلمارة األموية )١٩٢٢(االكتشافات احلديثة 

، ويف )١٩١٦(أبو خمنف : ، ويف احلوليات الشرقية)١٩٢٤(الصليبية : ويف الشرق
تبة ، ومك)١٩٢٥(القرآن والبحر : حوليات املعهد الشرقي التابع للمتحف اآلسيوي

، )١٩٣٠(، وعلماء النهضة اإلسالمية )١٩٢٥(تركستان والثقافة اإلسالمية الوطنية 
 ، ووسائل النقل يف آسيا الوسطى )١٩٣٦(ومصدر جديد لتاريخ تيمور لنك 

 معلومات عربية عن قدماء الروس : ، ويف األحباث الشرقية السوفيتية)١٩٣٧(
، ويف )١٩٢٩(ارة اإلسالمية ، والعم)١٩٢٩(األوزاعي : ، ويف اإلسالم)١٩٤٠(

نشرة معهد كونداكوف (سفارة روما إىل بغداد يف مطلع القرن العاشر : غريها
، ومقاالن غري منشورين )١٩٣٣الدراسات الشرقية (، والبوذية واإلسالم )١٩٢٨

، هذا خال ما كان ينشره من )١٩٣٩التاريخ املاركسي (لبارتولد عن أهل اإلسالم 
 .تراجم املستشرقني
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 حرف الباء٢٠٢

  Barthelemy، P.J.J) ١٧٩٥ -١٧١٦(األب بارتيلمى 
راهب اشتغل يف آثار الفينيقيني والتدمريني ونقود اإلسالم، وهو صاحب رحلة أنا 

 .كرسيس يف أخبار اليونان
  .Barthelemy، A) ١٩٤٩ -١٨٥٩( أدريان -يبارتيلم

 .قنصل فرنسا يف املشرق، مث أستاذ يف مدرسة اللغات الشرقية بباريس
) ٩٠٥(، ورسالة يف لغة حلب العامية )١٨٨٧باريس (تاريخ امللك النعمان : ارهآث

 ٥٠(، و قاموس العربية ولغتها )١٩٠٦-٨الة اآلسيوية (ونبذة يف هلجة القدس 
، والقاموس العريب الفرنسي عن )١٩٢١ سنة على املدرسة التطبيقية للدراسات العليا
وقد نشر اجلزأين (لقدس يف مخسة جملدات اللغة العامية يف حلب ودمشق ولبنان وا

ونقده ليميان يف جملة  ،١٩٣٥الرابع و اخلامس األب هنري فليش اليسوعي،باريس 
 ).١٩٣٧(اآلداب الشرقية 

 - Barthelem'y saint )١٨٩٥ -١٨٠٥(بارتيلمي، سن هيلر 
Hilare. 

 ،)١٨٥٩(بوذا اهلندي : كانت سياسي حبث أديان الشرق يف كتب بديعة منها
 ).١٨٥٧(مصر وقناة السويس : وعن غريها) ١٨٦٥(وحممد والقرآن 

  قصة عربية يف العامية السورية -تاريخ امللك النعمان : وله يف الة اآلسيوية
دراسة عن اللهجة : ، ونقد مقال بعنوان)١٨٨٧(، وقواعد العامية السورية )١٨٨٧(

 ).١٩٠٦(س وحول اللهجة العامية يف القد) ١٩٠٥(العامية يف حلب 
 .Barth. H)١٨٦٥ - ١٨٢١(بارث، هنرى 

وكان رحالة وجغرافياً يعود الفضل إليه يف . يف يف برلنيوولد يف هامبورج، وت
ودراسة الصحراء بني . العثور على أهم املراجع العربية القدمية يف تاريخ غريب أفريقيا

 ).٥٩ - ١٨٥٧جوتنجني (عنها  طرابلس وتشاد والسودان، وقد طبعت مصنفاته
 .Barth، J)١٩١٤ - ١٨٥١(بارث، ياكوب 

 ].١٦ - ١٩١٥يف اإلسالم : ترمجته، بقلم كارل بيكر[
ولد يف فلنجر، وتعلم العربية على فاليشر ونولدكه، وقد ختصص يف فقه اللغة 
wالعربية ومقارنتها باللغات السامية والشعر، مث انتدب أستاذاً هلا يف الكلية الدينية 
w
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٢٠٣ حرف الباء

 جامعة برلني، وكان من الذين سعوا لنشر تاريخ الطربي يف ليدن مث يف . العربية
)١٩٠١ - ١٨٧٦.( 

ومصادر الكتاب املقدس، وكتاب اآلداب العربية والعربية، وأحباث يف : آثاره
الشعر اجلاهلي، ومصادر الكلمات اليت يف القاموس العربي واآلرامي، وفقه اللغات 

ونشر فصيح ثعلب ) ١٩١٣(غات السامية املقارن، واشتقاق االسم والضمري يف الل
 مليمون عن العرب يف العصر ، والشرح العريب)١٨٧٦ليبزيج (بتعليقات وافرة 

، وديوان القطامي مع مقدمة وتعليق بالالتينية وشروح بالعربية )١٨٨١(الوسيط 
 .)١٩٠٢ليدن (

، وابن )٥٢جملد (شرح ديوان حامت الطائي : ومن مباحثه يف الة الشرقية األملانية
 ١٩١٣(، واملفردات العربية )١٩١٢(، واللغات السامية )٣٧٦، ٥٨(قيس الرقيات 

، وتطور املسألة )١٩١٢الة اآلشورية (ديوان اهلذليني : ويف غريها). ١٩١٤و
وعن ). ١٦ -١٩١٥اإلسالم (، والقرآن )١٩١٤جملة الدراسات التارخيية (الشرقية 

، ١٩١٠، والة اآلشورية ١٩٠٦لشرقية لنولدكه الدراسات ا(قواعد اللغة العربية 
 .)١٩١٠والصحيفة الشرقية لفيينا 

  .Barges،J.J.L) ١٨٩٦ -١٨١٠(األب بارجيس 
أستاذ العربية يف مرسيليا، والالهوت والعربية يف السربون، ومن كبار الصحفيني 

 من البحوث الفرنسيني، اشتهر بالعلوم الدينية واللغوية والفينيقية، وقد خلف كثريا
 .الشرقية الرصينة

، ومنتخبات من كتاب الفيض املديد يف )١٨٣٦باريس (الشيخ املتوىف : آثاره
، وتاريخ بين جالب سالطني )٤٦ -١٨٣٧(أخبار النيل السعيد أليب العباس املنويف 

بغية الرواد ليحي بن  ، وتقرير عن)١٨٤١(طوغرت للحاج حممد اإلدريس 
، مث صحح خطأه البارون ١٨٤١الة اآلسيوية (خلدون خلدون،وقد نسبه إىل ابن 

، وترمجة تاريخ بين الزيان ملوك تلمسان )١٨٤٣(وجموسيو فرعون ) دي سـالن
 وكان قد مجعه -، وتاريخ القبيسي، ونشر ديوان ابن الفارض )١٨٥٢(للتنسي 

شربنا على ذكر احلبيب، ( معلقا على قصيدتيه -وأعده الكونت رشيد الدحداح 
w، وميمر ساويرس ابن املقفع )١٨٦١(ويافث بن حلي ) ١٨٥٥) (ائق األظعانوس
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 حرف الباء٢٠٤

ودراسة يف سرية ) ١٨٢٢(، وسفر الزبور ونشيد األناشيد )١٨٧٧(متناً وترمجة 
 ).١٨٨٤(سيدي أيب مدين الزاهد املشهور 

) ١٨٣٧( منابع النيل، نقال عن خمطوط عريب بترمجة فرنسية: وله يف الة اآلسيوية
، وحول معجم عريب جديد مطبوع )١٨٤٠(ب اري الرحب نقال عن العربية وكتا

، وألفاظ محريية )١٨٤٩(، واملعجم العريب جلرمانوس فرحات )١٨٤٨(يف مرسيليا 
  قية يف متحف نابوليون الثالثني، وحول الكتابات الفي)١٨٤٩(نقلها كاتب عريب 

)١٨٦٣(. 
 .Bardenhewer، O)١٩٣٥ - ١٨٥١. (باردناوفر، أو

، واإليضاح يف اخلري احملض ألرسطو )١٨٨٠فرايبورج (األسباب ألرسطو : آثاره
 ).١٨٨٢برلني (، وأنولوجيا ألرسطو )١٨٨٠فرايبورخ (متناً وترمجتني عربية وأملانية 

  .Parry، Sir، H - بارى، السري هوبرت
 .)١٨٩٦لندن (فن املوسيقى : آثاره

  Basset، Rene )١٩٢٤ -١٨٥٥( باسة، رنة
 ].١٩٢٤، ٤ترمجته بقلم ليفي بروفنسال يف هسبرييس [

ولد يف مدينة لونيفيل حيث تلقى التعليم االبتدائي و الثانوي، وملا أجيز باآلداب 
قصد باريس، وخترج يف مدرسة اللغات الشرقية، مث من ) ١٨٧٨(من جامعة نانسي 

 والفارسية، على معهد فرنسا على إثر عثوره على مؤلف عريب بالعربية والتركية
جويار، و ديفرميري، ودي مينار، و دي تاسي، وموهل، و عندما أنشأ : األساتذة

، ودرس )١٨٨٥(فاري مدرسة اآلداب العالية باجلزائر أسند إليه كرسي العربية فيها 
 ته متسعا للطواف يف إيالة تونس قو الرببرية، ووجد من و فيها احلبشية والتركية

ثار اإلسالمية واملخطوطات العربية متعمقا يف املعتقدات منقبا عن اآل) ١٨٨٨(
واألخالق والعادات تعمقا محله على معارضة احلكايات الشعبية العربية مبثلها من 

  .احلكايات الشعبية العاملية
وكان يف طليعة حمرري الة اإلفريقية، و نشرة املراسالت اإلفريقية، و نشرة اآلثار 

ع عما كان تعوده من نشر حبوثه يف الة اآلسيوية قبل مغادرته  ومل ينقط،اإلفريقية
w، وأسهم يف جمالت علمية عديدة ورأس مؤمتر املستشرقني يف اجلزائر )١٨٧٩(باريس 
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٢٠٥ حرف الباء

انتخب عميداً ) ١٩٠٩(إىل كلية   وملا حتولت مدرسة اجلزائر،إال أنه آثر التدريس
ي دائرة املعارف اإلسالمية، ، وقد انتخب من مدير)١٩١٠(هلا، وقصد إىل السنغال 

 باريس، و لشبونة، ومدريد، وروما، ودمشق، : وعضوا يف جمامع علمية كثرية يف
 ).١٩٢٥(وصنفت لتكرميه منوعات بامسه يف جزأين 

عربية وبربرية وحبشية، وقد استعان يف بعضها باملؤلفني : تنقسم ثالثة أقسام: آثاره
، والشعر العريب قبل )١٨٧٨باريس (صلوات املسلمني يف الصني : العرب، وهي

 ، وحبث يف تاريخ احلبشة مذيل مبصنف حبشي ملؤلف جمهول )١٨٨٠(اإلسالم 
، )١٨٨نشرة املراسالت اإلفريقية (وفهرس مكتبة آل عظوم بالقريوان ) ١٨٨٢(

اللهجات ، ودراسات يف )١٨٨٣اجلزائر (وفهرس املخطوطات العربية يف مكتيب فاس 
، وترمجة )١٨٨٣باريس(ه جممع الكتابات واآلداب جبائزة بوردن الرببرية، وقد توج

املراسالت اإلفريقية (، وخمطوطات جلفا )١٨٨٣(قصة الوزراء العشرة بشرح وتعليق 
١٨٨٤.( 

نقال عما قد نشراه يف (رحلة علمية إىل تونس يف جزأين : ونشر مبعاونة هوداس
 ).١٨٨٤، اجلزائر ٣نشرة املراسالت اإلفريقية 

، و فهرس موجز للغة قبيلة الزواوي )١٨٨٦اجلزائر ( فهرس مكاتب الزوايا :وله
وحبث ). ٤٧) (١٨٨٧(، وجمموع حكايات بربرية عامية )١٨٨٧باريس (الرببرية 

، وهلجة واحة سيوة )١٨٨٩(، وزناتية جبل ورسنيس )١٨٨٩(يف ديانة الرببر
ناجيل والكتب ، واأل)١٨٩٠(، و لقمان الرببري )١٨٩٠( بصحراء طرابلس الغرب

، )١٩١١-١٨٩٣(الدينية املنكرة أو احملرمة عند األحباش يف أحد عشر جزءا 
  وقصيدة الربدة للبوصريي مع سرية صاحبها ونقد وشرح، فكانت خري طبعاا

)١٨٩٤(. 
وترجم جمموع األقوال اهلجوية ألمحد بن يوسف مع سرية صاحبها ونقد 

، و البيت املقفل يف )١٨٩٥(الربوع ، وزناتية مزاب ووادي )١٨٩٤(واستدراك 
، ونشر لغز قابس البن مسكويه )١٨٩٨(، وأسطورة عربية أسبانية )١٨٩٧(طليطة 

الة اآلسيوية (، ومغامرات متيم الداري متناً وترمجة )١٨٩٨اجلزائر (متناً وترمجة 
اجلزائر (ة ، ومنت اخلزرجية يف العروض لعلي اخلزرجي متناً وترمج)١٨٩٩اإليطالية  w
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 حرف الباء٢٠٦

١٩٠٢(. 
، والقصص العامية يف )١٩٠٢جملة تاريخ األديان (وحبث يف ابن سينا لكاراديفو 

الة اإلفريقية (، وموازنة بني قصور غرناطة واخلورنق )١٩٠٣اجلزائر (أفريقيا 
، ووثائق عربية يف حصار اجلزائر، وتاريخ بالد ندروما بعد خروج )١٩٠٦

 عن مدينة ندروما وقبيلة الترارس، تارخيا ووصفا املوحدين، وهو دراسة نفسية
، وحتفة الزمان يف فتوح احلبشة لعرب )٧-١٩٠٢باريس ( وآثارها  بسكااًوتعريفاً

، وكتاب فتوح )١٧ -١٩٠٩باريس (وحواشي يف جملديـن  فقيه متناً وترمجة
وبانت سعاد، باستدراك ) ٣٤-٤٦منوعات شارل دي هارلز ( أفريقيا واملغرب

، والتنوعات اإلفريقية )١٩١١اجلزائر (تعليق مستعينا بشرحي ثعلـب و اجلزويل و
، ١منوعات (، واألغاين اإلنكشارية والتركية يف اجلزائر )١٩١٥باريس (والشرقية 
١٤٣.( 

-١٤و١٣-١٢و١١و١٠ -٧،٨-١٩٠٣ونشرة الدوريات اإلسالمية لسنوات 
املصدر السابق ( ن الرببر، ومباحث عن دي)١٩- ١٩٠٨جملة تاريخ األديان، .(١٨

، واللغة )١٩٠٦الدراسات الشرقية لنولدكه ( ، واأللفاظ العربية يف لغة الرببر)١٩١٠
-١٥-١٩١٤، مث يف جملة الدراسات الشرقية ١٢-١٩١١ ةجملة التورا(اإلفريقية 

، و الفنون الشعبية )١٩١٢الة اآلشورية (، وديوان أوس بن حجر )٢٠-١٨-١٦
، وديوان عروة بن الورد )١٩٢١الة اإلفريقية ( ١٩٢٠ -١٨٢٢وية يف الة اآلسي

 ، وألف قصة وقصة، أخبار وأساطري عربية)١٩٢٦الدراسات الشرقية هلوب (
 .، و غريها كثري عن العرب تارخييا وجغرافيا و لغة وخمطوطات)١٩٢٤باريس (

وأمثال اهلجاء . )١٨٧٩(قصيدة دينية إسالمية نصا وترمجة : وله يف الة اآلسيوية
  ١٦، وتاريخ غزو احلبشة يف القرن )١٨٩٠(املنسوبة لسيدي أمحد بن يوسف 

، وخمطوطان عربيان غري منشورين موعة )١٨٩٩(وحماريب جبل نفوسة ) ١٨٩٨(
، ونشاط فرنسا )١٩١٤(١٨٨٧-١٦٣٧، وملوك هرر )١٩٠٣(الوزراء السبعة 

 .)١٩٢٠(١٨٣٠العلمي يف اجلزائر ويف مشال أفريقيا منذ 
 Pascal -باسكال
w ).١٨٤٣لندن (ترجم نفح الطيب للمقري : آثاره
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٢٠٧ حرف الباء

  ،H. Basset) ١٩٦٢ -١٨٩٣(باسه، هنري 
نه باسه، ختصص بدرس املسلمني تارخياً واجتماعاً، وعني مديراً ملعهد يابن ر

 أنشأ جملة الدروس املغربية ١٩٢١الدارسات العليا يف الرباط باملغرب، ويف سنة 
وقد صنفت لذكراه منوعات بامسه  ،Hesperis املعروفة باسم هسبرييسوالرببرية

 ).١٩٢٨باريس (يف جزأين وفيها سائر آثاره 
 ].١٩٢٦، ٦ بروفنسال يف هسبرييس -ترمجته بقلم ليفي [

وتاريخ آداب قبائل ) ١٩١٧ ٢حمفوظات الرببر، (تقرير عن بعثة إىل منشية : آثاره
، )١٩٢١الة اإلفريقية (ات الفينيقية لدى الرببر  والتأثري،)١٩٢٠اجلزائر (الرببر 

، ٢(وطريقة صناعة الصوف يف الرباط ) ٢،١٩٢١ ١هسبرييس (ورسومات ساال 
 وجمرى موحد يف الرباط ) ١٩٢٢، ٦٣٢الة اإلفريقية (وأمثال حجار ) ١٩٢٢

، وابن تومرت )١٩٢٣، ٣هسبرييس، (املغرب ) غرب(وآثار من ) ١٩٢٣، ٦٤(
جممع (، وجامع بدائي يف الكتيبة مبراكش )١٩٢٣مؤمتر تاريخ األديان  (رئيس دولة

 ).١٩٢٣الكتابات واآلداب 
  ًا  لوحاً مستقر١٦ صفحة، و ١٩٨مقربة مرنية، يف : ومبعاونة ليفي بروفنسال

هسبرييس ( مساجد وقالع املوحدين: ، ومبعاونة ترياس)١٩٢٢باريس ( رمساً ٦١و
٢٧-٢٦-٢٥-١٩٤٢.( 
  .Basset، A )١٩٥٦ -١٨٩٥.(باسه،أ

 .ل أفريقياامن املتخصصني بدراسة الرببر يف مش
، ومبعاونة )١٩١٠الدراسات الشرقية لنولدكه (مفردات عربية يف لغة الرببر : آثاره
: ، وله)٨،١٩٣٤جملة الدراسات اإلسالمية (نصوص من لغة الرببر القدمية : لويكي

 ١٩مؤمتر املستشرقني، : (ئد مباحث يفمن الرببر لغة وجغرافية وتاريخ وعادات وعقا
، والة ٤١-٣٩-٣٨-٣٧-٣٥-١٩٣٤الدراسات الشرقية  وحوليات معهد

، ونشرة اجلمعية ٤٢-١٩٣٩وهسبرييس  ،٣٨-١٩٣٥، ١٩٣٥،٣٦اإلفريقية 
، ومنوعات هنري ٤٦و ٤٣ و٤١-١٩٤٠، والة اآلسيوية ٣٨-١٩٣٣اللغوية 

الة (١٩٤٠-١٨٧٢ون ديستنج وترمجة أدم) ١٩٥٠، ووليم ماسه ١٩٢٨باسه 
w ).٨٥،١٩٤١اإلفريقية 
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 حرف الباء٢٠٨

، ودراسة اجلغرافيا اللغوية يف )٢٣٩،١٩٥١الة األسيوية (وأدريان بارتيملي 
الة (، ولغة الرببر يف أراضي اجلنوب )٢٩،١٩٤٢هسبرييس،(جنويب املغرب 

ولغة ، )٧٦،١٩٣٥الة اإلفريقية (، واآلن يف لغة الرببر )٨٥،١٩٤١اإلفريقية،
، ولغة الرببر يف سيوة )١٩٣٥احلوليات الشرقية الفرنسية (السـودان والنيجر 

، )١٩٥٥الدراسات اإلفريقية (، وفعل عاش )١٩٤٠-٣،١٩٣٥منوعات ماسبريو،(
نشرة (وجمموعة أمساء العلم ) ١٩٤٨ (- كانارى -واجلديد يف اسم جزيرة احلديد 

العامل غري (، ورأي يف لغة الرببر )١٩٥٠، ١٢املعهد الفرنسي ألفريقيا السوداء، 
، ٥١نشرة اجلمعية اللغوية بباريس (، والعصر يف لغة الرببر )١٩٩٤، ١١املسيحي
١٩٥٥(.  

  .Pax،P.El )١٩١٢املولود عام (األب باكس، 
، وهو دكتور يف الالهوت واللغات الكالسيكية )١٩٦٠(أملاين التحق باملعهد 

  .ومأذون يف علوم الكتاب املقدس
تعابري لغوية سامية يف العهد اجلديد، : يف الشئون اللغوية وأشهرها معظمها: ارهآث

 ).١٩٦٣(نظرة حتليلية 
 Bakker، Dirk باكري، ديرك

عامل (واإلسالم يف إندونيسيا ) ١٩٦٥(القرآن، أمستردام ترمجة معاين : آثاره
 ).١٩٧٢، ٦٢اإلسالم 

  .Bakker، Fr - باكري، فريدريك
 ).١٩٥٥(اإلسالم يسوع يف : آثاره

 .Palache، J.L)١٩٤٤ - ١٨٨٦. (ل. باالش، ج
، وقد قضى فيمن قضى من )٤١ - ١٩٢٦(أستاذ العربية يف جامعة أمستردام 

 .الذين محلوا إىل أملانيا
، وأحباث )١٩٢٠(املزار وأثره يف الشعوب السامية، وهو رسالة دكتوراه : آثاره

 .عن فقه العربية
  .Valve Bermejo، F - بالبه بريميخو، ف

، وسقوط )١٩٦٢، ٢٧األندلس  (١٥وصف سبتة اإلسالمية يف القرن : آثاره w
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٢٠٩ حرف الباء

، وتاريخ ابن عساكر )١٩٦٧، ٣٢(واجلغرافيون العرب ) ١٩٦٣، ٢٨(ملك سبتة 
، وتقسيم إسبانيا )١٩٦٤، ٢٩ (١٣، وخمطوط غرناطي من القرن )١٩٦٦، ٣١(

 ).١٩٧٤، ٣٩(انيا املسلمة ، وعن تاريخ إسب)١٩٧٢، ٣٧ و ١٩٦٩، ٣٤(املسلمة 
 .Pagraev، W.G)١٨٨٨ - ١٨٢٦(باجلريف، وليم 

 وانضم إىل الرهبانية اليسوعية ،تلقى العلم يف مدرسة تشارتر هاوس، وأكسفورد
يف لبنان، وطوف باملشرق متنكراً بزي طبيب سوري، ورحل إىل جزيرة العرب مبعية 

 ترك مسوح الرهبان إىل السلك مث) بطريرك امللكيني الكاثوليك(بطرس اجلرجيريي 
 وجورجيا التركية ) ١٨٦٧(وطربزون ) ١٨٦٥(الدبلوماسي فعمل يف احلبشة 

 .خلإ) ١٨٧٣(وجزر اهلند الغربية ) ١٨٧٢(والفرات ) ١٨٧٠(
 صفحة ٤٢٧، يف ٦٣ - ١٨٦٢ إىل أواسط وشرق اجلزيرة العربية رحليت: آثاره

 ).١٨٨٣ و ١٨٦٥لندن (
  .Baldi، P.D )١٩٥٦ -١٨٨٨ (ياألب بالد

، وختصص جبغرافية )١٩٢٥(إيطايل التحق مبعهد دراسات الكتاب املقدس 
، )١٩٦٣-١٩٥٠(األماكن املقدسة واللغتني العربية واليونانية، مث توىل إدارة املعهد 

 عني خبريا يف جلان امع املسكوين الفاتيكاين، وأسهم يف ١٩٦٠ويف سنة 
وقد كافأته احلكومة اإليطالية بعدة .  والربيطانيةاملوسوعات اإليطالية والفاتيكانية

 . أومسة
، واألماكن املقدسة )١٩٣٣ميالنو (حياة يسوع يف األماكن املقدسة : آثاره

، واألماكن )١٩٩٥(، واألماكن املقدسة يف الناصرة )١٩٥٣(املكرسة للعذراء 
 سة ووثائق عن األراضي املقد ،)١٩٥٦(ليوحنا املعمدان  املقدسة املكرسة

: ، ومن أهم أعماله)١٩٦٤آخر طبعة (، ودليل األرض املقدسة )١٩٥٣،١٩٥٥(
  .١٩٦١ و١٩٥٥أطلس الكتاب املقدس صنفه باالشتراك مع األب ليمري تورينو سنة 

 .Valderrama-Martin، F. بالديراما مارتينيث، ف
 ، وحصل على الليسانس من جامعة غرناطة ١٢/١١/١٩١٢ولد يف ملية بتاريخ 

مملكة الضباب القدمية، مث على : ، مث على املاجستري برسالة عنواا)١٩٤٥(
w .)١٩٥١(الدكتوراه من جامعة مدريد، وكان عنوان رسالته كتاب األغاين 
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 حرف الباء٢١٠

 وأستاذاً لعلم االجتماع -وعمل معاوناً رئيسياً للتعليم يف املنطقة الشمالية باملغرب
املغرب، وهو اليوم أستاذ اللغة العربية  -املغريب يف مركز الدراسات املغربية بتطوان 

 .يف املدرسة العليا لدراسة شئون الشركات مبدريد
، وموضوعات من التربية والثقافة )جزءان(املنهج الدراسي للعربية املغربية : آثاره

، وكتاب األغاين للحايك )تارخيه وكتاباته القدمية(يف املغرب، وقصر اخلالفة بتطوان 
، وبعض الشعائر يف )١٩٥٣تطوان (يف القرن الثاين عشر اهلجري وهو أغان مغربية 

: ، ويف جملة متودا)١٩٥٦تطوان (مؤمتر آثار املغرب اإلسباين يف املغرب (تطوان 
، وكتابة )١٩٥٣(، والزوايا يف تطوان )١٩٥٣(الكتابات العربية يف باب العقالء 

 .)١٩٥٥(قربية يف سيدي الصعيدي 
، ويف باب )١٩٥٤الدراسات العربية والعربية، (بة تطوان كتابة يف قص: ويف غريها

 ).١٩٥٤هسبرييس (توت 
 كلمة، ٢٥٠٠ عريب حيتوى على سباينأقاموس عريب إسباين و: وله حتت الطبع

 .واالجتماعات الدولية والتعبريات الشائعة يف اإلطار الدبلوماسي والسياسي
 .Plamer، E.H )١٨٨٣ - ١٨٤٠ (يباملر، إدوارد هنر

لد يف كمربيدج، وكان منذ طفولته مولعاً بتعلم اللغات، وله قدرة عجيبة على و
ويف العشرين من عمره تعرف هبندي حماضر .  ويف طليعتها الفرنسية واإليطاليةإتقاا

للغة اهلندوستانية يف جامعة كمربيدج فحبب إليه العربية والفارسية واألوردية، فلما 
من األشعار اإلجنليزية إليها، مث شغل بقرض الشعر تعلم العربية طفق ينقل طائفة 

 واتصل بزرق اهللا حسون وأفاد منه مث انتظم يف جامعة كمربيدج ملتابعة ،العريب
 أوفدته ١٨٦٩ووضع فهرس خمطوطاا الشرقية، ويف سنة ) ١٨٦٣(دراساته الشرقية 

شارد بورتون، إىل الشرق األدىن مجعية البحث عن اآلثار الفلسطينية وصحبه السري رت
فارتاد صحراء سيناء وصحراء التيه واتصل بالبدو، وتضلع من هلجام وعادام 

وعني أستاذاً للعربية يف جامعة . وزار لبنان ودمشق. وعرف بينهم بالشيخ عبد اهللا
) ١٨٨٢(مث زاول الصحافة واحملاماة حىت نشبت ثورة عرايب باشا ) ١٨٧١(كمربيدج 

ومته االتصال ببعض شيوخ البدو فمنحهم بدراً من فرجع إىل مصر وكلفته حك
wالذهب، مث عني رئيساً ملترمجي القوة الربيطانية يف مصر، وقام مبغامرة جريئة خمترقاً 
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٢١١ حرف الباء

 . جزيرة سيناء على صهوة جواد، ولكنه القى حتفه عند عودته انتقاماً منههشب
يز الذين تغلغلوا يف  ينفرد بأنه من قالئل اإلجنل- أو الشيخ عبد اهللا -ولعل باملر 

صميم اللغة العربية، فاستطاع أن يكتب هبا وينظم يف سهولة ويسر كأحد أبنائها، 
حىت إنه كان يضيق أحياناً بلغته اإلجنليزية فيكتب هبا إىل من يعرفها من أصحابه 

فلما قتل رثاه . كاملستشرق نيكول، أستاذ العربية يف جامعة أكسفورد، نثراً ونظماً
 .مس عشرة لغة بينها العربيةالشعراء خب
وقواعد اللغة العربية، على الطريقة ) ١٨٦٧كمربيدج (التصوف الشرقي : آثاره

ومعجم ) ١٨٨١الطبعة املنقحة، لندن (اليت درج عليها النحويون العرب، باإلجنليزية 
وفهرس املخطوطات العربية والفارسية والتركية بكلية تربنييت، يف . اللغة الفارسية

 وتاريخ القدس . ورحلة يف شبه جزيرة سيناء) ١٨٧٠كمربيدج ( صفحة مائيت
، ١٨٦٨كمربيدج (ونشر قصائد وفرية من الفارسية والعربية، متناً وترمجة ) ١٨٧١(

وديوان البهاء زهري، متناً وترمجة شعرية مبقدمة مسهبة وتعليقات ) ١٨٧٧ولندن 
) ١٨٨٠أكسفورد (القرآن وترمجة ) ٧٧ - ١٨٧٦كمربيدج (مجة، يف جزأين 

مث نشر نيكل ). ١٨٨١لندن (ومسح غريب فلسطني ) ١٨٨٠(وسرية هارون الرشيد 
  .)١٩٣٦صحيفة اجلمعية الشرقية األمريكية (دراسة عن القرآن لباملر 
 .Valencia Rodriguez، R .بالنثيه رودرجييث، ر

انس من ، وحصل على الليس٢٦/٦/١٩٥٢ بتاريخ - بادخوان -ولد يف برلنخا 
 .، ويعد اآلن رسالة املاجستري)١٩٧٦(كلية فقه اللغات يف جامعة برشلونة املركزية 

 .Baljon، J.M.S - س. م. باليون، ج
أستاذ الدراسات اإلسالمية يف جامعة ليدن، واألديان املقارنة يف جامعة 

 .جروننجني
 والقرآن ،)١٩٤٨ليدن (اإلصالح الديين يف أفكار السري سيد أمحد خان : آثاره

، ٢عامل اإلسالم (، والتفسري )٥٣ - ١٩٥٠، ٢١األعمال الشرقية (واحلديث 
، وكشف بأمساء )١٩٦١ليدن  (١٩٦٠ - ١٨٨٠، والتفسري احلديث )١٩٥٣
، )١٩٦٨ ليدن(، واإلسالم واملوسيقى )١٩٦٧، ٢صحيفة هولندا، الالهوتية (األنبياء 

، )١٩٦٩ج دوسط ألربري، كمربييف كتاب دين الشرق األ(واإلسالم يف أفغانستان  w
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 حرف الباء٢١٢

، والتفسري الصويف لإلسالم يف )١٩٧٠، ٩ة يالدراسات اإلسالم( اهللا يلوالشاه و
 .)١٩٧٤أمستردام لندن (، وطابع اإلسالم يف اهلند والباكستان )١٩٧٣ليدن (اهلند 

 .Babinger، Fr) ١٩٦٧ - ١٨٩١(بانبجري، فرانز 
معيداً للغات  لعربية من ميونيخ، وعنيوخترج با. ولد يف فيدن من أعمال بافاريا

 - ١٩٢٤(، مث أستاذاً يف اللغات الشرقية بربلني )١٩٢١(السامية يف جامعة برلني 
، مث أستاذاً )١٩٣٥(، وملا طرده النازيون عني أستاذاً زائراً يف جامعة بوخارست )٣٣

اريخ ، وأستاذاً للت)١٩٣٧(للتركية وتاريخ البلقان يف جامعة جاسي برومانيا 
والثقافة عن الشرق األدىن والتركية يف ميونيخ، ومديراً للجامعة ومعهد دراسات 

 ).١٩٤٨ (الشرق األدىن
، )١٩١٩ليبزيج (سوق الكتب يف إستانبول يف القرن الثامن عشر : آثاره

 يف جمموعة عظماء فن -، وسليمان القانوين )١٩١٩(والدراسات التركية يف أوربا 
 )١٩٢٧برلني (، ومراد ترمجات الباب العايل ومؤلفاته )١٩٢٢شتوجتارت (السياسة 

وفهرست املصادر التارخيية التركية، وهو سجل جلميع الكتب املتعلقة باألخبار، وفيه 
، وهو خري ١٩٣٥م ا ترمجة عن املؤرخني من اية القرن الرابع عشر حىت ع٣٧٧
القصر امللكي ، وبعض فهارس املخطوطات العثمانية يف )١٩٢٧ليبزيج (كتبه 

بدر : ؛ ومن دراسات، خال اإليالنية والتركية يف اإلسالم)١٩٢٧ليبزيج (املصري 
اإلسالم : ، ويف الة الشرقية األملانية)١٩٢٣ و ١٩٢١(، والقدرية )١٩٢١(الدين 

 املغرب : ، ويف نشرة معهد اللغات الشرقية بربلني)١٩٢٢(يف الشرق األوسـط 
، ومن )١٩٣١(، والبختاشية )١٩٣٠(ا جليب ليإ، و)١٩٣٢ و١٩٢٨ و١٩٢٧(

 .)١٩٢٧اإلسالم  (١٩٢٦ - ١٨٦٨اآلنسة جروترود لوثيان بل : ترامجه
، وإدوارد جرانفيل براون )١٩٢٧اإلسالم  (١٩٢٦ - ١٨٤٣وتشارلز دوايت 

، وجوهانس هندريك كرامرز )١٩٢٧الة اآلسيوية للبنغال  (١٩٢٦ - ١٨٦٢
 ١٩٥٢ - ١٨٩٦، واألب ألفونس ماريا شنايدر )١٩٥٢الة الشرقية األملانية (
، ١(حوليات جممع البحر املتوسط (، وابن سينا وإيطاليا )١٩٥٣: املصدر السابق(

، وترمجة إيثوري روسي )١٩٥٥، ١٢صورة العامل (، وسيد نوح )٥٣ - ١٩٥٢
w، والدراسات اإلسالمية يف )١٩٥٦، ١٠٦الة الشرقية األملانية  (١٩٥٥ - ١٨٩٤
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٢١٣ حرف الباء

، ١١٤ (١٩٦٣ - ١٨٧٩وترمجة جان دينيب  ،)١٠٧،١٩٥٧(معة ميونيخ جا
، وله الوافر من )١٩٦٥ (١٩٦٤ - ١٨٨٢، وترمجة إرنست كونيل )١٩٦٤

 . وألبانياصالدراسات عن تركيا وقرب
  .Pantucek، S )١٩٣٠ املولود عام.(بانتوشيك، س

 .الباحث يف قضايا مشال أفريقيا
  - .Pansera، Costantinoبانسريا، كوستانتينو 

 .، وعني يف سفارا بالقاهرة اإليطاليةتعلم العربية، والتحق بوزارة اخلارجية
تكرمي كونيت (أربع مسالت إسالمية من أواخر القرن الرابع اهلجري : آثاره

اجلزء الثالث مـن ألف ليلة : وترجم مبعاونة جابرييلي وفيفتشي) ١٩٤٥روسيين 
، ٢٤جملة الدراسات الشرقية، ( املشعر احلرام وله حتديد تعريف) ١٩٤٩(وليلة 
١٩٤٩.( 

 .Banqueri، P. J. A (١٨١٨املتوىف (األب بانكريي 
 تعلم العربية والعربية على األب ميخائيل الغزيري، وانتخب عضواً يف جممع 

 ).١٧٩٤(، وعني مترمجاً يف املكتبة امللكية )١٧٨٣(التاريخ 
 كتاب الفالحة األندلسية البن العوام متناً - بتوجيه من الغزيري -نشر : آثاره 

  موِلـلّه، مث نقله إىل الفرنسية١٨٠٢ - ١٧٥١مدريد (ين أوترمجة إسبانية، يف جز
 ).٦٧ - ١٨٦٤يف ثالثة أجزاء باريس 

 Panetta، Ester - سترإبانيتا، 
ويل، أستاذ علم األديان واملؤسسات اإلفريقية الوطنية يف املعهد الشرقي جبامعة ناب

 .واللهجات العربية يف جامعة روما
وقصص وأمثال وأناشيد من سريانيكا ) ١٩٣٦(تقاليد شعبية يف سريانيكا : آثارها

). ١٩٤٠ روما(وتقاليد وعادات شعبية من ليبيا، متناً وترمجة وتعليقاً ) ٣٧ -١٩٣٥(
 مجة وتعليقا العبادات الشعبية يف بنغازي، متناً وتر: ويف جملة الدراسات الشرقية

 واملالبس الشعبية يف بنغازي ) ١٩٤١(واألمثال العربية يف بنغازي ). ١٩٤٠(
وشكـل األدب ) ١٩٤٣( يف جزأين ،والعربية املتكلمـة يف بنغازي) ١٩٤٩(

w :ويف حوليات املعهد الشرقي بنابويل). ١٩٤٣(الشعيب وأغراضـه يف ليبيا 
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 حرف الباء٢١٤

طرابلس يف مطلع القرن الثامن وعقد ) ١٩٤٩(وقف حنفي من القرن الثامن عشر 
والطب والصيدلة يف ) ١٩٥٣(الفرج بعد الشدة للتنوخي : ويف ليبيا) ١٩٥٣(عشر 
والشعر والقصص العريب ) ١٩٥٢فلورنسا (مث سريانيكا اهولة ) ١٩٥٥(ليبيا 

، ١٩٥٨(واملفردات واجلمل يف اللغة املتكلمة يف بنغازي ) ١٩٥٦بولونيا (الشعيب 
) ١٩٥٩( واإلسالم وأصول احلكم لعلي عبد الرازق) ١٩٦٤، ١٩٦٠،١٩٦٢

  وألف ليلة وليلة الليبية) ١٩٦٨(واألناشيد اإلفريقية ) ١٩٦٣(والفولكلور اللييب 
والدراسات اإليطالية للعرقية ) ١٩٧١(والدراسات اإليطالية للرببرية ) ١٩٧١(

  وليبيا) ٧٤ -١٩٧٣(أرترييا، وأثيوبيا والصومال : والفلكورية يف أفريقيا الشرقية
)١٩٧٦.( 

 Baneth، David - بانيث، دافيد
دائرة املعارف العربية (األدب العربي باللغة العربية يف القرون الوسطى : آثاره
، ونقد لكتاب احلجة والدليل يف نصر الدين الذليل للشاعر أيب احلسن )باألملانية
ويهودا . يف العصر الوسيط ومقارنة الفلسفة اإلسالمية بالفلسفة اليهودية ،الالوي

، وعز الدولة سعد بن )باألملانية(الالوي أو أبو احلسن الالوي وتأثري الغزايل فيه 
باألملانية وجمموعة (منصور بن كمونة صاحب كتاب تنقيح األحباث يف امللل الثالث 

 .دراسات عن األدب العريب العربي
 .Bannerth، E) ١٩٧٦ - ١٨٩٥(بانريت، ارنست 

مدينة إيلينبورك بأملانيا ودرس الالتينية واليونانية، مث العربية من دون معلم، ولد يف 
وقرأ تاريخ األدب العريب لربوكلمان، وتاريخ األدب الفارسي، فتعلم الفارسية مث 

 أرسل ١٩١٦ويف عام . التركية وفيهما الوافر من املفردات العربية، فيسرتا عليه
.  بصوفية جالل الدين الرومـيينلعـراق فعمترمجاً عسكرياً إىل استانبول وا

، وانتقل إىل اهلند، فاستقر فيها حىت عام )١٩١٧(وأسـره اإلجنليز يف اجلبهـة 
 وتعلم األوردية، وقرأ الكثري من اآلداب اإلسالمية والشرقية حىت إذا رجع إىل ١٩٢٥

ات اإلسالمية من أملانيا تابع دروسه يف جامعيت ميونيخ وفيينا، ونال الدكتوراه يف اللغ
وعني مدرساً للفلسفة والتاريخ . جامعة فيينا بأطروحة عن اللغات العثمانية القدمية

w .واآلداب األملانية مدة
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٢١٥ حرف الباء

 - ١٩٣١( مث تنقل بني بالد البلقان لدراسة أحوال املسلمني اللغوية واالجتماعية
 حلت حمل ، مث عني مدرساً للغات الشرقية يف أكادميية القناصل بفيينا اليت)٣٨

، فنقل بعض )١٩٤١(، ومترمجاً يف اجليش اهلندي )١٩٣٩(مدرسة اللغات الشرقية 
املشكو، : مصنفات اهلنود النثرية والشعرية إىل األملانية واإلجنليزية، وحممد إقبال

 وجواب الشكوى، وصنف كتاباً يف قواعد اللغة األوردية، وأسره الفرنسيون 
ونال ) ١٩٥٦(تاذاً للغات الشرقية يف جامعة فيينا وملا أطلق سراحه عني أس) ١٩٤٤(

 وقد طوف يف بلدان الشرق العريب، ودرس هلجاا العامية وآداهبا ،رتبة مونسنيور
 .احلديثة وحياا اإلسالمية

، وديوان )١٩٥٦(نشر كتاب مراتب الوجود للجبلي متناً وترمجة وشرحاً : آثاره
، وصنف قواعد اللغة )١٩٥٨(مسـان  أيب مدين دفني تليالشاعـر األندلس

، وكلفته اليونسكو تصنيف )١٩٥٨(، واإلسالم اليوم وغداً )١٩٤٢(األورديـة 
ابن سينا، والفارايب، وابن : كتاب عن التفاهم بني الشرق والغرب، وله دراسات عن

 .طفيل، وشرح على كبار املتصوفني
، واإلسالم )١٩٢٠ية األملانية الة الشرق(اللغات السامية يف سوريا : ومن مقاالته

، وديوان الصويف صعب أيب )٤٥ - ١٩٤٢إنتروبوس (والشعر األوردي احلديث 
، والدمرداشية الصوفية يف مصر )١٩٥٧، ٥٣جملة الدراسات الشرقية لفيينا (مدخن 

، ويف منوعات املعهد )١٩٦٦، ١٩٦١بستان (، وعن اإلسالم )١٩٦٩، ٦٢(
، )١٩٦١، ١٩٥٩، ٦(أنشودة شعبية للحج : ةالدومينيكي للدراسات الشرقي

، والذكر )١٩٧٢(، واملالمح اإلنسانية للشاذلية يف مصر )١٩٧٠(والرفاعية يف مصر 
 .)١٩٧٤، ١٢(واخللوة حبسب ابن عطا اهللا 

  .Panella،P.E )١٩٣٨املولود عام (األب بانيلال 
الهوت من روما ولد يف إيطاليا وانضم إىل الرهبانية وحصل على الدكتوراه يف ال

 . وإجازة األستاذية يف الفن والفلسفة
 للدراسات الشرقية يمنوعات املعهد الدومينيك( وشاعر بلله شاه صويف: آثاره
؟ ، وهل مثة فلسفة عربية)١٩٧٣احلياة االجتماعية  (يباضإونذير أكرب ) ١٩٧٠

w ).١٩٧٥املذكرات الدومينيكية (
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 حرف الباء٢١٦

  - .Baumaker، C.Iباوماكري 
 ينبوع احلياة البن جبريول بترمجة جونثاليث ويوحنا بن داود اإلسباين نشر: آثاره

دراسات يف تاريخ الفلسفة : ، وصنف كتاباً بعنوان)٩٥ - ١٨٩٢مونستر (
 ).١٩٢٧مونستر (

 .Pijper، G.F)١٨٩٣املولود عام . (ف. بايرب، ج
 أحد موظفي اهلند الشرقية حيث تضلع من الشئون اإلسالمية احلديثة، مث عني

 .أستاذاً للعربية واإلسالم يف أمستردام، مث أستاذاً يف معهد جاكرتا بإندونيسيا
، ورسالة يف بعض مشاهد اإلسالم يف إندونيسيا )١٩٣٤ليدن (نبذ إسالمية : آثاره

، وطاهر )١٩٤٧جمموعة تكرمي فوجيل (، واملئذنة يف جاوة )١٩٤٤أمستردام (
، )١٩٩٥٠الدراسات الفلسطينية (يسيا واإلسالم يف إندون) ١٩٤٨ليدن (اجلزائري 

 ).١٩٥٧ و ١٩٥٥ليدن (واإلسالم يف هولندا 
  Payre، R - باير

كتاب الرحلة إىل بالد السنوسيني حملمد بن عثمان : ترجم مبعاونة ال سرام: آثاره
جملة السالالت (املسألة الشرقية يف فرنسا يف القرن السابع عشر : احلشائشي وله

 .)١٩١٨التارخيية 
  - .Bajraktarevic، F بايركتاريفيك، ف

احملفوظات  (يوغسالفيااإلسالمية يف  الدراسات: آثاره
مؤمتر (، والدراسات اإلسالمية يف يوغسالفيا اليوم )٣،١٩٣١،١٩،١٩٥١الشرقية،

 ٥٦ بشرح السكري، يف ، وترمجة ألمية أيب كبري اهلذيل)١٩٣٥، ١٩املستشرقني 
 وترمجة ديوان أيب كبري اهلذيل بشرح السكري، يف ،)١٩٢٣الة اآلسيوية،(صفحة 
الة (، وأصل تاريخ اإلمرباطورية العثمانية )١٩٢٧الة اآلسيوية،( صفحة ٨٩

-١٩٥٤التاريخ القدمي (ليلة وليلة  ، وألف)٥٣-١٩٥٢اليوغسالفية للغة والتاريخ 
، ٣٣اإلسالم (يا ، هذا خال دراساته عن تركيا والقرم، وتعليم العربية يف يوغسالف)٥٥

، واألساطري )١٩٥٨املؤمتر الدويل للغات (وأثر اللغات الشرقية يف لغة القرم ) ١٩٥٧
 ).١٩٦١-١٩٦٠الة اليوغسالفية (والقصص العربية 
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٢١٧ حرف الباء

 .Peiser، F)١٩٢٣املتوىف عام (بايزير، فيليكس 
نية يف كان راسخ القدم يف معرفة آثار الشرق وهو منشئ جملة اآلداب الشرقية األملا

 ).١٨٩٨(ليبزيج 
  .petracek، K )١٩٢٦ املولود عام.(بتراشيك، ك

وقد وقف نشاطه على فقه اللغات السامية، ، أستاذ يف كلية اآلداب جبامعة براغ
 .ونشر عدة أحباث يف تاريخ اللغة العربية

 ومبعاونة ،اللغة واألدب العريب، وهو كتاب مدرسي على أساس تشيكي: آثاره
ومن ، املخطوطات اإلسالمية يف مكتبة جامعة براتيسالفا: وفيسيليبالسكوفيك، 

الدراسات العربية واإلسالمية والسامية يف : مباحثه يف احملفوظات الشرقية
  راء، بالعربية - غني، والعني-، ولفظ الغني، والعني)١٩،١٩٥١(تشيكوسلوفاكيا 

، ومصر )١٩٥٤(، ورودولف روزيكا )١٩٥٤(، وهلجة املدينة )٥٥-٥٤-١٩٥٣(
، مث نشاط )١٩٥٥( اللغات السامية: ، ومبعاونة سيجرت)١٩٥٥(يف عهد العباسيني 

اللغات : ، وله يف احملفوظات الشرقية)١٩٥٥ أرابيكا(املستعربني يف تشيكوسلوفيا 
، واللغات السامية )٢٨،١٩٦٠(، وديوان األحوص األنصاري )٢٤،١٩٥٦(السامية 

، )١٩٦٠(، واملخطوطات العربية )٢٨،١٩٦٠(، والندوة السامية )٢٨،١٩٦٠(
، واحملفوظات ١،١٩٦٠  فقه اللغة-أعمال جامعة كارولينا (واللغات السامية 

ا أعمال جامعة كارولين(، والبناء يف اللغة العربية )٦٤و ٦٣و ١٩٦١،٦٢ الشرقية
 ).٢٧،١٩٦٤ العامل الشرقي(، واللغة العربية )١٩٦٠

، ولغة )١٩٦٥ لسامية اللغوية والفلسفيةالدراسات ا(واليهود يف متحف براغ 
الدراسات الشرقية لذكرى (، والغني بالعربية )١٩٦٥ براغ(الشعر بالعربية احلديثة 

) ٤٠،١٩٧٢و٣٩،١٩٧١و٢٦،١٩٦٨(، وبناء القصيدة العربية )١٩٦٨بروكلمان 
، واألحباث العلمية لتشيكوسلوفاكيا يف حقل )٣٧،١٩٦٩(وقواعد اللغة العربية 

-٢٣ أوريانس(، واألسطورة يف الشعر العريب )٣٨،١٩٧٠(عريب األدب ال
  .)١٩٧٥ لبنيون( ، والصوتية يف اللغات السامية احلامية)٢٤،١٩٧٤

  .Petraeus، T) ١٦٧٢ -١٦٣٠(بتراوس، ت 
، فتعلم )٥٩ـ١٩٥٦( ببعض اللغات الشرقية فأرسله امللك يف رحلة علمية ملَأَ w
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 حرف الباء٢١٨

سخ بعض ستنا األرمنية يف الشرق، مث يف هولندا، وااحلبشية والعربية والقبطية والسيم
  .املخطوطات النادرة

نشر أجزاء من التوراة، باحلبشية، وعاون يف نشر ترمجة التوراة باألرمنية : آثاره
 ).١٦٦٦ أمستردام(

 .Petrov، D.k )١٩٢٥ - ١٨٧٢. (ك. بتروف، د
 .دلسخترج بالعربية على روزين، واختص بالدراسات العربية يف األن

 ].١٩٢٧ترمجته بقلم كراتشكوفسكي يف تقارير جممع العلوم [
 ١٩١٤ليدن (توىل نشر طوق احلمامة البن حزم، مبقدمة فرنسية وفهارس : آثاره

، ومقاالت )١٩٢٣(، وتقريظ موعة أدب الشرق )وقد ترمجه نيكل إىل اإلجنليزية
كل اإلسبانية العربية إحدى املشا: وافرة عن الدراسات العربية يف األندلس، منها

، ١٩٢٦حوليات املعهد الشرقي التابع للمتحف اآلسيوي (ومسألة إسبانية عربية 
تقارير جممع العلوم (قصيدة منسية للفردوسي : ، وعن األدب الفارسي)١٩٢٧
١٩٢٤(. 

 .Bezold، C)١٩٢٢ - ١٨٥٩(بتسولد، كارل 
 ].١٩٢٢ترمجة بقلم رتشار هارمتان، يف اإلسالم، [

 ضفاف الدانوب، وتعلم يف جامعات ميونيخ، وليبزيج، وسراسبورج، ولد على
، وذهب إىل لندن لتصنيف تقومي األلواح )١٨٨٣(ونال شهادة الليسانس من ميونيخ 
، ورجع منها ليعني أستاذاً لفقه )٩٤ - ١٨٨٨(املسمارية يف املتحف الربيطاين 

، وقد أسس الة )١٨٩٤(ملعهدها الشرقي  اللغات الشرقية يف هايدلربج ومديراً
اآلشورية، ووقف علمه وإخالصه وطول أناته على الدراسات املسمارية، ليدحض 

 .آراء كثرية ظهرت قبله يف هذا املوضوع لتضلعه من اللغتني السريانية واحلبشية
، وتقومي )٨٨ - ١٨٨٣(وتاريخ ملوك احلبشة، وكهف الكندة . عهد آدم: آثاره

 آشور يانيال يف املتحف الربيطاين يف مخسة جملدات األلواح املسمارية ملكتبة
، والدبلوماسية الشرقية يف اخلطوط املسمارية وألواح مصر، )١٩-١٨٨٩(

، ووقف على الطبعة الثانية لقواعد اللغة احلبشية )١٨٩٣(واكتشافات تل العمارنة 
w للمؤلف ديلمان 
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٢١٩ حرف الباء

، )١٠٩٤(شوريـة ، واآلثار الكلدانية واآل)١٩٠٣(ل بنيىن وبا: وله، )١٨٨٩(
، ومعجم آشوري إجنليزي، ودراسات فقه اللغات )١٩٠٥(وكتاب جمد امللـوك 

: ، وغريها من الدراسات الرصينة، وقد نشر له بعد وفاته)١٩١٦(السامية يف أملانية 
 .كتاب بابل وآشور

 .Butler, A.J - .ج.بتلر، أ
 .B.T.A تسزية إيفيتاريخ الشيخ أيب صاحل األرمين، ترمجة إىل اإلجنلي: آثاره 

Evetts وصنف ) ١٨٩٥أكسفورد ( فعلق بتلر احلواشي عليه ووضع الفهارس له
وكتب عن أصل ) ١٩٢٣أكسفورد (كتاباً يف فتح العرب مصر، نقالً عن الطربي 

 ).١٠ - ١٩٠٩صحيفة برلنجتون (قنديل اخلزف 
  Petis de la croix، f )١٧١٢ -١٦٥٣(ف . بيت دي الكروى

 وابن وحفيد والوا على الطريقة القدمية من حيث التوارث العلمي أب: هم ثالثة
 :بالقرىب، وخريهم

فرانسوا الذي درس يف القسطنطينية، وأوفده امللك يف رحالت عديدة إىل الشرق، 
مث خلف أباه يف أمانة سر امللك لويس الرابع عشر لترمجة اللغات الشرقية، فنشر 

 ةتاريخ سلطان وترجم هو). ١٧١٠باريس  (تاريخ جنكيز خان الذي خلفه له أبوه
 .)١٢ -١٧١٠(، وقصة ألف يوم ويوم )١٧٠٧(العجم 

  وترجم ابنه إسكندر من التركية إىل الفرنسية تاريخ تيمور لنك يف أربعة جملدات
ورسائل االنتقاد للحاج ). ١٧١٠باريس (، وقانون السلطان سليمان الثاين )١٧٢١(

 ).١٧٣٥(حممود أفندي 
  Beguinot، Francesco )١٩٥٣ -١٨٧٩(، فرنشيسكوجبوينوت

 .خترج يف املعهد الشرقي يف نابويل وعني أستاذاً فيه مث عميداً له
ونبذة عن ) ٢٤-٢٣-٢١-١٩١٦جملة الدراسات الشرقية (لغة الرببر : آثاره
جملة األرض واحلياة (ومناذج من علم النفس عند العرب والرببر ) ١٩١٨روما (الرببر 
 ٢٥-١٩٢٤، وجممع لنشاي ٢٣ - ١٩٢٢الشرق احلديث (والرببر ) ١٩٢٢، ١

) ١٩٣١، ومؤمتر اللغات واحلضارات اإلفريقية ١٩٢٨ومنوعات هنري ماسه 
) ١٩٢٦جملة أفريقيا (وسكان جبل نفوسه ) ١٩٢٦ميالنو (وشعب طرابلس  w
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 حرف الباء٢٢٠

ومتفرقات ) ١٩٢٦روما (ومسامهة إيطاليا يف دراسة اللغات احلية مبصر والسودان 
روما (وقواعد لغة نفوسة ) ١٩٣٠، ٣حوليات معهد نابويل الشرقي (بية وبربرية عر

يف كتاب مشاهد ومشاكل العامل اإلسالمي (ل إفريقيا اواإلسالم يف مش) ١٩٣١
والبعثة العلمية إىل فزان ) ١٩٣٤، ٤، ٢جملة الشرق (ودراسة اللغة الرببرية ) ومالي
) ١٩٣٤جملة أفريقيا ( والرببر يف ليبيا والعرب) ٣٤-١٩٣٣جملة طرابلس اجلغرافية (

حوليات املعهد (وعن ليبيا ) ١٩٣٥، ٣جملة الشرق (والكتابات الرببرية يف الصحراء 
، وجملة الدراسات ١٩٤٧، والشرق احلديث ٣٤-٣٠-٢٩-١٩٢٨الشرقي بنابويل 

املهدي : وله يف دائرة املعارف اإليطالية مقاالت عن) ١٩٥٣، وليبيا ١٩٤٩الشرقية 
  ويف دائرة املعارف،املرابطني، والبدو، والرببر وسريانيكا، وليبيا واملغرب إخلو

  .، وأيب سهل الفارس النافوسيةنفوس: اإلسالمية عن
  - .Budge، Sir Wallis، E.Aبدج، السري واليس 

 .من كبار علماء اآلثار املصرية
  اآلسيوية ، واإلمرباطورية)١٩٠٢(، واهلكسوس )١٩٠٢لندن (األهرام : آثاره

، واآلراء يف )١٩٠٢(، والنيل )١٩٠٢(، والبطالسة )١٩٠٢(، ورمسيس )١٩٠٢(
) ١٩١١(ومعجم اهلريوغليفية ) ١٩١٠(، وكتاب األموات )١٩٠٨(حياة اآلخرة 

، )١٩٢٩(، وبابل )١٩٢٦(واحلياة والتاريخ والدين واألدب عند قدماء املصريني 
 ).١٩٣٥(والنصرانية واإلسالم يف مصر ، والوثنية )١٩٣١(وأساطري بابل عن اخللق 

 .Pedersen، J(١٨٨٣املولود عام . (بدرسني، ج
وكان من قبل قد اهتم بالتوراة ) ١٩٠٢(التحق باجلامعة لدراسة علم الالهوت 

وكتب عنها فأحرز جائزة عن مقالة  ،اهتماماً جتاوز العربية إىل سائر اللغات السامية
، وكان قد نشر تواريخ باحلرف )١٩٠٨(شهادته استرعت إليه األنظار، فلما نال 

 من احملدثني يقصد العلماء املتخصصني بالدين اإلسالم) ١٩٠٦ليدن (الكويف 
، وأخذ )١٢ - ١٩٠٩( هرجر وجنه، وجولد زيهر -الغربيني مثل فيشري، وسنوك 

عليهم يف تلك السنوات مادة واسعة للكتاب الذي أعده رسالة لنيل الدكتوراه، وهو 
يف هذا الكتاب ) ١٩١٢(سم السامي والدواعي املتصلة به والقسم يف اإلسالم الق

w .مهد الطريق ملصنفاته اليت ألفها فيما بعد
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٢٢١ حرف الباء

وكانت طريقته أن جيرد نفسه من نظريات الغربيني احلديثة، وحياول أن يفهم 
 طبعة جديدة ١٩١٤وقد ظهرت يف عام . من داخلها وعلى أصوهلا بنفسه حقائقها

ألملانية توسع فيها كثرياً مبا أضافه إليها، واتبع الطريقة نفسها يف كتابه عن باللغة ا
) ١٩٢٠(إسرائيل، يف جملدين : حياة اإلسرائيليني األوىل الفكرية واالجتماعية بعنوان

 .وكان هذا حبثاً مل يسبقه أحد إليه عن كتاب العهد القدمي
لذي باشره فيشري يف  ساعد يف وضع املعجم العريب ا١٩٣٠ - ١٩١٣ومن سنة 

ويف عام . ليبزيج، وذلك بتهيئة شواهد عربية قدمية، وال سيما من الشعر اجلاهلي
ستكهومل ا( انتدبته جامعة كوبنهاجن حماضراً، فترجم القرآن إىل الدامنركية ١٩١٦
 سافر إىل الشرق األوسط إمتاماً لرحلته العلمية ١٩١٢ - ١٩٢٠، ويف سنة )١٩١٧

د، وباريس، رفيها مكتبات برلني، واألسكوريال، ولندن، وأكسفومن قبل اليت زار 
 ومكث - ولطاملا عاد إىل بعضها مرات استيفاء للبحث -وليدن، وروما، وليبزيج 

 .مبصر سبعة أشهر حيث اتصل بكل من له عالقة باحلياة اإلسالمية يف األزهر
ب عدة ويف طريق عودته عرج على فلسطني وسوريا ولبنان، وعند عودته كت

جزيرة العرب والوهابيون، والدليل على اليوم اآلخر يف : مقاالت عن مشاهداته، منها
، ومسي يف السنة نفسها أستاذاً )١٩٢١(القرآن، واألزهر باعتباره جامعة إسالمية 

وله الفضل األكرب يف تعليم الطلبة الدامنركيني . للغات الشرقية خلفاً ألستاذه بوهل
نما كان العلم مقصوراً على دراسة الشعر العريب القدمي وعلى تعليماً عصرياً، فبي

أدخل على منهاج اجلامعة دراسة املوضوعات اإلسالمية كالعقيدة والفقه والنحو 
وقد صنف كتاباً يف التصوف باللغة الدامنركية خصص فيه باباً . والفلسفة والصوفية
، وكتاباً آخر )١٩٢٣( ضمنه آراء وتفاصيل من مبتكراته يللتصوف اإلسالم

  منشؤه وضته، وقد تتبع فيه تاريخ التعاليم اإلسالمية وفلسفتها اإلسالم: بعنوان
، وكتاب الثقافة اإلسالمية، بني فيه بإجياز مجيع وجوه الثقافة اإلسالمية )١٩٢٤(

، وكان قد أعد )١٩٣٦(، وكتاباً بالدامنركية عن كتابة العربية )١٩٢٨(البارزة 
 .١٩٦٠، مث برمته ١٩٣٨ن طبقات الصوفية للسلمي، ظهر جزء منه للنشر كتاباً ع

وإىل جانب عنايته باإلسالم واللغة العربية مل يهمل حبوثه األخرى يف الثقافة، 
wفصنف كتاباً يف الريبة عند اليهود موازناً فيه بني حياة اليهود قدمياً وبني فلسفة احلياة 
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 حرف الباء٢٢٢

القدمي باجلزأين الثالث والرابع من واختتم حبوثه عن العهد ) ١٩٣١(عند العرب 
 كتابه إسرائيل، وقد عاجل فيهما النظريات األوىل يف األمور املقدسة واألمور اإلهلية 

)١٩٣٤.( 
أما دراساته فهي ال تقل أمهية عن كتبه فقد أنشأها بالدامنركية، واألملانية، 

 آيات رأس ، وشرح)دائرة املعارف اإلسالمية(املسجد : والفرنسية ومن أشهرها
الشمراء مبا كتبه عنها يف عدة مقاالت كانت فصل اخلطاب، ودراسة عن القرآن 

، ومالمح املدرسة التارخيية )١٩٢٢تكرمي براون (والصابئة ) ١٩١٤اإلسالم (
، والتصوف )١٩٣١تكرين سترستني (، والغزايل )١٩٢٩، ٣الثقافة اإلسالميـة (

ذكرى جولد زيهر ( يف اإلسالم ، والوعظ)١٩٣١اآلداب الشرقية  (ياإلسالم
، ومالحظات على )١٩٥٢عامل اإلسالم (، والوعظ يف النصرانية واإلسالم )١٩٤٨

، والتونسي أبو )١٩٥٧، ٣منوعات ماسينيون جـ (نص طبقات الصوفية للسلمي 
، ٢الدراسات املهداة إىل ليفي بروفنسال جـ(عثمان املغريب والتصوف الغريب 

١٩٦٢.( 
، ومجعية )١٩٠١ليبزيج، وهاله( يف اجلمعية الشرقية األملانية وقد انتخب عضواً

، واجلمعية )١٩٠٥أوبسالة (، ومجعية األلسن القدمية )١٩٠٤لندين (النقل والترمجة 
، )١٩١٢( ، واجلمعة األملانية للعلوم اإلسالمية)١٩٠٩برلني (الشرقية األملانية 

سسي اجلمعية الشرقية ، وهو أحد مؤ)١٩٢٠(وامع العلمي العريب بدمشق 
برلني (، وعضو امع العلمي الربوسي )١٩٢١(السويدية ورئيس هيئة أعماهلا 

 ).١٩٥٣كوبنهاجن ( وقد صنفت منوعات بامسه لتكرميه ،، وحيمل عدة أومسة)١٩٢٢
 .Pedersen، H - بدرسني، هـ

 ، واللغات السامية )١٩٠٦(دراسات عن اللغتني األرمنية والتركية : آثاره 
جملة اجلمعية ( ورسم الكتابات احلبشية يف مكتبة أوبسالة مع شرحها ،)١٩٠٧(

، وتعليق على الترمجة اليهودية الفارسية حلكم بنيامني بن )٥٣الشرقية األملانية، جملد 
، وجمموعة الكتابات اليهودية )٥٤املرجع السابق، جملد (بوجاقان من خباري 

، واستدراكات على املخطوطات )١٩٠٠(ـد واإليرانيـة يف مكتبيت أوبسالة، ولون
w هـ، وأمثلة على ٧٤١ إىل ٦٩٠العربية املتعلقة بتاريخ السالطني املماليك من 
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٢٢٣ حرف الباء

، )جملة الشمال، الباب الثالث(الكلمة العربية قعن أو قعر أو كعر، وصيغة املذكر 
 اليت ، وتقرير عن املخطوطات)جملة العامل الشرقي(واملعجم القدمي لأللسنة النوبية 
، ومطالعات يف مذهب إسالمي )جملة العامل الشرقي(خلفها تولربغ يف مكتبة أوبسالة 

، وترمجة )١٩١٠الذكرى املئوية الماري، بالرمو (باإلسبانية وأحرف عربية والتينية 
وكتابات باللغات السامية ) جملة العامل الشرقي(بعض فصول من القرآن باإلسبانية 

 .)١٩١٣أوبسالة (
 Pedro Chalmeta Gendron امليطة خندرونبدرو ش

 )١٩٥٩(، وحصل على الليسانس من مدريد ١/١/١٩٣٥ولد يف مدريد بتاريخ 
وعلى . دراسة حول برنامج ابن أيب الربيع: وعلى درجة املاجستري برسالة عنواا

) شرطة(دراسة حول حسبة : برسالة عنواا) ١٩٦٧(درجة الدكتوراه من مدريد 
 .ندلسالسوق يف األ

وعني مدرساً يف مدرسة األلسن بالقاهرة، ومديراً للمعهد اإلسباين العريب يف 
بغداد، ومعاوناً للمجلس األعلى لألحباث العلمية يف مدريد، ومدرساً لتاريخ اإلسالم 

ويعمل . واملؤسسات اإلسالمية يف جامعة مدريد، وفنياً باملعهد اإلسباين العريب للثقافة
خ اإلسالم واملؤسسات اإلسالمية جبامعة كومبلوتنس يف مدريد، اآلن مدرساً لتاري

 .وفنياً باملعهد اإلسباين العريب للثقافة
 ابن - ابن هاين - األندلس - أسني -أدب ": بروليرب"يف دائرة املعارف : آثاره
 الطربي - سيبويه - ريبريا - الرمضي - املعتمد - املقري - ابن اخلطيب -خلدون 

 . اجلاحظ-
 . أراغون إخل- قوميس - قشتالة -قرطاجنة :  دائرة املعارف اإلسالميةويف

 السقط -، وكتاب من أدب احلسبة )١٩٦٨أرابيكا، (مث برنامج ابن أيب الربيع 
، ومشاهبته )اللوائح(، وشخصية املعتصم من خالل القوانني )١٩٦٧األندلس (

احلسبة يف أفريقيا ، و)١٩٧٠جملة جامعة مدريد (للمحتسب اإلسباين اإلسالمي 
، ومن التاريخ اإلسالمي )١٩٧٠كراسات تونس ( دراسة مقارنة -واألندلس 
، والتاريخ اإلسباين يف )١٩٧٢جملة جامعة مدريد، (تأمالت وتوقعات : اإلسباين

w، ومشكلة اإلقطاع خارج أوربا )١٩٧٢ األندلس -أرابيكا (العصر الوسيط 
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 حرف الباء٢٢٤

مدريد (حماضر احللقة الثانية اإلسبانية التونسية  - مثال إسبانيا اإلسالمية -املسيحية 
، والتاريخ اخلالد )١٩٧٢جملة جامعة مدريد (، ورجل السوق يف األندلس )١٩٧٣

كراسات (متيازات العقارية يف األندلس ، واال)١٩٧٣ إسبانيا -خابار (والساخر 
 مؤمتر حماضر(، وعوامل تكوين األسعار يف اإلسالم بالعصر الوسيط )١٩٧٤التاريخ 

 .)١٩٧٤تاريخ املغرب تونس 
أعمال مؤمتر اإلسالم وغرب البحر (والتصادم بني النصارى وعبد الرمحن الثالث 

، وغرب البحر األبيض املتوسط يف الثلث األول من القرن )١٩٧٥األبيض املتوسط، 
، وحتديد االقتصاد )١٩٧٥جملة الدراسات الشرقية (العاشر يف نظر ابن حيان 

، وثالثون عاماً من التاريخ )١٩٧٥حولية تاريخ االقتصاد االجتماعي (اإلسالمي 
 / ٣٢٥، وخضوع سرقسطة من )١٩٧٥إسبانيا (املتقبس البن حيان : اإلسباين
إسبانيا (، وسيمانكس واألنضجة )١٩٧٦حولية تاريخ القانون اإلسباين  (٩٣٧
ملقتبس ، وحول موضوعية ا)١٩٧٦كمربيدج (وأسواق املدن اإلسالمية ) ١٩٧٦

 عوامل -، وحول التاريخ اإلسباين )١٩٧٦ بروفانس - آن -إيكس (البن حيان 
، وتطوير دراسات تاريخ األندلس يف إسبانيا )١٩٧٧(التشويه األيديولوجي والثقايف 

 .)١٩٧٣من حبوث املؤمتر الدويل للتاريخ، بغداد (
يف دراسة تاريخ  مسامهة -رجل السوق يف إسبانيا قدمياً وحديثاً : وله من الكتب

 دراسة نقدية للجزء اخلامس -، واملقتبس البن حيان )١٩٧٤مدريد (السوق 
 ).١٩٧٧مدريد (كوريانشى . باالشتراك مع األستاذ ف

دراسة نقدية ومكتبية عن مصادر التاريخ يف األندلس، ودراسة : ويعد اآلن
 .اقتصادية واجتماعية إلسبانيا اإلسالمية

 Pedro de Alcala - بدرودي الكاال
تعلم العربية وأتقن اخلطابة هبا، فأوفده رئيس أساقفة طليطلة فرنندو دي تالبريا 

 ).١٤٩٩(للتقريب بني املسلمني وبني النصارى يف مملكة غرناطة 
 باالستناد إىل معجم أسباين التيين ألنطونيو دي نربوه -معجم عريب قشتايل : آثاره

مقدمة يف اللهجة العربية العامية  ألف كلمة، مع ٢٢ اشتمل على -) ١٤٩٥(
، وقد أعاد ١٥٠٥غرناطة : ، مث نشرت املقدمة على حدة١٥٠٥غرناطة (بغرناطة  w
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٢٢٥ حرف الباء

، واملنهج )١٨٨٣، ونشر يف جوتنجني ١٨٠٥نشره بتحقيق الغزيري دي التورة 
السليم لتيسري تعليم اللغة العربية، وقد طواه على قواعد الصرف والنحو، وصلوات 

سبانية والعربية، وهو أول مصنف لقواعد العربية ية، واإلرشادات باألالقداس بالعرب
 ).١٨٠٥، مث أعيد طبعه ١٥٠٥(يف أوربا 
 Badwai، M.Mم .بدوي، م

مصري : ، وهو اليوم مزدوج اجلنسية١٠/٦/١٩٢٥ولد يف اإلسكندرية بتاريخ  
 .بريطاين

خترج يف جامعة و) ٤٢ - ١٩٣٧(تعلم يف مدرسة العباسية الثانوية، باإلسكندرية 
) ١٩٤٦(اإلسكندرية حيث حصل على الليسانس بدرجة شرف من املرتبة األوىل 

مث حصل ) ٥٤ - ١٩٤٧(وزميالً لألحباث ) ٤٧ - ١٩٤٦(وعني فيها حماضراً أول 
 والدكتوراه ) ١٩٥٠( الثاين -من جامعة لندن على الليسانس يف اللغة اإلجنليزية 

 ومساعد أستاذ للغة )٦٠ - ١٩٥٤(سكندرية وعني حماضراً يف جامعة اإل) ١٩٥٤(
 ).١٩٦٤منذ (اإلجنليزية 

ويف كلية . حماضر جامعة يف اللغة العربية احلديثة يف أكسفورد: ومن وظائفه
 أكسفورد وأستاذ زائر يف - أكسفورد، وكيل كلية القديس أنطوين-براستوز 

 دراسة احلضارة وقد أسهم يف مؤمترات وزارة الثقافة مبصر، وىف. جامعة الكويت
وألقى احملاضرات يف جامعات كمربيدج، ولندن، وليستر، . العربية احلديثة لليونسكو

 .كما حاضر أيضاً يف هارفارد وغريها
وىف ) ١٩٦١منذ (وهو عضو يف جلنة املراسلني اخلاصة بسرية شكسبري بواشنطن 
ومن ) ١٩٧١ منذ(هيئة رؤساء التحرير االستشارية لتاريخ كمربيدج لألدب العريب 

 ).١٩٧٠(مؤسسي صحيفة األدب العريب جبامعة ليدن اليت توىل رئاسة حتريرها 
وحيىي ) ١٩٧٢(ارتكاب القتل يف بغداد :  صالح عبد الصبور-ومن منشوراا 

 عام جدي : وميخائل نعيمة) ١٩٧٣(قنديل أم هاشم وقصص أخرى : حقي
 لسرية الكاتب بقلمه  الد الثالث - رحلة إىل فرنسا: وطه حسني) ١٩٧٤(
)١٩٧٦.( 

) ١٩٧٠(الشعر واإلبداع يف مصر احلديثة : خوري. منح م: ومن دراساته w
w
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 حرف الباء٢٢٦

) ١٩٧٣(الوزن الشعري املتغري، دراسة روايات جنيب حمفوظ : وساسون سوميخ
الروائع الشعرية : وفيسانت كانتارينو) ١٩٧٤(أربعة نقاد مصريني : وديفيد سيماح

 - ١٨٠٠ احلديث الشعر العريب: موريه. وس) ١٩٧٥(العربية يف العصر الذهيب 
 ).١٩٧٧(االجتاهات يف الشعر العريب احلديث : طانيوس. ك.وس) ١٩٧٦ (١٩٧٠
 :باللغة اإلجنليزية: آثاره

) ١٩٧٠دار نشر جامعة أكسفورد (مقتطفات أدبية من الشعر العريب احلديث 
ونقاد ) ١٩٧٣ليدن (وقنديل أم هاشم وقصص أخرى ليحىي حقي، ترمجة وتقدمياً 

ومقدمة نقدية للشعـر العريب ) ١٩٧٣دار نشر جامعة كمربيـدج (شكسبري 
الكتابة : يومسرحيتان لتوفيق احلكيم يف كتاب املنـزالو) ١٩٧٥(احلديـث 
 . املسرحيات، ومواقف وفروض يف نقد القرن الثامن عشر لشكسبري-العربية اليوم 

 يفو) ١٩٥٦اإلسكندرية (شعر العريب  ال-رسائل من لندن : وباللغة العربية
ودراسات يف ) ١٩٥٨القاهرة ( دراسة الناقد والفيلسوف -كولريدج : القاهرة

والشعر ) ١٩٦٠( نقالً عن سندر -واحلياة والشاعر ) ١٩٦٠(الشعر واملسرح 
 نقالً عن -ومبادئ النقد األديب ) ١٩٦٣( نقالً عن سارستروند هاملتون -والتأمل 

وامللك ) ١٩٦٩بريوت (وخمتارات من الشعر العريب احلديث ) ١٩٦٣( ريتشارد .م
 .)١٩٧٦الكويت ( ترمجة عن شكسبري -

 -جملة كلية اآلداب (وليام ويدثورت كفنان واع : ومن مقاالته باللغة اإلجنليزية
ودراسة ) ١٩٥٨، ١٢(وتناقض ريشارد الثالث ) ١٩٥٨، ١١جامعة اإلسكندرية، 

والنقد األول ملسرحيات ) ١٩٥٩رة باللغة اإلجنليزية دراسات القاه(نقد شكسبري 
، ٢الد العاشر رقم ( مقاالت يف النقد جبامعة أكسفورد -شكسبري لكولريدج 

دراسات (واللطف يف التعبري واللف حول املوضوع يف مسرحية ماكبث ) ١٩٦٠
 ومراجعة شكسبري ووردة احلب بقلم فايفيان) ١٩٦٠القاهرة باللغة اإلجنليزية 

والقصص ) ١٩٦١ سنة ٣الفصول لشكسبري، واشنطن الد الثاين عشر رقم (
 - ٦١دراسات القاهرة باللغة اإلجنليزية (الرمزية األخالقية يف مسرحيات شكسبري 

١٩٦٢(. 
) ٦٥ - ٦٤دراسات القاهرة باللغة اإلجنليزية (شكسبري والعرب : ومما له يف النقد w
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٢٢٧ حرف الباء

، ٢٠، رقم ١٥جملة أكسفورد (األدب  مقاالت عن طبيعة -واللحظة احلرجة 
) ١٩٦٥، ٢١جملة أكسفورد ( تارخيهم ومستقبلهم -العرب : وجاك بريك) ١٩٦٥

س اليف . ب-مذكرات عن بعض األشخاص اخللفية : وهربرت هووارث
) ١٩٦٥ - ٣الد السادس رقم (البزرا باوندز كيتسنجون : وباتريكس هاتشيج

) ٨/٩/١٩٦٧تريبون (تصنيف جونسون دافيد والقصص القصرية العربية احلديثة، 
، ٤، رقم ١٢ باألملانية -عامل اإلسالم (والبارودي رائد إحياء الشعر العريب احلديث 

صحيفة األدب ( الفكر اإلسالمي ما بني الشرق والغرب -وقنديل أم هاشم ) ١٩٦٩
الد (ث اإلسالم يف األدب املصري احلدي) ١٩٧٠ جبامعة ليدن الد األول -العريب 
واإلحالة ) ١٩٧١الد الثاين (واهلالل، حتليل نقدي لقصيدة شوقي ) ١٩٧١الثاين، 

وممثلو الكتاب يف األدب ) ١٩٧٢فة تاريخ العامل يصح(يف األدب العريب املعاصر 
 الشرق :جونز - يف كتاب ديرك هوب وود، وديانا جرميود-العريب احلديث 

لتقليد والثورة يف الشعر العريب احلديث، وا) ١٩٧٢سويسرا (األوسط واإلسالم 
صحيفة األدب العريب، الد (واملازين الروائي ) ١٩٧١فيسبادن (تأليف فون جرنيوم 

ومقاالت قصرية يف دائرة معارف كساسليز لألدب العاملي عن عدد ) ١٩٧٣الرابع 
 وترمجات من الشعر العريب) ١٩٧٣(من الشعراء العرب املعاصرين وكتاب النثر 

 نقد - يواملعر) الدات األول والثاين والرابع من صحيفة األدب العريب(احلديث 
 "حياة حممد" -وأنطوين وبسيلس ) ١٩٧٣الد الرابع  (يتطبيقي لقصيدة املعر
، اجلزء ١حياة حممد، دراسة نقدية للجمعية امللكية اآلسيوية، (حملمد حسني هيكل 

أريز، : دب العريب احلديث للناشرين يف األ-، وشكري الشاعر )١٩٧٣األول 
 الد -صحيفة األدب العريب (والتيجاين الشاعر السوداين ) ١٩٧٥وفيليب ويلتز 

 تصنيف -واحملسنات اللفظية يف الشعر العريب يف العصر الوسيط ) ١٩٧٥الرابع 
) الصحيفة العاملية لدراسات الشرق األوسط(وترمجة منح خوري ومحيد اجلار 

 ).دراسات الشرق األوسط(حياة الفلسطيين تأليف ستيفان وايلد : اينوغسان كنف
ني العريب والغريب نشرات يف االت ـوله باللغة العربية مقاالت متعددة عن األدب

واحلوار ) لندن(وأصوات ) القاهرة(والة ) القاهرة(األدب : الدورية من أمثال
w ).بريوت(
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 حرف الباء٢٢٨

 
  - .Bratianu، G.I براتياىن، ج

، ومالحظات بايسونل عام )١٩٢٩باريس (جتارة جنوى يف البحر األسود : رهآثا
، )١٩٢٩الكمجلة التارخيية ( على تنفيذ معاهدة كونتشوك كاينارجي ١٧٧٧

 ،)١٩٣١و١٩٢٩بيزانسيون (ومتوين القسطنطينية يف العهدين البيزنطي والعثماين 
وحول ). ١٩٣٥انداكوفمعد ك(واملالبس الشرقية القدمية يف أواخر العصر الوسيط 

  ).٢٢،١٩٤٥جملة جنوب شرقي أوربا (صليبية نقوال الرابع  مشروع
  - .Bravmann M برافمان، م

 .من أعضاء املعهد الفرنسي بالقاهرة، وأساتذة اللغات الشرقية يف الواليات املتحدة
، ودراسات عن اللغات السامية )١٩١٤برسالو (علم الصوتية العربية : آثاره

، ٣٤ - ١٩٣٣، وجملة الدراسات السامية ٣٥ - ١٩٢٣ية اللغوية بباريس اجلمع(
، واللهجة )٥٣ - ٤٠ - ١٩٣٩، والشرقيات ١٩٣٨وصحيفة الشرق األدىن 

 وليدن ١٩٥١ميزيون (، واحلياة الروحية يف اإلسالم )١٩٣٤إسالميكا (العربية 
ة ، وصيغ)١٩٤٣برسالو (، وترمجة أسباب حدوث احلروف البن سينا )١٩٧٢

، والعصر اإلسالمي )٥٢ - ١٩٥١جملة الفصول اليهودية (والعربية  األمر بالعربية
املعهد الفرنسي (، وأحباث عن اللغة العربية والنحو املقارن )١٩٥١ميزيون (األول 

، ٣٦ و ٣٥ و ١٩٥٨، ٣٣اإلسالم (وحول األدب العريب ) ١٩٥٣يف القاهرة 
، واتمع )١٩٦٠، ٧أرابيكا  (، واللهجات احلديثة يف اللغة العربية)١٩٦٠

، ٨١صحيفة اجلمعية األمريكية الشرقية (، واللغات السامية )١٩٦٢، ٣٨(اإلسالمي 
١٩٦١.( 

، ٣٧اإلسالم (، والوزير )١٩٦٢تكرمي نيومان ( األعتم :ومن املفردات العربية
، )١٩٦٦، ١٣أربيكا (، واجلزية )١٩٦٥، ٤٢(، وأنساب األشراف )١٩٦١

، ٨٢موزيون (ومقارنة بني اللغات السامية  ،)١٥،١٩٦٨( سالميةواحملفوظات اإل
، والدراسات ١٩٧٤، ٨٧ و١٩٧٢، ٨٥ و١٩٧١، ٨٤، ١٩٧٠، ٨٣، ١٩٦٩

، ١٩٧١، ٣٤ ونشرة مدرسة الدراسات الشرقية واإلفريقية ١٩٧٠، ١٥السامية 
w .)١٩٧٥، ٨٨موزيون (، وحممد )١٩٧١، ١٨وأرابيكا 
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٢٢٩ حرف الباء

 
  - .Prendergast، W.J ج.براندرجاست، و

 ).١٩١٨، لندن ١٩١٣مدارس (نشر مقامات اهلمذاين، متناً وترمجة : آثاره
  - .Browne، Nبراون، نورمان 

 بنسيلفانيا، ورئيس الوفد األمريكي ةجامع آسيا ىف) جنوب(رئيس قسم دراسات 
 ).١٩٦٣(إىل مؤمتر املستشرقني يف نيودهلي )  عضوا١٥٠ً(

رون موسى بن عزرا والشعراء السي ابن همقارنة بني الشاعر األند: آثاره
والعرب، وتأثري الشعر العريب يف ا لشعر العربي يف القرون الوسطى، ونشر اجلزء 
اخلامس من أنساب األشراف للبالذري، وخمطوطاً عربياً عن األعشاب الطبية، والبن 

، وترمجة  ااز واحلقيقةىنرون موسى بن عزرا احملاضرة واملذاكرة، واحلديقة يف معاه
، )١٩٢٢صحيفة اجلمعية األمريكية الشرقية (مقارنة للباب السادس من كليلة ودمنة 

، وصحيفة مجعية ١٩٣٧الفن اإلسالمي (وزخرفة املخطوطات اهلندية والفارسية 
صحيفة اجلمعية األمريكية (، وتطوير الكتابة العربية )١٩٤٨الفن الشرقية اهلندية 

 .)١٩٥٣الشرقية 
 Browne، E.G.)١٩٢٦ - ١٨٦٢(رد جرانفيل براون، إدواد

 وغادرها يف السادسة - مدرسة األثرياء -من أسرة عريقة بدأ دراسته يف إيتون  
 - ١٨٧٧احلرب الروسية العثمانية (عشرة من عمره لالنضمام إىل اجليش العثماين 

، وأخذ يتعلم التركية، إال أن احلرب وضعت أوزارها قبل متكنه من إدراج امسه) ٧٨
وأخذ العربية على باملر، وتعلم ) ١٨٧٩(فدرس الطب يف كلية مبربوك يف كمربيدج 

بعد حصوله على ) ١٨٨٢(ستانة ألالفارسية يف أثناء العطالت الدراسية، وقصد ا
شهادة الطب، مث رجع إىل كمربيدج وتعلم اللغات الشرقية وحصل على مرتبة 

 ىالث سنوات يف مستشفوزاول الطب ث )١٨٨٤(الشرف يف اللغات اهلندية 
وعند رجوعه عني ) ١٨٨٧(مث انتدب أستاذاً للطب يف إيران . القديس برتلمي

مث خلف ريو يف كرسي العربية بكمربيدج، . حماضراً أول لغة الفارسية يف كمربيدج
وكان يستقدم عرباً إىل فصله يف اجلامعة ليوقف اإلجنليز ) ٢٦ - ١٩٠٢(حىت وفاته 

w املخاطبة، مبختلف اللهجات، كما كان يقيم املآدب لطالبه من طالبه على أساليب
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 حرف الباء٢٣٠

وقد اشتهر جبمعه بني الطب والعلوم . من العرب للتعرف بزمالئهم وأساتذم
الطبيعة، وبني العربية والفارسية، واطالعه على اإلسالم، وبدفاعه عن العرب والفرس 

شريونه، ولطاملا صنف يف دفاعاً خملصاً، وكان مؤسسو الدولة الدستورية يف إيران يست
دستورهم وواضعيه وأعماهلم، ومل يقتصر على الكتب بل كان يدافع عنهم يف 

ومن حسناته اقتراحه على والدة املرحوم املستشرق إلياس جون . الصحافة والسياسة
جيب تأليف جلنة جيب التذكارية، وقد انتخبته اللجنة رئيساً هلا، فعمد مع نفر من 

فاختاروا بعض أمهات الكتب اإلسالمية وأخذوا يف حتقيقها زمالئه وتالميذه 
. ، وامع العلمي العريب يف دمشقوقد انتخب عضواً يف امع الربيطاين. ونشرها

 -ثالثة أساتذة يف الدراسات اإلسالمية : وكتبت جملة العامل اإلسالمي حتت عنوان
وملا بلغ الستني ). ١٩١٠( هرجروجنه، وإدوارد براون -مارتن هارمتان، وسنوك 

أُهدى إليه كتاب، اشترك يف تأليفه ثالثة وأربعون عاملاً، من إحدى عشرة دولة، ضم 
ما عقدوه من طريف املباحث، وأضيفت إليه قصائد قرضها شعراء إيران، وأمسوه 

 .)١٩٢٢كمربيدج (نامه 
 ].١٩٢٧ترمجته بقلم بابنجر يف اإلسالم [

 ١٨٨٧يف إيران من ) ١٨٩١كمربيدج (دي مقالة شخص سياح لعباس أفن: آثاره
وتاريخ جديد ) ١٩٥٠، والطبعة الرابعة ١٨٩٣لندن ( صفحة ٦٥٠، يف ٨٨إىل 

وفهرس املخطوطات ) ١٨٩٣كمربيدج ( صفحة ٥٣٨ملريزا حسني مهداين، يف 
وفهرس ) ١٨٩٦كمربيدج ( صفحة ٣٧١الفارسية جبامعة كمربيدج، يف 

) ١٩٠٠كمربيدج ( صفحة ٤٤٠دج، يف املخطوطات اإلسالمية يف جامعة كمربي
 ووضع - ١٩٢٢كمربيدج (وذيل فهرس املخطوطات اإلسالمية جبامعة كمربيدج 

كمربيدج (فهرس املخطوطات اليت مجعها براون ووقفها على املكتبة : نيكولسن
جملة اجلمعية امللكية اآلسيوية (وجهار مقالة لنظامي عروض مسرقندي ) ١٩٣٦
، وبترمجة ١٩٠٠، لندن ٦أحباث اجلمعية اآلسيوية، الد ، وأعيد طبعها يف ١٨٩٩

) ١٩٢١ من منشورات جلنة جيب التذكارية، كمربيدج ٢، جـ١١منقحة يف الد 
وتذكرة الشعراء لدولتشاه ) ١٩٠٠لندن (واية األرب يف أخبار الفرس والعرب 

اهيه كتاب وتاريخ األدب الفارسي، يف أربعة جملدات، ال يض) ١٩٠١ ليدن -لندن ( w
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٢٣١ حرف الباء

استقصاء وإحاطة وأسلوباً، فعد أمتع كتاب ومرجعاً باإلجنليزية، وفيه فصل كبري عن 
وخمتصر ) ١٩٢٩، والطبعة السابعة ١٩٠٣كمربيدج (تاريخ أدب املسلمني يف إيران 

ونشر جماميع عن شعراء الفرس . واالنقالب الفارسي. حوادث الفرس األخرية
فات البهائية ومقاصد دعاا وسري مشاهريها، وخراسان والسالجقة وأصفهان ومؤل
 ليدن -لندن (ولب األلباب حملمد عويف . وما آل إليه أمرها، فأصبح حجة فيها

وتتمة ) ١٩٠٥ ليدن -لندن (وترمجة تاريخ طربستان البن اسفنديار ) ٦ - ١٩٠٣
 خمتصر -وخمتار التاريخ حلمد اهللا مستويف ) ١٩٠٨كمربيدج (قانون أساسي 

) ١٣ - ١٩١٠، لندن، طبعة ليدن ١٤جلنة جيب التذكارية، جملد (ليزية باإلجن
لندن (وأشعار فارسية ) ١٩١٤كمربيدج (والصحافة والشعر يف إيران احلديثة 

تاريخ الطب العريب : وترجم إىل اإلجنليزية مؤلفات طب عربية بعنوان) ١٩٢٧
يه وإضافات إليه،  وقد نقله رينو إىل الفرنسية مع تعليقات عل- ١٩٢١كمربيدج (

غري ) ١٩١٠ ليدن -لندن(ونقطة الكاف يف تاريخ الباب وأصحابه ) ١٩٣٣باريس 
 سعدي سلمان يمسعود: عشرين مقالة نشرها يف جملة اجلمعية امللكية اآلسيوية منها

واقتراح إلمتام ) ١٩٠٧(والبختاشيـة ) ١٩٠٦(ملريزا حممد عبد الوهاب القزويين 
وجمموعة املخطوطات الفارسية ) ١٩٠٨(د الدين فضل اهللا نشر جامع التواريخ لرشي

) ١٩٢١(وخمطوط عن األسرة الصفوية ) ١٩١٧(للسري ألربت هوتوم شنلدر 
: ويف غريها) ١٩٢٤ذيل الة (وجتارب سلف الفارسي، نقالً عن كتاب الفخري 

 ).١٩٢٦إسالميكا (وجالل الدين رومي ) ١٩١٥موزيون (احململ 
  .Brown، G )١٩٢٦ - ١٨٦٢(براون، جاردنر 

وأفغانستان ) ١٩١٨صحيفة مجعية تاريخ األقاليم املتحدة (حممد بن طغلق : آثاره
 ).١٩٤١جملة اجلغرافيا اإلسكتلندية (

 .Brown، R - براون، ر
من أقدم  مراجع عن املغرب: اشترك مع باليفر يف تصنيف تاريخ بعنوان: آثاره

فريقي، إلوترجم وصف أفريقيا لليون ا) ١٨٩٣لندن  (١٨٩١األزمنة إىل آخر سنة 
 ).١٦٠٠ وكان يوري قد ترمجه يف لندن ١٨٩٦لندن ( أجزاء ٣مع شروح كثرية، يف 

Perowne، S.H.  w )١٩٠١املولود عام (براون، ستيوارت هنري 
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 حرف الباء٢٣٢

ومساعد ) ١٩٣٠(وعني مساعداً يف قسم فلسطني . خترج يف جامعة كمربيدج
ومنظماً ) ٣٧ - ١٩٣٤( دائرة مالطة ومساعداً يف) ٣٤ - ١٩٣٢(مفوض عام 

 ١٩٣٩( وضابط استعالمات يف عدن) ١٩٣٨(للربامج العربية يف اإلذاعة الربيطانية 
 ومستشاراً شرقياً فيها ) ٤٤ - ١٩٤١(ويف السفارة الربيطانية ببغداد ) ٤١ -
 ويف وزارة الداخلية ) ٥٠ - ١٩٤٧(ويف قسم املستعمرات ) ٤٧ - ١٩٤٤(
وملا أحيل على التقاعد ) ١٩٥١(لشئون العربية يف هيئة األمم ول) ٥١ - ١٩٥٠(

وكان قد تزوج من فريا ) ٥٦ -١٩٥٢(عمـل يف منظمة الالجئني الفلسطينيني 
 .)١٩٥١(واكتشتف إزيريس ) ١٩٤٦(ستارك 
واهلريودويون املتأخرون ) ١٩٥٦(وهريودوس الكبري ) ١٩٥٤(الواحد باق : آثاره

  ٣١٣ إىل ١٨٠قياصرة والقديسون من عام وال) ١٩٥٩(وأدريان ) ١٩٥٨(
)١٩٦٢.( 

 .Browne، L.E - إي. براون، ل
والبطريرك تيموتاوس ) ١٩٢٩(الدين يف تركيا : يف العامل اإلسالمي: آثاره

إدراك الوحدة يف  :وىف غريها) ١٩٣٤(وانتشار اإلسالم ) ١٩٣١(واخلليفة املهدي 
 ).١٩٥١الثقافة اإلسالمية (اإلسالم والعلم احلديث 

 .Praetorius، Fr )١٩٢٧ - ١٨٤٧. (برايتوريوس، ف
 ١٨٦٥(ولد يف برلني، ومال من حداثة سنه إىل اللغات الشرقية، فتعلمها يف برلني 

، مث رجع إىل برلني وأخذها عن فتشتني، ونال )١٧٦٨(ويف ليبزيج ) ٦٧ -
ستاذاً هلا ، وعني أ)١٨٧٣(، واألستاذية من برلني )١٨٧٠(الدكتوراه فيها من هاله 

، مث خلف فرانكيل يف )١٨٨٣(، ويف هاله )١٨٨٠(، ويف برسالو )١٨٧٤(فيها 
 .برسالو، وقد اشتهر بفقه اللغة احلبشية والنقوش الكتابية

منطقة مملكة ) التيجر(، وقواعد لغة )١٨٦٩ليبزيج (كتاب الرسائل احلبشية : آثاره
، ومعرفة تاريخ الثقافة يف ، ودراسة اللغات الشرقية)١٨٧٣( صفحة ٣٧٣احلبشة يف 

، واللغة )٧٤ - ١٨٧٢(الشرق، ولتفسري الكتابة األمهرية يف ثالثة كراسات 
، وأصل )١٨٨٦(، وقواعد اللغة احلبشية )١٨٧٩هاله ( صفحة ٥٢٥األمهرية يف 

w .)١٩٠٩برلني (الكتابة الكنعانية 
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٢٣٣ حرف الباء

، )١٨٧٠(ي األسلوب احلبش: ومن دراساته احلبشية يف الة الشرقية األملانية
، )١٨٧٣(، والنقوش الكتابية )١٨٧٣(واالعتقاد باخللود وتكرمي القديسني 

 وعن اللغة العربية مثانية مؤلفات نشرها يف سنوات ). ١٨٧٤(ومفردات آشورية 
  ١٩٢٤ و ١٩٢٢ و ١٩١٨ و ١٩٠١ و ١٩٠١ و ١٩٠٠ و ١٨٩٩ و ١٨٩٧(
 .)١٩٢٦ و

 Price، David - برايس، دافيد
 .رائد يف اجليش

 ).١٨٢٤(ثقة وتاريخ اجلزيرة العربية قبل اإلسالم ومصادر الطربي امل: آثاره
  - .Brecherd، Wبرتشرد، وود 

 .قنصل إجنلترا يف تونس
اإلسكندرية (اجللية يف موافقة الشريعة اإلسالمية لقواعد اإلنسانية  الدلة: آثاره
 .)١٨٧٨(واإلسالم واإلصالح ) ١٨٧٨
  Bertels، E.E )١٩٥٧ -١٨٩٠(برتلس 

 .من أساتذة الكلية الشرقية يف موسكو، وأعضاء امع العلمي العريب يف دمشق
 وصف خمطوطات جمموعة باسيليفسكي اليت اقتناها: يف تقارير جممع العلوم: آثاره
، ووصف جمموعة خمطوطات فارسية يف املتحف )١٩٢٤(اآلسيوي عام  املتحف

، وخمطوط جديد )١٩٢٦ (، وتشخيص األشهر يف اإلسالم)١٩٢٦(اآلسيوي 
خمطوط تفسري : ، ويف نشرة جممع العلوم)١٩٢٨(لتحفة األحباب يف مسر قند 

، وعني )١٩٢٧(، وقصة الشيخ وبنت امللك )١٩٢٧(السلمي يف املكتبة العامة 
، وجمموعة وثائق اقتصادية، )١٩٣٨(، وابن سينا واألدب الفارسي )١٩٢٩(القضاة 

ة يف إيران ـوالصوفي) ١٩٢٥(احلور : إسالميكا ويف ،ومن حمفوظات شيوخ خبارى
) ١٩٢٩، ٣إيران، (نور العلوم، سرية الشيخ أيب احلرقاين : ، ويف غريها)١٩٢٧(

، والصحافة يف )١٩٣٠حوليات املعهد الشرقي (ودراسة عن الشعر العريب للفضويل 
 ، وأدب شعوب آسيا الوسطى من أقدم العصور)١٩٣٤املكتبة الشرقية (أفغانستان 

، وجمموعة املخطوطات الشرقية يف )١٩٣٩العامل اجلديد (حىت القرن اخلامس عشر 
w ).١٩٢٥الكتاب السوفييت (جممع العلوم األوزبكية 
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 حرف الباء٢٣٤

، وترمجة فالميري الكسندروفيتش )١٩٥٥األحباث الشرقية (وفقه اللغة العربية 
موسكو (، ومقدمة لكتاب كليلة ودمنة )١٩٥٦ (١٩٥٦ - ١٨٧٦جورد ليفسكي 

، وأسلوب طبع اآلثار األدبية يف الشرق )١٩٥٧موسكو (، ولطوق احلمامة )١٩٥٧
ااميع الفلسطينية (، وثقافة مهدان )١٩٥٨األحباث الشرقية (األدىن طبعاً نقدياً 

قاموس نامة، كما ترجم سفر نامة : ، وعدة مباحث عن تركيا وإيران منها)١٩٦٠
 .)١٩٣٣ليننجراد (لناصر خسرو 

  .Berthelot، M )١٩٠٧ -١٨٢٧. (برتلو،مم
عضو جممع العلوم ومن كبار الكيماويني العامليني، وقد وضع أسس البحث العلمي 

ا خرافات العصر الوسيطاحلديث، مستبعد.  
كتاب تاريخ العلوم، الكيمياء يف القرون الوسطى، يف ثالثة جملدات؛ وفيه : آثاره

البن ) الفهرست(العاشر من كتاب والد الثالث ترمجة القسم  الكثري عن العرب،
  ).١٨٩٣باريس (الندمي 

 Burton،Sir Richard)١٨٩٠ - ١٨٢١(برتون، السري ريتشارد 
ولد يف هرتفورد شاير، ألب ضابط يف اجليش الربيطاين، وبدأ دراسة اللغة العربية 

مت مث التحق باجليش الربيطاين يف اهلند، حيث أ. يف أكسفورد، واهلندوستانية يف لندن
 زار القاهرة ١٨٥٣ويف عام . دراستهما وتعلم الفارسية على أساتذة مسلمني

مث عاد إىل إجنلترا ومنها قصد . والسويس واستقل سفينة احلج إىل ينبع واملدينة ومكة
إىل جماهل أفريقيا الشرقية واحلبشة متنكراً بزي تاجر عريب فأصابته حربة يف فكه 

حل بعدمها إىل أواسط أفريقيا وغرهبا، واكتشف وأقام سنتني يف تركيا ر. األسفل
) ١٨٦٩(وعني قنصالً يف الربازيل، مث نقل إىل دمشق ) ١٨٥٨(حبرية تنجانيقا 

فقصدها مع زوجته بصحبة إدوارد باملر، مث عاد إىل مصر وقام مبسح جيولوجي 
فاستقر فيها حىت ) ١٨٧١(مث اختري قنصالً يف ترييستا . ألراض مل متسح من قبل

 .اتهوف
 ].١٩٢١ترمجته، بقلم سايس، يف صحيفة اجلغرافيا، [

) ٩٣ - ١٨٧٠(ثالثة كتب عند اهلند، واحلكمة، نقالً عن السنسكريتية : آثاره
wواحلج إىل مكة واملدينة، وهو من أوثق ) ١٩٢٨الطبعة األخرية (وغلستان لسعدي 
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٢٣٥ حرف الباء

ة ألف وترمج) ١٩١٣ و ١٨٩٣ و ١٨٥٣لندن (املراجع عند الغربيني، يف جزأين 
ليلة وليلة ترمجة فريدة يف مطابقتها لألصل مطابقة شديدة تغامز عليه من أجلها 

، مث نشر ديردن طبعة ثانية يف ٨٨ - ١٨٨٥لندن ( جملداً ١٦كتاب عصره، يف 
فريقيا إوخطوات يف أفريقيا الشرقية، والتطواف ب) ١٩٥٣ صفحة، لندن ٣٥٦

وهو . اطق البحريات يف أواسط أفريقياالغربية، وسوريا غري املكتشفة، وزجنبار، ومن
وكان قد حاول مع ) ١٩٦١الطبعة احلديثة (من خري املراجع يف الدراسات اإلفريقية 

 .)١٨٦٦جملة أدنربا (غريه ترمجة القرآن بالسجع الشعري 
 .Van den L.W.E)١٩٢٧ - ١٨٤٥(دن . و. برج، ل

 .وموظفاً) ١٨٨٧(ولد يف هارمل، وكان صحفياً وأستاذاً 
باتافيا (وضع فهرس املخطوطات العربية يف مكتبة مجعية الفنون يف باتافيا : ثارهآ

، ونشر منهاج الطالبني حمليي الدين النواوي متناً وترمجة فرنسية، يف ثالثة )١٨٧٣
، وفتح القريب أليب عبد اهللا الغزى متناً وترمجة فرنسية )٨٤ - ١٨٨٢باتافيا (أجزاء 

 ).٩٥ - ١٨٩٤ليدن (
 .Bergstrasser، G )١٩٣٣ - ١٨٨٦. (رجشتراسر، جب

بدأ دروسه يف مدرسة بالون من أعمال زكسن بأملانيا، مث التحـق جبامعة 
، حيث تلقى الفلسفة واللغات السامية على أوجيست فيشر، )١٩٠٤(ليبزيـج 

 وبعد نيله الليسانس علم يف املدارس الثانوية، مث نال الدكتوراه من جامعة ليبزيج 
، ورحل )١٩١٢(، وشهادة األستاذية يف اللغات السامية والعلوم اإلسالمية )١٩١١(

 ويف أوائل ،إىل تركيا وفلسطني، ودرس هلجاا العامية، ومر مبصر يف طريقه إىل أملانيا
احلرب الكربى انتدب للتدريس يف جامعة اآلستانة مث درس اللغات السامية والعلوم 

ج، وبرسالو، وهايدلربج، وميونيخ؛ وتوىل حترير اإلسالمية يف جامعات كوجنسري
 الة األملانية للدراسات السامية، مث قدم مصر أستاذاً زائراً وألقى يف جامعتها 

سلسلة حماضرات يف تطور النحو يف اللغة العربية، وحماضرات يف ) ٣٣ - ١٩٣١(
ليل أعدها للنشر الدكتوران محدي البكري، وخ(قواعد نشر النصوص العربية 

، ويف القاهرة استمع )عساكر، ومها من تالميذه الذين ألقيت عليهم هذه احملاضرات
w وقد أنشأ ،إىل القرآن الكرمي من قارئ مشهور، فذهب إليه ودون أنغامه بالنوتة
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 حرف الباء٢٣٦

للقرآن متحفاً يف ميونيخ من بعده الدكتور بريتسل، وقصد األلب، وسقط عن أحد 
 .جباله سقطة أودت حبياته

 ].١٩٣٧ بقلم جوتشالك، يف اإلسالم، ترمجته،[
 ١٩١١ليبزيج (حروف النفي يف القرآن، وهي أطروحته يف الدكتوراه : آثاره

، ومعجم قراء القرآن وترامجهم، وهـو رسالته )١٩١٤والطبعة الثامنة بتوسع 
ليبزيج (، وما مل ينشر من الترمجات العربية ألبقراط وجالينوس )١٩١٢(لألستاذيـة 

حنني بن إسحق وتالميذه : وسع فيها وعلق عليها وذيلها ونشرها بعنوان، مث ت١٩١٣
، وكتاب األسابيع )١٩١٤ليبزيج (وترمجتهم الكتب من اليونانية إىل العربية 

، واللهجات العربية العامية يف سوريا وفلسطني معتمداً على )١٩١٤(ألبقـراط 
، ونصوص باللهجة )١٩١٥اجلمعية األملانية للدراسات الفلسطينية (مواد سوسني 

 ، والكتابة الكوفية )١٩٢١(، ومعجم تلك اللهجة )١٩١٥(اآلرامية احلديثة ملعوال 
، )١٩٢٤الدراسات السامية (، وياقوت )١٩٢٣اإلسالم (، والرياضيات )١٩١٩(

 وراجع كتاب قواعد اللغة العربية املعروف جليزينيوس يف طبعته التاسعة والعشرين 
، ورسالة )١٩٢٤هانوفر (جة الدمشقية بنصوصها النثرية ، والله)٢٩ - ١٩١٨(

، وحنني بن )١٩٢٥ليبزيج ( متناً وترمجة أملانية ، بن حيىييحنني بن إسحق إىل عل
، ومواد جديدة حول كتاب حنني بن إسحق عن )١٩٣٢ليدن (إسحق ومدرسته 

 قل ، والع)١٩١٣(األصوات : وله يف اللغة العربية). ١٩٣٣ليبزيج (جالينوس 
، مث اجته إىل تاريخ الفقه اإلسالمي، )١٩٢٨(، واملدخل إىل اللغات السامية )١٩٢٦(

: ، ودراسات عنه يف جملة اإلسالم بعنوان)١٩٢٩(فنشر تاريخ قراءات القرآن 
ابتكارات وخلق تفكري للفقه يف اإلسالم، وتناول أساليب البحوث الفقهية يف جملة 

 .)فاتهوقد نشر له بعد و(الفن اإلسالمي 
، )٧٧، ١إسالميكا (ونشر كتاب الالمات أليب احلسن القزويين اهلمذاين الرازي 

، وعاون على نشر )٨٩، ٢الدراسات السامية (اللغة أليب منصور األزهري  وذيب
إسالميكا (قواعد العربية ألمحد بن فارس : طبقات القراء البن اجلوزي، ومن مباحثه

، )١٩٣٢ و ١٩٢٦، وإسالميكا ١٩٢٥م اإلسال(، والفقه اإلسالمي )١٩٢٥
w، وترمجة كتاب ١٩٢٦إسالميكا (والقرآن ) ١٩٢٦اآلداب الشرقية (وتاريخ دمشق 
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٢٣٧ حرف الباء

 ١٩٣٣، ١٩٣٢الدراسات السامية (، ورمضان يف القاهرة )١٩٣١اإلسالم (إقليدس 
منشورات  (ين، وحقق القراءات الشاذة يف كتاب احملتسب البن ج)١٩٣٤و 

 ، وغاية النهاية يف طبقات البن اجلزري يف جزأين )١٩٣٣املعجـم البافاري 
: ، ومبعاونة بريتسل)١٩٣٣ميونيخ (، واألصوات يف هلجة أهل معلوال )١٩٣٢(

، )٣٥، ١٩٣٣، ٧املكتبة اإلسالمية، جملد (كتاب خمتصر شواذ القراءات البن خالويه 
ن األول والثاين واجلزء الثالث من تاريخ النص القرآين، وكان نولدكه قد نشر اجلزأي

، وبوب له شاخت أحكام الشريعة اإلسالمية على املذهب )٣٥ - ١٩٢٦ليبزيج (
 .)١٩٣٥ ليبزيج -برلني (احلنفي ونشره 

 .Berger Vechon، V-  فاشون-برجه 
  ]. باريس- ٧٥٠٠٦ من األباي رقم ١٦: عنوانه[

، ويف بالد )١٩٣١الة اجلزائرية (حبث القانون اإلسالمي ديناً وعرفاً : آثاره
والربا ) ١٩٥٨باريس  ،احلوليات اجلامعية(اإلسالم هل تعدد الزوجات مباح ديناً ؟ 

  ).١٩٦٦أساليب وقيم يف اإلسالم املعاصر (
 .Bernard، Aug )١٩٤٧ -١٨٦٥(أوجيست  برنار،

 ].١٩٤٨، ٩١٢ترمجته بقلم ديبوا يف الة اإلفريقية [
 .ونمن أساتذة جامعة اجلزائر مث السورب

، وله )١٩٠٦حوليات اجلغرافيا (تطور البدواة يف اجلزائر : مبعاونة الكروا: آثاره
، و صحراء اجلزائر )١٩٠٨نشرة جلنة أفريقيا الفرنسية (احلدود اجلزائرية املغربية 

أفريقيا (، وأملانيا واإلسالم )١٩١٠املصدر السابق ( وصحراء السودان
، وأسواق فاس يف )١٩١٦حوليات اجلغرافيا  (، ومشايل أفريقيا قدميا)١٩١٥الفرنسية

املصدر السابق (، وأدب الرببر )١٩١٦أفريقيا الفرنسية (القرن السادس عشر 
، وإحصاء السكان يف مشايل )١٩٢٠اجلغرافيا (، وفتح املغرب وتنظيمه )١٩٢٠
، وإحصاء سكان سوريا )٣٧-٣٢ -٢٧ -١٩٢٢حوليات اجلغرافيا (أفريقيا 

 املصدر السابق(، و اجلغرافيا النباتية لشمال أفريقيا )١٩٢٤لسابق املصدر ا(وفلسطني 
١٩٢٦(. 

wجملة الدراسات اإلسالمية (القانون القبلي يف مصنف هانوتو وليترنه : ومبعاونة ميليو
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 حرف الباء٢٣٨

١٩٣٣.( 
، ورحالة )١٩٣٣حوليات اجلغرافيا (الصحراء الغربية وصحراء أسبانيا : وله

ووصل املغرب مبوريتانيا ) ١٩٣٣فرنسية أفريقيا ال(وكتاب فرنسيون يف مصر 
اجلزء احلادي عشر من (وأفريقيا الشمالية والوسطي ) ١٩٣٢حوليات اجلغرافيا (

جغرافية اإلسالم يف اموعة العاملية اليت يشرف عليها دي البالش، وجولوا، باريس 
١٩٣٧(. 

  .Broch، J.P )١٨٨٦ -١٨١٩. (ب.بروخ، ج
لعربية يف جامعة ليبزيج، ومسي أستاذاً للغات السامية خترج يف كريستيانيا، وتعلم ا

 .يف جامعة كريستيانيا
  ).٧٩-١٨٥٩كريستيانيا (نشر املفضل للزخمشري : آثاره

 .Brugman، J)١٩٢٢املولود عام . (برومخان، ج
، )٥١ - ١٩٤٨(وقد عمل يف سفارة هولندا مبصر . أستاذ العربية يف جامعة ليدن

 وهو يتحدث ،تطبيق الشريعة اإلسالمية يف مصر: ه وعنوااوتقدم برسالة الدكتورا
 .بالعربية بطالقة

يف كتاب (، واإلرث يف الشرع اإلسالمي )١٩٦٠(حول الشرع اإلسالمي : آثاره
، )١٩٧١، وفيسبادن ١٩٧٠ليدن (، ومسيحية وإسالم )١٩٦٩مارتن دافيد، ليدن 

ليدن ( مبقدمة وفهارس وكتاب احليوان ألرسطو بترمجة حيىي بن البطريق، نشره
ليدن (اإلسالم والقومية العربية : ، وأسهم يف نشر كتب احلديث، وله)١٩٧١
 ).١٩٧٢ ليدن(، واحلياة الروحية يف اإلسالم )١٩٧٢(، ودراسة عن فلسطني )١٩٦١

  ، واألدب العريب الفلسطيين)١٩٦٦(األدب العريب احلديث : ومن دراساته
، )١٩٦٧(، والعـرب يف إسرائيل )١٩٦٣(ولية ، واإلسالم والسياسة الد)١٩٦٩(

 .١٩٥٠ - ١٨٥٠، واألدب العريب احلديث يف مصر )١٩٧٤(ومصر والناصرية 
  - .Broadhurst، R.J.Cج . برود هريست، ر

 ).١٩٥٢لندن ( صفحة ٤٣٠ابن جبري، يف : آثاره
 Prost، C) ١٩٣٧املتوىف عام (بروست 

w  .شئ متحف أنطاكيةمن أعضاء املعهد الفرنسي بالقاهرة، ومن
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٢٣٩ حرف الباء

املعهد الفرنسي ( لوحاً مستقالً ١٢القيشاين يف اآلثار اإلسالمية مبصر، مع : آثاره
  ).١٩١٧بالقاهرة 

 Prost، G - بروست، ج
، )١٩٥٤( األرض واإلنتاج يف جنويب تونس: يف الكراسات التونسية: آثاره

 .)١٩٥٥( واهلجرة إىل جنويب تونس)١٩٥٤(والسكىن يف جنويب تونس 
 .Brooks، E.W)١٨٦٣املولود عام . (بروكس، و

 وعني عضواً للدراسات اليونانية يف امع الربيطاين ) ١٨٩٠(خترج يف كمربيدج 
)١٩٣٨.( 

، ونشر اجلزء ١٩٠٩باريس (نشر اجلزء األول من تاريخ إيليا النيسبوىن : آثاره
) ١٩٠٠: ١٥(رب بيزنطية والع:  ويف جملة التاريخ الربيطاين،)١٩١٠الثاين شايو 

وفتح العرب جزيرة كريت ) ٤ - ١٩٠٢(ورسائل خمتارة من ساوبرس وأنطيوخوس 
وصالت ) ١٩٠٨( البعثة الصقلية إىل قسطنطني الرابع: ويف الة البيزنطية) ١٩١٣(

الة (اإلمرباطورية البيزنطية مبصر، نقالً عن مصدر عريب، وهو كتاب الوالة للكندي 
وفصول عن العصور ) ١٩١٨(ويوسف راتيناس ) ١٩١٣ ليبزيج -البيزنطية 
ويف جملة الدراسات ) ٢٣ - ١٩١١ - ٤، ٢ - ١٥جمموعة كمربيدج، (الوسطى 
وترمجات ونصوص شرقية مسيحية ) ١٩٢٨، ١٨(العرب يف آسيا الوسطى : اليونانية

 .)١٩٢٩(ومواد للتاريخ اإلجنليزي ) ١٩٢٩(
 .Brockelmmann، C )١٩٥٦ - ١٨٦٨(بروكلمان، كارل 
 وخترج باللغات السامية على أعالم املستشرقني ومنهم نولدكه، ،ولد يف روستوك

ونبغ فيها وطارت له شهرة يف فقه العربية وقراءا قراءة فصيحة وكتابتها سليمة، 
ويف التاريخ اإلسالمي، وتاريخ األدب العرىب؛ حىت عد إماماً من أئمتها، وعني أستاذاً 

  ة، وهال)٩-١٩٠٣(، وكونسربج )١٩٠٣-١٨٩٣(و برسال: هلا يف جامعات
) ٣٧ -١٩٢١(، وعاد إىل برسالو )٢١ - ١٩٢٠(، وبرلني )٢٠ - ١٩٠٩(

، وانتخب عضواً يف جمامع برلني، وليبزيج، )٤٧-١٩٣٧(ويف هالة ) ١٩٣٢(ومديراً 
 .وبودابشت، وبون، ودمشق، ومجعيات آسيوية كثرية

w ].١٩٥٨ألملانية ترمجته بقلم فوك، يف الة الشرقية ا[
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 حرف الباء٢٤٠

اشتهر بروكلمان جبم نشاطه وغزارة إنتاجه الذي اتصف باملوضوعية : آثاره
والعمق والشمول واجلدة؛ مما جعله مرجعاً للمصنفني يف التاريخ اإلسالمي واألدب 

العالقة بني كتاب : العريب، إذ قل منهم من مل يستند إليه أو يتوكأ عليه يف مصنفاته
بن األثري وبني كتاب أخبار الرسل وامللوك للطربي، وهي رسالة الكامل يف التاريخ ال

، وتراجم من روى عنهم حممد بن إسحق للمغازي )١٨٩٠ستراسبوج (الدكتوراه 
 القسم الثاين -، وديوان لبيد مترمجاً عن طبعة فيينا ومزوداً باحلواشي )١٨٩٠ليدن (

قيح فهوم أهل األثر ، وكتاب تل)١٨٩١ليدن (من ديوان لبيد من خملفات هوبري 
، والكلمات )١٨٩٣ برسالو - ١٨٩٢ليدن (البن اجلوزي، وهي رسالة األستاذية 

، واملعجم )١٨٩٣، ٤٧الة الشرقية األملانية، (اليونانية الدخيلة على األرمنية 
 ).٢٨ - ١٩٢٣، والطبعة التالية، هاله ١٩٢٧ - ١٨٩٥برلني (السرياين 

 )١٨٩٥ليبزيج ( البن اجلوزي عن خمطوط ليدن ىوكتاب الوفا يف فضائل املصطف
، ورسالة )١٨٩٥، ٥جملة الدراسات البيزنطية، (والترمجة األرمنية عهد اجليوبونيكا 

، )١٨٩٨، ١٣الة اآلشورية، (يف حلن العامة للكسائي مذيلة بشروح وفوائد 
حة  صف٧١٤ صفحة، واآلخر يف ٥٢٨األول يف : وتاريخ اآلداب العربية يف جملدين

 - ٣٨ - ١٩٣٧، مث أردفه بتكملة يف ثالثة أجزاء، ليدن ١٩٠٢ - ١٨٩٨فاميار (
، مث أعاد طبع اجلزأين األولني مصححني، والطبعة الثانية املطابقة لألذيال، الد ٤٢

، وقد عرض يف هذا التاريخ )١٩٤٩، والد اآلخر ليدن ١٩٤٣األول، ليدن 
ء يف العصور اإلسالمية مجعاء، وذيل كل ترمجة اجلسيم النفيس تراجم العلماء واألدبا

مبصادرها، ووصف الكتب وميزاا وتاريخ طبعها ومكاا يف الشرق والغرب، 
وأحصى املخطوطات يف مكتبات أوربا، فجاء منوذجاً يف ترتيبه وسعته ودقته وحسن 

اآلداب إخراجه، كدائرة معارف لألعالم اإلسالمية والعربية واملكتبة الشرقية ملؤرخي 
وقد نقل منه ثالثة أجزاء إىل العربية الدكتور . العربية خالل اخلمسني سنة األخرية

 ١٩٥٩دار املعارف (عبد احلليم النجار، ونشرته اإلدارة الثقافية جبامعة الدول العربية 
- ٦٢.( 

، ٥٢الة الشرقية األملانية، (ويف قواعد علم النرب والعروض يف اللغة السريانية 
w وآخرها، ١٨٩٩أوهلا، برلني (، واألجرومية السريانية، يف ست طبعات )١٨٩٨
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٢٤١ حرف الباء

، ٥٣الة الشرقية األملانية، (، ومؤلفات ابن املقفع يف البيان والبالغة )١٩٥١ليبزيج 
، )١٩٠٠برلني (، وكتاب عيون األخبار البن قتيبة، يف أربعة أجزاء، األول )١٨٩٩

). ١٩٠٨( ، والرابع)١٩٠٦(لث ، والثا)١٩٠٣(الثاين : ويف ستراسبورج
، ١٤الة اآلشورية، (ومالحظات على علمي النحو والصرف يف العربية واآلراميـة 

، ١٩٠١ليبزيج (، وخمتصر تاريخ اآلداب العربية )١٩٠٠(، والكندي )١٩٠٠
الة الشرقية (، وبيان عريب عن جزيرة مالطة )١٩٠٩والطبعة املصححة ليبزيج 

نشرة معهد (، وترمجة عربية قدمية عن قصة أهل الكهف )١٩٠١، ٥٥األملانية، 
 .)١٩٠١، ٤اللغات الشرقية بربلني، 

، وفهرس املخطوطات )١٩٠٢، ١٦الة اآلشورية، (وعلم األصوات اآلشورية 
، )١٩٠٠برسالو (العربية والفارسية والتركية والعربية يف مكتبة مدينة برسالو 

ري البن سعد، فحقق الد الثامن اخلاص بسري واشترك يف نشر كتاب الطبقات الكب
الطبعة اخلامسة مصححة (، وقواعد اللغة العربية لسوسني )١٩٠٤ليدن (النساء 

، ١٩١٨، والثامنة ١٩١٣، والسابعة ١٩٠٩، والسادسة ١٩٠٤وحمققة، برلني 
، والثانية عشرة ١٩٣٩، واحلادية عشرة ليبزيج، ١٩٢٩، والعاشرة ١٩٢٥والتاسعة 
، ومقالة عن )١٩٠٤، ٥٨الة الشرقية األملانية، ( وعلم األصوات العربية ،)١٩٤٨

-١٠٩الدراسات الشرقية لنولدكه، الد األول، (كتاب طبقات الشعراء للجمحي 
، والطبعة الثانية، برلني ١٩٠٦ليبزيج (، وعلم اللغات السامية )١٩٠٥، ١٢٥
، )١٩٠٦، ٩الديانات، جملة علم (، وسحر سرياين ليستسقى به املطر )١٩١٦

، والطبعة الثانية املصححة ليبزيج ١٩٠٧ليبزيج (وتاريخ اآلداب النصرانية يف الشرق 
، وكتاب املفصل يف علم النحو والصرف املقارن للغات السامية، الد )١٩٠٩
برلني (علم النحو : ، الد الثاين)١٩٠٧برلني (علم األصوات والصرف : األول
س املخطوطات الشرقية، خال العربية يف مكتبة هامبورج ، وفهر)١٣ - ١٩١١

املخطوطات العربية والفارسية والتركية امللقية والقبطية : الوطنية، القسم األول
 .)١٩٠٨هامبورج ( صفحة ٢٤٦والسريانية واحلبشية، يف 

وترمجة ) ١٩٠٨برلني (وخمتصر كتاب علم النحو والصرف املقارن للغات السامية 
wدراسات يف تاريخ اآلداب املقارنة، الد (ة عن حكاية الشجرة العجيبة عربية قدمي
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 حرف الباء٢٤٢

، ومالحظات شىت عن تاريخ اآلداب العربية )١٩٠٨، ٢٣٧الثامن، صفحة 
دراسة يف (، وتاريخ اإلسالم من بدئه إىل اليوم )١٩٠٩منوعات ديرنبورج، باريس (

، )١٩١٠، برلني ١٣١ هرتويج، الد الثالث ص -كتاب تاريخ العامل لبفلوجك 
، )١٩١٣، ٦٧الة الشرقية األملانية، (والصيغ املتشاهبة يف اللغات السامية 

، وإقامة )١٩١٥، ٦٩الة الشرقية األملانية (واجلوهري وترتيب اهلجائية العربية 
، ٦اإلسالم، (، والنيب واجلبل )١٩١٥، ٣٢٠ - ٣١٤تكرمي زاخاو من (الصالة 
ة رسائل امع العلمي امللكي الربوسي، القسم اللغوي جمل(، وقصة يوسف )١٩١٦

، )١٩١٧، ٧اإلسالم (، ووثيقة تركية من بالد ار )١٩١٦، برلني ٥التارخيي، رقم 
، هالة ١٠، رقم ةخطب جامعة هال(والعصبية الوطنية التركية على ضوء التاريخ 

، )١٩١٨، ٨ اإلسالم،( يف مكتبة جوتنجني ٢٥، واملخطوطة التركية رقم )١٩١٨
خطبة (وجتديد البناء ) ١٩١٨، ٦عامل اإلسالم، (ووثيقة مكية من أيام احلرب 

، خطب جامعة ١٨ - ١٩١٤ترحيب بطالب اجلامعة بعد رجوعهم من حرب 
 .)١٩١٩، هاله ١٢هاله، رقم 

الة (لغة عاشق باشا وأمحدي : ودراسات يف اللغة العثمانية القدمية، اجلزء األول
، ووصف صيغ األفعال التركية عند حممود الكاشغري )١٩١٩، ٧٣انية، الشرقية األمل

جملة (، وحكم وأمثال عامية قدمية من تركستان )١٩١٩، ١٢الة الشرقية ارية، (
الة الشرقية األملانية، (، ودراسات لغوية تركية )١٩٢٠، ٨شئون الشرق األقصى، 

القرن احلادي عشر امليالدي عند ، ووصف لغات األتراك وقبائلهم يف )١٩٢٠، ٧٤
أصل : ، واهللا واألوثان)١٩٢١، ١جملة كوروشى تشوما ارية، (حممود الكاشغرى 
، والدراسات الشرقية يف أملانيا )١٩٢٢، ٢١جملة علم الديانات (التوحيد اإلسالمي 

يف كتاب ذيب تاريخ (، والدول اإلسالمية )١٩٢٢، ٧٦الة الشرقية األملانية، (
والشعر ) ١٩٢٢، ٣٢ - ١لدول لشولتس، القسم الثاين، الفصل السابع عشر، ص ا

جملة (، واجلزء الثاين )١٩٢٣جمموعة آسيا، (العامي القدمي يف تركستان، اجلزء األول 
اإلسالم، (، ويف أوائل تاريخ الطريقة النقشبندية )١٩٢٣آسيا الكربى، الد األول، 

ق لعبد القاهر البغدادي رق بني الِفرب الفَ، ومالحظات لتحقيق كتا)١٩٢٣، ١٣
جملة (، ونصر بن مزاحم أقدم مؤرخي الشيعة )١٩٢٥، ١٩العامل الشرقي، ( w
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٢٤٣ حرف الباء

جملة (، وقصص عامية قدمية يف تركستان )١٩٢٥، ٤ احلامية، -الدراسات السامية 
وان ، واألحاديث املثالية والروايات اخلرافية املتعلقة باحليـ)١٩٢٥، ٢آسيا الكربى، 

جملة (، وصيغ مسجعة سامية )١٩٢٧، ٢إسالميكا، (يف األدب العريب القدمي 
، وكتاب الوسطى وفقاً لدىوان لغات الترك حملمود )١٩٢٧، ٥الدراسات السامية، 

 .)١٩٢٨ليبزيج (الكاشغري 
، )١٩٢٨، ٦جملة الدراسات السامية، (وأمساء التصغري والتكبري يف اللغات السامية 

، )١٩٢٨، ٨األعمال الشرقية، ( يف اللغة التركية الوسطى وأصوات طبيعية
، ومالحظات عن أشعار مليح بن )١٩٢٨، ٦جملة الدراسات السامية، (وسريانيات 

، ولغة البالط امللكي يف بالد )١٩٢٨، ٦جملة الدراسات السامية، (احلكم اهلذيل 
، ٤سالميكا، إ (، وكتاب سر الصناعة البن جين)١٩٣٩أوترخت (تركستان القدمية 

، )١٩٢٩، ٧إسالميكا، ( يف اسم اإلشارة املؤنث ين، وما قال ابن ج)٣١٩
 )١٩٢٩، ٧جملة الدراسات السامية، (ومالحظات لتحقيق نطق اللغة احلبشية العادي 

، وكيف يعمل يف مفعول )١٩٣٠، ٥إسالميكا (وأثر جديد للغة التركية اجلنوبية 
، ٨جملة علم العهد القدمي، السلسلة اجلديدة، (ية الفعل اهول فاعله يف اللغة العرب

، وأملانيا والشرق، خطاب ألقاه يف حفل تعيينه مديراً جلامعة برسالو )١٩٣١
 .)١٩٣٢برسالو (

، ٨جملة الدراسات السامية، (واشتقاقات مصرية قدمية ومناسبتها للغات السامية 
، )١٩٣٢، ٥سالميكا، إ(، ولتحقيق كتاب طوق احلمامة البن حزم وتفسريه )١٩٣٢

، ويف االشتقاق )١٩٣٢، ٢٧نتروبوس، إجملة (وهل يوجد أصل للغات احلامية؟ 
، )١٩٣٤، القاهرة ٣٨٣ - ٣٧٩، ص ١منوعات ماسبريو، (السامي واملصرية القدمي 

وكتابة العربية حبروف التينية واستعماهلا للغات العامل اإلسالمي األدبية الرئيسية 
، )١٩٣٥، ١٠جملة الدراسات السامية، (رفة اخلطوط العربية ، وملع)١٩٣٥ليبزيج (

جملة (وتصحيحات كتاب عيون األخبار للدينوري، املطبوع يف دار الكتب املصرية 
، ومناظرات عربية على أصحاب )١٩٣٦، ١٢امع العلمي العريب يف دمشق، 

، ومالحظات لتحقيق كتاب )١٩٣٧، تور ١٠٦ ٩٦منوعات جوتيه (النصرانية 
w، واشتقاقات )١٩٣٧، ٩١الة الشرقية األملانية، (أنساب األشراف للبالذري 
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 حرف الباء٢٤٤

 ١٤٣جمموعة تكرمي ترومبيت، ص (جديدة يف اللغة املصرية القدمية واللغات السامية 
، وتاريخ الشعوب والدول اإلسالمية، يف مخسة أجزاء )١٩٣٨ ميالنو ١٥٤ -
 - وقد ترجم إىل اإلجنليزية، لندن - ١٩٥٣، الطبعة الثانية ١٩٣٩ برلني -ميونيخ (

، ونقله إىل العربية الدكتور نبيه ١٩٤٨، وإىل الفرنسية، باريس ١٩٤٦نيويورك 
، وإىل التركية الدكتور عزت، ٥١ - ١٩٤٩فارس واألستاذ منري البعلبكي، بريوت 

يف كتاب دراسات عربية (، وحال البحث عن اللغات السامية وموضوعاته )أنقرة
 .)١٩٤٤، ليبزيج ٤١ - ٣وإسالمية، 

، هاله ٦٧ - ٦١جمموعة تكرمي ايسفلدت، (ومالحظات شىت يف اللغة الكنعانية 
، ليبزيج ٤ رقم ٩٧وقائع جممع العلوم السكسوين، جمل (، ودراسات حبشية )١٩٤٧
حياة بعض املتصوفني األتراك واملعاصرين له  ، وتراجم مري على شريواين يف)١٩٥٠

، ٢٢٩ - ٢٢١نشورة، وهي جمموعة تكرمي هارمتان، ص وثائق إسالمية غري م(
مقاالن يف (مث اللغة العربية . ، واللهجات الكنعانية ومعها األغاريتية)١٩٥٢برلني 

الد الثالث، (كتاب ذيب العلوم اخلاصة بالدراسات الشرقية الذي نشره شبولري 
ت الكنعانية وتأريخ اللغا) ١٩٥٣، ليدن ٦٩ - ٥٩ و ٥٨ - ٤٠القسم األول ص 

مقاالت يف (ومعها اإلغاريتية والعربية واآلرامية والسريانية والعربية واآلداب العربية 
، )١٩٥٤كتاب ذيب العلوم، لشبولري، الد الثالث، القسمان الثاين والثالث، ليدن 

وكتاب النحو والصرف التركي الشرقي يف بالد آسيا الوسطى اإلسالمية األدبية 
، واشترك هو وشبولري، وهوفنري، وفوك، يف تصنيف كتاب )٥٤ - ١٩٥١ليدن (

، وما ألف العلماء العرب يف أحوال أنفسهم )١٩٥٤ليدن (العربية فقهاً وأدباً 
 ).١٩٥٥دراسة كتبها بالعربية خاصة بكتاب املنتقى، القاهرة (

بد ، وعينعبد الغ: أما الدراسات اليت أسهم هبا يف دائرة املعارف اإلسالمية فهي
القادر البغدادي، والعبدري، واألبيوردي، وأبكاريوس، وأبو العيناء، وأبو عمرو، أبو 
الفرج األصبهاين، وأبو فراس، وأبو احملاسن، وأبو نعيم، وأبو نواس، وأبو شامة، وأبو 

والعبد روسي، وعائشة بنت يوسف بن أمحد  عبيد، وأبو زيد، وعدي بن الرقاع،
 بن ي بن جهم السامي، وعليخفش، والشنتمري، وعلالباعونية، واألخضري، واأل

w خان، وآلوسي زاده، واألعمش، واآلمدي، ي بن ظافر، وعليميمون، وعل
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٢٤٥ حرف الباء

واألنباري، والصخوري، واألنطاكي، وعنترة بن شداد، وعرب فقيه، واآلداب 
والعسكري، واألزهري، والبيضاوي، والبيهقي، ) يف جزيرة العرب(العربية 

ين، والبكري، وابن العربي، والبريوين، وبقطر، والبخاري، وخبتيشوع، والباقال
والبلقيين، والبوريين، والربزيل، والبسيت، وإبراهيم بن حممد الدسوقي، وداود، 
والداوين، والدمشقي، والدينوري، واجلنايب، واجلواليقي، واجلويري، واجلرجاين، 

، والفاكهي، وفارس )١٩١٣ دائرة املعارف اإلسالمية، الد األول، ليدن(واجلويين 
بادي، والفزويل، واحلليب، وابن عبد ربه، أالشدياق، والفارسي، والفهري، والفريوز

وابن أيب حجلة، وابن عساكر، وابن عطا اهللا، وابن أعثم الكويف، وابن بطوطة، وابن 
اجلوزي، وابن حيان، وابن هشام، وابن إسحق، وابن كثري، وابن خلكان، وابن 

ن نباتة، وابن السراج، وابن سريج، وعمران بن حطان السدوسي، قتيبة، واب
والقاضي الفاضل، والكليب، وكليلة ودمنة، والقلقشندي، والقليوىب، وكمال الدين، 
والكرابيسي، وكرشوين، والقسطالين، والقفطي، والكندي، والكسائي، وقدامة 

عدي، والسيد احلمريي، والس) ١٩٢٧دائرة املعارف اإلسالمية، الد الثاين، ليدن (
وسامل، والسكري، والثعاليب، وعشاق، والوشاء، واليعقويب، ويوسف خاص 

، ولبيد، )١٩٣٤دائرة املعارف اإلسالمية الد الرابع، ليدن (حاجب، والزخمشري 
واملدائين، وامليداين، ومقامة، واملقريزي، ومثل، واملاوردي، وامليورقي، ومهري، 

 بن مهلهل أبو دلف، واملربد، وحممد مرتضى، والشريف وميخائيل صباغ، ومسعر
املرتضى، والنجاشي، والنهرواين، والنسوي، والنووي، والعليمي، والراغب 

ذيل (، والكاتيب )١٩٣٦دائرة املعارف اإلسالمية، الد الثالث، ليدن (األصفهاين 
 .)١٩٣٧دائرة املعارف اإلسالمية، ليدن 

 Braulio Justel Calabozoبروليو خوستيل كاالبوثو 
وحصل على الليسانس ) ثامورا( يف أونيادي كينتانا ١٩٣٣/ ٤/١٠ولد بتاريخ 

وعنوان ) ١٩٧٣(، مث من جامعة برشلونة )١٩٦٧(من جامعة السوربون بباريس 
) ٢٤/٥/١٩٧١(مدخل اهلداية للرجراجي، مث على درجة الدكتوراه : رسالة املاجستري

عن ) ٦/١١/١٩٧٥(مث من جامعة أوتونوما مبدريد من جامعة السوربون بباريس، 
w . طبعة نقدية، ترمجة ودراسة-اهلداية للرجراجي : رسالة بعنوان
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 حرف الباء٢٤٦

وهو اليوم مدير للمكتبة امللكية بدير . وعمل أستاذاً يف جامعة السوربون بباريس
األسكوريال، وأستاذ للغة العربية يف جامعة أوتونوما مبدريد، ورئيس لقسم اإلعالم 

 .كتيب مبكتبة املعهد اإلسباين العريب للثقافةامل
، ومقدمة لكتـاب أدب )٢،١٩٧٥مدينة اهللا،(اهلداية للرجراجـي : آثاره

 باللغة القشتالية يف العصر الوسيط نقداً -، وكتاب احلياة املسيحية)١٩٧٥(الكاتب 
، وعقيدة أهل اإلسالم البن عريب املرسى )١٩٧٦مكتبة األسكوريال (ودراسة 

 ).١٩٧٧دينـة اهللا م(
 .Perron،Dr) ١٨٧٦ -١٨٠٥(الدكتور برون 

ا ملدرسة الطب يف القاهرة، ورحل إىل طبيب خترج يف باريس، وعني مدير
السودان، واشتهر بوفرة ما حقق وترجم ونشر من املخطوطات العربية على شديد 

 .العناية هبا وطبعها طبعا حجريا متقنا
، ويف )١٨٣٢(، والعربية العامية يف اجلزائر )١٨٣٢باريس (قواعد العربية : آثاره

، )١٨٣٨(رسالة عن تاريخ العرب قبل اإلسالم ودخول اليهودية اليمن : الة اآلسيوية
بالد الوادي وإىل بالد  ونشر تشحيذ األذهان حملمد عمر التونسي، وهي رحلته إىل

ترة، ، وعن)١٨٥٠(وترمجتها على حدة مع خرائط ورسوم ) ١٨٣٩(دارفور 
، ومدارس مصر )١٨٤١( إىل الفرنسية ه وقد ترجم معظم،واملتلمس وطرفة

، وقصة )١٨٤٧(، كما ترجم قصة يوسف )١٨٤٣(ومطبعتها على عهد حممد على 
 يف سبعة أجزاء، سحق متناً وترمجةًإواملختصر يف الفقه اخلليل بن ) ١٨٥٤(املعراج 

  به يف أحكامهم العسكرية ء اجلزا وزارة احلربية الفرنسية ألخذهنفقت على طبعأو
، وطبعة ١٨٥٥، مث نشره ريشيب وقد ضمنه ترمجة املؤلف، باريس ٥٤ -١٨٤٨(

نساء العرب : واشتهر مبصنفه) ٨٣ -١٨٧٨مع ترمجة فرنسية ساجيت، قسطنطينية 
، مث ترجم كتاب الطب النبوي جلالل الدين أيب سليمان )١٨٥٨(قبل اإلسالم وبعده 

اب كامل الصناعتني يف تربية اخليل أليب بكر البيطار، عن ، وكت)١٨٦٠(داود
أنفقت على طبعه وزارة الزراعة الفرنسية، (خمطوط فريد، فوقع يف ثالثة أجزاء 

، وراوية سيف )١٩٣١ وترمجه عنه ريشارد فرونر إىل األملانية، ليبزيج ٦١ -١٨٥٢
w ،)١٨٧٠لة اإلفريقية ا(، وكتاب ميزان الشرع اإلسالمي للشعراين )١٨٦٢(التيجان 
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٢٤٧ حرف الباء

 .)١٨٧٦اجلزائر (ورسالة األبرار حملمد قبيح الفعل 
 

 Burns، P.R. Ign - األب برونز اليسوعي
 .أستاذ يف جامعة القديس فرنسيس بالواليات املتحدة

، واملسيحية )٣٥،١٩٦٠املرآة  (١٢٨٠-١٢٤٠نقل الثقافة يف بلنسية : آثاره
، )١٩٦٤، ٤٤املرآة،(، وحول بلنسية )١٩٦١، ٦٦جملة التاريخ األمريكية (واإلسالم 

 .ومسلمو بلنسية
 ، Brunschvig )١٩٠١املولود عام (برونشفيج 

 مث كلية اآلداب ،أستاذ اللغة العربية وحضارا يف كلية اآلداب جبامعة بوردو
 للقسم ةجبامعة باريس على الكرسي الذي أنشأ يومئذ للدراسات اإلسالمية تتم

، وتوىل مع شاخت اإلشراف على جملة الدراسات )١٩٥٥(ون العريب يف السوروب
 .- .Studia Islamica اإلسالمية
، ومالحظات تارخيية على )١٩٣٠كراسات تونس (خليفة حفصى جمهول : آثاره

، ونبذة يف معاهدة معقودة بني تونس )٣١ ١٩الة التونسية (مدارس تونس 
حوليات (، وابن الشماع )١٩٣٢كراسات تونس (واإلمرباطور فريدريك الثاين 

، ومظهر األدب التارخيي واجلغرايف يف )٣٥-١٩٣٤معهد الدراسات الشرقية 
، ونشر النصوص التارخيية العربية )٤٥-١٩٣٥دميومبني -منوعات جودفروا(اإلسالم 

الة اجلزائرية (، والتملك يف تاريخ الشرع اإلسالمي )١٩٣٥الة اإلفريقية (
 منشورة عن عالقة بالط أراغون ببالد الرببر الشرقية يف القرن ، ووثائق غري)١٩٣٦

، ووثيقة عن أمرية حفصية )١٩٣٦حوليات معهد الدراسات الشرقية (الرابع عشر 
، وبالد الرببر )١٩٣٨الة اإلفريقية (، والعربيـة الفصحى )١٩٣٧الة اإلفريقية (

 وابن عبد احلكم وفتح ،)١٩٤٠باريس (الشرقية حتت حكم احلفصيني، يف جزأين 
  .)٤٧-١٩٤٢حوليات معهد الدراسات الشرقية ( أفريقيا المش

، وكتاب النظام )١٩٤٥الة اإلفريقية (ونص عريب من القرن التاسع عن فزان 
العصر ) ومتدن(، )١٩٤٥نشرة الدراسات الشرقية (والدفاع، متناً وترمجة وتعليقاً 
w، واجلدل حول )١٩٤٧الدراسات اإلسالمية جملة (الوسيط والقانون اإلسالمي 
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 حرف الباء٢٤٨

، وتاريـخ النقد عن املوحدين )١٩٥٠األندلس (املذهب املالكي يف العصر الوسط 
جمموعة (، وتاريخ األسواق يف اإلسالم )١٩٥٠منوعات وليم مارسه (احلفصيني 

تكرمي (ليهودية ا، وحجة فقيه إسالمي من القرن العاشر على )١٩٥٣جان بودين 
الدراسات (، وآراء اجتماعية يف القانون اإلسالمي القدمي )١٩٤٥يكروسا مياس باب

الدراسات الشرقية لتكرمي دالفيدا (، والتعبري عن الشك يف الفقه )١٩٥٥اإلسالمية 
باإلجنليزية -يف كتاب الوحدة والتنوع يف احلضارة اإلسالمية (، وتوقعات )١٩٥٦
، والفقه الفاطمي )٥،١٩٥٦ية الدراسات اإلسالم(، وحول معجم القرآن )١٩٥٥

، ونسب األمومة يف الشرع اإلسالمي )١٩٥٧املنوعات املهداة إىل جورج مارسه (
 .)٩،١٩٥٨الدراسات اإلسالمية،(

، وعقيدة )١٩٥٧تاريخ اإلسالم،  أوج الثقافة واحنطاطها يف(ومشكلة االحنطاط 
، ١٢ ، واألوراق الشرقية٢،١٩٥٨ذكرى جولد زيهر، ج(املهدي بن تومرت 

حلقة علم االجتماع اإلسالمية، بروكسل (، ورجال الدراسات اإلسالمية )١٩٧٠
، والواجب والسلطة، )٩،١٩٦٢أرابيكا،(، واملعتزلة واألشعرية يف بغداد )١٩٦٢

، والعدالة )٢١،١٩٦٤الدراسات اإلسالمية (تاريخ قضية أصول الدين اإلسالمي 
، وإقامة احلجة )١٦،١٩٦٢سات اإلسالمية،الدرا(الدينية والعدالة العلمانية يف تونس 

الدراسات (، وابن رشد مشرع )١٨،١٩٦٣خمتارات جان بودين،(يف اإلسالم 
) ٩،١٩٦٢أرابيكا،(، وجامع املعاين )١،١٩٦٢الشرقية لتكرمي ليفي بروفسنال، جـ

إمامة (، وأصول الفقه )١٩٧٠جملة تاريخ األديان (والعبادة والوقت يف اإلسالم 
  .)١٩٧٠، ١٩٦٨ الشيعة

، )١٩٦٥الدراسات العربية واإلسالمية املهداة لألستاذ جيب(وغرناطة واملغرب 
 ٣٤الدراسات اإلسالمية،  (ايلوقيمة وأساس التحليل العقالين يف التشريع حبسب الغز

، والعقالنية، واحلديث يف املالءمة الشرعية الدينية لدى املعتزل عبد اجلبار )١٩٧١
، )٣٥،١٩٧٠األندلس(، وابن تيمية ايل وابن حزم والغز،)١٩٧٢، ١٩ابيكا رأ(

، ومذهب القياس الشرعي )١٩٧٤، ٣٩الدراسات اإلسالمية، (واملعتزلة والتفضيل 
 .)١٩٧٤، ١الدراسات الشرقية واإلسبانية (لدى احلنفي الدبوسي 

Brunnle، P. w - برونله، بولس
w
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٢٤٩ حرف الباء

 .خترج على يورج كراميري من إرلنجني
، ونشر كتاب )١٨٩٥هاله (ة، وهي أطروحته يف الدكتوراه شروح السري: آثاره

يف : املقصور واملمدود البن والد، واملقصور واملمدود للصاحب الطالقاين يف كتاب
، )١٩٠٧الطبعة الثانية (، وابن طفيل )١٩٠٠ليدن (سبيل دراسة فقه اللغة العربية 

ج، والعشرات ب، وكتاب خلق اإلنسان للزجارواألزمنة لقرطب، واألضداد لقط
البن خالويه، واملنضد البن اهلنائي، والتنبيهات على أغالط الرواة وشرح السرية 

، )١٩١١القاهرة (ا واألسكوريال تالنبوية أليب ذر اخلشين عن خمطوطات برلني وجو
 ، واجلزء األول من معجم فيشر )١٩١٢مطبعة هندية مبصر (ونظام الغريب لربعي 

)١٩٥٤(. 
  .Braunlich، E )١٩٤٥ - ١٨٩٢(برونليخ 

خترج باللغات الشرقية يف ليبزيج على فيشري وخلفه على كرسيه، ويف حترير جملة 
 .إسالميكا

 ].١٩٥٠ترمجته، بقلم كيسلنج، يف الة الشرقية األملانية [
، واخلليل وكتاب العيـن )١٩٢٥(اللغة العربية القدمية : يف جملة إسالميكا: آثاره

، وسيبويه )١٩٣٣(مث يف كتاب تكرمي أوبنامي ) ١٩٢٧(لعربية ، ويف اللغة ا)١٩٢٦(
، وصناعة الربونز )٢٠٧، ٢٤(، والنابغة اجلعدي )٦٤، ٢(الفارسي واللغة العربية 

 ، وتنظيم القبائل السياسي، وهي دراسات مستفيضة نفيسة )١٩٣٢(اإلسالمي 
اب الشرقية اآلد(، وعن الشعر اجلاهلي )١٩٣٤(، والعربية والبدو )٣٤ - ١٩٣٣(

، )٢٥٣، ١٤(األعشى : ، ويف جملة اإلسالم)١٩٣٧ و ١٩٢٧، وإسالميكا ١٩٢٦
، واجلغرافيا العربية )١٩٢٩(، وأبو ذؤيب )١٩٢٦(وكتاب العني أول معجم عريب 

 .)١٨الدراسات اإلسالمية (، وابن خالد القتيل )١٩٢٥اآلداب الشرقية (
  .Bruno، H )١٩٤٨ -١٨٨٨( برونو، هنري

شرشال، وخترج يف جامعيت اجلزائر وباريس، يف أكرب املناصب باجلزائر، ولد يف 
 ).١٩٤٨(وانتخب نقيبا للمحامني، ومنح جائزة إحياء لذكراه 

 ].١٩٤٩، ٣٦مسرد آثاره يف هسبرييس، [ 
:  دميومبني-ومبعاونة جودفروا، )١٩١٣(النظام املايل يف الشرع اإلسالمي : آثاره w
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 حرف الباء٢٥٠

مسرد هجائي لفتاوى حمكمة : ، ومبعاونة موسار)١٩٣٧(كتاب القضاء للونشريسي 
العرف لدى بربر املغرب : ، ومن دراساته)١٩٣٧(االستئناف يف الرباط، يف جزأين 

حمفوظات الرببر (، وقانون العرف عند الرببر )١٩١٦-١٩١٥ احملفوظات املغربية(
اية ، ومح)١٩٣٣، ٤٣أفريقيا الفرنسية (، والعدالة بني أهل املغرب )١٩١٨، ٣٠

حمفوظات (، وقانون العرف عند العرب )١٩٣٨، ٤٨(الريف الوطين يف املغرب 
كتاب الوالية : ، وخمطوط غري منشور ألمحد الونشريسي)١٩١٨، ٣الرببر، 

 .)٤٥-١٩٣٥ دميومبني -منوعات جودفروا (
مسئولية الواقع لألشياء الساكنة على املذهب امللكي،ويف القانون : ومبعاونة ديكرو

دراسة وثائق احلماية واحللف عند : ، ومبعاونة بوسكه)١٩٤٦الة اجلزائرية (يب املغر
، وله )١٩٥٢جملة القانون اجلزائري (،وبيع الصفقة )٣٣،١٩٤٦هسبرييس،(الرببر 

 .مباحث وافرة يف القانون والتشريع واالجتهاد والعرف يف اجلزائر
 .Brunnow، R) ١٩١٧ -١٨٥٨(برونو، رودولف 

صل، ولد يف أن أربو من أعمال ميتشيجان، وخترج بالعربية من جامعات أملاين األ
، واشتهر يف العلوم )١٩١٠(أملانيا، وعني أستاذاً للغات السامية يف جامعة برنستون 

 .اآلشورية، وأشرف على حفريات حوران
، وكتاب )١٨٨٤ليدن (كثرية، منها يف القسم العريب، كتاب اخلوارج : آثاره

، مث )١٨٨٧ليدن (ء عن خمطوط ليدن الوحيد مع فهارس مستفيضة املوشى للوشا
والد احلادي والعشرون من كتاب األغاين، ) هـ١٣٤٥ -١٣٢٤(نشر يف القاهرة 

، وكان اجلزء األول منه قد طبع بترمجة التينية )١٨٨٨ليدن (عن خمطوطات ميونيخ 
كان من خري  ١٨٩٥برلني، (، ومنتخب من نثر العرب )١٨٣٠(يف جرايفسفالد 

املنتخبات املستعملة يف اجلامعات األوربية، وقد أصدر طبعته الرابعة فيشري يف ليبزيج 
ووضع كشفاً مرتباً للرموز البسيطة واملركبة وما تفيده يف اللغتني اآلشورية ) ١٩٢٨

 احلسني أمحد بن فارس يب، ونشر كتاب اإلشباع واملزاوجة أل)١٨٩٧ليدن (والبابلية 
 أعظم كتاب عن طبيعة وتربة -، وألف مبعاونة فون تسنسكي )١٩٠٦جيسن (

وحفريات حوران يف جملدين وخريطة هي غاية يف اإلتقان وجزيل الفائدة 
w .)١٩٠٩ - ١٩٠٤ستراسبورج (
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٢٥١ حرف الباء

، والفن )٩ -٨ -١٩٠٧الة املشرقية النمسوية (اجلزيرة العربية : ومن دراساته
، ومبعاونة )١٩١٢الة اآلشورية (، والعراق )١٩٠٩كتاب دي فوجيبه (العريب 
 ).١٩١٢اجلمعية األملانية للدراسات الفلسطينية (خريطة اإلقليم العريب : داملان

  .Prohle، W) ١٩٤٦ -١٨٧١(بروهلي، فيلموس 
تعلم اللغات التركية والفارسية والعربية والعربية، وعني أستاذاً يف جامعة أدنربا حىت 

تاريخ األدب العثماين، :  وقد اشتهر مبصنفيه،شت، مث يف جامعة بوداب١٩٢٢عام 
القوقاز،  وقواعد اللغة التركية، واللهجات التركية يف: وتاريخ األدب الياباين، وله

الة  (١٩١٣-١٨٣٢ وترمجة فامبريي ،ومقارنة بني قواعد اللغات يف شرق آسيا
  ).١٤-١٩١٣، ١٤الشرقية 

 .Probster E)١٨٧٩املولود عام (برويشتري 
 ].١٩٤٢ترمجته، بقلم جاشكه، يف عامل اإلسالم، [

ومن مباحثه يف ). ١٩٠٣ليبزيج ( بعنوان املغتصب يننشر املقتضب البن ج: آثاره
، والشرع )١٩٢٦(، وأجوبة ابن سعدي )١٩٢٥(تعليم العرب يف فرنسا : إسالميكا

). ١٩٣٥(، والوهابيون يف املغرب )١٩٣٤(، والتشريع يف املغرب )١٩٣٢(اإلسالمي 
إسالميكا (مباحث عن كتاب املخارج يف احليل للشيباين : ومبعاونة جوزيف شاخت

نشرة (، وتاريخ مشايل أفريقيا )١٩٣٣عامل اإلسالم (املغرب والرببر : وله). ١٩٣٤
 .)١٩٣٥معهد اللغات الشرقية بربلني 

 .Pretzl، O )١٩٤١ - ١٨٩٣. (بريتسل، او
 العرب حيث تعلم هلجاا، ودرس طباع خترج يف ميونيخ، وطوف بكثري من بالد
 أستاذاً للغات السامية يف جامعة وقد عني ،أهلها، وعثر على خمطوطات نادرة فيها

 .ميونيخ، وعضواً يف امع العلمي البافاري، ويف مجيعة املستشرقني األملان
 ].١٩٤٢ترمجته، بقلم شبيتالري، يف الة الشرقية األملانية، [

مع العلمي البافاري يف ميونيخ مجع املصادر اخلاصة بالقرآن الكرمي قرر ا: آثاره
وعلومه وضبط قراءاته لنشرها، فتوىل األستاذ برجشتراسر املهمة، وعاونه يف بعضها 

، انتدب امع بريتسل الستكماهلا، فبادر إىل )١٩٣٣(بريتسل، فلما تويف األول 
w مشسياً يف عدة نسخ لتيسري االطالع تصوير تلك املصادر واملصاحف القدمية تصويراً
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 حرف الباء٢٥٢

عليها يف ميونيخ، واحلصول على صور منها، مث تدوين كل آية من القرآن الكرمي يف 
 متنوع الرسم، يف خمتلف املصاحف، مع بيان قراءاا ومتعدد يلوح خاص، حيو

كتاب التيسري يف القراءات السبع لإلمام : وقد اجنلت تلك املهمة عن نشر. تفاسريها
يب عمرو عثمان بن سعيد الداين، وكتاب املقنع يف رسم مصاحف األمصار من أ

، ٧املكتبة اإلسالمية، جملد (وكتاب خمتصر الشواذ البن خالويه ، كتاب النقط للداين
منشورات امع (، وقد طبع حبروف التينية نىي، وكتاب احملتسب البن ج)١٩٣٤

اية يف طبقات القراء البن اجلزري ، وغاية النه)١٩٣٣العلمي البافاري، ميونيخ 
، وكتاب معاين القرآن ) مث بالقاهرة١٩٣٥ - ١٩٣٣، ٨املكتبة اإلسالمية، جملد (

للفراء النحوي؛ وكتاب اإليضاح يف الوقف واالبتداء أليب بكر بن األنباري 
 .)، مث طبع يف القاهرة للمكتبة اإلسالمية٢٣٤، ٦إسالميكا، (

جع القرآن وعلومه، ورسالة يف تاريخ علم قراءة وصنف بريتسل كتاباً عن مرا
 واشترك هو وبرجيشتراسر يف نشر اجلزء الثالث من تاريخ النص القرآين. القرآن

مشروع الستعمال أسلوب النقد يف : ، وأمت كتابه)١٩٣٨ - ١٩٢٦(لنولدكـه 
فضائل القرآن وآدابه أليب عبيد : ، ونشر مبعاونة إيزين)١٩٣٤ (١٩٣٠نشر القرآن 

كتاب معاين القرآن : ، وله يف إسالميكا)٢٤٣، ٢٦إسالميكا (القاسم بن سالم 
، وكتاب )١٨، ٦(، وكتاب معاين القرآن للفراء النحوي )١٦، ٦(البن منظور 

، ٦(، وكتاب املشتبه يف القرآن للكسائي )١٧، ٦(تعليل القراءات السبـع للشريازي 
، والقرآن )١٩٣١اإلسالم (الم ، وعلم الك)٦،١٩٣٤(، وأصول علم القراءة )٢٤١

 .)١٩٣٨، ٢٠مؤمتر املستشرقني،(
 .Pritsch، E)١٩٦١ - ١٨٨٧(بريتش 
، )١٩٣٩ و ١٩١١( أسس احلكم يف اإلسالم -يف كربى جمالت القانون : آثاره

الشرع : ، ومبعاونة سبياش)١٩٥٨(، والقانون يف تونس )١٩٤٤(وتنفيذ األحكام 
ر من األحباث عن القوانني يف العامل اإلسالمي ، وله الواف)٥٤ - ١٩٥٣(اإلسالمي 

 .وال سيما يف تركيا
 .PrietoMoreno Gardo، F .بريتو مورينو جاردو، ف

w ]. غرناطة- ٤٦ -شارع جران فيا : هعنوان[
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٢٥٣ حرف الباء

 وحصل على درجة اإلجازة من املدرسة ٢٨/٧/١٩٠٧ولد يف غرناطة بتاريخ 
كتوراه منها، وكانت الرسالة مث على درجة الد) ١٩٣٦(العليا للعمارة مبدريد 

 وعمل أستاذاً لعلم احلدائق واملناظر الطبيعية يف تلك ،حدائق غرناطة: بعنوان
 .املدرسة
 .حدائق غرناطة، ودليل غرناطة، واحلديقة اإلسالمية، وحدائق اخلليفة: آثاره

 .Prideaux، H)١٧٢٤ - ١٦٤٨(بريدو، مهفري 
د، ونال منحة دراسية لتفوقه على تعلم يف مدرسة ويتمينستر وجامعة أكسفور

 ومديراً لسانت ،)١٦٧٧( فلفراى يف مبربوكشاير -وعني رئيساً لألندوي . زمالئه
وحماضراً للغة العربية يف كلية كنيسة السيد ) ٩٦ -١٦٧٩(كليمنت يف أكسفورد 

 -١٦٨٨(ورئيسـاً يف سافولك ) ١٦٨١(وكاهناً يف نورويتش ) ١٦٧٩(املسيح 
) ١٦٩١( وكان قد ختلى عن كرسي العربية -) ١٧٠٢(رويتش وعميداً لنو) ٩٤

إىل كلية )  كتاب٣٠٠( وأهدى جمموعة كتبـه الشرقية -الذي خلف فيه بوكوك 
 .)١٧٢١(كليـر فـي جامعـة كمربيدج 

 وهي -وحياة الرسول ) ١٦٧٩أكسفورد (ابن ميمون، متناً وترمجة التينية : آثاره
والعهدان القدمي واجلديـد وصلتهما بتاريخ ) ١٦٩٧(ترمجة تافهة ال غناء فيها 

 .)١٨ - ١٧١٦(اليهود 
 ،Brenner، Felsbach Ing )١٨٤٩ -١٧٧٢(برينر، فيلسباخ 

Von 
 .ولد يف فيينا، وخترج يف مدرسة اللغات الشرقية

 .تاريخ احلروب العثمانية األخرية بالتركية، ومعجم لغة اجلاغاطاي التترية: آثاره
 .Vernet Gines، J .برينيث خينيس، خ

، وخترج يف جامعة برشلونـة ٣١/٧/١٩٢٣ولـد يف برشلونة بتاريـخ 
: ، عن رسالة بعنوان)١٩٤٨(، والدكتوراه من جامعة مدريد )١٩٤٦(بالليسانس 

 أستاذاً يف جامعة ي، ومس)١٩٤٨٧(املسامهة يف دراسة األعمال الفلكية البن البنا 
 ).١٩٥٤(برشلونة 
، وترجم )١٩٥٢تطوان ( دراسة األعمال الفلكية البن البنا املسامهة يف: آثاره w
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 حرف الباء٢٥٤

، وألف ليلة وليلة، وحقق كتاب بسط األرض )١٩٥٣برشلونة (القرآن إىل اإلسبانية 
 ).١٩٥٨تطوان ( بن سعيد املغريب ييف الطول والعرض لعل

صحيفة املعهد املصري (هل أصل اخلرائط البحرية عريب إسباين؟ : ومن مقاالته
جملة إسبانيا (، وترمجة عربية موجزة لتقومي الفلك )١٩٤٩ات اإلسالمية للدراس
، وآالت )١٩٥٣متودا (، واملغرب يف جغرافية ابن سعيد املغريب )١٩٥٠العربية 
، والقرآن بترمجة )١٩٦٢، ٢٧األندلس (، والقرآن )١٩٥٣األندلس (الفلك 
 ١٠٠ و مقال٣٠٠ كتاباً و٢٠على  ، وقد نيفت مصنفاته)١٩٦٣برشلونة (ومدخل 

 .نقد
  .Bresnier، L.J )١٨٦٩ -١٨١٤(ج .برينيه، ل

بدأ حياته منضد حروف، مث دفعه حبه للعلم إىل التتلمذ على دي ساسي وغريه، 
فأظهر يف العربية نبوغا محل احلكومة على إرساله إىل مشايل أفريقيا إلمتام حبوثه، 

 ، وأقام يعلم)١٨٣٦(ا يف اجلزائر، فويل أمره وكانت قد أنشأت مدرسة عربية
العربية فيها طوال ثالث وثالثني سنة حىت وفاته،وقد خترج عليه أساتذة وترامجة 

 .ممتازون
، وكتاب )١٨٤٦(التعليم العريب يف اجلزائر : ومجيعها مطبوعة يف اجلزائر: آثاره
، ومنتخبات أدبية باللغـة )٦٧-٥٥ - ١٨٤٦( وتطبيقي لتعليم العربية ينظر

، واألجرومية يف قواعد العربية حملمد بن داود )٦٧-١٨٤٦(امية العربية الع
، وكتاب علوم )١٨٤٦( بترمجة فرنسية وملحق لتفسري الكلمات العربية يالصنهاج

، وقواعد القراءة )١٨٥٥( شكالً بشرح واف ٣٤ يبتدائية يف اخلطوط العربية حيوا
  .والكتابة والتخاطب بالعربية

  Brehier، L )١٩٥١ -١٨٦٨. (بريه، ل
من أساتذة السوربون وأعضاء جممع العلوم األخالقية، وقد أشرف على سلسلة 
بعنوان الفالسفة لتعريف اجلمهور بكبار املفكرين عن طريق ترامجهم ومصنفام 

 .وأثرهم يف تاريخ احلضارة
العصر (حال نصارى فلسطني يف اية القرن الثامن وإقامة محاية شارملان : آثاره
الصليبية : ، والكنيسة والشرق يف العصر الوسيط)١٩-١٩١٨، ٢السلسلة  ،الوسيط w
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٢٥٥ حرف الباء

، )١٩٢٨الة التارخيية (، وشارملان وفلسطني )١٩٢٨الطبعة اخلامسة، باريس (
، )١٩٣٣منوعات يورجا (وبعثة بيزنطية يف معسكر القديس لويس أمام تونس 

 )٣٢-١٩٣١(مقارنة وتاريخ الفلسفة يف جزأين وقد خص الفلسفة العربية بدراسة و
، و الفن الروماين )١٩٣٧جمموعة بابو، باريس (وتاريخ الفلسفة يف العصر الوسيط 

 .)١٩٣٥جملة العلماء،(يف بوى وتأثره باإلسالم
  .Prieto Y. Vives، A - ١ بريينو إي بيبس،

 .]٤٢ - ١٩٣٧، ١١ يف نشرة جممع التاريخ تهترمج[
مدريد (س يف القرن اخلامس اهلجري تاريخ النقود لدى مسلمي األندل: آثاره
 ومباحث يف النقود اإلسالمية ،)١٩٢٩مدريد (، وإنشاء مملكة غرناطة )١٩٢٦

، ٣٥ - ١٩٣٤ واألندلس ١٩١٤، ١٣جملة املكتبات واملتاحف، مدريد (اإلسبانية 
 ).١٩٣٢، ونشرة جممع التاريخ، ١٥ - ١٩١٤وجملة احملفوظات 

  .Perier، P - األب برييه
 .ذة املعهد الكاثوليكي بباريسمن أسات
، وقواعد العربية )١٩٠٢باريس (احلجـاج بن يوسف الثقفـي : آثاره

، ونشر مثاين مقاالت الهوتية ليحىي بن عدي منها رسالته يف )١٩١١(اجلديـدة 
الرد على عبد املسيح الكندي عن عقيدة الثالوث، ونصها العريب ينشر ألول مرة متناً 

 .)١٩٢٠باريس (، و الكندي )٢١-١٩٢٠شرق املسيحي جملة ال(وترمجة 
  .Besthorn، O. R )١٩٢١-١٨٤٧. (ر. بستهورن أو

، مث قسم وقته )١٨٦٧(خترج باللغات الشرقية على مهرين من جامعة كوبنهاجن 
بني الصحافة والدراسات الشرقية، ووجه اهتماماً خاصاً إىل اللغة العربية بإسبانيا يف 

تعمق يف دراسة اللغة العربية، ) ١٨٨٠(ا حصل على الليسانس العصور الوسطى، ومل
وقد ظهرت كفايته فيها برسالة عينت هلا جائزة عن النحو العريب فذهب إىل باريس 

ابن زيدون : حيث مجع ما ساعده على رسالته لنيل الدكتوراه بعنوان) ١٨٨٥(
مع نشر رسالته الشاعر األندلسي،وهى ترمجة حياة ابن زيدون الشاعر األندلسي، 

، وصنف رسالة عن قواعد العربية وأرسطو )١٨٨٩(اجلديدة البن جهور 
w .)١٩٠٧( ، وأخرى عن الثقافة العربية يف العصر الوسيط)١٨٩٤ كوبنهاجن(
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 حرف الباء٢٥٦

كتاب األصول إلقليدس إسحق بن حنني نصاً وترمجة : ونشر مبعاونة هايربج
يس اهلندسية البن مطر متناً  واجلزء األول من أصول إقلد،التينية يف ثالثة أجزاء

، ومبعاونة هايربج، وميونج، )١٩١٠-١٨٩٣كوبنهاجن -هوين(وترمجة التينية 
  ١٩٠٠ و١٨٩٣اجن هكوبن(ترمجات كتب النرييزي الالتينية : ورايد، وتومسون

ومهد بيورنبو لنشر زيج اخلوارزمي بشـرح اريطي ) ١٩٣٢ و١٩١٠ و١٩٠٥و
، فوضع بستهورن له ذيالً باملصطلحات )١٩١٤(ي الذي صنفـه سوتري السويسـر

الفنية، وعين مبخطوط من الذخرية البن بسام، وبعد أن أحجم دوزي عن نشره 
 .لوفرة أخطائه، واستعاض عنه بغريه

 .Beston، A.F.L) ١٩١٩املولود عام . (ف، ل. بستون، أ
 .خترج يف أكسفورد

 .عربترجم جمموعة فيلىب عن نقوش جنوب بالد ال: آثاره
 Pascual de Gayangos دي جاينجوس بسكوال

وتلقى العربية على دي . ولد يف إشبيلية، وكان أبوه حاكم املكسيك العسكري
وعني مترمجاً يف وزارة . ساسي يف باريس، وعلى األب إرتيفاس يف جامعة مدريد

 لندن، ، وأميناً للمخطوطات العربية يف املكتبة امللكية، مث رحل إىل)١٨٣٣(اخلارجية 
، وانتخب عضواً )١٨٤٣(وملا رجع منها عني أول أستاذ للعربية يف جامعة مدريد 

يف جممع التاريخ، وقد مجع مكتبة نفيسة ضمت أكثر من أربعمائة خمطوط اشتراها 
 .جممع التاريخ من ورثته بعد وفاته يف لندن

يزية يف جملدين نشر قسماً كبرياً من نفح الطيب للمقري متناً وترمجة إجنل: آثاره
لندن (، وصنف كتاباً عن تاريخ املسلمني يف أسبانيا )٤٣ - ١٨٤٠ مدريد -لندن (

، ووصف قصر احلمراء، مع بيان آثاره وتفسري كتاباته احلجرية )٤٣ - ١٨٤٠
، وفذلكة عن صحة الصحيفة اإلخبارية للرازي يف صفة األندلس متناً )١٨٤٣لندن (

، وترجم كليلة )٥٢ - ١٨٥٠، ٨مع التاريخ، ج منشورات جم(وترمجة إسبانية 
، مث ١٨٦٨مدريد (تاريخ فتح األندلس البن القوطية : ودمنة، ونشر مبعاونة سابيدرا

ترمجة ريبريا مع خمتارات من كتاب اإلمامة املنسوب إىل ابن قتيبة، وقدم له مدريد 
١٩٢٦(تاً وترمجة ، ورسالة يف بيان فضل األندلس وذكر علمائها عن املقري من w
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٢٥٧ حرف الباء

إجنليزية، وقصيدة مديح حممد، وهى الشعر األسباين يف القرن الرابع عشر، مث ترمجها 
جمموعة خمطوطات عربية يف مكتبة جممع التاريخ األسباين، وفهرس : تيكنور، وله

، ومقامات احلريري )١٨٩٦لندن (املخطوطات اإلسبانية يف املتحف الربيطاين 
 .)١٨٩٦لندن (بشروح إجنليزية 

 .Bishai، Wilson، B ، ويلسونيبشا
 وحصل على الليسانس يف التربية من كلية ١٩٢٣ / ٤/ ١٨ولد يف أملانيا، بتاريخ 

، وعلى املاجستري لغات عن التوراة )١٩٥٣(اكوما بارك، مري الندا ت -كولومبيا 
، وعلى الدكتوراه يف )١٩٥٤( ميتشيجان -من جامعة أندروز بريان سربجتز

 ي الند ري م-بالتيمور . لسامية واإلسالمية من جامعة جونز هوبكرتالدراسات ا
)١٩٥٩.( 

أستاذ مساعد لدراسات الشرق األوسط يف مدرسة : ومن الوظائف اليت شغلها
، وحماضر يف )١٩٦٦ - ١٩٦٠(الدراسات املتقدمة العالية جبامعة جونز هوبكرت 

 األوسط ومشايل أفريقيا معهد اخلدمات األجنبية اخلاص حبلقات الدراسات للشرق 
 - ١٩٦٦(، وحماضر أول للغة العربية يف جامعة هارفارد )١٩٦٦ - ١٩٦٢(

، ومستشار أول اللغة )١٩٦٧(، وحماضر للغة العربية دون حتديد للزمن فيها )١٩٦٧
، وقام بالتدريس يف املدرسة الصيفية يف )١٩٧٤(العربية يف معهد الدفاع عن اللغة 

سات التعليمية األخرى، كما نسق وأدار برامج الشرق هارفارد، وبعض املؤس
 .)١٩٧١(األوسط الصيفية 

وهو زميل يف عدة مؤسسات ومجعيات، وقد تلقى منحة األحباث من مجعية 
  .)١٩٧٤ - ١٩٧٣(، ومكافأة من كلية األحباث يف اخلارج )١٩٧٢(خرجيي هارفارد 

مدرسة الدراسات املتقدمة (القارئ يف اآلداب العربية احلديثة، يف جزأين : آثاره
، وتاريخ اإلسالم للشرق األوسط، وقد زكته )١٩٦٥العالية جبامعة جونز هوبكرت

، والقواعد )١٩٦٨(املنظمة األمريكية لدراسات الشرق األوسط كنص قياسي 
 أسلوب جديد، وقد تبناه معهد الدفاع يف اللغة كأساس -املختصرة لألدب العريب 

 ).١٩٧٣(، واإلنسانيات يف العامل العريب اإلسالمي )١٩٧١(للمادة الدراسية 
صحيفة (مالحظات على األساس القبطي يف اللغة العربية املصرية : ومن دراساته w
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 حرف الباء٢٥٨

، وطبيعة ومدى التأثري الصويت القبطي يف )١٩٦٠، ٨٠اجلمعية األمريكية الشرقية 
واعد اللغة ، وأثر ق)١٩٦١، ٦صحيفة الدراسات السامية (اللغة العربية املصرية 

، )١٩٦٢، ٨٢صحيفة اجلمعية األمريكية الشرقية (القبطية يف اللغة العربية املصرية 
صحيفة الدراسات اخلاصة (والتحول من اللغة القبطية إىل اللغة العربية املصرية 

الكلمة، (، والشكل والوظيفة يف مجل اللغة العربية )١٩٦٤، ٢٣بالشرق األدىن، 
، ومع فترة )٨٦صحيفة اجلمعية األمريكية الشرقية، (احلديثة ، واللغة العربية )١٩٦٥

، )١٩٦٧تشرين األول / العامل اإلسالمي أكتوبر(االنقطاع يف تاريخ السيادة العربية 
، وقواعد اللغة )١٩٦٩، ٩اللغويات العامة، الد (وإعراب االسم يف اللغة العربية 

نيسان / بريل إلغة العربية جبامعة القاهرة دائرة ال(العربية القدمية واللغويات احلديثة، 
/ االحتاد العريب األمريكي، يناير(، ونظام عقلي إيل للمفردات واجلمل العربية )١٩٧٤

 .)١٩٧٥ كانون الثاين
 .اليد اآللية لعلم املفردات واجلمل ومعجم الطالب لألدب العريب: وله قيد اإلعداد

  Pierre Le Venerable )١١٥٦-١٠٩٤(بطرس املكرم 
  فرنسي من الرهبانية البندكتية، عينته لسعة اطالعه رئيسا على ديرها يف كلوين

)١١٢٣( Cluny  الذي شيدته فرنسا)وانطلقت منه حركة إصالح )٩١٠ ،
 بعد -عمت النصرانية األوربية، وجعل من رهبان األسبان وعلى رأسهم األب أبيالر

طريا لنشر الثقافة العربية وقصد األندلس  مركزا خ-أن آووا إليه يف القرن الثاين عشر 
فيمن قصدها مستزيدا من علومها، وملا رجع إىل ديره نظمه ) ١١٤٣-١١٤١(

وقد طبع . وطفق يصنف الكتب يف الرد على علماء اجلدل املسلمني وشجب اليهود
  .كما أوعز بترمجة القرآن) ١٨٩٦ليبزيج (من مصنفاته ثالثة 

  .Pfaff، Frans - بفاف، فرانز
 .خترج باللغات الشرقية من جامعة أرلنجني

برلني (كتاب اخلراج ليحىي بن آدم القرشي، وهي أطروحته يف الدكتوراه : آثاره
١٩١٧(. 

 .Pfannmuller، G - بفامنوللر، ج
wموجز يف أدب العلوم اإلسالمية، وهو انتقاء من أجود الكتب حبسب : آثاره
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٢٥٩ حرف الباء

 ).١٩٢٣ ليبزيج -برلني (املوضوعات 
 
 .Pckhall، M.W)١٩٣٦ - ١٨٧٥(مارمادوك وليم . ولبكث

ولد يف لندن، وحال ضعف صحته دون إمتام دراسته، فقصد نيوشاتل إلتقان 
 وملا رجع إىل إجنلترا تعلم األملانية واإلسبانية، ،الفرنسية، مث إيطاليا إلجادة اإليطالية

تعلم العربية ولكنه أخفق يف امتحان السلك السياسي، فأرسلته أمه إىل سوريا ف
إىل مصر حيث ) ١٩٠٤(ودرس عادات أهلها وأخالقهم، مث استدعاه اللورد كرومر 

أبناء النيل، والنساء احملجبات، ونشر املقاالت يف : وصنف فيها كتابيه. أقام مدة
 مث سافر إىل تركيا، وعند عودته منها ،الدفاع عن اإلسالم وتوثيق صالته بالنصرانية

لتويل رئاسة حترير صحيفة حديث ) ١٩٢٠(ىل اهلنـد  إيودع. أشهر إسالمه
) ١٩٢٧(بومباي، مث إىل حيدر آباد حيث اشترك يف إصدار جملة الثقافة اإلسالمية 

 الثقافة اإلسالمية :  ومن مباحثه فيها،فاشترك فيها حنو سبعني جامعة يف العامل
) ١٩٣١(ن والعرب وغريهم يف ترمجة القرآ) ١٩١٧(والتربية اإلسالمية ) ١٩٢٧(

وقد توىل منصب إمام املسلمني يف لندن، وقضى ثالث سنوات يف ترمجة معاين 
القرآن، قصد بعدها مصر ملراجعة ترمجته مع بعض العلماء، وتعد ترمجته من خري 

 مث نشرا دار ١٩٦٢ صفحة، لندن ٦٩٣، والطبعة الثالثة يف ١٩٣٠(الترمجات 
 .)١٩٧١ بريوت -الكتاب اللبناين 

 ].١٩٣٦ بقلم سبايت، يف الثقافة اإلسالمية، ترمجته[
 .Buckler، F.W-و. بكلر، ف
) ١٩٢٤جملة اجلمعية امللكية اآلسيوية،  (١٥٧٩عصمة أكرب ومرسوم عام : آثاره

صحيفة اجلمعية (ودراسة عن العالقات السياسية بني العباسيني وبني الكارولنجيني 
 ).١٩٣١كمربيدج (لكبري وهارون الرشيد وشارل ا) ١٩٢٧امللكية الشرقية 

 Bel، A.O) ١٩٤٥-١٨٧٣( بل، ألفرد
ا من الزمن يف مشايل أفريقيا مديرا ملدرسة تلمسان حيث درس تارخيها أقام ردح

 .وجغرافيتها وآثارها، ووصف أبنيتها وفك رموز نقوشها وكتاباا
w ].٨٩٠،١٩٤٥ترمجته بقلم مارسه يف الة اإلفريقية، [

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 

 

 حرف الباء٢٦٠

 بأساطري الغرب وقصة بين هالل نتهاودة الغازية مع مقارحبث يف األنش: آثاره
ويف بين غانية آخر ممثلي حكم املراودة ) ١٩٠٣مستخرج يف الة اآلسيوية (

 ، ونشر بغية الرواد يف ذكر امللوك من بين )١٩٠٣(ومقاومتهم حلكم املوحدين 
جزأين، وقال يف عبد الواد أليب زكريا حيىي بن خلدون متناً وترمجته وتعليقا يف 

أول من عثر على هذا املخطوط هو أحد اخلمسة اليت اعتمد عليها يف : "املقدمة
 ه، فأعلن نبأ يف الة اآلسيوية، ونسب١٨٤١مكتبة مدينة اجلزائر األب بارجيس عام 

إىل ابن خلدون صاحب املقدمة، مث صحح هذا اخلطأ املستشرق دي سالن، ورده 
وتعليق على كتاب ) ١١-١٩٠٤اجلزائر (احب املقدمة بن خلدون أخي صا حيىيإىل 

الة (، ونصوص عربية من طنجة )١٩٠٥ -١٤ نيقمؤمتر املستشر(الدرر السنية 
اجلزائر (، وشغل الصوف يف تلمسان )١٩١٣(، ومدينة الزهـراء )١٩١٢اآلسيوية 
م يف ، واإلسال)١٩١٣الة اإلفريقية (و التنقيب يف موقع أغادير القدمي  )١٩١٣

املصدر ( مسلم يعيش يف مكناس ىل، وقصة و)١٩١٧جملة تاريخ األديان ( بالد الرببر
، والكتابات )١٩١٧نشرة اآلثار (، وثالث أوان لوزن إحسان الفطر)١٩١٧السابق 

وكتابات عربية يف فاس  )١٩-١٨-١٩١٧الة اآلسيوية (العربية يف فاس 
نشرة اآلثار (سنوس وجوامعهم وبين  )١٩١٨(وتاريخ بين مرين ) ١٩١٨-١٩١٧(

١٩١٨.( 
 ، )١٩١٨الة اإلفريقية (مقدمة ابن األبار متناً وترمجة : ومبعاونة حممد بن شنب

ومبعاونته أيضا نشر قسما من التكملة لكتاب الصلة البن األبار عن خمطوط فاس 
 ).١٩٢٠اجلزائر (

زهرة األس يف ، و)١٩١٨اجلزائر -باريس (صناعة اخلزف يف فاس : وله وحده
، وسيدي )١٩٢٢اجلزائر ( اجلزنائي متناً وترمجة يبناء مدينة فاس، أليب حسن عل

الة (، واإلسالم الصويف )١٩٢٥منوعات رينة باسه (بومدين وأستاذه الدقاق 
، ونظرة يف )١٩٢٨املصدر السابق (، وقصة الفن اإلسالمي )١٩٢٨اإلفريقية 

الة (، ووثائق حديثة عن تاريخ املوحدين )١٩٢٨ يسبار(اإلسالم عند قبائل الرببر 
، )١٩٣٣هسبرييس (، ودراسة الدرهم على عهد املوحدين )١٩٣٠اإلفريقية 

، )٣٥-١٩٣٤حوليات معهد الدراسات الشرقية (والتصوف يف املغرب اإلسالمي  w
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٢٦١ حرف الباء

منوعات (، والعنصرة )١٩٣٥الة اإلفريقية (ونبذ عن كتاب القبور واحلبوس 
، وصناعات العرب واليهود التقليدية يف مشايل )٤٥ -١٩٣٥ دميومبني -وا جودوفر
منوعات (، وأوائل األمراء املراونني واإلسالم )١٩٣٦الة اإلفريقية (أفريقيا 
، وفهرس الكتب العربية يف جامع )١٩٤٥الة اإلفريقية (، ومد النيب )١٩٣٧جوتيه

 .)١٩٤٥( ة والفرنسية بالعربي،)١٩٤٥-١٨٧٣(القروبني مبدينة فاس 
  .Pesle، O)١٩٤٧-١٨٨٩. (بل، أوكتاف

ا ملعهد الدراسات العلياولد يف اجلزائر حيث تلقى علومه وعني مدير. 
 ].١٩٤٩، ٣٦ترمجته بقلم ترياس، يف هسبرييس، [

، )١٩٣٠(الشرع وتشريع احلماية : يف ذيل نشرة جلنة أفريقيا الفرنسية: آثاره
 على -اإلسالمية  ، والقسم يف الشريعة)١٩٣٠(أفريقيا وقانون الشفعة يف مشايل 

الة اجلزائرية (واقعية القانون اإلسالمي : ويف غريها). ١٩٣١(املذهب املالكي 
، هذا خال دراساته عن التبين والوصية والزواج والطالق واإلرث والكفالة )١٩٣٤

 حممد يمع س علمية، كما اشترك جوائزواهلبة واحلبوس، وقد نال على بعضها 
 .التيجاين يف ترمجة القرآن الكرمي

 .Bell، Miss Gertrude، D)١٩٢٦ - ١٨٦٨(بل، جرترود 
   وطوفت يف إيران وسوريا واجلزائر وبالد العرب،خترجت من لندن، وأكسفورد

 يفو) ١٩١٥( وعينت مترمجة يف السفارة الربيطانية يف مصر) ١٩١٣ - ١٨٩٢(
فلقبت هبا بعد احلرب مبلكة العراق غري ) ١٩١٧( بغداد يفو) ١٩١٦(البصرة 
 وقد ساعدت يف التنقيب عن آثاره وأنشأت هلا متحفاً يف بغداد حيث ،املتوجة
 . وكانت حتسن الفرنسية واألملانية والعربية والفارسية،توفيت

 ].١٩٢٧ترمجتها، بقلم بابنجر، يف اإلسالم، [
 ١٥٢ حافـظ، يف ترمجة خمتارات من قصائد الشاعـر الفارسي: آثارها

 ٣٤٧وسوريا، يف ) ١٩٤٠الطبعة السادسة (وصور فارسية ) ١٨٩٧(صفحـة 
 ،مراد إىل مراد، وعرب العراق ومن ،واملغامر) ١٩١٩الطبعة الرابعة (صفحة 
 . )١٩١٤(ومشال اجلزيرة العربية ) ١٩١٠(الفرات :  وىف صحيفة اجلغرافيا،واألخيضر

Bell، R. -  wبل، ريتشارد 
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 حرف الباء٢٦٢

اللغة العربية جبامعة أدنربا، اشتهر برجاحة العقل ورحابة  دين، وأستاذمن رجال ال
وقد صرف سنني كثرية يف دراسة القرآن وتارخيه دراسة وافية متوالية وأول . الصدر

فإن ) ٤١ - ١٩٣٧(كتبه عنه أكد فيه العالقات املسيحية بالنيب، أما ترمجته القرآن 
 اهتمامهم، فقد كان جل غرضه منها حتليل مل يعر الناس تفسريه هلا إال قليالً من

السور املتفرقة بوضع قوانني النقد األديب هلا كما هي احلال يف املؤلفات الغربية 
احلديث عند : ومن مباحثه يف نشرة اجلمعية الشرقية جلالسجو. لألدب العايل

وبدء ) ٢٢ - ١٩١٣(ويوحنا الدمشقي واعتناق اإلسالم ) ٢٢ - ١٩١٣(املسلمني 
والعالقات ) ٤٤ - ١٩٤٢(وأسلوب القرآن ) ٣٥ -١٩٣٤(ط الدين اإلسالمي نشا

:  وىف العامل اإلسالمي.)٤٩ - ١٩٤٧(األدبية القدمية بني مسلمي أسبانيا والشرق 
) ١٩٣٢(وأهل األعراف ) ١٩٣٠(ومن هم احلنفاء ) ١٩٢٨(املتشابه يف القرآن 

 رسل السابقون وحممد وال) ١٩٣٤(ورؤى حممد ) ١٩٣٣(وأصل عيد األضحى 
وسورة احلشر ) ١٩٣٩(والطالق يف اإلسالم ) ١٩٣٤(واألذان اإلسالمي ) ١٩٣٤(
) ١٩٣٧جملة اجلمعية امللكية اآلسيوية (وأذن يف الناس باحلج : وىف غريها) ١٩٤٨(

ومعلومات حممد عن العهد القدمي ) ١٩٤٣جملة هيربت، (والغزايل مفكر إسالمي 
 .)١٩٤٥الدراسات السامية والشرقية، (

  Platti،Emilio ) ١٩٤٣املولود عام (األب بالتى 
ولد يف بلجيكا وحصل على إجازيت أصول الدين وتاريخ اللغات الشرقية وفقهها 

 .من جامعة لوفان الكاثوليكية
منوعات املعهد الدومينيكي (خمطوطات يف أصول الدين ليحىي بن عدي : آثاره

أصول الدين ليحىي بن عدي البن ، ومنتخب من )١٩٧٤ ١٢للدراسات الشرقية 
) ١٩٧٣الثقافة ببلجيكا ( واملاركسية يف العامل اإلسالمي )١٩٧٧، ١٣(العسال 

، ويعد رسالة دكتوراه إىل جامعة لوفان عن سر )١٩٧٥(واحلياة الفكرية يف مصر 
  .ي بن عدالتجسد عن حيىي

 Blazquez .- بالثكيث
مدريد (اب نزهة املشتاق لإلدريسي إسبانيا يف كت: اإلسبانية ترجم إىل: آثاره
w ).١٤ - ١٩١٣، ٦٢نشرة جممع التاريخ (، وكتب دراسات إسبانية مغربية )١٩٠١
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٢٦٣ حرف الباء

  .Blachere، R. L )١٩٧٣-١٩٠٠. (ل. بالشري، ر
ولد يف مون روج بالقرب من باريس، وتلقى دروسه الثانوية يف الدار البيضاء، 

، وعني أستاذاً هلا يف معهد موالي )١٩٢٢(وخترج بالعربية يف كلية اآلداب باجلزائر 
، انتدب )١٩٢٤(أجرجياسيون /  وملا نال شهادة اإلجازة يف التعليم ،يوسف بالرباط

، مث استدعته مدرسة )٣٥-١٩٢٤(مديراً ملعهد الدراسات املغربية العليا بالرباط 
، ونال )٥١ -١٩٣٥(اللغات الشرقية بباريس أستاذاًٍ لكرسي األدب العريب 

، مث مديراً ملدرسة )١٩٣٨(، وعني أستاذاً حماضراً يف السوربون )١٩٣٦(كتوراه الد
، مث أستاذاً اللغة العربية وحضارا يف جامعة )١٩٤٢(الدراسات العليا والعلمية 

اليت صدرت يف باريس باللغتني العربية " املعرفة"ا على جملة ، ومشرفً)١٩٥٦(باريس 
 .والفرنسية
 عن العرب يف أشهر االت االستشراقية، كمجلة دراسات رصينة: آثاره

الدراسات اإلسالمية، هسبرييس، وحوليات معهد الدراسات الشرقية، والة 
فهرس املخطوطات املستجدة يف املكتبة : رينو. اآلسيوية منها ما نشره مبعاونة هـ

العامة حملمية املغرب، بعد أن زادت عن فهرس ليفي بروفنسال، باريس 
 .)، مث على حدة١٩٣١عام ١٣٣-١٠٦-١٢هسبرييس (١٩٢٢

، وتفاصيل )١٩٢٨، ٨هسبرييس (مصدر لتاريخ العلوم عند العرب : وله وحده
، وعين )١٩٢٨، ١مذكرات هنري باسة، (عن حياة السلطان ابن احلسن اخلاصة 

جملة الدراسات (املتنيب الشاعر العريب اإلسالمي : باملتنيب عناية شديدة، فكتب عنه
املتنيب، : العاشر امليالدي/ ، وشاعر يف القرن الرابع اهلجري )١٩٢٩، ٣المية اإلس

ازجي، وحسن املرصفي، وجرجي زيدان، اليإبراهيم : وقد تناول فيه الشعر ونقاده
الكيالين وأمحد  وأمحد اإلسكندري، وزكي مبارك و شوقي، وحافظ إبراهيم وكامل

وفؤاد إفرام البستاين، وأمحد حسن ضيف، وعبد القادر املازين، وحممد األمسر، 
 بالتحقيق -الزيات، وعباس حممود العقاد، وطه حسني، وشفيق جربي وغريهم 

، وقد ١٩٣٥باريس (والتعليق والنقد، فجاء من خري الكتب اليت تعرضت للشاعر 
، وأبو الطيب املتنيب، وهل للعكربي تعليق على )نقله إىل العربية الدكتور أمحد بدوي

w، وحول تعليق على ديوان املتنيب )١٩٣٨، ٢٠مؤمتر املستشرقني (تنيب ديوان امل
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 حرف الباء٢٦٤

، مث سعيد البغدادي يف أسبانيا )١٩٣٨، ٤حوليات معهد الدراسات الشرقية (
ابن دراج  ، وسرية ومصنفات الشاعر املترسل األندلسي)١٩٣٠، ١٠هسبرييس (

عرب يف ، ومقتبسات عن أشهر اجلغرافيني ال)١٩٢٣، ١٧هسبرييس(القسطلي 
 ).١٩٣٢باريس(العصر الوسيط 

، )١٩٣٤، ١٨هسبرييس (وفاس يف كتب اجلغرافيني العرب يف العصر الوسيط 
وترمجة طبقات األمم لصاعد األندلسي مبقابلة النص الذي نشره األب شيخو على 

 -منوعات جودفروا (، واألمري األموي الوليد الثاين )١٩٣٥باريس ( خمطوط باريس
، والوزير الشاعر ابن زمرك )٤٥-١٩٣٥ هد الفرنسي بالقاهرةدميومبني، املع

 ).١٩٣٦، ٢حوليات معهد الدراسات الشرقية (
قواعد العربية الفصحى، وهو من أجود الكتب يف :  دميوبني-ومبعاونة جودفروا 

، )١٩٣٨الدراسة العلمية (جممل شاعرية العرب : ، وله)١٩٣٧باريس (النحو 
، وأهم )٦جملة دمشق عدد (لدراسات العربية يف أوربا وراميوندو لوليو وتعزيز ا

حوليات معهد الدراسات (موضوعات شعر الغزل على عهد األمويني بدمشق 
 .)٤١-١٩٣٩، ٥الشرقية، 

 ).١٩٤٥باريس (قواعد نشر وترمجة النصوص العربية : ومبعاونة سوفاجة
، )٤٦، ١٩٤١مية جملة الدراسات اإلسال (،ابن القارح ورسالة الغفران للمعري: وله

، وعلماء العراق يف القرنني )١٩٤٨، ١الساميات، (ونبذة عن النفس يف القرآن 
، وترمجة جديدة للقرآن، يف )١٩٥٠منوعات وليم مارسة (الثاين والثالث للهجرة 

، وقد نقله ١٩٥٢باريس (، وتاريخ األدب العريب )٥٢-١٩٤٧باريس (ثالثة أجزاء 
 ).١٩٥٣(، ومعضلة حممد )م الكيالينإىل العربية الدكتور إبراهي

خمتارات من العربية الفصحى، وهي نصوص : ومبعاونة ماري سيكالدي أدريان
الطبعة  ( وحنواًراعيا فيها التدرج من السهل إىل الصعب، وتطبيق قواعد العربية صرفاً

 ).١٩٥٢الثانية مزيدة ومنقحة باريس
، وخطبة حجة الوداع )١٩٥٤ ،١أرابيكا (دراسة أدب األمثال عند العرب : وله

، )١٩٥٦، ٣أرابيكا، (، وترمجة ليفي بروفنسال )١٩٥٦، ١منوعات ماسنيون، (
w .)١٩٥٦، ٣أرابيكا (٦٦١-٤٠ونظرة إىل انبثات العرب املسلمني من حنو 
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٢٦٥ حرف الباء

 ).١٩٥٧باريس (اجلغرافيون العرب يف العصر الوسيط : ومبعاونة دارمون
، وأوزان )١٩٥٩، ٦(اريخ أوزان الشعر العريب اإلسهام الثاين يف ت: وله يف أرابيكا

، والشعر العريب يف العراق )١٩٦٠، ٧(الشعر والعروض يف ضوء الكتب احلديثة 
أعشى : ، ومشكلة يف تاريخ األدب)١٩٦٢-٩(وبغداد حىت معروف الرصايف 

منوعات (٢٢٨العتيب املتوىف عام : ، ومؤلف أدب جمهول)١٩٦٣، ١٠(ميمون وأدبه 
 /، ومشكلة تقمص شاعر القبيلة بطل األنيس يف القرن الثالث )١٩٦٣هنري ماسة 

، )١٩٦٣، ١٠(، وحركة األدب املعاصر يف بغداد )١٩٦١، ٨أرابيكا (التاسع 
 ).١٩٥٧أوج الثقافة واحنطاطها يف تاريخ اإلسالم (األدب العريب  واالتباعية يف

، وشاعر ومؤرخ )١٩٥٨، ٩الدراسات اإلسالمية، (الشعر العريب : وبستان خفي
الدراسات املغربية، منوعات (الباجي املسعودي : تونسي من القرن التاسع عشر

، ٢٤الدراسات اإلسالمية (، وأوقات حتول يف األدب العريب )١٩٦٤جوليان 
الدراسات العربية واإلسالمية، (، وأثر الوراثة ومشاكل إحصاء الشعر القدمي )١٩٦٦

 ومالحظات حول شكل املوسوعات يف مصر ،)١٩٦٥املهداة إىل األستاذ جيب 
، ٢٣نشرة الدراسات الشرقية، (٩/١٥، إىل اية القرن ٨/١٤وسوريا من القرن 

 -، ومعجم عريب)١٩٦٧ ازدواج الثقافة العربية(، وأصل نظرية األضداد )١٩٧٠
، ومالحظات حول التوسع حنو )١٩٧٢باريس ( إجنليزي لشوميي ودنيزو -فرنسي

، وبناء القاهرة والنهضة )١٩٧٣ -١٤-١٣جملة الغرب املسلم (ية فقه اللغة العرب
، ومرتلة ابن )١٩٦٩احللقة الدولية لتاريخ القاهرة (العربية اإلسالمية يف القرن الرابع 

 .)١٩٧٢جملة العاملني (خلدون اإلنسانية يف الثقافة العربية اإلسالمية 
 وكراسات معهد - لعبد اجلليل خمتصر تاريخ األدب العريب: وله يف الة اآلسيوية

 ، والشعر اإلسباين العريب والشعراء اجلوالون )١٩٤٣( وحلب -الشرق املعاصر
إىل عام  ١٧٠٥(، ودمشق من عام )١٩٥١ (اخلايل، ونبذة عن اسم الربع )١٩٤٨(

 وجوامع - واجلامع األندلسي يف فاس-، ووالة واآلثار األموية واإلمساعيلية )١١٥٤
  .)٤٣-٤١-٤٠-١٩٣٩اآلسيوية الة (دمشق 

، واخلرائب )١٩٣٩املنوعات السورية املهداة إىل ديسو، باريس (وتل حلب 
رحالت : ، ومبعاونة جابرييل)١٩٤٠نشرة متحف بريوت (األموية يف جبل عنجر  w
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 حرف الباء٢٦٦

 )١٩٤٠باريس ( كتابة عربية معظمها غري منشور ١٦٠أثرية إىل تركيا الشرقية، فيه 
سع مدينة سورية من املدن الكربى منذ نشأا إىل أواسط دراسة عن تو: حلب: وله

وبريد اخليول ) ١٩٤١باريس ( وهى رسالة الدكتوراه يف اآلداب ،القرن التاسع عشر
، )١٩٤١باريس (وهي تتمة رسالة الدكتوراه يف اآلداب املماليك، يف إمرباطورية 

ىل تاريخ الشرق ، واملدخل إ)١٩٤١سرييا (والكتابات العربية على مسجد البصرة 
من السلسلة اليت يشرف عليها معهد الدراسات اإلسالمية جبامعة باريس (اإلسالمي 
رائد التراث :  بالعربية الدكتور صالح الدين املنجد بعنوانهختصرا، وقد ١٩٤٣

ه منقحاً ر كاهن نش.، مث أعاد ك١٩٤٧العريب ونشرته دار العلم للماليني، بريوت 
  .)يف باريس

: وله). ١٩٤٥باريس (قواعد نشر وترمجة النصوص العربية : بالشريومبعاونة 
، وكتابات )١٩٤٨-١٩٤٦و١٩٤٣ ٢٤سرييا (بعض األبنية اإلسالمية يف سوريا 

، ومتثيل قدمي )١٩٤٥-١٩٤٤نشرة متحف بريوت (عربية يف بعلبك وطرابلس 
، وورق )١٩٤٦-١١،١٩٤٥نشرة الدراسات الشرقية،(لدمشق يف متحف اللوفر 

 )٧،١٩٤٨حوليات معهد الدراسات الشرقية،(ي عريب يف املكتبة املصرية برد
، وعلم اآلثار )١٣٦،١٩٤٨الة اآلسيوية (واإلرشادات البحرية العربية لبحار اهلند 

، ووصف ساحل )١٩٤٨الفن اإلسالمي  (١٩٤٧-١٩٣٩اإلسالمية يف فرنسا 
  .)٩٣،١٩٤٩الة اإلفريقية،  (١٧الرببر من القرن 

، ومؤرخو العرب، )١٩٤٦الة اإلفريقية (ف يدرس تاريخ العامل العريب؟ وكي
، وكنوز الذهب يف تاريخ حلب لسبط )١٩٤٦باريس (منتخبات مترمجة ومعرفة 

بن العجمي، اجلزء الثاين بترمجة دقيقة وتعليقات صحيحة وتذييل بترمجة مصطلحات ا
 وألقاهبم وتفسري املماليك، وضبط أمساء )١٩٥٠املعهد الفرنسي بدمشق (العمران 
: ، ومما كان قد سلمه للطبع أو أعده أو يعمل فيه)١٩٥٠الة اآلسيوية (معانيها 

، ولغة البناء يف )املعهد الفرنسي بدمشق( صفحة ٢٥٠املسجد األموي يف املدينة، يف 
جملة (، واقتراحات إلصالح الطبوغرافية العربية )١٩٥٠منوعات وليم مارسه (دمشق 
جملة (، واملدخل إىل دراسة اخلزف يف اإلسالم )٥١،١٩٥١اسات اإلسالمية،الدر

w )٣٥،١٩٦٧(وقصور األمويني يف سوريا ) ١٩٦٥، ٣٣الدراسات اإلسالمية،
w
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٢٦٧ حرف الباء

، والكتابات )لة الفنون اآلسيوية(والتصورات الشعبية اإلسالمية يف العصر الوسيط 
لة الدراسات (ومتحف مارسيليا العربية غري املنشورة يف سوريا وتركيا وأفغانستان 

  .)اإلسالمية
 ).١٩٤٥(ذكري جان سوفاجه : وقد نشر عنه كتاب بعنوان

 .Blackman، W.S- س. بالكمان، و
ودراسات عن الشعب املصري ) ١٩١٨التقاليد الشعبية (السحر والدين : آثاره

نشرة ، و١٩٣٥، وصحيفة اآلثار املصرية، ٢٦ و ٢٥ و ١٩٢٤: التقاليد الشعبية(
صحيفة معهد علوم (والقرين والقرينة ) ٢٧ - ١٩٢٦اجلمعية اجلغرافية املصرية، 

: ومبعاونة غريه) ١٩٢٧لندن (وفالحو مصر يف الصعيد ) ١٩٢٦اإلحياء امللكي، 
 .)١٩٣٥الكتاب املهدى إىل كابار، (السحر يف مصر 

  - .Plantet،Eبالنتيه 
 . الفرنسيةمن وزارة اخلارجية

 )١٨٨٩باريس  (١٨٣٢ -١٥٧٩ت والة اجلزائر مع بالط فرنسا، مراسال: آثاره 
 ١٨٩٣(ا، يف جزأين ـا مع بالط فرنسـالت والة تونس وقناصل فرنسـومراس

- ٩٤.( 
  .Blanchard، R )١٨٧٧املولود عام. (بالنشار، ر

 . جامعة جرينوبلأساتذةجغرايف ومن 
م يف اموعة العاملية اليت اجلزء الرابع من جغرافية اإلسال(آسيا الغربية : آثاره

دمشق بغداد : سوريا الصحراوي ، وطريق)يشرف عليها دي البالش، وجولوا
، ومبعاونة )١٩٢٥(، وتبادل السكان بني تركيا واليونان )١٩٢٥حوليات اجلغرافيا (

 ).١٩١٢(حول اجليوب : مايار
 .Playfair، R.L - ل.باليفر، ر

لندن  (١٨٨٧ إىل سنة ١٥٤١ارل اخلامس مراجع عن اجلزائر من محلة ش: آثاره 
مراجع عن املغرب من أقدم األزمنة إىل آخر سنة . براون. ومبعاونة ر) ١٨٨٧
 ).١٨٩٣لندن  (١٨٩١
Peltier، Fr.  w - بلتيه، ف
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 حرف الباء٢٦٨

 .من أساتذة كلية احلقوق يف اجلزائر
، وكتاب البيوع )١٩٠٩اجلزائر (الوصايا : ترجم من صحيح البخاري: آثاره

، )١٩١١ (، وكتاب البيوع من املوطأ ملالك بن أنس)١٩١٠( خلياروالسلم وا
 ).١٩٠٩جملة العامل اإلسالمي (منازل اجلبالية : ومبعاونة أرمني

 .Valdes Fernandez، M .بلديس فرنانديث، م
، وحصل على الليسانس من ٢/١٢/١٩٤٤ولد يف ريباديسيا أشتورية بتاريخ 

كنائس من : اجستري، وكانت رسالته بعنوان، مث على امل)١٩٧٠(جامعة كومبلوتنس 
املعمار : الطراز العريب اإلسباين يف إقليم مدريد، مث على الدكتوراه عن رسالة بعنوان

يف العصر الوسيط املستخدم فيه اآلجر األمحر وانتشاره ) املنتسب إىل ليون(الليوين 
 ورئيساً للدراسات وعمل مدرساً لتاريخ الفن،) يف مرحلة اإلعداد(جهة ر الدويرو 

 .الفلسفية واألدبية يف املدينة اجلامعية بليون حيث يواصل عمله حىت اآلن
، )١٩٧٤أوبيسيدو (داريودي دخيوتوس بني النقد واألدب يف عصره : آثاره

، )١٩٧٥ترويل (والتعبري الزخريف يف عمارة العصر الوسيط املكونة من اآلجر 
، )١٩٧٧دراسات إنسانية وتشريعية ليون (يون واخلزف احلائطي لدانييل ثولوآجاىن ل
 ،إضافات إىل تاريخ فن العصر الوسيط يف ليون: وباالشتراك مع فرنانديث جونثاليث

 .لقيات حديقة بكاتدارئية ليون
 .Pelliot، P) ١٩٤٥-١٨٧٨(بلليو، ب

من العلماء املعنيني بدراسة الشرق األقصى وآسيا الوسطى، ومن أعضاء جممع 
 .اآلدابالكتابات و
، وأقدم الكتابات )١٩٠٦ تونج باو(مدينة باخوان يف جغرافية اإلدريسي  :آثاره

  إسالمية-، ودراسات صينية )١٩١٣الة اآلسيوية (العربية األثرية يف الصني 
 -١٩٢٢جملة الشرق املسيحي (، واملغول والبابوية، متناً وترمجة وتعليقا )١٩١٤(

الة اآلسيوية (ة يف مشايل الصني على عهد املغول ، ومدينة إسالمية قدمي)٣٢-٢٤
، وآسيا العليا )١٩٢٨ باو تونج(، والصناع الصينيون يف عاصمة العباسيني )١٩٢٧

 ).١٩٣٨ تونج باو(، واسم خوارزم يف النصوص الصينية )١٩٣١باريس (
wاألول والثاين، لندن (رحلة ماركو بولو يف أربعة أجزاء : ونشر مبعاونة مول
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٢٦٩ حرف الباء

، ويف )١٩١٢و١٩٠٧الة اآلسيوية (يف الشعب التركي  ، وله دراسات)١٩٣٨
 ).٤٠و٣٠و١٥و١٩١٢(تونج باو 

 
  .Blin، P.J )١٨٩١-١٨٥٣(األب بلن 

 .، وتويف بالقاهرة)١٨٧٧(ولد يف مارينيه وانضم إىل الرهبانية 
 صفحات، واآلخر يف ١٠٨عناصر القواعد العربية، يف جزأين األول يف : آثاره
 .، ولغة عربية ولغة قبطية)١٨٨٦املطبعة الكاثوليكية ( صفحة ٤٤٣

 Blunt، Anne)١٩١٧ - ١٨٣٧(بلنت، السيدة آن 
حفيدة الشاعر اللورد بريون، وعقيلة ويلفريد بلنت، وكانت تتقن العربية مثله، 

 .ويقتنيان اصطبالً للجياد العربية
وحج إىل جند، يف ) ١٨٧٩لندن (القبائل البدوية يف الفرات، يف جملدين : آثارها
، وقد ١٩٠٣(وترمجة املعلقات الذهبية السبع . وسرقة الفرس) ١٨٨١(جملدين 

جملة اجلمعية امللكية اآلسيوية (وأباطرة املغول ) نظمها زوجها بالشعر اإلجنليزي
١٩١٠(. 

 .Blunt، W.Sc)١٩٢٢ - ١٨٤٠(بلنت، ويلفريد 
) ١٨٥٨(لك الدبلوماسي والتحق بالس. تلقى العلم يف ستونيهرست وأوسكوت

وطوف يف بالد الشرق األوسط ومشايل أفريقيا وزار ) ١٨٦٩(وتركه عقب زواجه 
ويف أثناء طوافه اتصل بزعماء احلركة الوطنية يف أفغانستان . جند والعراق واهلند

 ومصر، وعارض يف استعمار اهلند ومصر وأيرلندا، وفشل يف االنتخابات النيابية 
طوال شهرين يف أيرلندا لتحريضه الفالحني على مقاومة وسجن ) ١٨٨٦و١٨٨٥(

 الصيف من كل عام يف سكس يمث طفق يقض) ١٨٨٧(طردهم من أراضيهم 
والشتاء يف مصر، حيث ابتاع بيتاً يف ضواحي القاهرة، وتزيا بالزي املصري، ومل 

 .يكن يتكلم إال العربية
بلنت : عنوانمث هامي ب) ١٩٢٢الشرق اجلديد (وقد كتب عنه روتشاتني 

 ).١٩٥٥الشرق اجلديد (والكواكيب 
w -ويف القبة ) ١٨٨٥(وخواطر عن اهلند ) ١٨٨٢لندن (مستقبل اإلسالم : آثاره
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 حرف الباء٢٧٠

، وقد نقله إىل ١٩٠٧(والتاريخ السري الحتالل إجنلترا مصر ) ١٨٨٩(قصة حب 
وغوردون يف ) ١٩١٤(وجمموعات من الشعر ) العربية األستاذ عبد القادر محزة

ونظم املعلقات السبع من ترمجة زوجه ) ٢٠ - ١٩١٩(ويوميايت ) ١٩١١(م اخلرطو
 .)١٩٠٣(بالشعر اإلجنليزي 

  Bloch - بلوخ
،  خ.بلوخ) ١٨٨٨فيينا (نشر كتاب الشرائع البن ميمون، بشروح وافية : آثاره
، )٥٦-١٩٣٦صحيفة اجلمعية األمريكية الشرقية  (١٩٣٦-١٨٦٢ جويل :ترمجة

، وما وراء الطبيعة يف )الة اآلسيوية(املنطق يف العقيدة البوذية ونظرية املعرفة و
 .إخل....)١٩٢٣(العقلية البدائية 

، )١٩٠٩، ٦٣الة الشرقية األملانية، (املصنفات العربية يف اهلند :  ت.بلوخ
 .)١٩١٩صحيفة اجلمعية األمريكية الشرقية (وكتابات عالء الدين حسني شاه 

  - .Bloch، A بلوخ، أ
الدراسات اآلسيوية (، والقصيدة )٤٩ - ١٩٤٦أنتروبوس (قواعد العربية : آثاره
 - ١٩٥٠، والعمل الشرقي ٤٥ - ١٩٤٢أنتروبوس (، والشعر اجلاهلي )١٩٤٨
 ).١٩٥٤دراسات تشودي (، واألمثال العربية )٥٣

  .Blochet، E )١٩٣٧-١٨٧٠(بلوشة 
 .اريسأمني املخطوطات الشرقية يف املكتبة الوطنية بب

 -ا للمخطوطات العربية والفارسية والتركية موعة شيفروضع فهرس: آثاره
صفحة مع ذيل  ٢٣١ فوقع يف -١٨٩٩وكانت احلكومة الفرنسية قد اشترا عام 

ووضع ، )١٩٠٠باريس (بعناوين الكتب وأمساء مؤلفيها حبسب احلروف اهلجائية 
اليت وهبها ديكور دميانش ملكتبة ا للمخطوطات العربية والفارسية والتركية فهرس

، )١٩٠٩-١٥احملفوظات املغربية  ( عربياًخمطوطاً ١١٨باريس الوطين، وهي تضم 
، )١٩١٦الة اآلسيوية (ا مبجموعة خمطوطات ديكور دميانش اإلسالمية وكشفً

وفهرس املخطوطات العربية اليت ) ١٩٠٩(وفهرس متحف البعثة العلمية يف املغرب 
إىل  ١٧٨٤ة باريس الوطنية بعد فهرس البارون دي سالن من عام اقتنتها مكتب

، )١٩٢٥ باريس( خمطوطا جديدا ٢٠٨٧ صفحة، وصف فيه ٤٢٤، فوقع يف ١٩٢٤ w
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٢٧١ حرف الباء

وفهرس املخطوطات الفارسية ومناذج النغمات يف مكتبة تشستر بيب يف دبلن مبعاونة 
القرن السابع الرسم اإلسالمي من القرن الثاين عشر إىل : وله) ٢٦ -١٩١٩(غريه 
 ١٢٤ترمجه إىل اإلجنليزية بنيون، وقدم له السري دانيسون روس، فوقع يف (عشر 

 ).١٩٢٩ خريطة ورمسا ١٨٨صفحة، و
وترمجة تاريخ مصر ) ١٩٠٠(وترجم إىل الفرنسية تاريخ حلب البن العدمي 

ا ونشر جزًء) ٨-١٩٠٥جملة الشرق الالتيين  (يةللمقريزي بشروح جغرافية وتارخي
 ).١١-١٩١٠باريس (اريخ املغول بالفارسية لرشيد الدين من ت

جمموعة األدباء (، ةواملنهج السديد والدر الفريد البن أيب الفضايل متناً وترمج
 ).٢٨-١٩٢٠(، وتاريخ سالطني املماليك )٢٣-١٩١٥الشرقيني، باريس 

  نشنقود املغول يف جمموعة ديكور دميا: ومن دراساته يف جملة الشرق املسيحي
، و التفكري اليوناين يف )٢٦ -١٩٢٥(، وأثر النصرانية والبوذية يف اإلسالم )١٩٠٦(

الباطنية اإلسالمية : ، ويف غريها)٣٤-٣٣-٣٢-٣٠-١٩٢٩(التصوف الشرقي 
، )٩-٨-٧-١٩٠٦موزيون (، والسر يف العقيدة اإلسالمية )١٩٠٢الة اآلسيوية (

اك اجلوهر ر، وإد)١٩٠٧اآلثار (زنطية ورسم املخطوطات العربية على الطريقة البي
 .)١٥-١٤-١٢-١١-١٠-١٩٠٨الدراسات الشرقية، (وصفاته يف اإلسالم 
 )١٩٠٨جملة العامل اإلسالمي (كتابات القبور اإلسالمية الصينية، : ومبعاونة فيسيري

، وذيل لألمساء )١٩٢٣الة اآلسيوية الربيطانية (سجادة عربية من القرن الثامن : وله
 .)١٩٣٨ نشرة مجعية الرسم الفرنسية(اردة يف أربع مذكرات عن املوسيقى الشرقية الو

  - .Plooi، E.Bبلوي 
صحيفة (، ومشعل الفلسفة )١٩٥٠روتردام (إقليدس يف املصنفات العربية : آثاره

  )١٩٧٤(، وأسلوب حديث لكتابة العربية )١٩٥٥، ٩املنطق وعلم النفس 
 Belyaev، Evgeni) ١٨٩٥املولود عام (بلياييف، افيين 

 .خترج يف جامعة بتروجراد، وعين بدراسة تاريخ اإلسالم وأصول الدين
، واالت املصرية املعاصرة )١٩٢٤الشرق اجلديد، (ميخائيل عطايا : آثاره

، )١٩٤١ليننجراد (يف تاريخ صدر اإلسالم  ، ومباحث)١٩٢٩ الساق :املصدر(
w الذكرى اخلامسة والعشرين لوفاته يف) ١٩٢٠ - ١٨٦٨(توراييف . أ.وترمجة ب
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 حرف الباء٢٧٢

، وفهرس اآلثار املطبوعة للمجمع )١٩٤٦كتاب حبوث املعهد الشرقي مبوسكو (
، واإلسالم واخلالفة العربية يف )١٩٤٦موسكو (جورد ليفسكي . أ. السوفييت ف

، وتشكل )١٩٤٨، موسكو ٧الة التارخيية، جملد (السابع والثامن والتاسع : القرون
تقارير الوفد السوفيييت يف مؤمتر (لعربية ونشأة اإلسالم يف القرن السابع الدولة ا

، وفصول من تاريخ العرب يف القرون )١٩٥٤، إستانبول ٢٣املستشرقني الدويل 
،ويصدر هذه اموعة جممع العلوم يف ٤و٣موسوعة تاريخ العامل، جملد (الوسطى 

 .)١٩٥٥عشرة جملدات،منذ 
، وفصول يف تاريخ )١سوعة السوفييتية املوجزة، جـاملو(واحلضارة العربية 

، )١٩٥٧كتاب تاريخ بلدان الشرق األجنيب للجامعات، جامعة موسكو (اخلالفة 
 ، وعصر أسامة، وهي مقدمة لترمجة ساله )١٩٥٧موسكو (واملذاهب يف اإلسالم 

، ومسامهة قيمة يف دراسة األدب العريب، وخمطوط عريب من العصر الوسيط )١٩٥٨(
 ).١٩٥٨كالمها باإلجنليزية يف تاريخ احلضارة العاملية (

 Belyaev،Victor )١٩٠٤املولود عام (بلياييف، فيكتور 
واشتغل يف التعليم، مث ) ١٩٢٠(ننجراد يخترج على كراتشكوفسكي يف جامعة ل

عني مديراً لقسم املخططات العربية يف كلية الدراسات الشرقية بليننجراد، وعضواً يف 
 العلمي، ويعد اليوم كبري املتخصصني باملخطوطات العربية يف االحتاد جممعها
 . وقد أسس دراسة منظمة للربدي العريب يف متحف ليننجراد،السوفييت
، )١٩٣٠(فهرس مؤلفات كراتشكوفسكي : يف حوليات املعهد الشرقي: آثاره

) ١٩٣٠(وخمطوط تارخيي غفل املؤلف من جمموعة إيفانوف يف املتحف اآلسيوي 
نشرة (الربديات العربية : ، ويف غريها)١٩٣٢(وفهرس املخطوطات العربية يف خبارى 

  ، وكتاب عريب خمطوط يف جمموعة معهد الكتب والوثائق والرسائل)١٩٣٤العلوم 
، )٤١ -١٩٣٧(، وجمموعة الربديات العربية يف ليننجراد وموسكو )١٩٣٦(

األحباث الشرقية (ت مينية يف طشقند واملخطوطات العربية يف املعهد الشرقي وخمطوطا
١٩٤٧(. 

، ومبعاونة )١٩٥٣نشرة الكلية (وأحسن املخطوطات الشرقية يف الكلية الشرقية 
w - ١٩٥٥ليننجراد (مقالتان عن املخطوطات اليت يف مكتبة ليننجراد : بوجلاكوف
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٢٧٣ حرف الباء

مصادر عربية : ، وله)١٩٥٨ليننجراد (، ودراسة املخطوطات جامعة ليننجراد )٥٨
، ومذهب ابن خلدون )١٩٣٩موسكو (اريخ التركمان يف القرن الثالث عشر لت
، واملخطوطات الرئيسية لتطور )١٩٤٤(، والصويل )١٩٤٠التاريخ املاركسي، (

، والطربي مصدر لتاريخ شعوب االحتاد )١٩٤٦(األدب العريب يف آسيا الوسطى 
ومواد يف تاريخ ، )١٩٥٥الطريق (، ونشاط املستعربني الروس )١٩٤٨(السوفييت 

حلقة املستعربني يف (العلم والثقافة لدى شعوب آسيا الوسطى يف املخطوطات العربية 
، وترجم أخبار الطربي )١٩٥٧(، وآثار اإلدريسي اجلغرافية )١٩٥٧، ١طشقند،

عن آسيا الوسطى وباشر حتقيق خمطوطات الصويل، وكان قد قدم إىل مؤمتر 
ين حبثاً يف خمطوط ليننجراد عن تاريخ اخلالفة املستشرقني الدويل الرابع والعشر

، واالستعراب يف ليننجراد طوال أربعني سنة )١٩٥٧موسكو (العباسية للصويل 
، والصفات األساسية للشعر العريب يف أوائل العصر )١٩٦٠حولية املعهد الشرقي (

 تقرير إىل(، واللغات السامية )١٩٦٣موسكو (، والشعر العباسي )١٩٦٠(العباسي 
 .)١٩٧١(، واللهجات العربية )١٩٦٥مؤمتر اللغات السامية 

  - .Plessner، Mبليسنر، م 
 وقد وقف نشاطه على إحصاء ،حماضر يف معهد العلوم الشرقية جبامعة فرانكفورت
 . اليونان يف العصور الوسطىىما عرب من األدب والفلسفة والعلوم الطبيعية لد

الدراسات السامية (، وابن وحشية )١٩٢٦إسالميكا (األستاذ فيشري : آثاره
، ومباحث يف أسس الكيميا العربية القدمية وتأثرها بنظريات من سبق )١٩٢٨

رمضان، : ، وترمجة مفردات)١٩٣٠اآلداب الشرقية (سقراط من فالسفة اليونان 
، واملخطوطات )دائرة املعارف اإلسالمية(وحمرم، وناموس، وتاريخ، والتمريزي 

، وترمجة مقاله يف الشعر )١٩٣١إسالميكا (تانبول وقونية ودمشق العربية يف إس
، ومصنف عما صدر بالعربية من )١٩٣١اآلداب الشرقية (ألرسطو إىل العربية 

الثقافة ( وترمجة العلوم اليونانية إىل العربية ،األدب العربي يف القرون الوسطى
 .)١٩٥٤اإلسالمية 

، وكشاف باملخطوطات )١٩٥٦ ،٣١ت الشرقية الدراساجملة (وابن سعيد 
w، والعمرة وذو )١٩٥٦، ٣٧احملفوظات الدولية لتاريخ العلوم (العربية للطب والعلوم 
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 حرف الباء٢٧٤

احملفوظات (، ونقل العلوم إىل أوربا )١٩٥٧، ٣٢جملة الدراسات الشرقية (القعدة 
 ٢تكرمي جولد زيهر جـ (، وابن سينا والفارايب )١٩٥٨، ٤٥الدولية لتاريخ العلوم 

، وترمجة أرسطو والفارايب إىل )١٩٥٩(، والفلسفة يف خمطوطات كمربيدج )١٩٥٨
 واألعمال ،١٩٦٢ قرطبة -مؤمتر الدراسات العربية واإلسالمية (العربية واإلسبانية 

 .)١٩٦٥، ١١٥الة الشرقية األملانية (، وجابر بن حيان )١٩٦٤
  - .Pinto، L بنتو، ل
 مث ،٨٩-١٨٨٥باريس (شرح وتعليق نشر ملحمة اإلعراب للحريري ب: آثاره

وألفية ابن مالك وكان قد نشرها دي ) ١٩٠٤نشرت بترمجة فرنسية، باريس 
 ).١٨٨٧قسطنطينة (ساسي متناً وترمجة وتعليقا 

 Pinto، Olga .- بنتو، أوجلا
 .أمينة املكتبة الوطنية بروما

ومكتبات ) ١٩٢٧، ٢جملة اآلداب السالفية، (الشعر الشرقي يف سلوفاكيا : آثارها
جملة (والكتب العربية يف مكتبات روما ) ١٩٢٨، ٣٠جملة الفهارس، (العباسيني 

جملة (وقالئد العقيان إىل الفتح بن خاقان للجاحظ ) ١٩٣٠، ٣الكتاب املقدس، 
وكتاب بصرية غنام املرتد للجاحظ ) ٣٢ - ١٩٣١ ١٣الدراسات الشرقية، 

العربية غري املفهرسة يف املكتبة الوطنية واملخطوطات ) ١٩٣٢، ١٣املصدر السابق، (
معاوية األول، من : ومبعاونة ليفي دالفيدا) ٣٧،١٩٣٥جملة الفهارس، (بفلورنسا 

مشروع نشر كل أوصاف : وهلا) ١٩٣٨(كتاب األشراف للبالذري، حتقيقا وترمجة 
 - ٢٠مؤمتر املستشرقني (ني إىل الشرق اإلسالمي نشراً علمياً الي اإليطالةالرح

جملة (واملخطوطات واملطبوعات الشرقية يف مكتبات احلكومة اإليطالية ) ١٩٣٨
، ٢تكرمي ليفي دالفيدا، جـ (والتقاليد العربية ) ١٩٤٩، ٢٤الدراسات الشرقية، 

، ١١الشرق  (١٩ إىل القرن ١٦والطباعة العربية يف إيطاليا من القرن ) ١٩٥٦
تكرمي فرانشيسكو جابرييلي (وموسى كاستلي طابع إيطايل يف القاهرة ) ١٩٦٤
١٩٦٤(. 

 Penrice، John - يس، جونـربن
wسلك البيان يف مناقب القرآن، بالعربية واإلجنليزية، على حروف املعجم : آثاره
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٢٧٥ حرف الباء

 .)١٨٧٣لندن (
  .Penuela، P.J.M )١٩٠٢املولود عام (األب بنويال اليسوعي 

ونة، ونال ولد يف شريث من أعمال قادش، وتلقى العلم يف غرناطة وبرشل
، ويف اللغات الشرقية )١٩٣٤(الدكتوراه يف الفلسفة من اجلامعة الغريغورية بروما 

، وقد كتب رسالته عن ابن املناصف باألملانية ونشرها )١٩٤٠(من جامعة برلني 
   أستاذاً يف معهد الكتاب املقدس بروماي، ومس)١٩٤١روما (معهد الكتاب املقدس 

، وأستاذاً )١٩٤١(ضارة العربية يف جامعة غرناطة  وأستاذاً لنظم احل،)١٩٤٠(
  ، ونال الدكتوراه يف التاريخ من جامعة مدريد)١٩٤٢(لآلشورية يف جامعة برلني 

 أستاذ اللغـة يفانتقل إىل لندن حيث عمل يف املتحـف الربيطاين، مث مس )١٩٤٤(
 ).١٩٥٨(واألدب األكادميي جبامعة مدريد 

 .Boidebard،P.A) ١٩٥٥ - ١٨٧٨(األب بواديبار 
 ).١٨٩٧(انضم إىل الرهبانية 

، وآثار روما يف صحراء سوريا )١٩٢٣باريس (على مفترق طرق فارس : آثاره
، )١٩٣٩باريس (صور تنقيبات جوية وحبرية : ، ومرفأ كبري خيتفي)١٩٣٤باريس (

رب ، والقوقاز يف أثناء احل)١٩٥١املطبعة الكاثوليكية (لوفراي .  مبعاونة ج-وصيدا 
 ).١٩٢٢ باريس -دراسات (وبعدها 

  .Boilot، P.D.J )١٩١٢املولود عام (األب بوالو 
، وعني مهندساً للطرق واجلسور، )١٩٣١(ولد يف باريس وخترج يف كلية اهلندسة 

، وأمت دراسته حبصوله على )١٩٤٩( كاهناً ي، ومس)١٩٤٥(مث انضم إىل الرهبانية 
 ). ١٩٥١(إجازة يف الالهوت الكاثوليكي 

وبعد أن قضى سنة يف مدرسة اللغات الشرقية احلية بباريس عني يف دير اآلباء 
. ، مث رئيساً له عندما أنشئ معهد الدراسات الشرقية)١٩٥٢(الدومينيكيني بالقاهرة 

 مث نقل إىل بريوت لإلشراف ، عشرة سنة بتاريخ العلوم عند العرباثنيتوعين طوال 
 .يهاعلى دير اآلباء الدومينيكيني ف

آثار البريوين، وقد ترجم للمؤلف وذكر مزاياه ومرتلته بني علماء اإلسالم : آثاره
w على احلروف األجبدية أمسائهم العربية كتاب ١٨٠والعامل، وعدد آثاره، وهي 
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 حرف الباء٢٧٦

وترمجتها إىل الفرنسية، ومكان وجود خمطوطاا، وما طبع منها وما ترجم وما كتب 
، ويف دائرة املعارف ٢،١٩٥٥ي للدراسات الشرقية،منوعات املعهد الدومينيك(عنها 

 .)اإلسالمية، ورسالة اليونسكو
 Poinssot، L) ١٩٦٧-١٨٧٩. (بوانسو، ل
باسه . منوعات هـ(الكتابة األسبانية على قلعة اجلوليت : مبعاونة النتيه: آثاره
الة التونسية (١٥٧٤-١٥٣٥، ووالة اجلوليت أيام احلكم اإلسباين )١٩٢٨، ٢جـ

كتابتان على شاهدي قرب قريوانيني من القرن السادس عشر : ومبعاونة روى) ١٩٣٠
، )١٩٣٥(إحياء تكرمي األفعى يف تونس : ، ومبعاونة سيكار)٩٩٣٢التونسية  الة(

 ).١٩٢٧، ٦٨الة اإلفريقية (وله موت سانسون نابولون يف طربقة 
  .Pope، A.U )١٨٨١املولود عام (بوب، أرثر 
 جامعيت هارفارد، وكورنل، وأنشأ املعهد اآلسيوي وملحقاته، ومدرسة خترج يف

الدراسات اآلسيوية، واملهد األمريكي، ومدرسة االقتصاد اآلسيوي، وعني مستشاراً 
لدى احلكومة الفارسية، ومديراً ملتحف الفن بسان فرانسيسكو، وقد عين بعلم اآلثار 

 .الفارسي عناية بالغة
أوكسفورد (يف سبعة أجزاء تضمنت وثائق وافرة نفيسة الفن الفارسي : آثاره
نيويورك (، وروائع الفن الفارسي )١٩٣١(، واملدخل إىل الفن الفارسي )١٩٢٩
، وىف نشرة املعهد )٢٦ -١٩٢٥نشر الفن (الفن اإلسالمي : ، ومن دراساته)١٩٤٥

اخلزف ، و)١٩٣٥(زخرف قرب املسجد اجلامع يف قزوين : األمريكي واآلثار الفارسية
، )١٩٤٦(، واملتحف الوطين يف طهران )١٩٣٧(اإليراين يف املعهد اإلسالمي 

، والتأثري األرمين والفارسي يف البناء )١٩٤٦(، ومساجد إيران )١٩٤٦(وأزربيجان 
واملنهج ) ١٩٥١ذكرى البريوين (، والبريوين )١٩٤٦جملة الفصول األرمنية (القوطي 

صحيفة اجلمعية (، وفن املعمار )١٩٥٧ كونيل تكرمي(العلمي والدراسات الثقافية 
، ٧٧األمريكية الشرقية، ويطلق عليها الصحيفة األمريكية للغات واآلداب السامية 

 .)١٩٦٥تكرمي كرزويل (، وفن اجلمال يف قبة املسجد اجلامع يف أصبهان )١٩٥٧
 .Bobrowski، M) ١٨٤٨ -١٧٧٤(، ميشيل يبوبرفسك

w باريس مث علمها يف فيانو، وقد ألقى حماضرة عن خترج بالعربية على دي ساسي يف
w
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٢٧٧ حرف الباء

/  كانون األول١٥(تاريخ اللغة العربية وآداهبا يف اجتماع أساتذة جامعة فرسوفيا 
 .، فعدت خري ما ألقى يف مطلع القرن التاسع عشر)١٨٢٣ديسمرب 

 
  Bobowski Ali Bey )١٦٧٥-١٦١٠(بوبوفسكي، على بك 

  . التركية فعني مترمجاً يف البالط العثماينتعلم اللغات الشرقية، وتضلع من
ترجم من اإلجنليزية إىل التركية كتاب القداس، ومزامري داود، وصنف كتاباً : آثاره

فيينا (خر بعنوان السراي آ، و)١٦٩١نشره هايد، أكسفورد (يف وصف تركيا 
 نسخة من كتاب اهلداية، جنا من حريق Rutka، وأرسل مواطنه روتكا )١٦٦٨

ومازالت مصنفات بوبوفسكي األخرى من خمطوطات يف املكتبة . ١٦٦٠عام 
كتاب قواعد اللغة التركية، ومعجم تركي، : الوطنية البولونية يف باريس، وهى

 وله يف ليدن ترمجة ،وحماورات تركية التينية، وترمجات من كومنسكي إىل التركية
 .لقرآنإنه أسهم يف ترمجة ا:  وقيل، بالتركية ومل تنشرةالتورا

 .Popper، S - بوبري، ساملون
 ).١٨٥١ ليبزيج(نشر رسالتني فيما وراء الطبيعة للبهلواين متناً وترمجة أملانية : آثاره 

 ].١٢٥، ١فهرس مكتبة مجعية املستشرقني األملان، [
 .Potocki، j) ١٨١٥-١٧٦١(بوتوكى، جان 

ورحلة إىل ) ١٧٨٢(رحلة إىل تركيا ومصر : عامل رحالة قصد الشرق وخلف عنه
 ).١٧٩١(املغرب 

  - .Pauty، Eبويت 
خترج يف كلية اهلندسة يف باريس، وعني يف اإلدارة الفرنسية باملغرب األقصى، مث 

  .مستشاراً يف إدارة حفظ اآلثار اإلسالمية مبصر
وخريطة ) ١٩٢٢هسبرييس (تقرير عن محاية املدن وترميم اآلثار التارخيية : آثاره

نشرة (وخريطة مسجد الطالئع بالقاهرة ) ١٩٢٣هسبرييس (ني جامعة القروي
نشرة املعهد الفرنسي (ومقياس الروضة ) ٣٠-١٩٢٩اجلمعية اجلغرافية املصرية، 

وباب ) ١٩٣١املصدر السابق (والدفاع عن القاهرة القدمية ) ١٩٣١بالقاهرة، 
نشرة (وتطور يف بناء املساجد ) ١٩٣١املصدر السابق (خشب حمفور من بغداد  w
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 حرف الباء٢٧٨

والقصور واملنازل من العصر اإلسالمي يف القاهرة، مع ) ١٩٣٢الدراسات الشرقية، 
املعهد ( رمساً يف النص ٤٠ لوحاً مطبوعاً منها اثنان باأللوان، و١٦ لوحاً و٤٨

 رمساً يف ٢٣ لوحاً منفصالً و١٥ومحامات القاهرة، مع ) ١٩٣٣الفرنسي بالقاهرة 
نشرة (ندسة املعمارية يف املنمنمات اإلسالمية واهل) ١٩٣٣املصدر السابق (النص 

  .)٤٠-١٩٣٥منوعات ماسبريو، (ومنرب قوص ) ١٩٣٥املعهد املصرية 
نقالً عما كان قد نشره يف جملة (واهلندسة املعمارية بالقاهرة منذ الفتح العثماين 

) ١٩٤٤الة اإلفريقية، (ومحامات الرباط ) ٣٧-١٩٣٦املعهد الفرنسي بالقاهرة، 
 ).١٩٥١حوليات معهد الدراسات الشرقية (املدن املنشأة فجأة ومدن اإلسالم و

 Botjanoff - بوتيانوف
 ولد يف ومياخ، وأخذ العربية على دي ساسي وخترج يف جامعة بطرسربج 

 .، واشتغل مترمجاً يف أسطول البحر األسود)١٨٢٤(
 اين واملعري ، ومنتخبات من أشعار النابغة الذبي)١٨٢٧(معلقة لبيد : آثاره

)١٨٦٦.( 
 .Pauthier،G) ١٨٧٣ - ١٨٠٠. (ج. بوتيه

زميل شاعر فرنسا الفرد دي فين يف اجلندية وصديقه الدائم، بدأ حياته أدبيا فترجم 
بعض قصائد بريون شاعر إجنلترا، مث حتول ناحية االستشراق والسيما الصيين منه، 

فبحث الصني دينلكتابة املصرية، والفينيقية، ا وفلسفة، وتدرج منها إىل اا وأدب
فصنف فيه حبثا . ومما خصه بوقت كبري القرآن. واهلريوغليفية، واآلرامية والسريانية

انات الشرقية أربعة أقسام وقدم على حبث القرآن، حبث يمستفيضا، إذ قسم الد
العرب، فدرسهم قبل النيب، فإذا فيهم املسيحيون، مث درسهم قبل تنصرهم فإذا هم 

وثان ويهود، فاستطرد يف درسهم، مث عكف على القرآن وتأثره مبا تقدمه من عباد أ
زوله، وغايته والعقائد املوافقة واملضادة له يف ـ والظروف اليت أحاطت بن،ديانات

غريه من األديان، وتأثريه يف االجتماع والتمدين، مث األشهر واجلمع اليت يقدسها، 
 .)١٨٤٠باريس  (واملذاهب اليت نشأت عنه لدى املسلمني

 .Bothmer، Bermard Vبومثري، برنارد، ف 
w ، وجتنس باجلنسية األمريكية ١٣/١٠/١٩١٢ولد يف شارلوتربج بأملانيا بتاريخ 
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٢٧٩ حرف الباء

 ، ويف جامعة بون ريني )٣٢-١٩٣١(، وتلقى تعليمه يف جامعة برلني )١٩٤٤(
 ).١٩٣٦ -١٩٣٣(، ويف جامعة برلني )١٩٣٢(

 - ١٩٤٣(، وباملخابرات العسكرية )١٩٤٣(بية والتحق مبكتب املعلومات احلر
 :ومن الوظائف العلمية اليت شغلها). ٤٦

، ومساعد يف )٣٨ - ١٩٣٢( برلني -مساعد يف القسم املصري مبتاحف الدولة 
 - ١٩٤٦( مارس - بوسطن - متحف الفنون اجلميلة -القسم الفين املصري 

، ووكيل مساعد )٥٦ -١٩٥٤(، ومدير مركز البحوث األمريكية يف مصر)١٩٥٥
 - ١٩٥٦( نيويورك -ووكيل مرتبط بقسم الفنون الكالسيكية مبتحف بروكلني 

 )١٩٦٠منذ( جبامعة نيويورك -معهد الفنون اجلميلة -، وأستاذ الفنون اجلميلة )٦٣
 ١٩٧٣(  مبتحف بروكلني-، وبليور)٧٣ -١٩٦٤(ووكيل الفنون مبتحف بروكلني 

 -ية والفنون الكالسيكية وأمني جمموعة وبليورورئيس قسم الفنون املصر ،)٧٧ -
 ).١٩٧٨(مبتحف بروكلني 

 :أما الوظائف األخرى فهي
 ، وأستاذ األحباث بالقاهرة )٥٤ - ١٩٥٢(األمني العام ملعهد اآلثار بأمريكا 

، )١٩٦٣منذ (، ومدير مشروع محلة إصالحات )٦٤ - ١٩٦٣ و ٥٦ - ١٩٥٤(
 ).٧٠ - ١٩٦٩(حف بروكلني ومدير مساعد اموعات األثرية مبت

، ويف نشرة )١٩٣٩، ٧٥اآلثار املصرية  (١٩٣٨ - ١٨٩١هنريخ شيفر : آثاره
 اً فرس البحر املصري قدمي: متحف اآلثار يف بوسطن، وكلها مزدانة برسوم بيانية

، ووادي امللوك )١٩٤٩، ٢٦٤(، ومتثال خشيب لدانياسين السادس )١٩٤٨، ٢٦٥(
 ، وحول مثلث متفرع )١٩٤٩، ٢٦٩(ة اجلديدة ، وحول اململك)١٩٤٩، ٢٦٧(
ومتثال فرس البحر ). ١٩٥٠، ٢٧٤(، واجلعران املوقر )١٩٥٠، سنة ٢٧١(

، وتقرير عن زيارته لدراسة اململكة املتوسطة )١٩٥١، ٢٧٨(للمملكة املتوسطة 
، وقد ١٩٥٠الكتاب السنوي جلمعية الفلسفة األمريكية، (القدمية يف اآلثار يف مصر 

) ١٩٥٢، ٢٨١(، والبطالسة )١٩٥١، ٢٧٧(، وعالمات العمر )١٩٥١صدر 
 الد الرابع ألوفو -كشف مدينة هابو - القسم الثاين -ومقربة رمسيس الثالث 

w، واملعبد يف اإلنسان لدى )١٩٥٢، ٧٢صحيفة اجلمعية الشرقية األمريكية، (هولستر 
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 حرف الباء٢٨٠

صحيفة (ة ، ومقربة مصري)١٩٥٢، ٢صحيفة دراسات الشرق األوسط (لوبيك 
، ٢٨٣( منذ بطليموس الثاين - ٧/٣، والبطالسة )١٩٥٣، ٢مكتبة جامعة روجترز، 

، وأحباث يف علم )١٩٥٣، ٢٨٦( املائدة املقدسة والنذور - ٤/، والبطالسة)١٩٥٣
، ٥٧صحيفة علم اآلثار األمريكية (ة لقدماء املصريني اهلريوغليفيالطبوغرافيا واللغة 

١٩٥٣(. 
أعمال التنقيب األمريكية يف مصر : حباث األمريكية مبصروىف نشرة مركز األ

، وانطباعات )١٩٥٤، ١١مركز األحباث األمريكية يف مصر رقم  (١٩٤٠- ١٨٩٩
، وتأسيس )١٩٥٤، ١٤(ورحلة إىل صحراء سقارة ) ١٩٥٤، ١٤(من القاهرة 

، )١٩٥٤، ١٥(، ومقربة خوفو )١٩٥٤، ١٤(التعليم للواليات املتحدة يف مصر 
رحلة يف املاضي كما تراها من زيارة القاهرة، واملزيد عن مقربة خوفو  -ومصر

، )١٩٥٤، ٢٨٧نشرة متحف الفنون بوسطن (، وأمنحتب الثاين )١٩٥٤ -١٥(
، ومومياء ألصدقاء املصريني )١٩٥٤، ٢٨٧(وامللك أمنحتب الثاين صانع اد 

ومانية وصالا ، واجلمهورية الر)١٩٥٤، ٧٤صحيفة اجلمعية الشرقية األمريكية (
١٩٥٣ا لعلماء اآلثار مبعهد أمريكا باملصري القدمي ملخص خلمسة ومخسني اجتماع 

 والنحت عند قدماء املصريني ،)١٩٥٤، ٥٨صحيفة علماء اآلثار األمريكيني، (
، ومقربة خوفو )١٩٥٤املؤمتر الدويل الثالث والعشرين للشرقيات يف كمربيدج، (

، ومواقع الدلتا، الد )١٩٥٥، ١٦ريكية يف مصر، نشرة مركز األحباث األم (١٣
، )١٩٥٥، ١٦رقم (، وعند إرسال صور إىل القاهرة )١٩٥٥، ١٦رقم (األول 
ومقربة خوفو ) ١٩٥٥، ١٧رقم (، ورحالت القاهرة )١٩٥٥، ١٦رقم (وطيبة 

، ورحلة إىل )١٩٥٥، ١٧رقم ( الد الثاين -، ومواقع الدلتا )١٩٥٥، ١٧رقم (
، ١٨رقم (، وأحداث زمالة القاهرة )١٩٥٥، ١٧رقم ( الوجه القبلي -يا مصر العل
، ١٩(، وأخبار من اجليزة )١٩٥٥، ١٨رقم ( الد الثالث -ومواقع الدلتا ) ١٩٥٥
، ١٩رقم ( الد الرابع -، ومواقع الدلتا )١٩٥٥، ١٩رقم (، واإلسكندرية )١٩٥٥
 - ١٩٥٥( يف مصر ، وتنقيب)١٩٥٦، ٢٠رقم (، وزمالة القاهرة )١٩٥٥
، ٢٠رقم (، ورأس أوسوركون الثاين )١٩٥٦، ٢٥(، وبعض االكتشافات )١٩٥٦
، ٢١رقم (متحف القاهرة ) ولوحات(، )١٩٥٦، ٢٠رقم (، وطيبة )١٩٥٦ w
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٢٨١ حرف الباء

 وأرقام متحف القاهرة ،)١٩٥٦(، وزمالة القاهرة )١٩٥٦، ٢١رقم (، وطيبة )١٩٥٦
، والعمل )١٩٥٦، ٢٢رقم (س  اخلامء اجلز-، ومواقع الدلتا )١٩٥٦، ٢٢رقم (

علم (، ومركز األحباث األمريكي يف مصر)١٩٥٦، ٢٢رقم (على قارب خوفو 
 ١٩٥٦ - ١٩٥١، ومخس سنوات يف مجع الفن املصري )١٩٥٦، ٩اآلثار، العدد 

 إىل ١١/١/١٩٥٦فهرس عن املعرض املقام يف متحف بروكلني من (
تأليف . بومتر. ف. برناردكوىن واليزابيث ريفستهال و.مبعرفة د. ١٧/٥/١٩٥٧

علم (، وحبث عن قارب جنازة خوفو )١٩٥٦متحف بروكلني (بومتر .  ف.برنارد
، ١٠علم اآلثار  (١٩٥٧ - ١٩٤٨، وعقد اكتشاف )١٩٥٦، ٩اآلثار، جملد 

 اآلثار اجلنائزية - الد األول -وجمموعة متاثيل اململكة املصرية املتوسطة ) ١٩٥٧
جملة الفنون (، ورأس أوكسري املصري )١٩٥٩، ٤ني رقم نشرة متحف بروكل(اليبز 

 حوار عن الفن املصري القدمي -، والذاتية واألبدية )١٩٥٩، ٢٩ بالفرنسية -
 ٦١خالصة لـ (صور من القرن األول قبل امليالد : ، وإسكندراين)٥٩أخبار الفن (

 األمريكية رقم صحيفة اآلثار، ١٩٥٩اجتماعاً عاماً ملعهد علم اآلثار يف أمريكا عام 
١٩٦٠، ٦٤.( 

 ١٠٠م إىل سنة .  ق٧٠٠والنحت املصري يف الفن الفترة السابقة من سنة 
 فهرس برنارد، ف، بومثري، وهرمان دي موليز، وهانز ولفخانج مولر، -ميالدية 

، ومتثال فيالدلفيا القاهرة )١٩٦٠متحف بروكلني، (تأليف إليزابث ريفستهال 
، وعلماء اآلثار )١٩٦٠، ٤٦آلثار املصرية، رقم صحيفة ا(أوسوركون الثاين 

، ومصر الفراعنة للسري )١٩٦١، ١٤علم اآلثار، رقم (املصرية جيتمعون يف موسكو 
، وهبات حية من عامل املوتى )١٤/٥/١٩٦١ملخص النيويورك تيمس، (جاردنر  ألن

نشرة أعضاء متحف (، وشباك ثا أستيمو )١٩٦٢، ١الفنون يف فرجينيا رقم (
مؤمتر املستشرقني (، واجلسم يف النحت املصري القدمي )١٩٦٢، ٢كلني رقم برو

 -، وجمال جديد يف الفن املصري )١٦/٨/١٩٦١ - ٩، موسكو من ٢٥الدويل 
، وجمموعة متاثيل ملوك )١٩٦٢الكتاب السنوي للخرباء (النحت يف الفترة السابقة 

، ٣، ٢لسنوية ملتحف بروكلني النشرة ا( حنت متثال ابن تتا -األسرة الوسطى الثانية  w
w
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 حرف الباء٢٨٢

١٩٦٣ (١٩٦٢ - ١٩٦٠.( 
نشرة مركز األحباث األمريكية ( الوجه القبلي -العليا  واكتشافات مثرية يف مصر

، ومتثال )١٩٦٤، ٥٣رقم ( وعلم املصريات يف متحف بروكلني )٥١يف مصر، رقم 
، )١٩٦٤ - ١٩٦٢/١٩٦٣ العدد الرابع، ٤حولية متحف بروكلني (الكاهن املصري 

نشرة مركز األحباث األمريكية يف مصر، (ومذكرات خاصة بعلم اآلثار من مصر 
، )١٩٦٦، ٥٩رقم ( عن متحف بروكلني -وزمالة ولبور) ١٩٦٦، ٥٨رقم 

نشرة متحف (وإضافات موعات هبات ومشتريات وإعارات طويلة األجل 
متحف (، ومشروعات بروكلني يف مصر )١٩٦٦ - ١٩٦٥، ٧بروكلني، العدد 
 .)١٩٦٦ - ١٩٦٥، ٧بروكلني، العدد 

ىف فهرس عن معرض أقيم يف (متهيد موعة من الفن القدمي : كيث. ل. ج
. س. مسيث و. ل.  باالشتراك مع ج٢/١٠/١٩٦٦ إىل ١٤/٦بروكلني من  متحف

منن . ج. هنمفمان ود. أ. م. ت بومثروج. ب تراس و ب. ل. ويلنسون، و. ك
عن تاريخ وتسلسل صناعة التماثيل املصرية ، وتقرير )١٩٦٦متحف بروكلني (

 قبل امليالد )١٠٠٠ -١٠٠(الربونزية يف الفترة الوسطى واألخرية لألسرة الثالثة 
، والفن )١٩٦٦ ، وقد صدر١٩٦٥الكتاب السنوي للجمعية الفلسفية األمريكية (

متحف بروكلني ( كتيب عن متحف بروكلني تأليف إكسل فون سالدرن -القدمي 
صناعة التماثيل املصرية يف الفترة األخرية : ومذكرة عن كتاب إرنو، )١٩٦٧

، وحنت التماثيل اخلاص بساللة األسرة الثامنة )١٩٦٨نشرات أدندا وكورجندا (
، )١٩٦٨) (١٩٦٧ -١٩٦٦، ٨نشرة متحف بروكلني (عشرة يف بروكلني 

 مصر، نشرة مركز األحباث األمريكية يف(واحملفوظات املصورة يف متحف بروكلني 
 .)١٩٦٩، ٦٨رقم 

رأس مكسور من متاثيل ساللة األسرة الثالثة عشرة يف بروكلني : مببورد وبنجن
 ).١٩٦٩ - ١٩٦٨، ١٠نشرة متحف بروكلني، العدد (

، ١٩كمي (رأس ألوزوريس يف متحف اللوفر : بومثري. وب. دي مولنبري، هـ
w قبل امليالد إىل سنة ٧٠٠سنة ( من -، والتمثال املصري يف الفترة األخرية )١٩٦٩
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٢٨٣ حرف الباء

فهرس صنفته مبعرفة برنارد ف بومثري، هرمان دي مولنريي، وهانز ) ( ميالدية١٠٠
، والطبعة األوىل )١٩٦٠متحف بروكلني ( إليزابث ريفستاهل -وولفجنج مولر

نشرة مركز األحباث األمريكية يف مصر، (، وتأمالت لزميل يعمل يف القاهرة )١٩٦٩
بومثريوجني . إىل قسم الفن القدمي تأليف برنارد ف موجز، ودليل )١٩٧٠، ٧٤رقم 
  ٧٠٨، رقم ١٦٧، ورجل أسود يف بروكلني )١٩٧٠متحف بروكلني (مسيث . ر
، والتأليه يف صناعة التماثيل )١٩٧١، ١٠٨أبوللو رقم (، وشاب نويب خملد )١٩٧١(

 .)١٩٧١، ٢٠سجمي (املصرية القدمية 
، ١٩٧٠ -١٩٦٩، ١٩٦٩، ٢روكلني، نشرة متحف ب(ومتاثيل أكثر ألمنحتب 

، ٨نشرة مركز األحباث األمريكية يف مصر، (قدمية، ) للوحة(، ونظرة جديدة ١٩٧١
 مذكرات يف فن سبك -، ومسات الوجه يف النحت )١٩٧١، ١٩٧٠ - ١٩٦٩
، ٢١سحيمى، (، ورأس يف بيبلوس يف لبنان )١٩٧٢، ١يسالينا وبليمورنا (املعادن 
 متحف -نيويورك (ىل أخناتون ونفرتيىت لسرييل ألدريد ، وتقدمة إ)١٩٧٣ (١٩٧١

 قبل ٧٠٠، وحنت التماثيل املصرية يف الفترة األخرية من سنة )١٩٧٣بروكلني، 
 بإشراف برناردف بومثري، وهرمان - فهرس صنفته - ميالدية ١٠٠امليالد إىل سنة 

 ١٩٦٥ متحف بروكلني( إليزابث ريفستاهل -دي ميلونري، وهانز وولفانج مولر
املعهد الفرنسي لآلثار (، ونصوص ولغات مصر الفرعونية )١٩٧٣وأعيد طبعه 

متثال من طيبة : ، ومبعاونة غريه)١٩٧٤، ٦٤/٣ مكتبة الدراسة -الشرقية بالقاهرة 
 .)١٩٧٤، ١٠١جملة اآلثار األملانية (على آخر عهد البطالسة 
كلني برو( بالنشني جلان كلود جويون ٤٧/٢١٨/٥٠ومتحف برولكني 

، ودليل )١٩٧٤والقاهرة، متحف بروكلني واملعهد الفرنسي لعلم اآلثار الشرقية 
، ومتثال يف الكرنك )متحف بروكلني(موجز لقسم الفن املصري الكالسيكي 

) ١٩٧٢ - ١٩٧٠(ومعاصر للملك أمنمحتب الثاين يف الكرنك سرنك اخلامس 
 ١٩٧٥(ابد الكرنك  لدراسة مع-املعهد الفرنسي لآلثار الشرقية بالقاهرة 

، ويف أجماد مصر )١٩٧٦بروكسل (متحف بروكلني ) ١٩٧٦بروكسل ((
 ليانور ف، ودج -، وملحق وتعليق على معرض بروكلني )١٩٧٦بروكسل (
wنضال يف الفنون :  كوارتز- بسور-، ورندهاس )١٩٧٦متحف بروكلني (
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 حرف الباء٢٨٤

 ارفارد لدوجالس سكورل، وجانيت بيكر كمربيدج، إدارة معهد الفنون جامعة ه
. هول وب. س.  مندى الثاين تأليف ى-دي مولنري، ب ماكاي . ، وهـ)١٩٧٦(
 ).١٩٧٧ ،١٩٦٧(بومثري، ورمنستر إريس، وفيلبس . ب

  .Bogoliousky، Alex بوجوليوبسكى، أليكس
دراسة عن آخر مظهر لسياسة روسيا : كتب مبعاونة األب ليفنك اليسوعي: آثاره

وثيقة غري منشورة عن : ، وله)١٩٣٥، ٣٣شرق، جملد امل(الدينية يف الشرق األدىن 
 .)١٩٤٨املطبعة الكاثوليكية (حروب الشرق يف القرن الثامن عشر 

  - .Buche، Gبوخه، غليو 
 ). هـ١٣٢١بريوت (نشر النصيح يف نظم الفصيح البن جابر األندلسي : آثاره
 .Bodley، R.V.E - ف.بوديل، ر
 وقد آمن يف مقدمته بسالمة - صفحة ٣٦٨الرسول، حياة حممد، يف : آثاره

 وضل من بعد يف تفسري الزكاة واجلنة والنار والقضاء والقدر ،العقيدة اإلسالمية
 ).١٩٤٦لندن (

 Porter، H) ١٩٣٣ -١٨٤٤(بورتر هاريف، 
وعني أستاذاً للتاريخ والفلسفة يف اجلامعة األمريكية حىت ) ١٨٧٠(وفد على لبنان 

 .يات والنقود العربية وعين بالعاد،١٩١٤سنة 
) ١٨٨٤بريوت (املنهج القومي يف التاريخ القدمي، وهو تاريخ عام بالعربية : آثاره

ورتبت ومبساعدة : إجنليزي عريب، وعريب إجنليزي مبعاونة: واملعجم املطول واملختصر
 ١٩١٢ - ١٨٩٥بريوت (الدكتورين صروف ومنر، مث نقحه وأضاف إليه فعرف به 

وخمتصر تاريخ بريوت باإلجنليزية، ونصوص غري منشورة عن نقود ، )همث تكرر طبع
 ).١٩٢١، ٥تاريخ النميات، السلسلة، (اخلالفة 

 .Portillo Togores، G. بورتيو توجوريس، ج
العسكرية العامة، واملشاة، : ، وخترج يف أكادمييات١٨/١١/١٩٠٧ولد بتاريخ 

 .والفرسان وحصل منها على شهادة تعادل الدكتوراه
عني مدرساً يف أكادميية الفرسان، واملدرسة العليا ألركان اجليش، ومستشاراً و

w .ملنشوراا، ومساعداً لرئيس املصاحل اإلسبانية يف الصحراء
w
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٢٨٥ حرف الباء

 شارع القلعة ١٨: العديد من املصنفات العسكرية الفنية يف دار نشر اجليش: آثاره
لفالة، والبقاء على قيد احلياة اإلحبار يف ا: مبدريد، وله عدة مقاالت يف االت منها

 .يف الصحراء، وبعثة بودار باشا يف الصحراء، والقوات املسلحة يف الدول العربية
  .Bourgade P.F )١٨٦٦-١٨٠٦(األب بورجاد 

) ١٨٤٠(، مث تونس )١٨٣٨(وكان قد تعلم العربية يف باريس، مث قصد اجلزائر 
عرفت فيما بعد مبعهد اآلداب حيث رأس مدرسة القديس لويس، وأنشأ فيها كلية 

عقاب باريس مستعيناً : العربية، وأنشأ املطبعة العربية األوىل، وطبع فيها صحيفة
 ). ١٩٠٩الة التونسية (مبحرر عريب وقد أطلق عليها فاسل لقب الرائد 

مسامرات قرطاجة بالفرنسية والعربية واحلبشية يف ثالثة أجزاء للتفاهم بني : آثاره
، وتاريخ تونس، وجزء من قصة عنترة بالعربية، ونبذ )١٨٤٧( واملسلمني املسيحيني

  .من قالئد العقيان للفتح بن خافان
، وهي تعىن بالعادات واحلرف )١٨٣٨(مث أصدر الرهبان جملة اآلداب العربية 

  .واللهجات والتربية واحلضارة أشرف عليها دميرمسان
 .Burckardt، T - بوركهارت، ت

خمتارات من كتاب اإلنسان العاملي لعبد الكرمي بن : لدراسات التقليديةيف ا: آثاره
) ١٩٣٨(والتوراة واإلجنيل والقرآن ) ١٩٣٧(والربزخ ) ١٩٣٧(إبراهيم الدجيلي 

ومفتاح روحي ) ١٩٣٨(والنموذج الفريد أمحد بن مصطفى بن اللو، ترمجة وتعليقاً 
 امة يف الفن اإلسالمي ونظرة ع) ١٩٤٧( الدين بن عريب حمييللتنجيم حبسب 

، ١الرمز (والرمز يف التصوف اإلسالمي ) ١٩٤٥، والفصول اإلسالمية ١٩٤٧(
العرب الدرقاوي  وخمتارات من رسائل شيخ) ١٩٦٢، ٣(وحول الرمز ) ١٩٦٠

 إىل ١٩٢من صفحة (وخمتارات جديدة منه ) ١٩٦٦، ٦٧الدراسات التقليدية (
دراسات مقارنة األديان، ( اإلسالمي والفن) ١٩٦٧، ٦٨(والصالة املشيشة ) ٢١٠
وطابع اخللود ) ١٩٦٩، ٣(والرمز ) ١٩٦٨، ٢(والسيد حسني نصر ) ١٩٦٧، ١

 .)١٩٢٧، ١٤كراسات التاريخ العاملي (يف الفن العريب 
 .Burckardt، J.L) ١٨١٧ - ١٧٨٤(بوركهارت، جوهن لويس 

wكيميا، وزار سويسري األصل، ولد يف لوزان، وخترج يف ليبزيج وجوتنجن يف ال
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 حرف الباء٢٨٦

وجتنس ) ٩ - ١٨٠٦(إجنلترا وتعلم يف كمربيدج الطب وعلم الفلك واللغة العربية 
باجلنسية الربيطانية، مث قصد حلب حيث أتقن اللغة العربية، وقرأ القرآن وتفقه يف 

وقضى حياته سائحاً بني سوريا ولبنان وفلسطني ) ١٨٠٩(الدين اإلسالمي واعتنقه 
وقد تسمى بإبراهيم بن . ومشال السودان) ١٨١١(راء حيث كشف عن مدينة البت

عاد بعدها إىل ) ١٨١٤(عبد اهللا، وأدى مناسك احلج وقضى مبكة ثالثة أشهر 
هذا : القاهرة وتويف فيها، ودفن يف القرافة الكربى بسفح املقطم، وكتب على قربه

بد اهللا بركهرت  بن عيقرب املرحوم إىل رمحة اهللا تعاىل الشيخ احلاج بن إبراهيم املهد
 وتاريخ وفاته إىل رمحة اهللا مبقر احملروسة يف ١١٩٩ حمرم سنة ١٠اللوزاين، والدته 

 .وقد وقف خمطوطاته على مكتبة جامعة كمربيدج.  هـ١٢٣٢ ذي احلجة سنة ١٦
ورحلة إىل اجلزيرة العربية ) ٢٢ - ١٨١٤لندن (الرحلة إىل بالد الشام : آثاره

لندن ( يف الشرق األدىن واالتصال بالبدو والوهابيني وسجالت أسفار) ١٨٢٩لندن (
وجمموعة من األمثال العربية، متناً وترمجة إجنليزية، وشرحاً ) ١٨٣٥، باريس ١٨٣١

، وقد ترمجت من اإلجنليزية إىل لغات أخرى أوربية، منها األملانية، )١٨٣٠لندن (
وهو من أوائل . وكتاب الرحالت النوبية) ١٨٣٤(كرمز، فيما . ج.بقلم هـ

الكتاب األوربيني الذين كتبوا عن العرب القاطنني يف مشال السودان ويف مملكة سنار 
 بعض خمطوطاته تومازال) نشر مجيع مصنفاته وقد تولت اجلمعية اإلفريقية يف إجنلترا(

يف مكتبة ابن أخيه جاكوب بوركهارت وكان رئيساً لقسم العالقات الدولية يف 
 .سويسريةوزارة اخلارجية ال

  Brunches، J) ١٩٣٠-١٨٦٩(بورنه، ج 
 .جغرايف وأستاذ يف السوربون

، ومنطقة حدود )١٩٠٢باريس (الري يف أسبانيا والربتغال ومشايل أفريقيا : آثاره
 ).١٩١١، ٢٣اجلغرافيا (اجلزائر، املغرب 

 .Bouriant، U) ١٩٠٣ -١٨٤٩(بوريان 
 . مث مدير املعهد الفرنسي، بوالقعضو املعهد الفرنسي يف القاهرة، ووكيل متحف

يوما تنقيب يف تل العمارنة، والكنيسة القبطية من مقربة، وجامع مع ثالثة : آثاره
w، وأوراق بردي أمخيم )١٨٨٣(ألواح ومنشورات املعهد الفرنسي بالقاهرة 
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٢٨٧ حرف الباء

، وشذرات من )١٨٩٢( وترمجة فرنسية ، وأعمال مؤمتر أفسس متناً قبطياً)١٨٨٤(
 من كتاب أخنوخ، وبعض الكتابات املنسوبة إىل القديس بطرس، مع نص يوناين
  وترمجة فرنسية، ومديح الشهيد فيكتور بن رومانوس متناً قبطياً)١٨٩٢( مثانية ألواح

)١٨٩٣(. 
جمموعة أغان : ، وله)١٨٩٢(ميادين البطاملة : ومبعاونة دي مورجان، وليجرين

م إىل الفرنسية ألول مرة اخلطط ، وترج)١٨٩٤باريس (شعبية بلغة القاهرة 
 ١٩٠٠، والثاين ١٨٩٥منشورات املعهد الفرنسي بالقاهرة، اجلزء األول (للمقريزي 

 ونشر اخلامس والسادس ١٩٢٠ - ١٩٠٦مث ترجم اجلزأين الثالث والرابع كازانوفا 
أما مصنفاته يف اآلثار املصرية فوافرة، وقد ضمها فهرس ) والسابع جاستون فييت

الفرنسي بالقاهرة خمطوط قبطي يشتمل على مبادئ علم الفلك عند العرب املعهد 
 .)١٩٠٤ الة اآلسيوية(

 .Bouyges، P.M) ١٩٥١ - ١٨٧٨(األب بوريج 
، وخترج يف الكلية الشرقية ببريوت )١٨٩٧(ولد يف أوفرين، وانضم إىل الرهبانية 

 .واشترك يف حترير جمالا) ١٩٠٦(مث مسي أستاذاً فيها 
، ٣منوعات الكلية الشرقية،(كتاب النعم البن سالم نصاً وشرحاً وتعليقاً : رهآثا
، ٧منوعات جامعة القديس يوسف، ( مؤلف كتاب النعم ة، وليس ابن قتيب)١٩٠٨
، ومباحث عن الفالسفة العرب الذين عرفهم الالتني يف العصر الوسيط )١٩٢١

، ومباحث عن )١٩٢٢، ٨ق،املرجع الساب(، والغزالية )١٩٢١، ٧املرجع السابق،(
، وكتاب )٢٤-١٩٢٢حمفوظات الفلسفة بفالس (الترمجات العربية للمؤلفني اليونان 

الدين والدولة الذي نشره وترمجه منغنا، أهو األصل ؟؟ رسالة إىل مدير مكتبة جون 
، ومنهج كتاب ضد الوثنني للقديس )١٩٢٤املطبعة الكاثوليكية (ريالندز مبانشستر 

، وكتاب الدين والدولة ليس هو )١٩٢٥، ٣حمفوظات الفلسفة،(ين توما األكوي
، وحول )١٩٢٥املطبعة الكاثوليكية .. ( الرسالة الثانية إىل مدير املكتبة-األصل 

، وفالسفة العرب الذين عرفتهم )١٩٢٧، ٥حمفوظات الفلسفة،(الفلسفة العربية 
 .إيطاليا يف العصر الوسيط

wافت الفالسفة :  نشر فيها-املكتبة السكوالستيكية وملا ويل السلسلة العربية من 
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 حرف الباء٢٨٨

املطبعة الكاثوليكية ( صفحة عربية، مع خمتصر التيين وفهرس ٤٤٧للغزايل، يف 
، وتلخيص كتاب )١٩٣٠( صفحة ٦٧٩، وافت التهافت البن رشد، يف )١٩٢٧

املقوالت البن رشد، وهو نص عريب غري منشور نشره مبساعدة من جممع الكتابات 
، والثالث يف  صفحة٧٦٢ يف صفحة، والثاين ٤٧٢األول يف :  أجزاء٣اآلداب يف و

 مستقل، نشرها األب فليش بعد وفاة األب بويج واملقدمة يف جزءصفحة،  ٢٥٠
، ورسالة يف العقل للفارايب، وهي النص الكامل نشره )٥٤ -٤٢ - ٣٨ - ١٩٣٢(

 ).١٩٣٨(ألول مرة مع مقدمة بالفرنسية 
حمفوظات التاريخ العقائدي واألديب يف (بيكون منصفات عربية؟ وهل قرأ روجز 
 وفيه عن ابن سينا -، والفكرة املولدة لدى القديس توما )١٩٣٠، ٥العصر الوسيط،

، ٢اإلسالم، (، وعلى ابن ربن الطربي )١٩٣٢، ٢الة الفلسفية سلسلة جديدة، (
) ٥٠- ١٩٤٩ منوعات جامعة القديس يوسف(، وما نعرفه عن الطربي )١٩٣٥

تقارير (وترمجة منوذجية عربية قدمية غري منشورة لكتاب ما وراء الطبيعة ألرسطو 
التقومي الفرنسي، املطبعة (، وحل األعداد )١٩٣٥جممع الكتابات واآلداب 

، وجدول )١٩٤٠، ٤٠جملة الفلسفة، (، ومسألة مفردات )١٩٣٧الكاثوليكية 
، )١٩٤٠املطبعة الكاثوليكية  (٢٠٠٠ توافق التاريخ اهلجري وامليالدي إىل عام

، )٤٨ -١٩٣٧، ٢٧منوعات جامعة القديس يوسف (ورحلة ناشر نصوص عربية 
املصدر (والنقد احلريف لكتاب ما وراء الطبيعة ألرسطو، والترمجات العربية القدمية 

جملة العلم الديين، بباريس، (، وألفباء عربية حديثة )١٥٢ -١٤٧السابق، صفحات 
جملة العصر (، وما وراء الطبيعة ألرسطو لدى التيين القرن الثالث عشر )٣٦،١٩٤٩

 ، وتاريخ آثار الغزايل نشره األب ميشال الالر)١٩٤٩، ٥الوسيط الالتيين،
طبع بإشراف معهد الدراسات الشرقية يف بريوت، ( صفحات ٢٠٦اليسوعي، يف 

 .)١٩٥٩، املطبعة الكاثوليكية ١٤
 .Borisov،V بوريسوف، ف

، والشيخ مجعة )١٩٥٤العامل اجلديد (تيارات جديدة يف األدب العريب : رهآثا
، )١٩٥٦الشرق اجلديد (، واحلياة األدبية يف األقطار العربية )١٩٥٧(حملمود تيمور 
، واملؤمتر )١٩٥٧(، وكتاب يف املسرح العريب )١٩٥٧العامل اجلديد (ومؤمتر دمشق  w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 

 

٢٨٩ حرف الباء

، ورد قليب ليوسف )١٩٥٧لسوفيتية األحباث الشرقية ا(األول للغات السامية 
، )١٩٥٨املصدر السابق (، وثالثية جنيب حمفوظ )١٩٥٨األدب األجنيب (السباعي 

، ويف سبيل تتمة )١٩٥٨مسائل األدب (واألدب العريب بعد احلرب العاملية الثانية 
 .)١٩٧١(املعجم الروسي العريب 

  - Borisov،A.Yي . بوريسوف، أ
، )١٩٣٠حوليات املعهد الشرقي (الهوت أرسطو بالالتينية األصل العريب ل: آثاره

، واكتشاف )١٩٣٥املكتبة الشرقية (وخمطوطات املعتزلة يف مكتبة ليننجراد 
أعمال املعهد (خمطوطات املعتزلة يف ليننجراد وأمهيتها لتاريخ الفكر اإلسالمي 

 .)١٩٣٨نشرة جممع العلوم (، وابن سينا، طبيب وفيلسوف )١٩٣٧الشرقي، 
 ).١٩٤٧ألحباث الشرقية السوفيتية (وإضافات إىل مؤلفات ابن الراوندي 

، ٣مؤمتر الفن اإليراين (الفلك مزدانة برسوم من العصر الساساين  ومقالة يف علم 
 ، والكتابات السامية والكتابات الشرقية)١٩٥٦(وعلي بن سليمان ) ١٩٣٩

)١٩٦٣.( 
 Borisov،A.Ya - يا. بوريسوف، أ

حوليات املعهد (صل العريب للترمجة الالتينية عن مقالة الالهوت ألرسطو األ: آثاره
، ٩-٨الشرق (، وخمطوطات املعتزلة يف مكتبة ليننجراد )١٩٣٠، ٥الشرقي 
نشرة (، وابن سينا طبيب وفيلسوف )١٩٣٧حلقة املستعربني (، واملعتزلة )١٩٣٥

انة بالرسم من ، وحول مقالة يف علم الفلك مزد)١٩٣٨، ٢-١... جممع العلوم
، ٤العامل الشرقي (، وابن الراوندي )١٩٣٩، ٣مؤمتر الفن الفارسي (العهد الساساين 

، والكتابات )١٩٥٦ -٦٥ -٦٤اامع الفلسطينية (، وعلي بن سليمان )١٩٤٧
 ). ١٩٦٣، ١٥الكتابات الشرقية (السامية 

 Borrilly، J - بوريللي، ج
 .من املوظفني يف املغرب

 ذيل نشرة أفريقيا الفرنسية( تنظيم احملاكم اليهودية يف املغرب إعادة: آثاره
 ).١٩٣٢باريس (، وعلم سالالت البالد املغربية )١٩١٨

Bausani، Alessandro  w )١٩٢١املولود عام (بوزاين، السندرو 
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 حرف الباء٢٩٠

 .تعلم اللغات الشرقية، وعني مدرسا للغة الفارسية يف جامعة روما
وفصل من الشهرستاين عن ) ١٩٤٦ العامل، روما يف كتاب أديان(اإلسالم : آثاره

يف كتاب إسالميات (واألدب اإلسالمي ) ١٩٤٧جملة الدراسات الشرقية، (املزدكية 
) ١٩٥١ صفحة روما ٨٤٢لألب بارخيا، مث نقله من األسبانية إىل اإليطالية، يف 

) ١٩٥٠( حممد إقبال: ويف جملة شرق وغرب. والقرآن، مبقدمة وترمجة وتفسري
 ويف الشرق .)١٩٥٣(والطابع الديين اجلديد يف اإلسالم ) ١٩٥١(دانيت وإقبال و

ومدرسة مريي عرب يف ) ١٩٥٣(الفكرة الدينية عند جالل الدين الرومي : احلديث
ذكرى البريوين (مث البريوين ) ١٩٥٥(واإلسالم واحلضارة الغربية ) ١٩٥٤ (ىخبار

جملة (م بإيطاليا يف العصر الوسيط ونبذة عن تاريخ دراسة العربية واإلسال) ١٩٥١
الشيطان : ومسرحية إقبال الفلسطينية الشعرية) ١٩٥٥تاريخ االجتماع الباكستانية 

املؤمتر الثامن لتاريخ األديان (والبهائية ) ١٩٥٥، ٣٠جملة الدراسات الشرقية، (
جملة شرق  (٢٠ إىل القرن ١٩والدراسات اإلسالمية يف إيطاليا من القرن ) ١٩٥٥

ومن القرآن ) ١٩٥٧، ٥، وجملة تاريخ االجتماع الباكستاين ١٩٥٧، ٨وغرب 
، ٢٩دراسات تاريخ األديان (واإلسالم ) ١٩٥٧، ٣٢جملة الدراسات الشرقية (

زي يف قواعد اللغة العربية من القرن اليوخمطوط فارسي م) ١٩٦٦، ٣٧و ١٩٥٨
) ١٩٦٩ ،٢٩  سلسلة جديدة-حوليات معهد الدراسات الشرقية بنابويل  (١٦

 الشعر -يومناذج من األدب اإلسالم) ١٩٦٨، ٤٨الشرق احلديث (والكتابة العربية 
الدراسات يف إيطاليا (ومخسون سنة على الدراسات اإلسالمية ) ١٩٧٠(امللحمي 

) ١٩٧٢قضايا ومناهج لتاريخ األديان (واإلسالم وتاريخ األديان ) ١٩٧١، ٢جـ 
جملة الدراسات الشرقية (لعصر الوسيط اإلسالمي والبريوين مفكر إسالمي كبري يف ا

واإلسالم والثقافة ) ١٩٧٣الشرق (ونللينو واإلسالم ) ٧٤ - ١٩٧٣، ٤٨
 .)١٩٧٥(والعصرية واهلرطقة يف اإلسالم املعاصر ) ١٩٧٤الدراسات اإلسالمية (

 .Boson. G.G) ١٨٨٣املولود عام . (ج. بوزون ج
رية، وعني أستاذاً باجلامعة الكاثوليكية ولد يف أوستا، وختصص بالدراسات اآلشو

  .يف ميالنو
w وهي طبعة خاصة ليست للبيع -قصة برلعام ويوصافات عن خمطوط عريب : آثاره
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٢٩١ حرف الباء

روما (ووصف روما ألحد اجلغرافيني العرب يف القرن الثاين عشر ) ١٩١٤موناكو (
جملة الشرق (وأسطورة يسوع وملك صور عن خمطوط عريب ) ١٩٢٩، ١٩١٩
ودراسات وترمجات ومصنفات عن السومريني واآلشوريني ) ١٩٢٠، ٢١حي املسي
  .ثيني يف حضارام وأديام ولغاميواحل

  Post، G) ١٩٠٩ -١٨٣٨(بوست جورج  الدكتور
، ونزل )١٩٦٣(ولد يف نيويورك حيث درس الطب، مث الالهوت وقدم لبنان 

ورك، وملا أنشئت اجلامعة بطرابلس فأتقن العربية على علمائها، مث عاد إىل نيوي
األمريكية ببريوت عني فيها أستاذاً لعلم النبات واجلراحة، واملواد الطبية، وراح 

 . يف بريوتيفيتعاطى الطب واجلراحة طوال إحدى وأربعني سنة، وتو
أنشأ جملة الطبيب بالعربية، وأشهر مصنفاته الصادرة عن املطبعة األمريكية : آثاره

، ومبادئ )١٨٨٢ -١٨٦٩( وعلم احليوان يف جزأين ،يناألقرباذ: يف بريوت
الوضاح يف صناعة  التشريح، واهلجني، والفسيولوجيا، ومبادئ علم النبات، واملصباح

، مث أعاد ١٨٨٣(ونبات سوريا ولبنان وفلسطني ومصر وبواديها ) ١٨٧٣(اجلراح 
م عريب بني  اس١٥٠٠دنسمور طبعه بعد تنقيحه وباإلضافة إليه وتذييله جبدول يضم 

، ونظام احللقات، وفهرس الكتاب املقدس، )١٩٣٢فصيح وعامي ألعيان النبات، 
 .ومعجم الكتاب املقدس يف جملدين

 Postel، G) ١٥٨١ -١٥٠٥(ج . بوستل
ولد يف مدينة بارنتون من أعمال نورماندي وعمل خادماً يف مدرسة القديسة 

ومن اللغات الشرقية العربية . ية واألسبانية مث تعلم الالتينية واليونانية واإليطال،بربارة
والكندية والسريانية واألرمنية واحلبشية والعربية والتركية، وبرع يف بعضها، فأحلقه 
فرنسوا األول بسفارته يف تركيا، وطلب إليه شراء ما استطاع من املخطوطات 

ابتياعه  ألنه ابتاع منها لنفسه ؛فاستنفدت أمثاا كل ثروته؛ )١٥٣٤(الشرقية 
العربية والعربية والكلدانية : مث صنف كتاباً يف أجبديات اثنيت عشرة لغة، منها. للملك

 فيينا، وكتاب ةة واألرمنية، وأهداه إىل رئيس أساقفيشبوالسريانية والسامرية واحل
.  وجياداًافوهب له فرنسوا األول داراً ومزارع. قواعد اللغة العربية باحلرف العريب

wتاذاً للعربية والعربية واليونانية يف معهده، حيث خترج عليه نفر من طالئع وأقامه أس
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 حرف الباء٢٩٢

 ، فهرب منه إىل مصر والقدس،املستشرقني األوربيني، ولسبب ما انقلب عليه
وسوريا، ولبنان، واألستانة، حيث تضلع من العربية والتركية والعلوم الرياضية، 

 .وأعجب باإلسالم
 وعينته أستاذا للرياضيات يف ،كاترين دي مديسيسوملا عاد إىل فرنسا شفعت له 

 فأقبل الطالب على حماضراته ولقبته امللكة مرجريتا دي ؛)١٥٥١(جامعة باريس 
مث . وطفق امللك شارل التاسع يناديه بفيلسوفه اجلليل! نوفارو بأعجوبة العرش 

امعة فيينا استدعاه فردينان األول ملك النمسا وعينه أستاذاً للعربية واليونانية جب
فكانت ثاين كتاب . ، فألقى خطبة االفتتاح فيها باللغتني الفينيقية والعربية)١٥٥٢(

 مث عرفت -) ١٤٨٦ماينس ( بعد دليل احلج -طبع بالعربية يف البالد اجلرمانية 
ومل تطب له اإلقامة يف فيينا .  سنة٣٩مطابعها احلروف العربية يف هايدلربج بعد 

ما ودخل أحد أديارها، فطرده رهبانه لزعمه أن املسيح سيظهر فغادرها ليال إىل رو
). ١٥٦٢ (الديينم بالعصيان امرة أخرى يف شخص امرأة، ورجع إىل فرنسا ف

 . فدفن جبوار هيكل كنيسة العذراء،وسجن يف الدير حىت وفاته
وتوافق ) ١٥٣٨(، وقواعد اللغة العربية )١٥٣٨باريس (أجبديات اللغات : آثاره
، ووصف دستور القدس )١٥٥٣(، وفتوح النساء )١٥٤٣(ن واإلجنيل القرآ

فيينا (، واللغة العربية والفينيقية )١٥٥٣(، وإبراهيم بطريرك اجلزيرة )١٥٥٣(
نشرت (، ووصف القاهرة )١٥٦٠بواتييه (، وعادات وشريعة املسلمني )١٥٥٣

قتناها أو هذا خال املخطوطات اليت ا). ١٩٥٢وصفه أجنيال كوادانزى، ميالنو، 
 .انتسخها فترجم بعضها يونيوس يف جامعة هايدلربج

 .Bousquet، G.H هـ. بوسكه، ج
 .من أساتذة كلية احلقوق وعلم االجتماع يف اجلزائر

، )٢ - ١٩٣٠ (يوغسالفياالقانون اإلسالمي يف : يف الة اجلزائرية: آثاره
 وتفسرياً وتعليقاً كتاب املواريث من صحيح البخاري، ترمجةً: ومبعاونة تيكريل

، وخمتصر الفقه اإلسالمي على املذهب )١٩٣٤(الزواج املشروط  :، وله)١٩٣٣(
، )١٩٣٧(ونبذة عن التملك ) ٣٦-١٩٣٥(الشافعي ترمجةً جديدة وتعليقاً 

wنبذة يف اإلصالح لدى مسلمي ألبانيا : ، ويف غريها)١٩٣٧(والوصاية على القصر 
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٢٩٣ حرف الباء

، ٢٥العامل اإلسالمي، (، والدين اإلسالمي )١٩٣٥، ٩جملة الدراسات اإلسالمية (
الة (، والقانون الفرنسي، والفقه اإلسالمي والعرف يف مشايل أفريقيا )١٩٣٥

املصدر (، ومظهران عصريان الحترام األولياء عند املسلمني )١٩٣٥، ٧٦اإلفريقية 
، )١٩٣٧، ٢٧العامل اإلسالمي، (، واإلسالم يف البلقان )١٩٣٦، ٧٩السابق، 

، )١٩٣٨، ١٢جملة الدراسات اإلسالمية، (واملدخل إىل دراسة اإلسالم يف إندونيسيا 
، وحضانة )١٩٣٨الة اإلفريقية (التبين يف األسرة التونسية : ومبعاونة دميرسيمان

 هنريومبعاونة ) ١٩٤١، ٤جملة معهد اآلداب العربية، (األبناء يف األسرة التونسية 
 اجلزائر( اجلزء األول -ات الوطنيني يف اجلزائر عادات ونظم واعتقاد: برييس
١٩٣٩(.  
الة (، وشيعتا اخلزرجية )١٩٤١جملة معهد اآلداب العربية (احلضانة : وله

الة اإلفريقية (، وكتابة بالفرنسية على شواهد قبور املسلمني )١٩٤٢اإلفريقية، 
 وسر تكوين ،)٥٢ - ٤٩ - ١٩٤٧املصدر السابق، (، ورحالت اجتماعية )١٩٤٤

الة (االحتفاء بعاشوراء : ، ومبعاونة غريه)١٩٤٧الة اجلزائرية، (الفقه وأصوله 
  .)١٩٤٨اإلفريقية 
، )١٩٤٨، ٨نشرة الدراسات العربية، (صاحب مذهب يف الفقه جبامع بونة : وله

وإدراك ) ١٩٤٨، ٧حوليات معهد الدراسات الشرقية،(واإلسالم وحتديد النسل 
، ٨نشرة الدراسات العربية، (، والتطهري )١٩٤٨الة اجلزائرية (ح فكرة النكا
، والشرع اإلسالمي يف مشايل )١٩٤٩الة اإلفريقية (، واحترام األولياء )١٩٤٨
، ٣٦هسبرييس، (، واجلمل املسروق )١٩٤٩، ٩نشرة الدراسات العربية، (أفريقيا 

 اتهد واية املقتصد البن ، وبداية)١٩٤٩الة اجلزائرية، (، والعفاف )١٩٤٩-
 الة اإلفريقية،(، واألبناء الطبيعيون يف اجلزائر )١٩٤٩املصدر السابق (رشد 
  .)٥٠-١٩٤٩حوليات معهد الدراسات الشرقية، (، والفقه والسحر )١٩٤٩

نشرة الدراسات العربية، (وحول رسالة جوزيف شاخت عن اإلسالم يف نيجرييا 
، ونبذة )١٩٥٠، ١٣٨جملة تاريخ األديان، ( اإلسالم ، والطهارة يف)١٩٥٠، ١٠

الة اجلزائرية، (، وقانون اجلرب )١٩٥٠، ٩٤الة اإلفريقية، (عن بضع بدع 
wمنوعات وليم (، وتصحيح خطأ بوانبول وبريون يف إدراك معىن العفاف )١٩٥٠
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 حرف الباء٢٩٤

ح ، وكتاب فتو)١٩٥٠الة اجلزائرية، (، وعقد زواج تلمساين )١٩٥٠مارسه، 
، والتعليم الديين )١٩٥٠الة اإلفريقية، (اإلسالم واإلمرباطورية العربية لشومبتري 

الة (، والدفاع عن الفرائض )١٩٥٠هسبرييس (للفتيات يف مراكز اجلزائر 
، ومنتخب )١٩٥١املصدر السابق، (، والزواج يف القبيلة )١٩٥١اجلزائرية، 

، )١٩٥١، ٩لدراسات الشرقية، حوليات معهد ا(احملاورات، ترمجة مشتركة 
  .)١٩٥١الة اجلزائرية، (طهارة املرأَة يف اإلسالم : ومبعاونة جاهييه

حوليات معهد الدراسات الشرقية، (حقوق العبد من كتاب اإلحياء للغزايل : وله
، ولدراسة قانون الرببر )١٩٥٢الة اجلزائرية، (، واستمرار عادات الرببر )١٩٥٢

، واهللا )١٩٥٢ الة اجلزائرية، (،، واحلق اإلسالمي)٥٣ -١٩٥٢هسبرييس، (
كتاب الورع، : ، ومبعاونة شارل دومينيك)١٩٥٢، ٢العامل اإلسالمي (وامليكادو 

  .)١٩٥٢، ٣٩هسبرييس (منتخبات مترمجة وتعليق عليها 
، وبدع طريفة لدى )١٩٥٦، ٤٨هسبرييس، (حول ترمجة كتاب الورع : وله

، وقانون عادات الرببر يف تونس )١٩٥٣، ٣عامل اإلسالمي، ال(مسلمي اجلزائر 
جملة الدراسات (، ومالحظات اجتماعية على أصول اإلسالم )١٩٥٣هسبرييس، (

ترمجة يوميات أسري يف اجلزائر :  مرياندول-، ومبعاونة بوسكه )١٩٥٤اإلسالمية، 
 .)١٩٥٤حوليات معهد الدراسات الشرقية (

، وحتضر مكة واملدينة )١٩٥٤، ٤١هسبرييس (م  لإلساليتفسري اشتراك: وله
، واإلجازة يف )١٩٥٤هسبرييس، (على مدن القدس ودمشق وأنطاكية وغريها 

، ومالحظات نقدية واجتماعية على فتوح )١٩٥٥الة اجلزائرية، (الشرع اإلسالمي 
، وترمجة املختصر يف )١٩٥٦، ١الدراسات الشرقية لتكرمي ليفي دالفيدا، (العرب 

كلية اآلداب يف اجلزائر، (العبارات خلليل بن إسحق : القسم األول(الفقه املالكي 
 هرجروجنه، بالفرنسية واإلجنليزية -، ومبعاونة شاخت منتخبات من سنوك )١٩٥٦

العقيدة وتطور املؤسسات االقتصادية واالجتماعية يف  ، وتعليم)١٩٥٧ليدن (
، واصطدام احلضارات )١٩٥٧اإلسالم أوج الثقافة واحنطاطها يف تاريخ (اإلسالم 

حلقة علم االجتماع اإلسالمي، (املسيحية واإلسالمية واندغامهما يف مشال أفريقيا 
wالدراسات اإلسالمية، (، واحليوان ومعاملته يف اليهودية واملسيحية واإلسالم )١٩٦١
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٢٩٥ حرف الباء

فريقية، الة اإل(، وإقامة الشعائر يف مشايل أفريقيا وال سيما يف املغرب )١٩٥٨، ٩
، ٧٥، ١٩٥٨، ٧٤الة اجلزائرية، (، وحتليل املدونة البن القاسم )١٩٥٩، ١٠٣
، وبعض نقاط اخلالف يف العبادة على حسب حممد الدمشقي )١٩٦٠، ٧٦، ١٩٥٩

  .)١٩٥٧، ١٥حوليات معهد الدراسات الشرقية ( ترمجةً وتعليقاً -
، ومالحظات اجتماعية )١٩٥٧، ٧٣الة اجلزائرية، (واعتناق مسيحي اإلسالم 

، ٤احلولية القانونية والسياسية، (حول قرابة الرضاعة حبسب الشريعة اإلسالمية 
، وطبيعة الغزوة العربية ودوافعها )١٩٥٥أفريقيا (، واحلق املكتسب للرببر )١٩٦٠

 ترمجة -، والدراسات اإلسالمية جلولد زيهر )١٩٥٦، ٦الدراسات اإلسالمية (
، واليهودية واملسيحية واإلسالم أديان )١٩٦١، ١٩٦٠ و٨ و ٧أرابيكا (حتليلية 

، والفقه وإقامة الشعائر يف املغرب )١٩٦١، ١٤الدراسات اإلسالمية، ) (قرىب(
، وحتفة االستشراق )١٩٦٢، ٢الدراسات الشرقية لتكرمي ليفي بروفنسال، جـ(

، )١٩٦٢، ٣٧ة جملة الدراسات الشرقي(ترمجة اخلليل جلويدي وسانتيالنا : اإليطايل
 ١٩٦٠، ٢٠ -١٩ -١٨حوليات معهد الدراسات الشرقية (وابن القاسم واملدونة 

 ،٤٠الدراسات الشرقية، (، والصقالبة يف ابن خلدون )١٩٦٢ - ١٩٦١ -
جملة تاريخ (، واالقتصاد السياسي غري األوريب املسيحي ممثالً بالدمشقي )١٩٦٥

واألوساط اإلسالمية يف مشايل ، )١٩٥٧، ٤٥االقتصاد واالجتماع يف الشرق، 
، وفولتري )١٩٦١حلقة علم االجتماع اإلسالمي (أفريقيا واحلضارة األوربية املسيحية 

جملة (، ونص يف شعائر زيارة املدينة )١٩٦٨، ٢٨الدراسات اإلسالمية، (واإلسالم 
  .)١٩٦٦، ٤١الدراسات الشرقية، 

ة واملؤسسات اإلسالمية ، وابن بطوط)١٩٧٠، ١٧أرابيكا ( تذييل -واملدونة 
؟  ، وماركس وأجنل هل عنيا بالشئون اإلسالمية)١٩٦٦، ٢٤الدراسات اإلسالمية (
، ٣٣الدراسات اإلسالمية (، وجوته واإلسالم )١٩٦٩، ٣٠الدراسات اإلسالمية (

 -١٩٦٨، ٢٠حوليات معهد تاريخ الفلسفة الشرقية، (، وحممد واإلسالم )١٩٧١
جملة تاريخ القانون الفرنسـي واألجنيب (و املكتسبة ، وحول كتاب حقوق البد)٧٢
١٩٧٢، ٥٠.( 

Bosquets w - بوسكويتس
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 حرف الباء٢٩٦

 .أستاذ يف باملا من أعمال ميورقة تخصص يف قواعد اللغة العربية، وهوم
 Bussi، Emilio - بوسي، اميليو

، ٣٦جملة اجلغرافيا اإليطالية (اجلغرافيون العرب يف القرن الثاين عشر : آثاره
) ١٩٣٥مؤمتر املستشرقني،(شرط التشريع اإلسالمي يف اموعة القانونية و) ١٩٢٩

) ١٩٣٨، ٣ذكرى ألدو الربتوين جـ(والتجار والتجارة يف القانون اإلسالمي 
واالتصال ) ١٩٤٠، ٢٠الشرق احلديث،(وتعديل وإضافة على الشريعة اإلسالمية 

ورحالت من ) ١٩٤٢ املرجع السابق (١٨٧٣ إىل ١٧٦٨بني أسبانيا وسردينيه من 
وأصول الشريعة ) ١٩٤٢، ١٩٤١الشرق احلديث (أسبانيا وسردينيه إىل بالد الرببر 

القانون اإلسالمي، : نطيةز ويف مؤمتر الدراسات البي.)١٩٤٣ميالنو (اإلسالمية 
 .)١٩٥٠(ونانية لفهم منابع الثقافة العربية واإلسالمية اليوقيمة دراسة 

  .Beaussier، A) ١٨٧٣-١٨٢١. (بوسيه، ا
  . احلكومة بالعربية، وقد قضى زمنا طويال يف اجلزائرمترمجيمن 
باريس  (ترجم إىل الفرنسية كتاب روض القرطاس، املنسوب إىل أيب زرع: آثاره
، وصنف املعجم العلمي العريب الفرنسي، وقد مجع فيه التعابري اللغوية )١٨٦٠

 ).١٨٨٧اجلزائر ( أفريقيا مشايلاملستعملة يف هلجات 
 .Bosch Villa، J. بوش بيال، خ

، ونال الليسانس يف ١٤/٤/١٩٢٢ولد يف فيجراس من أعمال خريونة بتاريخ 
، مث )١٩٤٥(الفلسفة واآلداب، قسم فقه اللغات السامية من جامعة برشلونة 

سبان، مث احلديث حول املؤرخني واجلغرافيني العرب األ: املاجستري عن رسالة بعنوان
 -مملكة الطوائف -اإلقطـاع : ن جامعـة مدريد عن رسالة بعنوانالدكتوراه م
 ).١٩٥٦( رزين ينعلى عهـد ب

، وأستاذاً مساعداً للغة )١٩٤٥( معيداً لألدب العريب جبامعة برشلونة يومس
، ومديراً حللقة الدراسات العربية واإلسبانية )١٩٤٦(واألدب العريب جبامعة سرقسطة 

 وأستاذاً مساعداً للتاريخ والنظم اإلسالمية جبامعة مدريد، )١٩٤٧(املغربية بتطوان 
، وأستاذاً للتاريخ )١٩٥٨(، وأمني مكتبة معهد الدراسات العربية مبدريد )١٩٥٨(

w، وهو حالياً أستاذ ومدير قسم تاريخ )١٩٥٩(والنظم اإلسالمية جبامعة غرناطة 
w
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٢٩٧ حرف الباء

كما أنه عضو يف اللجنة اإلسالم، ونائب ملدير مدرسة الدراسات العربية يف غرناطة، 
 ويف مجعية مشايل ،الدائمة لالحتاد األوريب للمشتغلني بالشئون العربية واإلسالمية

 ورئيس اجلمعية اإلسبانية للمستشرقني، وقد ،أمريكا لدراسات الشرق األوسط
 ).١٩٧٧ - ١٩٦٤(اشترك يف كثري من املؤمترات الدولية املتعلقة بتخصصه 

، وتاريخ املغرب )١٩٤٥مدريد ( ضوء ثقافة الثغر األعلى الشرق العريب يف: آثاره
 مملكة الطوائف - جزء أول -، والرباشدين املسلمة )١٩٥٦تطوان ( املرابطني -

، وبيان املغرب البن عذارى، والبكري والروض املعطار )١٩٥٩ترويل (بنت رزين 
لوسيط ، وجبال الربانس على حسب ما رآها الكتاب العرب يف العصر ا)١٩٤٨(
، وملحوظات حول كتاب الروض املعطار، حقائق )١٩٤٩برينيبوس سنة (

تاج أراغون الشرقي يف العصر  ، ويف جملة)١٩٥٠(جغرافيـة عن مدن إسبانيا 
إشارات حول املصدر التارخيي للموحدين كتاب الروض املعطار : الوسيط

، )١٩٥٠(عاشر ، وسبعة نقود إسبانية إسالمية من الثلث األخري للقرن ال)١٩٥٠(
، وكتابات يف العربية والعربية )١٩٥٢(والوثائق العربية والعربية عن أراغون ونربوه 

 )١٩٥٤، ١٩األندلس (، ومسألة الدنانري املوريتانية )١٩٥٤تكرمي مياس بايكروسا (
 ).١٩٥٤متودا، (ومبناسبة بعثة مسيحية لبالط املقتدر بن هود 

: ، واملسلمون)١٩٥٦(ية يف أراغون ونربوه ومراجع حول الوثائق العربية والعرب
 - تاريخ ثقايف وديين - الكثافة السكانية - التعمري - املساحة -تاريخ (جغرافياً 

، )١٩٥٦( علم الكتابات القدمية - التاريخ العريب البلنسي -وثائق ومسكوكات 
، ٢٢األندلس (وخمطوطات جديدة وأوراق متفرقة عن املوريتانيني األراغونيني 

١٩٥٧(. 
جملة املعهد املصري للدراسات (والوثائق العربية يف حمفوظات كاتدرائية أويشقا 

سرقسطة (، وإضافات إىل تاريخ اإلقطاع عند بين رزين )١٩٥٧اإلسالمية، مدريد 
، والدراسات الشرقية وأنشطة املشتغلني بالشئون العربية يف بولونيا )١٩٥٧

، ومملكة الطوائف )١٩٦٠(ة القدمية ، وخطاب حول اآلداب اإلسالمي)١٩٥٩(
، ومجهرة أنساب )١٩٦٠( بعض مظاهر الثقافة العربية بوادي األبرو -بسرقسطة 

w، وبعض االعتبارات )١٩٦١( ملحوظات تارخيية وجغرافية -العرب البن حزم 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 

 

 حرف الباء٢٩٨

الدراسات (حول الثغر يف األندلس، والتقسيم السياسي واإلداري إلسبانيا اإلسالمية 
، ومبناسبة مؤمتر مصغر حول علم )١٩٦٢، ١في بروفنسال جـ الشرقية لي

 أسرة من القضاء -مساك يف مالقة وغرناطة  ، وبنو)١٩٦٢(االجتماع اإلسالمي 
)١٩٦٢(. 

 :وله يف دائرة املعارف الثقافية اإلسبانية
، )١٩٦٣(، وملوك الطوائـف )١٩٦٣(سليمان بن يقظـان بن العريب 

، ويعقوب األول، أبو يوسف املنصور )١٩٦٣(اد وطارق بن زي) ١٩٦٣(وطريفـة 
، وآل )١٩٦٣(، واإلمارة املستقلة )١٩٦٣(ويعقوب الثاين، أبو يوسف ) ١٩٦٣(

، وسليمان )١٩٦٣(، وصقالبة )١٩٦٣(، وعمر بن حفصون )١٩٦٣(حممد 
دراسات (، ومالحظات حول املساحة لتاريخ غوادالست وواديه )١٩٦٣(املستعني 

، والعنصر البشري يف مشايل أفريقيا يف تاريخ إسبانيا )٦٤ - ١٩٦٣عربية وعربية 
وإضافـة إىل ) ١٩٦٨(امية العربيـة ع، وتفسري نص بال)١٩٦٤تطوان (اإلسالمية 

 .)١٩٦٩( رزين الرببريـة ينأنساب أسـرة ب
 :وله يف دائرة املعارف اإلسالمية

، ومرة )١٩٧١(، وابن اخلطيب )١٩٧١(، وابن عذارى )١٩٧١(ابن ماردانيس 
، )١٩٧١(، وابن القوطية )١٩٧١ (١٠٦٥-١٦٠٤أخرى حول باربسترو 

، وعلم األنساب )١٩٧٤(، وقلعة أيوب )١٩٧٤(، وكرمونة )١٩٧٣(وإشبيليـة 
، مث أسرة السالجقة )١٩٧٥(، وقاسم بن أسبغ )١٩٧٤(يف إسبانيا اإلسالمية 

جمموعات ، واستقرار )١٩٧٣ -امللك (نساب  عامل األ-، وابن حزم )١٩٧٥(
، )١٩٦٥(يربيا بعد الغزو اإلسالمي إبشرية من مشال أفريقيا بشبه جزيرة 

نشرة احتاد املستشرقني (إمكانات حالية ،  جممل تارخيي-واالستشراق اإلسباين 
، )١٩٦٧نابويل (، ومن أجل مفهوم جديد لتاريخ اإلسالم )١٩٦٧، ٣اإلسبان 

دات حول الفتح املسيحي  مظاهر جديدة وحتدي-ومرة أخرى حول باربسترو 
، ومن أجل دراسة اجتماعية وتارخيية عن الرببر )١٩٧١ليدن (واالسترداد اإلسالمي 

 .)١٩٧٤ بروكس -منوعات إسالمية لذكرى أبل (يف األندلس 
w :ويف دائرة معارف ريالب

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 

 

٢٩٩ حرف الباء

، )١٩٧٣(، واألسرة األموية )١٩٧٣(، وعرب إسبانيا )١٩٧٣(مستعربون 
 ).١٩٧٥(، وملوك الطوائف )١٩٧٤(ميات ، وإسال)١٩٧٣(واخلوارج 

 :ويف جملة النونتيشريو بسرقسطة
، وغروب االستعمار اإليطايل باستقالل ليبيا )١٩٥٠(تكرمي فرانشيسكو كوديرا 

، )١٩٥١( ، والبالد العربية والشيوعية)١٩٥٠(ومسألة األماكن املقدسة ) ١٩٥٠(
، )١٩٥١(ط فرنسي مغريب ، وضغ)١٩٥١(وملاذا دخلت الشيوعية البالد العربية؟ 

، )١٩٥١(، واالحندار الربيطاين يف الشرق األوسط )١٩٥١(واهتمام بالشرق األوسط 
 ، وبعد مقتل امللك عبد اهللا األول )١٩٥١(والشركة الوطنية الفارسية للنفط 

  املصرية -، واملسألة اإلجنليزية )١٩٥١( إيران - مصر -، واألردن )١٩٥١(
، )١٩٥١( ، ومصر وبريطانيا العظمى)١٩٥١(السويس : رة، ولندن والقاه)١٩٥١(

 ).١٩٥٢(، ومشاكل تونس ومصر )١٩٥١( وجود إسبانيا -ومن املغرب 
، والصداقة )١٩٥٢(، وسياسة احلماية )١٩٥٢(وحمادثات مصرية إجنليزية 

  األردن -، وعرش دون ملك )١٩٥٢(، وشعراء العراق )١٩٥٢(اإلسبانية العربية 
، وسياسيون غامضون )١٩٥٢( غري مطمئن يف الشرق األوسط ، وهدوء)١٩٥٢(
، واإلصالح الزراعي )١٩٥٢(والثورة املصرية ، )١٩٥٢( دفاع الشرق األوسط -

، والعامل العريب عام )١٩٥٢(، ومسعت دقات الطبول يف العراق )١٩٥٢(يف مصر 
 ).١٩٥٢(تونس واملغرب : ١٩٥٢

الشرق : ١٩٥٢لعامل العريب عام ، وا)١٩٥٢(مصر : ١٩٥٢والعامل العريب عام 
، )١٩٥٣(، والنفط اإليراين من جديد )١٩٥٣(، وحترك يف إيران )١٩٥٢(األوسط 

، ومسألة )١٩٥٣(، ومصدق والشاه )١٩٥٣(والسويس بني مصر وبريطانيا 
، )١٩٥٣(مجهورية جديدة : ، ومصر)١٩٥٣(مصر أمام املباحثات : السويس
، وهذا الشرق )١٩٥٣( وعودة إىل إيران ،)١٩٥٣(اجلالوي والسلطان : وفرنسا

: ، ومن القاهرة)١٩٥٣( عبد يف األبرو -، ومن سرقسطة العربية )١٩٥٣(األوسط 
 ، وأزمة مصر واالنقالب يف سوريا )١٩٥٤ - ٥٣(أخبار احلالة الراهنة يف مصـر 

، والسويس واإلخوان )١٩٥٤(، واملشكلة املعقدة الفرنسية املغربية )١٩٥٤(
، ودوامة )١٩٥٤( التمرد يف اجلزائر -، واحلالة الراهنة الدولية )١٩٥٤(املسلمني  w
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 حرف الباء٣٠٠

، والسياسة السوفيتية )١٩٥٤(، ومشكلة مشايل أفريقيـا )١٩٥٤(السياسة املصرية 
، وإسرائيل )١٩٥٦(، واجلزائر على نار )١٩٥٦(، والعراق )١٩٥٦(والبالد العربية 

 االحتاد - سوريا -ال الراهنة ، وتعليق دويل عن األحو)١٩٥٦(والشرق العريب 
 ، وحتركات يف لبنان )١٩٥٧(، وإيران وعاهلها )٩٥٦(!السوفييت والشرق العريب 

 .)١٩٥٧(، وخمطوطات صابنيان العربية )١٩٥٧(
 

 .Boucher، R) ١٨٨٦-١٨٤٣. (بوشه، ر
 ٣٦٠، ومن ديوان الفرزدق )١٨٦٧باريس (نشر ديوان عروة بن الورد : آثاره

 ثة آالف بيت متناً وترمجة عن املخطوط الوحيد يف مكتبة آيا صوفيا قصيدة فيها ثال
)٧٥-١٨٧٠.( 

 .Bouvat، L) ١٩٤٢املتوىف عام ( بوفا،لوسيان
خترج يف مدرسة اللغات الشرقية يف باريس، وتوىل مكتبة اجلمعية اآلسيوية، وحترير 

طلع قراءها على جملة العامل اإلسالمي سنني طويلة، وكتب فيها أحباثا نفيسة، و أ
كثرية بالعربية وأكثر منها  احلركة الفكرية يف العامل اإلسالمي، وقد نشر مصنفات

بالفرنسية من مصادر عربية عظيمة الفائدة، وعين باللغتني الفارسية والتركية وصنف 
 .فيهما
وهو اجلزء الثامن من (، وإمرباطورية املغول )١٩١٢باريس (تاريخ الربامكة : آثاره
، ومن دراساته يف جملة العامل )١٩٢٧ العلم الذي ينشره كافيناك، باريس تاريخ

 ، واإلسالم يف أفريقيا السوداء )١٩٠٧(كلية عليكرة اإلجنليزية الشرقية :اإلسالمي
 ).١٩٠٨( ، ومكتبة جامع صيين)١٩٠٧( اإلسالمية ، واريون والدراسات)١٩٠٧(

ومبعاونة ، )١٩٠٨( وثورة اليمن، )١٩٠٨(تقومي مسلم صيين : ومبعاونة فرجنيل
 ).١٨-١٧-١٤-١٣-١٢-١١-١٠-١٩٠٩(دراسات صينية إسالمية : غريه
  ، واإلسالم رسالة وسياسة)١٩١٠(ثالثة أساتذة يف الدراسة اإلسالمية : وله

 ونظامها بغداد، ووالية )١٩١٢(والربامكة يف نظر املؤرخني العرب والفرس ) ١٩١٢(
، ومصنفات األب )١٩١٤( وجة يف اللغة يف أغاديروكتابة مزد ،)١٩١٣(اإلداري 
w، وسكان من )١٩١٤(، وإحصاءات املنشورات اإلسالمية يف روسيا )١٩١٤( المنس
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٣٠١ حرف الباء

ومبعاونة ) ١٩٢٠( والقضية اآلشورية الكلدانية أمام مؤمتر السالم )١٩١٨-١٩١٧(ليبيا 
 ).١٩١٢( الدراسات التومارية يف املباحث اإلسالمية:آخرين
 ، والشيوعية واإلسالم )١٩٢١( العرف عند قبائل البدو يف سوريا قانون: وله

املنتخب من الصحافة : ، ويف غريها)١٩٢٦(واألمري كايتاين ومصنفاته ) ١٩٢٢(
 ).٦-١٩٠٥احملفوظات املغربية، (اإلسالمية 

قواعد اللغة التركية : وله)١٩٠٥املصدر السابق (الفن اإلسالمي : ومبعاونة آخرين
واألمساء  )١٩٠٥، ١٤مؤمتر املستشرقني، (ثامن أليب حيان الغرناطي يف القرن ال

، وعدة مقاالت عن تركيا )١٩٣٥، ٣األندلس (الفارسية يف أسبانيا والربتغال 
 .وإيران وأفغانستان

، والكلية الشرقية يف جامعة )١٩٢٠(حماكمة اللغتني : وله يف الة اآلسيوية
، )١٩٠٥( ونس أيريسيدة العربية يف ب، واجلري)١٩٠٤(القديس يوسف ببريوت 

، )١٩٠٩( )١٨٨٥-١٨١٠(ونبذة عن املصنفات العربية املطبوعة يف أوربا املسيحية 
، وجمموعة خمطوطات عربية من )١٩٢٥(، وتاريخ آسيا )١٩١٢(ونسطورس 

 ألخبار دول ى، وكتاب االستقص)١٩٢٧(، واحملفوظات املغربية )١٩٢٦(نيجرييا 
، وكتاب )١٩٣٠(سكندر إل، وأسطورة عربية عن ا)١٩٢٧(املغرب األقصى 

، وفهرس علوم الفارايب )١٩٣٣(، وتاريخ صيدنايا )١٩٣١(احليوان للجاحظ 
، )١٩٣٤(، واملدخل إىل ابن سينا )١٩٣٣(، واإلسالم واملغرب )١٩٣٣(

، وضة اإلسالم )١٩٣٧(، والغزايل )١٩٣٥(والدراسـات اإلسالمية يف أسبانيـا 
، والفردوسي )١٩٣٧(مح من أساتذتنا يف الدراسات السامية ، ومال)١٩٣٧(
، واملصطلحات )١٩٣٨(، والتفريق بني اجلوهر والعرض لدى ابن سينا )١٩٣٧(

 ).١٩٣٨(الفلسفية البن سينا 
  .Bouvier، P.F )١٩١٦-١٨٧١(األب بوفييه 

 ).١٨٩١(انضم إىل الرهبانية 
إىل ) م. ق٦٤(ذ الفتح الروماين خمتصر تاريخ سوريا السياسي والديين من: آثاره

املطبعة الكاثوليكية ( صفحة ١٣٥،١٦٤،١٦٠،١٤٤،٤٨أيامنا يف مخسة أجزاء،
w )١١،١٩٠٦جملة الشرق املسيحي،(، وسوريا قبيل االحتالل الطولوين )١٩٠٣
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 حرف الباء٣٠٢

  .Bovier- Lapierre. P.P )١٩٥٠-١٨٧٣( البيري -األب بوفييه 
، وهو أحد منشئي الدراسات )١٨٩٥(ولد يف جرينوبل، وانضم إىل الرهبانية 

 . املصرية السابقة للتاريخ، وتويف يف لبنان
، وصناعة تعدين )١٩٠٨اجلغرافيا (حمطات ما قبل التاريخ يف بالد بشارة : آثاره

 -، وأعد )١٧،١٩١٧حوليات اآلثار املصرية بالقاهرة، (احلديد يف ضواحي أسوان 
 تقريراً إىل معهد الكتاب املقدس -نزفال مبعاونة األبوين سترازوللي، وسباستيان رو

، ١٨حوليات اآلثار املصرية بالقاهرة، (البابوي عن التنقيبات يف جزيرة فيلة بأسوان 
املؤمتر الدويل (حمطات ما قبل التاريخ يف ضواحي القاهرة : ، وله وحده)١٩١٨

جديدة حمطة : ، والعمري)١٩٢٦(، املعهد الفرنسي لآلثار بالقاهرة ٤للجغرافيا، 
، والعصر احلجري والطبقات يف ضواحي )١٩٢٦(املعهد الفرنسي لآلثار بالقاهرة (

، واملراسب احلجرية لسهل )١٩٢٥، ٣٥جملة تاريخ اإلنسان الطبيعي، (القاهرة 
تاريخ (، وقرية املعادي قبل التاريخ )١٩٢٩، ١٠نشرة املعهد املصري، (العباسية 

، ومصر ما قبل )١٩٣٣مصر املعاصرة (، وضة مصر الفكرية )١٩٣٢مصر، عام 
، )١٩٣٢، املعهد الفرنسي لآلثار بالقاهرة ١تاريخ موجز مصر، جملد (التاريخ 

نشرة املعهد املصري (وصناعات ما قبل التاريخ يف جزيرة الفيلة وضواحي أسوان 
نشرة اجلمعية (، وتقرير عن متحف علم األجناس البشرية املصري )١٩٣٤، ١٦

  .)١٩٣٤، ١٨صرية، اجلغرافية امل
 .Pococke، E)١٦٩١ - ١٦٠٤(بوكوك، إدوارد األب 

 مث خترج يف كلية ،ولد يف إحدى قرى والية يوركشري، وتعلم يف مدرسة جمانية
وقد أخذ العربية على بازور ) ١٦٢٨(كوربس كريسيت ونال املاجستري يف اآلداب 
وقصد حلب ) ١٦٢٩ ( قسيساًيومس. األملاين مدة، وعلى وليم بدويل يف أكسفورد

حيث قضى مخس سنوات أتقن فيها العربية كتابة وخطابة على الشيخ فتح ) ١٦٣٠(
 ورجع هبا ،اهللا، واقتىن جمموعة كبرية من املخطوطات النفيسة منها األمثال للميداين

إىل أكسفورد مع شجرة من التني ظل يتفيأ ظالهلا، وال تزال أقدم شجرة من نوعها 
أسند إليه األسقف لود كرسي العربية، ) ١٦٣٦( بلغ أكسفورد  وملا،يف إجنلترا

w ي،فحاضر يف أدهبا وحنوها، وجعل احللقة األوىل من حماضراته عن أقوال اإلمام عل
w
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٣٠٣ حرف الباء

وكانت جامعة أكسفورد قد أسست مطبعة عربية فأشرف على طبع املخطوطات 
 لالستزادة )١٦٣٧( العربية فيها، مث صحب الرياضي الشهري جون جريفز إىل الشرق

 صديقه الشيخ فتح اهللا، وأقام يف اآلستانة إىل عام يمن العلم واملخطوطات فلق
 عني راعياً لتشيلدري من أعمال ١٦٤٢ويف عام ) ١٦٤١( مث عاد إىل إجنلترا ١٦٤٠

ف حىت توافد لييوركشري، فلم تصرفه رعيته عن نشاطه العلمي يف التدريس والتأ
وعد نداً جلوليوس اهلولندي أستاذ العربية يف جامعة با، روالطالب على كرسيه من أو

 خمطوطاً اقتنتها املكتبة البودلية، بعد ٤٢٠ وقد خلف جمموعة بلغت ،ليدن يوم ذاك
 .وفاته، وما زالت تؤلف جزءاً مثيناً من القسم العريب فيها

: ومساهنظم اجلوهر البن البطريق، متناً وترمجة التينية، : نشر مبعاونة سلدن: آثاره
 - ١٦٥٦، أكسفورد ١٦٤٢لندن (التاريخ اموع على التحقيق والتصديق 

املختار من تاريخ العرب، وهو جمتزئ من تاريخ أيب الفرج بن العربي، : وله) ١٧٥١
متناً وترمجة التينية، ذيله بسلسلة من الدراسات العربية املستفيضة يف التاريخ والعلوم 

مث ) ١٨٠٦ - ١٦٥٠(نص عريب طبع يف أكسفورد واألدب والدين، فكان أول 
والمية ) ١٦٦٣( الفرج بن العربي بالالتينية وأهداه إىل ملك إجنلترا يبترجم تاريخ أ

 يوأقوال عل) ١٦٦١أكسفورد (العجم للطغرائي، متناً وترمجة التينية، بتفاسري وافية 
نشرها هايد يف (واإلفادة واالعتبار لعبد اللطيف البغدادي ) ١٦٦١أكسفورد (

مزايا القهوة، نقالً عن : وله) ١٧٧٣لنن (وجممع األمثال للميداين ) ١٧٠٢أكسفورد 
 .)١٦٦١(وطبيعة اللغة العربية واألدب العريب ) ١٦٥٩(كتاب طب عريب 
 .Pococke, E)١٧٢٧ - ١٦٤٨(بوكوك، إدوارد 

تعلم  وقد حذا حذو أبيه يف ،خلف إدوارد بوكوك ستة أوالد حيمل بكرهم امسه
 .العربية وتعليمها

) ١٦٧١أكسفورد (نشر حي بن يقظان البن طفيل، متناً وترمجة التينية : آثاره
 .وطبعة غري كاملة من تاريخ مصر لعبد اللطيف، متناً وترمجة التينية

  - .Ball، Jبول، ج 
ويف نشرة اجلمعية ) ٣٣ و ٢٧ و١٩٢٤صحيفة اجلغرافيا (جغرافية ليبيا : آثاره
wواألمري كمال الدين ) ٢٧ -١٩٢٦(شوينفورت وخرائط مصر : رافية املصريةاجلغ
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 حرف الباء٣٠٤

 .)١٩٣٢نشرة املعهد املصري (مث وصف مصر ) ٣٤-١٩٣٢(حسني 
  - .Polak، Iبوالك، ى 
نشر كتاب أرسطو يف العبارة إلسحق بن حنني، مع مقدمة باألملانية، : آثاره

 ).١٩١٣يج ليبز(وفهرس املفردات بأصليها السرياين واليوناين 
 .Boland، B.G)١٩٦املولود عام . (ج.بوالند، ب

 .أستاذ الدراسات اإلسالمية اإلندونيسية يف جامعة ليدن
والدراسات اإلسالمية ) ١٩٧١ليدن (اإلسالم يف إندونيسيا احلديثة : آثاره

 ).١٩٧٤ لند -أمستردام (
 Bulgakov،P ).١٩٢٧املولود عام . (بوجلاكوف، ب

 الشرقية على كراتشكوفسكي وفيكتور بلياييف يف جامعة خترج بفقه اللغات
، واختص بتحقيق املخطوطات اجلغرافية، وعني مديراً ملركز )١٩٥١(ليننجراد 

 ).٦٢ -١٩٥٧(فوكس يف القاهرة 
دراسة عن أخبار الرحالة واجلغرافيني العرب القدماء عن مدن وطرق آسيا : آثاره

رات قانون ابن سينا من خمطوطات ، ودراسة ملختص)١٩٥٤ليننجراد (الوسطى 
، ونسخة عربية للفصل الرابع والعشرين من )١٩٥٧جراد نلين(مكتبة ليننجراد 

، )١٩٥٦ااميع الفلسطينية (الكتاب الثالث عن الرواية السورية لقصة اإلسكندر 
، )١٩٥٨، ٣اامع الفلسطينية، جملد(وتاريخ كتاب املسالك واملمالك البن خرداذبة 

 -ر قانون ابن سينا يف جمموعة املخطوطات العربية من مكتبة سالينكوف وخمتص
مقالة عن املخطوطات اليت يف مكتبة : ، مع بلياييف)١٩٥٧أعمال املكتبة (شيدرين 
، )١٩٥٨ليننجراد (، ودراسة ملخطوطات مكتبة جامعة )١٩٥٥ليننجراد (ليننجراد 

األحباث الشرقية السوفيتية  (دراسة عن الرحالة أيب دلف: وكتب مبعاونة خاليدوف
تنشر كل أجزائه مل (ترمجة القانون يف الطب البن سينا : ، ومبعاونة غريه)١٩٥٧
، والرسالة )١٩٥٨الة (حماضرة عن كراتشكوفسكي يف مركز فوكسي : وله) بعد

 .)١٩٦٦(، والبريوين )١٩٦٠موسكو (الثانية أليب دلف 
 Boldyrey) ١٨٤٣ - ١٧٨٠(بولديريف 
w، وقصد جوتنجني مث باريس حيث تضلع من )١٨٠٦( يف جامعة موسكو خترج
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٣٠٥ حرف الباء

العربية على دي ساسي، وملا عاد إىل موسكو درس العربية يف كرسي جامعتها 
، مث ويل رئاسة اجلامعة، فدفع العربية لغة وأدبا وتارخيا دفعة قوية إىل األمام )١٨١١(

 من حكاياا يف االت، مبصنفاته وأساليبه وتشجيع طالبه الذين نشروا الكثري
 .فأطلعوا الروس على ذخائر األدب العريب

: ا للطالب خالل أربعني سنة، منهاصنف عدة كتب مدرسية ظلت مرجع: آثاره
 وكتاب النحو العريب ،)٣٢ - ١٨٢٤(منتخبات عربية، مع شرح مفرداا 

ر ا كراتشكوفسكي بنفاسة قيمتهما العلمية، ونشم، وقد وصفه)٣٦ -١٨٢٧(
، وترمجة تيمورلنك عن )١٨٣٢الطبعة اجلديدة (معلقيت احلارث بن حلزة وعنترة 

 ).١٨٣٤(ابن عربشاه 
 .Pulle، G) ١٩٣٤-١٨٥٠. (بوله، ج
، وصحيفة ١٩١٣الة اجلغرافية اإليطالية (استعمار روسيا آلسيا الوسطى : آثاره

 ).١٩١٤اجلمعية اجلغرافية اإليطالية 
 Paulus) ١٨٥٠ - ١٧٦١(بولوس 

 وكتب مصنفاً يف أصول اللغة العربية ،درس العربية يف توبنجني مث يف ليدن
 . الفيوميا وهو مقترح طبع الكتب املقدسة لسعدي،بالالتينية

  .Bouloumoy، P.L )١٩٢٦-١٨٥٦(األب بولوموا 
، وأرسل إىل لبنان، وعني أستاذاً للنبات يف كلية )١٨٧٣(انضم إىل الرهبانية 

، وقضى عشرين سنة يف إعداد )١٨٩٢(فأنشأ حديقة النبات ، )١٨٩١(الطب 
  .مصنفه
 صفحة ٥١٢ صفحة، وأطلس، يف ٤٣١نباتات لبنان وسوريا، يف : آثاره

 ).باريس(
  - Poliak، A.Nن .بولياك، ا
الثورات الشعبية يف مصر على عهد املماليك : يف جملة الدراسات اإلسالمية: آثاره

، )١٩٣٥(، وطابع حكم املماليك االستعماري )١٩٣٤(وأسباهبا االقتصادية 
، واإلقطاعية يف )١٩٣٨(، وتعريب الشرق السامي )١٩٣٦(واإلقطاعية يف اإلسالم 

، )١٩٣٩لندن (١٩٠٠إىل سنة  ١٢٥٠مصر وسوريا وفلسطني ولبنان من سنة  w
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 حرف الباء٣٠٦

املصدر (، وإقطاعية األيوبيني )١٩٣٧الة اآلسيوية الربيطانية (وإقطاعية املماليك 
الة (، وتقومي األراضي يف القانون اإلسالمي ومصطلحاته الفنية )١٩٣٩لسابق ا

 .)١٩٤٠األمريكية للغات واآلداب السامية 
  .Bollig. P.J-B )١٨٩٥-١٨٢١.(األب بوليج،

  . ولد يف كلس بروسيا، وتويف يف روماينأملا
  :ب جيسموند، ومبعاونة األ)١٨٨٢املطبعة الكاثوليكية (منتخبات عربية : آثاره 

 ).١٨٨٨( قدمي يف جملدين ينالالهوت الغريغورى عن خمطوط سريا
  .Polivkova، Z )١٩٢٥املولود عام.(بوليفكوفا، ظ

 .املتخصصة يف الدراسات اإلسالمية والسيما يف الشرع
  - .Bombaci، A  أبوماشي،
رحلة إيليا جلي إىل : عدة دراسات عن تركيا وفارس، باإلضافة إىل: آثاره

وترمجة دي سالن ) ١٩٤٣حوليات املعهد الشرقي بنابويل  (١٦٧٣احلبشة، عام 
وكان قد كتب حبثاً عن مذهب ابن ) ١٩٤٩املرجع السابق (ملقدمة ابن خلدون 

) ١٩٤٦، بيزا ١٥حوليات مدرسة املعلمني العليا،(خلدون يف التاريخ واجلغرافيا 
، والة الشرقية ١٩٥٩، ١٠، و ١٩٥٧، ٨شرق وغرب (والفن واآلثار يف غزنة 

١٩٦٠، ٣٥.( 
  - .Bouman، Jبومان، ج 
، )١٩٥٥ ،٣٤العامل غري املسيحي (أسس سلطان القرآن عند الباقالين : آثاره

، ومذهب عبد اجلبار يف اخللق )١٩٥٩أمستردام (وحول القرآن وحل الباقالين 
 .)١٩٥٩أمستردام (

 .Baumstark، A)١٨٧١املولد عام . (بومشتارك، ا
 وشروح سريانية على إيساغوجي ،ترمجات أرسطو السريانية العربية: ثارهآ

 وتاريخ اآلداب ،، وتاريخ اآلداب املسيحية الشرقية)١٩٠٠ليبزيج (لربوفرييوس 
: ومن دراساته يف الشرق املسيحي). ١٩٢٢بون (السريانية املسيحية الفلسطينية 

عريب يف القرن الرابع عشر ، وتزيني األناجيل بالزخرف ال)١٩٠٦(تاريخ فلسطني 
: ، ويف غريها)١٩٥٣(، ومذهب الطبيعة الواحدة النصراين يف القرآن )١٩٣٨( w
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٣٠٧ حرف الباء

إسالميكا (، ومصادر النصرانية )١٩٢٧اإلسالم (النصرانية واليهودية يف القرآن 
١٩٣١(. 

  Bonaventura )١٢٧٤-١٢٢١(بونا فنتورا 
ك الرهبنة الفرنسيسكانية خنرط يف سلاولد يف بانياريا من أعمال توسكانا، و

وأصبح رئيسا عاما هلم مث كرديناال، ومندوبا للبابا يف جممع ليون، وقد قرأ الترمجات 
العربية للفلسفة، وصنف كتبا نفسية عهبا من كبار الفالسفة وأئمة الكنيسةد . 

 .Buonazia، Lupo) ١٩١٤-١٨٤٤(بوناتزيا، لوبو 
 ].١٥-١٩١٤، ٦ الدراسات الشرقية، ترمجته بقلم كارلونللينو، يف جملة[

من تالميذه اليزينو وأحد أساتذة جامعة نابويل، وقد جد يف التصنيف إال أن 
تواضعه املفرط حال بينه وبني نشر مصنفاته، فلم يصدر منها سوى كتاب يف قواعد 

  .وفهرس القوانني العربية يف مكتبة فلورنسا الوطنية) ١٨٧٩فلورنسا (العربية 
  - .Bonebakker، S.Aأ .  سبونباكر،

حيث درس اللغات العربية والعربية واألكادية ) ١٩٤٦(التحق جبامعة ليدن 
 .والسريانية والفارسية

، وزار مكتبات تركيا، وقدر خمطوطاا العربية )١٩٥٦(وحصل على الدكتوراه 
 . ألف خمطوط٢٢والفارسية والتركية بنحو 

، )١٩٦٠ - ١٩٤٩(كادميي جبامعة ليدن عضو يف هيئة التدريس األ: ومن وظائفه
، وعضو هيئة )٦٠-١٩٥٩(التقاليد اإلسالمية -ومدير مشروع االحتاد الدويل
، وأستاذ مساعد للدراسات العربية )٦٠ - ١٩٥٩(احملررين يف مؤسسة دي خويه 
، وأستاذ اللغة العربية يف جامعة )١٩٦٢ و١٩٦٠(يف جامعة كولومبيا نيويورك 

، وزميل أول للمؤسسة القومية اخلاصة بالفنون )١٩٦٩ (أجنلوس كاليفورنيا بلوس
 ).١٩٧٨ - ١٩٦٧(والعلوم اإلنسانية 

 ٧٣ - ٧٢( بدرجة الزمالة يف العلوم اإلنسانية من جامعة كاليفورنيا كوفئوقد 
 يف تاريخ األدب العريب - االستشاريني، وعضو هيئة احملررين )١٩٧٦ - ١٩٧٥و 

، وباحث رئيسي ومكلف باملنح القومية للعلوم )١٩٧١منذ سنة (بكمربيدج 
w ).١٩٧٧مث جتدد يف سنة  ،٧٧-١٩٧٦( اإلنسانية
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 حرف الباء٣٠٨

، والتفاؤل )١٩١١(حضارة اإلسالم يف جاوة : يف جملة العامل اإلسالمي: آثاره
، وأبو الرجال )١٩٢٢ليدن ( مث العقيدة اإلسالمية ،)١٩١٦(والتشاؤم عند املسلمني 

، ونقد الشعر وقدامة بن جعفر الكاتب البغدادي )١٩٥٤دائرة املعارف اإلسالمية (
، وكتاب املظفر )١٩٦٦(، والتورية والصفدي )١٩٥٦مؤسسة دي خويه ليدن (

، ١دائرة املعارف اإلسالمية (، وأوس بن حجر )١٩٧٨إستانبول (احلسيين 
، وخمطوطات أدب الكاتب البن قتيبة، وكتاب )١٩٦١(، وأبو الرجال )١٩٦٠

، ١٤ - ١٣أوربانس (يب هالل العسكري، واملثل السائر البن األثري الصناعتني أل
١٩٦١(. 

 ١٩٦٢ قرطبة -مؤمتر الدراسات العربية واإلسالمية(وخمطوطات ابن قتيبة 
، والتربيزي يف )١٩٦٥، ٢دائرة املعارف اإلسالمية جـ (والغريب ) ١٩٦٤(

 يف مكتبة تونس، ، والتربيزي)١٩٦٥، ٢٢املكتبة الشرقية (مكتبة تونس الوطنية 
، )١٩٦٧مؤمتر الدراسات العربية واإلسالمية، نابويل (وكتاب البديع البن املعتز 

، ومالمح التاريخ األديب )١٩٥٨إستانبول (وحول نظرات اإلغريد للمظفر احلسيين 
يف كتاب فون (، والشعراء والنقاد )١٩٧٠(يف البالغة والشعر لدى شعراء العرب 

االقتباس واإلجازة، واالبتداء : ئرة املعارف اإلسالمية، ويف دا)١٩٧٠جرنيوم 
: ، واالرجتال، واالستعارة، والقافية، والقيض والقزويين)١٩٧١، ٣٠(واالنتهاء 

جملة (خمطوطات ابن جبري : ، ويف غريها)٧٦ و ٧٤ و ١٩٧٣(كتاب دمشق 
 ، وابن أيب اإلصبع، وكتاب البديع البن املعتز)١٩٧٢، ٤٧الدراسات الشرقية 

 ).٧٢ - ٧١الدراسات الشرقية إلسرائيل (
 .Pons Boigues، F )١٨٩٩ - ١٨٦١. (بونس بوجييس، ف

وكوديرا، وانضم إىل هيئة احملفوظات . ولد يف بلنسية، وتعلم على ريبريا
 ).١٨٨٦(واملكتبات 
مدريد (خمطوطات املستعربني الطليلطة يف املكتبة التارخيية الوطنية مبدريد : آثاره
تراجم املؤرخني واجلغرافيني املغاربة واألندلسيني، وقد نال عليه اجلائزة ، و)١٨٩٧

، وحي بن يقظان البن طفيل متناً )١٨٩٨مدريد (األوىل من كلية إشبيلية الوطنية 
، ونقل )١٩٤٣ مث ترمجة جونثاليث بالنثية، مدريد ١٩١٠سرقسطة (وترمجة إسبانية  w
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٣٠٩ حرف الباء

: بدون اليت ترمجها فانيان إىل الفرنسية، ولهإىل اإلسبانية مقتطفات من قصيدة ابن ع
 ومقتطفات من رحلته ،دراسات يف حبوث املستعربني يف عصر امللك كارلوس الثالث

أطباء وعلماء الطبيعة : هحال موته املفاجئ دون إمتام كتابيوإىل اجلزائر وتونس، 
 .األندلسيون، والفالسفة واملشرعون

  .Bunz، Hugs - بونس، هـ
 - ١٩٠٩ليبزيج (شر اتعاظ احلنفاء بأخبار األئمة واخللفاء للمقريزي ن: آثاره

وقد طبع الكتاب يف القدس وأعاد طبعه الدكتور مجال الدين ) ١٩١١توبنجني 
 مث عثر األستاذ رشاد عبد املطلب على ،الشيال مضيفاً إليه مالحق من خمتلف املصادر

 مخسة أضعاف املطبوع فباشر خمطوطة فريدة يف مكتبة أمحد الثالث بإستانبول يف
 .الدكتور الشيال نشره
  .Bonfigli،G) ١٩٠٤املتوىف عام .(األب بونفيلى،ج

ا رسوليا لسوريا ، وقاصد)١٨٧٤(إيطايل عني رئيساً عاماً على األراضي املقدسة 
  ).١٨٩٨(، وترأس جممع األقباط الكاثوليك )١٩٠٤-١٨٨٩(ومصر 
، وملخص حياة القديس لويس غونزاغا، )١٨٦٤القدس (خمتصر الغفران : آثاره

  .)باإليطالية(ومدخل لدراسة اللغة العربية 
 .Bonelli، Luigi) ١٩٤٧-١٨٦٥. (بونللي، ل
والقرآن، ترمجة ) ١٨-١٩١٦جملة الدراسات الشرقية (الدراسات الفارسية : آثاره

 -قحة ميالنو الطبعة الثانية مزيدة ومن( صفحة ٥٢٤حرفية باإليطالية، مع التفسري يف 
) ١٩٣١(اجلمعية البختاشية : ويف الشرق احلديث) ٧٤) (٤٠-١٩٢٩نابويل 

 ).١٩٣٥ (١٩٠٤ إىل ١٥٩٧وجمموعة فرمانات عثمانية متعلقة مبصر من 
 .Bonola، F) ١٩١٢-١٨٣٩. (بونوال، ف
 ).١٩٠٩، ٣نشرة املعهد املصري (أصل املطبعة العربية يف أوربا : آثاره
 .Boneschi. P - بونيشي
، )٢٥ -١٩٢٣جملة الدراسات الشرقية (مشاكل النقد والقياس يف املغرب : آثاره

 جممع لنشاي(وقصيدة يف التجويد منسوبة إىل موسى بن عبيد اهللا بن خاقان 
wوفتوى مفيت ) ١٩٤٠جملة الدراسات الشرقية (وقصيدة له يف الفقهاء ) ١٩٣٨
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 حرف الباء٣١٠

وكلمة ملك ) ١٩٤٠ريخ األديان جملة تا(فلسطني احلاج أمني احلسيين يف العلويني 
 اازي يف هاوكسب ومعنا) ١٩٤٥صحيفة اجلمعية األمريكية الشرقية (بالعربية 
جملة (واملهيمن أمجل أمساء اهللا ) ١٩٥٥، ٣٠جملة الدراسات الشرقية (القرآن 

 ).١٩٥٧، ٣٢الدراسات الشرقية 
 .Pognon، H) ١٩٢١-١٨٥٣(بونيون 

وقد عني قنصالً ) ١٨٧٨( مدرسة العلوم العليا اآلشورية يف أول من درس اللغة
اآلثار السامية املكتشفة يف الشام وما بني النهرين : لفرنسا يف حلب، ومن مؤلفاته

) ١٨٧٨(وجهات املوصل، وكتابة خبتنصر اليت وجدها يف وادي قاديشا بلبنان 
 تأريخ سوري حلصار الفرس للموصل: ونصوص سريانية وآشورية، وله دراسات عن

جملة الشرق املسيحي، (والزيدية ) ١٩٠٩(وجامعة اجلزائر ) ١٩٠٩لديفوجييه (
  .ومباحث يف اللغة العربية احلديثة وعلم اآلثار، والتاريخ اإلسالمي) ١٧-١٩١٥

 .Buhl، F) ١٩٣٢ - ١٨٥٠. (بوهل، ف
ولد يف كوبنهاجن، وبدأ حياته اجلامعية بدراسة الالهوت، وملا نال شهادته 

 قد قام قبل ذلك بدراسة واسعة يف اللغات الشرقية وال سيما العربية وكان) ١٨٧٤(
) ٧٨ - ١٨٧٦( التحق جبامعيت فيينا، وليبزيج ؛على فون مهرين ليتمكن من العربية

 .متتبعاً حماضرات العاملني فاليشر، وديليتش
 نال درجة الدكتوراه على رسالته عن دراسات النحو العريب ١٨٧٨ويف سنة 
غة، وقد أدمج فيها منت الشافية البن احلاجب مترمجاً بالدامنركية مع حواش وتاريخ الل

 أستاذاً للعهد القدمي جبامعة كوبنهاجن، فنشر عدة مؤلفات حجة يف ي مث مس؛عليه
هذا الصدد موافقاً آراء فللهوزن وتعاليمه وحمسناً إياها يف نسبة التوراة إىل أربعة 

 وقد أعيد نشر ما صنفه فيها بالدامنركية ، إسرائيلاألزمنة يف تاريخ بين مصادر خمتلفة
كونبهاجن (مرات؛ كما أنشأ حبوثاً مستفيضة عن إشعيا واملزامري، وتاريخ أركيف 

 رحل إىل الشرق األدىن فزار مصر وفلسطني والشام ١٨٨٥، ويف سنة )١٨٨٤
بوغرافيا، ولبنان وتركيا، وعاد إىل وطنه وقد أفاد من رحلته هذه فائدة كبرية يف الط

ومل ميض غري قليل حىت صنف كتاباً بالدامنركية واألملانية يف وصف جغرافية فلسطني، 
w .وقد حاول فيه حتديد مواقع األماكن املذكورة يف الكتب القدمية
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٣١١ حرف الباء

ووضع كتاباً آخر عن القدس وصف فيه املدينة كما كانت أيام املسيح، وقد 
 ،وغرافيا يف دائرة املعارف اإلسالميةظهرت براعته يف مقاالته اليت كتبها عن الطب

فتجلت سعة اطالعه منذ ذلك ) ٩٩ -١٨٩٠( أستاذاً للعربية جبامعة ليبزيج يومس
احلني على اللغات الشرقية يف إمتامه معجم جيزينيوس الذي استوىف فيه املقارنة بني 

واد الفينيقية وقد عاونه فيه زميرن باأللفاظ اآلشورية، وانفرد هو بامل. العربية واآلرامية
 .)١٨٩٥(واآلرامية والعربية، فكان معجم املشتقات السامية الوحيد 

ففي : أما دراساته عن اإلسالم فقد امك بكل ما خيتص بالقرآن وتاريخ النيب
اعتمد ) ١٩٣٠، وقد نقله شايدر إىل األملانية، ١٩٠٣(كتابه حياة حممد بالدامنركية 

ماء واحملدثني، وصدره مبقدمة عن بالد العرب، مث على املصادر العربية وأحباث العل
، )١٩٢٤(أضاف إىل كتابه ذيالً عن دعوة حممد إىل اإلسالم كما وردت يف القرآن 

ونقل عدة أجزاء من القرآن إىل الدامنركية، فأظهر يف مجيع ذلك سعة اطالع على 
 يف كتابه ضة  وعين عناية خاصة بقيام الشيعة،اإلسالم، وبعداً عن اهلوى يف دراسته

 .)١٩٢١(، وعلي مدعياً وخليفة )١٩١٠(الشيعيني يف الدولة األموية 
ولقد كتب مقاالت عديدة يف دائرة املعارف اإلسالمية عن بدء اإلسالم 

: وله يف غريها. ومشاهريه وبلدانه تدل مجيعها على تفوقه ودقة حبثه وصدق مصادره
، ١عامل اإلسالم (، وحممد )١٩١٦كه الدراسات الشرقية لنولد(التعريف باإلسالم 

، ٣األعمال الشرقية (، واخلوارج )١٩١٢، ٢٧الة اآلشورية (، واألمويون )١٩١١
، )١٩٢٦دراسات هوبث (، والقرآن )١٩٢٦إسالميكا (، وانتشار اإلسالم )١٩٢٥

وال تقل يف شئ عن حماضراته يوم خلف مهرين يف فقه اللغات السامية وعالقاا 
 والعربية الفصحى يمبركزه هذا أثر كثرياً يف انتشار تعلم الدين اإلسالم و،وحنوها

واألدب اجلاهلي؛ مما استغرق أكثر وقته ونشاطه، وعني من أجله عضواً يف امع 
 .العلمي العريب بدمشق

 Power،P.Ed) ١٩٥٣ - ١٨٧٨(األب بوير 
 ).١٨٩٦(انضم إىل الرهبانية 

أمية بن أيب الصلت، دراسة باإلجنليزية : يف منوعات الكلية الشرقية: آثاره
w ).٥،١٩١٢(، وأشعار أمية بن أيب الصلت )١،١٩٠٦(
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 حرف الباء٣١٢

 .Boisen، L.N) ١٨٧٥ -١٨٠٣. (ن. بويسني، ل
 ).١٨٢٨كوبنهاجن(نشر مقصورة ابن دريد، بشرح مستفيض : آثاره
 .Bowen، R. Le B - يل. بوين، ر
) ١٩٥٢ و ١٩٥١ و ١٩٤٩(ار العرب يف البح: يف جملة البحار األمريكية: آثاره

مث مدافن ) ١٩٥٥(وطرية العرب من البحر ) ١٩٥١(والصناعة البحرية يف عمان 
صحيفة (واللؤلؤ يف اخلليج الفارسي ) ١٩٥٠لندن (العرب القدمية يف عني جوان 

 ).١٩٥١الشرق األوسط 
  .Bowen، H - بوين، هارولد

جملة اجلمعية (ظامية يف بغداد واملدرسة الن) ١٩٢٨كمربيدج  (حيىي بن يعل: آثاره
ومسامهة بريطانيا يف ) ١٩٣١املرجع السابق (ونظام امللك ) ١٩٢٨امللكية اآلسيوية 

اتمع اإلسالمي :  ومبعاونة هاملتون جيب،)١٩٤٥لندن (الدراسات التركية 
نشرة (وزراء السالجقة : وله) ١٩٥٧والقسم الثاين ) (١٩٥٠أكسفورد (والغرب 

 ).١٩٥٧، ٢٠ت الشرقية واإلفريقية مدرسة الدراسا
 .Popper، W) ١٩٦٣ -١٨٧٤(بويري، وليم 

من أعالم املستشرقني، خترج على نولدكه ودرس يف جامعة كاليفورنيا، مث جاب 
قصصهم وهلجام، فلما  الشرقني األدىن واألوسط، وتنقل بني البدو، وأخذ عنهم

كاليفورنيا، ونشر كتاباً عن النيب عاد إىل الواليات املتحدة عني أستاذاً يف جامعة 
 ٢٠٠شعيب وشعره، مث شغف باللغة العربية، وتفرغ لعصر املماليك الذي استمر 

سنة، وامتاز بفنه وثقافته وعلمه، ومجع تراثاً كبرياً من املعلومات العربية، كما تعمق 
: وانيف تركيب كلماا واشتقاقاا، وقد صنف زمالؤه ومريدوه كتاباً لتكرميه بعن

 ).١٩٥١بريكالي (نشره فيشيل ) ١٩٤٩(الدراسات الشرقية املهداة إىل بوبري 
دراسات مقارنة يف أسانيد املقريزى وابن تغرى بردي، مما يسر له حتقيق : آثاره

الزاهرة، فواصل العمل الذي باشره  حوادث الدهور، والنجوم: مؤلفيه النفيسني
رة البن تغرى بردي، ونشر اجلزء الثاين جوانبول مث ماتياس يف كتاب النجوم الزاه

، واجلزء السادس بثالثة )١٩١٣(، واجلزء الثالث )١٩١٢ -١٩٠٩(بثالثة أقسام 
w القسم يفو) ١٩٢٣ -١٩٢١(، واجلزء السابع بقسمني )١٩١٩ -١٩١٥(أقسام 
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٣١٣ حرف الباء

، ١٩٥٤(الثاين منه مقدمة يف سرية املؤلف وتأليفه وتصحيحات وفهارس باإلجنليزية 
، ومن )األجزاء مترمجة إىل اإلجنليزية ومن مطبوعات جامعة كاليفورنياومجيع هذه 

منوعات ديرنبورج (هالل الصايب يف النجوم الزاهرة البن تغرى بردي : دراساته
، وابن تغرى بردي )١٩٢٦جملة اجلمعية امللكية اآلسيوية (، وألف ليلة وليلة )١٩٠٩

  .)١٩٥٦، ٢ ج الدراسات الشرقية لليفي دالفيدا(ونقد السخاوي 
 .Pietraszewski، Ig) ١٨٦٠-١٧٩٩(بياتراشفسكى، إينياس 

، مث أرسل إىل )١٩٢٦(بدأ بتعلم اللغات الشرقية يف جامعة بطرسربج 
أستاذاً للتركية والعربية يف ي ، ومس)٤٠-١٨٣٠( وعني قنصالً يف يافا ،القسطنطينية

، )٤٥ -١٨٤٢(ية جامعة بطرسربج ملعاونة سينكوفسكي يف كرسي اللغات الشرق
، ومترمجـاً للسفارة الربوسية يف )١٨٤٧(ومعيداً للغات الشرقية يف جامعة برلني 

  .حيث قضى حنبه) ١٨٦٠(فارس 
، ومازال اجلزء ١٨٤٦برلني (ترمجة حديثة للمؤرخني األتراك، بالبولونية : آثاره

ركية، وصنف ، وترجم أنوار سهيلي، وهي ترمجة كليلة ودمنة إىل الت)الثاين خمطوطاً
خمتصراً لقواعد زند، وكتاباً يف النميات اإلسالمية نقالً عن جمموعته اليت اقتناها 

 .املتحف الربيطاين بعد وفاته
  Bianchi، x) ١٨٦٤ -١٧٤٣(بيانكي 

حملمد أديب ) كتاب مناسك احلج(ترجم عن األصل التركي إىل الفرنسية : آثاره 
 -١٨٣٥( ي تركي، وتركي فرنسيوله معجم فرنس) ١٨٢٥باريس (بن حممد ا

٤٣.( 
فهرس عام للكتب العربية والفارسية والتركية املطبوعة يف : وله يف الة اآلسيوية

، وأول تقومي سلطاين للسلطنة )١٨٤٣(بوالق مبصر منذ دخول املطبعة إليها 
 ،)١٨٥١ (١٢٦٧ولعام ) ١٨٤٧( للهجرة ١٢٦٣العثمانية طبع يف اآلستانة لعام 

ستانة والسيما من بوالق حوايل عـام آلنشورات من املطابع التركية يف اوفهرس امل
 .)١٨٦٠(، واملكتبة العثمانية )١٨٦٣ -١٨٥٩ (١٨٥٦

  - .Bianquis، Thبيانكي، ت 
w  .مدير املعهد الفرنسي للدراسات العربية يف دمشق
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 حرف الباء٣١٤

، ٢٣نشرة الدراسات الشرقية (أواخر احلكام اإلخشيديني يف دمشق : آثاره
احلوليات اإلسالمية  (٣٦٣-٣٥٧واستيالء الفاطميني على احلكم يف مصر ) ١٩٧٠
 نقالً عن تاريخ -وتداول احلديث يف سوريا على العهد الفاطمي ) ١٩٧٢، ١١

: ، ومبعاونة غريه)١٩٧٢، ٢٥نشرة الدراسات الشرقية (مدينة دمشق البن عساكر 
اع طرق أصلهم من أشراف وقط: ، وله)١٩٧٤تكرمي ميلز (ضرب النقود يف مصر 

نشرة الدراسات ( نصوص مترمجة من العربية -العامة يف دمشق على عهد الفاطميني 
ـِّيي، وابن النابلس)١٩٧٣، ٢٦الشرقية   يف القرن الرابع العريب  شهيد سن

، ١٢(، وعقد خالفة كافور حبسب املقريزي )١٩٧٤، ١٢احلوليات اإلسالمية (
١٩٧٤(.  

 .Piankoff، Al) ١٩٦٦-١٨٩٧(بيانوكوف 
روسي األصل، فرنسي اجلنسية، خترج يف مدرسة اللغات الشرقية احلية، وانضم 

  .إىل املعهد الفرنسي بالقاهرة
نشر مبعاونة ميستر، ومجيع مصنفاته من منشورات املعهد الفرنسي : آثاره
والثاين ) ١٩٣٩(كتاب األبواب، اجلزء األول يف ثالثة جملدات، األول :بالقاهرة

وكانا يعدان اجلزء الثاين منه يف ثالثة جملدات أخرى، ) ١٩٤٦(والثالث ) ١٩٤٤(
وهياكل توت عنخ آمون يف جزأين األول ) ١٩٤٢(وله كتاب النهار وكتاب الليل 

  .وغريها) ١٩٥٣(وتكوين قرص الشمس ) ١٩٥١(والثاين ) ١٩٥٢(
 .Peters, J.R.T.M) ١٩٤٠املولود عام (ت . ر. بيترس، ج

 .ية والدراسات اإلسالمية يف جامعة ناميينخن الكاثوليكيةأستاذ العرب
  القضاة أبو احلسن عبد اجلبار بن أمحد اهلمداين ومذهبه يف املعتزلةيقاض: آثاره

 .)١٩٧٧ناميينخن (، والقرآن )١٩٧٦ليدن (
 .Peters، R) ١٩٤٣املولود عام . (بيترس، ر

 . أمستردامأستاذ مساعد للعربية والدراسات اإلسالمية يف جامعة
، واشترك هو ووان )١٩٧٧ليدن (جهاد العصر الوسيط واإلسالم احلديث : آثاره

 - ١٩٤٥خلدر يف وضع فهرس املنشورات عن الشرق األوسط واإلسالم يف هولندا 
w قصة فلسطينية لغسان كنفاين ترمجة -وأم السعد ) ١٩٧٦أمستردام  (١٩٧٥
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٣١٥ حرف الباء

 .)١٩٧٧أمستردام (وتقدمياً 
 .Pizzi، Italo) ١٩٢٠-١٨٤٩(بيتزي، إيطالو 

ولد يف بالرمو وخترج يف جامعة بيزا، ومسي أستاذاً للدراسات الشرقية وال سيما 
  .الفارسية ومعظم مؤلفاته عنها

  ].٢٣، ١٩٢١، ٩جملة الدراسات الشرقية [
وفهرس املخطوطات الفارسية اليت وهبها ) ١٨٨٧ميالنو (األدب الفارسي : آثاره

عنترة ملك وشاعر : ويف اللغة العربية) ١٩١٢لنشاي (لنشاي املريكايتاين مع 
وفائدة تعلم اللغات ) ١٩٠٣ميالنو (العريب  واألدب) ١٨٩٩املختارات احلديثة (

ومسألة ) ١٩١٣فلورنسا (وقواعد العربية، ونصوص ومفردات ) ١٩١٢(الشرقية 
سا السورية، نقالً وأدي) ٧٣) (١٩١٣تورينو (تعلم اللغة العربية يف املدارس اإليطالية 

الة (وأصل وجوهر احلضارة الشرقية ) ١٨-١٩١٧جممع تورينو (عن السريانية 
ونظرية أسني بالثيوس يف أصل الكوميديا اإلهلية ) ١٩١٨اجلديدة للتاريخ، ميالنو 

  ).١٩١٩تاريخ األديان، (اإلسالمي 
 .Bittner، Maximilian) ١٩١٨ - ١٨٦٩(بيتنر، ماكسيميليان 

 مدرسة اللغات الشرقية بفيينا على فرموند، والتركية على سعد الدين تعلم يف
مث . والعربية على ياكوب أوبرماير، واألرمنية على اآلباء املختارين ،أمحد أفندي

، وعاون على )١٨٩٢(التحق جبامعة فيينا ونال منها الدكتوراه يف اآلداب العربية 
، وعني )١٨٩٩روما ( الثاين عشر  واشترك يف مؤمتر املستشرقني،تنظيم مكتبتها

الذي بدل امسه ) ١٩١٣(، ويف امع الشرقي )١٩٠٤(أستاذاً للعربية يف جامعة فيينا 
إىل أكادميية القناصل، وأثث قصره بالرياش الشرقي وزينه بالنقوش العربية والفارسية 

 .ة بورجشتال، وعاش فيه عيشة عربية صرف-والتركية واهلندية على طريقة هامر 
 يف ثالثة - لغة وهلجة ٥١ وكان حيسن -كتب قواعد ثالث عشرة لغة : آثاره
، وأشهر ما اشتهر به أحباث متفرقة يف أصول )منشورات جممع العلوم(جملدات 

العربية األوىل واآلداب اجلاهلية، وفضل العربية على التركية والفارسية، ونشر 
، وكتاب )١٨٩٦(ئل قصائده ، وأوا)١٨٩٤فيينا (األرجوزة من ديوان العجاج 

فيينا (اخللوة يف عقائد الزيدية عباد العفريت بالعربية والكردية مبقدمة وترمجة أملانية  w
w
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 حرف الباء٣١٦

جملة الدراسات الشرقية لفيينا (اللغات السامية املقارنة : ، ومن دراساته)١٩١٣
جملة الدراسات الشرقية (، والشعر التركي )١٩١١أنتروبوس (، والزيدية )١٩٠٩
 ).١٩١٢نا لفيي

 Pigoulevskaya.N.V )١٩٧٠ -١٨٩٤. (ف. بيجوليفسكايا،ن
وقفت نشاطها على الدراسات اخلاصة بتاريخ العرب قبيل اإلسالم معتمدة على 

 .املصادر السريانية
، )١٩٤٠األحباث الشرقية السوفيتية (فقرات سريانية وسريانية تركية : آثارها

، واملخطوطات اليونانية السريانية )١٩٥٣التاريخ املاركسي (واإلقطاع يف الشرق 
، وخمطوط يوناين سوري عريب من القرن التاسع )١٩٥٤ااميع الفلسطينية (والعربية 

، واإلقطاع يف إيران يف القرنني الثالث عشر )١٩٥٤، ٢٣مؤمتر املستشرقني، (
، )١٩٥٨(، وحول اإلقطاع )١٩٥٥األحباث الشرقية السوفيتية (والرابع عشر 

، واملغرب على )١٩٦٦، ١٩٦٢، وااميع الفلسطينية ١٩٦٠(ا واإلسالم وأورب
، وحول عالقات بيزنطية )١٩٦٠ااميع الفلسطينية (حدود بيزنطة يف القرن الرابع 

، والثقافة )١٩٦٩، ٧جملة دراسات جنوب شرق أوربا (بتركيا يف القرن السادس 
 إىل املخطوطات السريانية والعربية والتعليم عند السوريني يف العصر الوسيط استناداً

نقل إىل (واليونانية احملفوظة يف االحتاد السوفييت، ومدن إيران يف العصر الوسيط 
 . دراسة عن الصالت بني بيزنطية والبلدان الشرقية١٦٠، وحنو )الفرنسية
 .Bigel، L.C - بيخل، ل

 .أستاذ التاريخ احلديث يف جامعة أمستردام
حول : ، ويف صحيفة الشاهد الدويل)١٩٦٤أمستردام (عربية اجلامعة ال: آثاره
، واألقليات يف )١٩٦٥، ١٩(ومن تاريخ الشرق األوسط  ،)١٩٦٣ ،١٧(العرب

، وسوريا )١٩٦٧ ،٢١و١٩٦٦، ٢٠(، والشرق األوسط )١٩٦٦، ٢٠(العراق 
، ٣الصحيفة التارخيية (، وابن خلدون )١٩٦٧(، ونزاع الشرق األوسط )١٩٦٦(

، واجلمهورية )١٩٧٢ وجامعة أمستردام ١٩٦٨(ل الشرق األوسط ، وحو)١٩٦٨
 .إخل) ١٩٦٣الطبعة الرابعة (التركية 

Vidas Y Santones w - بيداس إى سانتونيس
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٣١٧ حرف الباء

، )١٩٣١مدريد (صنف كتاباً يف التصوف اإلسالمي املسيحي وابن عريب : آثاره
 ).١٩٣٣مدريد (ونشر رسائل ابن عريب 

  - .Biram، Aبريام 
 متناً وترمجة يوالبغداديني للنيسابور نشر املسائل يف اخلالف بني البصريني: آثاره
 ).١٩٠٣ليدن (التينية 

 Perpina Enrique)١٩١١املولود عام (بريبينا أنريكه 
، )١٩٤٣(ولد يف مدريد، ونال من جامعتها ليسانس الفلسفة واآلداب 

 وأمني مكتبة ،)٥٧ -١٩٤٦( مساعد مدرس فيها ي، ومس)١٩٥٣(والدكتوراه 
، وأستاذاً للغة العربية جبامعة )٥٧ -١٩٤٨(معهد الدراسات العربية مبدريد 

 ).١٩٥٧(سرقسطة 
 ،١٨األندلس (شعراء أوربا والشعر العريب : جمموعة دراسات منها: آثاره
 ).وهى رسالته يف الدكتوراه(، والقصيدة النونية للقرطاجين )١٩٥٣

  .Pertsch، W)١٨٩٩ - ١٨٣٢. (بريتش، ف
 .من علماء املخطوطات الشرقية وكبار مفهرسيها

 خمطوطاً ١٠٩٨فهارس املخطوطات الفارسية يف مكتبة برلني، وصف فيه : آثاره
، وفهرس املخطوطات التركية يف مكتبة برلني )١٨٨٨برلني ( صفحة ١٢٨٣يف 

، وفهرس املخطوطات يف )١٨٨٩برلني ( صفحة ٥٨٣ خمطوطاً يف ٥١٣وصف فيه 
 : خمطوطاً يف مخسة جملدات٢٨٩١تنجني وصف فيه مكتبة جو

 . صفحة ما عدا املقدمة٤٩٢للموسوعات والنحو والعروض يف  ١-
 . صفحة٤٩٥للتصوف والفقه والفلسفة والعلوم، يف  ٢-
 . صفحة٤٨٨لعلم اهليئة والنجامة والرياضيات واجلغرافية يف  ٣-
 . صفحة٥٦٤ للعلوم الطبيعية والرحالت واملختارات األدبية، يف ٤-
 ٥٦٢للفهـارس العامة بأمساء الكتب واملؤلفني والنسـاخ واخلطاطني، يف  ٥-

 ).٩٢ - ١٨٧٨(صفحـة 
  - .Bertheau، Eبريثو 
wنشر القسمني الثامن والسابع عشر من كتاب خمتصر الغريب الصنف البن : آثاره
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 حرف الباء٣١٨

 ).١٨٣٦توبنجني (سالم، متناً وترمجة التينية 
  - .Birge، J.Kك . بريج، ج

 مسلم بقلب مسيحي يلجالل الدين رومي و: يف العامل اإلسالمي: آثاره 
لندن (والبكتاشية نظام الدراويش ) ١٩٣٢(وبعض شعراء البكتاشية ) ١٩٢٢(

١٩٢٧.( 
 .Berggren، P.J) ١٨٦٨-١٧٩٠(األب بريجرين 

راهب طوف يف بلدان الشرق، وأقام فيها زماناً طويالً، له معجم فرنسي عريب، 
 . كتب غريهو

  - .Bergh، Vanden، Sبريخ، وان دن 
، وترمجة خالصة ما وراء الطبيعة )دائرة املعارف اإلسالمية(املنطق البن سينا : آثاره

، وافت التهافت البن رشد، وهي خري ترمجة بالفرنسية )١٩٢٤ليدن (البن رشد 
منشورات (يف جزأين مع دراسة رصينة عن أثر الفلسفة اليونانية يف التفكري اإلسالمي 

صحيفة الدراسات (والغزايل ) ١٩٥٤جلنة جيب التذكارية، جمموعة اليونسكو، لندن 
 .إخل) ١٩٥٧ ،٧الدراسات اإلسالمية (، والغزايل )١٩٥٦، ١السامية 

  .Bercher، L)١٩٥٥-١٨٨٩. (بريشه، ليون
 ).١٩٥٠(ضابط وموظف ومدير معهد الدراسات العليا بتونس

 ]١٩٥٥، ٩٩يس، يف الة اإلفريقية، ترمجته بقلم بري [
، واملقامة اخلامسة )١٩٢٢(قصر املنصور يف بوجي : يف الة التونسية: آثاره

، والكفر والتجديف واملعصية على املذهب املالكي يف )١٩٢٢(والثالثون للحريري 
، وعلى هامش امليثاق )١٩٣٠(، وكتاب الورقات بترمجة وتعليق )١٩٢٣(اإلسالم 
 )١٩٣٩(سي األسا

 )١٩٣٧الة اجلزائرية (قانون العقوبات يف اإلسالم : ومبعاونة غريه
، وترمجة )١٩٣١(منهج جديد جلامعة األزهر: يف جملة الدراسات اإلسالمية: وله

، وحتليل )٣٤-١٩٣٣، ٨، ٧(كتاب اإلسالم وأصول احلكم لعلي عبد الرازق 
 )١٩٣٥( احلكم األزهر يف كتاب اإلسالم وأصول: علماء فتوى كبار

، )١٩٤٤، ٤نشرة الدراسات العربية، (حول أيب العالء املعري :ويف غريها w
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٣١٩ حرف الباء

جلزائر ا(صفحة  ٣٧١  يف،والرسالة البن أيب زيد القريواين متناً وترمجة فرنسية
، )١٩٤٧، ٢٧ العربية نشرة الدراسات(وابن حزم وكتابه طوق احلمامة ) ١٩٤٥

منوعات وليم مارسه (قد ترمجه إىل الفرنسية وحول نص طوق احلمامة البن حزم، و
، وقواعد قراءة النصوص القدمية، ومقتطفات من كتاب إحياء علوم الدين )١٩٥٠
جملة القانون (، والرقابة على األخالق وكتاب اجلهاد )١٩٥٤هسبرييس (للغزايل 

املرجع (، وكتاب الصيد مستخرج يف البداية البن رشد )١٩٥٣، ٤، ٢التونسية، 
جملة معهد اآلداب (، والرقابة على األخالق لدى الغزايل )١٩٥٤، ٤، ٢ابق الس

، ومقتطفات من كتاب األمر باملعروف والنهي عن )٦٠و٥٨و٥٧، و١٩٥٥العربية 
 ).١٩٥٥املصدر السابق (املنكر للغزايل بترمجة فرنسية 

 BERCHEM, MAX. VAN  )١٩٢١-١٨٦٣(بريشم، ماكس، فان 
جامعتها وجامعة شتوجتارت، وبالدراسات العربية من ولد يف جنيف وخترج يف 

امللكية العقارية والضريبة املالية يف عهد أوائل : جامعة ليبزيج عن أطروحة بعنوان
 ودي مينار وشيفر، وكلريمون ،، وعمل مع نولدكه يف ستراسبورج)١٨٨٦(اخللفاء 

ر الوسيط مث بانتشار افة العربية يف العصق جانو يف باريس، وقد عين أول ما عين بالث-
 . الكتابة العربية من احمليط اهلندي إىل احمليط األطلسي

وقد أفاد من مدرسة اللغات الشرقية يف باريس، واملعهد الفرنسي لآلثار مبصر، 
وجامعة جنيف حيث عني أستاذاً للغات الشرقية، مث طوف يف أكثر أحناء سوريا، 

دها ومعابدها وجسورها ومقابرها، واستخرج آثارها من قالعها وأبراجها ومساج
واختص بعلم الكتابات العربية األتربة واآلثار اإلسالمية من عمارة وزخرفة وكتابات 

، وسوريا والعراق واجلزيرة العربية )١٨٩٣(وأختام ونقوش يف مصر وفلسطني 
واألناضول، ونشر كنوزها بالفرنسية، فعد أستاذاً هلا وحجة ومرجعاً يف الشرق 

 تصنيف جمموعة - مدير الة اآلسيوية - وقد اقترح على دي مينار .والغرب
للكتابات العربية، فقبل جممع الكتابات واآلداب بباريس مقترحه، وقام بتحقيقه 

وملا انتخب عضواً مراسالً يف امع . مشركاً يف تصنيف تلك اموعة فان بريشم
w إال أن غريه من املستشرقني أكلمها عهد إليه بإجنازها فحال املوت بينه وبني إمتامها
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 حرف الباء٣٢٠

فأصدرها املعهد الفرنسي لآلثار يف القاهرة مقروءة مترمجة مفسرة مزدانة بألواح، 
 حتت أمساء مبانيها ترتيباً ةلكل مدينة من مدن اإلسالم جزء، وثبت فيه كتابات مرتب

 . تارخيياً على أقسام
مع ، ١،٢،٣ كراريس .مصر: ولالقسم األ: مواد موعة الكتابات العربية: آثاره
سوريا الشمالية، : ، ووضع زوبرنامي القسم الثاين)١٩٠٣-١٨٩٤( لوحاً ٤٤

. الكراس األول، عكار، حصن األكراد، طرابلس، مع مخسني لوحاً مستقالً
آسيا الصغرى، الكراس األول، سيواس : ، القسم الثالث)١٩٥٤(وخرائطها 

، )١٩١٠(سوم يف املنت مبعاونة خليل أدهم  ر٧ومستقالً،  لوحاً ٤٦وديورجيي، مع 
  .)١٩١٧(الكراس الثاين ذيل لألول 

 ٢٩الكراس األول مع ). مدينة(القسم الثاين سوريا اجلنوبية، الد األول، القدس 
، القسم )١٩٢٣( لوحاً يف املنت ٤٣، والكراس الثاين مع )١٩٢٢(لوحاً يف املنت 

 لوحاً يف ٣٣مع : الكراس األول) حرام(اين، القدس سوريا اجلنوبية، الد الث: الثاين
سوريا : ، القسم الثاين)١٩٢٧( لوحاً يف املنت ٥١، الكراس الثاين مع )١٩٢٥(املنت 

) ١٩٢٠( لوحاً مستقالً ٦٠اجلنوبية الد الثالث، القدس الكراس األول مع 
عام وضعه ، والكراس الثالث ذيل )١٩٢٠( لوحاً مستقالً ٦٠والكراس الثاين مع 

الكراس : ، ونشر مبعاونة فاتيو رحلة إىل سوريا، الد األول)١٩٤٩(جاستون فيبت 
 رمساً ١٤٧، والكراس الثاين مع )١٩١٤( رمسا يف املنت ٣٣ خرائط و٣األول، مع 

) ١٩١٤( لوحاً مستقالً ٧٨الكراس األول مع : الد الثاين) ١٩١٤(يف املنت 
 ). ١٩١٥(والكراس الثاين 

، وقصة عربية )١٨٨٨الة اآلسيوية (وكتاباته  قصر بانياس: راساتهدومن 
، والكتابات يف )١٩٠٢) (٩٢-١٨٩١(، واآلثار العربية )١٨٨٩(بالعامية املصرية 

الة اآلسيوية (، وألقاب خلفاء الغرب )١٩٠٦الدراسات الشرقية لنولدكه (املوصل 
بات عربية يف روسيا ، وكتا)١٩٠٧(، وصفحة جديدة من تاريخ مصر )١٩٠٧

، وعلى طريق )١٩٠٩تكرمي دي فوجييه (، وكتابة األتابكة يف دمشق )١٩٠٩(
مؤسسة (، والكتابة الكوفية يف وادي اجلوز )١٩١٠الة اآلسيوية (املدن املقدسة  w
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٣٢١ حرف الباء

، )١٩١٥تكرمي زاخاو (، ومنرب جامع حربون )١٩١٥الكشف عن فلسطني 
  .)١٩٢٠آلسيوية الة ا(والكتابة العربية يف القدس 

، وفصل جديد من )٣٨-١٩٣٧نشرة الدراسات الشرقية (واجلامع األموي 
، هذا خال مباحثه عن نقوش خمتلف )١٩٥٤الفنون الشرقية (تاريخ الفن اإلسالمي 

العصور واألقاليم اإلسالمية من املغرب على عهد بين مرين إىل ديار بكر وأرمينيا 
 عدا مقاالته عن العقارات والضرائب يف عهد وشوان شويف الصني أيام املسلمني،

اخللفاء األولني، وآثار الباطنية وقصور الصليبية يف االت العلمية يف فرنسا وسويسرا 
  . وما زال العلماء حيققون يف أوراقه، وينشرون منها كل رصني ممتع،وأملانيا وغريها

 )١٩٥٧، ١٢رقني مؤمتر املستش(اكتشاف سدراته : وبتوقيع مرجريت فان بريشم
  .)١٩٦٥لتكرمي كرزويل .. الدراسات اإلسالمية(وقصر سدراته يف الصحراء 

 .Berque، J - بريك، جاك
بعد خترجه يف باريس نزل باملغرب لدراسة علم االجتماع، مث عني مديراً لقسم 

، مث مشرفاً على )١٩٥٤-١٩٥٣(البحوث الفنية والتجريبية يف سرس الليان مبصر 
، مث أستاذاً يف كرسي التاريخ )١٩٥٥(اسات العربية يف بكفيا بلبنان مركز الدر

 . االجتماعي لإلسالم املعاصر يف معهد فرنسا فمدير معهد الدراسات العليا
، ودراسات يف )١٩٣٦اجلزائر (اتفاق بني سكنب حول شئون املراعي : آثاره

 الوزاين دراسة -عيا  مل-، والنوازل املزارعة )١٩٣٨طنجة (التاريخ الريفي املغريب 
الرباط (، وحماولة يف الطريقة احلقوقية املغربية )١٩٤٠الرباط (وترمجة عن العربية 

، وتاريخ )١٩٤٨الة اجلزائرية (ووثائق عن تاريخ املغرب االجتماعي ) ١٩٤٤
الة (وأجوبة العباسي ) ١٩٤٩جملة تاريخ القانون الفرنسي واألجنيب (مدرسة فاس 

  ).١٩٥٠الة اإلفريقية (، وحمفوظات قاض من الريف )١٩٥٠اجلزائرية 
، وتاريخ التبادل )١٩٥٢احلولية االقتصادية واالجتماعية واملدنية (وتاريخ الرباط 

الة اإلفريقية (، وحقيقة وشعر )١٩٥٣املصدر السابق (يف األطلس األعلى 
) ١٩٥٣ اإلسالمية الدراسات(، ومشاكل قانون االجتماع يف مشايل أفريقيا )١٩٥٣

، والنظم االجتماعية )١٩٥٥أرابيكا (واألدب املغريب والشرف يف القرن الثامن عشر 
احلولية (، والبناء االجتماعي لبعض قرى مصر )١٩٥٥باريس (يف األطلس األعلى  w
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 حرف الباء٣٢٢

املصدر السابق (، والقداسة يف املغرب )١٩٥٥االقتصادية واالجتماعية واملدنية 
، ويف دلتا )١٩٥٥الة التارخيية ( إلحدى قبائل املغرب ، وأسلوب تاريخ)١٩٥٥
املصدر السابق (، ودلتا النيل، القرية والتاريخ )١٩٥٥احلوليات اجلغرافية، (النيل 
، وتاريخ )١٩٥٦منوعات مساينيون (، ووثيقة حج من األطلس األعلى )١٩٥٥

، )١٩٤٩اجلزائر ( تضمني السنة -، واملعدين )١٩٤٩باريس (مدرسة فاس 
، والتاريخ االجتماعي )١٩٥٥باريس (والتشكالت االجتماعية يف األطلس األعلى 

، وإليوسي مشاكل الثقافية املغربية )١٩٥٨الهاي (لقرية مصرية يف القرن العشرين 
، ١٩٥٩باريس (، والعرب بني األمس والغد )١٩٥٨الهاي (يف القرن السابع عشر 

 ). ١٩٥٩ر الكتاب اللبناين نقله إىل العربية الدكتور على سعد، دا
دار )  ترمجة عربية-منشورات معهد الدراسات الشرقية (وجمموعة زين بن علي 

، ٢٠جملة معهد اآلداب العربية (الكتاب اجلزائر، وتوقعات لالستشراق احلديث 
، ١الدراسات الشرقية، القاهرة (األربعون : ، ومشكلة إمساع اإلعالم العربية)١٩٥٧
، ١مراسالت الشرق، (ن العربية يف مواجهة البناء االقتصادي ، والبلدا)١٩٥٦
، ٢حوليات الدراسات، ج(، ومائة ومخسون عاماً يف علم االجتماع املغريب )١٩٥٩
، واملمثل والفالح )١٩٥٦، ١٠٠الة اإلفريقية، (، ولدراسة سلوك أفريقيا )١٩٥٦

، والقلق العريب )١٩٥٦، ٤كراسات تونس (ذكرى جتربة املسرح الشعيب يف مصر 
، والبلدان العربية واالقتصاد )١٩٥٨، ٢٦الدراسات اإلسالمية (يف األزمنة احلديثة 

 ). ١٩٦١باريس (، واإلسالم من األمس إىل الغد )١٩٦٠جمموعة مراسالت الشرق (
حلقة علم االجتماع اإلسالمي، بروكسل (ولدراسة اتمعات الشرقية املعاصرة 

الدراسات الشرقية (أوائل اإلصالح الديين يف املغرب ، وهنا وهناك يف )١٩٦٢
دراسات (، وحقوق األراضي يف املغرب )١٩٦٢، ٢ جـ-بروفنسال  لتكرمي ليفي

، ومالحظات )١٩٦٢منوعات طه حسني (، واملزخرف )١٩٦٤، ٢عن اإلمناء جـ
، والعرب والتعبري )١٩٦٤الدراسات املغربية جلوليان (على السجاد املغريب 

، ومشاكل الثقافة العربية املعاصرة )١٩٦٢، ١٦الدراسات اإلسالمية (دي االقتصا
wجملة معهد العلوم (، ومشايل أفريقيا )١٩٦٥، ١٩حماضرات الندوة اللبنانية (
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٣٢٣ حرف الباء

الكراسات الدولية لعلم االجتماع، (، واملغرب أمس واليوم )١٩٦١، ١٣االجتماعية 
، )١٩٦٥، ٢٢اسات اإلسالمية الدر(، ومراحل اتمع املصري املعاصر )١٩٦٤، ٣٤

، واتمعات واألدب العريب )١٩٦٢، ٩أرابيكا (وباألمس يف النجف وكربالء 
، واإلسالم واالشتراكية )١٩٦٤، ٣٦الكراسات الدولية لعلم االجتماع، (املعاصر 

، واإلسالم حبسب الشواهد العربية )١٩٦٧، ٤٠جملة معهد علم االجتماع، (
 وفقه - وحول الفن اإلسالمي - العاملية والوقائع واحمللية  وبني احلقوق-املعاصرة 

، وبعض قضايا اإلسالم يف )١٩٦٦نظم وقيم يف اإلسالم املعاصر  (-اللغة العربية 
، وثالث مراحل القتصاد )١٩٥٧، ٣حمفوظات علم اجتماع األديان (املغرب 

، وتوبة )١٩٦٥ الدراسات العربية واإلسالمية املهداة لألستاذ جيب(الشرق األوسط 
كراسات (، وحنو ثقافة عربية معاصرة )١٩٧٠، ٢٥حوليات الدراسة (اهلالليني 

، ٣٦الدراسات اإلعالمية (، واجلديد يف بين هالل )١٤،١٩٧٢التاريخ العاملي 
 ). ١٩٦٧ازدواج الثقافة العربية (الفقه : ، ومبعاونة ميكيل)١٩٧٢
، واإلغريق وعلماء الكيمياء )١٩٦٧املرجع السابق (ابن رشد واألضداد : وله

املرجع (، واللغة العربية من اإلنسان إىل التاريخ )١٩٦٧املرجع السابق (العرب 
، وقضاة )١٩٧٠، ٣٢الدراسات اإلسالمية (، وبقراءة نوازل مازونة )السابق

، ويف الفلسفة )١٩٧٣- ١٤ - ١٣جملة الغرب املسلم (القريوان يف خمطوط تونسي 
، )١٩٧٢، ١٠٢دايدلوس (، والتقليد والتجديد يف املغرب )١٩٧٤، ٨٦ديوجني (

، واجلمالية منذ عصر )١٩٧٢، ٢٠كراسات تونس (وعلماء تونس فيما مضى 
 الفلسطينيون -، والواقع والقانون يف فلسطني )١٩٦٩الندوة الدولية لتاريخ القاهرة (

اه فلسطني ، وهيئة األمم والشعب العريب جت)١٩٧٤(واألزمة اإلسرائيلية العربية 
 ). املصدر السابق(

  .Berque، Aug) ١٩٤٦ -١٨٨٤(بريك، أوجستني 
 ].١٩٤٧، ٩١ترمجته بقلم مرسيه يف الة اإلفريقية،[

، ومسكن الوطنيني )١٩٣٦، ٧٩(متصوف متحضر : يف الة اإلفريقية: آثاره
، مث مقتطفات )١٩٤٧، ٩١(، ورجال الفكر اجلزائريون )١٩٣٦، ٧٨(اجلزائريني 

wوالبورجوازية اجلزائرية  )١٩٤٨الة اجلزائرية (من تاريخ الريف اجلزائري 
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 حرف الباء٣٢٤

 )١٩٤٨، ٣٥هسبرييس، (
 .Birkeland، H - بريكيالند، هـ

، )١٩٤٢أوسلو (، وحممد )١٩٣٧، ١٣العامل الشرقي  (٩٥سورة : آثاره
، ودراسة نقدية يف شق صدر الرسول )١٩٥٤أوسلو (وخمارج احلروف يف العربية 

، )١٩٥٨، ١٩الدراسات اإلسالمية  (١٠٧، وتفسري السورة )١٩٥٥و أوسل(
 ). ١٩٥٨، ١٨(واحلكومة اإلسالمية 

  - .Birkenmjer، Aبريكينماير، ا 
تكرمي (ابن سينا وروجه بيكون مع مقدمة اجلوزجاين على منطق الشفا : آثاره

ية، ، السلسلة الثان٣٦موريس دي فولف، جملة السكوالستيكية احلديثة، جملد 
حمفوظات تاريخ العلم (، وابن عزرا )١٩٣٥تكرمي جرامبان (، والفارايب )١٩٣٤
١٩٥٠.( 

 .Bermann، J - بريمان، ج
ليبزيج ( صفحة ٤٣نشر مقالة يف الضوء البن اهليثم متناً وترمجة أملانية يف : آثاره
 ).٢٣٧ - ١٩٥، ٣٦الة الشرقية األملانية (، والعلوم العربية )١٨٨٢
 .Perowne، J.J.S - ج.، جبريون
 - ١٨٣٢كمربيدج (ترجم إىل اإلجنليزية الكافية يف النحو البن احلاجب : آثاره
٥٢.( 

 Beresine،N ).١٨٩٦ - ١٨١٨. (برييزين، ن
، وعد من )١٨٤١(درس اللغات الشرقية جبامعة قازان، وأحرز منها لقب أستاذ 

 لثالث سنوات فطوف يف كبار أساتذة االستشراق الروسي، وقد أرسل إىل الشرق
بالد فارس وما بني النهرين وآسيا الوسطى وسوريا ولبنان ومصر واآلستانة، ويف 
عودته عهد إليه بتحرير القسم اإلسالمي يف دائرة املعارف الروسية، وكتب يف 

 .جمالت كثرية، وتوىل إدارة املطبوعات الشرقية يف قازان حىت وفاته
املصادر : كنه مل يتعد اإلسالم يف استشراقه، وله فيهمل ينهمك بالعربية، ول: آثاره

اإلسالمية وعالقة الدين اإلسالمي بالتمدن، والزيدية، واملسيحيون بني النهرين ويف 
wوقطاع الطريق من األكراد . ورحلة إىل سوريا يف الشتاء. سوريا واددون يف الشرق
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٣٢٥ حرف الباء

قاالت شعبية وصف فيها والعرب، ومصر احلديثة، ودليل املسافر يف الشرق، وهي م
رحلته وتاريخ اإلسالم والعامل العريب واللهجات العربية، وقد احتفظت بقيمتها حىت 

، ومقاالت عن الشرق والدراسات الشرقية يف دائرة املعارف )١٨٥٧قازان (اآلن 
 جملداً ١٦فوقعت يف  الروسية اليت أسهم أساتذة اجلامعات وأعالم املستشرقني فيها،

)٧٩ - ١٨٧٢.( 
  .Peres، H)١٨٩٠املولود عام . (برييس، هـ
مث عني أستاذا )النار املربعة(ا يف املدرسة االبتدائية العليا بربج احلواش، بدأ مدرس ،

يف كلية اآلداب باجلزائر، واشتهر بسعة علمه باألندلسيات والبالغة وآداهبا 
 .وحضارا
منشورات كلية (ليق  يف جزأين، مع شرح وتع-نشر ديوان كثري عزة : آثاره

، وصنف كتابا يف الشعر األندلسي الفصيح يف القرن )٣٠-١٩٢٧اآلداب باجلزائر 
 ).١٩٣٧باريس (احلادي عشر، خصائصه العامة 

اجلزء األول، (عادات ونظم واعتقادات الوطنيني يف اجلزائر : ومبعاونة بوسكه
حبيب اإلشبيلي ، وحقق البديع يف وصف الربيع أليب الوليد بن )١٩٣٩اجلزائر 

وهي حماضرة بالعربية ألقاها (، وسكان األندلس يف القرون الوسطى )١٩٤٠باريس (
، واألدب العريب واإلسالم بالنصوص )١٩٤٤يف امع العلمي العريب بدمشق 

 ).١٩٥٥الطبعة السادسة اجلزائر (
ر مخسون سنة على تأسيس كلية اآلداب باجلزائ(أشعار عبد القادر : ومن دراساته

الة (، وحفاوة اخلليفة عمر بن عبد العزيز بالشعراء نقال عن ابن القوطية )١٩٣٢
نصيف اليازجي، : ، ورواد النهضة يف الشرق يف القرن التاسع عشر)١٩٣٤التونسية 

، وكتاب )٣٥-١٩٣٤، ١حوليات معهد الدراسات الشرقية (وفارس الشدياق 
، واحلب العذري يف )١٩٣٤ الطرابلسية الة(اإلمامة والسياسة يف نظر ابن قتيبة 

، والنخل يف )١٩٣٥، ١٩مؤمتر املستشرقني (أسبانيا املسلمة يف القرن احلادي عشر 
، والرحالة املسلمون إىل )٤٥-١٩٣٥ دميومبني -منوعات جودفروا (أسبانيا املسلمة 

 ، واجلزائر)٤٠ -١٩٣٥منوعات ماسبري (أوربا يف القرنني التاسع عشر والعشرين 
w ).. ٧٦،١٩٣٥الة اإلفريقية (١٨٧٨-١٨٧٧يف نظر رحالتني مسلمني عام 
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 حرف الباء٣٢٦

،والقصة والرواية )١٩٣٦، ٢حوليات معهد الدراسات الشرقية، (وأمحد شوقي 
، ورسالة غري منشورة )١٩٧املصدر السابق، (واألقصوصة يف األدب العريب احلديث 

ى عهد املرابطني ، والشعر يف فاس عل)١٩٣٧، ٣املصدر السابق (لدى ساسي 
، وأصل قصص األخالق والنقد االجتماعي يف )١٩٣٨، ١٨هسبرييس (واملوحدين 

، ومقدمات املؤلفني العرب لقصصهم )١٩٣٨، ٢٠مؤمتر املستشرقني (الشرق العريب 
، ومؤمتر املستشرقني )٤١-١٩٣٩حوليات معهد الدراسات الشرقية (وأقصوصام 

املصدر السابق (، وأعمال هنري جيب )١٩٤٣، ٣نشرة الدراسات العربية، (
 بن ى، وحديث عيس)١٩٤٥، ٥املصدر السابق (، وأعمال لويس مرسيه)١٩٤٣
نشرة الدراسات (، وتذكرة الطالب )١٩٤٤-١٠جملة الدراسات الشرقية (هشام 
 ).٥٢-١٩٤٩العربية 

: ، وله)١٩٥٠، ٩٤الة اإلفريقية (النص العريب لرسالة الشفا : ومبعاونة أمريت
منوعات وليم (العربية العامية يف أسبانيا املسلمة يف القرنني احلادي عشر والثاين عشر 

، وثبت ترمجة مصنفات )١٩٥٥، ٩٩الة اإلفريقية (، وليون بريشه)١٩٥٠مارسه 
، ومعهد مصر وعمل )١٩٥٦الدراسات الشرقية لتكرمي ليفي دالفيدا (ابن خلدون 

، وبقايا تارخيية عن )١٩٥٧، ٤أرابيكا (رينبونابرت يف نظر مؤرخني عربيني معاص
منوعات تكرمي ج، (ملوك الطوائف واملرابطني يف قالئد العقيان للفتح بن خاقان 

 ).١٩٥٧، ٢مارسه، جـ
اإلسالم والغرب (والشعر العريب األندلسي وإمكان صالته بشعر الشعراء اجلوالني 

هد الدراسـات الشرقية حوليات مع(، والقصة التارخيية يف األدب العريب )١٩٤٧
، والطبعات املتكررة حلديث ابن هشام تأليف حممد املويلحي )١٩٥٧، ١٥

، وبعض مالمح النهضة الفكرية يف القرن )١٩٥٧، ٣منوعات ماسينيون، جـ(
، والقصة العربية يف )١٩٥٨، ١٢٦الطاولة املستديرة (العشرين يف مشايل أفريقيا 

حوليات معهد الدراسات (نفلوطي، وهيكل  امل-الثلث األول من القرن العشرين
، والعناصر القومية ألسبانيا اإلسالمية واللغة العربية يف القرن )١٩٥٩، ١٧الشرقية، 

 ).١٩٦٢، ٢الدراسات الشرقية لتكرمي ليفي بروفنسال، جـ(١١/الرابع 
H.، Pirenne w )١٩٣٥ - ١٨٦٢. (بريين، هـ
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٣٢٧ حرف الباء

 .خترج يف جامعة جاند
حوليات معهد فلسفة وتاريخ الشرق (لسوريني يف الغرب ملوليه اية جتارة ا: آثاره
 ).١٩٣٧ بروكسل -الطبعة السادسة، باريس (، وحممد وشارملان )١٩٣٤

 J،Pirenne). ١٨٩١املولود عام( بريين،جاك
خترج يف جامعة جاند،وزاول احملاماة يف حمكمة النقض بربوكسل، وعني وصياً 

 الفلسفة واحلقوق جبامعة بروكسل، كلييتستاذاً يف على األمري ليوبولد،ومعيداً مث أ
وعضواً باملعهد الشرقي يف براغ، وأستاذاً يف معهد  وعميداً للمعهد الشرقي فيها،

وأستاذاً يف جامعة جرينوبل، وأستاذ شرف ، فرنسا بباريس، ومعيداً يف جامعة القاهرة
، وهو عضو يف ١٩٤٢يف جامعة جنيف ومستشاراً للملك ليوبولد الثالث، منذ سنة 

 .جمامع كثرية
، والتيارات الكربى يف التاريخ )١٩٣٠بروكسل(تاريخ نظم مصر القدمية  :آثاره

، واحلضارة البابلية )١٩٤٤(،واحلضارة السومرية )٥٨-١٩٣٥(العام، ىف ستة أجزاء 
 وقد -، واكتشاف جزيرة العرب )١٩٤٩(، واحلضارة األجيية واألكية )١٩٤٤(

ولإلسهام يف إدراك كتابات  ،)١٩٦٣سنة (ة األستاذ قدري قلعجي نقله إىل العربي
 .إخل)... ١٦،١٩٦٦الساميات ( جنوب اجلزيرة العربية

 .Pezard، M) ١٩٢٣املتوىف عام (بيزار 
إيران والعراق وألف كتاباً عن عاديات شوشن، مث قصد فلسطني،  طوف يف

) ١٩١٩(د سوريا مث قص) ١٩٠٩-١٩٠٧(فاكتشف مع بروسه كفر ناحوم وأرحيا 
خزفيات : وباشر احلفريات فوقف على الكثري من عادياا، ونشر كتاباً بعنوان

  .وآخر عن فرعون سايت األول) ١٩٢٠باريس (اإلسالم القدمية وأصلها 
 Pissarievsky - بيسارييفسكي

 .أستاذ اللغة العربية يف جامعة ليننجراد
 .وص من ألف وليلة وكتب التاريخاملختارات العربية، وقد طواه على نص: آثاره

 .Biscia، A.R) ١٨٣٩-١٧٨٠(األب بيشيا 
 ،١٨١٨ فلورنسا(نشر كتاب أزهار األفكار ألمحد التيفاشي، متناً وترمجة : آثاره

wوترجم تاريخ املسلمني يف أسبانيا للمقري، ) ١٩٠٦مث أعيد طبع الترمجة يف بولونيا 
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 حرف الباء٣٢٨

 وترجم قصائد أيب ، ولكنه مل يقدر له النشر بعدوقد أمته تلبية لرغبة إمرباطور روسيا،
 ).٦٦( القاسم، وأعيد طبعها أكثر من مرة

 .Bevan. A.A)١٩٣٣ - ١٨٥٩(بيفان، أنطوين 
تلقى العلم يف لوزان، وعلى نولدكه يف ستراسبورج، وأحرز املرتبة األوىل يف 

 يف وكان قد نال منحة دراسية) ١٨٨٧(دراسات اللغات السامية من كمربيدج 
وعني حماضراً للغات الشرقية يف كلية ترينييت ) ١٨٨٢(العربية وظفر جبائزا 

 - ١٨٩٣(ولقب باللورد املونر، واختري أستاذاً للغة العربية يف كمربيدج ) ١٨٩٠(
١٩٣٣.( 
ونشر نشيد ) ١٨٩٢(والتعليق على كتاب دانيا . املنح الدراسية العالية: آثاره

، كمربيدج ٥نصوص ودراسات، اجلزء ( عن السريانية األرواح للقديس توما، نقالً
 - ١١٠٢ونقائض جرير والفرزدق، يف ثالثة جملدات، جمموع صفحاا ) ١٨٩٧
 بتحقيقها عناية مدهشة، فروى زميله براون نادرة عنها إذ دخل عليه يوماً ينوقد ع

 ووضع -اا  ألنه وجد بعد نشره النقائض خلالً يف وزن أحد أبي؛فألفاه حزيناً يائساً
 ألن ؛هلا فهرساً لتفسري ألفاظها على حروف املعجم، وشرح املعىن حسب القرائن

كثرياً منها مل تذكرها املعاجم العربية القدمية، مع حواش عديدة مفسرة أو مترمجة 
وردود القديس أفرام ) ١٢ -١٩٠٥ليدن ( صفحة ٦٣٧باإلجنليزية فوقع يف 

) ١٩١٣لندن ( مبعاونة كرنكوف - القايل يلووضع فهرس األمايل أليب ع) ١٩١٢(
منشورات جلنة جيب التذكارية، السلسلة (وفهارس املفضليات اليت نشرها ليال 

اعتقاد أوائل املسلمني يف احلياة : ومن مباحثه). ١٩٢٤، سنة ٣اجلديدة، رقم 
دراسات (واإلسراء واملعراج ) ١٩٠٤صحيفة الدراسات الالهوتية (األخرى 
واملئون يف بعض أجزاء من القرآن ) ١٩١٥موزيون (والدينوري ) ١٩١٤فللهوزن، 

وحول طبقات الشعراء البن سالم اجلمحي ) ١٩٢١جملة اجلمعية امللكية اآلسيوية (
 ).١٩٢٢تكرمي بروان (وقواعد اللغة العربية ) ١٩٢٦املصدر السابق (

 - .Beack، F بيك، فردريك
 .عقيد يف اجليش الربيطاين

wنقله إىل العربية األستاذ هباء ( صفحة ٤٩٢شرق األردن وقبائله، يف تاريخ : آثاره
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٣٢٩ حرف الباء

 ).١٩٣٥الدين طوقان، القدس 
 ،Baker، Sir Samuel )١٨٩٣ -١٨٢١( السري صمويل بيكر،
W.  

) ٤٨ - ١٨٤٦( وطوف يف الشرق فقصد سيالن ،ولد يف لندن من أسرة ثرية
د اخلط احلديدي من الدانوب  وأشرف على م،وأقام مستعمرة إجنليزية يف نيوبرا إليا

واكتشف روافد ) ٦١ - ١٨٦٠(وزار آسيا الصغرى ) ١٨٥٩(إىل البحر األسود 
وقابل سبيك وجرانت ) ١٨٦٣(وبلغ جوندوكورا ) ٦٢ - ١٨٦١(النيل يف احلبشة 

لدى عودما من منابع النيل العليا، ووصل إىل النيل األبيض وشالالت كاروما 
 اسم ألربت نيانزا، وكشف عن ر ميتد من ماجوجنو وأطلق على حبريا) ١٨٦٤(

وعني حاكماً ملنطقة حوض النيل ) ١٨٦٥(إىل جزيرة باتوان، ورجع إىل اخلرطوم 
وقد ) ١٨٦٩(ومنح الباشوية، وكان حيمل رتبة لواء يف اجليش العثماين . االستوائية

 .حارب جتارة الرقيق
واإلمساعيلية، ) ١٨٦٦لندن (لدين ألربت نيانزا، حوض النيل الكبري، يف جم: آثاره

) ١٨٧٤لندن (قصة محلته إىل أواسط أفريقيا للقضاء على جتارة الرقيق، يف جملدين 
 ).١٩٠٤لندن (واهلند وسيالن 

 .Becker، C.H)١٩٣٣ - ١٨٦٧(بيكر، كارل هنريخ 
وعني . وخترج باللغات الشرقية على بتسولد، ويوليوس بارث. ولد يف أمستردام

 التاريخ يف، وقد اشتهر بتضلعه )١٩١٣(، ويف بون )١٩٠٨(ا يف هامبورج أستاذاً هل
اإلسالمي، وبدراسته عن أثر العوامل االقتصادية والتفاصيل التارخيية والعناصر 

 بتاريخ مصر اإلسالمي وأنشأ يناإلغريقية والنصرانية يف احلضارة اإلسالمية؛ كما ع
 حباثة من الطراز األول، واستعني فعد مؤرخاً der Islam )١٩١٠(جملة اإلسالم 

وأستاذاً فخرياً يف جامعة ) ١٩٢١(، واختري وزيراً هلا )١٩١٦(به يف وزارة املعارف 
 ).١٩٢٥(برلني 
 ].١٩٣٧يف اإلسالم، : ترمجته، بقلم ريتري[

نشر مناقب عمر بن عبد العزيز البن اجلوزي، مع مقدمة باألملانية : آثاره
w، وسريته البن )١٩٠٠برلني (عمر الثاين : نه بعنوان، ودراسة ع)١٨٩٩ليبزيج (
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 حرف الباء٣٣٠

) ٣٣( )١٩٠٣ستراسبورج (، ومصر يف عهد اإلسالم )١٩٣٧القاهرة (عبد احلكم 
، ودراسات عن الفتح العريب، باإلجنليزية )١٩٠٧توبنجني (والنصرانية واإلسالم 

تاب ، واختصر باألملانية ك)١٩١٢ اجلزء الثاين، كمربيدج -منشورات كمربيدج (
، )١٦ - ١٩١٥اإلسالم (خليفة وسلطان الذي صنفه بارتولد بالروسية، وناقشه 

 ١٩١٦(وجمموعة حبوث يف اإلسالم، باألملانية نقالً عما كان نشره يف جملة اإلسالم 
، )١٩٨ - ١٤٩يف سبيل فهم الشرق، اجلزء الثاين، (، والطولونيون )١٨ -

اإلسالم يف إطار تاريخ احلضارة ، و)١٢١املصدر السابق، ص (واخلليفة الظاهر 
إسالميات يف جزأين : ، وجمموعة مقاالت بعنوان)١٩٢٢الة الشرقية األملانية (
، )١٩١٠(الطب يف مشايل أفريقيا : ، ومن دراساته يف اإلسالم)٣٣ -١٩٢٤ليبزيج (

 .)١٩١٠(وقواعد لغة القرآن يف دراسات نولدكه 
 ١٩١١ و١٩١٠( ومسلمو أفريقيا ، واألوربيون)١٩١٠(ومن تاريخ السودان 

، والشعائر اإلسالمية )١٩١١(، والوقف )١٩١١(، وكتابات يف سوريا )١٩١٢و
، واألدب احلديث يف مشايل أفريقيا )١٩١٣(، واحلديث يف الفقه اإلسالمي )١٩١٢(
اجلوامع يف اإلسالم : ، ويف غريها)١٩١٤(، ومن القانون اإلسالمي )١٩١٣(
 ١٩٠٧الة اآلشورية (، وعن ورق الربدي )١٩٠٦لدكه الدراسات الشرقية لنو(
الذكرى (، واملماليك )١٩٠٩كليو (، وفتوح العرب )١٩١١، واإلسالم ١٩٠٩و

، واجلدل العقائدي بني املسلمني )١٩١٠، واإلسالم ١٩١٠املئوية الماري 
 ).١٩١٢الة اآلشورية (والنصارى 

 ١٩١٥(، وإريخ جراف )١٦ - ١٩١٥(اكوب بارث ي: ومن ترامجه يف اإلسالم
، وجولد )١٩٢٠(، وجوزيف فون كارابتشيك )١٩٢٠(، ومارتن هارمتان )١٦ -

 ).١٩٣٢تكرمي جور ياكوب (، وجورج ياكوب )١٩٢٢(زيهر 
  .Pellat، Ch )١٩١٤املولود عام (بيال، شارل 

، وتلقى دروسه الثانوية يف ٢٨/٩/١٩١٤بتاريخ ) اجلزائر(ولد يف سوق أخرس 
وعلى الثاين ) ١٩٣١( بالدار البيضاء، وحصل على البكالوريا اجلزء األول ليسه ليويت
 - ١٩٣٣(مث على ليسانس اللغة العربية من جامعة بوردو ) ١٩٣٢(رياضيات 
، )١٩٣٥(، وشهادة العربية من معهد الدراسات املغربية العليا بالرباط )١٩٣٥ w
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٣٣١ حرف الباء

/ ، وإجازة األستاذية )١٩٣٨(وشهادة لغة الرببر من كلية اآلداب جبامعة اجلزائر 
 -١٩٤٦(أجرجياسيون بالعربية، مث الدكتوراه يف اآلداب من جامعة باريس 

 ).١٩٤٦-١٩٣٥(، وأدى اخلدمة العسكرية )١٩٥٠
ومتبعاً بوزارة اخلارجية ) ١٩٣٥-١٩٣٤(وعني أستاذاً يف معهد مراكش 

، ويف )١٩٥١-١٩٤٧( جران -، وأستاذاً يف ليسه لوي يل )١٩٤٧-١٩٤٦(
، ومديراً لقسم )١٩٥٦(، ويف السوربون )١٩٥٦-١٩٥١(مدرسة اللغات الشرقية 

ومديراً لدائرة املعارف ) ١٩٧٢( السوربون -الدراسات اإلسالمية يف جامعة باريس 
وعضواً يف جممع علوم ما وراء البحار ) ١٩٥٦(اإلسالمية يف نشرا الفرنسية 

يط الصادرة يف دهلي باللغة اإلجنليزية ، وعضواً يف جملة اإلسالم والعصر الوس)١٩٧٣(
)١٩٧٠.(  

يف ) معظمها بالعربية(وقد انتدب لبعثات علمية وإلقاء دروس وحماضرات 
السنغال، وموريتانيا واملغرب وتونس وليبيا ولبنان واألردن وسوريا والعراق والعربية 

 . السعودية واهلند والباكستان مث إللقاء دروس يف جامعة برنستون
 خالل التقارير اليت جتاوزت املائة، وقد نشرت - عنواناً ١٣٨أربت على : هآثار

 مقاالً يف الطبعة اجلديدة من دائرة املعارف ٢٦٠يف متعدد االت، وكذلك الـ 
 :اإلسالمية، ويتناول القسم األول

  : أدب العرب وحضارم]أ [
ى والعامية، وقد فاز  بالفصح تاريخ موجز لألدب العريب-اللغة العربية وحضارا 

) ١٩٧٠، والطبعة الثانية ١٩٥٢باريس (الفرنسي  جبائزة بوردين من امع اللغوي
 نشر وترمجة كتاب نقد مسجع ملؤلف مغريب -وابن شرف، مسائل يف النقد األديب 

ومراحل احنطاط الثقافة يف بلدان الشرق ) ١٩٥٣اجلزائر  (١١/ من القرن اخلامس 
، والبصرة وطن )١٩٥٧افة واحنطاطها يف تاريخ اإلسالم، باريس أوج الثق(العريب 

، مث توسع ١٩٦١حلقة عن علم االجتماع اإلسالمي، بروكسل (الواقعية والعقالنية 
 رد فعل -، وحول ثورة على اآلداب العربية )فيه بإضافة آراء يف الوسط البصري إليه

 / ١٩٦١، ١٩أوريان ( التينية على شاعر لبناين نظم ديواناً باللهجة العامية وحروف
wوابن قتيبة والثقافة العربية ) ١٩٦٢ ،/٩أرابيكا (، والنثر العريب يف بغداد )٦٣
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 حرف الباء٣٣٢

، وقيام املدارس الساخرة يف املدن املقدسة منذ )١٩٦٢منوعات طه حسني القاهرة (
، واجلد واهلزل يف صدر )١٩٦٣، ١١/٣الدراسات اإلسالمية (العصر اهلجري األول 

، واالختالف يف تعريف اآلداب )١٩٦٣، ٢الدراسات اإلسالمية  (اإلسالم
، ٦-٥دراسات، بروكسل (، وتنوع مصطلح األدب )١٩٦٤، ٦-٥دراسات (

نشرة معهد الدراسات (، وإدراك معىن احللم يف األخالق اإلسالمية )١٩٦٤
جملة (، واحللم واحللماء عند العرب )١٩٦٣-١٩٦٢، ٢٧ و٧اإلسالمية عليكرة 

 ). ١٩٧٢-١٩٧١، ٢ حماضرة ألقيت بالعربية -آلداب بالرياض كلية ا
اإلسالم والعصر احلديث (، واحلذلقة والعجرفة )١٩٧٣بريوت (ورسالة يف احللم 

، )١٩٦٦، ٩/٣كراسات التاريخ العاملي (واملوسوعات يف العامل العريب ) ١٩٧١
ه، بواتيه كروز. منوعات ر(واألمساء الفرنسية لألمكنة يف جغرافية اإلدريسي 

، وندمي بغدادي )٨٥-٢٧٧منوعات مارسل كوهني (، وحول تعبري أشعر )١٩٦٦
وهل من ) ١٩٦٨الدراسات الشرقية لربوكلمان، هاله (ظريف أبو العنبس الصيمري 

جملة تاريخ االقتصاد واالجتماع (سبيل إىل معرفة فائدة الداللة على عصر النيب 
 ١٩٧١، ٢/٣الم والعصر الوسيط، دهلى اإلس(، واإلسالم والتاريخ )١٩٧١، ١٤/٢

، )وهو تاريخ اإلسالم يف نظر املسلمني ونصارى العصر الوسيط واملؤرخني املعاصرين
 عرض لتاريخ العراق من - ١٩٧٤، ١٥دائرة املعارف الربيطانية الطبعة (والعراق 

، وغزو سوريا وفلسطني أو أواخر سنوات صالح )١٩١٨الفتح اإلسالمي حىت عام 
، وبعض أرقام عن حياة متوسطة لفئة من )١٩٧٤منوعات الباند، بواتيه (ن الدي

حوليات (، وعماد الدين األصفهاين )١٩٧٤أبيل، ليدن، . منوعات أ(املسلمني 
احلوليات اإلسالمية رقم (، والتقومي الزراعي للقلقشندي )١٩٧٥، ١٢جامعة تونس 

 ). حتت الطبع... ١٥
  :آثار خاصة باجلاحظ] ب[

 ترمجة أحد روائع األدب العريب كرسالة إضافية -ظ، كتاب البخالء اجلاح
لدكتوراه الدولة، وقد فازت جبائزة فوق العادة لبوردين من جممع الكتابات واآلداب 

، والبيئة البصرية ونشأة )٢/٣/١٩٥٥، واجلزء األخري يف أرابيكا ١٩٥١باريس (
.  وقد نقلها إىل العربية ى، وهي رسالته لدكتوراه الدولة،١٩٥٣باريس (اجلاحظ  w
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٣٣٣ حرف الباء

جملة الدراسات الشرقية بروما (، واجلاحظ يف بغداد وسامراء )١٩٦١كيالين دمشق 
) كيالين هي األخرى. ، وهي تتمة لرسالة الدكتوراه وقد ترمجها ى١٩٥٢، ١٨

والثانية للجاحظ بترمجة وتعليق على رسالة يف نقد اجليل اجلديد املعترض على املعتزلة 
حوليات معهد الدراسات الشرقية (أن اجلاحظ من أمهر الداعني إليها على حني 

، )١٩٥٤باريس (، وكتاب التاج املنسوب إىل اجلاحظ )١٩٥٣، ١٠باجلزائر 
، ومحلة على )١٩٥٤، ١/٢أرابيكا (وكتاب التباصري بالتجارة املنسوب إىل اجلاحظ 

ت كتاب ومث) ١٩٥٦، ٢ و١هسبرييس (موظفي الدولة منسوبة إىل اجلاحظ 
ونبذة عن خمطوط ) ١٩٦٣منوعات هنري ماسه، طهران (مشكوك فيه للجاحظ 

) ١٩٥٤، ٧/١أوريانس ( وفيه كشف بأجزاء من مؤلفات اجلاحظ ،عريب من برلني
 ). ١٩٥٦، ٢١/٢األندلس (ونبذة عن أسبانيا املسلمة واجلاحظ 

 اإلسالمية الدراسات(عن اجلاحظ  وإكرام معاوية يف القرن الثالث اهلجري نقالً
حماضرة (، وأصالة اجلاحظ )١٥،١٩٦١(، واإلمامة يف عقيدة اجلاحظ )١٩٥٧، ٦

، ١٠/٢أرابيكا (، والقيان املغنيات يف مصنفات اجلاحظ )بالعربية يف الرباط
. أالدراسات العربية واإلسالمية لتكرمي (، وحول كتاب الفتية للجاحظ )١٩٦٣

الة (حضرة واملعتقدات الدينية ، واجلاحظ والشعوب املت)١٩٦٥جيب، ليدن 
 -زوريخ (، وسرية اجلاحظ وكشف بأمهات مؤلفاته باألملانية )١٩٦٧اآلسيوية 

، واجلاحظ )١٩٧٠بركالي لوس أجنولوس (وترمجته باإلجنليزية ) ١٩٦٧شتوجتارت 
، ١٢األوراق الشرقية (، واجلاحظ واخلزرج )١٩٦٩املشرق (واألحنف بن قيس 

، واجلاحظ )١٩٧٠، ٣١الدراسات اإلسالمية (يف نظر اجلاحظ ، والنصرانية )١٩٧٠
، وحول األضداد للجاحظ )١٩٧٤ ليدن ١/١الشرق األسباين (وشعوب القارة 

وحماولة ) نشرة الدراسات الشرقية بدمشق(، واجلاحظ والبدع )١٩٧٤، ٢١أرابيكا (
 ). ١٩٧٦أرابيكا  (١٩٥٦وضع ثبت مبصنفات اجلاحظ بعد ثبت 

 :وص اجلاحظيةنشر النص] ج[
حوليات معهد الدراسات (وثيقة من اجلاحظ لتاريخ اإلسالم السياسي والديين 

 -، وكتاب التربيع والتدوير )١٩٥٣املشرق (، ورسالة مل تنشر )١٩٥٢الشرقية 
wبتحقيق ومقدمة فرنسية مع ذكر املصادر وبعض التراجم وترمجة مفرداته العويصة إىل 
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 حرف الباء٣٣٤

 -، وكتاب القول يف البغال )١٩٥٥رنسي بدمشق منشورات املعهد الف(الفرنسية 
، ولعبة أدبية منسوبة إىل اجلاحظ عن )١٩٥٥القاهرة (حتقيقاً وتعليقاً وفهارس 
بريوت (، ومفاخرة اجلواري والغلمان )١٩٥٦املشرق (خمطوط يف إستنابول 

، واجلاحظ رائد اجلغرافيا )١٩٥٨املشرق (، وتصويب علي يف أمر احلكمني )١٩٥٧
عن خمطوط فريد (، واألمصار وعجائب البلدان للجاحظ )١٩٦٦املشرق (انية اإلنس

، وتفضيل البطن على )١٩٦٩املشرق (وبقايا كتاب هام  ،)يف املتحف الربيطاين
 ). حوليات جامعة تونس(الظهر 

 :آثار خاصة باملسعودي] د [
 املؤمتر األول للدراسات العربية(أسبانيا املسلمة يف مصنفات املسعودي 

مرور ألف عام (، ومشروع إعادة طبع مروج الذهب )١٩٦٤ مدريد -واإلسالمية
، ونشر مروج الذهب نصاً يف بريوت وترمجة يف )١٩٦٠على املسعودي عليكرة 

 والترمجة ١٩٦٦، والثاين ١٩٦٢ والترمجة ١٩٦٦النص : اجلزء األول(باريس 
 حتت الطبع،  والترمجة١٩٧٣ والرابع واخلامس ١٩٧١ و١٩٧٠، والثالث ١٩٦٥

مث أتبعه ملفاً موسوعياً يف جزأين بالعربية حتت الطبع، وبالفرنسية أصبح جاهزاً 
 ). ١٩٧٠، ١٩٦٨الشيعة واإلمامة (واملسعودي واإلمامة ) للطبع
 :يف اآلثار الشعرية] هـ[

والشاعر ابن مفرج ) ١٩٥٥املشرق ( مجع وتعليق -حممد بن ياسر وأشعاره 
، وديوان )١٩٥٧منوعات لويس ماسينيون، دمشق (رنسية  مجع وتعليق بالف-وأدبه

، وشعر معدن )١٩٦٣بريوت ( مجع وتعليق بالعربية -ابن سهيل األندلسي 
، ٢٢/٣أرابيكا (، ومثت شعران من معدن )١٩٦٣، ١٦أوريانس (السميطي 
١٩٧٥ .( 

  :أسبانيا اإلسالمية واملغرب] و [
 املغرب املسلم للمقدسي ، ووصف)١٩٤٤أرض اإلسالم (العرب يف أفينيون 

، وابن حزم املؤلف يف أسبانيا )١٩٥٠اجلزائر  (٤/١٠بترمجة وتعليق لنص من القرن 
، ١٩٥٤، ١٩/٢األندلس ( نص البن حزم مع ترمجة وتعليق -املسلمة واملدافع عنها 

wيف كتاب مؤرخي الشرق (، وأصل اإلسالم يف أسبانيا )١٩٦١ليدن (وتقومي قرطب 
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٣٣٥ حرف الباء

، وابن حزم وابن شهيد والشعر العريب يف امللك بقرطبة )١٩٦٢األوسط، لندن 
، ويف سبيل برنامج )١٩٦٦ عمان(، وابن شهيد، حياته وآثاره بالعربية )١٩٦٣(

نشرة مجعية املستشرقني (لنشر املخطوطات العربية ذات الصلة بأسبانيا اإلسالمية 
جملة كلية (تلفة ، واملوشح والزجل مهزة الوصل بني ثقافات خم)١٩٦٥، ١األسبان 

منوعات يل (، ووثيقة يف الصالت بني الشرفاء والرببر )١٩٧١، ١اآلداب بالرياض 
 ،العيد األلفي البن زيدون(، ومن أيب عثمان إىل أيب الوليد )١٩٧٣تورنو، إيكس 

 ).١٩٧٥الرباط 
 :ويشتمل القسم الثاين على اإلسالميات واألدب املقارن

، مث بترمجة ومقدمة أملانية بقلم ١٩٤٣ اإلسالم يف أرض(حممد يف العصر الوسيط 
نشرة (، ونعش حممد )١٩٤٤، ١٩٤٣(، وحممد إلسكندر دي بون )زيوليكي

أعمال املؤمتر األول (، وحممد وترفاجان وأبو للني )١٩٤٥، ٢٣الدراسات العربية 
، وفكرة اهللا عند العرب يف أهازجيهم )١٩٦٤للدراسات العربية واإلسالمية، مدريد 

، واجلاحظ واألدب املقارن )١٩٦٥، ٢٢الدراسات اإلسالمية (دى غزوهم أوربا ل
 ، واألدب العريب ومشاكل األدب)١٩٦٦، ١الكراسات اجلزائرية لألدب املقارن (

جملة (، وأسطورة شهرزاد يف األدب املعاصر )١٩٦٧مؤمتر بواتيه، باريس (املقارن 
 مبعاونة السيد -هرزاد شخصية أدبية ، وش)١٩٧٢، ٣كلية التربية يف طرابلس بليبيا 

خل إ من خالل ما كتب عنها باإلجنليزية والفرنسية والعربية -أيب احلسني، اجلزائر 
)١٩٧٦.( 

 :ويتضمن القسم الثالث تاريخ العلوم
، وكتاب األنواء البن قتيبة طبعة )١٩٥٤، ١/١أرابيكا (رسالة الفلك البن قتيبة 

، وكالم شعيب مسجع عن )١٩٥٦(عاونة محيد اهللا نقدية مبقدمة طويلة للمخطوطة مب
نشرة الدراسات (واإلسطرالب ) ١٩٥٥، ٢/١أرابيكا (األنواء مجعه ابن قتيبة 

 .)٢٦،١٩٧٣الشرقية بدمشق 
 :ويعاجل القسم الرابع اللغة العربية

  :الفصحى] أ [
w ، واملميز واملهم يف)١٩٤٧، ٣٢نشرة الدراسات العربية (الفرق بني مت وِمت 
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 حرف الباء٣٣٦

واألتباع ) ١٩٥٢، ٥٦(، والنعمان وأدونيس )١٩٥١، ٥٣(العربية، وظل ويف 
، وحول )١٩٦١(، وأمساء حيوانات داجنة مذكرة ومؤنثة )١٩٥٧، ٤/٢أرابيكا (

منوعات (، وعن اجلاحظ )١٩٧٤، ٢١/٢أرابيكا (كلمة بعكس املعىن لدى اجلاحظ 
، )١٩٧٦، ٢٣أرابيكا (، وبعض التعبريات يف األمثال العربية )األب هنري فليش

 ، والعربية لغة)١٩٤٥اجلزائر ( جمموعة نصوص -والصحافة اليومية باللغة العربية 
نشرة الدراسات (، والعربية على أسس البكالوريا )١٩٤٦يف أرض اإلسالم (حية 

، ٤٣نشرة الدراسات العربية (، وتعريب الكلمات األجنبية )١٩٤٩، ٤٣العربية 
باريس (، واللغة العربية احلية )١٩٥١، ٥٣(ية ، وحول نسخ الفرنس)١٩٤٩
واللغة العربية يف وضعها ) ، والرابعة قيد اإلعداد١٩٦٦، والطبعة الثالثة ١٩٦٢

، ١٩٥٦باريس (، ومدخل إىل اللغة العربية احلديثة )١٩٥٣، ٩حوار (احلاضر 
، )١٩٥٨باريس (، ومنتخب نصوص من الصحافة العربية )١٩٦١والطبعة الثانية 

 ).١٩٦٥، ١/١الدراسات اإلسالمية بكراتشي (لغة العربية إزاء العامل اجلديد وال
 :اللهجة املغربية ]ب[

منوعات وليم مارسه باريس (حول اصطناع الرببر اللهجة العربية يف مشايل أفريقيا 
 وهو نص - ١٩٥٢هسبرييس (، ومنرود وإبراهيم يف لغة يهود دبدو )١٩٥٠

  ).عد ومعجميهودي عريب مبقدمة يف القوا
 :ويتضمن القسم اخلامس أدب الرببر

، وشكل الصغري يف )١٩٤٤-١٩٤٣يف أرض اإلسالم (مفتاح األحالم للطوارق 
 للمستشرقني، ٢١أعمال املؤمتر (، وحول شكل من تلك اللغة )١٩٤٧(لغة الرببر 

، وأصل أمساء )١٩٤٧الة اإلفريقية (، ونصان من كالم الرببر )١٩٤٩باريس 
، وحول اليويو لدى املرأة )١٩٥١ لوفان -مؤمتر أصول األمساء (ن املغربية األماك

، ٤/٢أوربيس (، وهلجة بربرية منسوبة إىل العربية )١٠، ٤مسيتيكا (املسلمة 
 مجع نصوص عن حياة الرببر واحتفاالم مبقدمة يف -، ونصوص بربرية )١٩٥٥

أندره باسه باريس ذكرى (، وأدوات التشبيه )١٩٥٥باريس (القواعد ومعجم 
الدراسات الشرقية املهداة لليفي (، واملصطلحات العربية يف هلجة اهلجار )١٩٥٧

w ١٩٥٤، ودراسات اللغة الرببرية منذ مؤمتر كمربيدج )١٩٦٢بروفنسال، باريس 
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٣٣٧ حرف الباء

 -، ونبذة عن اجلغرافيا اللغوية )١٩٦٣، موسكو ٢٤أعمال مؤمتر املستشرقني (
 ). ١٩٦٤ؤمتر األول للهجات، لوفان أعمال امل(الرببرية املغربية 

 : ومجع القسم السادس املنوعات
، املخطوطات العربية يف )٣-٢، ١٩٤٤يف أرض اإلسالم (قصة منسوبة إىل النيب 

، واألدب العريب من فجره حىت األمويني، نقالً عن )١٩٤٤/٤(مكتبة بلدية أفينيو 
، )١٩٥٦باريس  (،اإلذاعة، واللغة الفرنسية ب)١٩٥٠باريس (اإليطالية لنللينو 

وعاون جوزيف شاخت، وبرنارد لويس يف نشر الطبعة اجلديدة من املعجم املفهرس 
تقارير إىل (حال الدراسات العربية واإلسالمية : ، وله)١٩٥٧ليدن (أللفاظ احلديث 

، )١٩٧١، ٦أيرانيكا (، وهنري ماسه )١٩٧١، ٣١/٣جممع علوم ما وراء البحار 
: ، ومما نشره)١٩٧٤، ٢١أرابيكا (ية عمرها عشرون سنة والدراسات اإلسالم

: وترمجة هنري ماسه) ١٩٦١باريس (نصوص جبل إدريس يف األطلس ألندره باسه 
، وترمجة )١٩٧٢باريس (غزو صالح الدين سوريا وفلسطني لعماد الدين األصفهاين 

 نشر ، واإلسهام يف)١٩٧٣دمشق (خمتصر كتاب البلدان البن الفقيه : هنري ماسه
 ). ١٩٧٦باريس (كتاب اإلدريسي، وترمجة وتعليق على رسالة الصحابة البن املقفع 

 : اليوم بالقسم السابع ومنهىنويع
نشر ما تبقى من الربق الشامي لعماد الدين، ومعجم فرنسي عريب، ونشر وترمجة 

 ورمبا فارسية -وتعليق على كتاب األدب الكبري البن املقفع، ونصوص عربية 
 - بعد وفاة األستاذ بالشري - واإلسهام ، عن قياس النسخ بترمجة وتعليق-نية والتي

 .  اإلجنليزي يف أثناء طبعه-يف حترير املعجم العريب الفرنسي 
 .Vila، S) ١٩٣٦املتوىف (بيال، س 
ترجم إىل اإلسبانية أقساماً من كتاب الوثائق البن مغيث مع مقدمة : آثاره

ومن ). ١٩٣٦مدريد ( اإلسالم آلدم ميتس ، وكتاب ضة)١٩٣١مدريد (
، ووالة )١٩٣٥، ١٩مؤمتر املستشرقني (حكام إسبانيا يف العهد األموى : دراساته

 ).١٩٣٦األندلس (األندلس 
مهندس Velazquez Bosco) ١٩٢٣املتوىف عام (بيالثكيث بوسكو 

خلف معماري وأديب، ولد وتويف يف برغوس، واشترك يف رحلة علمية إىل الشرق، و w
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 حرف الباء٣٣٨

 .عنها مائة رسم
، وفن خالفة قرطبـة )١٨٩٤مدريد (الفن املعماري يف العصـر الوسيط : آثاره

، وقصر اخلالفة يف مدينة الزهراء )١٩١٤(، ودير العذراء يف الرابطة )١٩١٢(
 ).١٩٢٣مدريد (

  - .Beladiez Emبيالدييث إميليو 
العام للمعهد اإلسباين دبلوماسي من كبار اخلرباء بشئون الشرق العريب واألمني 

 .العريب للثقافة
: ، ومن دراساته يف جملة السياسة الدولية)١٩٥٩(املنصور، قيصر أندلسي : آثاره

، ٥١ - ٥٠(، والثقافة اإلسبانية يف املغرب )١٩٥٩، ٤٦ -٤٥(إيران وروسيا 
 ).١٩٦٢ - ٦٣ - ٦٢(، وإسبانيا وإيران )١٩٦٠

  .Vilar Ramirez، J.B  ب-بيالر رامرييث، خ 
، وحصل على الليسانس مث على ٢٤/٦/١٩٤١بتاريخ ) اليكانىت(ولد يف بيينا 

الصحراء واحلامية يف الشمال األفريقي، مث حصل على : املاجستري عن رسالة بعنوان
السياسة اإلفريقية : من جامعة مرسية عن رسالة عنواا) ١٩٦٩(الدكتوراه 
اً يف قسم التاريخ بكلية اآلداب ، وعمل مدرساً مساعد١٩٠٢ - ١٨٧٦اإلصالحية 
 جامعة مرسية، ويعمل اآلن أستاذاً مساعداً للتاريخ املعاصر يف الكلية -والفلسفة 
 .نفسها
، وحي اليهود يف )١٩٦٩مدريد (الصحراء واحلامية يف الشمال األفريقي : آثاره

. وإسبانيا يف اجلزائر وتونس والصحراء ،)١٩٦٩مرسية (تطوان ومقاالت أخرى 
، وأسس عنصرية واقتصادية للغناء املرسى )١٩٧٠(الل القرن التاسع عشر خ
، وأورثيويال اإلسالمية )١٩٧٥مرسية (، وأورئيويال يف العامل القدمي )١٩٧٣مدريد (
ومستعمرات ) ١٩٠٠-١٨٣٠(واهلجرة اإلسبانية إىل اجلزائر ) ١٩٧٦مرسية (

 تاريخ مغامرة -اإلسبانية ، والصحراء )١٩٧٥مدريد (إسبانية باجلزائر الفرنسية 
 ).١٩٧٧مدريد (استعمارية 

  Bielawski،Jozef) ١٩١٠املولود عام (بيالفسكي، جوزيف 
، مث )١٩٤٧(، ونال الدكتوراه )١٩٣٨(خترج باحلقوق من جامعة كراكوفيا  w
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٣٣٩ حرف الباء

التحق بقسم الشرقيني األدىن واألوسط، ونال الدكتوراه برسالة عن رسائل اجلاحظ 
 مساعد أستاذ يف جامعة فرسوفيا، وقضى ي، ومس)١٩٥٢(تراك والسيما رسالة األ
وسنتني يف مصر ولبنان وسوريا والسودان ) ٥٠ -١٩٤٨(سنتني يف تركيا 

 .وعني رئيساً للدراسات العربية يف املعهد الشرقي جبامعة فرسوفيا) ٥٨-١٩٥٦(
الة (الشعر التركي على أيام اجلمهورية وأدب ناظم حكمت : آثاره
، )٤،١٩٥٢املصدر السابق، (، وابن سينا الرجل وآثاره )٣،١٩٥١شراقية،االست

: بعنوان) نشر يف كتاب مشترك(وحياة ابن سينا وآثاره وفهرس مصنفات ابن سينا 
 .)١٩٥٣ بن سينا، فرسوفيا يأيب عل(

احلولية ( مرحلتان يف وضع املصطلحات العلمية العربية، بالفرنسية: وله
الة (، وابن طفيل وقصته الفلسفية حي بن يقظان ٢٠،١٩٥٥،٥٦االستشراقية، 
تاريخ األدب : ، ويف نقد املصنفات احلديثة مقاالت عن)١٩٥٦، ١٨االستشراقية 

، واللغة العربية وآداهبا لشارل بيال، ١٩٥١العريب، لفرانشيسكو جرببيلي، ميالنو 
شر امليالدي، ، وتاريخ األدب العريب منذ نشأته إىل القرن اخلامس ع١٩٥٢باريس 

احلولية االستشراقية (١٩٤٦، وسري األندلس لنيكل، يلتيمور ١٩٥٢لبالشري، باريس 
، )١٩٥٢الفكرة الفلسفية، فرسوفيا (، وترمجة القفطي البن سينا )٥٦-٢٠،١٩٥٥

 يكتاب أيب عل(وترجم من العربية إىل البولونية شعر اخلمر ومدح العلم البن سينا 
: ، وترجم، مبعاونة غريه، من التركية إىل البولونية)١٩٥٣بن سينا، فرسوفيا ا

، وترجم وحده من الفارسية إىل )١٩٥٣فرسوفيا (العدوات، والقصص القطلوين 
، وعينيها )١٩٥٤، ٩، ١الة االستشراقية (البولونية املرأة السعيدة لبوزورغ علوي 

، )١٩٧٥، ٢١، ١ية الة االستشراق(، والرسوم اإليرانية املنمنمة )١٩٥٥فرسوفيا (
وابن خلدون مؤرخ وفيلسوف وعامل اجتماع عريب كبري يف القرن الرابع عشر، 

، )١٩٥٧، ٢٢، ٢املصدر السابق (وحياة ابن خلدون ونشاطه السياسي والعلمي 
، ٢٣، ٣املصدر السابق (والرسوم اإلسالمية املنمنمة على عهد املغول يف اهلند 

كتبات تعبري عن الثقافة يف العامل اإلسالمي وامل) ١٩٥٩" ثانية"، ودارسة ١٩٥٧
، )١٩٦١، ٤٠(وابن طفيل شاعر وكاتب عريب ) ١٩٦٠، ٣٤الة االستشراقية (

، ورسائل )١٩٦٣(وترمجة حي بن يقظان البن طفيل إىل البولونية، مبقدمة وتعليق  w
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 حرف الباء٣٤٠

  بالفرنسية مع املخطوطات-٣٤ ذي القرنني يف النصوص العربية إسكندرأرسطو إىل 
ودراسة اآلداب الشرقية يف االحتاد السوفييت ) ١٩٦٤فرسوفيا (من تركيا والفاتيكان 

، )١٩٦٥(١٢، وابن حزم عامل وشاعر إسباين عريب من القرن )١٩٦٥، ٥٦(
مؤمتر الدراسات العربية (واملالمح االجتماعية آلراء ابن خلدون يف علوم اللغة العربية 

 ).١٩٦٧ والطبع ١٩٦٦اإلسالمية عام 
  Belin )١٨٧٧-١٨١٧(بيلن 

من األشراف الذين أتت الثورة على ثروام، أخذ العربية أول ما أخذها عن 
مارسل، مث يف معهد فرنسا، ومدرسة اللغات الشرقية عن دي ساسي، ورينو، 

 وظف يف املدرسة امللكية، مث أحلق بالسلك ١٨٣٨وكاترمري، وجوبري، ويف سنة 
  .والقاهرة، والقسطنطينية حيث رقي إىل مرتبة قنصلالسياسي فتنقل بني سالونيك، 

، )١٨٣٩(تعليق على معجم مارسل العريب الفرنسي : يف الة اآلسيوية: آثاره
ترمجة السلطان عبد ايد، : وله) ١٨٤٢(ومبعاونة غريه فهرس مكتبة دي ساسي 

متعلقة ومنتخبات أدبية للغة العربية العامية، وفيها جزء من قصة عنترة وفتوى 
بالذميني أحلقها ببحث يف نظام العقارات يف املمالك اإلسالمية، وال سيما العثمانية 
من حيث تأمينهم على دينهم وحيام لقاء جزية معلومة، وهو كتاب نقله عن ابن 

 بالقرن السابع يالنقاش يف القرن الرابع عشر املسيحي يبدأ بفجر اإلسالم، وينته
، )٥٤-١٨٥٣(ستفيضة عن األوقاف اإلسالمية ، ودراسة م)١٨٥١(اهلجري 

، وترمجة )١٨٥٤(ورسالة من حممد يف إحدى املخطوطات إىل نائب ملك مصر 
، ونبذة يف )١٨٥٥باريس (اإلجازة يف فنون التدريس عند اإلسالم ترمجة فرنسية 

، واجلهاد، )١٨٦٢(واملذهب احلنفي ) ١٨٦٦-١٨٦١(تاريخ مري على شري النواوي 
، )١٨٦٤(لتشاريع اإلسالمية، وتاريخ الطائفة الالتينية يف األستانة العلية والزكاة وا

  .ومقاالت وافرة عن تركيا
  .Belot، P.J) ١٩٠٤-١٨٨٢(األب بيلو 

، وعني )١٨٤٢(ولد يف أوكس من أعمال بورغنديا بفرنسا، وانضم إىل الرهبانية 
قسنطية، مث توىل تعليم يف اجلزائر، فتلقى العربية على بعض أساتذا وأتقنها يف 

w صفحة ٢٤٠أصول القواعد العربية يف : رصفائه العربية، ووضع هلم كتاباً عنها
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٣٤١ حرف الباء

 ضمنه الصرف والنحو ومبادئ علم العروض، وقد طبعه على احلجر يف دير فالس 
، وانتقل إىل بريوت، فعهد إليه بإدارة املطبعة الكاثوليكية، وإصدار صحيفة )١٨٤٩(
  .د تويف يف بريوتعنها، وق) البشري(

خنب : ، ونشر مبعاونة األب روديه)١٨٤٩فالس (أصول القواعد العربية : آثاره
 صفحة، ٦٥٢امللح، وهو خمتارات من األدب العريب، يف قسمني من مخسة أجزاء يف 

ونشر يف ) ، مث تكررت طبعاته٧٩-١٨٧٧املطبعة الكاثوليكية (بالشكل الكامل 
، )١٨٨٠( صفحة ٩٣٧روج األخبار لألب فروماج، يف تتمة م: املطبعة الكاثوليكية

يف  ، والطبعة السادسة عشرة١٨٨٣(والفرائد الدرية يف اللغتني العربية والفرنسية 
 ١٦٠٧، واملعجم الفرنسي العريب يف ) مث تكرر طبعه١٩٥١ صفحة، ١٠١٢

، وخمتصر املعجم الفرنسي العريب يف )، مث تكرر طبعه١٩٥٢-١٨٠٠(صفحات 
والغصن النضري، ) ، مث تكرر طبعه١٩٤٩ صفحة، ٨٥٥، ويف ١٨٩٢ ( صفحة٧٨٨

 ).١٨٩٦(وهو أمجل روايات األسفار املقدسة يف ثالثة أجزاء 
  - .Bjlefeld، W.Aأ . بيليفيلد، و
، ٥٩(النيب يف القرآن : ، ويف عامل اإلسالم)١٩٥٩(اإلسالم والنصرانية : آثاره
، واملدخل إىل )١٩٧٢، ٦٢(يان دأل، والدراسات اإلسالمية وتاريخ ا)١٩٦٩

، واإلسهام يف الدراسات القرآنية يف املنشورات اإلجنليزية )١٩٧٣، ٦٣(اإلسالم 
 .)١٩٧٤، ٦٤ (١٩٧٣ - ١٩٦٤والفرنسية واألملانية 

 Belekin.v _ بيليكني، ف
، وعلم اللغة العربية يف )١٩٥٦(اخلصائص الصرفية لألفعال العربية : آثاره

 ).١٩٥٩(، ومشكلة اللغة الوطنية يف الصحافة العربية )١٩٥٧(السنوات األخرية 
 .Belenitsky،A.M م.بيلينيتسكي، أ

 .من املختصني بآثار روسيا القدمية وصلة آسيا الوسطى بالعرب
، واإلقطاع يف آسيا الوسطى )١٩٤٠نشرة معهد تاريخ الثقافة (مسرقند : آثاره

، )١٩٤٦مجعية النميات األمريكية نشرة (، وأفغانستان )١٩٤١التاريخ املاركسي (
، واملغول يف إيران )١٩٤٨الكتابات الشرقية (والكتابات اإلسالمية يف تاالسكو 

w، وأخبار اجلغرافيني العرب، وصورة العامل )١٩٤٨، ٥األحباث الشرقية السوفيتية (
w
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 حرف الباء٣٤٢

، وترجم مبعاونة ليملني )١٩٤٩نشرة املدرسة العليا (على حسب معلومات البريوين 
 ١٩٤٩نشرة جامعة ليننجراد (وين  عن كتاب اجلماهر يف معرفة اجلواهر للبريفصالً

 ، ١٥، ١٤، وإسهام آسيا الوسطى يف أعياد القرنني )١٩٥٠وذكرى البريوين 
األحباث الشرقية السوفيتية  (١٩٥١ - ١٨٨٣، وترمجة كراتشكوفسكي )١٩٤٠(
 ومبعاونة ١٩٥٦، ١١الكتابات الشرقية (، وحول العرب والقوقاز )١٩٥١، ٥

، )١٩٥٧، ٢٤مؤمتر املستشرقني (، وأثر الفن الشرقي )١٩٦٩، ١٩إيزاكوف 
، ٤٤(، وحول البريوين )٥،١٩٦٠صحفية تاريخ العامل (ومغول آسيا الوسطى 

، ٤صحيفة علم األجناس السوفيتية (نسيج جبل موح : ، ومبعاونة غريه)١٩٦٤
 ١٩٥٨ االكتشافات األخرية فن الباجنيكانت يف ضوء: ، ومبعاونة مرتاق)١٩٦٣

الكتابات (، وآسيا الوسطى )١٩٦٣(الشاهنامة : ، وله)١٩٧١، ٢٣الفن اآلسيوي (
 .، وعدة مقاالت عن إيران)١٩٦٦، ١٧الشرقية 
  - .Pines، S س ،بينيش

 .حباثة يف تاريخ العلوم الفلسفية اإلسالمية يف القرون الوسطى
 علم -ء املسلمني يف اجلوهر الفرد مصنف باألملانية عن نظرية العلما: آثاره
 املسلمني وتأثره بالنظريات اليونانية واهلندية ى تناول فيه علم الكالم لد-الذرة

، ومصنف بالفرنسية عن الطبيعة واتمع يشتمل على نظريات أيب )١٩٣٦برلني (
بكر الرازي، وابن سينا، وابن خلدون يف علم االجتماع، ومبعاونة الدكتور بول 

: ، ومن مباحثه)دائرة املعارف اإلسالمية(مقالة عن أيب بكر الرازي : وسكرا
، ورواد مسلمون يف علم الطبيعة )١٩٣٧الثقافة اإلسالمية (الفلسفة اإلسالمية 

، وابن سينا وصاحب )١٩٣٨الشرقيات (، وطبعة أخبار احلالج )١٩٣٨أركيون (
، وفلسفة ابن سينا )١٩٥١جملة الدراسات اإلسالمية (رسالة الفصوص يف احلكمة 

، )١٩٥٢حمفوظات التاريخ العقائدي واألديب (املشرقية ومحلتها على البغداديني 
، )١٩٥٤املصدر السابق ( ابن سينا، وأيب بركات البغدادي ىوإدراك الذات لد

، )١٩٥٤جملة الدراسات اإلسالمية (وعالقة علم الكالم ألرسطو بالعقيدة اإلمساعيلية 
، وعقيدة املفكر حبسب بكر املوصلي )١٩٥٥أوريانس (وكلوس وعلم الكالم لرب

w، ونظرية دوران األرض يف عصر البريوين )١٩٥٦الدراسات الشرقية لليفي دالفيدا (
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٣٤٣ حرف الباء

حمفوظات (، ونص جمهول ألرسطو بترمجة عربية )١٩٥٦، ٢٤٤الة اآلسيوية (
 .)١٩٥٦ وبعد تصحيحه ١٩٥٦التاريخ العقائدي واألديب للعصر الوسيط 

، والقانون )١٩٦٠دراسات يف الفلسفة لناشرها برمجان (وأبو الربكات البغدادي 
 تاريخ -الدراسات اإلسالمية (ابن زرعة فليسوف مسيحي من بغداد : الطبيعي واتمع

، واخلزر )١٩٦١، ٥٢إيزيس (، وترمجة العلوم اليونانية إىل العربية )١٩٦٠وحضارة 
، ٥٥إيزيس (مصطلحات علم الفلك والبريوين ، و)١٩٦٢، ١٣الدراسات اليهودية (

، وابن )١٩٦٧دراسات يف التصوف والدين (، واليهودية واملسيحية واإلسالم )١٩٦٤
، واصطالح املتكلم )١٩٧١، ٣٤ و ١٩٧٠، ٣٢الدراسات اإلسالمية (خلدون 

ه  مبعاونة غري-، واجلراحة العربية وابن القف )١٩٧١، ١الدراسات اإلسرائيلية الشرقية (
 إحياء لذكرى -، وترمجة العلوم اليونانية إىل العربية )١٩٧١، ٥٥حمفوظات سودوف (

 .)١٩٧٢، ٢الدراسات اإلسرائيلية الشرقية (شترن 
  - pihanبيهان 

 .من موظفي املطبعة يف باريس
له عدة مؤلفات منها طرفة يف أنواع اخلطوط لدى العرب والفرس والترك : آثاره

المات األرقام املستعملة عند الشعوب الشرقية قدميها ، وشرح ع)١٨٥٦باريس (
املفردات الفرنسية من أصل عريب وفارسي : ، ويف الة اآلسيوية)١٨٦٠(وحديثها 
 ).١٨٦٠(، وحول الشعر العريب يف أفريقيا )١٨٤٧(وتركي 

  - .Bjyorkman، Wبيوركمان 
شرة معهد اللغات ، ويف ن)١٩٢٦اآلداب الشرقية (األدب العريب احلديث : آثاره

، )١٩٣١(، والتعليم يف الشرق احلديث )١٩٢٩(تاريخ اإلسالم : الشرقية بربلني
، )١٩٢٩اإلسالم (ديوان اإلنشاء : ، ويف غريها)٣٨ - ١٩٣٦(ومصر املعاصرة 

، ويف عامل )٤٠ - ١٩٣٥منوعات ماسبريو، (وعالقات مصر الدبلوماسية بأوربا 
، والتعليم يف العراق )١٩٤١(والتعليم يف سوريا ، )١٩٣٠(التعليم يف مصر : اإلسالم

 ١٩٥٠زكى وليدي أرمنجان  (٨٢ - ١٤٨١، وصالت مصر بتركيا عام )١٩٥٠(
 و ١٩٦٠، ٩ و١٩٥٦، ٥أوريانتاليا سويكانا (، وحول الدولة العثمانية )٥٥ -
w، وخمطوطات بامليكروفيلم يف أوبساال )١٩٦٢، ١٥ وأوريانس ١٩٦١، ١٠
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 حرف الباء٣٤٤

 .)١٩٧١، ٤١اإلسالم (
 .Bjornbo، A.A) ١٩١١ - ١٨٧٤. (أ.أبيورنبو، 
متهيد لنشر اجلداول الفلكية حملمد بن موسى اخلوارزمي، بشرح اريطي، : آثاره

ترمجة جرياردي كرميونا لرسالة الكندي يف اهلندسة بشروح ضافية : ومبعاونة فوجيل
 .)١٩١٢ليبزيج (

 .Bikornstahl، J.J) ١٧٧٩-١٧٣١. (ج.بيورنستال، ج
 وسويسرا وإيطاليالقى العربية يف جامعة أوبساله، مث فارق السويد إىل فرنسا ت

 وتويف يف سالنيك بعد ،وأملانيا وهولندا وإجنلترا وتركيا، ومسي أستاذاً يف جامعة لوند
 ومن مؤلفاته كتاب جليل يف ،يصائه مبكتبته اليت اقتناها يف الشرق ملكتبة أوبسالهإ

 .استخرجها من العربيةعشر كلمات اهللا، مع حواش 
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 حرف التاء٣٤٦ 

  Taddei، Maurizio تادي، موريشيو 
، وخترج يف األدب الكالسيكي من جامعتها، ٣/٣/١٩٣٦ولد يف روما بتاريخ 

وعني يف املتحف الوطين للفن الشرقي بروما، وأستاذاً لآلثار اهلندسية وتاريخ الفن يف 
 ).٦٩ – ١٩٦٨(املعهد اجلامعي الشرقي بنابويل 

علم : رة نقتصر منها على ما يدخل يف نطاق هذا الكتابعلمية منوعة واف: آثاره
ندونيسيا إوفن ) ٢موسوعة الفن العاملية جـ (الفلك وعلم التنجيم يف اإلسالم 

ونبذ من ) ١٩٦٢، ١٣شرق وغرب جـ (وأسطورة شيفا ) ٤حضارة الشرق جـ(
 ٣٨جملة الدراسات الشرقية، جـ(وخرساده ) ١٥اآلثار الكالسيكية جـ(حياة بوذا 

وتطور صورة بوذا، وآثار أفغانستان قبل اإلسالم وأفغانستان عام )  ١٩٦٤ -
وحول األيقونات ) ٦٨، ١٩٦٤، ١٧ - ١٥شرق وغرب (، وأفغانستان ١٩١٩

وكشاف بالفن ) ١٩٧٠(وآثار اهلند ) ١٩٦٩حوليات املعهد الشرقي بنابويل (
، ١٩٧١، ٢ جـالفن الشرقي يف إيطاليا (٧٠ - ١٩٦٨الشرقي احملفوظ يف إيطاليا 

 .)١٩٧٤(وحول بوذا ) ١٩٧٢(واهلند القدمية ) ٧٦ -١٩٧٣
   Tallgren -Tunlio  توليو-تاجلرين 
  تكرمي مينندث بيدال(األرقام العربية يف كتب الفونسو احلكيم : آثاره  
الدراسات ( ، وعلم الفلك اإلسباىن أللفونسو العاشر ومنوذجه العريب)١٩٢٥
 الرومانية من جدول النجوم لبطليموس -يف العربية وما تبقى ) ١٩٢٥ الشرقية

نشرة جممع التاريخ اإلسباين (، وكتابة على قصر احلمراء )١٩٢٨الدراسات الشرقية (
فنلندا وبلدان البلطيق الشمالية نقالً عن اإلدريسي  :تاجلرين.م.، ومبعاونة أ)١٩٢٩

: ، وله)١٩٣٠شرقية الدراسات ال( صفحة ١٥٤متناً وترمجة وخرائط ودراسة، يف 
، )١٩٣١املؤمتر اللغوي الدويل (الصور البيانية يف اللغتني الفنلندية والعربية وغريمها 

، واإلدريسي متناً وترمجة ودراسة، )١٩٣٤األندلس (وعلم الفلك أللفونسو احلكيم 
  صفحة١٣٨، وابن قزان يف )١٩٣٦الدراسات الشرقية، ( صفحة ٢٤٢يف 

 .)الدراسات الشرقية(
  .Tallgren A.M   م.أتاجلرين،
w -كتاب األلفاظ العربية، ونشر مبعاونة تاجلرين : مجع مبعاضدة تلكويست: آثاره
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 ٣٤٧ حرف التاء

فنلندا وبلدان البلطيق الشرقية نقالً عن نزهة املشتاق لإلدريسي متناً وترمجة، : توليو
 ).١٩٣٠الدراسات الشرقية( صفحة ١٥٤وخرائط ودراسة يف 

 .Tallon،P.M) ١٩٠٦ود عام املول(األب تالون 
 ).١٩٢٤(انضم إىل الرهبانية 

، ٤ - ٢٠مباحث (كتاب الرسائل، وثائق أرمنية من القرن اخلامس : آثاره
آثار ما قبل التاريخ يف سوريا : ، وله يف منوعات جامعة القديس يوسف)١٩٥٧
ل ، واملزارات والدلي)١٩٦٢، ٣٨(، ورسوم بيزنطية يف لبنان )١٩٥٨، ٣٥(ولبنان 

، ٤٤(، ومسلة بابلية يف عكار )١٩٦٧، ٤٣(الروماين للشوف وجنوب البقاع 
وآثار ) ١٩٦٤، ١٦نشرة متحف بريوت (وآثار ما قبل التاريخ يف املنجز ) ١٩٦٨

 .رومانية ورسوم زينة قدمية عند أطراف جبل أكروم
 .Tannery، P) ١٩٠٤ -١٨٤٨(تانريي 

وكان عاملا باليونانية، معنيا بعلم من أساتذة السوربون، وأعضاء جممع العلوم، 
 .الفلك عند العرب

، وترمجات )١٨٩٣باريس (مباحث عن الطوسي وتاريخ علم الفلك : آثاره
-٢٩٥، ص ٤املذكرات العلمية، جـ(سانتاال عن العربية يف الكيمياء وعلم الرمل 

٤١١.( 
   Tauer،F ).١٨٩٣املولود عام. (تاور، ف

إىل جانب الدراسات اإلسالمية ين اغ، وعخترج على دفوراك يف جامعة بر
كتب ريسكا . [باللغات العربية والفارسية والتركية، واختري أستاذاً للتاريخ الفارسي

 ].١٩٥٤ستون سنة لتاور يف احملفوظات الشرقية: عنه
نشر خمطوطات وافرة عن تاريخ آسيا، والسيما إيران، وترجم إىل التشيكية : آثاره

عن محلة  وصنف موجزاً يف تاريخ العرب، وآخر. وعلق عليهاقصة ألف ليلة وليلة 
، وله يف )١٩٣٤ كلية الفلسفة( بالفرنسية -السلطان سليمان األول على بلغراد 

) ١٩٣٠(بعض املخطوطات العربية يف مكتبات إستانبول : احملفوظات الشرقية
فات اجلغرافية ، واملصن)٦،١٩٣٤(والتعليق على ألف ليلة وليلة، وظفرنامة بالفارسية 

w، وإضافات على كتايب تاريخ محلة السلطان سليمان )١٩٣٤(يف مكتبات إستانبول 
w
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 حرف التاء٣٤٨ 

 ). ١٩٣٥(١٥٢١ األول على بلغراد عام
، وذيل جامع التواريخ )١٩٥٠(ونقد حتفة األلباب أليب عبيد املازين بتحقيق فران 

، )٢٤،١٩٥٦( ، وسليم أغا وأيا صوفيا)٥٥-٥٤-٥٣-١٩٥٢(لناشره البياين 
اخلرب عن البشر :، وىف غريها)٣٩،١٩٧١(وإضافات على مؤلفه ىف أدب فارس 

، واألقوال الفارسية عن قصة بناء أيا صوفيا )١٩٢٥ إسالميكا(للمقريزي 
األعمال (، ودراسة عن كتاب األوائل أليب هالل العسكري )١٩٥٤ بيزانسيون(

، واحلافظي )١٩٥٦ تكرمي ريبكا(، وسرية وآثار جان ريبكا )٩٠، ٢الشرقية، 
) ١٩٦٣منوعات هنري ماسه (، واحلافظي والتاريخ )١٩٥٧، ٢٤مؤمتر املستشرقني(

، ومظفر )١،١٩٦٠أعمال جامعة كارولينا(واألساطري العربية يف ألف ليلة وليلة 
 ).١٩٦٨بستان(، وألويز موزيل )٣٩،١٩٦٤اإلسالم(الدين 

 .Taeschner، Fr)١٩٦٧ – ١٨٩٦. (تايشنري، ف
ترمجة العلوم : ، ومن مباحثه يف اإلسالم)١٩٢٩ليبزيج (مري يف تركيا الع: آثاره
، والتصوف )١٩٣٥ و ١٩٣٢(، والكتابات األثرية يف سوريا )١٩٢٩(العربية 

، وكتاب الدين )١٩٣٢(الفن املسيحي اإلسالمي : ، ويف الشرق املسيحي)١٩٣٧(
غرافيني العرب مكتبة املؤرخني واجل(، مث ابن الوردي )١٩٣٤(والدولة للطربي 

، )١٩٣٢أركيون (كتابة العربية حبروف التينية : ، ومبعاونة غريه)١٩٢٩ملشيك 
، ومعجم الفن اإلسالمي )١٩٣٥، ١٩مؤمتر املستشرقني (كتابة األرقام العربية : وله

، )١٩٤٢(هوبريت جرمية : ، ويف الة الشرقية األملانية)١٩٣٨الفن اإلسالمي (
، ١٩٢٨: اآلداب الشرقية(، وعن الفتوة والفروسية )١٩٥٣(والدراسات اإلسالمية 

، وجملة ١٩٤١، وتكرمي جييس ١٩٣٣: ، والة الشرقية األملانية١٩٣٢: وإسالميكا
، وعن الدراسات العربية )٥٥ - ١٩٥٣ كلية العلوم االقتصادية جبامعة إستانبول 

والدراسات ، ١٩٥٢و: ١٩٤٤وثائق إسالمية غري منشورة : والسامية واإلسالمية
، )١٩٥٥، ٢٥(، واملؤمتر الدويل للسالالت البشرية ١٩٥٣الشرقية لبدرسني 

الة (، وإيليا جليب يف األناضول )١٩٥٧تكرمي كونيل (والكتابات يف تركيا 
 - ١٨٨٤، وترمجة رودولف تشودي )١٩٦٠، ٥٦النمسوية للدراسات الشرقية 

w .)١٩٦١، ١١١الة الشرقية األملانية  (١٩٦٠
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 ٣٤٩ حرف التاء

   - .Nijland، C ايالندت
 .من معهد الشرق األدىن يف ليدن وناشر املكتبة الشرقية

 ).١٩٧٥ليدن (ميخائيل نعيمة رائد النهضة األدبية العربية : آثاره
 .Trend، J.G-  ترند، ج

 أستاذاً لألسبانية يف جامعة يحباثة يف املوسيقى وتاريخ العرب يف األندلس، وقد مس
 .أكسفورد
 الفصل األول من كتاب تراث اإلسالم لسري توماس أرنولد، والفريد وضع: آثاره

 .)١٩٣١ ، أكسفورد١٩٢٤لندن (جيوم، وآربري عن أسبانيا والربتغال 
 .Tribs، F - تريبس، ف
 .)١٨٤٧بون (نشر البيان الواضح للجعفري، وهي رسالته يف الدكتوراه : آثاره

 .Tritton، A.S) ١٨٨١املولود عام (تريتون، أرثر ستانلى 
 وعلم يف مدرسة ،تعلم يف كلية مانسفلد والقديسة كاترين وأكسفورد وجوتنجن

) ١٩١١(وعني مساعد أستاذ العربيـة يف إدنربا . األصدقاء يف برمانا بلبنان
ومدرسة الدراسات الشرقية ) ١٩٢١(وأستاذاً يف عليكرة ) ١٩١٩(وجالسجـو 

ه جل اهتمامه إىل الفقه، وقضى وقد وج). ٤٧ - ٣٨ - ١٩٣١(واألفريقية بلندن 
بعض الوقت يف عدن، وطوف يف سوريا ولبنان حيث زار تدمر وآثار الزباء، وقرأ 
نقوشها اليونانية والسريانية والتدمرية، وطاف بقالع املسلمني والفرجنة يف احلروب 

وصعد يف جبال لبنان، وقد بلغ الستني، وحاور رهبان املوارنة يف قراءة . الصليبية
 األزهار واألشجار واألطيار بأمسائها يسريانية وترمجتها إىل العربية، وكان يسمال

 .العربية واألوربية، ويذكر ما اختص به لبنان منها
واخللفاء ورعاياهم من غري ) ١٩٢٥أكسفورد (أئمة الزيدية بصنعاء اليمن : آثاره

العربية األستاذ ، وقد نقله إىل ١٩٣٠أكسفورد (املسلمني، ولعله من أشهر مصنفاته 
وعلم الكالم ) ١٩٤٢لندن (وعلم نفسك العربية ) ١٩٤٩حسن حبشي، القاهرة 

ومواد يف التربية اإلسالمية ) ١٩٥٠(واإلسالم، إميان وشعائر ) ١٩٤٧(يف اإلسـالم 
برشلونة (ودين حممد ترمجة أسبانية، اجلزء الثالث يف تاريخ الديانات ) ١٩٥٧(

wاإلسالم ومحاية :  جملة اجلمعية امللكية اآلسيويةومن مباحثه يف) ١٩٦٣ و ١٩٦٠
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 حرف التاء٣٥٠ 

) ١٩٣٢( ومدرسة النابطة ) ١٩٢٨(ودار الرقيق ) ٣١و ٢٨ و ١٩٢٧(األديان 
احلملتان الصليبيتان األوىل والثانية، نقالً عن حوليات : ومبعاونة هاملتون جيب

) ١٩٣٤ ( األرواح والشياطني يف اجلزيرة العربية: وله) ١٩٣٣(سريانية غري منشورة 
وفهرس ) ١٩٤٢(والقانون اإلسالمـي ) ١٩٣٥ (ينوامللل والنحل للشهرستا

 نشرة يفو) ١٩٥١(املخطوطات الشرقية يف مكتبة معهد العلوم الطبيعية امللكي 
 مكان حرف النون من صيغ اللغات السامية : مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية

  والفقه اإلسالمي ) ٣٥ - ١٩٣٣(واحملفوظات اإلمساعيلية ) ٣٥ - ١٩٣٣(
ومالبـس احلداد يف ) ٤٧، ٤٥ و ٤٦ - ٤٤، و ٤٢، ٤٠ - ٣٩ - ١٩٣٧(

   ٤٢ – ١٩٤٠(ودراسات عن احلياة يف فجر اإلسالم ) ٣٩ - ١٩٣٧(اإلسالم 
وثورة الطبقات يف سوريا يف القرنني ) ٤٦ - ١٩٤٣(والسري وليم جونز ) ١٩٥٤و

 يفو) ١٩٥٢(واملعتزلة ) ١٩٥١(ة والشيع) ١٩٤٨(الرابع عشر واخلامس عشر 
ومدارس ) ٢٣ - ١٩٢٢ و ٢٢ - ١٩٢١(ثورة أئمة صنعاء : صحيفة تاريخ اهلند
   التقاليد الشعبية يف اإلسالم :  العامل اإلسالمييفو) ١٩٢٥(العرب يف التربية 

وىف صحيفة الفنون ) ١٩٥٣(والتربية اإلسالميـة يف العصر الوسيـط ) ١٩٥٠(
   والطرية يف اإلسالم ) ١٩٤٩(د الشعبية يف اللغة العربية الفصحى التقالي: الشعبية

واللغتان العربية والعربية ) ١٩٢٢تكرمي براون (النظم العريب : وىف غريها) ١٩٥٥(
مؤمتر املستشرقني (والدجال ) ٢٨ - ١٩٢٣صحيفة مجعية جالسجو الشرقية (

 .)١٩٣٠، ٥اهلندي، 
  - .Tresse، R  تريس،ر

 .ا ولبنان ردحا من الزمانأقام يف سوري
، وقضية )١٩٢٩جملة الدراسات اإلسالمية، باريس (الري يف غوطة دمشق : آثاره

-١٨٥٧، وتاريخ طريق بريوت دمشق )١٩٣٦الة األفريقية (العقيد تشرشل 
-١٨٣٠، وإقالة أول قنصل إلجنلترا يف دمشق )١٩٣٦اجلغرافيا، (١٩٨٢
، وعادات منطقة دمشق وأقواهلا عند )١٩٣٦جملة تاريخ أفريقيا الفرنسية (١٨٣٤

، واحلج السـوري إىل مدن )١٩٣٧جملة الدراسات اإلسالمية (تبدل الفصول 
wوتطـور مالبس نساء احلضر يف سوريا منذ  ،)١٩٣٧باريس (اإلسالم املقدسة 
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 ٣٥١ حرف التاء

جملة (١٧٨٩، وفرنسيو سوريا وثورة عام )١٩٣٩اجلغرافيا (القرن التاسع عشر 
 ).١٩٣٩رنسية تاريخ أفريقيا الف
 .Trimingham، J.S- سبنسر. ترمينجهام، ج

اإلسالم واحلبشة، وهو كتاب نفيس ال حيصره عنوانه وإمنا يتناول اتصال : آثاره
تاريخ احلبشة باإلسالم خالل قرون، اتصال جنس وجغرافيا وقبائل ومنظمات 

 وقع يف ومذاهب، حبيث ألقى أضواء جديدة على كثري من خفايامها وتفاعلهما، وقد
 ).١٩٥٢جامعة أكسفورد ( صفحة، خال خريطتني وذيل ٣٠٠

   .Zanella،P.G) ١٩١١املولود عام (األب تزانيال 
 . ، وخترج يف معاهدها، وعمل يف روما ونابويل)١٩٢٦(إيطايل انضم إىل الرهبانية 

) األصغرين(ذكريات حول األراضي املقدسة ممثلة يف األخوة : آثاره
 ).١٩٤٥ميالنو(
 .Tsereteli، A) ١٩٠٤املولود (ف . ج. ريتلي، آتس

  .رئيس قسم الدراسات السامية جبامعة تفليس، وعضو يف جمامع روسية وعربية
، ومنتخبات )١٩٣٥(تواريخ العرب املتعلقة جبغرافية جورجيا وتارخيها : آثاره

، )١٩٣٦حوليات املعهد الشرقي (، وتاريخ القوقاز )١٩٣٥(عربية ابتدائية 
، ومواد لدراسة اللهجات العربية يف آسيا الوسطى )١٩٣٧(اسات الشرقية والدر

املصدر السابق (، ووصف لغة عرب آسيا الوسطى )١٩٣٩حوليات املعهد الشرقي (
، )١٩٥١(، ومعجم عريب جورجي )١٩٤٩طشقند  (، واملنتخبات العربية )١٩٤١

الد األول نصوص يف :  عليهاةواللهجات العربية وقواعدها يف أواسط آسيا مع أمثل
لغة عرب خبارى وترمجتها، والثاين نصوص يف هلجة كشغدار وترمجتها، والثالث 

، )٥٦ - ١٩٥٤(قاموس للمجلدين، والرابع البحث يف لغة عرب آسيا الوسطى 
، ٤جملة امع العلمي بدمشق، اجلزء (والدراسات العربية يف االحتاد السوفييت 

املعهد (، وحول اللغة العربية )١٩٦١(األنطاكي ، ووصف رحلة مكاريوس )١٩٥٦
 .)١٩٧٠الشرقي 

 .Aenker، J. Th)١٨٨٤املتوىف عام . (ت. تسنكري، ج
w .من أساتذة ليبزيج، وأعضاء اجلمعية اآلسيوية الفرنسية
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 حرف التاء٣٥٢ 

أما . املكتبة الشرقية، وهو فهرس ذكر فيه عناوين الكتب باحلرف العريب: آثاره
ليبزيج (رنسية، وقد أمجع العلماء على اإلعجاب به وصفها وأمساء مؤلفيها فبالف

، واملقوالت )٦١-١٨٤٦ليبزيج (كتاب فهارس : ، واملكتبة الشرقية)١٨٤٠
، )١٨٤٦ليبزيج (ألرسطو عن حنني بن إسحق، مع النص اليوناىن، ومبقدمة التينية 

 - عريب -، ومعجم تركي )١٨٤٦ليبزيج (وكليات أرسطو إلسحق بن حنني 
، وطبعات وترمجة شذرات من كالم )٧٦ - ١٨٦٦ليبزيج (جملدين فارسي، يف 

، و ٤٥١، ١مكتبة الشرق ( الطبعات والترمجات القدمية للمعلقات السبع -العرب 
٤٣٦، ٢(. 

    - .Zinner، E   تسينر
) ١٩٣٥، ١أوزيريس (، وأزياج طليطلة )١٩٣١برلني (تاريخ علم الفلك : آثاره

 .)١٩٤٣(وعلم الفلك عند العرب 
 .Czaplicka، M.A  ا.-  تشابليكا، م
 وتاريخ آسيا الوسطى ،)١٩١٩أكسفورد (األتراك وآسيا الوسطى : آثاره

 ).١٩٢١مان (وشعوهبا 
  .Chaning، J  -   تشاننج، جون

لندن (نشر كتاب اجلدري واحلصبة ألىب بكر الرازي، مبقدمة التينية : آثاره
ومن ) ١٨٤٧لندن ( Greenhil -  مث ترمجها إىل اإلجنليزية جرينهل١٧٦٦

أكسفورد (كتاب التصريف ملن عجز عن التأليف للزهراوي القسم اخلاص باجلراحة 
١٧٧٨(. 

 .Schriecke، B.J)١٩٤٥ – ١٨٩٠. (ج.تشريكه، ب
 .تقلد وظيفة كبرية يف جاوة، مث عني أستاذاً ألصل الشعوب يف أمستردام

، ومباحث عن اإلسالم )١٩١٦(الصوفية يف جاوة، وهي رسالة دكتوراه : آثاره
 ).١٩١٦ – ١٩١٥اإلسالم (

 .TACHUDI، R ) ١٩٦٠-١٨٨٤(تشودي، رودولف 
  ولد يف جالريس، وعني أستاذاً للغات الشرقية يف هامبورج، وزوريخ مث يف بال 

w ).١٩٥٤ فيسبادن -بال (وقد صنفت لتكرميه جمموعة بامسه ) ١٩٢٢(
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 ٣٥٣ حرف التاء

 ].١٩٦١، ١١١ األملانية، ترمجته بقلم تايشنر، يف الة الشرقية[
-٦الد (وجملة اإلسالم  ،)٢٦-١٦الد(أسهم يف نشر املكتبة التركية : آثاره

الطرق الصوفية، وتطور احلكومة العثمانية القدمية، واإلسالم : ، وصنف كتباً يف)٩
، )١٩١٤ اإلسالم(ترمجة هرمان فامبريي : ، وله)١٩١٤هامبورج (واجلهاد 

تكرمي (، وسليمان األول وفردينان األول )١٩١٨اإلسالم (يز والسلطان عبد العز
 ).١٩٣٣احملفوظات املغربية، (، واإلسالم والصليبية )١٩٣٢باكوب، 

 churakov.M.V ) ١٨٩٣املولود عام . (ف.تشوراكوف، م
 .خترج يف الكلية الشرقية مبوسكو، وعد من كبار املؤرخني

وسلسلة ) ١٩٥٥علم الشعوب (ائر الرببر والعرب يف تاريخ شعوب اجلز: آثاره
دراسات يف تاريخ املغرب القدمي واحلديث، منها يف ااميع الفلسطينية، غزو العرب 

، واألغالبة حركة شيعية يف املغرب )١٩٦٠(، واملغرب عشية الفتنة )١٩٥٨(أفريقيا 
)١٩٦٥(. 

 .Csoma، S.K) ١٨٤٢-١٧٨٩(تشوما، شاندور كوروشي 
 والفارسية والعربية يف الكلية الربوتستانتية، وأمتها يف تعلم العربية والتركية

جوتنجني، ودرس اللغات الصقلبية يف جامعة زغرب، وخرج يف رحلة على األقدام 
، فزار تركيا وإيران وأفغانستان، مث )١٨١٩(حبثاً عن املوطن األصلي للمجرمني 

جماً إجنليزياً قضى سبعة أعوام يتعلم لغة التيبت يف معهد بوذي أصدر بعدها مع
يف رحلة جديدة ) ١٨٣٤( ما زال مرجعاً يف قيمته وطرافته ةبأربعني ألف كلمة تيبيتي

 ودفن يف مقابر اإلجنليز يف دار جيلنج، وقد كتب عنه سارتون يفإىل التيبت، فتو
  .)١٩٤٥، ١٩الفن واألدب اهلندي (، راولسون )١٩٢٩، ١٢إيزيس (

 .Ciasca، Card. A) ١٩٠٢ -١٨٣٥(الكردينال تشياسكا 
 بالدراسات العربية والقبطية والعربية، وساعد ينأحد أمناء املكتبة الفاتيكانية، ع

روما (على نشر مصنفاهتا كما نشر الطبعة العربية لكتاب اإلجنيل بترمجة التينية 
١٨٨٨(. 

 Ciasca، Raffaele   -   تشياسكا، رفابيل
، ٣٣الشرق احلديث، ( املعهد الشرقي مركز للعالقات اإليطالية العربية يف: آثاره w
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 حرف التاء٣٥٤ 

ومسامهة ) ١٩٥٣الكتاب األول (وثالثون عاماً على مسرح املعهد الشرقي ) ١٩٥٢
) ١٩٥٦، واملشرق ١٩٥٤، ٣٤الشرق احلديث، (إيطالية يف الدراسات العربية 

 ).١٩٥٦الدراسات الشرقية دالفيدا، (وليفي دالفيدا 
    - .Church، A.J   ج.تشريش، ا
 ).٩٩ – ١٨٩٠لندن (قرطاجنة اإلمرباطورية األفريقية  :آثاره

    - .Tallqvist،K  تلكويست،ك
ليدن (نشر اجلزء الرابع من املغرب يف أخبار املغرب البن سعيد املغريب : آثاره
كتاب : ، ومجع مبعاضدة تاجلرين)١١٢الة اآلشورية (، ودراسة عن والني )١٨٩٩

غة اإلسبان، وفيه وصف واف ألحوال العرب يف األلفاظ العربية املنتشرة يف ل
  .األندلس

 .Tegner، E  )١٩٢٨-١٨٤٣(تنيري 
خترج يف جامعة لوند، ومسي أستاذاً للغات السامية فيها، مث وكل إليه نقل الكتاب 

  .املقدس إىل السويدية
 .Toraev،B.A )  ١٩٢٠ -١٨٦٨. (أ. تواراييف، ب

 أستاذاً فيها للفارسية والتركية ، ومسي)١٨٩١(خترج يف جامعة بطرسربج 
والعربية واحلبشية القدمية، فواصل نشاط دورن، وعمل يف متاحف برلني ولندن 
وباريس وبعض املدن اإليطالية، وملا آب إىل روسيا أسس مركز الدراسات 
حلضارات سوريا القدمية وبالد الرافدين ومصر الفرعونية والقبطية وهو قسم الشرق 

 .)١٩١٢(وشكني للفنون اجلميلة يف موسكو  بمبتحفالقدمي 
 ].١٩٤٦ترمجة، بقلم بلياييف، يف كتاب حبوث الكلية الشرقية مبوسكو [

، )١٩٠٠(، ويف املشكلة احلية )١٨٩٨(اإلله توت : تعد باملئات أشهرها: آثاره
واألدب  ،)١٩٣٦، والطبعة الثالثة ١٢ -١٩١١(وتاريخ الشرق القدمي، يف جزأين 

 ).١٩٢٢بتروجراد (، ومصر القدمية )١٩٢٠موسكو ( املصري القدمي
 .Taoutel،P.Fr) ١٨٨٧املولود عام (األب توتل 

 ).١٩٠٦(ولد يف حلب، وانضم إىل الرهبانية 
، ٩٠٢املطبعة الكاثوليكية، نصوص ووثائق، (اإلسهام يف تاريخ حلب : آثاره w
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 ٣٥٥ حرف التاء

 .، وله مبعاونة غريه غريها)١٩٦٤ - ١٩٥٨، ٢٥، ١٩
 .Torrey، CB.C) ١٨٣٦املولود عام  (توراي، تشارلز

خترج يف جامعة بيل، وعني أستاذاً للغات السامية فيها، وعضواً يف امع 
 . وهو من أقطاب اللغة العربية وتاريخ العرب،األمريكي للعلوم والفنون

 ، والكتابة املصرية للملك جون وابوت )١٨٩٦(تاريخ عزرا بن حنميا : آثاره
، والقياس املتري يف حتديد أوقات الصالة )١٩١٠(دية لعزرا ، ودراسات نق)١٨٩٩(
، وكتاب فتوح )١٩١٦(، وموضوع وتاريخ الفصول )١٩١٤الدراسات اآلشورية (

 صفحة، على ٣٠٠مصر وأفريقيا واملغرب وأخبارها البن عبد احلكم املصري، يف 
ألمم يف حنو ورق صقيل تليها فهارس بأعالم والنساء والقبائل والعشائر واألماكن وا

 صفحة، مث تفسري وتوضيح عن كثري من األلفاظ باإلجنليزية يف بضع وثالثني ٧٠
 صفحة اشتملت على املصادر الصحيحة اليت ٣٠صفحة مع مقدمة ممتعة يف زهاء 

 ومن -١٩٢٠ليدن (رجع إليها يف تصحيح الكتاب، وتقدر بسبعني مصدراً 
صحيفة اجلمعية األمريكية (عنه ، ودراسة )١٩٢٢ نيوهيفن -مطبوعات جامعة بيل 

الصحيفة (، وتسمية والة مصر وكتاب القضاة للكندي )٢٠٩، ٢٠الشرقية 
ترمجة : ، وإشعيا الثاين)١٩٢٢ إسالميكا ١٩١٠األمريكية للغات واآلداب السامية، 

، واإلسرائيليات يف اإلسالم )١٩٣٠(، ونبوءة حزقيال والنبوة احلق )١٩٢٨(جديدة 
  ، ودراسات يف نقود دمنهور )١٩٣٦( وأناجيلنا املترمجة ،)١٩٣٣نيويورك (
مقدمة : ، وأدب األسفار احملرفة)١٩٤١(، ووثائق عن الكنيسة األوىل )١٩٣٧(

 .)١٩٤٥(موجزة 
الدراسات الشرقية لنولدكه (كتاب غلط الضعفاء البن بري : ومن مقاالته

، وعلي )١٩١١انية الة الشرقية األمل(، وكتاب فحولة الشعراء لألصمعي )١٩٠٦
صحيفة (، والدراسات الشرقية يف أمريكا )١٩١١جملة اجلمعية امللكية اآلسيوية (بابا 

، وكتاب )١٩٢٢تكرمي براون (، والقرآن الكرمي )١٩١٨اجلمعية األمريكية الشرقية 
هـ . ق٢٠٥، وورق بردي عريب من سنة )١٩٢٦إسالميكا (قضاة مصر للكندي 

العامل اإلسالمي، (، ومفردات القرآن )١٩٣٦ية الشرقية صحيفة اجلمعية األمريك(
، ١٥صحيفة اجلمعيات األمريكية الشرقية، (، وتاريخ األدب العريب )١٩٣٩ ،٢٩ w
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 حرف التاء٣٥٦ 

 ).١٩٤٨ذكرى جولد زيهر (، والقرآن )١٩٤٣
 .Thorbecke، H)١٨٩٠ – ١٨٣٧. (توربيكه، هـ

اهبا يف جامعيت ولد يف منهامي، وخترج على فاليشر، وعني أستاذاً للعربية وآد
 .وقد أوىل اللغة العربية وهلجاهتا احلديثة عناية خاصة اشتهر هبا. هايدلربج وهاله

نشر كتاب النحو العريب والسوري واملصري مليخائيل صباغ بعنوان الرسالة : آثاره
، ودرة الغواص للحريري )١٨٦٦جوتنجني (التامة يف كالم العامة بشرح الشريشي 

، وكتاب املالحن )١٨٧٥ليبزيج (يدة األعشى يف مدح النيب ، وقص)١٨٧١ليبزيج (
، واجلزء األول من شرح املفضليات البن األنباري مع )١٨٨٢هايدلربج (البن دريد 

 وقد أكملها - ١٨٨٥ليبزيج (شرح املرزوقي عن خمطوط برلني مع حواش باألملانية 
ن على نشر تاريخ ، وعاو)١٩٢١تشارلز ليال اإلجنليزي ونشرها برمتها، أكسفورد 

ت .لفردأ، وترجم نشيد األنشاد لسعديا، وساعد )١٩٠١ - ١٨٧٦ليدن (الطربي 
، وأشرف على رسالة الدكتوراه )١٨٦٧ليبزيج (يف درس معلقة عنترة ونشر قصته 

، ونشر زرستني قصيدتني من )١٨٨٩(اليت تقدم هبا ياكوب هاوس هري السويسري 
 .)٣١٩، ٢٦لة اآلشورية ا(ديوان سحيم من خملفات توربيكه 

  A.Turmeda ) ١٤٣٢-١٣٥٢(تورميدا 
ولد يف ميورقة، وتلقى علومه يف إيطاليا، وانضم إىل الرهبانية الفرنسيسكانية، 
 ىورحل إىل تونس حيث أسلم على يد السلطان أمحد بن أيب بكر احلفصي وتسم

 اليزال قربه داخل بن علي، واشتغل ترمجانا، مث واله السالطني املكوس  و بعبد اهللا
 .باب املنارة
  راء ابن حزم آا فيه على حتفة األريب يف الرد على أهل الصليب معتمد: آثاره

، والتعاليم الصاحلة وضعه )وقد رد على أسني بالثيوس(، )١٤٢٠(
) ١٤١٧(بالقطلونية،ورباعيات مملكة ميورقة، وكتاب النبوات، وجمادلة احلمار 

وان الصفا كتبه بالقطلونية، مث ترجم أربع مرات إىل مستندا فيه إىل رسائل إخ
 ).١٩١١، عام ٢٤جملد (الفرنسية، ومرة إىل األملانية  ونشر يف الة األسبانية 

 .Tornberg، K.J ) ١٨٧٧-١٨٠٧. (ج.تورنربج، ك
w، وجمازاً باألدب العريب )١٨٣٣(خترج يف جامعة لوند دكتوراً يف الفلسفة 
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 ٣٥٧ حرف التاء

وملا . حيث أتقن العربية على دي ساسي، طوال سنتني، مث قصد باريس )١٨٣٥(
رجع إىل السويد مسي أستاذاً للغات السامية يف جامعة لوند، وقد عرف باجلد والعمق 
والتنوع يف وفرة ما خلف من ترمجات ومنشورات ويف تصديه لنقد كبار األدباء 

  .العرب، وتعليق احلواشي على كتبهم، فعد من أعالم املستشرقني
جزءاً من كتاب حسن احملاضرة للسيوطي متناً : نشر مبعاضدة هندال: رهآثا

خريدة العجائب وفريدة الغرائب لسراج : ، ووحده)١٨٣٤أوبساله (وترمجة التينية 
وفتوح الفرنج لبالد املسلمني نقالً ) ١٨٣٥أوبساله (الدين الوردي يف مخسة أجزاء 

، واألنيس املطرب يف أخبار )١٨٤٠بساله، أو(عن ابن خلدون متناً وترمجة التينية 
، مث نقله إىل الالتينية، أوبساله ١٨٤٣أوبساله (املغرب البن أيب زرع الفارسي 

، ووضع فهرس املخطوطات العربية والفارسية والتركية يف جامعة أوبساله، )١٨٤٦
 خمطوطة، مع مسرد بعناوين الكتب، وأمساء ٥١٢ صفحة، وصف فيها ٣٥٤ويف 

 ) وقد أعاد سترستني طبعه باألملانية، وضع اجلزء الثاين له-١٨٤٩لوند  (مؤلفيها
، وفهرس املخطوطات الشرقية يف مكتبة لوند )٣٥-١٩٢٨جملة العامل الشرقي (
، وحقق تاريخ )١٨٧٤لوند (، ونقل القرآن إىل السويدية )٥٣-١٨٥٠لوند (

ومها الثالث عشر، والرابع ين، أا أحلقها بفهرس يف جز جملد١٢الكامل البن األثري يف 
  .)٨٤-٧٦-١٨٥١ليدن (عشر 
  Tournel – تورنل
ورسائل ) ١٨٣٦باريس (ترجم إىل الفرنسية منتخبات من العقد الفريد : آثاره

 ).٣٨ – ١٨٣٧(عن تاريخ العرب قبل اإلسالم 
  Torowski - Lendman،A  لندمان أبيبه-توروفسكى

 .خترجت من اجلامعة األمريكية ببريوت
حبث يف تاريخ األسطول اململوكي وتاريخ املدرسة يف اإلسالم، ثقافياً : ثارهاآ
 .وأثرياً

 .Thury، J) ١٩٠٦-١٨٦١(توري، يوجيف 
خترج يف جامعيت بودابشت وليبزيج، وترسم خطى فامبريي مبؤلفاته عن لغات 

w  .وسط آسيا واللهجات التركية
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 حرف التاء٣٥٨ 

، وأصل )١٨٩٦دابشت بو(أصل اريني ووطنهم القدمي وجوالهتم : آثاره
، وتعريف )١٩٠٤(، واألدب التركي يف آسيا الوسطى )١٨٩٨(الترانسلفانيني 

 ).١٩٠٦(باللغة التركية يف آسيا الوسطى 
 Torres Balbas، L)١٩٦٠ – ١٨٨٨(توريس بالباس، ل 

، وعني )١٩١٦(ولد يف مدريد، وخترج يف كلية الفن املعماري يف جامعتها 
 يف جامعة املعماري، وأستاذاً لتاريخ الفن )١٩٢٣(يف غرناطة مهندساً لقصر احلمراء 

 عضواً يف وانتخب، ومديراً ملتحف معهد بلنسية دي دون خوان، )١٩٣١(مدريد 
وعد خري خبري بتاريخ الفن  ،، ويف معهد آسني باالثيوس)١٩٥٤(جممع التاريخ 

مية يف إسبانيا األندلسي، وقد خص جملة األندلس بدراسات نفيسة عن اآلثار اإلسال
 . مقالة١٦٠بلغت 
 - ١٩٤٢حوليات معهد الدراسات الشرقية (املدن اإلسالمية يف إسبانيا : آثاره
الفن العريب يف إسبانيا يف عهد املوحدين ومملكة : ويف سلسلة الفن اإلسباين) ٤٧

الد (، والفن املعماري القوطي )١٩٤٩الد الرابع، برشلونة (غرناطة واملغاربة 
) ١٩٥٦الد السادس، مدريد (، والفن املعماري الروماين )١٩٥٢لسابع، برشلونة ا

، وخرائط مدن أمريكا اجلنوبية والفليبني يف )مدريد(مث قصر احلمراء وجنة العريف 
، ومسجد قرطبة وخرائب مدينة )١٩٥١مدريد (مكتبة أمريكا بإشبيلية، اجلزء األول 

 .)١٩٥٢مدريد (الزهراء 
موجز العمارة يف إسبانيا، : تراك مع سوفريا، وشياكا، وبيداجوروصنف باالش

فخص املدن اإلسالمية والضواحي واألحياء واملدافن يف العصر الوسيط بفصل نفيس 
 ).١٩٥٤مدريد (

، )١٩٣٥، ٣(الصالت الفنية بني مصر وبني املغرب املسلم : وله يف جملة األندلس
، ومقارنة بني بناء إحدى )١٩٥٢(تغال واحملراب املوحد يف كنيسة متروال بالرب

، والزخرفة )١٩٥٥(الكنائس وبني فن العمارة اإلسالمية القدمية، وال سيما يف تونس 
: ويف غريها. اإلسالمية  املدن اإلسبانيةب، وكتا)١٩٥٥(يف األندلس قبل اإلسالم 

هد ، ويف صحيفة املع)١٩٥٢حمفوظات الفن اإلسباين، (الفن املعماري يف أراغون 
w، وطابع املدن )١٩٥٣(العمارة اإلسبانية اإلسالمية : املصري للدراسات اإلسالمية
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 ٣٥٩ حرف التاء

 ).١٩٥٥الدراسات اإلسالمية (، وانتشارها )١٩٥٤(اإلسالمية 
 .Tullberg، O.F ) ١٨٥٢-١٨٠٢. (ف.تولربج، أو
 . السريانية، وأول من درس لغة اهلند القدمية يف السويديفمتضلع 

  Thomas d'Aquin ) ١٢٧٤-١٢٢٥(توما اإلكويين 
ولد يف قصر روسكاسيكا مبدينة إكويين من أسرة أملانية شريفة، وتعلم يف دير 

 حىت احتله فريدريك الثاين وطرد رهبانه ) ١٢٣٠(مونىت كاسيو للرهبان البندكتيني 
، وأعاد توما إىل قصر أبيه فالتحق جبامعة نابويل، وكان طالهبا مقبلني على )١٢٣٩(

خائيل سكوت بالالتينية لفلسفة ابن رشد وترمجتها بالعربية ليعقوب ترمجات مي
، وعلى شروح بطرس اإليرلندي  املتعصب ألرسطو، فتموج عقوهلم يلاألناضو

،   الرهبان الدومينيكينيعلى وتعرف توما ،باملؤثرات اليونانية والعربية والعربية
التعليم العايل يف أشهر وقرر االخنراط يف سلكهم النصرافهم إىل العلم و) ١٢٤٤(

العواصم، فخيب بقراره آمال أسرته يف رياسة دير مونيت كاسينو، فسجنته يف القصر 
يف طلب العلم ) ١٢٤٥(وملا أطلقت سراحه أرسله رؤسائه إىل باريس . سنة كاملة
وأعجب األستاذ بتلميذه فصحبه إىل دير كلوين وسهر على .  الكبريريفأخذه ألب

-١٢٥٢(إىل جامعة باريس للتدريس، فباشره فيها بتفسري الكتاب تعليمه، مث صرفه 
وصاحب كتاب ) ١١٥٩(، وشروح عن آراء املعلم اللومباردي أسقف باريس )٥٤

-١٢٥٤(جوامع الكلم الذي اختذته اجلامعة منوذجا حلل املسائل الفقهية والفلسفية 
خرين من خالف  على الرغم مما كان بينه وبني اآل-، فأمجع طالبه وزمالؤه )٥٦

وال سيما الرهبان الفرنسيسكانيني الذين كانوا يسلكون إىل معرفة اهللا طريق 
 إن احملاضرات كانت  على اإلعجاب به حىت-الصوفية، فصدمتهم فلسفته العقلية 
حرز لقب أستاذ أوقد .  وطالهبا على حماضراتهاتتوقف يف اجلامعة إلقبال أساتذهت

  .)١٢٥٦(الالهوت 
، وتوىل إلقاء احملاضرات يف مدرسة البالط البابوي )١٢٥٩( روما واستدعي إىل

 الكبري وهو يف ذروة النضج، ووليم دي ريزهاء عشر سنني  واجتمع هو وأستاذه ألب
مربيكا كبري املترمجني عن اليونانية، فطفق وليم يترجم أرسطو، وتوما يفسره على 

w  . بتصنيف أشهر مصنفاتهضوء ترمجاته وشروحه املنقولة من العربية، مث بدأ
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 حرف التاء٣٦٠ 

وملا تفشت الرشدية يف باريس، وكانت مشبوهة يف نظر الكنيسة استدعي ألرب 
فراح يناضل أبناء الكنيسة وقد  ،الكبري ملناهضتها، فاعتذر بصحته، وأوفد عنه توما

فيدافع عن أرسطو ال حبا به بل خشية من ابن : انقسموا إىل فريقني على جبهتني
 حىتقت نفسه هجمات زمالئه الرهبان الذين ال يأخذون بالعقل رشد، ويصد يف الو

). ، مث كرر حرماا مرارا١٢٧٠(انتصر على الرشدية انتصارا أدى إىل حترميها 
، ولكنه يللتنظيم جامعة نابو) ١٢٧٢(فعكف على التأليف، مث استدعاه دوق أندجو 

 حلضوره جممعها وفيما كان قاصدا ليون). ١٢٧٣(ما لبث أن انقطع عن التدريس 
 قضية من قضاياه الفلسفية خروجا ٢١٩، وقد عدت الكنيسة )١٢٧٤(وافاه أجله 
أكرب فالسفتها  وما  ، فأضحى)١٣٢٣(، مث أعلنت قداسته )١٢٧٧(على الدين 

 .زالت فلسفته أساس الدراسات الالهوتية الكاثوليكية اليوم
 ).٧٣-١٢٦٧(ة جملدات خالصة املذهب الكاثوليكي ضد الوثنيني يف أربع: آثاره

وتفاسري ملا بعد الطبيعة، ووحدة العقل، وأزلية العامل، وجمموعة الردود على 
وقد طبع من مصنفاته عشرة اآلف صفحة من القطع الكبري اعترف فيها . اخلوارج

وابن . سحق اإلسرائيليإصراحة باقتباسه عن ابن سينا  والغزايل، وابن رشد، و
يوحنا فهد  واملطران نعمة : ل بعضها إىل العربية اللبنانيون ونق،وابن ميمون جبريول،

 ). ١٩٠٨-١٨٨٧بريوت ( واملطران بولس عواد ناقل اخلالصة الالهوتية ،اهللا أبو كرم
  Thomas Hibernicus ) ١٢٦٩املتوىف يف عام ( توماس هيربنيكوس

عربية  درس يف باريس وسافر إىل جنويب إيطاليا حيث تعلم العربية والأيرلندي
  .وعلمها يف مدارس الرهبان

 .Thomas، B.S) ١٩٥٠ – ١٨٩٢(توماس، برترام سيدىن 
وعمل ) ١٩٠٨(والتحق باجليش . تعلم يف مدرسة الفرية مث تلقى دروساً خاصة

يف جيش العراق، ويف املكتب السياسي برئاسة السري أرنولد ويلسون، ومستشاراً 
 ومستشاراً مالياً لسلطنة مسقط ) ١٩٢٢(للحكومة العربية، ويف شرقي األردن 

 - ١٩٣٠(وكان أول من قطع الربع اخلايل وكشف عن أسراره اهولة ) ١٩٢٤(
wمث استعفى من خدمة احلكومة وانقطع إىل الدراسة والكتابة حىت عني مديراً ) ٣١
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 ٣٦١ حرف التاء

 .)١٩٤٤(ملركز الشرق األوسط للدراسات العربية 
وكان برستون قد ترجم ( احلريري ترمجة ست وعشرين مقامة من مقامات: آثاره

لندن (هتا اوهلجة قبيلة شيحوح، مع ترمجة ملفرد) ١٨٥٠املقامات إىل اإلجنليزية، لندن 
واجلزيرة العربية السعيدة ) ١٩٣١(واإلنذار والغزوات يف اجلزيرة العربية ) ١٩٣٠

والعرب، ضة وحضارة مث سقوط فانتعاش، ) ١٩٣٢لندن (والربع اخلايل ) ١٩٣٢(
صحيفة اجلغرافيا، (الربع اخلايل :  وله من املقاالت،)١٩٣٧( صفحة ٣٧٢ يف

صحيفة معهد علم السالالت امللكي (وقبائل جنوب اجلزيرة العربية ) ٣١ -١٩٢٩
) ١٩٣٠جملة اجلمعية امللكية اآلسيوية (ومن هلجات اجلزيرة العربية ) ٣٢ -١٩٢٩

 ).١٩٣٨ر امع الربيطاين، تقاري (١٩٣٧ إىل ١٧٤١وأسرة البوسعيد يف عمان من 
 Thomas، L.V -   ف. توماس، ل
) ١٩٥٢صحيفة الشرق األوسط (ازدهار اإلسالم يف تركيا حديثاً : آثاره

الطبعة (ولورانس يف اجلزيرة العربية ) ١٩٥٤العامل اإلسالمي (واإلسالم يف تركيا 
 ). صفحة٣١٧السادسة عشرة، يف 

 .Thomas، H.B  -   ب. توماس، هـ
 - ١٨٦١نبذة عن الفرقة السودانية يف مكسيكو من : يف صحيفة أوغندا: ارهآث

وبريد عريب مستوىل عليه يف ) ١٩٤٩(ورسالة بتوقيع أمني باشا ) ١٩٤٠ (١٨٦٧
وحممد بريي ) ١٩٥٤(وأمني باشا ) ١٩٤٩ (١٨٩٥جنوب شرقي بونيورو عام 

)١٩٦٠، ٢٤(. 
 .Thompson، O.H-هـ. تومبسون، و

  والدروز يف لبنان) ١٩٢٩( وشهيد يلاحلالج و:  اإلسالمييف العامل: آثاره
)١٩٣٠.( 

   - .Tompson، R.C  تومبسون، ر
جملة (وبابل احلديثة ) ١٩١٠صحيفة اجلغرافيا اإلسكتلندية (ما بني النهرين : آثاره

 ).١٩٢٣اجلمعية امللكية اآلسيوية 
 .Thomson، W ) ١٩٧٢ -١٨٧٦(تومسون، و 

wاجلرب واملقابلة أليب  يعقوب الدمشقي متناً وشرحاً : ونجي. مبعاونة ج: آثاره
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 حرف التاء٣٦٢ 

، وضة )١٩٣٣تكرمي ماكدونلد (اخلوارج : ، وله)١٩٣٠كامربدج ( باإلجنليزية
ذكرى (، وطابع الشيع يف اإلسالم )١٩٣٧صحيفة هارفادر الالهوتية (اإلسالم 

رآن، والنيب دراسات عن اإلسالم، والق:  وىف العامل اإلسالمي)١٩٤٨جولد زيهر 
و ٤٥و ٤٤و ٤٣و ١٩٤٢(واملسلمني، والتصوف، والشيع، واألشعري، والقدر 

 ).٤٩و ٤٦
 .Thomsen، P  تومسني، ب

األدب الفلسطيين، وفيه مراجع وثيقة تنشر بصورة دورية، وقد صدر منه : آثاره
، ويف جملة اجلمعية األملانية للدراسات )٣٨ -١٩٠٨ليبزيج (مخسة أجزاء 

مث ) ١٩١٩(، ومن تاريخ فلسطني )١٩١٢( الثقافة العربية يف فلسطني :الفلسطينية
 ).١٩٣٦اآلداب الشرقية (املكتبات العربية 
 .Thomsen، V  )١٩٢٧-١٨٤٢. (تومسني، ف

 ].١٩٢٧ترمجته بقلم شايدريف الة الشرقية األملانية، [
ا القدمية، يف  باللغة التركية، وقد عمل على ترقية دراساهتا مبا حله من كتاباهتينع

   ).١٩٢٤، والة الشرقية األملانية، ١٨-١٩١٣(جملة اجلمعية الفنلندية 
  -  .Thoumin، R تومن، ر

 .جغرايف وعضو املعهد الفرنسي يف دمشق
، )١٩٣٢باريس (طة ي لوحا وخر٣٥صفحة، و٣٩البيت الشامي، يف : آثاره

 عبادة القديسة تقال يف جبل :، ومن دراساته)١٩٣٦تور (واجلغرافية البشرية لسوريا 
: ، ويف نشرة الدراسات الشرقية)١٩٢٩منوعات املعهد الفرنسي بدمشق(القلمون 

 ، وتنظيم املياه وتوزيعها يف دمشق)١٩٣١(حياة النصارى واألكراد يف دمشق 
)١٩٣٤(. 

 .Tomiche، Nadaتوميش، ندى 
ا من أركان  ألسرة لبنانية كان عميده١٦/٤/١٩٢٣ولدت يف القاهرة بتاريخ 

حيث   ٦٠أسعد داغر: احلركات الوطنية والصحافة القومية وجامعة الدول العربية
تلقت تعليمها االبتدائي والثانوي يف مدرسة الليسيه الفرنسية، وملا خترجت يف جامعة 

wفازت مبنحة من احلكومة إلعداد ) ١٩٤٥ليسانس قسم األدب الفرنسي، (القاهرة 
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 ٣٦٣ حرف التاء

معة السوربون، وقد حصلت عليها باإلمجاع مع مرتبة جا رسالة دكتوراه دولة من
أجرجياسيون بالعربية من اجلامعة نفسها / ، مث على إجازة )١٩٥٠( جداً فةمّشر

)١٩٥٦.(  
ه فينيلون بباريس، ومديرة قسم النشر والتوثيق للشرق يوعينت أستاذة يف ليس

 .١٩٦٩األوسط يف إدارة التوثيق الفرنسي حىت عام 
ات يف املدرسة التطبيقية للدراسات العليا يف باريس القسم وكلفت حملاضر

وإدارة كراسات الشرق املعاصر ملنشورات معهد ) ١٩٦٨-١٩٥٨ (السادس
، ودعيت أستاذة )١٩٦٩-١٩٥٩(الدراسات اإلسالمية بباريس التابع للسوربون 

–١٩٦٣(، للعام اجلامعي وفصول الصيف يف جامعة كاليفورنيا بلوس أجنلوس
١٩٦٤ .(  

، وبعدها اختريت )١٩٧٢-١٩٦٩( سنني ٨وزاولت التعليم يف جامعة باريس 
  ). القسم العريب-السوربون اجلديدة  (٣جلامعة باريس 

وهي كأديبة تعىن بالعامل العريب أدباً وجمتمعاً وهلجات، وبأدبائه قدماء ومعاصرين، 
ازنتها بينهم على تنوع مذاهبهم، لتجلو للغرب عنهم صوراً دقيقة أمينة، ويف مو

وترمجتها هلم وعنهم، وقد لقيت عنايتها تلك تقدير اليونسكو واجلامعات ودور 
 .النشر اليت استزادهتا منها

جنيف (، ونابليون غري املنشور ومتنوعات )١٩٥٢باريس (نابليون أديباً : آثارها
 ، ورسالة دكتوراه الدولة وتتمتها يف وضع املرأة يف الشرق األوسط العريب)١٩٥٥

، وتنظيم التعليم يف البلدان العربية )١٩٥٥، باريس ٢٠٨٦التوثيق الفرنسي رقم (
دراسات البحر (، واملرأة يف مصر احلديثة )١٩٥٥، ٢١٠٦املرجع السابق رقم (

أوريان، (احلكومة جتاه املشكلة السكانية : وعن مصر) ١٩٥٧املتوسط، باريس 
ب العاملية الثانية ومشاكل اللغة ، وتطور الوحدة العربية بعد احلر)١٩٥٧باريس 
أرابيكا، (، وأمثال ومواويل من املنوفية )١٩٥٨التوثيق الفرنسي، باريس (العربية 
رسالة يف األخالق مع مدخل : ، وابن حزم)١٩٥٩كانون األول باريس /يناير

، ومئذنة جام واكتشاف )١٩٦١اليونسكو، باريس (وترمجة وتعليق ومعجم وذيل 
واللهجات ) ١٩٦١الة اآلسيوية  (١٣ إىل ١٢لقوريني من القرن عاصمة سالطني ا w
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 حرف التاء٣٦٤ 

الدراسات الشرقية لتكرمي ليفي (العربية يف مصر مواد لدراسة جغرافية اللهجات 
 الهاي -باريس (، واللهجة العربية بالقاهرة )١٩٦٢، باريس ٢بروفنسال جـ

ل عن تاريخ  فص-، واملرأة يف اإلسالم )١٩٦٧باريس (، ومصر احلديثة )١٩٦٤
، وأسهمت يف تأليف كتاب سفر األضداد )١٩٦٧باريس  (٣املرأة العاملي، جـ

لندن (نبذة عن طبقات اتمع يف مصر على عهد حممد علي : ، وهلا)١٩٦٨باريس (
صحيفة التاريخ (، ووضع النساء املصريات يف اجلمهورية العربية املتحدة )١٩٦٨

: ، واخلالفات الدولية)ليزية مث بالفرنسية وكالمها باإلجن- ١٩٦٨، ٣املعاصر، جـ
 رقم ١٨الة الفرنسية للعلوم السياسية، جـ( عدن -زاع على األرض ـمشكلة الن

دائرة معارف الثريا، جـ اللغة، باريس (، والوضع اللغوي يف مصر )١٩٦٨، ١٢
، )١٩٦٩  ، القاهرة٣احلوليات اإلسالمية، جـ(، ولغة صحافة القاهرة )١٩٦٨
 باريس -اليونسكو ( أشرفت هي عليه -رح العريب لفريق من املؤلفني واملس
، )١٩٦٩-١٩٥٩(منشورات منتظمة يف كراسات الشرق املعاصر : ، وهلا)١٩٦٩

دائرة املعارف (، ومصر )١٩٧٠منوعات مارسل كوهني، باريس (واملوال املصري 
وفيق احلكيم ، ومؤلف مسرحي مصري، ت)١٩٧١العاملية ويف الدليل األزرق هلاشيت 

 ١٩٦٧، وجنيب حمفوظ وازدهار القصة العربية بعد عام )١٩٧١جملة األدب املقارن (
، والقصة واألقصوصة يف مصر منذ )١٩٧٣ منوعات يل تورنو -جملة الغرب املسلم (

، ٢، جـ١٣أبل، مراسالت الشرق . منوعات إسالمية يف ذكرى أ (١٩٦٧
كراسات الدراسات ( األيام العسرية ، واألدب القصصي للرواد املصريني يف)١٩٧٥
الطبعة الثانية، (، ومصر احلديثة )١٩٧٦ جامعة السوربون اجلديدة، يناير -العربية 
واألدب العريب املترجم ) ١٩٧٦جملة أوليس، روما (، واألدب العريب )١٩٧٦باريس 

نية  أساطري وحقائق، وقد أحصت يف مقدمته املؤلفات العربية املترمجة إىل األملا-
، مث درست ١٩٦٨-١٩٤٨واإلجنليزية واألسبانية والفرنسية واإليطالية والربتغالية 

جربان خليل جربان، وحممود تيمور، وطه حسني، : يف القسم األول منه من األدباء
  .وتوفيق احلكيم

دار جوتنري، (طبيب صاحل، وجنيب حمفوظ، وحممود درويش : ويف القسم الثاين
w وعباس بن األحنف شاعر من ،حكايات شعبية مصرية، وأغان و)١٩٧٨باريس 
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 ٣٦٥ حرف التاء

، والقصة املصرية بعد عام )لكراسات الدراسات العربية( التاسع -القرن الثامن 
 ).١٥للحوليات اإلسالمية رقم  (١٩٧٧

 Tietze، Andress) ١٩١٤املولود عام (تيتسه، أندرياس 
 .أستاذ اللغة التركية يف جامعة فيينا

 .سات عن اللغة التركية وآداهباعدة كتب ودرا: آثاره
  - .Tytler، J تيتلر، ج
نشر الفصول األبقراطية يف األصول الطبية ملترمجها حنني بن إسحاق : آثاره

وأنيس املشرحني، مع ذيل باأللفاظ اإلجنليزية وترمجتها العربية، ) ١٨٣٢كلكتا (
 هوبر عن النبات. وكتب د) ١٨٣٦كلكتا ( Hooper وكان قد نشره هوبر

 ).١٩٣٨إيزيس (والعقاقري النافعة يف إيران والعراق 
 .Tychsen، O.G)١٨١٥ – ١٧٣٤(تيخسن، جوستاف 

 . وقد عاون على حل اخلط املسماري،أستاذ العربية يف روستوك
) ١٧٩٧روستوك ) (٦(نشر نبذة عن العقود يف أمور النقود للمقريزي: آثاره

ومن خري ) ١٨٠٠روستوك  (والبيان واإلعراب عما يف أرض مصر من األعراب
 ).٦٩ – ١٧٦٦(ساعات فراغ : مصنفاته

 Tikhomirov، M.N ) ١٨٩٣املولود عام . (ن. تيخومريوف، م
مصادر تاريخ االحتاد : عين باملصادر الشرقية، ومنها العربية، يف مؤلفه: آثاره

، واملغول )١٩٥٠علم الشعوب (تشوباشي وروسيا : وله) ١٩٤٠(السوفييت 
 ).١٩٥٥ملاركسي التاريخ ا(

 .Terrasse، H ) ١٩٧١-١٨٩٥(ترياس 
مث املعهد ، أحد أساتذة جامعة اجلزائر، مث مدير معهد الدراسات العليا بالرباط

  .الفرنسي يف مدريد
ومبعاونة هنري ) ١٩٢٣هسبرييس، (زخرف األبواب القدمية يف املغرب : آثاره
: وله) ٢٧- ٢٦ - ٢٥ - ١٩٢٤هسبرييس، (مساجد املوحدين وقالعهم : باسه

وأصل اجلواهر يف ) ١٩٢٨منوعات هنري باسه (جامع املوحدين الكبري يف إشبيلية 
wمنشورات معهد (والفن األسباين العريب ) ١٩٣٠هسبرييس (جنوب املغرب 
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 حرف التاء٣٦٦ 

واألثر األفريقي يف الفن األسباين ) ١٩٣٢الدراسات املغربية العليا، باريس، 
: ومبعاونة ماسلو) ١٩٣٣الة التونسية (ي عشر اإلسالمي يف القرنني العاشر واحلاد

األثر األفريقي يف املعمار : وله) ١٩٣٦الة األفريقية، (زل مريين يف فاس ـمن
واخلزف األسباين املغريب ) ١٩٣٧الة األفريقية، (اإلسالمي باملغرب قبل املوحدين 

شرقية، حوليات معهد الدراسات ال(وباب مريين يف فاس ) ١٩٣٧هسبرييس (
والصالت الفنية بني املغرب والربتغال من القرن اخلامس عشر إىل ) ٤٧-١٩٤٢

وحتول يف التاريخ اإلسالمي ) ١٩٤٥ سنيفال -منوعات لويس (القرن السابع عشر 
منوعات وليم مارسه، (وثالثة محامات مرينية يف املغرب ) ١٩٤٧هسبرييس، (

) ١٩٥٠ الكتابات واآلداب، تقارير مع(واكتشاف أثري يف املغرب ) ١٩٥٠
نشرة (وقالع أسبانيا املسلمة ) ١٩٥١منوعات هلفن، (ونتائج إحدى غزوات الرببر 

، ٣الدراسات اإلسالمية (، وفن إمرباطورية املرابطني )١٩٥٤جممع التاريخ، مدريد، 
١٩٥٥(.  
  - .Terrasse، M  ترياس، م

  ].يس ببار٧٥٠١٦ جادة فرميدانيل بويسون، رقم ٧: عنوانه[
وكنائس ) ١٩٦٧، ٨ متودا -هسبرييس (احلمرا وقصور اخللفاء حوهلا : آثاره

جملة العهد املصري (وحتصني األمويني قشتيلية ) ١٩٦٤، ٢ ٩األندلس (عرب أسبانيا 
٦٨-١٩٦٧، ١.( 

  - .Thery،P.G  األب تريي
مدينة من . ، وطليطلة)١٩٢٦، ٧املكتبة التوماوية،  (١٢١٠حول مرسوم : آثاره

  ).١٩٤٤وهران (املدن الكربى لنهضة العصر الوسيط 
 Teres Sadaba  ) ١٩١٥عام  املولود(ترييس سادابا 

، وعني أستاذاً )١٩٤٦(ولد يف قرية من أعمال نربة، وخترج يف جامعة مدريد 
 ).١٩٥٢(للعربية يف جامعة برشلونة، مث أستاذاً يف جامعة مدريد 

مدريد (دائق، وهى رسالته يف الدكتوراه ابن فرج اجلياىن وكتابه احل: آثاره
يف كتاب إسالميات لألب بارخيا اليسوعي، مدريد (واألدب األندلسي ) ١٩٤٦
wكتاب ديو سقوريدس متناً وترمجة إسبانية : ، ونشر مبعاونة دوبلر)٥٤ - ١٩٥٢
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 ٣٦٧ حرف التاء

، )٥٧ - ١٩٥٦األندلس (األسر العريقة العربية يف األندلس : ، وله)١٩٥٦تطوان (
ت وافرة يف جمالت علمية منوعة، ويشترك يف وضع املعجم اإلسباين العريب ومقاال

 .للمعهد اإلسباين العريب
 Tiesenhausen، W.Bon ) ١٩٠٢ - ١٨٢٥(البارون تييزناوزن 

 .واختص بتاريخ قوم الذهب) ١٨٤٨(خترج يف جامعة بطرسربج 
) ١٨٥٩بطرسربج (ة نشر من تاريخ ابن خلدون أخبار الصقليني متناً وترمج: آثاره
 مع ميد نيكوف بكتاب العرب لدراسة شعوب الفولغا وأواسط آسيا وتاريخ سوريا ينوع

 وكما ترجم صفحات، من ابن خلدون إىل الروسية، وله مصنفات يف علم ،وفلسطني
، ونقود اخلالفة )١٨٥٥بطرسربج (نقود السامانيني : النقود اإلسالمي أشهرها كتابان

 .)١٨٨٤بطرسربج (تاريخ قوم الذهب : كتاب بعنوان، و)١٨٧٣بطرسربج (
   .Testa،P.Em ) ١٩٢٣املولود عام (األب تيستا  

إيطايل حاصل على الدكتوراه بعلوم الكتاب املقدس والالهوت، وقد التحق 
سفر التكوين (، وهو متخصص باللغة والعلوم العربية والعهد القدمي )١٩٥٧(باملعهد 

 ).بنوع خاص
، والناصرة يف عهد اليهود املنتصرين )١٩٦٢(ز عند اليهود املنتصرين الرمو: آثاره

)١٩٦٩(.  
  .Till، W   -   تيل

وورق ) ١٩٢٦الة الشرقية النمسوية (اللغة العربية واللغات السامية : آثاره
 ).١٩٥١برلني (وعقاقري قبطية ) ١٩٣٥الشرقيات (الربدي يف مكتبة فيينا الوطنية 

  .Telegdi، Zs )١٩٠٩املولود عام  (تيلجدي، سيجمند
تعلم اللغات الشرقية يف جامعات بودابشت وبرسالو وباريس، وعني أستاذاً للغة 
الفارسية وآداهبا يف جامعة بودابشت، وأنشأ سلسلة دراسات يف الة اآلسيوية عن 

  .األدب الفارسي واملقارنة بني اللغات الشرقية
، واألفعال )٣٨-١٩٣٥احملفوظات (لعربية القواعد التركية باللغة ا: آثاره

، وتاريخ قواعد اللغة الفارسية )٥١-١٩٥٠األعمال الشرقية (التركية بالفارسية 
w ).١٩٥٥امع اللغوي (
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 حرف الثاء٣٧٠ 

 .Thacker، Th. W )١٩١١املولود عام . (و. ثاكر، ث
 وعني معيداً للغـات السامية يف جامعة. تعلم يف جامعيت أكسفورد وبرلني

والتحق ) ٤٠ - ٣٨(وحماضراً للعربية يف جامعة درهام ) ٣٨ - ١٩٣٧(بنجـور 
 - ٤٥(هام وعني أستاذاً للغات الشرقية يف جامعة در) ٤٥ - ٤٠(بوزارة اخلارجية 

) ١٩٥١(وأستاذاً للفقه السامي ومديراً ملدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية ) ٥١
الدراسات العربية والسامية ( يف اللغتني السامية واملصرية ـومن دراساته الفصل ب

١٩٦٣.( 
 .Zozaya Sable Hansen، J  هانسن -ثوثايا ستابيل 

، وحصل على الليسانس من ١٦/٨/١٩٣٩ولد يف بوغوتا بكولومبيا بتاريخ 
، مث حصل على املاجستري عن )١٩٦٥) (حالياً كومبلوتنس(جامعة مدريد املركزية 

 يف أواخر العصر الروماين والقبطي البيزنطي يالشمعدان الربونز: رسالة بعنوان
والعريب يف إسبانيا، مث على الدكتوراه يف مرحلة التجميع وحتليل املواد عن رسالة 

 .يف إسبانيا) الفتحات(بولوجيا وتاريخ القناديل العربية ذوات املئزاب تي: عنواا
 وهو اآلن ،وعمل مدرساً مساعداً ملا قبل التاريخ وتاريخ إسبانيا يف جامعة مدريد

رئيس قسم حمافظي اآلثار يف العصر الوسيط، والفن الزخريف يف املتحف القومي 
 .لآلثار مبدريد

، )١٩٦٤مدريد (عة النوبية للشيخ داود مبصر  القل-اخلزف الزجاجي : آثاره
 - القرية املسيحية جبزيرة أبو أناريت بالشالل الثاين من النيل -واخلزف الصيين 

آثار العصر (، والفن اإلسباين وأوربا يف العصر الوسيط )١٩٦٥مدريد (السودان 
 ،)١٩٦٧حمفوظات الفن اإلسباين (، وحول التيبولوجيا والتاريخ )١٣الوسيط 

نشرة اجلمعية اإلسبانية للمستشرقني ( معلومات جديدة -وجتارة األندلس مع الشرق 
، وعروق العصر )١٩٧٠لندن (، واخلزف الصيين يف إسبانيا إبان اخلالفة )١٩٦٩، ٥

، وعروق )١٩٧٥، ١٩٧١) (مدينة إسبانية(الوسيط يف املتحف اإلقليمي بسوريا 
، واملوحدون يف البحرية )١٩٧٢مدريد (ار جبزر البلي) املالوتكس(العصر الوسيط من 

، وحول قصر احلمراء )١٩٧٥مدريد (، ومقر بين أمية يف صحراء األردن )١٩٧٢(
w هذا خال ما اشترك يف تصنيفه ،إخل) تكرمي األب بارخيا(، وكتابات عربية )١٩٧٦(
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 ٣٧١ حرف الثاء

 .وغريه من علماء اآلثار
 .Horndike، L   ثورندايك، ل

) ١٩٤٥ و ١٩٢٧سبيكواوم (لعصر الوسيط السحر يف خمطوطات ا: آثاره
العلم السحري، وهو مصنف مرجع للمخطوطات الالتينية، باإلجنليزية  وتاريخ

 حىت القرن الثالث عشر، يف جزأين التجرييبوتاريخ العلم السحري والعلم ) ١٩٢٩(
والكيميا العربية ) ١٩٤٠إيزيس، (واألرقام العربية يف خمطوط بال ) ١٩٣٣لندن (
  .١٩٥٩، ٣٤سبيكولوم (ويوحنا الشقويب ) ١٩٥٤ إيزيس(

 Celia Tellez Martinez ثيليا تيليث مارتينيث 
 إسبانيا بتاريخ - كونيكا -ولدت يف البااليت دي الس نوجيداس 

من كلية اآلداب والفلسفة ) ١٩٦٨/٦٩(، وحصلت على الليسانس ١٧/٦/١٩٤٣
دراسة مقارنة بني : الة بعنوانيف جامعة كومبلوتنس مبدريد، وعلى املاجستري عن رس

، والقسم الثاين باللغات الشرقية )بقسم التربية(رسالة حي بن يقظان وتدبري املتوحد 
مفردات باللغة العربية يف علم النفس والتربية، وتعد اآلن رسالة الدكتواره : بعنوان
 مستوى الطموح والشخصية والدوافع لدى الطلبة العرب املهاجرين إىل: بعنوان
 .إسبانيا

ومدرسة مساعدة ، )لسنة دراسية(وعملت مساعدة للدروس العملية فمدرسة 
 مث مدرسة بوظيفة خاصة ،متعاقدة يف قسم اللغة العربية يف جامعة كوميلوتنس مبدريد

يف قسم علم النفس فيها، وتعمل اآلن مدرسة خاصة متعاقدة بقسم علم النفس 
معة كومبلوتنس مبدريد، ورئيسة لقسم جبا" أركوس دخلالون"باملدرسة اجلامعية 

 .املراكز باملعهد اإلسباين العريب للثقافة
 ماريا خيسوس -نصوص عربية، باالشتراك مع كارمن رويت : آثارها

 - ثيليا تيليث بقسم اللغة العربية جبامعة أوتونوما مبدريد، ومفردات عربية -فيجويرا 
 .عة أوتونوما مبدريد باالشتراك مع الثالثي السابق جلام-إسبانية 
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 حرف اجليم٣٧٤ 

 .Gabriel، A) ١٩٧٢-١٨٨٣(جابرييل 
  .]١٩٧٣، ٤١ترمجته يف جملة الدراسات اإلسالمية [

أستاذ يف معهد فرنسا، وعضو جممع الكتابات واآلداب، ومدير معهد اآلثار يف 
  .القسطنطينية
واملباين التركية يف ) ١٩٢٦سرييا، (ومساجد القسطنطينية . قصر احلرية: آثاره

) ١٩٣٤-١٩٣١باريس ( جزأين يشتمالن على معلومات جديدة األناضول، يف
وبروسة، يف ثالثة أجزاء ) ١٩٤٠باريس (ورحلة أثرية إىل تركيا الشرقية، يف جزأين 

والترمجة ) ١٩٢٢(عبادة الكهوف يف املغرب : ويف الة اآلسيوية) ١٩٥٩باريس (
  ).١٩٤٨(التركية لدائرة املعارف اإلسالمية 

 .Gabrieli، Giuseppe) ١٩٤٢-١٨٧٢(ييب، جابرييلي، جوز
أمني مكتبة جممع لنشاي، وقف نشاطه على تاريخ الدراسات الشرقية يف إيطاليا، 

  .وصالا بالشرق، والبحوث العربية اإلسالمية، وتراجم العرب وتارخيهم وأدم
جمموعة املخطوطات الشرقية اليت وهبها األمري كايتاين جممع لنشاي : آثاره

وترتيب خمطوطات ) ١٩١٢لنشاي (ومصنفات قسطا بن لوقا ) ١٩١١اي لنش(
وفهرس تراجم ) ١٥ - ١٤ - ١٣ - ١٩١٢لنشايا (الوايف بالوفيات للصفدي 

ومعجم األعالم ) ١٦ - ١٩١٣لنشاي (كتاب الوايف بالوفيات للصفدي، يف جزأين 
 )١٩١٥روما (أين العربية اإلسالمية باالشتراك مع األمري كايتاين ومل يتم منه غري جز

وفهرس املطبوعات اإلسالمية ضمنه ااميع الشرقية واالت واملكتبات العامة 
والدوائر العلمية واملصنفات األدبية وفهارس املخطوطات يف الشرق والغرب ورتبه 
على أمساء املدن، وبتطبيق التاريخ اإلسالمي على التاريخ املسيحي، وأمساء أعالم 

اآلثار والفنون واملسكوكات، مع فهارس ومسارد وجداول جامعة املستشرقني وذكر 
وإحصاء ) ١٧ -١٦ ١٩١٥روما ( صفحة ٤٩١وافية، فوقع يف جزأين من 

وفهرس ) ٢٥-١٩٢٤، ١جملة طرابلس، (املخطوطات الشرقية يف املكتبات اإليطالية 
اتيكان وجمموعة املخطوطات الشرقية يف الف) ١٩٢٤روما (الكتب العربية يف إيطاليا 

وسجل ) ١٩٣٠ فلورنسا(وخمطوطات وخرائط شرقية يف مكتبات إيطاليا ) ١٩٣٠(
) ١٩٣٣بريوت  (١٩٣٠ إىل ١٩١٩مؤلفات الشرق األوسط يف عهد االنتداب من  w
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 ٣٧٥ حرف اجليم

وسجل مؤلفات ) ١٩٤٤، ٧جممع التوراة (ووثائق شرقية للفهارس واحملفوظات 
ومبعاونة ) ١٩٣٥ا روم (١٩٣٤ إىل ١٩١٢الدراسات الشرقية يف إيطاليا من 

وله ) ١٩٣٥(املخطوطات الفارسية للفردوسي يف إيطاليا : فرانشيسكو جابرييلي
روما (والقاضي والتشريع يف اإلسالم ) ١٨٩٩فلورنسا (اخلنساء : خال الفهارس

وقيمة دراسة العربية ) ١٩١٣روما (والعربية الفصحى، قواعد ومطالعة ) ١٩١٣
تارخيياواألصل الشرقي ) ١٩١٩روما ( وسرية ابن هشام )١٩١٦روما  ( ولغويا

ودانيت واإلسالم، ) ١٩٢١بولونيا (ودانيت والشرق ) ١٩١٩روما (للكوميديا اإلهلية 
والدراسات الشرقية يف إيطاليا ) ١٩٢٣الة الفلسفية (يف الرد على أسني بالثيوس 

ومؤسسة ) ١٩٢٦، ١٨جملة الفهارس (ولنشاي والدراسات الشرقية ) ١٩٢٢روما (
والقديس فرنسيس وسلطان مصر ) ١٩٢٦لنشاي (كايتاين للدراسات اإلسالمية 

واللغات ) ١٩٣١(والدراسات الشرقية ورجال الدين ) ١٩٢٦الشرق احلديث (
جملة الدراسات الشرقية (وتاريخ ابن خلدون ) ١٩٣٤باري (الشرقية يف إيطاليا 

ابن : يف العلوم العربية عنو) املصر السابق(وموجز يف األدب العريب ) ٢٥-١٩٢٣
وقائمة مصنفات ) ٢٤-١٩٢٣حمفوظات تاريخ العلم (سينا وامليمونيني، وابن رشد 

) ١٩٢٤إيزيس (وحنني بن إسحاق وعلي بن رضوان ) ١٩٢٣ركيون أ(ابن سينا 
أما دراسته عن اآلثار املصرية ) ٢٥-١٩٢٤ بروكسل -روما(وفخر الدين الرازي 

  .فأصيلة ووافرة
  Gabrieli، Francesco) ١٩٠٤املولود عام( ،فرانشيسكوجابرييلي

كبري أساتذة اللغة العربية وآداا يف جامعة روما، برز يف دراسة الشعر العريب من 
، ويف دقة ترمجاته، يخر تطوراته احلديثة، ويف حتقيق التاريخ اإلسالمآني حىت ياجلاهل

مث يف غريه من ) ١٩٤٨(مشق وقد انتخب عضوا مراسال يف امع العلمي العريب بد
 .اامع واجلمعيات العلمية

) ٢٨ -١٩٢٦، ١١جملة الدراسات الشرقية، (كتاب أخالق امللوك : ثارهآو
والوثائق ) ٢٨ -١٩٢٦، ١١(وخلف هارون الرشيد واحلرب بني األمني واملأمون 

وجامعة القديس يوسف يف ) ١٩٢٧لنشاي (املتعلقة خبالفة األمني، عن الطربي 
wوالتفسري الشرقي اجلديد ) ١٩٢٨(ة إسالمية يإهلوكوميديا ) ١٩٢٨روما (وت بري
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 حرف اجليم٣٧٦ 

والشيعة يف ) ١٩٢٩(وتاريخ املسلمني للحروب الصليبية ) ١٩٢٩(لرسالة الغفران 
) ١٩٢٩(وترمجة رسالة الشعر ألرسطو بالعربية ) ١٩٢٩ليبزيج (عهد املأمون 

جملة الدراسات (ا، وابن رشد والشعر العريب وتأثره بنظرية أرسطو وشرحي ابن سين
) ١٩٣٠(وعمر اخليام ) ١٩٣٠(والعصبية لدى ابن خلدون ) ١٩٣٠، ١٢الشرقية، 

ورسالة يف احلب ) ١٩٣٢(ورسالة فارسية يف تاريخ األديان ) ١٩٣٢(ابن املقفع و
جملة الدراسات الشرقية (وديوان الوليد بن يزيد ) ١٩٣٣ - ١٢الثقافة (املغريب 
لته عنها جملة امع العلمي العريب بدمشق ونشرته يف جزأيها ، مث نق٣٥ - ١٩٣٤
) ١٩٣٤باري (وترمجة حممد الندراي ) ١٩٣٧، من الد اخلامس عشر ١،٢

) ١٩٣٥اإلسكندرية (وخالفة هشام بن عبد امللك ) ١٩٣٥(وأصالة المية العرب 
الفارسية املخطوطات :  ومبعاونة جزوييب جابرييلي.)١٩٣٥(واملدخل إىل الفردوسي 

سرية حسن البصري من تذكرة األولياء البن : وله) ١٩٣٥(سي يف إيطاليا وللفرد
جملة الدراسات الشرقية (والشنفرى صعلوك الصحراء ) ٩األحباث الدينية (العطار 
 ١٩٢٥، وسبق أن كتب عنه عدة دراسات ١٩٣٦(والعيد األلفي للمتنيب ) ١٩٣٥

ومجيل ) ٢جملة اجلمعية اآلسيوية جملد ، مث أردفها ببحث يف ٢٨ - ٢٧ - ١٩٢٦ -
) ١٩٣٧، ١جملة الدراسات الشرقية، (العذري، دراسة نقدية وخمتارات من شعره 

وبشار بن ) ١٩٣٩(وشرح مجيل ) ١٩٣٧جملة امع العلمي العريب، (وديوان مجيل 
لنشاي (وثورة املهالبة يف العراق ) ١٩٣٧نشرة معهد الدراسات الشرقية (برد 

وشعر ) ١٩٣٩، ١٩الشرق احلديث، (يار األدب العريب املعاصر وصوره وت) ١٩٣٨
والفرج بعد الشدة ) ١٩٤١ميالنو (وكتاب مصر ) ١٩٤٠(عبيد بن األبرص 

وشعر اخلوارج يف عهد األمويني ) ٤٤ - ١٩، ١٦جملة الدراسات الشرقية (للتنوخي 
د، ترمجة ورحلة السندبا) ١٩٤٢(وأصل اخلوارج ) ١٩٤٢، ٢٠املصدر السابق، (

) ٩٣الة الشرقية األملانية، (وكُثري عزة الشاعر والراوية ) ١٩٤٣فلورنسا (وتعليقاً 
وظلمات وأشعة ملي زيادة، متناً ) ١٩٤٤(ثر ألف ليلة وليلة يف الثقافة األوربية أو

ومثل ) ١٩٤٥روما (وقصة عالء الدين والفانوس السحري ) ١٩٤٥روما (وترمجة 
وتأبط شرا، والشنفرى، وخلف ) ١٩٤٦(يب املعاصر وشكلها سياسة العامل العر

روما (النصرانية واإلسالم : ومبعاونة التورى، وروسي، ومورينو) ١٩٤٦(األمحر  w
w
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 ٣٧٧ حرف اجليم

والوراثة التقليدية يف العصر ) ١٩٤٧نابويل (تاريخ وحضارة اإلسالم : وله) ١٩٤٧
 ىوأشرف عل) ١٩٤٩( طوق احلمامة هبن حزم وكتاباو) ١٩٤٩(الوسيط اإلسالمي 

 صفحة، والثاين ٧٣٠اجلزء األول يف : أول ترمجة حرفية باإليطالية أللف ليلة وليلة
وعرب صقلية ) ١٩٤٩تورينو  (٧٨٧، والرابع يف ٦٥٨، والثالث يف ٧٥٨يف 

 ١٩٤٠ودراسة التاريخ اإلسالمي من ) ١٩٥٥، ١٥جملة األندلس، (وعرب أسبانيا 
ميالنو (وتاريخ األدب العريب ) ١٩٥٠ نابويل جملة التاريخ اإليطايل، (١٩٥٠إىل 

وفردريك ) ١٩٥٢روما (وخمتصر النواميس للفارايب ) ١٩٥٦، والطبعة الثانية ١٩٥١
) ١٩٥٨، ٢٤، وديوجني ١٩٥٢جملة التاريخ، جملدا عام (الثاين والثقافة اإلسالمية 

 الشرق(وأبو نواس العباسي ) ١٩٥٢، ٣٢الشرق احلديث، (وقصص حممود تيمور 
وتاريخ ) ١٩٥٣، ١جملة املشرق، روما (وروح األدب العريب ) ١٩٥٣احلديث، 

والوحدة ) ١٩٥٤ميالنو (وعامل اإلسالم ) ١٩٥٣، ١املشرق،(وثقافة صقلية العربية 
جمموعة (والعرجي الشاعر األموي ) ١٩٥٥شيكاغو (والتعدد يف احلضارة اإلسالمية 

، ١٩٥٦تورينو (ة العربية اإلسالمية ومظهر احلضار) ١٩٥٦، روما ١تكرمي دالفيدا، 
والتاريخ احلديث للشعوب ) ١٩٦٤وقد ترمجه األستاذ حممد حسن خالف، القاهرة 

واألدب ) ١٩٥٧فلورنسا (والعرب ) ١٩٥٥، ٥املؤمتر الدويل لعلم التاريخ، (العربية 
تورينو (ومؤرخو العرب للحمالت الصليبية ) ١٩٥٧حضارة الشرق (العريب 
ومبعاونة فرجينيا ) ١٩٥٨، عام ٥جملة املشرق،( العريب املعاصر واألدب) ١٩٥٧
سياسة النورمان : وله) ١٩٥٨ميالنو (أروع الصفحات يف األدب العريب : فاكو

وحممد واإلسالم ) ١٩٥٩روما (واتمع البدوي القدمي ) ١٩٥٨(العربية يف صقلية 
 وأثرها ١٩٥٢متوز  /  من يوليو٢٣وصحوة العرب، تناول فيه ثورة ) تاريخ العامل(
وابن حوقل ) ١٩٦١نضج اإلسالم (والزندقة يف العصر العباسي ) ١٩٦١لندن (

وقبيلة عربية وحكومة إسالمية ) ١٩٦١، ٣٦جملة الدراسات الشرقية (وعرب صقلية 
وترمجة رحالت ) ١٩٦١حلقة علم االجتماع اإلسالمي (يف شعر العصر األموي 
يف كتاب (لزندقة خالل العصر العباسي األول وا) ١٩٦٢(ابن بطوطة باإليطالية 

حلقة (والقبيلة والدولة يف الشعر األموي ) ١٩٦٢تطور العقيدة اإلسالمية، باريس 
wواالحتفال مبرور ألف عام على بغداد ) ١٩٦٢علم االجتماع اإلسالمي، بروكسل 

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 حرف اجليم٣٧٨ 

 مؤرخو الشرق األوسط لناشريه برنارد(واملؤرخون الصليبيون ) ١٩٦٢، ٩الشرق (
واألب العريب املعاصر ) ١٩٦٢بستان (والشعر اجلاهلي ) ١٩٦٢لويس وهولت 

، ٧٥جملة التاريخ اإليطايل (ومؤرخو الشرق اإلسالمي ) ١٩٦٢، ٢دراسات (
ونابويل حملمود تيمور ) ١٩٦٤تكرمي طه حسني (وطه حسني الناقد ) ١٩٦٣

رب وأواسط واإلغريق والع) ١٩٦٤حوليات معهد الدراسات الشرقية يف نابويل (
اإلسالم والغرب يف العصر (واإلسالم والغرب ) ١٩٦٤(البحر األبيض املتوسط 

 معرض الكتب واملخطوطات -والدراسات العربية يف إيطاليا ) ١٩٦٥، ١الوسيط 
وحممد بن قاسم الثقيفي وغزو العرب ) ١٩٦٥(للمؤلفني العرب الترمجة األملانية 

والعربية ) ١٩٦٥تكرمي جيب (عرجي وديوان ال) ١٩٦٥، ١٥شرق وغرب (السند 
ودراسة حديثة لتاريخ اإلسالم يف إيطاليا ) ١٩٦٨، ٤٨الشرق احلديث، (املعاصرة 

الشرق (وسرية ميخائيل نعيمه ) ١٩٦٨، ٢نشرة كلية الفنون يف جامعة ليبيا،(
وسرية ) ٤٩،١٩٦٩(وجوزيف شاخت عامل اإلسالميات ) ٤٩،١٩٦٩احلديث 

) ١٩٧٠، ١٩٦٨إمامة الشيعة (مامة واألدب  واإل)١٩٧٠الشرق (كارلونلليو 
، ١٣كراسات حضارة العصر الوسيط (واملدخل إىل مؤرخي العرب للصليبية 

والشعر ) ١٩٧٠، ٣١الدراسات اإلسالمية (وأمويو أسبانيا والعباسيون ) ١٩٧٠
فارس يف العصر الوسيط (وملحمة الفردوسي واألدب العريب ) ١٩٧٠(اجلاهلي 
واإلسالم ) ١٩٧١، ٥١الشرق احلديث (كرى السري هاملتون جيب ويف ذ) ١٩٧١

، ٤٧جملة الدراسات الشرقية (وعلقمة الفحل ) ١٩٧٢، ١٩الشرق (والنصرانية 
، ٢٠(وحسن عثمان طبيب أسنان مصري ) ١٩،١٩٧٣الشرق (وجويدي ) ١٩٧٢
جملة (وقاهرة ناصر خسرو ) ١٩٧٣، ٨٣ديوجني (ومالحظات مستعرب ) ١٩٧٣
نشر فون (واألدب العريب ) ١٩٧٣، ١٤ - ١٣سلم والبحر املتوسط الغرب امل
جملة الدراسات اإلسالمية (والشعر الديين لإلسالم قدمياً ) ١٩٧٣جرنبوم 
حولية معهد الدراسات الشرقية يف نابويل (وحول اخلالفة األموية ) ٤١،١٩٧٣
 واخلالفة )١٩٧٤الدراسات اإلسالمية (والدراسات العربية واإلسالمية ) ٣٤،١٩٧٤

والدراسات العربية اإلسالمية يف جامعة ) ١٩٧٤، ٣٩األندلس (األموية يف الشرق 
) ١٩٧٥، ٢٢املشرق (ويف ذكرى ماريا نللينو ) ١٩٧٥، ٥٥الشرق احلديث (روما  w
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 ٣٧٩ حرف اجليم

إخل كما له يف دائرة املعارف اإليطالية ودائرة املعارف اإلسالمية دراسات نفسية 
 .وغريه
  ،.Gateu) ١٩٤٩ -١٩٠٢. (جاتوا

 .من أساتذة معهد الدراسات يف الرباط
ل إفريقيا واألندلس البن عبد احلكم القرشي، مع انشر ألول مرة فتوح مش: آثاره

 ه، مث أعاد طبع٣٩ - ١٩٣١كراسات تونس (مصادره العربية متناً وترمجة فرنسية 
رمجة النص العريب على خمطوط مكتبة املتحف الربيطاين وتنقيح الت بعد حتقيق

، ومسك حبرية )١٩٤٨ودراسته دراسة نقدية، وتعليق احلواشي عليه، باريس 
، )١٩٤٢نشرة الدراسات العربية، ( حىت العصر احلاضر ٦/١٢زرت من القرن ـبن

واملدخل إىل دراسة املصطلحات البحرية ) ١٩٤٥، ٣٢هسبرييس (ودينار فاطمي 
، ٣٦( سرية جعفر احلاجب :ويف هسبرييس) ١٩٤٦، ٩٠الة اإلفريقية (يف تونس 
، ٣٦(، وأمهية رحلة ابن جبري لتاريخ املالحة يف البحر األبيض املتوسط )١٩٤٩
املالحة : ، ومبعاونة غريه)١٩٥٠، ٣(، وأدوات املالحة البحرية بالتونسية )١٩٤٩

منوعات (البحر املتوسط ) جنوب( لدراسة املفردات البحرية يف -الشراعية يف تونس 
 ).١٩٦٨ يوسف بريوت جامعة القديس

 Garbini، Ciovanniجاربيين، جيوفاين 
، وخترج يف جامعتها يف الكتابات السامية، ٨/١٠/١٩٣١ولد يف روما بتاريخ 

مث أستاذا متفرغا لفقه اللغات السامية يف املعهد ) ١٩٦٨ -١٩٥٨(وعني أستاذا هلا 
سامية يف املعهد مث أستاذا للكتابات ال) ١٩٧٧ - ١٩٦٤(اجلامعي الشرقي بنابويل 

 ).١٩٧٧منذ (الوطين العايل يف بيزا 
نابويل (واللغة السامية الغربية الشمالية ) ١٩٥٦روما (اللغة اآلرامية القدمية : آثاره
العامل القدمي (وحدود الفن يف العامل ) ١٩٦٢روما (وأصل البحوث السامية ) ١٩٦٠
بالد العرب اجلنوبية وكتابات ) ١٩٧٢نابويل (واللغات السامية ) ١٩٦٦لندن، 

 ).١٩٧٤نابويل (
يضاف إليها أحباث ومقاالت ومقارنات عن األدب السامي من حيث النطق 

wة العربية، وحضارة الشرق األوسط رواللغة اآلرامية والعربية ونقوش جنوب اجلزي
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 حرف اجليم٣٨٠ 

 .القدمية وغريها
 .Garcia de Linares، R - جارثيا دى ليناريس

الوثائق العربية : ، ومبعاونة األركون)١٩٢٨مدريد (مؤسس اإلسالم : آثاره
 ).١٩٤٠ غرناطة -مدريد (الدبلوماسية يف مكتبة مملكة أراغون 

 .Garcia Serafin، F. جارثيا سريافني، ف
، وحصل على الليسانس من جامعة مدريد ٤/٩/١٩٤٥ولد يف مدريد بتاريخ 

عيب، مث حصل منها  شاعر شيأمحد رام: ، مث على املاجستري برسالة عنواهنا)١٩٦٩(
 .وشعيباملوال املصري كتعبري أديب : برسالة عنواهنا) ١١/١٩٧٣(على الدكتوراه 

وعمل مديراً للمركز الثقايف اإلسباين يف القاهرة ومدرساً يف مدرسة األلسن العليا 
بالقاهرة، ومدرساً يف جامعة كومبلوتنس مبدريد، مث يف املدرسة اجلامعية بشقوبيا 

 .مل اآلن أستاذاً للغة العربية يف جامعة أوتونوما مبدريدويع. وكونيكا
، )١٩٧٦ مدريد(، واملوال املصري )١٩٧٦مدريد (أغاٍن شعبية عربية : آثاره

 ).سيظهر قريباً باملنارة(واألدب الشعيب العريب 
 كاتب أغاين أم كلثوم، يأمحد رام:  تعليقات وأسطورة-ومن مقاالته الرئيسية 

غرناطة (ل املصري، ومظاهر فنية يف املوال املصري الشعيب وتأمالت يف املوا
 ).١٩٧٧(، ونظرة حول املوال الشعيب املصري )١٩٧٤

 Gardner، Sir Alan - جاردنر، السري ألن
أجرومية اللغة املصرية، ومصر الفراعنة : من أشهر علماء اآلثار املصرية، وله عنها

 ).١٨ – ١٩١٧، ٢التاريخ (سيط  مث مراحل تاريخ سالونيكا يف العصر الو،إخل
  - .Gardner، W.R.Wو.ر.جاردنر، و
واحلركة ) ١٩١٧(والغايل الصويف ) ١٩١٢(اجلهاد : يف العامل اإلسالمي: آثاره

 ).١٩٢٠(األمحدية 
 .Gardner، E.W -و. جاردنز، إي
 كانون -ونشر مبعاونة جرترود ) ١٩٢٥صحيفة اجلغرافيا (أصل الفيوم : آثاره

 .)١٩٣٩الة اجلغرافية، هامبورج (رافية حضرموت تومبسون جغ
 w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 ٣٨١ حرف اجليم

  Gardet،Louis) ١٩٠٤املولود عام (لويس . جارده
جاك : ولد يف فرنسا وخترج بالفلسفة يف جامعاا، وتأثر باملفكرين الكاثوليكيني

 بب وعين مبقارنة الثقافة والفلسفة والدين والتصوف وقد ح،مارتيني وماسينون
إن عصرنا يف انتظار ثقافة : قافتها العربية اإلسالمية، وملا أتقنها قال فيهاالعربية إليه ث

إنسانية على مستوى العامل، وستكون أوسع عاملية كلما أدركت كل بلد وكل 
ثقافة مميزاا اخلاصة وثراءها الدفني، ويف هذا امليدان سيكون للثقافة العربية شأن من 

ث مرات ملعاودة االتصال بقلب الثقافة واآلداب  وقد نزل بالقاهرة ثال،الطراز األول
 . العربية اإلسالمية، على حد قوله للمؤلف

لفار، ويف تولوز أعلم جارده الفلسفة املقارنة واإلسالميات يف املعهد الدويل يف 
؛ كما ألقى سلسلة حماضرات يف املعهد البابوي للدراسات العربية يف )٧٢-١٩٤٦(

ب والرباط، واجلزائر والقاهرة، وبريوت، وقام برحالت املغر: روما، ويف جامعات
ستشراقية الدولية واشترك يف معظم املؤمترات اال مية إىل العراق وإيران وسوريالع

 .واإلقليمية واجلامعية
الدراسات اإلسالمية اليت تطبع يف : ويتوىل إتيني جيلسون اإلشراف على سلسلة

ويقيم لدى ) لندن-باريس-ليدن (اإلسالمية باريس، ويعاون يف حترير دائرة املعارف 
  . سن مكسيمني السنته بوم بفرنسا٨٣٤٧٠فراترنيته أوليري 

وقد عرف جارده يف دراساته وحتقيقاته ومصنفاته وحماضراته بالشمول والتدقيق 
 فكوفئا؛ واملوضوعية شأن صديقه األب قنوايت الذي عاونه يف بعض نشاطه

مباحث يف : هلما منوعات بامسيهما تكرمياً هلما بعنوان وأهديت ،بالدكتوراه الفخرية
 ).١٩٧٧املكتبة الفلسفية، لوفان  ()اإلسالميات املكتبة(اإلسالميات 

ونص من  ،)٣٨و١٩٣٧الة التوماوية (العقل واإلميان يف اإلسالم : آثاره
 ، والتعاون يف جمتمع)١٩٣٩( ، وفكرة البن سينا)١٩٣٨(الغزايل، ترمجة وتعليقاً 

 يف مالمح -، وامللة اإلسالمية )١٩٤٢ اجلزائر -مركز دراسات الرببر(مشايل إفريقيا 
معهد اآلداب العربية، تونس (واإلنسانية اإلسالمية أمس واليوم ) ١٩٤٤باريس (امللة 

، واملعرفة وحب اهللا حبسب بعض نصوص صوفية من أوائل عصور اهلجرة )١٩٤٤
مونتريال (ية اإلسالمية واإلنسانية املسيحية ، واإلنسان)١٩٤٦الة التوماوية ( w
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 حرف اجليم٣٨٢ 

فصل من : ، ومقدار حريتنا)١٩٤٦الة التوماوية (، واإلسالم والدميقراطية )١٩٤٦
وامللكية يف ) ١٩٤٦جملة معهد اآلداب العربية، تونس (علم أصول الدين اإلسالمي 

ملدخل إىل ، وا)١٩٤٧الة التوماوية (، وحول الفقه اإلسالمي )١٩٤٧(اإلسالم 
جمموعات دراسات فلسفة العصر ( مبعاونة األب قنوايت -علم أصول الدين اإلسالمي

، والترمجة لألب فريد جرب والشيخ ١٩٧٠ والطبعة الثانية ١٩٤٨الوسيط، باريس 
 ). ٦٩-١٩٦٧ أجزاء بريوت ٣صبحي صاحل يف 

ونبذة عن التصوف ) ١٩٤٩نشرة اإلرساليات (واإلسالم احلديث وتطوره 
والتصوف الطبيعي والتصوف فوق الطبيعي يف ) ١٩٤٩احلياة الروحية (سالمي اإل

، وجوهرة التوحيد إلبراهيم )١٩٥٠مباحث يف العلوم الدينية، باريس (اإلسالم 
تونس ( مبعاونة األب قنوايت، وترمجة فرنسية، وملحقاً بأمساء األعالم -الباجوري 
، )١٩٥٠الة التوماوية (مية ، وصلة فكرة ابن سينا بالعقيدة اإلسال)١٩٥٠

، ومعرفة اهللا )١٩٥٠جملة معهد اآلداب العربية ( ترمجة وتعريفاً يلوالتوكل للغزا
) ١٩٥١جملة القاهرة (، وابن سينا وقضية فلسفته الشرقية )١٩٥١(حبسب ابن سينا 

، وقيمة نص البن سينا مترجم حديثاً )١٩٥١(والتجربة الصوفية يف نظر ابن سينا 
)دراسات فلسفة العصر الوسيط، باريس (، وفكرة ابن سينا الدينية )لة التوماويةا

الة (، والفلسفة والقانون الديين يف اإلسالم واليهودية يف العصر الوسيط )١٩٥١
دراسات فلسفة العصر الوسيط، باريس ( ، وفكرة ابن سينا الدينية)١٩٥١التوماوية 
املعهد الفرنسي لآلثار الشرقية بالقاهرة (ينا ، واملعرفة الصوفية لدى ابن س)١٩٥١
١٩٥٢ .( 

، وذكر اسم اهللا يف )١٩٥٢الة التوماوية (الذكر : وقضية التصوف املقارن
، والتجارب )١٩٥٣(، ومشكلة التصوف املقارن )١٩٥٣(التصوف اإلسالمي 

 ١٩٥٣جمموعة حكمة وثقافات، باريس (الصوفية يف األراضي غري النصرانية 
؛ ١الدراسات اإلسالمية ج(، واملدنية اإلسالمية؛ حياة اجتماعية وسياسية )١٩٦٠و

، والنهايات األخرية حبسب علم أصول الدين )١٩٧٦ والطبعة الرابعة ١٩٥٤باريس 
، واللغة العربية وحتليل احلاالت الروحية )٥٧و١٩٥٦الة التوماوية (اإلسالمي 

w  باريس-جمموعة اعرف(م ومعرفة اإلسال) ١٩٥٧، ٢منوعات مانسينون ج(
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 ٣٨٣ حرف اجليم

وموضوعات ونصوص صوفية ) ١٩٦٠ودائرة املعارف الكاثوليكية  ،١٩٥٨
جملة (، والقيمة التارخيية للمذهب احلنبلي )١٩٥٨جمموعة حكمة وثقافات، باريس (

منوعات جيلسون (، وقضية الفلسفة اإلسالمية )١٩٥٩الدراسات العربية، باريس 
جمموعة تاريخ علوم الدين، (ونة األب قنوايت  مبعا-، والتصوف اإلسالمي )١٩٥٩
، )١٩٦١(اإلسالم : ، وله)١٩٧٠، والطبعة الثالثة ١٩٦١، باريس ١٩٦٠تورينو 

، )١٩٦٢حلقة االجتماع اإلسالمي بروكسل (والوطنية العربية واتمع اإلسالمي 
منوعات (، وحول موضوع البن سينا )١٩٦٢جنيف (الغزايل : ومصلح مسلم
 ). ١٩٦٣ن ماسه، طهرا

وحول ) ، وله ترمجتان فرنسية وأملانية١٩٦٣باهلولندية (واإلسالم دين وملة 
، وأنواع املنطق )١٩٦٤باريس  ،٣منوعات دي لوباك، ج(العلوم الدينية اإلسالمية 

: ، والقضايا الكربى لعلم أصول الدين اإلسالمي)١٩٦٧إنتروباس (يف الثقافة العربية 
، واإلسالم )١٩٦٧عة الدراسات اإلسالمية باريس جممو(اهللا ومصري اإلنسان 

، والطبعة ١٩٦٧املكتبة الفرنسية للفلسفة (، واإلسالم دين وملة )١٩٦٧أوترخت (
، واهللا )١٩٦٨تكرمي مالك رام، نيودهلي (وقضية القيم يف اإلسالم ) ١٩٧٠الثانية 
، )١٩٧٠باريس (، والتصوف )١٩٦٨القاهرة (، وابن عريب )١٩٦٨روما (احلق 

، ولدراسة علم الكالم )١٩٧٠روما (ويف سبيل حوار بني املسيحيني واملسلمني 
منشورات : تاريخ اإلسالم(، والدين والثقافة )١٩٧٠الدراسات اإلسالمية (

، ودراسات يف الفلسفة )١٩٧٢(، واملالئكة يف اإلسالم )١٩٧٠كامربيدج 
، ومعىن احلديث )١٩٧٢جمموعة مكتبة تاريخ الفلسفة، باريس (والصوفية املقارنة 

، والبريوين )١٩٧٢تكرمي ولزر، أكسفورد (املعتزلة يف التفكري اإلسالمي احلديث 
روما (، واإلسالم واملسيحية )١٩٧٣جملة الغرب املسلم والبحر املتوسط (وألرب الكبري 

، والسهرودي شيخ )١٩٧٤جامعة روما (، ومعىن القدس يف اإلسالم )١٩٧٥
 ،)١٩٧٥،وجامعة نيويورك١٩٧٤ور إبراهيم مدكور،القاهرة تكرمي الدكت(اإلشراق 

بايس (ورجال اإلسالم  ،)١٩٧٦لوفان(ومعارف توما األكويين عن العامل اإلسالمي 
١٩٧٧(.  

wواجلدير بالذكر أن مصنفات األستاذ جارده قد ترمجت إىل اإلجنليزية واألسبانية 
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 حرف اجليم٣٨٤ 

 الوست والسيد دانيل بن األستاذ واإليطالية واألملانية، ويتعاون اليوم واألستاذ هنري
ماسينيون على إدخال بعض التعديالت اليت كان قد أعدها إلصدار آالم احلالج يف 

 . جملداتةأربع
  .Garcin، J-Cl - جارسن، ج

 .] بروفانس- آن - إيكس ١٣١٠٠ كورسيكستني ٦٦: عنوانه[
ر املتوسط ، والبح)١٩٧٢، ١١احلوليات اإلسالمية (جان ليون اإلفريقي : آثاره

 ١٩٧٣، ٤٨جملة الدراسات الشرقية (يف إمرباطورية املماليك أيام السالطني البحرية 
ودخول الشعرائي يف األوساط القاهرة حبسب حتليل الطبقات للمؤلف ) ١٩٧٤ -

، ونبذة عن العالقات بني البدو )١٩٦٩احللقة الدولية لتاريخ القاهرة (ذاته 
 .)١٩٧٨، ١٤وليات اإلسالمية رقم احل(والفالحني يف عصر املماليك 

 .Garrett، H.L-ل. جاريت، هـ
مغول اهلند : ومبعاونة إدواردز) ١٩٢٦صحيفة تاريخ اهلند (باهادور شاه : آثاره

 ).١٩٣٠لندن (
  Garrez، P.G) ١٨٨٨-١٨٣٤(ج .جاريتز،ب

ولد بروما، وتلقى علومه يف معهد هنري الرابع بباريس، مث حتول إىل اللغات 
ة فتعلم السنسكريتية بكتاب بنفاي، مث العربية والعربية والبهلوية واألرمنية، الشرقي

  .وقد أخذها عن كبار املستشرقني كربسفال، وموهل، وديفر ميري، وغريهم
 .دراسات وافرة نفيسة يف أكثر االت اآلسيوية وال سيما الة الفرنسية: آثاره

 .Gaspar Remiro، M )١٩٢٥ – ١٨٦٨.(جاسبار رميريو، م
 وعني أستاذاً ،ولد يف سرقسطة، وتعلم اللغات السامية على كوديرا، وريبريا

 .هافانا، وصلمنكة، وغرناطة، ومدريد: للعربية والعربية يف جامعات
يف سياسة امللوك للسلطان موسى بن محو  نشر كتاب واسطة السلوك: آثاره

) ١٨٧٤ان قد طبع يف اجلزائر  وك- ١٨٩٩سرقسطة (الثاين، متناً وترمجة إسبانية 
، وتاريخ مرسية )١٩٠٤سرقسطة (والقرطبيون واملسلمون يف اإلسكندرية واليونان 

، )١٩٠٦نشرة جممع التاريخ (، ومن غرناطة اإلسالمية )١٩٠٥سرقسطة (اإلسالمية 
w، وآخر الوثائق واملراسالت بني امللوك )١٩٠٧غرناطة (وكتابات غرناطة العربية 
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 ٣٨٥ حرف اجليم

جملة (، ووثائق عربية مللوك غرناطة )١٩١٠غرناطة (ني أيب عبد اهللا الكاثوليك وب
وخمتارات من رحيانة الكتاب البن اخلطيب، متناً وترمجة ) ١١ - ١٩٠٩احملفوظات، 

جملة مركز الدراسات التارخيية ( وكتابات احلمراء ،)١٦ - ١٩١٢غرناطة (أسبانية 
غرناطة (يري متناً وترمجة أسبانية ، وتاريخ سيطرة العرب على إسبانيا للنو)١٩١١
، )١٩١٦غرناطة (، واملراسالت الدبلوماسية بني غرناطة وفاس )١٩ - ١٩١٥

، وتاريخ املسلمني يف إسبانيا )١٩١٦غرناطة (وغرناطة حتت حكم امللوك الكاثوليك 
واجلزء الثاين والعشرون من كتاب ) ١٩١٧غرناطة (ومشال إفريقيا، اجلزء األول 

 - ١٩١٧مدريد (ين، مع الذيل متناً وترمجة إسبانية أألرب للنويري، يف جزهناية ا
تكرمي (، وجيم الثاىن ملك أراغون وسلطان املغرب أبو سيد عثمان بن عبد اهللا )٢٠

 ).١٩٢٥ميننديث بيدال 
 .Gascon Gotar، A)١٨٦٥املولود ( جاسقون جوتار

 .ولد يف سرقسطة
 ).١٩٣٩سرقسطة (الفن املغريب يف أراغون : آثاره

 .Gawroooonski، A) ١٩٢٧املتوىف عام (جافرونسكي، أندره 
 .ختصص باللغتني اهلندية والفارسية، وترجم خمتارات من رباعيات عمر اخليام

 Gafurov،B.G ج .-جافريوف، ب 
، ومؤمتر ١٩٥٧األحباث الشرقية السوفيتية (الدراسات اإلسالمية : آثاره

مؤمتر (لثورة الثقافية الروسية يف آسيا الوسطى ، وا)١٩٦٠، ٢٥املستشرقني 
جملة مجعية التاريخ الباكستانية (، وحبر األسرار )١٩٦٨، ١٩٦٤، ٢٦املستشرقني 

 ).١٩٦٨، ٥اإلسالمية  الدراسات(، وحول الغزوات العربية )١٩٦٦، ١٤
 .Jackson، A.V.W -ف.جاكسون، أ
) ١٩١٧ عية امللكية اآلسيويةجملة اجلم(منطق الطري لفريد الدين العطار : آثاره

وضريح بابور إمرباطور ) ١٩٢٢تكرمي براون (وزيارة ضريح بابا طاهر يف مهدان 
 ).١٩٢٩تقارير اجلمعية الفلسفية األمريكية (املغول يف أفغانستان 

 .Jackson، V.H - هـ.جاكسون، ف
لندن ( صفحة ٢٥٠، يف ١٨١٢ - ١٨١١يوميات فرنسيس بوكانان من : آثاره w
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 حرف اجليم٣٨٦ 

١٩٢٥.( 
 .Jackson، H.C.جاكسون، هـ

ويف معلومات عن ) ١٩٢٦لندن ( صفحة ٢٣٢فتح مصر والسودان، يف : آثاره
  واجلزيرة يف مصر) ١٩١٩(وأمثال من السودان ) ١٩١٨(اخلوالدة : السودان

 ).١٩٢٦(ومنطقة أىب حامد ) ١٩٢٠(
  .Jacquot، Cl - جاكو

 .مقدم يف اجليش
، وإنطاكية، )٣٠ -١٩٢٩ الكاثوليكية بريوت، املطبعة(دولة العلويني : آثاره

 .)١٩٣١املطبعة الكاثوليكية (ثالثة أجزاء : مركز سياحة
  .Jalabert، P.L) ١٩٤٣-١٨٧٧(األب جاال بري 

، وكان أول من دعا إىل تصنيف الكتابات اليونانية )١٨٩٥(انضم إىل الرهبانية 
ألب مونديزير، يف مخسة أجزاء الالتينية يف سوريا، مبعاونة األب رينه موترد، مث ا

، وله )١٩٢٧، ٧(، ومعجم اآلثار املسيحية والطقسية )١٩٥٩ - ١٩٢٩باريس (
 ). ١٩١٠، طبعة ثانية ١جـ(معجم الدفاع عن العقيدة املسيحية 

 .Jalalbert،P.H) ١٩١٣املولود عام (األب جاالبري، هنري 
 ).١٩٣٣(انضم إىل الرهبانية 

املطبع ( إعادة صياغة كتاب األب جودار - لبنان السيدة العذراء يف: آثاره
، )١٩٦٥، مث ترمجه إىل اإلجنليزية األب بورنز اليسوعي، بريوت ١٩٥٥الكاثوليكية 

، )١٩٦٥بريوت  (١٩٥٣ - ١٨٥٣ومجعية القلبني األقدسني يف لبنان وسوريا 
 وجبلي ،)١٩٦٠املطبعة الكاثوليكية (ونائب إقليم الشرق األدىن واجلمعية اليسوعية 

، بريوت دار املشرق ٨رجال وجمتمعات الشرق األدىن،  (١٨٦٦لبنان : صد السلطة
، بريوت حتت احلكم ١٩٦٦و ١٩٦٦ -١٨٥٢، واملطبعة الكاثوليكية )١٩٧٥

 ).١٩٧٠بريوت، مكتبة لبنان ( اإلجنليزية -العثماين 
 .Galland، A) ١٧١٥ -١٦٤٦ (أجاالن، 

د فرنسا، وبعد أن أصاب منها شيئا صحب ولد يف رولوى، ودرس العربية يف معه
للبحث عن اآلثار والنقوش، مث ) ١٦٧٠(املركيز دي نوانتيل سفري فرنسا إىل تركيا 

wقام هو برحلة على نفقتـه، فلما عاد إىل فرنسا انتدب أستاذاً للعربية يف معهد فرنسا 
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 ٣٨٧ حرف اجليم

 .وانتخب عضواً يف جمامع كثرية، ولقب بأثرى امللك ).١٧٠٩(
، وأخبار عن وفاة السلطان )١٦٩٤باريس (ات مأثورة عن الشرقيني كلم: آثاره
، وأصل القهوة وتطورها )١٦٩٧(، وأمت ترمجة ابن املكني هلربلو )١٦٩٤(عثمان 

، )١٧٠٨ -١٧٠٤(، وهو أول مترجم أللف ليلة وأمثال لقمان )١٨٣٦ -١٦٩٩(
فر مذكرات وقد نشر شي. وله أحباث يف النقود العربية نشرت يف صحيفة العلماء

 ). ١٨٨١باريس (ستانة آلجاالن يف ا
 Galbiati، Giovanni) ١٨٨١املولود عام (جالبيايت، جيوفاين 

  .أمني املكتبة األمربوزيانية، وأحد أساتذة اجلامعة الكاثوليكية
) ١٩٢٧جملة إيفوم (نصوص التينية ويونانية يف املصنفات العربية : آثاره

والفردوسي وامللحمة الفارسية ) ١٩٣١(مربوزيانية  األواملصنفات العربية يف املكتبة
 ). ١٩٣٥، ١٩مؤمتر املستشرقني (ودانيت يف الصحافة العربية ) ١٩٣٥روما (

 .Galiay، J - جالياي، خ
سرقسطة (، والفن املغريب يف أراغون يف جزأين )١٩٠٦(قشتالة اجلعفرية : آثاره
٥١ – ١٩٥٠.( 

 Fr. J. de Soussa) ١٨١٢ – ١٧٧٤(األب جان دي صوصه 
حيث انضم إىل الرهبنة ) ١٧٤٩(وهو عريب من دمشق قصد الربتغال 
مث أوفدته احلكومة إىل املغرب مندوباً . الفرنسيسكانية، وعني ترمجاناً عربياً للملك

، وانتدبته يف معهد )١٧٨٠(واختارته عضواً يف جممع العلوم بلشبونة ) ١٧٧٣(عنها 
 ).١٧٩٥(أبيح جلميع الطالب االنتساب إليه ، وقد )١٧٩١(اللغة العربية 
لشبونة ( صفحة ١٦٠معجم األلفاظ الربتغالية املشتقة من اللغة العربية يف  :آثاره
، ونصوص عربية من الوثائق الصادرة عن ملوك العرب إىل ملك الربتغال )١٧٨٩

 صفحة ١٩٠ رسالة نشرها متناً وترمجة برتغالية، يف ٥٨وابنه جان، وهى عبارة عن 
 ).١٧٩٥لشبونة (، وكتاب يف النحو العريب )١٧٩٠لشبونة (

 ،Fr. M األب مانويل ريبيلو دي سيلفا: وبعد وفاة األب صوصه خلفه تلميذه
R. de Silva اواألب خوسه مور، على كرسي العربية Fr. J. de Santo 

A. Morra يف منصب املترجم الرمسي، وقد رحل إىل بالد املغرب حيث أتقن w
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 حرف اجليم٣٨٨ 

 .عربية ونشر الكثري من ذخائرها يف لشبونةال
 صفحة ٤٢٦تاريخ روض القرطاس البن أيب زرع متناً وترمجة برتغالية، يف : آثاره

 ).٥٥ – ١٨٤٠لشبونة (
 .Gandz، S)١٩٥٤ – ١٨٨٤(جاندس، سوملون 

 .] ١٩٥٥ترمجته، بقلم الفاي، يف إيزيس، [
، ومن )١٩٣٢برلني (تعليق اجلرب عن اليهود والعرب، نصوص بترمجة و: آثاره
بن ا، وأمحد )١٩٣٨(ريس و، وأوز١٩٣٢الرياضيات والفلكية والطبيعية : مباحثه

، ومصادر جرب )١٩٣٢الدراسات الرياضية والفلكية والطبيعية (عمر الكرابيسي 
، والنخيل يف فلسطني واجلزيرة العربية )١٩٣٨ و١٩٣٦ريس وأوز(اخلوارزمي 

 ).١٩٣٦إيزيس (عربية ، واألرقام ال)١٩٣٥إيزيس (
  Janssens،H.F. )١٩٠٣املولود عام .(ف.جانسنس،هـ

أستاذ اللغتني التركية والعربية يف جامعة لييج،واللغات السامية يف جامعة 
نشرة ( معىن نادر لإلمجاع: بروكسل، وله دراسات عن لغة ابن سينا الفلسفية منها

 .)١٩٥٢مدرسة الدراسات الشرقية واإلفريقية 
 - P.Dom.Jeanninجانن األب 
، ونشر مبعاونة )١٩٢٦الطبعة الثانية، باريس (الكنائس الشرقية وطوائفها : آثاره

املطبعة الكاثوليكية، (األنغام السريانية والكلدانية يف ثالثة جملدات : أبوين من رهبانيته
، وكان قد كتب دراستني يف األناشيد السريانية الدينية )٣٠-٢٨-١٩٢٥بريوت 
١٩١٣و١٩١٢(اآلسيوية  لةيف ا.(  

 .Gagnier، J)١٧٤٠ – ١٦٧٠(جانيه، جان 
ولد يف باريس، وتعلم العربية والعربية، وخترج يف كلية دي نافار، وحصل على 

 ).١٧٢٤(ودرس اللغة العربية يف أكسفورد مث اللغة العربية . املاجستري من كمربيدج
) ١٧٠٦(ليهود لنب جوريون وتاريخ ا. ترجم رسالة الرازي عن اجلدري: آثاره

 الفداء، سرية النيب، متناً وترمجة التينية يبونشر من املختصر يف أخبار البشر أل
أكسفورد (، مث نشر املختصر بكامله متناً وترمجة فرنسية )١٧٢٢أكسفورد (

وصنف ) ١٧٤٠أكسفورد ( الفداء ذكر ديار مصر يبومن تقومي البلدان أل) ١٧٢٣ w
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 ٣٨٩ حرف اجليم

حياة حممد، نقالً عن القرآن ومصادر السنة وكبار املؤلفني العرب، يف  :نكتاباً بعنوا
 ).١٧٣٢أمستردام ( دحض به افتراءات املتعصبني عليه ،جزأين بالفرنسية

  .Geiger، B)١٩٦٤ – ١٨٨١. (جاجير، ب
، وفارس )١٩٠٦، ٢٠(معلقة طرفة : يف الة النمسوية للدراسات الشرقية: آثاره

 ).١١٦٢تكرمي تقي زاده (للغة اهلندية اإليرانية ، مث ا)١٩١٥، ٢٩(
 .Jager Gerlings، J.H هـ. جاجيز جرلنج، ج

أمستردام (اشترك هو وجوجنمانس يف الكتابة عن البدو الرحالة يف املغرب : آثاره
، )١٩٥٧( ، واحلضر يف فزان)١٩٥٥(، والرببر يف صحراء املغرب )١٩٥٥

 ).١٩٦٠(واالجتماع واالقتصاد يف واحة فزان 
 Jeyer، Rudolf) ١٩٢٩ – ١٨٦١(جاير، رولدولف 

 .خترج على موللر، وعني أستاذاً للعربية يف جامعة كراكوفيا يف بولونيا
 .] ١٩٢٩ بقلم براو يف الة النمساوية للدراسات الشرقية، :ترمجته [
فيينا (أمساء الوحوش لألصمعي، وما خالف فيه اإلنسان البهيمية لقطرب : آثاره
، )١٨٩٢ فيينا(، وأشعار أوس بن حجر متناً وترمجة أملانية مبقدمة وافية )١٨٨٨

ليبزيج (متناً وترمجة أملانية ) وودع هريرة).. (ما بكاء الكبري: (وقصيدتا األعشى
، ومشارف األقاويز يف حماسن األراجيز، مجعها من حماسن أراجيز )١٩ - ١٩٠٥

والشماخ وغريهم، وعلق عليها باألملانية العجاج، ورؤبة، وذي الرمة، وجرير، 
، )١٩٢٧(، وكتاب املكاثرة عند املذاكرة للطالسي )١٩٠٨ليبزيج، نيويورك (

والصبح املنري يف شعر أيب بصري، وأردفه بدواوين األعشني اآلخرين، واألعشى لقب 
 مع تعليقات وحواش ،أطلق على اثنني وعشرين شاعراً أكربهم أعشى قيس أو بصري

رس، ولكن املخطوطات اليت أخذ عنها كان بعضها سقيماً سرت فيه أخطاء وفها
قواعد وأوزان، ومل يتم اجلزء الثاين، وهو ترمجة الديوان إىل األملانية، فصدر اجلزء 

 .)١٩٢٨على نفقة جلنة ذكرى جيب، فيينـا (األول 
 ى، وشعر الشنفر)١١٠، ٧(دراسة عن أغراض الشعر العريب : ويف إسالميكا

، وامرؤ )٤١٨، ٤٧(احلماسة للبحتري : ، ويف الة الشرقية األملانية)١١٧، ٧(
w، وقصيدة جديدة منسوبة إىل امرئ القيس نشرها جريفيين، )١٩١٤، ٦٨(القيس 
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 حرف اجليم٣٩٠ 

سالمة بن جندل : ، ويف الة اآلشورية)١٩١٤(فحققها جاير، وأعاد نشرها 
 جملـة الدراسات ، ويف)١٩١٢(ل بن عادياء أوالسمو) ٣٠٥، و٢٦(ل أوالسمو

، )١٩٠٩، ٢٣(، وعن الشعر اجلاهلي )١٩٠٨(أسلـوب القرآن : الشرقية لفيينا
كتاب الكامل : ، ويف غريها)١٩٢٨(، والطيالسي )١٩٢٦(وديوان األخطـل 

تكرمي زاخاو (، وديوان سالمة بن جندل )١٩٠٦الدراسات الشرقية لنولدكه (
١٩١٥.( 

  .Gabre، P. F )١٩٢١املولود عام (جرب، األب فريد 
تعلم يف لبنان وبوردو وباريس، وحصل على دكتوراه الدولة يف اآلداب من 
السوربون وانضم إىل الرهبانية اللعازارية، وعني أستاذاً للفكر اإلسالمي يف اجلامعة 

 .اللبنانية
املنقذ من : وترجم إىل الفرنسية) ١٩٥٨بريوت (تصور املعرفة عند الغزايل : آثاره

منهج الفكر الديين يف اإلسالم : وله بالعربية) ١٩٥٩باريس (غزايل الضالل لل
: وله) ١٩٦٨ - ١٩٦٧بريوت ( مبعاونة الشيخ صبحي صاحل أجزاء ٣واملسيحية،

كتاب الفكر الفلسفي يف مائة سنة ـ (ترمجة النصوص العربية إىل اللغات األجنبية 
) ١٩٧١(حات الغزايل ومسامهة يف البحث عن مصطل) اجلامعة األمريكية يف بريوت

 عدة حماضرات يف جامعات ىوألق) باالشتراك مع اليونسكو(ومؤلفات أفالطون 
: ومن دراساته يف االت املتخصصة. فرسنا وإجنلترا وأملانيا عن الثقافة اإلسالمية

منوعات املعهد الدومينيكي للدراسات (ترمجة وآثار الغزايل يف ضوء طبقات السبكي 
حوليات تاريخ علم (دور جامعة إسالمية : ويف املغرب احلديث) ١٩٥٤، ١الشرقية 

بني أفلوطني والغزايل : ويف الدراسات اإلسالمية) ١٩٣٨، ١االقتصاد واالجتماع 
  .)١٩٧٠، ٣٢(والكائن والروح يف الفكر العريب ) ١٩٥٦، ٦(

 .Grabar، A) ١٨٩٦املولود عام (جرابار 
وعني أميناً مساعداً يف متحف صوفيا خترج يف جامعيت بطرسربج وستراسبورج، 

وحماضراً يف ) ١٩٢٢(ومعيداً للروسية يف جامعة ستراسبورج ) ١٩٢٠(ببلغاريا 
ومديراً للدراسات يف ) ١٩٣٦(ومعيداً يف علم اآلثار البيزنطية ) ١٩٢٨(تاريخ الفن 

wومديراً موعة ) ١٩٤٦(وأستاذاً لآلثار يف معهد فرنسا ) ١٩٣٧(السوربـون 
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 ٣٩١ حرف اجليم

 . سات األثرية وعضواً يف مجعيات عدةالكرا
وأحباث عن ) ١٩٢٨(والرسم الديين يف بلغاريا ) ١٩٢٤(كنيسة بويانا : آثاره

منوعات (وصليبيو أوروبا الشرقية والفن ) ١٩٢٨(األثر الشرقي يف الفن البلقاين 
ومناذج بيزنطية يف ) ١٩٣٦(واإلمرباطور يف الفن البيزنطي ) ١٩٣٠شارل دييل 

 الكراسات األثرية(وأفلوطني وأصول فن اجلمال  )١٩٣٩( الوطنيةاملكتبة 
والفسيفساء يف جرمن دي بره، وفيه مقارنة بني الفن ) ١٩٤٦(واملستشهد ) ١٩٤٥

  ).١٩٥٤، ٧الكراسات األثرية، جملد (الكورلنجي واألموي 
 Grabar، Olegجرابار، ارليج 

، وحصل على ٣/١١/١٩٢٩ولد يف ستراسبورغ من أعمال فرنسا بتاريخ 
، وكان قد تلقى تعليمه الثانوي يف ليسيه كلود )١٩٦٠(جنسية الواليات املتحدة 

برنار ولوى ليجران بباريس، وحصل على الليسانس يف التاريخ القدمي من جامعة 
 ، وبكالوريوس آداب من جامعة هارفارد يف تاريخ العصر الوسيط)١٩٤٨(باريس 

 رين الوسيط واحلديث من جامعة باريس، والليسانس يف تاريخ العص)١٩٥٠(
من جامعة ) ١٩٥٥(، والدكتوراه يف الفلسفة )١٩٥٣(، واملاجستري )١٩٥٠(

برنستون قسم اللغات واآلداب الشرقية وتاريخ الفن، وحصل على زمالة املدرسة 
 .)٥٤ - ١٩٥٣(األمريكية للبحث الشرقي يف القدس 

 ومساعد أستاذ لفنون ،)٥٥ -١٩٥٤(جامعة ميتشيجان مدرساً  وعني يف
، مث أستاذاً للفنون )٦٩ - ١٩٦٤(، وأستاذاً )٥ - ١٩٥٥(ودراسات الشرق األدىن 

 - ١٩٧٥(، ورئيساً مشاركاً للبيت الشمايل )١٩٦٩(الدقيقة يف جامعة هارفارد 
، ورئيساً للقسم )٧٦ -١٩٧٣(، ورئيساً للمعلمني يف قسم الفنون الدقيقة )٧٦

، )٧٥ -١٩٦٧(املدرسة األمريكية لألحباث الشرقية ، ونائب رئيس يف )١٩٧٧(
، ومدير )٦١ - ١٩٦٠(ومديراً للمدرسة األمريكية لألحباث الشرقية يف القدس 

 ١ ٩٥٧(، وتوىل حترير الفنون الشرقية )٦٩-١٩٥٨(شرف ملتحف الفنون الشرقية 
، ونائب )٦٩ -١٩٦٤(، وأمانة سر املعهد األمريكي لألحباث يف تركيا )٧٠ -
، ومدير احلفريات يف قصر )٦٧ - ١٩٦٦(يس قسم تاريخ الفن جبامعة ميتشيجان رئ

w - ١٩٦٩ - ١٩٦٨ - ١٩٦٦، ١٩٦٤ىف بعثات سنة (احلرية الشرقي يف سوريا 
w
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 حرف اجليم٣٩٢ 

، وقضى فصالً يف معهد جوجنهامي لتكملة تقرير )١٩٧٢ - ١٩٧١ و١٩٧٠
 ).١٩٧٢(احلفريات يف سوريا 

، وعضو يف )١٩٥٨(عة ميتشيجان وهو حائز على جائزة هنري راسيل من جام
اجلمعية الشرقية ملعهد اآلثار األمريكي، وملركز البحوث األمريكي لألحباث يف مصر، 
وجملس األحباث لآلثار، واحتاد دراسات الشرق األوسط، واتمع األمريكي للفنون 

 .اآلثار األملاين والعلم، وعضو شرف يف معهد
يف ) ٦١ - ١٩٦٠، ٥٤ - ١٩٥٣(ين ومن رحالته العلمية باإلضافة إىل س

املدرسة األمريكية للدراسات الشرقية يف القدس، فقد قام ببعثات أثرية إىل الشرق 
، وتركيا )١٩٥٧(، والبالد العربية وتركيا )١٩٥٦(، وإسبانيا )١٩٥٥(األدىن 

 ١٩٦٤(، وسوريا )١٩٦٣(، وإيران ومصر )١٩٦١(، وإسرائيل )١٩٥٩(
، وسوريا ومصر وتركيا )١٩٦٩(، وسوريا )١٩٦٨(، وسوريا واألردن )١٩٦٦و
، وسوريا وإيران )١٩٧٢(، وسوريا وإسبانيا )١٩٧١(، وسوريا وإيران )١٩٦٧(

واألردن ) ١٩٧٣(، وإيران )١٩٧٢(وأفغانستان وإسرائيل وأواسط آسيا السوفيتية 
)١٩٧٤.( 

ربية اإلجنليزية، والفرنسية واألملانية والروسية والع: وهو حيسن من اللغات
  .يةة واليونانوالالتينيوالفارسية واإلسبانية واإليطالية 

، وألواح )١٩٥٣، ٥الصحيفة األمريكية للنميات (نقود مظفر غازي : آثاره
، وقصر األمويني يف خربة )١٩٥٤، ١الفنون الشرقية (لستة ملوك، قصر أمرع 

، )١٩٥٧للنميات اجلمعية األمريكية (، ونقود الطولونيني )١٩٥٥، ٨اآلثار (املفجر 
صحيفة (، واملنمنمات اإليرانية )١٩٥٧، ٢الفنون الشرقية (وكتابات فوستوكا 

، )١٩٥٧، ٢الفنون الشرقية (، والنصب واآلثار التركمانية )١٩٥٧، ١٦معهد الفن 
، )١٩٥٧، ٣٤نشرة الفن (بيىت  وخمطوط ابن البواب الفريد يف مكتبة تشستر

، والفن الفارسي )١٩٥٩أوكسفورد (ة املفجر واأللواح يف كتاب هاملتون عن خرب
الفنون (، وقبة الصخرة األموية يف القدس )١٩٥٩آن أربور (قبل الغزو املغويل وبعده 

الفنون (، وصحائف فلسفة وتشريع مزدانة برسوم للعرب )١٩٥٩، ٣الشرقية 
، ٣ ةالفنون الشرقي(، والفن املعماري اإلسالمي واإلسطرالب )١٩٥٩، ٣الشرقية  w
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 ٣٩٣ حرف اجليم

 ).١٩٦٠، ٤٧جملة التوراة (، وخربة املنيا )١٩٥٩
، )١٩٦٠، ١٠صحيفة االكتشافات اإلسرائيلية (سرب خربة املنيا : ومبعاونة غريه

، )١٩٦٠سيكولوم (، والربفري )١٩٦٠، ٢٠صحيفة الفن (واملنمنمات اهلندية 
والفن اإلسالمي املعماري ) ١٩٦٠اآلثار، (والغرب األوسط يف عصر الزيديني 

، وقطعتان من املعدن يف جامعة ميتشيجان )١٩٦١، ١٥رة املعارف اإلسالمية دائ(
، ٤الفنون الشرقية (، والة األملانية للفنون اإلسالمية )١٩٦١، ٤الفنون الشرقية (

، والنهر )١٩٦١، ٤الفنون الشرقية (، والفن اإلسالمي يف مصر لكرزويل )١٩٦١
، والفهرس اإلسالمي لبريسون )١٩٦١، ٤الفنون الشرقية (يف الصحراء جللويكس 

، ودليل وصفي لأللواح الفارسية يف املكتبة البودلية )١٩٦١، ٤الفنون الشرقية (
، ١٨الدراسة اإلسالمية (، وقصر أمية والثورة العباسية )١٩٦١، ٤الفنون الشرقية (

 يف موسكو ٢٥ تقرير إىل مؤمتر املستشرقني ال -، وزخرفة املقامات )١٩٦٢
 وزخرفة )١٩٦٣، ٢٢صحيفة مجعية مورخي اآلثار ( والقبة اإلسالمية ،)١٩٦٣(

الدائرة العاملية (، واملدرسة األموية )١٩٦٣، ٥الفنون الشرقية (مقامات احلريري 
 ).١٩٦٣القدس (، وفترة قصرية يف مبادئ األوقات العباسية )١٩٦٣للفنون، روما 

، وآثار )١٩٦٣، ١عماري جملة ييل للفن امل(وتعليم الفن املعماري اإلسالمي 
صحيفة املعهد (، وفن املعمار اإلسالمي )١٩٦٣، ٥الفنون الشرقية (إيران القدمية 

الصحيفة ( اإلسالمي ، والفن املعماري العريب)١٩٦٣، ١٥األمريكي لآلثار 
، ٥الفنون الشرقية (، واجلنة على األرض )١٩٦٣، ١٥ األمريكية ملعهد اآلثار

ىف تاريخ األديان الد (، واإلسالم والدين )١٩٦٣، ٦ار اآلث(، وبيزنطية )١٩٦٣
 .)١٩٦٤الثالث 

، )١٩٦٧، والطبعة الثانية ١٩٦٤لندن (الفن املعماري والنقوش : ومبعاونة غريه
، )١٩٦٤أوراق دميبارتون أوكس اجلزء الثامن عشر (والفنان اإلسالمي والبيزنطي 

، وكنيسة القديس مرقص يف )١٩٦٤ة جملة اجلمعية الشرقي(وجملة التاريخ الدمشقية 
، والفن اإليراين )١٩٦٤، ٢٣صحيفة اجلمعية التارخيية للفنون املعمارية (البندقية 

صحيفة اجلمعية (وجملد مشاتا الزميليمانس  )١٩٦٤، ٢١املكتبات الشرقية (
w، وهنضة الفنون اليت أوحت ا قصور األمراء يف أواخر األلف )١٩٦٤الشرقية، 
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 حرف اجليم٣٩٤ 

، وكتابة حديثة على احلرم )١٩٦٥غرب واإلسالم يف العصر الوسيط امل(األوىل 
 ).١٩٦٥تكرمي األستاذ كرزويل، لندن (الشريف يف القدس 

، )١٩٦٥، ١٥حوليات اآلثار السورية (وقصر احلري الشرقي، اجلزء األول 
دائرة املعارف اإلسالمية، الطبعة احلديثة (، واحلرم الشريف )١٩٦٥اآلثار (والنحت 
واإلسالم ) ١٩٦٦البندقية (، ومقدمة لدراسة اآلثار االسالمية ملونره ديفلالر )١٩٦٦

وقصر احلري ) ١٩٦٧إن أربور (، والفن واآلثار )١٩٦٦سيكولوم (والقرم لروزنتال 
 العهد -، والساسانيون )١٩٦٧، ١٦احلوليات األثرية يف سوريا  (٢الشرقي جـ 

، )١٩٦٧جامعة ميتشيجان (ة يف إيران القدمي أوائل العصر الوسيط للفنون الفخم
، )١٩٦٧(، وبوخننبد )١٩٦٧، ٨٧صحيفة اجلمعية األمريكية الشرقية (وخبارى 

، والنصب التذكارية )١٩٦٧املعجم العاملي للفن والفنانني، باريس (ورسم لإلسالم 
صحيفة اجلمعية األمريكية (، ومشيد الدين )١٩٦٧، ٦الفنون الشرقية (لإلسالم 
١٩٦٧(. 
باريس (اجلامع الكبري يف دمشق وأصول الفن املعماري يف جامع سنشرونون و

، ٥تاريخ إيران يف كمربيدج، جـ  (١٣٥٠ - ١٠٥٠، والفنون املرئية )١٩٦٨
، والفنون الصغرى يف الشرق )١٩٦٨(، والفن اإلسالمي واآلثار )١٩٦٨كمربيدج 

، )١٩٦٨ة بواتيه كراسات حضارة العصر الوسيط جبامع (١٢اإلسالمي منذ القرن 
، ٣٦جملة الدراسات اإلسالمية (ودراسة العامل اإلسالمي يف جامعة ميتشيجان 

صحيفة اجلمعية األمريكية (، ومدن اإلسالم بعد العصور الوسطى لالبيدوس )١٩٦٨
فارسية ) رسومات(، ومذكرات عن رسومات الشاهنامة، يف كتاب )١٩٦٨الشرقية 

 - اجلامع -دن الشرق األوسط يف العصر الوسيط ، والفن املعماري مل)١٩٦٩لندن (
 موضوع -، والفن اإلمرباطوري واملدين يف اإلسالم )١٩٦٩بريكالى (لالبيدوس 

، وحول الفن اآلسيوي )١٩٦٩احللقة الدولية لتاريخ القاهرة (الفن الفاطمي 
، وزخرفة املقامات يف القرن الثالث عشر، املدينة اإلسالمية )١٩٧٠أستانبول (
  .)١٩٧٠، ٥٢النشرة الفنية (واحلمراء ) ١٩٧٥أوكسفورد (وراين حل

، )١٩٧٠، ٣٨جملة الدراسات اإلسالمية (واالسم القدمي لقصر احلري الشرقي 
، ٢٠حوليات اآلثار السورية العربية، (والفصول الثالثة حلفريات قصر احلري الشرقي  w
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 ٣٩٥ حرف اجليم

ملكونة لصحن يف مشال ، والنقوش ا)١٩٧١، ٢٤اآلثار (، واآلثار اإلسالمية )١٩٧٠
، وتاريخ الفن وتاريخ األدب )الفن اإلسالمي يف متحف املتروبوليتان(شرقي إيران 

حوليات اآلثار (، وبعث الفن الكالسيكي لإلسالم )٣تاريخ األدب احلديث، جـ (
، والفن املعماري األول يف اإلسالم لكرزويل )١٩٧١، ٢١العربية السورية 

، وتاريخ فن املعمار العثماين )١٩٧٢، ٣ات الشرق األوسط الصحيفة العاملية لدراس(
 رمساً ١٣١و  صفحة٢٢٣ يف -، وتكوين الفن اإلسالمي)١٩٧٢اإلتقانية والثقافة (
 .)١٩٧٣مطبعة جامعة ييل (

، وإرنست كونيل والفن )١٩٧٣، ٤دائرة املعارف اإلسالمية جـ (وإيوان 
ى املدرسة اإلسالمية بقايتباي ، والكتابات عل)١٩٧٤، ٣٦نشرة الفن (اإلسالمي 

، لندن ٦التدرج يف اإلسالم (، والفن واملعمار )١٩٧٤اجلامعة األمريكية ببريوت (
، )١٩٧٤، ١٥دائرة املعارف الربيطانية، طبعة (، والشعوب اإلسالمية )١٩٧٤

، وتاريخ )١٩٧٤صحيفة مجعية الدراسات اإليرانية (واملقدمة واملالحظات اخلتامية 
، وزخرفة مقامات احلريري )١٩٧٥، ٦٧املغرب واملشرق (ثار اإلسالمية الفن واآل

، )١٩٧٥مطبعة جامعة نيويورك ( دراسات يف الفن واألدب عن الشرق األدىن -
العصر الوسيط للغرب لناشره ستانلي فاربر (والفن املعماري اإلسالمي والغرب 

)١٩٧٥.( 
، واملعمار والفن يف )١٩٧٥(والفنون املرئية تاريخ إيران جلامعة كمربيدج 

وإتنجوزن من بيزنطية إىل ) ١٩٧٥نيويورك (هايز . احلضارة العربية جلون ر
، والفن واملوضوع )١٩٧٦(، وطابع الفن اإلسالمي )١٩٧٦(يف إيران  الساسانيني

ىف كتاب النمو والثقافة يف إيران اإلسالمية لربنارد (، واملدن واملدنيون )١٩٧٦(
واإلسالم ) ١٩٧٦لندن (ودراسة الفن واآلثار اإلسالمية ، )١٩٧٦لويس، لندن 

جملة الفنون األملانية (، وفن الزخرفة يف اإلسالم )١٩٧٧برمنجهام (وعبادة الصور 
١٩٧٧.( 

  - .Gratzl، Eجراتسل 
الدراسات الشرقية (املخطوطات العربية يف جمموعة جالزر مبكتبة ميونيخ : آثاره
w ).١٩٥٧ (١٩٥٦-١٨٧١ه، املصنفات اإلسالمية ، ومبعاونة غري)١٩١٨، ٢هلوميل 
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 حرف اجليم٣٩٦ 

 .Graf، P. G) ١٩٥٥ – ١٨٧٥(جراف، األب جورج 
دكتور يف الفلسفة والالهوت، وأستاذ شرف يف كلية الالهوت جبامعة ميونيخ، 

 خترج باللغات الشرقية على فيشري ،وعضو مراسل جلمعية اآلثار القبطية يف القاهرة
 املخطوطات الشرقية ومراجعة املصادر إىل من جامعة ليبزيج، ورحل يف طلب

الشرق، وأقام يف القدس وبريوت وأديرة لبنان، وقصد مكتبات باريس وفلورنسا 
وروما، فضالً عن مكتبات أملانيا، فتجمع لدىه من املصادر العديدة النفيسة ما 

 .ظهرت آثاره يف مصنفاته
، ولغة )١٩٠٥راسبورج ست(اآلداب املسيحية العربية إىل عهد الصليبية : آثاره

، واآلداب السريانية والعربية، واألمساء )١٩٠٥(اآلداب املسيحية العربية القدمية 
الدراسات (، والنصرانية يف نصوص إسالمية )١٩٠٩اآلداب الشرقية (القبطية 

، واملفردات العربية )١٩٢٣، ٤٣، وحولية جامعة برلني ١٩١٨الشرقية هلوميل 
، )١٩٥٤، والة الشرقية األملانية ٣٤ و٣٣ و٣٢ و١٩٢٩الدراسات السامية (

جمموعة دروس ( صفحة ٣١١ووصف بعض املخطوطات املسيحية يف القاهرة، يف 
: ، وتاريخ اآلداب املسيحية العربية يف أربعة جملدات)١٩٣٤ونصوص، الفاتيكان 

 صفحة، والرابع ٥٢٥ صفحة، والثالث يف ٥١٢ صفحة، والثاين يف ٦١٢األول يف 
 ١٩٤٢جمموعة دروس ونصوص، الفاتيكان ( صفحة، واخلامس للفهارس ٣٣٨يف 
لوفان (، واملفردات يف اللغة العربية املسيحية )١٩٥١ - ١٩٤٩ - ١٩٤٧ -

١٩٥٤.( 
 .Graf، L)١٩٠٨املولود عام (جراف، لويس 

 ).١٩٣٨ أمستردام -ليدن (رسالة يف أصول الفقه الشافعي : آثاره
 .Grande b.m )١٨٩١ املولود عام(م . جرانده، ب

خترج يف كلية الزاريف، ومسي أستاذاً للعربية يف معهد اللغات الشرقية التابع 
 .وسكومجلامعة 
، واجلداول )٥٠املوسوعة السوفيتية الكربى، جملد (اللغات السامية : آثاره

، )١٩٥١ موسكو(، ومناذج لصيغ األفعال العربية )١٩٥٠(راماطيقية للغة الفصحى اجل
اللغات  وأوراق إىل مؤمتر) ١٩٥٩املعهد الشرقي (ري يف قواعد اللغات السامية والتعب w
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 ٣٩٧ حرف اجليم

 ).١٩٦٥(السامية 
 

  .Grandchamp، P )١٩٦٤ -١٨٧٥ (جرانشان،ب
، ورحلة وليم )١٩٣٥الة التونسية (خامتة السنوسية على حسب اإليطالية : آثاره

  )٩١،١٩٤٧يقية الة اإلفر(١٦١٦-١٦١٥ ليفنجو املزعومة إىل دول الرببر
تقرير حبري وسياسي عن الشاطئ اإلفريقي من النيل إىل شرشل : ومبعاونة غريه 

، وهو خمطوط إيطايل من خمطوطات ١٥٨٧بقلم عضوين من رهبان مالطة عام 
 ).٦٦،١٩٢٥الة اإلفريقية (حكومة اجلزائر، وقد نقله جرانشان إىل الفرنسية 

، )١٩٤١الة التونسية (نس على شواطئ تو١٨٥٩و ١٨٢١عواصف : وله
الة (والرقيق املسيحي ببالد الرببر يف القرن الثامن عشر للدكتور ساسردويت 

 - جان -، ومهمة دقيقة ببالد الرببر يف القرن السابع عشر )١٩٤٩، ٩٣اإلفريقية 
الة التونسية (١٦٢٥باتيست سالفاجو املترجم من البندقية يف اجلزائر وتونس 

 وثائق غري -، واملشري ديستره أمام اجلزائر)١٩٣٧، ٨١لة اإلفريقية ، وا١٩٣٧
، ورسائل غري منشورة )١٩١٨الة التونسية (١٦٨٨و ١٦٨٧منشورة من عامي 

الة التونسية (١٨٠٧-١٨٠٣من نائب املفوض الفرنسي بشأن الشريف بل هارش 
 ).١٩١٩و ١٩١٨

ي أمري تونس املرتد مرتني عن الدين وثائق عن دون فيليب اإلفريق: ومبعاونة غريه
حول نزول كارولني برونسويك أمرية : وله)١٩٣٨الة التونسية (١٦٨٦-١٦٤٦

، وكونت تونسي )١٩٣٤الة التونسية (١٨١٦نيسان / إبريل ٢٢-٤الغال بتونس 
، وفرنسا )١٩٣٥(، وسقوط اجلزائر )١٩٣٢(، وحول غزو اجلزائر )١٩٤١(

، وإلغاء تقبيل أيدي )١٩١٤( إيطايل يف القرن العشرين والفرنسيون يف نظر رقيب
، ووثائق عن هناية احتالل )١٩٢١، ٦٢الة اإلفريقية (القناصل يف قصر باي تونس 

، ووثائق عن السبق يف تونس )١٩١٤الة التونسية (١٥٧٤-١٥٦٩األسبان لتونس 
، وشجرة السرة )١٩٥٧، ٥كراسات تونس (١٨٤٣و١٧٨٣و ١٧٦٩-١٧٦٤

بني وصيانة  ١٨٣٣ ،١٨٣٢، وخالف )١٩٦٥-١٣(١٩٤٤-١٧٠٥سينية احل
 )١٣،١٩٦٥(، وفندق الفرنسيني )١٩٦٥-١٣(تونس وممالك سردينية والصقليتني 

w  ، ونقوال برياجنة ومراسالته)١٣،١٩٦٥(ومملوك تونس من أصل فرنسي 
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 حرف اجليم٣٩٨ 

 -١٦٥١، والقديس فنسان دي بول وأسره املزعوم يف تونس )١٣،١٩٦٥(
١٣،١٩٦٥(١٦٦٠.( 

 .Granquist، H - جرانكويست، هـ
، ١٩٣١ كوبنهاجن -هلسنجفورس (شروط الزواج يف قرى فلسطني : آثاره

ومشكلة العرب، القرى اإلسالمية يف فلسطني ) ١٩٣٤وعامل اإلسالم 
 ).١٩٥٠ كوبنهاجن -هلسنجفورس (

 .Gray، B - جراى، باسيل
ون اإلسالمية وال سيما يف حفيد الشاعر لورانس بنيون، وقد اشتهر خبربته يف الفن

 .النقش
الطبعة الثانية، لندن ( لوحاً ١٥ صفحة مع ٩٢الرسم الفارسي يف : آثاره
املخطوطات : ، ومبعاونة فولتون)١٩٤٦الفن اإلسالمي (، ولورانس بنيون )١٩٣٠

، وخمطوطات تاريخ الفرس )١٩٥١فصول املتحف الربيطاين (التركية املزخرفة 
 ١٩٤٧الفن اإلسالمي يف املعرض اهلندي بلندن عام : ، وله)١٩٥١املصدر السابق (
، )١٩٥٣صحيفة برلنجتون (، والفن التركي يف باريس )١٩٥١الفن اإلسالمي (

، وأثر الشرق األدىن يف )١٩٥٥الفن الشرقي (والفن املغويل يف الصني وىف فارس 
، والفن )٤١ - ١٩٤٠صحيفة مجعية اخلزف الشرقي (صناعة اخلزف الصيين 

، وزخرفة الكتب الشرقية )١٩٣٩فصول املتحف الربيطاين (السلجوقى يف فارس 
 ١٩٥٢ و١٩٣٩ و١٩٣٧ و١٩٣٦ و١٣٥، ١٩٣١: فصول املتحف الربيطاين(

، وتقارير اجلمعية ١٩٣٣: ، وبانثيون١٩٤٨ و١٩٣٨ و١٩٣٢: وصحيفة برلنجتون
 :، والفن الشرقي١٩٤٠: ، والفن اإلسالمي١٩٥٠ و٣٨ - ١٩٣٦: اإليرانية
 ).١٩٥٤: ، وصحيفة الدراسات الشرقية١٩٥٤

، ومدرسة النمنمة )١٩٥٧تكرمي كونيل (وجمموعة رسوم على النسيج الفارسي 
، وزخرفة املخطوطات التركية يف املتحف )١٩٥٧، ٢٤مؤمتر املستشرفني (الفارسية 
البندقية (، والفن السلجوقى )١٩٦١ والطبع ١٩٥٩مؤمتر الفن التركي (الربيطاين 
، ٨الفن الشرقي (، وسبعة آالف سنة من الفن اإليراين )١٩٦٥ والطبع ١٩٦٣
w، وفن النمنمة التيمورية )١٩٦٣، ١إيران (، واألثر الفارسي يف الفن الصيين )١٩٦٢
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 ٣٩٩ حرف اجليم

مؤمتر الفن واآلثار اإليرانية (، والنمنمة الصينية )١٩٦٣، ١٤شرق وغرب (
 .)١٩٧٢الفن اإلسالمي (، والنمنمة التيمورية البوذية )١٩٧٢

  - .Gray، Sir Jams، Mم  جراي، السري جيمس
وجوردون ) ١٩٥٠(رسالة أخرى من أمني باشا : يف صحيفة أوغندا: آثاره

ومشايل إفريقيا وأوغندا ) ١٩٥٥ (١٨٩٧وسفارة إىل املهدى عام ) ١٩٥٥(واملهدى 
)١٩٥٥.( 

  .Gray، L.H - هـ. جراي، ل
والسحر ) ١٩٠٧(من التاريخ الفارسي : يف جملة اجلمعية امللكية اآلسيوية: آثاره

املواد الفارسية يف : وىف غريها) ١٩٣٧(ولغة فارس احلديثة ) ١٩١٣(يف فارس 
 ).١٩١٥موزيون (كتاب الفهرست 

  de oraliac Jerbert) ١٠٠٣-٩٣٨(جربر دي أورالياك 
قصد األندلس، وأخذ على أساتذا ) ٥٢٩املؤسسة عام (الرهبانية البندكتية  من

مدارس ريبول وإشبيلية وقرطبة، مث أصبح أوسع علماء عصره ثقافة بالعربية يف 
نتخـب حرباً أعظم ارحتل إىل روما مسـا على أقرانه، واوالرياضيات والفلك، وملا 

وقد أمر بإنشاء . ، فكان أول بابا فرنسي)١٠٠٣-٩٩٩(باسم سلفستر الثاين 
ألخرى يف راميس وطنه، مث أضيف األوىل يف روما مقر خالفته، وا: مدرستني عربيتني

إنه أول من صنع ساعة رقاصة، ووصف حروف الغبار : ا مدرسة شارتر، وقيلمإليه
 - اليت كان ينقصها رقم الصفر -وصفاً علمياً، وبث األعداد العربية يف أوربا 

، وله دراسة عن )١٠٠٠(وترجم بعض الكتب الرياضية والفلكية كالزيج املنصوري 
، وقد نشر نيك بوبنوف )حمفوظات كنيسة وستر بإجنلترا(العربية كتاب إقليدس ب

 ). ١٨٩٩برلني (مصنفاته الرياضية 
 .Grzegorzewski، J) ١٩٢٢-١٨٤٦(جرزجيورزيفسكي، جان 

بعد أن تعلم اللغات الشرقية اقترح إنشاء مركز لدراستها يف فرسوفيا، وشرع 
 كرازنكسي حال دون حتقيق يصنف كتباً لطالبه إال أن وفاة ممول املركز الثري

خر إىل الس البولوين، ومل يكن حظه أوفر من األول، آاقتراحه فتقدم مبشروع 
w .ولكنه وفق يف إصدار التقومي الشرقي
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 حرف اجليم٤٠٠ 

، ونصوص تركية تترية بلغة )١التقومي الشرقي جملد (نصوص من القرم : آثاره
، وفرمانان )١٩١٢فيينا (، وسجالت رومي عن محلة فيينا )١٩٠٣فيينا (غاليسيا 

، والصالت )١٥-١٩١٤احلولية االستشراقية (تركيان من القرن الثامن عشر 
- ١٩١٧احلولية االستشراقية (التجارية بني بولونيا وتركيا يف القرن الثامن عشر 

، ولكن معظم آثاره فقد قيمته العلمية ومل يبق له سوى االعتراف بفضله )١٩
 .كمنظم لالستشراق يف بولونيا

  .Germanus،P.D) ١٦٧٠-١٥٨٨(ب جرمانوس، دومينيكوس األ
صقلي خترج بالعربية على األب أوبيتشيين يف معهد منتوريو مث خلفه فيه، وقضى 

 سنة باحثاً يف مكتبة األسكوريال حيث خلّف عدة خمطوطات، وكان على علم ١٨
 مسر  فلسطني مث-بعلوم القرآن قل لدى علماء عصره؛ كما قضى يف الشرق األدىن 

 .  أربع سنوات إلتقان اللهجات الشعبية-قند 
، )٢-١٦٣٦روما (كتاب القواعد للغة العربية العامية، كتبه باإليطالية : آثاره

وبناء اللغة العربية وهو قاموس للغة العربية الفصحى والعامية مع ترمجتني إيطالية 
والدفاع عن الديانة ) بالالتينية(، ونصوص عربية سريانية )٣-١٦٣٩روما (والتينية 

، وترمجة القرآن إىل الالتينية )١٦٣٨روما (املسيحية؛ وهي عدة مقاالت دينية جدلية 
عثر عليها (فكانت أول ترمجة سبقت ترمجة ماراتشي بثالثني سنة ) ١٦٦٨(

 ). ١٨٨٣املستشرق الفرنسي ديفيك 
ية مسائل عدة يف القواعد العرب: وله يف األسكوريال بعض املخطوطات منه

، والرسالة الشمسية يف القواعد )بالالتينية(، والقواعد النظرية للغة العربية )بالالتينية(
،وقد أعاد سبكها عن ترمجة التينية قدمية تيب بن عمر الكاياملنطقية لنجم الدين عل

، واملدخل )بالعربية(، والفوائد والقالئد جمموعة من األقوال املأثورة )بالالتينية(
 اللغات العربية والفارسية والتركية، وترمجة التينية للقرآن مع هوامش  إىلالتطبيقي
 . والقرآن وتعليم مسيحي بالفارسية والتركية،جدلية

  (١٩٧٩-١٨٨٤) .Germanus. J جرمانوس، عبد الكرمي
اليونانية والالتينية واإلجنليزية والفرنسية : ولد يف بودابشت، وتعلم اللغات الغربية

wالفارسية واألوردية، وأتقن العربية والتركية : رية ومن اللغات الشرقيةواإليطالية وا
w
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 ٤٠١ حرف اجليم

على األستاذين فامبريي، وجولد زيهر اللذين ورث عنهما ولعهما بالشرق 
 يف جامعيت استانبول، وفيينا، وصنف ١٩٠٥مث تابع دراستهما بعد عام . اإلسالمي

 عن تاريخ أصناف األتراك يف ، وآخر)١٩٠٦(كتاباً باألملانية عن األدب العثماين 
القرن السابع عشر، فنال عليه جائزة مكنته من قضاء فترة مديدة يف لندن حيث 

 عاد إىل بودابشت، فعني )١٩١٢( عام يفو. استكمل دراسته يف املتحف الربيطاين
أستاذاً للغات العربية والتركية والفارسية، وتاريخ اإلسالم وثقافته يف املدرسة العليا 

رقية، مث يف القسم الشرقي من اجلامعة االقتصادية، مث أستاذاً ورئيساً للقسم العريب الش
، وظل يقوم فيه بتدريس اللغة العربية، وتاريخ احلضارة )١٩٤٨(يف جامعة بودابشت 

اإلسالمية، واألدب العريب قدميه وحديثه، حماوالً إجياد حلقات اتصال بني هنضات 
 ).١٩٦٥( والسيكولوجية حىت أحيل على التقاعد األمم اإلسالمية االجتماعية

ودعاه طاغور إىل اهلند أستاذاً للتاريخ اإلسالمي، فعلمه يف جامعات دهلي، 
مسجد دهلي األكرب،  وهناك أشهر إسالمه ىف )٣٢-١٩٢٩(والهور،وحيدر أباد 

األدب التركي احلديث : وألقى خطبة اجلمعة، وتسمى بعبد الكرمي، ونشر كتابيه
، )١٩٣٢ ،كلكتا(، والتيارات احلديثة يف اإلسالم، باإلجنليزية )١٩٣١ا،كلكت(

، وقدم )١٩٣٣الثقافة اإلسالمية ( يف التاريخ اإلسالمي األتراكودراسة عن أثر 
الثقافة اإلسالمية (القاهرة وتعمق يف دراسة عن أثر األتراك يف التاريخ اإلسالمي 

م على شيوخ األزهر، مث قصد مكة ، وقدم القاهرة وتعمق يف دراسة اإلسال)١٩٣٣
اهللا أكرب، وقد نشر يف عدة لغات : حاجاً وزار قرب الرسول، وصنف يف حجته كتابه

يف القاهرة واململكة العربية ) ٤١-١٩٣٩(، وقام بتحريات علمية )١٩٤٠(
) ١٩٥٢الثقافة اإلسالمية (شوامخ األدب العريب : السعودية نشر نتائجها يف جملدين

  ).١٩٥٤جملة الفصول اإلسالمية ( التركيبات اللغوية العربية ودراسات يف
 عاد ليقضي بضعة أشهر يف القاهرة واإلسكندرية ودمشق بدعوة ١٩٥٥وربيع 

من احلكومة ليحاضر بالعربية عن الفكر العريب املعاصر، وعن صور من األدب 
به اجلديد  الستكمال مصادر كتا١٩٥٨اري، مث رجع إىل الشرق العريب يف شتاء 

. عن أدبائه املعاصرين والذي صدرت بعض فصوله، وفيها قصص الكتاب املعاصرين
w، ومراسالً للمجمع اللغوي بالقاهرة )١٩٥٢(وقد انتخب عضواً يف امع اإليطايل 
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 حرف اجليم٤٠٢ 

 ).١٩٦٢(، وىف امع العلمي العراقي )١٩٥٦(
، ٩و١٩٠٧، ٨ الة الشرقية(وإيليا جليب ) بودابشت(األدب العثماين : آثاره
، )١٩٢٨جملة بودابشت (، والثورة التركية )١٩٢٥(، وقواعد اللغة التركية )١٩٠٨

واألدب التركي احلديث ) ١٩٢٨الة ارية باللغة الفرنسية (والقومية العربية 
، وأثر )١٩٣٢كلكتا (والتيارات احلديثة يف اإلسالم، باإلجنليزية ) ١٩٣١كلكتا (

، وغرام يف الصحراء، بالعربية )١٩٣٢الثقافة اإلسالمية (سالمي األتراك يف التاريخ اإل
  ).١٩٤٠املقتطف (، والشاعر بتهوفن )١٩٣٧مهرجات القاهرة (

، وهنضة )١٩٤٠بودابشت (واكتشاف اجلزيرة العربية وسوريا والعراق وغزوها 
 أدبه ، واجلندي، دراسة يف)١٩٤٤منشورات اجلمعية الشرقية ارية (الثقافة العربية 

، وحممود تيمور واألدب العريب )١٩٥٠القاهرة (احلديث مبقدمة لكراتشكوفسكي 
 )١٩٥٩ و١٩٥٢الثقافة اإلسالمية (، وشوامخ األدب العريب )١٩٥١ نلند(احلديث 

، وىف نور اهلالل )١٩٥٤الفصول اإلسالمية (ودراسات يف التركيبات اللغوية العربية 
و أنوار الشرق ومنتخب الشعراء العرب ، وحن)١٩٥٨ و١٩٥٧بودابشت (الشاحب 

، )١٩٦٤، ٣٨ و١٩٦٣، ٣٧(العربية القدمية : ،وىف الثقافة اإلسالمية)١٩٦١(
أدب اهلجرة، والرحالة :  ثالثة كتب، عندِعوكان ي) ١٩٦٤، ٣٨(وأدب املغرب 

 . العرب ابن بطوطة، وتاريخ األدب العريب
 Grenard، F) ١٨٦٦املولود عام ( جرنار، ف

 .وزراء فرنسا املفوضنيمن 
يف جغرافية اإلسالم من اموعة العاملية اليت يشرف عليها دي (آسيا العليا : آثاره

، وجنكيزخان، وهو كتاب نفيس ينطوي على )١٩٢٩البالش، وجولوا، باريس 
باريس (، وعظمة آسيا واحنطاطها )١٩٣٥باريس (معلومات مفيدة ونظرات أصيلة 

١٩٣٩.( 
، ونصب العصر ١٩٠٠(النصب السلجوقية يف سيواس :يويةويف الة اآلس

 ).١٩٠٤(، وفرقة دينية يف آسيا الصغرى )١٩٠١الوسيط 
 .Grunebaum. G.E) ١٩٧٢ - ١٩٠٩(جرنبوم، جوستاف فون 

Von w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ٤٠٣ حرف اجليم

 ].١٩٧٣ترمجته بقلم روزنتال [
منسوي األصل خترج يف جامعيت فيينا وبرلني، وعني أستاذاً مساعداً للدراسات 

، ويف جامعة شيكاغو )٤٢ - ١٩٣٨( واإلسالمية يف جامعة نيويورك العربية
، وقد مثلها يف مؤمتر جامعة بوردو )٥٧ -١٩٤٩(، وأستاذاً فيها )٤٩ -١٩٤٣(

، )١٩٥٦يونيو / حزيران٢٩(الذي اشتركت هي وجامعة شيكاغو يف الدعوة إليه 
رئيساً لقسم ، مث )١٩٥٧(وأستاذاً لتاريخ الشرق األدىن يف جامعة كاليفورنيا 

 .دراسات الشرق األدىن فيها
الة املشرقية (، والبيداجة والنهاجة )١٩٣٥جامعة إنديانا (الشعر العريب : آثاره

، وقصيدة ابن القفال )١٩٣٧املصدر السابق (، واملسلمون )١٩٣٦النمسوية، 
 دراسات عربية، اجلزء األول: ، ومبعاونة روزنتال، وفيشيل)١٩٣٧أرابيكا، رومه (
، )١٩٣٧العامل اإلسالمي (ية باملفردات الفارسية يف اللغة العر: وله) ١٩٣٧روما (

 يف ، وتطور الشعر الديين)١٩٣٩الة اآلسيوية الربيطانية (وبشر بن أيب خازم 
املصدر (، ونقد األدب العريب )١٩٤٠ اجلمعية األمريكية الشرقية، ةصحيف(اإلسالم 
، ورسالة أمحد بن )١٩٤٢املصدر السابق (وليلة ، وعناصر ألف ليلة )١٩٤١السابق 

 ).١٩٤١الشرقيات (اخلليفة الواثق إىل أيب العباس حممد بن يزيد املربد 
صحيفة (، ومذهب االنتحال يف األدب )١٩٤٢العامل اإلسالمي (والشعر اجلاهلي 

 صحيفة اجلمعية األمريكية الشرقية(، واهلجاء يف النثر العريب )١٩٤٤الشرق األدىن 
إسهام املدرسة العربية يف العصر الوسيط يف حل مشكلة : ، ومبعاونة آبيل)١٩٤٤
أثر العرب يف الشعراء اجلوالني : ، وله)٤٧ - ١٩٤٦صحيفة الشخصية (التعليم 

، واإلسالم يف العصر الوسيط )١٩٤٧(، والتفسري احلديث لإلسالم )١٩٤٦(
حضارة اإلسالم، :  بعنوان، وقد ترمجه األستاذ عبد العزيز توفيق١٩٤٥شيكاغو (

 ،)١٩٤٧ (يج، والزرنو)١٩٦٢إىل الفرنسية، باريس  ، وترجم١٩٤٦شيكاغو 
 ١٩٤٨الة املشرقية النمسوية (، وأبو دعاء األيادي )١٩٤٧(والتعاون يف فلسطني 

، وثالثة )١٩٤٨صحيفة دراسات الشرق األدىن (، وطبيعة األدب العريب )٥٢ -
 مطيع بن إياس، ومسلم اخلاسر، وأبو الشمقمق: عباسيةشعراء من مطلع اخلالفة ال

w، وقد نقل هذه الدراسة إىل العربية الدكتور حممد ٥٣ - ٥٠ - ١٩٤٨الشرقيات (
w
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 حرف اجليم٤٠٤ 

، ٤صحيفة الثقافة العامة (، واإلسالم والثقافة اإلنسانية )١٩٥٩يوسف جنم، بريوت 
القرن العاشر عن ، ووثيقة من )١٩٥٠العلوم (، واإلسالم والثقافة اليونانية )١٩٤٩

 ).١٩٥١(األدب العريب 
صحيفة دراسات (، ورسالة يف العشق البن سينا )١٩٥١(واالجتاهات اإلسالمية 

، )١٩٥٢األدب املقارن (، وأصل فن اجلمال يف األدب العريب )١٩٥٢الشرق األدىن 
، وروح اإلسالم يف األدب )١٩٥٣الة الشرقية األملانية (واإلسالم والثقافة 

، )١٩٥٣منوعات كوبرولو (، والفردوسي والتاريخ )١٩٥٣راسات اإلسالمية الد(
، ودراسة عن )١٩٥٣شيكاغو (وعالقة حضارة اإلسالم بثقافات البالد اليت فتحها 

تاريخ الثقافة اإلسالمية، وهي أربع حماضراًت، منها واحدة لكاسكيل عن انتشار 
جمموعة اجلمعية (وىل للنصرانية احلياة البدوية يف اجلزيرة العربية يف العصور األ

صحيفة اجلمعية األمريكية (، والسكاكي )١٩٥٤األمريكية لعلم السالالت البشرية 
، ونصوص عن )١٩٥٤دراسات تشودي (، وأدب ابن أيب عون )١٩٥٤الشرقية 

، وجمموعة )١٩٥٥شيكاغو (عالقة حضارة اإلسالم بثقافات البالد اليت احتلها 
 وهي مقاالت كان قد نشرها باإلجنليزية يف -ب العريب دراسات يف تاريخ األد

 صفحة ١٦١ فترمجها إىل األملانية يف -االت العلمية خالل عشر السنوات األخرية 
، واالتفاق )١٩٥٥حماضرة يف جامعة أنديانا (، وشعراء العربية )١٩٥٥فيسبادن (

يقته ومنوه ، واإلسالم، دراسته يف حق)١٩٥٥(واخلالف يف التمدن اإلسالمي 
، قسم ثان ٣، رقم ٥٧جمموعة الة األمريكية لعلم السالالت البشرية، جملد (

جمموعة دروس مقارنة يف الثقافات (، والعالقات الثقافية والشعر العريب )١٩٥٥
، والكتابان يفتقران إىل ١٩٥٥ صفحة، ٢٦٠، الد األول، يف ٤واحلضارات، رقم 

 ).ى النتائجتدقيق يف املصادر وصدق حكم عل
، )١٩٥٥الدراسات اإلسالمية (ودراسة عن املثالية اإلسالمية وفن اجلمال العريب 

، وحركة اإلصالح يف اإلسالم )١٩٥٥األندلس (ومالمح األدب العريب احلضري 
، والدراسات القدمية واحنطاط الثقافة )١٩٥٦الدراسات الشرقية لليفى دالفيدا (

حلقة علم االجتماع (ت واحلضارة اإلسالمية ، وعلم السالال)١٩٥٧(بالفرنسية 
w تكساس(، والناحية التارخيية من الشرق األدىن )١٩٦٢اإلسالمي، بروكسل 
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 ٤٠٥ حرف اجليم

الوحدة والتنوع يف احلضارة اإلسالمية شيكاغو  (،، واإلسالم دين حضارة)١٩٦٥
الدراسات التقليدية واحنطاط الثقافة العربية (، وحول تاريخ الثقافة العربية )١٩٥٥
، والة الشرقية األملانية ١٩٥٩، ١٠، وسيكولوم ١٩٥٦، وتكرمي ريبكا ١٩٥٧
١٩٦٠، ٥٦.( 

، وحول احلكم يف اإلسالم )١٩٥٧إسالم الغرب (ومشكلة الوطنية يف اإلسالم 
، وحول )١٩٦٠، ٣٦اإلسالم (، واإلسالم يف سيالن )١٩٥٨، ٧٤الة اجلزائرية (

، ١٩٦٧، وتكرم شبياس ١٩٦٦، ٥٣، وديوجني ١٩٦٥تكرمي جيب (اإلسالم 
، ١٩٧٠، ٣١، والدراسات اإلسالمية ١٩٦٨، ٩، وبستان ١٩٦٨وتكرمي كاسكيل 

، وأبو )١٩٧٠(، وذكرى جوزيف شاخت )١٩٧٠، ٦ودراسات الشرق األوسط 
، ومراجع احلضارة اإلسالمية )١٩٧٠فيسبادن (العال املاودوي وفهارس العزيز أمحد 

، )١٩٧٠، ٧٠ديوجني (لبحر األبيض املتوسط ، وثقافة ا)١٩٧٠، ٤٦اإلسالم (
، وعلوم )١٩٧٠فيسبادن، (، واملنطق يف الثقافة اإلسالمية )١٩٧٠(والشعراء والنقاد 

، والتقليد والثورة يف الشعر العريب )١٩٧٢فيسبادن (الدين والقانون يف اإلسالم 
 ).١٩٧٣فيسبادن (احلديث 

 .Gerhardt، M.I - اى. جرهارد، م
  .)١٩٦٣، وليدن ١٩٦١، ٨أرابيكا ( ة السرد يف إطار ألف ليلة وليلةتقني: آثاره

 Grotzfeld, Heinzز ـجروتزفيلد، هين
 ١٩٤٠ (يل، وتلقى تعليمه األو١٢/١٢/١٩٣٣ولد يف كوبر شيلد البسار بتاريخ 

، )١٩٥٥ -١٩٥٤(، واجلامعي يف ساربروك )١٩٥٤ -٤٥(، والثانوي )١٩٤٤ -
، وتناولت دراسته )٦١-١٩٥٧(ستر ، ومون)١٩٥٧-١٩٥٥(وإيرلنجن 

 :املوضوعات اآلتية
 - فقه اللغات القدمية -) أساسي(فقه اللغات السامية والدراسات اإلسالمية 

، وحصل على )٢٥/٧/١٩٦١( علم الصوتيات -اللغويات العامة والنسبية 
، وفقه اللغات )٢٥/٧/١٩٦١(الدكتوراه برسالة عن اللهجة العربية الدمشقية 

، واألستاذية من جامعة ستوكهومل )٢٥/٦/١٩٧٨( يف الدراسات اإلسالمية السامية
w، وعني مساعد باحث )١/٦/١٩٧٨(عن اللغة العربية وال سيما اللغة العربية احلديثة 
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 حرف اجليم٤٠٦ 

) ٣١/١٢/١٩٦٢ - ١/٩/١٩٦١(يف قسم الدراسات الشرقية جبامعة مونستر 
حتاد املستشرقني ، وزميل أحباث يف املعهد الشرقي ال٣١/٣/١٩٦٤ - ١/١/١٩٦٣و

، وأستاذاً مساعداً يف )٣١/٣/١٩٦٤ - ١/١/١٩٦٣( لبنان -األملان يف بريوت 
 - ١/٤/١٩٦٤(معهد الدراسات العربية واإلسالمية جبامعة مونستر 

٣١/١٢/١٩٦٧.( 
وأستاذ كرسي للغة العربية، وخاصة اللغة العربية احلديثة يف جامعة ستوكهومل 

 - ١/٧/١٩٦٩(وأستاذاً أساسياً فيها ، )٣٠/٦/١٩٧٥ - ١/١/١٩٦٨(بالسويد 
 - ١٢/٢/٧٤ -، مث رئيس قسم اللغات الشرقية فيها )٣٠/٦/١٩٧٥
 وأستاذاً زائراً بقسم اللغة العربية ولغات الشرق األدىن يف اجلامعة ٣٠/٦/١٩٧٤

وأستاذاً أساسياً لفقه ) ٣٠/٦/١٩٧٤ - ١٢/٢/٧٤( لبنان -األمريكية ببريوت 
ومدير معهد اللغة العربية والدراسات ، الدراسات اإلسالميةاللغات السامية و

 .)١/٤/١٩٧٥منذ (اإلسالمية يف جامعة مونستر 
 نصوص -، ولغة دمشق العربية )١٩٦٤فيسبادن (لغة دمشق العربية : آثاره
نظام الصوتية يف : ، ومن دراساته)١٩٦٥(، وقواعد اللغة السورية العربية ١٩٦٤

، ١١٧الة الشرقية األملانية (، والقاف واهلمزة )١٩٦٥(نانية اللهجتني السورية واللب
جملة اإلسالم (، ومقدمة األدب للزخمشري )١٩٦٧(، وهلجة عيناب يف لبنان )١٩٦٧
، والقرآن )١٩٦٩فيسبادن (، واللهجة العربية هلانزوير، وفيشري )١٩٧٨، ٤٤

ة واإلسالمية ، وحول املؤمتر السادس للدراسات العربي)١٩٦٩، ١٣حمفوظات، (
، وجتربة سعيد عقيل يف اصطناع اللهجة )١٩٧٥، وأوبساال ١٩٧٢ستوكهومل (

هلجة : ، وله حتت الطبع)، باريس٢٩مؤمتر املستشرقني الدويل (اللبنانية كلغة أدبية 
منوعات هنري فليش، جملد خاص من منوعات جامعة القديس يف (قصر نابا بلبنان 

 ).بريوت
 .Grousset، R) ١٩٥٢ -١٨٨٥. (جروسه، ر

ا ملتحف سرنوسكس بباريس، وانتخب مستشرق وأديب ومؤرخ، وقد عني أمين
مع اللغوي الفرنسيعضوا يف ا. 

w، وتاريخ الفلسفة الشرقية )١٩٢٢الطبعة الثانية، باريس (تاريخ آسيا : آثاره
w
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 ٤٠٧ حرف اجليم

-١٩٢٩باريس ( ، وحضارة الشرق تناوهلا بدقة ماخال الفن فلم يعن به)١٩٢٣(
تاريخ الصليبية ومملكة الفرجنة يف القدس يف ثالثة أجزاء معتمدا على املصادر ، و)٣٠

، واإلمرباطورية )١٩٣٩(، وإمرباطورية البطاح عن السالجقة )٣٦، ١٩٣٤(العربية 
 ).١٩٤١ يف جمموعة تاريخ العامل، باريس(املغولية 

 آلسيويةجملة الفنون ا(فن آسيا الوسطى والتأثريات اإليرانية : ومن دراساته
، وقصور الصليبيني يف األرض )١٩٣٠، ٢١٧الة اآلسيوية ( ، ونادر شاه)١٩٢٤

والدراسات التارخيية ، )١٩٣٩(  ونسيج جديد يف تدمر،)١٩٣٦(املقدسة 
 ، وحول فقرة مبهمة يف تاريخ غليوم الصوري)١٩٣٧الة التارخيية ( واالستشراق

لويس واألحالف الشرقية ، والقديس )١٣٩٣٩املنوعات السورية لدىسو (
 )١٩٤٨، ٣الدراسات التارخيية (

  .Graulle، A)١٨٨٨املولود عام .(جرول، أ
وانتدب يف البعثة العلمية الفرنسية إىل . خترج يف مدرسة اللغات الشرقية بباريس

 .طنجة، مث عني قنصال
، ونشر )١٩،١٩١٣(دوحة الناشر البن عسكر : يف احملفوظات املغربية: آثاره

ترجم مبعاونة كولني ) ١٧-١٩١٣(املثاين للقادري، يف جزأين : اونة مايارمبع
 يف ثالثة - للسالويىبيللر، كتاب االستقص-وإمساعيل حامد، وبإشراف ميشو

، )٣٤-٢٧-٢٥-١٩٢٣لسنوات  ٣٣-٣٢-٣١-٣٠(أجزاء، لكل جزء فهرس 
 عروج ، وموت وفري بابا)١٩١٣، ٢٤جملة العامل اإلسالمي (بستان الزياين : وله

)١٩١٣، ٢٤٠٠.( 
 .Groenbech، K) ١٩٥٧ – ١٩٠١. (جرونبيخ، ك

وقد نشر أحباثاً مستفيضة يف تركيب األصوات فيها، . عامل باللغة التركية
، والة الشرقية )١٩٣٧(ومقارنتها باللغة املغولية يف حمفوظات علم األصوات 

نكيز خان يف فارس ، مث ج)١٩٥٣، والدراسات الشرقية لبدرسني، ١٩٤٠(األملانية 
، ٢٣األعمال الشرقية (، ودراسات عن آسيا الوسطى )١٩٣٥تكرمي كريستنسن (

١٩٦٠، ٢٥، ١٩٥٩، ٢٤، ١٩٥٨.( 
Gruner، O.C. w) ١٨٧٧املولود عام . (جرونر، أو
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 حرف اجليم٤٠٨ 

 وكان أستاذاً يف جامعة ماكييل ،خترج يف جامعيت فيكتوريـا يف مانشستر، ولندن
-١٩٢٧(عكف على الدراسات الشرقية و) ١٩٢٧(وزاول الطب ) ١٤-١٩١٠(

٣٠(. 
ودراسة عن القانون البن ) ١٩٢١حوليات تاريخ الطب، (تفسري ابن سينا : آثاره

وترمجة مشكاة األنوار ) ١٩٣٠لندن (سينا، مع ترمجة إجنليزية للكتاب األول 
 .للغزايل

 .Grunert، M)١٩٢٩ – ١٨٤٩(جرونريت، ماكس 
 ].١٩٢٩ت الشرقية،  بقلم ريبكا يف احملفوظا:مجتهتر[

ليدن (بفهارس وافية  نشر معظم كتاب أدب الكاتب البن قتيبة، وذيله: آثاره
، وعلم النقود العربية، وهي الرسالة اليت كان أعدها رايسكة لنيل )١٩٠١

، ودراسة يف )١٨٩٤جنيف : ١٠مؤمتر املستشرقني  (يالدكتوراه، وزيد بن عل
 ).١٩١٢ة لفيينا الصحيفة الشرقي(قواعد اللغة العربية 
 .Grohmann، A )١٨٨٦املولود عام (جرومهان، أدولف 

، مث جامعة )النمسا(أستاذ الثقافة اإلسالمية واللغات السامية يف جامعة أنسربوك 
، )١٩٥٤(، وكرسي التاريخ اإلسالمي يف جامعة القاهرة )تشيكوسلوفاكيا(براغ 

 ينستشراق الكربى، وعوله فيه دراسات عميقة مستفيضة نشرها يف جمالت اال
بتحقيق أوراق الربدي العربية وتنظيم الفهارس هلا عناية خاصة، جعلت منه أحد 
أعالمها، فعهدت إليه مصر بدراسة أوراق الربدي العربية احملفوظة يف دار الكتب 

، مث أستأنفه بعد احلرب، فوقع )١٩٣٤(، فحررها وباشر نشرها )١٩٣٠(املصرية 
 تقدم مادة غزيرة عن يل الربديات وأوسعها يف العامل، وهيف عشرة أجزاء من أكم

التاريخ اإلسالمي يف العصور الوسطى وأصوله الثقافية، وعمل يف ليدن وكأستاذ زائر 
 .يف جامعة القاهرة

، وأوراق )٢٣ -١٩٢٢ليبزيج (جزيرة العرب، يف جزأين ) جنوب: (آثاره
ات باإلجنليزية، مع تعليقات وافرة الربدي العربية بدار الكتب املصرية يف عشرة جملد

، مث طبعت األجزاء السادس والسابع والثامن والتاسع ما خال )٣٨ -١٩٣٤(عليها 
wوتستغرق ألواح كل جزء منها وقتاً ) ١٩٦٠(األلواح اليت تطبعها مصلحة املساحة 
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 ٤٠٩ حرف اجليم

طويالً، ونقل الدين األول والثاين إىل العربية الدكتور حسن إبراهيم، والثالث 
 .ألستاذ عبد احلميد حسنا

، واحملفوظات ١٩٢٦ و١٩٢٥إسالميكا (أوراق الربدي العربية : ومن دراساته
، والدراسات ١٩٥٠ و٤٣ و٤١ و٣٩ و٣٨ و٣٧ و٣٤ و٣٣ و١٩٣١: الشرقية
، ١٩٥٤ و٥١ و١٩٣٩: ، ونشرة املعهد املصري١٩٣٥، واإلسالم ١٩٣٢: الربدية

: اسات اجلمعية التارخيية املصرية، ودر١٩٣٩: ، وميزيون١٩٣٣: وتكرمي أوبنامي
، والفن يف اإلسالم )١٩١٤الصحيفة الشرقية لفيينا (، وعيسى يف القرآن )١٩٥١

نشرة املعهد الفرنسي بالقاهرة (ومصر والعرب  ،)١٩٢٩ احملفوظات الشرقية(
، )٤٠ - ٣٥منوعات ماسبريو (، والعباسيون )١٩٣٥، واحملفوظات الشرقية ١٩٣١

 .)١٩٥٢ذكرى هرسفيلد  (واألختام العربية
 H. ،Gregoire) ١٨٨٨املولود عام ( .جرجيوار،هس

مث عميداً لكلية اآلداب   أستاذاً فيها،يخترج يف جامعة بروكسل احلرة ومس
وصنفت منوعات  ، وتوىل إدارة جملة بيزانسيون،)٣٠-١٩٢٦(باجلامعة املصرية 

 ).١٩٥٠(بامسه لتكرميه 
 ، والقرامطة )١٩٣٢(الم وامللحمة البيزنطية اإلس: يف جملة بيزانسيون: آثاره

 ، واألرمن بني بيزنطية واإلسالم )١٩٣٤(، وسباب أملاين أم عريب؟ )١٩٣٣(
، وتبادل )١٩٣٧(، واخلزر )١٩٣٦(وسيد البطال الشهيد املسلم ، )١٩٣٥(

، والبالغ )٤١-١٩٤٠(، والصليبيون )١٩٣٧(شعرالفخر بني العرب واليونان 
-٥٩-٥٧-١٩٥٥(، والكتابات البلغارية األوىل )١٩٥٢(لونيك العريب عن فتح سا

منوعات شارل دييل ( حممد وأصحاب الطبيعة الواحدة :، وىف غريها)١٩٦٠
النشرة اآلداب (وامللحمة البيزنطية وصالا باملالحم التركية والرومانية  ،)١،١٩٣٠

، وإنقاذ )١٩٣٥(واكتشافات جغرافية يف آسيا الوسطى ). ١٩٣١للمجمع البلجيكي
، وأعاد نشر كتاب بيزنطية والعرب لفاسيلييف، )١٩٣٧ املشعل( ١٦٨٣فيينا عام 

، وىف حوليات )١٩٣٥بروكسل(وأضاف إليه إضافات وافرة، فوقع ىف ثالثة أجزاء 
 )٤٤-١٩٣٩(، وآهلة الرعب )١٩٣٥(اخلليفة املعتصم  :معهد فلسفة وتاريخ الشرق

اخلزر : ، ومبعاونة غريه)٤٤-١٩٣٩(ساليف ومعهد األلسنية والتاريخ الشرقي وال w
w
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 حرف اجليم٤١٠ 

، وآية حممولة على اإلسالم يف أناشيدنا )١٩٣٩ املنوعات السورية لدىسو(وفرنسا 
 ).٥٠-١٩٤٩ كليو اجلديدة(

 
 .Gregorio، P. R) ١٨٠٩-١٧٥٣(األب جرجيوريو 

كاهن كاتدرائية بالرمو، درس العربية ومل يستعن بأحد، مث أصبح أستاذاً هلا يف 
وقد صنف فيها . عة بالرمو، وتفرغ لدراسة آثار صقلية وتارخيها يف عهد العربجام

مستنداً إىل ،  يف أخبار صقلية-كاملة   وإن تكن غري-كثرياً وخلف جمموعة كبرية 
  ).١٧٩٠بالرمو (هناية األرب : املؤرخني العرب وال سيما النويري يف كتابه

 Grigoriev) ١٨٨١-١٨١٦(جرجيورييف 
لغات الشرقية على سيكوفسكي، وفران، وعلم العربية يف مدرسة ريشليو خترج بال

 ، مث عني أستاذ كرسي تاريخ الشرق يف جامعة بطرسربج )٤٤ - ١٨٣٣(بأوديسا 
)١٨٦٣(للكلية الشرقية فيها ا، مث عميد )فوجه الدراسات العربية )٧٨ - ١٨٧٣ ،

االطالع معنياً بعلم النقود وجهة علمية، وجعلها فوق األحداث السياسية، وكان واسع 
 .تاريخ روسيا وآسيا الوسطى والقوقازووالتراجم واملصادر التارخيية لتحقيق األحداث 

دائرة معارف بلوشار، بطرسربج (مقاالت وافرة عن الدراسات العربية : آثاره
وترجم إىل الروسية الرسالة الثانية يف اجلغرافيا أليب دلف الينبوعي ) ٤١ - ١٨٣٥

 ).١٨٧٢ وزارة العلوم الروسية جملة(
 .Greaves، Th)١٧٦ – ١٦١٢(جريفز، توماس 

شقيق جون جريفز، خترج بالعربية والفارسية من أكسفورد، وعني باحثاً باللغة 
 ).١٦٥٧لندن (وشارك يف ترمجة التوراة، بعدة لغات ) ١٦٣٧(العربية فيها 
وموجز عن الديانة ) ١٦٣٩أكسفورد (فائدة اللغة العربية وأمهيتها : آثاره

 ).١٦٥٦لندن (املسيحية 
 .Greaves، J)١٦٥٢ – ١٦٠٢(جريفز، جون 

وكان قد رحل إىل ) ٤٨ - ١٦٤٣(رياضي شهري، وأستاذ الفلك يف أكسفورد 
ونزل مبصر لدراسة العربية ) ١٦٣٧(الشرق األدىن يف معية إدوارد بوكوك األب 

w واقتىن جمموعة نفيسة من والفارسية على أهلها، وقام بقياس أبعاد األهرام،
w
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 ٤١١ حرف اجليم

 .املخطوطات والنقود واجلواهر العربية والفارسية
) ٤٩ - ١٦٤٨(وقواعد الفارسية ) ١٦٤٦لندن (وصف األهرام املصرية : آثاره

) ١٧١١ و١٦٩٨، أكسفورد ١٦٥٠لندن ( الفداء، متناً وترمجة التينية يبوجغرافية أ
وناصر الدين الطوسي ) ٥( )١٦٥٠لندن (والزيج السلطاين ألولغ بك وعلم الفلك 

)١٦٥٢.( 
 .Graves، R- جريفز، ر
 ).١٩٢٧لندن ( صفحة ٤٥٤لورنس والعرب، يف : آثاره
  - Griveau، R جريفو، ر

  .خترج يف مدرسة اللغات الشرقية يف باريس
ها مكتبة باريس الوطنية بعد تتتمة املخطوطات العربية املسيحية اليت اقتن: آثاره

جملة الشرق  (٦٢٨٠و ٤٧٠٣ وهي اليت بني املخطوطات رقم فهرس دي سالن،
، )١٩١٤املصدر السابق (، ودراسة آية من القرآن )١٩١٢-١٩٠٩املسيحي 

 ٨٠مكتبة اآلباء الشرقيني، وقد صدر عنها حنو (ومقاالت يف نصوص مسيحية عربية 
 ).جملدا

 .Griffith، J.G - جريفيث، ج
وأطباق زينة املنازل يف أسفل ) ١٩٢٨دن لن(وثائق نصرانية من النوبة : آثاره

 ).١٩٣٨معلومات عن السودان (النوبة ومصر العليا 
 Griffini، Eugenio) ١٩٢٥-١٨٧٨(جريفيين، أوجنيو 

 .]١٩٢٥-١٩٢٣-١٠ترمجته، يف جملة الدراسات الشرقية، [
 ولد يف ميالنو ودرس العربية بنفسه صغرياً، مث أمتها وأجيز فيها من املعهد الشرقي

بنابويل كما نال من بعد إجازة احلقوق من كلية جنوى، مث رحل إىل املغرب فاختري 
وكلف برسم اخلرائط اجلغرافية ) ١٣-١٩١١(أميناً إلدارة أركان حرب طرابلس 
ب واليمن وبلغ مصر، وملا رد طوف ببالد املغقو. ملعرفته بأمساء املدن والقرى والبقاع
ني مكتبة ميالنو فأحسن تنظيمها، مث أستاذاً للعربية رجع إىل إيطاليا عني مساعداً ألم

بيد أنه آثر الشرق فقدم مصر حيث عني مديراً للمكتبة امللكية . يف جامعتها
w ١٢٢١وظل يف وظيفته حىت وفاته بالقاهرة، موصياً بكتبه، وعددها ) ٢٥-١٩٢٠(
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 حرف اجليم٤١٢ 

وقد . مربوزيانية خمطوطاً عربياً، للمكتبة األ٥٦، معظمها عن الشرق العريب، وفاًؤلَّم
احتل بني العلماء منـزلة مرموقة، وانتخب عضوا يف امع العلمي العريب يف دمشق، 

 .وأنعم عليه بلقب بك
وديوان ) ١٩٠٦الة الشرقية األملانية (ما بكاء : نشر قصيدة األشعث: آثاره

ويف جملة الدراسات ) ١٩٠٧بريوت (األخطل عن خمطوط قدمي ظفر به يف اليمن 
وقصيدة جديدة منسوبـة إىل ) ١٩٠٧روما (منازل القمر عند العرب : رقيةالش

 وفهرس خمطوطات جنوب اجلزيرة العربية يف ميالنو ) ١٩٠٧(امرئ القيـس 
 -وفهرس للمخطوطات العربية اجلديدة يف املكتبة األمربوزيانية ) ١٩٠٩-١٩٠٨(

ا إيطااوكان تاجرة عديدة باعها للمكتبة  قد مجع يف صنعاء اليمن خمطوطات عربيلي
 ١٥-١٤، ١٢-١١، ١٩١٠( فوصفها وصور خطوطها الكوفية -على يد جريفيين 

) ١٩١٥ ويف الة الشرقية األملانية ١٩٢٦ وعلى حدة، روما ٢٠-١٩-١٨-١٦
ونشر صورة الكتابة الكوفية اليت تقرأ على قرب القاضي سليمان بن عمران املالكي 

) ١٩١٠بالرمو  (١٩٠٩يين إىل القريوان عام بالقريوان، وهي وصف رحلة جريف
بالرمو ( عن خمطوطات تونس وميالنو ونبذة من تاريخ العرب يف صقلية، نقالً

والتحفة اللوبية يف اللغة ) ١٩١٠الذكرى املئوية ألماري (وأخبار صفني ) ١٩١٠
العامية الطرابلسية، وهو معجم إيطايل طرابلسي ضمنه عشرة آالف كلمة، وصدره 

جملة (والعربية السواحلية ) ٧٧) (١٩١٣ميالنو (ة يف قواعد اللهجة الطرابلسية بنبذ
جملة (وقصيدة رائية لقدم بن قادم بتعليق عليها ) ١٨-١٩١٦، ٧الكتاب املقدس 

وفهرس ) ١٩١٦روما (وزيج كوطوم اإلسرائيلي ) ١٨-١٩١٦الدراسات الشرقية 
 عن لغة ِحمير، وتفسري  يف أوربا١٩١٦املؤلفات واملقاالت اليت صدرت عام 

جملة الدراسات (الكتابات اِحلميرية، وأخبار التبابعة، وأحوال اليمن يف اجلاهلية 
وملع القوانني املعنية يف دواوين الديار املصرية لألمري عثمان بن ) ١٩١٧الشرقية، 

إبراهيم النابلسي، وجمموع الفقه عن زيد بن علي وهو اكتشاف ألول تدوين الفقه 
وله دراسات عن ). ١٩١٩ميالنو (سالمي، مبقدمة تارخيية وشرح وتعليق اإل

يونيو / حزيران٢١األهرام ( واحلقيقة يف حريق مكتبة اإلسكندرية ،الفارايب، وأرسطو
w، وأصل التشريع العام وتارخيه يف العامل، تدل داللة واضحة على تضلعه من )١٩٢٤
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 ٤١٣ حرف اجليم

أوراق احلكومة املصرية ففهرس هلا العربية وتبحره يف علومها، وقد كلف بتنسيق 
 . وترجم اخلطري من وثائقها

 
 .Gril، D) ١٩٤٩املولود عام (جريل، دينيس 

ولد يف باريس وخترج بالعربية من السوربون فحصل على ليسانس آداب اللغة 
 مفهوم األدب يف اإلسالم والتصوف :واألستاذية برسالة عنواهنا) ١٩٧٠(العربية 

وعمل باملعهد الفرنسي للدراسات ) ١٩٧٣(األجرجياسيون / واإلجازة) ١٩٧٢(
 وعني أستاذاً للعربية يف مدرسة ديكارت باجلزائر ، )١٩٧٤ (العربية يف دمشق

 ).١٩٧٦ منذ(والتحق باملعهد الفرنسي لآلثار الشرقية يف القاهرة ) ١٩٧٦-١٩٧٤(
ان فرعون ، ومشكلة إمي٣٥تعليق ابن عريب على سورة النور، اآلية رقم : آثاره

حبسب ابن عريب وما أثري حوله من جدل، والوحي القرآين يف مصنفات ابن عريب رسالة 
والتفسري الصويف للقرآن، وشخصية فرعون يف القرآن حبسب ابن عريب . دكتوراه

 . ، وكتاب اإلنباه عن طريق اهللا لبدر احلبشي)١٩٧٨، ١٤احلوليات اإلسالمية، رقم (
  .Grimme، H)١٩٤٢ – ١٨٦٤. (جرميه، هـ

 .أستاذ اللغات الشرقية يف مونستر
 ].١٩٤٢ترمجته، بقلم تايشنري، يف جملة الشرقية األملانية، [

، وترمجة القرآن )١٩٠٤ - ٩٥ - ١٨٩٢مونستر (حممد، يف جزأين : آثاره
: ، ومن دراساته)١٩٢٩بادربورن (، وعرب الشام قبل اإلسالم )١٩٢٣بادربورن (

، )١٩٠٦، والة الشرقية لنولدكه ١٩١٢ و١٩٠٧ اآلشورية الة(اللغات السامية 
اموعة اجلغرافية (، وجغرافية العرب )١٩١٠انتروبوس (واإلسالم واليهودية 

 ).١٩٢٨(جملة الدراسات السامية (، واسم حممد )١٩٢٤
 .Green، Arnold، H .جرين، أرنولد هـ
جامعة كاليفورنيا ، وحصل على البكالوريوس من ١٩٤٠متوز / ولد يف يوليو

، )١٩٦٧(، وعلى املاجستري يف التاريخ من جامعة بريام، يونج )١٩٦٥(بلوس أجنلوس 
 :وقد تناولت). ١٩٧٣(والدكتوراه يف الفلسفة من جامعة كاليفورنيا 

w .احلضارة اإلسالمية يف العصور األوىل واملتوسطة) أ(
w
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 حرف اجليم٤١٤ 

 .تاريخ الشرق األوسط احلديث ومشايل إفريقيا) ب(
 .الصالت الدولية يف الشرق األوسطولسياسة ا) جـ(
 ).١٩١٥-١٨٧٣(علماء تونس )د(

ميكروفيلم اجلامعة رقم (والتركيب االجتماعي واالستجابة للتيارات الفكرية، 
٧٤ / ٣٩٧٣.( 

وشغل من الوظائف أستاذاً متخصصاً يف التاريخ بقسم الدراسات العربية يف 
 ١٩٧٤(، وكان من قبل أستاذاً مساعداً )٧٨ - ١٩٧٧(اجلامعة األمريكية بالقاهرة 

. ، وباحثاً لدرجة الدكتوراه يف مجهورية اليمن العربية مبنحة من الفولربايت)٧٧ -
وباحثاً ، )٧٣ – ١٩٧٢(وأستاذاً زائراً مساعداً بقسم التاريخ يف جامعة ميامي 

ور ، وباحثاً مساعداً للدكت)١٩٧١ / ٧٠(متخصصاً يف تونس مبنحة من الفولربايت 
، ومساعد )٧٠ -١٩٦٩(ليوكور أستاذ االجتماع ومدير مركز الدراسات اإلفريقية 

 ).٦٦/١٩٦٧(مدرس يف قسم التاريخ جبامعة برجيهام ميونخ 
أيلول / سبتمرب(وقد اشترك يف مؤمتر احتاد العلوم السياسية األمريكية يف واشنطن 

 مؤمتر مجعية ببحث عن وجهة النظر السياسية ونشاط علماء تونس، ويف) ١٩٧٢
األول : ببحثني) ١٩٧٤تشرين الثاين / نوفرب(دراسات الشرق األوسط يف بوسطن 

، واآلخر عن قائمة )١٩١٨ - ١٨٨١(يف السياسة الفرنسية اإلسالمية يف تونس 
متضمنة الترتيبات االجتماعية وقابلية التحرك ) ١٩١٥ - ١٨٧٣(العلماء التونسيني 

ببحث عن السياسة االقتصادية ) ١٩٧٥إيار/ مايو (االجتماعي ويف مؤمتر إستانبول
 والتربية ١٨٠٠واالجتماعية يف الدولة التركية العثمانية ومشايل إفريقيا يف عام 

 .اإلسالمية وتدرج اللهجات يف املغرب
 البناء االجتماعي واالستجابة - ١٩١٥ -١٨٧٣العلماء التونسيون : آثاره

 ).١٩٧٧ليدن (لوجية يوللتيارات األيد
جملة  (١٨٩٢ - ١٨٨١العلماء التونسيون حتت احلماية الفرنسية : ومن دراساته
 االحتماالت -، والبحث يف اليمن )١٩٧٤كانون الثاين /، يناير١التاريخ املغريب 

، )١٩٧٤، ٨نشرة دراسات الشرق األوسط (والتسهيالت واملشروعات اجلارية 
، ٣جملة التاريخ املغريب  (١٩١٨ - ١٨٨١والسياسة اإلسالمية الفرنسية يف تونس  w
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 ٤١٥ حرف اجليم

، واملواقف السياسية )١٩٧٦، ٥(، وحول وثيقة غري منشورة لبشري صفار )١٩٧٥
الصحيفة العاملية لدراسات (تونس كحالة استثنائية : ونشاط العلماء يف عصر التحرير

 -١٨٧٣، وهيئة العلماء التونسيني )١٩٦٧، ٢، رقم ٧الشرق األوسط، الد رقم 
، وتشخيص وحتديد مسلك العلماء )١٩٧٧، ٢٦ العريب املسلم جملة (١٩١٥

 ).١٩٧٧جملة التاريخ املغرىب (التونسيني 
العمليات : املغرب استمرار التعليم اإلسالمي يف: ومن املقاالت اخلاصة بالصحافة

ستراتيجيات السياسية واملؤمتر اخلاص بنظام احلكم واالقتصاد الاخلاصة باللهجات وا
 - ١٨٧٣دولة األتراك العثمانيني ومشايل إفريقيا، والعلماء التونسيون واتمع يف 

، والقادمة يف )ىف اللغة العربية(التطبيق االجتماعي والتغيري االجتماعي : ١٩١٥
صحيفة مركز الدراسات واألحباث االقتصادية واالجتماعية ) (تونس(األلف 
 كتاب بعنوان الدين واتمع يف فصل يف: والدين واتمع يف مشايل إفريقيا) التونسية

 .آسيا والشرق األوسط لألستاذ كالداروال
 – ١٨٧٣ترمجة العربية خاصة بالعلماء التونسيني : ومن الكتب املكلف بإعدادها

 .نظرة عامة تارخيية متهيدية: ومعجم تارخيي لتونس، وتاريخ العرب )١٩١٥
األنظمة الصوفية واتمع ، و)اليمن(التاريخ االجتماعي لزبيد : ومن األحباث

 حىت اآلن، والتطابق االجتماعي والوعي الطبقي يف مشايل ١٧٥٠ من سنة يالتونس
 .إفريقيا قبيل االستعمار

 .Grignaschi، Mario )١٩١٧املولود عام (جريناتشي، ماريو 
خترج باحلقوق من جامعة روما، ودرس لغات البلدان اإلسالمية وتارخيها يف 

 وعرف بسعة علمه ودقة - على األستاذ فؤاد كوبرولو -ستانبول إ وجامعيت فيينا،
جمالس النواب يف (ا يف اللجنة الدولية لتاريخ مجعيات الدول حبثه فانتخب عضو

اليت خصها بالكثري من نشاطه العلمي جلالء األفكار السياسية للعصر ) العصر الوسيط
ية بباريس، ومجعية بودين لتاريخ الوسيط الالتيين، كما أنه عضو يف اجلمعية اآلسيو

 .القانون املقارن، واجلمعية الدولية لدراسة فلسفة العصر الوسيط
والفارايب ورسالة املعارف ) ٧حمفوظات تاريخ صقلية، جـ (ابن سبعني : آثاره

مباحث (وأرسطو والفارايب ) ١٩٦٩ستانبول إ(الواجب التزود ا دراسة الفلسفة  w
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 حرف اجليم٤١٦ 

والترمجات الالتينية ) ١٩٧١داب الشرقية، بريوت منشورة بإشراف معهد اآل
حمفوظات التاريخ العقائدي واألديب للعصر (ملصنفات املنطق العريب وخمتصر الفارايب 

والقصة الرسائلية احملفوظة يف الترمجة العربية لسليم أيب العالء ) ١٩٧٢الوسيط 
أيب العالء ة إىل اإلسكندرية لسليم اليوالرسائل األرسطاط) ٨٠موزيون جـ (

وسياسة ) ١٩نشرة الدراسات الشرقية، جـ (والنشاط الثقايف يف العصر األموي 
) ١٩٧٥األعمال اإليرانية (العامة واألثر اإليراين يف الفكرة السياسية اإلسالمية 

) حمفوظات التاريخ العقائدي واألديب للعصر الوسيط(وأصول سر األسرار وجمازاا 
وهناية األرب يف أخبار ) ٢١أرابيكا جـ ( بن إسحق وعلم الفراسة بترمجة حنني

ومناذج من أدب ) ١٩٧٤، ١٩٦٩نشرة الدراسات الشرقية (ملوك الفرس والعرب 
وإصالحات ) ١٩٦٦الة اآلسيوية (الساسانيني حمفوظة يف مكتبات إستانبول 

وقواعد أردشري بابك حلكم ) ١٦٠كراسات جممع لنشاي رقم (خسرو واإلقطاعية 
امللكية ) ١٩٦٦أنقره (وتقرير إىل املؤمتر التركي السابع ) ١٩٧٣إستانبول (لكة املم

، ٢٠خمتارات مجعية بودين، جـ(الكرخانية وصالا الشخصية يف خوتا جوبليك 
جـ (يف اإلمرباطورية العثمانية ) الذميني(وقيمة شهادة الرعايا غري املسلمني ) ١٩٧٠
 ).١٩٧٦الدراسات العثمانية (خل إ.. العايل وحول املكتبات يف تركيا، والباب) ١٧

  - .Guest، A.Rجست، روفن 
من موظفي املتحف الربيطاين، وأول من مهد السبيل إىل تعليم النقوش، وال سيما 

 .على األنسجة، وهو علم مل يتقدمه فيه أحد
نشر كتاب الوالة والقضاة للكندي، مبقدمة إجنليزية وفهرس عام ألمساء : آثاره
 ١٩٠٨ لندن املطبعة الكاثوليكية يف بريوت -جلنة جيب التذكارية، ليدن (م األعال

الكتابة :  وله يف جملة اجلمعية امللكية اآلسيوية،وصنف حبثاً يف ابن الرومي) ١٢ -
) ١٩٠٧(وتأسيس الفسطاط ) ٣١ و٣٠ و٢٣ و١٨ و١٩٠٦(العربية على النسيج 

ة إىل مصر يف القرن الرابع عشر وسفار) ١٣ و١٩١٢(ودلتا النيل يف العصر الوسيط 
) ١٩٢٦(والقرافة يف كتاب ابن الزيات ) ١٩٢٣( عريب يوورق برد) ١٩١٣(

صالت مصر : ويف غريها) ١٩٣٣(ولوح باخلط الكويف ) ١٩٣٢( مسلم يبودرهم أ
wوالكتابة العربية على النسيج ) ١٩٢٣تكرمي براون (بفارس على عهد الفاطميني 
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 ٤١٧ حرف اجليم

) ١٩٣٥الثقافة اإلسالمية (فار يف العصر الوسيط وظ) ١٩٣٢صحيفة برلنجتون (
 ).١٩٤٣الفن اإلسالمي (ودقائق اخلزف 

 
 .Gsell، S) ١٩٣٢-١٨٦٤(جسيل 

من أساتذة املعهد الكاثوليكي يف باريس ومعهد فرنسا، وأعضاء جممع الكتابات 
 .واآلداب
أمني سر جممع الكتابات واآلداب  Cagnat-أحصى مبعاونة كانيا: آثاره

) ١٨٥٣اجلزائر ( جل األبنية اليت خلفها الرومان يف اجلزائر -) ١٩٣٦توىف سنة وامل(
تقارير جممع الكتابات (نبذة عن اكتشافات البعثة الفرنسية األمريكية يف حجار : وله

) ١٩٢٧صحيفة الفنون اجلميلة (وحدائق ومنازل يف املغرب ) ١٩٢٥واآلداب، 
 ). ١٩٢٨رييس هسب(واستثمار املعادن يف مشايل إفريقيا 

  - .Jeffery، Aجفري، أرثر 
  .أسترايل عني أستاذاً يف اجلامعة األمريكية بالقاهرة، مث يف جامعة كولومبيا

مؤسسة دي (حقق كتاب املصاحف للسجستاين مع مقدمة باإلجنليزية : آثاره
، وله عن نصوص القرآن الكرمي وقراءاته دراسات )١٩٣٧، ليدن ١١خويه، اجلزء 

، والصحيفة األمريكية ٤٠ - ٢٥ - ١٩٢٤العامل اإلسالمي (القرآن : هرهاوافرة أش
، وصحيفة الشرق األوسط ١٩٣٢، والشرق احلديث ١٩٢٤للغات واآلداب االمسية 

العامل اإلسالمي (، ونصوص من القرآن )١٩٤٨، وذكرى جولد زيهر ١٩٤٧
سالمية الدراسات اإل (ه، ودراسة عن خمتصر شواذ القراءات البن خالوي)١٩٣٥
املصدر السابق (، والفاحتة )١٩٣٨العامل اإلسالمي (، وأبو عبيد والقرآن )١٩٣٨
، ومبعاونة )١٩٤٠ و١٩٣٧جملة الدراسات الشرقية (، وقراءة زيد بن علي )١٩٣٩
 ).١٩٤٢الصحيفة األمريكية الشرقية (طريقة كتابة القرآن يف مسرقند : مندلسون
االختيار يف : ، مث يف العامل اإلسالمي)١٩٥٠ العامل اإلسالمي(كتاب القرآن : وله

، )١٩٢٦( حممد ، وتاريخ)١٩٢٥(، واجلدل اإلسالمي املسيحي )١٩٢٢(اإلسالم 
 ، ونيب اإلسالم )١٩٢٩(، ونصارى مكة )١٩٢٧(انية رواألدب املناهض للنص

 واحلركات اإلسالمية ) ١٩٤٠(، ومرجليوث )١٩٤٠(، واإلسالم )١٩٣٨(
wالشرق احلديث (حممد إقبال : ، وىف غريها)١٩٤٥ (، وميجل آسني)١٩٤٣(

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 حرف اجليم٤١٨ 

جملة هارفارد الالهوتية (، والرسائل املتبادلة بني عمر الثاين وليون الثالث )١٩٣٤
، وحول الدراسات )١٩٥١ذكرى البريوين (، والبريوين ومقارنة األديان )١٩٤٤
 ).١٩٥٩، ١١ - ١الدراسات اإلسالمية (وابن عريب ) ١٩٥٧القرآنية 
 .Gladwin، F)١٨١٣املتوىف عام (وين، فرنسيس جالد

من موظفي شركة اهلند الشرقية، وقد عمل يف جيش البنغال، وعني مفوضاً مقيماً 
 ).١٨٠٨(يف بتنا 
وأحداث البنغال، عن ) ١٧٨٨كلكتا (ترجم مذكرات خوجة عبد الكرمي : آثاره

لشيخ سعدي وبندنامه، وهى خالصة الفلسفة األدبية، ) ١٧٨٨كلكتا (الفارسية 
وخمتصر تاريخ اإلجنيل ) ١٧٨٨كلكتا (الشريازي، متناً فارسياً وترمجة إجنليزية 

ومصطلحات األدوية ) ١٧٩٢كلكتا (ألوستروالد، متناً إجنليزياً وترمجة فارسية 
) ١٧٩٣كلكتا (بالعربية والفارسية واهلندوستانية لنور الدين حممد عبد اهللا الشريازي 

وطوطي نامه، أو قصص الببغاء حملمد ) ١٧٩٤(ر أكرب أليب الفضل ونظم اإلمرباطو
وقواعد اللغة الفارسية ) ١٨٠١لندن ( خدواند، متناً فارسياً وترمجة إجنليزية

كلكتا مث أعيد طبعها يف لندن (وخمتارات مترمجة من مؤلفاا، يف ثالث أجزاء 
لكتا مث أعيد طبعها ك(وغلستان، أو حديقة الورد لشيخ سعدي الشريازي ) ١٨٠١

 ).١٨٠٩( إجنليزي - هندرستاين -ومعجم فارسي ) ١٨٠٨يف لندن 
 .Glaser، Eduard)١٩٠٨ – ١٨٥٥(جالزر، إداورد 

ولد يف بوهيميا، وتويف يف ميونيخ، وقد خترج يف جامعة فيينا، وعني مساعد أستاذ 
الد العرب ومشال للغة العربية فيها، ومشرفاً على املرصد القيصري، واشتهر بارتياد ب

إفريقيا من قبل جممع الكتابـات واآلداب والتنقيب عن آثار اليمن يف رحالته العلمية 
 كتابة قدمية منقوشة على األحجار ١٠٣٢أسفرت عن اكتشاف ) ٨٨ - ١٨٨٢(

 خمطوطاً من مؤلفات ٢٥٠باعها من املتحف الربيطاين ومتحف فيينا، واقتناء 
وقد صنف يف ذلك عدة كتب، بعضها يف .  الوطنيةالزيديني وضعت يف مكتبة فيينا

آثار العرب، والبعض اآلخر يف لغام وتارخيهم وجغرافيتهم باالستناد إىل النقوش 
تاريخ العرب قبل : والكتابات وغريها، وقد أفاد منه جورجي زيدان يف كتابه

w .اإلسالم
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 ٤١٩ حرف اجليم

لوك احلبشة نشر كتابات محريية قدمية كشف فيها عن ملوك التبابعة وم: آثاره
الة اآلسيوية الفرنسية، والصحيفة (الذين استولوا على اليمن بعد نكبة جنران 

 .)١٨٩٣برلني (، ونقوش صنعاء )الشرقية لفيينا
 .Galtier، E) ١٩٠٨-١٨٦٤( جلتيه

ا يف مث عني عضو. خترج يف العربية من كلية اآلداب يف اجلزائر، وزاول التعليم
 .وملا تويف دفن يف مقابر الالتني بالقاهرة. املعهد الفرنسي بالقاهرة

مصنفات عربية جمهولة أو غري منتشرة : يف نشرة املعهد الفرنسي بالقاهرة: آثاره
 وهل كتب املقريزي وصف مصر والقاهرة ،واألسطورة املصرية عن بناء جامع عمرو

ؤمتر م(، وأسطورة إسالمية عن موت العذراء )١٩٠٦( كتابة تارخيية طوبوغرافية ؟
-١٤املصـدر السابق (، وقصص عريب باللهجة املصرية )١٩٠٥-١٤املستشرقني، 

، )١٩٠٩املعهد الفرنسي بالقاهرة (، وترجم إىل الفرنسية فتوح البهنسا )١٩٠٥
، )١٩١٢املصدر السابق ( ومذكرات وشذرات غري منشورة مجعها ونشرها شاسينا

ركية، وقصص األوملبيانوس، وشكل ودراسات عن أسرار احلروف اليونانية، واللغة الت
عريب للغة العربية مبصر واألدب العريب القبطي والقبطية العربية، واألدب العريب 

  ).نقال عما كان نشره يف نشرة املعهد الفرنسي بالقاهرة(املسيحي 
  ،Glubb، Sir John) ١٨٩٧املولود عام ( جلوب باشا، السري جون

 األردن برتبة لواء يفو) ١٩٢٠( واشتغل يف العراق خترج يف الكلية احلربية امللكية
)٥٦ – ١٩٣٨.( 

وجندي ) ١٩٤٨(قصة الفيلق العريب : مخسة مؤلفات عن العرب أشهرها: آثاره
، ١٩٦٣لندن (والفتوح العربية الكربى يف القرن السابع عشر ) ١٩٥٧(مع العرب 

وتاريخ ) ١٩٦٣وقد نقله إىل العربية وعلق عليه األستاذ خريي محاد، القاهرة 
. إمرباطورية، وهو مقارنة بني سقوط إمرباطورية العرب قدمياً واإلجنليز حديثاً

وتقاليد اجليش العريب ) ١٩٥٩، ٤٦صحيفة آسيا الوسطى امللكية (وبريطانيا والغرب 
، ٦٧الشئون اآلسيوية (وترمجة بيك باشا ) ١٩٦٦يف كتاب تومبسون ورايشوير (

١٩٧٠.( 
Jensen، P. w - جنسني، ب

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 حرف اجليم٤٢٠ 

، والنصوص )١٩٣٣أوبنامي  ، وتكرمي١٩٢٢اإلسالم (النيب حممد : آثاره
 ).١٩٢٦ماربورج (املسمارية 

 
 Gennep، A. Van Rauge - جنيب، وان
) ١٩١٢ مان(، وخزف القبيلة )١٨٩٧جملة النميات (نقود البندقية يف مصر : آثاره
 ).١٩١٢جملة علم السالالت (واجلزائر 

  - .Guadagnoli، Fاألب جوادانيويل 
وصنف كتاباً يف قواعد اللغة العربية، ) ١٦٢٢فلورنسا (نشر اخلزرجية : آثاره

وكتاب جدل مسيحي، ذَيله ) ١٦٢٠روما (على غرار قواعد األب مارتللويت 
  .مبقتطفات من كتب العرب

 .gochon،A-M، م-أجواشوان، 
للغة اإلجنليزية من ، ونالت ليسانس التعليم با٨/١/١٨٩٤ولدت يف باتييه بتاريخ 

، ودبلوم الدراسات )١٩٢٦(،وليسانس باألدب العريب من بوردو )١٩٢٠(بواتييه 
، )١٩٣٨(،والدكتوراه من جامعة باريس )١٩٢٨(العربية العليا من السوربون 

 -١٩٢٣(وعينت أمينة ملكتبة اآلداب يف بوردو مث يف مكتبة كلية الطب بباريس 
راء البحار حيث درست علم االجتماع اإلسالمي ، وأستاذة يف مدرسة ما و)١٩٥٩

،وانتدبت لعدة )١٩٤٥-١٩٤٤(،ويف كرسي العربية ببوردو )١٩٤٢-١٩٤١(
مث عينت أستاذة حماضرات يف املدرسة الوطنية  قافية يف مصر وإيران وسوريا،ثبعثات 

إلنشاء تعليم ) ١٩٧٥-١٩٥٩(، ويف جامعة باريس )١٩٥٨-١٩٤٨(لإلدارة 
 إفريقيا والشرق يلا فترددت على مش،العربية املعاصرة وحضاراتاريخ البلدان 

  وأشد ما عنيت به الفلسفة القدمية يف اللغة العربية وابن سينا خري من ميثلها،،األوسط
فاشتملت مؤلفاا  كية،يفخصته بثمانية كتب من كتبها، كما عاجلت مسائل كاثول

 .لم االجتماع احلديثفلسفة العصر الوسيط، وع: على سلسلتني رئيستني
 جائزة امع اللغوي الفرنسي - ١٩٢١باريس (أرنست بسيشاري : ثارهاآ

باريس (واحلياة النسائية يف مزاب ) ١٩٤٦و١٩٣٣ و١٩٢٥، وإعادة طبع ١٩٢٢
 -، واحلياة النسائية يف مزاب )١٩٢٩باريس (، واملرأة من الطبقة املتوسطة )١٩٢٧

w إىل ابن سينا بترمجة من العربية مع مقدمة ، واملدخل)باريس(مالحظات إضافية 
w
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 ٤٢١ حرف اجليم

، والتتميز بني اجلوهر والوجود حبسب )١٩٣٣باريس (الثيوس يف جزأين اسني بآل
 ).١٩٣٨باريس ( رسالة دكتوراه آداب -ابن سينا 

 تتمة ي نصوص فرنسية وأمثال عربية وه-واملصطلحات الفلسفية البن سينا 
 -رنة مبفردات أرسطو مبفردات ابن سينا ، ومقا)١٩٣٨باريس (رسالة الدكتوراه 

وقد نالت جائزة امع ). ١٩٣٩باريس (ملحق املصطلحات الفلسفية البن سينا 
مث مجال الدين األفغاين ) ١٩٤٣(اللغوي الفرنسي عن جمموع مؤلفاا يف ابن سينا 

باريس ( القديس توما األكويين ي، وسر الثالوث املقدس يف رأ)١٩٤٢باريس (
جامعة لندن (وفلسفة ابن سينا وأثرها يف أوربا يف العصر الوسيط ) ١٩٤٤
 وقد نقله إىل العربية األستاذ رمضان ١٩٥١، ومبقدمة جديدة ١٩٤٤باريس ١٩٤٠

 باريس(، والغفران )١٩٦٩خان، دهلي . س. وإىل اإلجنليزية م١٩٥٢الوند بريوت 
يف (خل وتعليق وابن سينا يف كتاب اإلشارات والتنبيهات، بترمجة ومد) ١٩٤٦

 جائزة -١٩٥١جمموعة اللجنة الدولية لترمجة الروائع لليونسكو، بريوت، باريس 
باريس (؟  ومالي، وهل من سبيل إىل حياة التأمل )١٩٥٢جممع الكتابات واآلداب

وقصة حي بن ) ١٩٥٩ وإجنليزية ١٩٥٨ وإيطالية ١٩٥٣ وترمجة أملانية ١٩٥٢
) ١٩٥٩باريس ( مبدخل وترمجة وشرح -يقظان مع تعليق من نصوص البن سينا 

منشورات املعهد الفرنسي لآلثار ( مع ترمجة وتعليق - كتاب التعريفات-وابن سينا
بروكسل (واملاء هو املشكلة احليوية ملنطقة األردن ) ١٩٦٣الشرقية بالقاهرة 

وتاريخ األردن من احلرب العاملية ) ١٩٦٧باريس (١واألردن احلقيقي، ج ،)١٩٦٤
 ،)١٩٧٢باريس (٢ج-، واألردن احلقيقي)١٩٧٠باريس (١٩٥٠حىت عام األوىل 

 ). ١٩٧٦باريس (والقدس أهي هناية املدينة العاملية؟ 
فلسفة العصر : كما اشتركت يف املؤلفات اجلماعية بدراسات نفيسة يف إطار

 الرباط(االحتاد الفرنسي لتقدم العلوم : الوسيط وعلم االجتماع احلديث، منها
، ومؤمتر ابن سينا )١٩٥١(ذاعة الفرنسية عن ألف عام على ابن سينا واإل) ١٩٣٤

، )١٩٥٦(، ويف كتاب ذكرى ابن سينا )١٩٥٤(ويف طهران ) ١٩٥٢(يف بغداد 
، )١٩٥٨(واملؤمتر األول لفالسفة العصر الوسيط ) ١٩٥٧(٢٤ومؤمتر املستشرقني 

w ١٩٦٤(المية ، ومؤمتر الدراسات العربية اإلس)١٩٥٨( للفالسفة ١٢واملؤمتر 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 حرف اجليم٤٢٢ 

 ). ١٩٦٣( إىل هنري ماسه ة، ومنوعات االستشراق املهدا)١٩٦٦و
، ودائرة املعارف الفلسفية )١٩٦٥(والدراسات السامية يف فقه اللغة والفالسفة 

، واملؤمتر العاملي لتوما اإلكويين )١٩٧٠(، ودائرة املعارف العاملية )١٩٥٨-١٩٥٧(
 مركز -بيل أعات تكرمي أرمان ، ومنو)١٩٧٥(، ومهرجان الفارايب )١٩٧٤(

 ). ١٩٧٦(دراسة مشاكل العامل اإلسالمي املعاصر 
الة (أرنست بسيشارى وأدلته املسلمون : وهلا يف االت مقاالت من أشهرها

 جملة العامل اإلسالمي،(، واحلياة النسائية يف مزاب )١٩٢٥متوز /  يوليو٤اآلسيوية 
احلفاظ :  بعنوانة وتشريعه األسري، وتتم، وتشكيل الفريق املزايب)١٩٢٥، ٦٢جـ

 شباط -كانون ثان/  فرباير -الة الفلسفية يناير (على الفريق املزايب ودين نسائه 
جملة علم (واملطبخ والطبيب يف مزاب ) ١٩٢٦ حزيران -نوار/ يونيو-ومايو 

 يف  شيعة إسالميةىواحلياة النسائية لد) ١٩٢٦، ٢٦د الشعبية اليوالتق السالالت
ما وراء (ومشاهد من حياة الصحراء ) ٥١٩٢٩الكراسات التوماوية (الصحراء 
وتتمة ) ١٩٢٩إفريقيا الفرنسية،(، واملرأة يف حميط األسرة بفاس )٢،١٩٢٩البحار، 

، واجلمهور العريض )٢،١٩٣٠جملة الدراسات اإلسالمية،(احلياة النسائية يف مزاب 
تشرين األول /  أكتوبر١٠ة الفكرية احليا(وحركة األفكار، يف أرض اإلسالم 

 ).٢،١٩٣١ الكاثوليكية،اإلرساليات(د الرببر يلا، واملرأة يف تق)١٩٣٠
وتتمتها ) ١١،١٩٣٧(أصحاب احلرف يف فاس : وهلا يف جملة إفريقيا الفرنسية

 ). ١٩٣٩(، وأرض ذات امتياز بالتعاون مع املسلمني )١٩٣٨(
) ١٩٣٩-٣و١هسبرييس ملزمة (اس التطريز خبيوط من ذهب يف ف: ويف غريها

، وتطور ابن )١٩٤٧ نوار/ احلياة الفكرية مايو (وفرنسا والثقافة يف البلدان العربية 
وموقف املسيحي ) ١٩٤٨ أيلول -متوز/الة الفلسفية، يوليو سبتمرب (سينا الفلسفي 
: ، ومنطق حديث يف العصر الوسيط)١٩٤٨نيسان  / إبريلدراسات (من اإلسالم 

، )١٩٤٨حمفوظات التاريخ العقائدي واألديب يف العصر الوسيط (ق ابن سينا منط
، ومكان التعريف )١٠،١٩٥٠إفريقيا وآسيا (وم اليواحلركة اإلسالمية بني األمس و

وأثر ابن سينا يف الغرب ) ١٩٥١عدد خاص من جملة القاهرة (يف منطق ابن سينا 
wرة املعارف الشهرية ملا وراء البحار ، مث يف دائ٤،١٩٥١جملة معهد اآلداب العربية،(
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 ٤٢٣ حرف اجليم

، ووحدة الفكرة لدى ابن سينا )١٩٥٢املرجع السابق (وفلسفة الكائن ) ١٩٥٢
وجوانب من دراسات ابن ) ٢١/١٩٥٢، ٢٠احملفوظات الدولية لتاريخ العلوم، (

 -املشعل (وشخصية ابن سينا ) ٤،١٩٥٢الة اآلسيوية (سينا احلديثة جلورج فايدا 
، وألف سنة على ابن سينا يف )١٩٥٤كاثوليكية يف طهران طبعة خاصة النشرة ال
الة  (والروح اخلالدة البن سينا) ٧٩،١٩٥٤أسبوعية مستشفيات باريس، (طهران 

، ومصري )٩،١٩٥٥كراسات تونس،(والفلسفة وتاريخ العلوم ) ١٩٦١اآلسيوية 
والزعم بباطنية ابن ) ١٩٥٥نوفا وفيتريا ( القديس بولس ياملرأة يف اإلسالم ويف رأ

، وصحيفة ما ٢٤١٩٥٧تقرير إىل مؤمتر املستشرقني (سينا يف قصة حي بن يقظان 
األعمال اخلريية واألعمال االجتماعية يف سوريا : ، ويف أوريان)١٩٥٩وراء الطبيعة 

، واألرض )١٩٦١(، والتخطيط لتجديد جمتمع الريف املصري )١٩٦٠-١٩٥٩(
 ). ١٩٦٢(دن وتطور جمتمع الريف يف األر

جملة الدراسات التعاونية (التعاونيات الزراعية يف مصر واألردن : ويف غريها
والالجئون  )١٩٦٣ ديسمرب ٢٧ليموند (، ووضع الالجئني الفلسطينيني )١٩٦٣

دراسات (، ومسئوليات حرب فلسطني )١٩٦٤، ٧الفكر (الفلسطينيون يف األردن 
 مشكلة -١،)١٩٦٧دراسات ( واحملتل، ورحلة حديثة إىل األردن احلر )١٩٦٥، ٧

 احلالية األمهية -٢ القائم على الفلسفة العربية من العصر الوسيط واحلايلالتعليم 
، والسالم يف الفراغ )١٩٦٧نشرة الندوة التوماوية (ملفردات فلسفة العصر الوسيط 

املرجع السابق (ووعود وإخفاقات  ،)١٩٦٨فرنسا، والبلدان العربية، نوفمرب (
، وخراب )٣،١٩٧٣جملة الشرق احلديث اإليطالية، (حالياً، وخراب القدس )١٩٦٩

والقدس ، )١٠٢،١٩٧٣-١٠١ وم،الياألحوال العربية (القدس مالحظات ووثائق 
  ).١٩٧٤جملة الشرق احلديث اإليطالية،(اجلديدة ألرثور كوتشر 
 .Juynboll، A.W. Th )١٨٨٧ – ١٨٣٣(جوانبول، أبراهام وليم 

يودور جوانبول، نشأ نشأة أبيه على حب االستشراق، وخلفه يف كرسي هو ابن ت
 .العربية حنو عشرين سنة

ليدن (نشر كتاب البلدان البن واضح اليعقويب متناً وترمجة التينية وتعليقاً : آثاره
w، ومن احللة السرياء )١٨٨٣ليدن (، وطبع بذيل األعالق النفيسة البن رسته )١٨٦١
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 حرف اجليم٤٢٤ 

 ١٨٨٦اموعة املغربية، ميونيخ (م منتخبة غري اليت اختارها دوزي البن األبار تراج
، وكتاب التنبيه يف فقه الشافعية أليب إسحاق الشريازي متناً وترمجة التينية )٧٨ -

، وعاون على وضع فهرس املخطوطات العربية يف مكتبة )١٨٧٩ليدن (ومقدمات 
يف نشر كتاب اخلراج ، وساعد دي يونج )١٩٠٧ - ١٨٨٨ليدن (جامعة ليدن 

 ).١٨٩٦ليدن (ليحىي بن آدم القرشي متناً وترمجة التينية، مبقدمة فرنسية 
 .Juynboll، Th. W.J )١٨٦١ – ١٨٠٢(جوانبول، تيودور وليم 

ولد يف روتردام، وتعلم فيها ويف الهاي، وخترج يف جامعة ليدن، مث عني قساً 
تكن مهمته تستغرق كل وقته، ، ومل )١٨٢٦(بروتستانتيا يف إحدى ضواحيها 

فانصرف إىل تاريخ الشرق وآدابه، واللغة العربية، فتضلع منها ودعي إىل تدريسها يف 
وقد عينته . حىت وفاته) ١٨٤٥(وليدن ) ١٨٤١(وجروننجني ) ١٨٣١(فريـزا 

حكومته، يف الوقت نفسه مترمجاً هلا يف الشئون الشرقية مجيعها، ومشرفاً على 
 .خمطوطاا
، والتاريخ، وهو مصنف كبري يشتمل )١٨٣١ليدن (تعليم اللغات الشرقية : هآثار

على وصف خمطوط : اجلزء األول منه على اإلمالء العريب وكتابة القبائل، والثاين
على آسيا : عربي مجع األناجيل األربعة، مث تاريخ ترمجتها إىل العربية، والثالث

، وتاريخ )٤٠ - ١٨٣٨(م الوسطى واهلند من اإلسكندر حىت فتوح اإلسال
، ومراصد االطالع يف أمساء األمكنة والبقاع لعبد املؤمن بن عبد )١٨٤٨(السامريني 

 )٥٩ - ١٨٥٠ليدن (احلق يف أربعة أجزاء متناً وترمجة التينية، مبقدمة وتعليق وذيل 
ين  بردي، اجلزأين األول والثايومن النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة البن تغر
، يف جملدين ١٠٠٥ حىت ٦٤١املنتهيني إىل الدولة الفاطمية، احملتويني على حوادث 

، )٥٤-١٩٠٩، مث تابع بوبري نشره يف جامعة كاليفورنيا ٦١ -١٨٥٢ليدن (
، فنشر يف اجلزء األول قصائد )٤٦ - ١٨٤٠(الشرقيات : ومبعاونة بعض املستشرقني

نتويف الثاين )١٨٤٠(اً وترمجة التينية املتنيب ومعاصريه يف مدح سيف الدولة م ،
، وعاون أوشباخ على نشر كتاب )١٨٤٦(تعليقات على الترمجات العربية السامرة 

، ودي جراف على نشر كتاب اجلبال واألمكنة )١٨٥٣(العيون للوالدي السليماين 
w ).٨٥ - ١٨٥٦ليدن (واملياه للزخمشري 
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 ٤٢٥ حرف اجليم

 .Juynboll، Th. W)١٩٤٨ – ١٨٦٦. (و. جوانبول، ث
، واجلزء الرابع من صحيح )١٨٩٦ليدن (كتاب اخلراج ليحىي بن آدم : آثاره

، )١٨٦٢ ليدن(، وكان كريل قد نشر األجزاء الثالثة )١٩٠٨ليدن (البخاري 
: ، ومبعاونة فيادمان)١٩١٤اإلسالم (واالستشراق يف هولندا، واإلسالم يف جاوة 

 ).١٩٢٧األعمال الشرقية (الطريق الذي أوثره البن سينا 
 .Juynboll، G.H.A - أ.هـ. جوانبول، ج

، ومبعاونة )١٩٦٩ليدن ( نقاش يف مصر احلديثة -صحة احلديث األديب : آثاره
أمحد حممد : ، وله)١٩٧٠، ١٧أرابيكا (حديث ابن قتيبة جلريار ليكونت : غريه

، وكتاب احلياة )١٩٧٢، ٤٩عامل اإلسالم ( وابن حنبل ١٩٥٨ - ١٨٩٢شاكر 
، وإمساعيل )١٩٧٣، ٣املكتبة الشرقية  (١٩٧٢ اإلسالم لربومخان ليدن الروحية يف
صحيفة االقتصاد وتاريخ (، والقرائن )١٩٧٢، ٣صحيفة األدب العريب (أمحد أدهم 

 ١٩٧٤، ١٩ وصحيفة الدراسات السامية ١٩٧٣، ١٦علم االجتماع يف الشرق 
 .)١٩٧٥، ١٢٥والة الشرقية األملانية 

 .Goitein، S.D - د. جوايتني، س
نيويورك (الصالة يف القرآن، واليمنيات واإلسرائيليات واليهود والعرب : آثاره
، )١٩٣٦القدس (، ونشر اجلزء اخلامس من أنساب األشراف للبالذري )١٩٥٥

وكتاب حاييم حبشوش اليهودي اليمين الذي صحب املستشرق الفرنسي جوزيف 
شهر : ومن دراساته يف اإلسالم.  اليمنهاليفي يف التنقيب عن الكتابات السبئية يف

، وحول كتـاب الصحابة )١٩٣٥(، وجوزيف هوروفيتش )١٩٢٩(رمضـان 
، )١٩٥٥(، واحلضارة اإلسالمية )١٩٥٢(، واألمثال العربية )١٩٤٩(البن املقفـع 

، )٥٣-١٩٥٢ (١١٢١ -١١٢٠فتنة بغداد : ويف صحيفة الفصول اليهودية
 ويف ،)٥٥ - ١٩٥٤( واخللفاء الفاطميون ،)٥٤ - ١٩٥٣(والصوفية العربية 

مؤمتر (مكانة أنساب األشراف للبالذري من التاريخ واجلغرافيا العربيني : غريها
، ١ذكرى جولد زيهر، (، ودراسة عن جولد زيهر )١٩٣٥، ١٩املستشرقني، 

، وصالت )١٩٥٠صحيفة اجلمعية األمريكية الشرقية (، وفتوح العرب )١٩٤٨
wنشرة دراسات (، وبعثة امللك قيس )١٩٥٤سيكولوم (وسط باهلند البحر األبيض املت
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 حرف اجليم٤٢٦ 

الدراسات الشرقية لليفي والفيدا (، وغزو املغول )١٩٥٤املدرسة الشرقية واإلفريقية 
، ٥٠، وعامل اإلسالم ١٩٥١، ٢٢مؤمتر املستشرقني (، والفقه اإلسالمي )١٩٥٦، ٥

، واملدارس العربية )١٩٥٢، ٣صحيفة الدراسات اليهودية (، والصليبيون )١٩٦٠
، ٢٤مؤمتر املستشرقني (، وعن القاهرة )١٩٥٢، ٣الشرق األوسط (يف إسرائيل 

، وتكرمي يوم اجلمعة )١٩٥٨، ٩الدراسات اليهودية (، وحممد واليهودية )١٩٥٧
، ٧٨صحيفة اجلمعية األمريكية الشرقية (، وألف ليلة وليلة )١٩٥٨( املسلمني يلد

 والثقافة ١٩٥٩، ٤٩عامل اإلسالم (عبادات اإلسالمية ، ومن التقاليد وال)١٩٥٨
 ).١٩٦٠، ٧٣موزيون (، وهلجة عرب اليمن )١٩٦٠، ٣٤اإلسالمية 

، ١٩٧١، ٢٧ و١٩٥٧، ٢٤مؤمتر املستشرقني (وحول التاريخ اإلسالمي 
، ١٩٦١، وحلقة علم االجتماع اإلسالمي ١٩٦٠، ١٢والدراسات اإلسالمية 

 ١٩٦٧، ٥٩، وديوجني ١٩٦٧ والطبع ١٩٦٦سالمية ومؤمتر الدراسات العربية واإل
، والشرق األوسط لناشره كوك ١٩٦٨، ٨٨وصحيفة اجلمعية األمريكية الشرقية 

، وأثر )١٩٦١، ٨١صحيفة اجلمعية األمريكية الشرقية (وأصل كلمة وزير ) ١٩٧٠
 ، وأهل)١٩٦١، ٢الدراسات اإلسالمية (الترمجة من اليونانية يف النهضة اإلسالمية 

، وحول القانون )١٩٦٣، ٦٠٠٠صحيفة تاريخ الشرق (الذمة يف اإلسالم 
الدراسات الشرقية لليفي بروفنسال  (١١، وتونس يف القرن )١٩٦٣(اإلسالمي 
صحيفة تاريخ االجتماع (، والدولة اإلسالمية ورعاياها من غري املسلمني )١٩٦٢

 ).١٩٦٤، ١٢الباكستانية 
، )١٩٦٤( يف مطلع العصر الوسيط واحلرفيون يف شرق البحر املتوسط

، وتكرمي ١٩٦٩، ١٢، ١٩٦٥، ٨جملة تاريخ االقتصاد (والفاطميون واأليوبيون 
، ٩٠صحيفة اجلمعية األمريكية الشرقية (، ومن األمساء العربية )١٩٦٥جيب 
 ).١٩٧٤، ١الشرقيات اإلسبانية (، ورسائل يهودية عربية من إسبانيا )١٩٧٠

  Guistiniani، Aug )١٤٧٠ملولود عام ا(األسقف جوبستينياين 
ولد يف جنويب من أسرة نبيلة أحسنت تربيته، وملا بلغ الرابعة عشرة قرر االنضمام 
إىل رهبانية اإلخوة املبشرين، صرفته أسرته عنها برحلة إىل بلنسية حيث تعلم اللغة 

ع دراسة ، وتاب)١٤٨٨(العربية، وبعد عودته اخنرط يف سلك الرهبانية الدومينيكية  w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ٤٢٧ حرف اجليم

اللغات الشرقية، مث درس يف معاهد رهبانيته، واتصل بأعالم عصره من املستشرقني 
أرامسوس، والسري توماس مور وأنفق ثروته على مجع املخطوطات العربية : أمثال

 Nebbioوالعربية والكلدانية حىت إذا رقاه البابا ليون العاشر إىل أسقفية نبيو 
العربية والكلدانية :  لغات هيبأربعزامري أهدى له كتاب امل) ١٥١٦أغسطس (

، وصحح ترمجة )١٥١٦فانو (واليونانية والعربية، وضمنه حواشي وشروحا وافرة 
 ).١٥٢٠باريس (دليل احلائرين ملوسى بن ميمون 

  .Jaubert،A) ١٨٤٧ – ١٧٧٩(جوبري، أ 
دسة، ولد يف بروفنس، وانتقل إىل باريس يف أثناء االضطرابات ودخل مدرسة اهلن

فلما بلغ الثامنة . أساتذتهوالتحق مبدرسة اللغات الشرقية، وكان دي ساسي من 
 تهرسلأركتوار يعشرة من عمره اختري للذهاب إىل القسطنطينية، بيد أن حكومة الد

يف محلة نابليون مترمجا ثانيا، وملا مات مترمجها األول يف سوريا أمسى مترمجها 
 أستاذا للتركية يف مدرسة اللغات الشرقية، وأمينا الوحيد ومالزما لقائدها، مث عني

للسر، ومترمجا للمقررات اليت تتعلق بالشرق لدى احلكومة ومديرا ملدرسة اللغات 
الشرقية، فعميدا هلا، ومستشارا للدولة، وعضوا يف جملس الشيوخ، ورئيسا للجمعية 

 . رفيعاً مقاماًاآلسيوية، وكان يف مجيع أعماله يكرب الشرق وحيله من الفرنسيني
باريس (نشر نزهة املشتاق لإلدريسي خبرائطها متناً وترمجة يف جزأين : آثاره
وعاون دي ساسي يف ) ، وقد عاب كاراديفو عليها حتريف الترمجة٤٠ - ١٨٣٦

جريدة (نشر الرسالة املنفذة من أصحاب ديوان مصر إىل بونابرته متناً وترمجة 
وترجم تاريخ غانة، ودون رحلته إىل أرمينيا والعجم ) ١٨٤مونيتور يف باريس، عدد 

نه كان أوله عدة مقاالت يف الة اآلسيوية، إال . وتاريخ إحدى أعمال كردستان
) ١٨٢٧(الطاعون لدى عرب إفريقيا : متسرعا يف أعماله، فلم يطل دوامها، منها

 ).١٨٣٥ (١٨٣٠ستانة عام آلوا) ١٨٢٨(وخرائب قرطاحبة 
  .Jowett، J.R جوت، جيمس

 . وشيكاغو،أستاذ اللغات الشرقية يف جامعات بريوت األمريكية، وهارفارد
نشر مع مرآة الزمان يف تاريخ األعيان لسبط بن اجلوزي اجلزء الثامن : آثاره

w، مع مقدمة باإلجنليزية صحح فيها نسبة الكتاب لسبط بن اجلوزي يبالتصوير الشمس
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 حرف اجليم٤٢٨ 

 ).١٩٠٧غو شيكا( الفرج بن اجلوزي يبأال إىل 
  - .Gottschalk، Wجوتشالك، ف 

فهرس مكتبة برلني الوطنية للمراجع والفهارس تناول فيه عشرة آالف جملد : آثاره
، ١٩٢٢اإلسالم (، وذيل ابن سعد )١٩٣٠برلني (وصف منها أقسامها وفروعها 

ب وغري )١٩٣٠املكتبات (، وفهرس املكتبة العباسية )١٩٥٥والة الشرقية األملانية 
 ).٢٤٥، ٢٣إسالميكا (احلديث البن سالم 

 Gottschalk، Hans )١٩٠٤املولود عام (جوتشالك، هانس لودفيك 
Lud 

ولد يف مدينة فريبورج بأملانيا، ودرس الالتينية واليونانية يف جامعتها، مث يف 
جامعيت برلني وميونيخ اليت نال منها الدكتوراه يف الدراسات العربية، وعني معيداً يف 
جامعة هامبورج، مث مشرفاً على املخطوطات الشرقية يف مكتبة كلية سلى أوك يف 

يف أثناء احلرب العاملية الثانية، مث أستاذاً للغة العربية والدراسات ) إجنلترا(برمنجهام 
 .، وانتخب عضواً يف جممع العلوم النمسوي)١٩٤٨(اإلسالمية يف جامعة فيينا 

، )١٩٣٦اإلسالم (م والتراجم العربية أبو عبيد القاسم بن سال: آثاره
الة النمسوية (، والصليبية وامللك الكامل )١٩٣٧اإلسالم (وبراجشتراسر 

، واملخطوطات اإلسالمية العربية يف مكتبة )٥٢ - ١٩٤٨للدراسات الشرقية 
، وامللك )٥٦ - ١٩٤٨برمنجهام (كليات سلى أوك يف برمنجهام، الد الرابع 

، وتاريخ احلضارة العربية، واإلسالم أصالً وتطوراً وعقيدة )١٩٥٧(الكامل وعصره 
بنو : ، وله يف الة النمسوية للدراسات الشرقية)سلسلة كتب الديانات الكربى(

 ١٩٦٦ -١٩٥٧(، ومؤرخو اإلسالم )١٩٥٦(، واأليوبيون )١٩٥٦، ٥٣(محويه 
الم ، واإلس)٦١،١٩٦٧(، وشجرة الدر )١٩٦٠، ٥٦(، وابن نظيف )١٩٧٧و
: ، ويف بستان)١٩٥٧اإلسالم (مث اإلمرباطورية العربية ) ١٩٧٣ و١٩٦٩، ٦٢(

 ، ونوري السعيد)١٩٦٢(، واليمن واإلسالم )١٩٦٠(اإلسالم يف مصر وسوريا 
، وبعض اجلامعات العربية )٦٤ -١٩٦٣(، والدراسات العربية يف أوربا )١٩٦٣(
، وحول )١٩٦٧(مشق ، وعلم الكالم يف د)١٩٦٢ ويف كتاب فون شوارز ١٩٦١(

w .)١٩٧٣، ١٤(واملماليك ) ١٩٧٠(واإلسالم يف مشايل إفريقيا ) ١٩٦٨(اإلسالم 
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 ٤٢٩ حرف اجليم

 Gottwaldt،J.M.E) ١٨٩٧ – ١٨١٣. (م.جوتفالد، ج
، وقصد روسيا كمدرس )٣٦ -١٨٣٢(خترج على هابيخت يف جامعة برسالو 

، )١٨٤١(خاص، فدعاه فران لفهرسة املخطوطات الشرقية يف مكتبة بطرسربج 
فنشأت صداقة بينه وبني الشيخ الطنطاوي، مث عني أستاذاً للتراث الفكري العريب يف 

، وأميناً ملكتبة جامعتها ومفتشاً ملطبعتها فبذل جهدا كبرياً يف ازدهار )١٨٤٩(قازان 
 ويف نشرها خارج - وكان ازدهارها قد انتقل منها إىل جامعة بطرسربج -العربية 

 .قازان مكتبته اخلاصةنطاقها، وقد خلف ملكتبة 
نشر تواريخ سين ملوك األرض واألنبياء حلمزة األصفهاين متناً وترمجة : آثاره

 األنطاكي متناً ، وملخصات يف تكملة حيىي)٤٨ - ١٨٤٤ج يليبز(التينية يف جزأين 
معهد الدراسات الشرقية التابع مع (وترمجة روسية مبقدمة وشرح وفهرس لألعالم 

ونبذة عن املخطوطات العربية جبامعة قازان، يف جزأين، األول مبعاونة ) ٤٤،١العلوم 
 قصائد امرئ، واملعلقات السبع و)٥٥ - ١٨٥٤قازان (دورن، والثاين مبجهوده 

القيس مع املعجم، وهو أول معجم كبري بالروسية اشتمل على آيات من القرآن 
 ).٦٣ -١٨٦١قازان (وأبيات من الشعر اجلاهلي كشواهد 

 Gottheil، R.J.H) ١٩٣٦ -١٨٦٢(جويل، رتشارد 
خترج يف جامعات أملانيا، وأتقن العربية على أحد شيوخ األزهر يف مصر، وعني 

 -أستاذاً يف جامعة كولومبيا، وكان يطلب من كل طالب يدرس اللغات الشرقية 
كتابة حبث يف إطار ختصصه فتوفرت للجامعات مباحث عن تاريخ صيدا وصور 

 . وكتاب الفرق بني الفرق للبغداديوغزة،
 ].١٩٣٦ترمجته بقلم بلوخ يف صحيفة اجلمعية األمريكية الشرقية، [

، مث نشره األب شيخو، املطبعة الكاثوليكية، )١٨٩٥(األدب الشرقي : آثاره
، مث نشره األب شيخو، املطبعة الكاثوليكية، )١٨٩٥نيويورك (بريوت وتعليق 

املطبعة (لكندي بفهرس عام ومقدمة إجنليزية  مصر لة، ووال)١٩٠٨(بريوت 
 N. Koeing ، ونشره كوينج١٩٠٩، باريس ١٩٠٨روما -الكاثوليكية، بريوت

، وقطعة من الدر النظيم لألكفاين نصاً عربياً وترمجة إجنليزية، )١٩٠٨نيويورك 
w ).١٩٢٣جملة الفصول اليهودية (ولكنها غري دقيقة 
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 حرف اجليم٤٣٠ 

، )١٩٠٦(األسر الفاطمية، النعمان : الشرقيةوله يف صحيفة اجلمعية األمريكية 
، وحممد عبده، مفيت الديار املصرية )١٩٠٧ (يواحلسن بن إبراهيم بن زوالق الليث

، وأصل املنائر وتارخيها )١٠ -١٩٠٩(، وطراز بناء مدرسة برقوق )١٩٠٧(
، )١٩٢١(، وقوانني الذميني )١٩١٢(، وكتاب ديوان مصر )١٠ -١٩٠٩(

، وفقرات )٢٩ -١٩٢٧(، وفقرات من علم الفلك )١٩٢٣( ودراسة عن الغزايل
، )٤٠ -١٩٣٥، مث يف منوعات ماسبريو ١٩٣٠(عن العالج والطب يف القاهرة 

، وأمحد تيمور باشا، ونولدكه، وزاخاو )١٩٣٤(واملغرب يف وضعه احلاضر 
الذميون واملسلمون يف مصر : وىف غريها). ١٩٣٥(، وإغناطيوس جويدي )١٩٣١(
منوعات (، وخمطوطات عربية )١٩٠٨ت السامية يف ذكرى هاربر الدراسا(

، وأدب )١٩١٢الة اآلشيورية (، وفتوى يف مرتبات الذميني )١٩٠٩ديرنبورج 
، ١٣عامل اإلسالم، (ر هيز، وجولد )١٩٢٣الة اآلسيوية الفرنسية (اليهود يف مصر 

، )١٩٣١، ٥جملة الدراسات اإلسالمية، (، وزخرف نسخة من القرآن )١٩٢٣
، وفقرات )١٩٣٣حمفوظات تاريخ العلوم (وجيزة القاهرة وأمهيتها يف تاريخ العلوم 

 ).١٩٣٤، ٣٤نشرة املعهد الفرنسي بالقاهرة، (من كتاب عريب 
 Gautier، E.F) ١٩٤٠-١٨٦٤( جوتيه

من أساتذة كلية اآلداب يف اجلزائر، وقد صنفت لتكرميه منوعات بامسه، وفيها 
 ).١٩٣٧تور (آثاره 

ماضي : ، والطبعة الثانية بعنوان)١٩٢٧باريس (اإلسالم يف مشايل إفريقيا : آثاره
 ).١٩٣١باريس (، وأخالق املسلمني وعادام )١٩٣٧(إفريقيا، باريس 
 لغة الرببر يف ثنبثاا، و)١٩٠٩اجلغرافيا (املرتفعات اجلزائرية : ومن دراساته

، )١٩١٨(قدسة يف اجلزيرة العربية ، واملدن امل)١٩١٣حوليات اجلغرافيا (اجلزائر 
 ).١٩٢١( ، والبنية اجلزائرية)١٩١٩(وصحاري مقارنة 
، وأطلس )١٩٢٥(، كهوف الدير )١٩٢٤(ممر ابن خلدون : ويف هسربيس

، مث أوصاف عديدة لألماكن واحلضر )١٩٢٦(، ومدينة عوضاي )١٩٢٥(األوسط 
 .والبدو واألجناس والتاريخ يف مشايل إفريقيا

Gauthier، L. -  wيون جوتيه، ل
w
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 ٤٣١ حرف اجليم

 .خترج بالفلسفة من جامعة باريس وعني أستاذا للفلسفة اإلسالمية يف اجلزائر
نشر حي بن يقظان البن طفيل متناً وترمجة فرنسية، فكانت الطبعة العلمية : آثاره
، وترجم الكشف يف )١٩٣٧، وباريس ١٩٣٦، بريوت ١٩٠٠اجلزائر (الفريدة 

باريس (، وترمجة ابن الطفيل ومؤلفاته )١٩٠٥باريس (مناهج األدلة البن رشد 
فصل املقال، : ، وترجم الفرق بني الدين والفلسفة البن رشد يف كتبه)١٩٠٩

، )١٩٠٩باريس (والتهافت، وفصل اخلطاب، وهي الرسالة اليت نال عليها الدكتوراه 
لى ،فقابلها ع)١٨٧٨( وكانت قد طبعت يف جنيف -ونشر الدرة الفاخرة للغزايل 

صفحات وأحلق  ١١٠عدة خمطوطات يف ليبزيج، وبرلني، وباريس، وأكسفورد، يف 
 ).١٩٢٥ليبزيج ( صفحة وعلق عليها تعليقات ضافية ٩٠ا ترمجة فرنسية يف 

املدخل إىل دراسة الفلسفة : ، وصنف كتابا بعنوان)١٩٤٦اجلزائر (وفصل املقال 
باريس (غريقية، والدين اإلسالمي اإلسالمية والتفكري السامي واآلري، والفلسفة اإل

، وقد نقله إىل العربية الدكتور حممد يوسف موسى، مع مقدمة وتعليقات، ١٩٢٣
 ).١٩٤٥القاهرة 

، وحماولة فالسفة )١٩٠١الة اآلسيوية (ومن دراساته دراسة الفلسفة اإلسالمية 
جملة (، واحلالج )١٩٠٩(العرب إصالح الفلك لبطليموس يف القرن الثامن عشر 

منوعات رينة (، وحجة محار بوريدان والفالسفة العرب )١٩٢٥، ٩تاريخ األديان 
، ٢جملة تاريخ الفلسفة (، وعلم الكالم عند املسلمني والنصارى )١٩٢٥بامسه 
، وفجر )١٩٢٩ جملة تاريخ األديان(، واملدرستان اإلسالمية والنصرانية )١٩٢٨

 ).١٩٣٢اآلداب يف اجلزائر سنة على كلية  ٥٠(املدرسة العليا لآلداب 
 .Gozalbes Busto، G. جوثالبيس بوستو، ج
، وحصل على ليسانس اآلداب ٢/٥/١٩١٦ قادش بتاريخ -ولد يف سبتة 

حول : ، وعلى املاجستري برسالة عنواهنا)١٩٥٦(واحلقوق من جامعة غرناطة 
سالة  جامعة غرناطة عن ر-ميمونيات األدب، مث على الدكتوراه من كلية احلقوق 

، وعمل مدرساً )١٩٧٤(اجلمهورية األندلسية بالرباط يف القرن السابع عشر : بعنوان
للغة واألدب اإلسباين يف معهد جابر بن حيان، ومعهد موالي املهدى بتطوان، 

ويعمل . ومدرساً للبعثة الثقافية اإلسبانية باملغرب، مث مديراً للمكتبة اإلسبانية بتطوان w
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 حرف اجليم٤٣٢ 

 .ة التأهيل املهين ومديراً للمكتبة اإلسبانية وكلتامها يف تطواناآلن أستاذاً يف مدرس
بطنجة، " إسبانيا"عدد من املقاالت اللغوية والتارخيية يف اجلريدة اليومية : آثاره

، )كراسات املكتبة اإلسبانية يف تطوان (١٧واجلمهورية األندلسية بالرباط يف القرن 
، وبيانات لتاريخ القصر، ١٠، والرقم والكتاب واملكتبات يف إسبانيا اإلسالمية

 .والتعليم يف إسبانيا اإلسالمية
 فضالً عن ،ويعد اآلن دراسات وبيانات حول اإلسبان اليهود يف مشايل إفريقيا

اشتراكه يف مناقشة رسائل الدكتوراه وعدد من احملاضرات العامة ألقاها باللغتني 
 .العربية واإلسبانية

  .Goguyer، A جوجويه، ا
لفية أ، و)١٨٧٧ليدن (شرح قطر الندي البن هشام متناً وترمجة فرنسية : ثارهآ

  ).١٨٨٨بريوت (ابن مالك مع شروح وحواش، بالفرنسية 
  - .Gosche، Rجوخه، ر 
، )١٨٦٤ ههال (العسكرينشر جزءاً من كتاب األوائل أليب هالل : آثاره

 ).عد طلس يف العراق مث نشره الدكتور أس- ١٨٦٧(وكتاب األوائل للسيوطي 
  .Goudard، P.J) ١٩٥١-١٨٧٣(األب جودار 

 ). ١٨٩٢(انضم إىل الرهبانية  
 ).١٩٠٨باريس (السيدة العذراء يف لبنان : آثاره 

  .Godard، A) ١٩٦٥ -١٨٨١. (جودار، أ
ا إلدارة اآلثار بإيران، فأنشأ  ومؤرخ، وقد عني مديريمهندس معماري وعامل أثر

 .يرانية ونشر فيها عدة دراساتجملة اآلثار اإل
صحيفة الفنون (، واملعرض الفارسي يف لندن )٦٠،١٩٢٥سرييا (غزنة : آثاره
 ، ومآذن أصفهان )١٩٣٦(جوامع إيران القدمية : ويف آثار إيران) ١٩٣١اجلميلة 

 ، ومقابر املراغة )١٩٣٦(، وتاريخ مسجد اجلمعية امعة يف أصفهان )١٩٣٦(
، والقباب اإليرانية )١٩٤١، ١٨(مارة يف العصر اإلسالمي ، والع)٣٨و٣٧و١٩٣٦(
منشورات مديرية اآلثار (أصفهان : ، ويف غريها)١٩٤٩(، وخراسان )١٩٤٩(

w، وأصل املدرسة واجلامع والفندق ذوي اإليوانات )١٩٣٧اإليرانية، الد الثاين 
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 ٤٣٣ حرف اجليم

، )١،٥،١٩٥٤  صحيفة تاريخ العامل،الفن اإلسالمي والعبقريات الوطنية(األربعة 
 .)١٩٥٤، ١الفنون اآلسيوية (وضريح موالنا حسن قاشي 

 
 Gaudefroy. Demombynes) ١٩٥٧-١٨٦٢(دميومبني -جودفروا

كان أستاذ العربية يف مدرسة اللغات الشرقية بباريس ومن أعضاء جممع الكتابات 
 ).٤٥-١٩٣٥القاهرة (وقد صنفت منوعات بامسه لتكرميه . واآلداب
ين األمحر ملوك غرناطة، وقد استعان بابن خلدون وغريه من تاريخ ب: آثاره

، )١٩٠٧باريس (، والزواج عند اجلزائريني )١٨٩٨باريس ( املؤرخني العرب
، )١٩٣١الطبعة األخرية مزيدة ومنقحة ولكنها موجزة، باريس (والنظم يف اإلسالم 

تاريخ األديان، جملة (، ومكة واملدينة )١٩١١باريس (وترمجة كتاب مائة ليلة وليلة 
، )١٩٢٢ذيل نشرة جلنة إفريقيا الفرنسية، (وتعليم العربية يف فرنسا ) ١٩١٨-٧٧

، والشام على عهد املماليك نقال )١٩٢٣باريس ( صفحة ٣٣٢واحلج إىل مكة يف 
، ورسالة من صالح الدين إىل )١٩٢٣باريس (عن املؤلفني العرب، يف صفحة 

جملة (، وأهل اإلسالم يف نظر توراندراي )١٩٢٥  باسهيهمنوعات رين( اخلليفة املوحد
منوعات (، وفقرات من مسالك األبصار متعلقة باملغرب )١٩٢٧، ٩٦تاريخ األديان 
، وترمجة اجلزأين اخلاصني بإفريقيا واألندلس من مسالك )١٩٢٨ هنري باسه

 والعامل اإلسالمي والبيزنطي حىت الصليبيني، وهو )١٩٢٧باريس (األبصار للعمري 
اجلزء السابع من تاريخ العامل بإشراف كافيناك يف ثالثة أقسام تتناول العامل العريب 

، وفن )١٩٣٣ منوعات يورجا(، وبعثة حربية برتغالية يف القاهرة )١٩٣١باريس (
، واملتنيب وسبب شهرته )١٩٣٣، ١٧١الة التارخيية (املعمار يف املغرب اإلسالمي 

 ).١٩٣٦جمموعة املتنيب (
: ، وصنف مبعاونة بالشري)١٩٣٧(كتاب القضاة للونشريسي : اونة بورنوومبع

 ).١٩٣٧باريس (قواعد العربية الفصحى، وهو من أجود كتب النحو 
جملة الدراسات (دراسات يف تاريخ التنظيم القضائي يف بلدان اإلسالم : وله

، )١٩٣٩منوعات ديسو، (، وأصل العدالة اإلسالمية )١٩٣٩-٢١٣اإلسالمية 
منوعات وليم (، والكراج )١٢٤،١٩٤١جملة تاريخ األديان، (الرازي الفيلسوف و

w ).١٩٥٠ماسه 
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 حرف اجليم٤٣٤ 

اجلزء الثالث، الوثائق املتعلقة بتاريخ الصليبيني، (ورحلة ابن جبري، ترمجة وتعليقا 
، وترمجة مقدمة كتاب الشعر والشعراء البن قتيبة مع تعليق )٥٦-١٩٥٣باريس (

وحممد  ،)١٩٥٤الدراسات اإلسالمية، (الكعبة وستار  ،)١٩٤٨باريس(عليها 
منوعات ماسينيون (، وجوهر الغيب يف القرآن )١٩٥٧باريس (الرجل ورسالته 

 ).١٩٥٧ ٢جـ
، واملراجع غري )١٩٠١(١٩٠٠اإلسالم يف اجلزائر عام : وله يف الة اآلسيوية

 ،)١٩٠٥(للكونت دي كاسترى  ١٨٤٥إىل  ١٥٣٠املنشورة عن تاريخ الغرب من 
، ومشايل إفريقيا )١٩٢٥(وكتاب احليل للشيباين  )١٩٢٥(وطابع الفرق يف اإلسالم 

وتاريخ  )١٩٣٨(، والدين اإلسالمي يف بالد الرببر )١٩٢٨(الفرنسي يف التاريخ 
 ).١٩٤٩(وحول الشرع اإلسالمي )١٩٤٦(تنظيم القضاء يف بلدان اإلسالم 

 Gudme، P. de Hemmer)١٩٤٥ – ١٨٩٧. (جودمي، ب
، مث أخذ يف الدراسات الشرقية، فرحل يف سبيلها إىل )١٩٢٢(رج بالالهوت خت

 سافر إىل الشرق األدىن، مث لقي ١٩٣٤ ويف سنة ،جامعات ليبزيج وباريس وأوبسالة
 ).١٩٤٥( وكان حياول الفرار من اجلستابو ،حتفه يف االحتالل األملاين

ساسانيني، ونفوذ العامل تاريخ اإلسالم، وسوريا وبالد العرب، ودولة ال: آثاره
 قام بوضع شرح لرموز ١٩٣٨ - ١٩٣٦ومن سنة . اإلسالمى والشرق األقصى

، ومؤمتر املستشرقني )١٩٣٨، ١٦األعمال الشرقية (احلفائر العربية يف العراق والشام 
 .ونقل عدة كتب عربية إىل اللغة الدامنركية) ١٩٣٥، ١٩(

 Gordlevsky،V.A) ١٩٥٦ - ١٨٧٦. (أ. جوردليفسكي، ف
  وانتخب عضواً يف جممع العلوم،خترج يف كلية الزاريف، وجامعة موسكو

)١٩٤٦.(  
، واألمثال العربية املسجلة )١٩٠٩(مالحظات على تقومي سوري شعيب : آثاره

الشرق (، واحلركة الدينية لدى فرق النقشبندية يف آسيا الوسطى )١٩١٣(يف دمشق 
: ، ويف تقارير جممع العلوم)١٩٢٦إسالميكا (، والدراويش )١٩٢٢اجلديد 

، ومكتبات املخطوطات يف )١٩٢٧(خمطوطات املتحف الشرقي يف مدينة يالطا 
، )١٩٢٩(مدينة بروسية، ونسخة من خمطوط النوادر، واملكتبة الوطنية يف استابنول  w
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 ٤٣٥ حرف اجليم

، واء الدين )١١٩٣٠حوليات املعهد الشرقي (مث تأثري اللغة التركية يف اللغة العربية 
، وتاريخ الدولة السلجوقية يف آسيا )١٩٣٤جمموعة أولدنبورج (نقشبندي ال

الصغرى، وقد تناول فيه املصادر العربية بالتفصيل، والسيما رحلة ابن بطوطة 
، )١٩٤٧جملة الدراسات الشرقية (، ودراسة عن كراتشكوفيسكي )١٩٤١موسكو (

 .وتراجم للمستشرقني وافرة وعدة مباحث عن تركيا
 .Jourdain، A) ١٨٢٨ -١٧٨٨ (.أجوردن، 

 .خترج على دي ساسي وعين بالتاريخ واحلضارة والترمجات الشرقية
تاريخ الربامكة، وترمجة منتخبات عن حروب الفرنج يف بالد الشام، : آثاره

ها بقلم يالطبعة الثانية منقحة ومضافا إل(والتنقيب عن الترمجات الالتينية ألرسطو 
 .ودراسات رصينة عن الشرق يف االت العملية) ١٨٤٣شارل جوردن، باريس، 

 Gorodetskaya .أجورود يتسكايا، 
، ومقدمة لكتاب الشعر العريب )١٩٥٣(مشاهدات صحفي سوري : آثاره

، وكلمة ختامية لكتاب عبد الوهاب البيايت، أشعار يف املنفى )١٩٥٨(احلديث 
)١٩٥٨.( 

  .Jaussen،P.A) ١٨٧١املولود عام (األب جوسني 
وإىل ) ١٨٩٢(فرنسي انضم إىل الرهبانية وخترج يف معاهدها، وأرسل إىل القدس 

، وقد تعاون مع زميله األب )٣٣-١٩٢٨(مصر حيث ابتىن هلا ديراً بالعباسية 
  .سافينياك يف نشر آثار وافرة عرفت بامسيهما

تعاون هو واألب سافينياك على كشف الكتابات السبئية احلمريية يف : آثاره
بعثة أثرية إىل : ن، ومشايل اجلزيرة العربية وحل رموزها، وقد نشراها بعنواناليم

: ويف جملة الكتاب املقدس). ٢٩-١٩٠٩باريس (اجلزيرة العربية يف ثالثة جملدات 
) ١٩٠٩(، واآلثار القدمية الدينية يف مشايل جزيرة العرب )١٩٠٢(أعلى البتراء 

ومباحث ) ١٩٢٠باريس ( عادت الفقراء ، مث)١٩١٢(والكتابات الدينية يف اخلريبة 
 . نفسية عن احلبشة

، )١٩٠٦جملة الكتاب املقدس (الضحية لدى البدو : لألب جوسني وحده
كيكي  ، والكتابة احلمريية يف جمموعة)١٩٠٧(والقبائل العربية يف شرقي األردن  w
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 حرف اجليم٤٣٦ 

، ويف جملة )١٩٠٨باريس (، مث عادات العرب يف بالد مؤاب )١٩٢٦(منشرجي 
، وعلى )١٩٢٣(الشيخ سعد الدين واجلن يف نابلس : معية الفلسطينية الشرقيةاجل

: ، ويف نشرة املعهد الفرنسي لآلثار الشرقية بالقاهرة)١٩٢٥( مزار الست سليمية
، وكتابة كوفية على قرب الشهيد )١٠٢٣(كتابات عربية يف خان األمحر بنابلس 

، مث العادات )١٩٢٧(س ، ويف حربون ويف نابل)١٩٢٤(احلسني يف اخلليل 
، وكتابات عربية يف )١٩٢٧باريس (اجلزء األول، نابلس وضواحيها : الفلسطينية

 -كرم، وشالال : ، واشترك هو واألستاذان٤٠- ١٩٣٥منوعات مسبريو، (سيناء 
منشورات املعهد الفرنسي بالقاهرة (يف ترمجة كتاب أراء أهل املدينة الفاضلة للفارايب 

١٩٤٩ .( 
 Johroi) ١٢٩٠اشتهر عام (جوفروا 

يرلندي ترجم من الالتينية واليونانية والعربية إىل الفرنسية ترمجته النص العريب أ
  .سطو بالالتينيةرلسر األسرار املنسوب إىل أ

  .Goldziher، Y) ١٩٢١-١٨٥٠(يهر زجولد 
خترج باللغات السامية على كبار أساتذا يف بودابشت، وليبزيج وبرلني، وليدن، 

، مث )١٨٧٣(وملا نبه ذكره عني أستاذاً حماضراً يف كلية العلوم جبامعة بودابشت 
، )١٨٧٣(، وانتدبته احلكومة للقيام برحلة إىل سوريا )١٩٠٦(أستاذ كرسي 

-١٨٧٣(فصحب فيها الشيخ طاهر اجلزائري مدة، مث تركها إىل فلسطني، ومصر 
ا الشيخ حممد عبده متزيياً حيث تضلع من العربية على شيوخ األزهر وال سيم) ٧٤

بزيهم تضلعه من أصول اللغات السامية؛ واشتهر بتحقيقه يف تاريخ اإلسالم وعلوم 
ا يف بابه، فعد من أعالم املستشرقني، ا فريداملسلمني وفرقهم وحركام الفكرية حتقيقً

 . واعترف له عظماؤهم بطول الباع وصدق النظر والبعد عن اهلوى
، وىف جمامع علمية عديدة، )١٨٩٣(يف جممع العلوم اري وقد انتخب عضواً 

وحاضر يف مؤمتر . ونال لقب دكتور شرف من جامعيت أدنربا، وكبمرديدج
وكان قد مجع كتب ابن ) ١٨٨٣( املستشرقني بليدن عن مذهب داود الظاهري

حزم ونشر جزءاً من األبطال البن حزم، وحاضر يف مؤمتر املستشرقني امبورج عن 
w، وأنشأ عن اإلسالم مقاالت رصينة يف االت اآلسيوية )١٩٠٢(ملرائي عند العرب ا
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 ٤٣٧ حرف اجليم

  .والغربية باألملانية والفرنسية واإلجنليزية والروسية وارية والعربية
أما أشهر كتبه فقد صنفها باألملانية والفرنسية واإلجنليزية، وقد صنف كتاب 

برينات هيللر فهرس آثاره يف كتاب ومجع ) ١٩٤٨(وآخر لذكراه ) ١٩١٠(لتكرميه 
 ).١٩٢٩باريس (

 ألف جملد يف العلوم والفقه والفلسفة والفنون ٤٠وكانت له مكتبة أربت على 
 أسبغ على القسم الشرقي منها قيمة علمية مبا علقه عليه من احلواشي ،واللغة واألدب

الت االت  وأضاف إليها نسخاً تبلغ اآلالف عدا مقا،واالستدراكات والتحقيقات
العلمية اليت أهداها إليه املستشرقون من مجيع أحناء العامل تقديرا لعلمه واعترافاً 

 . بفضله
: وافرة منوعة نفيسة، عن اإلسالم، وفقهه، واألدب العريب، أشهرها: آثاره

ليبزيج (وآداب اجلدل عند الشيعة، باألملانية ) ١٨٧٠ليبزيج (اليهود، باإلجنليزية 
، )١٨٧٧، مث ترمجه إىل اإلجنليزية ١٨٧٦ليبزيج (اطري عند اليهود واألس) ١٨٧٤

واإلسالم، باألملانية،وهو كتاب مل يضارع حىت اآلن على ما فيه من هفوات يف 
 مث نقله أرن إىل الفرنسية ١٩١٠هايدلربج -١٨٨١بودابشت (مقارنة التوحيد 

، مث نقله إىل ١٩٢٠ العقيدة والشريعة يف اإلسالم، باريس: بإشراف املؤلف بعنوان
ودرس يف ) العربية الدكتور حممد يوسف موسى، واألستاذ عبد العزيز عبد احلق

، وحبث فلسفي يف فقه اللغة العربية )٩٠-١٨٨٥هاله (اإلسالم، يف جزأين كبريين 
 ). ١٨٩٦ليدن (باألملانية يف جملدين 

، )١٨٩٣ليبزيح (ه ونشر ديوان احلطيئة بشرح السكري متناً وترمجة مع تعليق علي
 لصديقه الشيخ طاهر اجلزائري )توجيه النظر إىل علم األثر(ونقل إىل األملانية كتاب 

)١٨٩٨.( 
والعقائد والشرائع عند ) ١٨٩٩ليدن ( للسجستاين )املعمرين(ونشر كتاب 

وجزءاً كبرياً من كتاب املستظهرية يف ) ١٨٩٦(والقدرية واملعتزلة ) ١٨٩٩(املرجئة 
، مث ١٩٠٦ليدن ( صفحة ٨١طنية، وفضائل املستظهرية للغزايل مبقدمة يف فضائح البا

 ).  صفحة١١٢كتب عنه باألملانية فصالً يف 
w ليبزيج(مقالة من كتاب إسرائيلي يف أمساء اهللا احلسىن : ومن حبوثه املمتعة
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 حرف اجليم٤٣٨ 

، وتفسري بعض أمساء اهللا السريانية اليت وردت يف القصيدة اجللجوقية )١٨٩٣
الة اآلسيوية الربيطانية (، ودواوين القبائل )١٩٠٦الشرقية لنولدكه الدراسات (

، والتقية يف )٩٧، ٦الصحيفة الشرقية لفيينا (، واخلطيب عند العرب )١٨٩٧
 ). ١٩٠٦ملحق الة الشرقية األملانية (اإلسالم 

العرب، ديوان احلطيئة، والكتابة يف اجلاهلية، وأمثال : وىف الة الشرقية األملانية
والصحيفة الكاملة املنسوبة إىل زين العابدين، والشيعة، وكتاب امللل والنحل، وفتوى 

رسالة يف : ، وله بالفرنسية)١٩٢١-١٨٩٧(من الفتاوى، وابن أيب العقب 
، ومنوعات يهودية عربية )الة اإلفريقية، مث على حدة(السامري، وعجل الذهب 

الدراسات اآلشورية (حلديث يف اإلسالم ، وا)١٩٠٦جملة الدراسات اليهودية (
  ).١٩٠٩منوعات جرينبورج (ونبذة عن إميان العرب ) ١٩٠٩

، وفخر الدين الرازي )١٩١١(، ومربع )١٩١٠(إخوان الصفا : وىف اإلسالم
، ورسالة احلسني بن منصور احلالج نقد فيها كتاب الطواسني ملاسينيون )١٩١٢(

، واملعتزلة واملترادفات )١٦-١٩١٥(خاري ، والب)١٩١٣(بأسلوب مل يسبق إليه 
تكرمي األولياء : ، وىف غريها)١٩٢٨(وأمساء العرب ) ١٦-١٩١٥) (١٩١٨(العربية 

الة اآلسيوية (، ودراسة عن النيب )٢١٢-١٩١١عامل اإلسالم (يف اإلسالم 
، وعيادة )١٩١٦جممع علوم الفلسفة والتاريخ (، واإلمجاع )١٩١٢الربيطانية 

نشرة الدراسات العربية (، والبدعة )١٩-١٩١٨الدراسات اآلشورية (املريض 
١٩٤٢ .( 

 .Goldobin، A.M - م. جولدوبني، أ
، )١٩٦٣(، ومؤمتر املستشرقني )١٩٥٨ليننجراد ( يف مصر ١٩١٩ثورة : آثاره

 ).١٩٦٠جامعة ليننجراد (حول الدراسات اإلسالمية : ومبعاونة غريه
 .Golvin، Lجولفني، لوسيان 

، وعني أستاذ ١٨/٧/١٩٠٨من أعمال فرنسا بتاريخ ) يون( يف فيلبوجي ولد
كرسي آثار الفن واحلضارة اإلسالمية يف جامعة بروفانس بعد حصوله على 

وسبق له أن عمل يف تونس وتوىل إدارة احملترف ، )١٩٥٤ (الدكتوراه يف اآلداب
w اإلنسانية باجلزائر، وأميناً يف اجلزائر، وعني أستاذاً يف كلية اآلداب والعلوم) أرتيزانا(
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 ٤٣٩ حرف اجليم

  .عاماً ملعهد الدراسات اإلسالمية العليا يف اجلزائر
، والنسيج )١٩٤٦معهد اآلداب العربية بتونس (أهل احلرف الصفاقسة : آثاره

، والفنون الشعبية يف ) وقد فاز جبائزة قرطاجة- ١٩٤٩املرجع السابع (املزخرف 
، )١٩٥٦ - ١٩٤٩(ر، يف ستة أجزاء  طبع على نفقة حكومة اجلزائ-اجلزائر 

، ومسات احلرف يف )١٩٥٣منشورات كلية اآلداب، اجلزائر (والسجاد اجلزائري 
، )١٩٥٧(، واملغرب األوسط يف عهد الزبيدين )١٩٥٧باريس (مشايل إفريقيا 

، وتقنيات )١٩٦٠منشورات معهد الدراسات اإلسالمية العليا باجلزائر (واجلامع 
، واجلامع الكبري يف صفاقس مبعاونة )١٩٦٤باريس ( محاد أثرية يف قلعة بين

 ٢، جـ)١٩٧٠باريس  (١ ج-، وفن املعمار الديين اإلسالمي )١٩٦٠(مارسه .ج
 فن املعمار الديين لدى - ٣، جـ)١٩٧١( فن املعمار لدى األمويني يف سوريا -

 ١٠٨ صفحة و٣٢٧(العباسيني العظماء وجامع ابن طولون، ومعمار األغالبة 
فن :  املعمار الديين يف إسبانيا املسلمة، ومبعاونة ديريك هايل- ٤، جـ)رسوم

 ). ١٩٧٦لندن (املعمار اإلسالمي يف مشايل إفريقيا 
اجلزائر (السجاد يف اجلزائر :  عن جمموعة متحف ستيفان جسيل-ومن كتيباته 

ن ، وف)١٩٥٨( ، والنسيج اإلسالمي)١٩٥٦(، وزخرفة الفخار يف اإلسالم )١٩٥٥
 ).١٩٦٠اجلزائر (اخليمة 

، وحال احلرف يف اجلزائر )١٩٤٥تونس ( يف جبنيانة :ومن دراساته املشتية
، والرخام )١٩٥٠هسبرييس (، وصناعة الديباج يف فاس )١٩٤٦الوثائق اجلزائرية (
، وأشهر السجاد والنسيج يف )١٩٥١، ٩حوليات معهد الدراسات الشرقية، ج(

، ونبذة عن نشأيت التالية )١٩٥٣تقنية لشمايل إفريقيا كراسات الفنون وال(اجلزائر 
ونبذة عن شذرات من اجلبس ) ١٩٥٧ باريس -حوليات اجلزائر (يف مشايل إفريقيا 
، ومشال إفريقيا يف العصر الوسيط )١٩٥٨منوعات جورج مارسه (يف قلعة بين محاد 

إلسالمي بالغرب ، ونبذة عن خمارج فن املعمار ا)١٩٥٨دائرة معارف الفن، إيطاليا (
الة اإلفريقية، (، وإسالم إسبانيا )١٩٥٨، ١٦حوليات معهد الدراسات الشرقية، (

، واإلسهام يف دراسة حصر زينة الكتابات يف العصر الوسيط )١٩٥٩ث، .جـ
w، وبعض هواوين الربونز )١٩٥٩، ١٧حوليات عهد الدراسات الشرقية، ج(
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 حرف اجليم٤٤٠ 

، ٢٠ج  معهد الدراسات الشرقية،حوليات(ا قرب شاطئ وهران املكتشفة حديثً
١٩٦٢ .( 

، وحوليات معهد ١٩٦٠األندلس (وزخرف من الرخام يف مدينة الزهراء 
، وزينة الوجهات يف بالد )١٩٦١ و١٩٦٠، ١٩ و١٨الدراسات الشرقية، جـ

الدراسات االستشراقية لتكرمي ليفي بروفنسال (الرببر الشرقية على عهد الصنهجية 
يف كتاب نظرات إىل اإلسالم الذي نشرته حوليات (قي ، واإلسالم والر)١٩٦٢

، وقباب اجلامع الكبري بالزيتونة يف )١٩٦٥ بروفانس - آن -كلية اآلداب يف إيكس 
، وخواطر عن اجلامع الكبري )١٩٦٧، ٢جملة الغرب املسلم والبحر املتوسط، (تونس 

ى من األتراك ، وسجاد مشال إفريقيا املستوح)١٩٦٦، ١ذات املصدر، (يف تلمسان 
، ومشاكل أهل احلرف يف مشايل إفريقيا )١٩٦مؤمتر الفنون التركية الثاين، البندقية (
، ونبذة عن ) بروفانس- آن -منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف إيكس(

نشرة الدراسات الشرقية للمعهد الفرنسي (سوق القطانني وتوابعه يف القدس 
، وخواطر عن اجلامع الكبري يف القريوان )١٩٦٧، ٢٠للدراسات العربية بدمشق ج

، ٥فن الشرق، جـ(، وحمراب القريوان )٥جملة الغرب املسلم، (على عهد األغالبة 
، ٧حولية مشايل إفريقيا، (واجتاهات الرسم احلديثة يف املغرب، مث يف اجلزائر ) ١٩٦٩
 ). ١٩٦٩، ٦جملة الغرب املسلم رقم (، وحول لفظة الرباط )١٩٧٠، ٩، و١٩٦٩

أعمال مؤمتر املستعربني  (١٢، ١١ولدراسة فن املعمار يف إفريقيا يف القرنني 
، وقطع عاج من أصل )١٩٧٠وعلماء اإلسالميات الدويل اخلامس، بروكسل 

، وسقف املفرنس وقلعة بين محاد وأثرمها املمكن يف )منوعات يل تورنو(إسالمي 
، وصناعة )١٩٧٤، ١٧ الغرب املسلم، جملة(الفن الصقلي على عهد النورمانديني 

الكراسات اللغوية واالستشراقية (النحاس يف الغرب املسلم يف العصر الوسيط 
بل، أ، أمنوعات (، وخواطر عن تكوين فن اجلمال اإلسالمي )٢، ١واإلسالمية رقم 

 . بن عباس وقلعة بن محادا، وله يف دائرة املعارف اإلسالمية قلعة )٢ج
 .Gaulmier، J .جوملييه، ج

  .من املوظفني الفرنسيني يف لبنان أيام االنتداب
، والتنافس )١٩٣١نشرة الدراسات الشرقية (احلج الشعيب إىل محاة : آثاره w
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 ٤٤١ حرف اجليم

، واحلركة النقابية يف محاة )١٩٣٢، ٢املصدر السابق (الشعري بني محص ومحاة 
منوعات ( محاة ، واالحتفال بالزواج عند فالحي)١٩٣٢جملة الدراسات اإلسالمية، (

الة (مث اجلواهر املفقودة يف تدمر القدمية ) ١٩٤٥-١٩٣٥ دميومبني -جودفروا 
نبذة عن صناعة الزجاج يف أرمناز : ، ويف نشرة الدراسات الشرقية)١٩٤٩اآلسيوية 

، والتعليم املدرسي يف حلب )١٩٣٨، ٧(، والنسيج املطبوع يف محاة )١٩٣٦، ٦(
، وخط سري فولناي يف مصر )١٩٤٥، ١١(ف العريب ، وفولناي وتثقي)١٩٤٢، ٩(

ووقف على طبع زبدة كشف املمالك خلليل الظاهري ) ٥١- ١٩٤٩، ١٣(وسوريا 
أحد أساتذة ) ١٨٩٩-١٧٣٩( الذي ترمجه إىل الفرنسية فانتور دي بارادي -

 يف أثناء محلة نابليون على سوريا، مث حققه بول يفمدرسة اللغات الشرقية، وقد تو
، وقدم له بعرض مطول وترجم فيه ١٨٩٩ ونشرته مطبعة اجلمهورية بباريس رافيس

) ١٩٥٠منشورات املعهد الفرنسي بدمشق، وطبع بريوت (للمترجم ترمجة مسهبة 
، ٢ أوريان(، واستشراق وإنسانية )١٩٥٧ـ، ٢منوعات مساينيون ج(واالستشراق 

أوريان (ية يف فرنسا ، وجلنة السالم العام، وأول كتاب قواعد اللغة العرب)١٩٥٧
نشرة الدراسات الشرقية  (١٨٦٥، ونبذة عن رحلة رينان إىل سوريا )١٩٦٠، ١٥
١٩٧٢، ٢٥ .( 

 .Gollancz، H-جولنتش، هـ
 ).١٩٢٧أكسفورد (العراق : آثاره

  .Golubovich،P.G) ١٩٤١-١٨٦٥(األب جولوبوفيتش 
قدس يف دراسات الكتاب امل يوغساليف ولد يف اآلستانة، وخترج يف مركز

القدس، وأظهر ميالً شديداً إىل البحث والتحصيل منذ شبابه، فطوف يف مكتبات 
 جملداً ٤٧بالد الشرق والغرب حبثاً عن الوثائق والتواريخ لعديد من مصنفاته بينها 

كما وقف معظم دراساته على التاريخ الفرنسيسكاين يف الشرق  بالقطع الكبري؛
 .األوسط وتويف يف فلورنسا

دراسات : (كتب سريته وأحصى مؤلفاته زميله األب بينفينوتوبو جييت يفوقد 
 - لآلباء الفرنسيسكانيني باملوسكي ٦٢-٧، صفحة ١٩٥٦، لسنة ١شرقية رقم 

w ).القاهرة
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 حرف اجليم٤٤٢ 

  :مكتبة اإلعالم واملراجع لألرض املقدسة يف ثالث جمموعات: آثاره
 فيها تواريخ الرهبان األوىل منها بقلم األب جريوالمو، وهي يف مخسة أجزاء مجع

 . ١٤٠٠ إىل ١٢١٥ومراجعهم من سنة 
 بقلم األب جريوالمو ١٠-٦ جملداً منها الدات ١٣واموعة الثانية مكونة من 

 مراجعة أخبار الرهبان الفرنسيسكانيني لألب فادينج اإليرلندي  وفيهاالكربى أيضاً
 ).١٩٣٦-١٩٣١(  جملدا٢٥ًاليت أعاد طبعها مع إضافات وتنقيحات يف 

والذي يعنينا يف هذه املكتبة تذييلها بوثائق عربية غري منشورة، ووصف قدماء 
الفرنسيسكانيني اجلائلني يف كل من سوريا ولبنان وفلسطني واجلزيرة العربية ومصر 

 .واحلبشة
وقد اشترك يف تصنيف اموعة الثانية من املكتبة واألب جريوالمو من زمالئه 

 .الرهبان املستشرقني
  .Jullien، P.M) ١٩١١-١٨٢٧(األب جوليان 

، ونزل بلبنان ومصر، وصنف عن تاريخ )١٨٤٥(فرنسي انضم إىل الرهبانية 
  .وجغرافية الشرق كتباً نفيسة ترجم بعضها إىل اإلجنليزية وبعضها إىل العربية

، وترمجت ١٨٨٢املطبعة الكاثوليكية (سياحة يف صحراء سيت ونتري : آثاره 
، وسينا وسوريا )١٨٨٤السياحة احلديثة يف بالد الصعيد السفلى : بية بعنوانإىل العر

، ورحلة راهب إىل جبل سينا، ترمجة )١٨٩٣ليل (ذكريات توروية ومسيحية 
، وكتاب يف وصف بعلبك بالفرنسية، )الة األرلندية الكاثوليكية(باإلجنليزية كوملان 

 . هذا خال مصنفاته الرياضية والعلمية
  - .Julien،Ch.Aأ . ان، شجولي

 .من أساتذة السوربون
، )١٩٠٩الة التونسية (مشروع لتنظيم األحوال الشخصية الوطنية : آثاره

، وقضية اجلزائر )١٩١٩-٦٠الة اإلفريقية (ومرسيليا والقضية اجلزائرية عشية الغزو
املغرب من  - تونس - اجلزائر -، وتاريخ مشال إفريقيا )١٩٢٢ -٦٣٠(أمام الس 

، واجلمهوريات السوفيتية )١٩٢٦-١٥١الة التارخيية  (١٩٢٥إىل  ١٩١٩
w، وطبيب ومترجم وأستاذ )١٩٢٦جملة التاريخ احلديث (اجلديدة وآسيا الوسطى 
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 ٤٤٣ حرف اجليم

جملة التاريخ (، واخلالفة والعامل اإلسالمي )١٩٢٤-٦٥الة اإلفريقية (للعربية 
 ).١٩٢٦احلديث 

 
 Gullini،. Giorgio جوليين، جيورجيو

) ١٩٤٤(، وخترج يف اآلداب من جامعتها ١٣/٨/١٩٣٢ولد يف روما بتاريخ 
 فمديرا ) ٢٥ -١٩٤٤( وعني مفتشاً فيها )١٩٤٧(وحصل على شهادة علم اآلثار 

ومديرا ملعهد ) ١٩٥٦منذ (وناين والروماين اليوأستاذاً لتاريخ الفن ) ٥٦ -١٩٥٢(
 علمياً ملركز التنقيب عن اآلثار يف متورينا ومديراً) ١٩٥٨منذ (اآلثار يف تورينو 

 وعميداً لكلية اآلداب والفلسفة يف تورينو ) ١٩٦٣منذ (للشرق األوسط وآسيا 
 العراقي للتنقيب عن اآلثار يف بغداد اإليطايلومديراً للمعهد ) ١٩٧٢ -١٩٦٢(
مع وهو عضو يف الس الوطين للثقافة والعلوم االجتماعية يف ا) ١٩٦٩منذ (

 .العلمي بتورينو
روما (سرينا اليوحمراب الثروة يف ب) ١٩٤٩اآلثار (معبد ايفستو، يف أثينا : آثاره
) ١٩٥٩تورينو (وسيد بوتيفه ) ١٩٥٦روما (سرينا اليوفسيفساء ب) ١٩٥٣

واهلندسة املعمارية اإليرانية والساسانيون ) ١٩٦١روما (والتنقيب يف أودجرام 
والعمارة ) ١٩٦٦بني النهرين (قيب عن آثار بابل ومشكلة التن) ١٩٦٤تورينو (

وتصوير تاريخ ) ٧٠ - ١٩٦٩(ب اهلندسة ملا بني النهرين اليوأس) ١٩٦٧(القدمية 
تورينو (واآلثار ) ١٩٧٤تورينو (وحول اآلثار ) ١٩٧٣لوكا (اهلندسة املعمارية 

١٩٧٧.( 
 .Golius، J) ١٦٦٧ – ١٥٩٦. (جوليوس، ج

ية عن إربانيوس، يف جامعة ليدن فحثه على دراسة ولد يف الهاي، وأخذ العرب
العلوم الرياضية والطبيعية والفلكية عند العرب وتصحيح الترمجات الالتينية يف 

مث اصطحبه سفري هولندا إىل املغرب األقصى مترمجاً . النصوص اليونانية على أساسها
مبخطوطات وافرة ومهندساً إلنشاء ثغر تأوي إليه السفن اهلولندية، وقد عاد منها 

) ١٦٢٥(، مث ارحتل إىل الشرق األدىن )١٦٣٢(وخلف أستاذه يف جامعة ليدن 
حيث قضى أربع سنوات بني آسيا الصغرى والقسطنطينية، وكان له فيها أخ من 

w فساعده - قضى حياته يف الشرق وترجم كتباً مسيحية بالعربية -الرهبانية الكرملية 
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 حرف اجليم٤٤٤ 

ادرة فعاد مثقالً ا، فما كان قد دفع مثنه من جيبه على شراء املخطوطات والكتب الن
ورجع . اخلاص فقد اقتناه لنفسه، وما كان قد اشتراه من مال اجلامعة فقد دفعه إليها

إىل مزاولة تدريس العربية بليدن دون أن يقطع صلته بالعرب الذين لقيهم يف رحالته 
 .أو نزلوا يف هولندا، حىت وفاته

 بن أيب طالب، وفيها خطبة لشيخ ابن سيناء، وأمثال ينشر أمثال عل: آثاره
، وعجائب املقدور يف أخبار ونوائب تيمور البن عربشاه )١٦٢٩ليدن (الطغرائي 
، ونشره منجر متناً وترمجة ١٦٥٨ مث ترجم إىل الفرنسية )٢١٦٣٦ليدن (الدمشقي 

 التينياً، مستعيناً ووضع معجماً عربياً) ١٧٦٧لبوفردياك، ولندا (التينية، يف جزأين 
 سنة، حىت ١٧٥، فظل مرجعاً للمستشرقني طوال )١٦٥٣ليدن (فيه بالصحاح 

وحقق جوهر . ، وما هو إال تنقيح له وزيادة عليه١٨٣٠ظهور معجم فرايتاج عام 
 ).١٦٦٩أمستردام (الفلك للفرغاين بترمجة التينية وشروح كثرية 

 .Gomez - Pallete Mezquita، M .جوميث بايييت ميثكيتا، م
 -، وحصل على الليسانس يف الفلسفة من جامعة لوفان ١٠/١٠/١٩١٠ولد يف 

، مث على )١٩٤٥( بورجوس -، ويف الالهوت من جامعة أونيا )١٩٣٧(بلجيكا 
املاجستري يف الفلسفة عن رسالة بعنوان الصوفية عند هنري برجسون، ويف الالهوت 

تاذاً يف املعهد الكاثوليكي للفنون عن رسالة بعنوان الصليب والصلب، وعني أس
 -" نويسترا سينورا دي أمريكا"والصناعات مبدريد، ومديراً للمدينة اجلامعية 

 .ومؤسساً ومديراً للوثائق اإلفريقية
 ). جزء٣,٥٠٠(وهو اآلن مدير للوثائق اإلفريقية ومكتبتها اإلفريقية 

 ١٩٧٠ أفر يقيا يف عام ، والكنيسة يف)١٩٧٤(تطور اجلماعة يف تنـزانيا : آثاره
، والعامل اإلفريقي يف إفريقيا )١٩٧٣إعالن لوزاكا (، وإفريقيا املصورة )١٩٧١(

، )١٩٧٢( كيشوت اجلنس األسود -، وماركوس موسياه جاريف )١٩٦٠(اجلنوبية 
 مسامهة من املكتبة القائمة على أساس -وعلم السالالت االجتماعية اإلفريقية 

 -إفريقيا (، والعوامل الثالثة والعامل الثالث )١٩٧٤(قية مكتبة الوثائق اإلفري"
 .١٩٣٠هواة الثقافات القدمية من اإلفريقيني قبل عام : ، ويعد حالياً)١٩٧٥

Gomez Moreno، M. w)١٨٧٠املولود عام . (جوميث مورينو، م
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ٤٤٥ حرف اجليم

ولد يف غرناطة، وختصص يف علم اآلثار والنقد الفين، وعني أستاذاً لتاريخ الفن 
اين يف جامعة مدريد، مث مديراً للفنون اجلميلة، وانتخب عضواً يف جممع التاريخ األسب

 .واللغة والفنون اجلميلة مبدريد
، ٢١ رحالت -نشرة اجلمعية اإلسبانية (تاريخ العرب يف إسبانيا وإيطاليا : آثاره
 ١٩٤٤، ٩ و١٩٤٢، ٧، واألندلس ١٩٣٢، ١٠٠ ونشرة جممع التاريخ ١٩١٣

، والفن املغريب يف إسبانيا )١٩١٦مدريد (لفن املغريب يف طليطلة ، وا)١٩٥١، ١٦و
، وكاتدرائية إشبيلية )٣٢ -١٩٢١مدريد (وتواريخ قشتالة النصرانية . واملغرب

، واألخبار األوىل عن )١٩٢٨، ٩٢(واخلزف ) ١٩٢٨، ٩٢نشرة جممع التاريخ (
، والفنون )١٩٣٤مدريد (، والفن الروماين يف إسبانيا )١٩٣٢(استعادة إسبانيا 

نقله إىل العربية الدكتور (اإلسبانية، يف ثالثة جملدات، والفن اإلسالمي يف إسبانيا 
 وقصر احلمراء، والزخرف ،، والقدس العربية)١٩٦٢لطفي عبد البديع القاهرة 

، ونشر كتاب حروب غرناطة الورتادودي )١٩٤٠، ٥األندلس (العريب ومالقة 
 ).١٩٥١األندلس (ة عن أيب خرة ، ودراس)١٩٤٨مدريد (مندوثا 

 .Gomez Nogales، P.Sاألب جوميث نوجاليس اليسوعى 
وتعلم ) ١٩٢٨(، وانضم إىل الرهبانية ٢٢/١٠/١٩١٣ولد يف مونتافشر، بتاريخ 

يف جامعات بلجيكا وروما ومدريد، وحصل على الليسانس من جامعة لوفان 
حلرية لدى برجسون، وعلى نظرية ا: ، وعلى األستاذية عن رسالة بعنوان)١٩٣٥(

ما وراء  آفاق: الدكتوراه يف الفلسفة من اجلامعة الغريغورية عن رسالة بعنوان
 .، وخترج بالعربية من جامعة مدريد)١٩٤٧(الطبيعة لدى أرسطو 

وقد اختري عميداً لكلية الفلسفة يف قلعة هيناريس مبدريد، وأستاذاً لفلسفة ما وراء 
ية، ورئيساً لقسم فلسفة العصر الوسيط والفلسفة اإلسالمية الطبيعة والفلسفة اليونان

يف كلية الفلسفة جبامعة كومياس، ورئيساً لقسم الفلسفة العربية باملعهد اإلسباين 
 يف اجلمعيات الفلسفية يف إسبانيا والفكر، وهو عض: العريب، ومديراً للمجلة الفلسفية

يط، وأمني اجلمعية اإلسبانية لفلسفة وإجنلترا، واجلمعية الدولية لفلسفة العصر الوس
العصر الوسيط، ونائب رئيس اجلمعية الدولية لدراسة فلسفة العصر الوسيط، ورئيس 

w .مجعية الصداقة اإلسبانية املسيحية
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 حرف اجليم٤٤٦ 

، وآفاق ما وراء الطبيعة لدى )١٩٤٩الفكرة، (أصل ما وراء الطبيعة : آثاره
، وخالصة )١٩٥١غورية بروما جامعة بونتفيثي مبدريد، واجلامعة الغري(أرسطو 

، ونظرية اإلمهال يف )١٩٥١، ١جملة الفلسفة (تارخيية للمعىن الديين ملا وراء الطبيعة 
، والتحليل واملعىن اخلطري لكلمة ما وراء )١٩٥١، ٣ماتريسا (صوفية اإلشراق 

، ٢٤ماتريسا (، ومركزية املسيح يف الهوت التمرينات )١٩٥١، ٧الفكر (الطبيعة 
، واحلركة احلالية يف فلسفة )١٩٩٥٣، ٩الفكر ( واجلمعية األرسطاطلية ،)١٩٥٢

 ).١٩٥٣، ٩الفكر (بريطانيا العظمى 
، وجتريد الكائن )١٩٥٤، ١٠الفكر (واآلثار املكتبية اإلسبانية يف الوجودية 

أناليكتا الغريغورية، (، وجتريد الكائن والوجودية )١٩٥٤، ١٠الفكر (والوجودية 
ا وراء الطبيعة والصوفية لدى القديس أوغسطينوس ترمجة جوميث ، وم)١٩٥٤، ٦٧

، )١٩٥٤الفكر (، والعيد املئوي الرابع للجامعة الغريغورية )١٩٥٤الفكر (نوجاليس 
، مدريد ٢٦، جزء ١١ دراسات جمموعة -وآفاق ما وراء الطبيعة لدى أرسطو 

م العلوم كوميربا  اجلمعية الربتغالية تقد-، وما وراء الطبيعة يف القيم )١٩٥٥
 ).١٩٥٨، ١٤الفكر (، ووحدة وتعدد األشكال والوجودية يف بيئة الكائن )١٩٥٧(

، )حماضر جلسات األسبوع الفلسفي الرابع(والشكل الوجودي يف بيئة الكائن 
، واالجتماع األول )١٩٥٩، ١٥الفكر (وخلود الروح على ضوء نظرية ابن رشد 

، وأول مؤمتر )١٩٥٩، ١٥الفكر (فلسفة اإلسالمية سبان واملهتمني بالللمستعربني األ
، وقدر اإلنسان على )١٩٦٠، ١٦الفكر (دويل ملناقشة تاريخ الفلسفة اإلسالمية 

حماضرات جلسات املؤمتر الدويل األول (ان وقدره س اإلن-ضوء نظرية ابن رشد 
 عند ، ونقد أورتيغا لنظرية القيم)١٩٦٠ باريس - لوفان -لفلسفة العصور الوسطى 

ونشرة عن  )١٩٦٠تكرمي كريستيان فون إهرنفلس،(كريستيان فون إهرنفلس 
 -اجلمعية الدولية لدراسة فلسفة العصر الوسيط (فلسفة العصر الوسيط يف إسبانيا 

ووجود مصر يف جمال الفلسفة اإلسالمية يف العصر ). ١٩٦١، ٣ -لوفان بلجيكا 
، )١٩٦٢ - ١٩٦١، ١٠٠ - ٩مية جملة املعهد املصري للدراسات اإلسال(الوسيط 

 مقدمة من األخالق -وما وراء الطبيعة من القيم عند ديتريش فون هيدبراند 
دار ( برشلونة - ترمجة األب نوجاليس -املسيحية للمؤلف ديتريش فون هيدبراند  w
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 ٤٤٧ حرف اجليم

اجلمعية (، ونشرة عن فلسفة إسبانيا يف العصور الوسطى )١٩٦١ هريد -النشر 
، ومشاكل ما وراء الطبيعة )١٩٦٢ة العصر الوسيط، لوفان، الدولية لدراسة فلسف

، ونشرة عن فلسفة إسبانيا )١٩٦٣برلني (يف إسبانيا اإلسالمية املعاصرة البن رشد 
 )١٩٦٣، ٥ اجلمعية الدولية لدراسة فلسفة العصر الوسيط(يف العصر الوسيط 

 التاسع البن يو حماضر جلسات املؤمتر املئ-ونظرية وتصنيف العلوم عند ابن حزم 
 ).١٩٦٣ قرطبة - اإلسالمية -فترة االنعقاد الثانية ملناقشة الثقافة اإلسبانية (حزم 

، والفلسفة العربية عند )١٩٦٤، ٢الفكر (وفلسفة إسبانيا يف العصر الوسيط 
، وحماضر املؤمتر الثاين )١٩٦٤جملة الغرب، الفترة الثانية (ميجل كروث هرنانديث 

، )١٩٦٤، ٨دراسات ليوليانوس، (ة لفلسفة العصر الوسيط للجمعية اإلسباني
، وما وراء الطبيعة )١٩٦٤، ٢٠الفكر (والفلسفة العربية يف متناول مجيع القراء 

، ونشرة عن الفلسفة اإلسبانية يف )١٩٦٤، ٢٩األندلس (للكائن عند ابن حزم 
، )١٩٦٤ - ٦اجلمعية الدولية لدراسة فلسفة العصر الوسيط (العصر الوسيط 

 حماضر املؤمتر األول للدراسات العربية -ونظرية السببية يف التهافت البن رشد 
، ووحدة الروح البشرية من )١٩٦٤دار النشر، مايستري ( مدريد -واإلسالمية 

، وعلم النفس )١٩٦٥، ٢١الفكر  (-الفلسفة اإلسالمية وال سيما عند ابن عريب 
 حماضر جلسات األسبوع اإلسباين الثالث -عند ابن عريب ونظامه ملا وراء الطبيعة 

العقل واإلميان (، والوضع احلايل للبحوث الفلسفية يف مصر )١٩٦٥مدريد (للفلسفة 
١٩٦٥، ١٧١.( 

، )١٩٦٥ ،٢١الفكر (وتقرير عن الوضع احلايل للبحوث الفلسفية يف إسبانيا 
 فلسفة العصر اجلمعية الدولية لدراسة(ونشرة الفلسفة اإلسبانية يف العصر الوسيط 

، وابن عريب، حلقة وصل ثقافية بني العامل العريب وثقافة الغرب )١٩٦٥الوسيط 
، وفلسفة الطبيعة )١٩٦٦ - ١٩٦٥، ١٣جملة املعهد املصري للدراسات اإلسالمية (

حماضر جلسات ( فلسفة الطبيعة يف العصر الوسيط -وعلم النفس عند ابن حزم 
 ).١٩٦٦ ميالنو - ١٩٦٤ روماعصر الوسيط، املؤمتر الدويل الثالث لفلسفة ال

 - ٤٧ميثيالنيا كومياس (والفلسفة اإلسالمية والبشرية املكملة عند القديس توما 
wحوار الهويت (، والوضع احلايل للبحوث الفلسفية اإلسالمية يف إسبانيا )١٩٦٧، ٤٨
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 حرف اجليم٤٤٨ 

، واملؤمتر )١٩٦٧، ٣٢األندلس (، ومشاكل حلول الروح البن رشد )١٩٦٨، ٨
، )١٩٦٧، ٤النشرة السنوية لدراسات العصر الوسيط (رابع لفلسفة العصر الوسيط ال

، ١٤جملة املعهد العريب للدراسات اإلسالمية مبدريد (وخلود الروح عن ابن عريب 
، وعاملية وخصوصية الروح البشرية يف الفلسفة اإلسالمية وال )١٩٦٨ - ١٩٦٧

، ٤١مانريسا (ة يف اإلسالم ، والروحاني)١٩٦٨برلني (سيما لدى ابن عريب 
، ومشاكل ما وراء )١٩٦٩، ٤١مانريسا (، والتمهيد للصوفية اإلسالمية )١٩٦٩
، والفنون املتحررة والفلسفة اإلسبانية )١٩٦٩(عة يف التهافت البن رشد يالطب

 -جامعة مونتريال ( حماضر املؤمتر الدويل الرابع لفلسفة العصر الوسيط -اإلسالمية 
 - باريس -، مونتريال ١٩٦٧يلول أ من سبتمرب ٢ -غسطس آب  أ٢٧ -كندا 

، والفكر، عدد لتكرمي )١٩٦٩املكتبة الفلسفية  ()معهد دراسات العصر الوسيط
، والفلسفة اإلسالمية وتأثريها الفعال يف )١٩٦٩، ٢٥الفكر (الونيسو، ترمجة وآثاراً 

، واملؤمتر )١٩٦٩، مدريد دراسات اجلدل اليوم(الفكر الغريب يف أثناء العصر الوسيط 
، والدراسات العربية )١٩٧٠، ١٨٢العقل واإلميان (العاملي املسيحي لتأييد فلسطني 

 ).١٩٧٠، ٥ بغداد -الكتاب (املعاصرة يف إسبانيا 
 ٣١ بروكسل -واملؤمتر الدويل اخلامس للمستعربني وعلماء اإلسالميات

ت مشاكل العامل مركز دراسا (١٩٧٠أيلول /  من سبتمرب ٦ -آب /أغسطس
تكرمي خابيرب (، ومشاكل ما وراء الطبيعة )١٩٧٠ بروكسل -اإلسالمي املعاصر 

قدماء كلية جامعة (، والسبب يف دراسة اللغة العربية )١٩٧٠، ١توبريى جـ 
، ١املنارة (، وتقدمي مجعية الصداقة اإلسالمية املسيحية )١٩٧٠ مبدريد -كومياس 
 باكستان -جملة جامعة بيشاور ( يف الثقافة اإلسالمية ، وتأثري إسبانيا املثايل)١٩٧١

 اإلسالم -إسبانيا الشرقية (ونظرية ومنهاج العلوم عند ابن خلدون  ،)١٩٧٣، ١
، وشجاعة القديس توما الفكرية يف عصره )١٩٧٤ ليـون، -، مدريد ١العريب جـ

 معهد -إلسبانية ، والفلسفة اإلسالمية ا)١٩٧٤، ٣الة الفلسفية الربتغالية، عدد (
 ). جامعة بونتيفيثى-صلمنكة (دراسة التاريخ الالهويت اإلسباين 

وابن زهر الطبيب ) ١٩٧٢الفصول الفلسفية الدولية (وحول فلسفة أرسطو 
w باللغة ١٩٧٥ -دمشق ( أسبوع العلم الثالث عشر، باللغة العربية -األندلسي 
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 ٤٤٩ حرف اجليم

كتاب شيخ اإلشراق شهاب الدين ( ودوره يف امليدان الفلسفي يوالسهرورد) العربية
 جزء خاص احتفاالً ١٩٧٥ اهليئة املصرية العامة للكتاب -القاهرة  (يالسهرورد

، ٣٣ميثالنيا كومياس (، والقديس توما وآثاره )بذكرى الصويف العريب العظيم
، )١٩٧٦جامعة لوفان (، وأنواع العالقة يف تكوين اجلسم لدى ابن رشد )١٩٧٥

، وابن رشد وتصحيح )١٩٧٦، ٥دارسات ( رشد والرشدية والقديس توما وابن
، والفلسفة اإلسالمية وتطويرها )١٩٧٦اجلزائر (التفسريات اخلطية عن األصالة 

احلازم يف فكر الغرب يف أثناء العصور الوسطى نقله من اإلسبانية األستاذ عثمان 
فة اإلسالمية ، ومقاالت عن الفلس)١٩٧٧ -الدار التونسية للنشر ( تونس -العكاك 

 ).الفعل( برازيلينيا -يف دائرة املعارف لوسو 
 .Jomier،P.J) ١٩١٤املولود عام (األب جومييه 

، وتعلم )١٩٣٢(ولد يف باريس، وخترج يف مدرسة اهلندسة، وانضم إىل الرهبانية 
، ونال الدكتوراه يف )١٩٤٥(، وقصد مصر )٤٤-١٩٤١(العربية يف السوربون 
 ).١٩٥٣ (اآلداب من السوربون

باريس (تعليق املنار على القرآن، االجتاه احلديث لتفسري القرآن مبصر : آثاره
، واحململ وقافلة احلجيج املصرية إىل مكة، من القرن الثالث عشر إىل القرن )١٩٥٤

تعليق : ، ومن دراسته)١٩٥٣املعهد الفرنسي لآلثار الشرقية بالقاهرة، (العشرين 
منوعات إسالمية املعهد (توما األكويين بالعربية و على كتيب يف منطق أرسطو

ورق بردي : ، ونشر مبعاونة األب قنوايت)١،١٩٥٤الفرنسي لآلثار الشرقية بالقاهرة 
، وترجم )٢،١٩٥٤املصدر السابق،(مسيحي بالعربية من القرن التاسع امليالدي 
 Nova etجملة الطريف يف القدمي (قرآن الفجر يف اجلامع ملصطفى صادق الرافعي 

Vetera ،وأجرود، فندق على طريق احلجيج إىل )١٩٤٩ قرايبورج بسويسرا ،
، )٥٠-٣،١٩٤٩نشرة مجعية الدراسات التارخيية واجلغرافية لربزخ السويس،(مكة 

ونظرة سريعة إىل املؤسسات التعليمية، متبوعة بدراسة عن التعليم يف املدرسة القرآنية 
، ونصيب القرآن يف احلياة اليومية )١٢،١٩٤٩نس، جملة معهد اآلداب العربية يف تو(

، واإلسالم واملسألة االجتماعية وفقاً لبعض )١٩٥٢، ١٥املصدر السابق (مبصر 
w ). ٣،٣،١٩٥٢كراسات النادي التوماوي، القاهرة،(املنشورات احلديثة 
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 حرف اجليم٤٥٠ 

، وحطامتان )١٩٥٤جملة الكتاب املقدس (والكتابات السينائية بوادي أيب درج 
، ومعىن جالل )١٩٥٤، ١أرابيكا، (الت املوشورية حمفوظتان يف مونبيليه من املس

، )١٩٥٥نشرة نادي القديس يوحنا املعمدان، باريس (اهللا يف اإلسالم والنصرانية 
: ، ومبعاونة غريه)، وهو خاص باإلسالم١٠٥٥، ٢٥النور واحلياة، (والعقيدة 

أمري : اإلسالمية، الطبعة الثانيةويف دائرة املعارف) املصدر السابق(نصارى ومسلمون 
 ويف منوعات املعهد الدومينيكي ،احلج، واألزهر، ومجال الدين األفغاين، وبوالق

، ونشر )١٩٥٤، ١(بعض مواقف معاصرة لتفسري القرآن مبصر : للدراسات الشرقية
 ،٣( ١٩٥٦رمضان يف القاهرة عام : مبعاونة األب كوربون من اآلباء البيض

 ). ٤،١٩٥٧( ياة أسرية يف القاهرة، من ثالثية جنيب حمفوظ، ونشر ح)١٩٥٦
الشيخ طنطاوي جوهري : وله يف منوعات املعهد الدومينيكي للدراسات الشرقية

، وأربعة مصنفات عربية عن املسيح )١٩٥٨، ٥(، وتفسري القرآن ١٩٤٠-١٨٦٢
من ذكريات حيىي حقي  ، ومنتخبات)٦١-٦،١٩٥٩( ، وإجنيل برنابا)٥،١٩٥٨(
، ومن خالل عامل )٦١-٦،١٩٥٩(، وحلم مجيل لثروت أباظة )٦١-٦،١٩٥٩(

 -٧،١٩٦٢(، وقضية ضمري وصيام رمضان )٦٣-٧،١٩٦٢(الروايات املصرية 
يوميات دكتورة لنوال  -٢لدى قراءة يوسف إدريس،  -١: ، ومالحظات أدبية)٦٣

، وسرية حممد رسول )٦٦-٨،١٩٦٤(يب شكري والنقد األديب اج -٣الصاوي، 
، ومع )٩،١٩٦٧(، واحلج اإلسالمي كما يرى يف القاهرة )٦٦-٨،١٩٦٤(حلرية ا
، وحول بعض املخطوطات العربية يف )١٩٦٧، ٩(كتاب تأمل روحي إسالمي : اهللا

  ).٩،١٩٦٧(إثيوبيا 
بعض قصص : ، وله)١٠،١٩٧٠( مبعاونة حممد فتيح -وابتهاالت أوقات النهار 

 من مارس ٢٧الندوة الدولية لتاريخ القاهرة ، و)١٠،١٩٧٠(وروايات حديثة التينية 
، وبعض كتب مصرية حديثة عن القضية الدينية )١٠،١٩٧٠ (١٩٦٩ إبريل من ٣
، ونظرة حديثة إىل القرآن مع الدكتور )١١،١٩٧٢(، وحول القراءة )١١،١٩٧٢(

توراة : ، ويف غريها)١٢،١٩٧٤(، وكآبات مدينة )١٢،١٩٧٤(كامل حسني 
، ومدخل إىل اإلسالم )١٩٦٣باريس (، وحياة املسيح )١٩٤٩باريس (وقرآن 
، ١، واإلسالم )١٩٦٤باريس (، وخمتصر العربية املصرية )١٩٦٤باريس (احلاضر  w
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 ٤٥١ حرف اجليم

: ، ويف املوسوعة اإلسالمية لطبعتها الثانية)٩،١٩٧١املوسوعة العاملية جـ(دين 
 -، ومعجم عملي فرنسي)١٩٧٤، ٤جـ(، والكعبة )١٩٧١، ٣جـ(حاجي 
 ). ١٩٧٦القاهرة (ة القاهرة عريب هلج
  - .Johns، A.Hهـ .جون، ا
نور الدقائق لشمـس الدين بن عبد : يف جملة اجلمعيـة امللكية اآلسيوية: آثاره

والصوفية يف املاليو وأندونسيا ) ١٩٥٥(وف ءودقائق احلروف لعبد الر) ١٩٥٣(اهللا 
االجتماع  والصحيفة الباكستانية لتاريخ علم ٢،١٩٦١صحيفة جنوب آسيا (

 - ١٩٦٦، ٩دراسات مقارنة لتاريخ علم االجتماع (والبوذية واإلسالم ) ٩،١٩٦١
٦٧.( 

  - .John، J.A. Stأ . جون، ج
 ٤٧٢الطبعة احلديثة يف (ومصر والنوبة ) ١٩٤٢القاهرة (النيل وجغرافيته : آثاره
 ).صفحة

 .John، C.N- ن. جون، س
وقلعة عتيليت ) ١٩٣٢(آثار عجلون : يف فصول إدارة اآلثار الفلسطينية: آثاره

وقلعة القدس ) ١٩٣٤(واخلزف يف العصر الوسيط ) ٣٦ و٣٥ و٣٤ و١٩٣٢(
)١٩٥٠(. 

 .Gonzalez Palencia، A )١٩٤٩ – ١٨٨٩(جونثاليث بالنثيه 
، وصنف كتاباً يف تاريخ األدب العريب اإلسباين )١٩١٩(خترج يف جامعة مدريد 

ريخ حضارة اليهود واملسلمني يف جامعة ، تقدم به ألستاذية كرسي تا)١٩٢٨(
، فنال )١٩٢٧( ريبريا إي طراجو عنه خمتاراً؛ لينقطع إىل أحباثه تنازلمدريد، عقب 

، وانتخب عضواً يف جمامع عدة، وتويف على إثر حادث )١٩٢٧(األستاذية وخلفه 
 .سيارة
 ].١٩٤٩، ١٤ يف جملة األندلس تهترمج[

فهرس املخطوطات العربية واألعجمية يف : يثيوضع مبعاونة األركون، وأو: آثاره
 يب، ونشر كتاب تقومي الذهن أل)١٩١٢مدريد (مكتبة مجعية األحباث العلمية مبدريد 
قطعة من : ، ومبعاونة األركون)١٩١٥مدريد (الصلت الداين متناً وترمجة إسبانية  w
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 حرف اجليم٤٥٢ 

مدريد  (، ووضع فهرس إسبانيا املقدسة)١٩١٥مدريد (كتاب الصلة البن بشكوال 
، ١٩٢٩، برشلونة ١٩٢٥مدريد (تاريخ إسبانيا اإلسالمية : ، ومن مصنفاته)١٩١٨
، والنصارى حتت حكم املسلمني استناداً إىل وثائق )١٩٤٥ و١٩٣٢مدريد 

، وتاريخ األدب العرب اإلسباين )٣٠ - ١٩٢٦مدريد (احملفوظات يف أربعة جملدات 
 -تاريخ الفكر األندلسي: عنوان، وقد نقله إىل العربية ب٤٥ - ١٩٢٨مدريد (

، )١٩٥٥القاهرة : الدكتور حسني مؤنس الذي حقق أمساءه اإلسبانية وعلق عليه
كتاب ألف ليلة وليلة : ، واألقاصيص)١٩٣٠مدريد (ومكتبة األقاصيص الشرقية 

: ومبعاونة أورتادو )١٩٣١جملة احملفوظات (، واإلسالم والغرب )١٩٣١مدريد (
 ).١٩٤٣ ةمدريد، الطبعة اخلامس(ين تاريخ األدب اإلسبا

، ٤٣جملة املكتبات واملتاحف مبدريد (دراسات عن اخلالفة يف الغرب : وله
، واإلسالم والكوميديا اإلهلية )١٩٢٥تكرمي ميننديث بيدال (وسرفنتس ) ١٩٢٢

، وترمجة حي )١٩٣٣األندلس (، واإلسالم والشعراء املنشدون )١٩٢٥جملة الغرب (
، والوثائق الدبلوماسية العربية يف )١٩٣٤مدريد (طفيل باإلسبانية بن يقظان البن 

، وطليطلة يف أواخر )١٩٣٥ - ١٩مؤمتر املستشرقني، (حمفوظات بالط أراغون 
، )٤١ - ١٩٤٠األندلس (، ووثائق عربية )٣،١٩٣٥األندلس  (١٢القرن 

أساطري ، وتراجم و)١٩٤٢مدريد (واألسقف راميوندو ومكتب املترمجني يف طليطلة 
مدريد (، ومسلمو مشايل إفريقيا والنصارى يف العصر الوسيط )١٩٤٢مدريد (

، وصور اجتماعية )١٩٤٥، ١٠األندلس  (١٣و١٢، واألندلس يف القرنني )١٩٤٥
، )١٩٤٦مدريد (، وترمجات إسبانية لكتاب السندباد )١٩٤٦مدريد (من األندلس 

، وترمجة بدرو )١١،١٩٤٦األندلس (واجلدل حول املوسيقى والشعر العريب 
 ).١٩٤٨مدريد (ألفونسو السلوك اإلكلريكي أو تعليم رجال الدين 

 Jones، J. Harris - جونز، جون هريس
نشر اجلزء الثاين من فتوح مصر واملغرب البن عبد احلكم، متناً وترمجة : آثاره
 ).١٨٥٨ لندن -جوتنجن (إجنليزية 

 Jones، Marsden جونز، مارسدن
wرى كروسيس، من أعمال جالمورجان باململكة املتحدة بتاريخ ولد يف ت
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 ٤٥٣ حرف اجليم

، وخترج يف جامعة لندن، فحصل على ليسانس اللغـة العربية مع ٢١/١٢/١٩٢٠
وعني حماضراً للغة ) ١٩٥٣(وعلى الدكتوراه يف الفلسفة  ،)١٩٥٠ (مرتبة الشرف

) ١٩٦٠ - ١٩٥٣(العربية يف مدرسة الدراسات الشرقية واإلفريقية جبامعة لندن 
ومديراً ملركز ) ١٩٦٠(وأستاذاً للدراسات العربية يف اجلامعة األمريكية بالقاهرة 

وأستاذاً زائراً للدراسات العربية يف ) ١٩٦٦ - ١٩٦٠(الدراسات العربية فيها 
وأستاذاً ومديراً ملركز الدراسات العربية يف ) ١٩٦٦ - ١٩٦٥(جامعة برنستون 

 ).١٩٧٧نذ م(اجلامعة األمريكية بالقاهرة 
والدان الثاين والثالث ) ١٩٦٥( الد األول -كتاب املغازي للواقدي : آثاره

وىف سلسلة الكتاب املصريني يف القرن العشرين، باالشتراك مع الدكتور ) ١٩٦٦(
منشورات اجلامعة األمريكية بالقاهرة ( طه حسني -١جملد : محدي السكوت

وتاريخ ) ١٩٧٤امعة األمريكية بالقاهرة منشورات اجل( العقاد -٢وجملد ) ١٩٧٤
والواقدي ) ١٩٥٧نشرة مدرسة الدراسات الشرقية واإلفريقية ( النص -املغازي 

حلوان، : وىف دائرة املعارف اإلسالمية، بطبعتها احلديثة) ١٩٥٩(وابن إسحاق 
وحسن البنا، وابن إسحاق، مث أدباء مصر يف القرن العشرين باالشتراك مع الدكتورة 

مث ) دائرة املعارف الربيطانية، الطبعة احلديثة(مجهورية مصر العربية : لى احلمامصيلي
وأدب ) ١٩٧٦حلقة ذكرى اجلربي، القاهرة (اجلربيت والبالغ الفرنسي األول 

وسرية املغازي مصدر للتاريخ ) تاريخ األدب العريب جبامعة كمربيدج(املغازي 
 الرياض، - املؤمتر األول للتاريخ العريب حلقة(االقتصادي العريب منذ فجر اإلسالم 

 .)١٩٧٨نيسان /إبريل
 .Jones، W.I -إ. جونز، و
) ٣٥ - ١٩٣٤صحيفة جالسجو الشرقية (مناذج من املوسيقى الشعبية : آثاره

والتعليم اإلسالمي ) ١٩٣٧(عادات شعبية من اجلزيرة العربية : وىف العامل اإلسالمي
)١٩٤٥.( 

 .Jones، Sir William)١٧٩٤ - ١٧٤٦(السري جونز، وليم 
د، وأظهر نبوغاً رخترج يف أكسفو. من كبار الشعراء واحملامني والقضاة والرياضيني

wمبكراً يف استيعاب اللغات فتعلم العربية، وأخذ العربية والفارسية عن حليب كان يف 
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 حرف اجليم٤٥٤ 

وحصل على درجة ) ١٧٦٦(أكسفورد، وعلم اللورد ثورب بن اللورد سبنسر 
وانتخب ) ١٧٦٧(وبدأ يف تعلم اللغة الصينية ) ١٧٦٦(الكلية اجلامعية الزمالة من 

ودعاه كريستيان السابع ملك الدامنرك لترمجة ) ١٧٧٢(زميالً يف اجلمعية امللكية 
ونال ) ١٧٣٣لندن ( حملمد مهدي خان من الفارسية إىل الفرنسية يتاريخ نادر

وقاضياً يف ) ١٧٧٦(وعني مفوضاً لشئون التفليسات ) ١٧٧٤(إجازة احلقوق 
فتعلم السنسكريتية وأسس اجلمعية اآلسيوية للبنغال، ) ١٧٨٣(احملكمة العليا بكلكتا 

لدراسات اهلندية يف لوقد عد أبا . وتوىل رئاستها حىت وفاته) ١٧٨٤(يف كلكتا 
 .أوربا، وفاقت شهرته فيها شهرته كمستعرب

وديوان شعر، ) ١٧٧١لندن ( صفحة ١٥٧قواعد اللغة الفارسية، يف : آثاره
 يوترمجة تاريخ نادري حملمد مهد) ١٧٧٢(معظمه ترمجات من اللغات اآلسيوية 

وتعليقات على الشعر األسيوي، ) ١٧٧٣لندن (خان من الفارسية إىل الفرنسية 
وأخالق ) ١٧٧٤(العريب والفارسي، يف ستة جملدات : وجله خمتارات من األدبني

متناً ، واملعلقات السبع) ١٧٨٠لندن (علقات العرب قبل عصر حممد، نقالً عن امل
وبغية الباحث عن مجيل املوارث البن ) ١٧٨٣لندن ( صفحة ١٧٠وترمجة، يف 

) ١٧٨٨كلكتا (وجمنون ليلى هلاتفي بالفارسية ) ١٧٨٢لندن (امللقن، متناً وترمجة 
 ،١٧٨٩كلكتا (وترمجة شاكونتاال كاليداسا، وهى مأساة باللغة السنسكريتية 

والسراجية ) ١٧٨٩(وحبوث اجلمعية اآلسيوية للبنغال ) ١٧٩٠والطبعة الثانية، لندن 
) ١٧٩٢كلكتا (يف علم الفرائض واملواريث اإلسالمية لسراج الدين السجاوندي 

 ترمجة شرائع اإلسالم للحلي، وحترير األحكام البن املطهر، وقد نقلهما ىوأشرف عل
 ).١٨٠٥كلكتا (بيلي، فوقعا يف أربعة أجزاء . من العربية وعلق عليهما النقيب ج

 Gunzburg، Von )١٩١٠ – ١٨٥٧(جونسبورج، البارون دي 
D. خترج بالعربية على روزن، وخرولسون يف جامعة بطرسربج، وانصرف إىل دراسة

 .التراث الفكري العريب والعربي
نشر ديوان ابن قزمان عن املخطوط الوحيد يف متحف بطرسربج، : آثاره

برلني (صوير الشمسى، وفيه شروح وحبوث عن املؤلف واللغة العامية باألندلس بالت
) ١٨٩١(، ووضع فهرس املخطوطات العربية، تتمة لفهرس فون روزن )١٨٩٦ w
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 ٤٥٥ حرف اجليم

 ).١٨٩٧(، وشعر النابغة الذبياىن )١٨٩٢(وقواعد العـروض 
 .Johnston، H - هـ: جونستون
 .)١٩٠٣لندن (البحث عن النيل : آثاره

  - .Johnson، Fفرنسيس جونسون، 
مان (ومالبس البدو ) ١٩١٢العامل اإلسالمي (بغداد مركز إسالمي : آثاره
 . وديوان لغات العرب،)١٩١٨

  .Jounon، P.P) ١٩٤٠ -١٨٧١(األب جوون 
، ٤منوعات الكلية الشرقية، (نبذة عن نقد نص العهد القدمي : آثاره

لثالث والسابع من فَعل ، ومالحظات على الوزنني ا)١٩١٠،٥،١٩١٢،٦،١٩١٣
، ودراسات يف معاين )١٩،١٩٣٥منوعات جامعة القديس يوسف، (فَعل وانفعل 

 منوعات الكلية الشرقية،(، وأرابيكا )١١،١٩٢٥املصدر السابق،(املفردات العربية 
، ونبذة يف القواعد وفقه اللغة وعلم اللغات على أوراق الربدي اآلرامية )٦،١٩١٣

، ومعاين األفعال على وزن )١٩٣٤، ١٨عة القديس يوسف، منوعات جام(مبصر 
، )١٩٣١-١٩٣٠، ١٥منوعات الكلية الشرقية، (قتل بالعربية والعربية واآلرامية 

 صفحة ٧٩ صفحة، والثاين يف ٥٤٣األول يف : وقواعد العربية يف التوراة، يف جزأين
منوعات الكلية (، وشذرات يف فقه اللغة العربية )١٩٢٣ امعهد العهد القدمي روم(

، والشعور الديين )١٩٠٨،٤،١٩١٠،٥،١٠،١١،٥،١٩١٢،٦،١٩١٣، ٣الشرقية، 
ومدافن ) ١٩٣٥مباحثات العلوم الدينية (يف أقدم كتابات القبور لدى مسلمي مصر 

  ).١٩٣٧املصدر السابق (تدمر 
  .Guyard، St) ١٨٨٤-١٨٢٤(جويار 

الدراسات العليا منذ أنشأها درس العربية والفارسية يف معهد فرنسا ويف مدرسة 
 كما عين بالسنسكريتية ، فيجتور دبرى، وطبعت حماضراته اإلسالمية على نفقة الرو

 . واآلشورية وقد مات منتحراً
، وترمجة فتوى ابن تيمية يف )١٨٧٠باريس (حبث يف صالح الدين : آثاره

، مث أعاد ١٨٧٣(، وترمجة رسالة يف القضاء والقدر للسمرقندي )١٨٧٢(النصريية 
w يف مذهب اإلمساعيلية، متناً  ونصوصاً،)١٨٧٩، ونشر املنت العريب ١٨٧٥طبعها 
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 حرف اجليم٤٥٦ 

، ويف الة اآلسيوية نظرية خاصة يف العروض واملوسيقى )١٨٧٤(وترمجة مع حواش 
، وتنقيبات يف العاديات اآلشورية وأستاذ احلشاشني على )١٨٧٨-١٨٧٧-١٨٧٦(

 ٤٠ -١٨٣٦ جغرافية اإلدريسي ألميدي جبري ، وترمجة)١٨٧٧(عهد صالح الدين 
، ونشر ديوان اء الدين زهري املصري )١٨٨٣(، أمت جغرافية أيب الفداء )١٨٧٧(
 . ، وأعد كتاب الطربي للنشر، فحال انتحاره دون إصداره)١٨٨٣(

 Guidi، Ignazio) ١٩٣٥-١٨٤٤(جويدي، إغناطيوس 
فوسع دائرا ) ١٨٨٥منذ عام  (ولد يف روما وتعلم العربية وعلمها يف جامعتها

مث كلف بتدريس تاريخ احلبشة ولغاا . بتدريسها مقارنة باللغات السامية األخرى
فتخرج ) ١٩٠٨(حىت انتدبته اجلامعة املصرية أستاذا لألدب العريب جغرافيا وتارخييا 

ه عليه وعلى سانتيالنا، ونللينو، خنبة من األساتذة املصريني، وكان يلقي حماضرات
مث عني عضوا يف جملس األعيان بروما، وعد شيخ املستشرقني . باللغة العربية الفصحى

يف اللغات السامية، وال سيما السريانية واحلبشية واألمهرية وله فيها كتب نفيسة منها 
 وزعيم ،عات الشرقيةومعجم كبري لألمهرية، عدا رسائله العديدة يف كثري من املوض

 .النقد والتجديدمدرسة يف التحقيق و
  ].١٩٣٥، ١٥ترمجته يف الشرق احلديث [

: ونشر قصيدة كعب بن زهري) ١٨٧٣روما (دراسة نص كليلة ودمنة : آثاره
وكتب حبثاً عن ) ٧٤-١٨٧١ليبزيج (بانت سعاد، لشارحها مجال الدين بن هشام 

) ١٨٧٧ مايو -جملة الدراسات الشرقية، نوار (عالقة النحو العريب مبنطق أرسطو 
قدمها إىل مؤمتر املستشرقني السابع (ورسالة عن تصحيفات غريبة يف معجمات اللغة 

ونشر عن الطربي ) ١٩٠١-١٨٧٦ليدن (وعاون يف نشر الطربي ) ١٨٨٦بفيينا 
لنشاي (وحول خزانة األدب لعبد القادر البغدادي ) ١٨٨٦لندن (تاريخ األمويني 

غاين الذي عثر عليه يف أوربا تاب األكواجلزء احلادي والعشرين من ) ١٨٨٧، ٣
) ١٨٨٩(وبعض الكتابات الفينيقية  )١٨٨٨(ومناذج من الكتابة الكوفية ) ١٨٨٨(

وبعض الكتابات ) ١٨٩٠روما (وكتاب االستدراك على سيبويه أليب بكر الزبيدي 
ووصف ) ١٨٩٤بيدن (وكتاب األفعال وتصريفها البن القوطية ) ١٨٩١(الفينيقية 

wفهرست كتاب : ومبعاونة غريه) ١٨٩٧روما (لعربية واإليطالية مدينة إنطاكية با
w
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 ٤٥٧ حرف اجليم

 وهو حيتوي على فهارس الشعراء والقوايف واألعالم واألمكنة، مبقدمة -األغاين
لغة احلبشة : وله) ١٣ -١١ -١٩٠٢(وقرطاجنة ) ١٩٠٠-١٨٩٥ليدن (فرنسية 

) ٣٣-٣٢-٢٦-٢٤-٢٢-١٠-١٩٠٨باريس (١٩١٠ إىل ١٩٠٠وأدا من 
) ١٩٠٨اجلامعة املصرية (دبيات اجلغرافيا والتواريخ واللغة عند العرب وحماضرات أ

الذكرى املئوية الماري ( احلبشة من ملوك اإلسالم للمقريزي يلواإلملام فيمن و
وترمجة فهرس ) ٢٠-١٩١٩، ٨جملة الدراسات الشرقية، (واألقباط ) ١٩١٠

وترجم اجلزء . لسندرينااملخطوطات العربية يف مكتبيت فيكتور عمانوئيل وأجنليكا ا
 صفحة ٨٧١األول من املختصر يف الفقه للخليل بن إسحاق وعلق عليه، فوقع يف 

واجلزيرة العربية قبل اإلسالم، وهي أربع حماضرات ألقاها يف اجلامعة ) ١٩١٩ميالنو (
جملة الدراسات الشرقية (ودراسة عن ذي الرمة ) ١٩٢١باريس  (١٩٠٩املصرية عام 

دوارد إلكتاب الدراسات الشرقية (هام والنفي يف اللغات السامية واالستف) ١٩٢١
وكتاب ) ١جملة الدراسات الشرقية (ودراسة عن قطرب ) ١٩٢٢براون، كمربيدج 

ونشر كتاب أعز ) ١٩٢٤روما (يف العالقات بني جنوب اجلزيرة العربية وبني احلبشة 
الت يف معاين النفس طيئة، ورساحلما يطلب ملهدي املوحدين بن تومرت، وديوان ا

لنشاي (هـ ٩٩-٦٥ومقامها وأمساء اهللا احلسىن، وخمتصر تاريخ الطربي للسنوات 
وامل يف قواعد لغة اجلنوب العربية ) ٢،١٩٢٦إسالميكا، (وقبل اإلسالم ) ١٩٢٥

، مث نقحه وزاد عليه وقرن النص الالتيين بترمجة عربية )١٩٢٦، ٤٩جملة املتاحف (
القاهرة (املختصر يف علم اللغة العربية اجلنوبية القدمية : صرية بعنوانفنشرته اجلامعة امل

وبعض مقطوعات يف الشعر بالعربية والسريانية، وغريها كثري من األقباط ) ١٩٣٠
 .  والسريانواليهودواحلبشة وبيزنطة وأكسوم 

  .Guidi، Michelangelo )١٩٤٦-١٨٨٦( جويدي، ميكالجنو
ولد يف روما وتلقى العربية على كبار .  جويديهو ابن العالمة إغناطيوس

مث ) ١٩٢٢(مستشرقيها فنبه ذكره وعني أستاذاً للغة العربية وآداا يف جامعة روما 
فكان يلقي حماضراته باللغة ) ٢٩ - ١٩٢٦(استدعته اجلامعة املصرية للتدريس فيها 

اإلسالمي فظهر الفصحى، فعل أبيه من قبل، وقد انصرف إىل األدب العريب والدين 
wعلمه فيما كتبه عن اإلسالم يف تاريخ األديان لفنتوري، وحال موته الفجائي بينه 
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 حرف اجليم٤٥٨ 

وبني إجناز تاريخ العرب وثقافتهم الذي أكب على تصنيفه حىت آخر يوم من حياته، 
 .١٩٥١وقد صدر عام . وينهي اجلزء األول منه بوفاة الرسول

 وعرب اجلنوب) ١٥ - ١٩١٤، ٦جملة الدراسات الشرقية(أقباط مصر : آثاره
املصدر (ودراسة ألشعار مزاحم العقيلي ) ١٩١٩(وصقلية ) ١٥-١٩١٤، ٦(

وفقه ) ١٩٢٥روما (وكتاب الزيدية وشرح املعتزلة للقرآن ) ٢٢ - ١٩٢١السابق 
 - ١٩٢٦(اللغة العربية وهي مقاالت كان ينشرها باللغة العربية يف الصحافة املصرية 

وقصيدة عمرو بن ) ١٣جملة الدراسات الشرقية (ئل معاوية وغالم ثعلب وفضا) ٢٩
) ٢٨-١٩٢٦ ةجملة الدراسات الشرقية احلديث( كرب يف فهد احلمريي يمعد

وكتاب الرد على الزنديق اللعني ابن املقفع للقاسم بن إبراهيم حقق متنه وترمجه إىل 
ديث الشرق احل(وشوقي الشاعر املصري ) ١٩٢٧روما (اإليطالية وعلق عليه 

وأصل ) ١٩٢٨(وتطور اإلسالم احلديث ) ١٩٢٧روما (واإلسالم واملانوية ) ١٩٢٧
) ١٩٣٥، ١٩، ومؤمتر املستشرقني ٣٣ - ١٩٣١جملة الدراسات الشرقية (الزيدية 

) ١٩٣٢ حماضرات يف اجلمعية اجلغرافية امللكية ٤(واالستشراق وتاريخ الثقافة 
وأعمال مؤمتر املستشرقني ) ١٩٣٢(م والقاسم بن إبراهيم وأثره يف تاريخ اإلسال

وثالث حماضرات عن ) ١٩٣٥تورينو (وتاريخ الدين اإلسالمي ) ١٩٣٢ليدن (
والعرب ) ١٩٣٥معهد تاريخ الفلسفة الشرقية  حوليات(مشاكل االستشراق 

) ١٩٣٥(وإسهام الفرس يف احلضارة اإلسالمية ) ١٩٣٥، ٨بيزانسيون (والبيزنطيون 
) ١٩٤٠لنشاي (ودراسة عن الكندي )  كتاب مصر احلديثةيف(والثقافة املصرية 

والكنيسة ) يف سلسلة مظهر ومشاكل العامل اإلسالمي(واإلسالم والقومية العربية 
جملة الدراسات (وترمجة لوفاة كارلو نللينو ) ١٩٤٣الفاتيكان (والدراسات الشرقية 

له بعد وفاته وقد نشر ) ١٩٤٦املصدر السابق (واخلزرجية ) ١٩٣٩، ١٨الشرقية 
هذا عدا مقاالته يف دائرة املعارف اإليطالية ) ١٩٥١روما (هم تتاريخ العرب وثقاف

ويف دائرة املعارف . أدب العرب، والقرآن، واألقباط والشرق املسيحي: عن
 .الفروق بني اإلسالم املانوية، وغريها: اإلسالمية عن
  .Jouin، Jeanne)١٨٩١املولودة عام (جوين، جان 

جملة ( لوحا وتعليق عليها ٢٣يف  عروس املدينة يف اإلسالم بشمال إفريقيا،: اهآثار w
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 ٤٥٩ حرف اجليم

، ١٩٣٢، ١٥هسبرييس (، والزينة املغربية )١٩٣١، ٥الدراسات اإلسالمية،
، )٧٥،١٩٣٤الة اإلفريقية (، ووثائق عن مالبس مسلمي أسبانيا )١٩٣٥و٢١

، ٢٨اسات اإلسالمية جملة الدر(ومالبس النساء يف اإلسالم بسوريا وفلسطني 
، ويف )١٩٤٢، ١٢جملة اجلمعية اإلفريقية (، وأناشيد الفتيات يف الرباط )١٩٣٤

، ٣٨(، وسالمات )١٩٥٠، ٣٧(أناشيد وألعاب األمومة يف الرباط : هسبرييس
، وأناشيد األراجيح يف فاس والرباط، )١٩٥٣، ٤٠(، والدعاء لألمومة )١٩٥١

، مث شعر املناسبات والغزل، وهي دراسات )١٩٥٤، ٤١(نصوص باحلرف الالتيين 
 )١٩١٣(تضم إىل اموعة اليت وضعها عن مشايل إفريقيا وليم مارسه، وديسبارمت 

، وقصيدة لسي )١٩٥٨، ٤٥هسبرييس ( ساال -وأشعار جديدة من فاس والرباط 
، واحلديث املنمق لساكنات املدينة املغربيات )١٩٥٩، ٤٦هسبرييس (قدور العلمي 

 ).١٩٧٣(واألثر العريب الرببري ) ل مؤمتر ثقافة البحر املتوسطأعما(
  .Guys، H) ١٨٨٤٩املتوىف عام . (جى، هـ

  .خترج يف مدرسة اللغات الشرقية، وعني قنصال يف بريوت
شرح عقائد الدروز للقس حنانيا منري الزوقي اللبناين متناً وترمجة، اشتمل : آثاره

م ومشروصنف كتاباً بعنوان)١٨٦٣باريس (م السياسي على تارخيهم وعادا ، :
نقله إىل العربية األستاذ مارون عبود، يف (بريوت ولبنان منذ قرن ونصف القرن 

، وباشوية )١٩٤٩ صفحة، بريوت ٢٤٠ صفحة واآلخر يف ٢٩٤جزأين األول يف 
 ). ١٨٢٦الة اآلسيوية (حلب، ودراسة عن عادات وشعائر النصريية 

 Guy، Arthur) ١٩٢٨-١٨٧٤(جي، أرثور
دارس يف مدرسة  ولد يف مدينة بيزانسون، وتتلمذ على هرتويج ديرنبورج، وهو

اللغات الشرقية، مث حتول إىل مدرسة الدراسات العليا ومعهد فرنسا، وملا أمت دروسه 
يف العربية والتركية والفارسية عني مترمجا يف قنصلية فرنسا بدمشق، فطرابلس 

مث يف سفاريت فرنسا يف اآلستانة والقاهرة، مث عني قنصال يف حيفا الغرب، فزجنبار، 
وزجنبار وطرابلس الغرب وأزمري،وانتخب عضوا يف اجلمعية اآلسيوية، وامع العلمي 

 .العريب يف دمشق
wتوىل يف دائرة املعارف حترير القسم اجلغرايف والتارخيي واألديب عن بالد : آثاره
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 حرف اجليم٤٦٠ 

، )١٨٦٤(ترمجة السورة األخرية من القرآن . تشرقنيالشرق، وله بعض تراجم املس
، وتاريخ السلطان جالل الدين خوارزم )١٨٨٩(ونشر موجزا عن سقوط أسبانيا 

، )١٩٠٧جملة املقتبس، دمشق (، وكتاب األشربة البن قتيبة )١٩٩٥(متناً وترمجة 
 ، وترجم إىل الفرنسية)١٩٠٩مصر (وكتب ذيال على كتاب دوزي يف اإلسالم 

باريس (شعر ديوان مشس الدين حممد حافظ مبقدمة مسهبة عن ترمجة الشاعر وبيئته 
، وله مقاالت بالفرنسية عن مجعية االحتاد مبصر بتوقيع برتو حقي، ومقاالت )١٩٢٧

 ). الشيخ حيىي الدبقي(بالعربية يف املقتبس كان يذيلها باسم مستعار 
 .Giese، Fr) ١٩٤٤ – ١٨٧٠. (جيازه، ف

 ).١٩٤١ليبزيج ( وقد صنف كتاب بامسه لتكرميه ،ي جملة عامل اإلسالممن مؤسس
 ].٤٩ – ١٩٤٥ترمجته، بقلم جاشكه، يف الة الشرقية األملانية، [

نشرة معهد اللغات (واآلثار اإلسالمية يف تركيا . نصوص تركية قدمية: آثاره
لصغرى، حولية البحوث عن آسيا ا(، ودراسة عن الوقف )١٩٠٨الشرقية بربلني 

 .سات وافرة عن الدولة العثمانيةاودر) ١٩٣١
  Jayakar Lieut-Col. A.S.V -املقدم جياكار

 .هندي، خترج يف مدارس اإلجنليز
 -لندن (ترجم إىل اإلجنليزية معظم كتاب حياة احليوان الكربى للدمريي : آثاره
 ).٨ – ١٩٠٦بومباي 

  .Giamberardini، P.G األب جيامبريا رديين
، فنشر له أحباثاً )١٩٦٨-١٩٥٨( ودكتور يف الالهوت عني مديراً للمركز إيطايل

ونصوصاً كثرية عن تاريخ األقباط ومعتقدام وعن تواريخ الفرنسيسكانيني يف مصر 
عد حجة فيها، مث انتدب لتدريس الالهوت يف املعهد الفرنسيسكاين للقديس 

 .اأنطونيوس يف روم
، واألقباط الكاثوليك )١٩٥٧(كوكب الربية سرية األنباء أنطونيوس : آثاره
، وتاريخ املبشرين الفرنسيسكانيني يف صعيد مصر وفوجني واحلبشة )١٩٥٨(األولون 

مراسالت : ، وله يف النشرة الدورية)١٩٦١ (١٧٢٠ إىل سنة ١٦٨٦من سنة 
w، ومراسالت )١٩٥٨(القاصدين الرسوليني يف صعيد مصر يف القرن الثامن عشر 
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 ٤٦١ حرف اجليم

، ورحلة األب )١٩٦١ (١٦٨٧ إىل سنة ١٦٨٣و دابيستيشي من سنة األب أنطوني
، ومراسالت األب إيلديفونسودا بالرينو من )١٩٦١(جياكومو نيجرو إىل الشرق 

، والصليب واملصلوب عند األقباط )١٩٦٢ (١٧٣٤ إىل سنة ١٧٢٨سنة 
، )١٩٦٣ (١٧١٠ إىل ١٦٩٨، ورحالة فرنسيسكانيون عرب النوبة من سنة )١٩٦٢(

 ١٨٤٦، وإقاميت يف صعيد مصر من سنة )١٩٦٤(ري املوتى يف التقليد القبطي ومص
وإكرام العذراء يف مصر يف ) ١٩٦٥( لألب جيوزيين ماريادا بروين ١٨٦٢إىل سنة 

 ). ١٩٦٧(القرون الستة األوىل 
 .Gibb، E.J.W)١٩٠١ – ١٨٥٧(جيب، إلياس جون 

 على كندى، وختصص بتاريخ إسكتلندي، خترج باللغات الشرقية من جامعة أدنربا
 .األتراك والفرس والعرب، وآدام وفلسفتهم وأدياهنم

 ].٣٣ – ١٩٢٩ترمجة، بقلم ألكسندر، يف صحيفة جالسجو الشرقية، [
فهرس املخطوطات العربية والسريانية والعربية يف جامعة : مبعاونة وير: آثاره

ريخ الشعر العثماين، يف وصنف تا) ١٨٩٩جملة اجلمعية امللكية اآلسيوية (جالسجو 
 . وقد خلدته والدته بتأليف جلنة جيب التذكارية)٩ -١٩٠٠لندن (ستة أجزاء 

 ،Gibb، Sir Hamilton )١٩٧١– ١٨٩٥(جيب، السري هاملتون 
A.R. 

من مواليد اإلسكندرية يف مصر، وأعالم املستشرقني وخليفة مرجليوث يف 
ريب يف دمشق، وامع اللغوي وعضو امع العلمي الع) ٥٥ - ١٩٣٧(أكسفورد 
 وكان يكتب العربية كأدبائها - من مخسة مستشرقني عند تأسيسه -يف القاهرة 

ويروي نصوصها يف حماضراته وأحاديثه عن ظهر قلب وقد درسها خالل احلرب 
مث .  إنه أنبغ تالميذه: على يد كيندي الذي كان يقول فيههالعاملية األوىل يف أدنرب

كسباً للرزق، فدرس ديوان احلماسة ) ١٩١٩(الدراسات الشرقية التحق مبدرسة 
أليب متام، ومقدمة ابن خلدون، واملعلقات السبع، ومقدمات احلريب، وقواعد اللغة 

ولكنه وجد . على الشيخني السيفي وعبد الرازق حسنني، ومل يفد إال من األخري
 درسها على السري توماس دراسة القواعد العربية يف الكتب األوربية يسرية شيقة، مث

w اإلسالم قوالً وعمالً، يوقد تـأثر بأستاذه الذي كان يطر. أرنولد، وكان عميداً هلا
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 حرف اجليم٤٦٢ 

. ولعل تقاليده هي اليت دفعت جيب فيما بعد إىل تصنيف كتابه املسمى اجتاه اإلسالم
وأستاذاً ) ٣٠ - ١٩٢١(مث أصبح حماضراً للعربية يف تلك املدرسة اليت خترج فيها 

 يفو) ٥٥ -١٩٣٧( أكسفورد يفو) ٣٧ - ١٩٣٠(غة العربية يف جامعة لندن لل
واجتمع بكبار ) ١٩٦٢( ومديراً ملركز دراسات الشرق األوسط ٩٥٥هارفارد منذ 

أدباء العرب وقرأ مصنفام يف رحالته إىل مصر وسوريا ولبنان وفلسطني واملغرب 
إهنا :  عن شجرة مرا ا فأجابهومن نوادره أنه سأل يوماً دليله يف املغرب. األقصى

لعل القوم هنا يطلقون البلوط على ذلك النوع : بلوط، فعجب جلوابه وقال يف نفسه
. إهنا بلوط:  مث مرا بشجرة أخرى من نوع آخر فسأله عنها فكان جوابه،من الشجر

وقد أحب جيب العرب وأخلص هلم، وكان من الداعني . فعلم أنه جاهل وأمسك
 ).١٩٤٢(ة الدول العربية إىل قيام جامع

وإىل عهد قريب مل يعر املستشرقون اإلجنليز، املنهمكون يف استرجاع القدمي، 
النشاط األديب احلديث يف األقطار العربية إال جانباً قليالً من االهتمام، وعلى نفاسة 

 فعاجل جيب ترمجة احلركات األدبية من ،عملهم فقد أغفلوا حاالت التطور يف الشرق
ها بالنسبة ألصوهلا االجتماعية ان التاسع عشر إىل أيامنا هذه ممحصاً إيالقر

 يف طبع تقرير مدرسة الدراسات الشرقية، وصنف ١٩٢٦والسياسية، فابتدأ يف سنة 
كتاباً يف دراسات اآلداب العربية العصرية فوصف امليول األوىل يف حتديد األدب يف 

ية واآلمال احلديثة اليت فتحت أبواا لكتاب مصر وسوريا ولبنان بتأثري الثقافة الفرنس
ولقد وسع نطاق مؤلفاته األدبية معتمداً على مصادر نادرة . العربية ومفكريهم

الوجود وصعبة املنال، وتفرد بوقوفه على احلياة الفكرية يف القرن املاضي يف مصر 
ة حادة يف وسوريا ولبنان وحتليله لنواحي األدب يف هذه احلقبة مما يدل على عقلي

االنتقاد، مع علم صحيح بقدر أدباء العربية القدماء ودرس نزعام ملعرفة إىل أي حد 
يصح االعتماد عليهم والوثوق من أقواهلم، وقد حققها مجيعها يف حماضراته ودراساته 

 .عن تاريخ الثقافة العربية
) ١٩٢٣ندن ل(فتوح العرب يف آسيا الوسطى وعالقاا األوىل ببالد الصني : آثاره

وذيل تاريخ ) ١٩٣١، أكسفورد ١٩٢٦لندن (واملدخل إىل تاريخ األدب العريب 
w متناً وترمجة إجنليزية، مع مقدمة - الذي كان طبعه أمدروز -دمشق البن القالنسي 
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 ٤٦٣ حرف اجليم

وجيزة وفهرس األمساء على حروف اهلجاء مقابلة لألمساء الالتينية القدمية باإلجنليزية، 
) ١٩٣٢ لندن - ١٩٠٨املطبعة الكاثوليكية يف بريوت ( صفحة ٣٦٨فوقع يف 

جلنة جيب التذكارية، لندن (وترمجة كتاب تركستان حىت الغزو املغويل لبارتولد 
لندن (ورحلة ابن بطوطة يف آسيا وإفريقيا ) ١٩٥٨، مث مع تصحيحات ١٩٢٨
  والثاين١٩٥٨كمربيدج (وترمجة رحلة ابن بطوطة، إىل ثالثة أجزاء ) ٣٢ - ١٩٢٩
واآلثار ) ١٩٤١أكسفورد (والعرب ) ١٩٣٢لندن (وما هو اإلسالم؟ ) ١٩٦٢

. واالجتاهات احلديثة يف اإلسالم، وهو خري كتبه) ١٩٤٤جامعة لندن (اإلسالمية 
وبالنظر إىل ما يقتضيه هذا البحث من الدقة واإلحاطة فقد كلف جيب األستاذ 

ذ كاميفماير عن سكان مصر ماسينيون الكتابة عن شعوب املغرب األقصى، واألستا
وآسيا الغربية، واألستاذ برج عن سكان أندونيسيا، والعقيد فراز عن شعوب اهلند، 

وقد انتهى ما إىل أن اإلسالم أكرب عامل للتوازن . واكتفى املؤلف باملقدمة واخلامتة
 مث ترجم - ١٩٤٧(بني فوضـى الوطنية األوربية وزحـف الشيوعية الروسيـة 

والديانة ) ١٩٤٩سية وصدر يف جمموعة اإلسالم يف األمس واليوم، باريس إىل الفرن
اتمع اإلسالمي : ومبعاونة هارولد بوين) ١٩٤٩(احملمدية، نظرة عامة تارخيية 

وقد ) ١٩٥٧، والقسم الثاين ١٩٥٠اجلزء األول، القسم األول، أكسفورد (والغرب 
ى، وراجعه الدكتور عزت عبد نقله إىل العربية الدكتور أمحد عبد الرحيم مصطف

ومبعاونة سبعة من علماء التفكري الديين يف اإلسالم، ) ١٩٦٣(الكرمي، القاهرة 
يف (واحلكومة واإلسالم يف صدر العصر اجلاهلي األول ) ١٩٥٠باريس (بالفرنسية 

ودراسات يف احلضارة اإلسالمية ) ١٩٦٢كتاب تطور العقيدة اإلسالمية، باريس 
الشتراك مع األستاذ كرامرز اهلولندي دائرة املعارف اإلسالمية وأخرج با) ١٩٦٣(

: ومن مباحثه يف نشرة مدرسة الدراسات الشرقية واإلفريقية). ١٩٥٣لندن (املوجزة 
ووثائق صينية عن العرب يف آسيا الوسطى ) ١٩٢٣(م ٧١٥غزو العرب كاشغر سنة 

) ٣٥ - ٣٣ و٣٠ - ٢٨ - ١٩٢٦(ودراسات يف األدب العريب املعاصر ) ١٩٢٣(
) ٣٥ - ١٩٣٣(ومالحظات على املراجع العربية لتاريخ احلروب الصليبية األوىل 

) ١٩٤٨(وشاعر وحنوي عربيان ) ٣٥ -١٩٣٣(والنظرة اإلسالمية عند ابن خلدون 
wمحلتا الصليبية األوىل والثانية، نقالً : وىف غريها). ١٩٥٢(والذكرى األلفية البن سينا 
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 حرف اجليم٤٦٤ 

جملة اجلمعية امللكية اآلسيوية ( مبعاونة تريتون - منشورة عن حوليات سريانية غري
تقارير (ومصر ) ١٩٣٧الثقافة اإلسالمية (ونظرية املاوردي يف اخلالفة ) ١٩٣٣

حمفوظات (واخلالفة يف اإلسالم ) ٤١ - ١٩٣٩مجعية الدراسات التارخيية املصرية 
املصدر السابق (سنة واخلالفة عند ال) ١٩٣٩، عام ١٣تاريخ القانون الشرقي، جملد 

واملصادر ) ١٩٤٨ر هيزذكرى جولد (ورسالة املعتزلة منسوبة إىل اجلاحظ ) ١٩٤٧
كراسات التاريخ (وجيوش صالح الدين ) ١٩٥٠املرآة (العربية لسرية صالح الدين 

ومقاومة ) ١٩٥٢نشرة مكتبة جون ريالندز (وصالح الدين ) ١٩٥١املصري 
والربق الشامي ) ١٩٥١كراسات الشرق املعاصر  (الثقافة الغربية يف الشرق األوسط

واملعىن ) ١٩٥٣الة املشرقية النمسوية (أو تاريخ صالح الدين للعماد األصفهاين 
وتفسري التاريخ اإلسالمي ) ١٩٥٣الدراسات الشرقية لبدرسن (االجتماعي للشعوبية 

نشرة (ر الوسيط وأثر الثقافة اإلسالمية يف أوربا يف العص) ١٩٥٥العامل اإلسالمي (
) ١٩٥٥أرابيكا (والضرائب كما قررها عمر الثاين ) ١٩٥٥مكتبة جون ريالندز 

واملرأة والقانون ) ١٩٥٥الدراسات اإلسالمية (وتطور احلكومة يف صدر اإلسالم 
نضج (واحلكم العباسي ) ١٩٦٢ بروكسل -حلقة علم االجتماع اإلسالمي (

صحيفة هارفارد الالهوتية (ربية قبل اإلسالم والتوحيد يف اجلزيرة الع) ١٩٦١اإلسالم 
الدراسات الشرقية (ورحالت ابن بطوطة إىل آسيا الصغرى وروسيا ) ١٩٦٢، ٥٥

مؤرخو الشرق األوسط (والتراجم األدبية اإلسالمية ) ١٩٦١، ١لليفي بروفنسال 
ة اجلمعية األمريكي(وتاريخ الطائفة اإلسالمية ) ١٩٦٢لناشريه برنارد لويس، وهولت 

والدين ) ١٩٦٤(والعالقات بني بيزنطة والعرب ) ١٩٦٣، ١٠٧للعلوم والفلسفة 
العالقات الدولية لناشره هاريس بروكتور (والسياسة يف النصرانية وىف اإلسالم 

 ).١٩٧١ - ١٩٧٠، ٢، ١(وتراث اإلسالم ) ١٩٦٥
 .Gibson، M.D) ١٩٢٦ – ١٨٤٣(جيبسون، مرجريت دنلوب 

 ءجنليزية للمخطوطات العربية يف دير طور سيناوضعت فهرساً باإل: آثارها
 وقد -١٨٩٤لندن ( خمطوط هي مجلة ما به ٧٠٠ خمطوطاً من ٦٢٨وصفت فيه 

أمتها الدكتور مشيت فوصف خمطوطات الدير الشرقية مبا فيها اليونانية والقبطية 
w .)١٩١٤والعربية، برلني 
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 ٤٦٥ حرف اجليم

 .Guigues، Dr.P جيج، الدكتور
س، وعني أستاذا يف جامعة القديس يوسف يف طبيب خترج يف جامعة باري

 .بريوت
 -١٨٨٣ صفحة، جملة كلية الطب ٣٣كتاب وأعمال الدكتور جيج يف [

 ].، املطبعة الكاثوليكية١٩٠٨
مباحث ما قبل التاريخ عن الرمال يف بريوت : نشر مبعاونة األب موليه: آثاره

له صلة بالعربية   ماوله دراسات وافرة يف الطب نقتصر منها على). ١٨٩٦باريس (
كتاب احلاوي يف علم التداوي لنجم الدين الشريازي متناً وترمجة مبقدمة يف : مثل

الصيدلة العربية، وذيل من معجمني عريب فرنسي، وفرنسي عريب ومعجم تارخيي 
للمفردات املنقولة عن العربية، وهـي رسالته للدكتوراه يف الصيدلة من جامعة 

نشرة أعمال مجعية الصيدلة، بوردو (، وحبوب زئبقية بدوية )١٩٠٣بريوت (باريس 
نشر األدوية ( ، وتركيب بعض املواد املستعملة يف الطب الشعيب العريب)١٩٠٢

، ٧املصدر السابق، (، ونبذة عن أصل القهوة )١٩٠٢، ٥واستعماهلا باريس 
لرازي ، وبرء الساعة ل)١٩٠٤، ٨املصدر السابق (احلالوة : ، وغذاء عريب)١٩٠٣

واألمساء العربية يف سرابيون ). ١٩٠٩، بريوت ١٩٠٤باريس (متناً وترمجة وتعليقا 
 عام -٥جملد -١٠الة اآلسيوية سلسلة ( وهو ابن سرايب صاحب األدوية املفردة -

نشرة أعمال مجعية الصيدلة (، والصيدلة يف بريوت )١٩٠٥ عام -٦ وجملد -١٩٠٥
النبيذ، والدقيق والربغل والكشك واللنب :  لبنان، والتغذية يف)١٩٠٦يف بوردو، 

، ١٩٢٧-٣٤، ١٩٢٦ - ٣٣نشرة علوم األدوية واستعماهلا بباريس، . (واللبنة
١٩٢٨-٣٥(. 

  - .Giggei، P.A األب جيجاي
 العربية والعربية والفارسية، وأمني املكتبة يفدكتور يف الالهوت، ومتضلع 

 .األمربوزيانية
 -بادي آعربية يف أربعة جملدات كبرية عن القاموس للفريوزكنوز اللغة ال: آثاره

ميالنو ( وكان أكرب معجم عريب طبع يف أوروبا -على نفقة الكردينال بوروميو 
w .  سنة٢١ثَـناه معجم جوليوس اهلولندي بعد ) ١٦٣٢
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 حرف اجليم٤٦٦ 

  Gerard de Gremona )١١٨٧-١١١٤(جريار دي كرميونا 
طليطة حيث تضلع من العربية، وعكف على إيطايل من الرهبانية البندكتية قصد 

 مصنفا يف الفلسفة والطب والرياضيات ٨٧ال يقل عن  مصنفاا، فترجم منها ما
والفلك وضرب الرمل فقدت معظم أصوهلا العربية، وسلمت ترمجتها الالتينية، 
فمهدت مع مثيالا إىل انتشار العلوم يف أوربا وتوثيق صلتها بالشرق، وقد تويف يف 

  .يطةطل
يف الفلسفة واملنطق ترجم رسائل الكندي يف العقل واملعقول، ويف اجلواهر : آثاره
إحصاء : ومبعاونة يوحنا اإلشبيلي). ١٥٣١، وستراسبورج ١٥٠٧البندقية (اخلمسة 

شرح : وترجم وحده) ١٩٣٨نشر يف جمموعة آثار الفارايب، باريس (العلوم للفارايب 
: ويف الطب. سى بن طبون وإسحق اإلسرائيليالفارايب على أرسطو، وترمجة مو

- ١٤٧٣.وقد أعيد طبع ترمجته مخس عشرة طبعة وواحدة عربية(القانون البن سينا 
، مث اعتمدت املطابع ترمجة أندريا الباجو، ونشرت النص العريب يف روما ١٥٢٧
واملنصوري، مث العقاقري ) ١٤٨٩ - ١٤٨٠(وللرازي األسرار يف الكيمياء ) ١٥٩٣
واألدوية املركبة ) ١٥٥٠و١٥٣٠، و١٤٩٧و١٤٧٩البندقية (ىي بن سرابيـون ليح

واألنواء، وكالمها . للكندي، وتفصيل األزمان ومصاحل األبدان، وعلق عليه بالعربية
لألسقف ربيع بن زيد، وللزهراوي اجلراحة من كتاب التصريف ملن عجز عن 

، ١٥٤١، وبال ١٤٩٧قية وقد نشر متناً وترمجة، يف جزأين، البند(التأليف 
وبضعة كتب ألبقراط، وعلى بن . واألدوية املفردة البن الوافد) ١٧٧٨وأكسفورد 

علم الفلك وأصول اهلندسة إلقليدس، وقسمة : رضوان، ويف الرياضيات والفلك
الزاوية البن موسى، ومبعاونة يوحنا اإلشبيلي املدخل إىل علم هيئة األفالك للفرغاين 

رسالة يف حساب اجلرب : ، ووحده)١١٤٢(يف الفلك للفرغاين واملوجز ) ١١٣٥(
وقد نشرت يف (واملقابلة للخوارزمي فقد أصلها العريب وسلمت ترمجتها بالالتينية 

، وكتاب اهليئة )١٥١٥البندقية (وكتاب اسطي ) تاريخ العلوم والرياضة يف إيطاليا
، وتسعة )١٥٤٢لشبونة  (والشفق البن اهليثم) ١٥٣٤نورمربج (يف إصالح اسطي 

 والزيج الطليطلي، وكتاب األحجار الكرمية املنسوب ،كتب يف الفلك جلابر بن أفلح
wإىل أرسطو، وميزان الذهب لثابت بن قرة، ورسائل ألمحد بن يوسف، والنرييزي، 
w
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 ٤٦٧ حرف اجليم

للكندي، : ويف الطبيعيات وامليكانيكا. وأيب كامل، وأيب عثمان عريب بن سعد
 .  اهليثموثابت بن قرة، وابن

هذا عدا رسائل متفرقة ألرسطو وجالينوس وأبقراط وإقليدس وأرمشيدس 
كما أعيد من ترمجاته . وسواهم، وما خال مصنفات له من أشهرها كتاب املرئيات

روما (، ومقالة يف اجلرب )١٨٦٥-١٨٣٨باريس (األوىل طبع األنواء لربيع بن زيد 
 وليبيا ١٨٦٣روما ( العاشر ، وتعليق عبد الباقي على كتاب إقليدس)١٨٥١
، واملوجز )١٨٨٩(، وتعليق النرييزي على الكتب العشرة األوىل إلقليدس )١٨٩٦

 ). ١٩١٠(يف الفلك للفرغاين 
 Girgass، W.O) ١٨٨٧ – ١٨٣٥(أو . جريجاس، و

من أوائل طلبة جامعة بطرسربج، فلما خترج باللغات الشرقية فيها قصد باريس 
بية على أيدي مستشرقيها، مث رحل إىل سوريا ولبنان حيث تضلع فيها من العر

ومصر، فقضى فيها ثالث سنوات، وأحسن العربية، ووقف على حياة أهلها عن 
فعد بني الروس أول مؤسس . ب، مث رجع إىل بطرسربج ودرس يف جامعتهاثك

 .للدراسات العربية احلديثة فيها
، والنظام )١٨٦٥ج بطرسرب(حقوق النصارى حبسب الشرع اإلسالمي : آثاره

، )١٨٧٣(ب العربية، وبالروسية اد، وتاريخ اآل)١٨٧٣(الغرامطيقي عند العرب 
، ومعجم عريب روسي )٧٦ - ١٨٧٥(وجمموعتان من املنتخبات العربية للطلبة 

ونشر األخبار الطوال أليب حنيفة . ، وترجم كتاب الشريعة اإلسالمية)١٨٨١(
 .لكتاب األغاين ع فهرس، وأسهم يف وض)١٨٨٨ليدن (الدينوري 

  Guerin، V) ١٨٩١-١٨٣١(ين ريج
الرحلة األثرية يف تونس الغرب : طوف يف مشال إفريقيا والشرق األدىن ومن آثاره

ويف األراضي املقدسة وفينيقيا وسينا ومصر ) ١٨٦٣-١٨٦٢الة اآلسيوية (
)١٨٨٤.(  

 Gesenius) ١٨٤٢ – ١٧٨٦(جيزينيوس 
، وله دراسات عن السريانية والكلدانية )١٨٣٧(وصها حجة يف العربية ونشر نص

wوالفينيقية واحلمريية والسامرية، ومازال معجمه الكبري مرجعاً أعيد طبعه مرات بعد 
w
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 حرف اجليم٤٦٨ 

، والطبعة )١٨٩٥(بوهل : تنقيحه واإلضافة إليه على يد كبار املستشرقني، منهم
عاونة ، وصنف جيزينيوس مب)١٩٢٩ - ١٩١٨(التاسعة والعشرين لربجشتراسر 

 ).١٨٤١هاله (رويدجير كتاباً عن حضرموت 
  .Gismondi، P.H) ١٩١٢-١٨٥٠(األب جيسموندي 

  .، وعني أستاذاً للغات السامية يف اجلامعة الغريغورية)١٨٦٩(انضم إىل الرهبانية 
 قدمي ين عن خمطوط سريايالالهوت الغريغور: نشر مبعاونة األب بوليج :آثاره

املطبعة الكاثوليكية (عهد يسوع متناً سريانياً وترمجة التينية : هيف جملدين، وله مبجهود
، والطبعة الثالثة، يف ١٩٠٠-١٨٩٠(، واللغة السريانية، قواعد ونصوص )١٨٨٨
 ).٩٩-١٨٩٦روما (، والد للطهريان متناً وترمجة التينية )روما

 .Gildemeister، J)١٨٩٠ – ١٨١٢. (جيلدميايستر، ج
 .ية على فرايتاج يف بون وخلفه فيها وكان يتقن لغات كثريةخترج بالعرب

، ٥الة الشرقية األملانية (كتاب مروج الذهب ومعادن اجلوهر للمسعودي : آثاره
، واهلند يف الكتب العربية، وفيه )٤٦ - ١٨٤١، مث ترجم شربجنر أقساماً منه ٢٠٢

 املخطوطات ، وفهرس)١٨٣٨بون (ترمجة أقسام من مروج الذهب للمسعودي 
 ١١٨ صفحة، وصف فيها ١٥٤الشرقية يف مكتبة جامعة بون يف ستة كراسات من 

، )١٨٨٤(، وأجزاء من أحسن التقاسيم للمقدسي )٧٦ - ١٨٦٤بون (خمطوطاً 
 ).١٨٨٥(وجزء من نزهة املشتاق لإلدريسي 

  .Gilson، E)١٨٨٤املولود عام(جيلسون 
، )١٩٠٧(أستاذ للفلسفة فيلسوف خترج يف جامعة باريس، وعني مساعد 

ومنحته جامعات أكسفورد وأبرلن، وسانت أندروز، ومونتريال، وميالنو، وهارفارد 
الدكتوراه الفخرية، وعلم يف جامعات ليل وستراسبورج، وباريس ومعهد فرنسا، 
وهو مؤسس ومدير معهد الدراسات يف القرون الوسطى يف تورنتو، ورئيس اجلمعية 

لمية يف مونتريال، وقد نال أومسة رفيعة، وانتخب عضوا يف جمامع الفرنسية الكندية الع
 .ومجعيات علمية عدة

، ودراسات يف فلسفة )١٩١٣( احلرية لدى ديكارت وعلم الالهوت: آثاره
w، وروح فلسفة القرون )١٩٣٣(، والتوماوية )١٩٢٢(القرون الوسطى يف جزأين 
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 ٤٦٩ حرف اجليم

يس أوغسطني ؟ تناول فيها ابن الوسطي يف جزأين، وملاذا انتقد القديس توما القد
حمفوظات التاريخ العقائدي واألديب يف العصر الوسيط،  (٨٠ -٣٥سينا من صفحة 

، وأثر دراسة الفالسفة العرب يف تفسري علم الكالم )٢٧ -١٩٢٦الد األول، 
حمفوظات (وابن سينا نقطة انطالق سكوت ) ٦،١٩٢٦مؤمتر الفلسفة الدويل (

ملحق (، وجان سكوت أدجيني مصدر للقب ابن سينا املستعار )اينالد الث.. التاريخ
، واملصادر اليونانية العربية )٣٠-١٩٢٩حمفوظات التاريخ يف جملديها األول والثاين 

، )١٩٢٩الد الرابع ...حمفوظات التاريخ(ملذهب القديس أوغسطني السينائي 
، واملدخل إىل )١٩٣٣، الد الثامن (حال أوغسطينية سينائية: وروجه مارستون

 ).١٩٤٥الطبعة اخلامسة، باريس (مذهب القديس توما 
  - .Gimaret، Dجيماره، د 

 ]. بباريس٧٥٠٠٤ سنت كروادي البريتونرى، رقم ١٦: عنوانه[
، )١٩٦٩، ٢٥٧الة اآلسيوية (بوذا والبوذية يف التقاليد اإلسالمية : آثاره

، ٢٥٩(، ودراسة عن املعتزلة )٢٥٨،١٩٧٠(ومذهب األحوال أليب حازم اجلبعي 
) ١٩٧١، ٢٤نشرة الدراسات الشرقية (وكتاب دين يف التقاليد العربية ) ١٩٧١

الدراسات اإلسالمية ( هل يريد اهللا أعمال الشر؟ -وقضية يف علم الكالم اإلسالمي
احلوليات اإلسالمية (واألصول اخلمسة للقاضي عبد اجلبار وشروحها ) ١٩٧٤، ٤٠

، )١٩٧٤، ٢١أرابيكا (جلديد يف اإلدراك الديين لدى حنني بن إسحق وا) ١٥رقم 
املغرب (وحول إنشاء مكتب دائم للتنسيق بني علماء االستعراب يف العامل العريب 

، ٦٣مباحث علم الدين (والتبدالت وضدها يف اإلسالم ) ١٩٧٣، ٥٧املشرق 
 ). ١٩٧٤تكرمي ماير (والنفرى ) ١٩٧٥

 .James، C.L - جيمس، كلود لويس
 .ممثل شركة اهلند الشرقية، مث املقيم الربيطاين يف بغداد

، وقد ١٨٣٦نشرا أرملته، يف لندن  (١٨٢٠رحلة رايس يف العراق عام : آثاره
 ).نقلها إىل العربية اللواء اء الدين نوري

 Guenon، Rene ).١٩٥١املتوىف عام (جينون، رينه 
wصدر جملة املعرفة لنشر األحباث عن  بالدارسات الصوفية واإلسالمية وأينع
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 حرف اجليم٤٧٠ 

اإلسالم والبوذية وديانات اهلند، مث اعتنق اإلسالم، على املذهب اإلمساعيلي، وتسمى 
 ١٩٣٠باسم الشيخ عبد الواحد حيىي، وأقام يف حجرة على أحد سطوح القاهرة منذ 

 .حىت وفاته، فلقبته الصحافة األوربية بفيلسوف القاهرة
: ند وعقائد الصوفية ككتاب الروح، ومن مباحثه العربيةمعظمها عن اهل: آثاره

وله يف اإلسالم  )١٩٣٨دراسات تقليدية (لفباء العربية سر حرف النون، واأل
وعن ) ١٩٤٧(والعقيدة الباطنية يف اإلسالم ) ١٩٤٧(سيف اإلسالم : والعرب
، ٣ املرجع السابق(ومنطق الطري ) ١٩٦٧(، ١دراسات األديان املقارنة : الصوفية
 .الفليسوف املسلم: وقد أصدر الدكتور عبد احلليم حممود كتابا عنه بعنوان) ١٩٦٩

 Geoffrey، Robert Derek King جيوفرى،روبرت ديرك كينج
: ، وتلقى العلم يف املعاهد التابعة جلامعة لندن١٠/١٢/١٩٤٧ولد يف لندن بتاريخ 

اسات الشرقية ، ومدرسة الدر)١٩٧٠ -١٩٦٦(مدرسة سالد للفنون اجلميلة 
، وحصل على )١٩٧٧ -١٩٧٦(، ومعهد التربية )١٩٧٦ -١٩٧٠(واإلفريقية 

، )١٩٧٦(، والدكتوراه )١٩٧٢(، واملاجستري )١٩٧٠(دبلوم الفنون اجلميلة 
 ).١٩٧٧(والتخـرج يف التربية 

األوراق اخلاصة بأحباثه (جامع باب مردوم يف طليطلة والعوامل املؤثرة فيه : آثاره
، ومالحظات حول الفن )١٩٧٢كانون األول / اآلثار، ديسمرب  علميف الفن و

فصول رابطة الفن (املعماري للجزء اجلنويب الغريب من اململكة العربية السعودية 
 اململكة العربية - جند -، والفن املعماري التقليدي يف جند )١٩٧٦املعماري 
 وهو بيت من أواخر -، وبيت املؤيد )١٩٧٧حلقة الدراسات العربية (السعودية 

، والفن املعماري )١٩٧٧الدراسات العربية (القرن التاسع عشر يف البحرين 
، ودومة )١٩٧٨حلقة الدراسات العربية (اإلسالمي يف شبه اجلزيرة العربية الشرقية 

اجلندل بالطائف من جامع يعزى إىل عمر بن اخلداب يف اململكة العربية السعودية 
، وبعض الرحالة األوربيني إىل جند يف القرن التاسع )ية اآلسيويةصحيفة اجلمعية امللك(

أعمال أول ندوة عاملية يف تاريخ شبه اجلزيرة العربية (عشر وأوائل القرن العشرين 
١٩٧٧(. 
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 ٤٧١ حرف اجليم

 Geoffrey، Lewis، Lewisجيوفرى، لويس لويس 
 ١٩٣١(، وتعلم يف املعهد اجلامعي ١٩/٦/١٩٢٠ لندن، بتاريخ -ولد يف بورن 

وتلقى منحتني دراسيتني من الدولة، ومن اجلامعة يف الدراسات القدمية، ) ٣٨ -
مث منحة جديدة مع درجة امتياز ) ١٩٣٨( أكسفورد -بكلية القديس جون 

 أقبل ١٩٤٧عام ويف ) ٤٥ - ١٩٤٠(ومرتبة الشرف من الدرجة الثانية ) ١٩٣٩(
 على الدكتوراه يف ، وحصل)العربية والفارسية: اللغتني(على الدراسات الشرقية 

التركية، وعضواً مراسالً ملعهد اللغات  للغة وعني حماضراً جامعياً) ١٩٥٠(الفلسفة 
وأميناً للجنة جيب ) ١٩٥٤(وحماضراً أول يف الدراسات اإلسالمية ) ١٩٥٣(التركية 

 يف معهد  التركيةمث افتتح برامج العلوم والدراسات الثقافية باللغة) ١٩٥٩(التذكارية 
مث أستاذاً للدراسات ) ١٩٥٩(وتوىل اإلشراف عليه ) ٦٠ - ١٩٥٩(ت روبر

وهو عضو جملس املعهد الربيطاين لآلثار يف أنقرة ). ٦٨ - ١٩٦٠(الثقافية فيه 
). ١٩٦٧(وزميل اجلمعية اآلسيوية امللكية ) ١٩٦٤(وحماضر أول بالتركية ) ١٩٦٢(
ئيس الوزراء إلبداء  قضى عشرة أيام يف أنقرة بدعوة من مكتب ر١٩٧٠ عام يفو

واختري أستاذاً زائراً وزميالً . النصح اخلاص من أجل حتسني صورة تركيا يف اخلارج
أول يف جملس الدراسات الثقافية جبامعة برنستون، كما قام بإلقاء حماضرات يف 

وانتخب ) ٧١ - ١٩٧٠(جامعات تورنتو، وشيكاغو، وبنسلفانيا، وكاليفورنيا 
 ).١٩٧٢(ركية اإلجنليزية نائب رئيس للجمعية الت

وقد كافأته احلكومة التركية بشهادة تقدير إلسهامه يف ترقية الثقافة التركية 
كما ) ١٩٧٥(وانضمت إىل بريطانيا يف تعيينه يف منصب مفوض عنها ) ١٩٧٣(

 :شغل العديد من املناصب منها
ة ومدير إدارة كلي) ١٩٥٤(عضو جلنة الدراسات يف املستعمرات والكومنولث 

وزائر ) ٧٠ - ١٩٦٣(وعضو اإلدارة العامة للكليات ) ١٩٦٢(الدراسات الشرقية 
ورئيس جلنة متحف التاريخ ) ١٩٦٣(لألمشولني، وعضو جلنة إدارة معهد جريفث 

وعضو جلان اإلدارة العامة للخزينة واألغراض العامة ) ٧١ - ١٩٦٥(والعلوم 
) ١٩٦٨(بة البودلية وأمني املكت) ٧٠ - ٩٦ - ١٩٦٦(والتطبيق اخلماسـي 

wورئيس جلنة اإلدارة الشرقية لدراسات ) ٧٠ - ١٩٦٧(والتاريخ والفلسفة والعلوم 
w
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 حرف اجليم٤٧٢ 

 ). ١٩٧٧(ورئيس أمناء املعهد الشرقي ) ٧٤ - ١٩٧٢(التخرج 
، مث تكرر ١٩٥٣لندن، ( علم نفسك اللغة التركية -يف اللغة التركية  -أ: آثاره
وكتب التاريخ املقررة يف مدارس ) ١٩٥٧ لندن(ميزان احلقيقة : وكاتب جليب) طبعه
) ١٩٦٦لندن (دراسة يف التربية لسوء التفاهم العاملي، مبعاونة جانيت هودج : قربص

لندن ونيويورك (وتركيا احلديثة ) ١٩٧٥ - ١٩٦٧أكسفورد (وقواعد اللغة التركية 
 ١٩٦٤، ١٩٥٩ - ١٩٥٥:  مث أعاد تنظيمه وتوسع فيه ونشره بعنوان تركيا١٩٧٤

 ).١٩٧٤و
وتركيا ) ١٩٥٥استانبول (لغة جيجلي السرية لزكى وليدي : وأسهم يف تأليف

 -الشرق األوسط السياسي واالقتصادي (ونصيبها من قربص لسري ريدر بوالرد 
مؤرخو الشرق األوسط لربنارد :  يف كتاب-ني يواستفادة العثمان) ١٩٥٨لندن 

) ١٩٦٥أكسفورد (با ومواقف تركية من أور) ١٩٦٢أكسفورد (لويس، وهولت 
. يف طبعات د. واإلمرباطورية العثمانية ومالحظات خاصة باجلمهورية التركية

أكسفورد (الشرق األوسط السياسي واالقتصادي، .  جونز-جرميود . هومبورد، ود
هيل، مظاهر تركيا . أ.، يف طبعة و١٩٦٠والتغري السياسي يف تركيا منذ ) ١٩٧٣

لندن  (١٩١٤وإعالن العثمانيني اجلهاد عام ) ١٩٧٦لندن ونيويورك (احلديثة 
العلم ( هناية أول مجهورية -تركيا : ومن املسامهات اخلاصة بالصحف). ١٩٧٧
مايو أيار (الطريق الشائك إىل الدميقراطية : وتركيا) ١٩٦٠سبتمرب أيلول : اليوم

والفصول ). مع سيسل روت(والضوء اجلديد على رده لساباتاي زيفي ) ١٩٦٢
العامل اليوم،  (٦٤ - ١٩٦٢وتركيا ) ١٩٦٣ يناير كانون تان ٣دية رقم اليهو

 أكتوبر تشرين أول ٤العامل اإلسالمي رقم (وتركيا ) ١٩٦٤ديسمرب كانون أول 
 ).١٩٧٢، ٢٢الدراسات األناضولية، (، والقدس والقائد العام )١٩٦٦
شويزر  رودولف -تيسري العربية، لبول هنري وهنـز : ربيةع يف اللغة ال-ب

 ).١٩٧٣ و١٩٥٩باريس، بروكسل (
 ).١٩٧٣ بريكلي، ولوس أجنلوس -لندن (والبوكاسيس وأجهزة اجلراحة 

حبثان خاصان بالكيمياء عند ابن ) ١٩٤٩(وأقوال هريميس املقتبسة من الوراقي 
w ).١٩٦٢الد العاشر (سينا 

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 ٤٧٣ حرف اجليم

عارف، كان ينشره يف الصحف من نقد الكتب، ومباحث يف دوائر املما هذا خال 
 .وكتب لتبسيط العلوم

 .Guillaume، A )١٩٦٢ – ١٨٨٨(لفرد أجيوم، 
خترج يف جامعة أكسفورد، وعمل يف فرنسا ومصر خالل احلرب العاملية األوىل 

وأستاذاً ) ١٩٢٠(وعني حماضراً للغة العربية يف املعهد امللكي بلندن ) ١٨ - ١٩١٤(
) ٤٥ - ١٩٣٠( معهد كوهلم وىف) ٣٠ - ١٩٢٠(للغات الشرقية يف جامعة درهام 

وأستاذاً ) ٤٥ - ١٩٤٤(وأستاذاً زائراً للغة العربية يف اجلامعة األمريكية ببريوت 
وأستاذاً زائراً يف جامعة ) ٤٧ - ١٩٤٥(لدراسات العهد القدمي يف جامعة لندن 

 - ١٩٩٤٧(استانبول، وأستاذاً للغة العربية ورئيس قسم الشرقيني األدىن واألوسط 
ونال أومسة عديدة وانتخب ) ١٩٥٥(تاذاً زائراً للعربية يف جامعة برنستون وأس) ٥٥

وامع العراقي ) ١٩٤٨(عضواً يف جمامع، منها امع العلمي العريب يف دمشق 
)١٩٤٩.( 

، أكسفورد ١٩٢٤لندن ( مبعاونة أرنولد، وآربري -تراث اإلسالم: آثاره
 ١٩٢٧(ر اليهودية يف اإلسالم ومدخل إىل علم احلديث، مذيل مبعجم، أث) ١٩٣١

 مبعاونة غريه -وتعليق جديد على الطبعة املقدسة ) ١٩٣٩والطبعة الفرنسية، 
) ١٩٣١أكسفورد (والتشريع اإلسالمي، مبعاونة السري توماس أرنولد ) ١٩٢٨(

) ١٩٣٨(والتنبؤ ) ١٩٣٤أكسفورد  (ينوهناية اإلقدام يف علم الكالم للشهرستا
، ١٩٥٤لندن (واإلسالم ) ١٩٤٦ة االكتشافات الفلسطينية مؤسس(واليهود والعرب 

) ١٩٥٥، وشوقي السكري، ةحممد مصطفى هدار: وقد نقله إىل العربية الدكتوران
مالحظات على اجلربية والقدرية يف : ومن مباحثه يف جملة اجلمعية امللكية اآلسيوية

بني فقهاء وجدل ) ١٩٢٤(اإلسالم، مع ترمجة لكتاب القدر من صحيح البخاري 
العامل اإلسالمي (ابن قرة من علماء اجلدل : وىف غريها) ١٩٢٤(النصرانية واإلسالم 

نشرة ( وتوما األكويين ينوعلم الكالم املسيحي واإلسالمي بني الشهرستا) ١٩٢٥
وفقرات من األناجيل استعملت يف ) ١٩٥٠مدرسة الدراسات الشرقية واإلفريقية 

) ١٩٥٣األندلس (وأين كان املسجد األقصى ) ١٩٥٠األندلس (م ٧٠٠املدينة عام 
w ).١٩٥٤جملة الفصول اإلسالمية (وسرية النيب يف البحث احلديث 
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 حرف اجليم٤٧٤ 

) ١٩٥٦، ١٨نشرة مدرسة الدراسات الشرقية واإلفريقية (وسرية ابن إسحاق 
تكرمي الدكتور  (٧٣: ٢: سورة) ١٩٥٧، ٢٠ (ينواللمعة السنية إلبراهيم الكورا

وفقه اللغتني ) ٦٢ - ١٩٦١، ٣حولية جامعة ليدز (لقرآن وا) ١٩٥٩ فيليب حيت
، ونشرة مدرسة الدراسات الشرقية ١٩٦٤، ٤ و٣ و٢ و١ايرهنرين (العربية والعربية 

 ).١٩٦٤، ٢٧واإلفريقية 
 Guillen Robles )١٩٢٠ عام املتوىف(جيني روبليس 

 عضواً يف عامل آثار، عني رئيساً لقسم احملفوظات يف املكتبة الوطنية، وانتخب
 .جممع التاريخ
، واألساطري املغربية يف إسبانيا، )١٨٨٠مالقة (تاريخ مالقة اإلسالمية : آثاره

مدريد (، وأدب املستعربني يف ثالثة أجزاء )٨٦ - ١٨٨٥مدريد (يف ثالثة أجزاء 
، وفهرس املخطوطات العربية يف املكتبة )١٨٨٨سرقسطة (، وقصة يوسف )١٨٨٦

، وترجم كتاب تاريخ العرب جليل من اإلجنليزية إىل )١٨٨٩يد مدر(الوطنية مبدريد 
 ).١٨٨٩(اإلسبانية 
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 حرف احلاء٤٧٦ 

  Ecchelensis، Abr )١٦٦٥ - ١٦٠٤(احلاقالين، إبراهيم 
دكتور يف الفلسفة ويف الالهوت، وأستاذ العربية والسريانية يف جامعة بيزا، ومعهد 

  وسفري األمري فخر الدين لدى دوق توسكانا ،احلكمة، مث يف مدرسة نشر اإلميان
وخلفاً للمطران سركيس الرزي يف جلنة مث عني مترمجاً مع نشر اإلميان، ) ١٦٣٥(

واستدعاه الكردينال ريشيليو ملراجعة ) ١٦٤٠(حتقيق خمطوطات التوراة بالعربية 
توراة يل جاي، فراجعها يف مخسة أشهر، ونشر سفر راعوث، متناً عربياً وسريانياً، 

تهت إجازته رجع  وسفر املكابيني، متناً عربياً من دون ترمجة فلما ان،بترمجة التينية
مث استدعي إىل باريس وعني أستاذاً للعربية والسريانية يف معهد ) ١٦٤٢(إىل روما 

وغادر باريس ائياً إىل روما حيث عينه ) ٥٣ - ١٦٤٥(فرنسا، ومترمجاً للملك 
البابا إسكندر السابع أميناً لقسم املخطوطات السريانية والعربية يف املكتبة الفاتيكانية 

 . ابن أخته مرهج منرون أول فهرس ملخطوطاته الشرقيةفوضع مع 
 . إليها ومازالت حتمل امسه فيها٦٤وملا تويف نقلت خمطوطاته وعددها 

ونقش اسم احلاقالين يف رخامة على مدخل معهد فرنسا، وانتقده األملان فانتصر له 
ته ذيوع صي: " وخصه دي الروك بأكثر من صفحتني ألن،رينودو وعده بني العظماء

ونفاسة مصنفاته يقدرها العلماء حق قدرها، وال جيهلون يف الوقت نفسه ما أحاقه به 
 ."أنبل األحبار وأشهر أدباء أوربا من احترام ورعاية

) ١٦٧١(عاون على ترمجة التوراة، وعلى حتقيق الكتاب املقدس بالعربية : آثاره
ومن ) ١٦٦٠(نية ويف وضع أول فهرس للمخطوطات الشرقية يف املكتبة الفاتيكا

  :مصنفاته
باريس (معجم التاريخ واجلغرافيا الكنسي، وموجز قواعد السريانية والكلدانية 

) ١٦٤١باريس (والتاريخ الشرقي وعشرون رسالة للقديس أنطونوس الكبري ) ١٦٢٨
وجام كييت منا قاضي مري ) ١٦٤١باريس (وخمتصر مقاصد حكمة فالسفة العرب 

) ١٦٤٥باريس (وأعمال جممع نيقية ) ١٦٤١باريس (تينية حسن، متناً وترمجة ال
ذكرها (وترجم ابن الراهب املصري، وثالثة من كتب املخروطية من نص أيب الفتح 

باريس (وبلوغ احلكمة من خمطوط عريب ) ١٩٢٤برتلويت يف الدورية الرياضية 
، وفيه وخصائص احليوان والنبات واحلجارة الكرمية عن خمطوط عبد الرمحن) ١٦٤٦ w
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 ٤٧٧ حرف احلاء

) ١٦٤٧باريس (أقسام من كتاب احليوان للدمريي، وترمجة رسالة للسيوطي 
 ).مازال خمطوطاً(ومعجم عريب التيين ) ١٦٥٣روما (وفهرس الكتب الكلدانية 
 ديونيسيوس، تنقل بني الرهبانية ودرس يف اجلامعات، ىوكان إلبراهيم ولد يدع

حلادي عشر وضمته إىل حاشيتها حىت طلبته ملكة السويد من البابا إينوشنثيوس ا
)١٦٧٨.(  

مفوهاً، فاستدعاه ملك  وكان يوسف العنطوريين، زميل ديونيسيوس خطيباً
 ).١٦٨٦(مالطة للوعظ يف مملكته 
  .Hayek P. M )١٩٢٨املولود عام (احلايك، األب ميشال 

خترج يف اجلامعة اليسوعية يف بريوت واجلامعتني الكاثوليكية والسوربون يف 
يس، وحصل على الدكتوراه يف أصول الدين وإجازة األستاذية يف اآلداب، بار

وشهادة معهد الدراسات العليا للعلوم االقتصادية واالجتماعية، وعني أستاذاً 
للدراسات اإلسالمية واحلضارة الشرقية يف اجلامعة الكاثوليكية، ونائب مدير البيت 

 باريس، وكاهن رعية سن جرمن دي الفرنسي اللبناين، ومرشداً روحياً للشعراء يف
 . بري، وواعظ الصوم يف كاتدرائية القديس جرجس يف بريوت

) ١٩٦٢الطبعة الثانية (طريق الصحراء : بالفرنسية وهي مطبوعة يف باريس: آثاره
 واخلدمة الدينية املارونية) ١٩٦٤(وسر إمساعيل ) ١٩٥٩(واملسيح يف اإلسالم 

وكهف ) ١٩٦١(املسيح يف اإلسالم : يف بريوتوبالعربية وهي مطبوعة ) ١٩٦٤(
ورسالة إىل بين ) ١٩٦٦(وكتاب العبور واملعاد ) ١٩٦١( ديوان شعر -الذكريات 

) ١٩٧٢(والعرب أو معمودية الدموع ) ١٩٧٠(وأرض املعاد ) ١٩٦٩(جيلنا 
وله عدة دراسات رصينة يف االت ) ١٩٧٤(وقصائد إىل الغرب أو املوت 

يف القرآن ) يسوع املسيح( املسيح ىصل استعمال اصطالح عيسأ: املتخصصة منها
، ٢٢حماضرات الندوة اللبنانية (وتقارب جديد لإلسالم ) ١٩٦٢، ٧الشرق السوري (

مبادئ وقيم يف اإلسالم (وطرافة املشاركة املسيحية يف األدب العريب ) ١٩٨٦
 ).١٩٦٦املعاصر 

 . مدينة باريسوقد فاز بتقدير امع اللغوي الفرنسي، ووسام 
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 حرف احلاء٤٧٨ 

 .Hitti، Ph. Kh) ١٩٧٨ – ١٨٨٦(حىت، فيلب خوري 
يف اجلامعة األمريكية يف  ، وخترج٢٤/٦/١٨٨٦ولد يف مشالن بلبنان بتاريخ 

، وعني )١٩١٥(، وحصل على الدكتوراه من جامعة كولومبيا )١٩٠٨(بريوت 
ة األمريكية ، وأستاذاً لتاريخ العرب يف اجلامع)١٩-١٩١٥(معيداً يف قسمها الشرقي 

، وأستاذاً مساعداً لآلداب السامية يف جامعة برنستون )٢٥ - ١٩١٩(ببريوت 
، ورئيساً لقسم اللغات واآلداب الشرقية )١٩٤٤(، وأستاذاً )٢٩ - ١٩٢٦(
 ومل ينقطع عن العمل، فانتدب أستاذاً ،حني أحيل على التقاعد) ٥٤ - ١٩٤٤(

 . األمريكية للعصور الوسطىكادمييةواألزائراً يف جامعيت هارفارد، وبرنستون، 
عندما وضح ) ١٩٤٧منذ (وكان قد قام بإدارة برامج دراسات الشرق األوسط 

كمنطقة ذات فائدة حيوية للواليات املتحدة، ومت افتتاحها مبساعدة املؤسسات 
التربوية والتربعات اخلاصة، وعن طريق تقدمي املناهج يف الثقافة، والتاريخ ولغات 

ان الربنامج األول من نوعه يف التعليم األمريكي، تناولت دراساته القضايا املنطقة ك
 بدت مثاره بفضل جهود ١٩٥٢ عام يفو. االقتصادية واالجتماعية والسياسية

الدكتور حىت، واختياره جمموعة من املخرجني اختياراً دقيقاً وتدريبهم على مهام يف 
 .الشرق األوسط

قبل يف اتصاله باملؤسسات املعنية بدراسة لغات أما نشاطه العام فقد بدأ من 
التعليمية ورأسها  الشرق األوسط وسياسته وثقافته، وكان أسس اجلمعية السورية

 اللجنة يف، وانتخب عضواً يف ميثاق الصداقة األمريكية للشرق األوسط، و)١٩١٩(
ريكية للهجرة، حف األما اللجنة القومية للمتيفالثقافية للجمعيات الشرقية والغربية، و

وأمني صندوق التربع للتعليم يف الشرق األوسط، ومديراً للجمعية الشرقية األمريكية، 
 عربية يف بومباي، وعضواً -ومستشاراً ملؤسسة فورد، وعضو شرف يف مجعية اهلند 

يف جملس أمناء اجلامعة األمريكية ببريوت، وكلية البنات، وعضواً يف اجلمعية التارخيية 
ة، واملدارس األمريكية للبحوث الشرقية، واألكادميية العربية بدمشق، ومجعية األمريكي

 .البحوث اإلسالمية يف بومباي
رئاسة الس االستشاري لالحتاد السوري : ومن بني الوظائف اليت أسندت إليه

w، وجملس اإلعانات األمريكية للشرق )١٩٥٢ - ١٩٤١(اللبناين للدول العربية 
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 ٤٧٩ حرف احلاء

، وجلنة توجيه برامج الس األمريكي للجمعيات )١٩٥٤ - ١٩٤٩(األوسط 
 ).١٩٥٤ – ١٩٤٩(التعليمية 
 لغة مبا ١٨ مصنفاً بالعربية واإلجنليزية، وقد ترمجت إىل ٢٥أربت على : آثاره

أنطون :  دراسة عن الشرق العريب قدمياً وحديثاً أوالها٥٠٠فيها اليابانية، وزهاء 
، وأصول الدولة )١٩١١(لواليات املتحدة البشعالين أول مهاجر لبناين إىل ا

) ١٩٢٢(، واللغات السامية املتكلمة يف سوريا ولبنان )١٩١٦(اإلسالمية 
اهلالل (، وخمتصر الفرق بني الفرق )١٩٢٤القاهرة (والسوريون يف الواليات املتحدة 

، وقد ١٩٢٧(، وتاريخ العرب )١٩٢٦(، وسوريا والسوريون )١٩٥٦ - ١٩٢٤
، ١٩٢٧(ونظم العقيان للسيوطي ) ية واإلسبانية والربتغالية واهلولنديةنقل إىل العرب

، وشريف عريب من سوريا مقاتل يف أيام احلروب الصليبية )١٩٦٤والطبعة اجلديدة 
، وكتاب االعتبار ألسامة بن )١٩٢٩(، وأصول الشعب الدرزي وديانته )١٩٢٩(

 ).١٩٥٩(، وسوريا )١٩٧٠ ، والعاشرة١٩٣٧الطبعة األوىل ( وتاريخ العرب -منقذ 
، والعب )١٩٦٥(، وخمتصر تاريخ لبنان )١٩٦١(والشرق األوسط والتاريخ 

 - ١٩٤٤ - ١٩٤٣وقد نقل إىل العربية واألملانية والفرنسية واألوردية والتركية (
١٩٥٦.( 

، وقد نقله إىل العربية الدكتور جورج ١٩٥١(وتاريخ سوريا ولبنان وفلسطني 
 الكرمي رافق بإشراف الدكتور جربائيل جبور، مؤسسة حداد، واألستاذ عبد

، وقد نقله إىل العربية الدكتور ١٩٥٣(، ولبنان يف التاريخ )١٩٥٨فرانكلني، بريوت 
) ١٩٦١أنيس فرحية، وراجعه الدكتور نقوال زيادة، مؤسسة فرانكلني، بريوت 

ن ، وخمتصر تاريخ لبنا)١٩٦١(، والشرق األوسط والتاريخ )١٩٥٩(وسوريا 
، )١٩٦٦بريوت (، ومبادئ الدولة اإلسالمية، ترمجة كتاب فتوح اإلسالم )١٩٦٥(

: ومبعاونة الدكتورين نبيه فارس، وبطرس عبد امللك، )١٩٧٣ (واإلسالم والعرب
كما ) ١٩٣٨برنستون ( صفحة ٦٦٠فهرس خمطوطات مكتبة جامعة برنستون يف 

 إىل أصوهلا العربية تسربت عاون يف متحيص معجم فاليشر فرد ألفي كلمة إجنليزية
 .عن طريق األندلس، والدردرنيل، والشرق األوسط

، )٤٨ و٣٣ و٢٩اهلالل (تاريخ الدراسات العربية يف أوربا : ومن مباحثه w
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 حرف احلاء٤٨٠ 

، وأول )١٩٤١العامل اإلسالمي (والدراسات العربية واإلسالمية يف جامعة برنستون 
، وتوىل )١٩٤٢معة برنستون تاريخ مكتبة جا(كتاب عريب طبع يف مطبعة برنستون 

 ١٩٣٠( جملداً ١٨رئاسة حترير جمموعة الدراسات الشرقية جلامعة برنستون، فأصدر 
، وأسهم يف حترير دائرة املعارف اإلسالمية، واملعارف اإلسالمية )١٩٥٤ -

الربيطانية، وعني حمرراً استشارياً لإلسالم يف دائرة املعارف للعلوم االجتماعية، 
 .يئة احملررين للندوات، يف جلنة جاريث للمخطوطات الشرقيةوعضواً يف ه

 ال -لقد مجع الدكتور حىت يف مؤلفاته ستة آالف سنة من التاريخ، وعين بالناس 
 يف حيام وأديام ولغام وثقافام واقتصاديام وجمتمعام كأساس -باحلكام 

 طبعاا، وتنوع تقدير فلقيت تلك املؤلفات إقباالً كرر. تنوع وتطور حلضارم
تدوين امسه يف كتاب مشاهري أمريكا، ونقش احلكومة : العلماء واملسئولني هلا بينها

األمريكية امسه على حائط املعرض العاملي يف نيويورك بني أمساء اثين عشر عظيماً أدوا 
ة يف  السوري- اللبنانية ي، وإنشاء احتاد النواديةللدميقراطية خدمات من اخلدمات اجلل

ومنحه فيليب حىت لكل طالب عريب يدرس يف القسم الشرقي : الواليات املتحدة
) ١٩٥٣(كما قلدته احلكومة اللبنانية وسام الشرف ) ١٩٤٥منذ (جبامعة برنستون 

واحلكومة السورية وسام االستحقاق من الدرجة األوىل ) ١٩٥٦(ووسام األرز 
لتاريخ العريب وال سيما السوري اعترافاً بفضله على مؤسساا العلمية وعلى ا

 .، وأهدت إليه مصر وسام االستحقاق من الدرجة األوىل)١٩٥٤(
وكرمته األوساط الثقافية بأن أصدر زمالؤه وتالميذه منوعات بامسه لتكرميه 

، )١٩٦٩ و١٩٦٦(، ومنحته عدة جامعات الدكتوراه الفخرية يف اآلداب )١٩٦٠(
 من أصل لبناين يف كنيسة بروكلني ي وهوللدكتور حىت الذي تزوج ماري جورج

لبنان، الشعب واألرض، : هي فيوال مؤلفة كتابه) وحيدة(بنت ) ١٩١٨(املارونية 
 .وقد تزوجت املستشرق الدكتور ريتشارد بايلى وايندر

 .Hechaime،P) ١٩٣٣املولود (األب حشيمه 
 ).١٩٥١(ولد يف بكفيا وانضم إىل الرهبانية 

النصرانية واألدب النصراين يف العربية قبل اإلسالم : ابهلويس شيخو وكت: آثاره
w ).١٩٦٧، ٣٨مباحث، (
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 ٤٨١ حرف احلاء

  .Hesronita، M )١٦٦٩املتوىف (احلصروين، ميخائيل سعادة 
روما (وري رجيتعلم وعلم يف روما، وصنف كتاب الكلندار، أي احلساب اجل

١٦٣٧.(  
  .Hesronita،J )١٦٢٦املتوىف عام (احلصروين، يوحنا 

وصحبه ) ١٥٨٤(كردينال كارافا اإلشراف على املطبوعات السريانية كلفه ال
 لرية، ولقبه مبترجم ١٦٠٠حيث عني له امللك ) ١٦١٤(الصهيوين إىل باريس 

واشترك مع الصهيوين يف تصنيف كتاب قواعد العربية، يف مخسة أقسام . البالط
وقسم ) ٤٥- ١٦٢٨(وترمجة النص العريب من التوارة إىل الالتينية ) ١٦١٦باريس (

: ترجم مبعاونة الشدراوي) ٢٣( )١٦١٩باريس ( يمن نزهة املشتاق لإلدريس
الوثائق البابوية إىل أساقفة الكلدان، من الالتينية إىل الكلدانية ومن الكلدانية إىل 

 .الالتينية، مث قرارات اامع الدينية
 .Hourani، George، F) ١٩١٣املولود عام (حوراين، جورج 

 لفضلو ومسيا حوراين وتعلم يف ٣/٦/١٩١٣يف مانشستر بإجنلترا بتاريخ ولد 
، وخترج بالدراسات الكالسيكية )٣٢ - ١٩٢٢(مدارس مانشستر ولندن 

 من جامعة أوكسفورد، والروماين ينبكالوريوس يف األدب والفلسفة والتاريخ اليونا
لم العربية ، وقصد بريوت بلبنان لتع)١٩٣٦(وحصل على شهادته بدرجة الشرف 

، مث من قسم )٣٩ - ١٩٣٨(، وحصل على الزمالة من جامعة برنستون )١٩٣٦(
إحبار العرب يف احمليط : اللغات الشرقية وآداهبا على الدكتوراه عن رسالة بعنوان

، واختري حماضراً يف الفلسفة والدراسات الكالسيكية يف معهد )١٩٣٩(اهلندي 
إدارة التعليم باحلكومة الفلسطينية ويف إدارة احلكومة العربية بالقدس، وعضواً يف 

، ومساعد )٦٧ - ١٩٥٠( طانية، وعني أستاذاً جبامعة ميتشيجانياملستعمرات الرب
، )٦ ٠ - ١٩٥٥(، وأستاذاً معاوناً )٥٥ - ١٩٥٠(أستاذ للدراسات العربية 
سفة ، وأستاذاً يف التاريخ اإلسالمي والفل)٦٤ - ١٩٦٠(وأستاذاً للدراسات العربية 

)٦٧ - ١٩٦٤.( 
اللغة العربية، وتاريخ الشرق األدىن يف العصرين الوسيط : ومن مواد تدريسه

wواحلديث، واملؤسسات اإلسالمية والفلسفة املسيحية يف العصر الوسيط، وهو عضو 
w
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 حرف احلاء٤٨٢ 

مؤسسة فورد يف مصر، : بينها، من إخل...يف عدة مجعيات ومؤسسات ومراكز
ة، وحمرر مساعد يف اجلمعية األمريكية الشرقية، ومؤسسة كاجنهام يف األقطار العربي

وحمرر برنامج املنهج يف مؤمترات املستشرقني الدولية وأستاذ فلسفة يف جامعة 
نيويورك الدولية، ورئيس عامل لقسم الفلسفة، ومدير الدليل جلمعية دراسات الشرق 
ت األوسط، ورئيس مجعية دراسات الشرق األوسط ونائب رئيس مجعية الدراسا

 .إخل) ١٩٧١(الفلسفية اإلسالمية 
اإلجنليزية والفرنسية والعربية والالتينية واليونانية واألملانية : وحيسن من اللغات
 .واإلسبانية واإليطالية

الوسيط  إحبار العرب يف احمليط اهلندي يف العصور القدمية وأوائل العصر: آثاره
ه إىل العربية األستاذ ، وقد نقل١٩٦٣ وبريوت ١٩٥١مطبعة جامعة برنستون (

، و إىل الفارسية األستاذ حممد مقدم، ١٩٥٨يوسف بكر، القاهرة مطبعة فرانكلني 
مطبعة جامعة ميتشيجان ( صفحة ٢٢٣، والقيم األخالقية يف )١٩٥٩(طهران 
 كتاب فصل املقال، طبعة -، وابن رشد )١٩٦٩، نيويورك ١٩٥٦، لندن ١٩٥٦

 ١٢٨وابن رشد وتوافق الدين والفلسفة يف ، )١٩٥٩ليدن (نقدية للنص العريب 
، وأعيد طبع )١٩٦٣(، وترمجة فصل املقال مبقدمة وتعليق )١٩٦١لندن (صفحة 

، ويف كتاب )١٩٦٣ط، نيويورك العصر الوسيالترمجة يف كتاب فلسفة السياسة يف 
 ).١٩٦٧ (الفلسفة يف العصر الوسيط،

، )١٩٧١أوكسفورد (فحة  ص١٦٠ورسالة عبد اجلبار، عن الفلسفة املادية يف 
) ١٩٧٥(مطبعة جامعة نيويورك (ودراسات حول الفلسفة والعلوم اإلسالمية 

 :ومن مقاالته) ١٩٧٥أوكسفورد (واملدنية اإلسالمية 
: ، ومبعاونة غريه)١٩٣٥، ٨٣٩الة املعاصرة (سوريا واالنتداب الفرنسي 

، وله )١٩٣٨، ٥٨ صحيفة اجلمعية األمريكية الشرقية(جغرافيو عرب من كوريا 
، واللغة اليونانية القدمية والتربية العربية )١٩٤١بريوت (وجهة نظر يونانية رومانية 

، واملبيعات املباشرة بني اخلليج الفارسي والصني يف العصر )١٩٤٦، ٧األحباث (
، والتربية )١٩٤٧كانون أول / جملة اجلمعية اآلسيوية امللكية ديسمرب(اجلاهلي 

w، والفينيقيون يف )١٩٤٨، ٤٩التعليم فيما وراء البحار ( فلسطني الكالسيكية يف
w
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 ٤٨٣ حرف احلاء

، والتعليم يف الفصل الثالث من مجهورية )١٩٤٨لبنان، بريوت (البحار الشرقية 
، وهل أضرت املنافسة التجارية )١٩٤٩، ٤٣الفصل الرابع الكالسيكي (أفالطون 
، )١٩٥٢، ١١األدىن، صحيفة دراسات املشرق (البالد العربية ) جبنوب(الرومانية 

، وحي بن يقظان البن )١٩٥٨، ٦٤ميتشيجان جملة الفصول (وأزمة قناة السويس 
 ).١٩٥٦، ١٥(طفيل 

، )١٩٥٨، ٤٨العامل اإلسالمي (واحلوار بني الغزايل والفالسفة عن أصل العامل 
العامل اإلسالمي تكرمياً للدكتور فيليب حيت، لندن، (ودفاع ابن رشد عن الفلسفة 

 ،٧٩صحيفة اجلمعية األمريكية الشرقية ( ، وتاريخ مصنفات الغزايل)١٩٥٩
 ،٥٠العامل اإلسالمي (، ومذهبان للقيم يف العصر الوسيط اإلسالمي )١٩٥٩
صحيفة اجلمعية األمريكية (، ورحالت أهايل اجلنوب العريب القدمي إىل اهلند )١٩٦٠

عرب الشرق (جتماعية ، وربع قرن من الثورة السياسية واال)١٩٦٠، ٨٠الشرقية 
، ودراسات عن ١٩٦١كريكيس، نيويورك . األوسط ومسلمو أفريقيا بقلم ت
األدب يف الشرق (، والترمجة من العربية )١٩٦٢(الشرق األدىن يف الواليات املتحدة 

، ١٦الدراسات اإلسالمية (، ورأي ابن رشد يف اخلري والشر )١٩٦٢، ٦والغرب 
 ).١٩٦٢(ورية أفالطون ، وتعريف العدالة يف مجه)١٩٦٢

، ٥دراسات الشرق األوسط (واألدب العريب كمقدمة للحضارة اإلسالمية 
صحيفة الشرق األوسط (، ودراسات عن الشرق األوسط يف إيطاليا اليوم )١٩٦٣
، وعبد امللك واألشعري، )١٩٦٣دائرة املعارف األمريكية (، والغزايل )١٩٦٤، ١٨

وابن بطوطة وابن طفيل،  اخلالفة والغزايلوابن رشد، وابن سينا، واخلليفة و
، وأساس حكم )١٩٦٤دائرة املعارف الدولية (واملسعودي، ومعاوية واألمويون 

نشرة (، وابن سينا وسر القدر )١٩٦٥، ٢١الدراسات اإلسالمية (السنة يف اإلسالم 
األشعري (، والفلسفة العربية )١٩٦٦، ٢٩املدرسة الشرقية والدراسات األفريقية 

وفلسطني كمعضلة أخالقية ) ١٩٦٧ابن رشد وغريمها، دائرة املعارف األمريكية و
، وقد أعيد نشرها يف إسرائيل ١٩٦٩، ٣نشرة احتاد دراسات الشرق األوسط (

صحيفة اجلمعية األمريكية الشرقية (١٩٦٩ - ١٩٠٢، وجوزيف شاخت )وغريها
١٩٧٠، ٩٠.( w
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 حرف احلاء٤٨٤ 

) ١٩٧٠، ٣٢سات اإلسالمية الدرا(والتقدم املتقدم يف العلوم يف األندلس 
اإلسالم وجتارة آسيا : ، وهلما معاً)١٩٧٠(ومدنية اإلسالم حلوراين وشترين 

والترمجات ) ١٩٧١(معاجلة جديدة : ، وإسرائيل وفلسطني)١٩٧٠( وأوكسفورد
، )١٩٧٢، ٦٢العامل اإلسالمي (من العربية إىل الالتينية بإسبانيا يف العصر الوسيط 

شترين وحوراين وبراون، :  لناشريه،الفلسفة اإلسالمية(ار واملادية لعبد اجلب
، ٦التكوين الفلسفي (، وابن سينا يف ضرورة وإمكان الوجود )١٩٧٤أوكسفورد 

العامل (واألخالق يف العصر اإلسالمي الوسيط، وانتقادات يونيس للمعتزلة ) ١٩٧٣
 يف املعنويات ةواألصول اإلسالمية وغري اإلسالمية للمعتزل )١٩٧٥، ٦٥اإلسالمي

، ورأي الغزايل )١٩٧٦، ٧لية لدراسات الشرق األوسط والصحيفة الد(واملاديات 
، ٩٦صحيفة اجلمعية األمريكية لدراسات الشرق األوسط (يف األخالق والعمل 

١٩٧٦.( 
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 حرف اخلاء٤٨٦ 

 Khanikov) ١٨٧٨ - ١٨٢٢(خانيكوف 
 اللغات الشرقية على ىولد يف تسارسكوي سيلو بضواحي بطرسربج، وتلق

 والقوقاز ىسينكوفسكي يف جامعة بطرسربج، فلما بلغ التاسعة عشرة رحل إىل خبار
، وقد عني قنصالً يف تربيز، وعين باآلثار )٥٩ - ١٨٤٥(وإيران وأقام فيها 

 ملكتبة بطرسربج جمموعة من القرآن ىطات وأحداث العامل العريب، وأهدواملخطو
باخلط الكويف، وصوراً من محلة نابليون على مصر ملارسيل، وجمموعة من 

مث انتقل . كتاب اخلازين، وتاريخ اخلالفة للصويل وغريها: املخطوطات الشرقية فيها
 .ومات فيها - حيث كان صديقه الكاتب تورجنيف -) ١٨٦٦(إىل باريس 
، وهو أول من اكتشف اخلازين فحققه، )١٨٤٣(وصف مملكة خبارى : آثاره

: ، وله)١٨٦٠، مث نقله إىل اإلجنليزية ١٨٥٩(وترجم له ونشر منه ميزان احلكمة 
رحلة إىل العجم وآسيا الوسطى، واملصادر العربية والتركية والفارسية عن حبر قزوين 

 واألدب الفارسي، واملدارس العربية ،رسية، والكتابات العربية والفا)١٨٧٥(
الفرنسية يف اجلزائر، ورسالة إىل السيد دورن، وهي دراسة ذات قيمة علمية نفيسة 

الكتابات اإلسالمية : ويف الة اآلسيوية) ٥٩ -١٨٥٧، ٣منوعات آسيوية، جملد (
رير هذا خال التقا) ١٨٦٥(واخلاقاين الشاعر الفارسي املسلم ) ١٨٦٢(يف كنكاز 

 .اليت أرسلها إىل وزارة املعارف وكان أحد مراسيلها
 Khadduri، M خدوري، جميد

قوانني احلرب واإلسالم يف السالم، دراسة يف القانون الدويل اإلسالمي : آثاره
، والعراق املستقل دراسة يف )١٩٤٤ -بغداد (، وحكومة العراق )١٩٤١لندن (

 والطبعة الثانية املنقحة ١٩٥١ لندن :الطبعة األوىل (١٩٣٢سياسية العراق منذ 
نشأة القانون اإلسالمي :  اجلزء األول-، والقانون يف الشرق األوسط )١٩٦٠

، واحلرب والسالم يف القانون )١٩٥٥ معهد الشرق األوسط -واشنطن (وانتشاره 
، ترجم إىل ١٩٦٩، ١٩٦١، ١٩٦٠وأعيد طبعه يف . ١٩٥٥بلتيمور (اإلسالمي 

الطبعة (، وكتيب يدوي عن العراق )ة واإلندونيسية والعربيةالفارسية واألوردي
) ١٩٦١بلتيمور ( رسالة الشافعي -، والفقه اإلسالمي )١٩٥٦التمهيدية واشنطن 

w، والقانون اإلسالمي )١٩٦٣بلتيمور، (دراسة يف التطور السياسي : وليبيا احلديثة
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 ٤٨٧ حرف اخلاء

 ).١٩٦٦بلتيمور ( الشيباين -لألمم 
لندن  (١٩٥٨راسة يف السياسة العراقية منذ الثورة يف د: واجلمهورية العراقية

 دور األفكار -، واالجتاه السياسي يف الدول العربية )١٩٧٤ والترمجة العربية ١٩٦٩
، واملشاكل الرئيسية )١٩٧٢، والترمجة العربية ١٩٧٠بلتيمور (واملثل يف السياسات 

ات األمريكية لبحوث  معهد املشروع-واشنطن (للشرق األوسط يف القانون الدويل 
 دور الشخصيات يف السياسة -، واملعاصرون العرب )١٩٧٢السياسة العامة 

 دراسة يف -، والعراق االشتراكي )١٩٧٤، والترمجة العربية ١٩٧٣بلتيمور (
 .)١٩٧٨واشنطن معهد الشرق األوسط املتوسط  (١٩٦٨سياسات العراق منذ 
يف كتاب (اسة الشرق األوسط  دوره يف سي-ضابط اجليش : وله من الدراسات

، ومن قانون ديين إىل قانون وطين )١٩٥٥القوى االجتماعية يف الشرق األوسط 
دائرة املعارف (، وحلف بغداد )١٩٥٦يف الشرق األوسط وسط العامل، نيويورك (

، ودستور مصر، )١٩٦١، ١٧جـ(، واحللف اإلسالمي )١٩٦١، ٢الربيطانية جـ
دائرة املعارف اإلسالمية الطبعة احلديثة (واألردن، وليبيا والعراق، وسوريا، ولبنان، 

، ودور اجليش )١٩٦٣، ٦٦٨ - ٦٦٧، ٦٦٢ -٦٥٩/ ٦٤٩، ٦٤٧، ص٢جـ
، ومقدمة )١٩٦٣العسكرية يف الشرق األوسط (يف احلالة االجتماعية بالعراق 
بيلمونت كاليفورنيا، ( السياسات الدولية املقارنة -للقانون اإلسالمي يف األمم 

 -، والفلسفة اإلسالمية للحرب )١أعيد طبعه يف القانون يف الشرق األوسط جـو
 ألربت -بيلمونت كاليفورنيا واحلركة الوطنية العربية (السياسية العاملية املقارنة 

، والقانون اإلسالمي )١٩٦٥ لندن ٤حوراين يف جملة شئون الشرق األوسط رقم 
، والنظرية اإلسالمية يف العالقات الدولية )١٩٦٥امللكية يف نطاق القانون، نيويورك (

، )١٩٦٥نيويورك (يف ضوء املؤشرات املعاصرة يف اإلسالم والعالقات الدولية 
ودستور مصر والعراق وسوريا ولبنان واألردن وليبيا إلحياء دساتري الدول العربية 

، ٨٧ - ٨٥، ٧١ - ٦٥، ٦١ - ٥٩، ٣٢ - ٢٣ليدن صفحات (واإلسالمية 
أعيد طبعه مع إضافات من دائرة املعارف اإلسالمية، الطبعة احلديثة، جملد ، مث ١٩٦٦

 ).٦٦٨ - ٦٦٧، ٦٦٢ - ٦٥٩، ٦٤٩ - ٦٤٧، ص ٢
wيف التقدم احلديث يف العامل العريب برنستون (ومن قانون ديين إىل قانون وطين 
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 حرف اخلاء٤٨٨ 

، مث أعيد طبعه مبراجعات طفيفة يف الشرق األوسط، مركز الدول نيويورك ١٩٦٦
دائرة املعارف اإلسالمية الطبعة (، وحرب املظهر القانوين )٢٣٤ - ٢٢٠ص 

 السياسة - ١٩٦٣، ١٩٥٨، والعراق )١٩٦٧، ٣جـ(، واهلدنة )١٩٦٦احلديثة 
، وبعض أوجه قانونية يف احلرب بني العرب وإسرائيل )١٩٦٩نيويورك (واالنقالب 
 منذ ، والعراق)٢٦٤ - ٢٣٨يف البحث عن نظام كوين نيويورك ص  (١٩٦٧
دائرة املعارف ) (جزء من مقالة طويلة عن تاريخ بني النهرين والعراق(١٩١٨

 ).١٩٧٤، ٢الربيطانية جـ
 ١٩٤٣زاع اللبناين الفرنسي وأزمة نوفمرب، تشرين ثان، ـالن: وله يف املقاالت

زاع على ـ، والن)١٩٤٤، ٤، رقم ٣٨الصحيفة األمريكية للقانون الدويل ج (
حوليات (، واحلقوق اإلنسانية يف اإلسالم )١٩٤٥، ٣م  رق٣٩ج (اإلسكندرونة 

، وإىل احتاد )١٩٤٦، ٢٤٣األكادميية األمريكية للعلوم السياسية واالجتماعية ج 
، ٤، رقم ٤٠الة األمريكية للعلوم السياسية، جـ(جامعة الدول العربية : عريب

، ٤٠نون الدويل، جالة األمريكية للقا(واجلامعة العربية كنظام للمنطقة ) ١٩٤٦
، ٤، رقم ٢١الثقافة اإلسالمية ج(، وطبيعة الدولة اإلسالمية )١٩٤٦، ٤رقم 
صحيفة الشرق ( دراسة يف السياسات العراقية - ١٩٣٦وانقالب عام ) ١٩٤٧

 ).١٩٤٨، سنة ٣، رقم ٢األوسط، ج
الشئون العاملية، (والواليات املتحدة واالستقرار السياسي يف الشرق األدىن 

، والتقدم الدستوري يف الشام بالتركيز على دستور )١٩٥١، ١، رقم ١١٤ج
، ومطالب إيران لضم )١٩٥١، ٢، رقم ٥صحيفة الشرق األوسط ج (١٩٥٠

مث ترجم إىل ) ١٩٥١، ٤، رقم ٤٥الصحيفة األمريكية للقانون الدويل، ج(البحرين 
ة يف اليمن ، والثورة املضاد)البحرين وإيران: (العربية، وطبع يف كتيب بعنوان

، والرتاع املصري اإلجنليزي )١٩٥٢، ١، رقم ٢٨الشئون الدولية ج(، ١٩٤٨
، ٩٩ - ٨٢ص ) ١٩٥٢ سنة ٤، رقم ٢٤متهيد ألكادميية العلوم السياسية ج(

، ودور )١٩٥٢، ١، رقم ٦لشئون الدولية جاصحيفة (وحكومات الشرق العريب 
، ٢، رقم٤٧لعلوم السياسية، جالة األمريكية ل(اجليش يف سياسات الشرق األوسط 

، ٢٢جملة جورج واشنطن القانونية ج(، وطبيعة ومنابع القانون اإلسالمي )١٩٥٣ w
w
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 ٤٨٩ حرف اخلاء

الصحيفة األمريكية للقانون (، واإلسالم والقانون احلديث لألمم )١٩٥٣، ١رقم 
، ومشكلة األمن القومي يف الشرق األوسط )١٩٥٦ سنة ٢، رقم ٥٠الدويل ج

منافسة : ، والنظام اإلسالمي)١٩٥٧، ١، رقم٢جصحيفة الشرق األوسط، (
، والسياسة )١٩٥٩متهيد للصحيفة األمريكية للقانون الدويل (ومعايشة للنظام الغريب 

، رقم ٥جملة السياسة ج (١٩٦٠ - ١٩٤٨األمريكية اخلارجية يف الشرق األوسط 
 ،١٦صحيفة الشرق األوسط ج(، وتقارب اللواء نوري مع قوى احملور )١٩٦١، ٣

، ٥٥التاريخ املعاصر ج(، واالجتاه السياسي يف العراق والكويت )١٩٦٢، ٣رقم 
 ).١٩٦٧، ٣٠٦رقم 

، وإقفال قناة السويس يف )١٩٦٨، ٤، رقم ١٩جملة أرامكو ج(واحلرب العظمى 
، وتطبيق )١٩٦٨، ٣٣القانون واملشاكل املعاصرة ج(وجه السفن اإلسرائيلية 

الة اإليرانية للعالقات الدولية (املتحدة دراسات الشرق األوسط يف الواليات 
١٩٧٥.( 

 التغيريات يف التطبيق -املوقف القانوين للحرب : ومن الكتب اليت تناوهلا بالنقد
، )١٩٣٨، ٢، رقم٢الفصول الدولية ج(والنظرية من أفالطون إىل فاتيل لوليم باليس 

الفصول الدولية (، شيكاغو التغيري يف اإلمرباطورية العثمانية لويلرب هوايت واستمرار
، وتعليقات على العقيدة يف اإلسالم سعد الدين التفتازاين )١٩٣٨، ٤، رقم ٢ج

صحيفة الشرق  (١٩٥٠وعقيدة نظم الدين النصفي، ترمجة إيلدار، نيويورك، 
، وتاريخ خمتصر للشرق األوسط جلورج كريك، )١٩٥٠، ٢، رقم٤األوسط ج

 ).١٩٥٠، ٢، رقم٤٤لقانون الدويل جالصحيفة األمريكية ل (١٩٤٧واشنطن 
 ١٩٥٠، واحللف الكبري لوينستون تشرشل، بوسطن ٣واحلرب العاملية الثانية ج

، ومخسون سنة على سوريا احلديثة )١٩٥١، ١، رقم ٥صحيفة الشرق األوسط ج(
، )١٩٥٢، ١، رقم ٤٢العامل اإلسالمي ج (١٩٥٠ولبنان جلورج حداد، بريوت، 

، ٤٦الصحيفة األمريكية للقانون الدويل، ج (١٩٥٠ني، لندن واتمع اإلسالمي بوب
، والراهبات اللبنانيات أفعال احلب لالدي إستري ستاوب وميخائيل )١٩٥٢، ٣رقم 

، والشرق )١٩٥٢، ٤، رقم ٦صحيفة الشرق األوسط ج(، )١٩٥٦لندن (بروس، 
فة الصحي (١٩٥٢األوسط يف الشئون العاملية جلورج لينكزويسكي، نيويورك  w
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 حرف اخلاء٤٩٠ 

، واملسألة السودانية ملكي عباس، )١٩٥٣، ١، رقم ٤٧األمريكية للقانون الدويل ج
، والشرق األوسط )١٩٥٣، ٣ رقم ٤شئون الشرق األوسط ج (١٩٥٢نيويورك 

 ).١٩٥٣ ،٣ رقم ٧صحيفة الشرق األوسط ج (١٩٥٣يف احلرب جلورج كريك لندن 
ارفولد هوسكرت، نيويورك مشكلة املنطقة يف السياسة الدولية هل: والشرق األوسط

، والوحدة )١٩٥٥، سنة ٢، رقم٤٩الصحيفة األمريكية للقانون الدويل ج (١٩٥٤
حوليات األكادميية  (١٩٥٥والتنوع يف احلضارة اإلسالمية، لفون جرينبوم، شيكاغو 

، ومؤرخ العراق ابن )١٩٥٦، ٣٠٤األمريكية للعلوم السياسية واالجتماعية ج
، ١٠صحيفة الشرق األوسط ج (١٩٥٠ضا الشييب، بغداد الغوايت للشيخ حممد ر

العامل  (١٩٥٥، واليهود والعرب جلوتني، نيويورك شركة كتب )١٩٥٦، ٣رقم
، والديناميت يف الشرق األوسط خلليل طوطح، )١٩٥٦، ٣، رقم ٤٦اإلسالمي، ج

، )١٩٥٦، ٣، رقم ١٨صحيفة السياسة ج (١٩٥٥نيويورك املكتبة الفلسفية 
 إلبراهام ١٩٢١ - ١٨٨٣دبلوماسية بني الواليات املتحدة وإيران والعالقة ال

حوليات األكادميية األمريكية للسياسة والعلوم االجتماعية  (١٩٥٦ميسيلسون 
 ).١٩٥٧، ٣٠٩ج

شئون الشرق  (١٩٥٦صورة العراق لدىمسوند ستيوارت، لندن : وبابل اجلديدة
 ١٩٥٧ب ألدموندز، لندن ، واألكراد واألتراك والعر)١٩٥٨، ٣ رقم ٩األوسط ج

، واالنتقال يف مصر جلني وسيمون )١٩٥٨، ٤، رقم ١٢صحيفة الشرق األوسط ج(
حوليات األكادميية األمريكية للشئون السياسية والعلوم  (١٩٥٨التور، نيويورك 
، وحمكمة العدل العربية املقترحة، دراسة يف قانون )١٩٥٩ - ٣٢٣االجتماعية ج

، )١٩٥٩، ٢، رقم ٥٣الصحيفة األمريكية للقانون الدويل ج (املنطقة لعز الدين فودة
الة األمريكية  (١٩٥٨والفكر اإلسالمي يف العصر الوسيط لروزنتال، كمربيدج 

، والسنوسية دراسة حركة املنافسة يف )١٩٥٩، ٢، رقم٥٣للعلوم السياسية ج
، )١٩٥٩، ٣، رقم ١٣صحيفة الشرق األوسط ج (١٩٥٩اإلسالم لزيادة، ليدن 

الة األمريكية للعلوم  (١٩٥٩واالحتاد السوفييت والشرق لوولتر الكور، نيويورك 
 .١٩٥٩، وعامل اإلسالم كورنيل، )١٩٥٠، ٢، رقم٥٤السياسية ج

wالة األمريكية للعلوم  (١٩٥٩واإلسالم والعرب لرون النداو، نيويورك، 
w
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 ٤٩١ حرف اخلاء

وبيلوك، نيويورك ، ومصر احلديثة الناصرية لكيث ه)١٩٦٠، سنة ٥٤السياسية ج
، ٣٣٢حوليات األكادميية األمريكية للعلوم السياسية واالجتماعية جملد  (١٩٥٠
 ١٩٥٩ دراسة يف القيادة العربية للورد بريدود، لندن -، ونوري السعيد )١٩٦٠

، والتبدل السياسي يف املغرب لدوجالس )١٩٦١، ١٢شئون الشرق األوسط ج(
، )١٩٦٢، ٥٦مريكية للعلوم السياسية جالة األ (١٩٦١أشفورد، برنستون 

صحيفة الشرق  (١٩٦١والنساطرة وجريام املسلمون جلون جوزيف، برنستون 
، وفتوحات العرب الكربى للواء سري جوزيف باجيت )١٩٦٢، ١٦األوسط 

، واململكة العربية )١٩٦٤، ٧، رقم ٤٧جملة السبت ج (١٩٦٣جلوب، نيويورك 
، ١٨صحيفة الشرق األوسط ج (١٩٦٣يز، بريوت السعودية كما عرفتها ألمني مم

 ١٩٦٤، وملك الصحراء ابن سعود وبالده العربية لدافيد هوارث، نيويورك )١٩٦٤
، ومسألة جزر البحرين لغالم رضا تاج )١٩٦٤، ٢٩، رقم ٤٧جملة السبت، ج(

، )١٩٦٥، ٤، رقم٥٩الصحيفة األمريكية للقانون الدويل ج (١٩٦٠جنش، باريس 
، ١٩صحيفة الشرق األوسط ج (١٩٦٤ هانون اإلسالمي لكولش، أدنربوتاريخ الق

الة األمريكية  (١٩٦٥، ومجهورية السودان هلندرسون، نيويورك )١٩٦٦، ٢رقم
، والرايخ الثالث والشرق العريب للوكاس هريزويك، )١٩٦٦، ١، رقم٧٢للتاريخ ج

 ).١٩٦٧، ٢١صحيفة الشرق األوسط ج (١٩٦٦لندن 
، كتاب اخلراج لقدامة بن جعفر، ترمجة بن مشيش، ٢سالم جوالضريبة يف اإل

، وعمان منذ )١٩٦٨، ٢ رقم ٢٢صحيفة الشرق األوسط ج (١٩٦٥ليدن، 
 ١٩٦٧ املدينة يف البيئة االجتماعية للعرب لروبرت الندن، برنستون - ١٨٦٥

، )١٩٦٨، ٣٧٧حوليات األكادميية األمريكية للعلوم السياسية واالجتماعية ج(
الة التارخيية األمريكية  (١٩٦٨كلة العربية اإلسرائيلية لفريد خوري، نيويورك واملش
 السياسة احلديثة يف لبنان، مليكايل -، ومجهورية بريكاريوس )١٩٦٩، ٣ رقم٧٤ج

 ١٩٦٨كتبت برعاية مركز الشئون الدولية يف جامعة هارفارد، نيويورك (هادسون 
: ، والدين يف الشرق األوسط)١٩٦٩، ١قم، ر٥٧ الة التارخيية األمريكية ج -

 ٢٤صحيفة الشرق األوسط ج (١٩٦٩ثالث ديانات يف جزأين الربريي كامربيدج 
w ).١٩٧٠، ٢رقم 
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 حرف اخلاء٤٩٢ 

العامل  (١٩٧٢وعقوبة الردة يف اإلسالم للرمحن الهورال معهد الثقافة اإلسالمية 
 ).٦٤اإلسالمي، جـ 

 مطبعة جامعة -لز ويندل أمحد لطفي السيد لشار: وتطور صورة الوطين املصري
، )١٩٧٥، ١، رقم٦٩الة األمريكية للعلوم السياسية جـ  (١٩٧٢كاليفورنيا 

صحيفة الشرق األوسط  (١٩٧٤والعقيدة الدرزية لسامي نسيب مكارم، نيويورك 
اتساع وتقدم دولة يف : ، والعالقات اخلارجية يف إيران)١٩٧٥، ١، رقم ٢٩جـ 

شاه رام تشوين وسيبريذييبح، مطبعة جامعة كاليفورنيا دائرة قوى متصارعة مبعرفة 
 ).١٩٧٦ - ١٩٧٥، ٩٠الفصول للعلوم السياسية جـ(

  ،Verdi، S. de )١٧٨٤املتوىف عام (خضري، مسعان 
بعد خترجه من املدرسة املارونية اخنرط يف سلك الرهبانية الشيوعية فكلف 

ي العربية يف املعهد الروماين، اإلشراف على املدرسة املارونية، ومسي أستاذاً لكرس
 . نشر كتاب صالة بالعربية باحلرف السرياينىلوتو

  Gelder، G.J.H. Van) ١٩٤٨املولود عام (وان . هـ. خلدر، ج
 .أستاذ مساعد للعربية يف جامعة جروننجني

بيترس . ر.، وتعاون هو وو)١٩٧٠، ٢٤الشاهد الدويل (لورنس العرب : آثاره
 - ١٩٤٥رات عن الشرق األوسط واإلسالم يف هولندا يف وضع فهرس املنشو

 ).١٩٧٦أمستردام  (١٩٧٥
 Mgr.Khalife) ١٩١٣املولود عام (خليفة، املطران عبده 

، فرئيس )١٩٧٠(، وعني نائب بطريرك ماروين )١٩٣٤(انضم إىل الرهبانية 
 ).١٩٧٣(أساقفة على املوارنة يف أستراليا 

 ١٩٦٠، ١٧نصوص ودراسات (ن خورسية كتاب األلعاب والتسايل الب: آثاره
، وثبت )١٩٥٩، ١١مباحث، (، والشفا البن خلدون )١٩٦٩والطبعة الثانية 

 - ١٩٥١، ٢٩منوعات جامعة القديس يوسف، (مبخطوطات املكتبة الشرقية 
، وثبت مبخطوطات )١٩٦٤، ٤٠، و ١٩٥٧، ٣٤و ١٩٥٤، ٣١ و ١٩٥٢

ية اللبنانية، مصلحة اآلثار، نصوص اجلمهور(الصرح البطريركي املاروين يف بكركي 
w ).بساري.  مبعاونة ف- ١٩٧٣ووثائق تارخيية 
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 ٤٩٣ حرف اخلاء

 Joaquin Y Gonzalez - خواكن إي جونثاليث
 .قنصل أسبانيا يف اجلزائر

 ).١٨٨٧ اجلزائر(نشر فتح األندلس ملؤلف جمهول، َمْتَناً وترمجة إسبانية : آثاره
 J. Y. Valera) ١٩٠٥ – ١٨٢٤(خوان إي بالريا 

 ١٨٣٧(ولد يف قرية من أعمال قرطبة، ودرس الفلسفة يف املعهد الديين من مالقة 
، وتنقل بني إيطاليا وروسيا )١٨٤٦(، واحلقوق يف جامعيت غرناطة ومدريد )٤٠ -

 .وأملانيا وأمريكا اجلنوبية بصفته وزيراً واشتهر كأديب من الطبقة األوىل
للبارون دي تشاك الذي ترجم إىل أدب العرب وفنهم يف إسبانيا وصقلية : آثاره

األملانية شعراً قصائد الطرطوشي، والرندي، وعلي بن سعيد، فترمجها دي بالريا يف 
، ٧٢ - ١٨٦٨الطبعة الثانية، مدريد (وقد وقع الكتاب يف ثالثة أجزاء . شعر أسباين

تاريخ صلة الشعر مبا وراء الطبيعة، وال: ومن مصنفاته) ١٨٨١لية يوالطبعة الثالثة إشب
 .السياسي، وروايات كثرية، وقصص فلسفي على غرار فولتري

 .Chodzko، A) ١٨٩١-١٨٠٤(خودزقو، ألكسندر 
تعلم اللغات الشرقية يف روسيا، وعني مترمجاً للسفارة الروسية يف فارس مث أستاذاً 
لآلداب السالفية يف معهد فرنسا، ونشر مصنفات وافرة عن فارس، وأدب القبائل 

لضاربة يف غريب فارس، مث عن األتراك واألكراد والعرب، واشتهر باللغة التركية ا
الفارسية شأن كازميريسكي باللغة العربية، وقد كتب معظم مصنفاته بالفرنسية يف 

 .باريس
، وسرية غيالن )١٨٤٢(مناذج من الشعر الشعيب الفارسي باإلجنليزية : آثاره

، وقواعد اللغة )١٨٥٢ريس با(، وخراسان وبطلها الشعيب )١٨٥٠باريس، (
، ودراسات )١٨٥٤(، واملترجم التركي )١٨٨٣الطبعة الثانية باريس (الفارسية 

املصدر (، وعقيدة الوهابيني )١٨٥٧، ٥-٤الة األسيوية، (فقهية عن اللغة الكردية 
 ).١٨٧٨(واملسرح الفارسي ) ١٨٤٨، ٢، جملد٦السابق، سلسلة 

 Jose Y. Alemany، Y )١٩٣٤ – ١٨٦٦(خوسه إي اليماين 
ولد يف كويرية من أعمال بلنسية، وحصل على الدكتوراه يف الفلسفة واآلداب 

w، مث يف جامعة )١٨٩١(، وعني أستاذاً يف جامعة غرناطة )١٨٨٩(من جامعة مدريد 
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 حرف اخلاء٤٩٤ 

 .مدريد وانتخب عضواً يف امع اللغوي اإلسباين، وجممع التاريخ، وتويف يف مدريد
مدريد (، وترمجة كليلة ودمنة )١٩٠١مدريد (اللغة اإلسبانية تاريخ قواعد : آثاره
) ١٩٢١غرناطة (ية للمؤلفني العرب ري، وجغرافية شبه اجلزيرة األيب)١٩١٥

ية، نقالً عن النصوص اليونانية والالتينية والسنسكريتية، ريوجغرافية شبه اجلزيرة األيب
 .القدمية، ومعجم اللغة اإلسبانيةية يف النصوص املسيحية ريوجغرافية شبه اجلزيرة األيب

 .Jose Forenas، M )١٩٢٧املولود عام . (خوسه فورنياس، م
ولد يف لوجو، وخترج بفقه اللغات السامية والرومانية من جامعة مدريد، وفاز 

، وبأخرى من احلكومة املصرية فقدم )٥١- ١٩٥٠(مبنحة دراسية يف املغرب 
، وعني أستاذاً )٥٧ -١٩٥٥(لدراسات اإلسالمية القاهرة للتضلع من اللغة العربية وا

 ).قادش(للعربية يف مدرسة التجارة بكاديث 
 . وهي رسالته يف الدكتوراه-برنامج شيوخ ابن عطية الغرناطي : آثاره

 ،Lerchundi )١٨٩٦ –١٨٣٦(األب خوسه لرخندى الفرنسيسكاىن 
P.J. 

حيث ) ١٨٦١(ة ، وقصد طنج)١٨٥٦(ولد يف أوريو، وانضم إىل الرهبانية 
 . ومدرسة وكنيسة ومطبعة عربيةىأسس مستشف

منتخبات عربية وإسبانية، مع قواعد العربية : نشر مبعاونة سيمونيت: آثاره
 -١٨٩٢طنجة (كتاب قواعد العربية املغربية : ، وله)١٨٨٢غرناطة (الفصحى 
 ).١٩٠٦الطبعة الثانية، طنجة (، ومفردات إسبانية يف اللهجة املغربية )١٩٠٢

 Jose M. Calvo Baezaخوسه ماريا كالبوبايثا 
، وقام برحلة دراسية إىل اجلزائر استغرقت ٢٦/٩/١٩٤٠ولد يف مدريد بتاريخ 

، وحصل على دبلوم من جامعة صلمنكة يف املنهاج السمعي البصري )١٩٧٠(شهراً 
سبانية ، وتوىل تدريس اللغة اإل)١٩٧١(واللغويات التطبيقية لتعليم اللغة اإلسبانية 

تني للطالب العرب جبامعة كومياس مبدريد حتت رعاية املعهد اإلسباين رخالل دو
، وعني نائباً للمدير لدورات اللغة واألدب )٧١ - ١٩٧٠(العريب للثقافة مبدريد 

اإلسباين للطالب العرب يف جامعة كومياس حتت رعاية املعهد اإلسباين العريب للثقافة 
wجازة من كلية الفلسفة واآلداب يف ختصص ، وحصل على درجة اإل)١٩٧١(
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 ٤٩٥ حرف اخلاء

، وعني مديراً للمركز )١٩٧١(اللغويات السامية من جامعة كومبلوتنس مبدريد 
الثقايف اإلسباين يف القاهرة، ومدرساً للغة اإلسبانية مبعهد الدراسات الدبلوماسية يف 

 اإلسباين بالقاهرة ، وتلقى تأكيداً رمسياً بتعيينه مديراً للمركز الثقايف)١٩٧١(القاهرة 
، واختري مدرساً للغة واألدب اإلسباين بقسم اللغة اإلسبانية يف معهد )١٩٧٢(

، مث مدرساً للغويات وتاريخ )٧٣ - ١٩٧٢(اللغات والترمجة جبامعة األزهر بالقاهرة 
، ومدرساً للغة واألدب اإلسباين بقسم اللغة الفرنسية )١٩٧٣(اللغة اإلسبانية فيه 

، وملحقاً ثقافياً مساعداً بسفارة إسبانيا يف )١٩٧٤(ب يف جامعة القاهرة بكلية اآلدا
، ويف الوقت احلاضر يكمل إعداد رسالة )١٩٧٥(مجهورية مصر العربية بالقاهرة 

 .املاجستري عن اللغة العربية
 Julio Cortesخوليو كورتيس 

 جامعة ، وحصل على املاجستري من٢٣/١/١٩٢٤ولد يف بيلباو بإسبانيا بتاريخ 
الوزن الرابع : برسالة عنواا) ١٩٦٥(، وعلى الدكتوراه منها )١٩٥٢(مدريد 

 .دراسة حول كثري من مصنفات مؤلفي القرن العشرين" أفعل"
 :وعمل يف الوظائف باألماكن التالية

 - ١٩٦٢، ٦٠ - ١٩٥٦(مديراً للمركز الثقايف اإلسباين يف دمشق  -
، وزائراً وقارئا للغة العربية )١٩٦٧-١٩٦٥(ا وقارئاً للغة اإلسبانية فيه) ١٩٦٧

، وأستاذاً للغة العربية )١٩٦٨-١٩٦٧(واإلسبانية يف جامعة مشايل كارولينا 
، وقد أضيف إىل منصبه هذا اختياره مستشاراً للغة )١٩٦٨منذ (واإلسبانية فيها 

 .العربية، ولتيسري إصدار ملحق املعجم اإلجنليزي بأكسفورد
، وكتب يف اللغة اإلسبانية )١٩٥٢مدريد (يف جلامعة مدريد مرشد ثقا: آثاره

بريوت (، ومقاالت يف دائرة املعارف العربيـة )١٩٥٥كولن (باالشتراك مع آخرين 
 -، ودون كيخونة يف القرن العشرين )١٩٦٣برشلونة (، ويف التوراة )١٩٥٦

، )١٩٦٨مدريد (حممود صبح . خمتارات من مقاالت إسبانية باالشتراك مع د
، ١٩٧٢جزء أول (واالشتراك يف وضع مدخل األصول العربية يف معجم أكسفورد 

 ).١٩٧٥، ١١مدريد حـ (، ومقال يف دائرة املعارف الكربى ريالب )١٩٧٦وثان 
 w
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 حرف اخلاء٤٩٦ 

 .Khowlson، D) ١٩١١ – ١٨١٩. (خوولسون، د
 .خترج باللغات السامية من جامعة بطرسربج وتعهدها فيها خالل نصف قرن

، والزراعة عند )١٨٥٦(الصابئة : مقاالت عن الشرق من أشهرهاعدة : آثاره
، )١٨٥٩(، وكتاب ما نقله العرب عن آثار البابليني األقدمني )خمطوط(األنباط 

ونشر القسم الثامن من كتاب الفهرست البن الندمي عن اخلرافات والشعوذة 
 ة والصقالب، وما ورد يف األعالق النفيسة البن رستة عن الروس)١٨٥٦بطرسربج (

 ).١٨٦٩ (وشعوب البلقان َمْتَناً وترمجة
 Gibert، Soledad - خيبريت سوليداد

 .أستاذة يف جامعة مدريد شأن زوجها
، ٣٦جملة الدراسات اإلسالمية (مدرسة الدراسات العربية يف مدريد : آثارها
، )١٩٦٨، ٣٨األندلس  (١٤، والشعر العريب الغرناطي وديوان من القرن )١٩٦٨
 .ملريةأ، والشعر األندلسي وال سيما يف )١٩٧٣، ٣٣( الفنون اإلسالمية وعن

  .Gil Benumeya، P.R - األب خيل بنومايا
كية بالعامل يصالت الكنيسة الكاثول: يف كراسات معهد الدراسات اإلفريقية: آثاره
، واالجتاهات احلديثة يف اإلسالم )١٩٤٨(، واملغرب والغرب )١٩٧٤، ٣(العريب 
-١٩٥١(، واجلامعة العربية )١٩٥١(، واملغرب األقصى )١٩٤٩(تون جيب هلامل
، ويف )١٩٥٣(، وحممد جنيب )١٩٥٢(، وإسبانيا واملغرب والعامل العريب )٥٤

إسبانيا وتطور العامل العريب احلديث : كراسات معهد الدراسات اإلفريقية والشرقية
سات معهد كرا(، وفلسطني ومصر والقناة )١٩٥٥(، والسودان )١٩٥٢(

السياسة (، واملؤمتر األفريقي اآلسيوي بالقاهرة )١٩٥٦، ٣٦الدراسات اإلفريقية 
، وإسبانيا بني أوربا ومشايل )١٩٦٠، ٤٧(، والشرق األوسط )١٩٥٨، ٣٥الدولية 
، )١٩٥٨(، ومؤمتر طنجة )٥٩ و٥٧و١٩٥٦(، وحـول تونس )١٩٦٠(أفريقيا 

، واململكة العربية )١٩٥٨و ١٩٥٦(، والسودان )١٩٥٨(ومجهورية مصر العربية 
 .إخل) ١٩٥٨(، والعراق )١٩٥٩(السعودية والبحر األمحر 
 - ومعظمها عن األوضاع السياسية الراهنة يف العامل العريب -وقد أربت مقاالته 

w . مقالة٦٠على 
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 ٤٩٧ حرف اخلاء

 .Gil Grimau، Rخيل جرمياو 
 ، وحصل على الليسانس من جامعتها ١/٨/١٩٣١ولد يف مدريد بتاريخ 

) الشفهي(مث على املاجستري عن رسالة بعنوان األقصوصة يف األدب املروى ) ١٩٥٩(
 .املغريب

وعمل مساعد أستاذ بكلية اآلداب والفلسفة يف جامعة كومبلوتنس مبدريد، 
 ومديراً للمركز الثقايف اإلسباين ،وأستاذاً يف كلية األلسن جبامعة عني مشس بالقاهرة

آلداب جبامعة حممد اخلامس بالرباط، وهو اآلن مدير بالقاهرة، وأستاذاً يف كلية ا
 .بسفارة إسبانيا فيها" ثقايف"للمركز الثقايف اإلسباين يف الرباط وملحق 

 سيناريو عن فترات تارخيية وأعمال أدبية إسبانية خلدمة املنشورات ٤٥: آثاره
ة ، وترمج)١٩٦٣ - ١٩٦٠( قسم األعمال السينمائية -بوزارة التربية والعلوم 

نشرهتا وزارة " أركان اإلسالم"ثالثة كتب إىل اإلسبانية عن اإلسالم يف جمموعة 
، ومقاالت يف الصحافة املصرية األسبوعية )١٩٦٥ - ١٩٦٣(األوقاف بالقاهرة 

والشهرية عن احلضارة اإلسبانية العربية، ومالحظات حول مذاهب الدخول 
، وحول )١٩٧٢مدريد  (٣املنارة . واخلروج يف الرواية اإلفريقية الشمالية الغربية

 .)١٩٧٤ ليدن -بريل (شخصية البطل ومقابلة يف الرواية الشفهية يف مشال أفريقيا 
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 حرف الدال٥٠٠ 

  da Aquila، P.Ant )١٦٧٩ عام املتوىف(األب دا أكويال 
-١٦٣٠(من تالميذ األب أوبتشيين، أقام عشر سنوات يف سوريا وفلسطني 

، وخلف األب أليسيو يف تدريس اللغة العربية يف معهد مونتوريو، وأشرف )١٦٤٠
 .على نشر الكتاب املقدس

 ).١٦٥٠روما (ينية قواعد اللغة العربية بالالت: آثاره
  .da Barisano،P.com األب دا باريزانو،ك
باإليطالية (، وله كتاب القواعد اجلديدة للعربية العامية )١٨٣١(قدم إىل حلب 

 ). والعربية
  da Todi. P.Ales أتودى،  األب دا

أملاين تتلمذ على األب دومينيكوس، وخلفه يف تدريس اللغة العربية يف معهد 
 ).١٦٧١(شترك يف تنقيح الكتاب املقدس وطبعه منتوريو، وا
األول تنقيح واستكمال لقاموس أستاذه األب : التيىن عريب: قاموسان: آثاره

، يوالتعليم املسيحي للكاردينال بالرمينوس اليسوع. جرمانوس واآلخر من وضعه هو
 وأضاف - ١٦٢٧ و١٦١٣-تبعه لترمجة العربية اليت أعدها نصر اهللا شلق أوقد 
 ). ١٨٤٧ ويف القدس ١٧٤٢و١٦٦٨و١٦٤٢ روما(يها النص اإليطايل إل

  .da Gazzolo،P.A أاألب دا جاتزولو،
صنف يف حلب كتاب حماورات عن طريق السؤال واجلواب ردا على 

 ).١٧٢٢(الربوتستانت وغري الكاثوليك 
ردا على  رئيس دير حلب، فألف .Ferdinand،P وتاله األب فرديناند

، ونبذة عن الفرنسيسكانيني يف الشرق، وكتاباً عن )١٧٣٨(انيته منتقدي رهب
 ).١٧٨٩-١٧٣٠(الرهبنة الفرنسيسكانية الثالثة، يف عشرين باباً 

  .da Salemi،P )١٧٠١املتوىف عام (األب دا ساليمى 
 فقاصداً ، فيها، مث عني نائباً للقاصد الرسويل)١٦٨٩(صقلي رأس دير القاهرة 

، وقد جاهد طوال حياته يف سبيل إحياء الوحدة بني )١٧٠٠(رسولياً للحبشة 
مضمون امع : األقباط وروما، وخلّف من أجلها تعريب أعمال جممع خلقيدونية

w ). ١٦٩٤روما (اخللقيدوين املقدس 
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 ٥٠١ حرف الدال

 - .Darmstaedter، Eدارمشتادتر 
 وكتاب بيان) ١٩٢٢برلني (كيميا جابر بن حيان، َمْتَناً وترمجة وشرحاً : آثاره

 ).٢٨ – ١٩٢٥أركيون (مجيع فنون الكيميا املنسوبة إىل جابر 
، ويف ٣٠ و ٢٤ و ١٩٢٣جملة الكيمياء : وله عن جابر بن حيان دراسات يف

، ويف ١٩٢٥، ويف حمفوظات الطب ٢٧ و ٢٦ و ١٩٢٥حمفوظات تاريخ العلوم 
، ويف جملة الكيمياء ١٩٢٥، ٧ و ٦يف إيزيس : ، وعن الكيمياء١٩٢٨إركيون 
 .٣٠ و ٢٥ و ١٩٢٢

 - .Davasse،J دافاس، ج
مباحث عن العيسوية، : Rinnومبعاونة الرائد رن . مصنف بعنوان املرابطة: آثاره

 .)Idoux -، وقد أمها إيدو ١٨٢٦(وهم حواة األفاعي 
  .David- Weill، J)١٩٧٢-١٨٩٨( ويل -دافيد 

 .سة اللوفرأمني يف متحف اللوفر بباريس، وأستاذ اآلثار اإلسالمية يف مدر 
نشرة املتحف العريب بالقاهرة (الكتابة على اخلشب يف العصر اململوكي : آثاره

، ونبذة عن )٤٥-١٩٣٥ دميومبني -منوعات جودفروا(وتاريخ امللكية ) ١٩٣١،٣٦
-١٩٣٥منوعات ماسبريو (خمطوط مالكي يف احلديث لعبد اهللا بن وهب القرشي 

: واجلزء الثـاين)  لوحا٥٣ًنص و(، واجلامع البن وهـب، اجلـزء األول )٤٠
، ومصباحان )١٩٤٨-٤١-١٩٤٠املعهد الفرنسي بالقاهرة (تعليق يف جملدين 
، ورسوم األشخاص الرومانية املصرية يف متحف )١٩٥١سرييا (مصريان من اخلزف 

،ومخسة أباريق من الربونز، وحدة الفن اإلسالمي )١٩٥٢الة اآلسيوية (اللوفر 
، )١٩٥٦، ٦كراسات بريسا، ( والصياغة اإلسالمية ،)٥،١٩٥٥ساميات (

منوعات جورج (، ونبذة عن كتابة ناصرية )٤،١٩٥٧أرابيكا، (وكتابات عربية 
، وصفحة من احلديث على ورق الربدي من القرن الثالث )١٩٥٧، ٢ماسه، ج
وعقد عمل مواز على ورق بردي يف ) ٣،١٩٥٧منوعات ماسينون، ج(اهلجري 
، وبرونز من )١٩٦٢، ٢٢ي بروفسنال، ف الشرقية لتكرمي ليالدراسات(اللوفر 

 ). ١٩٦٤، ل، أزماير ىذكر(داغستان 
w ،٦ الفن الشرقي،(ين عشر يف متحف اللوفر اونسيج فارسي من القرن الث
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 حرف الدال٥٠٢ 

جملة تاريخ االقتصاد واالجتماع يف الشرق (، وورق الربدي يف اللوفر )١٩٦٦
ديرب . أىذكر(لة ودمنة ، وعن بعض رسوم كتاب كلي)١٩٧١و٨،١٩٦٥،١٤

 ). ١٩٧٣، ١٦جيشو، (رسائل إىل تاجر مصري : دا، وكاهنيإ، ومبساعدة )١٩٦٣
 David Lopes) ١٩٤٢ – ١٨٦٧(دافيد لوبس 

خترج بالعربية من مدرسـة اللغات الشرقية احلية يف باريس، وملا رجـع إىل 
 ١٩٠٢(شبونة أعاد منهج الفرنسيسكانيني يف تدريسها مبدرسة ل) ١٨٩٢(الربتغال 

، فازدهر )٣٧ -١٩١(مث عهد إليه بكرسي العربية يف كلية اآلداب بلشبونة  ،)١١–
وقد انتخب عضواً يف جممع العلوم بلشبونة، وجممع . بفضله، وخترج عليه منه خنبة

 .التاريخ مبدريد، وامع العلمي العريب بدمشق
مجات دقيقة، وافرة اشتملت على دراسات رصينة وحبوث فريدة وتر: آثاره

نصوص عربية عن الربتغاليني يف اهلند، من : وحتقيق نصوص غري منشورة من أشهرها
كتاب الربق اليماين يف الفتح العثماين للنهرواين َمْتَناً وترمجة برتغالية، يف مائة صحفة 

 كتابات برتغالية كتبت يف املغرب ي، ونصوص األلبجيا العربية، وه)١٨٩٢لشبونة (
، وحتفة ااهدين للشيخ املعربي )١٨٩٧لشبونة ( صفحة ١٥٧ يف حبروف عربية

املليباري عن أحوال الربتغاليني يف مليبار اهلندية َمْتَناً وترمجة إسبانية ومقدمة وحواش 
) ١٩٠٢الة اإلسبانية (، والعرب يف الربتغال )١٨٩٨لشبونة ( صفحة ٣٣١يف 

، وثالث مسائل )١٩٠٢باريس (صفحة  ٤٤١وأمساء األماكن العربية يف الربتغال يف 
، ١٤مؤمتر املستشرقني، (يف األصوات التارخيية بالعربية واإلسبانية، يف صفحة 

 صفحة ٢٢٧تغال، َمْتَناً وترمجة برتغالية يف رب، وكتابات عربية متعلقة بال)١٩٠٥
، وحوادث أسيال يف املغرب عند استيالء الربتغاليني عليه، يف )١٩١١لشبونة (

، )١٩ - ١٩٥١لشبونة ( صفحة ٥٦٢ صفحة، واآلخر يف ٥٤٧األول يف : نجملدي
، والعرب يف مؤلفات )١٩٢٥لشبونة (وتاريخ أرزبال حتت احلكم الربتغايل 

، )وهو معجم املفردات غري العربية(ألكسندرهر كوالنو، ونصوص يف اجلامعة 
جملة التاريخ (تغايل والسيد الرب) ١٩٣٩جملة التاريخ احلديث (والربتغاليون يف املغرب 

املصادر غري املنشورة عن تاريخ العرب : ، ومبعاونة بيكار)٤١ - ١٩٤٠الربتغايل 
w ).١٩٣٩باريس (
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 ٥٠٣ حرف الدال

  .da Como،F.P )١٦٥٧املتوىف عام . (األب داكومو، ف
من تالميذ األب جرمانوس، عاش يف مصر وحلب، وجاهد يف سبيل وحدة 

 .)١٦٤١( سة يف القداألقباط مع كنيسة روما ودرس اللغة العربي
هلية، يف إمواعظ شريفة وألفاظ عاملية منيفة، وحماورة جدلية وألفاظ عالية : آثاره

، وسرية القديس أنطونيوس البادواىن والقديسة )٣-١٦٤٣حلب ( العقائد املسيحية
 .برجيتا

 .d'Alverny،P.A) ١٩٦٥ – ١٩٠٧(األب دالفرين 
 املركز الديين للدراسات العربية ، وعني مديراً يف)١٩٢٥(انضم إىل الرهبنة 

، وأستاذاً يف معهد اآلداب الشرقية التابع جلامعة القديس ١٩٦٤ - ١٩٤٥(بيكفيا 
 ).يوسف ببريوت

املطبعة الكاثوليكية ( صفحة ٤٦٢تعليم اللغة العربية، مفردات ونصوص يف : آثاره
 الد األول، -نية ، واملدخل الصغري إىل اللهجة اللبنا)١٩٦٧، والطبعة الثانية ١٩٥٩

 ١٨٠ صفحة والثالث قواعد، ١٤٩ صفحة، والثاين مفردات، ٧٦٦نصوص، 
، وكتاب للترمجة العربية )١٩٧٠، والطبعة الثانية ١٩٦٤املطبعة الكاثوليكية (صفحة 

. ، والطبعة الثالثة بتنقيح ج١٩٦٥املطبعة الكاثوليكية (الفرنسية والفرنسية العربية 
، والصالة )١٩٧٠بريوت (، والفارس الصغري )١٩٧٤ ، واخلامسة١٩٦٩حجار 

 ).١٩٦١ - ١٩٦٠، يالقدس، والشرق األدىن املسيح(القرآن ) حسب(
  d،Alverny،marie -therese تريز دالفرين ماري

وخترجت من جامعيت . ٢٥/١/١٩٠٣ولدت يف بوين سري لينيون بتاريخ 
درسة العملية للدراسات  املدرسة الوطنية بشارت، وامل-والسوربون  ،ستراسبورج

 ).١٩٥٦(العليا، وحصلت على الدكتوراه 
وأستاذة يف مركز ) ٤٦ -١٩٢٨(وعينت أمينة املكتبة الوطنية يف باريس 

، وأستاذة أحباث يف املركز الوطين )٦٢ -١٩٤٧(دراسات حضارة العصر الوسيط 
 ، ومديرة مساعدة حملفوظات)١٩٦٧منذ (، ومديرة )٦٦-١٩٦٣(للبحث العلمي 

، وهي عضو يف مؤسسة نشر )١٩٥٤(التاريخ العقائدي واألديب يف العصر الوسيط 
، ومجعية )١٩٧٤(وفيفازيوم ) ١٩٦٨(، واملخطوطات )١٩٦٦(سكريبتوريوم  w
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 حرف الدال٥٠٤ 

الدراسات الالتينية والدولية، وجممع العصر الوسيط، ومجعية الفلسفة األمريكية، 
م جوقة الشرف، والصليب وجممع برشلونة، واتمع الربيطاين وهي حاملة وسا

  .ولقب دكتور شرف من جامعة أكسفورد
أحباث عن اآلراء اليت عكست الفلسفة والفنون من : احلكمة وبناا السبع: آثارها

، فهرس عام للمخطوطات الالتينية يف املكتبة الوطنية، يف ثالثة ١٢ إىل ٩القرن 
 اجلزء الثاين -ينية ، وفهرس املخطوطات املؤرخة بالالت)٦٨و٥٨و١٩٥٢(أجـزاء 

ن للقرآن يف العصر الوسيط التينيتا، وترمجتان )١٩٧٤(واجلزء الثالث ). ١٩٦٢(
، وحول ترمجات )١٩٤٨-١٩٤٧ -٢٣ -٢٢حمفوظات التاريخ العقائدى واألديب (

مرقص الطليطلي مترجم : ومبعاونة فايدا) ١٩٥٢، ٢٧(ابن سينا يف العصر الوسيط 
 ).١٩٥٢، ١٧و١٩٥١، ١٩األندلس (ابن تومرت 

حمفوظات التاريخ العقائدي واألديب (ابن سينا بالالتينية : وهلا
منوعات (، وعن ابن سينا بالالتينية )٧٢و٧٩و٧٨و٦٧و٦٦و٦٤و٦٣و٦٢و١٩٦١

الغرب  (١٢ إىل القرن ٩، ومعرفة اإلسالم يف الغرب من القرن )١٩٦٢ طه حسني
 نصوص غري منشورة :، وإلني دى ليل)١٩٦٥، ٢واإلسالم يف العصر الوسيط جـ

املؤمتر الدويل (، وترمجات ابن سينا )١٩٥٧، ٢٤مؤمتر املستشرقني الدويل (للكندي 
الكندي : ، ومبعاونة غريها)١٩٧٠اخلامس للمستعربني وعلماء اإلسالميات 

 ).١٩٧٥(الكندي : وهلا) ١٩٧٤حمفوظات التاريخ العقائدي للعصر الوسيط (
 .Dalman، G)١٩٤١ – ١٨٥٥. (داملان، ج
خصائص فلسطني، وفيه معلومات مستوفاة عن التقاليد وأساليب احلياة : آثاره

، وله يف نشرة اجلمعية األملانية )١٩٢٨جوترسلوه (بفلسطني يف ستة أجزاء 
، واللهجات العربية يف فلسطني )١٩٠٨(جغرافية البتراء : للدراسات الفلسطينية

، ودين )١٩٢٦ و١٩١٤(، وجغرافية فلسطني )١٩٢٣ و١٩١٤و١٩١٣(وسوريا 
سالالت : وله). ١٩١٢(خريطة اإلقليم العريب : ومبعاونة برونو). ١٩٣٩(البدو 

، ونشرة اجلمعية األملانية للدراسات ١٩٢٦الدراسات الشرقية هلوبت (فلسطني 
 ).١٩٢٦اآلداب الشرقية (، والدراسات العربية )١٩٣٢الفلسطينية 
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 ٥٠٥ حرف الدال

 Dam، N. van) ١٩٤٥املولود عام (دام، وان 
الشاهد (حزب البعث االشتراكي العريب : عدة دراسات عن سوريا منها: آثاره
، ومثالية )١٩٧١ ،٢٥ (١٩٦٦ - ١٩٥٨، والبعث السوري )١٩٦٩، ٢٣الدويل 

 - ٧صحيفة التاريخ  (١٩٧١ - ١٩٤٠حزب البعث، وحزب البعث السوري 
، )١٩٧٣، ١٤أوريان  (١٩٦٦ - ١٩٥٨، وحزب البعث السوري )١٩٧٢
 -شئون عربية  (١٩٦ - ١٩٥٨لبعث والصراع على السلطة يف سوريا وحزب ا

، والشاهد الدويل ١٩٧٣، ١٤أوربان (، واحتاد اجلمهوريات العربية )١٩٧٣بغداد 
 - ١٩٦١، ودور القطر واإلقليمية والقبلية يف السياسة السورية )١٩٧٣، ٢٧

 ).١٩٧٧أمستردام  (١٩٧٦
  Daneil of Morley )١١٩٠-١١٧٠شتهر بني ا(دانييل أوف مورىل 

فقصد . ومل يكن راضياً عن جامعات الغرب. درس يف أكسفورد وباريس
وكلف .  حبثاً عمن هم أكثر حكمة من فالسفة العامل على حد قوله، وأعداألندلس

، مث عاد إىل )١١٩٧(ة املدعو غالب ترمجة اسطي لبطليموس لأحد نصارى طليط
الطبيعة السفلية : وألف كتابا بعنوان. ت النفيسةإجنلترا مبجموعة كبرية من املصنفا

 . وآخر يف الفلسفة) ١٩٢٠وقد كتب سنجر حبثا عن املؤلف، إيزيس (والعلوية 
 .Darmesteter، J) ١٨٩٤-١٨٤٩(داو ميستري 

 .من أساتذة معهد فرنسا
، واألغاين العامية يف األفغان )١٨٨٥(املهدي منذ نشأة اإلسالم حىت اليوم : آثاره

-١٨٩٢(، وترجم إىل اإلجنليزية مث إىل الفرنسية كتاب زرادشت )٩٠-١٨٨٨(
الة اآلسيوية (، ورسالة مل تنشر البن املقفع َمْتَناً فارسيا وترمجة فرنسية )٩٣

-١٨٨٣( ، وله مباحث دينية وافرة عن الفرس وأعمال اجلمعية اآلسيوية)١٨٩٤
٩٤.( 

 .Doughty، C.R.M) ١٩٢٦ – ١٨٤٣(داويت، تشارلز 
 وعزم على نظم ،درس يف كمربيدج علم طبقات األرض مث فقه اللغات واآلثار

حيث تعلم العربية ) ١٨٧٤(وبلغ سوريا ) ١٨٧٠( مث شد رحاله إىل املشرق ،الشعر
w مث التحق بقافلة من احلجاج ،يف دمشق، وزار مصر وعرب سيناء إىل معان والبتراء
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 حرف الدال٥٠٦ 

 احلجر ومدائن صاحل وتيماء، إىل أواسط جزيرة العرب حىت وصل إىل) ١٨٧٦(
 ).١٨٧٨(ايل وخيرب، مث عاد إىل إجنلترا حوجتاوزها إىل 

 ].١٩٢٧ترمجة بقلم بانبجر، يف اإلسالم [
أسفار يف الصحراء : صنف كتاباً عن رحالته إىل جزيرة العرب بعنوان: آثاره

 العربية، تناولت فيه جغرافيتها وجيولوجيتها، وصور الكتابات اليت نسخها عن
، مث ١٨٨٨كمربيدج (آثارها، ومالحظات عن العرب وحيام وأخالقهم وعادام 

كما نشر شعراً ) ١٩٢١لورنس، لندن . أ.ظهرت طبعة جديدة كتب مقدمتها ت
 .كثرياً

 Diem، Wernerدامي، فرنر 
، ودرس فقه اللغات السامية يف جامعة ٢٥/١/١٩٤٤ولد يف باهيل بأملانيا بتاريخ 

، وعني يف املعهد )١٩٧٨(، وحصل على الدكتوراه )١٩٦٨ - ١٩٦٣(ميونيخ 
، ويف املعهد الشرقي الحتاد املستشرقني األملان، يف )٦٩ - ١٩٦٨(الشرقي مبيونيخ 

 لبنان لإلسهام يف الدراسات اخلاصة بفقه اللغة واللهجات يف مجهورية -بريوت 
 ١٩٧١(  ميونيخ، وأستاذاً مساعداً يف املعهد الشرقي جبامعة)٧١ - ١٩٧٠(اليمن 

 كرسي فقه اللغات الشرقية يف جامعة كولن، وعني مديراً يلمث استدعى لتو). ٧٦ -
 ).١٩٧٦منذ (ملعهد الدراسات الشرقية 

ويعىن باللغة العربية القدمية واللهجات قدميها وحديثها وضبط اإلمالء فيها 
ديثة واإلثيوبية القدمية،  السريانية واألرمنية احلاومقارنة العربية فيها باآلرامية وال سيم

 .كما يعىن بأدب العربية الفصحى منذ اجلاهلية حىت العصر احلديث
، وهلجة اليمن، يف ثالثة )١٩٦٨ميونيخ ( الشيباين وكتاب اجليم أليب عمر: آثاره
 ).١٩٧٤لغة القرآن : ، وأسهم يف كتاب)١٩٧٤شتوجتارت، فيسبادن (أجزاء 

، )١٩٧٠، ١٧٠الة الشرقية األملانية، (ية فعل يف اللغة العرب: ومن دراساته
، ١٩أوربيس، ( الفلسطينية - اللبنانية -وضمري املفرد املؤنث يف اللهجات السورية 

 و، وباب القاف من كتاب اجليم أليب عمر)١٩٧٠
جملة اإلسالم (، واملصطلحات العربية اإلسالمية )١٩٦٩، ٢٢األحباث ( الشيباين 

w، واملوصوف )١٩٧٣، ١٢٣الة الشرقية األملانية (نباط ، وكتابات لأل)١٩٧٣، ٥٠
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 ٥٠٧ حرف الدال

، واإلمالء )٧١ - ١٩٧٠، ٢٤ - ٢٣أوريانس (والصفة يف قواعد اللغة العربية 
، واالسم والفعل يف )١٩٧٦مؤمتر الدراسات العربية واإلسالمية، جوتنجن (العريب 

 روما -أوريانثاليا (يب ، واإلمالء العر)١٩٧٧الة الشرقية األملانية (اللغات السامية 
١٩٧٦.( 

 Drum، W.P) ١٩٢١ -١٨٧٠ (يدرام، األب ولتر، اليسوع
ولد يف حميط عسكري ببلدة أوزفيل يف والية كنتكي ألب قائد تنقل معه يف 

وانضم إىل الرهبنة وعلم يف جامعتها يف نيويورك . امليادين، وخترج يف جامعة بوسطن
لم العربية والعربية، فأصبح ما يعرفه من لتع) ٧ -١٩٠٦(، مث قصد بريوت )١٨٩٠(

، ليعلم يف )١٩٠٨( لغة، مث قدم مصر، وعاد إىل الواليات املتحدة ٢٧اللغات 
 .جامعاا فما لبث أن مرض فترك التعليم إىل االهتمام بشرح الكتب املرتلة

سلسلة دراسات يف الة اإلكلرييكية األمريكية، وكان من كبار حمرريها : آثاره
 ألقى أوىل حماضراته يف جممع الفنون والعلوم يف ١٩١٤ سنة يف، و)١٩٢٠ -١٩١٢(

بروكلن عن شاعرية التوراة، وأحلقها مبوضوع مسيح القرن العشرين، وكتب موسى 
 .اخلمسة اليت كانت سبب شهرته العاملية

 .Driver، G.R) ١٨٩٢املولود عام . (ر.درايفر، ج
 - ١٩٤٠(وبالبحرية ) ١٩ - ١٩١٥( والتحق باجليش ،خترج يف أكسفورد

وأمني ) ٢٩ -١٩١٩(وعني أستاذاً للدراسات القدمية يف ماجدلني بأكسفورد ) ٤٤
 يف جامعة أكسفورد ةوأستاذاً لفقه اللغات السامية املقارن) ٤٢ -١٩٢٣(مكتبـة 

ومشرفاً على املكتبة البودلية ) ١٩٣٨(وأستاذاً لفقه اللغات السامية ) ١٩٢٨(
 جامعة لوفان يفو) ١٩٢٥(أستاذاً زائراً يف جامعة شيكاغو و) ٥٣ - ١٩٣٤(
وعضو مجعية ) ٤٧ -١٩٣٢(ومعاون حمرر يف جملة الدراسات الالهوتية ). ١٩٥٠(

 .وغريها من اامع العلمية واألدبية) ١٩٤٧(حتقيق الكتاب املقدس 
سوريا وقواعد العربية العامية يف ) ١٩٣٥(رسائل الساللة البابلية األوىل : آثاره

القوانني : واستعان بالسري جون ميلزيف) ١٩٢٥(ونسطور ) ١٩٢٥(وفلسطني 
مسائل : وله). ٥٥ - ١٩٥٢(والقوانني البابلية، يف جملدين ) ١٩٣٥(اآلشورية 

wوالوثائق اآلرامية يف القرن ) ١٩٤٨(والكتابة السامية ) ١٩٣٦(النظام العربي اللفظي 
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 حرف الدال٥٠٨ 

  ).١٩٥٦( واألساطري اللقانيةواخلرافات ) ١٩٥٤(اخلامس قبل امليالد 
 خصائص اللهجة العربية السورية: ومن دراساته يف جملة اجلمعية امللكية اآلسيوية

ويف نشرة مدرسة الدراسات الشرقية ). ١٩٢٣(واشتقاق اسم الكرد ) ١٩٢٠(
 مث ،)١٩٢٣(ودراسات يف التاريخ الكردي ) ١٩٢٢(دين األكراد : واإلفريقية

 ١٩٢١جملة اجلمعية امللكية اآلسيوية (اً وتشتتاً يف العصور القدمية األكراد امساً وتارخي
ومشاكل األجرومية ) ١٩٢٣، ونشرة مدرسة الدراسات الشرقية واإلفريقية ٢٣و 

املؤمتر الدويل للدراسات (واللغات السامية ) ١٩٣٧الة الشرقية األملانية (السامية 
 ).١٩٦٩ والطبع ١٩٦٥السامية 
 - .Dermenghem، E درمنجم
 .مكتبة اجلزائر مدير
باريس (قصص من فاس، وقصص جديدة من فاس : مبعاونة حممد الفاسي: آثاره
حياة حممد، وهو خري ما صنفه مستشرق عن النيب، ويرجع إليه : ، وله)٢٨-١٩٢٦

 وقد نقله إىل العربية األستاذ ١٩٥٠، والطبعة الثانية ١٩٢٩باريس (علماء املسلمني 
، )١٩٥١باريس (، وأروع النصوص العربية )١٩٤٥(قصص القبيلة و) عادل زعيتر

باريس (، وحممد والسنة اإلسالمية )١٩٥٤باريس (وتكرمي أولياء اإلسالم يف املغرب 
تقاليد مشايل : ، ومن مباحثه)١٩٥٦اجلزائر (، وسرية األولياء املسلمني )١٩٥٥
القرن الثالث عشر وعامل واحلرايل صويف من ) ١٩٤٥، ٨٩الة اإلفريقية (إفريقيا 

، وأبو بكر شبلي )١٩٤٨، ٧حوليات معهد الدراسات الشرقية (وفيلسوف وشاعر 
، وذكريات األمري عبد )٥٠ -١٩٤٩، ٨املصدر السابق (شاعر متصوف بغدادي 

الة (، واجلمعيات السرية يف اجلزائر )١٩٤٩، ٩نشرة الدراسات العربية (القادر 
يتولوجية احلب اإلهلي بعد العهر يف فولكلور مشايل إفريقيا ، وم)١٩٥٣، ٩٧اإلفريقية 

قصة ملك اجلنون وبنته وابن : ، ومبعاونة حممد الفاسي)١٩٤٧، ٨٩الة اإلفريقية (
، وحول القيم الدائمة واحلالية يف )١٩٢٥، ٦٢جملة العامل اإلسالمي (السلطان 

الطاولة املستديرة (جلبل ، وأولياء ا)١٩٤٧اإلسالم والغرب، (احلضارة اإلسالمية 
-١٩٥٩جملة الدراسات اإلسالمية ( أهل الكهف :، ومبعاونة غريه)١٩٥٨، ١٢٦
١٩٦٢ .( w
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 ٥٠٩ حرف الدال

 .Drozdik، L) ١٩٣٠املولود عام.(دروزديك، ل
املعين بتطور لغة األدب العريب، وقد ترجم منه كتاب كليلة ودمنة، وأيام الطفولة 

 .إلبراهيم عبد احلليم
  .Dresch، J) ١٩٠٥ام املولود ع. (دريش، ج

 .مؤرخ وأستاذ اجلغرافيا العامة يف السوربون
: ، ويف حوليات اجلغرافيا)١٩٤١تور (تعليق على اخلرائط اجلغرافية : آثاره

 ويف الة ١٩٤٨(، وفالحو سوريا والشرق األدىن )١٩٤٨(حضارة الصحراء 
، مث )١٩٥١( األبيض املتوسط يف الشرق األدىن ، وأدغال البحر)١٩٤٨اآلسيوية 

: ، ويف احلولية اجلغرافية)١٩٥٣الة التارخيية (كتب حديثه عن الشرق األوسط 
 ).١٩٣٠، ٣٩(دغل موالي إدريس 

، وإعادة تنظيم امللكية الريفية يف اجلزائر )١٩٥٠، ٥٩(وتاريخ مستنقع جزائري 
، مث بعض )١٩٥٤، ٦٣(، وأشكال وحدود املناخ يف مشايل إفريقيا )١٩٥١، ٦٠(

، وأطلس )١٩٥٦، ٢١٥الة التارخيية، (مصنفات حديثة عن الشرق األوسط 
وكوخلوص أوزباكستان قرب طشقند ). ١٩٥٦، ٦٥احلولية اجلغرافية (للمغرب 

 الشرق األوسط -، واإلصالح الزراعي والتنمية )١٩٥٧، ٥٠كراسات تونس (
حلوليات نشرة ا(، وصحراء ثار )١٩٦٤، ٢٢دراسات يف التنمية، ج(اإلسالمي 

، ١-٣٥املرجع السابق (، ومسائل اجلغرافيا يف إسرائيل )١٩٦٥اجلغرافية الفرنسية 
١٩٦٧.( 
 Driault، E - دريو

 . بالشئون الشرقيةينمؤرخ ع
، ويف نشرة )١٩٢١باريس (١٩٢٠املسألة الشرقية منذ نشأا حىت عام : آثاره

 ).١٩٣٣(يون ، ومعهد نابل)١٩٢٧(حممد على يف السودان : املعهد املصري
اجلزء الثالث ملصر العثمانية، واحلملة الفرنسية، وحكم : ومبعاونة كومب، وبنفيل

 ).١٩٣٣القاهرة  (يحممد عل
 .Drioton، P.E) ١٩٦١-١٨٨٩(األب دريوتون 

wولد يف نانسي بفرنسا، وتلقى علومه يف اجلامعة الغريغورية بروما حيث نال  
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 حرف الدال٥١٠ 

حرز ليسانس العلوم الشرقية وأمتها يف املعهد الدكتوراه يف الفلسفة والالهوت، مث أ
 وانتدب أستاذاً لآلثار ،الكاثوليكي بباريس ويف مدرسة الدراسات العليا ويف اللوفر

يف املعهد الكاثوليكي فمساعد أمني متحف اللوفر، فأميناً عاماً، مث عني مديراً عاماً 
لى اختالف أنواعها فاشتهر يف تعمقه فيها ع) ٥٢-١٩٣٦(ملصلحة اآلثار املصرية 

وتعدد عصورها، وله عنها مصنفات بني كتب ودراسات ومقاالت تربو على املائة 
 . والعشرين مصنفاً، مث عني أستاذاً يف معهد فرنسا، وأحد أمناء متحف اللوفر

) ١٩٢٢باريس (سوتاس : املدخل إىل دراسة اهلريوغليفية مبساعدة: آثاره
وكتاب املدامود ) ١٩٢٥عهد الكاثوليكي بباريس جملة امل(وكتابات معبد املدامود 

مدفن روي، : وصنف مبساعدة اآلنسة بو) ١٩٢٧القاهرة (وكتاباته، ويف جزأين 
جملة (النحاتة املصرية : وله) ٣٢-١٩٢٨املعهد الفرنسي بالقاهرة (ومدفن بنهسي 

رسالة إىل جممع الكتابات (وحل لرموز النواويس املصرية ) ١٩٣٠الفن احلي 
الة اآلسيوية (وما تبقى من مصر القدمية يف تقاليدها احلديثة ) ١٩٣٢داب واآل

) ١٩٣٧جملة احملاضرات الفرنسية يف الشرق (ودراسة عن مارييت باشا ) ١٩٣٣
: ومبعاونة لوبر) ١٩٣٨باريس (مصر : شعوب شرق املتوسط: ومبعاونة فاندييه

والنحاتة القبطية ) ١٩٤٢القاهرة (واملسرح املصري ) ١٩٣٩القاهرة (سقارة 
 ). ١٩٤٢القاهرة (

  - .Drewes، A.Jج .أدريوس، 
 .أستاذ اللغات السامية يف جامعة ليدن، وأستاذ العربية يف جامعة أوترخت

، وكتابات إثيوبيا )١٩٥٦، ١٣املكتبة الشرقية (كتابات إثيوبية جديدة : آثاره
اجلزيرة ) جنوب(، وكتابات )١٩٦٩ليدن (، وإربانيوس )١٩٦٢ليدن (القدمية 
 ).٧٤ – ١٩٧٣يف فهرس دراسات اللغات السامية لناشره هوسربس ليدن (العربية 

 .Drewes، G.W.J)١٨٩٩املولود عام . (ج.و.دريوس، ج
خترج باللغات السامية من ليدن، وختصص يف الشئون اإلسالمية بإندونيسيا، 

غة جاوة يف ليدن، فأستاذاً ومسي أستاذاً للشريعة اإلسالمية يف باتافيا، مث أستاذاً لل
 .للشريعة اإلسالمية فيها ويف جاكرتا

w )١٩٣٠(، واحلج )١٩٢٥(نور الدين الرنريي : يف جملة اهلند اهلولندية: آثاره
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 ٥١١ حرف الدال

، والربدة للبوصريي )١٩٥٤(، وترمجة رونكيل )١٩٥١(ورباعي محزة الفنصوري 
والقصة ) ١٩٥٧دراسات (، وعرض تاريخ للدراسات الشرقية يف هولندا )١٩٥٥(

 ).١٩٦٠(العربية 
 .Dvorak،R) ١٩٢٠-١٨٦٠( .ر دفوراك،

فأسس الدراسات الشرقية  درس على كوشوت يف جامعة براغ، وخلفه بعد سنة،
 . وقد بدأ باللغة الصينية، وانتهى إىل اللغتني التركية والعربية،فيها

. اس احلمداينترجم الكثري من الشعر العريب، وصنف كتاباً يف ديوان أيب فر: آثاره
، مث )١٨٥٩ ليدن(ونشر باألملانية ما ورد من أخباره وشعره يف يتيمة الدهر للثعاليب 

 ).١٠،١٨٩٤ مؤمتر املستشرقني(أبو فراس وشعره 
 .Delafosse، M) ١٩٢٦-١٨٧٠.(دالفوس، م

أستاذ اللغات السودانية يف مدرسة اللغات الشرقية بباريس، وله عدة دراسات 
 . كبار املستشرقنيرصينة سلكته بني

حممود كعت، وذيله لبعض حفدته ن تاريخ الفنا: نشر مبعاونة محية هوداس: آثاره
عادات وأعياد املسلمني يف : ، ومن مباحثه يف جملة العامل اإلسالمي)١٩١٣باريس (

، وحال )١٩١٠(، ورجال الدين املسلمون يف غريب إفريقيا )١٩١٠(غريب السودان 
 عادات تارخيية وأسطورية يف غريب السودان:  إفريقيا الفرنسيةاإلسالم اليوم يف غريب

، )١٩٢١(، واجلمعيات اإلسالمية واملرابطة يف بلدان السنغال ونيجرييا )١٩١٣(
، وعمل اإلسالم يف غريب إفريقيا )١٩٢٢(واإلسالم واجلمعيات السرية يف إفريقيا 

صل أ، و)١٩٢٤ سهسبريي(، مث صالت املغرب بالسودان خالل العصور )١٩٢٤(
، والتجارة وافتداء األسري )١٩٢٦الة اآلسيوية ( أمساء النقود املتداولة يف السودان
 ).١٩٢٨ جملة تاريخ إفريقيا الفرنسية(يف املغرب يف القرن السابع عشر 

  .Della Vida، G. Levi) ١٩٦٧-١٨٨٦(دالفيدا، ليفي 
ة روما ومن كبار الباحثني يف أستاذ العربية واللغات السامية املقارنة يف جامع

تاريخ الدين اإلسالمي واملتضلعني من اللغة العربية، وقد ألقى يف حفل استقباله عضواً 
واحتفل . حبثاً صافياً عن ابن زمرك) ١٩٤٣(يف امع امللكي األسباين للتاريخ 

ة العلماء ببلوغه السبعني وصنفوا تكرمياً له كتاب الدراسات الشرقية، وهو جمموع w
w
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 حرف الدال٥١٢ 

 صفحة ٦٢٤، والثاين من ة صفح٥٠٨حبوث سامية وعربية يف جملدين األول من 
 ).١٩٥٦روما (

 جملة الدراسات الشرقية(حول كتاب فحولة الشعراء املنسوب لألصمعي : آثاره
 - ١٩١٤املرجع السابق  (يوخالفة على، وكتاب أنساب األشراف للبالذر) ٣
وحممد بن حبيب ) ٢٠ - ١٩١٩سابق املرجع ال(وطبقات الشعراء البن سالم ) ١٥

) ١٩٤٢صحيفة اجلمعية األمريكية الشرقية (ومن نسب إىل أمه من الشعراء 
واللغة واألدب ) ١٥ -١٩١٤، ٦جملة الدراسات الشرقية، (واآلرامية والسريانية 

 ١جملة األديان، (واإلسالم ) ٢٠-١٩١٩، ٨(والسامية ) ١٥-١٩١٤، ٦(السامي 
وتاريخ أديان ) ١٩٢٣(ثة عن الرسول وأصل اإلسالم ودراسة حدي) ٢٠ -١٩١٩

جملة الدراسات الشرقية (وفهد العمري ومعد يكرب ) ١٩٢٣(الشرق السامي 
وكتابات فينيقية ) ١٩٢٦، ٢إسالميكا، (وشعر اخلليفة يزيد األول ) ٢٥- ١٩٢٣

وكتاب نسب فحول اخليل ) ١٩٢٨روما (والتقومي اإلسالمي ) ١٩٢٧(يف طرابلس 
وحول ) ١٩٢٨ليدن (هلية واإلسالم هلشام بن الكليب وحمسن بن األعرايب يف اجلا

الثقافة، (وبالد العرب للورانس ) ١٩٢٩حوليات الدراسات الشرقية (رسالة اجلاحظ 
واألدب العريب ) ٣٢ - ١٩٣١جملة الدراسات الشرقية (ل أوموالس) ١٩٣٠، ٩
) ١٩٣٢(المي واألدب العريب اإلس) ٣٤، ٣٢، ١٩٣١، ١٣املرجع السابق (

وتاريخ األدب العريب ) ١٩٣٢ليدن (ومشروع طبع مجهرة األنساب البن الكليب 
 إىل ١٤٦٥خالفة غرناطة من : ويف جملة األندلس) ١٩٢٣جملة الدراسات الشرقية، (

مث غزو ) ١٩٣٤(وحكم غرناطة ) ١٩٣٣(، نقال عن عبد الباسط امللطي ١٤٦٦
معاوية :  ونشر مبعاونة أوجلا بنتو)١٩٣٥الشرقيات  (١٢٦٠تر لسوريا عام تال

فهرس : وله) ١٩٣٨(األول، من أنساب األشراف للبالذري، حتقيقا وترمجة 
الفاتيكان ( صفحة ٣٣٨املخطوطات العربية اإلسالمية يف املكتبة الفاتيكانية، يف 

ومبحث يف إنشاء أقدم فهرس للمخطوطات الشرقية يف املكتبة الفاتيكانية ) ١٩٣٥
وضوء ) ١٩٤٢العامل اإلسالمي ( واحلج إىل مكة والربتغاليون) ١٩٣٩الفاتيكان (

) ١٩٤٩، ١٤جملة األندلس، (جديد على األصل اإلسالمي للكوميديا اإلهلية 
wورسالة من برتا التوسكاين إىل اخلليفة ) ١٩٥٣(والقسطنطينية يف التقاليد اإلسالمية 
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 ٥١٣ حرف الدال

جملة (خيلة على لغة هرر والعربية الد) ١٩٥٤جملة التاريخ اإليطايل (املكتفي 
الرسول : عارف اإلسالمية عنوكتب يف دائرة امل) ١٩٥٦الدراسات الشرقية 

ويف دائرة املعارف . واخلوارج وعمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان واألمويني
راء تالعباسيني وبغداد وقرطاجنة وتاريخ مصر اإلسالمية وتدمر والب: اإليطالية عن

الدراسات الشرقية والشرق احلديث، والعلوم :  جمالتواشترك يف حترير. وغريها
خل وعاون يف ترمجة وحتقيق والتعليق على حوليات اإلسالم إوالعامل اإلسالمي والثقافة 

جملة الدراسات الشرقية (، وترجم لوفاة سانتيالنا ١٠، ٩، ٧لكايتاين يف األجزاء 
الشرق (نو وكارلونللي) ١٤٣٥، ١٥(وإغناطيوس جويدي ) ١٩٣١، ١٩٢٩، ١٢

وليفي ) ١٩٤٦، ٢١جملة الدراسات الشرقية (ودي ماتيو ) ١٩٣٨، ١٨احلديث، 
 . وغريهم) ١٩٥٦، ٣٦الشرق احلديث (بروفنسال 

  Delphin، G)١٩١٩املتوىف (دلفني، ج، 
خترج يف اللغات الشرقية من باريس، وانتدبته احلكومة الفرنسية مديرا ملدرسة 

 .وقد تويف يف اجلزائر. ة العربية بلغاا وهلجااوهران يف اجلزائر حيث درس اللغ
قصة ما جرى لعربيني من طالب العلم يف قرية العبيد قرب وهران : آثاره

وجامع اللطائف وكرت اخلرائف ). ١٨٩١(، ولتيسري العربية على الفرنسيني )١٨٨٧(
ية جمموعة رسائل خط: ونشر مبعاونة هوداس) ١٨٩١املطبعة الكاثوليكية ببريوت (

كتاب : ، وله عدة أحباث عن اإلسالم يف اجلزائر، منها)١٨٩١(بشروح ومعجم 
مقامات : ، ومبعاونة فوربيجة)١٨٩٧(العقيدة املشتمل على آراء الشيخ السنوسي 

تاريخ الباشوات العثمانيني يف : وله) ١٤-١٩١٣الة اآلسيوية (العوايل َمْتَناً وترمجة 
الة اآلسيوية (، َمْتَناً وترمجة وتعليقا ١٧٤٥ سنة إىل ١٥١٥اجلزائر من سنة 

٢٥-١٩٢٢.( 
 Dink - دنك

 .)١٧٩٨(نشر اإلملام مبعرفة ملوك احلبشة يف اإلسالم للمقريزي : آثاره
 Dunlop, Douglas Mortonدنلوب، دوجالس مورتون 

، وخترج بالدراسات م١٩٠٩ عام ولد يف بيزيل من أعمال رينفو شاير
wوبالدراسات ) ١٩٣٢-١٩٢٨ية واليونانية من جامعة أكسفورد الالتين(الكالسيكية 
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 حرف الدال٥١٤ 

روبسون، . ماكولني، وج. العربية والعربية من جامعة جالسجو بإشراف د
وبالعربية واالستشراق من جامعة بون، بإشراف ) ١٩٣٧ - ١٩٣٤(وستيفنسون 

وتنقل ) ١٩٣٩ - ١٩٣٧(بول كال وزكى وليدي توحان وعزيز سوريال عطية 
 ١٩٣٩(وعني مساعداً يف جامعة جالسجو ) ١٩٣٩ - ١٩٣٨(وسوريا بني تركيا 

وحماضراً يف اللغات السامية ) ١٩٤٨ - ١٩٤٧(وىف سانت أندروز ) ١٩٤٨ -
ويف التاريخ اإلسالمي جبامعة كمربيدج ) ١٩٥٠ - ١٩٤٨(جبامعة سانت أندروز 

 - ١٩٦٣(وأستاذاً زائراً للتاريخ يف جامعة كولومبيا بنيويورك ) ١٩٥٢ - ١٩٥٠(
 بتاريخ العرب والفلسفة العربية وأسبانيا املسلمة ين أكثر ما عينوقد ع) ١٩٧٧

 .وتاريخ اخلزر
فهرس املخطوطات اإلسالمية يف مكتبة جامعة سانت أندروز وتاريخ اخلزر : آثاره

وىف جملة اجلمعية امللكية ). ١٩٦٧، نيويورك ١٩٥٤نيوجرسي (اليهودي 
و ١٩٤٢(وذو النون يف طليطلة ) ١٩٤١(ن حبيش واب) ١٩٤٠(النيب : اآلسيويـة

وحفص بن البار ) ١٩٤٥(وتدبري املتوحد البن باجه ) ١٩٤٣ (يواخلوارزم) ٤٣
) ٤٦ - ١٩٤٣(املغول : وىف نشرة مدرسة الدراسات الشرقية واإلفريقية) ١٩٥٤(

) ٥١ و١٩٣٢العراق (الفارايب : وىف غريها). ١٩٥٢(وديوان منسوب إىل ابن باجه 
 - ١٩٤٧العامل الشرقي (وابن فضالن ) ١٩٤٥العامل اإلسالمي  (يعباس املرسوأبو 
صحيفة جالسجو (واخلزر ) ٥٢ - ١٩٤٨الفصول اليهودية (واللغة العربية ) ٥٢

وجوامع ) ٤٩ - ١٩٤٨الفصول اليهودية (واللغة العربية ) ٤٩ - ١٩٤٧الشرقية 
 .)٥٥ - ١٩٥٠زكى وليدي أرجمان (العلوم البن فرجون 

، ٣(والفارايب ) ١٩٥٥(متقدمو ابن باجه ومعاصروه :  الفصول اإلسالميةيفو
والفارايب ) ٥٧ -١٩٥٦، ٣(ومدخل إىل رسالة يف املنطق للفارايب ) ١٩٥٦

: وىف غريها) ١٩٥٧، ٤(واجلزر الربيطانية واملؤرخون العرب ) ١٩٥٧، ٤(وأرسطو 
) ١٩٥٧، ١٩ية نشرة مدرسة الدراسات الشرقية واإلفريق(ترمجة هنري وايلد 

وصوان احلكمة ) ١٩٥٦، ١١صحيفة تاريخ الطب (والطب العريب وإجنلترا 
، ٢٢مؤمتر املستشرقني (وابن باجه ) ١٩٥٧صحيفة اجلمعية اآلسيوية امللكية (

w، وصحيفة اجلمعية اآلسيوية ٢٤(ويوحنا بن البطريق ) ١٩٥٧، والطبع ١٩٥١
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 ٥١٥ حرف الدال

والعلوم العربية ) ١٩٥٧، ٨مية الدراسات اإلسال(واهلنداين ) ١٩٥٩امللكية 
اجلمعية الشرقية جبامعة جالسجو (وملوك الطوائف ) ١٩٥٧الصحيفة الباكستانية (

، ٨الدراسات العربية والرببرية (ولسان الدين بن اخلطيب ) ٥٨ - ١٩٥٧، ١٧
) ١٩٦٠ يالذكرى األلفية للمسعود(واملسعودى واملدينة الفاضلة للفارايب ) ١٩٥٨

مؤمتر (واملخطوطات العربية يف لشبونة ) ١٩٦١ربيدج كم(وفصول الفارايب 
وابن رشد ) ١٩٦٤، والطبع ١٩٦٢ قرطبة -الدراسات العربية واإلسالمية 

، ١٥أوريانس (ونقل العلوم اليونانية إىل العربية ) ١٩٦٢، ١الدراسات اإلسالمية (
مؤرخو الشرق األوسط لناشريه برنارد (ومالحظات على تاريخ اخللفاء ) ١٩٦٢

) ١٩٦٤الدراسات اإلسالمية (اب ذواحلارث بن سعيد الك) ١٩٦٢لويس، وهولت 
واحلضارة العربية حىت عام ) ١٩٦٥كراتشي (واألمويون والعلم العريب يف املغرب 

 معشر يبومذكرات يف النجوم منسوب إىل أ) ١٩٧١ نيويورك -لندن  (١٥٠٠
املأمون وملك اهلند والتبادل الدبلوماسي بني ) ١٩٧١ذكرى مينورسكي (البلخي 

والعالقات بني التبت واإلسالم ) ١٩٧١دراسات العصر الوسيط والشرق األوسط (
وخمطوط تيمور باشا ) ١٩٧٤، ١٠دراسات الشرق األوسط  (١٨٠١ - ١٧٩٨

 ).١٩٧٤أرابيكا ( أخالق ٢٩٠رقم 
 Doblen، E. Von) ١٩٣٩-١٨٧٧(دوبلن، فون 

 .مكتبتهاخترج يف جامعة أوبساله، وعني أميناً يف 
ليبزيج (نشر بعض كتاب هناية البهجة إلبراهيم الشبسترى النقشبندي : آثاره
 إىل ١٩١١، ووضع فهارس كتب شرقية نشرت يف بالد الشمال من )١٩٠٦
، ونبذة عن )٢٧-٢٦-١٩٢٥الة الشرقية  (١٩٢٥ إىل ١٩٢١ ومن ١٩١٢

  ).١٩٠٩العامل الشرقي، (الديانة الدرزية 
 .DUBLER، C) ١٩٦٩-١٩١٥(دوبلري، سيزار 

مدريد ( نشره بترمجة إسبانية وحواش -حتفة األريب : أبو حامد الغرناطي: آثاره
، واملصطلحات العربية )١٩٤١، ٦(الزراعة العربية : ، وله يف جملة األندلس)١٩٥٣

، وأمويو قرطبة )١٩٤٤، ٩(، واملسلمون يف القسطنطينية )١٩٤٢، ٧(يف اجلغرافيا 
، ١٤(، واإلدريسي )١٩٥١، ١٦(رقام العربية يف املواد الطبية ، واأل)١٩٤٦، ١١( w
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 حرف الدال٥١٦ 

، وابن )١٩٥٦، ١٠، والدراسات السامية ١٩٦٥، ٣٠ و١٩٥٣، ١٨، و١٩٤٩
الشرق األقصى يف نظر العرب قبل الغزو املغويل : ، ويف غريها)١٩٥٦، ٢١(البيطار 

، وكتاب وعجائب اهلند )١٩٥٤، ١تكرمي مياس باليكروسا  (١٣يف القرن 
، ونقل العلوم اليونانية إىل )١٩٦٠، ١٣(، واإلسالم )١٩٥٤الدراسات اآلسيوية (

، ١٩-١٨(، وقرطبة وطليطلة )١٩٦٣، ١٦(، واجلاهلية )١٩٦١، ١٤(العربية 
، )١٩٦٢، ١الدراسات الشرقية لليفي بروفنسال (، مث مسلمو إسبانيا )١٩٦٥

، وإسهام إسبانيا )١٩٥٧، ٧ الدراسات اإلسالمية(وإحياء التراث القدمي يف اإلسالم 
 ). ١٩٦٥متحف كتب وخمطوطات املؤلفني العرب (يف التعريف بالعامل العريب 

  .Doutte، Edدوتة، أد
 .من أساتذة جامعة اجلزائر

الة اآلسيوية (بعثة للتنقيب يف املغرب عن اآلثار اإلسالمية الربتغالية : آثاره
، )١٩٠٨شرة جلنة إفريقيا الفرنسية ن(، وعلى الساحل الغريب من املغرب )١٩٠٢

ذيل (، وأسباب سقوط أحد السالطني )١٩٠٩اجلزائر (والسحر والدين يف إفريقيا 
  القروية يف اجلزائرىنالسك: ، ومبعاونة برنار)١٩٠٩نشرة جلنة إفريقيا الفرنسية 

، وله مقاالت عن التقاليد الشعبية واللهجات العامية يف )١٩١٧حوليات اجلغرافيا (
 .مشايل إفريقيا

 Duda، Herbert Wilh )١٩٧٥ –١٩٠٠(دودا، هريبرت فيلهليم 
وعني معيداً يف جامعة ليبزيج . خترج يف جامعة براغ وفيينا، وليبزيج، وباريس

، وأستاذاً زائراً يف جامعة صوفيا )١٩٣٦(، وأستاذاً يف جامعة برسالو )١٩٣٢(
، ومديراً )١٩٤٣( يف جامعة فيينا ، وأستاذاً للتركية والفقه اإلسالمي)٤٣- ١٩٤١(

 .وعضو جمامع ومجعيات عدة) ١٩٤٦(للمعهد الشرقي يف جامعة فيينا 
احملفوظات (، وزخرفة املخطوطات يف إستانبول )١٩٢٩(أمحد هاشم : آثاره

، )١٩٣٥املصدر السابق  (والفتاوى، وعماد الدين الفقيه، )١٩٣١الشرقية 
، واحملفوظات )٥٢-١٩٤٨الشرقية لفيينا جملة الدراسات (والنصارى يف تركيا 

، واإلمرباطورية العثمانية يف )١٩٥٠نشرة املعهد الشرقي (العثمانية يف كوبنهاجن 
وثائق  (١٧١٧، وتركيا عام )٥٢ - ١٩٤٨جملة الدراسات الشرقية لفيينا (أوربا  w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 ٥١٧ حرف الدال

جملة  (١٩٤٧مارس / آثار٢٠، وترمجة هانس كوفلر، )١٩٥٢إسالمية غري منشورة 
جملة الدراسات (، والنصرانية والعثمانيون )١٩٥٢-١٩٤٨اسات الشرقية لفيينا الدر

، )١٩٤٩نشرة أكادميية القناصل (، والدراسات البلقانية )١٩٤٨، ٥١الشرقية لفيينا 
وسلسلة مباحث عن اللغة التركية وأدا وثقافتها، وتاريخ السلجوقيني البن بيىب، 

، )١٩٦٨ ،١١٨تقومي امع (نر بابنجر ، وترمجة فرانت)١٩٥٩(ترمجة أملانية 
، وناصر خسرو )١٩٦٩، ٦٢جملة الدراسات الشرقية لفيينا (وهريبرت يانسكي 

 ).١٩٧٠بستان (
 .Dodge، B) ١٨٨٨املولود عام (دودج، بايرد 

، وعني رئيساً للجامعة األمريكية )١٩١٣(خترج يف جامعيت برنستون، وكولومبيا 
شاراً يف هيئة األمم املتحدة لوكالة غوث ، ومست)٤٨ - ١٩٢٣(يف بريوت 

، مث حماضراً يف جامعة )٥٤ - ١٩٤٩(الالجئني، وأستاذاً زائراً جبامعة كولومبيا 
 ، ومستشاراً ثقافياً يف السفارة األمريكية يف القاهرة)٥٥ -١٩٥١(برنستون 

، وعضواً يف )١٩٦١(، وأستاذاً لألدب العريب يف جامعة برنستون )٥٩ - ١٩٥٦(
مع العلمي العريب بدمشقا. 

فهرس النشاط الثقايف يف العصور األربعة األوىل من اهلجرة اليت ذكرها : آثاره
، وتاريخ )١٩٦١نيويورك (، واألزهر )١٩٥٤، ٢٢٨الثقافة اإلسالمية (الفهرست 

حلقة الدراسات :  العامل اإلسالمييف، و)١٩٦٣نيويورك (التربية يف العامل العريب 
، والفاطميون )١٩٥٩، ٤٩(، واإلمساعيلية والفاطميون )١٩٥٨، ٤٨(اإلسالمية 
، والفاطميون )١٩٦٠، ٥٠(، ومسات الفلسفة الفاطمية )١٩٦٠، ٥٠(والشرع 

اإلسالم ( الدين يف الوطنية العربية ىنمع:  غريهايفو ،)١٩٦٠، ٥٠(ونظام املراتب 
ريكية يف بريوت يوبيل اجلامعة األم(، وصابئة حران )١٩٦٥والعالقات اخلارجية 

 )١٩٧٢دراسات العصر الوسيط يف الشرق األوسط (، واملانوية واملانشوانية )١٩٦٧
 .)١٩٧٢أمريكا والشرق األوسط (والتربية األمريكية وجهود البعثات 

 d'Orleans، P. Ign )١٦٣٨املتوىف عام (األب دورليان، إيسنياس 
  .فرنسي عاش يف بغداد وحلب ومصر وتويف يف قربص

wترمجة كتاب االقتداء باملسيح، ومؤلف ضخم عن األسرار، يف سبعة أجزاء : ارهآث
w
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 حرف الدال٥١٨ 

 . اجلزء األول منه عن سر املعموديةىمل يتم سو
 .Dorn،B) ١٨٨١– ١٨٠٥(دورن، ب 

ولد يف أملانيا حيث خترج باللغات الشرقية وعلمها يف ليبزيج، مث استدعاه القيصر 
مث يف جامعة بطرسربج، وواله ، )٣٦ - ١٨٢٩(للتدريس يف جامعة خاركوف 

ولكي حيسن القيام بوظيفته . اإلشراف على املكتبة اآلسيوية واملتحف اإلمرباطوري
 سنتني، مث أكسفورد اقصد هامبورج، وأقام فيها مثانية أشهر، مث لندن فقضى فيه

 . وكان يتقن العربية وبعض اللغات الشرقية،وباريس
، ووصف املخطوطات الشرقية اليت )٣٦ - ١٨٢٩(ترجم تاريخ األفغان : آثاره

: عثر عليها يف أوربا، وحقق كتاب التصريف للتوزي بشرح ابن جين، وله باألملانية
نشأة اإلسالم يف بالد فارس والذين ألفوا فيه أو درسوه، والقبائل يف آخر خالفة 

 .بغداد
 :هاتفمؤلشهر أو. ت والنقود العربية اليت خلفها التتر يف روسيااواأليقون

، )١٨٧٥بطرسربج (مث غارات قدماء الروس على طربستان . اإلسالم غري العرب
بطربسربج (وفهرست الكتب العربية والفارسية والتركية يف املتحف اآلسيوي 

، وتاريخ اخلزر والقوقاز والكرج، وفهرس املخطوطات الشرقية يف املكتبة )١٨٦٦
وصف : اونة هوتفالد، ومبع)١٨٥٢بطرسربج، أول (اإلمرباطورية العامة 

، وله من األحباث )١٨٥٤اجلزء األول قازان (املخطوطات الشرقية يف جامعة قازان 
ما يربو على مائة ومخسني عدا يف البلدان ااورة لروسيا وأثرها فيها، وهي 

 .موضوعات كانت روسيا وما زالت تعىن ا
  .Durigon،P.N )١٩٢٤املولود عام (األب دورجيون 
  .يترويت بالواليات املتحدةولد يف د
الد (، وهو دراسة تارخيية قانونية )األصغرين(تأسيس إرسالية األخوة : آثاره

 ).الرابع من السلسلة الرابعة
وىف إطار االستشراق الفرنسيسكاين معهد دراسات الكتاب املقدس الذي أنشئ 

الصينية يف هونج كونج، فأصدر ترمجة جديدة شاملة للكتاب املقدس باللغة 
املتوىف عام (ومن أملع علمائه مؤسسه األب جابرييلي الليجر ) ١٩٦١-١٩٤٦( w
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 ٥١٩ حرف الدال

، وقد باشر ترمجة الكتاب )١٩٥١(معهد يف طوكيو  ، وعلى غراره أنشئ)١٩٧٦
  .املقدس إىل اللغة اليابانية

 .Dozy، R.P.A)١٨٨٣ – ١٨٢٠. (ا. ب. دوزي، ر
الستشراق، وله بآل ولد يف ليدن من أسرة فرنسية عرف أكثرها حبب ا

وتعلم مبادئ العربية يف املرتل، مث واصل دراستها يف جامعة . سخولتنس صلة نسب
ليدن، وحبب إليه أستاذه فايرس التعمق يف غريبها لتفهم الشعر اجلاهلي، واتفق أن 

 وهو طالب -اقترحت اجلامعة على املسشرقني رسالة يف مالبس العرب فتطوع هلا 
 وأحرز اجلائزة، ودفعه فوزه ا إىل الكتابة يف الة -والعشرين مل يتجاوز الثانية 

اآلسيوية، فنشر تاريخ بين زيان ملوك تلمسان نقالً من املصادر العربية مع حواش له 
 بىن ولندية ورحل معها إىل أملانيا لقضاء ١٨٤٥ويف عام . وتعليقات عليه ذات قيمة

 عثر على اجلزء الثالث من كتاب شهر العسل، ولكنه قضاه يف مكتباا حيث
 فاستأذن يف محله إىل لندن، - وقد دونه الفهرس للمقري -الذخرية البن بسام 

 قصد إجنلترا فنسخ اجلزء الثاين من الذخرية، ١٨٤٦وتعرف بفاليشر، ويف عام 
 إدارة يلوملا عاد وو. وبعض املخطوطات العربية لنفسه من مكتبة أكسفورد

 مث عني أستاذاً للعربية يف جامعة ، الشرقية وضع فهرسني هلاخمطوطات مكتبة ليدن
وكتب عن ابن رشد . ، فجعل من كرسيه أكرب داعية هلا)٧٨ - ١٨٥٠(ليدن 

، وعن رحلة ابن بطوطة )١٨٥٣الة اآلسيوية (والرشدية يف الرد على رينان 
 عام ، وعلى إثر ثورة)١٨٦٠حوليات جوتنجني (لناشريها ديفرميريي وساجنينيت 

 . انتدب لتدريس التاريخ العام يف اجلامعة، فأسف عليه املستشرقون١٨٧٨
 يكتب بالالتينية - تضلعه من اللغات السامية  جانب إىل–وكان دوزي 

. رخيرت دوزي: والفرنسية واإلجنليزية واإلسبانية واألملانية واهلولندية ويوقع بالعربية
قاب وعضوية جمامع علمية وافرة وعده وقد لقي شهرة واسعة عادت عليه بأومسة وأل

أعالم املستشرقني أول فاتح للدراسات األندلسية، ووجدوا يف آثاره عنها مرجعاً 
لتارخيها وثقافتها وحضارا، جلته يف أحسن صورة على بعض هنات حققها من 

 .جاء بعده
سيوية الة اآل( زيان ملوك تلمسان نقالً عن املصادر العربية بينتاريخ : آثاره w
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 حرف الدال٥٢٠ 

، )١٨٤٥أمستردام ( صفحة ٤٤٦، ومعجم يف أمساء مالبس العرب يف )١٨٤٤
وشرح قصيدة ابن عبدون بقلم ابن بدرون مع حتقيق وفهرس باألمساء وعناوين 

، ومنتخبات منها )١٨٤٦ليدن (الكتب املذكورة فيها مرتبة على حروف املعجم 
اب العرب يف دولة ، وكالم كت)١٨٨٣(، وحتقيق بعض أقسام من متنها )١٨٤٧(
 يف ثالثة - وكان جمهوالً من قبل، وقد استعان فيه بالذخرية البن بسام - عباد بين

 ٢٦٠، ومالحظات على بعض املخطوطات العربية، يف )٦٣ - ١٨٤٧ليدن (أجزاء 
 ).٥١ - ١٨٤٧ليدن (صفحة 

، واملعجب يف تلخيص )١٨٥١ليدن (وفهرس املخطوطات الشرقية يف جامعة 
غرب لعبد الواحد املراكشي، وبآخره مقدمة باإلجنليزية تشتمل على ترمجة أخبار امل

، وقد نقله ٨١ - ١٨٤٧ليدن (املؤلف نشرته اللجنة اإلجنليزية للمطبوعات الشرقية 
بعض األمساء العربية : ، ويف الة اآلسيوية)١٨٩٣إىل الفرنسية فانيان، اجلزائر 

، ونشر ألول مرة البيان املغرب يف )١٨٤٨(، وأدب قشتالة وأمري األمراء )١٨٤٧(
عريب، يف جزأين،  أخبار املغرب البن عذارى املراكشي مع مقتطفات من تاريخ

ليدن (وصدره مبقدمة فرنسية، وذيله مبعجم، وحققه على خمطوط باألسكوريال 
درك عليه فانيان، يف جزأين اجلزائر ت وقد نقله إىل الفرنسية واس،)١٨٥١ – ١٨٤٨
 مث صححه ليفي بروفنسال، وكولني، ونشر ليفي بروفنسال اجلزء ،٤ - ١٩٠١

، وصنف كتاباً بعنوان تاريخ املسلمني يف )١٩٣٤، ليدن ١٩٣٢باريس (الثالث منه 
تناول األول :  صفحة١٤٦٠إسبانيا إىل فتح املرابطني هلا يف أربعة أجزاء، من 

لفاء، والرابع ملوك الطوائف احلروب األهلية، والثاين النصارى واملرتدين، والثالث اخل
، وأعاد ١٩٢٠، وقد ترمجه إىل اإلسبانية سانتياجو، مدريد، ٦١ - ١٨٤ليدن (

 فأصبح مرجعاً، ونقل عنه األستاذ كامل الكيالين ١٩٣٢طبعه ليفي بروفنسال، ليدن 
تاريخ إسبانيا ل، ونظرات يف تاريخ اإلسالم، وحبوث يف ا)يف كتابه ملوك الطوائف

، وفهرس املخطوطات )١٨٨١الطبعة الثالثة (العصر الوسيط، يف جزأين وآداا يف 
ونشر مبعاونة دجيا، وكريل، ) ١٨٥١ليدن (الشرقية يف امع اهلولندي بأمسترادم 

اجلزأين األولني من نفح الطيب للمقري مبقدمة فرنسية ضافية يف ترمجة : ورايت
w ).٦١ - ١٨٥٥ليدن ( صفحة ١٨٧٦املؤلف وقيمة كتابه، يف 
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 ٥٢١ حرف الدال

الة الشرقية (، ومملكة غرناطة )١٨٥٨(يف عهد كارلوس الثالث : وله إسبانيا
ليدن (، كتبه باهلولندية ١٨٦٣، وتاريخ اإلسالم من فجره حىت عام )١٨٦٢األملانية 
: ، ونشر مبعاونة دي خويه)١٨٧٩، وقد نقله إىل الفرنسية شوفني، ليدن ١٨٦٣

هة املشتاق لإلدريسي باالعتماد على خمطوط اجلزء اخلاص بإفريقيا واألندلس من نز
املكتبة األهلية يف باريس، َمْتَناً وترمجة فرنسية مع مقدمة وشروح وفهارس بعنوان 

تاريخ العرب : ، ومبعاونة مرقس يوسف موللر)١٨٦٦ليدن (صفة املغرب والسودان 
 البن األبار السياسي واألديب يف األندلس من مجلة تواريخ وال سيما من احللة السرياء

، وأمت معجم األلفاظ اإلسبانية والربتغالية من أصل عريب )٧٨ - ١٨٦٦ميونيخ (
 ).١٨٦٩ليدن (ألجنلمان 

الة الشرقية (وكتب حبثاً عن عريب بن سعيد الكاتب، وربيع بن سعيد األسقف 
 يف - اليت نشرها دي سالن -، ودرساً على مقدمة ابن خلدون )١٨٦٦األملانية 
، وكتب خطاباً إىل فاليشر عن الطبعة العربية )١٨٦٩الة اآلسيوية (صفحة مثانني 

ليدن ( بترمجة التينية ١٩٦١، ونشر تقومي قرطبة لعام )١٨٧١ليدن (لنفح الطيب 
 ١٧١٩، وذيالً للمعاجم العربية، وهو من خري املصنفات، يف جزأين، من )١٨٧٣

 ).١٩٢٧س  باري-، ليدن ٨١ - ١٨٧٧ليدن (صفحة، بالفرنسية 
، ونشر )١٨٨١ليدن (وأعاد نشر تاريخ املوحدين للمراكشي بعد حتقيقه وتنقيحه 

هذا عدا ما كتبه عن ) ١٨٨٣ليدن (تصويبات لنص البيان املغرب البن عذارى 
األمراء واملؤرخني واألدباء وأصل الكلمات العربية واأللفاظ الدخيلة عليها، وغريهم 

 .وغريها
  Dossin،G.)١٨٩٦املولود عام.(دوسني،ج

أستاذ يف جامعيت لييج، وبروكسل، ومتخصص باألكادية واللغات السامية، وقد 
البدو يف نصوص املعرة : شارك ىف حفريات املعرة، ويف نشر املباحث عنها منها

، وحتية إىل ليفي دالفيدا )١٩٥٩اتمع البدوي القدمي لفرانشيسكو جابرييلي (
 .إخل)... ١٩٦٨ امللكي نشرة امع اللغوي البلجيكي(

  Duchesne. -Guillemin،J) ١٩١١عام املولود( جييمن-دوشني
wمتخصص بالدراسات اإليرانية، وأستاذ يف جامعة لييج، وله مباحث يف أمساء 
w
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 حرف الدال٥٢٢ 

الوحدة والتنوع يف احلضارة (األعالم اإليرانية، وىف دين زاردشت، وعن اإلسالم 
 .إخل)... ١٩٦٣منوعات هنري ماسه(، واإلسالم واملازدوية )١٩٥٥اإلسالمية 

  Duval، P.R )١٩١١-١٨٣٩(األب دوفال 
  .أستاذ السريانية يف معهد فرنسا

، واملعجم السرياين العريب لرب لول )١٨٩٢باريس (تاريخ مدينـة الرها : آثاره
 ).، مث تكرر طبعه١٩٠٧-١٩٠٠(، والنفيس يف اآلداب السريانية )١٨٩٤(

، وكتابات سريانية يف فارس )١٨٧٩(هلجة معلوال : وله يف الة اآلسيوية
، وفقه اللغتني السريانية والعربية )١٨٩٠(وحول كلمتني نبطتني  ،)١٨٨٤(
-١٨٩٩(، وتاريخ ميخائيل السوري )١٨٩٧ (ين، وحول الشعر السريا)١٨٩٣(

، والنصرانية يف فارس )١٩٠١(، ووصية القديس إفرام )١٩٠٥-١٩٠٤ - ١٩٠٢
 ).١٩٠٥( نينيعلى عهد الساسا
 Ducati، Angelo - دوكايت، أجنيلو

وبربر ) ١٩٣٢(وتاريخ قبائل املغرب ) ١٩٣٢(احلرام يف الشرع اإلسالمي : آثاره
والعرب ) ١٩٣٣(والعرب يف أفريقية البحر األبيض املتوسط ) ١٩٣٢(املغرب 

 ).١٩٣٣(والرببر يف ليبيا 
 Ducati، Bruno - دوكايت، برونو

والتشريع اإلسالمي ) ١٩٢٦بولونيا ( صفحة ٢٢٦سالمي، يف القانون اإل: آثاره
والضمان يف القانون اإلسالمي ) ١٩٢٧، ٣٨احلق القانوين، (والتنبيه الشريازي 

 صفحة، ٦٤٤وحماضرات عن النظم اإلسالمية، اجلزء األول يف ) ١٩٢٧روما (
) ١٩٢٩فلورنسا (وسرية الرسول ) ٢٩ - ١٩٢٨روما ( صفحة ٤٨٦والثاين 
وكتاب ) ١٩٢٩روما (واملذهب املالكي ) ١٩٢٩روما (معيات اإلسالمية واجل

روما طبع (وأوائل القضاة املسلمني ) روما طبع حجري(لدراسة الشرع اإلسالمي 
ومبادئ قواعد العربية ) ١٩٣٣بولونيا (وقواعد العربية املتكلمة يف طرابلس ) حجري

واإلسالم، يف ) ١٩٣٤(وفارس ) ١٩٣٤(وملكة سبأ ) ١٩٣٣روما (الفصحى 
 ).روما( صفحة ١٦٨

Ducruet،P.J. w) ١٩٢٢املولود عام (األب دوكريه 
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 ٥٢٣ حرف الدال

 ).١٩٤٢(انضم إىل الرهبانية 
الدراسات االقتصادية الدولية (رءوس األموال األوربية يف الشرق األدىن : آثاره
، وإحصاءات وتوقعات للمجتمعات يف اجلمهورية العربية املتحدة )١٩٦٤باريس 

، والتخطيط االقتصادي يف )١٩٦٧دىن، الدراسات االقتصادية، بريوت الشرق األ(
اجلمهورية العربية املتحدة، مث القطاع العام والتخطيط االقتصادي يف اجلمهورية 

 ).١٩٦٩املرجع نفسه (العربية املتحدة 
  - .Dole، N.Hهـ.دول، ن
انية واإليطالية ترمجات رباعيات عمر اخليام باإلجنليزية والفرنسية واألمل: آثاره

 ).١٩٢٦الطبعة الرابعة، لندن ( صفحة ٦٥٥والدامنركية، يف 
  .Dolinina،A دولينينا، أنا

، وتولت أعمال مدير القسم العريب يف )١٩٤٩(خترجت يف جامعة ليننجراد 
 .مكتبتها الشرقية

، )١٩٥٣(األدب الروسي يف القرن التاسع عشر يف البلدان العربية : آثارها
، وأول جمموعة )١٩٥٤حوليات جامعة ليننجراد ( األدب العريب وجوجول يف

 ، ومذكرات صياد لتورجنيف باللغة العربية )١٩٥٥(ملؤلفات جوجول بالعربية 
 ، وشولوخوف يف سوريا ولبنان )١٩٥٥(، وجوركي يف اللغة العربية )١٩٥٥(
، )١٩٥٨ - ١٩٥٦موسكو (،وترمجة قصص حممد تيمور إىل الروسية )١٩٥٦(
التقومي الشرقي (، وتوفيق احلكيم )١٩٥٦موسكو (قدمة موعة النثر العريب وم

، وعبد بطرس )١٩٥٧موسكو (، وترمجة األدب الروسي يف بلدان العرب )١٩٥٧
، وترمجة مؤلفات بوشكني )١٩٥٨(األكرب والفالحة الشابة لبوشكني باللغة العربية 

عية يف األدب العريب احلديث ، وما قبل تاريخ الواق)١٩٥٨موسكو (إىل العربية 
، وروايات فرح أنطون )١٩٦٩(، وروايات جرجي زيدان )١٩٥٩الشرق اجلديد (
، )١٩٧٣(، والشعر العريب ولينني )١٩٧٣(، وتولستوي يف األدب العريب )١٩٧١(

 ).١٩٧٤(وحول القصة يف األدب العريب 
  Domingues Jose D. - Garciaدومنجس خوسه جارثيا

w على لوبس، وخترج ا على فيجانيه من معهد اللغات اإلفريقية تعلم العربية
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 حرف الدال٥٢٤ 

 .والشرقية، وانتدبه املعهد العايل للثقافة للقيام بأحباث يف التاريخ الربتغايل العريب
ىف جمموعة مثانية قرون (، ولشبونة املسلمة )١٩٤٥(التاريخ الربتغايل العريب : آثاره

، واألسس )افية وسياسية واقتصادية وسياحيةدراسة تارخيية وثق(، ومصر )من التاريخ
التارخيية لصالت الربتغال باملغرب، وأثر الوطنية الربتغالية العربية يف قيام الربتغال 

 .وغريها من الدراسات) ١٩٥٦ملرية أرسالة إىل املؤمتر الربتغايل اإلسباىن يف (
  D.D Gonzalez )١١٨١املتوىف (دومنجو جونثالث 
ة، وهو ويوحنا بن داود اإلسباين أشهر النقلة مبكتب املترمجني نائب أسقف شقوبي

يف طليطة، فكان يوحنا ميلي النص العريب باألسبانية العامية ويصوغه جونثالث 
النفس، والطبيعة، وما وراء الطبيعة، : وقد نقال عن ابن سينا. بالالتينية الفصحى

:  وعن الفارايب، جملدا٢٨وكتاب الشفاء يف ) ١٥٦٨باريس (وأقساما من الشفاء 
إحصاء العلوم، وعن الغزايل مقاصد الفالسفة، وعن ابن جبريول ينبوع احلياة 

، ونقال عن فلسفة الكندي )٩٥-١٨٩٢، وقد نشره باوماكر يف مونستر ١١٥٠(
، وعن قسطا بن لوقا، وما شاء اهللا، والبلخي وأيب حفص )١٤٨٩أوجسربج (

والبتاين، ) ١٥٦٤لورمربج (واخلياط ) ١٥٠٣قية البند(الطربي، وابنه أيب بكر حممد 
ومل يقف جونثالث عند . وثابت بن قرة، ومسلمة اريطي، وابن أيب الرجال

 .  بل صنف عدة كتب،الترمجة
 Domingo Del Pino Guiterrez دومنجو دل بينو جوترييث

، وحصل على اإلجازة يف ١٩/٧/١٩٣٨ برشلونة بتاريخ -ولد يف مارتوريل 
الجتماع والصحافة ويف األدب العريب قدميه ومعاصره من جامعة الهافانا بكوبا علم ا

، وعمل مدرساً مبدرسة الصحافة ومعاوناً موعة إفريقيا )١٩٦٥ - ١٩٦٣(
وهو اآلن رئيس للقسم الدويل يف اجلريدة . والشرق األوسط يف جامعة الهافانا كوبا

 ".تونا"ة جملة ، ومستشار لس إدار"١٦ –دياريو "اليومية 
حملمود درويش، والناصرية ) دائرة الطباشري(التشتت الفلسطيين، وترمجة : آثاره

 ).خمتصر تقرير(، والصراع العريب اإلسرائيلي )موجز(
 Donadoni، F. sergioدونادوين، سرجيو 

w، وختصص باآلثار املصرية فعد من كبار ١٣/١٠/١٩١٤ولد يف بالرمو، بتاريخ 
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 ٥٢٥ حرف الدال

ويف جامعة روما ) ١٩٤٨منذ (أستاذاً هلا يف جامعيت ميالنو، وبيزا علمائها، وعني 
وتوىل إدارة ) ١٩٦٤ - ١٩٥٥(وأسهم يف محلة إنقاذ آثار النوبة ) ١٩٦٠منذ (

البعثة األثرية يف مصر، والبعثة األثرية جلامعة روما إىل السودان اليت قامت بعدة 
 .حفريات يف مصر والسودان

ودين ) ١٩٥٥تورينو (والفن املصري ) ١٩٤٠مسينا (احلضارة املصرية : آثاره
) ١٩٥٧ميالنو (وتاريخ األدب املصري القدمي ) ١٩٥٥ميالنو (مصر القدمية 

) ١٩٦٣ميالنو (وقواعد اللغة املصرية ) ١٩٧٠تورينو (ونصوص دينية مصرية 
 ).١٩٦٩ميالنو (واملتحف املصري بالقاهرة 

 قدمية، وكلها مدروس مؤلف هذا خال عدة دراسات وتقارير ونسخ كتابات
 . أكمل وجهىمنسق عل

 .Donaldson، D.M- م. د: دونالدسون 
 العامل يفو) ، وقد نقل إىل العربية يف العراق١٩٣٣لندن (عقيدة الشيعة : آثاره
وعقيدة ) ١٩٢٩(وسلمان الفارسي ) ١٩٢١ و١٩١٨(حممد والغزايل : اإلسالمي

والزواج ) ٣٢( )١٩٣٤(رسي احلديث والقانون الفا) ١٩٣١(الشيعة يف اإلمامة 
وقصيدة ) ١٩٣٩(وصفات الفلك ) ١٩٣٨(والكامل ) ١٩٣٦(العريف يف اإلسالم 

) ١٩٤٣(والتوبة يف اإلسالم ) ١٩٤٠(ومطالب الطبقة الدنيا ) ١٩٣٩(صوفية 
زيارة ابن :  غريهايفو) ١٩٤٨(واإلسالم يف اهلند ) ١٩٤٦(واحلكم يف اإلسالم 

وفصل عن املسيح يف ) ١٩٣٠جلمعية األمريكية الشرقية، صحيفة ا(جبري املدينة 
الفن اإلسالمي، (واحملراب يف حرم مشهد ) ١٩٣٣تكرمي ماكدونالد، (اليعقويب 
 ).١٩٤٥الثقافة اإلسالمية، (واإلسطرالب ) ١٩٣٥

 Donzel، E.J. van - دونزل، وان
 .مدير املعهد اهلولندي لفقه ولغات الشرق األدىن

، والرسائل )١٩٦٩ليدن ( عن املسيحية إثيويب وهو دفاع -ان باب اإلمي: آثاره
 .إخل) ١٩٧٤، ٣١املكتبة الشرقية (اإلثيوبية جلوب لودولف 

 .D' Ohson، A.G.M) ١٨٥١-١٧٧٩. (م. ج. دوهسون، أ
wابن األول خترج يف جامعة أوبساله، وعني كاتباً يف السفارة السويدية بباريس، مث 
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 حرف الدال٥٢٦ 

  .ة بربلني وغريهاوزيراً يف السفارة السويدي
، )١٨٢٠باريس (نشر اجلزء الثالث من كتاب أبيه يف السلطنة العثمانية : آثاره

-١٨٣٤الهاي (وصف كتاباً يف تاريخ املغول، منذ جنكيز خان يف أربعة أجزاء 
  ).١٨٥٢وأمستردام ٣٥

 D'Ohson، J.M) ١٨٠٧-١٧٤٠. (م.دوهسون، ج
 . ترمجان السفارة السويدية يف اآلستانة

 - أهداه إىل ملك السويد -السلطنة العثمانية يف ثالثة أجزاء بالفرنسية : ثارهآ
 ).١٨٢٠باريس (ونشر الثالث ابنه ) ١٧٩٠-١٧٨٧باريس (ين أنشر منه جز
 .Duhem، P) ١٩١٦-١٨٦١(-دوهيم، ب

 ].١٩٣٧ فهرست آثاره يف أركيون.[ عضو جممع العلوم يف باريس
، ودراسات حول )٦-١٩٠٥باريس (ن تطور موازنة القوى يف جزأي: آثاره

، و النظرية الطبيعية من )١٥ -١٩٠٥(ليوناردو دي فنشي يف ثالثة أجزاء 
، ونظام العامل من أفالطون إىل كوبرنيك، يف )١٩٠٩(أفالطــون إىل غاليلي 

 .وقد تناول فيها مجيعا معارف العرب) ١٧-١٩١٣(مخسة أجزاء 
  .Douin، G)١٩٤٤-١٨٨٤(دوين، ج 

 ].١٩٤٦، ٢٧ه بقلم يف جملة قطاوي يف جملة املعهد املصري ترمجت[
  ، وعربة حممد بك)٧،١٩٢٥( ألفي بك لندن: د املصريهيف نشرة املع: آثاره

 ، وعودة بونابرت من مصر إىل فرنسا )١٩٤٠، ٢٢(، وحاكم مصوع )١٩٢٦، ٨(
 ).٢١،١٩٣٠مصر املعاصرة (، وقناة السويس )١٩٤١، ٢٣(

  .Doeihi، Et )١٧٠٤ - ١٦٣٠(الدويهي، اسطفان 
نشره (بطريرك ومؤرخ صنف سبعة عشر مصنفاً منها تاريخ الطائفة املارونية 

نشره (وتاريخ األزمنة من ظهور اإلسالم حىت أيامه ) ١٨٩٠رشيد الشرتوين، بريوت 
 .)١٩٥٠األب توتل اليسوعي ابتداء من احلروب الصليبية، املشرق بريوت 

 .De Epalza، P.M )١٩٣٨ملولود عام ا(األب دي إبالثا اليسوعي 
، وحصل على شهاداته من ١٨/٢/١٩٣٨ولد يف بو من أعمال فرنسا بتاريخ 

: ١٩٦٧اللغات السامية و: ١٩٦٥الفلسفة و : ١٩٦٣: جامعة برشلونة يف أعوام w
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 ٥٢٧ حرف الدال

 .من جامعة ليون) الالهوت(أصول الدين : ١٩٧٣الدكتوراه و 
 األريب يف الرد على أهل الصليب لعبد حتفة: وعنوان رسالته يف إجازة األستاذية

ترمجة ذاتية .. حتفة األريب إخل: ويف رسالة الدكتوراه. اهللا الترمجان، النص النقدي
، وقد حققه على خمطوطات األسكوريال، وأنقرة، ومصر، ١٩٦٧للكاتب نفسه 
 ).١٩٧١روما (ومشايل إفريقيا 

 - اجلزائر - تونس -ليون  - نةبرشلو: وعني أستاذاً يف كليات اآلداب التالية
 . مدريد، مث يف كليات الالهوت بربشلونة ومدريد-وهران 

وهو اآلن أستاذ يف قسم اللغة العربية بكلية اآلداب مبدريد، ويف قسم اجلغرافيا 
 . مدريد، ويف القسم األساسي بكلية الالهوت-والتاريخ جبامعة كومبلوتنس

برشلونة  (- انسيلموتورميدا -لترمجان بيانات جديدة يف سرية عبد اهللا ا: آثاره
جملة معهد اآلداب العربية يف (، ومؤلف حتفة األريب لعبد اهللا الترمجان )١٩٦٥
، وأشعار من )١٩٦٣األندلس (وكاتب إسباين حمتمل إلجنيل برنابا ) ١٩٦٥تونس 
 إىل ١٩٦٠، واملصنفات العربية اإلسالمية يف إسبانيا من )١٩٦٥مدريد  (يننزار قبا
، وحول تاريخ اجلدل املوجه )١٩٦٦نشرة مجعية املستشرقني اإلسبان  (١٩٦٤

، وبعض األفكار الالهوتية )١٩٧١ ليدن -أرابيكا (للمسيحية يف الغرب اإلسالمي 
صداقة : ، وأسني باالثيوس، ولويس ماسينيون)١٩٦٩(ألسني باالثيوس عن اإلسالم 

ومغاربة وأندلسيون يف تونس ) ١٩٧٠باريس (طويلة القترابني خمتلفني من اإلسالم 
، وإسبانيا وتارخيها من خالل نصوص )١٩٦٩األندلس (من القرن السابع عشر 

، وجتميع لدراسات عن املغاربة )١٩٧٢مدريد : املنارة(الدراسة املتوسطة يف سوريا 
للحوار بني (، واإلسالم واملسيحية والزندقة )١٩٧٣مدريد (األندلسيني يف تونس 

الة (مقاتل عريب يف الكامبيادور : ، والسيد ليون األسد)١٩٧٣ونس  ت-األديان 
 ). فيالدلفيا-اإلسبانية 

 .Brissac، P. de C )١٩٦٣-١٩٠٥( بريساك يد
، )١٩٤٦ ،٣٣هسبرييس  (١٦٤١-١٦٣٦روبري بالك واملوقعة الرببرية : آثاره

 ).١٩٥٠ ،٣٧هسبرييس  (١٦٨٠-١٦٧٠ووثائق غري منشورة عن املغرب 
Beylié، Eug. De  w )١٩١٠ -١٨٤٩(اء دي بليه اللو
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 حرف الدال٥٢٨ 

رحالة طوف يف الشرق لدرس فن املعمار، مث غرق يف هنر ميكونغ من الصني، 
وإليه يعود أفضل تعريف عن أصول األبنية اإلسالمية يف املغرب واألندلس وقلعة بين 
محاد اليت كانت مدينة قاعدة للعرب والرببر يف القرن احلادي عشر، ومازالت 

 وقد أثبت - آثار قصر للخلفاء العباسيني ىرائبها يف اجلزائر وسامراء أوسر من رأخ
 .بعده فيوللـه أنه كان قصر املعتصم هارون الرشيد

الة (للعباسيني يف القرن التاسع  زل البيزنطي واهلندسة املعماريةـوله كتاب املن
وعاصمة ) ١٩٠٨( محاد تنقيبات عن قلعة بين: ويف الة اآلسيوية) ١٩٠٧األثرية 

  ).١٩٠٨(الرببر يف القرن احلادي عشر 
  .Beaurecueil P.S.L de )١٩١٧املولود عام (األب دي بوركاى

، ونال الدكتوراه يف الالهوت برسالة )١٩٣٥(ولد يف باريس، وانضم إىل الرهبانية 
 من عن اإلنسان صورة اهللا وفقاً ملذهب القديس توما األكويين، وليسانس اآلداب

 وعني عضواً يف املعهد الدومينيكي للدراسات الشرقية بالقاهرة منذ ،السوربون
، )١٩٤٦( وملحقاً غري متفرغ يف املعهد الفرنسي لآلثار الشرقية بالقاهرة ،١٩٤٦

 . وكلف بعثة علمية يف أفغانستان
شرح منازل : يف منشورات املعهد الفرنسي لآلثار الشرقية بالقاهرة: آثاره
، وشرح منازل )١٩٥٣(ن حملمود الفركاوي القادري َمْتَناً وترمجة وتعليقاً السائري

، وإهلي نامة )١٩٥٤(السائرين لعبد املعطي اللخمي اإلسكندري َمْتَناً وترمجة وتعليقاً 
 يف، ويف غريها ترمجة مثلني لصو)١٩٤٨(حتقيقاً وترمجة : خلواجة عبد اهللا األنصاري

، وترمجة الكتاب )١٩٤٨ يراسات النادي التوماوك(، جالل الدين الرومى يفارس
، ونشر )١٩٤٨املصدر السابق (حتقيقاً وترمجة :  نامة خلواجة عبد اهللا األنصاريإهلي

منشورات  (األنصارياملسودة الفارسية األوىل من كتاب منازل السائرين لعبد اهللا 
 ) ٢،١٩٥٤املعهد الفرنسي لآلثار الشرقية بالقاهرة، منوعات إسالمية، 

منوعات ماسينيون  (،ورسالة يف علل املقامات لعبد اهللا األنصاري َمْتَناً وترمجة
١٩٥٦ .( 

اإلنسان صورة اهللا، : وله من الدراسات يف االت العلمية واملصنفات املشتركة
) ١٩٥٣و ١٩٥٢، ٩و٨دراسات ومباحث، أوتاوه، ( رسالته يف الدكتوراه يوه w
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 ٥٢٩ حرف الدال

نشرة املعهد الفرنسي لآلثار الشرقية بالقاهرة (ين والغزايل والقديس توما األكوي
، مث أعاد نشرها وأمتها مبعاونة األب قنوايت يف منوعات املعهد الدومينيكي )١٩٤٧

كراسات النادي (، ونصائح الشيخ زين الدين )١٩٥٦(للدراسات الشرقية بالقاهرة 
ره من ، وخط السري الروحي لدى عبد اهللا األنصاري ومصاد)١٩٥٢التوماوي 

، والفقر واحلياة الروحية )١،١٩٥٤منوعات املعهد الدومينيكي، (الكتاب املقدس 
، )٥٤-١٩٥٣ باريس - القاهرة -حماضرات دار السالم (لدى عبد اهللا األنصاري 

منوعات املعهد الدومينيكي (ومقام القريب يف احلياة الروحية لدى عبد اهللا األنصاري 
١٩٥٥، ٢ .( 

جملة معهد املخطوطات ( صفحة ٣٠ة يف أفغانستان، يف واملخطوطات العربي
مث نشرها بالفرنسية مضيفاً إليها املخطوطات التركية والفارسية ، )١٩٥٦، ٢العربية، 

، )١٩٥٦، ٣منوعات املعهد الدومينيكي، (واألردية بعنوان خمطوطات أفغانستان 
عرفان بكابول جملة ال( يف كابول وهراة األنصاريوحماضرة عن خواجة عبد اهللا 

وزين الدين وشرحه ملنازل السائرين، رسالة ) ، مث على حده يف ثالثني صفحة١٩٥٧
، وتفسري ركن الدين الشريازي للمنازل ١٩٥٤إىل مؤمتر املستشرقني بإستانبول 

، والتعريف بالشروح املغفلة للمنازل )١٩٤٥، ١منوعات املعهد الدومينيكي، (
املصدر (فات طبعة شرح املنازل عبد املعطي وما ) ١٩٥٥، ٢املصدر السابق، (

دائرة (، واألنصاري )املصدر السابق(، ويسوع يف نظر كاتب فارسي معاصر )السابق
منوعات إسالمية، للمعهد (، وأنصاريات )املعارف اإلسالمية يف طبعتها اجلديدة

 اجلزء األول األنصاري، وترمجة خواجة عبد اهللا )١٩٥٧، القاهرة ٣الفرنسي، 
، هذا خال )١٩٥٧، ٤منوعات املعهد الدومينيكي، (لولد، واملراهق، والطالب ا

 .مقاالته عن الفلسفة والدين
 de Beauvais،P.J) ١٦٣٨املتوىف عام .(األب دي بوفه،ج

فرنسي تنقل بني حلب وبغداد، وجاهد يف سبيل وحدة النساطرة مع روما،وقد 
  .بأتقن العربية والتركية والفارسية وتويف يف حل

التعليم املسيحي، للكردينال ريشيلو بناء على طلب املؤلف : نقل إىل العربية: آثاره
w ).١٦٤٨باريس (الذي طبعه له على نفقته 
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 حرف الدال٥٣٠ 

 Boer، T.J. de)١٩٤٢ – ١٨٦٦. (ج. دي بوير، ت
 .من أساتذة الفلسفة يف جامعة أمستردام

ية إلحصاء العلوم ، والترمجة الالتين)١٨٩٤ستراسبورج (الغزايل وابن رشد : آثاره
الدراسات الشرقية لنولدكه، (، ودراسة عن الكندي )١٩٠٠مونستر (للفارايب 
، وقد نقله إىل اإلجنليزية ١٩٢١شتوجتارت (، وتاريخ الفلسفة يف اإلسالم )١٩٠٦

، وإىل العربية األستاذ أبوريدة، ١٩٣٣جونس، فصدرت الطبعة الثانية يف لندن 
 مقالة عن: ، وله يف دائرة املعارف اإلسالمية)١٩٤٨ية ، والطبعة الثان١٩٣٨القاهرة 

الفلسفة اإلسالمية، مث : ويف دائرة املعارف الدينية. ابن سينا، ومقالة عن نور وخلق
، ومنـزلة الفارايب يف )١٩٢٦، ٦مؤمتر الفلسفة الدويل، (العقيدة اإلسالمية واخللق 

قواعد : ، ومبعاونة لياندر)١٩٣٦األعمال الشرقية (املدرسة الفلسفية اإلسالمية 
 ).١٩٢٦هالة (التوراة اآلرامية 

 Tassy، Garcin،de) ١٨٧٨ – ١٧٩٤(دي تاسي، جارسن 
 بعده ىلهو يف ذروة من النسب والنشب، خترج على دي ساسي يف العربية، وتو

 هحترير الة اآلسيوية، فنشر فيها كثريا من الدراسات النفسية، خال ما حققه وترمج
 .ه مما وضعه يف املرتبة األوىلوصنف في
نشر كشف األسرار عن حكم الطيور واألزهار البن غامن املقدسي َمْتَناً : آثاره
ن املقدسي بعنوان الصوادح ي، وترجم األمثال األدبية لعز الد)١٨٢١باريس (وترمجة 

، وصنف )١٨٦٤(، وقسم احليوان يف رسائل إخوان الصفا )١٨٢١(واألزهار 
ثالث طبعات، ( املذهبية والفرائض والتعاليمن اإلسالمي، وفق القرآن يكتابا يف الد

 ١٨٢٢(ترمجة ثالث مقامات للحريري : ، وله يف الة اآلسيوية)١٨٧٤ - ١٨٢٢
ن اإلسالمي ي، وخصائص الد)١٨٢٣(، وحبث يف ابن خلدون )١٨٢٤ و١٨٢٣و

فارسية واهلندستانية ، ونبذة يف اللباس مع بعض الكتابات العربية وال)١٨٣١(يف اهلند 
، ومجع من آداب )١٨٣٨و ١٨٤٦و ١٨٤٤(، وبالغة الشعوب اإلسالمية )١٨٣٣(

العرب منتخبات ترمجها إىل الفرنسية بعنوان جمموع الرموز الشرقية، وخلص تاريخ 
، )١٨٤٥ باريس(التواريخ، ومقامات احليدري عن حياة وموت كبار شهداء اإلسالم 

w وال وجود هلا إال يف نسخة ،لقرآن، وهي سورة النورينوشرح السورة اهولة يف ا
w
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 ٥٣١ حرف الدال

، وترجم )٧٨ - ١٨٥٤(، وكتب يف األمساء واأللقاب يف اإلسالم )١٨٤٥(الشيعة 
 .خلإ) ١٨٥٧(، ومنطق الطري )١٨٥٧(رباعيات اخليام 

 
 .Schack، A. F. Von)١٨٩٤ – ١٨١٥(دي تشاك، الكونت 

 .وتويف يف روما) ٤٠ - ١٨٣٩ (وأقام يف إسبانيا. خترج يف جامعات أملانيا
: أدب العرب وفنهم يف إسبانيا وصقلية، وترجم شعراً إىل األملانية قصائد: آثاره

، وقد نقله من )١٨٦٥( بن سعيد يف ثالثة أجزاء يالطرطوسي، والرندي، وعل
، والثالثة ٧٢ - ١٨٦٨الطبعة الثانية مدريد (األملانية إىل اإلسبانية خوان إي بالريا 

 ).١٨٧٤(له ليايل الشرق  وخري ما) ١٨٨١ية إشبيل
  - Tucci، R. di دي توشى، ر

نشرة اجلمعية (ورحلة ابن ميني الطليطلي ) ١٩١٢( عريب إيطايلمعجم : آثاره
 ).١٩٤١اجلغرافية اإليطالية 

 .de Jerphanion،P.G) ١٩٤٨ – ١٨٧٧(األب دي جرفانيون 
ثار وحتليل الفنون وتأريخ الفن ، واشتهر بقراءة اآل)١٨٩٣(انضم إىل الرهبانية 

 . يف الشرقاملسيحي
، ونصيب سوريا وآسيا )١٩٠٩، ١٩اجلغرافيا، (خريطة آسيا الصغرى : آثاره

، )١٩٢٣، ٨منوعات القديس يوسف، (الصغرى يف تكوين األيقونات النصرانية 
 برمته يف ١٣منوعات جامعة القديس يوسف، جملد (ومناذج من آثار األناضول 

: ، وإقليم جديد للفن البيزنطي، يف جملدين)١٩٢٨ لوحا، ١٢٠حة و  صف٣٣٢
املكتبة األثرية ( صفحة، خال اخلرائط ٥٣٦ صفحة، والثاين يف ٦١٥األول يف 

، )١٩٢٩، ٥٢اجلغرافيا، (، ويف قلب آسيا الصغرى )٤٢ - ١٩٢٥والتارخيية، باريس 
، )١٩٣٩، منوعات ديسو(، ومبخرة سورية )١٩٣٣، ٦٠اجلغرافيا(وقالعها 

 ).١٩٣٩تقارير جممع الكتابات واآلداب (والنمنمة اإلسالمية على إجنيل سريان 
 Cde Gualarza -  جواالرثا، الكونتيد

 .أستاذ الفلسفة يف اجلامعة املصرية
 - ١٩١٩حماضرات ألقاها يف اجلامعة املصرية (الفلسفة العامة وتارخيها : آثاره
w وفلسفة اإلسالم والغربيون، ومنهج السالك ،، والفلسفة العربية واألخالق)١٩٢٠
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 حرف الدال٥٣٢ 

 .أليب حيان
  - .de Gubernatis، Alfonsoدي جوبرناتيس، أ 

ومواد يف سبيل تاريخ الدراسات ) ١٨٥٨بارما (ملحمة التوراة والنصرانية  :آثاره
، والدراسات الشرقية يف إيطاليا من )١٨٧٦باريس (الشرقية يف إيطاليا، بالفرنسية 

 ). ١٩١٧-١٩١٣، ٥جملة الدراسات الشرقية  (١٩١١ إىل ١٨٦١
 Guignes، de) ١٨٠٠ -١٧٢١(دي جني 

 أمر ١٧٨٧ويف سنة . من أعضاء معهد فرنسا واملعنيني بتدريس اللغة السريانية
لويس السادس عشر بتأليف مجعية من العلماء لنشر كنوز خمطوطات مكتبة باريس 

 .الشرقية فويل رئاستها
املغول والترك نقال عن املؤلفني العرب، يف مخسة جملدات تاريخ التتر و: آثاره

 ).١٧٨٧(، وعاون على نشر قسم من مروج الذهب )٥٨ - ١٧٥٦باريس (
  - .de Groot، A.H هـ. دي خروت، ا

 .أستاذ مساعد للتركية والتاريخ العثماين يف جامعة ليدن
 .إخل) ١٩٦٩، ٢٣الشاهد الدويل (مشكلة قربص : آثاره

 Coeje، M.J. de)١٩٠٩ – ١٨٣٦. (ج. دي خويه، م
 ،ولد يف دورن، وعندما خترج يف جامعة ليدن بلقب دكتور يف األدب والفلسفة

التحق بالقسم العريب فيها وتتلمذ على دوزي، وأفاد منه إكباباً على العربية، فاشتهر 
مث قصد أكسفورد حيث . ا وخالفه بإظهار مؤرخي العرب وجغرافيتهم يف إطارهم

 دراساته، وكتب إىل اجلمعية الشرقية األملانية ينبئها خرب اكتشافه تاريخ الرسل أمت
 ٣ و ٢ و ١ وكان كوزجيارتن قد نشر منه األجزاء -وامللوك البن جريج الطربي 

، واستعان )٥٣ - ١٨٣١جرايفسفالد (، َمْتَناً وترمجة التينية، مبقدمة نقدية ٥و
أساس البالغة يف اللغة للزخمشري، ونسخ بأستاذه دوزي على نسخ خمطوط قدمي من 

وحده املسالك واملمالك البن حوقل، وقسماً من نزهة املشتاق يف وصف إفريقيا 
 .واألندلس لإلدريسي

ونشر غريب احلديث أليب عبيد القاسم بن سالم، وهو أقدم خمطوطات العرب 
wوملا رجع إىل .  هـ٣٥٢نه يعود إىل سنة إيف أوربا ماعدا القرآن وأوراق الربدي، إذ 
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 ٥٣٣ حرف الدال

هولندا عني مترمجاً للغات الشرقية، ووكل إليه تنظيم خمطوطاا والكشف عن 
وقد عثر فيها على كثري من املخطوطات اليت مل يكن قد تنبه . كنوزها يف مكتبة ليدن

مكتبة اجلغرافيني العرب، : إليها املستشرقون، فاستعان على نشرها يف جمموعة أمساها
ملساعدة طالب  ومن مرباته أنه أنشأ مؤسسة. لعربية يف جامعة ليدنمث عني أستاذاً ل

طالعه على تاريخ العرب وتضلعه من فلسفتهم وبعده عن االعرب، وقد اشتهر بسعة 
اهلوى يف مجيع أحباثه حىت إن بعضهم فضله لذلك على فيستنفلد وقد انتخب عضواً 

 .يف جمامع عملية عديدة
، وذيب األمساء للنووي )١٨٤٠ليدن (كان وفيات األعيان البن خل: آثاره

، والبيان واإلعراب عما يف )١٨٤٧ليدن (، وطبقات احلفاظ للذهيب )١٨٤٧ليدن (
، وعجائب املخلوقات للقزويين )١٨٤٧ليدن (أرض مصر من األعراب للمقريزي 

، )١٨٥٠ليدن (، ووصف املغرب يف كتاب البلدان لليعقويب )١٨٤٩جوتنجني (
فتوح البلدان : ، ومبعاونة ألورد)١٨٥٨ليبيزج ( مكة لألزرقي وجزء من تاريخ
 ١٨٦٣، جرايفسفالد ٧٠ - ٦٦ - ١٨٦١ليدن (يف ثالثة أجزاء  ،الصغري للبالذري

أصول الدولة : خوري حىت بعنوان. ، وقد ترمجه إىل اإلجنليزية الدكتور ب٦٨ -
 ).١٩١٦اإلسالمية، يف جزأين، نيويورك 

) ١٨٦٥ليدن ( الرسول البن هشام، َمْتَناً وترمجة التينية سرية: ومبعاونة دي يونج
واجلزء الثالث من العيون واحلدائق، َمْتَناً وترمجة التينية، وقد ذياله بفهارس ألمساء 

 ).١٨٦٩ليدن (الرجال والقبائل 
من نزهة املشتاق لإلدريسي، اجلزء اخلاص بإفريقيا واألندلس َمْتَناً : ومبعاونة دوزي

ومبعاونة نفر من العلماء مكتبة اجلغرافيني العرب، يف مثانية ) ١٨٦٦(نسية وترمجة فر
وأحسن  )١٨٧٢(صطخري مسالك املمالك لإل: له فيها) ٩٤ - ١٨٧٠(جملدات 

، مث )١٨٩٤ (ي، والتنبيه واإلشراق للمسعود)١٩٠٦ - ١٨٧٧(التقاسيم للمقدسي 
ربي فاستعان بغريه من تاريخ الرسل وامللوك للطربي، ومل يكن هناك نص كامل للط

 صفحة مقدمات ١٥٠ آالف صفحة من النصوص العربية، و ٨العلماء يف 
من اخلليقة حىت ظهور : األول: ومصطلحات وفهارس مقسمة إىل ثالثة أقسام

wاحلوادث اليت : احلوادث اليت وقعت يف عهد األمويني، والثالث: اإلسالم، والثاين
w
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 حرف الدال٥٣٤ 

ن تاريخ الصحابة والتابعني، وذيل املذيل وقعت يف عهد العباسيني مع املنتخب م
 ١٨٧٦ليدن (للطربي مبقدمة التينية وفهارس عربية وتعليقات شىت، وذيل للفهارس 

- ١٩٠١.( 
، ونشر طبقات الشعراء )١٨٩٧ليدن (وصلة تاريخ الطربي لعريب القرطيب 

ن ليد(، وأعاد نشر رحلة ابن جبري )١٩٠٤ليدن (البن قتيبة، مع تعليقات وافرة، 
منشورات جلنة جيب، (اجلزء األول : ، ومن جتارب األمم البن مسكويه)١٩٠٧
، وترمجة قصة إبراهيم بن يعقوب )١٩١٢ليدن (، واجلزء السادس )١٩٠٩ليدن 

، وصنف كتاباً يف مجال الدين اجلباري الدمشقي، )١٨٨٠أعمال جممع أمستردام (
وأردفها ) ١٨٦٢ليدن (جملدات ووضع تقاومي للتاريخ واجلغرافيا الشرقيني يف ثالثة 

 )١٨٦٦ليدن (بتقوميني عن فتوح الشام أليب إمساعيل البصري، وآخر عن فتح الشام 
الة الشرقية األملانية (ودرس املختار يف كشف األسرار للهجويري، مع نشر نبذ منه 

، ورسالة حي بن يقظان البن سينا، وديوان مسلم بن الوليد، عن خمطوط )١٨٦٦
الطبعة الثانية، (، وقرامطة البحرين والفاطميون )١٨٧٥باتافيا (قدمة وشرح ليدن مب
 .)١٨٨٦ليدن 

، ومذكرات دوزي عن اجلديد من )١٨٨٣ليدن (وترمجة دوزي بالفرنسية 
) التمدن(، و )١٨٨٣أعمال مؤمتر املستشرقني، ليدن (الوثائق يف دراسة دين الصابئة 

عمر الثاين، ويزيد الثاين، : خللفاء األمويني، وحياة ثالثة من ا)١٨٩٠(جلرجي زيدان 
، هذا خال دراساته عن )١٩٠٧ليدن (وهشام، وخمتارات من األدب اجلغرايف العريب 

، واألدب العريب )١٩٠٥، ١٤مؤمتر املستشرقني (املوتى عند عرب اجلاهلية ) تبخري(
جملة (، وكتاب اإلمامة والسياسة البن قتيبة )١٩٠٦يف كتاب الثقافة لتربج (

الذكرى (وحممد ) ١٩٠٧الة األملانية (، وابن جبري )١٩٠٧الدراسات الشرقية 
، وحضرموت، وأنساب األشراف، والسندباد البحري، )١٩١٠املئوية الماري 

وعاون على وضع فهرس املخطوطات . وغريب احلديث البن سالم، واهلمذاين
 ).١٩٠٧ - ١٨٨٨(العربية يف مكتبة جامعة ليدن 

، )١٨٩٥(هناية إمرباطورية قرامطة البحرين : الة اآلسيوية الفرنسيةوله يف 
، )١٩٠١(، وديوان عمر بن أيب ربيعة )١٩٠١(اجلزيرة العربية ) جنوب(وهلجة  w
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 ٥٣٥ حرف الدال

) التمدن(وتاريخ ) ١٩٠٤(، واملدخل الطبوغرايف لتاريخ بغداد )١٩٥٣(واخلزرجية 
 ).١٩٠٧(والقرآن ) ١٩٠٤(اإلسالمي 

 
 Dombay، Fr، de) ١٨١٠-١٧٥٨(تس دي دومباي، فران
، خترج يف مدرسة اللغات الشرقية بفيينا، وانضم إىل الوفد الذي يمن أصل جمر

، مث أحلق بسفارة النمسا يف )١٧٨٣(أرسله اإلمرباطور جوزيف الثاين إىل املغرب 
مدريد، فمترمجاً يف زغرب، وملا رجع إىل فيينا منحه القيصر لقب املستشار 

عكف  وملا رأى أن ما صنفه زميله األب يوهان كاف لطلبة اجلامعةاإلمربطورى، 
 .على دراسة التواريخ والترمجة والتعليق، والسيما تاريخ املغرب

أنيس املطرب يف أخبار املغرب البن أيب زرع الفاسي َمْتَناً وترمجة أملانية : آثاره
نسية باريس ، وإىل الفر١٨٢٨، مث ترجم إىل اإلسبانية، لشبونة ١٧٩٧أجرام (

  وفقه اللغة الفارسية) ١٨٠٠(، وقواعد اللغة العامية يف املغرب األقصى )١٨٦٠
، وكتاب النقود العربية )١٨٠٠(، وتاريخ أمراء املغرب األقصى )١٨٠٠(
 فيينا(اختصار حتفة األريب أليب مدين الفاسي َمْتَناً وترمجة التينية و ،)١٨٠٣فيينا(

، ودراسة عن )١٨٠٥فيينا (َمْتَناً وترمجة التينية ، وأمثال وحكم الغزايل )١٨٠٥
 .املخطوطات العربية يف مكتبات األندلس

 .de Dumast،Baro Guerrier )١٨٦٢-١٧٩٦(البارون دي دميا 
ولد يف نانسي، ودرس يف باريس، وتعلم العربية والتحق باجليش، فكان حتت إمرته 

سة يث االستشراق يف رسالة نفوقد حب.  جندي مث استقال خملدا إىل الراحلة٢٠٠٠٠
ستطاعة، فانتخب عضوا يف اجلمعية االستشراق املدرسي يف حدود النفع واال: بعنوان

 .اآلسيوية لسنتها األوىل، ويف غريها من اامع العلمية، وأحرز أومسة سامية
) ١٨٤٦الة اآلسيوية (، وتوحيد اللغات )١٨٣٦باريس (تاريخ أسبانيا : آثاره

، وترجم شعرا ونثرا إىل الفرنسية زهرات )١٨٤٧(ا يف مسألة الشرق وحق فرنس
، وحذا حذو راسني، فنقل عن التوراة )١٨٥٧( عربيتني نيدتياهلند وذيلها بقص

، وله يف الة )١٨٥٩(العربية أناشيد داود إىل الفرنسية شعرا وأحلقها بترمجة التينية 
، )١٨٦٢(، وكلمة يف تذكار الشرق )١٨٥٧( حماولة يف لفظ العني العربية :آلسيويةا

w .، وبعض أحباث يف دين الشرق)١٨٦٢(وأصل اللغات الشرقية 
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 حرف الدال٥٣٦ 

  .de Romontin، Fr )١٧٠٠املتوىف عام (األب دي رومونتني 
يان يف دير ت األب سانت إ١٦٨٥ سنة يف الشرق األوسط، وخلف سنة ٣٨قضى 
  .حلب

 والتعليم املسيحي مع ردود إيقان الطريق اهلادي إىل ملكوت السموات،: آثاره
  .على الروم، ومرآة احلكمة احلقيقية، وهو كتاب تأمالت دينية

  - .de Reuilly،P.Jاألب دي ريلى 
تنقل بني حلب وديار بكر يف أوائل القرن الثامن عشر، وتوثقت صالته بالروم 

  .واألرمن والنساطرة
بوق السماء يف : نهانقل عن الفرنسية إىل العربية عدة كتب دينية م: آثاره

االعتراف والتوبة واملخاطبات الالهوتية الروحية يف عظمة السيد املسيح لألب لويس 
 . فرانسوا دارجينتان

  .de Rennes،P.B )١٦٧١املتوىف عام (األب دي رين 
فرنسي عاش يف صيدا وحلب معنيا بتكوين رجال الدين الشرقيني وتويف يف 

  .صيدا
ىت بالعربية والالتينية، وكتاب يف االعتراف والقربان، شرح إلجنيل م: آثاره

وكتاب يف ضرورة تعديل التقومي الكنسي، وكتاب يف الصالة، ومن أهم أعماله 
-١٦٥٣روما (تعريبه خمتصر تواريخ الكنيسة للكردينال بارونيوس يف ثالثة أجزاء 

١٦٧١.(  
 Sacy، S. de) ١٨٣٨ -١٧٥٨(البارون دي ساسي 
 وفقد أباه وليس له من العمر إال سنوات سبع خملفا له أخوين .ولد يف باريس

وعندما بدأ دروسه يف املرتل تثقف باألدبني الالتيين . كان هو واسطة عقدمها
وكان يعد جمموعة .  إىل آباء القديس مور فالزم األب بارتاروحتولمث . ينواليونا

وقد . ية والفارسية والتركيةوأخذ يدرسها مع العرب. فحبب إليه العربية. ألدباء العرب
مث . الالتينية واألملانية واألسبانية واإليطالية واإلجنليزية: أحسن من اللغات األوربية

تعرف إىل يهودي مقيم يف باريس فزاده تضلعاً من العربية والعربية فأكب عليهما 
شغولني وكان العلماء يف عصره م. له وأرغمه على االكتفاء ما يف النهار إكبابا هز w
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 ٥٣٧ حرف الدال

بضبط ترمجات الكتب املقدسة والسيما التوراة منها، ومقابلة نصوصها على اللغات 
ومر مستشرق أملاىن بباريس ملقابلة التوراة يف املكتبة امللكية، ومل جيد من . الشرقية

يستعني به إال دي ساسي فأحلقه به، وأفاد املترجم من املقابلة، فأعد مصنفاً يف 
بنابلس وكان قد حبثه من قبله من اطلع على العربية فلم يوفه السامريني املقيمني 

ولسعة وقوف دي ساسي على العربية، ولتوسع مؤرخي العرب يف هذا البحث . حقه
 .أكثر من غريهم وفق حيث أخفق سواه

 عينه امللك واحداً من مثانية أعضاء يف مجعية نشر كنوز ١٧٧٨ويف سنة 
 الوطنية فوضع حبثني يف تاريخ قدماء العرب املخطوطات الشرقية يف مكتبة باريس

وحقق أربعة كتب عربية عن فتح اليمن، وعلق عليها وحل الكتابات . وأصل آدام
مث وجد نفسه أمام األيقونات . العويصة فيها مع أن هجائيتها مل تكن قد عرفت بعد

ضل وإليه مث إىل دي سوسي، وسوره والفوا يعود ف. والنقود فدرسها وفك رموزها
 من عمره كان يف طليعة املستشرقني العامليني، ومن ٣٢فلما بلغ . حتقيقها علميا

 للنقود ومفوضاً ، فاختاره امللك حافظاً)١٧٨٥(أعضاء جممـع الكتابات واآلداب 
حىت إذا اندلعت نار الثورة انزوى يف بري، وهي قرية صغرية ) ١٧٩١(يف أمورها 

الدروز وديانام يف لبنان، وكان أحد أطباء لبنان، بني عائلته وبستانه وأحباثه، ومنها 
 مللكها لويس الرابع عشر أربع خمطوطات ى وأهد،١٧٠٠وقد قصد باريس سنة 

عربية عن الديانة الدرزية، فكلف امللك ترمجانه فرنسوا بيت دي الكروا نقلها إىل 
قل الفرنسية ففعل، لكنها ظلت غري مفهومة ملا فيها من مصطلحات صوفية، فن

مستشرقنا الدات األربعة، وأراد أن يلحقها مبصنف عن أصل الدروز واآلراء يف 
 .عقيدم وفلسفتهم مث أرجأه لنقص يف مصادره

. وملا مخدت الثورة رأى جملس الديركتوار أنه يف حاجة إىل اللغات الشرقية
كن هلا من فأقرها، وانتدب دي ساسي أستاذاً للعربية يف مدرسة اللغات الشرقية ومل ي

قواعد سوى كتاب إربانيوس، فرجع إىل األئمة األقدمني يف املدرستني الكوفية 
التحفة السنية يف علم العربية، يف جزأين وكان ميليه على تالميذه، : والبصرية لتصنيف

مث اتسع علمه ووقته، فأعاد طبعه منقحاً مزيداً ). ١٧٩٩(حىت إذا جتمع له نشره 
wرقون عليه، فتكرر طبعه وترجم إىل اإلجنليزية واألملانية ، فتهافت املستش)١٨٠٤(
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 حرف الدال٥٣٨ 

أكتوبر /  من تشرين األول٢٥(وكانت حكومة الثورة قد أقرت . والدامنركية
فتح أبواب اامع العلمية املغلقة، وأعاد فيمن أعادت إليها من أعضائها دي ) ١٧٩٥

ي من امع ساسي إال أهنا اشترطت عليهم ميني اإلخالص للجمهورية، فاستعف
والتدريس، فأعفته من األول فحسب، وعينته أستاذا للفارسية يف معهد فرنسا 

)١٨٠٦.( 
 انتخبته مقاطعة السني عضواً يف اهليئة التشريعية، ولقب بلقب ١٨٠٨ويف سنة 

جزاء جهوده وخدماته، مث عاون على إسقاط ) ١٨١٣(بارون بأمر إمرباطوري 
 .بلقب رئيس جامعة باريس) ١٨١٥(ليه امللكية ، فأنعمت ع)١٨١٤(نابليون األول 
 ألف مبساعدة راميزا وتالميذه ومريديه اجلمعية اآلسيوية وأنشأ ١٨٢٢ويف سنة 

وعني مديراً . وقام على رئاستها ست عشرة سنة. حملتها الشهرية فانتخب رئيسا هلا
أخرج ، مث )١٨٣٣(، ومديرا ملدرسة اللغات الشرقية )١٨٢٣(ملدرسة ديوان فرنسا 

وكان القرب أسبق إليه من اجلزء الثالث فسقط سقطة إعياء . جزأين من ديانة الدروز
بعد أن قضى حياته يف خدمة . ١٨٣٨فرباير سنة /  من شباط٢١أودت به يف 

االستشراق بالتعليم والتصنيف والترمجة والتحقيق والنشر وتأسيس اجلمعية اآلسيوية 
 يف عصره، واختلف العلماء من أوربا قاطبة فعد إمام املستشرقني. وإصدار جملتها

 .وأخذوا عنه ونظموا االستشراق يف بلداهنم على منطه بفضله. عليه
 ،)١٨٣٨جممل ترمجته وآثاره يف منشورات جممع الكتاب واآلداب يف باريس (

، وسريته يف منشورات املعهد الفرنسي )١٨٤٢(وفهرس مكتبته يف الة اآلسيوية 
 ، ودي ساسي بقلم كازانوفا )١٩٠٥(ء األول بقلم جورج ساملون اجلز: بالقاهرة

)١٩٢٣(. 
ثالث مذكرات قدمها إىل اامع العلمية عن مصر منذ الفتح اإلسالمي إىل : آثاره

والتشريع العريب الذي سبق مونتسكيو يف كتابه روح الشرائع، . احلملة الفرنسية
لعقود يف أمور النقود للمقريزي َمْتَناً ، ونبذة ا)١٧٩٣(وحبث يف العاديات واإليرانية 

، ونشر مبساعدة جوبري الرسالة املنفذة من أصحاب ديوان مصر إىل )١٧٩٦(وترمجة 
 ).١٨٤جريدة مونيتور، باريس، عدد (حضرة األمريال اجلنرال بونابارته َمْتَناً وترمجة 

). ١٧٩٨(، واملنشور الصادر )١٧٩٧(تلخيص كتاب اخلطط للمقريزي : وله w
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 ٥٣٩ حرف الدال

وجزء من كشف املماليك واألوزان واملكاييل الرمسية يف اإلسالم للمقريزي 
 -١٨١٥ -١٨٠٤ -١٧٩٩(، والتحفة السنية يف علم العربية، يف جزأين )١٧٩٩(

، وترمجة تاريخ الساسانيني عن الفارسية ملريخوند، ومحام الزاجل )١٩٠٥ -١٨٣٠
فيد للطالب املستفيد، وصنف كتاب األنيس امل). ١٨٠٥باريس (مليخائيل الصباغ 

وهو خمتارات من أدب العرب وعلومهم، كالمية العرب للطغرائي، وأشعار املعري، 
 وجزء من كتاب السلوك ملعرفة دول ،وقصيدة ومقامات بديع الزمان اهلمذاين

وملع من كتاب سلطان . امللوك، ونبذ من الواعظ واالعتبار وكالمها للمقريزي
سم من عمدة الصفوة يف حل القهوة حملمد األنصاري املغرب إىل ملك فرنسا، وق

، مث ٢٦ -١٨٠٦(اجلزيري إخل، فوقع الكتاب يف ثالثة أجزاء َمْتَناً وترمجة وتعليقا 
وأصل األدب اجلاهلي ). ١٨٠٦(وترمجة الربدة للبوصريي ) طبـع املنت يف بوالق

 ١٨١١(َناً وترمجة واإلفادة واالعتبار لعبد اللطيف البغدادي َمْت) ١٨٠٨(عند العرب 
والدر ) ١٨١٩(، وبندنامه عطار الفارسي )١٧٨٩وكان الكتاب قد نشر يف طنجة 

املنظوم يف وصايا السلطان املرحوم لويس السادس عشر َمْتَناً فرنسياً وترمجة عربية 
)١٨٢٠.( 

كليلة : وله) ١٨٢١(مباحث جغرافية عربية من إفريقيا : ونشر مبعاونة ديالبورت
د َمْتَناً بيوتذييل مبعلقة ل. تة عشر بابا، ومقدمة يف أصل الكتاب ومترمجيهودمنة يف س

 عربية مع ترمجة ة، ومقامات احلريري، بشرح ومقدم)٢٢ -١٨١٦(وترمجة 
. وله يف قصائد املقامات ترمجات دقيقة كترمجة قصيدة. احلريري عن ابن خلكان

مجع . والدر املختار، )٥٣ -٤٧ -١٨٢٢(وكاد حيكيك، صوب الغيث منسكباً إخل 
يا دارمية بالعلياء فالسند، وقصيدة : فيه أفضل ما للعرب من أشعار كقصيدة

، ودراسات )١٨٢٧( إن الركب مرحتل إخل َمْتَناً وترمجة وتعليقا ةودع هرير: األعشى
وألفية ابن مالك بشرح وتعليق ) ٨ -١٨٢٧الة اآلسيوية (عن أصل ألف ليلة وليلة 

يف جزأين، وهو . وبيان الديانة الدرزية. ة الشرقية يف ثالثة جملدات، واملكتب)١٨٣٣(
، وأشرف مع كاترمري على طبع التوراة بالعربية، )١٨٣٨(الكتاب املعول عليه رمسيا 

، )١٨١٤(مليخائيل الصباغ، َمْتَناً وترمجة ) اىن(ونشر مبعاونة دي ال جرانج نشيد 
wجنة يظنونه شاعراً خليعاً كما صوره هلم وكان الفر. ومنتخبات من شعر ابن الفارض
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 حرف الدال٥٤٠ 

 .)١٨٢٢ (- ١٦٣٨ بيتاً من شعره عام ١٤املستشرق البولوين فابريس بترمجته 
. الربق اليماين يف الفتح العثماين للشيخ املكي: وله وصف املخطوطات اآلتية

وكتاب اجلمان . ومطلع النريين لفريوز، والكواكب السائرة للشيخ أيب السرور
لفاسي، وبلوغ املرام للزبيدي، وسر اخلليقة للحكيم بالينوس، وكتاب للمقري ا

 .األعالم للشيخ احلنفي، وكتاب املقنع أليب عمرو الداين عثمان مقري، وغريمها
ونقود اخللفاء قبل عام ) ١٨٢٣(حول النقود اإلسالمية : وله يف الة اآلسيوية

دسة يف مكتبات أوربا وحول خمطوطات كتب الدروز املق). ١٨٢٣( للهجرة ٧٥
)١٨٢٤.(  

، ومعاهدة جالء الصليبيني عن )١٨٢٥(وخمطوطات الربدي القدمية حبروف عربية 
، وكتابة عرب )١٨٢٦(ودراسة الشعر العريب ). ١٨٢٥ (١٢٧٠أراضي تونس عام 

، )١٨٢٧(، والتطري املنسوب إىل الدروز ومذهب النصريية )١٨٢٧(احلجاز 
 .)١٨٢٩(د تعابري القرآن أح: وباالشتراك مع دي تاسي

 - de saint )١٦٧٠املتوىف عام ( .ب-األب دي سانت إيسنيان،ج
Aignan، P.J.B. 

مر مبعظم مراكز اآلباء الكبوشيني يف الشرق، واتصل بالزيدية، وحاور املسيحيني 
 . الشرقيني وقد أتقن العربية والتركية والكردية واألرمنية، وتويف يف حلب

 جمموعة من املواعظ، واحلرب الروحية للورينتسو سكووبويل :من تعريبه: آثاره
، مث أجوبة الكنيسة )عن الفرنسية(، واملرشد املسيحي لفيليب دوترميان )عن اإليطالية(

، وله أيضا ترمجة ١٦٨٠روما (املقدسة وهو جدل ديين ورد على البدع املسيحية 
:  نشره بعنوان، عرفها، وكتاب تارخيي جغرايف عن البالد والشعوب اليت)أرمنية

  ).١٦٥٧ روما(مسرح تركيا، كتبه باإليطالية 
 Slane،Baron Mac Guckin deدي سالن، البارون 

ة ارإرلندي األصل، فرنسي اجلنسية، خترج على دي ساسي، وعني مترمجا يف وز
 .احلربية، وحنا يف استشراقه ناحية املغرب فذهب له فيه صيت بعيد

ديوان امرئ القيس، َمْتَناً وترمجة، : زيف رينو ألول مرةنشر مبعاونة جو: آثاره
: ومبجهوده) ١٨٣٧باريس (بشروح ومقدمة يف ترمجة الشاعر نقال عن األغاين  w
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 ٥٤١ حرف الدال

 ١٨٣٨(تراجم املشهورين يف اإلسالم، ومل يتمه : وفيات األعيان البن خلكان بعنوان
، )٧١ -١٨٤٣  لندن-، مث ترمجه إىل اإلجنليزية يف أربعة أجزاء، باريس ٤٢ -

، ومبعاونة كاترمري، وجوزيف رينو، )١٨٣٨باريس (وجمموعة أشعار اجلاهليني 
 .تقومي البلدان أليب الفداء: وجوزيف ديرنبورج
ن القسم اخلاص باملغرب بعد حتقيقه على عدة خمطوطات وخلد ومن تاريخ ابن

ثة أجزاء،  والترمجة يف ثال٥٢ - ١٨٤٧اجلزائر (َمْتَناً وترمجة، النص يف جزأين 
 ال، وصنف كتابا يف تاريخ الرببر واألسر اإلسالمية، اليت ملكت يف مش)٥٦ -١٨٥٢
 وكان كاترمري -، ونشر املسالك واملمالك للبكري )٥٦ - ١٨٤٧باريس (إفريقيا 

قد باشر ترمجة اجلزء اخلاص باملغرب َمْتَناً وترمجة بعد مقابلته على أربع خمطوطات 
، واجلزء األول من )١٩١٣ والترمجة ١٩١١اجلزائر و و١٨٥٧باريس (بباريس 

، مقدمة ابن خلدون َمْتَناً )١٨٥٧اجلزائر (كشف املسالك واملمالك لعبد اهللا القرطيب 
ومنتخبات من ) ٣٣ -١٩٣٢، ٦٨ -١٨٦١باريس  (وترمجة يف ثالثة أجزاء

تخبات ، ونبذة عن رحلة ابن جبري، ومن)١٨٧٢(املختصر يف أخبار البشر أليب الفداء 
، واملشتبه يف )١٨٧٢(من تاريخ مصر البن ميسر بترمجة فرنسية، يف ثالثة أجزاء 

، وفهرس املخطوطات العربية )١٨٨١ليدن ( صفحة ٦٢٢لذهيب، يف لأمساء الرجال 
 ٨٣٠ أجزاء، يف ٤والسريانية يف املكتبة الوطنية بباريس بالعربية والفرنسية، يف 

 ).٩٥ – ١٨٨٣باريس ( ونشره زوتنربج  خمطوطا، وقد أمته٤٦٦٥صفحة لوصف 
، وخطبة يف )١٨٣٩(ااز يف بعض مفردات الشعر العريب : وله يف الة اآلسيوية

، وترمجة تاريخ إيالة إفريقيا واملغرب للنويري )١٨٤٠(موضوع الرؤيا البن نباته 
، وترمجة )١٨٤١(، وحول ترمجة جوبري جلغرافية اإلدريسي )١٨٤٢ - ١٨٤١(

، )١٨٤٣(، ورحلة ابن بطوطة إىل السودان )١٨٤٢( البن حوقل يقياإفروصف 
، ووصف )١٨٤٤( غزوات اإلسالم ملوريتانيا ىل، وأو)١٨٤٤(وسرية ابن خلدون 

 ).١٨٥٩ - ١٨٥٨( إفريقيا للبكري مشال
  Cenival، P. de)١٩٣٧ -١٨٨٨( دي سنيفال

دار جمموعة مدير احملفوظات يف املغرب، وقد تعاون هو ودي كاستري على إص
w ).١٩٠٥باريس (مصادر غري منشورة عن تاريخ املغرب : بعنوان
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 حرف الدال٥٤٢ 

، )١٩٣٢٠، ١معهد الدراسات املغربية العليا (املصنفات العامة يف املغرب : آثاره
، والكنيسة املسيحية )١٩٢٥، ٥(أسطورة اليهودي بن مشعل: ويف هسبرييس

ينية قنصل فرنسا يف زل لويس دي شـ، ومن)١٩٢٧(باملغرب يف القرن الثالث عشر
، وأسقفية قلعة بين )١٩٢٩، ٩(، والكاتدرائية الربتغالية يف صايف )١٩٢٨، ٨( ساال

 ).١٩٣٢(، وزاوية الربادعة )١٩٣٢(محاد املزعومة 
، )١٩٣٥(املمتلكات األسبانية على ساحل إفريقيا الغريب : ومبعاونة دي ال شابل

 لويس السادس عشر إىل سيدي حممد رسالة: ، ويف غريها)١٩٣٧(أمراء حنتاتة : وله
، وعالقات فرنسا التجارية باملغرب يف )١٩٢٨منوعات هنري باسه (بن عبد اهللا 

، والفن اإلسباين )١٩٣٢جملة تاريخ اجلالية الفرنسية (القرن اخلامس عشر 
، ورينة دي شاتوبريان يف مملكة فاس )١٩٣٤، ١٤إفريقيا الفرنسية(املغريب
 ). ١٩٣٤، ١٩هسبرييس (١٩٤٣

 Saulcy، de) ١٨٨٠ -١٨٠٧(دي سولسي 
النقود : ، وله يف الة اآلسيوية)١٨٥٤(مباحث يف النقود القدمية والتوراة : آثاره
، )١٨٤٠(وابن نباته أفصح خطباء العرب ) ١٨٤٥ - ١٨٣٩( رسالة ١١١العربية 

، )١٨٤٣ (١٨٤١، وكتابة فريدة مكتشفة يف رأس قرطاجة عام )١٨٤٢(والنقود 
ثة نقود خلالد بن الوليد، ويزيد بن أيب سفيان، وأيب عبيدة قواد اخلليفة عمر وثال

)١٨٧١.( 
 .Chezy، de) ١٨٣٢ -١٧٧٣(دي شيزي 

خترج على دي ساسي، وعني أستاذاً للفارسية يف مدرسة اللغات الشرقية خلفاً 
 .لالجنلس، وأول أستاذ للسنسكريتية يف معهد فرنسا

ومن الفارسية ) ١٨٠٥( املخلوقات للقزويين ترمجة قسم من عجائب: آثاره
صحيفة (وسلسلة مقاالت عن آثار العرب وحضارم ) ١٨٠٥(جمنون ليلى للجامي 

 ).العلماء
 - .Devresse، Mgrاألسقف ديفريس 

عرب الفرس وعرب الرومان، اللخميـون والغساسنـة، وهو عميق متني : آثاره
w، وبطريركية )١٩٤٢باريس (ريب ، والنصرانية يف اإلقليم الع)١٩٤٢باريس (
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 ٥٤٣ حرف الدال

 .أنطاكية
 Vries، L. de)١٩٤٦املتوىف عام . ( ل،دي فريس

 .خترج يف جامعة ليدن
ليدن (صوت جرس جديد يف عامل اإلسالم، وهي رسالة تناول فيها اخلالفة : آثاره
، ودراسات يف اإلتقانية، أربعة )٥٠-١٩٤٠ليدن (، وسر املصنفات القدمية )١٩٢٦
 ).٥٦ – ١٩٥٥ليدن (أجزاء 
  Carra de Vaux. B) ١٩٥٣-١٨٦٧( البارون كارا دي فو،

درس العربية ودرسها يف املعهد الكاثوليكي بباريس، وعين بالرياضيات والفلسفة 
 . فاشتهر اينوالتاريخ أكثر ما ع

، وحماضرات يف العربية )١٨٩١باريس (الرياضيات وعلم الفلسفة : آثاره
الة (يف النسب التأليفية لصفي الدين بن فاخر البغدادي والرسالة الشرقية ) ١٨٩١(

، وخلص صفة الزامر ألبولونيوس، ملترجم )١٨٩١اآلسيوية، مث على حده، باريس 
، وشرح الكرويات لتيودوسيوس بتصحيح حيىي بن )١٨٩١الة اآلسيوية (جمهول 

 هول املترجم، ونشر ملخصا يف الساعات املائية ألرميدس، جم)١٨٩١(حممد املغريب 
، والتقاومي العربية والقبطية والغوريغورية واإلسرائيلية إخل )١٨٩١الة اآلسيوية (
، وكتاب أرن أو )١٨٩٢الة اآلسيوية (، واسطي أليب الوفاء البوزجاين )١٨٩١(

اآلالت واحليل هلريون اإلسكندري استنادا إىل قسطا بون لوقا، ومل يسلم منه إال 
 ). ١٨٩٣ (النص العريب
 ،)١٨٩٥(عن األسطراب من كتاب اجلامع للمراكشي  فصال ونشر

، )١٨٩٨(، وراهب حبرية والقرآن )١٨٩٥الة اآلسيوية (واإلسطرالب للطوسي 
 ).١٨٩٨(وحكايات الشعب املصري ترمجها عن خمتصر العجائب

ويف  ،)١٨٩٩ (وصنف كتابا يف اإلسالم و العبقرية السامية والعبقرية اآلرية
: ، وآخر بعنوان)١٩٠٠جمموعة كبار الفالسفة (ويف ابن سينا ) ١٩٠٢(الغزايل 

 ).١٩٠٢الة اآلسيوية (حكمة اإلشراق استنادا إىل السهر وردي 
، وخمتصر العجائب )١٩٠٢-١٨٩٧(وترجم التنبيه واإلشراق للمسعودي 

w ).١٨٩٨باريس (للمسعودي 
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 حرف الدال٥٤٤ 

 ه مث ترمج١٩٠٢(هلريون اإلسكندري ونشر اآلالت املفرغة اهلواء واآلالت املائية 
،وترجم فصوال من كتاب التذكرة للطوسي، وفصوال من احلكمة البن )إىل الفرنسية

الة (هبطت إليك من السماء األرفع : ، وقصيدة ابن سينا)٣٧-١٩٠٣(سينا 
 بيتا، ونبذات يف تاريخ العلوم ٧٤٦، وتائية ابن الفارض، يف )١٨٩٩-٩اآلسيوية 

، وترجم رسالة صفة األرغن البوقي لربطوس واملترجم )١٩٠٧سيوية الة اآل(
، ونبذة عن الدراسات لألدب العريب )١٩٠٨جملة الدراسات اإلفريقية، (جمهول 

 ).١٩١٧(، وتاريخ العلوم )١٩٠٦الة اآلسيوية (املسيحي 
 -ابتداء اهلجرة: ونشر مبعاونة األب شيخو اليسوعي، واألستاذ حبيب زيات

املطبعة ( صفحة ٣٦٠ابن سعيد األنطاكي صنفه لتاريخ سعيد بن بطريق يف تاريخ 
، وآخر )١٩١٠(وصنف كتابا يف ابن سينا )١٩١٠، باريس ١٩٠٩الكاثوليكية 

ومباحث ونصوص عن ) ٢٦ -١٩٢١(مفكرو اإلسالم يف مخسة أجزاء : عنوانه
، وحل )١٩٣٤يس بار(السينائية الالتينية يف حدود القرنني الثاين عشر والثالث عشر 

 ).١٩٤٨جملة تاريخ العلوم (عريب ملسألة املربعات السحرية 
 .Vogue، Ch. De) ١٩١٦-١٨٢٩(دي فوجيه 

سوريا : سياسي وعامل جال يف بادية سوريا وفلسطني، وألف فيها كتاباً بعنوان
  ).١٨٧٧-١٨٦٥(الوسطى، فبني فيه أثر املسيحية يف البناء السوري 

) ١٨٦٨ وباإلجنليزية ١٨٦٧(وصف فينيقي جلزيرة قربص : وية يف الة اآلسيهول
 وأوراق الربدي املصرية اآلرامية يف اللوفر) ١٨٨٣(وكتابات تدمرية غري منشورة 

  ).١٨٩٨ و٨٧ و١٨٩٦(والكتابة اآلرامية  )١٨٨٩(
  Wulf، M.de - دى فولف، موريس

يف جملة ختصص بالفلسفات املقارنة، وقد كتبت لتكرميه جمموعة دراسات 
 ).١٩٣٤، ٢، ٣٦(السكوالستيكية احلديثة 

باريس (تاريخ الفلسفة يف العصر الوسيط يف ثالثة جملدات بالفرنسية : آثاره
، وأوغسطني وابن )١٩٤٧، والثالث ١٩٣٦، والثاين ١٩٢٤لوفان، الد األول 

م ، عا٣٩ - ١١، صفحات ٣٣الة السكوالستيكية احلديثة للفلسفة، الد (سينا 
١٩٣١.( w
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 ٥٤٥ حرف الدال

 Fontenay، F. le Sage de) ١٩٠٩ – ١٨٨٠. (دي فونتناي، ف
بعد أن نال شهادته اجلامعية يف علم التاريخ اهنمك يف االشتغال بأمر الكتب ودور 

، ودرس يف هذه السنوات اللغة العربية على )٢٤ - ١٩٠٦(السجالت احلكومية 
ثقافة آسيا :  منهاوسرعان ما أخذ يؤلف كتباً يف تاريخ الشرق،. أويستروب
 ١٩٢٤، ويف سنة )١٩١٩(، ودراسة عن تاريخ الشرق األدىن )١٩١٢(الشرقيـة 

عني وزيراً للدامنرك بأيسلندا، فواصل نشاطه األديب، يف كثري من نواحيه، فكتب 
حبثني عن الكلمات العربية الدخيلة على اللغات األوربية وال سيما اللغة األيسلندية، 

فيها احلكايات القدمية اخليالية وحكايات البدو كما يستدل ودراسة أخرى قارن 
 .عليها من الشعر العريب القدمي

 - .de Vyvre، A.Vدي فيفريه 
أوىل الترمجات الالتينية يف العصر الوسيط للبحوث العربية عن اإلسطرالب : آثاره

لوسيط ، وأقدم ترمجات العصر ا)١٩٣١املؤمتر األول للجغرافيا التارخيية، بروكسل(
 ).١٩٣٧ أركيون(، والتطور العلمي يف العصر الوسيط )١٩٣٥أوريريس (الالتينية 

 Villard، Ugo، Monneret )١٩٥٤-١٨٨١(دي فيالرد، أوجو 
de 

  .ولد يف ميالنو وخترج يف كلية اهلندسية
منارة اإلسكندرية : دراسات وافرة عن اآلثار والسيما املصرية، منها: آثاره

مث ) ١٩٢٢جملة اآلثار والتاريخ، روما (ن املسيحي يف مصر وسجل الف) ١٩٢١(
منشورات املتحف العريب (ومدافن املسلمني يف أسوان ) ١٩٢٦(النقود الساسانية 

روما  ()رف معبد بالثينا يف بالرموازخ(والفن اإلسالمي يف إيطاليا ) ١٩٣٠بالقاهرة 
ودراسة ) ١٩٣٨ما رو(وأكسوم ) ١٩٣٨روما (وتاريخ النوبة النصرانية ) ١٩٣٨

ورحلة ) ١٩٤٤الفاتيكان (اإلسالم يف أوروبا يف القرنني الثاين عشر والثالث عشر 
والزخارف ) ١٩٤٨معهد التاريخ الدومينيكي (األب دامنتوكروشي إىل الشرق 

 ). ١٩٥٠روما (اإلسالمية على معبد بالثينا يف بالرمو 
 .de Fenoyl،P.m) ١٩٠٩املولود عام (األب دي فينويل 

w .)١٩٢٧(انضم إىل الرهبانية 
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 حرف الدال٥٤٦ 

 ).١٩٥٩، ١٥مباحث، (كتاب صالة قبطي : آثاره
 - .du Capua، Giovanniدي كابو، ج 

ترجم إىل الالتينية كتاب موسى بن ميمون يف األغذية، وكتاب التيسري : آثاره
 .البن زهر، وإىل العربية كتاب كليلة ودمنة

  Castries، Cte H.de)١٩٢٩ – ١٨٥٠(دي كاستري، الكونت 
 .مقدم يف اجليش

 ].١٩٢٩، ٧ترمجته بقلم دي سينيفال يف هسبرييس، [
مصادر غري منشورة : تعاون هو ودي سنيفال على إصدار جمموعة بعنوان: آثاره

األشراف : ، ومن مباحثه يف جملة هسبرييس)١٩٠٥باريس (عن تاريخ املغرب 
فتح املنصور السودان ، و)١٩٢٢(، ومصك النقود يف احملمدية )١٩٢١(السعديون 

ورحلة هولندي إىل املغرب ) ١٩٢٤(، وسادة املغرب السبعة )١٩٢٣(١٥٩١عام 
 ).١٩٢٦(١٧٦٧ إىل ١٧٥٠و الدامنرك واملغرب من ) ١٩٢٦(

الة (إطالق اسم احلمراء على قصر اخلليفة يف املغرب وغرناطة : و يف غريها
 ).١٩٢٨وعات هنري باسة من(، وتنصر ثالثة أمراء من املغرب )١٩٢٩اآلسيوية 

  .de Coppier، P.V )١٩٠٤-١٨٣٦(األب دي كوبيه 
  .، وتويف يف بريوت)١٨٥٣(فرنسي، انضم إىل الرهبانية 

 صفحة، وترمجة فرنسية ١١٤أنيس اجللساء يف ديوان اخلنساء َمْتَناً عربياً يف : آثاره
يخ آخر ، وكشف املكتوم يف تار)١٨٨٨املطبعة الكاثوليكية ( صفحة ٢٢٧يف 

نقل بعضها إىل (، وعدة كتب بالفرنسية )٩١-١٨٩٠(سالطني الروم يف جزأين 
 ). العربية خليل البدوي، ورشيد الشرتوين

  .de Courteille، A. Pavet )١٨٨٩-١٨٢١(دي كورتاى 
حفيد دي ساسي من جهة أمه، أمت دروسه يف مدرسة فرساي، وأخذ السامية عن 

 مث قدم باريس حيث تضلع ،)ماينس(عد أسقفا على األب فيللون الذي أصبح فيما ب
ويف مدرسة شباب اللغات أعد . كاترمري، وبرسفال، ورينو: من اللغات الشرقية على

نفسه للذهاب إىل الشرق، وعين باآلداب التركية أكثر منه بغريها، وقد كوفئ على 
w العلوم يف نتخابه عضوا يف جممع الكتابات واآلداب، وعضوا مراسال معانشاطه ب
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 ٥٤٧ حرف الدال

 ). ١٨٨٩( بطرسربج
، وتاريخ معرفة )١٨٥٧باريس (نشر كتاب وصايا نايب البنه يف اخلري : آثاره

، وصعود )١٨٧٠(، وصنف املعجم العريب التركي )١٨٥٩(مهاج لكمال باشا زاده 
كتاب ) فهرست(، وعاون دي مينار يف )١٨٨٨(حممد ومعجزاته، يف أجزاء متعددة 

رسائل بابر، : ، وترجم وحده)٧١-١٨٦٩باريس (مروج الذهب للمسعودي 
، وتذكرة األولياء مبتنها )١٨٧١(ومعراج نامة املنقولة من الويغري إىل العربية 

 ).٩٠-١٨٨٩(الويغري وترمجتها الفرنسية 
 .Caurroy، du) ١٨٣٥ -١٧٧٥(دي كوروا 
ب يف  وتعلم السامية فعني مدرساً هلا، مث نائب مدير ملدرسة الشبا)ىإ(ولد يف 

) ١٤ -١٨٠٢(معهد لويس الكبري، فلما أسست فرنسا مدرستها يف القسطنطينية 
ويف سنة .  السفارة الفرنسية يف القسطنطينيةىا هلا، مث ترمجانا للملك لدعني مديًر
وأخذ نفسه بالتضلع من االستشراق، . فعاد إىل بلدته.  أحيل إىل التقاعد١٨٣٠

 بعضها إىل ى أثناء إقامته بتركيا أهدوكان قد توفرت لدىه خمطوطات كثرية يف
 .مكتبة باريس الوطنية

، )١٨٤٨باريس (التشريع اإلسالمي يف املذاهب السنية والشيعية واحلنفية : آثاره
 ، وكان قد باشر كتاباً عن اجلزائر حال املوت دونالعايلوعالقات فرنسا بالباب 

 .إجنازه
 ١٨٤٨(لسين على املذهب احلنفي التشريع اإلسالمي ا: وله يف الة اآلسيوية

 ).١٨٥٣ و١٨٥١ و١٨٥٠ و١٨٤٩و
 Koning، P. de) ١٩٢٥ – ١٨٥١(دي كوننج 
 . بالطب عند العربينطبيب ع
ثالث : ، ومن القانون البن سينا)١٨٩٤ليدن (ترمجة منتخبات من الرازي : آثاره

َمْتَناً وترمجة رسائل يف تشريح األعضاء، ومقالة يف احلصى املتولد يف الكلى واملثاين 
، وثالث رسائل يف التشريح للرازي بترمجة )١٨٩٦ليدن ( صفحة ٢٨٥فرنسية، يف 

 .، وفصول من الكتاب امللكي لعلي بن العباس اوسي)١٩٠٣ليدن (فرنسية 
Grangeret de La w )١٨٥٩ – ١٧٩٠(دي ال جرانج، جراجنريه 
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 حرف الدال٥٤٨ 

Grange 
لعربية والفارسية، وشغف من تالميذ دي ساسي الناني تضلع من اللغتني ا

بالصوفية الشرقية، فأكب على األلفاظ العربية لتأويلها واإلملام مبرادفاا لكي يتفهم 
التصوف وميزاته، فإذا هو يتعمق يف العربية تعمقا مل يعرف لغريه يف عصره، فوكلت 

ة مث عينته أمينا للمكتب) ١٨٣٠(ه حكومته تصحيح املطبوعات العربية يف مطبعتها يإل
 سنة فبلغ ا شأوا ٣٤الوطنية، وقد توىل برغم مهامه رياسة حترير الة اآلسيوية 

 .بعيدا
مليخائيل الصباغ بترمجة فرنسية ) نشيد ان(نشر مبعاونة دي ساسي : آثاره

، ومنتخبات من )١٨٢٢(وله ضرار بن األزور نقال عن الواقدي ) ١٨١٤باريس (
وصنف هو بالفرنسية تاريخ ) ١٨٢٢(فرنسية  بترمجة يبنشعر ابن الفارض، واملت

، ودافع عن حماسن الشعر العريب مبقاالته وحبوثه، وله )١٨٢٤(العرب يف األندلس 
 ىن الرياحني من أسىوأزك) ١٨٢٨(فيه جمموعة خنب األزهار يف منتخب األشعار 

) ١٨٢٨باريس (الدواوين، وفيه ترمجة مقامات بديع الزمان اهلمذاين بترمجة فرنسية 
باريس (ن السيوطي ي نبذا من املرج النضر جلالل الد- مبعاونة كوزجيارتن -ونشر 
 .، هذا خال دراساته الرصينة الوافرة عن التصوف يف الة اآلسيوية)١٨٢٨

 De la Torre، Fray) ١٨١٩ىف املتو(األب دي التوره، باتريشيو 
Patricio، J. 

، )١٧٧٦( رهانية إيرونيموس ولد يف كونسجرة من أعمال طليطلة، وانضم إىل
 أستاذاً هلا مسيو) ١٧٨٤(وخترج يف مدرسة األسكوريال، وتعلم يف جامعة مدريد 

، وانتخب عضواً يف جممع التاريخ )١٨٠٣ -١٧٩٧(وأقام يف فاس ) ١٧٨٧(فيها 
)١٨٠٣.( 

 ].١٩٥٣، ٨ترمجته بقلم شانشيث برييث يف جملة األندلس [
معلومات تارخيية عن : ي معدة للنشر، وهمازالت خمطوطات، ولكنها: آثاره

مدينة فاس، ورحلة من طنجة إىل مكناس، وتقرير عن أبواب غرناطة، وأمثال عربية، 
 ).١٨٠٥(قواعد العربية، ونشر املعجم العريب القشتايل لدى الكاال بتحقيق الغزيري 

De la Granja، F. w دي الجراخنا، ف
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 ٥٤٩ حرف الدال

لعربية يف اجلامعة املصرية، مث عني ، وختصص با)١٩٥٢(خترج يف جامعة مدريد 
عضواً يف معهد الدراسات العربية، وأستاذاً للعربية يف كلية اآلداب جبامعة مدريد 

 .املركزية
، )١٩٥٩(مصادر قصة الكونت لوكارنو العربية لألمري دون خوان مانويل : آثاره

مدريد (اه  رسالته يف الدكتوريومصطلحات املطبخ املغربية يف العصر الوسيط، وهـ
وله . ، وأعد مع تربيس سادابا بإشراف األب بارجنا املعجم العريب اإلسباين)١٩٦٠

، ومقامة )٥٩، ١٩٥٣(دراسات عن الشعر العريب يف األندلس : يف جملة األندلس
، )١٩٦٠، ٢٥(ومقتطفات من أيب حفص عمر بن الشهيد  )٢٣،١٩٥٨(الطاعون 

، وابن جارثيا )١٩٦٢، ٢٧ و ١٩٦١، ٢٦(وأمحد بن برد األشجر وابن اخلطيب 
 ).١٩٦٥، ٣٠(القاضي 

، وثالث قصص )١٩٦٦، ٣١(وجدل ديين يف مرسية على عهد ألفونسو العامل 
، وحول )١٩٦٧، ٣٢(، وأدب عريب أندلسي )١٩٦٨، ٣٨(إسبانية من أصل عريب 

، وقصر عبد )١٩٧٣، ٣٨(، وكتاب غري منشور )١٩٧٢، ٣٧(األدب العريب 
الدراسات (مقامة ابن املرابع األزدي : ، ويف غريها)١٩٧٤، ٣٩(الرمحن الثالث 

صحيفة املعهد املصري (، وبيع الرقيق )١٩٦٢، ٢الشرقية لليفي بروفنسال جـ
، ١٧(، وكتاب حتفة املغترب ببالد املغرب )٦٦ -١٩٦٥، ١٣للدراسات اإلسالمية 

٧٣ - ١٩٧٢(. 
  - Chapelle، Fr. De Laدي الشابل 

 . يف عهد احلمايةمن موظفي املغرب
، والسلطان موالي إمساعيل وبربر املغرب )١٩٣٨هسبرييس (قبائل الرببر: آثاره
 ).١٩٣١، ٢٨جملة اآلثار املغربية (األوسط

، ومبعاونة )١٩٣٠هسبرييس (خريطة الصحراء الغربية : ومبعاونة دي البة 
 ).١٩٣٥هسبرييس(املمتلكات األسبانية على شاطئ إفريقيا الغريب : سنيفال

 - .Véronne، CH. De La )١٩٣٣املولود (دي الفريون 
  ).١٩٥٥الة اإلفريقية (رسالتان ألحد ملوك تلمسان غري منشورتني : آثاره

Landberg، Cte، C. de . w) ١٩٢٤-١٨٤٨(دي لندبرج، الكونت
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 حرف الدال٥٥٠ 

درس العربية يف باريس حيث أقام، وقلما رجع إىل السويد، وقد جاب بالد 
طلع على ا عرضاً وطوالً، وأقام سنني عديدة بينهم، فأحسن لغتهم، والناطقني بالضاد

جمموعة يف كلية جامعة : أدم، وكشف عن حيام، واقتىن بعض خمطوطام، منها
 جمموعاته بالشيخ إحدى، ولقب نفسه يف )١٩٠٨نيويورك (ييل فهرسها توراي 

 .عمر السويدي
فهرس املخطوطات العربية : شهرها وافرة، منوعة نفيسة يطول تعدادها، وأ:آثاره

، )١٨٨٣ليدن (ها شراءها من الشيخ أمني املدين ييف مكتبة بريل، وكان قد اقترح عل
، وقصص عربية جديدة مجعها وترمجها إىل )١٨٨٣ليدن (وأمثال أهل بر الشام 

وجمموعة طرف عربية تشتمل على ) ١٨٨٥ليدن (الفرنسية، وذيلها بفهرس للنكت 
كرسالة التنبيه البن كمال باشا، ورسالة : سائل واحلكايات والشعرالكثري من الر

العماد البن العدمي، ولعب العرب بامليسر للبقاعي، ونشوة االرتياح للزبيدي، 
رون الرشيد، وديوان أيب حمجن الثقفي، وشرحه أليب هالل اوحكاية احلداد وه

 الفتح القدسي ونشر الفتح القسي يف) ٨٩-١٨٨٦ليدن (العسكري بترمجة وشرح 
، وشرح ديوان زهري بن أيب سلمى لألعلم الشنتمري )١٨٨٨ليدن (لألصفهاين 

، وهلجة حوران )١٩٠٥ليدن (، كما صنف يف لسان العرب ولغاته )١٨٨٩ليدن (
، ١٩١٩ليدن (ولغة عرتة َمْتَناً وترمجة بتعليق ومعجم ) ١٩٠٩ليدن (مذيل مبعجم 

، ولغة أهل اجلنوب من جزيرة )١٩٤٠ وضع اجلزء الثالث سترستني، أوبساله،
كل يعمل خالصه والبد من : ، وكتب رسالة عنواهنا)٤٣ - ١٩٠١ليدن (العرب 

 ). ١٩٠٩ليدن (حكي الناس 
 de Lozoya - دي لوثويا، املركيز

، وقاعة الشمس يف )٤٩ - ١٩٣١(تاريخ الفن اإلسباين، يف مخسة أجزاء : آثاره
حمفوظات (، واملغاربة يف أمريكا )١٩٤١باين حمفوظات الفن اإلس(القصر بشقوبة 

 ).٥٣ رقم ١٤معهد الدراسات اإلفريقية 
  ،de Lude،P.B )١٦٤٥املتوىف عام . (األب دي لود، ب

فرنسي عاش ردحاً من الزمن يف حلب، وتلقى العربية على مفيت املدينة، ووجه 
w  .جل اهتمامه إىل التصنيف والعلوم اجلدلية
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 ٥٥١ حرف الدال

 أبواب، وتفنيد لرد املطران تسعةد الدين املسيحي يف شرح بعض قواع: آثاره
إثناسيوس على باب روما يف بعض العقائد الدينية، وسبب اختالف العقائد والطقوس 
بني الكنائس الشرقية والغربية، وسرية القديس فرنسيس األسيزي، وكتاب يف 

ن اإلسبانية إىل  نقله ع-املعمودية والتوبة والقربان، وهدى اخلطاة إىل طريق النجاة 
 .العربية، وكتاب حوادث اجلو يف تقلبات الطقس

 Matteo، Ignazio، di )١٩٤٨-١٨٧٢(دي ماتيو، إينياتسيو 
 انصرف إىل اللغة العربية وتاريخ اجلدل بني املسيحيني واملسلمني :أحباثه

 .والتصوف اإلسالمي، والشعر يف العصر العباسي، ويف أسبانيا وصقلية
وخمطوط عريب أسباين من القرن السابع ) ١٩١٢تونس (العربية قواعد : آثاره
وكتاب ) ١٩١٢بالرمو (واجلواب الصحيح البن تيمية ) ١٩١٢بالرمو (عشر 

وفهرس املخطوطات العربية ) ١٩١٩روما (الطبقات أليب بكر الزبيدي، َمْتَناً وتعليقاً 
وتفسري ) ١٩١٧روما ( بيتاً ٧٤٦يف ميالنو وترمجة التائية الكربى البن الفارض يف 

 وقد انتقده نللينو يف تفسري ٢٠- ١٩١٩، ٨جملة الدراسات الشرقية (ابن الفارض 
، والرد على النصارى للقاسم بن إبراهيم )بعض املصطلحات الصوفية وحتديد معانيها

) ١٩٢٣( وابن حزم) ١٩٢٢(والتحريف ) ٢٣-١٩٢١جملة الدراسات الشرقية (
 ومنتخبات من شعر ابن القطاع الشاعر الصقلي ) ١٩٣٥بالرمو (والشعر العريب 

والروحانية يف النصرانية ) ١٩٤١(والفكرة اإلسالمية عن الديانة احلقيقية ) ١٩٣٥(
 ). ١٩٤٣، ٢٣الشرق احلديث (واإلسالم 

  .Motylinski، A.de )١٩٠٧ - ١٨٥٤(دي موتيلنسكي 
ا مث أستاذا للعربية بولوين األصل، عمل يف خدمة فرنسا باجلزائر، مترمجا عسكري

يف القسطنطينة، وقد كتب عن مزاب واإلباضية يف مشايل أفريقية مصنفات مازالت 
 . مرجعا
، وجبل )١٨٨٥نشرة املراسالت اإلفريقية، اجلزائر (مصنفات مزاب : آثاره
الة اآلسيوية (، وحماورات ونصوص بربرية من جربة )٩٩ -١٨٩٨باريس (نفوسة 

، وهلجة )١٩٠٠ نشر رحلته، اجلزائر أعادت ٠رابلس وبني مصرودليل املسافر بني ط
w، واملخطوط العريب )١٩٠٥اجلزائر (، و اإلباضية )١٩٠٤باريس (بربر رضام 
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 حرف الدال٥٥٢ 

ومحلة بدرو النربوي وجارثيا ) ١٤،١٩٠٥مؤمتر املستشرقني (الرببري لزواغه 
، )١٩٠٦ املصدر السابق(، نقال عن املصادر العربية ١٥١٠الطلطيلي على جربة عام 

، وتاريخ األئمة )١٩٠٧ذيل نشرة جلنة إفريقيا الفرنسية (ورحالت يف مشايل إفريقيا 
 ).١٩٠٧ اجلزائر(الرستمية بتاهرت البن الصغري 

 de Moor) ١٩٣٦املولود عام (دي مور 
 .أستاذ مساعد للعربية يف جامعة ناميمجن الكاثوليكية

 .إخل) ١٩٧٠، ٢٤(اصر ، ومجال عبد الن)١٩٦٩، ٢٣ستربني (مصر : آثاره
 Morgan، J. de) ١٩٣٤-١٨٥٧(دي مورجان 

مدير اآلثار املصرية ومكتشف ألواح محورايب يف شوشن، ومسلة امللك البابلي 
 . مسني، ومتثال امللك نابرياسو، وآثار العيالميني-نارا

عدة مصنفات عن العراق والعجم واألرمن وعادات مصر منها مبعاونة : آثاره
  .)١٨٩٣املعهد الفرنسي بالقاهرة (ميادين البطاملة : جرينبوريان ولي

ما قبل التاريخ الشرقي يف ثالثة : وكتاب بعنوان. وله كتابات معبد كوم أمبو
 .)٢٧ -١٩٢٥باريس (أجزاء 

جملة النميات (مالحظات على أوائل النقود اإلسالمية يف فارس : ومن مباحثه
تقارير جممع الكتابات واآلداب . (الساسانيةوعلى النقود الساسنية والعربية و) ١٩٠٧
 ).١٩٢٤الة (وحياة قنصل لدى وايل اجلزائر ) ١٩٢٠

 .De Moreno Neto، J )١٨٨٢ –١٨٢٥( .دي مورينو نييتو، خ
، وخترج بالقانون والفلسفة من )بطليوس(ولد يف سريوال من أعمال يداخوت 

عة غرناطة، وعني عضواً يف  أستاذاً للعربية يف جامي، ومس)١٨٤٦(جامعة مدريد 
 .)١٨٦٢(، وعضواً يف جممع التاريخ )١٨٦٠(جملس املخطوطات واملكتبات 

ودراسة نقدية عن املؤرخني  )٧٢ - ١٨٥٩مدريد (قواعد اللغة العربية : آثاره
 ).١٨٦٢جممع التاريخ (العرب األسبان 

  Desmaisos، Bon.J.J) ١٨٧٥ -١٨٠٩(البارون دمييزون 
، )١٩٠٨الطبعة األخرية يف روما ( الفارسي الفرنسي، وهو مرجع املعجم: آثاره

w ).١٨٧٤(وترمجة فرنسية لتاريخ األكراد لشرف الدين 
w
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 ٥٥٣ حرف الدال

 D'Emilia، Antonio - دي ميليا، أنطونيو
وتشريع احملكمة ) ٥٣ - ٤٩ -١٩٤١(املدونة : يف جملة الدراسات الشرقية: آثاره

-٢١ (١٩٤١ إىل ١٩٢٩الطالق من سنة العليا يف ليبيا اخلاص باخلطوبة والزواج و
وخيار ) ١٩٤٩، ١٩(وابن العسال ) ٢٢،١٩٤٧(ودراسة عن سانتيالنا ) ١٩٤٥

مؤمتر التشريع (التحايل على التشريع اإلسالمي : ويف غريها) ١٩٥٨(الشرط 
الشرق احلديث، (والقوانني اإلسالمية يف التشريع اخلاص ) ١٩٥٣، ١املقارن، جـ 

بني احلق القانوين الكنسي واإلحسان يف القوانني الربيطانية ومقارنة ) ١٩٥٣، ٣٢
) ١،١٩٥٣مؤمتر التشريع املقارن، جـ(وبني الوقف اخلريي يف التشريع اإلسالمي 

والشرع اإلسالمي ) ١٩٥٣روما (ومقارنة بني القانون الروماين والقانون اإلسالمي 
التجارة يف السعودية وقانون ) ١٩٥٥الدراسات اإلسالمية، (والقانون البيزنطي 

 ١٩٦٢واإلسالم والدستور الباكستاين ) ١٩٥٥، ٣٢جملة الشرق احلديث، (العربية 
ويف ) ١٩٦٥، ٤٤(من املؤقت اليودستور ) ١٩٦٤، ١٤، وحضارات ٤٣،١٩٦٣(

حوليات املعهد الشرقي (الصالت الدبلوماسية العربية الصقلية مث املصرية : غريها
تكرمي (ربة يف قانون السنة يف العصر الوسيط وطابع اخل) ١٩٦٤، ١٤بنابويل 

 ).١٩٦٤فرانشيسكو جابرييلي 
  Meynard، Barbier de )١٩٠٨-١٨٢٧(دي مينار 

ولد يف باخرة عادت بأمه من القسطنطينية إىل مراسيليا، ودخل مدرسة شباب 
اللغات وملا أهنى دروسه فيها، التحق بقنصلية فرنسا يف القدس، فكتب أول رسالة يف 
االستشراق بعث ا إىل الة اآلسيوية، مث أتبعها حبثا عن حممد بن احلسن الشيباين 

 اصطحبه الكونت جوبينو إىل إيران، فأقام يف طهران سنتني أعد من ١٨٥٤ويف سنة 
خالهلما كتابا يف جغرافية وتاريخ وأدب فارس وما جاورها، نقال عن ياقوت 

ستانة، وعند آل، مث قصد ا)١٨٦١ريس با(احلموي مستعينا ببعض مؤلفي الفرس 
عودته منها تعلم التركية يف مدرسة اللغات الشرقية والعربية يف معهد فرنسا، وعني 
أستاذا فيه، ومديرا للمجلة اآلسيوية فخصها مبباحثه االستشراقية، وله يف العربية 

 .ة والفارسية، وكان حيسنها مجيعايف التركيتصانيف جليلة، خال مؤلفاته 
، ومعجم )١٨٥٧باريس (تقومي أديب خلراسان يف القرن الرابع اهلجري : ارهآث w
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 حرف الدال٥٥٤ 

 والباقيجغرايف تارخيي أديب لبالد فارس وجوارها معظمه نقل من ياقوت احلموي، 
ا وترمجة، يف ًنت، ومروج الذهب للمسعودي م)١٨٦١(نصوص تنشر ألول مرة 

ونشر ) ٧٧-١٨٦٩، والفهرست مبعاونة دي كورتاي، ٧٢-١٨٦١(تسعة أجزاء 
، وأطواق الذهب للزخمشري )١٨٦٥(املسالك واملمالك البن خرداذبة َمْتَناً وترمجة 

الة اآلسيوية (، وسرية إبراهيم بن املهدي نابغة املوسيقى )١٨٦٧(َمْتَناً وترمجة 
، ونقح ترمجة كتاب )١٨٧١(، ونوابغ الكلم للزخمشري َمْتَناً وترمجة )١٨٦٩

 ). ١٨٧٢( باملسلمني، وكان كاري يعدها للطبعجمموعة شرائع تتعلق 
-١٨٧٠( الصليبية يف ستة عشر جملدا مؤرخيوأصدر مبعاونة دي ماالن جمموعة 

، وآراء )١٨٧٤(ترمجة السيد احلمريي يف القرن الثاين اهلجري : وله) ١( )١٨٩٣
، وترمجة )١٨٧٧(، وحماضرة عن الشعر يف فارس )١٨٧٦(الزخمشري نصا وترمجة 

، وترمجة السلطانني نور وصالح الدين، )١٨٧٧(قاسم احلليب، يف جزأين أيب ال
، وترجم املنقذ من )الة اآلسيوية مث على حدة(ورسالة عربية يف األخالق والفلسفة 

، ونشر منتخبات من كتاب الروضتني أليب )١٨٧٧( ترمجة جديدة يلالضالل للغزا
مؤمتر (، وصريع الغواين )١٨٨٨ جمموعة مؤرخي الصليبية(شامة َمْتَناً وترمجة 

الة ( املستهجنة يف األدب العريب ىن، واأللقاب والك)١٨٩٨-١١ نياملستشرق
 ). ١٩٠٧اآلسيوية 

الدرر العمانية يف اللغة العثمانية، وفيه األلفاظ : هذا خال معجمه التركي الفرنسي
سعدي الشاعر ، وترمجة بستان )١٨٨١(العربية والفارسية املستعملة عند األتراك 

وكان يف مرضه األخري الذي امتد ثالثة أشهر . وأحباث مجة يف التركية والفارسية
يلقي دروسه يف فراشه، ويف ساعاته األخرية ينقح مسودات كتاب األمساء والكىن 

 . عند العرب
، وتقومي أديب خلراسان )١٨٥٢(حممد بن حسن الشيباين : وله يف الة اآلسيوية

 ، ووصف تارخيي ملدينة قزوين )١٨٥٧-١٨٥٤-١٨٥٣(بع اهلجري يف القرن الرا
 ، وغزو سوريا وفلسطني نقال عن عماد الدين )١٨٨٧(وحضرموت ) ١٨٥٧(
حلسان بار  ، ومعجم سرياين عريب)١٨٨٨(، ودراسة ألفية ابن مالك )١٨٨٨(

، )١٨٩٠(، وأسطورة لقمان )١٨٨٩(، وملحمة األعراب )١٨٨٩(لول  w
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 ٥٥٥ حرف الدال

  ي، وابن اجلوز)١٨٩٥(، ومفاتيح العلوم )١٨٩١(ربية العامية وخمتارات من الع
، واألحكام السلطانية )١٩٠٠ (األغاين، والفهرس األجبدي لكتاب )١٩٠٠(
  .خلإ) ١٩٠٧(، والكىن واأللقاب يف األدب العريب )١٩٠١(

  de Hammer - دي هامر
 اإلسالم  فرقة يف٧٣و) ١٨٢٢(كتاب ابن خلدون : يف الة اآلسيوية: آثاره

ومن تاريخ ) ١٨٢٧(وأوىل الصالت الدبلوماسية بني فرنسا والباب العايل ) ١٨٢٦(
). ١٨٣٢(، والقمصان السحرية )١٨٢٩(العرب والبيزنطيني والسالجقة والعثمانيني 

واألصل الفارسي ). ١٨٣٩(وعشرة أوزان للشعر ) ١٨٣٩(واملوشحات واألزجال 
 ).١٨٣٩(أللف ليلة وليلة 
 - Hellert،J.J. de ج.دي هللر،ج
، وترجم )١٨٣٣باريس (ترجم مبعاونة دي النوري تاريخ احلشاشني : آثاره

 .)١٨٤٣ – ١٨٣٥(وحده تاريخ السلطنة العثمانية هلامر، يف مثانية عشر جزءا 
 Jong، P. de)١٨٩٠ – ١٨٣٢(دي يونج 

 ودي خترج بالعربية من جامعة أوترخت، ونبغ فيها وعني أستاذاً هلا، وتعاون هو
خويه يف نشر مكتبة اجلغرافيني العرب، وفهرسة املخطوطات الشرقية يف جامعة ليدن 

 .إخل
 اجلزء الثالث والرابع، ليدن(فهرس الكتب الشرقية يف جامعة ليدن : آثاره
، ويف جامعة أوترخت )١٨٦٢ليدن (، ويف امع اهلولندي بأمستردام )١٨٥١

، كتاب األنساب أليب الفضل )١٨٦٣(، ونشر صحيح البخاري )١٨٦٢ليدن (
، )١٨٦٥( يف اخلط البن القيسراين ه، واألنساب املتفق)١٨٦٥ليدن (املقدسي 

واملشتبه يف أمساء الرجال للذهيب ). ٦( )١٨٦٧ليدن (ولطائف املعارف للثعاليب 
سرية الرسول البن هشام َمْتَناً وترمجة التينية : ، ومبعاونة دي خويه)١٨٨١ليدن (
ليدن (، واجلزء الثالث من كتاب العيون واحلدائق بترمجة التينية )١٨٦٥ليدن (

وكان أوشباخ قد طبع منه جزءاً مشتمالً على تاريخ الوليد، وسليمان بن ) ١٨٦٩
، )١٨٤٩ليدن (، وماتياسن اجلزء اخلاص خبالفة املعتصم )١٨٥٣ليدن ( عبد امللك،

w . )١٨٩٦ليدن (دم القرشيوتعاون هو وجوانبول على نشر كتاب اخلراج ليحىي بن آ
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 حرف الدال٥٥٦ 

  - .Detrich، E.L دياتريش
تكرمي كاله (، ولطائف املنت للشعراين )١٩٢٥اإلسالم (املهدي حممد أمحد : آثاره
 ).١٩٥٧، ٩األديان (، واإلسالم )١٩٥٢سيكولوم (، والصليبية )١٩٣٥

 .Dietrich، A) ١٩١٢املولود عام (دياتريش، ألربت 
ليتمان، : امعتها وجامعة توبنجني على األساتذةولد يف هامبورج، وتعلم يف ج

 ).١٩٣٧(وحصل على الدكتوراه . وشترومثان، وشاده
وثائق إسالمية (، واأليوبيون )١٩٥٢موزيون (الكتابات العربية يف مصر : آثاره

اإلسالم (، وأرثو شاده )١٩٥٢اإلسالم (، ووصية املنصور )١٩٥٢غري منشورة 
، وجملة ١٩٥٥الة الشرقية األملانية (للهزواين ، وكتاب اجلليس األنيس )١٩٥٣

، واسم )١٩٥٦(دمشق : ويف الة الشرقية األملانية). امع العلمي العريب بدمشق
الكتابة العربية على : ويف غريها). ١٩٦١(، والسالجقة )١٩٦٠(الدين يف اإلسالم 

، ٤٠(مويون ، واأل)١٩٥٧، ٣٣اإلسالم (ورق الربدي يف متحف سراي بإستانبول 
، ومسلم بن )١٩٦٧تكرمي شبياس (، وعبد اللطيف بن يوسف البغدادي )١٩٦٤

الدراسات الشرقية يف ذكرى (، وابن دنيا )١٩٧٨تكرمي كاكسيل (احلجاج 
املؤمتر الدويل (، وحول تاريخ يوناين روماين يف التاريخ العريب )١٩٧٨بروكلمان 

، ومالحظات على املادة الطبية )١٩٧٠اخلامس للمستعربني وعلماء اإلسالميات 
الشرق (، واحلديث يف اإلسالم )١٩٧١جممع لنشاي (عند ديسقوريدس بني العرب 

 .إخل) ١٩٧١، ١اإلسباين 
  .Dib، Mgr. P )١٩٦٥ – ١٨٨١(ديب، املطران 

خترج يف مدرسة سان سولبيس، ونال الدكتوراه يف احلق القانوين من املعهد 
 - ١٩٢٠(اذاً للحق القانوين يف جامعة ستراسبورج الكاثوليكي بباريس وعني أست

 .مث نصب مطراناً على املوازنة يف مصر والسودان) ٤٦
ومهمة يف ) ١٩١٤بريوت (الشريعة اجلديدة يف عقد اخلطبة والزواج : آثاره

وسلطان اإلحالل من مانعي ) ١٩١٥باريس (الشرق على عهد البابا بيوس الرابع 
) الطقوس(وحبث يف الفروض ) ١٩١٥باريس ( لدى املوازنة القرابة الدموية واألهلية

باريس  (١٦٤٤ إىل ١٥٥٧وجمامع الكنيسة املارونية من ) ١٩١٩باريس (املارونية  w
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 ٥٥٧ حرف الدال

 - ١، عمود ١٠معجم الالهوت الكاثوليكي، جملد (والطائفة املارونية ) ١٩٢٤
معجم (ومانع القرابة األهلية ) ١٩٦٢ صفحة، بريوت ٣٠٠، مث على وحدة يف ١٤٢

 باريس (١والكنيسة املارونية جملد ) ٢٨٥ ـ ٢٦٤، عمود ١احلق القانوين، جملد 
) ١٩٣٩باريس (ويوسف مسعان السمعاين وابن أخيه وابن أخته ووصاياهم ) ١٩٣٠

معجم (ومنرون ـ اإلخوة الثالثة ) ١٩٤٥باريس (وبعض وثائق لتاريخ املوارنة 
: ٢والكنيسة املارونية، جملد ) ١٨ ـ ١٦، عمود ١١الالهوت الكاثوليكي، جملد 
 ٣والكنيسة املارونية، جملد ) ١٩٦٢املطبعة الكاثوليكية (املوازنة يف عهد العثمانيني 

)١٩٦٤(. 
 Despois، J) ١٩٤٧-١٨٦٥.(ديبوا، ج

 .أقام يف تونس زمنا طويال، وعني أستاذا بكلية اآلداب يف اجلزائر
، واحلضنة، وهو )١٩٤٠(قية ، وتونس الشر)١٩٣٥باريس (جبل نفوسة : آثاره

وصف إلقليم احلضنة الطبيعية والزراعية يشتمل على إحصاء دقيق عن املياه والينابيع 
 ٤٠٥وأنواع احملصوالت الزراعية، و الثروة احليوانية وأمساء القبائل وعدد سكاهنا يف 

) ٣٠-١٩٢٧(موقع القريوان : ومن دراساته يف الة التونسية)١٩٥٣ (ةصفح
، ويف )١٩٣٥(، ونزول البدو بفيايف تونس )١٩٣٣( القرى يف جبل نفوسة وتنقيل

  ة، وتالل سهول قسطنطين)١٩٣١(مساكن الساحل التونسي : حوليات اجلغرافيا
: ويف غريها )١٩٥٣(، واملؤمتر الدويل التاسع للجيولوجيا ومشايل إفريقيا )١٩٥٢(

كراسات (هراء مشايل إفريقيا ، وأ)١٩٤٢الة اإلفريقية (صحراء اجلزائر الشرقية 
 .)١٩٥٣تونس 

 .Dieterich، Fr)١٩٠٣ – ١٨٢١(ديتريش، فردريخ 
ورحل يف طلب اللغة العربية إىل أقطار الشرق أسوة . ولد وتعلم وتويف يف برلني

 امبن سبقه من العلماء الذين أخذوا اللغات الشرقية من مصادرها على أعالمه
 ).١٨٥٠(ذاً للعربية يف جامعة برلني وتضلعوا منها، فلما رجع عني أستا

، )١٨٤٧ ليبزيج(نشر رسالة فيما جرى للمتنيب وسيف الدولة للثعاليب : آثاره
، مث ترمجها إىل األملانية، برلني ١٨٥١ليبزيج (وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 

فرة ، وخنباً من ديوان املتنيب بشرح الواحدي مع مقدمة بالالتينية وفهارس وا)١٨٥٢ w
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 حرف الدال٥٥٨ 

ودراسة العرب للطبيعة والفلسفة الطبيعية يف ضوء رسائل ) ٦١ - ١٨٥٨برلني (
، )١٨٦٥ليبزيج (، واملدخل إىل العلم عند العرب )١٨٦١برلني (إخوان الصفا 

، ومذهب داروين )٧٩-١٨٧٦ليبزيج (والفلسفة العربية يف القرن العاشر يف جزأين 
، واملقوالت )١٨٧٨ليبزيج (لعرب يف القرنني العاشر والتاسع عشر، وفيه عن ا

، وخالصة الوفا باختصار رسائل إخوان الصفا يف البصرة )١٨٨٢ليبزيج (ألرسطو 
 ي، مث نشرت مبقدمة للدكتور طه حسني وخالصة تارخيية ألمحد زك)١٨٨٣ليبزيج (

والثمرة املرضية يف بعض الرساالت ) وقد اعتمد فيها على طبعات املستشرقني(باشا 
، ورسالة فصوص احلكم )٩٢-٩٠-١٨٨٩ليدن ( مبقدمة وتعليق باألملانية الفارابية

ومبادئ ) ١٩٠٠، والترمجة ١٨٩٥ليدن (، وآراء أهل املدينة الفاضلة )١٨٩٠ليدن (
، ١٨٣٦فة للفارايب بترمجة التينية يف جملدين كان نشرمها مشولديرس يف بون لسالف

 .)١٩٢٥ - ١٨٩٥ليدن (فأعاد نشرمها ديتريش وأضاف إليهما 
  .Dugat، G )١٨٩٤-١٨٢٤.(دجيا، ج

ولد يف أورانج، وخترج يف اللغات الشرقية على رينو، وبرسفال يف مدرسة اللغات 
الشرقية، وعني أستاذا للعربية فيها وعضوا يف اجلمعية اآلسيوية، وأوفدته حكومته إىل 

لف فيها حبوثا  بالتاريخ العام وال سيما جغرافية بالد اإلسالم، وخيناجلزائر وقد ع
 .ة ومقاالت شائقةيسنف

، وتنبيه )١٨٥٣-١٨٤٩-١٨٤٨الة اآلسيوية باريس (النوق العصافري : آثاره
، وترمجة )١٨٥٠(وترمجة  الغافل وذكرى العاقل لألمري عبد القادر اجلزائري َمْتَناً

) ١٨٥١(ق يف باي تونس ا، وقصيدة أمحد فارس الشدي)١٨٥٠(الشعر العامي 
 ق يف تصنيف كتاب قواعد اللغة الفرنسية للطالب العرب ا والشديواشترك هو

 ، ودراسة عن الشاعر هدبة )١٨٥٣(، وله رسالة يف الطب زاد املسافر )١٨٥٥(
 على نشر اجلزأين األولني من -، وتعاون مع دروزي، وكريل، ورايت )١٨٥٥(
ليدن (ابه  الطيب للمقري مبقدمة فرنسية ضافية يف ترمجة املؤلف وقيمة كتحنف

 أوربا من القرن مستشرقيخمتارات من عرب أسبانيا، وتاريخ : ، وله)٦١-١٨٥٨
الثاين عشر إىل القرن التاسع عشر مبقدمة تارخيية عن الدراسات الشرقية، يف جزأين 

w ٦٣٢وصنف تارخيا يف فالسفة املسلمني وفقهائهم من سنة ) ٧٠-١٨٦٨باريس (
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 ٥٥٩ حرف الدال

 ). ١٨٧٨ (١٣٥٨إىل 
 Dedering، Seven) ١٨٩٧ملولود عام ا(ديدرنج، سيفن 

حصل على الدكتوراه من جامعة أوبساله، ومسي أستاذ اللغات السامية يف جامعة 
  ).١٩٥٦(، وعني عضواً يف امع العلمي العريب بدمشق )١٩٣٧(لوند 

 والتدبريات اإلهلية البن عريب بترمجة أملانية، ، وعقلة املستوفر،إنشاء الدوائر: آثاره
تاب الكىن واأللقاب أليب عبد اهللا األصفهاين مع تعداد نسخة فهارس وحقق ك

 ، وكتاب ذكر أخبار أصبهان أليب نعيم األصبهاين)١٩٢٧أوبساله (مستفيضة له 
، وكتاب التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع للملطي )٣٤-١٩٣١ليدن (
حقق اجلزء األول ، والوايف بالوفيات للصالح الصفدي، وكان قد )١٩٣٦إستانبول (

 الثاين والثالث إىل ديدرنج فحققهما ونشرمها اجلزأين، ودفع )١٩٣١(منه ديتري 
، )١٩٥٣دمشق ( صفحة ٤١٤، والثالث يف )١٩٤٩املكتبة اإلسالمية، الثاين (

وحتقيقه كتاب مشس العلوم لنشوان بن سعيد احلمريي الذي عهد به إليه سترستني 
تكرمي (دراسة عن احلديث يف اإلسالم : وله. ينبعد أن نشر من قسمه األول جزأ

 ). ١٩٣١سترستني 
  .Durand، P. A )١٩٢٨-١٨٥٨(األب ديران 

 .، وتويف يف ليون)١٨٧٦(ولد يف شامنرل، وانضم إىل الرهبانية 
 ٤٨٦ة يف بالالتينيمبادئ القواعد العربية، : نشر مبعاونة األب شيخو: آثاره
الضمري يف املصرية ويف اللغات : ، وله)١٩١٠-١٨٩٩املطبعة الكايوليكية (صفحة 
 ).١٨٩٥الة اآلسيوية (السامية 

 .Dearden، Seon ديردن، ستون
 صفحة، لندن ٢٥٦الطبعة الثانية يف (ألف ليلة وليلة لسري رتشارد برتون : آثاره
١٩٥٣.( 

  -Erlanger، Baron ديرلنجة، البارون
 ،)١٩١موش (البن دانيال  يالنشر ثالثة أجزاء صغرية من طيف اخل :آثاره

، وكتاب املوسيقى العربية، وفيه )١٩١٧الة التونسية ( العربية يف تونس سيقىملوا
w، وترجم إىل )٣٥ -١٩٣٠باريس (كتاب الفارايب، بالفرنسية، يف أربعة أجزاء 
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 حرف الدال٥٦٠ 

 .الفرنسية عدة رسائل عربية
  .Derenbourg.J )١٨٩٥-١٨١١(ديرنبورج، جوزيف 
-١٨٥٢(تاج، وقصد باريس وعني مصححا يف املطبعة الوطنية خترج على فراي

 بالتلمود عناية شديدة، وأصبح من كبار علماء العربية والعربية وقد تويف ينوع) ٧٧
  .يف باريس
تقومي البلدان أليب الفداء : مبعاونة جوزيف رينو، وكاترمري، ودي سالن: آثاره

قامات احلريري بعد حتقيق طبعة أمثال من لغة م: ، ومبعاونة رينو)١٨٤٠باريس (
أمثال لقمان، : ، وله)٥٣-١٨٤٧باريس (دي ساسي وزيادة فوائد وحواش عليها 

، ومبعاونة ابنه هرتويج كتب رسائل البن )١٨٥٠ ليبزيج(وهو حمقق على عدة نسخ 
الطبعة األوىل ( البن جين - يف األدوية املفردة-، والتلخيص )١٨٥٠باريس (جين 

 والثانية مبعاونة ابنه هرتويج َمْتَناً وحبروف عربية ١٨٦٩اريس حبروف عربية، ب
-١٨٨٧(، وكتاب امليمونيني )١٨٨٦(وله كتاب اللمع ) ١٨٨٠وترمجة فرنسية، 

 ، وكتاب ليس البن خالويه عن املخطوط الوحيد يف املتحف الربيطاين )١( )٨٩
)١٨٩٤ .( 

، واإلعراب )١٨٤٤(بية حول التصريف يف اللغة العر: وله يف الة اآلسيوية
، والشعر )١٨٦٧(، والكتابات الفينيقية )١٨٥٠(والضمائر يف اللغات السامية 

 ميين، وكتاب القارئ عن خمطوط )١٨٦٩(وكتابات تدمر ) ١٨٦٩(الفينيقي 
، )١٨٧٤(، وكتابة من قرطاجة )١٨٧٢(، ومسلة من معبد هريودوس )١٨٧٠(

 ). ٨٤-٨٣-١٨٨٢(ودراسات عن كتب اليمن 
 .Diringer، D) ١٩٠٠املولود عام (رجنر دي

ووظف ) ١٩٣٤(وأستاذاً ) ١٩٣١(وعني معيداً فيها . خترج يف جامعة فلورنسا
يف وزارة اخلارجية الربيطانية خالل احلرب األخرية، وأشرف على نشرة القيادة 

 معيداً للكتابات السامية على القبور يف جامعة يمث مس) ١٩٤٤(بريد السبت : العامة
 .ربيدجكم

اهلجرة اليهودية إىل فلسطني : تزيد على مائة مبحث باإليطالية من أشهرها: آثاره
فريانزا (وباكورة الكتابات العربية يف فلسطني ) ١٩٣٣جملة اجلغرافيا اإليطالية ( w
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 ٥٦١ حرف الدال

وتزيد على سبعني دراسة باإلجنليزية ). ١٩٣٧(وألف باء تاريخ احلضارة ) ١٩٣٤
 ).١٩٥٣(وكتيب ) ١٩٤٨(اريخ البشرية ألف باء، مفتاح ت: من أشهرها

 
 .Dyroff، K)١٩٣٨ – ١٨٦٢(ديروف، ك 

 ٥ -١، ٩٦وسورة ) ١٨٩٢يخ يونم(شرح الشعراء الستة للشنتمري : آثاره
 ).١٩١٨الدراسات الشرقية هلوميل (

 .Derenbourg، H )١٩٠٨-١٨٤٤(ديرونبورج، هرتويج 
ان قد خترج يف العربية وك. مولده ووفاته يف باريس. هو ابن جوزيف ديرنبورج

 من جامعات أملانيا، ونبغ فيها، فعني أستاذاً هلا يف مدرسة اللغات الشرقية بباريس 
، وعمل بقسم املخطوطات يف )١٨٨٥(، مث يف مدرسة الدراسات العليا)١٨٧٩(

مكتبة باريس الوطنية حيث قضى أعواماً عديدة، وانتدبته وزارة املعارف لدرس 
يف مكتبات اإلسكوريال ومدريد وغرناطة، فوضع يف املخطوطات الشرقية 

ريال جملدين كبريين، ونشر من خمطوطات تلك املكتبات بعض وخمطوطات اإلسك
نوادرها، عدا مقاالته عن غريها يف الة اآلسيوية، وكوفئ عليها بانتخابه عضوا يف 

 .اجلمعية اآلسيوية، وجممع الكتابات واآلداب
 ألناس مروا ه يف املغرب األقصى بعد شرحه كتاب سيبويومن طرائفه أنه قال يوما

، )حنب داب (:، فلم يفهمه أحد منهم ألهنم يتفامهون بقوهلم"أريد محاراً: "به
سأترك العربية، ألنين بعد قضاء عمري يف درسها والتضلع منها : "فضحك وقال

 !".ونشر روائعها لن تبلغين من ركوب محار
 ).١٩٠٩باريس ( وعات بامسهوقد صنف أصدقاؤه ومريدوه من

، )٨٠-١٨٥٠باريس (مبعاونة أبيه جوزيف ين كتب ورسائل البن ج: آثاره 
، مث مجعه على حدة مع شرح ١٨٦٨الة اآلسيوية (وديوان النابغة الذبياين 

الشنتمري بترمجة فرنسية مع إضافة قصائد غري مطبوعة عزيت إليه يف جمموعة شيفر، 
) ١٨٧٥ الة اآلسيوية، مث ليربيج(كملة للجواليقي ، وكتاب الت)١٨٦٩باريس 

وشرح كتاب سيبويه نقال عن خمطوطات القاهرة، واإلسكوريال، وأكسفورد، 
يف جزأين . وباريس وبطرسربج، وفيينا، َمْتَناً وترمجة، مبقدمة وحواش يف ألف صفحة w
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 حرف الدال٥٦٢ 

، )١٨٨٥(وطرف وجيزة يف األحباث العربية مبقدمة وفهرس ). ٨٩-١٨٨١باريس (
، وكتاب االعتبار ألسامة بن منقذ عن خمطوط )١٨٨٦( ومذكرات أسامة بن منقذ
وعلى أساسها ترمجة جورج شومان إىل . ٩٢-١٨٨٩(اإلسكوريال َمْتَناً وترمجة 

، وذكريات تارخيية )١٩٢٩، وبوتر إىل اإلجنليزية لندن ١٩٠األملانية، أنسربوك 
 ).١٨٩٥باريس (وقصص القنص 
تاب الفخري البن الطقطقي مع سرية املؤلف وفهرس فرنسي ك: ومبعاونة أمار

شالون، ( بأمساء البلدان واألمم والقبائل وامللل والرجال والنساء والدول والكتب
النكت : ، وله)١٩٤٧، مث ترجم إىل اإلجنليزية، لندن ١٩١٠ باريس -١٨٩٥

هرة وسريته، وقد العصرية لعمارة اليمين الفقيه الشاعر الذي قتله صالح الدين يف القا
، وأربع رسائل ملك )١٨٩٧باريس ( فيه بالعربية باسم هرتويغ درنربغ ىتسم

غرناطة، أيب احلسن علي إىل دون دياغو القسطلي، وفهرس املخطوطات العربية يف 
، )١٩٠٣-١٨٤٤باريس ( واألول للغزيري يف جملدين -مكتبة، اإلسكوريال، ثان 

 ).١٩٠٤جمموعة تكرمي كوديرا، (اإلسكوريال ونقد املخطوطات العربية يف مكتبة 
الدراسات الشرقية (فصل عن الفخري عن أيب عبد اهللا الربيدي : ومن مباحثه

تقارير (كتابان عربيتان يف ديار بكر : ماراأ، ومبعاونة كازانوفا، و)١٩٠٦لنولدكه 
، وفهرس املصنفات األوىل عن القرآن مليشيل )١٩٠٧ جممع الكتابات واآلداب

 ).١٩١٠ذكرى أماري املئوية (ري أما
، والتصريف قدميا )١٨٦٧(أنواع اجلمع يف اللغة العربية : وله يف الة اآلسيوية

، وكتابة على شاهد قربص يف مصر من عهد بطليموس )١٨٦٧(يف اللغات السامية 
، وفهرس أجبدي لألجزاء اخلمسني )١٩٠٣(والتزوير واملزورون يف اليمن ، )١٨٩٣(

 ).١٩١٠( جملة الدراسات اليهودية األوىل من
  .Derayaux، J )١٩١٤املتوفاة (ديريو، جان 

خترجت يف مدرسة اللغات الشرقية يف باريس، وأحرزت اجلائزة األوىل بني أقراهنا 
، وكانت توقع على مقاالا )١٩٠٧(يف اللغة العربية، وأصدرت جملة األحباء 
 . كما عنيت بالتعليم يف مشايل إفريقيا،وكتبها باسم مجانة رياض أو فاطمة الزهراء

w ).١٩١٠تونس (حلية األذهان يف تعليم القراءة العربية لبنات اإلسالم : آثارها
w
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 ٥٦٣ حرف الدال

 .Desparmet، J) ١٩٤٢-١٨٦٣(ديسبارمت، ج 
 .من أساتذة الليسيه يف اجلزائر

 ].١٩٤٣، ٨٧ترمجته بقلم ليكي يف الة اإلفريقية [
: ،وله)١٩١٣(جمموعة عن مشايل إفريقيا : هوضع مبعاونة وليم مارس: آثاره

، ويف الة )١٤،١٩٠٥مؤمتر املستشرقني (الشعر العريب احلديث ووزنه يف بليدا 
-٣٣-٢٨-٢٧-٢٤-٢٣-٢٢-٢٠-١٩-١٩١٨(تقومي التقاليد : اإلفريقية
 -٧١(، ودخول الفرنسيني اجلزائر للشيخ عبد القادر )٣٧-٣٦-٣٥-٣٤

، واألناشيد الوطنية )١٩٣٢(ثناء احلرب الكربى ، وأنشودة اجلزائر يف أ)١٩٣٠
ذيل نشرة (، مث العربية وبالد الرببر )١٩٣٩ -٨٣(، ١٩١٤ إىل ١٨٣٠من 

املؤمتر الثاين للطالب : ويف جملة إفريقيا الفرنسية )١٩٣٨جلنة إفريقيا الفرنسية 
، ومولد تاريخ )١٩٣٣(واملؤمتر اخلامس ) ١٩٣٢(املسلمني يف مشال إفريقيا 

، و علماء )١٩٣٣، ٤٣(، ومصلح معاصر يف اجلزائر )١٩٣٣( يف اجلزائر وطين
 ١٩٣٧إىل  ١٩١١، وسياسة علماء اجلزائر من سنة )١٩٣٦(اجلزائر 

، وميثاق أنقره و العامل )١٩٣٨(، وعلماء اجلزائر والدعاوى اإليطالية )١٩٣٧(
 .وكتب متعددة يف العادات والعقائد) ١٩٤٩(اإلسالمي 

 Destaing، E) ١٩٤٠-١٨٧٢( ديستنج، أدمون
 .أستاذ لغة الرببر يف مدرسة اللغات الشرقية بباريس

 ].٨٥،١٩٤١ترمجته بقلم باسه يف الة اإلفريقية، [
، )١٩٢٠(، وهلجة الرببر يف املغرب )١٩٠٧(هلجة بربر بين سنوس :آثاره

ويل مسلم يف القرن اخلامس : ، ومن دراساته)١٩٢٠(ومعجم فرنسي بربري 
الة (، وأعياد وتقاليد الفصول عند بين سنوس )١٩٠٦الة اآلسيوية (عشر 

الة اإلفريقية (، واملخطوطات العربية يف غريب إفريقيا )١٩٠٦اإلفريقية 
، والتعبري عن )١٩٢٨منوعات هنري باسه (، وبنو مرين )١٣ -١٢-١٩١١١

، )٣١-١٩٢٩اريس نشرة اجلمعية اللغوية بب(املدة والزمن يف لغة الرببر والغرب 
-١٩٢٥ دميومبني-منوعات جودوفروا(وقواعد من العربية يف لغة شلوخ 

١٩٤٥.( w
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 حرف الدال٥٦٤ 

 .Dussaud، R )١٩٥٨-١٨٦٨(ديسو 
خترج يف مدرسة اللغات الشرقية بالعربية، ويف مدرسة اللغات العليا بالتاريخ 

وأميناً للقسم ) ١٠-١٩٠٥(والفقه، وعني أستاذاً مساعداً يف معهد فرنسا 
ومعاوناً يف جملة ) ٣٦-١٩١٠(ي مبتحف اللوفر وأستاذاً يف مدرسة اللوفر الشرق

وقضى شطراً يف دراسة وتدريس آثار سوريا وتارخيها، وقد . تاريخ األديان
قصدها يف مثان بعثات للكشف عن آثار النصريية وجبل الدروز والصفا 

العريب، عن أقدم كتابة باخلط ) حوران( فكشف يف الشمارة بالصفا ،واللحاة
، وساعد على كشف الكتابات ٣٢٨فيها ذكر امرئ القيس األول املتوىف 

السبئية احلمريية يف اليمن ومشال اجلزيرة وحل رموزها وأحباثه بالفرنسية عنها 
وعن العرب قبل اإلسالم مألت جملدات، وبوأته مقاماً عظيماً بني علماء اآلثار 

يف باريس وعضواً يف جممع الكتابات العامليني، وجعلته من أمناء متحف اللوفر 
وقد أصدر جملة . واآلداب، وامع العلمي العريب بدمشق وجمامع علمية عدة

ووقفها على التحقيق العلمي دون أن خيلط فيه غريه، فعد عميد ) ١٩٢٠(سرييا 
 . الدراسات األثرية للشرق األوسط

ثرية إىل الصفا ورحلة أ) ١٩٠٠باريس (تاريخ النصرييني وعقيدم : آثاره
 وبعثة إىل املناطق الصحراوية يف سوريا الوسطى) ١٩٠١(ويف جبل الدروز 

وشذرات عن امليثولوجية السورية ) ١٩٠٤(ومنيات ملوك األنباط ) ١٩٠٣(
، والطبعة األخرية يف ١٩٠٧باريس (وعرب سوريا قبل اإلسالم ) ٥-١٩٠٣(

للدكتور عبد احلميد والترمجة العربية ) ١٩٥٥ صفحة مزادنة بالرسوم ٢٣٤
واحلضارات قبل اهللينية يف حوض حبر إجيه ) ١٩٦٣(الدواخلي، القاهرة 

واملدخل لتاريخ األديان ) ١٩١٢(واآلثار الفلسطينية واليهودية ) ١٩١٤(
) ١٩٢٤(وكتابة حريام الفينيقية ) ١٩١٩(ونشيد األناشيد ) ١٩١٤(

واكتشافات رأس مشرة ) ١٩٢٧(وطبوغرافيا تارخيية لسوريا القدمية واملتوسطة 
) ١٩٤١(واألصول الكنعانية للضحية اإلسرائيلية ) ١٩٤١(والعهد القدمي 

ونبذة عن جممع ) ١٩٤٥( واحلرانيني والفينيقيني والسوريني احليثينيوأديان 
: وله يف جملة سرييا دراسات عن )٤٦-١٩٤٥(الكتابات واآلداب اجلديد  w
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 ٥٦٥ حرف الدال

ثة الرسام جان دوفال إىل سوريا وبع) ٢١-١٩٢٠(الرسام بونفور يف سوريا 
، مث فائدة االكتشافات األثرية يف )١٩٤٢(وتاريخ مملكة القدس ) ١٩٢٧(

  ).١٩٥٣حولية اآلثار السورية (سوريا 
أثر العقيدة النصريية يف مذهب رشيد الدين سينان : وله يف الة اآلسيوية

ية السامية واألصول اإلجيية لألجبد) ١٩٠٤(ونقود ملوك األنباط ) ١٩٠٠(
 ).١٩٢٩(واحلجاز والصحراء العربية والفرات وتدمر وجند ) ١٩٠٥(

 .Deschamps، P )١٨٨٨املولود عام (ديشان 
 .أمني متحف اآلثار الوطنية بباريس، وعضو جممع الكتابات واآلداب

املصدر (وقلعة صهيون ) ١٩٢٩جملة الفنون اجلميلة (قلعة احلصن : آثاره
باريس (صليبيني يف األراضي املقدسة، يف جزأين وقصور ال) ١٩٣٠السابق 
وسقوط ) ١٩٣٥الة اآلسيوية (ومنارة قلعة للصليبيني ) ١٩٤٠-١٩٣٥

 ).١٩٣٧(الصليبيني 
  .Defremery، Ch )١٨٨٣-١٨٢٢(ديفر ميرى ؛ ش 

ولد يف كمربي، وخترج يف العربية على كوسن دي برسفال، وبالفارسية على 
معهد فرنسا خلفا ألستاذه كوسن دي برسفال كاترمري، وعني أستاذا يف 

 تاريخ فارس وآداا، ىلمث انقطع عن التدريس لضعف صحته، إ) ١٨٦٨(
 يف بعض نشاطهما، فعرف بامسيهما، وقد أفادا العربية جنينييتساووتزامل هو 

أمراء نيسابور الثالثة، وتاريخ الدول : وله. فائدة أجل مبا نشراه منها وعنها
، وترمجة حافظ وكتاباته )١٨٥٢باريس ( خوارزم وتركستان اإلسالمية يف

، وتعليق على جغرافية ابن )١٨٦٢(، وتاريخ الشرق يف جزأين )١٨٥٨(
، وهل سقطت أورشليم يف قبضة خليفة )١٨٦٦(خرداذبة فيما يتعلق ببيزنطية 

ونشر مبعاونة ساجنينييت حتفة النظار ) ١٨٧٢ (١٠٩٨ أوسنة ١٠٩٦مصر سنة 
 - ١٨٥٣باريس ( َمْتَناً وترمجة يف أربعة أجزاء، وجزء للفهارس البن بطوطة

 ).٩٥ - ١٨٩٣ و ٧٩ -١٨٦٩ و ٥٨
، وعن كتابة على )١٨٤٣(مباحث عن أيب الفداء : وله يف الة اآلسيوية

w، وأمحد بن )١٨٤٥ - ١٨٤٤(شاهد قرب عريب، واملظفرون ترمجة عن العربية 
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 حرف الدال٥٦٦ 

 اء واملالبس عند العرب لدوزيواملعجم املفصل لألمس) ١٨٤٥( عبد اهللا
، )١٨٤٦(، واملؤلف احلقيقي للتاريخ املنسوب إيل حسن بن إبراهيم )١٨٤٦(

، وتاريخ )١٨٤٧(، وحتليل تاريخ املوحدين )١٨٤٧(وفقرتان من ابن بطوطة 
، ومقتطفات غري )١٨٥٣ - ١٨٤٩ - ١٨٤٨(السالجقة والسلطان برقوق 

 -١٨٥٠ - ١٨٤٩( والفرس منشورة من اجلغرافيني واملؤرخني العرب
، والترمجة )١٨٦٠ - ١٨٥٦ - ١٨٥٥(، واإلمساعيليون يف سوريا )١٨٥١

، ومعجم املفردات الفرنسية من أصل عريب )١٨٦٢(اإلجنليزية أللف ليلة وليلة 
 .)١٨٦٩(، واملفردات األسبانية والربتغالية من أصل عريب )١٨٦٧(

 Desvergers،A.N) ١٨٦٧ – ١٨٠٥. (ن. ديفرجه، أ
 .أخذ العربية عن برسفال واشتهر ا

باريس (استخلص سرية النيب من تاريخ أيب الفداء ونشرها َمْتَناً وترمجة : آثاره
، وأخبار بين األغلب يف إفريقيا وصقلية إىل استيالء الفرجنة عليها من )١٨٣٧

 ، وصنف جملدا)١٨٤١(العرب، وديوان املبتدأ واخلرب البن خلدون َمْتَناً وترمجة 
، وآخر يف تاريخ العرب يف )دو جمموعة العامل املصور لدى(يف بالد العرب 

 .)١٨٤٧(اجلاهلية، وذيله مبختصر اخللفاء إىل عهد املغول 
 - .Deverdun، G ديفردون، ج

 . حبضارتهينأقام يف املغرب وع
كشف بالكتب وإعارا يف مكتبة جامع علي بن :  يف جملة هسبرييس:آثاره

، ٣٤(، وكتابات جديدة يف املغرب )١٩٤٤، ٣١ (يوسف يف مراكش
، ٣٩(، وقصبة مراكش )١٩٤٩، ٣٦(، والتخطيط الفرنسي للمغرب )١٩٤٧
، ونسختان من )١٩٥٣، ٤٠(، وتاريخ قبور السعديني يف الغرب )١٩٥٢

القرآن للخليفة املرتضى مذيلتان ببحث عن جامع السقاية مبراكش واملدينة يف 
، وخمطوط جديد ملسالك األبصار البن فضل )١٩٥٤، ٤١(عهد ذلك اخلليفة 

، ٤١(حتبيسان من املوحدين : ومبعاونة غريه، )١٩٥٤، ٤١(اهللا العمري 
١٩٥٤.(  
wأبواب املغرب القدمية : ومبعاونية اللن) ١٩٥٧، ٤٤(أعمال وليم مارسه : وله
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 ٥٦٧ حرف الدال

مارسه . املنوعات املهداة إىل جـ(كتابة إدريسية جديدة : ، وله)١٩٥٧، ٤٤(
، )١٩٥٨، ٤٥هسبرييس، (ز نقود قرب بوجاد ـ، واكتشاف كن)١٩٥٧

 -هسبرييس (مئذنة املرابطني يف جامع ابن يوسف يف مراكش : ومبعاونة اللن
، )١٩٦٩، ١٠هسبرييس، (، وله كتابة جديدة للسعديني )١٩٦١، ٢متودا، 

جملة الغرب املسلم (عن جامع القريوان الكبري ) ١٨٨٢(ودراسة غري منشورة 
املرجع السابق (، واحترام التقاليد ورفع الضريبة )١٩٧٠، ٧ر املتوسط والبح
١٩٧٣، ١٣ .( 

  .Devonshire، R.L - ديفونشري،
استوطنت مصر، وعنيت بآثارها اإلسالمية، ونظمت للسياح رحالت علمية 

 .أسبوعية إليها فطوفت ا مئات املرات
لة السلطان قايتباي إىل ترمجة رح: يف نشرة املعهد الفرنسي بالقاهرة: اآثاره

، وثالث دراسات عن آثار القاهرة )١٩٢٢، ٢٠(فلسطني وسوريا، بالفرنسية 
، واملنتخب من تاريخ مصر، اجلزء الثاين ألمحد بن إياس )١٩٢٤(لكرزويل 
: ، ومن مباحثها يف جملة بورلنجتني)١٩٣٤، ٣٤ و١٩٢٥، ٢٥ (ياحلنفي املرس

ن اإلسالمي يف اإلسكندرية ، ومعرض الف)١٩١٩(حمراب صالح الدين 
، )١٩٢٨(، وطرائف إسالمية يف جمموعة بيناكي )١٩٢٦(، واملدرسة )١٩٢٥(

، وأبو بكر )١٩٣٩الثقافة اإلسالمية (مساجد القاهرة وأضرحتها : ويف غريها
 ).٤٠ - ١٩٣٥منوعات ماسبريو (بن مظهر وجامعه يف القاهرة 

  .Devic، L.M )١٨٨٦املتوىف عام .(م. ديفيك، ل
من أساتذة جامعة مونبيليه، وكان أول من عثر على أول ترمجات القرآن 

 ).١٨٨٣(الكرمي لألب دومينيك جرمانوس 
، ومقامات )٧٠-١٨٦٤باريس (ترجم خمتصر سرية عنترة العامية : آثاره

، )١٨٨٣الة اآلسيوية (، وترمجة غري منشورة للقرآن )١٨٧٠(احلريري 
، ونشر )١٨٨٣(تنادا إىل املؤلفات العربية وصنف كتابا يف بالد الزنوج اس

 ليدن -باريس(عجائب اهلند بره وحبره وجزائره ليزدك بن شهريار َمْتَناً وترمجة 
w، ومسرد األلفاظ الفرنسية )١٩٢٨، فترمجه عنه بتركينل، لندن ٨٦-١٨٨٣
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 حرف الدال٥٦٨ 

، ونظرة يف كتب )١٨٧٦معجم ليتره، باريس (املستعارة من اللغات الشرقية 
 ). ١٨٨٢باريس (العربية يف العصر الوسيط اجلغرافيا 

 .Dickson، H.R.P- ب. ر. ديكسون، هـ
 ).١٩٥١ندن ل( صفحة ٦٤٤العرب والصحراء، الطبعة الثانية،: آثاره

 )١٩٣٣املولود عام (دكمجيان، ريتشارد 
 .أرمين أمريكي اجلنسية، وترىب يف حلب بسوريا
وحماضراً يف شئون الشرق األوسط عمل أستاذاً للعلوم السياسية جبامعة نيويورك، 

يف معهد اخلدمات اخلارجية، بوزارة اخلارجية األمريكية، كما عمل مستشاراً يف 
 .وكالة التطور الدويل، ووكالة التنمية الدولية

كتاب األصولية يف العامل العريب، وهو يف األصل تقرير مقدم حلكومة : آثاره
 .نظر فيه، حىت صار كتاباًالواليات املتحدة األمريكية، مث أعيد ال

  .Decourdemanche، J.A )١٩١٥املتوىف .(ا.ديكور دميانش،ج
خترج يف مدرسة اللغات الشرقية، وعين بالثقافة التركية، ونالت العربية حظا 

وقد وهب ملكتبة باريس الوطنية جمموعة خمطوطات . موفورا من نشاطه وعلمه
 .مكتبته العربية والفارسية والتركية

، )١٨٩٩باريس (األوزان واملكاييل عند األمم القدمية والعرب : هآثار
جملة (، ودين األتراك الشعيب )١٩٠٨النميات ( العرب يواملثقال والدرهم لد

، )١٩١٠الة اآلسيوية (، واملوازين الطبية العربية )١٩٠٩تاريخ األديان 
الة اآلسيوية (ند وكيفية تقدير طول الدرجة األرضية عند اليونان والعرب يف اهل

١٩١٣.(  
 .كتاب نوادر لنصر الدين خوجة املشهور جبحا التركي: ومن ترمجاته

  Dicuilديكويل 
تتلمذ على كلونارد، وزار مصر، ) ١١٢٥ملع امسه عام (راهب إرلندي 

 على تقرير - اجلغرافيا-ووصف أهرامها، وحقق أبعادها وطوى كتابه 
 .صر يف عهدهتيودوسيوس وأحباث الرحالة إىل م

Delaporte  w )١٨٦١ – ١٧٧٧(ديالبورت 
w
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 ٥٦٩ حرف الدال

ولد يف باريس، وخترج يف مدرسة اللغات الشرقية فلما كانت محلة نابليون 
كان يف صفوفها، وقد آثر البقاء يف املشرق فقصد طرابلس حيث وظف يف 

جمموعة يه قنصليتها وامتزج بأهلها، مث عاد إىل باريس حيث تويف، وكانت لد
 .رةخمطوطات ناد

 باريس(مباحث جغرافيا عربية من إفريقيا : مبعاونة دي ساسي: آثاره
وأحباث يف اللغة العربية ) ٣٧( )١٨٣٦(ك اليوله خمتصر يف تاريخ املم) ١٨٢١

 ).١٨٣٦الة اآلسيوية (وخرائب يف طرابلس الرببر ) ١٨٣٦اجلزائر (
  - .Dulac، M.Hهـ . ديالك، م

 ).١٨٨١(قاهرة أول عضو يف املعهد الفرنسي بال
، وأربع قصص بلهجة )١٨٨٤(نشر قصصاً عربية بلهجة صعيد مصر : آثاره
 ).١٨٨٥(القاهرة 

  .Dillmann، Fr. Aug)١٨٩٤ - ١٨٢٣. (ديلمان، ف
ولد يف إيللنجني من أعمال صواب ألب مدرس رباه حىت التاسعة من عمره، 

ت، ومخس مث قضى عند أحد الكهنة ثالث سنوات، وسنة يف مدرسة شتوجتار
 حيث درس الفلسفة والالهوت، )١٨٤٠(سنوات يف جامعة توبنجني من 

وتعرف باللغوي الشهري إيفالد، وأفاد منه يف أساليب فقه اللغات الشرقية 
وتوارخيها، وانتدب نائب كاهن يف زرشامي ستة أشهر، تنقل بعدها بني جامعات 

وعني . حلبشيةتوبنجني، وباريس، ولندن، وأكسفورد لدراسة املخطوطات ا
، ويف )٥٤-١٨٥١(، وأستاذاً يف توبنجني )٥١-١٨٤٨(معيداً يف أحد األديرة 

حيث علم اللغات السامية والسنسكريتية وتزوج ويف كلية ) ٦٤-١٨٥٤(كييل 
. ، فاستقر فيها حىت وفاته)١٨٩٦(، ويف برلني )١٨٦٤( الالهوت يف جييسن

 .نولدكه، وزاخاو: ومن تالميذه
أملانيا، وسعة علمه  ماً وباحثاً، بإحيائه الدراسات احلبشية يفوقد اشتهر، معل

بالعهد القدمي، وطول باعه يف علم الالهوت، وخري مصنفاته ما تناول ناصري 
 .احلبشة يف لغتهم وأدم وتارخيهم

، )١٨٤٧لندن (فهرس املخطوطات احلبشية يف املتحف الربيطاين : آثاره w
w
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 حرف الدال٥٧٠ 

، ١٨٩٩ر طبعته الثانية كارل بتسولد ، ونش١٨٥٧(وقواعد اللغة احلبشية 
، ومعجم اللغة احلبشية، وذيله )١٩٠٧وترمجه إىل اإلجنليزية جيمس كريشتون 

وذكر . ، وخمتارات حبشية ومعجم لشرح مفرداا)١٨٦٥(بالالتينية 
، ويف سبيل توراة )١٨٦٦(املخطوطات احلبشية يف مكتبات لندن وأكسفورد 

 نشر منها ثالثة وملا يتم اآلخرين باللغة احلبشية يف مخسة أجزاء
 - ٥٣ -١٨٥١(وأربعة كتب عن التوراة  )٧١،١٨٩٤-١٨٥٣،١٨٦١(

٧٧ -٥٩.( 
 .Delitzsch، Fr)١٩٢٢ – ١٨٥٠(ديليتش، فردريخ 

درس اللغات السامية على فاليشر، ودرسها يف برلني وليبزيج، ورحل إىل 
ابلية، وشرح األسفار دجلة والفرات، واشتهر مبصنفاته املتعددة عن اآلثار الب

 .املقدسة العربية واآلرامية
، وأصول اللغة )١٨٧٤ليبزيج (الشعر العريب اليهودي :  من أشهرها:آثاره

، وساعد يف نشر )١٩١٤ليبزيج (، والعلوم اآلشورية )١٩٠٦برلني (اآلشورية 
 ).١٩٢٠ليبزيج ( جملداً للمكتبة اآلشورية ٢٥
 - .Dumas، Cدميا 

 . يف اجلزائرمن مفتشي املدارس
 ).١٩١٧اجلزائر (بطل مقامات احلريري أبو زيد السروجي  :آثاره
 Dimetchik، F - ف. دميتشيك
، وحول )١٩٥٦أدب طاجيكستان (طريق األدب العريب احلديث : آثاره

 ).١٩٥٨صداقة الشعوب (النثر العريب احلديث 
 .Demeersemann، A .دميرسيمان، أ

  .عربية يف تونس منذ إصدارهاأشرف على جملة معهد اآلداب ال
، )١٩٣٧، ١(املنطق الشعيب يف تونس : يف جملة معهد اآلداب العربية: آثاره

، واالعتقاد )١٩٣٨، ٢(، وتكرمي األولياء )١٩٣٧، ١(واالعتقاد بعني احلسود 
، ويف مملكة )١٩٤١، ٤(، واإلحسان يف العقلية الشعبية )١٩٣٩، ٣(باألولياء 
wوالضيافة دين ) ١٩٤٤، ٧(قد املاء وامللح للضيافة وع ،)١٩٤٣، ٦(القلب 
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 ٥٧١ حرف الدال

، )١٩٤٥، ٨(، وقواعد احلفاوة يف لغة أهل تونس )١٩٤٤، ٧(النفس 
، وقانون قدمي منسي )١٩٤٦، ٩(ومشكلة معىن علم االجتماع يف تونس 

، وإقبال التونسيني على )١٩٥١، ١٤(، والنخبة التونسية والرقي )٩،١٩٤٦(
، وستون سنة على التفكري التونسي من )١٩٥٢، ١٥(تذوق الثقافة العربية 

:  ومرحلة خطرية يف الثقافة اإلسالمية،)١٩٥٣، ١٦(خالل االت العربية 
، ومرحلة حامسة يف الثقافة وعلم النفس االجتماعي )١٩٥٣، ١٦(الطباعة 

، )١٩٥٤، ١٧(وبشائر التجديد يف اإلسالم ) ١٩٥٣، ١٧(اإلسالميني 
 ). ١٩٥٥، ١٨(إلسالم والتطور اجلديد يف ا

، وغريها كثري ؛ كما له باالشتراك مع )١٩٥٥، ١٨(واحلكمة التونسية 
، وحضانة )١٩٣٨، ٨١الة اإلفريقية (التبين يف األسرة التونسية : بوسكه

، ومبعاونة )١٩٤١، ٤جملة معهد اآلداب العربية، (األبناء يف األسرة التونسية 
، ٦املصدر السابق، (طان، وهي قصة يف حضرة السل: عبد اجلليل بن علي

١٩٤٣.(  
، وصفحة )١٩٥٨، ٢١(عشرون سنة على جملة معهد اآلداب العربية : وله

 ؟، وهل للمغرب طابع غزايل)١٩٥٦، ١٩(جديدة يف تاريخ الطباعة يف تونس 
 ، وطراز من املثقف التونسي يف القرن الرابع عشر )١٩٥٨، ٢١(
، ولدراسة العالقة )١٩٥٨، ٢١(لغزايل ، ورأي ابن خلدون يف ا)١٩٥٩، ٢٢(

، ولتاريخ الطباعة العربية يف )١٩٦٠، ٢٣(بني اللغة العربية والشخصية التونسية 
، ومباحث تونسية عن )١٩٦٢، ٢٥(هـ ١٢٧٦ رسالة بتاريخ رجب -تونس 

، ٢٨(، وعلى حدود علم النفس البدوي )١٩٦٣، ٢٦(املالكية اإلفريقية 
، وفئات اجتماعية يف )١٩٦٤، ٢(ياء يف الكرومريي ، واالعتقاد باألول)١٩٦٥

، ولقاء )١٩٦٧، ٣٠(تونس يف القرن التاسع عشر نقالً عن تاريخ ابن علي 
  ١٩٦٨-١٨٨٤، وذكرى حسن حسين عبد الوهاب )١٩٦٧، ٣٠(األجيال 

، وبعثة تونسية إىل فرنسا يف أوائل النصف األول من القرن )١٩٦٨، ٣١(
  .)١٩٧١، ١٢٧(التاسع عشر 
Dimitroff، I. w - دمييتروف، ى
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 حرف الدال٥٧٢ 

 نشرة معهد اللغات الشرقية بربلني( واجلامع الصغري ينالشيبا: آثاره
 املصدر السابق(، وترمجة على هامش كتاب اخلراج أليب يوسف )١٩٩٠٨
 ).١٩١٠الة القانونية، (، والزواج على املذهب احلنفي )١٩٠٨
 - .Dunand، Mدينان 

) ١٩٣٣(السوربون، وأشرف على حفريات جبيل خترج يف مدرسة اللوفر و
حيث كشف عن األجبدية الفينيقية، مث على حفريات صيدا وأماكن متفرقة من 
لبنان وسوريا، وكان أول من اصطنع أسلوباً علمياً دقيقاً لوصفها بوضع خريطة 

 أثر، ونشر آثار ٦٠٠لكل مستوى من عشرين سنتيمتر، وقد اكتشف حنو 
 باريس(وكتابة من متحف السويداء ) ٣٩-١٩٣٧ريس با(جبيل يف جزأين 

 . هذا خال دراساته العديدة عن آثار سوريا ولبنان) ١٩٣٤
 .Dingemans، H.G )١٩٠٧املولود عام . (هـ. دينجيمانس، هـ

خترج يف جامعة ليدن، والتحق بالسلك السياسي، وهو اليوم سفري هولندا يف 
 .الباكستان
لدين للغزايل كتاب احملبة َمْتَناً وترمجة وتعليقاً نشر من إحياء علوم ا: آثاره

 ).١٩٣٨ليدن (
 .Dinet، Et )١٩٢٩-١٨٦١( دينه

تعلم يف فرنسا، وقصد اجلزائر، فكان يقضي يف بلدة بوسعادة نصف السنة 
، )١٩٢٧(من كل عام، وابيت ا قربا، وأشهر إسالمه، وتسمى بناصر الدين 

 ).١٩٢٨(وحج إىل بيت اهللا احلرام 
نشر ( حممد يف السري النبوية: صنف مبعاونة سليمان بن إبراهيم: ثارهآ

 إىل هبالفرنسية واإلجنليزية مزدانا بصور ملونة من ريشة ناصر الدين، وترمج
وله  ،)العربية الدكتور عبد احلليم حممود، واألستاذ حممد عبد احلليم حممود

نقله إىل ( اإلسالمحياة العرب، وحياة الصحراء، وأشعة من نور: بالفرنسية
نقل إىل العربية يف جمموعة (والشرق يف نظر الغرب). العربية األستاذ راشد رستم

نشرت ترمجته يف جملة الشبان (، واحلج إىل بيت اهللا احلرام )لعمر فاخوري
w ).املسلمني
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 ٥٧٣ حرف الدال

  .Deny، J)١٩٦٣-١٨٧٩. (ديين، جان
 بعد وفاة يعأستاذ ومدير مدرسة اللغات الشرقية يف باريس، وقــد استد

، إلجناز فهرس احملفوظات التركية، فاستغرق وضعه )١٩٢٦(جريفيين إىل مصر 
 .أربع سنوات، مث انتدب أستاذا يف برنستون

 ].١١٤،١٩٦٤ترمجته بقلم بانبجر يف الة الشرقية األملانية [
، وفهرس باألنظمة )١٩١٠الة اآلسيوية (الكتاب يف اللغة التركية : آثاره
، والنحو التركي، وفيه التطور )دائرة املعارف اإلسالمية( قانون نامة -ةاإلداري

، واحملفوظات العربية التركية لدى حكومة )١٩٢١باريس (التارخيي للغة التركية 
مؤمتر تاريخ األديان (،واخلطبة باللغة التركية )٦٢،١٩٢١الة اإلفريقية ( اجلزائر
، )١٩٢٥ الة اآلسيوية(زائر ، ووثائق تركية غري منشورة عن اجل)١٩٢٣

، ومدربون عسكريون أتراك يف املغرب )١٩٢٥(ودليل املترجم يف سوريا 
الة اآلسيوية (، والوثائق التركية وما نشر عنها)١٩٢٨باسه . منوعات هـ(

الة (ووصف املخطوطات العثمانية يف مكتبة القصر امللكي مبصر ) ١٩٣٠
، )١٩٣٣املصدر السابق (تركية يف مكتبة مرسيليا ، والوثائق ال)١٩٣٠اآلسيوية 

،والفرمانات )١٩٣٣ منوعات يورجا(١٧واملؤذن إيليا جليب يف رومانيا القرن 
منشورات اجلمعية اجلغرافية املصرية (السلطانية العثمانية إىل والة وخديوي مصر 

التاريخ (، وعالقة الدولة التركية بأوربا باالشتراك مع ماسون )١٩٣٣
 ).١٩٣٧ ؤرخون منذ مخسني عاما، باريسوامل

، )١٩٣٨-٢٠مؤمتر املستشرقني (سجل مدرعة من األسطول املصري : وله
جملة يف أرض اإلسالم، لآلباء (وتوسع األتراك يف آسيا حىت القرن احلادي عشر 

،والنفحة )١٩٤٣الة اآلسيوية (، واألمثال التركية )١٩٣٩اليسوعيني، باريس 
 سنة على إنشاء املدرسة الوطنية للغات الشرقية ١٥٠، و)١٩٤٣(يف اإلسالم 

الة اآلسيوية (، وميزاب الرمحة )١٩٤٦، ٦نشرة الدراسات العربية، ( احلية
، وحول )١٩٥٠منوعات وليم مارسه (وأربع رسائل من حممد علي  )١٩٤٦

، )١٩٥٥عامل اإلسالم (ترمجة نصوص دينية مسيحية إىل التركية العثمانية 
w ).١٩٦١-٢٤٩الة اآلسيوية (بالتركية ة اضي واسم أوديسوامل
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 حرف الدال٥٧٤ 

لسلطان سليمان بقيادة أمري البحر خري الدين باشا لبعثة حبرية : ومبعاونة غريه
الة (، وتاريخ احلكيم حيقار )١٩٦١ تورسيكا(املعروف بذي اللحية الشقراء 

عامل (ول ، وميزاب الكعبة، والسلطان العثماين أمحد األ)٢٧،١٩٦٤الشرقية 
  .إخل) ١٩٦٤الة اآلسيوية (، ويوميات اإلحسانية )١٩٥٩اإلسالم 
 Deherain، H) ١٩٤١-١٨٦٧(هـ  ديهريين،

 .أمني مكتبة معهد فرنسا
دراسة عن خنبة الدهر لألنصاري الدمشقي، وهي رسالته يف الدكتوراه  :آثاره

 يسبار(مصر التركية : ، وجزء من تاريخ مصر بعنوان)١٨٩٨باريس (
، ومن )١٩٣٨باريس ( ، وسلفستر دي ساسي، معاصروه ومريدوه)١٩٣٤
 :دراساته

جملة (١٧٩٩اكتشافات بعثة العلوم والفنون يف جيش الشرق ملصر العليا عام 
سرييا (، و نكبة فرنسي حلب يف أثناء احلملة على مصر )١٩٢١التاريخ 
صل جوزيف ، ورحلة القن)١٩٢٣إفريقيا الفرنسية (، وأصل اخلرطوم )١٩٢٢

، وبيار روفن الدبلوماسي )١٩٢٥سرييا (روسو من حلب إىل بغداد 
اللغات  ، وشباب)١٩٢٥لة التاريخ الدبلوماسي جم(واملستشرقون النمسويون 

 ).١٩٢٨ذيل نشرة جلنة إفريقيا الفرنسية (يف القسطنطينية 
 .Dieulafoy، M )١٩٢١-١٨٤٥(ديوالفوا مارسل 

ب وسوريا ولبنان والعراق وإيران، وقد رحل إىل مصر واجلزائر واملغر
إىل  .Dieulafoy، J )١٩١٦-١٨٥١(صحبته زوجته جان ديوالفوا 

بعضها يف زي الرجال، وقد مسحت هلا احلكومة الفرنسية به ملساعدة زوجها يف 
اإلشراف على التنقيب والكتابة عنه، وتوىل فيها احلفريات، وكتب عنها عدة 

: ومن دراساته.  ودانيال وامللوك يف التوراةجملدات، كما درس أسفار أستري
تقارير (، واملغرب والصليبيون )١٩٠٩منوعات ديرنبورج (الكنيسة واملسجد 

  ).١٩١٨الكتابات واآلداب  جممع
 .Dewhurst، R.P ب.ديوهرست، ر

wأبو متام وابن هانئ األندلسي، وفيها خمتارات البن هانئ بترمجة : آثاره
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 ٥٧٥ حرف الدال

 ).١٩٢٦ة امللكية اآلسيوية جملة اجلمعي(إجنليزية 
 .Diez، E )١٩٦١ – ١٨٧٨(دييز 

، ويف )١٩٢٣(، والفن الشرقي القوطي )١٩٢٢فن الشرق (النمنمة : آثاره
، ١الفن الشرقي (، واألثر اهلندي يف فن فارس وثقافتها )١٩٢٥(البحرين 
، )١٩٣٤، ١الفن اإلسالمي (، وفسيفساء قبة الصخرة يف القدس )١٩٢٨

، وشارة القصر )١٩٣٧و ٤ و ١٩٣٦ - ٣الفن اإلسالمي (مي والفن اإلسال
، )١٩٥٩ أنقرة -مؤمتر الفنون التركية (البيزنطي واجلامع الكبري التركي 

 .إخل) ١٩٦١والطبع (والنمنمة 
 .Diehl، C )١٩٤٥-١٨٥٩(دييل 

 .من أساتذة السوربون، وأعضاء جممع الكتابات واآلداب
اجلزء (، ١٠٨١إىل  ٣٩٥العلم الشرقي من : صنف مبعاونة وليم مارسه: آثاره

: ، ومن مقاالته)١٩٣٦ الثالث من التاريخ العام الذي يشرف عليه جلوتز، باريس
، )١٩٠٦-١٩٠ جملة الفن األفريقي(الرسم الشرقي يف إيطاليا على عهد النهضـة 

إفريقيا (، وانطباعات من املغرب )١٩١٣الة البيزنطية (وكاترين أوتيودورا 
 ).١٩٢١نسية الفر
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 حرف الراء٥٧٨ 

  - .Rat.G را، ج
 .أستاذ يف الليسه

-١٨٩٩باريس (نشر كتاب املستطرف من كل فن مستظرف لألبشيهي : آثاره
١٩٠٢ .( 

 - .Rapex،R رابيكس، ر
طرابلس (نشر اإلشارات لبعض ما بطرابلس الغرب من مزارات للفيتوري : آثاره
  ).١٩٢١الغرب 
 - .Rabin، Cرابني 
الدراسات (ومبادئ العربية الفصحى ) ١٩٥٣جر، تكرمي سن(ابن جامع : آثاره

 ).١٩٥٤اإلسالمية، 
والبناء ) ١٩٦١العربية والدارسات السامية لدريفر (والتقسيم يف اللغات السامية 

) ١٩٦٩ والطبع ١٩٦٤املؤمتر الدويل للدراسات السامية (يف نظام اللغات السامية 
منوعات مارسيل (ية العربية واملراسالت العرب) ١٩٦٥تكرمي جيب (واللغة العربية 

 .)١٩٧٠كوهني 
 Rathjens، C. )١٩٦٦ - ١٨٨٧. (راتينس، ك
). ١٨٣٤هامبورج (صنف مبعاونة فيسمان كتاباً يف جنوب اجلزيرة العربية : آثاره

، ومشايل اجلزيرة العربية )١٩٢٩الة اآلسيوية (كشف يف اليمن : ومن مباحثه
حولية حبوث آسيا الصغرى (ليونانية يف اإلسالم ، وأثر ا)١٩٢٩الدراسات الفينيقية (

مشايل : ، ومبعاونة جابرييل)٥٣-١٩٥٢القبائل (، واجلزيرة العربية )٥١-١٩٥٠
، )٧٥ و ٦٧ و ١٩٥٦(، وجغرافية أفغانستان )٥٥ - ١٩٥٤القبائل (سوريا 

 ).١٩٦٢، ١٥أوريانس (وحول اإلسالم 
 .Rask، R) ١٨٣٢-١٧٨٧. (راسك، ر

ورحل إىل فارس واهلند فدرسها ، ندية األوربية والفارسية القدمية باللغات اهلينع
. واقتىن خمطوطات فريدة مازالت حمفوظة يف كوبنهاجن. وقارا بعضها ببعضها

صطخر، وملا رجع إىل الدامنرك جعل إوساعد على تفسري الكتابات املسمارية يف 
w .تعليم الفارسية القدمية يقوم على أسس جديدة
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 ٥٧٩ حرف الراء

، وبعض حكايات لقمان، )١٨٢٦( الفارسية القدمية -ر يف لغة الزند حمتض: آثاره
 .مع تعليقات انتقادية عليها

  - .Russell، A.D.G د.راسل، ا
 .)١٩٠٦لندن ( زيدون القريواين، متنا وترمجة يبرسالة ابن أ: آثاره

 .Rasmussen، J. L )١٨٢٦ -١٧٨٥. (ل. رامسوسن، ج
أحرز جائزة اجلامعة على كتابه عن ) ١٨٠٦(هوت  العلمية يف الالهبعد نيل درجت

وملا نال الدكتوراه على رسالته يف الرد على جبل ) ١٨٠٩(تاريخ روما القدمية 
وتضلع من العربية على . قصد باريس) ١٨١١(القاف يف خرافات العرب املألوفة 

 ، ومل متض عليه سنتان حىت)١٨١٣(دي ساسي، مث رقي حماضراً جبامعة كوبنهاجن 
ختري أستاذاً للدراسات الشرقية، وأصبح من خري املستشرقني الذين مهدوا السبيل ا

ملعرفة طرق التجارة القدمية بني الشرق وبني الغرب، وحال العرب قبل اإلسالم 
 . وذلك على الرغم من موته شاباً. م، وعالقة اإلسالم بالدامنركاوصالم مبجاور

سكندناوة يف العصور الوسطى إروسيا و جتارة العرب وما عرفوه عن: آثاره
: نا، وقد ترجم باإلجنليزية والفرنسية والالتينية، مث أعيد طبعه منقحاً بعنو١٨١٤(

، وكتب عن )١٨١٧جتارة الشرق مع روسيا وإسكندناوة يف القرون الوسطى، 
تاريخ العرب قبل اإلسالم، وذيله : هاملؤلفني من العرب مثل محزة األصفهاين يف كتاب

، مث نشر قطعة )١٨١٧جوتنجنب (مبلحق نقال عن ابن نباتة، والنويري، وابن قتيبة 
 .من تاريخ محزة األصفهاين متنا وترمجة التينية

، مع خمتارات من )١٨٢١(كتاب عالقة العرب بالفرس قبل اإلسالم : وله
، وترجم أجزاء من ألف ليلة )٢٧ـ ١٨٢١كوبنهاجن (خمطوطات املكتبة العربية 

، وحبث تارخيي )١٨٢٤(حبث تارخيي جغرايف :  وله يف الة اآلسيوية الفرنسية،يلةول
جغرايف يف التجارة وصالت العرب والفرس بروسيا والبلدان اإلسكنديناوية يف العصر 

 ).١٨٢٥(الوسيط 
 .Rasmussen، H) ١٩٠٤ – ١٨٥٣(رامسوسن، هارالد 

عمره أستاذاً فيها، ، وقضى )١٨٠٧(خترج بالالهوت من جامعة كوبنهاجن 
wوكان أول ما درس الفارسية والسنسكريتية، وأول كتاباته اليت أجازته عليها اجلامعة 
w
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 حرف الراء٥٨٠ 

، وبعد أن تعمق يف دراسة التصوف )١٨٨٦(كتاب التصوف تبعاً لشعراء فارس 
الفارسي واصل عمله بكتابة رسالة الدكتوراه عن حافظ الشريازي وغريه من شعراء 

، وقام بنقل يدت به دراساته الفارسية إىل التصوف اإلسالم، وقد أ)١٨٩٢(الفرس 
 سافر إىل ٩٤ و ١٨٩٣عدة نصوص فارسية وهندية إىل اللغة الدامنركية، ويف سنيت 

 .بالد اهلند وعند عودته كتب ما رآه فيها
  .Rasonyi، L) ١٨٩٩املولود عام (راشوىن، السلو 

دراسات التركية، وعني خترج يف جامعيت بودابشت وبرلني، مث ختصص يف ال
، مث أستاذاً للتركية وآداا يف جامعة كولوجفار )٤١-١٩٣٤(أستاذاً جبامعة أنقرة 

  ).١٩٥٠(، ومديراً للقسم الشرقي يف مكتبة جممع العلوم اري )١٩٤١(
-١٩٢٥احملفوظات  (١٩٢٥ إىل ١٩١٤املصنفات التركية والشرقية من : آثاره
 ، وأصل الترنسلفانيني)١٩٥٣النشرة اللغوية (لتركية وصيغ أمساء األعالم با ،)٣٨

 ).١٩٦٠(، وقواعد اللغة التركية )١٩٦٠(
 .Raphelengius، F )١٥٩٧ – ١٥٣٩: (ف. رافلنجيوس

ولد يف لنوى على تسعة أميال من ليل، وبدأ حياته تاجراً يف أملانيا، مث اشترك هو 
، )٧٣ - ١٥٦٩(ملقدس ، وطبع فيها الكتاب ا)١٥٦٥(ومحوه يف مطبعته بليدن 

. وجعل حروفها على غرار حروف مطبعة مديتشيا الشهرية، فجاءت أقل منها رونقاً
وقد طبع فيها احلروف األجبدية، واملرموز اخلمسني جتربة هلا، فكان أول كتاب عريب 

درس اليونانية واللغات القدمية، مث قام برحالت علمية مث ، )١٥٩٥(يطبع يف هولندا 
وكان قد سبقه إليها ريح من الشهرة، فعني أستاذاً لليونانية يف . إجنلتراإىل فرنسا و

جامعة كمربيدج إال أنه ما لبث أن عاد إىل ليدن، فأخذ مبادئ العربية والعربية على 
ا، وصنف أجرومية عربية، ومعجماً عربياً كبرياً كان مأساتذة جامعتها، وعلمهم فيه

عجم للترمجة، فنشره ابنه بعد موته بست عشرة قد شعر حباجة إليه، ومل يكن هناك م
 .)، مث تكرر طبعه ثالث عشرة طبعة١٦١٣(سنة 

 .Ravaisse، P )١٩٢٩-١٨٦١( رافيس، ب
أستاذ يف مدرسة اللغات الشرقية بباريس وعضو املعهد الفرنسي بالقاهرة، وقد 

w .أقامت بنته بعده طويال يف القاهرة
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 ٥٨١ حرف الراء

 قصور ،رة حبسب كتاب اخلطط للمقريزيحماولة يف استعادة وصف القاه: آثاره
املعهد الفرنسي يف القاهرة (اخللفاء الفاطميني، يف جزأين،األول مع أربعة ألواح 

ونشر كتاب زبدة كشف املمالك خلليل . ووصف احملاريب الثالثة) ١٨٨٩-١٨٨٦
 )١٩٢٢الة اآلسيوية (وكتابتني كوفيتني يف مثبا ). ١٨٩٤باريس (الظاهري 
 ).١٩٢٥األعمال الشرقية اهلولندية (الكوفية يف جاوة والكتابة 
 .Rackow، E )١٩٥٩ – ١٨٨٨(راكوف 
، )١٩٢٣شتوجتارت (صنف مبعاونة غريه كتاباً يف خصائص مشايل أفريقيا : آثاره

  ١٩٣٤حمفوظات باسلري (سلسلة دراسات عن مشايل أفريقيا : وله
 .)١٩٤٣ و ١٩٣٨و

 .Rempisc، C.H)١٩٧٢ – ١٩٠١(راميب 
، وعن األدب )١٩٣٥الدراسات الشرقية لليتمان (ابن سينا وعمر اخليام : آثاره

 نامة -، ومن مؤلف زردشت )١٩٥١، ١٠١الة الشرقية األملانية (الفارسي 
 ).١٩٦٧، ٢٧مؤمتر املستشرقني (، وعن الشاهنامه )١٩٦٣منوعات هنري ماسه (

 .Ramusius، H )١٤٨٦املتوىف عام . (راموسيوس، هـ
حيث تعلم العربية وتبحر يف ) ١٤٨٣( أطباء البندقية زاول الطب يف دمشق من

فلسفة ابن سينا وترجم الكثري منها، وعلق عليها بشروح مستفيضة بعد عوده إىل 
  .بالده

 .Ranke، H)١٩٥٣ – ١٨٧٨. (رانكه، هـ
 .خترج يف جامعة برلني، وختصص يف اآلثار العربية

 ).١٩٣٥(أمساء األشخاص املصرية : آثاره
  A.Rousseau وسور

ورحلة الشيخ التيجاين إىل ) ١٨٤٩(من تاريخ بين حفص : يف الة اآلسيوية:  آثاره
 ).١٨٥٣ و ١٨٥٢(بترمجة عربية )١٣٠٩ - ١٣٠٦(إيالة تونس 
 .Rowlanson، R راولندسون
 ).١٨٣٢ليدن (حتفة ااهدين للشيخ املعربي املليباري، متنا وترمجة : آثاره

 w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 حرف الراء٥٨٢ 

 .Rawlinson، Sir H.Cالسري هنرى كرزويك  ولينسون،را
من علماء اآلثار، وأحد مؤسسي الدراسات اآلشورية يف إجنلترا، ضابط التحق 

، وعني )٣٩ - ١٨٣٣(بشركة شرق اهلند، وتعلم الفارسية، وعمل يف فارس 
، وعني )١٨٤٢(، واشترك يف احلرب األفغانية )١٨٤٠(مندوباً سياسياً يف كاندهار 

، وقنصالً يف بغداد )١٨٤٣(دوباً سياسياً يف اجلزيرة العربية إبان احلكم التركي من
حيث اقتىن خمطوطات شرقية نفيسة بيعت يف املتحف الربيطاين، وفك ) ١٨٤٤(

، ورجع إىل إجنلترا )١٨٤٦(رموز النقوش املسمارية لداريوس عن بستهورن 
، )٦٨ - ١٨٦٥و  ٥٩ - ١٨٥٨(، وانتخب عضواً يف جملس العموم )١٨٥٥(

، وللجمعية اجلغرافية امللكية )٨١ - ١٨٧٨(ورئيساً للجمعية امللكية اآلسيوية 
 .)٧٥ - ١٨٧٤ و - ٧٢ - ١٨٧١(

لندن ( صفحة ٣٢٩الكتابات املسمارية الفارسية، متنا وترمجة يف : آثاره
 - ١٨٥٨(تاريخ هريودوت، يف أربعة جملدات : ، ومبعاونة أخيه جورج)١٨٤٧
 -١٩١٤الة األسيوية، بومباي (برلعام ويوصافات : شر له بعد وفاته، ون)٦٠
، وسفارة )٢٣ - ١٩٢٢صحيفة تاريخ اهلند (، وطالئع جتارة إجنلترا يف املشرق )١٧

، )١٩٢٢اجلمعية التارخيية امللكية  (١٥٨٨ إىل ١٨٥١وليم هاربون يف اآلستانة من 
ووليم ) ١٩٣١(، وابن بطوطة )١٩٣١الثقافة اإلسالمية (والرحالت يف اإلسالم 

صحيفة جامعة بومباي  (١٦١٧ - ١٥٥٢هاربون أول سفري لدى السلطان، 
 .وغريها كثري عن اهلند) ١٩٣٢

 .Rawlinson، G)١٩٠٢ – ١٨١٢(راولينسون، جورج 
رد، وعني أستاذاً للتاريخ القدمي وشقيق السري هنري راولينسون، خترج يف أكسف

 ).١٨٢٢ (فيها، وكبري كهنة كانتربري
مخس ممالك عظمى يف العامل الشرقي القدمي أو تاريخ وجغرافية وآثار : آثاره

 ١٨٢٢لندن، ( صفحة ياخللدونيني واآلشوريني والبابليني وامليديني والفـرس يف ألف
) ١٨٩٣(أو تاريخ وجغرافيا وآثار بارثيا ) عظمى(، وست ممالك شرقية )٦٧ -

نيون، أو اإلمرباطورية الفارسية اجلديدة أو الساسا) عظمى(وسبع ممالك شرقية 
w، وتاريخ فينيقيا )١٨٨٦(، ومصر وبابل )١٨٨١(، وتاريخ مصر القدمية )١٨٧٦(
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 ٥٨٣ حرف الراء

: ، ومبعاونة أخيه السري هنري كرزويك راولينسون)١٨٩٣(، وبارثيا )١٨٨٩(
 .)٦٠ - ١٨٥٨(تاريخ هريودوت، يف أربعة جملدات 

 - .Wright، Edرايت، إدوين 
يف إيران، وتعلم اإلجنليزية والفارسية والتركية والعربية، ورأس أمريكي ولد 

مدرسة البعثة األمريكية يف إيران، والتحق بوزارة اخلارجية، مث عني أستاذاً يف جامعة 
ز، وأشرف على برنامج الشرق األوسط يف معهد السلك اخلارجي، ـجونز هوبكن

 وعالقته باإلنسانية والدين وكتب دراسات وافرة عن التراث امليثولوجي يف الشرق
 .واحلياة واملوت

 .Wright، J.K - ك.رايت، ج
: ويف صحيفة اجلغرافيا) ١٩٢٥نيويورك (اجلغرافيا أيام الصليبيني : آثاره

 .)١٩٢٧(اكتشافات موزيل 
 .Wright، W)١٨٨٩ – ١٨٣٠(رايت، وليم 

ابنة احلاكم خبرية ولد يف البنغال، وكان والده قائداً يف اجليش الربيطاين، ووالدته 
سكتلندا، ويف ليدن على إبعدة لغات شرقية فشجعته على تعلمها، فدرسها يف 

) ١٨٥٨(ودبلن ) ١٨٥٦(لندن : مث عني أستاذاً للغة العربية يف جامعيت. دوزي
 أستاذاً يف كمربيدج يمث استدع) ١٨٦١(وعمل يف مكتبة املتحف الربيطاين 

 احلقوق ويف الفلسفة، وظل أستاذاً حىت وحصل منها على الدكتوراه يف) ١٨٧٠(
 .وفاته، وقد انتخب عضواً يف مجعيات آسيوية كثرية

 ي جمموعة عربية مبقدمة إجنليزية حتتويحرزة احلاطب وحتفة الطالب، وه: آثاره
 صفة السحاب والغيث وأخبار الرواد ،على صفة السرج واللجام البن دريد األزدي

ديوان شعر ،  تلقيب القوايف البن كيسان،األزديوما محد من الكالم البن دريد 
 القاسم يب مقتطفات مراث لبعض العرب عن الكندي، وأ،طهمان بن عمرو الكاليب

 اإلجنليزي ايتوليام ر: الوزير املغريب، وثعلب، وابن األعرايب، وقد وقعه بالعربية
دمية اعتبار الناسك يف ذكر اآلثار الق: ورحلة ابن جبري) ٥٩ - ١٨٥٢ليدن (

، مث أعيد ١٨٥٢ليدن (واملناسك، متنا وترمجة، بنقد وتعليق وقد نشرت ألول مرة 
) ، وعنها طبعت النسخة املصرية١٩٠٧طبعها على نفقة جلنة جيب التذكارية  w
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 حرف الراء٥٨٤ 

) ٦١ - ١٨٥٥ليدن (واشترك يف نشر اجلزأين األولني من نفح الطيب للمقري 
كتاب الكامل للمربد، ألول مرة و) ١٨٥٩ليدن (ونشر كتاب املالحن البن دريد 

 - ١٨٦٤ كمربيدج -ليبزيج(يف العامل، يف ثالثة أجزاء مع حواش وفهارس وافية 
وكتاب التفهيم ألوائل صناعة التنجيم للبريوين، وصنف باإلجنليزية كتاباً يف ) ٩٢

النحو العريب، وقد مجع مادته من العامل كاسبارى، وقارن فيه بني قواعد النحو يف 
ات السامية، وفهرس للنحو وأدواته، ورتبه على األسلوب القدمي فوقع يف جملدين، اللغ

 - ١٨٥٩(ومازال يف طليعة كتب النحو اليت تقبل عليها البالد املتكلمة باإلجنليزية 
وموجزاً يف تاريخ اآلداب السريانية، بترمجة إجنليزية ) ، مث تعددت طبعاته٦٣

 اليت اقتناها املتحف الربيطاين بعد عام وفهرس املخطوطات السريانية) ١٨٦٥(
لندن (وفهرس املخطوطات احلبشية ) ٧٢ - ١٨٧٠لندن (، يف ثالثة أقسام ١٨٣٦
وكتب مباحث يف اخلطوط الكوفية مع . وترمجة كليلة ودمنة إىل اإلجنليزية) ١٨٧٧

نشر ومقدمة املصباح للتكرييت الذي ) مجعية اخلطوط القدمية يف لندن(مناذج رائعة هلا 
وكان ) يف دائرة املعارف الربيطانية(واألدب السوري ) ١٨٦٤(جزءاً منه كورتون 

 .وله غريها دراسات وافرة. قد باشر نشر نقائض جرير والفرزدق فأمتها تلميذه بيفان
 ).١٩٣٦شرق وغرب (رسائل وليم رايت إىل شتانشنادير : وقد نشر ماركس

 .Reychman، J )١٩١٠املولود عام (راخيمان، جان 
، وأحرز ليسانس التاريخ من جامعة يخترج على أنانياس زاجاتشكوفسك

لتاريخ الشرق اإلسالمي فيها، ومشرفاً على مركز وثائق   أستاذاًًًًًًيفرسوفيا، ومس
 .معهد الدراسات الشرقية يف جممع العلوم البولوين

، )١٩٥٠ الوبرس (١٨معرفة اللغات الشرقية وتعليمها يف بولونيا يف القرن : آثاره
، والدارسات )١٩٥٢، ٤الة االستشراقية  (١٨ إىل القرن ١٧وتركيا من القرن 

، واإلسالم والشيوعية )١٩٥٢(، والترمجة العربية )١٩٥٢(الشرقية يف روسيا 
، ومبعاونة أنانياس )١٩٥٥(واألدب العريب ) ١٩٥٤(واالستشراق البولوين ) ١٩٥٣(

ابن سينا يف : ، وله)١٩٥٥(التركية العثمانية موجز الدبلوماسية : يزاجاتشكوفسك
) ١٩٥٦جملة بابل (، وبولونيا باب الشرق )١٩٥٣جمموعة ابن سينا (بولونيا 

w، واآلثار الشرقية يف )١٩٥٦(وكتابات على شواهد القبور اإلسالمية يف فرسوفيا 
w
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 ٥٨٥ حرف الراء

، )١٩٥٧، ٢١الة االستشراقية (خليين بقربك : ، وقصيدة لبنانية)١٩٥٧(بولونا 
 .)١٩٥٧، ٢١(قية يف بلغاريا راورحلة إىل املراكز الشرقية واالستش

) ١٩٥٨، ٢٦(وأوىل احملاضرات عن املصادر الشرقية لدراسة تاريخ أوربا الشرقية 
، واألجبدية اجلديدة لشعب التتر يف )١٩٥٨( بالعربية -واآلثار اإلسالمية يف بولونيا

 حافظ يف بولونيا يف مطلع القرن ، ويف سبيل معرفة قصائد)١٩٥٩، ٣٠(رومانيا 
 ،٥٥ (، والبحث عن خمطوطات رزوسكي يف اخليول العربية)١٩٦٢، ٤٢ (١٩
االستشراقية الة (، واألجبدية العربية يف النصوص البولونية الروسية )٥٦،١٩٦٥

، وشعوب آسيا الشمالية )١٩٧٠ (١٩٦٩ -١٨٩٥، وترمجة كوفاليفكس )١٩٧٠
، والفك واإلدغام يف األمساء العربية )١٩٥٠، ١٦(راق ، واالستش)١٩٧٢(الشرقية 
١٩٥١.( 

 - ،Rice، Tamara Talbotرايس، متارا تالبوت 
 أكسفورد، والسوربون، يتمتارا أبلسون الروسية األصل، تعلمت يف جامعي ه

وعينت مساعدة لألستاذ هايز يف جامعة كولومبيا، وتزوجت دافيد تالبوت رايس 
خ الفن البيزنطي، وقامت برحالت عديدة إىل الشرق األدىن وال العامل باآلثار وتاري
 .سيما إىل تركيا

وأومسة ). ١٩٦١لندن (، وآسيا الصغرى )١٩٥٧لندن (السوس : آثارها
 ٢أناضوليا (، ومتاثيل السالجقة )١٩٦٣ذكرى دييز (سلجوقية يف كنيسة أيا صوفيا 

 ).١٩٦٩ذكرى أردمان (رسوم احلرب ) مواضيع(، و )١٩٦٨
 - .Rice، D.Sس . رايس، د
شارات القديـس لويس : يف نشرة مدرسة الدراسـات الشرقية واألفريقية: آثاره

، والزخرفية يف توقيع شهاب الدين )١٩٥٠ا(، وشارات بدر الدين لؤلؤ )١٩٥٠(
 ٥٣ - ١٩٥٢(، ودراسات عن الشارات اإلسالمية )١٩٥١ (يبن فضل اهللا العمر

زخرفة كتاب : ، وىف غريها)١٩٥٥(ملقدسة يف حران واألواين اإلسالمية ا) ٥٥ -
الفن (، والفصول واألشهر يف الفن اإلسالمي )١٩٥٣صحيفة برلنجتون (األغاين 
 دالفيدا -الدراسات الشرقية لليفي (، وكتابات عربية على املعدن )١٩٥٤الشرقي 
w، وصحيفة اجلمعية اآلسيوية ١٩٥٦الفن الشرقي (، والبللور اإلسالمي )١٩٥٦
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 حرف الراء٥٨٦ 

نشرة مدرسة الدراسات الشرقية (، وحول الزخرف اإلسالمي )١٩٥٨امللكية 
، ١٩٥٧، ٢، والفن الشرقي ١٩٥٩، ١٩٥٨، ٢١، ١٩٥٧، ٢٠واألفريقية 
 ة طبع،١٩٥٩مؤمتر الفن التركي (، وحتف السالجقة )١٩٥٨، ٥وأرابيكا 
، واخلزف البيزنطي واإلسالمي )١٩٦٤، ٤الفن الشرقي (، وترمجة ماير )١٩٦١

 .)١٩٦٥تكرمي كروزويل (
 .Rice، D.T) ١٩٠٣املولود عام (رايس، دافيد تالبوت 

وأكسفورد كعامل يف املعمار، مما ساعده على ) ١٩٢٠(خترج يف كلية إيتون 
وقد طوف .  تاريخ الفن البيزنطي، وله عنه مؤلفات مراجعيفالكشف عن احلرية و

. يا الصغرى، والعراق، وإيرانيف الشرق األدىن وال سيما يف اآلستانة، وقربص، وآس
 - ١٩٣٢(وعني حماضراً آلثار بيزنطية والشرق األدىن يف معهد كورتانلد يف لندن 

 ).١٩٣٤ (هوأستاذاً لتاريخ الفنون اجلميلة يف جامعة أدنرب) ٢٨
، وحبث عام يف )١٩٣٨(، وأيقونات قربص )١٩٢٩(اخلزف البيزنطي : آثاره

 ٨٧١، والفـن اإلجنليزي من عام )١٩٤٨(ة ، واأللواح البيزنطيـ)١٩٣٩(الفن 
، والتقرير الثاين عن أعمال بعثة )١٩٥٧(، وبوادر الفن املسيحي )١٩٥٢ (١٠٠إىل 

، ونشر الفن الروسي )١٩٥٩(، والفن البيزنطي )١٩٥٨اآلستانة (وقف ووكر 
: ، ومبعاونة ميله)١٩٣٠(مولد فن الطالء يف الغرب : ومبعاونة بريون) ١٩٣٥(

:  ومن مباحثه يف جملة الفن اإلسالمي.)١٩٣٦(لبيزنطـي يف طرابزون الطالء ا
، ومؤمتر ومتحف الفن اإليراين يف لننجراد )١٩٣٤(حفريات أكسفورد يف احليـرة 

تأثري : ، وىف غريها)١٩٣٨(، واألسلوب التعبريي اإليراين )١٩٣٦ (١٩٣٥عام 
، وعناصر إيرانية يف الفن )٤٥ - ١٩٣٨تقارير اجلمعية اإليرانية (إيران يف القوقاز 

، وله كتاب بعنوان )٣،١٩٣٩مؤمتر الفن الفارسي،  ()مؤمتر الفن البيزين(البيزنطي 
، ورسوم لرشيد )١٩٥٩، ١نشرة جامعة بلهوي (الفن اإلسالمي، وأثر الفن اإليراين 

 .)١٩٧٠، ١٤صحيفة آسيا الوسطى (الدين 
 .Reiske، J.J)١٧٧٤ – ١٧١٦. (ج.رايسكه، ج
 .ملاين جدير بالذكر يف عصر مشغول عن العربية بالتوراةأتشرق أول مس

) ٣٢ - ١٧٢٨(ولد يف تسوبج، وتعلم الالتينية واليونانية بدار األيتام يف هاله  w
w
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 ٥٨٧ حرف الراء

، وكان ينفق ما حيصله على اقتناء )٣٨ - ١٧٣٣(والعربية دون معلم يف ليبزيج 
سخ نرسدن ل، فقصد د)١٧٣٥(وبدا له ترمجة تيمور البن عربشاه . الكتب

، )١٧٣٦(خمطوطتني عنه فيها، مث أحصى مجيع نصوصه العربية املطبوعة يف أوربا 
. واتصل بيوهان كريستوف فولف، فأعطاه خمطوط مقامات احلريري فنشر إحداها

وذهب إىل ليدن فلقي املكتبة مقفلة لفصل الصيف، وال مال عنده، فاستخدمه الكتيب 
وتبحر يف العربية .  الالتينية واليونانية وعاش عليهمامث علم. لوزاك مراجعاً ملنشوراته

على سخولتنس، وبفضله دخل مكتبة ليدن وفهرس ملخطوطاا، وقد وجهه وجهة 
، فاستنسخ أشعار جرير، والمية العرب للشنفرى وديوان الطهمان الشعر العريب

ني إال أن خالفاً نشب بينه وب) ١٧٤٠(واحلماسة للبحتري، واملعلقات ) ١٧٣٩(
سخولتنس يف األدب العريب عطله عن نيل الدكتوراه، فدرس الطب وأحرز 

حيث عني مديراً ) ١٧٤٧(ومل يزاوله، وإمنا رجع إىل ليبزيج ) ١٧٤٦(الدكتوراه فيه 
، وعلم بعض مريديه العربية وترجم وصنف حىت )١٧٤٨( مدارسها الثانوية ىإلحد

أوربا، فمنحه البالط لقب أستاذ جعل ليبزيج من أهم مراكز الدراسات العربية يف 
ورتب له راتباً إىل أن تويف مسلوالً، فأهدت أرملته مكتبته إىل ليسنج الشاعر األملاين 

 .الشهري، مث اشتراها دامنركي، ووقفها على مكتبة كوبنهاجن
، )١٧٣٧(املقامة السادسة والعشرون من احلريري متنا وترمجة أملانية : آثاره

العبد بشرح ابن النحاس، متنا وترمجة التينية بتفسري وحواش مع ومعلقة طرفة بن 
مقارنتها بديوان اهلذليني ومحاسيت البحتري وأيب متام وشعر املتنيب وأيب العالء، فوضع 

، ومدخل عامل إىل تاريخ )١٧٤٢ليدن (ا األساس العلمي للشعر العريب حىت اليوم 
بالد : األسر، الثاين: األول:  جملداتةث خليفة يف ثالياإلسالم استناداً إىل حاج

وقد أطرى فيه تاريخ اإلسالم والم على إمهاله، . املصادر واملخرج: اإلسالم، الثالث
، ونقد كتاب قواعد إربانيوس، الذي نشره )١٧٤٨ليبزيج (وأوصى بدراسته 

 .)١٧٤٨ليبزيج (سخولتنس نقداً عنيفاً أحدث ضجة أكرب 
، نشر اجلزء األول منه التينيةأليب الفداء متنا وترمجة واملختصر يف أخبار البشر 

على نفقته اخلاصة، وملا مل يبع منه غري ثالثني نسخة توقف عن األجزاء األربعة 
w، ورسالة هجو )٩٤ - ١٧٨٩، مث نشره أدلر يف كوبنهاجن ١٧٥٤ليبزيج (األخرى 
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 حرف الراء٥٨٨ 

زيدون بشرح ، والرسالة اجلدية البن )١٧٥٥ليبزيج (أليب أوس بشرح الصفدي 
 مصر من يل، ونزهة الناظرين فيمن و)١٧٥٥ليبزيج (الصفدي متنا وترمجة التينية 

، والمية الطغرائي متنا وترمجة )١٧٥٥ليبزيج ( بن يوسف ياخللفاء والسالطني ملرع
، )١٧٥٨ليبزيج  (، وسبعة أمثال للميدان)١٧٥٦ليبزيج (أملانية باع منها مائة نسخة 

، ورسالة الوليدي، ومنتخبات من أشعار )١٧٥٨ليبزيج ( صيفي ومقالة أكثم بن
، وقد نشر جرونرت الرسالة اليت كان قد أعدها لنيل )١٧٦٥(املتنيب متنا وترمجة 

 ).١٧٧٦(الدكتوراه يف علم النقود 
 .Reifls، C.A - رايلفس
 ).١٨٦٠فيينا (نشر بردة البوصريي، متنا وترمجة أملانية : آثاره

 ].١٣٠، ١كتبة مجعية املستشرقني األملان، فهرس م[
 .Raymond، Aراميون، أ،ندره 

  ، وحصل على ليسانس اآلداب من باريس٧/٨/١٩٢٥ولد يف مونتارجي بتاريخ 
أجرجياسيون يف التاريخ /، وإجازة)١٩٤٥(وشهادة الدراسات العليا  )١٩٤٤(

 وقام بإجازة )١٩٥١-١٩٤٧(وعني أستاذاً يف التعليم الثانوي بتونس ) ١٩٤٧(
وحصل على الدكتوراه يف الفلسفة من ) ٣٠/٩/١٩٥٣ إىل ١/١٠/١٩٥١(للدراسة 

-١٩٥٣(وعمل يف املركز الوطين للبحث العلمي ) ١٩٥٤(جامعة أكسفورد 
، ونال منحة من وزارة اخلارجية للمعهد الفرنسي للدراسات العربية يف )١٩٥٥

ر الشرقية يف القاهرة ، ونزل باملعهد الفرنسي لآلثا)١٩٥٥-١٩٥٤(دمشق 
، وعني أستاذ حماضرات للتاريخ يف معهد الدراسات العليا بتونس )١٩٥٧-١٩٥٥(
، وكلف إلقاَء احملاضرات عن اللغة العربية وحضارا يف كلية )١٩٥٩-١٩٥٧(

، وكلف األحباث يف )١٩٦٦-١٩٦٥، مث ١٩٦٤-١٩٥٩(اآلداب جبامعة بوردو 
، وعني مساعداً ملدير املعهد )١٩٦٥-١٩٦٤(املركز الوطين للبحث العلمي 

، مث مديراً للمعهد )١٩٦٨-١٩٦٦(الفرنسي للدراسات العربية يف دمشق 
وكان قد حصل على دكتوراه الدولة من جامعة باريس برسالة  )١٩٧٥-١٩٦٩(
، وعني أستاذ )١٩٧٢(احلرفيني والتجار يف القاهرة يف القرن الثامن عشر : عن

wيف جامعة بروفانس، ) ١٩٧٣(سالمي وحضارته منذ حماضرات لتاريخ العامل اإل
w
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 ٥٨٩ حرف الراء

، وأستاذ يف جامعة )١٩٧٥ مرسيليا -إيكس ( حماضرات يف جامعة بروفانس اوأستاذً
 ). ١٩٧٦من (بروفانس 
الة  (١٨٧٧-١٨٥٦احملاوالت اإلجنليزية للتسرب االقتصادي إىل تونس : آثاره

 ١٨٨١-١٨٨٠لتونسية واألحرار اإلجنليز والقضية ا) ١٩٥٥، ١٤التارخيية 
وكشف بالتعاون املهين بالقاهرة يف القرن الثامن عشر ) ١٩٥٥، ٣كراسات تونس (

نشرة املعهد (ون بالقاهرة ءالسقا/ ومحلة املياه ) ١٩٥٧، ٤ أرابيكا ١٨٠(عام 
ربة بالقاهرة يف القرن الثامن عشر ا، وتونسيون ومغ)١٩٥٨الفرنسي لآلثار الشرقية 

- ١٥٩٠ملوك تونس / ، وكشف بآيات )١٩٥٩، ٢٧ - ٢٦كراسات تونس (
نشرة املعهد الفرنسي لآلثار (واآلثار العلمية جلاستون فييت ) ١٩٦٠، ٣٢ (١٨٣٢

منشورات سان أنطوين (وسالسبوري والقضية التونسية ) ١٩٦٠، ٥٩الشرقية 
، والطبعة الثانية ١٩٦١ صفحة ١٢٨منشورات اجلالية الفرنسية (، وتونس )١٩٦١
وحماولة ) ١٩٦٢التوثيق الفرنسي (، واالقتصاد التونسي )١٩٧١جان بونسه مبعاونة 

جملة تاريخ (وضع جغرافية األحياء األرستقراطية بالقاهرة يف القرن الثامن عشر 
  .)١٩٦٣االقتصاد واالجتماع للشرق 

منوعات شارل  (١٨٥٧-١٨٥٥وفرنسا وإجنلترا ومشكلة اإلصالح يف تونس 
ت كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بباريس، سلسلة ومناهج  منشورا-أندره جوليان 

م ١١٢٣/١٧١١وثورة بالقاهرة على عهد املماليك، أزمة عام ) ١٩٦٤، ١رقم 
 السقائني) ١٩٦٩، ١٤٧بالقاهرة  ، والة١٩٦٥، ٤احلوليات اإلسالمية، جـ(

در جتار ، وأمحد بن عبد السالم شاهبن)١٩٦٦، ١١٨الة، بالقاهرة رقم (بالقاهرة 
  ).١٩٦٧، ٧احلوليات اإلسالمية (القاهرة يف آخر القرن الثامن عشر 

تبدل (وأحياء القاهرة الشعبية يف القرن الثامن عشر واحلركات اجلماهريية 
، ٧، وجملة الطليعة بالقاهرة ١٩٦٨السياسة واالجتماع يف مصر احلديثة، لندن 

احلوليات اإلسالمية (الثامن عشر واحلمامات العامة بالقاهرة يف آخر القرن ) ١٩٦٨
 ١٦٦، والة بالقاهرة ١٩٦٩، عدد خاص ملرور ألف سنة على القاهرة ١٩٦٩، ٨

، ١٤٩الة بالقاهرة (، واحلياة األرستقراطية بالقاهرة يف القرن الثامن عشر )١٩٧٠
، وتاجران )١٩٧٠تاريخ اإلسالم كمربيدج (، ومشايل أفريقيا واالستعمار )١٩٦٩ w
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 حرف الراء٥٩٠ 

منوعات جامعة القديس (يل وصيدا بالقاهرة يف آخر القرن الثامن عشر من جب
احلوليات (وأبنية األمري عبد الرمحن بالقاهرة ) ١٩٧١-١٩٧٠يوسف بريوت 

، ومشاكل العمارة بالقاهرة يف القرنني السابع عشر والثامن )١٩٧٢، ١١اإلسالمية 
شار وباء الطاعون بالقاهرة ، وانت)١٩٧٣أعمال احللقة الدولية لتاريخ القاهرة (عشر 

، )١٩٧٢نشرة الدراسات الشرقية بدمشق (يف القرنني السابع عشر والثامن عشر 
، )١٩٧٤بريوت (واحلرفيون والتجار بالقاهرة يف القرن الثامن عشر يف جزأين 
جملة الغرب املسلم (وأسرتان من جتار فاس بالقاهرة يف آخر القرن الثامن عشر 

، والقاهرة العثمانية بوصفها )١٩٧٤ منوعات يل تورنو ١٦-١٥والبحر املتوسط 
، وفصول من التاريخ )١٩٧٣، ٢٠الة املصرية للدراسات التارخيية، القاهرة (مدينة 

 ). ١٩٧٤القاهرة  (ة صفح٣٠٤االجتماعي يف القاهرة العثمانية، يف 
نشرة (اين ومعامل العمارة ودراسة عن سكان املدن العربية الكربى يف العهد العثم

ال نوفيل ريفي (، وزعيمان شعبيان بالقاهرة )١٩٧٤الدراسات الشرقية بدمشق 
العرب (، ووثائق احملكمة كمرجع للتاريخ االقتصادي واالجتماعي )١٩٧٥بالقاهرة 

، ونقل املدابغ حبلب والقاهرة وتونس على العهد العثماين )١٩٧٦بسجالم، باريس 
  .)١٩٧٧ة التاريخ املغريب، تونس جمل(من عالمات التوسع السكاين 

أعمال ندوة فيالدلفيا (مصادر غىن العمار بالقاهرة يف القرن الثامن عشر : وله
، وثروة اجلربتية وصالم بالطوائف احلاكمة واألوساط التجارية )١٩٧١يونيو 

: يف املؤلف املشترك( بك الكبري ي، وعل)١٩٧٤أعمال ندوة اجلربيت، القاهرة (
 صفحة، ٥٠٠وأسواق القاهرة مع ترمجة وتعليق عن املقريزي يف ) ٢ج األفارقة

 ). ١٩٧٧املعهد الفرنسي لآلثار الشرقية بالقاهرة (باالشتراك مع جاستون فييت 
مؤمتر االحتاد األوريب (سكان القاهرة من املقريزي إىل وصف مصر : وله

 إىل ١٧٩٨رة من ، والقاه)١٩٧٦للمستعربني جملة الغرب املسلم والبحر املتوسط، 
منشورات فريق (مصر من حممد علي إىل أنور السادات :  يف املؤلف املشترك١٩٧٦

نشرة الدراسات (، ومحامات القاهرة، زمن املقريزي )أحباث ودراسة الشرق األدىن
 ).، منوعات الوست٢٨الشرقية 

w ،١٤احلوليات اإلسالمية رقم (وقفية مصطفى جعفر : وباالشتراك مع عبد التواب
w
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 ٥٩١ حرف الراء

 .)١٥احلوليات اإلسالمية رقم (األسبلة يف القاهرة على عهد العثمانيني : ، وله)١٩٧٨
  R.Lulio) ١٣١٤-١٢٣٥(راميوندو لوليو 

من أغرب شخصيات العصر الوسيط املتعدد املواهب، فهو شاعر وقصصي 
ولد يف باملا من جزيرة ميورقة، وقضى . ورياضي ومعلم ومبشر ومتصوف ورحالة

 والقطلونية تسع سنوات - على عبد أسود-عربية وحفظ القرآن يف تعليم ال
 وأقنع ملك ، وانضم إىل الرهبانية الفرنسيسكانية.مث قصد باريس). ١٢٧٥-١٢٦٦(

بإنشاء مدرسة هلا يف مريامار لتدريس العربية، وأشرف بنفسه ) ١٢٧٦( أراغون
 ٣٥عوبة مدة  راهبا، ولكنها جنحت بص١٣عليها، فتخرج فيها بالعربية أكثر من 

وقد مهد ا إىل إنشاء معهد الدراسات اإلسالمية يف مدريد ومراكز الثقافة . سنة
األسبانية يف الشرق، وصنف يف أثناء ذلك كتب جدل كثرية يف الرد على املسلمني 

حيث ) ١٢٩١(مث أخذ بالصوفية فأحبر إىل تونس .  وعلم يف أديار خمتلفة،واليهود
 . فق يطوف فيها فقريا واعظا فاعتقل وسجن مث طردعرف بالصويف النصراين وط

إلثارة اهتمام ) ١٣٠٠-١٢٩٤(وبذل قصارى جهده ) ١٢٩٣ (يلوبلغ نابو
الكنيسة وامللوك بتعليم اللغات الشرقية يف جامعات أوربا، فأخفق إخفاقه يف قربص 

) ١٣٠٦(فحول وجهه شطر بوجي من أعمال اجلزائر ) ١٣٠٥(وليون ) ١٣٠٠(
يكن فيها أوفر حظا منه يف تونس، فسجن ستة أشهر مث طرد، ويف عودته مبشرا فلم 

، وحارب فلسفة ابن رشـد يف )١٣٠٧ يناير -كانون الثاين (ستقر بساحل بيزا ا
حيث شاهد ) ١٣١٢-١٣١١(وحضر مؤمتر فيينا ) ١٣١١-١٣٠٩(باريـس 

لعربية قر البابا أكليمنضس اخلامس إنشاء الكراسي لأمساعيه تكلل بالنجاح؛ إذ 
باريس، وأكسفورد، : والعربية والكلدانية يف األربع جامعات الرئيسية بأوربا وهي

وبولونيا وصلمنكة، مث يف جامعة خاصة بالبالط البابوي، مع تنصيب أستاذين لكل 
من هذه اللغات الثالث يف كل كرسي، وتكليفهم بترمجة نصوص عربية وعربية 

د ظل هذا القرار أصال من أصول القانون وكلدانية للرد على منتقدي الدين، وق
 . الكنسي أكثر من مخسمائة عام

، وقد عرف لوليو من )١٣١٤(ورجع راميوندو لوليو إىل مشايل أفريقيا وقتل فيها 
wابن سبعني، وابن هود، والششتري، وابن مدين، وعفيف : املتصوفني املسلمني
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 حرف الراء٥٩٢ 

هب اإلشراق تأثره بكليلة وتأثر م يف ابتداع مذ. التلمساين؛ وشغف بابن عريب
  .الكتاب السعيد يف عجائب الدنيا: ودمنة يف مصنفه

أما من حيث الفلسفة فقد أخذ باألفالطونية احلديثة، ولكنه متيز عنها بطابعه 
 كما أفاد من ترمجة أرنولد الفيالنويف كتاب سر األسرار ،اخلاص ومبعارضته للرشدية

واقتبس منه بعد ثالثة . ا بالفن اللولوي الكبريللرازي، واشتهر بفنه الذي عرفته أورب
  .قرون أثناثيوس كريخر، وأعجب به الفيلسوف األملاين ليبنش

تأمالت يف اهللا، وهي موسوعة يف : منوعة وافرة أربت على املئات، أشهرها: آثاره
) ١٢٧٢(علوم الدين كتب القسم األكرب منها بالعربية مث نقلها وأمتها بالقطلونية 

واحلكماء الثالثة، وفيه ) ١٢٧٤(، وعقائد الشباب )١٢٧٤(الفروسية وحرب 
). ١٢٧٥ميورقة (يعرض يهودي ومسيحي ومسلم فضائل الدين الذي يعتنقه 

والترتري ). ١٢٨٣مشايل أفريقيا (والصديق واحملبوب كتبه على الطريقة الصوفية 
يف بالد اإلسالم وبالنكرنا، وهي رواية دينية طواها على قصص رحالته . والنصراين

). ١٢٨٣مونبيليه ( السودان، وقد عدت من روائع األدب يف العصر الوسيط حىت
والكتاب السعيد يف عجائب الدنيا، وهو قصة خيالية تشتمل على قسم خاص 

والفن هو حقيقة مبتدعة ) ١٢٨٩باريس (، وكتاب الفن الكبري )١٢٨٦(باحليوان 
، )١٣٠٩(، واألراضي املقدسة )١٢٩٦(علم ، وشجرة ال)١٢٩١(وقد نقل إىل العربية 

، والتعاون )١٣١١- ١٣٠٩(والردود على ابن رشد، وكان يوقعها بتوقيع واهم 
الكندي يف التأليف، : وصنف بالعربية). ١٣١٢ميورقة (بني النصارى واملسلمني 

ومناظرات بني راميوندو املسيحي وعمر العريب يف بوجي، مث ترمجته إىل الالتينية عام 
  .)١٥١٠ بلنسية( ونشر يف مائيت صفحة ١٣٠٨

) ١٧٤٢-١٧٣١ماينس ( وقد نشر جمموعة مؤلفات سلينجر يف عشرة جملدات
، وأعيد ١٥٩٨(وكان زنستر قد طبع جمموعة مؤلفات للفن الكبري مزدانة بالرسوم 

مونستر (، وكنجر )١٨٥٨برلني (هللفريخ : مث صنف عنه) ١٧١٩-١٧٠٩طبعها 
مدريد (وريبريا يف كتاب مباحث ورسائل ) ١٩١٤وزتول(وبروبست ) ١٩٠٩
، ١٩٥٧الدراسات اللولوية، ميورقة (واألب أوجني قمر الفرنسيسكاين ) ١٩٢٨

w ).١٩٦١والقاهرة 
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 ٥٩٣ حرف الراء

 
  R.Martini )١٢٨٤-١٢٣٠(راميوندو مارتيين 

 الذين أتقنوا العربية منهم،  منمن الرهبانية الدومينيكية، ويف طليعة العشرين راهبا
وقد تبحر يف القرآن، ، العربية والكلدانية واليونانية يف تونس، وكان حيسنوعلمها 

  .وحفظ صحيحي مسلم والبخاري
 اعتمد فيه على ،خنجر اإلميان، وهو كتاب يف الرد على املسلمني واليهود: آثاره

حجج الغزايل وغريه ممن تصدوا ادلة املشائيني، وقد شاع أصله العريب وترمجته 
 وظل طوال قرون منوذجا رفيعا للجدل الديين بني فقهاء املسيحية واإلسالم الالتينية،

  ).١٦٥١باريس (واليهودية 
 Rizzitano، U mberto ) ١٩٨٠املتوىف عام (رتزتانو، أومربتو 

تعلم العربية يف مصر وإيطاليا، وانتدب أستاذا يف جامعة عني مشس، مث يف جامعة 
 .بالرمو
ونشاط جلنة التأليف والترمجة ) ١٩٤٠لشرق احلديث ا(أمني الرحياين : آثاره

وعبد العزيز بن مروان وإىل ) ٢٠،١٩٤٠ (١٩٣٩ - ١٩١٤والنشر يف القاهرة، 
وحول إصالح اإلمالء وقواعد اللغة ) ١٩٤١تقارير جممع لنشاي (مصر األموي 

جملة الدراسات (وأبو حمجن بن رباح ) ١٩٤٢، ٢٢الشرق احلديث (العربية 
موقف الوفد املصري يف الصراع : ويف الشرق احلديث) ١٩٤٧، ١٩٤٣الشرقية، 
  واملسرح العريب يف مصر) ١٩٤٣(وشجرة الدر لتوفيق احلكيم ) ١٩٤٢(الراهن 

روما (وترمجة زينب حملمد حسني هيكل ) ٥٥ - ١٩٤٦(وأمحد أمني ) ١٩٤٦(
، وحوليات املعهد الشرقي ٤٦ -٤٥ - ١٩٤٣(ومسرحيات توفيق احلكيم ) ١٩٤٤
مث العالقات بني النورمانديني وبين زيري من الفتح النورماندي ) ١٩٤٩بنابويل 

ورسالة جديدة ) ١٩٤٩، ٢جملة كلية اآلداب، (لصقلية حىت وفاة روجه الثاين 
:  وصنف مبعاونة طه فوزي،)١٩٤٩جملة الدراسات الشرقية (منسوبة إىل ابن املقفع 

اآلثار : وله) ١٩٥٠القاهرة (بية كتاب قواعد اإليطالية مشروحة باللهجة العر
كراسات  (١٩ إىل القرن ١٦اإلسالمية يف مصر كما رآها رحالة إيطاليون من القرن 

جملة الدراسات (ودراسة عن ديوان الصبابة البن حجلة ) ١٩٥٢، ٤تاريخ مصر 
w ١٩٥٢ إىل ١٩٤٠ودراسة التاريخ اإلسالمي يف مصر من ) ١٩٥٣، ٢٨الشرقية، 
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 حرف الراء٥٩٤ 

تقارير (ونبذة عن ابن القطاع الصقلي ومصنفاته ) ١٩٥٣، ٣٣الشرق احلديث، (
وأخبار عن بعض مسلمي ) ١٩٥٥، ٣٠، والدراسات الشرقية ١٩٥٤جممع لنشاي 

حوليات كلية اآلداب (صقلية الذين ترجم هلم أبو طاهر السلفي يف معجم السفر 
 تنيباملوتعليق على ابن القطاع الصقلي وقصائد من ) ١٩٥٥، ٣جبامعة عني مشس، 

ودراسة مستفيضة عن ابن مكي، مع نشر مقدمة ) ١٩٥٥جملة الدراسات الشرقية، (
جملة (تثقيف اللسان، ووضع مسرد واف مبا ألف من كتب يف حلن العامة : كتابه

دراسة ووثائق شرقية، : مركز الدراسات الشرقية للرهبان الفرنسيسكانيني يف القاهرة
منوعات إسالمية باملعهد الفرنسي (عبد الطيب حمللة البهجة العلية البن ) ١٩٥٦، ٥

الدراسات الشرقية لليفي دالفيدا، (وابن الفحام ) ١٩٥٦ صفحة، ٢١٢بالقاهرة يف 
، ٣٦الشرق احلديث (ومعهد الدراسات العربية العليا بالقاهرة ) ٢،١٩٥٦جـ 
نشرة املعهد الفرنسي (وكتاب الروض املعطار البن عبد املنعم احلمريي ) ١٩٥٦
 ١٩٤٥-١٨٤٥والصحافة اإليطالية يف مصر ) ١٩٥٦ثار الشرقية بالقاهرة لآل
جملة (وابن شرف القريواين ورسالة االنتقاد ) ١٩٥٦، ٨كراسات تاريخ مصر (

ومؤسسة عربية جديدة يف أسبانيا لتاريخ مسلمي ) ١٩٥٦، ٣١الدراسات الشرقية 
حوليات كلية ( بن عبد الرمحن الصقلي يوأبو احلسن عل) ١٩٥٧، ٣٢(صقلية 

جملة الدراسات الشرقية (وأسد الفرات فقيه وقاض ) ١٩٥٩، ٥الفنون بعني مشس 
املؤرخون والشرق األوسط لناشريه برنارد (ومسرح علي أمحد باكثري ) ١٩٦١، ٣٦

حوليات معهد الدراسات الشرقية (وشعر أمحد شوقي ) ١٩٦٢لويس، وهولت 
طه حسني (حسني سرية وآثار  وطه -وطه حسني الكاتب ) ١٩٦٤، ١٤بنابويل 
واللغة ) ١٩٦٤تكرمي فرانشيسكو جابرييلي (ومشكلة اللغة العربية احلديثة ) ١٩٦٤

والقصة ) ٨٤) (١٩٦٥، ٢٠الغرب واإلسالم يف العصر الوسيط (العربية يف إيطاليا 
) ١٩٦٧- ١٩٦٦، ٣مؤمتر الدراسات العربية واإلسالمية (العربية احلديثة يف الغرب 

  تكرمي ألربوتوبنشريل(لمي صقلية يف نشر الفقه املالكي وإسهام مس
واجلزائر ) ١٩٧٠، ١٧الشرق (وذكرى مارتينو ماريو مورينو ) ١٩٦٧، ٢جـ

) ١٩٧٠املؤمتر الدويل اخلامس للمستعربني وعلماء اإلسالميات (ومشكلة اللغة 
كرى وذ) ١٩٧١، ٢الدراسات الشرقية يف إيطاليا، جـ (وتاريخ الدراسات العربية 

وابن جبري ) ١١،١٩٧٢منوعات املعهد الدومينيكي للدراسات الشرقية (فؤاد السيد  w
w
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 ٥٩٥ حرف الراء

) ١٩٧٣، ٢٠املشرق (ونللينو واإلسالم يف صقلية ) ١٩٧٢، ١٩املشرق (
وصقلية ) ١٩٧٤، ٥٤الشرق احلديث (وفرانشيسكو جابريللي واألدب العريب 

وإسالم املغرب اليوم ) ١٩٧٤، ١أسبانيا الشرقية(املسلمة املرجع الديين وأسبانيا 
أعمال املؤمتر (واملغرب املعاصر ومشاكله الثقافية ) ١٩٧٤الدراسات اإلسالمية (

 .)الرابع للدراسات العربية واإلسالمية
 .Kiepert، R)١٩١٥ – ١٨٤٦(روابنه ريشارد كيابريت 

وقف على نشر الطبعات اجلديدة ملا صنفه أبوه، وأضاف إليها خرائط مستحدثة 
 .شرق األدىنعن ال

 .Rzewuski، W )١٨٣١-١٧٥٦. (رزيفوسكي، و
تصل بكالبورت، اأخذ العربية بفيينا على األب أنطون عريضة اللبناين، مث 

، )١٩-١٨٠٩(وجوزيف هامري، وأنشأ مبعاونة األخري جملة بعنوان مناجم الشرق 
سي، فصدر منها ستة جملدات اشترك يف حتريرها كبار املستشرقني من أمثال دي سا

، وطوف يف بلدانه، واقترح على )١٨١٥(ورحل إىل الشرق . وجوردن، ورميزا
زعمائه إنشاء جممع علمي، كما اقترح على سفري روسيا يف تركيا إنشاء جممع شرقي 

وملا رجع إىل بولونيا سعى لتعليم اللغات الشرقية يف مدارس كرزمينيك، . يف القرم
 .ول املستشرقني فتبعثرت بعد وفاتهتنامووضع خمطوطاته وجمموعاته الشرقية يف 

 وهو خري ما كان كتبه عنه يف مناجم -اخليول الشرقية أو من ساللة شرقية: آثاره
 حملى بالرسوم، وفيه تعليقات -٣٤٥-٢٣٣ و٦٠-٤٩ صفحات ٥الشرق، جملد 

، )١٨٢١صحيفة دزينيك فيلنسكي، (عن السالالت وفقه اللغات والتاريخ إىل تدمر 
 .ح الصحراء، وخريطة عن تركيا وبعض كتابااومصنف عن ري

 Rafael Castejon رفايل كاستيخون
، )١٩٤٥ مدريد - ١٩٤٣كامبانة (قصر اخلليفة الناصر يف مدينة الزهراء : آثاره

، واملشترعون األسبان )١٩٤٥، ١٠األندلس (وصالون عبد الرمحن الثالث 
 .املسلمون

 .Rentz، G.S) ١٩١٢املولود عام (رنس، جورج 
w العليا املركزية بواشنطن، وخترج يف جامعة الفليبني مبانيال وجامعة ةتعلم يف املدرس
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 حرف الراء٥٩٦ 

كاليفورنيا، وختصص يف دراسة قواعد اللغة العربية وآداا وتارخيها، وأتقنها كتابة 
نتدب ملهمة علمية يف امث . وخطابة، وعني يف السفارة األمريكية مبصر حيث تزوج

، فأسس قسم البحوث والترمجة يف أرامكو، وانتخب رئيساً )١٩٤٥(اجلزيرة العربية 
، مث عني أميناً موعة الشرق األوسط يف جامعة ستانفورد )٥٤-١٩٤٦(له 

 .، وهو عضو يف عدة مجعيات علمية أمريكية وبريطانية)١٩٦٢(
، )رسالة املاجستري(حبث عن إمرباطورية املماليك يف القرن الرابع عشر: آثاره
طورية الوهابية األوىل، وهو كتاب يبحث يف أصول تاريخ احلركة الوهابية واإلمربا

من حيث الدين اإلسالمي واململكة السعودية املوطن الروحي للعامل اإلسالمي، وله 
، ومقاالت عن )١٩٤٤اهلالل (مقال عن الدراسات العربية يف الواليات املتحدة 

 يف اخلليج الفارسي ئللبحث عن الآلا: العرب يف الدين واجلغرافيا والتاريخ، منها
، ومالحظات على كتاب )١٩٤٩الدراسات السامية والشرقية املهداة إىل بوبر (

، هذا خال إسهامه يف وضع )١٩٥١العامل اإلسالمي (عرب الصحراء : ديكسون
، )١٩٥٧، ١٠أوريانس ( والبدو. سلسلة من اخلرائط عن شبه اجلزيرة العربية

 .)١٩٦٢ كتاب تومسون يف(والعربية السعودية 
 - Roux، A رو، أ

 .من أساتذة معهد الدراسات املغربية العليا
، والمية ابن الوردي، وبانت سعاد )١٩٠٣(المية العجم للطغرائي : آثاره

، )١٩٠٩(، واملقامات الثالثة األخرية من احلريري )١٩٠٥(، ومعلقة زهري )١٩٠٤(
وثائق خطبـة من محالت موالي ، و)١٩٢٨، ٨(هلجات الرببـر : ويف هسبرييس

 ). ٣٩،١٩٥٢(، وغرائب سيدي محاد موسى )١٩٣٦(احلسـن 
، )١٩٢٨، ٢منوعات هـ، باسة،جـ( الرببر يمنشد القدمي لد: ويف غريها

). ١٩٣٥، ٣٦نشرة اجلمعية اللغوية، باريس (والفعل يف كالم بربر أغزران 
، وحول لغة )١٩٣٦ ،١٩الة األفريقية، (ومفردات حوشية عربية وبربرية 

 ).١،١٩٥٢أورابيس،(املسلمات املغربيات 
  - .Roy، Bروا، ب

w  .عمل موظفا يف اإلدارة بتونس
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 ٥٩٧ حرف الراء

فهرس املخطوطات التارخيية احملفوظة : وضع باالشتراك مع حممد احلشايشي: آثاره
العبدلية واألمحدية، وله فهرس املخطوطات واملطبوعات يف : يف مكتبيت جامع الزيتونة

، )١٩٠٦(محلة طرابلس : ويف الة التونسية ،)١٩٠٠تونس ( اجلامع الكبري مكتبة
، ووثيقتان غري منشورتني عن محلة اجلزائريني )١٩١٥( وكتابات عربية يف املهدية

: ومبعاونة بوانسو )١٩٢٨(، وكتابات عربية يف موناستري )١٩١٧(على تونس 
: ، وله يف جملة اآلثار)١٩٣٢(كتابتان على قبور القريوان من القرن السادس عشر 

 .)١٩٢١( هبة من حاكمه باديس إىل جامع القريوان
 Robert of )١١٤٨إىل  ١١٤١ أشتهر من عام(روبرت أوف تشستر 

Chester  
 .تلقى العلم يف تشستر، ونسب إليها، ودخل الرهبانية البندكتية، من أهايل كيتون

وتثقف بالثقافة العربية وال سيما ) ١١٤٣( وقصد األندلس وعني أسقفا على بامبلونة
بالعلوم الرياضية والفلكية، واختري مستشارا لصقلية، واشترك هو وزميله هرمان 
: الدملاطي يف ترمجة العلوم، كما جاء يف خطاب بطرس املكرم إىل القديس برنار

 بالقرب من األبز يف أسبانيا، ١١٤١قابلت روبرت وصديقه هرمان الدملاطي عام "
 وكانت ١١٤٣تهما عن علم الفلك إىل ترمجة القرآن بالالتينية، فأمتاها عام وقد صرف

بال (أول ترمجة للقرآن استعانا فيها باثنني من العرب نشرها بيبلياندر يف ثالثة أجزاء 
، وأجنز ترمجته الثانية األب ) مث نقلت إىل اإليطالية واألملانية واهلولندية١٥٤٣

ألسقف رودريك دي وادا يف القرن الثالث عشر، ماركوس الطلطيلي بتوجيه من ا
، ولكن روبرت )١٥٣٠البندقية (ونشر الساندرو باجانيين أول طبعة للنص العريب 

فترمجا كتاب اجلرب واملقابلة للخوارزمي يف مخسة . وهرمان مل ينصرفا عن العلم
، فكانت ترمجتها له ولكتاب )١٩١٥ مث نشرها كربنسكي عام ١١٣٥(فصول 
 الكيمياءوترجم روبرت كتبا يف . اء من بعده فاحتة العلوم املنظمة يف أورباالكيمي

وعاون على إدخال حساب املثلثات يف ) ١١٤٧(والفلك، وصنف عدة رسائل 
 ، والزرقايل،ولفظ اجليب عند حتقيق زيج البتاين وقد فقدت ترمجته) ١١٤٩(إجنلترا 

 ). ١١٥٠(  لندن يفالكما عدل كتاب اخلوارزمي، لينطبق على خط الزو
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 حرف الراء٥٩٨ 

 .Robson، J)١٩٨٠املولود عام (روبسون، جيمس 
خترج باللغات الشرقية من جامعة جالسجو فحصل على املاجستري والدكتوراه يف 

 مع مرتبة الشرف، واملاجستري، مع -األدب، مث الدكتوراه من جامعة القديس أندروز
 العربية يف جامعة مرتبة الشرف من جامعة مانشستر، وعني مساعد أستاذ اللغة

واختري معيداً ) ١٨ - ١٩١٦(وتنقل بني العراق واهلند ) ١٦ - ١٩١٥(جالسجو 
وعني مشرفاً ) ٢٦ - ١٩١٩(مث قصد عدن ) ١٩ - ١٩١٨(لإلجنليزية يف الهو 

ومعيداً للعربية يف ) ٢٨ - ١٩٢٦(على أموال الكنيسة املتحدة يف شاندون 
وأستاذاً للعربية يف جامعة ) ١٩٤٩(مث حماضراً ) ١٩٤٨ - ١٩٢٨(جالسجو 
 .)١٤٤٩(مانشستر 
وآالت ) ١٩٢٨(واملسيح يف اإلسالم ) ١٩٢٣(عيون شبه اجلزيرة العربية : آثاره

مقاالت يف مساع (وذم املالهي البن أيب الدنيا ) ١٩٣٨(الطرب العربية القدمية 
بن افضل  طالب امليبواملالهي أل)  إىل اإلجنليزيةه مث ترمج١٩٣٨لندن . املوسيقى

 مث ١٩٣٨جالسجو (سلمة النحوي اللغوي عن خمطوطات يف اآلستانة جبميع صوره 
وفهرس املخطوطات الشرقية آلالت الطرب يف مكتبة جامعة )  لإلجنليزيةهترمج

) ١٩٤٥الدراسات السامية الشرقية، جالسجو (جالسجو، وقد نشره مولر وير 
 -كاة املصابيح حملمد أشرف ومش) ١٩٥٣(واملدخل إىل علم احلديث للنيسابوري 

 يف كتاب دين الشرق األوسط -واألمحدية ) ٦٥ - ١٩٦٣الهور (ترمجة إجنليزية 
ومن مباحثه يف صحيفة مجعية ). ١٩٦٩دار نشر جامعة كمربيدج (تأليف أريري 

) ٢٨ -١٩٢٣(وأولياء العرب ) ٢٨ -١٩٢٣(عدن وشعبها : جالسجو الشرقية
وخمطوط ) ٣٩ -١٩٣٨( والتسليم يف اإلسالم )٣٣ -١٩٢٩(واإلعجاز يف القرآن 

 يفو). ٥٤ -١٩٥٣(واإلسناد يف احلديث عند املسلمني ) ٤٦ -١٩٤٤(عن السحر 
وهل تكلم ) ١٩٣٤(السحر الطريف عند عامة املسلمني : جملة العامل اإلسالمي

وصلى اهللا ) ١٩٣٥(وحممد يف اإلسالم ) ١٩٣٥(الكتاب املقدس عن النيب حممد 
 وحكايات املسيح ومرمي) ١٩٣٩(واملسيح يف اإلسالم ) ١٩٣٦(عليه وسلم 

واألساس ) ١٩٥١(واحلديث ترتيب وفهرسة ) ١٩٥١(ومواد احلديث ) ١٩٥٠(
wوالغزايل والسنة ) ١٩٥٤(وشرط اإلسالم ) ١٩٥١(احلديث : الثاين لإلسالم
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 ٥٩٩ حرف الراء

) ١٩٣٦(معىن لفظة املعلقات : ويف جملة اجلمعية امللكية اآلسيوية). ١٩٥٥(
: وىف نشرة مكتبة ريالندز). ١٩٤٩(وصحيح مسلم ) ١٩٣٧(مال عريب واستع

 ١٩٥٥(وابن إسحاق واإلسناد ) ١٩٥٣ (زمقامات الشطرنج يف مكتبة جون ريالند
) ١٩٥٢(سنن أيب داود : ويف نشرة مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية). ٥٦ -

 جامعة فهرس املخطوطات الشرقية يف: ويف غريها). ١٩٥٤(وجامع الترمذي 
جملة جامعة مانشستر (ومعىن الغناء ) ١٩٥٤الدراسات السامية والشرقية (جالسجو 
) ١٩٥٢الثقافة اإلسالمية، (وخمطوط مغريب عن مساع املوسيقى ) ٥٣ - ١٩٤٧

، ٤الدراسات السامية (والقرآن ). ٥٦ -١٩٥٥جملة هيربت (واالحتفال بشهر احملرم 
 ١٩٦٧، و ٥٦-١٩٥٥، ١٦معة جالسجو اجلمعية الشرقية جبا(واحلديث ) ١٩٥٩

 ١٩٦١، ونشرة مكتبة جون ريالندز ٦٤ و ١٩٦١، والدراسات السامية ١٩٧٨و 
ومن عادات املسلمني ) ١٩٥٨، ٣١الثقافة اإلسالمية (وآالت املوسيقى العربية ) إخل
معجم األديان (واإلسالم ) ٦١ -١٩٥٩، ١٨اجلمعية الشرقية جبامعة جالسجو (

دار نشر ( يف اإلنسان وخالصه -وبشائر اخلالص يف القرآن ) ١٩٧٠املقارنة لندن 
 .)١٩٧١جامعة مانشستر 

  ٩ و ٨ و ٧ و ٤وتوىل النشر يف اجلمعية الشرقية جبامعة جالسجو يف الدات 
كما نشر أحباثاً عن احلديث يف الطبعة الثانية لدائرة ) ١٩٥٨ - ١٩٣٤ (١٢و

يف عدة جمالت تعليمية باإلضافة إىل املعارف اإلسالمية، وموضوعات إسالمية 
 .مراجعات كثرية للكتب

 Robinlevy) ١٨٩١املولود عام (روبني ليفي 
وعني قائداً يف العراق . تعلم يف جامعات نورث ولسن وبنجور وأكسفورد

وأقام يف أمريكا ) ٢٣ - ١٩٢٠(ومعيداً للفارسية يف أكسفورد ) ٣٠- ١٩١٦(
مث أستاذاً هلا فيها ) ٣٠ - ١٩٢٦( كمربيدج ومعيداً للفارسية يف) ٢٦ - ١٩٢٣(
)١٩٥٠.( 

لندن (وروايات البستان لشيخ سعدي ) ١٩٣٣لندن (األدب الفارسي : آثاره
وتاريخ بغداد، وقيام احلضارة اإلسالمية وتطورها زمن العباسيني ببغداد، يف ) ١٩٢٨
شتهر وعلم االجتماع اإلسالمي، يف جملدين، وقد ا) ١٩٢٩كمربيدج ( صفحة ٥٤٣ w
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 حرف الراء٦٠٠ 

) ١٩٥١(ومرآة األمراء ) ١٩٥٧، والطبعة الثانية، كمربيدج ٣٢ -١٩٣١لندن (به 
سبة للقرشي املعروف ة يف أحكام احلبونشر معامل القر). ١٩٥١(واللغة الفارسية 

فعد مرجعاً .  صفحة١١٢ صفحة، وترمجة إجنليزية يف ٢٤٧بابن األخوة، متنا يف 
جلنة جيب (يق الشرائع عليها يف القرون الوسطى فريداً لتصوير احلياة اليومية وتطب

لندن (وترجم مرزبان نامه ) ١٩٣٨ مطبعة دار الفنون بكمربيدج -التذكارية 
لندن (الفقه : ووضع فهرس املخطوطات العربية يف مكتبة ديوان اهلند) ١٩٥٩
. وتعاون مع ستوري، وآربري يف الد الثالث) ١٩٤٠لندن (وعلم الكالم ) ١٩٣٦

وعقيدة ) ١٩٢٨(املدرسة النظامية يف بغداد : يف جملة اجلمعية امللكية اآلسيويةوله 
وأصل املالبس العربية ) ١٩٣٠(اإلمساعيلية، يف جامع التواريخ لرشيد الدين فضل اهللا 

شعب العراق :  غريهايفو). ١٩٤٦(ورسائل رشيد الدين فضل اهللا ) ١٩٣٥(
صحيفة اجلمعية اإليرانية (س نامه وقابو) ١٩٢٤الصحيفة الشرقية األمريكية، (

، ١تاريخ الطب (وابن سينا . ودراسات كثرية عن إيران قدمياً وحديثاً) ١٩٥٠
األعمال (إطار الصحراء اجليولوجي والبحث عن النفط : ومبعاونة سيفر) ١٩٥٧

وفارس ) ١٩٦٢تكرمي تقي زاده (كنـز القوايف : وله) ١٩٥٩، ٢٩اجليولوجية 
 ).١٩٦٦ن كتاب رونسو(والعرب 

  Rubinacci، Roberto - روبيناتشي، روبرتو
 .أستاذ العربية يف جامعة نابويل

) ١٩٥٢(كتاب اجلواهر للربدي : يف حوليات املعهد الشرقي بنابويل: آثاره
واملخطوطات اإلباضية اليت ) ١٩٥٣(واخلليفة عبد امللك بن مروان والعبادة اإلباضية 

، ١٩٥٤(والتطهر شرط من شروط العبادة ) ١٩٤٩(نشرها املعهد الشرقي بنابويل 
ووثيقة قدمية عن حلقة الشيخ أيب عبد ) ١٩٥٧، ٧(د شوقي  ألمحىوجمنون ليل) ٥٦

) ١٩٦١، ١١(وعبد الستار أفندي حملمود تيمور ) ١٩٦٠، ١٠(اهللا حممد بن بكر 
وثيقة : ويف غريها) ١٩٦٣، ٢٣(وجغرافيا اإلدريسي ) ١٩٦٤، ١٤(والغنويون 
والشواهد ) ١٩٦٣، ٢مؤمتر موسكو جـ ( احلياة اإلسالمية العربية قدمية عن

) ١٩٦٤تكرمي فرانشيسكو جابريللي (الشعرية يف التاريخ اليمين أليب نصر العتيب 
الدراسات (اجلغرافيا : وله) ١٩٦٤طه حسني (القصر املسحور : يالريومبعاونة ف w
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 ٦٠١ حرف الراء

احللقة الدولية لتاريخ (ومدينة القاهرة يف جغرافيا اإلدريسي ) ١٩٦٦، ١الغربية
وسرية كارلو ) ١٩٧٠، ١٢األوراق الشرقية (وآدم واإلباضية ) ١٩٦٩القاهرة 

 .)١٩٧٣، ٢٠املشرق (الفونسو نللينو 
 .Rubio Calzon، L. روبيو كالثون، ل

 يف بوسادة دي أومانيه من أعمال ليون، وحصل على ١٢/٥/١٩٠٩ولد بتاريخ 
، وعلى الدكتوراه )٦/٥/١٩٤٢(شهادة الليسانس من جامعة مدريد 

لباب احملصل يف أصول الدين أيب زايد عبد : برسالة وترجم عنواا) ١٣/٥/١٩٤٧(
 .بن خلدون احلضرمي نشراً وترمجة ودراسة مع تعليق العرب عليهااالرمحن 

 لورنثو باألسكوريال وأستاذاً للفلسفة الدينية يف -وعني أميناً ملكتبة دير سن 
 . انتخب رئيساً عاماً للرهبانية األوغسطينيةمدرسة الدير، مث

، ويف جملة )١٩٥٢تطوان (لباب احملصل يف أصول الدين البن خلدون : آثاره
 حول قيمة إثبات وجود ١٣ القرن متناقضات، و)١٩٥٠، ١٦٢(مقدمة : مدينة اهللا

 ١٩٥١، ١٦٤و ١٦٣( من مكتبة الدير ٦١١الكون نقال عن املخطوط العريب رقم 
، )١٩٦٩(أحكام بعض املسلمني اإلسبان يف كتاب العقائد للغزايل ، و)٥٢ -

، وترمجة فصول من )١٦٤(واجلدل بني القزويين والطويسي، متنا وترمجة إسبانية 
أصل تفكريه وأصالته ونظريته : وابن خلدون) ١٦٥(تيب كتاب ما وراء الطبيعة للكا
ب علماء اجلدل املسلمني والسببية حبس) ١٩٧١، ١٨٥(يف السببية وتكوين الفكر 

 .)١٩٧٦، ١٨٩ (١٤واملسيحيني يف القرن 
 - .Rotshtein، G .ج: روتشتاين
، ومن )١٨٩٩برلني (اللخميون يف احلرية، وفيه كثري من النصوص العربية : آثاره

 ).١٩١٠(واإلسالم والقدس ) ١٩٠٦الدراسات الشرقية لنولدكه (التاريخ الفارسي 
  ،Ruttich M )١٧٢٩ام املتوىف ع(روتيخ، ميشيل 

 حيث أنشأ املستشرق فرانكه مدرية الالهوت الشرقية، وأخذ ،تلقى العلم يف هاله
العربية على أحد تالمذة ذلك املعهد سليمان تغرى من دمشق، فلما أتقنها شرع 
يترجم القرآن عن األصل العريب إىل الالتينية، واتفق مع مكتبة كونرادي على نشر 

wفورت، إال أن ترمجة راينسيوس ظهرت قبلها، فأمهل أمرها، وترجم الترمجة يف فرانك
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 حرف الراء٦٠٢ 

ثاره سوى كتاب يف الرد على آالقرآن إىل البولونية، ففقدت الترمجة، ومل يسلم من 
 ).١٧١٤تورين (اإلسالم، وإيراد بعض سوره شواهد عليه باحلروف العربية 

  .Roger Bacon) ١٢٩٢-١٢١٤(روجر بيكون 
حيث نال الدكتوراه يف ) ١٢٤٠( يف أكسفورد، وباريس إجنليزي تلقى العلم

  .الالهوت
ودرس الطب، وملا شرع يكتب رسالة فيه اضطر إىل السفر إىل إيطاليا حبثا عن 

فعلم ) ١٢٥١(مث عاد إىل أكسفورد . مظانه يف املصنفات العربية وتعلما لليونانية
جر اليهود؛ ليعلموه وطالبه وأنفق ألفي جنيه على اقتناء الكتب واآلالت، واستأ. فيها

مث انضم إىل الرهبانية الفرنسيسكانية . العربية ويعاونوه على قراءة التوراة بنصها
، ولكنه فصل من التدريس لتعرضه للرهبان، وسجن حىت أنقذه صديقه )١٢٥٥(

البابا إكليمنضس الرابع، ودعا بيكون إىل تشجيع تدريس اللغات الشرقية يف 
 نينياض علمية صرف، فلىب دعوته رؤساء أكسفورد الفرنسيسكاجامعات أوربا ألغر
وتوماس أوف ويلز، وآدم أوف ماش؛ ووعده بتحقيق أمنيته . روبرت جروستيست

البابا إكليمنضس الرابع الذي كتب إىل بيكون يف إرسال نسخة من مصنفاته سرا 
يف تضاعف وعاجال، فأمجل موسوعته يف الكتاب األكرب مث األصغر وأرفقها بدراسة 

وأولع ). ١٢٦٧(الرؤية وخالصة آلرائه هي الكتاب الرابع، فبلغت البابا بعد وفاته 
وأكب على كتب بطليموس وابن اهليثم . بعلوم الرياضيات والفلك والكيمياء

ونوع من البارود، . والرازي فإذا نتيجة دراسته اختراع اهر، ومادة تشتعل يف املاء
عدة لصنع املتفجرات، فلقب بدكتور املعجزات وسجن وتنبؤه بالطريان، ووضع قا

عتمد يف فلسفته على ابن سينا الذي وصفه بأنه عميد الفلسفة بعد اوقد . مرة أخرى
وأحدث يف تفسري . سحق اإلسرائيلي، وغريهمإو. أرسطو، وعلى ابن جبريول

 . ، ولكنه عد من كبار الفالسفة)١٢٧٧(الالهوت بدعا سجن ا 
واهليئة، واملوسيقى، . ائل يف النحو، واملنطق، والرياضياتصنف رس: آثاره

والبصريات والتنجيم، والكيمياء، والطب والعلوم التجريبية والزراعة وغريها، من 
ختراع والطبيعة العجيبة، ويف رسائل يف العدسات احملرقة، ويف طاقة اال: أشهرها

w وما ؛يف أربعة جملدات، والكتاب األكرب )١٢٦٦-١٢٥٧(تقدير احلادثات الطبيعية 
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 ٦٠٣ حرف الراء

ت الفلسفية اوموجز الدراس) ١٢٦٨( حىت اليوم، وخمتصراه زال اإلقبال عليه شديداً
كما ترجم عن العربية كتاب ). ١٢٩٠(، وموجز الدراسات الالهوتية )١٢٧١(

ستيل يف  وقد نشر الترمجة(، وسر األسرار )١٠٢١نورمربج (مرآة الكيمياء 
ولألب بويج .  سارشل كتاب النبات ألرسطووانتقد ترمجة). ١٩٢٠أكسفورد 

حمفوظات التاريخ العقائدي (هل قرأ بيكون كتب العرب؟ : اليسوعي دراسة بعنوان
 ).١٩٣٠واألديب 

  .Rougier، L .روجيه، ل
 .من أستاذة جامعة بيزانسون، وجامعة القاهرة على إثر إنشائها

مييز احلقيقي بني اجلوهر السكوالستيكية والتوماوية، وفيه دراسة عن الت: آثاره
والوجود لدى فالسفة األفالطونية احلديثة يف اإلسالم، والعرب واليهود والتمييز بني 

 .)١٩٢٥باريس (اجلوهر والوجود 
 Ruggieri، R) ١٩٠٣املولود عام . (روجيريي، ر

 .ولد يف نابويل واشتهر بالرياضيات واألدب
واهلجرة ) ١٩٢٩باري (اإليطالية ترمجة كتاب اإلسالم لألب المنس إىل : آثاره

وضة العامل اإلسالمي ) ١٩٣١(وعيد األضحى ) ١٩٣٠(العربية إىل فلسطني 
ونبذة عن شهر شعبان ) ١٩٣٢ الشرقي ايلاملعهد الع(وضرورة الدراسات الشرقية 

 .ودراسات وافرة عن األتراك) ١٩٣٣الشرق  جملة(
 .Rodriguez Renco، Aرود رجييث، رينكو 

، وحصل على ٢٩/٧/١٩٤٤بتاريخ ) جزر الكناري(الس باملاس ولد يف 
 قسم اللغويات السامية - كلية اآلداب والفلسفة -الليسانس من جامعة غرناطة 

دراسة مقارنة للمسرح املصري : ، ويعد اآلن رسالة املاجستري بعنوان)١٩٧١(
سباين بالقاهرة مث وعمل مدرساً يف املركز الثقايف اإل.  عوامله الفنية-املعاصر وتطوره 

 .مديراً، ومازال فيه حىت اآلن
 ،Rhodokanakis )١٩٤٥ – ١٨٧٦(رود وكاناكيس، نيقوالس 

Nikolaus 
معاين : وله) ١٩٠١فيينا (متنا وترمجة أملانية  نشر ديوان عبد اهللا بن قيس: آثاره w
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 حرف الراء٦٠٤ 

لدراسات جملة ا(، واخلنساء ومراثيها )٣٨٨، ١الدراسات الشرقية (الشعر البن قتيبة 
تكرمي نولدكه (ستانبول إواملصنفات العربية يف مكتبة ) ١٩٠٤الشرقية لفيينا، 

، ونصوص سبئية قدمية )١٩٠٨(، ونصوص باللغة العربية العامية من ظفار )١٩٠٦
 ).١٩٢٧فيينا (

 Rodriguez) ١٩٣٢املولود عام (األب رودرجيت 
 وروما ومدريد ، وتعلم يف جامعات صلمنكة)استورياس(ولد يف إسبانيا  

 ويعىن اآلن بالدراسات ،بالقاهرة وحصل على الدكتوراه يف الفلسفة وأصول الدين
 .العربية واملذاهب الفلسفية

، وإسهام ابن )١٩٧١مدريد (أثر الفلسفة العربية يف القديس توما األكويين : آثاره
  .)١٩٧١مدريد (سينا وابن رشد يف تكوين فلسفة ما وراء الطبيعة 

 .Rodinson، M ن، مكسيمرودنسو
، وحصل على الدكتوراه يف اآلداب مث على ٢٦/١/١٩١٥ولد يف باريس بتاريخ 

  .شهادة املدرسة الوطنية للغات الشرقية احلية، واملدرسة العلمية للدراسات العليا
، وعني أستاذاً يف )١٩٤٢-١٩٣٧(ونال منحة الصندوق الوطين لألحباث العلمية 

، وحمرراً وأمني مكتبة يف دائرة )١٩٤١-١٩٤٠(دا من لبنان املعهد اإلسالمي بصي
يف املشرق ) الفرنسية(آثار بعثة فرنسا احلرة يف املشرق، مث يف بعثة اآلثار الدائمة 

ومقيماً يف املعهد الفرنسي بدمشق، وحماضراً يف ، )١٩٤١ -١٩٤٦(ببريوت 
 املكتبة الوطنية ، وأمني مكتبة يف)١٩٤٧-١٩٤٦(املدرسة العليا لآلداب ببريوت 

، ومديراً للدراسات يف املدرسة العلمية للدراسات العليا قسم )١٩٥٥-١٩٤٨(
، مث حماضراً فيها قسم العلوم االقتصادية )١٩٥٥منذ (العلوم التارخيية واللغوية 

  ).١٩٧١-١٩٥٩(واالجتماعية 
السعف امعية : وقد كوفئ على جم نشاطه وواسع علمه بعدة أومسة منها

اجلمعية اآلسيوية واجلمعية اللغوية : مة التطوع يف فرنسا احلرة، وبعضويةوخد
بباريس، ومجعية إرنست رينان، واحتاد علماء االجتماع باللغة الفرنسية، واجلمعية 

 الدراسات اإلسالمية والدين والعقل، ووحدة يالفرنسية لعلم االجتماع، واحتاد ترق
wومشايل أفريقيا وحضارا، ومعهد الدراسات الدراسة والبحث، ولغات اهلند والشرق 
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 ٦٠٥ حرف الراء

العربية واإلسالمية، واحتاد دراسات حوض البحر املتوسط وحضارته، والدراسات 
  .خلإاليمنية، وجلنة متخصصي العربية لدى جملس جامعة باريس 

 دار املكشوف -بالعربية ( جهود فرنسا األثرية يف الشرق ه،تلك آثار: آثاره
، )١٩٦٦باريس (، واإلسالم والرأمسالية )١٩٦١باريس (د ، وحمم)١٩٤٣ببريوت 

، وإسرائيل والرفض )١٩٦٧ الهاي -باريس (والسحر والطب واحليازة يف غوندار 
 ١٩٧٣، وقد نقل إىل اإلجنليزية نيويورك ١٩٦٨باريس ( سنة من التاريخ ٧٥العريب 

  .)١٩٧٢يس بار(، واملاركسية والعامل العريب )١٩٧٥وإىل األسبانية برشلونة، 
الدراسات ( مبعاونة غريه ،األنساب امللكية ملدن كوتوكو: ومن أشهر منشوراته

، ومباحث يف فن الطبخ عند العرب، وهو كتاب الوصلة إىل )١٩٤٨، ١الكامرونية 
احلبيب يف وصف الطيبات والطيب للجزار، صدره رودنسون بفصل عن أدب الطبخ 

ن املتقدمني واملتأخرين، ووصف كتبهم، مث عند العرب وآداب الطعم ومن ألف فيه م
ترجم كتاب اجلزار، وعلق عليه بفصل ثالث يف وصف الطعام األمريي الذي عرفه 

 صفحة بالفرنسية ٦٠٠العرب يف القرنني السادس والسابع للهجرة، فوقع الكتاب يف 
 .)١٩٤٩مستخرج يف جملة الدراسات اإلسالمية (

، ٧١رومانيا (بية أخرى يف اإليطالية رومانيا ومفردات عر: ومن دراساته
، ١٣٩جملة تاريخ األديان (، ودانيت واإلسالم حبسب البحوث احلديثة )١٩٥٠
، وفكرة ابن )١٩٥١الة اآلسيوية (ألف ليلة وليلة وأسباا ) ومواضيع(، )١٩٥١
: ، وله)١٩٥٢(جوامع فورالمي : ، ومبعاونة ليبيف)١٩٥٣-١٩٥٢الفكرة (سينا 

، واجلزيرة العربية قبل )١٩٥٦الدراسات الشرقية لتكرمي دالفيدا (ربع اشتقاق امل
منوعات (، والسري الذاتية لإلماء املصريات )١٩٥٧موسوعة الثريا (اإلسالم 

، وحممد )١٩٥٧، ٢٤٥الة اآلسيوية (، وحول العربية )١٩٥٧، ٣ماسينيون ج
حلجاج نصاً وترمجة ، ودليل أماكن ا)١٩٥٧ديوجني (وعلم االجتماع باإلجنليزية 

، ٢٢٩الة التارخيية (، وتقومي الدراسات احملمدية )١٩٦٠الة اآلسيوية (فرنسية 
، واهلالل عند العرب )١٩٦٢(، وآراء عن النواهي األولية عند الساميني )١٩٦٣

، وطبيعة اخلرافات وعملها )١٩٦٢ باريس -اهلالل خرافات وشعائر (ويف اإلسالم 
wماعية السياسية مبقارنة مثلني عليها مها الشيوعية املاركسية، يف احلركات االجت
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 حرف الراء٦٠٦ 

ومشكلة دراسة ) ١٩٦٢، ٣٣الكراسات الدولية لعلم االجتماع (والوطنية القومية 
، ومصر )١٩٦١حلقة علم االجتماع اإلسالمي (الصالت بني اإلسالم والشيوعية 

الكتابات اجلنوبية ، و)١٩٦٣، ٢٠٣العصور احلديثة (الناصرية يف مرآة املاركسية 
، وأصول نقل )١٩٦٣كتابة الشعوب وعلم النفس، باريس (العربية واألثيوبية 

، واملأمونيات )١٩٦٤، ٩نشرة مكتبات فرنسا (احلروف من العربية إىل لغة أخرى 
، )١٩٦٢، ٢الدراسات الشرقية لتكرمي ليفي بروفنسال جـ(يف الشرق والغرب 
دائرة (، والفداء )١٩٦٣، ١٥اجتماع األديان حمفوظات علم (ودراسة عن اإلسالم 
، )١٩٦٦( ، والعرب يف العامل اليوناين الروماين)١٩٦٥، ٢املعارف اإلسالمية، ج

الة الفرنسية (، والعرب وإسرائيل )١٩٦٦(والثورة االقتصادية احلديثة واإلسالم 
شتراكية زاع اإلسرائيلي العريب ومستقبل االـ، والن)١٩٦٦، ١٦للعلوم السياسية 

  .)١٩٦٧الة الدولية لالشتراكية (
الدراسات (والتاريخ االقتصادي وتاريخ طبقات اتمع يف العامل اإلسالمي 

) ١٩٧٠أكسفورد (، والتاجر املسلم )١٩٧٠االقتصادية والتارخيية للشرق األوسط 
، والثورة املصرية )٦٩-١٩٦٧(ومن األسلوب القرآين يف كتابة جنويب العربية 

، ونطق )١٩٦٨(، وإسرائيل والعرب دراسة باإلجنليزية )١٩٦٨(اسة باإلجنليزية در
، والتاريخ االقتصادي وتاريخ )١٩٧٠منوعات مارسل كوهني (حرف القاف قدمياً 

، وآثار احلضارة اإلسالمية )١٩٧٠لندن (الطبقات االجتماعية يف العامل اإلسالمي 
، واملاركسية )١٩٧١ع لنشاي، روما جمم(يف احلضارة األوربية يف العصر الوسيط 

 ١٩٧٢ إىل ١٩٤٠، والعامل اإلسالمي وما حوله من عام )١٩٧٢باريس (واإلسالم 
، واإلسالم يف نظر الغرب ويف دراساته )١٩٧٣، باريس ١٩٤٥العامل منذ (
باريس : احتاد الناشرين(، وحال االستشراق اإلسالمي ومشاكله )١٩٤٤أكسفورد (

١٩٧٦ .( 
 Rodwel، J.M .-م .رودويل، ج

طبع حجر على هامش (ترمجة القرآن، وفقاً لترتيب نزول اآليات تارخيياً : آثاره
 ).١٨٧٦لندن ( صفحة ٥٦٢والطبعة الثانية املنقحة واملعدلة، يف ) ١٨٣٣القرآن 
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 ٦٠٧ حرف الراء

  .Roze، P.J )١٨٩٦-١٨٣٤(األب روز 
 .، وتويف يف بريوت)١٨٨٥(فرنسي انضم إىل الرهبانية 

املطبعة ( املترجم وترمجان املتكلم بالفرنسية والعربية يف جزأين لسان: آثاره
  .، وله عدة مصنفات مل تنشر)١٩٢١، والطبعة األخرية ١٨٧١الكاثوليكية 

 Roza Maria، Montez Allenروزا ماريا مونتيث ألني  
، وحصلت من ١٤/٩/١٩٤٣بتاريخ -  بلد الوليد-ولدت يف توريلوباتون 
: ، وتعد اآلن رسالة املاجستري بعنوان)١٩٧٠(ليسانس جامعة مدريد على ال

 .يل الطبقي لألرض والثقافة مبدينة شيلسالتسل
 وعملت مساعدة يف عمليات التنقيب عن اآلثار بقصر املوحدين يف حبرية إشبيلية 

، ونائبة )١٩٧١، ٧٠ (ي، ومساعدة ملدير عمليات التنقيب مبدينة شيل)١٩٧١(
 ).١٩٧٢منذ (ة العربية يف باالجري من حمافظة لرييدا عمليات التنقيب عن القلع

 .Rosellini، N )١٨٤٣-١٨٠٠. (روزليين، ن
ولد يف بيزا، ومال إىل اآلداب فترك جتارة أبيه إىل العلوم، وأخذ العربية والعربية 

 أستاذاً هلما يف جامعة بيزا، وملا متكن مشبوليون من حل يعن املستشرق باتيين، مث مس
نشر روزليين كتاباً بعنوان طريقة مشبوليون يف ) ١٨٢٢(ابة اهلريوغليفية رموز الكت

مث اتصل بشمبوليون وقاما برحلة إىل وادي النيل للكشف . حل الكتابة اهلريوغليفية
آثار مصر والنوبة :  شهراً، وكتب عنها١٦عن اآلثار والكتابات املصرية استغرقت 

  .وبعثة توسكانا إىل مصر
 .Rosental، E.I.J -. ج. روزنتال، اى

، ودراسات عنه )١٩٣٢ميونيخ (ابن خلدون موازنة بينه وبني مكيافللي : آثاره
جملة اجلمعية (، وابن رشد )١٩٥٥، واألندلس ١٩٤٠نشرة مكتبة جون ريالندز (

، ونشرة مدرسة ١٩٣٧جون ريالندز  ، ونشرة مكتبة)١٩٣٤امللكية اآلسيوية 
 أثر العرب يف الربتغال : وىف الثقافة اإلسالمية. ١٩٥٣الدراسات الشرقية واألفريقية 

صحيفة اجلمعية األمريكية (، والفارايب )١٩٣٧(، وأثر العرب يف إسبانيا )١٩٣٦(
املظهر السياسي : ، وىف الثقافة اإلسالمية)١٩٥٥، والثقافة اإلسالمية ١٩٤٢الشرقية 

امل وفيلسوف ابن سينا ع: وىف غريها). ١٩٥١(، وابن باجة )١٩٤٨(لإلسالم 
، وأبو )١٩٥٨لندن (، وترمجة مقدمة ابن خلدون، يف ثالثة أجزاء )١٩٥٢لوبكرت ( w
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 حرف الراء٦٠٨ 

 ).١٩٥٦، ٣اإلسالم (احلسن العامري 
 ١٩٥٦، ٧٦صحيفة اجلمعية األمريكية الشرقية (واملصنفات واملخطوطات العربية 

، )١٩٥٨، ٣٣اإلسالم  (١٩٥٦ - ١٨٨٨، وترمجة أوبرمان )١٩٧٥ و ١٩٦١و
الشرقيات (، وكتاب اتىن البن دريد )١٩٥٨(ام يف دراسة حضارة اإلسالم واإلسه
نشرة تاريخ الطب (، واملصنفات اإلسالمية الطبية يف العصر الوسيط )١٩٥٨، ٢٧
، ومغزى الفن )١٩٦١ - ١٩٦٠، ١٤ - ١٣أوريانس (، وابن فاتك )١٩٦٠، ٣٤

يف التاريخ اإلسالمي ، وأثر تقاليد التوراة )١٩٦١، ٤الفنون الشرقية (العريب 
، ومن األدب العريب )١٩٦٢مؤرخو الشرق األوسط لربنارد لويس، وهولت (
، ١٩٦٦، ٤٠نشرة تاريخ العصر الوسيط (، وحول األديان )١٩٦٢، ١٥أوريانس (

، وتعليق فالسفة )١٩٦٦(، واملوسيقى العربية )١٩٧٠، ٣١والدراسات اإلسالمية 
، وذكرى )١٩٧٢اإلسالمية والتقاليد اإلتباعية الفلسفة (اإلسالم على فلسفة أرسطو 

 ).١٩٧٣ (١٩٧٢ - ١٩٠٩جوستاف جرنبوم 
  .Rosenthal، F روزنتال، فرانز

 .من أساتذة جامعة بيل
، والكتابات اآلرامية )١٩٣٧الشرقيات (الترمجات الالتينية من العربية : آثاره

، )١٩٤٠ اإلسالمية، الثقافة(، وفلسفة أفالطون يف العامل اإلسالمي )١٩٣٩ليدن (
، وترمجة )١٩٤٠، ١٥حولية الكلية اليهودية (وأثر الصوفية يف اليهودية العربية 

، والكندي واألدب )١٩٤١الشرقيات (نصوص من فيثاغورث إىل العربية 
صحيفة (، ورسالة عن الدراسات اليونانية املنسوبة إىل الفارايب )١٩٤٢الشرقيات (

املصدر السابق، (، واالنتحار يف اإلسالم )١٩٤٢، ٦٢اجلمعية األمريكية الشرقية، 
، وأساليب التعليم )١٩٤٧، ٣٧العامل اإلسالمي (، والوهابية يف مصر )١٩٤٦، ٦٦

، وكتب )١٩٤٨الفن اإلسالمي (، وأبو حيان التوحيدي )١٩٤٧روما (يف اإلسالم 
 ، واإلسطراليب)١٩٤٩صحيفة اجلمعية األمريكية الشرقية (وخمطوطات الكندي 

 .)١٩٥٠، ٩أوزيريس (ل أوالسمو
، ومن )١٩٥٠صحيفة اجلمعية األمريكية الشرقية (وصاحب كتاب غرر السري 

w، وأفلوطني يف الفلسفة العربية )١٩٥١املصدر السابق، (الكتب واملخطوطات العربية 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ٦٠٩ حرف الراء

، )١٩٥٢الثقافة اإلسالمية (، ومطلع علم النفس يف اإلسالم )١٩٥٢الشرقيات (
، ٧أوريانس، (، وإسحق بن حنني، تاريخ األطباء )١٩٥٣راه ذكرى ز(والقرآن 
، ٧٥صحيفة اجلمعية األمريكية الشرقية (، والكتب واملخطوطات العربية )١٩٥٤
، والكندي )١٩٥٥، ٢٩الثقافة اإلسالمية (، والسياسة يف فلسفة الفارايب )١٩٥٥

ء املسلمني يف ، ومناهج العلما)١٩٥٦الدراسات الشرقية لليفي دالفيدا (وبطليموس 
 نقله إىل العربية الدكتور أنيس فرحية، وراجعه الدكتور وليد -البحث العلمي 

 .)١٩٦٣بريوت (عرفات 
دراسات : ، ومبعاونة جرنبوم، وفيشيل)١٩٦٥(ومقام العربية من اللغات السامية 

، وتعليق ابن رشد على كتاب السياسية ألفالطون )١٩٣٧روما (عربية، اجلزء األول 
)ومفهوم الفلسفتني اإلسالمية واليهودية يف العصر الوسيط )١٩٥٨لة الفلسفية، ا ،
جملة الشئون الدولية، (، واإلسالم والدستور )١٩٦٠، ١١املؤمتر الدويل للفلسفة (

، ١٦الشئون اخلارجية (، ودور اإلسالم يف الدولة الوطنية احلديثة )١٩٦٢، ٣٨
، وفصل الدين )١٩٦٣ات هنري ماسة منوع(، ومذهب التنبؤ يف اإلسالم )١٩٦٢

 ٥٧، وعامل اإلسالم ١٩٦٤، ٣الدراسات اإلسالمية (عن الدولة يف اإلسالم احلديث 
، واإلسالم ١٩٧٢، ٢٣، وسيكولوم ١٩٧٠، واإلسالم يف العصر الوسيط ١٩٦٧
١٩٧٣، ٥٠.( 

 .Rosenmuller، E.F.C)١٨٣٥ – ١٧٦٧. (ف. روزمنوللر، إي
 .ة يف ليبزيجأستاذ كرسي اللغات الشرقي

، واجلهاد للقدوري، متنا وترمجة )١٨١٨ليبزيج (قواعد العربية بالالتينية : آثاره
ونزهة  )١٨٢٨فرانكفورت (، وكتاب يف النكاح للقدوري )١٨٢٥ليبزيج (التينية 

 ).١٨٢٨ليبزيج (املشتاق لإلدريسي 
  Rouzzi، S.R )١٦٣٨ املتوىف عام(زي، سركيس ور

وكان قد نسخ خبطه التوراة بالسريانية ) ١٦٠٦(قصد روما املطران فيما بعد، 
فأهداها إىل البابا بولس اخلامس، فوضعها يف املكتبة الفاتيكانية، ورفض إعارا حىت 

زي نسخة أخرى ووكان للر. إىل بريف الذي أرادها يف باريس لترمجتها إىل الالتينية
w النسخة األب مورين أحد منها وهبها مع جمموعة مكتبته للحصروين، فاشترى تلك
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 حرف الراء٦١٠ 

زي وقته يف و الرىوقد قض.  لرية، وقيل إنه مثن خبس٥٧٦أساتذة معهد فرنسا مببلغ 
روما بنشر الكتب الدينية، ورأس اللجنة اليت ألفها جممع نشر اإلميان، لتحقيق 

بالعربية، والتقريب بينها وبني ترمجة الكتاب املقدس للقديس  خمطوطات التوراة
نشرت يف ثالثة جملدات بعد وفاته، منها حتقيق النص العريب على ترمجة إيرونيموس، ف

. قواعد اللغتني العربية والالتينية: وله). ١٦٧١روما (الكتاب املقدس بالالتينية 
 ).الشحيم(وكتاب الفرض 

 .Ruzicka،R )١٩٧٥-١٨٧٨.(روزيكا،ر
وأنشأ يف .اخترج على دفوراك يف جامعة براغ، وتوىل الدراسات العربية من فيه

 بنشاطه اجلم أسس الدراسات ىرسأف اآلداب مكتبة لآلداب العربية والسامية، كلية
 .يف خمارج احلروف دون أن يهمل سائر اللغات السامية السامية، وقد اشتهر بنظريته

وقدم له بدراسة حتليلية لشخصية  ترجم إىل التشيكية ديوان دريد بن الصمة،:آثاره
وأوزان ) ٢٥،١٩١١الة األشورية( حرف الغني يف العربية: الشاعر ومن دراساته

 ، وحبث العني غني بالعربية)١٩١٥الة النمسوية للدراسات الشرقية( األفعال العربية
، والغني يف اللغات )٥٠-١٩٣٢، والة اآلسيوية١٩٣١- ١٨مؤمتر املستشرقني، (

، واشتقاق بغاث، وبلغ، )١٩٥٤احملفوظات الشرقية( السامية والسيما يف األوغارية
 .وغلط، وغضب، بالعربية وغريها

 .Rosen، Fr )١٩٣٥ – ١٨٥٦(روزين، فردريخ 
ولد يف ليبزيج من أسرة نبيلة، وقضى صباه يف القدس، حيث كان أبوه قنصالً، 

مث عني أستاذاً للغة اهلندستانية يف معهد اللغات الشرقية . وأتقن العربية كتابة وخطابة
، فأرسل قنصالً إىل بريوت، )١٨٩٠(، والتحق بالسلك السياسي )١٨٨٧(بربلني 

، ورأس )١٨٩٩(، ويف القدس )١٨٩٨(مث سفرياً إىل طهران، وقنصالً يف بغداد 
 ،)١٩٠٥(  معها، ففشلت يف مهمتهايالبعثة األملانية إىل احلبشة لعقد اتفاق جتار

، ويف ١٩١٠ عام ومهد ملؤمتر اجلزائر يف باريس، واختري سفرياً يف طنجة حىت
 - ١٩١٦(، ويف الهاي )١٦-١٩١٢(، ويف لشبونة )١٢ - ١٩١٠(بوخارست 

 )١٩٢١(واعتزل السياسة . ، مث يف مدريد يف أثناء اخلالف الفرنسي اإلسباين)٢٠
wلينصرف يف برلني إىل الفنون والعلوم، مث قصد الصني لزيارة ابنه الدبلوماسي، وتويف 
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 ٦١١ حرف الراء

 .اقهيف بكني إثر إصابته بشرخ يف س
، والطبعة الثالثة ١٨٩٨، والترمجة اإلجنليزية ١٨٩٠برلني (أتتكلم الفارسية؟ : آثاره

، ومذكرات عن الشرق، )يف جزأين(، وحياة دبلوماسي )١٩٢٥مزيدة ومنقحة 
، وقصص فارسي، مذيل مبعجم )١٨٩٢(وأوبريت هندية متنا وترمجة وشرحاً 

، وسياسة أملانيا اخلارجية )١٩٢٥(، واحليام من خالل الكلمة والصورة )١٩١٥(
ل املعنون ِلِييف كتاب و(، وتاريخ األدب األوردي )١٩٢٥(منذ معاهدة فرساي 

، وكتاب الببغاوات عن )١٩٢٩توبنجني (، ويهود وفينيقيون )١٩٢٥معرفة الدب 
، وامرؤ )١٩٢٢(تاريخ الفرس : ومن دراساته يف الة الشرقية األملانية. الفارسية
اآلداب الشرقية (، مث إدوارد براون )٢٦ - ١٩٢٥(، وعمر اخليام )١٩٢٤(القيس 
 .)١٩٣٣تكرمي أوبنامي (، وعمر اخليام )١٩٣٦

 .Rosen، Fr. Aug )١٨٣٩املتوىف عام (روزين، فريدريك أوجست 
ولد يف هانوفر، وخترج باللغات الشرقية من ليبزيج، وعني أستاذاً لآلداب العربية 

 . أمانة اجلمعية امللكية اآلسيوية حىت وفاتهيف جامعة لندن، مث توىل
لندن (نشر كتاب املختصر يف حساب اجلرب واملقابلة البن موسى اخلوارزمي : آثاره
فهرس : ووضع مبعاونة فورشال) ١٨٣١لندن (مث ترمجه إىل اإلجنليزية ) ١٨٣٠

 .)١٨٣٨(املخطوطات السريانية والكرشونية يف املتحف الربيطاين 
  Rosen، V.R. Bon) ١٩٠٨ - ١٨٤٩(ين، فيكتور البارون روز

ولد يف روك من أعمال استالند حيث تعلم األملانية، مث خترج باللغات السامية على 
 نال النوط ١٨٧٠، ويف عام )١٨٦٦(جريجاس وخوولسون يف جامعة بطرسربج 

م الذهيب ألول حبث له عن كتاب الشاهنامة أليب القاسم الفردوسي، فقصد ليبزيج ليت
نال لقب دكتور وعني ) ١٨٧٢(حتصيله على فاليشر، وملا رجع إىل بطرسربج 

، فأحاهلا إىل )١٨٨٥(أستاذاً للعربية فيها، ورئيساً للقسم الشرقي جلمعية اآلثار 
مجعية شرقية، وأنشأ هلا جملة الرسائل، ورأس حتريرها، فكانت أول جملة استشراقية 

، فثقف )١٩٠٣ - ١٨٩٣(للكلية الشرقية ، وعني عميداً )١٨٨٦(علمية بالروسية 
علماء عديدين باللغات العربية والعربية والتركية والقوقازية واهلندية، وقد أهدى 

نشرة (للمتحف اآلسيوي خمطوطاته الشرقية، فصنف كراتشكوفسكي هلا فهرساً  w
w
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 حرف الراء٦١٢ 

 .)١٩١٨جممع العلوم 
 ).١٩١٨ترمجته، بقلم كوكوفستوف يف نشرة جممع العلوم، (

فهرس املخطوطات العربية والفارسية : لة، من أشهرهاي وافرة، منوعة، أص:آثاره
: ، ومبعاونة زاملان)٩١ - ١٨٧٧بطرسربج (يف بطرسربج وبولونيا يف أربعة جملدات 

بطرسربج (فهرس املخطوطات الفارسية والتركية والعربية يف جامعة بطرسربج 
وتاريخ حبيب املنبجي ، )١٨٨٣( بن سعيد األنطاكي حيىي، ونشر تاريخ )١٨٨٨

دراسات حول مؤلفاما إلثبات أمهيتهما يف دراسة تاريخ بيزنطية، : وله) ١٨٨٤(
وقد اقتفى آثار فران يف األخذ عن املصادر العربية . ودراسات عربية بترمجة روسية

أخبار : للكشف عن تاريخ روسيا والسالفيني، فنشر مبعاونة كونيك متنا وترمجة
أملانيا، : م بن يعقوب الرحالة األندلسي عن بلدان أوربا الوسطى ومداالتاجر إبراهي

بطرسربج (وبوهيميا، والدولة السالفية، وبولونيا، وهو باب يف كتاب أخبار البكري 
، كما ترجم إىل الروسية جزءاً من ذيل ابن بطريق حيتوي على )١٩٠٣ - ١٨٧٨

ضع مقدمة للطبعة اجلديدة من ، وو)١٨٨٣بطرسربج (تاريخ امللك باسيل البلغاري 
، وأسهم بنصيب كبري يف دراسة شعر العرب ونثرهم، )١٩٠٤(رسالة ابن فضالن 

فصنف كتاباً عن الشعر العريب القدمي ونقاده، وآخر عن أيب نواس، وشارك يف طبع 
تاريخ املعهد الشرقي التابع للمتحف اآلسيوي كتاب اختراع اخلراع للصفدي 

، وترمجة قصة برلعام ويوصفات )١٩٢٥(وحته للدكتوراه ، ومناقشة أطر)١٩٢٥(
 .)١٩٤٧طبع (يف العقد العاشر من القرن التاسع عشر 

 Ross. Sir )١٩٤٠ – ١٨٧١(روس، السري إدوارد دنيسون 
Edward 

وعني أستاذاً للفارسية يف جامعة لندن . خترج على نولدكه من جامعة ستراسبورج
 ).١٩١١ – ١٩٠١(كتا يف اهلند ومديراً جلامعة كل) ١٩٠١ - ١٨٩٦(

وضع مبعاونة السري إدوارد براون، فهرساً خاصاً موعتني من املخطوطات : آثاره
الفارسية والعربية يف مكتبة ديوان اهلند يف لندن، مل يشتمل عليها فهرس لوث، يف 

ومقدمة فهرس املخطوطات العربية والفارسية يف ) ١٩٠٢لندن ( صفحة ١٨٩
w عربية و ة خمطوط١٠٣كمال الدين أمحد وعبد املقتدر، ويشتمل على جامعة كلكتا ل
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 ٦١٣ حرف الراء

وأشرف على وضع فهرس املخطوطات العربية يف ) ١٩٠٥كلكتا ( فارسية ٨٠
ونشر مرهم العلل ) ١٩١٢ - ١٩١٠ - ١٩٠٨كلكتا (املكتبة الشرقية يف بانكيبور 

ة مبظفر والة وكتاب ظفر الوال) ١٩١٠كلكتا  (يناملعضلة البن حممد عبد اهللا اليم
ليدن (لعبد اهللا حممد بن عمر املكي، وذيله بتاريخ كجرات عند العرب، يف جزأين 

لندن (وترجم كتاب اإلسالم، عقائد ونظم لألب المنس اليسوعي ) ٢٨ - ١٩١٠
وصنف كتاباً يف تاريخ ) ١٩٣٠لندن (الفن الفارسي : وألف مبعاونة غريه) ١٩٢٩
نشرة (ارة امللك جون إىل سلطان املغرب سف: ومن مباحثه) ١٩٣٣لندن (فارس 

جملة (وابن املقفع وبرزوية ) ٢٨ - ١٩٢٦ املصدر السابق ،برزوية يف كليلة ودمنة
الشئون (اجلديد يف الشرق األوسط : ومبعاونة تويين) ١٩٢٦اجلمعية امللكية اآلسيوية 

 .)١٩٢٧اآلثار، (خريطة عربية للجزر الربيطانية : وله) ١٩٢٩اخلارجية، 
  Rosenzweig-Sehwanau)١٦٨٥-١٧٩١(شفاناو-وستسافيجر

وخترج يف مدرسة اللغات الشرقية، وعني ترمجاناً  ،ولد يف برين عاصمة مورافيا
 .مث أستاذاً يف مدرسة اللغات الشرقية. يف اآلستانة، مث يف بلغاريا

، وج الربدة )١٨٢٤(ترمجة منظومة يوسف وزليخا ملوالنا جامعي : آثاره
ي، ومنتخبات من ديوان جالل الدين الرومي، وديوان حافظ الشاعر للبوصري

 .الفارسي متنا وترمجة يف ثالثة جملدات
 .Ruska، J )١٩٤٩ – ١٨٦٧. (روسكا، ج 

بدأ حياته معلماً يف املدارس الثانوية، مث تلقى اللغات الشرقية على برونوف، 
د العرب كسباً للرزق، وبتسولد، وماركس الذي وجهه وجهة العلوم الطبيعية عن

لة األستاذية عن كتاب األحجار ا، وتقدم برس)١٩١١(فانصرف عن التدريس 
املنسوب إىل أرسطو فناهلا من جامعة هايدلربج، مث اكتشف يف أحد خمطوطات 
جوتنجني سر األسرار للرازي، فدفعه إىل البحث عن الكيمياء والعربية وتطبيق 

عنهم، واملصنفات املعروفة باسم جابر بن حيان، الرازي هلا، ومتقدميه الذين أخذ 
واشتهر روسكا كبحاثة ممتاز يف العلوم . وخالد بن يزيد وقد رد أعمال األخري

، وقد صنف كتاب )١٩١٧( إدارة معهد البحوث الطبيعية يف برلني يلالطبيعية فو
w .)١٩٣٧برلني (لتكرميه 

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 حرف الراء٦١٤ 

 ].١٩٣٨ترمجته، بقلم بول كراوس، يف أوزيريس، [
، )١٨٩٦هايدلربج (ترمجة األحجار من عجائب املخلوقات للقزويين : هآثار

وكتاب األحجار املنسوب إىل أرسطو عن خمطوط باريس متنا وترمجة أملانية مع 
، ورسالة جعفر الصادق يف علم الصناعة )١٩١٢هايدلربج (تعليقات وشروح 

. مجة اإلكسري البن سيناوتر) ١٩٢٤هايدلربج (واحلجر الكرمي متنا وترمجة أملانية 
هايدلربج (، وذخرية اإلسكندر )١٩٢٤هايدلربج (والكيماويون العرب، اجلزء األول 

هايدلربج (، وسر األسرار للرازي )١٩٣٣برلني (، وكتاب الزاج واألمالح )١٩٢٦
 .)١٩٢٧هانوفر (، ونشر مبعاونة فليينر مثلثات البريوين لشوى )١٩٣٧
، ١٩٢٣، والة الشرقية األملانية ١٩٢٢ة الكيميا جمل(مباحث عن الرازي : وله

، والدراسات الطبيعية والطبية ١٩٢٤، وأركيون ١٩٢٤وحمفوظات تاريخ العلم 
اإلسالم (، وكيميا الرازي )١٩٢٣إيزيس (، والبريوين والرازي )١٩٣٧ و١٩٣٥
اإلسالم (، وجابر بن حيان )١٩٢٩اإلسالم (، وكتاب سر األسرار للرازي )١٩٣٥
، وحمفوظات التاريخ وعلوم ١٩٢٨، واآلداب الشرقية ١٩٣٩ و ١٩٢٧و١٩٢٥
 .)١٩٣٤ ، وأركيون١٩٣٠، والثقافة اإلسالمية ١٩٣٧ و ١٩٣٠ و ١٩٢٦الطبيعة 

احملفوظات الطبية (، وكتاب القانون البن سينا )١٩٣٤إيزيس (وكيميا ابن سينا 
 زراعة الذهب ، وكتاب العلم املكتسب يف)١٩١٣اإلسالم (، والقزويين )١٩٣٧

، )١٩٣٨اإلسالم ( ، وخالد بن يزيد)١٩٣٦اإلسالم (أليب القاسم العراقي 
اإلسالم (، والكيميا )٣٦ - ١٩٣٥، وإيزيس ١٩٣٤اآلداب الشرقية (والتميمي 
، وتكرمي ١٩٣٢ و ١٩٢٩، وأركيون ١٩٢٦ و جملة الكيميا ١٩٢٨ و ١٩١٣

، والكيميا يف اإلسالم )١٩٣٣جملة الكيميا (، والكيميا يف إسبانيا )١٩٣٢ياكوب 
 ).١٩٣٧الثقافة اإلسالمية (

 و ١٩٢٥، واآلداب الشرقية ١٩١٤اإلسالم (وعن الترمجات العربية من اليونانية 
والرياضيات العربية ). ٢٨ - ١٩٢٧، وحمفوظات الرياضيات والطبيعيات ١٩٢٨

لعربية ، واجلغرافيا ا)١٩٢٢اإلسالم (، ومقارنة لغوية )١٩٢٠ و ١٩١٩اإلسالم (
 ١٩، ودراسة الكتابة العربية يف مؤمتر املستشرقني )١٩٢٧ و ١٩١٨الة اجلغرافية (
، )١٩٢٧إيزيس  (١٩٢٥ - ١٨٧٧، وترمجة كارل شوى )١٩٣٥أركيون ( w
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 ٦١٥ حرف الراء

 ١٨٥٢، وترمجة فيادمان )١٩٢٣اإلسالم  (١٩٢٢ - ١٨٤٨وترمجة هنريخ سوتري 
نشرة (ت أليب الفتوح املثلثا: ، ومبعاونة هوفمان)١٩٢٨اإلسالم  (١٩٢٨ -

فهرس احملفوظات الشرقية والالتينية يف معاهد : ، ومبعاونة هرتنري)١٩٣٩الرياضيات 
، هذا خال دراساته الرصينة )١٩٤٠الدراسات الطبيعية والطبية (علوم الطبيعة برلني 

 .عن علم األحياء والطب واألحجار عند العرب
 Rousseau،L.J) ١٨٣١ -١٧٨٦(ج .روسو، ل
 .اصل فرنسا يف املشرقمن قن
) ١٨١٨(وشئون الوهابيني ) ١٨٠٨باريس (رحلة من بغداد إىل حلب : آثاره

 .واخليول العربية
 .Rossi، Francesco )١٩١٢-١٨٢٧(روسي، فرانشيسكو 

ولد يف تورينو وختصص يف اآلثار املصرية فعني مساعداً يف قسم املتحف املصري 
 ).١٩٠٩-١٨٦٧(يف تورينو، مث أستاذاً يف جامعتها 

قواعد اللغتني القبطية : نشرت حبوثه يف أوراق امع العلمي بتورينو، وله: آثاره
 .ة والدوميتيكوي، وأصول اخلطوط اهلريوغليفية والقبط)١٨٧٧(واهلريوغليفية 

  Rossi، Etore )١٩٥٥ – ١٨٩٤(روسي، إتوري 
 ).ترمجته بقلم بابنجر(

ُعيّن أستاذاً  مث) ١٩٣٦(برحلة إىل اليمن عامل متضلع من التركية والعربية، قام 
: لألدب العريب يف جامعة روما، فمديراً للمعهد الشرقي، ومشرفاً على جملته الشهرية

وقد كتب كثرياً يف اللهجات العربية والتاريخ العريب وصالته . الشرق احلديث
 .بالشرق والغرب

الغناء الشعيب يف : لعربله عن تركيا وإيران دراسات رصينة وافرة، وعن ا: آثاره
، ٣الشرق احلديث، (واحلركة العربية يف تونس منذ احلرب ) ١٩٢٣(طرابلس 
واستيالء ) ١٩٢٣، ٣الشرق احلديث، (والتضامن اإلسالمي احلديث ) ١٩٢٣

والرسائل املتبادلة بني ) ١٩٢٤، ٧احملفوظات املالطية، (فرسان مالطة على طرابلس 
جملة الدراسات الشرقية  (١٧٧٨ إىل ١٧١٤س من قائد فرسان مالطة وباي طرابل

والزجل ) ١٩٢٤روما (وفرسان القديس يوحنا يف القدس ) ٢٥ - ١٩٢٣، ١٠ w
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 حرف الراء٦١٦ 

، ومؤمتر الدراسات، فلورنسا، ٢٦ - ١٩٢٤جملة طرابلس (العريب يف طرابلس 
وخريطة حبرية عربية مل تنشر ) ١٩٢٥، ٥الشرق احلديث(ومي زيادة ) ١٩٣١

واملؤمتر اإلسالمي ) ١٩٢٥ يف القاهرة يلؤمتر اجلغرايف الدوامل(إلبراهيم املرسي 
ليفورنو (واللغة اإليطالية واللهجة املالطية والسياسية الربيطانية يف مالطة ) ١٩٢٦(

) ٣٠ - ١٩٢٩جملة الدراسات الشرقية، (والعرب واملسلمون يف مالطة ) ١٩٢٩
 ت مالطة التارخيية،حمفوظا(وخمطوطات ووثائق شرقية يف حمفوظات فرسان مالطة 

) ١٩٣١فلورنسا (وليبيا حتت حكم العرب والرببر واألتراك  )٣١-٢،١٩٣٠(
وسنة على وفاة ) ١٩٣٢جملة الدراسات الشرقية (وعالقات فارس برودس ومالطة 

وفهرس املطبوعات احلديثة املتعلقة ) ١٩٣٥، ١٩الشرق احلديث، (كارلونللينو 
تاب نزيه مؤيد العظم عن رحالته وك) ١٩٣٦، ٢٠الشرق احلديث (بتركيا 

وتاريخ عرب طرابلس البن ) ١٩٣٦، ٢٠الشرق احلديث (وسياحته إىل سد مأرب 
ودراسة لتاريخ طرابلس يف عهد الدولة ) ١٩٣٦بولونيا (غليون، ترمجة وتعليقا 

ومذكرات عن رحلة إىل ) ٢٥،١٩٣٧اجلمعية اإليطالية لترقية العلوم، (اإلسالمية 
) ١٩٣٨(ومناهج رحالت مينية ) ١٩٣٧اإليطالية ألصل األجناس، اجلمعية (اليمن 

والعربية العامية يف صنعاء، ) ١٩٣٨، ٢٢الشرق احلديث، (والصحافة يف اليمن 
) ١٩٣٩مصر احلديثة، روما ( يف مصر واإليطاليون) ١٩٣٩روما (قواعد ونصوص 
ويف ) ١٩٤٠، ١٨ة جملة الدراسات الشرقي(ة الينية يف لغة اليمن احلاواملفردات القحط
واملصطلحات ) ١٩٤٠(وفتوة العراق ) ١٩٤٠(أمني الرحياين : الشرق احلديث

وصحراء مصر الغربية ) ١٩٤٠(العسكرية اجلديدة بالعربية والتركية والفارسية 
واملسلمون يف ) ١٩٤٠(واحتياج شكيب أرسالن على مفيت بريوت ) ١٩٤٠(

 بك يوعل) ١٩٤٢(ييلي يب جابر  وفاة جوزيىوذكر) ١٩٤٢(يوغوسالفيا 
) ١٩٤٨(والترمجات العربية والتركية يف املنشورات اإليطالية احلديثة ) ١٩٤٣(

) ١٩٥٤(وفلسفة الثورة للرئيس مجال عبد الناصر ) ١٩٥٤(والعيد األلفي البن سينا 
مث استيالء األسبان وفرسان ) ١٩٥٥(وكتاب العرب وصالت الشرق العريب بالغرب 

، مذيل بوثيقة من حمفوظات فرسان مالطة ١٥٥١ - ١٥٣٠مالطة على طرابلس 
wب الثقافة العربية، الييف كتاب خصائص وأس(وأثر الثقافة العربية يف تركيا ) ١٩٤٢(
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 ٦١٧ حرف الراء

، مع ١٩٤٤ - ١٨٧٥ووثائق عن أصل املسألة العربية وتطورها ) ١٩٤٣روما 
 الشرقية جملة الدراسات(وكتابة ألبانية حبروف عربية ) ١٩٤٤روما (مقدمة تارخيية 

) ١٩٤٧روما (النصرانية واإلسالم : ومبعاونة التوري، وجابرييلي، ومورينو) ١٩٤٦
وأعياد وعادات املسلمني يف طرابلس ) ١٩٤٨روما (التشريع لدى قبائل اليمن : وله

) ١٩٤٩صور العامل (وتركيا ور النيل ) ١٩٤٩حوليات املعهد الشرقي بنابويل (
وتاريخ ليبيا منذ الفتح العريب ) ١٩٥٣ليبيا ( طرابلس والكتابات اإلسالمية يف متحف

وجمموعة عن كتابات جنويب بالد العرب، ) ١٩٥٤كتاب طرابلس  (١٩١١حىت 
ووصف خمطوطاا، ويف دائرة املعارف اإليطالية ودائرة املعارف اإلسالمية عدة 

 .مقاالت
 -Rossini،Conti Carlo )١٩٤٩-١٨٧٢(روسيين، كونيت كارلو 

 اإليطالينيذة املعهد الشرقي جبامعة روما، واجلامعة املصرية وأحد أعالم من أسات
املتضلعني من اللغتني األثيوبية والقحطانية، الذين أقاموا بدراسام جسراً بني أثيوبيا 
واليمن يف حتديد مصري النصرانية باليمن ورعاية بيزنطية لكنائسها ومآثر األكسوميني 

  .هاإليعدت مصنفاته من األصول واملصادر اليت يرجع على شواطئ جزيرة العرب، ف
، ٩جملة الدراسات الشرقية (دراسة عن السبئية : عدا األثيوبية وتبلغ املئات: آثاره
الة اآلسيوية، جمموعة (ومحالت وممتلكات األثيوبيني يف جزيرة العرب ) ١٩٢١
افيني العرب األثيويب يف كتب اجلغر والشعب السوداين) ١٩٢١، ١٨، جملد ١١

مدونات جممع (ونقود جنويب بالد العرب ) ١٩٢١جملة الدراسات الشرقية، (
وله يف الة اآلسيوية . واحلروب العثمانية) ١٩٢١، ٣٠، ٥لنشاي، جمموعة 

) ١٩١٥ و١٩١٣ و ١٩١٢(املخطوطات األثيوبية يف جمموعة اإلباضية : الفرنسية
الشرق (حلروب العثمانية األثيوبية مث ا) ١٩٢١(وأثيوبيـا يف اجلزيرة العربية 

وجغرافية السودان املصري ) ١٩٢٢(ومصر وأثيوبيا ) ٢٢ -١٩٢١احلديث، 
، ١، جملد ٦لنشاي جمموعة (وكتابات سبئية ) ٢٦-١٩٢٥، ٦جملة مصر (وأثيوبيا 
-١٩٢٩، ١٢جملة الدراسات الشرقية (ومتفرقات عن جنويب بالد العرب ) ١٩٢٥
العربية اجلنوبية القدمية مع شرح ما نشر من نصوصها واملختار من النقوش ) ٣٠

w  .)١٩٣١روما (
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 حرف الراء٦١٨ 

  .Rocher،L )١٩٢١ املولود عام.(روشه، ل
وصاحب رسالة  متخصص بلغات اهلند، أستاذ يف جامعيت بروكسل وجاند،

 .هندي: بعنوان
 .Ruckert، Fr )١٨٦٦ – ١٧٨٨(روكريت، فريدريك 

هايلدبرج، والتحق مبعظم أقسامها شاعر تلقى علومه يف جامعيت فور زبورج و
الشرقية، فوفق إىل إجادة العربية، وكان حيسن ثالثني لغة، ونال لقب أستاذ برسالة 

، وعني أستاذاً للغات )١٨١٨( بورجشتال -وتعرف امر ) ١٨١١(إىل جامعة يينا 
فدرس فيها مثاين ) ٤٩ - ١٨٤١(الشرقية يف جامعة أرلنجني، مث يف جامعة برلني 

ت طلق بعدها التدريس إىل إحدى املقاطعات اهلادئة بالقرب من كوبورج سنوا
 .حيث مات
مقامات احلريـري : مذكورة يف الشعر األملاين، نقتصر على الشرقية منها: آثاره

ودراسة عن طرفة مع ترمجة معلقته شعراً باألملانية، ومعلقة عمرو بن كلثوم ) ١٨٢٩(
، والطبعة الثانية ١٨٤٣توبنجني (ر امللك وامرؤ القيس الشاع) ١٨٣٧شتوجتارت (

 الذي نشره -، وترمجة ديوان احلماسة أليب متام )١٩٢٤نشرها كراينربج، هانوفر 
 وقد حقق فيها شعره، ورد على انتقاد العرب يف صحة مرثية تأبط شراً، -فرايتاج 

 .)١٨٤٩(وقصيدة الربدة لكعب بن زهري 
  - Roland- Gosselin Mgr جوسلن -األسقف روالن 

السلكوار (دراسة عن توما اإلكويين، فيها مراجع وافرة من ابن سينا : آثاره
، و التمييز بني اجلوهر و بني الوجود لدى ابن سينا وتوما اإلكويين )١٩٢٦

، عام ٦٥٣، مث أعيد نشره يف النشرة الالهوتية رقم ١٩٢٥اموعة التومارية، روما (
حمفوظات التاريخ العقائدي (دوج على ابن رشد ، والرب الكبري ورده املز)١٩٢٦

وصلة الروح باجلسد حبسب ابن سينا ) ٢٧ -١٩٢٦واألديب يف العصر الوسيط 
  .)١٩٣٠منوعـات ماندونة الد الثاين، باريس (

 .Roman، A) ١٩٢٨املولود عام (رومان، أندره 
 معهد اآلداب عني مدرساً للتعليم الثانوي يف تونس وليون، وللتعليم العايل يف

wالشرقية ببريوت، ويف جامعة بروفانس، وهو اليوم مساعد أستاذ فيها والسيما 
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 ٦١٩ حرف الراء

  .للدراسات اللغوية العربية
 نص عريب، وترمجة، ومعجم -شعره إىل عبدة : بشار وخربته باللطافة: آثاره

، وأصول علم الترمجة وتطبيقها على الترمجة األدبية من )١٩٧٢مباحث بريوت (
: ، ورؤية إنسانية لألواخر النهائية)منشورات فياض، بريوت( إىل العربية الفرنسية

 ).باريس(وترمجة ومعجم  كتاب التوهم للمحاسيب، مع مدخل، ونص عريب
جملة الدراسات ( ترمجة فقرات - بشار وعبدة-شاعر وخليلته : ومن دراساته

ت الشرقية، نشرة الدراسا(، ودراسة أسلوب كتاب التوهم )١٩٦٩، ٣٧اإلسالمية 
منوعات (، وحول شعر العيون والنظر يف أدب الشاعر الضرير بشار بن برد )دمشق

، وما أوحت به عبدة لبشار )١٩٧٠، ٣١جامعة القديس يوسف بريوت ملزمة 
حتت (، وقصيدة مبصرة لبشار بن برد )١٩٧١، ٢٤نشرة الدراسات الشرقية ج(

 ليدن -، باريس ١٩أرابيكا جـ (ونبذة عن الضمري هم يف آيات أمساء اهللا) الطبع
، ٢٧نشرة الدراسات الشرقية، جـ(والتعبري عن أنا يف اللغة العربية الشائعة ) ١٩٧٢
 -منوعات جامعة القديس يوسف، بريوت (، وعن األحداث يف القرآن )١٩٧٥

، واالختالفات )١٩٧٣مؤمتر باريس (، ودراسة عن قياس الفعل العريب )حتت الطبع
 احلروف الساكنة بالعربية يف القرن الثاين حبسب كتاب سيبويه العفوية يف نطق

) ١٩٧٧، ٩ بروفانس - آن -الكراسات اللغوية لالستشراق والسالفية، إيكس (
وخمارج ) ١٩٧٧ (٤ بروفانس، ج- آن -وأعمال معهد األصوات يف إيكس 

)  الطبعأرابيكا حتت(احلروف العربية املوحدة يف القرن الثامن حبسب تعليم اخلليل 
 -كراسات األحباث والدراسات اللغوية (وختطيط للبناء العفوي للعربية املوحدة 

 .)١٩٧٧ آن بروفانس -إيكس 
وله مبعاونة جاك بيول األستاذ املساعد يف جامعة بروفانس املتخصص بالتطبيق 

ومن أجل ) ١٩٧٠بريوت (معجم التوارد يف كتاب التوهم للمحاسيب : اللغوي
الكراسات اللغوية لالستشراق والسالفية، ( العربية متحركة آلياً اصطناع النصوص

 ).١٩٧٣ بروفانس - آن -إيكس 
 .Rondot، P )١٩٠٩املولود . (روندو، ب

wمتخصص بالكردية ومدير مركز الدراسات العليا لإلدارة اإلسالمية يف جامعة 
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 حرف الراء٦٢٠ 

 .باريس
العصرية، وهي رسالة نظم لبنان السياسية، الطوائف التقليدية إىل الدولة : آثاره

ومن ) ١٩٤٧معهد دراسات الشرق املعاصر، باريس (دكتوراه من جامعة باريس 
جملة (استخدام احلروف الالتينية واحلركة الثقافية عند أكراد روسيا : دراساته

، )١٩٣٦املصدر السابق (، وتوحيد اللغة الكردية )١٩٣٥الدراسات اإلسالمية 
 باريس(واألدب السرياين ) رة الدراسات الشرقيةنش(آسيا يف والقبائل اجلبلية 

 ذيل نشرة جلنة أفريقيا الفرنسية(، وكتابة احلروف الشرقية بالالتينية )١٩٣٧
، ويف )١٩٤٧جملة معهد اآلداب العربية (والتعليم يف بلدان اإلسالم ) ١٩٣٨

، والتجمعات البشرية واملباحث )١٩٥٣(اهلجرة القدمية من مكة : كراسات تونس
الدراسات (، مث مخسة قرون على إستنابول التركية )١٩٥٣(الجتماعية يف تونس ا

١٩٥٣(.  
، واهلجرة القدمية )١٩٥٥(نصائح بعض قبائل مشايل تونس : ويف كراسات تونس

، والتجمع البشري التقليدي واألحباث )١٩٥٣، ١ (١٨٩٠-١٨٨٠: ملكناسيني
-١٤٥٣آلستانة التركية ، ومخسة عصور يف ا)١٩٥٣، ١(االجتماعية يف تونس 

شئون (، واإلسالم واملسيحية والدولة احلديثة )١٩٥٣، ٢٧٧دراسات  (١٩٥٣
، ٤(الواليات املتحدة أمام الشرق اليوم : ، ويف أوريان)١٩٥٤، ٥الشرق األوسط 

، واإلسالم والقومية والدولة )١٩٥٩، ١٢(، والشيعة ووحدة اإلسالم اليوم )١٩٥٧
، والرأي العام اإلسالمي واملشكلة اإليرانية العربية )١٩٥٧، ١(احلديثة يف الشرق 

، وبضع )١٩٦٠، ١٤(، وتطور املؤسسات اللبنانية )١٩٦٠، ١٥(بشأن إسرائيل 
دراسات عن لبنان يف التمثيل السياسي، والشهابية والتمثيل الطائفي، مث العالقات 

شرق العريب ، ومشكلة إطار الدولة يف ال)١٩٥٩، ١٠أوريان (العربية الكردية 
، ٧٧الة اجلزائرية (، والعلمانية يف البلدان اإلسالمية )١٩٦٠، ١٠حضارات (

والعرب والعروبة يف  )١٩٦٥، ٧٢أفريقيا وآسيا (، واإلصالح اإلسالمي )١٩٦١
مقاطعة العرب : ، ويف أوريان)١٩٦٢، ١٢الة الفرنسية للعلوم السياسية (الشرق 

: ، ويف جملة أوريان أعداد)١٩٦٤، ٣١(عث ، وحول الب)١٩٦٢، ٢٢(إسرائيل 
w، ونصارى الشرق )١٩٦٥-١٩٦١( دراسات عن الوضع يف لبنان ٢٩، ٢٦، ١٨
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 ٦٢١ حرف الراء

املرجع السابق (، وإصالح إسالمي يف اجلزائر )١٩٥٥، ٤كراسات أفريقيا وآسيا (
، ١٦حضارات (، وتوقعات جديدة يف العامل العريب واإلسالمي )١٩٦٦، ٧٥

 ). ١٩٦٩(ر يف بلدان اإلسالم ، والكتيب األمح)١٩٦٦
، وبعد عشر )١٩٦٣، ٢حوليات مشايل أفريقيا  (١٩٦٣والتحول التونسي عام 

، وفلسطني )١٩٦٦، ٧٦أفريقيا وآسيا (مالحظات حول قناة السويس : سنوات
، واملؤسسات اللبنانية والقومية العربية )١٩٦٧، ٧٩أفريقيا وآسيا (واألزمة العربية 

، ٢-٩١أفريقيا وآسيا، (، ومجال عبد الناصر )١٩٦٨عاصر، التاريخ امل صحيفة(
بشائر : والدول العربية) ١٩٧٠دراسات (، واحتاد اجلمهوريات العربية )١٩٧٠

املصدر (وليبيا ) ١٩٧٤، ١٠٤الة الفرنسية للسياسة اخلارجية (التعاون مع أفريقيا 
كراد يف ، ومالبس األ)١٠٥املصدر السابق، (، ومصر )١٩٧٤، ١٠٣السابق 

، )١٩٧٢، ٢٥نشرة الدراسات الشرقية، (اجلزيرة العليا قبيل احلرب الكربى الثانية 
يف كتاب السياسة الديناميكية للشرق األوسط (أوربا والشرق األوسط ) غرب(و

 ،١٠أفريقيا وآسيا (، وملنظمة التحرير الفلسطينية حكومة فلسطينية مؤقتة )١٩٧٢
احلوليات (ل النقد بالشرق يف العصر الوسيط واإلسهام يف دراسة تداو ،)١٩٧٥
  ).١٥رقم ... اإلسالمية

  .Ronzevalle، P.L )١٩١٨-١٨٧١(األب رونزفال، لويس 
  .وتويف يف روما) ١٨٨٩(ولد يف تركيا، وانضم إىل الرهبانية 

رسالة إىل قسطنطني يف الديانة : نشر مبعاونة األب يوسف خليل اليسوعي: آثاره
نتوزن : ، وله مبجهوده)٣،١٩٠٩منوعات الكلية الشرقية،(ا وتعليقاً الدرزية م

، والرسالة الشهابية يف الصناعة املوسيقية للدكتور )١٥املشرق،(مفعول بالعربية 
وتعليق   مث متنا وترمجة فرنسية ومبقدمة)١٨٩٩، ٢املشرق، (ميخائيل مشاقة 

نبذة يف وزن : ة الشرقية، ويف منوعات الكلي)١٩١٣، ٦منوعات الكلية الشرقية،(
، ونبذات يف مقارنة هلجيت طنجة )٥،١٩١٢( فعولة يف اللغة العربية السورية -فعول 

املشرق، : ، وعدة دراسات فلسفية وأدبية ولغوية يف)١٩٢١-١٩١٤(وسوريا 
  .ومنوعات الكلية الشرقية، والة اآلسيوية الفرنسية

Ronzevalle، P.S.  w )١٩٣٧-١٨٦٥(األب رونزفال سباستيان 
w
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 حرف الراء٦٢٢ 

التركية واليونانية : ، وأتقن من اللغات)١٨٩٠(بلغاري اجلنس، انضم إىل الرهبانية 
فطفق ينقب عنها يف لبنان وسوريا، : والعربية والسريانية والعربية، مث أخذ بعلم اآلثار

هنري، وبونيه، وكلريمون جانو، وكانيا، وديسو، : ويرشد إليها العلماء من أمثال
 عينه جممع الكتابات واآلداب يف باريس عضواً مراسالً، ووضع ١٩٠٠ويف عام 

بعض املال حتت تصرفه، فأنفقه على حفريات دير القلعة حيث اكتشف معبد جوبيتر 
البلعبكي، وغريه يف غريها، وحل حل رموز النقوش الفينيقية، واآلرامية والتدمرية، 

س اللغات السامية وحدد مصادرها ومواقعها، ودر. وفسر األساطري الشرقية
  .، مث عكف على التأليف والقيام بالرحالت لتحقيق ما يصنف فيه)١٣-١٩٠٤(

 ].٣٨-١٩٣٧فهرس مصنفاته، يف منوعات جامعة القديس يوسف، [
، مث على ١،١٨٩٨املشرق،(، ملكة تدمر )الزباء(نبذة عن أخبار زينب : آثاره
، وأطالل دير )٣،١٩٠٠رق، املش(، وقراءة بعض الكتابات الشرقية وتفسريها )ةحد

، )١٩٠١(، ونقش ميثل جوبيتر )١٩٠١تقارير جممع الكتابات واآلداب، (القلعة 
، وكتابة مزدوجة للغة )٣،٤٠،١٩٠٢جملة اآلثار، باريس،(وتفسري نقش يف محص 

، واملطبعة الكاثوليكية يف بريوت )٣،٢،١٩٠٣جملة اآلثار، باريس،(يف دير القلعة 
 ). ، مث على حدة١٩٠٢شرق، بروكسل صالت ال (١٩٠٢-١٨٥٣

، ونقوش يف ضواحي )٤،٥،١٩٠٥جملة اآلثار بباريس،(وبعض اآلثار السورية 
، ونصب فينيقي يف منطقة صور )١،١٩٠٦منوعات الكلية الشرقية،( إلياس قرب
، واآلثار الشرقية، وهي دراسات نشرت يف )١٩٠٧تقارير جممع الكتابات واآلداب (

قية ومنوعات جامعة القديس يوسف، وتشمل السلسلة األوىل منوعات الكلية الشر
عرش عشتروت، وعمود حيي، وأنصاب تدمرية، والعجل األحدب يف سوريا، : على

والنشر املأمتي يف سوريا، واللوح العربي، واآلهلة السوريات وغريها، وتشمل 
 عشتروت وإدونيس، وشذرات كتابات آرامية يف ضواحي: السلسلة الثانية على

الربونز : حلب، ومركبة عشتروت املزعومة وغريها؛ وتشتمل السلسلة الثالثة على
 .  لوحا٥١ً رمساً و١٧ صفحة بفهرس وجدول حتليلي فيه ١٨٢اللبناىن، وجوبيتر، يف 

 ٣٥٥٦٢و٢١٩١٩وله خال رسالة إىل دارسى عن االسم املصري للبنان، ومتثال 
w، وتقرير عن التنقيبات )٧،١٩١٧صرية،حوليات إدارة اآلثار امل(يف املتحف املصري 
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 ٦٢٣ حرف الراء

مباحث العلوم (يف جزيرة الفيلة بأسوان، ولغات وكتابات يف إسرائيل 
منوعات جامعة القديس (، وألف باء مقربة حريام )٧،١٩١٩الدينية،
: ، ومما نشر له بعد وفاته يف منوعات جامعة القديس يوسف)١٢،١٩١٧يوسف،

 تاج آتاغرانيس 
 ، وعشتروت بريوت )٢٧،١٩٤٠(لة عبد حداد ، ونقوش سال)٢٢،١٩٣٩(
  ).١٩٤٥، ١٩٤٤، ٢٦(، ومعبدان فينيقيان )١٩٤٣-٢٥،١٩٤٢(

  Roncaglia، M.)١٩٢٣املولود عام (. م.رونكاليا
ولد يف رجييولو بإيطاليا، ونال الدكتوراه من السوربون، وعني أول مدير للمركز 

: انية، وأنشأ السلسلة الرابعة والسلسلة الث،وثائق: وأشرف على السلسلة اجلديدة
ومسي أستاذاً يف مدرسة األلسن بالقاهرة، مث ترك الرهبانية إىل احلياة . دراسات
  .، أقام يف بريوت)١٩٥٧(العلمانية 
، ةدراسات، الد األول، تاريخ مقاطعة األرضي املقدس: يف السلسلة الرابعة: آثاره

) ١٩٥٤القاهرة (ة  صفح١٠٨ يف والفرنسيسكانيون يف الشرق، أيام الصليبية،
، والكنيسة اليونانية األرثوذكسية يف القرن الثالث )األصغرون(والد الثاين، اإلخوة 
واألخ كورتونو نقال عن ) ١٩٥٤القاهرة ( صفحة ٢٧٣عشر بالفرنسية يف 

وأبناء القديس فرنسيس يف األراضي ) ١٩٤٧البندقية (حمفوظات الفاتيكان السرية 
، )١٩٥٠نيويورك (إشرافهم الرمسي على رعية كنيسة بيت حلم باإلجنليزية املقدسة و 

القاهرة  (١٥٦٩ إىل ١٥٦٤وصلة األراضي املقدسة مبوارنة جبل لبنان وقربص من 
، )١٩٥٧، القاهرة ١٩٥٣فلورنسا (، والقديس فرنسيس والشرق األوسط )١٩٥٤

الة اليونانية (رنسية  بالف١٢٤٨-١٢٤٥واألخ لوران دي برتغال وبعثته إىل الشرق 
أعمال امع املسكوين الثامن (، وأول لقاء بني الفرنسيسكانيني واليونان )١٩٥٣

فرمان من حممد : ، ويف الدراسات الفرنسيسكانية)١٩٥٣للدراسات البيزنطية، روما 
، ومصادر عربية إسالمية عن القديس فرنسيس يف الشرق )١٩٥٣، ٢٥(الثاين 

اإلرسالية الفرنسيسكانية يف الشرق يف أواخر اجليل السابع ، وحال )١٩٥٣، ٢٥(
 ). ٢٥،١٩٥٣(عشر نقال عن مذكرات أحد الكرمليني 

) األصغرون(خوة إلوا) ١٩٥١القدس (مث النصرانية واإلسالم، اجتاهات جديدة  w
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 حرف الراء٦٢٤ 

، وعلى هامش )١٩٥٣ فلورنسا(ودراسة اللغات الشرقية، يف القرن الثالث عشر 
، والشرق والغرب والتعاون )١٩٥٤، ٢٩األرض املقدسة  (قضية األرض املقدسة

  .)١٩٥٤سويسرا (بينهما 
 )١٩٥٥(التعاون بني النصرانية واإلسالم : ومن دراساته يف جملة األرض املقدسة

). ١٩٥٧(، واليهودية والنصرانية واإلسالم )١٩٥٦(والغرب والنصرانية الشرقية 
 لدراسة تاريخ دير الفرنسيسكانيني يف مراجع: النشرة الدورية) كوليكتانيا(ويف 

، ودون سكوتو )جملداً(وفهرس وثائق دير املوسكي ) ١٩٥٧-١٩٥٦(حلب 
، )١٩٥٧(، ومالحظات تارخيية عن األراضي املقدسة )١٩٥٧(واإلسالم 

، وأصدرت له دار الكلمة )١٩٥٧(والفرنسيسكانيون والروم امللكيون الكاثوليك 
، وله )١٩٧١-١٩٦٦(بطية، يف ثالثة أجزاء تاريخ الكنيسة الق: يف بريوت

  .منشورات كثرية يف جمالت االستشراق
 Ronkel، Ph. S. Van)١٩٥٤ – ١٨٧٠(وان . س.رونكيل، ف

 .)١٩٥٠ ليدن(من الثقات يف الدراسات اإلسالمية، وقد أهدي له كتاب تكرمياً له 
ويف جملة اهلند ، )١٩١٤الة اآلسيوية الفرنسية (متيمة عربية ماليزية : آثاره
 - ١٨٥٧ هرجروجنة -، وذكرى سنوك )١٩١٩(اإلسالم يف سومطرة : اهلولندية
، )١٩١٤(احلسن واحلسني : ، ويف غريها)١٩٤٣(، والرنريي )١٩٣٦ (١٩٣٦

، مث )١٩٣٢األعمال الشرقيـة (واعتناق اليهود والنصـارى اإلسالم يف مايل 
 ).٤٣ و ١٩٤٢ة  واهلند اهلولندي١٩٢٧(القصص العريب يف مـايل 

 .Rohricht، R)١٨٥٩ – ١٧٧٩. (روهرخيت، ر
، إنسربوك ١٨٥٥برلني (الرحالة األوربيون إىل الشرق يف تسعة أجزاء : آثاره
واملكتبة اجلغرافية . واجلغرافية العاملية، وقد خص لبنان وسوريا جبزأين منها) ١٨٨٩

 ).١٨٦٠برلني (الفلسطينية 
  .Ruhlmann، A )١٩٤٨-١٨٩٦.(روهلمان أ

، وعمل فيه، وكتب )١٩٣١(تعلم اللغات الشرقية، وقصد املغرب : من األلزاس 
 .عنه
w  .]١٩٤٩، ٣٦ترمجته بقلم هنري ترياس، يف هسبرييس، [
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 ٦٢٥ حرف الراء

واإلشارة إىل  )٣٧-١٩٣٦نشرة اآلثار (نقوش صخرية من صحراء املغرب : آثاره
، )١٩٣٧ هسبرييس(املغرب يف إحدى املوشحات األملانية من العصر الوسيط 

 ). ١٩٣٧، ٢١هسبريس، (ومصاهر جواهر من أصل إسالمي 
  - .Rohmer،P.Jاألب رومهر، ج

حمفوظات التاريخ العقائدي (العقيدة الفرنسيسكانية، وفيه نص البن رشد : آثاره
املرجع (، ونظرية التجريد يف املذهب الفرنسيسكاين )١٩٢٧واألديب للعصر الوسيط، 

 .)١٩٢٨–السابق 
 Roorda، Taco)١٨٧٤ – ١٨٠١(اكو رووردا، ت
، وكتاب يف قواعد اللغة )١٨٢٥(دراسة يف أخبار أيب العباس بن طولون : آثاره

العربية، مع شرح بالالتينية ومنتخبات شواهد عليه، ومعجم لتفسري مفرداته 
 ).٤٦ ،١٨٤٠(، واشترك هو وجوانبول يف نشر الشرقيات )١٨٣٥(

 Roediger) ١٨٧٤ – ١٨٠١(رويدجير 
 .مها اثنان عرفا ذا االسم األب واالبن

، )١٨٢١( يف هاله  العربيةَُملِّعا فيما كان ُيهملَّأمثال لقمان، وع: نشر األول إميل
، وله )١٨٦٠(واشتهر بفقه اللغة العربية، عندما مسي أستاذاً للغات الشرقية يف برلني 

 ).١٨٤١هاله (مع جيزينيوس مصنف عن حضرموت 
هاله  (جينقطعة من كتاب الشعر للشريازي برواية ابن : وهانسنيونشر اآلخر ج

، وكتب دراسة عن ابن )١٨٧٠هاله (وصنف كتاباً يف أمساء األفعال ) ١٨٦٩
، وعمل يف الفهرست البن الندمي، وكان )٥٢٨، ١الة الشرقية األملانية، (سريين 

، مث )١٨٧١ ليبزيج( صفحة ٣٦٠مع أوجيست موللر، يف  بدأه فلوجيل، فأجنزه
، وراجع بعض فصول ترمجة التوراة )١٨٧٢ليبزيج ( صفحة ٢٧٩أحلقا به ذيالً يف 

 ).طبعة اجلامعة األمريكية يف بريوت(إىل العربية 
 .Roemer، H.R )١٩١٥املولود عام . (ر. روميري، هـ

أستاذ تاريخ العصور الوسطى باللغتني العربية والفارسية، ورئيس مجعية املستشرقني 
، فمدير معهد الدراسات )٦٠-١٩٥٦(ملان، مث مدير اآلثار األملانية يف القاهرة األ

w ).١٩٦٠(الشرقية اإلسالمية يف بريوت 
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 حرف الراء٦٢٦ 

، وحافظ وأحوالـه )١٩٣٩فورنسبورج (بعد وفاة الشاه إمساعيـل الثاين : آثاره
، )١٩٥١الة الشرقية األملانية (، ومؤمتر املستشرقني الثاين والعشرون )١٩٥١(
، )١٩٥٣سيكولوم (، والصفويون )١٩٥٢فيسبادن (ثائق رمسية لعصر تيمور وو

الة الشرقية األملانية، مث على حدة (واقتراحات جلمع وثائق لتاريخ إيران اإلسالمي 
 لتاج السلماين ١٤٠٩، ومشس احلسن، كتاب تاريخ من وفاة تيمور )١٩٥٦

الة الشرقية (ر اإلسالمي ، ووثائق لتاريخ مصر وإيران يف العص)١٩٥٦فيسبادن (
، ونشر اجلزء التاسع من كتاب كنـز الدرر وجامع )١٩٥٧األملانية، مث على حدة 

، ووثائق وحمفوظات مصر اإلسالمية )١٩٦٠القاهرة (الغرر لسيف الدين الداوداي 
، وحول اإلسالم )١٩٥٨، ٥منوعات املعهد الدومينيكي للدراسات الشرقية (
، وترمجة )١٩٦٦، ٦١اآلداب الشرقية ( ومماليك مصر ،)١٩٦٥، ١٦سيكولوم (

تكرمي (، والسالجقة )١٩٦٧، ١١٧الة الشرقية األملانية  (١٩٦٥-١٨٨١هارمتان 
 ).١٩٦٧تكرمي شبياس (، واملخطوطات املسيحية واإلسالمية )١٩٦٧إيلرز 

 - .Riedel، Wرياديل 
ذيل فهرس ، و)١٩٠٧جملة ورندشاو (كتاب اخلراج أليب يوسف : آثارها

 ).١٩٢٣أستوكهلم (املخطوطات الشرقية يف مكتبة كوبنهاجن 
 Rypka،J ).١٩٦٨-١٨٨٦.(ريبكا، ج

 مساعد أستاذ للغة التركية والفقه الفارسي ري، واخت)١٩١٠(خترج يف جامعة فيينا 
وعميداً لكلية ) ١٩٣٠ منذ سنة(وأستاذاً  ،)٣٠-١٩٢٧( احلديث جبامعة براغ

، ورئيساً للمعهد التركي والفارسي فيها، )٤٠-١٩٣٦(لني الفلسفة يف جامعة كارو
 ).١٩٤٨كتب عنه بوريشكي يف احملفوظات الشرقية . (وعضواً يف جمامع علمية

 والتركي، وكتاب الفارسيدراسات عن أثر اللغة العربية يف األدبني : آثاره
، )١٩٣٩(، وكتاب تراجم ومغامرات الشباب )١٩٣٤(التركية  خصائص اللغة

 احملفوظات يف،و)١٩٤٧(، واحلج إىل فارس )١٩٤٦الطبعة الثالثة (مريات السبع واأل
، )١٩٣٣(، وصالت تركيا الدبلوماسية )١٩٢٩(ترمجة ماكس جرونريت : الشرقية

، وألربفسيلسكى )٤٦-١٩٣٨(، والويزموزيل )١٩٣٥(واألدب الفارسي احلديث
-١٩٥٠( التركي ، واألدب)١٩٤٤ألفية الفردوسى، (، ويوسف وزليخا )١٩٣٩( w
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 ٦٢٧ حرف الراء

 تشيكوسلوفاكيا يف، واالستشراق )١٩٥١(، وذكرى كراتشكوفسكي )٥٢
، )١٩٥٣(وجممع العلوم التشيكوسلوفاكي ومعهده الشرقي ) ٥٦ - ٥٥ - ١٩٥١(

 ). ١٩٥٤(وستون سنة من نشاط فليكس تاور 
 .Ribera Y Tarrago، J )١٩٣٤ – ١٨٥٨(ريبريا إي طراجو 

 ].١٩٣٤، ١٦يف أركيون ترمجته بقلم آسني باالثيوس [
وتعلم العربية على كوديرا، وخترج يف جامعة . ولد يف كركخنتة من أعمال بلنسية

وأستاذاً لتاريخ حضارة اليهود ) ١٨٨٧(سرقسطة، وعني أستاذاً للعربية فيها 
، مث اعتزل التدريس، وعكف على )١٩٢٧ - ١٩٠٥(واملسلمني يف جامعة مدريد 

تخب عضواً يف امع اللغوي األسباين ويف غريه، وعد من وقد ان. التأليف يف بلنسية
بني كبار علماء االجتماع والتاريخ والكشف عن أصل الشعر الغنائي األوريب من 

 .املنابع العربية
املكتبة العربية اإلسبانية من اجلزء الثالث، : نشر مبعاونة كوديرا إي تايدين: آثاره
نظم التدريس : ، وله)١٨٩٥ - ١٨٨٣ سرقسطة -مدريد ( يف عشرة أجزاء يوه

، وأصول القضاء العايل يف أراغون )١٨٩٣سرقسطة (عند املسلمني األسبان 
، وتاريخ القضاة بقرطبة للخشين القريواين متنا وترمجة إسبانية، )١٨٩٧سرقسطة (

، )١٩١٤مدريد ( طرغوه البلنسي اوقف على طبعه خليان ربري: وكتب عليه بالعربية
، وموسيقى كتاب األناشيد للملك ألفونسو )١٩١٥مدريد (األندلسية واملالحم 

، وموسيقى األندلس )١٩٢٢مدريد (، وديوان ابن قزمان )١٩٢٢مدريد (العاشر 
 ).١٩٢٥مدريد (والشعراء اجلوالون 

 وكان قد نشره جاينجوس -وترجم إىل اإلسبانية فتوح األندلس البن القوطية 
، )١٩٢٦مدريد (ب اإلمامة والسياسة البن قتيبة  مع إضافات من كتا-وسابيدرا 

، وصنف كتاباً )١٩٢٧مدريد (واملوسيقى العربية وأثرها يف املوسيقى اإلسبانية 
 اشتمل على الشاعر ابن قزمان، والرد على جزأينحبوث ورسائل، يف : بعنوان

دوزي، واملالحم األندلسية، وأصول فلسفة راميوندو لوليو، وجامعة الكتب 
كتبات يف أسبانيا اإلسالمية، واملدارس اإلسالمية، وابن القوطية وتاريخ، وتاريخ وامل

wاملوسيقى، ومدرسة بلنسية للخطوط العربية، واملوسيقى األندلسية يف العصر الوسيط 
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 حرف الراء٦٢٨ 

يف أوربا، وتاريخ عرب بلنسية وعادام ونظمهم، والعقيدة املسيحية يف اللغة العربية، 
 .)١٩٢٨مدريد (إخل .. اومراسم جنازة عرب إسباني

أحوال العرب عند فتح األندلس، : وله يف االت العلمية دراسات رصينة عن
بني فرناندو  ، ومعاهدة سالم)١٩٠٩، ٥٥نشرة جممع التاريخ (وحول قلعة طريف 

، ٢الذكرى املئوية الماري حـ ( عامر عثمان حاكم تونس يباألول حاكم نابويل وأ
تاريخ الثقافة اإلسالمية، وقد أحصى : ون إجناز كتاب، وقد حال املوت د)١٩١٠

 ).١٩٢٨( أحاديث ونبذ همؤلفاته وقدم هلا ميجل آسني يف كتاب عنوان
 - .Richmond، E.Tريتشموند، إرنست 

عين بفن العمارة اإلسالمية، واشتهر مبصنفاته عنها يف فلسطني اشتهار كروزويل 
جملة اجلمعية (معىن القاهرة : مما كتبه عنهابالعمارة املصرية دون أن ينسى األخرية، و

 ).١٩١٣امللكية اآلسيوية 
 .Ritter، H )١٩٧١ – ١٨٩٢(ريتري، هـ 

اإلسالمية، وقد أشرف على معهد اآلثار األملاين  من األعالم الذين عنوا بالثقافة
 .B.I )١٩١٨(يف إستانبول طوال ثالثني سنة، وأنشأ له املكتبة اإلسالمية 

وص اإلسالمية وال سيما العربية فنشرت العديد من كتب األمهات، لتحقيق النص
، مث اختري عميداً لكلية اآلداب يف جامعة )١٩٤٨(وأسس فيه جملة أوريانس 

، وعندما أحيل إىل املعاش رجع إىل إستانبول الستئناف )١٩٤٩(فرانكفورت 
، وحفلة )١٩٤٩(نشاطه، وقد أقيمت له حفالت تكرمي عديدة منها حفلة إستانبول 

 ).١٩٥٧(يف جامعة الدول العربية 
نشر غاية احلكيم وأحق النتيجتني بالتقومي املنسوب إىل أيب القاسم اريطي : آثاره

، ومقاالت اإلسالميني واختالف املصلني )١٩٢٧هامبورج (متنا وترمجة أملانية 
رقية األملانية، املكتبة اإلسالمية للجمعية الش( صفحة ٣٠٠لألشعري، اجلزء األول يف 

، والوايف بالوفيات للصفدي، وهو يتضمن أربعة عشر ألف ترمجة، )١٩٢٩إستانبول 
 ي صفحة، خال املقدمة، وفيه ترمجة الرسول وتراجم من مس٣٧٠اجلزء األول يف 

، وكتاب فرق )١٩٣١املكتبة اإلسالمية، (مبحمد بن حممد، وحممد بن إبراهيم 
w، واإلشارة إىل حماسن التجارة أليب الفضل )١٩٣١المية املكتبة اإلس(الشيعة للنوخييت 
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 ٦٢٩ حرف الراء

، وإهلي نامه الزكغنار فريد الدين )٧اإلسالم، (جعفر الدمشقي، مث ترمجه إىل األملانية 
إستانبول ( اجلرجاين القاهر، وأسرار البالغة لعبد )١٩٤٠املكتبة اإلسالمية، (العطار 
١٩٥٤(. 

، وأزرجبان )١٩٢٠(، والفتوة )١٩١٩(دجلة والفـرات : وله يف جملة اإلسالم
، ونشوان احملاضرة )٤٢ و ٢٣ و ١٩٢٠(، وبني النهرين )١٩٣٩ و١٩٢١(

، وكتاب )١٩٢٨(، والقرآن واحلديث يف مكتبات إستانبول )١٩٢٤(للتنوخي 
، )٢٩ - ١٩٢٨(، وكتاب خمتلف احلديث البن قتيبة )٢٩ - ١٩٢٨(الفهرس 

، وإصالح الغلط يف غريب احلديث البن )١٩٢٩(وكتاب مشكل القرآن البن قتيبة 
، والكفر )١٩٢٩(، وحلية الفرسان )١٩٢٩(، وابن سعد )١٩٢٩(سالم 

، )١٩٣٣(، واحلسن البصري )١٩٣١(، وابن اجلوزي وابن الرندي )١٩٢٩(
، وترمجة كارل هنريخ بيكر )١٩٣٥(، واألنصاري اهلروي )١٩٣٣(والفارسي 

، وموالنا )١٩٣٩(يد الدين العطار ، وفر)٣٩ - ١٩٣٧(، والسهروردي )١٩٣٧(
 حبسب ابن -دراسة اجتماعية نفيسة : ويف أوريانس). ١٩٤٢(جالل الدين الرومي 

 ،٢، ١(، ودراسات يف فقه اللغة، اجلزء الثاين عشر )١٩٤٨، ٢١(خلدون 
، ووصف )١٩٥٠، ١، و ٣، ١٩٤٩، ٢٢، ٢(، واجلزء الثالث عشر )١٩٤٨

 ).٢٧٩، ٢(ل للكامل املخطوط األصلي الذي يف إستانبو
: ، ومبعاونة هوينرباخ)١٩٥٠(واملخطوطات العربية يف األناضول، وإستانبول 

الصوفية : ؛ وله)٥٢ - ١٩٥٠، ٢، ٣(ابن قزمان  مواد جديدة لدراسة زجل
، )١٩٥٢، ١، ٥(، وموقف الرياضة اإلسالمية الصوفية من اهللا )١٩٥٢(اإلسالمية 

، وكتاب باتا جنل أليب الرحيان )١٩٥٢، ١ ،٦(وتوقيعات يف املكتبات التركية 
، مث )١٩٥٥القاهرة (البريوين، وهي دراسة كتبها بالعربية وخص ا كتاب املنتقى 

اآلداب (عمر اخليام : ، وله يف غريها)١٩٥٦، ٢، ٩(نشر الكتاب برمته يف أوريانس 
، )١٩٣٢احملفوظات الشرقية (، ويعقوب بن إسحق الكندي )١٩٢٩الشرقية 
جملة (، واألرقام العربية )١٩٣٣الشرقيات (وطات البريوين باللغة التركية وخمط

إسالميكا، (، وكتاب معاين القرآن البن منظور الديلمي )١٩٣٦الدراسات الشرقية 
w، والطباعة العربية )١٩٤٢(ابن فضالن : ، ويف الة الشرقية األملانية)٣٩٤، ١٨
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 حرف الراء٦٣٠ 

، هذا خال دراساته )١٩٦٠ريوت ب(، مث مشارق أنوار القلوب للدباغ )١٩٥٠(
الوافرة عن اإلسالم يف الشرق األوسط، وقد نشرها بعدة لغات يف أشهر االت 

 . بتحقيق النصوص الفارسية اإلسالميةعينالعلمية، مث 
، وهل لألورثوذكسية يد يف )١٩٥٦، ٩أوريانس (البريوين : ومن دراساته

، وفريد الدين العطار )١٩٥٧خ اإلسالم ازدهار الثقافة واحنطاطها يف تاري(االحنطاط 
، ٣٨اإلسالم (، وكارل بيكر )٦١ و٦٠ و١٩٥٩، ١٤ و ١٣و ١٢أوريانس (

 .)١٩٦٧تكرمي سبياش (، والقراقوز )١٩٦٣
 Reuchlin - رخيلني
الشرع يف القرآن باألملانية، وترمجة القرآن إىل العربية، والسرية البن هشام، : آثاره

، وحماضرات )صدر منها بعض أجزاء(كلسون، وألف ليلة وتاريخ األدب العريب لني
 .ييف اإلسالم جلولد زيهر، واإلسالم لألب المنس اليسوع

 Redhouse، Sir)١٨٩٢ – ١٨١١(ريدهاوس، السري جيمس وليم 
James W. 

 كريست، واختري رساماً لدى احلكومة ىولد بضواحي لندن، وخترج يف مستشف
وعني ) ١٨٤٠(وأحلق بالبحرية التركية ) ١٨٣٨، مث يف عام ١٨٢٦(العثمانية 

ونال الدكتوراه الفخرية من ) ١٨٥٤(مترمجاً شرقياً يف وزارة اخلارجية الربيطانية 
 ).١٨٨٤(كمربيدج 
 ناصر الدين شاه، وهى تسجيل رحلته إىل -يوميات جاللة شاه إيران : آثاره

) ١٨٨١(ومي ومثنوى معنوى جلالل الدين ر) ١٨٧٤لندن  (١٨٧٣أوربا يف عام 
، وقصيدة الربدة للبوصريي، وقصيدة الربدة لكعب بن ىونشر المية العرب للشنفر

كلوستون عن الشعر العريب للقارئ اإلجنليزي، . ا.يف كتاب و(زهري، متنا وترمجة 
ستنانبول إ، والطبعة الثانية، ١٨٩٠لندن (وصنف معجماً تركياً إجنليزياً ) ١٨٨١
، )١٨٩١لندن (د صنف تارخياً لألدب التركي ق Wells وكان ولز) ١٩٢١

، ٨ - ١٩٠٧جمموعة جيب التذكارية (وترجم تاريخ األسرة الرسولية للخررجي 
: ويف جملة اجلمعية امللكية اآلسيوية) ١٣ - ١٩٠٨وأعد النص العريب حممد عسل 

wترجم عن األصل العريب سجل األحداث اليت وقعت إبان احلمالت السبع على أرض 
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 ٦٣١ حرف الراء

واحلمالت اليت قادها سلطان بورنو ) ١٨٦٢، عام ١٩جملد (م لسلطان بورنو القعين
) ١٨٦٢، عام ١٩جملد (أوريس احلاج لقتال القبائل ااورة لبالد القعينم 

وعلى ) ١٨٨٠، عام ١٢السلسلة اجلديدة، جملد (ومالحظات على أمساء اهللا احلسىن 
 .)١٨٨٦ ، عام١٨ة اجلديدة، جملد السلسل(النصوص والترمجات املتباينة ألغنية ميسون 

 .Resebault، C.J-ريزيبولت
. ريشري، أو. )١٩٣٠لندن ( صفحة ٣٥٠صالح الدين، أمري الفروسية، يف : آثاره

 .Resecher، O)١٨٨٣املولود عام (
من كبار العلماء يف األدب العريب، واملشرفني على معهد اآلثار األملاين يف 

 .إستانبول
، ونشر املعجم يف )١٩١٣لويفنربك (ملانية مقامات اهلمذاين ترجم إىل األ: آثاره

، مث ١٩١٥ عام ١٨حولية جامعة برلني، جملد (بقية األشياء أليب هالل العسكري 
، وديوان مسلم بن )١٩٣٢بياري، وعبد احلفيظ شليب إلنشره األستاذان إبراهيم ا

ري، وكان قد نشره ، وكتاب فتوح البلدان الصغري للبالذ)١٩٣٨شتوجتارت (الوليد 
 - ١٩٢٢(، وكتاب احملاسن واألضداد للجاحظ )٢٣ - ١٩١٧ليبزيج (دي خويه 

، وفهارس كتاب احملاسن واملساوئ للبيهقي، وكان قد نشره شواللي )٢٦
، واملعجم العريب )١٩٢٧شتوجتارت (، وديوان أيب العتاهية )١٩٢٥شتوجتارت (

األدب العريب، يف : من مصنفاته، و)١٩٢٧إستانبول (الكبري لطاش كوبري زاده 
، ودراسات لطبع ونشر شرحي العكربي )١٩٣٣ - ١٩٢٥شتوجتارت (جزأين 

، ومن مباحثه وحتقيقاته وترمجاته )١٩٤٠شتوجتارت (والواحدي على ديوان املتنيب 
 ، والورق العريب )١٩١٩(، وألف ليلة وليلة )١٩١١(القضاء والقدر : يف اإلسالم

، )١٩٢٥(، وابن قيس الرقيات )٢٥ - ١٩٢٣(ربية ، ومفردات الع)١٩١٩(
معلقة عنترة بشرح ابن األنباري : ، ويف جملة الدراسات الشرقية)١٩٢٧(واجلاحظ 

معلقة زهري، : ، ويف العامل الشرقي)١٥ - ١٩١٤ و١٢ - ١٩١١(متنا وتفسرياً 
 واملؤنث ، واملذكر)١٩١٤(، واملقامات )١٩١٣(بشرح ابن األنباري متنا وتفسرياً 

 ، وطهمان بن عمر الكاليب )١٠٠، ٢(، وعمرو بن كلثوم )١٩١٤ (جينالبن 
)١٩٢٥.( w
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 حرف الراء٦٣٢ 

 كتاب الزواجر البن حجر اهليثمي : ويف نشرة معهد اللغات الشرقية بربلني
 ، وأبو هالل العسكري )١٩١١(، وخمتارات من املفضليات واألصمعيات )١٩١١(
، )١٩١٧( الكبري البن املقفع باألملانية ، وترمجة األدب)١٩١٧(، والثعاليب )١٩١٥(

 جينابن : ، ويف الة اآلشورية)١٩١٩ و ١٩١٨ و ١٩١٧(وأدب اجلزائر وتونس 
 ، واألمثال العربية يف اجلزائر حملمد بن شنب )١٩٠٩(ومدرستا الكوفة والبصرة 

 ، وديوان)١٩١٣(ديوان أيب األسود الدويل : ، ويف الصحيفة الشرقية لفيينا)١٩١١(
، واألدب )١٩١٢(ديوان احلماسة : ، ويف الة الشرقية األملانية)١٩١٤(أيب العتاهية 

، وبعض املخطوطات العربية يف مكتبة )١٩١٩(، ونوادر القليويب )١٩١٢(العريب 
ر عبد القاد، واألمري )١، ١٣(ابن جىن : ، ويف الدراسات السامية)٦٨جـ (بروسه 

، )١٩٢٦ (املتنيبحلامتية يف شكر سرقات الرسالة ا: ، ويف إسالميكا)١٩٢٢(
 ).٢١- ١٩٢٠نشرة اجلمعية الطبيعية الطبية (البريوين : ومبعاونة غريه

، وعن املخطوطات الشرقية )١٩٥٣منوعات كوبرولو (الشرع اإلسالمي : وله
، ١٢ - ١٩١: ، ونشرة معهد اللغات الشرقية بربلني١٩١٠: الة الشرقية األملانية(

، ١٩١٢: ، والة اآلشورية١٩١٤ و ١٩ - ١٩١١: ات الشرقيةوجملة الدراس
: ، والصحيفة الشرقية لفيينا١٩١٢: ومنوعات الكلية الشرقية جلامعة القديس يوسف

، )١٩٢٤ و ١٩٢٢ و ١٩١٢: ، والدراسات السامية١٩١٣: ، والعامل الشرقي١٩١٢
  ١٩١١الم ، واإلس١٩١٢ و ١٩١الة الشرقية األملانية (واألمثال العربية 

الة الشرقية األملانية (، والقاضي بدر الدين أبو عبد اهللا السبلي احلنفي )١٩١٢و 
  ١٩١٣اإلسالم (، والتقاليد الشعبية )١٩١٣، والصحيفة الشرقية لفيينا ١٩١١

، ٩٢٢ و ١٩١٤العامل الشرقي (، واللغة العربية )١٩٣٢، وتكرمي ياكوب ١٩٢٥و 
الدراسات السامية، (، وحديث البخاري )١٩٢١ و ١٩٢٠والة الشرقية األملانية 

الدراسات السامية (، وفقهاء اللغة )١٩٢٢ونشرة معهد اللغات الشرقية بربلني 
 ).٢الشرق (، وقصيدة ابن املقفع يف الشهور املسيحية )١٩٢٧، واإلسالم ١٩٢٤

 .Riefstahl، R.M) ١٩٣٦ – ١٨٨٠. (م. ريفستال، ر
، وجامع الفاتح يف )١٩٢٩(ر النمنمة يف الفن مصد: يف نشر الفن: آثاره

w، وقرآن من العهد )١٩٣١(، والنحت الفارسي اإلسالمي )١٩٣٠ (القسطنطينية
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 ٦٣٣ حرف الراء

تراجان والبناء اإلسالمي وتراجان البناء : ، وىف غريها)١٩٣١( يف قونية يالسلجوق
 ).١٩٣١برناسوس (مي اإلسال

 - .Rivlin، Helen Anne، Bريفلني، هيلني آن 
وعلى ) ١٩٤٩( على الليسانس مع درجة الشرف، من جامعة روشستر حصلت

 املدرسة -والدكتوراه من جامعة أكسفورد ) ١٩٥٠(املاجستري من معهد رادكليف 
ومن ألقاب الشرف واملكافآت ) ١٩٥٤(الربيطانية للدراسات الشرقية واألفريقية 

 ات التعليمية بيتبا كابا، وزمالة الس األمريكي للجمعي: اليت فازت ا
وزمالة أليس مارى ) ١٥٠ - ١٩٤٩(واملنحة الدراسية ملنظمة زمالة املرأة ) ١٩٥٠(

) ٥٣ - ٥٢( مالطي - ا -ومارجريت ) ١٩٥٢ - ٥١( رادكليف -لونج فيلو 
واجلمعية الفلسفية ) ٥٤ - ٥٣(ومؤسسة روكفلر ) ٩٥٣(!ومؤسسة أنطوين إيدن 

 وزمالة جملس البحوث والعلوم ،لسروكيومنحة هيئة األحباث ا) ١٩٦٠(األمريكية 
 ،واملنحة الصيفية هليئة البحوث العامة جلامعة مريالند) ١٩٦٤ - ٦٢(االجتماعية 

 ).١٩٧٢ - ٧٠(وزمالة مؤسسة البحوث امللكية 
باحثة يف مركز الشرق األوسط جبامعـة هارفارد : ومن الوظائف اليت شغلتها

) ١٩٦٢فصول الصيف (امعة هارفارد  جب-وأستاذة مساعدة زائرة ) ٥٧ - ١٩٥٤(
وأستاذة جبامعة سين ) ١٩٦٩ - ٥٧(وأستاذة مساعدة منتظمة جبامعة مريالند 

 ).١٩٦٩(بتجهامتون 
دار نشر كمربيدج ( يف مصر يالسياسة الزراعية على عهد حممد عل: آثارها
ترمجة الدكتور (واالقتصاد واإلدارة يف مصر يف مستهل القرن التاسع عشر ) ١٩٦٩

ودار الوثائق يف ) ١٩٦٧ القاهرة -أمحد عبد الرحيم مصطفى، ومصطفى احلسيين 
ليدن (قصر عابدين يف القاهرة كمصدر دراسة ملصر احلديثة يف القرن التاسع عشر 

١٩٧٠.( 
دائرة املعارف (الضريبة يف أثناء احلكم العثماين مبصر : ومن املقاالت ونقد الكتب

دائرة املعارف الربيطانية، الطبعة اخلامسة ( باشا يمد علوحم) اإلسالمية، الد الثاين
القرن التاسع : م ماك أوين.ج. كتاب ب-ومؤسس مصر احلديثة ) ١٩٧٤عشرة، 

w احلديدية يف كوموضوع السك) ١٩٦٨دار نشر جامعة أكسفورد (عشر بأفريقيا 
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 حرف الراء٦٣٤ 

، ١٥صحيفة الشرق األوسط،  (١٩٥٢ - ١٩٥١األزمة العثمانية املصرية لعام 
وغرب اهلندوس، تأليف ) ١٩٧٦، ٣٠(واليهود األمريكيون ودولة إسرائيل ) ١٩٦١

ودولة املهدى يف السودان ) ١٩٥٩(وأثيوبيا وهرر لكلني ) ١٩٥٨(وليام دوجالس 
) ١٩٥٩، ١٣صحيفة الشرق األوسط ( هولت -م . تأليف ب١٩٨٩ - ١٨٨١ -

ومشايل ) ١٩٦١، ١٥(واألصول الفكرية للقومية املصرية تأليف مجال حممد أمحد 
والسودان يف ) ١٩٦١صحيفة التاريخ األمريكي (أفريقيا، تأليف لورنا هاهن 

) ١٩٦٢صحيفة التاريخ املعاصر (العالقات اإلجنليزية املصرية، تأليف فابومني 
ومصر العثمانية، ) ١٩٦٤(صربي كاون . ومعضالت االستقالل األفريقي تأليف ل

والسفري ) ١٩٦٤، ١٨ األوسط، الد صحيفة الشرق( شو -تأليف ستاتوردج 
ونقابات التجار املصريني يف العصور احلديثة، ) ١٩٦٥(العظيم، تأليف ليوبرين 

 - ١٨٠٠وتاريخ ملكية األرض يف مصر احلديثة ) ١٩٦٥، ١٩(تأليف جابرييل باير 
 وتاريخ اجلزائر املعاصرة تأليف شارل أندره جوليان ،، تأليف جابرييل باير١٩٥٠

 - ١٨٠٠ للشرق األوسط يوالتاريخ االقتصاد) ١٩٦٦ العلوم السياسية فصول(
واإلسالم ) ١٩٦٧، ٣صحيفة الشرق األوسط، ( تأليف شارل عيساوى ١٩١٤

، ٩جملة اجلمعية الشرقية األمريكية (وأوربا واإلمرباطورية تأليف دانيل نورمان 
 ١٩٤٤ - ١٩١٢ أصول وضة القومية املغربية -وإعادة مولد األمة ) ١٩٧٠

واليهود يف القرن التاسع ) ١٩٧١فصول العلوم السياسية، (تأليف جون هولستد 
، ٢الصحيفة الدولية لدراسات الشرق األوسط، (الندو . عشر مبصر تأليف يعقوب م

الصحيفة (، تأليف هنري دودويل يومؤسس دولة مصر احلديثة، حممد عل) ١٩٧١
واإلسالم يف مصر اليوم، ) ١٩٧٢، ١الث، الدولية لدراسة الشرق األوسط الد الث

واملفكرون العرب والغرب، ) ١٩٧٢فصول العلوم السياسية، (تأليف مورو برجر 
 اإلمرباطورية - وما بني القدمي واجلديد ، تأليف هشام شرايب١٩١٤ - ١٨٧٥

 شو - تأليف ستاتفوردج ١٨٠٧ - ١٧٨٩العثمانية، يف ظل السلطان سليم الثالث 
الدراسات االجتماعية (لربيطانيون يف مصر، تأليف بيتر مانسفيلد وا) ١٩٧٣، ٢(

، ٧٨الة التارخيية األمريكية، (االستعمار والثورة تأليف جاك بريك : ومصر) ١٩٧٤
نشرة (كوك .أ. تأليف و١٩٣٠وتاريخ اإلمرباطورية العثمانية حىت ) ١٩٧٣، ٤رقم  w
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 ٦٣٥ حرف الراء

 االجتماعي واملشاركة والتغيري) ١٩٧٧، ١، ١١احتاد دراسات الشرق األوسط 
، ٣، ٩٢فصول العلوم السياسية، الد (السياسية يف تركيا تأليف أرجون أوزبيدون 

نشرة احتاد دراسات (شعبان . أ.والتاريخ اإلسالمي، تفسري جديد تأليف م) ١٩٧٠
 ).الشرق األوسط

 :املناهج اليت قامت بتدريسها
يخ اإلسالمي واحلضارة من والتار) ١٤٥٣حىت (التاريخ اإلسالمي واحلضارة 

والالسامية .  حىت اليوم، تاريخ العرب، وتاريخ الفرس، وتاريخ اليهود١٥٠٠
احلديثة، ومصر يف القرن التاسع عشر والقرن العشرين، وتركيا تدخل العامل احلديث، 

، وأسس دولة إسرائيل، وإسرائيل وجرياا، وانشقاق ١٩٢٢وتاريخ فلسطني حىت 
ثورة يف القرن العشرين، وإيران تدخل العامل احلديث، والسيطرة الشرق األوسط وال

اخلارجية للعرب، والبترول والسياسات يف الشرق األوسط، والقومية يف الشرق 
األوسط، واملرأة يف الشرق األوسط احلديث، ومدن الشرق األوسط، وتاريخ مصر، 

كتابة تاريخ الشرق وتاريخ املماليك، وسرية الكتابة يف الشرق األوسط احلديث، و
األوسط واإلمرباطورية العثمانية، واملرأة والتغيري االجتماعي يف الشرق األوسط، 

 .وكتابة التاريخ األوريب
 Cte Reviezky. K) ١٧٩٣-١٧٣٧(ريفيتسكى، الكونت كاروى 

 وأرسله إمرباطور النمسا سفرياً له يف ،خترج يف مدرسة اللغات الشرقية يف فيينا
يف لندن حيث توثقت عرى الصداقة بينه وبني السري وليم جونز فرسوفيا، مث 

املستشرق اإلجنليزي الكبري، فترجم إىل الالتينية أناشيد الشاعر الفارسي حافظ 
) ١٧٧٤(، فكانت ترمجته أساساً لترمجة ريتشاردسون اإلجنليزية )١٧٧١(الشريازي 

 .)١٧٨٢(ولترمجة فريديل األملانية 
 - .Ricard، Rريكار، ر 

من أساتذة معهد الدراسات العليا بالرباط، وقد وقف نشاطه على دراسة املغرب 
 .وأثر العرب يف إسبانيا والربتغال

، ٣٢الة األسبانية (وثيقة غري منشورة عن أسرى األسبان يف املغرب : آثاره
عن  ، ونبذ)١٩٣٢هسبرييس (، وأفريقيا السوداء يف صحيفة مكسيسكو )١٩٣٠ w
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 حرف الراء٦٣٦ 

فاس  ، ورحلتا كوتريرا إىل)١٩٣٣، ١٧هسبرييس (تغالية املغربية املصنفات الرب
، وسلسلة دراسات عن عالقة أوربا والسيما الربتغال )١٩٣٤، ١٩هسبرييس (

، ومباحث عن عالقات جزر الكناريا )٣٥-١٩٣٤نشرة اآلثار (بشمايل أفريقيا 
حوليات (، واالحتالل اجلزئي يف مشايل أفريقيا )١٩٣٥، ٢١هسبرييس (بالرببر 

، واملنشآت )١٩٣٦هسبرييس (، والطب واألطباء )١٩٣٦، ٨التاريخ االجتماعي 
الة (األوربية يف مشايل أفريقيا من القرن اخلامس عشر إىل القرن الثامن عشر 

-٤٧-٤٦-١٩٣٧هسبرييس، (، وجزيرة األندلس وأفريقيا )١٩٣٦، ٧٩األفريقية 
الرباط ( تأليف دي جوي ١٥٢١ىل  إ١٤٩٥، والربتغاليون يف املغرب من )٥٣-٤٩

، ونشرة )١٩٣٩، ٤١الة األسبانية (، ودراسة احلركة األفريقية يف أسبانيا )١٩٣٧
، ونصوص )٤٤ -٤٣ - ٤٢ - ١٩٤١هسبرييس (املصنفات األسبانية واألفريقية 

، وتاريخ املصنفات األسبانية )١٩٤٥، ٨٩الة األفريقية (أسبانية عن الرببر 
نشرة (، ولدراسة املكسيكية باألسبانية والربتغالية )١٩٤٦هسبرييس  (والربتغالية

، ونبذة عن هجرة يهود املغرب إىل أمريكا الالتينية )١٩٤٦، ٦الدراسات العربية 
، ٥١الة األسبانية (، ومغاربة ونصارى يف الربازيل )١٩٤٨، ٨٨الة األفريقية (

جملة (، وأسقف لشبونة )١٩٥٠ منوعات وليم مارس،(، وليون األفريقي )١٩٤٩
، ٥٣الة األسبانية (، وأمساء املالبس األسبانية املغربية )١٩٥١العصر الوسيط 

 ٦١ و١٩٥٢، ٤٦النشرة األسبانية (، وأعياد املغاربة والنصارى يف أسبانيا )١٩٥١
، ٨جملة العصر الوسيط، (، واألقلية الدينية بأسبانيا يف العصر الوسيط )١٩٥٩
، )١٩٦١، ٢٦ و١٩٥٥، ٢٠األندلس (ونشر ذيالً لكراسة كراشة ، )١٩٥٢

، )١٩٥٥كدامربه، ( صفحة ٥٠٠ودراسات عن تاريخ الربتغاليني يف املغرب يف 
هسبرييس (، وإثنازيو لوبس )١٩٤٢، ٢٩هسبرييس (دافيد لوبس : وترجم لوفيات

 -، وليفي )١٩٥٣، ٤٠هسبرييس (، وخوسه ماريا كايروس فيلوزو )١٩٤٤، ٣١
  .)١٩٥٦، ١، ٢٦حوليات جامعة باريس (روفنسال ب

، وخراب االستسقا )١٩٥٣، ٤٠(كتابة عربية يف أزمور : وله يف هسبرييس
: ، ومبعاونة الفريون)١٩٥٧، ٥(ويوفيالتوس ومشايل أفريقيا ) ١٩٥٦ -٤٨(

wمهندسو املواقع الربتغالية يف املغرب على عهد عمانوئيل األول، وجان الثالث 
w
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 ٦٣٧ حرف الراء

: ، وله يف هسبرييس)١٩٥٧مارسه . املنوعات املهداة إىل ج (١٥٥٧-١٤٩٥
، ومشروع إعادة تطوان إىل الربتغاليني )١٩٥٧، ٤٤ (١٦١٨أسبانيا األفريقية عام 

، )١٩٥٦، ٤٨ (١٣٤٠، وعالقة الربتغال مبوقعة ساال )١٩٥٧، ٤٤ (١٥٠٢عام 
األندلس (املنار ، و)١٩٥٦، ١٠٠الة األفريقية (وأسبانيا وصناعة الطربوش املغريب 

، ومبعاونة )١٩٦٣، ٢٨األندلس، (وأنطوين شرييل ووصف الرببر ) ١٩٦٠، ٢٥
: ، وله)١٩٦٥، ١٦مركز الدراسات التارخيية الربتغالية (وثائق عن املغرب : فارغا

وعن أشراف ) ١٩٦٢(اإلقبال على الشرق يف أدب الغرب يف العصر الوسيط 
  .)١٩٦٤، ٢٩األندلس (املغرب 
  .Ricard، P )١٩٥٢-١٨٧٤. (بريكار، 

قصد املغرب على عهد ليويت، ووقف حياته على إحياء فنونه اجلميلة، وقد عني 
 ).١٩٢٤( رئيسا لقسم الفنون الوطنية فيه

 -١٩٢١(الفنون الشعبية يف املغرب : معظمها يف جملة هسبرييس ومنها: آثاره 
، )١٩٢٣(تنمال وجامع ). ١٩٢١(، وآنية للرببر مزدانة برسوم أشخاص )٢٣

، ونسيج للرببر يف )١٩٢٤(، واحلرف اليدوية يف فاس )١٩٢٣(وسجاد الربـاط 
 ).١٩٣٣(، و جتليد مغريب )١٩٢٦(األطلس األوسط 
، واكتشاف مناذج من )١٩٢٣( األبواب القدمية للمنازل املغربية: ومبعاونة غريه
 ).١٩٣١(اخلزف املغريب

، مث )١٩٢٨، ٢ذكرى ماسه، جـ(ائر تقنية وطقوس صناعة الصوف يف اجلز: وله
، والتجديد )١٩٢٤(لفهم الفن اإلسالمي يف مشايل أفريقيا واألندلس : كتاب بعنوان
، وإحياء )١٩٣٠ -١٩٢٣( ، والعمارة املغربية)١٩٢٨( باإليطالية -يف الفن املغريب
الفن (، ومسانة السلطان سيدي حممد بن عبد اهللا )١٩٢٨، ٩ديدالو (الفن املغريب 

 .)١٩٥٠ هسبرييس(، وساللة من احلرفيني بين شريف يف فاس )١٩٣٦، ٣إلسالمي، ا
 ،Ryckmans) ١٨٨٧املولود عام (ريكمانس،األب 

ومدرسة الكتاب املقدس،  وإكلرييكية مالني، كاهن خترج يف جامعة لوفان،
واملدرسة الفرنسية لآلثار يف القدس، ومدرسة الدراسات العليا بالسوربون، وعمل يف 

w، وعني أستاذاً للكتابات املقدسة يف إكلرييكية )١٨- ١٩١٤(جليش البلجيكي ا
w
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 حرف الراء٦٣٨ 

مث ) ١٩٢٦(، ومعيداً لفقه اللغات املقدسة يف جامعة لوفان )٣٠- ١٩٢٠(مالني 
عن كتابات  ، وقام برحالت إىل اململكة العربية السعودية حبثاً)١٩٣٠(أستاذاً فيها 

 . كثريةجنويب اجلزيرة،وهو عضو يف جمامع ومجعيات
-١٩٢٠( مسرد للكتابات املقدسة يف الدات اخلامس والسادس والسابع: آثاره
 :وله ،)٣٩،١٩٢٦ موزيون (١٤مزولة عربية من القرن : ومبعاونة مورو ،)١٩٥٠

ومدخل إىل ديانة  ،)٣٥-١٩٣٤(أمساء األعالم املقدسة يف اجلنوب يف ثالثة جملدات 
وشعائر ، )١٩٣٨(للغة األكادميية ، وقواعد ا)١٩٣٦ جامعة لوفان(العرب 
، واالستشراق يف )٥٥،١٩٤٢موزيون(ت أهل اجلاهلية يف اجلزيرة العربية واعتقادا
، وكتب )١٩٥٠(، وشعراء العرب قبل اإلسالم )١٩٤٧ الة البلجيكية(بلجيكا 
  ومتحف دمشقالربيطاين، والكتابة الصفوية ىف املتحف )٥١-١٩٥٠(مقدسة 

 ). ١٩٥١ لوفان(
، ورحلة )١٩٤٥(التنقيب يف حضرموت :  تقارير جممع الكتابات واآلدابوىف

، والكتابة واآلثار يف اجلزيرة العربية )١٩٤٨ (١٩٤٧أمحد فخري إىل اليمن سنة 
، وكتابات صابئية مكتشفة يف )٣٠،١٩٥٣سرييا،(،مث املنهج ىف الكتابات )١٩٥٢(

الدراسات السامية (، وفيلي )٣٢،١٩٥٧جملة الدراسات الشرقية (العربية السعودية 
، وتعليم )٧٩،١٩٦٦موزيون (١٩٣٥، واالستشراق ىف لوفان قبل عام )٦،١٩٦١

وبعض  ،)٣٥،١٩٦٧ جملة الدراسات اإلسالمية(الدراسات العربية يف جامعة لوفان 
، ولغة عرب اجلنوب والعربية )٨٠،١٩٦٧موزيون(اجلزيرة ) جنوب(سالالت عرب 

 .)١٩٦٨كاسكيل(
 .Reckendorf، H)١٩٢٤ – ١٨٦٣. (هـريكندورف، 

وتعلم يف دار املعلمني وكان أبوه مديرها، مث قصد برلني لدراسة . ولد يف هايدلربج
، وسرعان ما انصرف عنه إىل اللغات السامية واملصرية )١٨٨٢(الالهوت 

والسنسكريتية والصينية، مث آب إىل هايدلربج، وليبزيج ونال الدكتوراه على نولدكه، 
 يف فرايبورج حىت أحيل على - وكان من أعالم النحو فيها -أستاذاً للعربية وعني 

 .١٩٢٣التقاعد سنة 
w ].١٩٢٤ترمجته، بقلم ليتمان يف الدراسات السامية [
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 ٦٣٩ حرف الراء

، وكتاب العالقات )١٨٨٦ليبزيج (إعادة الترمجة السبعينية باحلبشية : آثاره
 ٨٣١للغة هلرمان باول، يف النحوية يف اللغة العربية، معتمداً على أصول تاريخ ا

 هايدلربج( صفحة ٥٦٧، والنحو العريب الوصفي يف )١٨٩٨ليدن (صفحة 
، وما زالت مرجعاً للنحو العريب وتارخيه؛ ألن ريكندورف صنفهما على )١٩٢١

 مذاهب قدماء النحاة وأمثاهلم وشواهدهم مستنداً مستبعداًاألسلوب العلمي احلديث 
، واجلناس يف اللغات )١٩٠٧ليبزيج (شواهده، وحممد إىل كتب اللغة يف أمثاله و

الدراسات الشرقية (قواعد اللغة العربية : ومن مباحثه). ١٩٠٩جييسن (السامية 
اللغات السامية : ، ويف الة الشرقية األملانية)١٩٠٩، ودي فوجييه ١٩٠٦لنولدكه 

 ٢السامية الدراسات (األعشى : ، ويف غريها)١٩١٨(، وعبيد بن األبرص )١٩١١(
الة (، وديوان القطامي )١٧١، ٢٦اآلداب الشرقية (وديوان ذي الرمة ) ٢٢٤

 .)٩٧، ١٧اآلشورية 
  .Relandus, Hardyan) ١٧١٨املتوىف (ريالند، هارديان 

 .أستاذاللغات الشرقية جبامعة أوترشت اهلولندية
 .الديانة احملمدية، يف جزأين: آثاره

 Relandus Adr )١٧١٨ – ١٦٧٦(ريالندوس، أدر 
خترج يف جامعة أوترخت، وختصص يف الدين اإلسالمي وفقه اللغة تفسرياً له، 

 .وباجلغرافيا واآلثار، وعني أستاذاً للعربية فيها
تصويب فكرة : العقيدة اإلسالمية، واآلخر: اإلسالم يف جملدين، األول: آثاره

، مث ترجم ١٧١٧انية الث ، والطبعة١٧٠٥أوترخت (األوربيني اخلاطئة عن اإلسالم 
وتعليم املتعلم للزرنوجي، ويف مقدمته فهرس جلميع النصوص ) إىل عدة لغات أوربية

، وكتاب يف اجلهاد )٩ - ١٧٠٧أوترخت (العربية املطبوعة يف أوربا حىت أيامه 
، واجلغرافيا واآلثار يف فلسطني، وهو أول من بىن حبوثه على علم )١٧٠٨أوترخت (

 ).١٨ – ١٧١٤أوترخت (وال سيما عن فلسطني النقود والكتابات 
 .Ryllo، P.B) - ١٨٠٢١٨٤٨(ب ريللو ألا

) ١٨٤٦(وأنشأ إكلرييكية غزير ). ١٨٢٠(من أصل بولوين انضم إىل الرهبانية 
نده بروما، لربوجباوهى نواة جامعة القديس يوسف ببريوت، وتوىل رئاسة جامعة  w
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 حرف الراء٦٤٠ 

 . اخلرطومفشجع على تنظيم خمطوطاا الشرقية، وتويف يف
  - .Rymkiewicz، S. رميكييفتش، س

 .أستاذة مساعدة للتركية يف جامعة فرسوفيا
 .فوزويل وترمجات عن التركية: هاآثار

 .Renan،E) ١٨٢٩ – ١٨٢٣(رينان، أرنست 
رس اودخل املد، الفيلسوف، ولد يف مدينة ترجييه من أعمال بريتانيا بفرنسا

اللغات الشرقية حىت صار من ثقاا، مث أخذ الالهوتية حيث برز فيها، وتضلع من 
مبذهب حرية الفكر ورحل إىل املشرق ونزل بلبنان، مث صنف كتابه حياة يسوع يف 

نتخب عضوا يف امع ادير اآلباء اليسوعيني بغزير وعين بالعقائد اإلسالمية، وقد 
  ).١٨٧٨( الفرنسي ياللغو

: ية وسبعني كتاباً، علق عليها بقولهكتاب ابن رشد والرشديني، ذكر له مثان: آثاره
، وتاريخ اللغات )":٦٩ -١٨٥٢باريس (لوال ابن رشد،ما فهمت فلسفة أرسطو "

، )٦٢ -١٨٥٣(السامية تناول فيه عالقة النحو العريب مبنطق أرسطو يف جزأين 
، وترمجة نشيد األناشيد )١٨٥٩(وترمجة سفر أيوب  ،)١٨٥٧(وتاريخ األديان 

، وتاريخ )١٨٦٣(، وكتاب حياة يسوع )١٨٦٢(ىل زمالئي ، وكتاب إ)١٨٦٠(
، )١٨٦٦(، وكتاب تقدم اآلداب الشرقية )١٨٦(، وكتاب الرسل )١٨٦٤(فينيقيا 

 ).١٨٧٠(وكتاب القديس بولس 
يف املتحف الربيطاين . خمطوطات سريانية عن الفلسفة: وله يف الة اآلسيوية

، وثالث )١٨٥٩( عبادة التوحيد ، وطابع الشعوب السامية، وال سيما يف)١٨٥٢(
، )١٨٧٣( ، وكتابة نبطية جديدة)١٨٧٣(كتابات فينيقية مكتشفة يف أم العواميد 
 املركز -، ونصبان للكتابة يف أوديسة )١٨٨٢(ومفردات عربية يف اخلطوط اليونانية

 ). ١٨٨٣(السرياىن بني النهرين 
 Renaud، Dr.H.P.J) ١٩٤٥ -١٨٨١(الدكتور رينو 
 .أستاذ يف معهد الدراسات الغربية العليا يف الرباططبيب و

 ].٣٢،١٩٤٥ترمجته بقلم هنري ترياس يف هسبرييس [
، )٤٥-٣٩-١٩٢١هسبرييس (مباحث عن األوبئة يف املغرب : آثاره w
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 ٦٤١ حرف الراء

نشرة اجلمعية الفرنسية لتاريخ (واملخطوطات العربية املتعلقة بالطب يف مكتبة الرباط 
، ودراسة )١٩٢٥هسبرييس (جديدة عن الطاعون ، ووثيقة مغربية )١٩٢٣الطب 

، وجغرافية العرب )٦،١٩٢٧مؤمتر تاريخ الطب، (عن املستعيين بن بكالريش 
 ، والترتيب النبايت يف مصنفات طبيب مغريب)١٩٢٧نشرة التعليم العام (العلمية 

وأول إشارة إىل جوز اهلند يف العقاقري العربية  ).١٩٢٨منوعـات هنـري باسه (
هسبرييس ( ، وثالث دراسات عن تاريخ الطب العريب يف املغرب)١٩٢٨رييس هسب(

 ).١٩٣١نشرة اجلمعية الفرنسية لتاريخ الطب(، والعيد األلفي للرازي )٣١-١٩٣٠
فهرس املخطوطات يف املعهد العلمي بالرباط، تتمة لفهرس : ومبعاونة بالشري

كتابة العربية حبروف : ، ومبعاونة مييلي)١٢،١٩٣١هسبرييس ( بروفنسال -ليفي
 ).١٤،١٩٣٢أركيون (التينية 
 )١٩٣٢هسبرييس (تعليم العلوم التطبيقية ونشر املصنفات العلمية يف املغرب : وله

، وفهرس مزعوم ملكتبة اجلامع الكبري )١٦،١٩٣٣هسبرييس (وتقومي األدوية 
ماله ، وترمجة كتاب الطب العريب إلدوارد براون، مع حتقيقه وإك)١٩٣٤هسبرييس (
نشرة اجلمعية الفرنسية (، وهل عرف كبار أطباء العرب الزهري؟)١٩٣٣باريس (

، وكتابة أمساء العلوم يف العصر الوسيط وما سببته من أخطاء )١٩٣٤لتاريخ الطب 
كتاب حتفة األحباب يف ماهية : ، وشرح مبعاونته كولني)١٩٣٤املصدر السابق (

نبذة عن املؤقت : عاونة أيضاومب)١٩٣٤(النبات واألعشاب، وصاحبه جمهول 
 .)٢٥،١٩٣٨هسبرييس (املغـريب ابن مقـرئ البطويب 

 )١٩٣٥نشرة مجعية العلوم الطبية يف املغرب (مسامهة العرب يف علم النبات : وله
، وأمساء احليات يف ابن سينا )١٩٣٥هسبرييس (وجراح مسلم من مملكة غرناطة 

-٤٢-١٩٣٧هسبرييس ( املسلمني ، ونقد تارخيي للعلوم عند)١٩٣٧هسبرييس (
، )٢٧،١٩٣٧إيزيس (وتواريخ سرية الرياضي العريب املغريب ابن البنا  ،)٤٥-٤٤

، )٤١-١٩٣٩باريس (وفهرس خمطوطات اإلسكوريال، من مذكرات ديرنبورج 
، وابن بكالريش )١٩٤١ليزبوا (والنظافة املزعومة أليب الفاسي ومصدرها احلقيقي 

، )١٩٤٢إيزيس (  اإلسطرالب يف الغرب اإلسالمي، وصناعة)١٩٤١األندلس (
w، وطبيب من )١٩٤٣هسبرييس(واأللوهية وتاريخ مشايل أفريقيا يف زمن ابن خلدون 
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 حرف الراء٦٤٢ 

هسبرييس (، وكتابان مفقودان البن اخلطيب )١٩٤٦هسبرييس (مملكة غرناطة 
٣٣،١٩٤٨.( 

 .Reinaud،J.T) ١٨٦٧ -١٧٩٥(رينو، جوزيف توسن 
 باريس، وكان من تالميذ دي ساسي ومقتفي آثاره، ولد يف المبسك، وتويف يف

وقد عني أمينا يف املعهد العلمي، ا على املخطوطات الشرقية يف مكتبة باريس وعضو
ا هلا، فتخرج عليه كثريون، ا للعربية يف مدرسة اللغات الشرقية مث رئيسوأستاذً

 .وصنف تصانيف مازال العلماء يعولون عليها
ريخ لسلمان التاجر نشره الجنلس متنا وترمجة، وقدم له رينو يف سلسلة التوا: آثاره
، واآلثار العربية والفارسية والتركية يف ديوان الدوق )١٨١٥باريس ( صفحة ١٨٠

 ، وملخص ما)١٨٢٨باريس (دي بالكا، وهي أقدم التواريخ يف العاديات اإلسالمية 
وب الصليبية من تاريخ ، واحلر)١٨٢٩(كتبه مؤرخو العرب عن حروب الصليبيني 

ا من احتاف األخصا لشمس ، وترجم إىل اإلجنليزية قسم)١٨٣٢(الكامل البن األثري 
 مع نسبة إىل جالل الدين السيوطي الذي نشر له كادوز -ن السيوطي يالد

F.cadoz ا وترمجة مرسيليا - وكان من رجال القضاءنت١٨١٥ اجلامع الصغري م 
، ونشر ألول مرة )١٨٣٦(ا يف فتوح العرب يف فرنسا ، وصنف كتاب)١٨٣٦لندن (

ومبعاونة جوزيف ديرنبورج، ) ١٨٣٧(ديوان امرئ القيس : مبعاونة دي سالن
، وترمجة إىل الفرنسية ١٨٤٠(تقومي البلدان أليب الفداء : وكاترمري، ودي سالن

 .)٣٨ - ١٨٤٨مبعاونة جويار يف جزأين، 
ال من لغة مقامات احلريري اليت كان قد وترجم مبعاونة جوزيف ديرنبورج األمث

، ونشر )٥٣ - ١٨٤٧(نشرها دي ساسي بعد حتقيق وإضافات وحواش عليها 
جزءا من فتوح البلدان للبالذري، وهي نبذة عربية فارسية، متنا وترمجة فرنسية 

، ورحالت الرحالني من العرب والفرس إىل الشرق األقصى يف القرن )١٨٤٥ليدن (
 ).١٨٤٥باريس (جري، وكان قد أشرف عليها الجنلس الثالث اهل

، )١٨٤٥(تاريخ املدفعية، وفيه مقتبسات من حسن الرماح : ومن مصنفاته
 واملدخل إىل جغرافية الشرقيني، وهو تاريخ شامل يف علم اجلغرافيا لدى العرب 

w، عدا مقاالته الرصينة يف كربى جمالت االستشراق )١٨٤٩(، وأمور اهلند )١٨٤٨(
w
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 ٦٤٣ حرف الراء

 املخطوطات العربية، والعالقات التجارية بني الروم وبني الشرق، والفسيفساء عن
ونانية وفن احلرب عند الي، والنار ١٨٥٧عند العرب، واللغة العربية يف سوريا يف عام 

 .العرب
شرح مخسة أومسة لقدماء ملوك اإلسالم يف البنغال : ولرينو يف الة اآلسيوية

، )١٨٢٤(ن ي، وحياة صالح الد)١٨٢٣(صورة ، وأومسة اإلسالم امل)١٨٢٣(
وحروب الصليبني على عهد بيربس، نقال ) ١٨٢٦(وتاريخ احلملة الصليبية السادسة 

، ومعاهدة جتارة بني مجهورية البندقية وآخر سالطني )١٨٢٧(عن املؤرخني العرب 
بية وتقرير عن تاريخ الصلي) ١٨٢٩(املماليك، نقال عن اإليطالية مع عدة إيضاحات 

، وكتابة )١٨٣١(، والصحافة العربية والتركية املطبوعة يف مصر )١٨٣٠(ملشو 
، وفقرات من )١٨٣٤(، ومن أجل مؤرخي الصليبية )١٨٣٣(جنائزية بالعربية 

، وفقرات عربية وفارسية متعلقة )١٨٣٦(املؤرخني املسلمني عن غزو اإلسالم فرنسا 
الفرس إىل اهلند والصني ، وصالت رحالت العرب و)١٨٤٥ و ١٨٤٤(باهلند 

، ونار احلرب )١٨٤٨(، والفن العسكري لدى العرب يف العصر الوسيط )١٨٤٦(
، وكشاف املخطوطات )١٨٤٩(صل بارود املدافع عند العرب والفرس والصينيني أو

، وحال األدب لدى الشعوب املسيحية )١٨٥٥(الشرقية يف املكتبة اإلمرباطورية 
، ومعاجم اجلغرافيا )١٨٥٨(وصحافة بريوت العربية ، )١٨٥٧(العربية يف سوريا 

، وبداية دولة خراسان وايتها، نقال عن شهادات اليونان والالتني )١٨٦٠(العربية 
، والعالقات السياسية والتجارية بني اإلمرباطورية الرومانية وآسيا )١٩٦١(والعرب 

  الالتني العربونان واليالشرقية يف عصور املسيحية األوىل نقال عن شهادات 
)١٨٦٣.( 

  Renaudot، p.E )١٧٢٠ -١٦٤٨(األب رينودو 
العربية والسريانية والقبطية : ن منهاقراهب درس اللغات الشرقية يف باريس فأت

وانتخب عضواً يف امع اللغوي الفرنسي، ويف جممع الكتابات واآلداب، . واحلبشية
كبوسييه، وبواللو، وراسني، : باًوكانت له مناظرات مع أشهر أهل زمانه علماً وأد

  .وعصبة البورويال
wخص رينودو أكثر استشراقه بالدين، فصنف كتاباً بعنوان تواريخ الطقوس : آثاره
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 حرف الراء٦٤٤ 

 .املوارنة واليعاقبة والنساطرة واألقباط واألحباش: الشرقية ضمنه تواريخ البطاركة
دت احلروف يعلى أن مصنفاته ظلت خمطوطات أرجأ الوزير كولرب طبعها حىت أع

ورحلة السائح سليمان ) ١٧١٥باريس (فطبعت التواريخ . العربية ملطبعة امللكية
 ).١٧١٨باريس (بتذييل احلسن الصرايف متنا وترمجة 

 .Rehatseek, Ed)١٨٩١ – ١٨١٩(ريهاتسك، إدوارد 
ولد يف ار، وخترج يف بودابست، ورحل إىل أوربا وأمريكا، مث إىل اهلند 

وقد عني أستاذاً لالتينية والرياضيات بكلية .  استقر فيها حىت وفاتهحيث) ١٨٤٧(
ويلسن يف بومباي، وأشرف على امتحانات اللغتني العربية والفارسية يف جامعة 

اعتزاله الناس من بعد، ما ) ١٨٧١(بومباي طوال اثنيت عشرة سنة، واعتزل األستاذية 
 .خال اتمع اهلندي، وكان حيسن اثنيت عشر لغة

والروابط . وحياة يسوع يف نظر املسلمني. نبذة تارخيية عن اهلند الربتغالية: آثاره
خال  هذا.  عاما١١٥ًوبومباي من . بني اإلسالم واملسيحية، وبني املسيحية واملدنية

: كلكتا ريفيو، واآلثار اهلندية، والة اإلجنليزية الوطنية: دراسات نشرها يف جمالت
 جزء يف دين إهلي -منتخب التواريخ لبدواين :  عن الفارسيةومن ترمجاته. الرأي

 قصتان -وحمبوب القلوب لربخوردار ) ١٨٦٦بومباي (ألكرب السلطان املغويل 
وارستان ) ١٨٨٧بومباي (وتاريخ سوراط لرذجودجي أمرجي ) ١٨٧٠مباي وب(

سيوية جملة اجلمعية امللكية اآل(وكتاب ابن امللك والناسك ) ١٨٨٨بنارس (جلامي 
.  أجزاء٥ملريخواند، يف ى روضة الصفا يف حياة املصطف: ومبعاونة أربثونت) ١٨٩٠

ووضع فهرس املخطوطات العربية واهلندوستانية والفارسية والتركية يف مكتبة 
 ).١٨٧٣مباي وب(مباي وموالفريوز يف ب
  .Rehm,.Ars )١٨٠٨املتوىف عام . (األب ريهم، أ

، وملا عاد إىل وطنه تعلم من اللغات )١٧٧٧-١٧٧٠(أملاين عاش يف مصر 
 . والفارسية مث علمهما يف جامعة فولدا- العربية-الشرقية
كتاب يف االعتراف، وترمجة التينية إلجنيل مىت عن نسخة عربية من القرن : آثاره

الثامن، وله جمموعة خمطوطات شرقية حفظت يف فولدا، مث نقل معظمها إىل دير 
w  .البندكتني يف فولداسنت بونيفاس لآلباء 
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 ٦٤٥ حرف الراء

 Rien، Charles-ريو، تشارلز
خلفه إدوارد ) ١٩٠٢(وملا اعتزل التعليم . أستاذ العربية يف جامعة كمربيدج

 .بروان
وضع مبعاونة كورتون فهرس املخطوطات العربية يف املتحف الربيطاين، اجلزء : آثاره 

فهرس و) ١٨٩٤لندن (وصنف وحده ذيال له ) ٧١ - ١٨٤٦لندن (الثاين 
وفهرس املخطوطات الفارسية، يف ثالثة أجزاء ) ١٨٨٨لندن (املخطوطات التركية 

 .)١٨٩٥(وذيله ) ٨٣ - ١٨٧٩لندن (
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 حرف الزاي٦٤٨ 

 .Zaba، Aug )١٨٩١-١٨٠٠(زابا، أوجيست 
 .تعلم يف روسيا، وختصص يف الشئون الكردية

ومنتخب ) وهو أول معجم من نوعه نشره جوسيت(معجم فرنسي كردى : آثاره
، وغريف وأغانيه، )١٨٦١بطرسربج (من قصص وأدب قبائل كردستان بالفرنسية 

 ).مازال خمطوطاً(ة فرنسية ، وحماورات كردي)١٨٨١(بتعليق فرنسي 
 -Zajaczkowski, Wlodzimirez زاجاتكشوفسكى، فلودزميريس

خترج يف معهد فقه اللغات الشرقية جبامعة جاجيلونيا يف كراكوفيا، وعني رئيساً 
 .للدراسات التركية فيه

رسالة من السلطان سليمان إىل امللك سيجمند أوجيست مع ترمجة بولونية : آثاره
، وأناشيد شعبية من التتر وسكان القرم )١٩٦٣لة االستشراقية ا(١٥٣١عام 

حوليات معهد (، وحول تكملة املفردات العربية التركية على عهد املماليك )١٩٨٣(
، )١٩٤٧(، وأمثال وأقوال شعبية من القرم )١٩٤٠الدراسات الشرقية بنابويل 

 لغة التتر التوانيني، وبقايا )١٩٤٨احلولية االستشراقية (واملصنفات الشرقية 
، وأساطري )٤٩ -١٩٣٩الة االستشراقية (وكتاب أحالم من القرم  ،)١٩٤٨(

الة (الفارايب والبريوين : ى، وكبري علماء آسيا الوسط)١٩٥٠(وعادات القرم 
، )١٩٥٣( ، واخلزف الشرقي)١٩٥٢(، واألدب اإليراين )١٩٥٢االستشراقية 
 ).١٩٥٦(ى ماريان ليفيكي ، ويف ذكر)١٩٥٤(واللغة العربية 

 - املخطوطات التركية للمكتبة الوطنية-والفن التركي العريب على عهد املماليك
، ودراسات املستشرقيني البولونيني )١٩٦٥، ٢٠(، وابن سينا )١٩٥٦ (١٧٩ذيل 

، )١٩٥٧األحباث الشرقية السوفيتية  (١٩٦٥ -١٩٤٦التركية والعربية واإليرانية 
، ٢٣الة االستشراقية  (١٤٥١ خمطوط األستانة أياصوفيا -ومقدمة السمرقندي

، )١٩٥٩، ١األوراق الشرقية  (١٩٥٨ -١٩٥٣، واالستشراق البولوين )١٩٥٩
، وترمجة )١٩٦٠، ٣٤(، وذكريات عن زاخودير )١٩٥٩(ومكتبة القرم 

والكتابة العربية العثمانية يف بلغاريا ) ١٩٥٧) (١٩٤٨-١٨٨٩(تادوزكوفاليفكس 
الة (، واملوشح يف مصر على عهد السلطان قنصوه )١٩٦٣، ١٦كا فوستو(

w، والتعريف بتركيا يف القرم )١٩٦٧(، والزخمشري )١٩٦٤، ٢٧االستشراقية 
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 ٦٤٩ احلرف الزاي

 ).١٩٥٦السالف (، ويف سبيل دراسة علم األجناس لدى القوقاز )١٩٥٥(
 .Sachau، E)١٩٣٠ – ١٨٤٥(زاخاو 

وعلى فاليشر يف ليبزيج  )١٨٦٤(تعلم اللغات الشرقية على ديلمان يف كييل 
، حيث تقدم برسالته للدكتوراه، وعلمها كأستاذ فوق العادة يف )٦٧ - ١٨٦٥(

، وأوفدته احلكومة )٧٦-١٨٧٢(، وأستاذ كرسي يف برلني )١٨٦٩(فيينـا 
، وأسس معهد اللغات الشرقية يف برلني )٨٠ - ١٨٧٩(الربوسية إىل سوريا والعراق 

وقد اشتهر بسعة األفق ودقة العلم والنشاط اجلم، .  طويالً، وعلم فيه وقتاً)١٨٨٨(
فعد ممثل الدراسات الشرقية الرمسي يف أملانيا، كما بوأته مؤلفاته املرتبة األوىل بني 

 ).١٩١٥برلني (املستشرقني العامليني، فصنفوا كتاباً لتكرميه 
دكتوراه  وهي رسالته يف ال-املعرب من الكالم األعجمي للجواليقي : آثاره

، وسريانيات مل )١٨٦٩(، والشذرات السريانية لتيودوس )١٨٦٧ليبزيج -هاله(
، )١٨٧٠(تفسر بعد، وهو كتاب يتضمن الترمجات السريانية للتراث اليوناين 

كالمها يف جملة امع (وتاريخ خوارزم، مث األمراء األتراك فيما وراء النهر وتركستان 
الة الشرقية (خطوطات املعروفة عن كتاب سيبويه ، وامل)١٨٧٣ بفيينا اإلمرباطوري

كالمها (، والشطرنج، واحلساب عن ذروة الشمس يف نظر البريوين )١٨٦٤األملانية 
، وطلبت إليه جلنة الترمجات الشرقية بلندن )١٨٧٦يف جملة امع اإلمرباطوري بفيينا 

يب نشراً سليماً، وقد فنشر النص العر) ٢٢( ترمجة اآلثار الباقية للبريوين) ١٨٦٩(
، وبترمجة إجنليزية، مع ١٨٧٨، ومبقدمة أملانية ١٨٧٦ليبزيج (عاونه فيه فيستنفلد 

، )١٩٢٣، وترمجة فرنسية مع شروح ضافية، ليبزيج ١٨٧٩تعليقات وفهرس، لندن 
: وترمجة غاية االختصار يف فقه الشافعية لألصفهاين، ومبعاونة املؤرخ القانوين برونز

 .)١٨٨٠( سرياين روماين من القرن اخلامس متناً وترمجة كتاب قانون
، وخط نبطي من محري، مث خطوط )١٨٨٣(رحلة إىل سوريا وما بني النهرين : وله

، وطلبت اجلمعية )١٨٨٤كالمها يف الة الشرقية األملانية (سريانية من قريش 
، وكان مشغوالً عنه اإلجنليزية من دي سالن نشر حتقيق ما للهند من مقولة للبريوين

لندن (بغريه، فدفعه إىل زاخاو، فحققه على خمطوط جيد من مكتبة شارل شيفر 
w، وطبعة جديدة، لندن ١٨٨٨، وترمجته باإلجنليزية، يف جزأين، لندن ١٨٨٧
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 حرف الزاي٦٥٠ 

، فوقف الغرب على أكرب علماء العصور الوسطى؛ إذ عرفه بأنه أعظم عقلية )١٩١٠
جملة العلوم بربلني ( شعبية من ما بني النهرين أغان عربية: وله. عرفها التاريخ

، وقانون )١٨٩٣الة الشرقية األملانية (، وجغرافيا تارخيية لشمايل سوريا )١٨٨٩
 هلجات املوصل، وإحدى اإلباضية، يف زجنبار ومشايل أفريقيا، ىاإلرث يف اإلسالم لد

اريخ من زجنبار، ومال النصارى يف احلق الشخصي يف اإلسالم، وكتاب عريب يف الت
وعقائد اإلباضية، ووصف رحلته إىل دجلة والفرات، ومصادر تاريخ ابن سعد، 

مجيعها يف منشورات جممع برلني، (وعمر اخلليفة الثاين، وأبو بكر اخلليفة األول 
، والفقه اإلسالمي على )١٩٠٣ -١٩٠١-١٩٠٠ - ١٨٩٨- ١٨٩٥ - ١٨٩٤

، وكتاب العقيدة املنسوب )داً عنيفاً هرجوجته نق-فنقده سنوك (املذهب الشافعي 
ومجيعها يف سلسلة معهد اللغات (باض وأقدم التقاليد عند العرب إإىل عبد اهللا بن 

، وفهرس املخطوطات الفارسية والتركية )١٩٠٤-١٨٩٧الشرقية بربلني 
، )١٨٨٩أكسفورد (واهلندوستانية والبوشتوية يف املكتبة البودلية، وقد أمته ابنه 

خطوطات السريانية يف مكتبة برلني يف جملدين، وبعضها مما اقتناه يف رحلته وفهرس امل
 ).١٨٩٩برلني (إىل الشرق، وأهداه إىل املكتبة 

واشترك هو وهوروفيتش، وليبريت، وسترستني، وبروكلمان، ومايسنر، وميتفوخ، 
ليدن ( يف نشر كتاب الطبقات الكبري البن سعد يف تسعة جملدات -وشواللى 
وله الد األول، اجلزء الثالث، ) ١٩٢٨، ١٩٢١(، والد التاسع )٧ - ١٩٠٤

 ابن سعد، والد التاسع، اجلزء ىوفيه دراسات نفيسة عن احلديث التارخيي لد
 يلاألول ويشتمل على فهرس األشخاص الذين ترجم هلم بن سعد وضعه أمحد وا

، والقوايف، النيبب وأقوال واجلزء الثاين على فهارس أمساء البلدان والشعو) ١٩٢٠(
واجلزء الثالث على ذيل لألعالم ) ١٩٢٨(وسور القرآن اليت مجعها زاخاو نفسه 

وقد اعتمد فيستنفلد كتاب الطبقات ) طبع بعد وفاته(الذين ذكروا خارج الكتاب 
ونشر زاخاو ثالثة جملدات من الكتب السريانية . لوضع مصنفه يف جداول األنساب

 ١٩٠٦(، وأوراق الربدي اليت وجدت يف جزيرة الفيلة )١٤ - ١٩٠٧(يف القانون 
 ).١٩١١برلني (بناء على طلب متحف برلني نشراً فاخراً ) ٨ -

wهذا خال دراساته عن ) ١٩١٠الذكرى املئوية الماري (اإلسالم يف صقلية : وله
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 ٦٥١ احلرف الزاي

، واللغات اهلندية والفارسية والسريانية )٩٣ - ٩٢ - ١٨٨٧(فقه اللغات الشرقية 
اآلرامية اليت بلغت حنو مخسني دراسة عند نقد الكتب اليت نشرت يف أيامه وتربو و

 . حبثاً تناول فيها األعمال العلمية املتعلقة ببلدان املشرق١٢٩تضاف إىل . على ثالثني
 .Zakhoder, B )١٩٦٠ -١٨٩٨. (زاخودير، ب

ها، وقد خترج يف جامعة موسكو بلقب دكتور يف علم التاريخ، ومسي أستاذاً في
 .اشتهر بأحباثه التارخيية عن إيران

، وخراسان والدولة )١٩٤١(اإلمرباطور تيمور : يف التاريخ املاركسي: آثاره
اجلمعية (نبأ إسالمي عن السالفيني والروس : ، ويف غريها)١٩٤٥(السلجوقية 

وتاريخ  ،)١٩٤٤( ، وتاريخ القرون الوسطى يف الشرق)١٩٤٣اجلغرافية السوفيتية 
 واشترك هو وياكوبوفسكي يف وضع مباحث عن الروس ، يف العصر الوسيطفارس

وترمجة كراتشكوفسكي، . دراسة عن املرزوي: وله. باالستناد إىل املصادر العربية
، ومن تاريخ عالقات روسيا القدمية مبناطق )للطبعة الثانية من هذا الكتاب(بالفرنسية 

، وكلمة روسي يف أقدم )١٩٥٥فييتية األحباث الشرقية السو(الفولغا وحبر قزوين 
 ).١٩٥٦حوليات املعهد الشرقي (نص عريب 

 .Sarre, Fr) ١٩٤٥ – ١٨٦٥(زاره، فردريخ 
وقد اشترك يف معرض املتحف . متخصص يف الفن اإلسالمي، وال سيما اإليراىن

 ).١٩١٠(اإلسالمي يف ميونيخ 
 ].١٩٤٦ترمجته، بقلم هرسفيلد، يف الفن اإلسالمي، [

ثالثة جملدات فاخرة عن معرض املتحف اإلسالمي يف : نشر، مبعاون مارتن: آثاره
، والفن يف أمريكا ١٩١٤، ٥اإلسالم، (آثار سامراء : وله) ١٢ - ١٩١٠(ميونيخ 
، ١٩٣٠، وشيشرون ١٩٣٩ و١٩٢٩بانثيون (، واخلزف اإلسالمي )١٩٢٥

 يف دار اآلثار ، وحتف من الربونز للخليفة مروان الثاين)١٩٣٧والفنون اإلسالمية 
العيد األلفي للفردوسي (وجامع أردبيل ) ١٩٣٤الفن اإلسالمي (العربية بالقاهرة 

)١٩٤٤.( 
  - Zawadowski،J زافادوفسكي، يوري

، وابن سينا )١٩٥٧حلقة املستعربني يف طشقند (مصادر عن سرية ابن سينا : آثاره w
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 حرف الزاي٦٥٢ 

وأسئلة البريوين العشرة ، )١٩٥٣احملفوظات العلمية ملعهد شعوب آسيا (والبريوين 
، وأسئلة البريوين الثانية عن )١٩٥٧(عن كتاب السماء ألرسطو وأجوبة ابن سينا 

حلقة (، ومصادر لترمجة ابن سينا )١٩٥٨(كتاب الطبيعة ألرسطو وأجوبة ابن سينا 
، وأبو علي بن سينا، حماولة يف ترمجة سريته )١٩٥٨، ٢املستعربني يف طشقند 

)١٩٥٨(. 
 Zakoeev زاكوييف
األدب األجنيب (، ويف سبيل الواقعية )١٩٥٨(علم النفس عند ابن سينا : آثاره
١٩٥٩.( 

 .salemann، c )١٩١٦ – ١٨٤٩(زاملان، كارل 
 ).١٩١٦ترمجته، بقلم بارتولد، يف الرسائل (

والكتب الفارسية اليت اقتناها  املخطوطات: يف نشرة امع اإلمرباطوري: آثاره
كشف باملخطوطات الفارسية يف جمموعة بوجرانوف ، و)١٩٠٧(دسينكي 

، وخمطوطات اآلثار الباقية )١٩٠٨(، ومقتنيات املتحف اآلسيوى اجلديدة )١٩٠٧(
، وعاون فرون روزين يف تصنيف فهرس املخطوطات الفارسية )١٩١٢(للبريوين 

 ).١٨٨٨بطرسربج (والتركية والتترية والعربية يف جامعة بطرسربج 
 .Zaluzki، Ch) ١٩١٩ -١٨٣٤(زالوزكى، شارل 

 .دبلوماسي عمل يف خدمة النمسا
، وإىل )١٨٦٠(ترجم إىل العربية قصائد للشاعر البولوين كرازيكي : آثاره

 ).١٨٨٣(، وله دراسة عن اللغة الفارسية )١٨٦٠(البولونية أمثال لقمان 
 Zambaur، E. Von) ١٩٤٩املتوىف عام (زامبور، فون 

 .تاريخ اإلسالميمقدم يف اجليش عىن بال
كتاب األنساب والتأريخ للتاريخ اإلسالمي، وهو جمموعة غنية يف صحة : آثاره

السند ونتائج أحباث املستشرقني، والكتابات القدمية، والنقود املتعددة، منذ فجر 
، وقد أنفقت جامعة الدول العربية على ١٩٢٧هانوفر  (١٩٢٧اإلسالم حىت عام 

وله يف جملة ) حممد حسن، وطبع يف مطبعة جامعة القاهرةترمجته فنقله الدكتور زكي 
w ، ونقود اخللفاء )٢٩، ١٥، ١٩٠٥(النقود الشرقية : النميات دراسات عن
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 ٦٥٣ احلرف الزاي

 ).١٩٤٧(، واملغول )١٩٢٢(
 .Seybold، C.F)١٩٢١ – ١٨٥٩. (ف. زايبولد، ك

 جامعة توبنجني على سوسن، واستدعاه ملك الربازيل دون بدرو الثاين يفخترج 
 .مه اللغات الشرقية، وكان يتقن منها العربية والعربية والسريانية والفارسيةليعل

، والشماريخ )١٨٨٦ليدن (املىن يف الكىن البن األنباري مع مقدمة باألملانية : آثاره
، وعاون يف كتاب )١٨٩٤ليدن (يف علم التاريخ للسيوطي مع مقدمة باألملانية 

فاميار (املرصع البن األثري : ، وله)١٩٠٠ - ١٨٩٥(فهرست األغاين جلويدي 
برلني (، ومعجم التيين عريب عن خمطوط بلندن من القرن العاشر يف إسبانيا )١٨٩٦
، وكتاب النقط والدوائر من كتب الدروز الدينية مع رسالتني يف بدء اخللق )١٩٠٠

 .)١٩٠٢كرخامي (وكشف احلقائق حلمزة بن على متناً وترمجة أملانية 
سول والشمول نقالً عن ألف ليلة وليلة متناً وترمجة أملانية مبقدمة، يف ورواية ال

، وفهرس املخطوطات العربية يف مكتبة جامعة )١٩٠٢كرخامي، ليبزيج، (جزأين 
 ١٩١١غرناطة (، ونقط العروس البن حزم )١٩٠٧تونبجني (توبنجني، اجلزء األول 

ي ضيف برواية احلميدي يف ، مث نشره الدكتور شوق١٩٤٦وقد أعادت طبعه سيكو 
، واجلزء األول من تاريخ بطاركة اإلسكندرية البن املقفع )جملة كلية اآلداب بالقاهرة

: ومن مباحثه يف الة الشرقية األملانية). ١٩١٤توبنجني (وفاليشر وآثاره ) ١٩١٢(
، وإرشاد الفحول إىل )١٩١٠ و١٩٠٩(، واملفردات العربية )١٩٠٣(اإلدريسي 
 .)١٩١٨ و ١٩١٥(صول للنسفي علم األ

، )١٩١٨(، واء الدين زهري )١٩١٣(الكندي والبالذري والطربي : ويف اإلسالم
، واألصطخري )١٩١٩(التنبيه للمسعودي : ، ويف العامل الشرقي)١٩١٩(واألري 

، واحلولية العربية ١٩٠٩منوعات ديرنبورج (الكتابة العربية : ، ويف غريها)١٩٢١(
جملة الدراسات الشرقية (والفرائض ) ١٩١٠ذكرى املئوية ألمارى ال(اإليطالية 
، وحراس األراضي )١٩١٥تكرمي زاخاو (وكتب تفاسري القرآن ) ١٥ - ١٩١٤
 ).١٩١٨اجلمعية األملانية للدراسات الفلسطينية (املقدسة 

  - .Zammit، P.M .األب زميط،م
wحلب، مث مصر القدمية مالطي قضى حنو أربعني عاماً يف الشرق رئيساً على دير 
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 حرف الزاي٦٥٤ 

)١٦٩٠ -١٦٨٤.( 
 أو سري مشاهري القديسني الفرنسيسكانيني نقلها -تواريخ الفرنسيسكانيني : آثاره

  .بتصرف عن اإليطالية، ونبذة عن رحلة القديس فرنسيس إىل الشرق
 - .Sobernheim, M .زوبرنامي، م
املعهد (ريشم وضع القسم الثاين من جمموعة الكتابات العربية لفان ب: آثاره

، ونشر مبعاونة )١٩٢٢برلني (، وصنف كتاباً عن بعلبك )١٩٠٩الفرنسي بالقاهرة 
 القسم الثالث والرابع واخلامس من بدائع الزهور البن إياس: ىكاله، وحممد مصطف

الشيعة، الشيخ حمسن : ومن دراساته). ٣٥ - ٣٢ - ١٩٣١ استانبول -ليبزيج (
، )١٦ -١٩١٥اإلسالم (، والشيعة يف حلب )١٩٠٩منوعات ديرنبورج (احلليب 

 الة اآلشورية(، ومماليك مصر )١٩١٠الذكرى املئوية الماري (وابن شداد 
، والكتابات العربية والعربية يف )١٩١٢اإلسالم (، وكتابات قلعة دمشق )١٩١٢
، )١٨ - ١٩١٧الدراسات الشرقية هلوميل (، واملدينة )١٩١٥تكرمي زاخاو (حلب 

، والكتابات العربية يف )١٩٢١ هوبت -تكرمي هلمان ( العربية يف محص والكتابات
، وكتابات سالطني املماليك على اجلامع األموي بدمشق )١٩٢٦اإلسالم (حلب 

 ).١٩٤٤تكرمي أوبنامي (
  .Zotenberg، H )١٩١٤-١٨٣٤.(زوتنربج، هـ

  .مدير املخطوطات يف مكتبة باريس الوطنية
، وترجم خمتصر تاريخ الطربي )١٨٦٦باريس (دمنة حقق كتاب كليلة و: آثاره

، وأمت فهرس املخطوطات العربية )٧٤-١٨٦٧(للبلعاين من الفارسية يف أربعة أجزاء 
 إىل النص األصلي حلكاية عالء الدين ى، واهتد)٩٥-١٨٨٣( سالن ىيف املكتبة لد

 فنشرها متناً - ومل تعرف قبله إال ترمجتها إىل الفرنسية جلاالن -والقنديل املسحور
؛ كما نشر أخبار ملوك فارس أليب منصور ) ١٨٨٨(وترمجة مع حواش وتفاسري 

 ).١٩٠٠(الثعاليب متناً وترمجة مبقدمة علمية 
، وترمجة )١٨٦٩-١٨٦٨(كتابات فينيقية جديدة يف مصر : وله يف الة اآلسيوية

  ليلة وليلةوالنص العريب لبعض قصص ألف ) ١٨٧٩(عربية لرسالة أرمخيدس 
)١٨٨٧(.  w
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 ٦٥٥ احلرف الزاي

 .Zhukovsky،V.A )١٩١٨ – ١٨٥٨. (أ. زوكوفسكي، ف
 .]١٩١٨ترمجته، بقلم أولدنبورج، يف نشرة جممع العلوم [

، مث يف نشرة مدرسة الدراسات الشرقية )١٩١٦احلوليات الشرقية (البهائية : آثاره
 ).٣٢ – ١٩٣٠ و ٣٠ - ١٩٢٨(التصوف الفارسي : واألفريقية

 - Sontheimer، Jos. V ف. زونتامير، ج
الطب عند العرب فنقل من الفرنسية إىل األملانية ين طبيب برتبة عالية يف اجليش، ع

والكتاب اخلامس ) ٦٠-٤٢ -١٨٤٠شتوجتارت، فرايبورج (مفردات ابن البيطار 
، وقد أعيد طبعه يف ١٨٤٧(وابن جزلة ) ١٨٤٤فرايبورج (من القانون البن سينا 

 .)١٩٣١ليبزيج 
 - .Sontheimer، Jos. V نتامير، جوزيفزو

طبيب برتبة عالية يف اجليش، عىن بالطب عند العرب، فنقل من الفرنسية إىل 
، والكتاب )٦٠ -٤٢ - ١٨٤٠شتوجتارت، فرايبورج (األملانية مفردات ابن البيطار 

، وقد أعيد ١٨٤٧(، وابن جزلة )١٨٤٤فرايبورج (اخلامس من القانون البن سينا 
 ).١٩٣١ ليبزيج طبعه يف

 .Sundstrom, R) ١٩١٩-١٨٦٩(زوندستروم، ريتشارد 
ي كاهناً ودرس الالهوت يف أوبساله، ومس. ولد يف زاجنا من ضواحي أستوكلهم

الدين واحلضارة، فقصد أدنربه : ، وكان يرى لرجال الدين مهمة مزدوجة)١٨٩٣(
حيث ) ١٨٩٨(يطاليا، مث إىل احلبشة إ، وغادرها إىل )١٨٩٦(لدراسة الطب 

 ومزاولة الطب، ودراسة منطقة مملكة - تعاونه زوجه -انصرف إىل خدمة كنيسته 
احلبشة القدمية ولغتها أقرب اللهجات السامية احلديثة يف احلبشة إىل األدب القدمي، 

 نشرها إىل حتقيق األدب السامي ىفجمع الكثري من نصوصها نثراً وشعراً، وقد أد
  . حيياتهى شرن من أعمال إرترييا مرضاً أودوالشعر الشعيب، مث مرض يف

جمموعات أناشيد (أنشودة مملكة احلبشة متناً وترمجة أملانية مع شروح ضافية : آثاره
نشرها ليتمان بترمجة إجنليزية، يف اجلزء األول (، وأسطورة ملكة سبأ )مملكة احلبشة

تاريخ شعوب املنسا، و) ١٩٠٩(، وداء ودواء يف املنسا )١٩٠٤من املكتبة احلبشية 
w  .إخل.. وجمموعة أناشيد القبائل يف احلبشة، وقواعد لغة منطقة مملكة احلبشة
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 حرف الزاي٦٥٦ 

 .Zoetmulder, P.O)١٩٠٦املولود عام . (زويتملدر، أو
 ).١٩٣٥(الصوفية اإلسالمية يف سومطرة، وهي رسالة دكتوراه : آثاره
 .Zoega, G )١٨٠٩ – ١٧٥٥. (زوجيا، ج

يل اإلقامة، متضلع من اليونانية والالتينية، سكن روما وقد بدأ دامنركي املولد، إيطا
فيها االستشراق، فدرسه ووقف نفسه على تفهم تاريخ مصر وحضارا أيام أباطرة 

 .الرومان، واللغة القبطية فيها
، والنقود العربية ـ )٩٦ ـ ١٧٨٨روما (كتاب يف املسلسالت املصرية : آثاره

بعد اطالعه على جمموعة الفاتيكان ـ . ا ذه الدراساتوكان من األوائل الذين عنو
ا، فعدت أول حبث  وتعليقًة من جمموعة خمطوطات بورجيا متناً وترمجةونصوص قبطي

 ).١٨٠٩روما (علمي يف دراسات اللغة القبطية 
 - .Soeremsen, Th .زويرميسن، ت

 مع تعليقات نشر اإلهليات والسمعيات والتذييل لعضد الدين اإلجيي،: آثاره
 ).١٨٤٨ليبزيج (بالالتينية 

 .Zewemer, S) ١٩٢٥ -١٨٦٧(زومير، صمويل 
رئيس املبشرين يف الشرق األوسط، توىل حترير جملة العامل اإلسالمي اليت أنشأها 
مع ماكدونالد، وله مصنفات يف العالقات بني املسيحية وبني اإلسالم أفقدها بتعصبه 

، وبالد )١٩١٢(يسوع يف إحياء الغزايل : مية، منهاواعتسافه وتضليله قيمتها العل
، وداخل عامل )١٩٢١مصر (العرب منذ اإلسالم، والغرض والآللئ أو ترمجة الغزايل 

ومن دراساته يف جملة ). ١٩٠٦(املسلمون اليوم : ، ومبعاونة غريه)١٩١٩(اإلسالم 
ة اإلسالمية ، ومصنفات املكتب)١٣ -١٩١١(اإلسالم يف العامل : العامل اإلسالمي

، )١٩١٦(أمريكا ) جنوب(، واإلسالم يف )١٩١٥(، وترمجات القرآن )١٩١٢(
) ١٩٢١( مية النيبأ، و)١٩١٨(، وأوائل املسلمني يف الصني )١٩١٦(والقرينة 

 ، واإلسالم يف أفريقيا )١٩٢٥(، واإلسالم يف اهلند )١٩٢٢(واحلديث القدسي 
) ١٩٢٧(  وتنوع اإلسالم يف اهلند،)١٩٢٧(أوربا ) جنوب(، واإلسالم يف )١٩٢٥(

 ، وإكرام آدم واملالئكة )١٩٣٦(وسورة اإلخالص ) ١٩٣٦(وحياة حممد النداري 
، واإلسالم )١٩٣٦(، واإلسالم يف الصحراء العربية )١٩٣٨(، واإلسالم )١٩٣٧( w
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 ٦٥٧ احلرف الزاي

، مث إرث النيب )١٩٤٩(، وفرنسيس األسيزي واإلسالم )١٩٤٥(يف مدغشقر 
 .)١٩٤٨ذكرى جولد زيهر (

 .Czegledy، K) ١٩١٤املولود (زجيليدي، كاروى 
خترج يف جامعيت ليدن وبلفاست، وعني أستاذاً حماضراً للعربية وفقه اللغات 

، اشترك يف )١٩٦٠(، وأستاذ كرسي )٤٨-١٩٤٢(السامية يف جامعة بودابشت 
 . أعمال فقهاء اللغة بأحباثه يف املصادر العربية للتاريخ اري القدمي

، واألمساء التركية )١٩٤٣بودابشت (مباحث يف تاريخ قدماء اريني : آثاره
، وأهم مشاكل تاريخ ار يف القرن التاسع )١٩٤٤(البلغارية عند ابن فضالن 

، ورسالة عن أسفار )١٩٤٩(، وتفرق الشعوب واللغات التركية )١٩٤٥(امليالدي 
كتاب صورة ، ودراسة عن )١٩٥١-١٩٥٠، ١األعمال الشرقية (ابن فضالن 

األعمال الشرقية (، وترمجة األب كموشكو )١٩٥١(األرض البن موسى اخلوارزمي 
، وكارل )١٩٥٥، ٤(واملراجع السريانية اإلسالمية يف آثار كموشكو  ،)١٩٥، ٤(

، وترمجة فصول ابن رسته، وابن فضالن، )١٩٥٧، ٧ (١٩٥٦-١٨٦٨بروكلمان 
، وأسطورة اإلسكندر األكرب )١٩٥٨(والبلخي، واملسعودي املتعلقة بتاريخ ار 

، ١٩٦٠، ١١(، وإضافات إىل نقد مراجع تاريخ اخلزر القدمي )١٩٥٨(بالسريانية 
 .)١٩٦١، ١٣(، واألستاذ فيكيت )١٩٦١، ١٣و

 - .Sibberberg, B .زيلرببرج، ب
، )١٨٩٥فرانكفورت (نشر كتاب احلساب البن املاجد متناً وترمجة أملانية : آثاره
 ).١١ – ١٩١٠الة اآلشورية (لنبات للدينورى وكتاب ا

 - .Zimnicki, W .زمينيكي، ف
 .أستاذ التركية والدبلوماسية

 ).٣٢ -١٩٣١احلولية االستشراقية (مقصود بن سالمة سلطان القرم : آثاره
  .Zumoffen, P.G )١٩٢٨-١٨٤٨(األب زميوفني 

ا يف التدريس ثني عاًم، وقضى ثال)١٨٧١(من أصل سويسري، انضم إىل الرهبانية 
واالتصال بالعلماء الفرنسيني واألملان، وإبالغهم عن اكتشافاته، فأطلقوا امسه على 

w  .الكثري منها فعرفت به، وقد تويف يف بريوت
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 حرف الزاي٦٥٨ 

ملطبعة (دراسة عن اكتشاف اإلنسان الرابع يف مغارة أنطلياس : آثاره
اسات اإلنسان جملة در(، والعصر احلجري يف فينيقيا )١٨٩٣الكاثوليكية 

، )١٨٩٩نشرة اجلمعية اجلغرافية ( ، وأجواء فلسطني وسوريا)٨،١٨٩٧الطبيعي،
املطبعة (يف جزأين ) لوحات(وفينيقيا قبل الفينيقيني، العصر احلجري، نصوصاً و

، والعصر )١٩٠٠املطبعة الكاثوليكية (، وجيولوجية لبنان )١٩٠٠الكاثوليكية 
، وأقرب )٣،١٩٠٨جملة علم األجناس،(منفصالً لوحاً ١٧احلجري يف فينيقيا، مع 

، وجيولوجية لبنان، )١٩١٠، ٩املصدر السابق، (عهد إىل العصر احلجري يف فينيقيا 
 .)١٩٢٦باريس (يف جزأين برسم، وخريطة 
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 حرف السني٦٦٠ 

 Sabloukov) ١٨٨٠ – ١٨٠٤(سابلوكوف 
حيث درس العربية، ويف ) ٣٠ - ١٨٢٦(خترج يف كلية أصول الدين يف موسكو 

املدرسة الدينية بساراتوف فتعلم العربية والتترية، وعني أستاذاً للغات ومنها اليونانية 
عهد الرهبان بقازان ، مث م)١٨٤٩(والعربية والتركية يف جامعة قازان والعربية فيها 

 .، مث استقال منه لينصرف إىل الدراسات العربية طوال مثان عشرة سنة)١٨٦٢(
، مث تكرر ١٨٧٨( وهي أول ترمجة علمية إىل الروسية -ترمجة القرآن: آثاره

، ومعلومات عن القرآن لكتاب قوانني تعليم )٩٨ -١٨٧٩(طبعها ولترمجة القرآن 
 ).١٨٩٦(، وجمموعة مقاالت عن اآلثار والنقود )١٨٨٤(اإلسالم، وفيه جدل وحشو 

 .Saavedra, Ed) ١٩١٢ – ١٨٢٩(سابيدرا، إدواردو 
ولد يف طرغونة، وخترج بالعربية من جامعة مدريد، وعني أستاذاً هلا فيها 

، وشهادة اهلندسة املعمارية )١٨٥١، مث نال شهادة اهلندسة منها، )١٨٤٧(
غرافية يف مدريد، وعضواً يف امع اللغوي ، وانتخب رئيساً للجمعية اجل)١٨٧٠(

 .، ويف جممع العلوم بلشبونة)١٨٧٢(األسباين 
مذكرات (نشر الكتاب الشقويب البن جابر حبروف التينية وتعليق على : آثاره

تاريخ فتح األندلس البن : ومبعاونة جاينجوس) ١٨٦٣التاريخ األسباين، مدريد 
جملة امع األسباين ( أدب املستعربني :، ونشر وحده)١٨٦٨مدريد (القوطية 
وجزءاً من نـزهة املشتاق لإلدريسي مصححاً ومعدالً ملا مل ينشره منها ) ١٨٧٨

، وقناة السويس، وغزو العرب إسبانيا )٨٩ - ١٨٨١مدريد (دوزي، ودي خويه 
مدريد (، ودراسة عن باليو )١٩٠٤مدريد (، والسيدة املستعربة )١٨٩٢مدريد (

، وكتابة عربية يف )١٩٠٩منوعات ديرنبورج (عة قلعة النصر ، ووق)١٩٠٦
، وتاريخ عبد الرمحن األول )١٩١٠، ٥٦نشرة جممع التاريخ (كاتدارئية إشبيلية 

 .)١٩١٦براغ (، واملرابطون )١٩١٠، ٢٣جملة املكتبات واملتاحف مبدريد (
 .Sarton، G) ١٩٥٦ – ١٨٨٤(سارتون، جورج 

لجيكا، وحصل على الدكتوراه يف العلوم الطبيعية ولد يف بلدة جان من أعمال ب
) مي(رحل بزوجته وابنته ) ١٩١٤(، فلما اندلعت نريان احلرب )١٩١١(والرياضية 

wإىل إجنلترا موطن زوجته، مث حتول عنها يف الواليات املتحدة، وجتنس جبنسيتها، فعني 
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 ٦٦١ حرف السني

 - ١٩١٧(فارد ، مث يف جامعة هار)١٩١٦(حماضراً يف تاريخ العلم جبامعة واشنطن 
، وكان ملؤسسة كارنيجي الفضل األكرب عليه بتوفري ما حيتاج إليه لوقف )١٩٤٩

نشاطه على العلم والتأليف فيه، وإلقاء احملاضرات عنه يف اجلامعات األمريكية 
 .روبيةوواأل

، )٣٢ -١٩٣١(وقد أكب على دراسة اللغة العربية يف اجلامعة األمريكية ببريوت 
كلية املقاصد اإلسالمية ببريوت حماضرات ممتعة لتبيان فضل العرب وألقى فيها وىف 

العربية  على التفكري اإلنساين، كما زار سوريا ومصر ومشايل أفريقيا متعمقاً يف دراسة
، واعتزل التدريس )١٩٤٩(واإلسالم، مث أهدى مكتبة إىل جامعة هارفارد 

ملانية، وجييد اليونانية والالتينية ، وكان متمكناً من اإلجنليزية والفرنسية واأل)١٩٥١(
 .واإلسبانية واإليطالية والعربية، ويلم بالسنسكريتية والصينية واليابانية

وقد منح ست شهادات دكتوراه فخرية، وانتخب عضواً يف عشرة جمامع علمية 
  .دولية، وىف عديد من اجلمعيات العاملية للعلم والتاريخ والفلسفة

، وظل أمداً طويالً رئيساً لالحتاد )١٩٤٧(ات بامسه  له جمموعات دراسيوأهد
الدويل التاريخ العلوم يف باريس قبل أن يصبح رئيساً فخرياً له، وجلمعية تاريخ العلوم 

 .)١٩٥٥(األمريكية، كما عني عضواً مراسالً للمجمع العلمي العريب بدمشق 
، وأنشأ )١٩٥٥ (٤٦ -) ١٩١٣(أشرف مع ماكدونالد على جملة إيزيس : آثاره

، وأصدر منها ثالثة وأربعني جملداً، مث ختلى )١٩٥٤ (١١-) ١٩٣٦(جملة أوزيريس 
عن اإلشراف عليهما لغريه من العلماء، وخلف أكثر من مخسمائة حبث عدا ما كان 

املدخل إىل : وخري تصانيفه وأمشلها. ينشره يف االت من تعريف بالكتب ونقد هلا
اجلزء األول من هومريوس إىل عمر :  يف مخسة جملداتتاريخ العلم من ثالثة أجزاء

ومع . اخليام، والثاين من الربان بن عزرا إىل روجر بيكون، والثالث القرن الرابع عشر
أن الكتاب جمموع جهود لنفر من العلماء املساعدين فإن منهج تأليفه واجتاهه 

نشرته مؤسسة . (موتنسيقه تعود إليه وحده، وقد أنصف فيه الشرق والعرب واإلسال
، وأسهمت اإلدارة الثقافية يف ١٩٤٧ - ١٩٣١ - ١٩٢٧كارنيجي، واشنطن 

 .)١٩٥٧جامعة الدول العربية يف نقله، فصدر عن مؤسسة فرانكلني يف القاهرة، 
كامربدج (، ودراسة تاريخ العلوم )١٩٣١نيويورك (وتاريخ العلم وعصر النهضة  w
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 حرف السني٦٦٢ 

، )١٩٤٨(، وحياة العلم )١٩٣٦دج كامرب(، ودراسة تاريخ الرياضيات )١٩٣٦
ألقاها يف مكتبة الكونغرس (وحماضرة حول الثقافة الغربية يف رعاية الشرق األوسط 

، وقد نقلها إىل العربية الدكتور عمر فروخ، يف حنو مثانني صفحة، ووطأ هلا ١٩٥٠
 .)١٩٥٢تعريف باحملاضر وآثاره، بريوت الب

إيزيس (من جملة كوروشي تشوما ارية مقدمة اجلزء الثاين عشر : ومن دراساته
، )١٩٣٣تكرمي ماكدونالد (ومالحظات على دراسة وتعليم العربية ) ١٩٢٩

إيزيس (، وقرب عمر اخليام )١٩٣٤األندلس (والشرق والغرب يف تاريخ العلوم 
، )١٩٣٨إيزيس ( العربية ، ومقدمة اجلزء الثامن والعشرين من الليايل)١٩٣٨

، والعلم واألدب عند )١٩٤٤إيزيس (اساا عن ابن سينا واآلنسة جواشون ودر
، وقد ترجم كثري من تصانيفه كتاريخ العلوم )١٩٤٨ذكرى جولد زيهر (العرب 

واآلداب احلديثة، وحياة العلوم، ومقاالت يف تاريخ احلضارة وغريها إىل اإلسبانية 
 .واليابانية وغريها

 Sarnelli, Tommaso ).١٨٩٠املولود عام (سارنللي، توماسو 
 . الدراسات الطبية والسيما يف طرابلس الغرب واليمنىطبيب وقف نشاطه عل

نابويل، (هلجة بربرية منسية عن خمطوطات وكتابات عربية بترمجة إيطالية : آثاره
بريد برقة (ونصائح للوقاية من الرمد ) ٢٥ - ١٩٢٤اجلمعية األفريقية اإليطالية 

وتقرير ) ١٩٣٠أمسره (ويوميات أريتريا ) ١٩٣٠(واخلمر تعمي العينني ) ١٩٣٠
) ١٩٣٤، ١٥حمفوظات العلوم الطبية (قدمي عن صلة الطب العريب بالطب اإليطايل 

وأمراض القارة . وأمراض اليمن) ١٩٣٤، ١٥(وبعثة إىل اليمن والطب الشعيب فيها 
ية لعباس وكتاب اللمع اخلاف) ١٩٤٢روما (والطب العريب والثقافة العربية . األفريقية

 .)١٩٤٩جملة الدراسات الشرقية (رسول الغاين 
 Saveliev) ١٨٥٩ – ١٨١٤(سافلييف 

خترج على سينكوفسكي، وفران وقد اختص بعلم اآلثار والنقود العربية، وكان 
 .من رواد نشر األدب العريب يف روسيا

، وحياة وآثار )١٨٣٦بطرسربج (نقد ترمجة رحلة البطريرك مكاريوس : آثاره
wمقدمة موعة آثار سينكوفسكي (، وحياة وآثار سينكوفسكي )١٨٥٥(ن فرا
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 ٦٦٣ حرف السني

١٨٥٨.( 
  .Savignac, P.R )١٩٥١-١٨٧٤(األب سافينياك 

، )١٨٩٣(فرنسي انضم إىل الرهبانية، وخترج يف معاهدها، وأرسل إىل القدس 
 .وقد تعاون هو وزميله األب جوسني يف نشر آثار وافرة عرفت بامسيهما

 .Saladin, H - هـ. ساالدن
 .مهندس معماري

خالصة : ، ومبعاونة ميجون)١٨٨٨باريس (صنف كتابا يف عاديات تونس : آثاره
: ، وله)١٩٠٧(اجلزء األول للهندسة، والثاين لآلثار . علم الصنائع النفسية اإلسالمية

تاريخ الفن اإلسالمي، واألخري ناقص يف معلوماته، ولكنه مازال الوحيد يف الغرب 
، وآثار املهدية )١٩١٠(آثار العوجة : ، ويف نشرة اآلثار)١٩٠٧ (من نوعه

، واجلامع الكبري )١٩١٥(، وخرائب بين تند )١٩١٥(، وأبواب كلفس )١٩١٣(
 .)١٩١٧(يف مكنس 
 .Salmon, W.H- هـ. ساملون، و
 ).١٩٣٩لندن (نشر، من بدائع الزهور البن إياس، احتالل األتراك ملصر : آثاره

  .Salmon, G )١٩٠٧وىف املت.(ساملون،ج
خترج يف مدرسة اللغات الشرقية، وعني عضوا يف املعهد الفرنسي بالقاهرة، 
وكلف اإلشراف على البعثة العلمية إىل طنجة، فأحتف احملفوظات املغربية مبقاالت 

 بللر الذي عاونه بترمجته الد الثاين من - كما أحتفها ميشو -وافرة عن تلك البالد 
ملثاين حملمد القادري، وفوماي بترمجته اجلزء الرابع من االستقصاء كتاب نشر ا

للسالوي، وجرول بترمجة كتاب دوحة الناشر البن عسكر، وغريهم من املستشرقني 
  .بشىت التصانيف

  .]١٩٠٦ترمجته بقلم شاسينا يف نشرة معهد الدراسات العربية [
سرد اجلغرايف إلقليم الفيوم من ، وامل)١٩٠١( نبات الفيوم نقالً عن النابلسي: آثاره

قلعة الكبش وبركة : ومباحث عن ختطيط القاهرة) ١٩٠١(تاريخ الفيوم للنابلسى 
، وتقرير عن بعثة إىل دمياط، وكتابة )١٩٠٣(الفيل مع ثالثة ألواح خارج املنت 

wعربية قربية مع لوح منوذجي، ونص عريب غري منشور لتاريخ نصارى مصر، وتعليق 
w
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 حرف السني٦٦٤ 

واألربعة عن نشرة املعهد الفرنسي بالقاهرة (تركي يف املكتبة الوطنية على خمطوط 
، )١٩٠٤باريس (، واملدخل الطوبوغرايف لتاريخ بغداد )١٩٠٤مطبوعة على حدة 

ومعجم جغرايف ملصر نقالً عن ياقوت واجلغرافيني العرب، وحتقيق خمطوط ابن عبد 
 بغداد للخطيب البغدادي ، ونشر مقدمة تاريخ)زاال خمطوطني ما(احلكم عن مصر 

، ووضع نبذة منه يف )١٩٠٤باريس (متنا وترمجة، وهى أطروحته للدراسات العليا 
كتاب األنيس املفيد للطالب املستفيد، وقد نشر كلري اجلزء السادس منه يف ليبزيج 

باريس (، ومنتخبات من رسائل املعري وأشعاره أرفقها بالتقدمي له وترمجته ١٩٠٨
: وترمجة سلفيستر دي ساسي) ١٩٠٤باريس (راسة عن عمر اخليام ، ود)١٩٠٤

: ، ويف احملفوظات املغربية)١٩٠٥منشورات املعهد الفرنسي بالقاهرة (اجلزء األول 
  .)١٩٠٤(قصبة طنجة 

) ١٩٠٤( والطرية يف منطقة طنجة ،)١٩٠٤(والزواج اإلسالمي يف طنجة 
، )١٩٠٥( خاصة يف طنجة ، وفهرس خمطوطات مكتبة)١٩٠٥(وخمطوطات القصار 

والشرفا يف نظر ابن الطيب ). ١٩٠٥(وشعرية موالي إدريس وجامع الشرفا بفاس 
) ١٩٠٥(واحلبوس ). ١٩٠٥(، ومجعيات وزوايا يف طنجة )١٩٠٥(القادرى 

قانون : ، وله)١٩٠٥(دراسة قانون العرف يف مشايل املغرب  :ومبعاونة بروزو
 ).١٩٠٥(االلتجاء 

) ١٩٠٥( القانون املغريب دائرة معارف وافية، ورحلة الزيان فألفت دراساته عن
 ، وقبائل العرب يف وادي لكوس)١٩٠٥( بللري القصر الكبري -ومبعاونة ميشو

، وابن رمحون )١٩٠٥(التاريخ السياسي لشمال املغرب :  وله،)٦-١٩٠٥(
، )١٩٠٦(مساء بعض النبات بالعربية والرببرية أ، و)١٩٠٥(واألنساب النصرانية 

فهرس مكتبة جورج : ونشر عنه يف طنجة) (١٩٠٦(وكشاف للمدن املغربية 
 ).٤٦-١٩٣٤ساملون 
 Sale M.A )١٨٩٩املولود عام (. أ. ساله، م

خترج يف جامعة ليننجراد على كراتشكوفسكي، وانتدب أستاذاً للغات الشرقية يف 
 .طشقند
، ومواد )١٩٢٨(ننجراد خمطوط ألف ليلة وليلة يف لي: يف نشرة جممع العلوم: آثاره w
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 ٦٦٥ حرف السني

ويف حوليات املعهد ). ١٩٢٨(لتحديد تاريخ أصل قصة عالء الدين أيب شامات 
، مث ترجم )١٩٣٠(رواية جمهولة من قصة الصياد واجلن يف ألف ليلة وليلة : الشرقي

، مث وضع )٥٨ - ٣٩ - ١٩٢٩(ألف ليلة وليلة، وهي أول ترمجة كاملة بالروسية 
، وعودة الروح )١٩٣٣ليننجراد (ق احلمامة البن حزم ، وطو)١٩٥٦(موجزاً هلا 

األحباث (الثقافة العربية يف آسيا الوسطى : ، ومن مباحثه)١٩٣٥(لتوفيق احلكيم 
حلقة (، ومشاكل املصطلحات الطبية يف قانون ابن سينا )١٩٥٤الشرقية السوفيتية 

، ، ويشترك هو وزافادوفسكي، وكرميوف)١٩٥٨، ٢املستعربني يف طشقند، 
، )١٩٥٦(وبوجلاكوف، بإشراف إرندس يف ترمجة القانون يف الطب البن سينا 

وحول ) ١٩٥٧(ونشر اآلثار الباقية من القرون اخلالية للبريوين متنا وترمجة وشرحاً 
 .)١٩٦٣(األدب العريب 
  .Saller,P.S )١٨٩٥املولود عام (األب سالري 
، ودرس الكتاب املقدس )١٩٣٠(التحق مبعهد دراسات الكتاب املقدس : أمريكي

 .فيه
ذكريات موسى فوق جبل مؤاب، يف ثالثة أجزاء باإلجنليزية، الثالث منها  :آثاره

 واألماكن املقدسة يف عني كارم ،)٥٠-٤١-١٩٤١القدس ( لألب شنايدر
خربة (، وجبل موسى )١٩٦١( وىف بيت فاجى ،)١٩٥٧(، وبيت عنيا )١٨٤٦(

مدافن : ، وله مؤلفات أخرى منها)١٩٤٨(جايت باالشتراك مع األب با) املخيط
، واحلركة اآلثارية يف األرض املقدسة )١٩٥١(يف بيت عنيا ) قدمية(صخرية 

، وآثار يونانية )١٩٦٦(، ومدافن من العصر النحاسي يف جبل موسى )١٩٦٣(
ودليل الكنائس اليهودية القدمية يف األراضي ) ١٩٦٧(وعربية يف جبل موسى 

  .)١٩٧٢ منقحة طبعة(املقدسة 
  .Santillana, David )١٩٣١-١٨٥٥. (سانتيالنا، د

حيث أحرز الدكتوراه يف القانون واشتهر يف  ولد يف تونس، والتحق جبامعة روما
فقه اإلسالم وفلسفته، وقد دعاه املقيم الفرنسي يف تونس لالشتراك يف جلنة إعداد 

والتجاري معتمداً على الشريعة فوضع القانونني املدين ) ١٨٩٦(القوانني التونسية 
wاإلسالمية، ومنسقاً حبسب القوانني األوربية، وكان له باملذهبني املالكي والشافعي 
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 حرف السني٦٦٦ 

فربز ) ١٩١٠(معرفة واسعة شاملة، مث انتدبته اجلامعة املصرية أستاذاً لتاريخ الفلسفة 
اللغة العربية، ونانية والسريانية، وله عنها حماضرات فريدة بالييف الفلسفة اإلسالمية و

  .مث استدعته جامعة روما لتدريس القانون اإلسالمي فيها
  ].٣٠-١٩٢٩، ١٢ترمجته يف جملة الدراسات الشرقية، [

 )جملة الدراسات الشرقية(ملخص ابن اإلنسان للشيخ طنطاوي جوهري : آثاره
 والقوانني املدنية والتجارية، وهو مصنف كبري يؤلف حبثاً جامعاً لفقه احلقوق

وترمجة اجلزء الثاين من خمتصر خليل بن إسحاق إىل اإليطالية  ،)١٨٩٨( اإلسالمية
مع تعليق عليه، وهو جمموعة األحكام املالكية األكثر شيوعاً يف احلقوق املدنية 

، وقد ترجم اجلزء األول إغناطيوس ١٩١٩ميالنو (واجلزائية والقضائية يف املغرب 
) ٢٠-١٩١٩، ٨جملة الدراسات الشرقية (ة وزيد بن علي ونظام الزيدي) جويدي

وكتاب الفقه ) ١٩٢٤، ٤الشرق احلديث (واخلالفة والسلطان يف الشرع اإلسالمي 
اإلسالمي املالكي ومقارنته باملذهب الشافعي، فعد أكمل وأصدق مرجع يف احلقوق 

، ١٩٣٨  صفحة٤٧١اجلزء األول يف (اإلسالمية، وقد أعاد نشره املعهد الشرقي 
  .)١٩٤٣ صفحات ٨٠٨ين يف والثا

  .Sanguinetti, B) ١٨٨٣-١٨١١. (ر.ساجنينيىت ب
  .تعاون هو وديفرميري يف بعض املنشورات فعرفت هبما

األطباء املذكورون يف أيب أصيبعة، ويف كتاب الوايف بالوفيات للصفدي : آثاره
لنظار ، وفصول يف الطب عند العرب؛ ونشر مبعاونة ديفرميرى حتفة ا)١٨٥٧باريس (

على نفقة اجلمعية (البن بطوطة متنا وترمجة يف أربعة أجزاء وجزء للفهارس 
  ).٩٥-١٨٩٣ والثالثة ٧٩-١٨٦٩، والطبعة الثانية ٥٨-١٨٥٣األسيوية، باريس 

 هجاء أشهر قبائل العرب نقالً عن خمطوط رحيان األلباب :وله يف الة اآلسيوية
، وفصول عن الطب )١٨٦٠-١٨٥٩(رمجة نص عريب وت: وتعاليم التوراة) ١٨٥٣(

  .)١٨٦٦(، ومع كشاف مبصطلحاا ١٨٦٥(واألمراض عند العرب 
 - .Sanders, J.C.J ج. ك. ساندرز، ج
) ١٩٦٧لوفان (ابن الطيب، تعليق على سفر التكوين، ترمجة فرنسية : آثاره

ن  م١٢٨واملخطوط العريب، رقم ) ١٩٧، ٢٤الشاهد الدويل (واملسيحية العربية  w
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 ٦٦٧ حرف السني

 ).١٩٦٨(أوربا والعرب : ومبعاونة غريه) ١٩٧٥، ٨٨موزيون (ديار بكر عثر عليه 
  - .Sanders, J.H. هـ. ساندرز، ج
 ).١٩٣٦لندن ( ترجم عجائب املقدور البن عريشاه: آثاره

  ,Sanchez-Albornoz) ١٨٩٣املولود عام ( ألربنوث -سانشيث 
اذاً لتاريخ إسبانيا يف برشلونة، مث ولد يف أبيال، وخترج يف جامعة مدريد، وعني أست

، مث ترك إسبانيا، )١٩٣٣(، فوزيراً للخارجية )١٩٣٢(يف جامعة مدريد فمديراً هلا 
، ومديراً )٤٢ - ١٩٤١(فاختري أستاذاً لتاريخ العصر الوسيط يف جامعة كوبو 

، وأصدر جملة كراسات تاريخ )١٩٤٣(للمعهد الثقايف اإلسباين يف بوينس أيرس 
 .يا، وقد عد أعظم مؤرخ إلسبانيا يف العصر الوسيطإسبان

وافرة نقتصر على املصنفات املتعلقة بالعرب، وخريها بدء اإلقطاع يف ثالثة : آثاره
، وإسبانيا اإلسالمية يف جملدين، وتاريخ مملكة ليون، )١٩٤٢مندوثة ( جملدات

 أيرس بوينس) (يسرد تارخي(وإسبانيا . والصور التارخيية ململكة ليون منذ ألف سنة
، وطريق تاريخ )١٩٢٩جملة الغرب (إسبانيا واإلسالم : ، ومن دراساته)١٩٥٦

وحول كتاب حضارة ) ١٩٣٩(ابن األثري : ، ويف النشرة اإلسبانية)١٩٣١، ٣١(
 ).١٩٤٠ (لالعرب يف إسبانيا لليفي بروفنسا

 .Sanchez Peréz J )١٩٥٨ – ١٨٨٢. (سانشيث برييث، خ
Aug. 

، ونال الدكتوراه يف العلوم والرياضيات من جامعتها، وعلمها يف ولد يف مدريد
، وانتخب عضواً يف معهد آسني )وادي احلجارة(وجوادا الخارا ) جيان(خيان 

 .باالثيوس، ووكيالً ملعهد الدراسات العربية مبدريد حىت وفاته
مدريد (صنف كتاباً يف قسم املواريث بني املسلمني على مذهب مالك : آثاره
، ونشر موجز اجلرب واملقابلة البن بدر متنا وترمجة إسبانية بشروح إضافية )١٩١٤

، وصنف يف تراجم الرياضيني العرب الذين اشتهروا يف إسبانيا )١٩١٦مدريد (
، ونشر كتاب الزراعة أليب زكريا )١٩٢١منشورات جممع العلوم التطبيقية، مدريد (
، ٨٣نشرة جممع التاريخ (ن مالقة ، وعن ف)١٩٢٢مذكرات وخمتارات، مدريد (

، ١٤إيزيس (، وعن كتاب الفلك العريب الذي ترمجه ألفونسو العاشر )١٩٢٣ w
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 حرف السني٦٦٨ 

، واألعداد الرومية )١٩٣٤(مكتبة األسكوريال  ، وكتب الرياضة يف)١٩٣٠
، ومستعرب إسباين )١٩٥٢مدريد (، والقصص العريب الشعيب )١٩٣٥، ٣األندلس(

، والعلم العريب يف العصر الوسيط )١٩٥٣، ١٨ندلس األ(دي التورة : ١٨يف القرن 
مدريد (، والرياضيات يف العصر الوسيط لدى اهلنود والعرب )١٩٥٤مدريد (

١٩٥٦.( 
 .Seyrig, H )١٩٧٣ – ١٩٠٥(سايريج 

خترج يف املعهد الفرنسي بأثينا، وعني مديراً لآلثار اللبنانية على عهد االنتداب، مث 
  .آلثار يف بريوت بعد احلرب الثانيةمديراً للمعهد الفرنسي ل

اآلثار السورية، وفيه دراسات غنية نفيسة عن الديانات اليت سبقت اإلسالم : آثاره
 . ومباحث وفرية عن صلة اآلثار اللبنانية باليونانية) ١٩٣٤باريس (يف اجلزيرة العربية 
 Sykes, Sir )١٩٤٥ – ١٨٦٧(بريسي مولرويرث  سايكس، السري

Percy Molerworth 
وأنشأ أول ) ١٨٨٨(تلقى العلم يف رجيب وساند هرست، وحصل على لقب سري 

واشترك يف العمليـات احلربية يف جنوب ) ١٩٨٩(قنصلية يف القرم وبلوخستان 
وعني قنصالً عاماً يف تركستان الصينية ) ١٩١٤(ويف فرنسا ) ١٩٠١(أفريقيـا 

واعتزل خدمة احلكومة ) ١٨ -١٩١٦(وقائداً عاماً يف جنوب فارس ) ١٩١٥(
 .وقد نال أومسة عديدة) ١٩٢٠(

 ].١٩–١٩١٨ترمجته، بقلم ماسينيوس، يف العامل اإلسالمي، [
وجمد عامل الشيعة، متنا فارسياً ) ١٩٠٢لندن (عشرة آالف ميل يف فارس : آثاره

) ١٩١٥( صفحة ٦٣٨وتاريخ اخللفاء العثمانيني، يف ) ١٩١٠(بترمجة إجنليزية 
يف صحاري : ومبعاونة إيلال سايكس) ٣٠-١٩١٥(س، يف جزأين وتاريخ فار

وحياة ) ١٩٢٢( صفحة ١٨٨فارس، يف : وله) ١٩٢٠(وواحات أواسط آسيا 
وتاريخ االستكشاف من العصور األوىل حىت اليوم، ) ١٩٢٦(السري مورتيمر ديراند 

وتاريخ أفغانستان ) ١٩٣٦(والبحث يف بالد الصني ) ١٩٣٤( صفحة ٣٧٤يف 
وقبائل ) ١٩٠٧صحيفة اجلغرافيا (مشال ما بني النهرين : ومن مباحثه) ١٩٤٠(

وآالت ) ١٩٠٨صحيفة معهد السالالت امللكي (األكراد يف اإلمرباطورية العثمانية  w
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 ٦٦٩ حرف السني

جملة اجلمعية امللكية اآلسيوية (وتاريخ خراسان ) ١٩٠٩مان (الطرب يف خراسان 
 .هذا خال أحباثه العديدة عن الفرس) ١٩١٠
 .Sparwenfeldt، J. G )١٧٢٧-١٦٥٥. (يلت، جسبارفنف

كان حاجباً يف القصر امللكي، ورحالة طوف يف الشرق، وقد مجع من األندلس 
 اإلسبانية :يأرسالة باخلميا، : وأفريقيا أربعني ونيفا من الكتب بلغات خمتلفة، ومنها

ض الدينية ال يسع املؤمن جهله من الفرائ املكتوبة حبروف عربية، وهي حتتوي على ما
  ).١٩٢١جملة العامل الشرقي، (على مذهب مالك، وقد صححها ونشرها سترستني 

 Sprengling, M.-. سربجنلنج، م
 .أستاذ العربية والدراسات اإلسالمية يف جامعة شيكاغو

 - ١٩٢٠(أصل الزيدية : يف الصحيفة األمريكية للغات واآلداب السامية: آثاره
، )٢٣-١٩٢٢(، والترمجات العربية )٢٣-١٩٢٢(، والسري تشارلز ليال )٢١

 - ١٩٢٩(الشعر الصويف العربي : ، ومبعاونة نيكل)٢٤ - ١٩٢٣(وكليلة ودمنة 
، ومنوذج من ألف ليلة وليلة )٣٣ - ١٩٣٢(دعابة هومريوس يف العربية : وله) ٣٠

 وشواهد قبور عربية يف -)٣٦ - ١٩٣٥(والعربية على حجر يف املعهد الشرقي 
، ومن )٤١-٤٠-١٩٣٩(، ومعجم برلني الدرزي )٣٦-١٩٣٥(شرقي املعهد ال

 صحيفة دراسات الشرق األدىن(، مث حمل )٤٠-١٩٣٩(الفارسية إىل العربية 
 . هذا خال دراساته عن إيران وتركيا،)١٩٤٣
 Sbohn)١٨٢٤ – ١٧٥٥(سبون 

وشغل وقته حبل اخلط اهلريوغليفي، فتوصل إىل . درس اللغات الشرقية يف ليبزيج
 كتابة مصرية على ٥٢ك رموز خط كهان مصر، وقد كلفته املكتبة امللكية قراءة ف

وملا قرأها أرسل إليه نظريها من باريس . ورق الربدي أهداها القائد مينوتويل للمكتبة
 مثانني رمساً فدمهه املوت وملا يكمل منه يوكان يعد كتاباً الكتشافاته حيو. فحلها

 .غري مثانية رسوم
 .Spittznagel، L) ١٨٢٦املتوىف عام (، لويس سبيتزناجيل
 .جامعة بطرسربج خترج يف
w .ى إىل الفرنسية والمية العرب للشنفريترجم اإلسكندر لنطام: آثاره
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 حرف السني٦٧٠ 

 .Speke، J) ١٨٦٤ – ١٨٢٧(سبيك، جون 
رواد إجنليزي، طوف يف أواسط أفريقيا واكتشف يف منابع النيل العليا حبرية 

 ).١٨٥٩(فكتوريا نيانـزا 
 .Spijkerman،P.Aug) ١٩٧٣-١٩٢٠(األب سبيكرمان 

هولندي من علماء النقود القدمية البارزين، خترج يف معهد دراسات الكتاب 
كمدرس للغة السريانية ومشرف ) ١٩٥٤(املقدس يف روما، والتحق مبعهد القدس 

على املتحف، وقد ختصص بالنقود الفلسطينية يف العهدين اليوناين والروماين، ومن 
عليها يف حفريات جبل فريديس، وكفر ناحوم،  أهم أحباثه دراساته للنقود اليت عثر

  .ومبكى املسيح يف القدس
، ومالحظات )١٩٦٣(بعض النقود اليهودية النادرة : يف الكتاب السنوي: آثاره

، ودراسات إضافية لنقود القدس الرومانية )١٩٦٤(على نقود القدس الرومانية 
)١٩٦٥(. 

  - .Starr, J .ستار، ج
صحيفة اجلمعية الشرقية  (٦٣٨ إىل ٥٦٥بيزنطية وفتح العرب من : آثاره

، )١٩٣٦، ٨احملفوظات الشرقية (، وبيزنطية يف سوريا وفلسطني )١٩٣٥الفلسطينية 
 ).١٩٣٨جملة الدراسات الشرقية (وموقع اسم خليا أنطاكيا 

 .Stark، F.M)١٨٩٣املولود عام (م .ستارك، ف
وطوفت يف الشرق .  مدرسة اللغات الشرقيةيفس، وخترجت ولدت يف باري
 -٣٥ -١٩٣٤(ويف جنوب اجلزيرة العربية ) ٢٩-١٩٢٧(األوسط وإيران 

وأرسلت إىل عدن ) ١٩٣٩(والتحقت بوزارة االستعالمـات ) ٣٩ -١٩٣٧
ويف الواليات ) ١٩٤٢(وعملت يف سفارة بغداد ) ١٩٤٠(وإىل القاهرة ) ١٩٣٩(

 .ونالت أومسة عديدة) ١٩٤٤(املتحدة ويف كندا 
واألبواب اجلنوبية للجزيرة العربية، رحلة إىل ) ١٩٣٤(وادي احلشاشني : آثارها

، وقد ترمجها إىل الفرنسية فنرب ١٩٤١، والطبعة السادسة ١٩٣٦لندن (حضرموت 
ورأيت يف ) ١٩٣٧(وختطيط بغداد ) ١٩٣٨أبواب اجلنوب، باريس : بعنوان

wورسائل من سوريا ) ١٩٤١(زيرة العربية وشتاء يف اجل) ١٩٣٨(حضرموت 
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 ٦٧١ حرف السني

وأهبة املسافر ) ١٩٤٨(وبرسيس يف الريح ) ١٩٤٥(والشرق هو الغرب ) ١٩٤٢(
ومن ). ١٩٥٦(وشاطئ ليسيا ) ١٩٥٤(وأبونيا ) ١٩٤٥(ووراء الفرات ) ١٩٥٠(

وشهران يف حضرموت ) ١٩٣٢(ن احلشاشني صح: مباحثها يف صحيفة اجلغرافيا
اخلط : وىف غريها). ١٩٤٤(العربية يف أثناء احلرب وجنوب اجلزيرة ) ١٩٣٦(

ووادي احلشاشني عند حبر قزوين ) ١٩٣٦الثقافة اهلندية، (اجلنويب للجزيرة العربية 
) ١٩٤٩الثقافة اإلسالمية، (وسناد العريب ) ١٩٣٧الة اجلغرافية االسكتلندية، (

 .)١٩٥٨، ١٢٤صحيفة اجلغرافيا (وجغرافية آسيا الصغرى 
 Starinin,V.Pب . ني، فستارين
دراسات يف قلب احلروف ودورها يف تكوين األصول : مبعاونة ما يزيل: آثاره
املصطلحات العربية االجتماعية : ، وله وحده)١٩٥٥املعهد الشرقي (العربية 

األحباث الشرقية (، واملقارنة التارخيية )١٩٣٥نشر املدرسة العليا (والسياسية 
، )١٩٥٩قضايا االستشراق (ان يف اللغة العربية احلديثة ، وقاموس)١٩٥٨السوفيتية 

، ومكان )١٩٦٠أنباء املعهد الشرقي (ومعىن اإلبدال يف أسس األفعال غري املشتقة 
، )١٩٦٢(، والتراكيب يف اللغات السامية )١٩٦١(العربية يف اللغات السامية 

مؤمتر اللغات مقدم إىل   حبث-، واللغات السامية )١٩٦٣(وحول اللغات السامية 
 .، هذا خال نقده سلسلة من الكتب يف اللغة العربية)١٩٦٥السامية 

 .Stanton, H.U.W – و. ستانتون، هـ
 ).١٩٢٥العالم اإلسالمي (واحلركة األمحدية ) ١٩١٩(بيان القرآن : آثاره

 Lord Stanley of lderley ستانلي أوف ألدريل، اللورد
 ).١٨٦٢لندن ( األكرب نشر شرح البزدوي على الفقه: آثاره

  .Zettersteen، K. V) ١٩٣٥-١٨٦٦. (ف. سترستني، ك
وتعلم يف املدرسة العالية مبدينة فالون، وأضاف إىل مواد . ولد يف بلدة أورسة

وملا نال منها شهادته العالية . دراسته العربية والعربية، واألخرية تعلمها وال معلم له
وبساله، وحاز منها الدكتوراه يف األدب انتسب إىل دار العلوم يف أ) ١٨٨٤(
، ومل يقنع مبا حصل، فقصد أملانيا، وتضلع من الفارسية والتركية على )١٨٩٥(

wاملشارقة الذين كانوا يدرسون يف املعهد الشرقي بربلني، وتعمق يف العربية على إدوار 
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 حرف السني٦٧٢ 

جامعة زاخاو، وعندما رجع إىل السويد انتدب أستاذاً مساعداً للغات السامية يف 
، فسمي أستاذاً للغات السامية يف جامعة أوبساله إىل أن أحيل ١٩٠٤لوند حىت عام 
، )١٩٠١-١٨٩٢(، وكلف حترير التاريخ األديب للشرق )١٩٣١(إىل التقاعد 

، ويف عدة معاجم وجمالت، وال سيما )١٩١٥(وأسهم يف دائرة املعارف اإلسالمية 
ا، وأصبح رئيس حتريرها من سنتها الرابعة جملة العامل الشرقي اليت الزمها من فجره

إىل اخلامسة عشرة، مث استقل هبا حىت وفاته يف أوبساله، كما اشترك يف كثري من 
فمثل احلكومة وجامعة لوند يف املؤمتر الثالث عشر هبامبورج : مؤمترات املستشرقني

 ، ومثل احلكومة وجامعة أوبساله يف املؤمتر اخلامس عشر بكوبنهاجن)١٩٠٢(
 ، وناب عن املستشرقني يف مهرجان املتنيب، وخطب بالعربية يف دمشق)١٩٠٨(
)١٩٣٦ .( 

وقد رحل يف درس املخطوطات الشرقية إىل برلني واألسكوريال ولندن 
وأوكسفورد وباريس وروما والشرق والدامنرك وليبزيج، وعاد إىل بعضها التماساً 

يداً أطول يف لغات العامة يف تونس لتحقيق ما فاته يف الرحلة األوىل، مما جعل له 
ومصر والشام وغريها من بالد العرب اليت طوف فيها غري مرة، وقد انتخب عضواً 
يف جمامع علمية كثرية، ونال أومسة رفيعة، وصدر عدد من العامل الشرقي لتكرميه 

)١٩٣١(.  
ه عديدة أصيلة تشمل معظم فنون االستشراق، ومن أمهها ما قام بتحقيق: آثاره

 بن عبد املعطي الزواوي يف الدرة األلفية يف حيىيكرسالة : ونشره من التراث العريب
ودراسة عن احلسن بن حممد بن احلسن الصغاين، ) ١٨٩٥ليبزيج (علم العربية 

، )١٨٩٦ليبزيج (وكتابه مشارق األنوار النبوية من صحاح األخبار املصطفوية 
، )١٩٠٠ليبزيج (واألسكوريال، وليدن عن خمطوطات برلني ) يمعط(واأللفية البن 
يضاح القصائد الدينية لباالي الشاعر السرياين، نقالً عن املخطوطات إلوترمجة وذيل 

 -والقرآن ) ١٩٠٢ليزيج (السورية يف املتحف الربيطاين، ومكتبيت باريس، وبرلني 
، وترمجة بعض كتب )١٨-١٩٠٦أربع طبعات، أستوكهلم (اإلجنيل احملمدي 

، وشعرية إسالمية باللغة )١٩٠٨أستوكهلم (ة عن العربية إىل السويدية املتصوف
w، وترمجة فصول )١٩١٠الذكرى املئوية الماري سنة (اإلسبانية حبروف عربية التينية 
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 ٦٧٣ حرف السني

، وترمجة القرآن إىل السويدية )١٩١١العامل الشرقي (من القرآن إىل اإلسبانية 
س من الطبقات الكبرية البن سعد ونشر اجلزأين اخلامس والساد) ١٩١٧أستوكهلم (

  .)١٩٠٩، ١٩٠٦ليدن (كاتب الواقدي 
وكتب رسالة يف مقابلة منت اجلزء اخلامس من الطبقات مبخطوط حمفوظ يف مكتبة 

العامل (، وكلمات شرقية بكتابة يونانية )١٩٢٣برلني (شهيد علي بابا بإستانبول 
، وحول )١٩٢٥، ١٩، ١٩١٧، ١١(، وعن اللهجات العربية )١٩١٢، ٦الشرقي 

، ونشر أجزاء من تاريخ السالطني املماليك )١٩١٨العامل الشرقي (ألف ليلة وليلة 
، مع فهرس بأمساء الرجال والقبائل، وآخر ١٣٤١-١٢٩١ملؤلف جمهول من سنة 
، وذيب اللغة لألزهري بنصه العريب، وقد )١٩١٩ليدن (بأمساء األماكن واألمم 

، )١٩٢٠، ١٤العامل الشرقي (ستانة بفضل ريشري حصل على صورة خمطوط يف اآل
 ). ١٩٢١العامل الشرقي (ورسالة باخلميا 

وأبو ). ١٩٢٦، ٢إسالميكا (، وديوان التدبيج )١٩٢١ ،٥٠(والدين اإلسالمي 
، والدراسات السامية يف السويد )١٩٢٧تكرمي ماينهوف (حمرمة تاريخ ثغر عدن 

، واملخطوطات العربية )١٩٢٤ ،٢الشرقيات (خالل اخلمسني سنة األخرية 
، واجلزء الثاين )١٩٢٨، ٢٢العامل الشرقي (والفارسية والتركية يف جامعة أوبساله 

، وفهرس املخطوطات العثمانية يف مكتبة السراي )١٩٣٥، ٢٨العامل الشرقي (منه 
، ودراسة ثانية للكونت )١٩٤٨بودابست (، ودراسة عنها )١٩٤٥أوبساله (املصرية 

، ووضع اجلزء الثالث من معجم لغة عنـزة )١٩٣٩(فعل :  األفعاللندبرج عن
، واملخطوطات )١٩٤٠أوبساله (الذي صنف اجلزأين األولني منه الكونت لندبرج 

، والوثائق )٤٠-١٩٣٥منوعات ماسبريو (العربية اليت خلفها الكونت لندبرج 
مكة وهي والنصارى يف ) ١٩٤٨ذكرى جولد زيهر (الشرقية يف حمفوظات السويد 

) ١٩٠٩( وتعترب تكملة لقائمة راللي -قائمة بأمساء النصارى الذين زاروا مكة 
 ). ١٩٤٣أوبساله  (-) ١٩٢٧( وكرينان

وحقق طرفة األصحاب يف معرفة األنساب للملك األشرف ابن رسول الغساين، 
وقد قدم له الدكتور صالح املنجد يف علم األنساب عند (وذيله بفهارس مفصلة 

، وحقق )١٩٤٩منشورات امع العلمي العريب بدمشق (ومفهوم الشرف، العرب  w
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 حرف السني٦٧٤ 

كتاب مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم لنشوان بن سعيد احلمريي، ونشر 
. ، وكلف ديدرنج إمتامه)٥٣-١٩٥١ليدن (اجلزأين األول والثاين من القسم األول 

يا وايران وما نشر من ما كتبه عن اللغات السامية األخرى، وعن ترك هذا خال
  .عبد الرمحن: املقاالت وذيله باسم مستعار هو

 .Sterling, R -.سترلنج، ر
 ).١٩٠٤لندن ( صفحة ٣٧٥قواعد العربية العامية، يف  

 .Strelczyn، S) ١٩١٨املولود عام . (ستريلسن، س
مدير قسم الشرق األوسط يف جامعة فرسوفيا، وهو متخصص يف الدارسات 

 .حلبشية، وإمنا يستعني يف أحباثه بالنصوص العربيةالسامية وا
، )١٩٥٣احلولية االستشراقية (فهرس املخطوطات الشرقية يف فرسوفيا : آثاره

الة (ومالحظات نقدية على أحوال الدراسات الشرقية يف بولونيا وآفاقها 
ة احلولي(، ومواد حبشية لدراسة نطق القبطية بالعربية )١٩٦٥، ١٩االستشراقية 
 حبشي من -، والفصول املتعلقة بالبيئات يف معجم عريب)١٩٥٧، ٢٢االستشراقية 

عشر سنوات على الدراسات الشرقية : ، ومبعاونة غريه)١٩٦٨(القرن السادس عشر 
 .)١٩٥٦، ٢(يف بولونيا 
 .Stoetzer، W.F.C.J -. ج.ف.ستوتزر، و

دي لآلثار والدراسات أستاذ مساعد للعربية يف جامعة ليدن، ومدير املعهد اهلولن
 .العربية يف القاهرة

 .Sturtzenbecker، A.F )١٧٨٣املتوىف عام (األب ستورسنبيكر 
 وقد عين باملخطوطات، وعد. راهب وترمجان السفارة السويدية يف القسطنطينية

 .اليت وقفها منها على مكتبة أوبساله زهاء مائتني
 .Storey، C.A) ١٨٨٨املولود يف عام (ستوري 

تعلم يف كلية . هو عامل حسب تقاليد االستشراق ومن طراز براون، ونيكولسن
 كمربيدج وأحرز فيها مركزاً مرموقاً ونال كثرياً من اجلوائز والشهادات يف -ترينييت 

يف سن مبكرة أستاذاً للغة العربية جبامعة  العلوم العالية واللغات الشرقية فأصبح
وأميناً عاماً ) ٢٧ - ١٩١٩( مكتبة ديوان اهلند وعني مساعد أمني. رة يف اهلندكعلي w
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 ٦٧٥ حرف السني

وأستاذاً للعربية يف كرسي السري توماس أدامز يف كمربيدج ) ٣٣ - ١٩٢٧(
وهو واسع املعرفة . مث اعتزل التعليم للتفرغ لدراسة األدب الفارسي) ٤٧ - ١٩٣٣(

ها يف اهلوامش ن كتبه العربية والتصحيحات اليت أثبتإيف اللغتني العربية والفارسية حىت 
وبصرف النظر عن نشره فهارس ديوان اهلند، . هي يف ذاا دراسات انتقادية للمنت

وقد وقف حياته على . وكتاب الفاخر للمفضل بن سلمة فإنه مل ينشر إال القليل
األدب الفارسي مطابقاً لكتاب بروكلمان يف  تصنيف جمموعة واسعة من كتب

وستوري . حتسينات كثرية حيث دعت احلاجة إليهااألدب العريب، غري أنه زاد عليه 
العريب والفارسي : من طبقة طويلي األناة، العاملني على إعادة بناء صرح األدبني

 .رفيعاً عالياً، وهو ميلك أعظم مكتبة خاصة شرقية يف إجنلترا
نشر الفاخر للمفضل بن سلمة، مع فهارس للقوايف والشعراء واألمثال : آثاره

الد : وصنف كتاباً يف تاريخ األدب الفارسي) ١٩١٥ليدن (لفاظ والرجال واأل
) ٣٩ - ٣٦ - ٣٥ - ١٩٢٧لندن (أدب القرآن وتاريخ : األول، القسم األول

: الد الثاين، القسم األول) ١٩٥٣لندن (السري : الد األول، القسم الثاين
) ١٩٥٨لندن (فيا الرياضيات واألوزان واملقاييس وعلم الفلك والتنجيم واجلغرا

تفسري فقرات من أحسن ما : ومن مباحثه يف العربية. وبداية الطباعة الفارسية يف اهلند
واللغة العربية ) ١٩٢١نشرة مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية (مسعت للثعاليب 

ووضع ذيالً لفهرس املخطوطات الشرقية يف مكتبة اجلمعية ) ١٩٢٢تكرمي براون (
وفهرس املخطوطات العربية يف مكتبة ) لندن(ية بعد فهرس كودرجنتون امللكية اآلسيو

وأعد ) ١٩٣٠كمربيدج (أدب القرآن : ول من الد الثايناألديوان اهلند، اجلزء 
روبني ليفي، : فصالً عن احلديث نشره يف الد الثالث الذي يصدره مبعاونة

ارسية األقسام اخلاصة وقواعد للمجلد الثالث من فهرس املخطوطات الف. وآربري
 .بأدب القرآن، والتاريخ، والسري، واألعالم، وفقه اللغة

 - Stepat, Fritz ستيبات، فريتز
 .توىل إدارة املعهد األملاين لألحباث الشرقية يف بريوت وهو يتقن العربية

رسالة حصل هبا على (اإلسالم والوطنية على ضوء أفكار مصطفي كامل : آثاره
) ٤٥ - ١٩٣٩(مل كتاب العامل اإلسالمي للدكتور فرانـز تشتنر وأك) الدكتوراه w
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 حرف السني٦٧٦ 

 ٧٨ - ١٨٧٧وسوريا عام . وقد أضاف إليه فصالً عن العامل العريب يف عصر القومية
تطور (وخطط التربية يف مصر  ،)١٩٦٨ وملحقها ١٩٦٨الة الشرقية األملانية (

املؤمتر (اإلسالم ، وخليفة دار )١٩٦٨الشرق األوسط لناشريه بولك وشامربيز 
 ١٨٥٤، وعقد اجتماعي فلسطيين )١٩٧٠الدويل للمستعربني وعلماء اإلسالميات،

 .)١٩٧٤، ١٥عامل اإلسالم (
 .Stepanov,L ستيبانوف، ليف

، وقصص )١٩٥٦(األمثال واألقوال اللبنانية املأثورة : يف األدب األجنيب: آثاره
، )١٩٥٨(ة إىل عهد الشباب ، ورحل)١٩٥٨(، واملقامات العربية )١٩٥٧(سوداين 

 .)١٩٥٨(وأغاين احلياة 
 .Stevenson, B -. ستيفنسون، ب

صحيفة (وثالثة مناذج سحر من دمشق ) ١٩٠٧كمربيدج (الصليبية : آثاره
الدراسات السامية (ومناذج من السحر يف اإلسالم ) ٢٣ - ١٩١٣جالسجو الشرقية 

 ).٣٧ – ١٩٣٦لشرقية صحيفة جالسجو ا(واللغات السامية ) ١٩٢٠والشرقية 
 .Stevenson, J-. ستيفنسون، ج

واحليوان يف كتاب نـزهة القلوب ) ١٩٢٣(علوم الطوسي : يف إيزيس: آثاره
)١٩٢٨(. 

 .teel,R-ستيل، ر
وأحجار الزاج ) ١٩٢٠أكسفورد (نشر ترمجة روجوربيكون لسر األسرار : آثاره

 ).١٩٢٩إيزيس (والشب جلابر بن حيان 
 .Stewart، Ch - ستيوارت، تشارلز

 ١١١٧فهرس املخطوطات الشرقية يف مكتبة سلطان ميسور، وصف فيه : آثاره
 ).١٨٠٩كمربيدج (خمطوطاً 

 .Stweart، D -ستيوارت، ديزموند
) ١٩٥٦ لندن( صفحة ٢٥٦العراق، يف : بابل احلديثة: مبعاونة هايلوك: آثاره

هل هو قابل وكتب عن األدب العريب و) ١٩٦٠(وترجم قصة األرض للشرقاوي 
w .والقاهرة) ١٩٦١الة، ديسمرب (للتصدير 
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 ٦٧٧ حرف السني

 Stewart، W.A .-ا. ستيوارت،و
وتقدم الصناعة يف ) ١٩٢١(صحيفة املتحف الربيطاين (خزف الفسطاط : آثاره

 ).٤٤ – ١٩٤٣أفريقيا (فلسطني 
 .Stweart، G -ستيورات، ج

 ).١٩٣٢(ا وتركيا يف مقدوني) ١٩٣١(اخلليفة : يف العامل اإلسالمي: آثاره
 .Schorr، H) ١٩٤١-١٨٧٤(سخور، هنريخ 

 .أستاذ قواعد اللغة العربية يف املعهد الشرقي، ويف جامعة فرسوفيا
، واملركب يف اللغات السامية )١٩١٧احملفوظات الشرقية (الشعب التركي : آثاره

 ).١٩٢٧تكرمي بوزنافيسكي(
 .Schultens، Alb) ١٧٥٠ – ١٦٨٦(سخولتنس، ألربت 

لعربية والكلدانية والسريانية واحلبشية من جامعة ليدن، وعني أستاذ اللغات خترج با
-١٧٤٠(ويف كرسي نصوص الكتاب املقدس ) ١٧٢٩(الشرقية وأول مترجم فيها 

لعربية قبل يرة ا، وهو أول من بدأ بدراسة مقارنة اللغات السامية، وتاريخ اجلز)٥٠
. جان: وقد خلفه يف جامعة ليدن ابنه. هااإلسالم وتعداد األسر بني اليهود والقبائل في

 .هنري، فعنيا باللغات الشرقية خالل القرن الثامن عشر: وحفيده
، )١٧٠٦ ليدن(مباحث يف اللغة العربية وتفسريها من الكتاب املقدس : آثاره

وسرية صالح الدين البن شداد مع منتخبات من أيب ) ١٧١٣(ومقامات احلريري 
آثار العرب بترمجة  ، وكتاب يف)١٧٣٥ليدن (ة التينية الفداء واألصفهاين بترمج

، ونبذة تارخيية عن اليمن نقالً عن أيب الفداء، ومحزة )١٧٤٠باتافيا (التينية 
، ونوابغ الكلم )١٧٤٦هردروفيش (األصفهاين، والنويري، والطربي، بترمجة التينية 

، )١٧٥٠ ليدن(، والعرب نقالً عن النويري )٧٢ - ١٧٤٨ليدن (للزخمشري 
عاد نشر قواعد العربية أو) ١٧٤٩ - ١٧٣٤(وبضعة مصنفات عن العربية 

 .إلربانيوس
 .Schultens، H.A )١٧٩٣ – ١٧٤٩(سخولتنس، هنري ألربت 

درس يف ليدن العربية والعربية حاصراً جهده فيهما، مث رحل جلمع خمطوطاا إىل 
wأستاذاً للغات الشرقية ، ويف عودته إىل هولندا عني )١٧٧٢(أوكسفورد، كمربيدج 
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 حرف السني٦٧٨ 

 .)١٧٧٨(يف جامعة أمستردام، مث انتقل إىل جامعة ليدن مبثل وظيفته 
، وترمجة كليلة ودمنة )١٧٧٢كمربيدج (منتخبات من األمثال العربية : آثاره

 ).١٧٩٣(، وأمثال امليداين )١٧٨٨(، والعبقرية العربية )١٧٨٦ليدن و (
 .Schuman، L.O - .أو. سخومان، ل

 .اللغة والدراسات اإلسالمية يف جامعة أمستردامأستاذ 
جروننجني ( م ١٥٢١ - ١٥٠٠ هـ ٩٠٦تاريخ اليمن السياسي من : آثاره
، وأوالد حارتنا )١٩٦١ليدن (، وتربية سالمة موسى، ترمجة فرنسية )١٩٦٠

الة الشرقية األملانية (، وحول الثقافة العربية )١٩٦٥ليدن (لنجيب حمفوظ 
 ، ومصر واليمن)١٩٦٥، ١٠الشاهد الدوكلي ( مية العربية، والقو)١٩٦٠

اخلضرية، واجلديدة، : ، وله يف دائرة املعارف اإلسالمية)١٩٦٣(، وتونس )١٩٦٥(
 ).١٩٧١، ٣جـ (وحصن الغراب 

 .Sedillot, J.J )١٨٣٢ -١٧٧٧(سديو، جان جاك 
مدرسته ه، إال أن تتضلع من العربية يف مدرسة اللغات الشرقية واعتزل مبنـزل

استقدمته مدة ما لبث بعدها أن عاد سريته األوىل يف االنـزواء للتخصص بعلم 
 -١٨٠٨(له نشر مجيع أحباثه فتوالها ابنه لويس  ومل يقدر. الفلك عند العرب

: وصنف كتاباً بعنوان) ١٨٣١(الذي عني أميناً ملدرسة اللغات الشرقية ) ١٨٧٦
صيل فضل العرب على احلضارة األوربية، خالصة تاريخ العرب، وقد أغرق فيه يف تف

. فأشرف علي مبارك على نقله إىل العربية، مث أعاد ترمجته األستاذ عادل زعيتر كامالً
) ١٨٥٢ -١٨٤٧(كما نشر لويس زيج ألوغ بك متنا وترمجة فرنسية يف جزأين 

 باريس(ش ما كتبه ابن يونس وأبو الوفاء يف العلوم الرياضية بتعليق وحوا :ونشر ألبيه
وجامع املبادئ والغابات يف علم امليقات أليب علي املراكشي متنا وترمجة ). ١٨٠٤

ونبذة يف اهلندسة ) ١٨٤٤ ومع ذيل ٣٥ -١٨٣٤( لوحاً يف جزأين ٢٨فرنسية مع 
 ).١٨٣٤(البن اهليثم 

 -١٨٤٥(ومواد لتاريخ العلوم الرياضية واملقارنة عند اليونان والشرقيني يف جزأين 
رسالة إىل جممع (وما أخذه الفرجنة عن العرب ) ١٨٥٢(عند العرب   واجلرب)٤٩

wوله مقاالت يف تاريخ الشرق وعلومه ظهر معظمها يف ) ١٨٧١الكتابات واآلداب 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ٦٧٩ حرف السني

 .جمموعة العلماء األجانب، وكان جممع الكتابات واآلداب ينفق على طبعها
) ١٨٣٥(ند العرب وله يف الة اآلسيوية حبوث جديدة لتاريخ علم الفلك ع

ونبذة عن اجلزء الثاين من تاريخ سالطني املماليك يف مصر للمقريزي الذي ترمجه 
ورحلة حممد بن عمر ) ١٨٤٥(عن اجلزأين الثالث والرابع : والبنه) ١٨٤٠(كاترمري 

 ).١٨٥٣(واجلرب عند العرب ) ١٨٥٣(التونسى إىل دارفور 
 .Serjeant، R.B) ١٩١٥املولود عام . (ب. سرجنت، ر

وانتدب باحثاً لشئون جنوب اجلزيرة العربية يف . ، وكمربيدجهتعلم يف أدنرب
) ١٩٤١(وحماضراً للغة العربية ) ١٩٤٠(مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية 

) ٤٨ -١٩٤٧(ومنقباً يف حضرموت ) ٤٥ -١٩٤٢(وموظفاً يف اإلذاعة الربيطانية 
ومنقباً يف جنوب اجلزيرة ) ١٩٤٨(يقية وباحثاً يف مدرسة الدراسات الشرقية واألفر

وأستاذاً للعربية احلديثة يف مدرسة الدراسات ) ٥٤-١٩٥٣(العربية واخلليج الفارسي 
وأوفدته احلكومة يف بعثة لوضع دراسة عن التربية ) ١٩٥٥(الشرقية واألفريقية 

 .اإلسالمية يف األقطار األفريقية
عربية والفارسية واهلندوستانية يف وفهرس املخطوطات ال. والفن. األدب: آثاره

ورسالة يف بيان دارسي العربية، واملستشرقون اإلجنليز ) ١٩٤٢( اجلديدة هكلية أدنرب
) ١٩٤٧خص هبا مؤلف هذا الكتاب يف طبعته الثانية، دار املعارف مبصر (وآثارهم 

وخمتارات من األدب العاملي احلضرمي، وقد عين بضبطها وحتقيق ألفاظها حىت 
كتب كليشيهات هلا، وطبع الكتاب عليها، قدم له باإلجنليزية للتعريف حبضرموت است

) ١٩٥١لندن ( صفحة ١٨٤ صفحة، والنص يف ٨٧املقدمة يف . وأدبائها وأساليبهم
). ١٩٥٧لندن (وسيد حضرموت ) ٥١-١٩٤٢(ومواد لتاريخ النسيج اإلسالمي 

 للسلطان مراد الثالث خمطوط عثماين نادر، مع صورتني معاصرتني: ومن دراساته
جملة (الفخار والزجاج يف حممية عدن : ومبعاونة لني) ١٩٤٤الثقافة اإلسالمية (

نشرة مدرسة الدراسات (جنيان من اليمن : وله) ١٩٤٨اجلمعية امللكية اآلسيوية 
الثقافة (الوهابيون يف غريب اجلزيرة : ومبعاونة ديكنـز) ١٩٤٩الشرقية واألفريقية 

رحلة يسوعيني من ظفار إىل صنعاء عام : ومبعاونة دبكنجهام) ١٩٤٩اإلسالمية 
نشرة (مواد لتاريخ جنوب اجلزيرة العربية : وله). ١٩٥٠صحيفة اجلغرافيا،  (١٥٩٠ w
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 حرف السني٦٨٠ 

: وىف جملة اجلمعية امللكية اآلسيوية) ١٩٥٠مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية، 
وكتاب زيدي ) ١٩٥٣ (ويهودي عريب من هبان) ١٩٥١(وثائق عن قانون القبائل 

تقومي فلكي من جنويب : وىف غريها). ١٩٥٣(يف احلسبة من القرن الثالث اهلجري 
وهود وأنباء اجلاهلية يف ) ١٩٥٤جملة علم التاريخ البشرى، (غرب اجلزيرة العربية 

جملة الدراسات الشرقية (واملذهب الشافعي يف الشح ) ١٩٥٤موزيون (حضرموت 
١٩٥٥.( 

  ،S. Jamri سركيس اجلمري ـ
  .أستاذ للغات الشرقية يف معهد باريس، ومترجم البالط امللكي، مث نصب مطراناً

 .سفران، ناداف
 .مدير مركز دراسات الشرق األوسط جبامعة هارفارد

 .Scaliger، J.J) ١٦٠٩ – ١٥٤٠(ج . سكاليجر، ج
ت ولد يف أجن، واستدعاه بوستل، فيمن استدعى، إىل باريس فتعلم عليه اللغا

الشرقية، مث قصد بوردو ودرس فيها العربية، مث طلبها يف إجنلترا، وأسكتلندا 
، مث رحل إىل األندلس وبلنسية، فتضلع من العربية، ومل يكد مير جبنوى )١٥٦٦(

وبلغت شهرته جامعة ليدن، فاستقدمته . حىت عينته جامعتها أستاذاً للعربية فيها
. وقد ترك هلا أول خمطوطاته) ١٦٠٩ - ١٥٩٣(أستاذاً لكرسيها السامي حىت وفاته 

وكان سكاليجر يف أثناء ذلك يتردد على أستاذه بوستل، ويعيش معه فترات، فعد 
وريثه يف سعة معرفته باللغات، ومتفوقاً عليه بالعربية حىت إنه انتقده يف جمموعته 

د هو إىل  وقد عنوهنا بامسيهما ورد قواعده إىل اللغة العربية العامية، وعم-األوىل 
ومل يؤخذ بالصوفية الشرقية على . رسائل: حتقيق الشبه بني العربية والعربية يف كتابه

غراره، أو يضع سعة معرفته باللغات يف تفسري الدين مثله، بل قصد إىل حتقيق التاريخ 
، والطبعة الثانية منقحة ١٥٨٢(التصحيحات املعاصرة : حتقيقاً علمياً يف كتابه الكبري

، ومكنته معرفته باآلرامية والسريانية والعربية من )١٦٢٩، واألخرية ١٥٩٨ومزيدة 
 .نقد ترمجة التوراة

 - ١٥٧٧وقد جلأ إىل مراسلة إغناطيوس البطريرك اليعقويب وكان يف روما حىت 
wعشر، فأدجمها يف تقوميه االثين يف أمر تلك الترمجة فأمده البطريرك بأمساء احليوانات 
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 ٦٨١ حرف السني

لغات السريانية والعربية والتركية والفارسية وغريها، كما فعل الشرقي اآلسيوي بال
، وتقومي لقس يف احلبشة أرسله إليه أحد ١٥٨٤بتقومي تلقاه من نابلس لعام 

اإليطاليني بالقاهرة، ومل يذكر التقومي اإلسالمي، على الرغم من إطالعه على تقومي 
إال من القرآن الذي مل أيب معشر القبيسي، واجلداول األلفونسية لضعف مصادره 

ونقص املصادر يف عهده، حال بينه وبني كتابة تاريخ اجلاهلية . يكن ميل من قراءته
ومازالت صورة سكاليجر وأمامه خمطوط عريب تزين قاعة جملس . عند العرب

 .الشيوخ يف ليدن
، )١٦٢٩ -١٥٨٢(، والتصحيحات املعاصرة )١٥٧٤لشبونة (هرمس : آثاره

، وكتاب متنوعات )١٦٠٢هايدلربج (، وكنـز النقوش )١٥٨٥(والتقومي الشرقي 
 ).١٦٢٧ليدن (، ورسائل )١٦١٠(

 Scanlon, George Thomasسكانلون، جورج توماس 
، وخترج بشهادة ٢٣/٤/١٩٢٦ولد يف فيالدلفيا من أعمال بنسيلفانيا بتاريخ 

وار  معهد سيف، وبكالوريوس آداب )١٩٤٥(بكالوريوس علوم يف معهد فيالنوفا 
 يف، ودكتوراه فلسفة )١٩٥٦(، وماجستري من جامعة برنستون )١٩٥٠(مشور 

 ).١٩٥٩(جامعة برنستون 
 والطبعة ١٩٦١مطبعة اجلامعة األمريكية بالقاهرة (كتاب املسلم واجلهاد : آثاره

نشرة املعهد الفرنسي لآلثار (، والقيادة يف شيعة القرامطة )١٩٦٩األخرى املنقحة 
، ومصدر تاريخ حروب العصر الوسيط )١٩٦٠ جلاستون فييت الشرقية تكرمياً

، والتقرير )٦٤ - ١٩٦٣ والطبع ١٩٦٠، ٢٥ملؤمتر املستشرقني الدويل (اإلسالمي 
صحيفة مركز األحباث األمريكية مبصر  (١٩٦٤األوىل لبعثة التنقيب يف الفسطاط 

 ،)١٩٦٨، ٢١اآلثار جـ ( ، والفسطاط والفنون يف مصر)١٩٦٦، ٥ و١٩٦٥
صحيفة مركز (، اجلزء اآلخر ١٩٦٥وبعثة التنقيب يف الفسطاط، التقرير األويل 

، واملواد القدمية يف الفسطاط حبسب تواريخ )١٩٦٧، ٦األحباث األمريكية مبصر، 
 ).١٩٦٨، ٧الفنون الشرقية (العثور عليها 

: الفن الشرقي، وشارد والفسطاط (١٥١٧ - ٩٦٩والفن اإلسالمي يف مصر، 
w بعض النواحي من احلياة املصرية -، واإلسكان والصحة )١٩٧١، ٣ثار اآل (١٩٦٨
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 حرف السني٦٨٢ 

، واحلفريات )١٩٧٠أوكسفورد (الريفية يف العصر الوسيط، حوار ألربت حوراين 
، ٢، وجزء ١٩٧٠، ١صحيفة اآلثار املصرية جـ (تقرير أويل : يف قصر ألوز

ارة يف آسيا  يف كتاب اإلسالم والتج-، ومصر والصني جتارة وتقليداً )١٩٧٢
احلوليات (، واملرشحات الفاطمية )١٩٧١و ١٩٧٠أوكسفورد وفيالدلفيا (

 .)١٩٧٠، ٩اإلسالمية 
بعثة : ، وله)١٩٧٣ (١٩٦٦بعثة إىل الفسطاط، التقرير األوىل : ومبعاونة كوبياك

، وجتارة الفاطميني والسالجقة يف كتاب )١٩٧٤ (١٩٦٨إىل الفسطاط، تقرير أويل 
 ).١٩٧٣أوكسفورد وفيالدلفيا  (١١٥٠ - ٩٥٠ التاريخ اإلسالمي
تكرمي جورج مايلز، (النميات، تاريخ صناعة الفخار يف مصر : ومبعاونة غريه

، )١٩٧٤، ٦٠صحيفة اآلثار املصرية (، ومنخفضات الفسطاط )١٩٧٤بريوت 
، )٧٣ -١٩٧٢، ٣نشرة مجعية اآلثار باإلسكندرية (وزجاج حديث من الفسطاط 

، ١٥صحيفة دراسات الزجاج  (٧١-١٩٦٤اج من الفسطاط زج: ومبعاونة غريه
 .)١٩٧٦ (١٩٦٨، وبعثة إىل الفسطاط، التقرير األويل )١٩٧٣

 .Schiaparelli, Ernesto )١٩٢٨-١٨٥٦(سكياباريللي،إرنستو 
 ].١٩٢٨، ٤ترمجته يف مذكرات لنشاي [

على مث أمت علمه ) ١٨٧٧(درس يف جامعة تورينو اآلثار املصرية ونال شهادا 
وعني مديراً للقسم املصري يف متحف فلورنسا، مث يف متحف . ماسبريو يف باريس

ويف سنة ) ١٩١٠(وكان يف الوقت نفسه أستاذ اآلثار املصرية يف جامعاا . تورينو
 . كان على رأس بعثة أثرية إىل مصر١٩١٣
 يف واآلثار املصرية) ١٨٧٧تورينو (الشعور الديين عند قدماء املصريني : آثاره
وكتاب جنازات قدماء ) ١٨٨٤(ومعىن األهرام الرمزي ) ١٨٨٣روما (روما 

وتقرير عن أعمال البعثة األثرية اإليطالية إىل مصر يف جزأين  (١٨٩٠)املصريني 
  ).٢٧-١٩٢٣تورينو (

 Schiaparelli،Celestino) ١٩١٩-١٨٤١(سيلستينو سكياباريللي،
 تورينو، وفلورنسا حيث أخذها على ولد يف بيامونيت، ودرس العربية يف جامعيت

wمث مسي أستاذاً هلا يف ) ١٨٧١(أماري وصادقه مث خلفه على كرسي العربية فيها 
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 ٦٨٣ حرف السني

 .فتخرج عليه كثريون) ١٨٧٥(جامعة روما 
  ].٢٠-٨،١٩١٩ ترمجته يف جملة الدراسات الشرقية[

و كتاب مفردات عربية، وه: بعضها مل ينشر لتواضعه وإمهاله، ومما نشر: آثاره
، واشترك مع أماري )١٨٧١فلورنسا ( الكثري من اإلعجاب يمعجم عريب التيين لق

-١٨٧٨روما (يف نشر أجزاء من نـزهة املشتاق لإلدريسي، متنا وترمجة وتعليقاً 
، وقواعد )١٨٨٨(، ونشر معلومات عن إيطاليا للعمري، متنا وترمجة وتعليقاً )٨٣

وترجم  )١٨٩٠ليدن (رزباين، مع تعليق باإليطالية الشعر أليب العباس ثعلب برواية امل
ه زيادات وجدها فيما اطلع عليه من كتب يديوان ابن محديس الصقلي وأضاف إل

، ورحلة ابن جبري بترمجة إيطالية، وحتتوي على وصف بالرمو )١٨٩٧روما (األدب 
 أنس املهج وروض الفرج،: وأعد للطبع) ١٩٠٦روما (وصقلية يف عهد النورمان 

ومرشد الطالب يف أمسى املطالب، البن اهلائم، وجمموعة أغاٍن للشاعر العريب الصقلي 
  .علي البيالنويب

 .Sell، C.D.E - سل، كانون إدوارد
ابن وليم جون سل، تعلم يف لندن وحصل على الدكتوراه يف الالهوت من جامعة 

) ١٩٠٥ - ١٨٨٠(، وتوىل إحدى املدارس اإلسالمية يف مدارس باهلند هأدنرب
وكان عضواً يف مجعية . وترأس جملس الدراسات العربية والفارسية واهلندوستانية

 .امللكية اآلسيوية
والتطور ) ١٩٠١مدارس (وأحباث عن اإلسالم ) ١٨٨٠مدارس (اإلسالم : آثاره

 .)١٩١٢العامل اإلسالمي (واإلسالم يف أفريقيا ) ١٩٨٩مدارس (التارخيي للقرآن 
 .Salden، D - .سالدن، د
 والقاهرة املدينة الشرقية ،)١٩٠٦لندن (قرطاجنة وتونس، يف جزأين : آثاره

)١٩١١.( 
 .Selden، J )١٦٥٤ – ١٥٨٤(سلدن، جون 

من السياسيني واملشرعني الذين قاموا بأعمال خطرية يف احلياة اإلجنليزية، وقد كان 
خطوطات واسع االطالع على كثري من لغات الشرق، وخلف جمموعة نفيسة من امل

w .الشرقية
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 حرف السني٦٨٤ 

نشر، مبعاونة إدوارد بوكوك، نظم اجلوهر البن البطريق، متنا وترمجة التينية : آثاره
 ).١٧٥١ – ١٦٥٦، أكسفورد ١٦٤٢لندن (

 Soltanof،A).١٩٠٤املولود عام (سلطانوف، عبد الرمحن 
 .رئيس القسم العريب يف معهد الدراسات الشرقية مع العلوم

بني : االت يف اللغة العربية وآداهبا والتاريخ واالقتصاد، منهاأحباث ومق: آثاره
جمموعة حبوث (العامية والفصحى، والتيارات الفكرية يف األدب املصري املعاصر 

، )١٩٥٧موسكو (، وكتاب قضية الفالح املصري )١٩٥١الكلية الشرقية مبوسكو، 
 ).١٩٥٨وسكو م (١٩٥٢وكتاب حالة الفالحني االقتصادية يف مصر قبيل ثورة 

 .Schloessinger M) ١٩٤٤ – ١٨٧٧. (سلويسنجر، م
، واجلزء )١٩٠٧ميونيخ (نشر قصيدة عمرو بن كلثوم بشرح كيسان : آثاره

، ودراسة عن أمحد )١٩٣٨القدس (الرابع من كتاب أنساب األشراف للبالذري 
 .)١٩٤٤عامل اإلسالم (السرخسي 

  Assemani، Et،Evade )١٧٨٢-١٧١١(السمعاين، اسطفان عواد 
 رئيس أساقفة فيما بعد، قصد مصر ولبنان بعد ،ابن شقيقة يوسف السمعاين

وخلف خاله يف أمانة املكتبة . النهرين وإجنلترا، ومسي أستاذ اللغات الشرقية
وله مصنفات علمية بوأته مركزاً مرموقاً بني العلماء، وعادت عليه برفيع . الفاتيكانية

  .اباملناصب واأللقاب واإلعج
 صفحة، مذيلة ٤٩٢فهرس املخطوطات الشرقية يف املكتبة املديتشية، يف : آثاره

بأربعة مسارد يف أمساء املؤلفني والنساخني وأصحاب املخطوطات واألماكن اجلغرافية 
وفهرس املخطوطات الشرقية يف املكتبات الطبية بفلورنسا ) ١٧٤٢فلورنسا (
وسف السمعاين على نشر فهرس املكتبة ي: وكان قد عاون خاله). ١٧٤٢فلورنسا (

ووضع فهرس املخطوطات الفارسية والتركية والقسم ) ٢٨ - ١٧١٩روما (الشرقية 
األكرب من املخطوطات العربية يف املكتبة الفاتيكانية بعد أن أصبح أمني مكتبتها وزاد 

 صفحة، بوصف كل ١٧٤٣خمطوطاا إثر رحلة إىل الشرق ـ يف ثالثة جملدات، يف 
وقد أرسل إليه ) ١٧٥٩ - ١٧٥٦روما (طوط وتعديد موضوعاته، وترمجة ملؤلفه خم

wإنه عميل عظيم لدرس عميق ودأب مدهش : "البابا بندكتوس الرابع برسالة جاء فيها
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 ٦٨٥ حرف السني

سطفان إمث التمس ". واهتمام جزيل، يستحق عليه ثناء الكرسي الرسويل وعطفه
ة طبع الدات الثالثة من فهرسة، عواد السمعاين من ملك فرنسا مساعداته على إعاد

وما يليها من جملدات، بني أربعة أو مخسة سلمت من احلريق، يف املكتبة الفاتيكانية، 
) ١٧٦٤روما ( وقد جددته املكتبة الشرقية ،واملكتبة الوطنية، وجامعة ستراسبورج

 وترمجة التينية، وأمت ما بدأه األب مبارك من نشر آثار مارافرام السرياين، متنا سريانياً
وترجم إىل ) ١٧٤٣روما (والثالث ) ١٧٤٠روما (والثاين ) ١٧٣٧روما (األول 

  .الالتينية التاريخ لبار هربوس
  ،Assemani )١٨٢١ - ١٧٥٢(السمعاين، مسعان 

ه أنطون بابن أخي يوسف بولس السمعاين، عمل يف املكتبة الفاتيكانية ـ مع نسي
) ١٧٨٣(راً مل تنشر ـ واملكتبة اإلمرباطورية يف فيينا السمعاين الذي خلف عنها آثا

) ١٧٨٥(ومكتبة الفارس نانيانا يف بادوري، مث عني أستاذاً يف أكلرييكية بادوي 
 حيث وفد عليه الطالب من) ١٨٠٧(وأستاذاً للغات الشرقية يف جامعة بادوي 

انتخب عضواً يف خارج إيطاليا، وأرسله املستشرقون، من فرنسا وأملانيا وإجنلترا، و
 . وفيها تويف،جممع العلوم واآلداب والفنون يف بادوي

) ١٧٨٧بادوي (دراسة عن أصل وعقيدة وأدب العرب قبل اإلسالم : آثاره
 صفحة، ٢٢١وفهرس املخطوطات الشرقية يف مكتبة نانيانا، يف جملدين، األول من 

 ـ ١٧٨٧ بادوي(واخلط الكويف ) ٩٢ ـ ١٧٨٧بادوي ( صفحة ٤٦والثاين من 
وهل كان للعرب أثر يف الشعر األوريب ) ١٧٩٠بادوي (والقبة الكوفية العربية ) ٨٨

روما (وخطاب افتتاح يف كرسي اللغات الشرقية جبامعة بادوي ) ١٨٠٧(احلديث 
رض عووصف بعض النقود الكوفية يف م) ١٨٠٩بادوي (والنقود العربية ) ١٨٠٨

 .)١٨٢٠ميالنو (امليموين 
 .Assemani، J. S) ١٧٦٨ ـ ١٦٨٧(ف السمعاين، يوس

كان يعرف ثالثني لغة، بدأ نشاطه يف املكتبة . نصب رئيس أساقفة فيما بعد
الفاتيكانية بتلخيص ستة وثالثني خمطوطاً اقتناها هلا عمه األب إلياس السمعاين، 

فوجد يف ) ١٧ ـ ١٧١٥(وترتيب غريها من املخطوطات الشرقية، مث قصد الشرق 
w النصييب ـ بعد خراب دير القديس ىجمموعة خمطوطات نظمها موسدير النطرون 
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 حرف السني٦٨٦ 

مارون على العاصي بسوريا، يف أواسط اجلبل العاشر، وكان بناء فخماً حوله حنو 
ثالمثائة صومعة، وفيه آنية كثرية من الذهب والفضة واحلجارة الكرمية حىت لقب بدير 

ئة إال أن ا واختار منها م،وأيلولة بعض خمطوطاته إىل دير النظرون). ٢٦(البلور
 بعضها بثمن باهظ ونسخ البعض ىالرهبان رفضوا بيعها ولو بوزهنا ذهباً فاشتر

 جمموعة نفيسة من املخطوطات اليونانية اقتىناآلخر وطوف يف مدن األدىن 
ورجع بنحو ألفي قطعة ) ١٧٣٦(مث مثل البابا يف امع اللبناين . والسريانية والعربية

 املكتبة الفاتيكانية هبا ومازالت فيها مرجعاً عاملياً فريداً ىناأليقونات فأغمن النقود و
وعلى الرغم من قيام السمعاين خبطري املهام، وتقلد كبار . لتاريخ الشرق الكنسي

املناصب ونيل رفيع األلقاب، فإنه مل يشغل عن أمانة املكتبة والتصنيف فيها خالل 
ئات وأدهشت العلماء بتنوعها وعمقها ودقتها، مخسني سنة، حىت بلغت مؤلفاته امل

ومحلت أحباثه عن املؤرخني اإليطاليني امللك كارلوس الرابع على تقليده لقب مدون 
مث اختاره موطناً فخرياً لنابويل ) ١٧٣٩(التاريخ يف مملكه نابويل والصقليتني 

يب، لقد ولدنا احلب: ومن رسالة البابا بندكنوس الرابع عشر إليه قوله) ١٧٤٠(
خربناك منذ ثالثني سنة يف تقوى سلوكك ونشاط علمك ومل تنل السنون من قدر 

وعده العلماء مؤسس الدراسات السريانية يف ) ١٧٤١سبتمرب /  أيلول ٤(مصنفاتك 
 ).١٩٢٨(وأقيم له متثال يف بلده حصرون . أوربا

جملدات ضمنها فهرس املخطوطات الشرقية يف املكتبة الفاتيكانية، يف أربعة : آثاره
 - ١٧١٩روما (وصفاً شامالً ملخطوطات املكتبة الفاتيكانية وتراجم أمينة ملؤلفيها 

سطفان عواد السمعاين إلمتامها يف ستة جملدات إ: وكان يعاونه فيها ابن شقيقته) ٢٨
غري أن . للمخطوطات الشرقية، وأربعة عشر جملداً للمخطوطات اليونانية وغريها

 على تىفأ) ١٧٦٨أغسطس /  آب ٣٠(ة السمعاين بأشهر حريقاً شب بعد وفا
معظم تلك الدات إتيانه على كثري من مصنفاته، وقد وضع الكردينال ماي مسرداً 

 جزءاً، ١٢املكتبة الشرقية، يف : ومن مصنفاته. لبضعة الدات اليت خلفها احلريق
ريان ذوو والكتاب الس) ١٧١٩روما (صدر منها الكتاب السريان األرثوذكس 

روما (والكتاب السريان النساطرة، يف جملدين ) ١٧٢١روما (الطبيعة الواحدة 
مث . واألجزاء األخرى، ومنها الكتاب العرب املسلمون مل تنشر) ٢٧ - ١٧٢٥ w
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 ٦٨٧ حرف السني

 البندقية ،والتاريخ الشرقي البن الراهب املصري) ١٧٢٠روما (تاريخ صقلية العريب 
 وجممع آثار القديس إفرام السرياين، ،)١٧٣٢روما ( وموجز اللغة العربية ،)١٧٢٩

والتاريخ ) ٦٤ ـ ١٧٣٢روما (بالسريانية والالتينية واليونانية، يف ستة أجزاء 
 ٥٢ ـ ١٧٥١روما (اإليطايل من املخطوطات الفاتيكانية وغريها، يف ثالثة أجزاء 

) ١٧٥٥ روما( عشر جملداً، صدر منها ستة والتقومي الكنسي العاملي، يف اثين) ٥٣ـ 
مل (وجمامع الكنيسة الشرقية، يف ستة أجزاء ) ١٧٥٧(وقوانني الرهبانية الشويرية 

). ٦٦ ـ ١٧٦٢روما (ومكتبة القانون الشرقي املدين، يف مخسة أجزاء ) تنشر
وما وراء الطبيعية، وتعليق على بعض . وكتاب املنطق. قواعد السريانية: بالعربية

وأصل الرهبان يف . والالهوت األديب. اجلديدصفحات عويصة من العهدين القدمي و
والعالقات العديدة يف الشئون الشرقية، وغريها من الطرائف والرسائل . جبل لبنان

 .اليت تؤلف جملدات عديدة
  Assemani, J. Aloy )١٧٨٢ ـ ١٧١٠(السمعاين، يوسف لويس 

وأستاذ ) ١٧٣٧(ابن أخي السمعاين الكبري، وخليفة احلاقالين يف البالط البابوي 
السريانية والشعائر الدينية يف معهد احلكمة، وعضو اموع العلمي البابوي، وجممع 

 .األحباث التارخيية، وكاهن منقطع للبابا، ومترجم الكرسي الرسويل
 ـ ١٧٤٩روما (الشعائر الكنسية يف العامل، يف ثالثة عشر جملداً، مل تتم : آثاره
روما (وبطاركة الكلدان والنساطرة ) ٥٧ - ١٧٥٢روما (وكتابان عن نابويل ) ٦٦

١٧٧٥.(  
 ،Smogorzewski )١٩٣١ -١٨٨٤(مسوجورزيفسكي، سيجيسمند 

S. 
-١٩١٢(خترج يف جامعة بطرسربج على كراتشكوفسكي، ورحل إىل اجلزائر 

حيث عىن بدراسة اإلباضية، وأشرف على كرسي فقه اللغات وتاريخ الشرق ) ١٣
، وللتعمق يف دراسة األحداث الدينية يف )٣١-١٩٢٤(اإلسالمي يف جامعة لفوف 

اإلسالم تردد على سوريا ولبنان ومصر ومشايل أفريقيا، حيث وثق صالته بزعماء 
 فواصل يف ذلك نشاط مواطنه -اإلباضية، ودرس عقيدم وتارخيهم واملنتمني إليهم

w من تونس  واقتىن جمموعة فريدة من خمطوطام، واصطحب معيداً عربياً-موتيلنسكي
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 حرف السني٦٨٨ 

 .١٩٤١للتدريس يف جامعة لفوف حىت عام 
، وقصيدة إباضية عن اخلالف بني )١٩١٢اإلسالم (التعليم يف األزهر : آثاره

) ١٩٢٥(، وقصيدة إباضية )٢٤-١٩١٩احلولية االستشراقية (املالكية واإلباضية 
ة ، ودراسة للمصنفني واملصنفات اإلباضي)١٩٢٦(ومصادر إباضية لتاريخ اإلسالم 

 ).١٩٢٧احلولية االستشراقية (الوهابية 
 .Smoor، P -. مسور، ب

 .أستاذ مساعد للعربية يف جامعة أمستردام
: ، ومع غريه)١٩٦٩، ٢٣، الشاهد الدويل(اإلسالم والقومية يف مصر : آثاره

 ).١٩٦٨(أوربا والعرب 
 Smith, Eli) ١٨٥٧املتوىف عام (إيلى  مسيث

يكية من مالطة، وحفر أمهات حروفها العربية وفد على لبنان باملطبعة األمر
، وتعاون هو واملعلم بطرس البستاين، وكان متضلعاً من السريانية، وتعلم )١٨٤٣(

 مسيث مل يكن قد يف، وملا تو)١٨٤٨(العربية مع مسيث، على نقل التوراة إىل العربية 
ني عليها نشر منها إال سفرا التكوين واخلروج، فخلفه فانديك فيها، وكان يستع

بثقافات املستشرقني، والسيما فال يشر ورويدجير، وبأعالم العرب حىت أمتوها وكان 
 .معوهلم يف الترمجة على النسخة العربية أكثر من غريها

وقابلها اآلباء اليسوعيون بترمجة اعتمدوا فيها على النسخ العربية واليونانية 
ليازجي تصحيح عبارا وأسلوهبا، والسريانية والالتينية، وكلفوا الشيخ إبراهيم ا

 .وبالغوا يف إتقان طبعها وتزيينها
 .Smith, D.E - مسيث، دافيد أوجني

، )١٩١١بوسطن (األعداد اهلندية العربية : نشر مبعاونة كاربنسكي: آثاره
ابن : ، ومبعاونة جنسبورج)١٩٢٥بوسطن (ومبجهوده تاريخ الرياضيات، يف جزأين 

البريوين عن زيج اخلوارزمي، واألرقام اهلندية العربية أيب عزرا، وترمجة شروح 
األعداد : ، ومبعاونة األستاذ مراد)١٩٢٥، ١٩١٨شهرية الرياضيات األمريكية، (

إقليدس وعمر اخليام : ، وله)١٩٢٧، ٣٤املصدر السابق، (عند قدماء العرب 
الليبية يف كتابات باألجبدية : ومبعاونة غريه) ١٩٣٥، ٣جملة الرياضيات، (وساشري  w
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 ٦٨٩ حرف السني

 ).١٩٥٨، ٣٢اآلثار (طرابلس الغرب 
 .Smith, W.R)١٨٩٤ – ١٨٤٦(مسيث، روبرتن 

وخلف .  مث يف جامعات أورباهإسكتلندي، درس اللغة العربية يف جامعة أدنرب
يت يف كرسي العربية بكمربيدج، وانتخب رئيساً للجنة دائرة املعارف الربيطانية، ار

 برحالت إىل الشرق األدىن جاب فيها ١٨٨١ وسنة ١٨٧٩وقام يف خالل عام 
ونال شهرة . مصر وفلسطني ولبنان وسوريا وبالد العرب حىت بلغ جدة والطائف

 جمموعة كتب وخمطوطات عربية هدفعت املعجبني به إىل إهدائه يف حفلة عامة بأدنرب
 .)١٨٨١(تقديراً له 
ب يف وكتا) ١٨٨٩( صفحة ٤٨٨حماضرات عن أديان الساميني، يف : آثاره

الطبعة الثانية، (أنساب العرب وزواج اجلاهلية وما يتصل بتاريخ العرب قبل اإلسالم 
 ).١٩٠٧لندن 

 Smith, Margaret-مسيث، مرجريت
أخذت يف دراسة التصوف على مذهب . من املستشرقات النوادر يف بريطانيا

 نيكولسن، وزارت، كزميلة من كلية جرتون بكمربيدج، دور الكتب يف القاهرة
 .ستانبولإوالقدس ودمشق و

لندن (احملاسيب : وصنفت كتاباً عن متصوف بغداد. نشرت كتاب األصول: آثارها
) ١٩٢٤(املرأة السودانية يف مطلع احلياة : ومن دراساا يف العامل اإلسالمي) ١٩٣٥

، مث صنفت ١٩٣٠(ورابعة العدوية املتصوفة ) ١٩٢٧(واملرأة الولية يف عز اإلسالم 
) ١٩٣٩(والشعراين الصويف ) ١٩٣٣(والغزايل يف جتربة احلضرة اإلهلية ) باًفيها كتا

احملاسيب رائد الغزايل : وىف جملة اجلمعية امللكية اآلسيوية) ١٩٤٠(وتناسخ األرواح 
 .)١٩٣٨(والرسالة اللونية ألىب حامد حممد الغزايل ) ١٩٣٦(

 Smith, Wilfred )١٩١٦املولود عام (مسيث، ويلفريد كانتول 
Cantwell 

ولد يف تورنتو بكندا، وخترج باللغات الشرقية يف جامعة برنستون، فحصل على 
، وكان قد تلقى العلم يف الكلية العليا )١٩٤٨(، والدكتوراه )١٩٤٧(املاجستري 

wبتورنتو، وكلية وست منستر يف كمربيدج، وكلية القديس جون جبامعة كمرببديج، 
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 حرف السني٦٩٠ 

 الليسانس باللغات الشرقية بدرجة شرف وكلية وجامعة تورنتو حيث حصل على
)٤٠ – ١٩٣٣.( 

) ١٩٧٤(ويف جمال التدريس هو أستاذ الدين، ورئيس قسم الدين جبامعة داهلوسي 
 -١٩٦٤(وأستاذ عامل األديان ومدير مركز دارسة عامل األديان جبامعة هارفارد 

ية ، ومدير معهد الدراسات اإلسالم)٥٣-١٩٥١(، وأستاذ الدين املقارن )٧٣
وحماضر باللغة اهلندية والتاريخ اإلسالمي بكلية ، )٦٣ - ١٩٤٩(جبامعه ماك جيل 

واآلن يف (، وقد عمل يف الهور باهلند )٤٥ - ١٩٤١(فورمان املسيحية، بالهور 
 ).٤٩ – ١٩٤٠(كممثل بني مسلمي جملس البعوث الكندية عرب البحار ) الباكستان

، )١٩٦٦(، وجامعة برنستون )١٩٦٠(وعلّم كأستاذ زائر يف جامعة لندن 
) ١٩٧٣(، وجامعة مك جيل )١٩٤٧(وجامعة هارفارد ) ١٩٦٨(وجامعة تورنتو 

، وزميل اجلمعية )٦٩-١٩٦٦(وغريها، وهو رئيس اجلمعية األمريكية لدراسة الدين 
، )الدراسات اإلنسانية الثقافية والعلوم االجتماعية: رئيس القسم الثاين(امللكية بكندا، 

كادميية األمريكية للفنون والعلوم، ورئيس رابطة دراسات الشرق األوسط وزميل األ
صحيفة الدراسات الدينية : ، وحمرر استشاري يف)١٩٧٨(ألمريكا الشمالية 

، ويف صحيفة الشرق األوسط بواشنطن، ويف العامل )اململكة املتحدة(بكمربيدج 
دينية بتورنتو، ودائرة اإلسالمي هبارتفورد، ويف الدراسات يف الدين والعلوم ال

 .املعارف الرببطانية
، ومعىن وهدف الدين )١٩٧٦(، واحلوار الديين )١٩٧٧(العقيدة والتاريخ : آثاره

: ، واإلسالم احلديث يف اهلند)١٩٧٦(، ومسائل خاصة باحلقيقة الدينية )١٩٧٨(
، والباكستان كدولة إسالمية )١٩٧٤، ولندن ١٩٤٣الهور (حتليل اجتماعي 

، )١٩٥٧دار نشر جامعة برنستون (، واإلسالم يف التاريخ احلديث )١٩٥٤ الهور(
 -، ولندن ١٩٥٩ املكتبة األمريكية اجلديدة -، ونيويورك ١٩٥٨ولندن أوكسفورد 

 ١٩٧٣ واشنطن - ، وشرائط تسجيل للمكفوفني١٩٦٥املكتبة اإلجنليزية اجلديدة 
، )١٩٦٢(لفرنسية ، وا)١٩٦١( العربية والسويدية: وقد ترجم إىل اللغات

، وبعض األجزاء منه إىل األوردية )١٩٧٤(، واليابانية )١٩١٤-٦٢ ةواألندونيسي
، ١٩٦٢الكندية  تورنتو وهيئة اإلذاعة(وعقيدة اآلخرين ، )١٩٦٠ - ٥ ٩ - ٥٨( w
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 ٦٩١ حرف السني

 املكتبة الربيطانية - ولندن ٦٥ و ١٩٦٣ املكتبة األمريكية اجلديدة -ونيويورك 
، ومعىن )١٩٦٥ وقد ترجم إىل السويدية ١٩٧٢ليدن  نيويورك و- ١٩٦٥اجلديدة 

 ١٩٦٣نيويورك طبعة ( أسلوب جديد للتقاليد الدينية لدى البشرية -وهدف الدين 
، وتساؤالت خاصة )١٩٦٥كلكتا(، وحداثة اتمع التقليدي )١٩٦٥ ولندن ٦٤و 

 ).١٩٧١، وقد ترمجت إىل اليابانية ١٩٦٧نيويورك، ولندن ( الدينية ةباحلقيق
، واملسيحية )١٩٥٠جامعة ماك جيل (دراسة مقارنة للدين : ومن دراساته

دار نشر جامعة شيكاغو (، والدين املقارن )١٩٥٩تورنتو (والديانات اآلسيوية 
 -، واألملانية )١٩٦٢(، واليابانية )١٩٦٢(، وقد ترجم إىل األوردية ١٩٥٩

ىف كتاب تكرمي  (، وبعض وجوه الشبه والفروق بني املسيحية واإلسالم)١٩٦٣(
، وأساليب تقسيم )١٩٦٤(، وقد ترجم إىل األوردية ١٩٥٩الدكتور فيليب حىت 

، وقد ترمجت إىل ١٩٦٤جامعة هارفارد لالهوت ميولتني (التاريخ الديين لإلنسانية 
 املؤمتر الدويل احلادي عشر -، والديانات التقليدية والثقافة احلديثة )١٩٦٧(األملانية 

 الد األول أثر احلضارة احلديثة يف الديانات -ة لتاريخ األديان للجمعية الدولي
 سلسلة الدراسات يف الدين والعلوم - للحقيقة ةالتقليدية، ووجهة النظر اإلنساني

دائرة (، والدين كرمز )١٩٧٤(، والديانات السماوية )١٩٧١(الدينية الد األول 
، ١٩٥٦(الشرقية يف جامعة غربية وإمكان الدراسات ، )١٩٧٤طانية ياملعارف الرب

، )١٩٥٨(واإلسبانية ) ١٩٥٧(واألملانية ) ١٩٥٦(وقد ترجم إىل الفرنسية 
، )١٩٥٦ لندن -الة األسبوعية الربيطانية (واملسيحيون وأزمة الشرق األدىن 

، )١٩٦٥مكتبة املنطق (الدور الفكري للتحررية : والشرق األدىن اإلسالمي
، وظهور )١٩٦٤، ١٨الثقافة اإلسالمية (الطبقة املتوسطة وإمرباطورية املغول و

، والعامل اإلسالمي، يف أسرة )١٩٤٦، ٢٠(الطبقة الدنيا يف اإلمرباطورية املغولية 
 - ١٩٤٧(تورنتو مجعية البعوث للكنيسة اإلجنليزية بكندا، يف جملدين (واحدة 
، )١٩٥٠صحيفة الشرق األوسط (مأساة اإلسالم : ، وحيدر أباد)١٩٤٨

، وجماهبة اإلسالم )١٩٥١ نيويورك -جملة السياسة اخلارجية (واملسلمون والغرب 
سلسلة : اإلسالم يف العامل احلديث: للمادية الغربية يف كتاب دوراثي ستيلي فرانك

wخطب قدمت يف املؤمتر السنوي اخلامس لشئون الشرق األوسط وأشرف عليه معهد 
w
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 حرف السني٦٩٢ 

، وقد ترجم إىل اللغة ١٩٥١ألوسط معهد الشرق ا(الشرق األوسط بواشنطن 
، )١٩٥٢الثقافة اإلسالمية ( اإلصالح اإلسالمي -، وتركيا احلديثة )١٩٥٣(العربية 

، ومعهد الدراسات اإلسالمية يف جامعة )١٩٥٣دائرة معارف كولري (والباكستان 
الندوة (وعظمة حممد ) ١٩٥٣األدب اإلسالمي بالهور الد اخلامس (ماك جيل 

 يف -، واملفكرون يف تطور العامل اإلسالمي احلديث )١٩٥٤أيلول / سبتمربالكندية 
دار نشر جامعة (القوى االجتماعية يف الشرق األوسط : كتاب سيدين مثيلتون فيشر

 .)١٩٥٥كورتني 
، )١٩٥٦، وقد ترمجت إىل الفرنسية ١٩٥٦دائرة املعارف اإلسالمية (واألمحدية 

وقد ترجم ) ١٩٥٦جلارية لسلسلة القوات الكندية كتيب الشئون ا(والعامل اإلسالمي 
، )١٩٥٧، ٣٢التاريخ اجلاري (، واإلسالم يف العامل احلديث )١٩٥٦(إىل الفرنسية 

، والقانون واالحتاد يف اإلسالم )١٩٥٨دائرة املعارف األمريكية (وأغاخان الثالث 
ائرة املعارف د(اإلسالم : ، والدين والفلسفة)١٩٥٨كانون الثاين /كاراتشي يناير(

، وكتابة تارخيية باإلجنليزية عن اإلسالم احلديث يف كتابات تارخيية )١٩٦٠األمريكية 
، )١٩٦١دار نشر جامعة أوكسفورد، ولندن (عن الشعوب اآلسيوية الد األول 

حلقة علم االجتماع اإلسالمي، (ودراسة مقارنة لألديان وال سيما الدين اإلسالمي 
 .)١٩٦٢ قضايا العامل اإلسالمي املعاصر، بروكسل منشورات مركز دراسة

والتطور التارخيي يف اإلسالم ملفهوم  ،)١٩٦٢دائرة املعارف الربيطانية (وإبليس 
مؤرخو : هولت وعنوانه. م.  يف كتاب برنارد لويس، وب-اإلسالم كتطور تارخيي

دائرة (، والدروز )١٩٦٢دار نشر جامعة لندن وأوكسفورد (الشرق األوسط 
، ومفهوم )١٩٦٤دائرة املعارف الرببطانية (، والقرآن )١٩٦٣املعارف الربيطانية 

الدراسات العربية واإلسالمية :  يف كتاب جورج املقدسي-الشريعة وعلماء الكالم 
 .، واإلسالم يواجه اإلحلادية الغربية)١٩٦٥ليدن (تكرمياً هلاملتون جيب 

 يف -ها علي عبد الواحد وايف ترمجة إسحق موهلي احلسيين مع مالحظات كتب(
، واإلسالم )١٩٥٣بريوت دار بريوت (اإلسالم يف نظر الغرب : كتاب فيليب حيت

 -بريوت (دراسات إسالمية :  يف كتاب نقوال زيادة-والتطور يف التاريخ احلديث 
، )١٩٦٠كتب سياسية، القاهرة، : ، ويف طبعة خمتصرة١٩٦٠دار األندلس  w
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 ٦٩٣ حرف السني

كميل حسني .  ترمجة مع مقدمة بقلم الدكتور م-ديث واإلسالم يف التاريخ احل
 .)١٩٧٥ بريوت واملؤسسة العربية للبحث والنشر(

دراسات يف الدين والعلوم الدينية الد (ووجهة نظر خاصة باملسيحيني واملسلمني 
) ١٩٧٧دار نشر جامعة فرجينيا (، والعقيدة والتاريخ )١٩٧٧ - ١٩٧٦، ٦رقم 

ض اعتبارات من اإلسالم، وبعض االعتبارات من الدين املسيحي واإلميان والعقيدة بع
: ١٠٦الهور رقم ( جامعة البنجاب - حبث صحفي لقسم الفلسفة -يف احلكمة 

، ودور الدراسات )١٩٧٦ العام الدراسي - ١٩٧٥) (٤٣ - ٢١، ٢٠ - ١٠
ت اآلسيوية يف اجلامعة األمريكية، اخلطاب الكامل ملؤمتر والية نيويورك للدراسا

ى  .، الناشر هاميلتون، ن١٩٧٥، ١٢، ١٠اآلسيوية جبامعة كلوجنت يف أكتوبر 
ب  . صفحة يف كتاب دافيد١٦ونشر ملزمة مكونة من ) ١٩٧٥(جبامعة كلوجيت 

، )١٩٧٦ليون ( تكرميا لنيازي بوكيز "مقاالت على احلضارات اإلسالمية"ليتيل 
مقاالت، ويف آخره كشف ، والتنوع الديين وهو جمموعة )١٩٧٧(وترمجات تركية 

 ).١٩٧٧(نيويورك، وسان فرانسيسكو، ولندن، وهاريدورو (مبؤلفاته 
 .Samir, KhalilP )١٩٣٨املولود عام (األب مسري خليل 

 ).١٩٥٥(عرف أوالً باسم مسري قسيم، ولد يف القاهرة، وانضم إىل الرهبانية 
ة القديس يوسف، منشورات جامع(تاريخ تأليف اإلجنيل املقفى البديشو : آثاره
دورية الشرق ( الثنتني ومخسني عظة -ة العربية اميواموعة األفر) ١٩٧٢، ٤٧

ألكسيليك (ية العربية لثالثني عظة امواموعة األفر) ١٩٧٣، ٣٩ روما، املسيحي،
والعظات األفرامية ) ١٩٧٣، ٤جامعة الروح القدس، أقوال الشرق، . بلبنان

ورسالة غري منشورة لسيفري أمشونني ) ١٩٧٤، ٥٨ املسيحي،فيسبادن، الشرق (
ونشر مؤلفات كتاب النصارى ) ١٩٧٥، ٤١دورية الشرق املسيحي روما، (

 -معهد األقباط الكاثوليك باملعادي (صديق الكاهن : الشرقيني القدماء يف جمالت
 ).صعيد مصر. مطرانية األقباط الكاثوليك باملنيا(ورسالة الكنيسة ) مصر

 .Smilanskay,A – أرينامسيالنسكايا 
تاريخ احلركة الشعبية التحررية يف سوريا يف منتصف القرن التاسع عشر : آثارها

w، ومقال بعنوان )١٩٥٩كتاب فصول يف تاريخ البلدان العربية، جامعة موسكو،(
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 حرف السني٦٩٤ 

كتاب فصول يف تاريخ االستشراق (بازيلي كدبلوماسي روسي ومؤرخ لسوريا 
 .، ومقاالت أخرى)١٩٥٩كو الروسي، احللقة الثالثة، موس

 Semilanskaya,I.M -.م.مسيالنسكايا، ي
، واملعرض السوري يف )١٩٥٥، ١٤الشرق  (١٨٦٠ - ١٨٥٩لبنان من : آثاره

، والصالت بني )١٩٥٩ (١٩، وسوريا يف القرن )١٩٥٨(ليننجراد وموسكو 
، )١٩٦٢(، وسوريا ولبنان وفلسطني )١٩٦١ (١٩١٤ - ١٩٠٠روسيا وسوريا 

 ).١٩٧١(، واتمعات الشرقية يف العصر الوسيط )١٩٦٨(سات العربية والدرا
 Senkowski) ١٨٥٨ – ١٨٠٠(سنكوفسكي 

 - ١٨٢٢(بولوين األصل درس العربية، ومسي أستاذاً هلا يف جامعة بطرسربج 
 الذي درس -، مث رحل إىل لبنان حيث أتقن العربية على األب أنطون عريضة )٤٧

 . يف مدرسة عينطورة، كتابة وخطابة-ا العربية يف جامعة فيين
. ، ونقد ديوان لبيد)١٨١٨(ترجم إىل البولونية قصة عنترة وأمثال لقمان : آثاره
ذكريات عن سوريا، وجمموعة من القصص الشرقي، واملصادر التركية لتاريخ : وله

 ).١٨٤٤(دليل السياح يف الشام ومصر : بولونيا، وساعد برجن يف وضع كتاب
 Snouck, Hurgronje) ١٩٣٦ – ١٨٥٧(جروجنه  هر،سنوك

ولد يف استرهوت، وتعلم يف ليدن على دي خويه، ويف ستراسبورج على نولدكه، 
مث رحل إىل جاوة وأقام سبع عشرة سنة يف خدمة حكومتها، وزار مكة متسمياً بعبد 

، واستقر يف سوق الليل مخسة أشهر، وغادرها قبل موسم احلج مث )١٨٨٤(الغفار 
يف باتافيا، وعلى إثر اعتزال هوتسما التدريس خلفه على كرسي   أستاذاً للعربيةعني

، فأسهم يف جعل )٢٧ - ١٩٠٧(العربية، وكان جييدها إجادة تامة يف جامعة ليدن 
الدراسات اإلسالمية تستقل عن اللغة والتاريخ لتنبهه إىل غلبة الطابع الديين على 

بية، بعد جولد زيهر، ويف طليعة رواد دراسات وقد عد عميد العر. احلضارة الشرقية
 .الفقه اإلسالمي واألصول واحلديث والتفسري يف أوربا

احلج إىل مكة، وهو كتاب باهلولندية حافل بالرسم، واملهدي باألملانية، : آثاره
والفقه ) ١٨٨٦الهاي (ضافية إوأمثال أهل مكة املكرمة متنا وترمجة أملانية مبقدمة 

w، ومكة وجغرافيتها يف القرن التاسع عشر، وقد وصفها فيه )١٨٨٦(اإلسالمي 
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 ٦٩٥ حرف السني

 .)١٨٨٩ليدن (وصفاً دقيقاً شامالً مع خرائط عديدة، وقع يف جزأين باألملانية 
، )١٨٩٨(، والقانون اإلسالمي )١٨٩٣، ٣(حممد : ويف جملة تاريخ األديان
ابع اإلسالم ط: ، ويف جملة العامل اإلسالمي)١٩٠٨(واجلزيرة العربية واهلند 

، وإبراهيم يف القرآن )١٩١١(، وانتشار اإلسالم وال سيما يف اهلند الشرقية )١٩١١(
االستشراق يف : ، ويف غريها)١٩٢٢(، واإلسالم واملشكلة العنصرية )١٩١٢(

، )١٩١٢جملة املعهد الشرقي (، وإىل حضرموت )١٩١٣جملة اإلسالم (هولندا 
الة األفريقية (وسياسة النيب حممد الدينية ، )١٩٢٢تكرمي براون (وعزلة احلجاز 

 ١٩١٢، وأربع حماضرات عن اإلسالم ألقاها يف الواليات املتحدة من سنة )١٩١٥
، وجمموعات دراسات عن اإلسالم وتارخيه )١٩١٦نيويورك  (١٩١٦إىل سنة 

وشريعته وبالد العرب وتركيا واهلند واللغة واألدب مع مالحظات وفهارس، ونشر 
وجوبه ) ١٩٥٧ليدن (منتخبات باإلجنليزية والفرنسية : سكه، وشاختله بو

اجلزء : ١٩٣٦ إىل ١٨٨٩ هرجر وجنه الرمسية من -مقترحات سنوك : وأدريانـزه
 .)١٩٥٧ليدن (األول 

 .Sublet، J - .سوبله، ج
 ]. بباريس٧٥٠٠٦ دي شوش، ميدي رقم ٢١: عنواهنا[

-١٩٦٤، ١٣ألحباث والنصوص نشرة ا(معلقان ملختصر ابن احلاجب : آثارها
، )١٩٦٤، ١١أرابيكا (، ودليل الفقه الشافعي، نقالً عن اخلطيب العثماين )١٩٦٥

، واألساتذة والدراسات )١٩٦٢، ٩أرابيكا (وعبد اللطيف التكرييت وبنو قويق 
، وفن النثر )١٩٦٧، ٢٠نشرة الدراسات الشرقية (حملدثني يف العصر اململوكي 

، والطاعون وابن حجر العسقالين )١٩٧٠، ٢٥اسات حوليات الدر(العريب 
  .)١٩٧٥، ٢٢أرابيكا (، والتاريخ اململوكي )١٩٧١، ٣٣الدراسات اإلسالمية (

 .Suter، H )١٩٢٢-١٨٤٨(سوتري، هنريخ 
وعلم الرياضيات يف .  العربىخترج بالرياضيات، وعين هبا وبعلم الفلك لد

  .ر، وهوس هر، وهناك أخذ العربية على شتين)١٨٨٦(زوريخ 
، وترمجة القسم اخلاص بالفلسفة والعلوم )١٨٩٢ ليبزيج(ريخ الرياضيات ات: آثاره

، ومعجم )١٨٩٢جملة العلوم الرياضية والطبيعية (من كتاب الفهرست البن الندمي  w
w
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 حرف السني٦٩٦ 

ا  عامل٥٢٨ً صفحة أورد فيه ترمجة ١٧٧الرياضيني والفلكيني العرب ومصنفام، يف 
 يف مقدمته فهارس املخطوطات العربية يف أوروبا حىت سنة مع ذكر مصنفام، وعدد

، )١٩١٤، ٣تقارير جممع العلوم (، وشرح زيج اخلوارزمي )١٩٠٠ليبزيج  (١٩٠٠
وترمجة مساحة قطع املخروط واملكافئ البن إسحق إبراهيم بن سنان بن ثابت 

، )١٩٠٧ -١٩٠٦(حممد بن عبد الباقي : ويف املكتبة الرياضية) ١٩١٨زوريخ (
 ٨-١٩٠٧(، والرياضيات عند العرب )١٩٠٧-١٩٠٦(وعلي بن أمحد النسوي 

، وأبو كامل شجاع بن سالم )١٩٠٩-١٩٠٨(، وقسطا بن لوقا )١٠-١٩٠٩و
، ورسالة يف املضلع، وكتاب الطرائف يف احلساب أليب كامل )١٩١٠-١٩٠٩(

-١٩١٠(، واستخراج األوتار يف الدائرة للبريوين )١٩١١-١٩١٠(املصري 
، ويف نشرة مجعية علوم الطبيعة )١٩١٢-١٩١١(، واحلسن بن اهليثم )١٩١١

، وتسطيح الصور وتبطيح )١٩١٧-١٩١٦(ثابت بن قرة : والطب يف أرلنجني
مث تاريخ ) ١٩٢٢(، واجلرب واملقابلة أليب يعقوب الدمشقى )١٩٢٢(الكور 

  .)١٩٢٢جملة الرياضيات (الرياضيات عند اإلغريق والعرب 
 .Suhdoff, K)١٩٣٨ – ١٨٥٣(سودوف، كارل 

، مث خلفه هنري زجيريست )٢٥ - ١٩٠٥(مدير معهـد تاريخ الطب يف ليبزيج 
 .الذي عني مدير معهد مماثل يف بلتيمور) ٣١ - ١٩٢٥(

، وترمجة األكسري البن )١٩١٤(ابن رشد : يف احملفوظات الطبية والطبيعية: آثاره
، ونقل العلوم العربية )١٩٢٢برلني (، وخمتصر يف تاريخ الطب )١٩٢٣(سينا 

 ).١٩٣٢أركيون (
 .Sourdel,Thomne J )١٩٣٥املولودة عام (طومني جانني  -سورديل

  .خترجت على األستاذ سوفاجه وعاونت يف إصدار جملة أرابيكا
نشرت كتاب اإلشارات إىل معرفة الزيارات لعلي بن أيب بكر اهلروي يف : آثارها
منشورات املعهد الفرنسي  (٤٠ وفهارس يف  صفحة،٣٠ صفحة، ومبقدمة يف ١٠٠

كتابات عربية يف كرك : ومن دراساا يف نشر الدراسات الشرقية) ١٩٥٣بدمشق 
وكتابة غري منشورة عن ) ٥٤-١٩٥٢(ومرسومان أيوبيان ) ٥١-١٩٤٩(نـوح 

wالشواهد العربية يف أفغانستان :  ويف سرييا،)١٩٥٣(املدرسة السلطانية يف حلب 
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 ٦٩٧ حرف السني

: ويف أرابيكا) ١٩٥٣(منارتان من العهد السلجوقي يف أفغانستان و) ١٩٥٣، ٣٠(
وكتابات على ) ١٩٥٤( على عهد األيوبيني - مشايل سوريا -سكان مدن األموات 

الكتابة والطبوغرافيا : ، ومبعاونة دومينيك سورديل)١٩٥٥(ضريح أيب العالء املعري 
  .)١٩٥٣، ٣حوليات اآلثار السورية (يف مشال سوريا 

وهلا بقايا ) ١٩٥٧أرابيكا (أعمال األستاذ ليفي بروفنسال : ومنيتع دومينيك وم
أرابيكا (والفن الغوري بأفغانستان ) ١٩٥٩أرابيكا (قدمية يف الفن اإلسالمي بدمشق 

مؤمتر (وزخرف من كلس ورخام يف الفن اإليراين على عهد السلجوقيني ) ١٩٦٠
منوعات (ليب على عهد السلجوقيني والفن الكويف احل) ١٩٥٧املستشرقني الدويل 

حولية اآلثار السورية (ومسلة عربية قدمية يف مشايل سوريا ) ١٩٥٧ماسينيون 
) ١٩٦٢أرابيكا (وفن بغداد ) ١٩٥٦أرابيكا (ومسلة البوستة يف أفغانستان ) ١٩٥٦

وكتابات ) ١٩٦٣الدراسات اإلسالمية  جملة(والرسم العريب واتمع اإلسالمي 
وأسلوب الكتابات ) ١٩٦٤جملة الدراسات اإلسالمية (عصر األموي عربية من ال

الدراسات الشرقية لتكرمي ليفي بروفنسال (العربية الصقلية على عهد ملوك النورمان 
ماير . ١جمموعة ذكرى ( شاهدين ىوكتابات عربية قدمية عل) ١٩٦٢، ١جـ

١٩٦٤.(  
-١٩٦١لدراسات الشرقية نشرة ا(ونصائح الشيخ األهراوي ألحد أمراء األيوبيني 

وثائق جديدة عن التاريخ الديين واالجتماعي : ومبعاونة دومينيك سورديل) ١٩٦٢
ثالثة عقود لبيع : وهلا) ١٩٦٤جملة الدراسات اإلسالمية (لدمشق يف العصر الوسيط 

جملة تاريخ االقتصاد واالجتماع يف ( دمشقية من مطلع القرن الرابع إىل العاشر
) ١٩٦٨جملة الدراسات اإلسالمية (لفن واتمع يف عامل اإلسالم  وا،)١٩٦٥الشرق 

جملة الدراسات اإلسالمية (واملؤمتر الدويل الثالث للفنون التركية يف كمربيدج 
جملة الدراسات اإلسالمية ( وترتيب وثائق ماكس فان بريشم يف جنيف ،)١٩٦٨
لعصر الوسيط واجلامع واملدرسة منوذج معماري للفن اإلسالمي يف ا) ١٩٦٥

 وتصورات جديدة يف علم الكتابات ،)١٩٧٠كراسات حضارة العصر الوسيط (
 ومبان أثرية إسالمية يف تونس من ،)١٩٦٩نشرة مجعية املستشرقني األسبان (العربية 

w ووصية الشيخ علي ،)١٩٦٩جملة الدراسات اإلسالمية (االكتشافات احلديثة 
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 حرف السني٦٩٨ 

جيب . بية اإلسالمية املهدي إىل هـكتاب الدراسات العر(اهلراوي السياسية 
حول وثائق اجلامع الكبري يف دمشق احملفوظة يف : ومبعاونة دومينيك سورديل) ١٩٦٥

  .)١٩٦٥جملة الدراسات اإلسالمية (األستانة 
 ومبعاونة .)١٩٧١، ٣٩جملة الدراسات اإلسالمية (مفاتيح وأقفال الكعبة : وهلا

هد الفاطميني موقوف على أسرة من عقار يف سوريا من ع: دومينيك سورديل
الضريح املعروف باسم بابا حامت يف أفغانستان : وهلا) ١٩٧٢، ١٥(أشراف دمشق 

وحول بعض كتب دالئل املعارض ) ١٩٧١، ٣٩جملة الدراسات اإلسالمية (
والتجديد والتقليد يف فن  )١٩٧٢، ٤٠جملة الدراسات اإلسالمية (واملتاحف 

وحول الكتابة على بعض املسالت ) ١٩٧٣ة اإلسالمية احلضار(املعمار السلجوقي 
نص : ومبعاونة دومينيك سورديل) ١٩٧٢، ١١احلوليات اإلسالمية (العربية بالقاهرة 

 ).١٩٧٤الدراسات املهداة لألستاذ ميلز (دعاء ألمريين أيوبيني 
 .Sourdel، D ١٩٢١املولود عام(سورديل، دومينيك 

  ].س بباري٧٥٠١٢ أبل، رقم ٧عنوانه [
أساتذة املدرسة يف حلب يف القرنني الثاين عشر والثالث عشر نقالً عن ابن : آثاره
، ونشر كتاب الكتاب وصفة )٥١-١٩٤٩، ١٣نشرة الدراسات الشرقية (شداد 

الدواة والقلم وتعريفهما أليب القاسم بن عبد العزيز البغدادي الكاتب النحوي، 
، ومسرد األمناء )٥٤-١٩٥٢رنسي بدمشق نشرة املعهد الف(بتحقيق ومقدمة وتعليق 

، وختطيط طبوغرايف )٥٤-١٩٥٢املصدر السابق (من كتاب الكتاب للبغدادي 
، وروخني حمج )١٩٥٢، ٢حوليات اآلثار السورية (حللب يف عهد األيوبيني 

، واألعالق )١٩٥٣، ٣٠سرييا (املسلمني يف مشايل سوريا يف القرن الثالث عشر 
دمشق (بن شداد، اجلزء األول، القسم األول، قسم حلب اخلطرية، لعز الدين 

١٩٥٣(.  
حوليات (نبذة عن الكتابت والطبوغرافيا يف مشايل سوريا : ومبعاونة جانني سورديل

، )١٩٥٤، ١(سرية ابن املقفع : ، وله يف جملة أرابيكا)١٩٥٣، ٣اآلثار السورية 
، )١٩٥٥، ٢(ين ، وبعض حمدثي حلب أيام نور الد)١٩٥٥، ٢(وقضاة البصرة 

w عيسى الوزير، ، ورسالة مل تنشر لعلي بن)١٩٥٥، ٢(وكتاب الوزراء للجهشياوي 
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 ٦٩٩ حرف السني

، وحبث )١٩٥٧هسبرييس (وآثار وليم مارسه ، )١٩٥٦،٣(مرافقة لدراسة عميقة 
  ).١٩٥٧ منوعات ماسينيون(جديد عن كتاب الوزراء للجهشياري 

 عن تاريخ يل الصو، وشذرات من)١٩٥٨أرابيكا (وظروف وفاة طاهر األول 
، )٥٧-١٩٥٥نشرة املعهد الفرنسي للدراسات الشرقية يف دمشق (الوزراء العباسيني 

، ومشاكل تاريخ الوزارة )١٩٥٨أرابيكا (وطرافة كتاب الوزراء اهلالل الصابئ 
، وحممد والدراسات احملمدية على )١٩٥٧مؤمتر املستشرقني الدويل، (العباسية 

: ، ومبعاونة أورى)١٩٦٣جملة الدراسات اإلسالمية (حسب كتابني نشرا حديثاً 
نشرة املعهد الفرنسي للدراسات الشرقية يف دمشق (كتابة عباسية يف مشال سوريا 

٦٤-١٩٦٣(.  
، وكنـز من الدنانري )١٩٦٣جملة الدراسات اإلسالمية (املختارون العشرة : وله

لفرنسي للدراسات نشرة املعهد ا(الغزنوية والسلجوقية مكتشف يف أفغانستان 
، وبغداد عاصمة اإلمرباطورية العباسية اجلديدة )٦٤-١٩٦٣الشرقية يف دمشق 

، )١٩٦٠(االحتفاالت العباسية : ، ويف جملة الدراسات اإلسالمية)١٩٦٢أرابيكا (
وثائق : ومنيت، ومبعاونة سورديل )١٩٦٢(والسياسة الدينية للخليفة املأمون العباسي 

 ). ١٩٦٤(يين واالجتماعي لدمشق يف العصر الوسيط جديدة عن التاريخ الد
، ٢الدراسات الشرقية لتكرمي ليفي بروفنسال، ج(وزير وحاجب يف الغرب : وله
جملة الدراسات اإلسالمية (، والدراسات العربية يف كلية اآلداب ببوردو )١٩٦٢
جملة الدراسات (، وهجاء النصارى ملؤلف مسلم جمهول أيام العباسيني )١٩٦٦

، وتصنيف الشيع اإلسالمية يف كتاب امللل للشهرستاين )١٩٥٥إلسالمية ا
جملة الدراسات (، واإلقرار بالديانة للمؤرخ الطربي )١٩٧٠الدراسات اليهودية (

الدراسات العربية (، ورسالة من الوزير العباسي حامد بن العباس )١٩٦٨اإلسالمية 
حول وثائق : ومنيتونة سورديل ، ومبعا)١٩٦٥واإلسالمية املهداة إىل هنري جيب 

، )١٩٦٥ ،جملة الدراسات اإلسالمية(اجلامع الكبري يف دمشق احملفوظة يف اآلستانة 
جملة (وعقار يف سوريا من عهد الفاطميني موقوف على أسرة من أشراف دمشق 

  .)١٩٧٢، ١٥تاريخ االقتصاد واالجتماع يف الشرق 
جملة ( عشر يف رأي الشيخ املفيد مفهوم اإلمامة يف مطلع القرن احلادي: وله w
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 حرف السني٧٠٠ 

، وطبعات )١٩٧٣، وجملة احلضارة اإلسالمية ١٩٧٢، ٤الدراسات اإلسالمية 
، ومبعاونة سورديل )١٩٧٣، ٤١جملة الدراسات اإلسالمية (حديثة لنصوص عربية 

  .)١٩٤٤الدراسات املهداة لألستاذ ميلز (نص دعاء ألمريين أيوبيني : ومنيت -
 .Soret، Fr) ١٨٦٥-١٧٩٥. (سوره، ف
 .مباحث وافرة يف النقود الشرقية القدمية: آثاره
  .Soriano,Fuertes,M )١٨٨٠ – ١٨١٧. ( فويرتيس م،سوريا نو
 عني أستاذاً يف املعهد العايل للموسيقى، ومديراً للمعهد الفين واألديب يف يموسيق

 ).١٨٤٤(قرطبة 
 أربع عشرة سنة يف تصنيف مباحث وافرة يف جملة إيربيا للموسيقى، وقضى: آثاره
، وأنفق على ١٨٥٠تاريخ املوسيقى اإلسبانية من أصوهلا الفينيقية حىت عام : كتابه

 .)١٨٥٢برشلونة (طبعه من ماله 
  .Saussey، Ed )١٩٣٧-١٨٩٩.(إد. سوساي

  .من املعهد الفرنسي بدمشق
 بدمشقاملعهد الفرنسي  (،األلفاظ التركية يف هلجة الدماشقة العامية: آثاره
، وأدب الشعب )١٩٣٥(، ومنتخبات من كتاب النثر التركي املعاصرين )١٩٢٩

اقتباس بول فورجينيىن يف اللغة : ، ويف نشرة الدراسات العربية)١٩٣٦(التركي 
، والقرقوز يف هلجة )١٩٣٢(، وإبراهيم املازين وقصة إبراهيم )١٩٣١(العربية 

 -منوعات جودفروا( احلجاز ، ويوم احلج إىل)٣٨-١٩٣٧(الدماشقة العامية 
  .)٤٥-١٩٣٥دميومبني 
 .Socin, A) ١٨٩٩-١٨٤٤. (أسوسني، 

، وأحرز لقب دكتور برسالة عن ديوان ليبزيجخترج بالعربية على فاليشر يف 
، مث رحل إىل مصر )١٨٦٧(علقمة الفحل مع نبذة يف سريته باألملانية والعربية 

ني أستاذاً للعربية يف جامعة بال، ، وع)٧٣-٧٠-١٨٦٨(وفلسطني وسوريا والعراق 
، )١٨٩٠(ا لفاليشر على كرسي ليبزيج ، وخلفً)١٨٧٣(مث يف جامعة توينجني 

 . وختصص يف جغرافية فلسطني، وكان من مؤسسي اجلمعية األملانية الفلسطينية
، )١٨٦٧ليبزيج (ديوان علقمة الفحل مع نبذة عن سريته باألملانية والعربية : آثاره w
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 ٧٠١ حرف السني

اللهجة : ، ونشر مبعاونة زميله برمي)١٨٧٨توبنجني (واحلكم الدراجة واألماثل 
، وجمموعة كردية من قصص )١٨٨١(اآلرامية احلديثة لطور عابدين يف جزأين 

اللهجة اآلرامية : ، وله وحده)١٨٩٠-١٨٨٧(وأغان متنا وترمجة أملانية، يف جزأين 
، )١٨٩٣( ودليل فلسطني ،)١٨٨٣(احلديثة يف املوصل وماردين متنا وترمجة 

، )١٩٣٨الة األملانية للدراسات الفلسطينية ) (١٨٦٩(وجغرافية فلسطني عام 
برلني (وقواعد اللغة العربية، وهو من خري كتب القواعد، وقد جدده بروكلمان 

، وما )١٩٤٨، والطبعة الثانية عشرة ٣٩ ليبزيج ٢٩-٢٥-١٨-١٣-٩-١٩٠٤
، وقد اعتمد )١٩٠٩-١٨٨٩برلني (ن العربية زال يدرس حىت اليوم، ودراسات ع

اللهجات العربية العامة يف : برجشتراسر يف كتابه: على املواد اليت مجعها سوسني
ديوان من اجلزيرة :  يف كتابه- تلميذ سوسني -، وشتوم )١٩١٥(سوريا وفلسطني 
  .العربية الوسطى
 .Sauvaire، H )١٨٩٦-١٨٤٩. (سوفري، هـ

 هلا يف سوريا ات الشرقية بباريس، فعينته حكومته قنصالًخترج يف مدرسة اللغ
حيث أقام ردحا طويال من الزمن ساعده على التضلع من العربية وحتقيق وترمجة 
الكثري من نفائس كتبها، وكتابة املباحث العلمية عنها يف االت االستشراقية، وال 

 .سيما يف الة اآلسيوية
، وفصول )١٨٧٣الة اآلسيوية (سكندرية خطوط كوفية وجدت يف اإل: آثاره

باريس (من األنيس اجلليل يف تاريخ القدس واخلليل للعليمي متنا وترمجة فرنسية 
الة (ونبذة يف األوزان واملكاييل ملار إيليا رئيس أساقفة نصيبني، باإلجنليزية ) ١٨٧٦

ن يف اإلسالم يملواز، ويف سبيل تاريخ املقاييس وا)٨٠-١٨٧٧اآلسيوية الربيطانية 
، واستخرج يف )٨٧-٨٦-٨٥-٨٤-٨٣-٨٢-٨١-٨٠-١٨٧٩الة اآلسيوية (

 األحبر إلبراهيم احلليب أبواب البيع والشراء والقطع والكفالة واحلوالة، ىكتاب ملتق
وأحلق هبا كتاب جممع األهنر حملمد بن سليمان شيخي زاده، ونشرمها متنا وترمجة 

، وترجم رحلة أحد سفراء املغرب إىل )١٨٨٢رسيليا م(فرنسية بشرح وتعليق 
، ونشر ملخصات من كتاب خلف بن عباس الزهراوي )١٨٨٤باريس(أسبانيا 

، )٨٧-١٨٨٦مرسيليا (، ومن كتاب صبح األعشى للقلقشندي )١٨٨٤لندن ( w
w
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 حرف السني٧٠٢ 

الة (ووصف دمشق )١٨٩٣(، ومن كتاب عيون التواريخ حملمد بن شاكر الكتيب
الة (وخمتصر الدارس يف أخبار املدارس للنعيمي ) ١٨٩٦ -٩٥ -١٨٩٤اآلسيوية 
، وقد نشرت مديرية اآلثار العامة يف سوريا النص )٩٦ -٩٥ -١٨٩٤اآلسيوية 

 .)العريب هلذا الكتاب بتحقيق الدكتور صالح الدين املنجد
 Soloviev,Vladimirٍ )١٩٢٤املولود عام (سولوفييف، فالدميري 

، وعمل يف )١٩٤٩(، وخترج يف املعهد الشرقي مبوسكو ولد يف منطقة فال دميري
مث التحق مبعهد الدراسات الشرقية مع العلوم  ،)١٩-١٩٤٩٥٣(دار اإلذاعة 

 إلعداد رسالة عن اشتقاق األمساء، وكباحث للغة واآلداب ١٩٥٣مبوسكو منذ 
 مصادر مصنف عن األدب د، وزار سوريا ولبنان إلعدا)١٩٥٧(العربيني قدم مصر 

 .العريب احلديث
، ومقدمة ترمجة )١٩٥٨كتاب سوريا احلديثة، موسكو (اللغة العربية : آثاره

تقرير إىل (، وحديث عيسى بن هشام للمويلحي )١٩٦٠(صفقه لتوفيق احلكيم 
، واشترك هو وفيلشنسكي وبوسوبوف يف تأليف )١٩٦٥مؤمتر اللغات السامية 
 .كتاب األدب العريب

 Sonneck -سونيك
 .درسة اإلسالمية العليا بقسنطينة، وأستاذ يف مدرسة املستعمراتمدير امل
، ١٩٠٢باريس (نشر الديوان املطرب يف أقوال غرب أفريقيا واملغرب : آثاره

، وست أغنيات عربية )١٩٨٣وكان قد ترجم اجلزء الثاين منه إىل الفرنسية باريس، 
 ).١٨٩٩باللهجة املغربية الة اآلسيوية 

 .Seabrook، W.B -. ب. سيربو، و
 ).١٩٣٦ (٣١٣مغامرات يف اجلزيرة العربية، الطبعة الرابعة يف : آثاره
 .Serouya، H - .، هـسريويا
سلسلة الفالسفة بإشراف بريه، (ترمجته وآثاره وفلسفته : موسى بن ميمون: آثاره

، )١٩٥٨، ١٢٦الطاولة املستديرة (، والعرب ودولة إسرائيل )١٩٢١باريس 
نقله إىل العربية األستاذ (املسيحية واليهودية، وفلسفة الفكر اإلسالمي والصوفية و

w  .)١٩٦٢حممد إبراهيم لسلسة الثقافة اإلسالمية، القاهرة 
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 ٧٠٣ حرف السني

 
 .Speiser, E.A )١٩٠٢٩املولود عام . (، اسبيسر

عني ) ٢٨ - ١٩٢٦(خترج يف جامعة بنسيلفانيا، وأوفد يف بعثة إىل ما بني النهرين 
، وأستاذاً )٢٨ - ١٩٢٧(درسة األمريكية لألحباث الشرقية ببغداد أستاذاً يف امل

، )٥٤ - ١٩٣١(، مث أستاذاً )٣١ - ١٩٢٨(مساعداً للسامية يف جامعة بنسيلفانيا 
ومديراً لبعثة املدارس األمريكية ومتحف جامعة بنسيلفانيا إىل ما بني النهرين 

ية لألحباث الشرقية ، ومدير املدرسة األمريك)٣٧ - ١٩٣٦، ومن ٣٢ - ١٩٣٠(
، ورئيس قسم الشرق األدىن يف فرع األحباث والتحاليل يف )٤٧ - ١٩٣٣(ببغداد 

مكتب التنظيمات العسكرية خالل احلرب، ومساعد ناشر حوليات املدارس 
 .األمريكية لألحباث الشرقية، وانتخب عضواً يف جمامع ومجعيات عدة

 - ١٩٢٥ للغات واآلداب السامية، الصحيفة األمريكية(الصوتية السامية : آثاره
، )١٩٣٠(ما بني النهرين : ، وله)٣٠ - ١٩٢٨(، و نشر معجم وبستر )٢٦

، والتقنيات يف )١٩٣٣. (م.واحلركات الساللية يف الشرق األدىن يف األلف الثاين ق
الصحيفة األمريكية (، ودراسات يف التركيبات السامية )١٩٣٥، ١جملد، (تباغورا 
واملدخل إىل هوريان  ،)١٩٣٧(، ومائة نص زوزى خمتار )١٩٣٦الشرقية 

 ١٩٤٥ إىل ١٩٣٩، ودراسات الشرق األدىن يف الواليات املتحدة من )١٩٤١(
، )٥٥ - ١٩٥١(، واخلرافات األكادية واملالحم )١٩٤٨احملفوظات الشرقية (

 صحيفة الشرق األوسط(والعوامل الثقافية يف احلركة االجتماعية يف الشرق األدىن 
 ).١٩٥٥ىف كتاب فيشر (والعناصر الثقافية واالجتماعية ) ١٩٥٣

 .Siggel, A) ١٩٥٩ – ١٨٨٤. (أسيجيل، 
الدراسات الطبيعية (وحممد بن أيب اخلري ) ١٩٣٧، ٢٤اإلسالم (الكيمياء : آثاره

 . الطربيعلي، و)٤٢ - ١٩٤١، ٨(
  .Siderski, D - د.سيدركسي

 .ويةمستشرق وكيمياوي، وعضو اجلمعية اآلسي
، )١٩٢٣باريس (مصادر األساطري اإلسالمية يف القرآن وسري األنبياء : آثاره

w .وسلسلة مقاالت يف العقائد
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 حرف السني٧٠٤ 

) ١٩١٠(التقومي السامي يف أوراق الربدي اآلرامية بأسوان : وله يف الة اآلسيوية
، )١٩١٥(، وبدء السنة عند قدماء الشعوب )١٩١٤(وفقرة عربية يف العهد اجلديد 

 .)١٩٢١(، وحلم فرعون )١٩١٨(خ خراب هيكل سليمان وتاري
 .Coedes, G) ١٨٨٦املولود عام  (.سيدس، ج

مدير املدرسة الفرنسية للشرق األقصى، وعضو يف جممع الكتابات واآلداب، 
 .يومدير متحف دانر

 ،٦نشرة مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية (أصل األعداد العربية : آثاره
 دميومبني، عضو امع اللغوي -أعمال موريس جودفرواوسرية  ،)٣٢-١٩٣٠

 ).١٩٥٩جممع الكتابات واآلداب(
 Seddon, C.N.-.ن. سيدون، ك
) ١٩٢٧(أحسن التواريخ حلسن روملو : يف جملة اجلمعية امللكية اآلسيوية: آثاره

وأحسن التواريخ حلسن روملو، متنا وترمجة إجنليزية ) ١٩٣٣(واللغة الفارسية 
 ).١٩٣٤دا بارو(

 .Siroux، M. سريو، م
  .خترج يف كلية اهلندسة مهندساً معمارياً، وعني عضواً يف املعهد الفرنسي بالقاهرة

، وجامع )١٩٤٧، ٤٤(، وجامع أردبيل )١٩٤٧ ،٤٤(مسجد اجلمعة : آثاره
 ٩٩وحمطات القوافل يف إيران واالستراحات على طريقها، مع ، ١٩٤٧، يزدخاست
، )١٩٥٤إسالميات (، وجامع شعيا يف أصفهان )١٩٤٩(مستقالً  لوحاً ١٢رمساً و

، وقوافل الطرق الصفوية )١٩٥٦، ٣الفنون اآلسيوية، (وجامع اجلمعة يف ماراند 
الفن يف إيران واألناضول (، وقوافل السالجقة اإليرانيني )١٩٧٤الدراسات اإليرانية (

 ) ١٩٧٣انية الدراسات اإلير(، وقصر السرفستان وقبابه )١٩٧٤لواطسن 
 .Seston W - .سيستون، و

  .األستاذ يف السوربون
العرب والزندقة، وهي رصينة تفتح آفاقاً جديدة مل تعرف : دراسة بعنوان: آثاره
 ).جملة املنوعات السورية(من قبل 

Savory، Roger Mervyn wسيفورى، روجر مريفن 
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 ٧٠٥ حرف السني

ن جامعة ، وحصل م٢٧/١/١٩٢٥كندى ولد يف بيتربروج إجنلترا، بتاريخ 
مث ) ١٩٥٠( مع مرتبة الشرف يف الدراسات الشرقية -أكسفورد على الليسانس 

 -وكان قد حصل على الدكتوراه من جامعة لندن ) ١٩٦٠(على املاجستري 
وأدى اخلدمة العسكرية مع اجليش الربيطاين يف العراق ) ١٩٥٨(الدراسات الفارسية 

)١٩٤٧ – ١٩٤٣.( 
اضر يف اللغة الفارسية مبدرسة الدراسات الشرقية حم: ومن الوظائف اليت توالها

ومساعد حمرر، الطبعة اجلديدة لدائرة ) ١٩٦٠ - ١٩٥٠(واألفريقية جبامعة لندن 
وأمني حترير الطبعة اإلجنليزية لدائرة املعارف ) ٥٦ -١٩٥٤(املعارف اإلسالمية 

جبامعة وأستاذ مساعد، بقسم دراسات الشرق األدىن ) ١٩٦٠ - ١٩٥٦(اإلجنليزية 
وأستاذ ورئيس ومساعد لقسم الدراسات اإلسالمية ) ١٩٦٥ - ١٩٦٠(تورنتو 

وهو . مث أستاذ قسم الشرق األوسط والدراسات اإلسالمية فيها) ١٩٧٣ - ١٩٦٥(
 - ١٩٦٩(عضو هيئة احملررين للصحيفة العالية اخلاصة بدراسات الشرق األوسط 

) ٧١ - ١٩٦٩(ة اخلاصة باإلسالم واللجنة احمللية للجمعية الشرقية األمريكي) ٧١
 ).٧٥ - ١٩٧٤واللجنة اخلاصة بالزمالة اجلديدة لسنة 

 :ومن مرتبات الشرف اليت ناهلا
 - ١٩٦٩(عضو جملس اإلدارة ملنظمة دراسات الشرق األوسط ألمريكا الشمالية 

وهو يعىن بتاريخ ) ١٩٧٢( القسم الثاين -وزميل اجلمعية امللكية لكندا ) ١٩٧١
ن القرن الثالث عشر حىت اليوم، حمافظة على استمرار االتصال الوثيق بني إيران م

 .مظاهر حضارا
عباس األول، : ١٩٦٠ ليدن - الد األول -يف دائرة املعارف اإلسالمية : آثاره

والكاس مريزا، وأسعد اهللا أصفهاين، وأشرف وأشري، وبغداد خاطون، وباردو، 
البازار، وديرينيت، : ١٩٦٣ية، الطبعة األوىل وىف دائرة املعارف العامل. وبسط

وإيران، وخراسان وكردستان، واألكراد، واملرف، وحممد رضا هبلوي، ومصدق، 
وىف كتاب الفرس يف العصور اإلسالمية . والشاه، والشاهنشاه ،ورضا شاه هبلوي

معهد : مونتريال(وطسون . ج. التعريف العلمي للتاريخ والثقافة واللغة تأليف و-
w، وىف دائرة املعارف اإلسالمية، الد )١٩٦٤(الدراسات اإلسالمية جبامعة ماك جيل 
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 حرف السني٧٠٦ 

كوباتيدس، ومجال احلسيين، وفرجباد، ودجونايد، : ١٩٦٥ ليدن -الثاين 
 .وغوليستان

وصفويو ) ١٩٦٩دار نشر جامعة أنديانا (مث الصفويون يف القرن اخلامس عشر 
الد األول، تأليف هولت، والمبتون،  يف تاريخ اإلسالم بكمربيدج، -الفرس 

وإمساعيل ، وبالد فارس احلديثة) ١٩٧٠دارس نشر جامعة كمربيدج (وبرنارد لويس 
وىف دائرة املعارف ) ١٩٧٠دائرة املعارف األمريكية، نيويورك  (-األول وإيران 

محزة مريزا والشيخ حيدر، وحسن : ١٩٧١ ليدن -اإلسالمية، الد الثالث 
دار نشر ( وأبو الفضل البيهقي كمؤرخ يف يد نامي أبو الفضل البيهقي أرومبلو،

 يف إيران واإلسالم -ومرحلة ملفتة للنظر يف تاريخ الصفويني ) ١٩٧١جامعة مشهد 
دار نشر جامعة ( إبورسرت - تأليف س - ذكرى املرحوم فالدمير مينورسكي -

 الد -ران لكمربيدج  يف تاريخ إي-والنظام اإلداري للصفويني ) ١٩٧١أدنربه 
للنشر يف سلسلة التراث ( ترمجة يف جزأين - وتاريخ الشاه عباس العظيم ،الرابع

) وقد تكلفت به منظمة اليونسكو واملعهد امللكة للترمجة والنشر بطهران. الفارسي
) ١٩٧٦لندن (وأرض األسد والشمس يف كتاب علم اإلسالم تأليف برنارد لويس 

ودولة الصوفيني ) ١٩٧٦دار نشر جامعة كمربيدج (سالمية ومقدمة للحضارة اإل
والتطور االجتماعي يف إيران على عهد ) ١٩٧٤الدراسات اإليرانية (والسياسة 

وله يف دائرة ) ١٩٧٨جامعة كمربيدج (وإيران يف ظل الصفويني ) ١٩٧٧(هبلوي 
 .عدة مقاالت:  الد الرابع ليدن-املعارف الربيطانية 
بشيك أ - التركمان - إيران -عباس األول املعظم : عارف اإلسالميةويف دائرة امل

 اعتماد - إمساعيل الثاين - إمساعيل األول -سكندربيك الشهري مبنشى إ -أكاس 
 ).١٩٧٦ - ١٩٧٣( قاسم أنور -الدولة 

 أمحد - عباس الثالث - عباس الثاين -عباس األول : وىف دائرة املعارف الفارسية
 . أشرف بن عبد العزيز-دولة ذو القدر، علم الرأي العباسي  عالء ال-سلطان 

واملكاتب الرئيسية لدولة ، )١٩٦٠جامعة تورنتو (مث الدولة الفارسية منذ الدستور 
نشرة مدرسة ) (٢٤ - ٣٠/١٥٠١ - ١٩٠٧(الصفويني أثناء حكم إمساعيل األول 

wولة الصفويني أثناء واملكاتب الرئيسية لد) ١٩٦، ٢٣الدراسات الشرقية واألفريقية، 
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 ٧٠٧ حرف السني

) ١٩٦٢، ٣٨عامل اإلسالم، (واالتصال ) ١٩٦١، ٢٤(حكم طامهاسب األول 
الدراسات اإلسالمية، صحيفة (وأعمال السكرتارية يف ظل الشاه طامهاسب األول 

) ١٩٦٣ - ٣ الد الثاين، رقم - كاراتشي -املعهد املركزي لألحباث اإلسالمية 
نشرة مدرسة (لية لإلمرباطورية القدمية للصفويني وبعض املالحظات على اإلدارة احمل

والكفاح من أجل السيادة يف فارس ) ١٩٦٤، ٢٧رقية واألفريقية، شالدراسات ال
 .)١٩٦٤، ٤٠عامل اإلسالم، (بعد موت تيمور 

الدراسات اإلسالمية، صحيفة املعهد (ومغزى اجلرمية السياسة ملريزا سلمان 
وتدعيم قوة ) ١٩٦٤، ٢ رقم - ٣راتشي الد املركزي للدراسات اإلسالمية، ك

وواجب خليفة اخللفاء يف ظل ) ١٩٦٥عامل اإلسالم، (الصفويني يف القدس 
وأسطورة شريي ) ١٩٦٥ - ٨٥صحيفة اجلمعية الشرقية األمريكية، (الصفويني 

والدبلوماسية ) ١٩٦٧، ٥إيران، صحيفة املعهد الربيطاين للدراسات الفارسية، (
  الد العاشر-إيران  (١٨١٠ - ١٨٠٠ والفرنسية يف بالد فارس الربيطانية،
ومبدأ االتزان الذي مت اعتباره بالنسبة إىل األحداث السياسية يف إيران لسنة ) ١٩٧٢
وظهر دولة فارس ) ١٩٧٢، ٣-الصحيفة الدولية لدراسة الشرق األوسط  (١٩٦٠

والكومز لباش، التربية ) ١٩٧١إيران شنياس الد الثاين (احلديثة يف ظل الصفويني 
وبعض االنعكاسات على الغايات الديكتاتورية يف ) ١٩٧١، ٨ -طورسيكا (الفنية 

واحلضارة اإليرانية والثقافة تأليف ) ١٩٧، ٥٣عامل اإلسالم، (دولة الصفويني 
 ).١٩٧٢مونتريال (آدمز . تشارلز، ج

 نعمة املعروف باسم نصيحة: كتاب روبني ليفي: ومن الكتب اليت تناوهلا بالنقد
: وترمجة روبني ليفي) ١٩٥٢صحيفة اجلمعية اآلسيوية امللكية (قابوس نعمة إسكندر 

 مقتطفات من الشعر الغنائي -ترمجة الوردة اخلالدة : وأوبريى) ١٩٥٢(مرآة األمراء 
: ومسيث) ١٩٥٢، ١٤نشرة مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقي، (الفارسي 

 -املسرح الفارسي : وشارل فيولو) ١٩٥٣، ١٥(سالمي قراءات من التصوف اإل
، ١٦(املعجم الفارسي احلديث من الفارسية إىل اإلجنليزية :  وبراضيءمأساة كربال

: وهيلمت ريتري) ١٩٥٨، ٢١(قواعد الفارسية املعاصرة : وجيبلري الزار) ١٩٥٤
سي مقتطفات أدبية من الشعر الفار: ومنرب الرمحن) ١٩٥٩، ٢٢(حول العطار  w
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 حرف السني٧٠٨ 

، ٢٤(القارئ يف الفارسية احلديثة : درسوين وآخرون. ج.ومارك) ١٩٥٩(احلديث 
، ١٧الصحيفة الدولية، (مبادئ الدولة واحلكومة يف اإلسالم : وحممد أسعد) ١٩٦١
) ٦٣ - ١٩٦٢، ١٨(دراسات خاصة حبضارة اإلسالم : وهاميلتون جيب) ١٩٦٢

نشرة الدراسات الشرقية (تمع املتغري التطور السياسي يف ا. إيران: وليونارد بايندر
االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية على : وجميد خدوري) ١٩٦٣، ٢٦واألفريقية 

) ١٩٦٣، ١٩الصحيفة الكندية للعلوم االقتصادية والسياسة، (املذهب الشافعي 
نشرة مدرسة الدراسات (مقتطفات أدبية من الشعر الفارسي احلديث : ومنرب الرمحن
، ٢١الصحيفة الدولية (إيران احلديثة : وبيترافريى) ١٩٦٥، ٢٨ألفريقية، الشرقية وا
) ٦٧ - ١٩٦٦، ٢٢(سياسة إيران اخلارجية : وروح اهللا رمضان) ٦٦ - ١٩٦٥
: وروح اهللا رمضان) ٧١ - ١٩٧٠، ٢٤(التحول يف اإلمرباطورية الفارسية : وباين

، ٢٩(ه السبعينات إيران تواج: وإحسان بارشاتر) ١٩٧٤، ٢٩(اخلليج الفارسي 
١٩٧٤(. 

 Seco de Lucena )١٩٠١املولود عام . (سيكودى لوثينا باريديس، ل
Paredes، L. 

ولد يف غرناطة، وخترج بالفلسفة واآلداب من جامعتها، ونال الدكتوراه من 
وعني مستشاراً للثقافة والتعليم يف اإلقامة اإلسبانية باملغرب، مث أستاذاً . جامعة مدريد

، وقد اشترك يف وفد إسبانيا إىل مؤمتر املستشرقني )١٩٤٢( جبامعة غرناطة للعربية
، وانتخب عضواً يف جممع الفنون )١٩٥٤(، ويف كمربيدج )١٩٥٢(الدويل يف بون 

، )١٩٥٨(اجلميلة يف غرناطة، وأحرز جائزة مؤسسة خوان مارش للبحث العلمي 
داب  عميد كلية الفلسفة واآلوعني مديراً ملعهد الدراسات العربية بغرناطة، ونائب

 .جبامعة غرناطة، ورئيس قسم الدراسات العربية يف معهد الدراسات األفريقية مبدريد
 - ١٩٤١غرناطة (كتاب نقط العروس البن حزم حتقيقاً وترمجة إسبانية : آثاره

، وتعليق على كتاب نقط العروس )١٩١١وكان قد نشره زايبولد يف غرناطة 
، وكتاب عريب من القرن اخلامس عشر عن إسبانيا )١٩٤١، ٦األندلس، جـ (

، واألصل اإلسالمي للمهن )١٩٤٢غرناطة (مقتبس من صبح األعشى للقلقشندي 
األندلس (، وأسرة حممد العاشر األعرج ملك غرناطة )١٩٤٢، ٣٤جملة العمل جـ ( w
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 ٧٠٩ حرف السني

، ووثيقة )١٩٤٧، ١٢األندلس جـ (، والسلطانة أم أيب عبدا هللا )١٩٤٦، ١جـ 
، واملغرب يف )١٩٤٨، ١٣األندلس، جـ (ربية من سلطان غرناطة يوسف الرابع ع

 .)١٩٥١تطوان (مطلع القرن اخلامس عشر نقالً عن العباس أمحد القلقشندى 
، وغرناطة حتت )١٩٥٢، ١٧األندلس، جـ (وتصحيح تاريخ ملوك بين نصر 

لة ابن ، وبطو)١٩٥٢، ١منوعات دراسات عربية وعربية، جـ (حكم املسلمني 
، وبنو عاصم رجال العلم والسياسة بغرناطة )١٩٥٣، ١٨األندلس، جـ (عاصم 

، )١٩٥٣، ٢منوعات دراسات عربية وعربية، جـ (يف القرن اخلامس عشر 
منوعات دراسات (واملوقف الكرمي مللوك الكاثوليك املنتصرين من املسلمني املغلوبني 

 ،١٩األندلس، جـ (ة ف، وتاريخ وقعة طار)١٩٥٣، ٢عربية وعربية، جـ 
 .)١٩٥٥مالقة (، وبنو محود سادة مالقة واجلزيرة )١٩٥٤

، )١٩٥٥ ،٢األندلس جـ(وتصحيحات جديدة لتاريخ آخر ملوك بين نصر 
منوعات دراسات عربية وعربية جـ (ورحلة إىل الشرق، سفراء غرناطة يف القاهرة 

حيفة املعهد ص (١٤٣١ و ١٤٣٠، وحروب قشتالة لغرناطة يف سنيت )١٩٥٥، ٤
، واحلاجب رضوان مدرسة )١٩٥٥، ٥٠املصري للدراسات اإلسالمية، جـ 

، ومىت ارتقى عرش غرناطة )١٩٥٦، ٢١األندلس جـ (غرناطة وأسوار البيازين 
، وله يف فقه اللغة واألدب دراسات )١٩٥٧، ٢٢األندلس، جـ (موالي احلسن 

، ونص )١٩٥١، ٥ة، جـ حمفوظات الدراسات األفريقي(أسطورة بين سراج : منها
، ورسالة عائلية بالعربية )١٩٥٥، ٢٠األندلس جـ (عريب جديد للهجة غرناطة 

 وهو -، وتاريخ شعر الرومانس )١٩٥٧، ٢٤مؤمتر املستشرقني الدويل، (اإلسبانية 
 قصيدة النهر األخضر -ضرب من الشعر العريب اإلسباين انفردت به إسبانيا 

خطبة افتتاح (اسة ثالث قصائد رومانسية ، ودر)١٩٥٨، ٢٣األندلس جـ (
 .)١٩٥٩ - ١٩٥٨الدراسة جبامعة غرناطة 

 و - ١٩٤٣، ٨األندلس جـ(وثائق عربية من غرناطة : وله يف الشرع اإلسالمي
، )١٩٥٠، ٦٢نشرة جممع قرطبة رقم (، ووثيقة عربية من قرطبة )١٩٤٤، ٩جـ 

، )١٩٥٣، ٢ وعربية جـ منوعات دراسات عربية(وأعمال موثقي العقود بغرناطة 
w، ولدراسة القانون )٤،١٩٥٦صحيفة املعهد املصري جـ (ووثائق عربية بغرناطة 
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 حرف السني٧١٠ 

، ٥منوعات دراسات عربية وعربية جـ (فتويان البن منظور : اإلسباين اإلسالمي
، ٥صحيفة املعهد املصري للدراسات اإلسالمية، جـ (، وكتابة هبة )١٩٥٦
األندلس، (واب سوق غرناطة يف القرن الرابع عشر أب: ، ويف اآلثار العربية)١٩٥٧
واكتشاف  )١٩٤٧، ١٢األندلس، جـ (، ومحام شوطار بغرناطة )١٩٤٢، ٧جـ 

جملة (، ورحلة ابن بطوطة إىل مملكة غرناطة )١٩٤٩، ١٤األندلس جـ (نقود عربية 
جملة األندلس (، ويف أمساء األماكن العربية بغرناطة )١٩٥١، ١٦األندلس، جـ 

، )١٩٥٦، ٢١ و جـ ١٩٥٢، ١٢ و جـ ١٩٤٥، ١٠ و جـ ١٩٤٤، ٩جـ 
، ٦، و جـ١٩٥٥، ٤ و جـ ١٩٥٣، ٢ويف منوعات دراسات عربية وعربية جـ 

 .)١٩٥٦ ،٤، جـ ١٩٥٥ تطوان ٣، ويف جملة متودا جـ ١٩٥٧
منوعات (لقب طبيب غرناطي من القرن اخلامس عشر : وله يف الثقافة األندلسية
وقد أحرز (، وحممد التاسع سلطان غرناطة )١٩٥٤، ٣ جـ دراسات عربية وعربية،

، )١٩٥٧به جائزة لويس بيبس من الس احمللى األعلى للبحوث العلمية عام 
منحة مؤسسة خوان مارش للبحوث (واحلضارة األندلسية يف القرن اخلامس عشر 

ملصري منشورات املعهد ا(، وشهادة موثق عقود عربية بغرناطة )١٩٤٨التارخيية عام 
، ٧منوعات دراسات عربية وعربية (، وكتابات احلمراء )للدراسات اإلسالمية مبدريد

، ٨ (١٥، وأسرة ابن عبد الرب، ومدرسة القضاة يف غرناطة يف القرن )١٩٥٨
، ١٩٥٨ ونشرة جامعة غرناطة ٥٩ و ١٩٥٧األندلس (، وحول غرناطة )١٩٥٩

، ٩ (١٥ غرناطة يف القرن ، واإلسالم يف)١٩٥٨ومنوعات دراسات عربية وعربية 
 .)١٩٦٢ - ١٩٦١، ٢امللك (، وتاريخ قرطبة )١٩٦٠

، ونقط )١٩٦٢، ١١منوعات دراسات عربية وعربية (وحول الشرع اإلسالمي 
منوعات (، ومحالت املنصور العسكرية )١٩٦٤، ٢٩األندلس (العروس البن حزم 

، ١٩٦٦، ٢ كراسات احلمراء(، وغرناطة )٦٦ - ١٩٦٥دراسات عربية وعربية 
، ومن مظاهر )١٩٦٨، ٣٨األندلس (، والفن يف غرناطة )١٩٦٨، ٣٨واألندلس 

، وكتابات )٧٠ - ١٩٦٩منوعات دراسات عربية وعربية (االستشراق يف غرناطة 
 ).١٩٧٠األندلس (عربية من جامعة غرناطة 

Sale، G.  w )١٧٣٦ – ١٦٩٧(سيل، جورج 
w
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 ٧١١ حرف السني

 جمموعة وافرة من خمطوطاا، أودعت حمام، درس العربية يف أوقات فراغه، واقتىن
 .واشتد اهتمامه باإلسالم حىت وصف بأنه نصف مسلم. املكتبة البودلية

عاون يف حتقيق النسخة العربية من العهد اجلديد اليت طبعتها مجعية نشر : آثاره
 ٤٧٠وترجم القرآن إىل اللغة اإلجنليزية، يف ) ١٧٢٦لندن (املعلومات املسيحية 

وقد جنح يف ترمجته فذكرها فولتري يف القاموس ) ١٨٩٢ - ١٧٣٤(صفحة 
الفلسفي، وأعيد طبعها مراراً، إال أهنا اشتملت على شروح وحواش ومقدمة مسهبة، 
هي يف احلقيقة مبثابة مقالة إضافية عن الدين اإلسالمي عامة حشاها باإلفك واللغو 

وعاون شارل ). ١٩١٣هرة القا(والتجريح وقد نقلها إىل العربية ابن اهلاشم العريب 
ييل يف مجع دائرة املعارف اليت تعد أول دائرة معارف أوربية حديثة، فكتب فيها كل 

 .املقاالت املتعلقة بالعرب
 seelye، K.C - سيلى، ك
، ١٩١٩نيويورك (ترمجت للبغدادي القسم األول من كتاب الشيعة : آثارها

نيويورك (رق بني الفرق ، والف)١٩٣٥وترجم القسم الثاين هلكني، فلسطني 
، واجلزء السادس من تاريخ بغداد لطيفور، وكان قد نشره كللري يف ليبزيج )١٩٢٠
 .)١٩٢٠جامعة كولومبيا  (١٩٠٨

 .Simonet، Fr. Y )١٨٩٧ – ١٨٢٩(سيمونيت، األب فرانشيسكو 
 أستاذاً للعربية فيها، وتويف يف يولد يف مالقة، وخترج يف جامعة غرناطة، ومس

 .مدريد
، واألدب العريب، وهي الرسالة )١٨٥٨مدريد (األساطري التارخيية العربية : آثاره

مدريد (، وتاريخ املستعربني يف إسبانيا )١٨٦٧غرناطة (اليت نال هبا لقب دكتور 
مدريد (، ونشر وصف مملكة غرناطة على أيام ملوك بين األمحر )١٩٠٣ -١٨٦٧
 عربية وإسبانية مع قواعد العربية منتخبات: ، ونشر مبعاونة لرخندى)٨١ -١٨٦٠

املفردات األيربية والالتينية املستعملة لدى : ومبجهوده) ١٨٨٢غرناطة (الفصحى 
، وله يف )١٨٩١مدريد (، وعمر بن حفصون )٨٩ - ١٨٨٨مدريد (عربني تاملس

كربى االت اإلسبانية دراسات نفيسة عن أعمال جممع طليطلة وعن العرب، من 
w وبني معجم ما -ة بني كتاب أصول الكلمات أليزيدور اإلشبيلي مقارن: أشهرها
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 حرف السني٧١٢ 

 .استعجم للبكري
 .Semenov، A.A) ١٩٥٨ – ١٨٧٣. (أ. سيمينوف، أ

خترج يف كليه الزاريف، وانتدب للتدريس يف طشقند، وعني مديراً لكلية التاريخ 
 مبجمع العلوم يف طاجيسكتان، وقد اشتهر بسعة معرفته آلسيا الوسطى وحتديد

 .صالت اإلسالم فيها باالحتاد السوفييت
وصف املخطوطات اإلمساعيلية يف جمموعته اخلاصة : يف نشرة جممع العلوم: آثاره

 زرنوف -، واملخطوطات الشرقية يف مكتبة املرحوم فلجامينوف )١٩١٨(
اليت حكمت  ، وقبيلة التتر)١٩٢٥(، وخمطوط البستان للشيخ سعدي )١٩١٩(

، )١٩٢٧، ١(القرآن يف نظر اإلمساعيليني : لة اإليران، ويف ا)١٩٤٧( روسيا
، ونشيد إمساعيل )١٩٢٨، ٢(واملخطوطات املزخرفة يف مكتبة خبارى املركزية 

ويف ). ١٩٢٩، ٣(ي ، وقصيدة إمساعيلية يف مدح عل)١٩٢٨، ٢(مهدي إىل علي 
، )١٤ - ١٩١٣، واحلوليات الشرقية ١٩١٢جملة عامل اإلسالم (اإلمساعيلية : غريها

، )١٩٣٠حوليات املعهد الشرقي (وكتابه إمساعيلية لكتاب النور لناصري خسرو 
 .)١٩٢٨معهد طشقند الشرقي (وفلسفة آسيا الوسطى يف القرن السابع عشر 

أعمال اجلامعة (ووصف املخطوطات الشرقية يف مكتبة جامعة آسيا الوسطى 
بو علي بن سينا ، وأ)١٩٤٥(، واملخطوطات الشرقية يف أوزبكستان )١٩٣٥

، وفهرس جمموعة املخطوطات الشرقية يف جممع علوم مجهورية )٥٣ - ١٩٤٥(
، ووصف املخطوطات الشرقية اليت )٥٤ - ١٩٥٣طشقند (أوزبكستان يف جملدين 

، وجمموعات خمطوطات )١٩٥٦(حتمل اسم لينني يف مكتبة جامعة آسيا الوسطى 
 ني السوفييت األول يف طشقندمؤمتر املستشرق(آسيا الوسطى وأمهية دراستها 

 .)١٩٥٦(، والنمنمة السمرقندية )١٩٥٦(، والشيبانية )١٩٥٧
 Semenov، D.V) ١٩٤٣ – ١٨٩٠(سيمينوف، دانييل، ف 

خترج يف جامعة ليننجراد، وقضي سنتني يف الناصرة مدرساً للغة الروسية يف 
 .املدرسة األرثوذكسية

، ٩، ٨الشرق اجلديد (ا قبل احلرب اجلمعية الروسية يف فلسطني ونشاطه: آثاره
w، وأقصوصة شعبية عربية ونظريا )١٩٢٩(، ومنتخبات من اللهجة السورية )١٩٢٥
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 ٧١٣ حرف السني

املكتبة (، والعلوم واللغة العربية )١٩٣٠، ٥حوليات املعهد الشرقي (الروسية، 
، وآراء العلماء الفرنسيني يف وضع اللغة العربية ومستقبلها )١٠،١٩٣٦الشرقية 

، وقواعد تركيب مجل اللغة العربية الفصحى استناداً إىل )١٩٣٧ة الشرقية املكتب(
، وإبراهيم الكاتب إلبراهيم )١٩٤١ليينجراد (نصوص من األدب العريب املعاصر 

 .)١٩٤١األحباث الشرقية السوفييتية (املازين 
 .Sinor، D.H -هـ. سينور، د
: لة اآلسيوية الفرنسيةوىف ا) ١٩٥٤كمربيدج (االستشراق والتاريخ : آثاره

وشعوب االحتاد السوفييت ) ١٩٤٦(حول هجرة الشعوب يف القرن اخلامس 
وصالت ) ١٩٥١ (٥٠ - ١٩٤٠ يوعشر سنوات من االستشراق ار) ١٩٤٨(

وترمجة ) ١٩٥٦، ٣(تاريخ العامل (املغول بأوربا حىت وفاة أرغون ودي بيال الرابع 
وله عدة دراسات عن ) ١٩٥٨، ٢٤٦سيوية الة اآل (١٩٥٥ - ١٩٠٧ماريان ليي 

 .تركيا لغة وتارخياً واقتصاداً
 .Sierakowski، A -.سيرياكوفسكى، آدام

 .)١٨٧١(مصنف عن الرببر باألملانية : آثاره
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 حرف الشني٧١٦ 

 .Chabot, J.B.Abbe) ١٩٤٨ -١٨٦٠(األب شابو 
 .من أعضاء جممع الكتابات واآلداب

تاريخ مارجيلح الثالث، وهو ترمجة لنص سرياين عن العالقات بني املغول : آثاره
، )١٩١٠باريس (و اجلزء الثاين من تاريخ إيليا النيسبوين )١٨٩٥باريس (وأوربا

 ، )١٩٢٧باريس (، واألدب السرياين )١٩١١اريس ب(ونبذة عن ديفال وأعماله 
 .وكتب نفسية يف تاريخ الشرق املسيحي

فصل غري منشور من تاريخ : ومن دراساته يف تقارير جممع الكتابات واآلداب
 ، و صدى الصليبني )١٩١٨(والرها يف احلملة الصليبية األوىل  ،)١٩١٧(الصليبني 

، )١٩٢٤منوعات شلومربجه (ليبني فصل من تاريخ الص: ، و يف غريها)١٩٣٨(
،ومؤمتر اآلثار الدويل ١٩٣٥الة األفريقية(كتابات وهلجات وألف وباء : وعن ليبيا
، وخريطة تونس األثرية )١٩٢٥و الة األفريقية ١٩٣٩والة اآلسيوية ١٩٣٧

 .)١٩٣٩منوعات ديسو (، ورحلة ودجنتون إىل سوريا )٤٠-١٩٣٨نشرة اآلثار(
لة اآلسيوية املخطوطات السريانية احملفوظة يف مكتبة الربطريكية وله يف ا

، و اليزيدية )١٨٩٦(، ومدرسة حران الفلسفية )١٨٩٤(األورثوذكسية بالقدس 
، واملخطوطات السريانية و )١٨٩٦(نقال عن خمطوطني سريانيني يف املكتبة الوطنية 

 ).١٩٠٥( العربية يف مكتبة سيري
 - .Chabbi, J شايب، جاكلني

  ]. بوا بفرنسا- سو - أولناي ٩٣٦٠٠ مادلني، رقم ٨: عنواا[
 ).١٩٧٣، ٣٨الدراسات اإلسالمية (عبد القادر اجليالين شخصية تارخيية : آثارها

 .Chappelow, L) ١٧٦٨ - ١٦٨٣(شابيلو، ليونارد 
خترج يف كمربيدج وحصل على درجة الزمالة من كلية سانت جون فيها 

 ).١٧٢٠(وكلي يف كرسي اللغة العربية وخلف أ) ١٧ -١٧١٦(
وترجم باإلجنليزية المية العجم ) ١٧٣٠(صنف كتابا يف قواعد العربية : آثاره

) ١٦٦١(بوكوك قد ترمجها إىل الالتينية . ، وكان أ١٧٥٨كمربيدج (غرائي طلل
ل إنه كان يف يوعلق على سفر أيوب، وق) ١٧٦٧كمربيدج (ومقامات احلريري 
w .)١٧٥٢(بيا، مث ترجم إىل العربية األصل شعرا عر
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 ٧١٧ حرف الشني

 .Schacht, J)١٩٦٩ - ١٩٠٢ (-شاخت، جوزيف 
، )١٩٢٨(خترج يف جامعيت برسالو، وليبزيج، وعني أستاذًا يف جامعة فرايبورج 

، وحماضرا للدراسات )١٩٣٤(، ويف اجلامعة املصرية )١٩٣٢(ويف جامعة كونسربج 
ذًا لألحداث العلمية يف جامعة ، وأستا)١٩٤٨(اإلسالمية يف جامعة إكسفورد 

، وأستاذًا زائرا يف جامعة )١٩٥٤(، وأستاذًا يف جامعة ليدن )١٩٥٢(اجلزائر 
، وانتخب عضوا يف جمامع ومجعيات ونواد عدة، منها )٥٨ - ١٩٥٧(كولومبيا 

 .امع العلمي العريب بدمشق
 التشريع وتوىل مع برونشفيج جملة الدراسات اإلسالمية، وقد اشتهر بدراسة

 .اإلسالمي وبيان نشأته وتطوره وتأثره وأثره
، )١٩٢٣هانوفر (نشر كتاب احليل واملخارج للخصاف مبقدمة وحواش : آثاره

، )١٩٢٤هانوفر ( متنا وترمجة أملانية، مبقدمة وتعاليق ،وكتاب احليل يف الفقه للقزويىن
مة وتعاليق وذيله برواية وكتاب املخارج يف احليل للشيباين من خمطوطات متعددة مبقد

، ومباحث عنه مبعاونة )١٩٣٠ليبزيج ( صفحة حمققة ١٣٦أخرى للسرخسي، يف 
أذكار احلقوق والرهون من كتاب اجلامع الكبري : ، وله)١٩٣٤إسالميكا (برويشتري 

، وكتاب )٤ ، رقم٢٧ - ١٩٢٦تقارير جممع هايدلربج (يف الشروط للطحاوي 
، ودراسات يف )٥، رقم ٣٢ - ١٩٢٩صدر السابق امل(الشفعة من كتاب الطحاوي 

، ودين اإلسالم، )٣١ - ١٩٢٨برلني (خزائن استانبول والقاهرة يف ثالثة أجزاء 
 .)١٩٣١توبنجني (وهو فصول خمتارة من أوثق الكتب اإلسالمية، متنا وترمجة أملانية 

ق ابن إسحرسالة جالينوس يف األمساء الطبية، وترمجة حنني : ومبعاونة مايرهوف
، والرسالة الكاملية البن النفيس )١٩٣١برلني (متنا وترمجة أملانية مبقدمة وحواش 

، ومخس رسائل البن بطالن البغدادي )نصوص وترمجات عن املؤلفني الشرقيني(
ترمجة مقتطفات : وله). ١٩٣٧القاهرة (وابن رضوان املصري متنا وترمجة إجنليزية 

وكتاب اجلهاد واجلزية وأحكام احملاربني من كتاب ) ١٩٣٠ليدن (من الطربي 
، وبوب أحكام )١٩٣٣ليدن (اختالف الفقهاء البن جرير الطربي مبقدمة وحواش 

، )١٩٣٥ ليبزيج -برلني (الشريعة اإلسالمية على املذهب احلنفي، لربجشتراسر ونشره 
w والطبعة ،١٩٥٠أكسفورد (وصنف كتابا يف نشأة الفقه يف اإلسالم، باإلجنليزية 
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 حرف الشني٧١٨ 

ترمجة عن اإلجنليزية جان (، وآخر يف خالصة تاريخ الفقه اإلسالمي، )١٩٥٣الثانية 
 -خمتارات من سنوك . ، ومبعاونة بوسكه)١٩٥٢وفيلكس أرن، باريـس 

شارل بيال، وبرنارد : ، ومبعاونة)١٩٥٧ليدن (هروجروجنه، بالفرنسية واإلجنليزية 
، وكتاب )١٩٥٧ليدن (رس أللفاظ احلديث الطبعة اجلديدة من املعجم املفه: لويس

جمموعة ذكرى (التوحيد لإلمام املاتريدي متنا وترمجة إجنليزية، مبقدمة وحواش 
 .)جيب

هذه هي كتبه أما دراساته الرصينة فقد نشرها يف اموعات واالت العاملية 
دائرة  (مقاالت إسالمية وافرة: ودائرة املعارف اإلسالمية وغريها، ومن أشهرها

دائرة معارف العلوم (، والفقه اإلسالمي، وحممد، والشافعي، )املعارف اإلسالمية
، )١٥جملد (كتب احليل الفقهية : ، ويف اإلسالم)١٩٣٢االجتماعية، نيويورك 

، والفقه )٢١(، وعن تاريخ علم الكالم )٢٠(والشرعة والقانون يف مصر احلديثة 
كتابان يف الفروق الفقهية : ، ويف غريها)٢٢(اإلسالمي وعلم األحوال االجتماعية 

جملة املشرق، جملد (، وثالث حماضرات يف تاريخ الفقه اإلسالمي )٢إسالميكا، جملد (
، )٥الفن اإلسالمي، جملد (، وعن طراز قدمي لبناء املنارات يف مصر واألناضول )٣٣

جملة كلية (ي ورد موسى بن ميمون القرطيب على جالينوس يف الفلسفة والعلم اإلهل
الة اآلسيوية (، وإعادة النظر يف أحاديث األحكام )٥اآلداب باجلامعة املصرية، جملد 

جملة (، واألحكام الصحيحة يف الدور األول للفقه اإلسالمي )١٩٤٩الربيطانية، 
الة (، والعدالة يف نيجرييا الشمالية، والقانون اإلسالمي )١٩٥٠التشريع املقارن، 

، والقانون ) والتونسية واملغربية للتشريع والفقه، السنة السابعة والستوناجلزائرية
الة اجلزائرية املتقدمة، السنة الثامن (اإلسالمي وحل بعض املشاكل املتعلقة بأصوله 

حمفوظات (، وحترمي زواج الزاين والزانية يف الشريعتني اإلسالمية واملسيحية )والستون
، وحول انتقال )لة قوانني األقدمني الدولية، الد األولتاريخ القانون الشرقي، وجم
، وحول علم اجتماع )٥تاريخ الطب، السنة الثانية، رقم (الفكر اليوناين إىل العرب 

، وحول انتقال العقيدة إىل مذاهب )٩٦الة األفريقية، جملد (القانون اإلسالمي 
 كلية اآلداب جبامعة اجلزائر،حولية معهد الدراسات الشرقية، (الفقه يف اإلسالم 

، )٣٠األعمال الشرقية، جملد (، وعن كتاب املغازي ملوسى بن عقبة )١٠جملد w
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 ٧١٩ حرف الشني

 .)يف كتاب فؤاد كوبرولو عن الوقف(ومالحظات عن أحكام الوقف القدمية 
أعمال معهد البحوث (وانتشار األشكال اهلندسية الدينية عرب الصحراء 

جملة الدراسات (دة لدرس تاريخ علم الكالم ، ومصادر جدي)١٢الصحراوية، جملد 
جملة وحدة وتعدد احلضارة اإلسالمية، (، والشريعة )١٩٥٣، ٢١اإلسالمية، 

الة األفريقية، (باضية، بالفرنسية إ، ومكتبات وخمطوطات )١٩٥٥شيكاغو 
جامعة (، واملدخل إىل القانون اإلسالمي )١٩٥٦، عام ٤٤٩ - ٤٤٦الدات، رقم 

 .)أكسفورد
، والصحيفة ٥٥ و ٥٤ و ٣٠ و ١٩٢٧جملة القانون املقارن (والشريعة اإلسالمية 

، وازدهار الثقافة واحنطاطها يف اإلسالم ١٩٤٠األمريكية للغات واآلداب السامية 
، والدراسات اإلسالمية ١٩٥٧ والطبع ١٩٥١، ٢٢، ومؤمتر املستشرقني ١٩٥٣
راسات الشرق األوسط ، ود١٩٥٦، وحلقة علم األخالق وفقه اللغة ١٩٥٥
، والطبع ١٩٦٦، ومؤمتر الدراسات العربية واإلسالمية ١٩٦٥، واألندلس ١٩٦٥
١٩٦٧(. 

، واإلسالم يف )١٩٥٦، ١٠٠الة األفريقية (واملكتبات وخمطوطات اإلباضية 
، ٢٢األندلس (، وابن النفيس )١٩٥٧، ٨الدراسات اإلسالمية (مشايل نيجرييا 

، وحول بعض املخطوطات يف )١٩٥٧، ٢لفنون الشرقية ا(، ومغزى املنرب )١٩٥٧
، )١٩٦١الدراسات االستشراقية لليفي بروفنسال (مكتبة جامعة القريوان بفاس 

أوريانس (، وكتاب العامل واملتعلم )١٩٦٣منوعات هنري ماسه (وتعبري سنة حممد 
، )١٩٦٥، ٢٣الدراسات اإلسالمية (أفريقيا ) شرق(واإلسالم يف ) ١٩٦٤، ١٧
، وكتاب )١٩٦٨، ٩ متودا -هسبريي (فهارس املخطوطات يف مكتبات املغرب و

 ).١٩٦٩، ١٦أرابيكا (التاريخ البن اخلياط 
 .Schaade, A)١٩٥٢ - ١٨٨٣. (أشاده، 

خترج باللغات السامية على فيشري من ليبزيج، وعني أستاذًا يف هامبورج ويف 
 وقد عرف بكتابته عن بعض اجلامعة املصرية، مث مديرا لدار الكتب بالقاهرة،

 .املعاصرين من أدباء العرب
w ].١٩٥٣يف اإلسالم : ترمجته، بقلم ديتريش[
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 حرف الشني٧٢٠ 

:  بعنوان١٨٧٩ترجم كتاب التنبيه يف فقه الشافعية عن ترمجة جوانبول، : آثاره
، واجلزء )١٩١١ليدن (كتاب عن سيبويه : ، وله)١٩١٠ليدن (الشريعة اإلسالمية 

، ونشر شرحي السهيلي )١٩٥٨فاجنري ونشره  أكمله (األول من ديوان أيب نواس
جرير : ، ومن مباحثه)١٩٢٠ليبزيج ( بدر يف سرية ابن هشام ةوأيب ذر ألشعار غزو

، والعربية )١٩٢٣اإلسالم (، وابن زيدون )١ملحق دائرة املعارف اإلسالمية، (
امية الدراسات الس(، والعربية واللغات السامية )١٩٢٦إسالميكا (والسريانية 

، وأمحد تيمور باشا والنهضة )١٩٢٧تكرمي ماينوف (، والعربية والتركية )١٩٢٧
الة الشرقية األملانية (، وأبو نواس وألف ليلة وليلة )١٩٣٠اآلداب الشرقية (العربية 
، )١٩٥١، ٢٢ جـ ١٩٣٨، ٢٠مؤمتر املستشرقني (، والدراسات العربية )١٩٣٦

 ).١٩٥٢اإلسالم (وأوجيست فيشري 
 Charbatov,G.ارباتوف،ش

 .من خرجيي جامعة موسكو ومدرس العربية فيها
موسكو (كتاب تعليم اللغة العربية للروس : كافاليوف. صنف مبعاونة أ: آثاره
، والتغري النسيب للنربة يف )١٩٥٢(قاموس احلد األدىن للغة العربية : ، وله)١٩٥٤

، واملنتخبات من )١٩٥٤ات األجنبيةأعمال املعهد العسكرية للغ(اللغة العربية احلديثة 
، ويف )١٩٥٥(، ومعاين وقواعد اللهجة املصرية احلديثة )١٩٥٤(اللهجة املصرية 

واجلمل االستفهامية ) ١٩٥٨(أمحد أمني وموسوعته املصرية : نشرة املعهد الشرقي
). ١٩٦٠(، وخصائص اللهجة العراقية )١٩٥٩: (املنفية يف اللهجة املصرية احلديثة

، )١٩٥٠أنباء موسكو (األحباث السوفيتية يف االستعراب باإلجنليزية : ريهاويف غ
، )قضايا االستشراق(، ولينني يف الشعر العريب احلديث )١٩٥٨(والقصة العربية 

 ،)١٩٦٠ موسكو(، واالستعراب يف االحتاد السوفييت )١٩٥٩(وشعر معروف الرصايف 
خطوطات العلمية ملعهد شعوب امل(وجمموعة قصص منتخبة لعبد الرمحن اخلميسي 

، والطابع التحليلي )١٩٦٠(، ومقدمة لكتاب األدب العريب احلديث )١٩٦٠آسيا 
، )١٩٦١(، واللغة العربية احلديثة )١٩٦٠موسكو (لبناء اللهجات العربية احلديثة 

 .)١٩٦٢موسكو (واللهجات العربية احلديثة 
 w
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 ٧٢١ حرف الشني

 .Charles,P.H) ١٩٠٠املولود عام (األب شارل 
، وخترج بالفلسفة والالهوت يف )١٩١٨( يف جرينوبل، وانضم إىل الرهبانية ولد

معاهدها، وبالعربية الفصحى وهلجات الشرق األدىن من مدرسة اللغات الشرقية 
 .بباريس، وباأللسنية والصوتيات وعلم السالالت والعلوم الدينية من السوربون

، واملرسلون منذ عشرين )١٩٢٩ باريس(اليسوعيون يف سوريا والشرق األدىن : آثاره
، )١٩٣٦ ،٢٢٩دراسات (، واملدخل إىل صحراء سوريا )١٩٣١باريس (سنة 

: ، وعن البحر األمحر)١٩٣٦باريس (ونصرانية عرب بادية اجلنوب حوايل اهلجرة 
، وبعض صناعات نسوية لدى بدو )١٩٣٧، ٢٣١دراسات، جـ (احلجاز واليمن 

، والقبائل اجلبلية )٣٨ - ١٩٣٧، ٧، ٦بدمشق نشرة املعهد الفرنسي (محص ومحاة 
واستقرار بني الفرات وبليق ) ١٩٣٩املعهد الفرنسي بدمشق (يف وسط الفرات 

 .)١٩٤٦جملة املرسلني، ليون (، والبدو )١٩٤٢الرسائل الشرقية، بريوت (
أربع مقاالت يف جملة أرض (ودخول قبائل بدو صحراء سوريا يف اإلسالم 

مؤمتر علوم االجتماع (، واالستقرار يف صحراء سوريا )٤٨ -١٩٤٧اإلسالم، ليون 
، وحال سكان الشواطئ السورية واللبنانية )١٩٥٦الدويل السادس عشر، بون 

املؤمتر (، ومظاهر اجتماعية للتربية الرياضية يف لبنان )املؤمتر السابق(االجتماعية 
، )٦رة، جـ ملحق معجم التوا(، والبداوة )١٩٥٧، بريوت ١٧السابق، دورة

، والكالم العريب للشراع )١٩٦٤الة البحرية، باريس (واحلجاز واليمن مع البحرية 
 ١٩٧٢دار املشرق (واحلياة البحرية يف جزيرة إرواد وعلى الشواطئ السورية اللبنانية 

 .) مبعاونة عبد ايد سليمان الرويدي-
 Charmoy) ١٨٥٥ - ١٩٧٣(شارموي 

دي ساسي، ودي : ىل باريس اختلف إىل دروسولد يف سولنيس، ورحل إ
 دروس الجنلس، وجوبري،وساديو يف مدرسة ىلبرسفال، وكيفر يف معهد فرنسا وإ

 طلب ١٨١٩ويف سنة . وكان يدرس احلقوق يف الوقت نفسه. اللغات الشرقية
إسكندر األول إىل دي ساسي أن يرسل إليه أستاذين لتدريس اللغات الشرقية، يف 

 ودميانج، فدرس -ج، فوقع اختيار دي ساسي على شاروموي جامعة بطرسرب
w .شارموي فيها الفارسية، ونال أومسة عديدة، وانتخب عضوا يف كثري من اامع
w
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 حرف الشني٧٢٢ 

وأثر املسعودي وبعض كتاب اإلسالم بالسالفية . تاريخ املغويل جنكيزخان: آثاره
مع ترمجة شرف ، ونشر له ا)١٨٣٢جممع العلوم اإلمرباطوري، بطرسربج (القدمية 

 .الدين البدجنسي املعروف بشرفنامه، يف ألف صفحة باللغة الفرنسية
 .Chassinat, E) ١٩٤٨-١٨٦٨(شاسينا 

كان منضد حروف يف املطبعة الوطنية بباريس، فتعلم اهلريوغليفية، مث خترج يف 
 . مدرسة اللوفر، وعني مديرا للمعهد الفرنسي بالقاهرة

ريه من العلماء، ومجيع مصنفاته من منشورات املعهد نشر، مبعاونة غ: آثاره
ومعبد إدفو للمركيز دي روشيمونتيكس، ) ١٨٩٠(قبور طيبة : الفرنسي بالقاهرة

ومعبد إدفو حبسب ) ٩٧-٩٥-٩٤-١٨٩٢(اجلزء األول يف أربعة جملدات وألواح 
وألواح الرسوم اليت مجعها املركيز دي روشيمونتيكس، اجلزء الثاين يف ثالثة جملدات 

وفهرس الرموز اهلريوغليفية يف مطبعة املعهد الفرنسي ) ١٩٢٠-١٩١٩-١٨٩٨(
ومعبد إدفو، ) ١٩٣٠(وذيله العام ) ١٩١٢(وذيله ) ١٩٠٧(لآلثار الشرقية بالقاهرة 
 )١٩٢٩(واجلزء الرابع ) ١٩٢٨، واأللواح ١٩٢٨النص (اجلزء الثالث يف جملدين 

) ١٩٣٣(والثامن ) ١٩٣٢(ع والساب) ١٩٣١(والسادس ) ١٩٣٠(واخلامس 
)  والثاين كان يقوم بإعداده١٩٢٨األول (والعاشر يف جملدين ) ١٩٢٩(والتاسع 

والرابع ) ١٩٣٤(والثالث عشر ) ١٩٣٤(والثاين عشر ) ١٩٣٣(واحلادي عشر 
 وقد توجه جممع الكتابات واآلداب اجلميلة جبائزة جاستون -) ١٩٢٤(عشر 

ونشر مبعاونة ) ١٩١١(يف بويت، اجلزء األول  والتنقيب -) ١٩٢٧(ماسبريو عام 
  ).١٩٠٦(التنقيب يف قطة : هنري جوتيه وبريون

  والثاين١٩١٠األول (مصنف عن معبد والدة حوريس بإدفو يف جملدين : وله
وصنف مبعاونة ) ١٩١١(والكتاب الرابع من حماورات ورسائل شنويت ) ١٩٣٩
 - ١٩٢١(بردي طيب بالقبطية : لهو) ١٩١١(بعثة تنقيب يف قبور أسيوط : باالنك

ومعبد دندرة ) ١٩٢٢وقد توجه جممع الكتابات واآلداب اجلميلة جبائزة بوردين 
) ١٩٣٥(والرابع ) ١٩٣٥(والثالث ) ١٩٣٤(والثاين ) ١٩٣٤اجلزء األول (

ووصفتان ) ١٩٤٧ واآلخر ألواح ١٩٥٢األول نصوص (واخلامس يف جملدين 
wواملخطوط السحري ) ١٩٥٠ الفرنسي بالقاهرة نشرة املعهد(عقاريتان قبطيتان 
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 ٧٢٣ حرف الشني

وله دراسات أثرية ) ١٩٥٥( يف املتحف املصري بالقاهرة ٤٢٥٧٣القبطي رقم 
  .عديدة نشرت يف جملة املعهد الفرنسي لآلثار الشرقية بالقاهرة، مث طبعت على حدة

 .Schaeder, H.H )١٩٥٧ - ١٨٩٦(شايدر، هانس هنريخ 
غات السامية، وعني أستاذًا هلا يف جامعة كونسربج، مث ولد يف جوتنجني، وتعلم الل

، وللغات اإليرانية والعربية )١٩٣١(انتدب أستاذًا لآلداب الفارسية يف جامعة برلني 
، وقد وقف جهوده على تاريخ )٤٧ - ١٩٤٥(واحلبشية يف جامعة جوتنجني 

 .الديانات الشرقية وال سيما اإليرانية وله على أحباثها فضل كبري
 وعزرا الكاتب ) ١٩٢٦ليبزيج (اختالط الديانات القدمية إليران واليونان : ثارهآ

، والدراسات الشرقية )١٩٣٤(وكتاب إيران ) ١٩٣٠(وأحباث إيرانية ) ١٩٣٠(
، وترجم إىل األملانية كتاب بوهل )١٩٤٤ليبزيج (، وأملانيا والشرق )١٩٣٥برلني (

ت متفرقة يظهر فيها سعة الت يف جماال، وله مقا)١٩٣٠ليبزيج (حياة حممد : بعنوان
الة (التصوف اإلسالمي : اطالع ودقة حبث وإحاطة بأديان الفرس واإلسالم منها

اآلداب الشرقية (وابن عريب ) ١٩٢٧، واآلداب الشرقية ١٩٢٥الشرقية األملانية 
) ١٩٢٨اآلداب الشرقية (والبكتاشية ) ١٩٢٥اإلسالم (وحسن البصري ) ١٩٢٥

فيلهلم : ويف الة الشرقية األملانية ترمجات). ١٩٤١اآلداب الشرقية (واملغول 
، )١٩٣٤ (١٩٣٤ - ١٨٦٩وبنج كوب ) ١٩٢٧ (١٩٢٧ - ١٨٤٢تومسني 

 .هذا خال مباحثه الوفرية عن إيران وتركيا). ١٩٤٤(وفيلهلم جيجري 
 .Scheidius, E) ١٧٩٤ - ١٧٤٢(شايديوس 
دراسات عن إرجاع معاين األلفاظ ، و)١٧٦٧(كتاب يف أصول العربية : آثاره

، وترمجة جزء من )١٧٦٩(العربية إىل مصدر عريب لفهم عويص ترمجات التوراة 
: ، وترمجات ملنتخبات أدبية وافرة منها)١٧٧٤بروسيا (الصحاح للجوهري 

 ).١٨٧٦(مقصورة ابن دريد 
 ,Schaendlinger)١٩٣١املولود عام (شايندلنجر،أنطون كورنيليوس 

Anton Corn 
 .األستاذ املساعد للغة التركية يف جامعة فيينا

wسلسلة مؤلفات وأحباث عن تاريخ الدولة العثمانية ولغة وأدب األتراك : آثاره
w
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 حرف الشني٧٢٤ 

 .والفرس
 .Speyer, H) ١٩٣٥ - ١٨٩٧. (شباير، هـ

 .خترج باللغات الشرقية على جوزيف هوروفيتش يف فرانكفورت
 ).١٩٣٩(جريفنانيخن (فحات  ص٥٠٩ايب يف القرآن، يف تالقصص الك: آثاره

 Spren ger, Aloys) ١٨٩٣-١٨١٣( شربجنر، ألويس
ولد يف التريول، وتعلم يف إنسربوك وفيينا وباريس، ورحل إىل لندن، وجتنس 

، )١٨٤١(، ونال الدكتوراه يف الطب من ليدن )١٨٨٣(باجلنسية الربيطانية 
وولته احلكومة رئاسة الكلية ، )١٨٤٢(فأرسلته شركة اهلند الشرقية إىل اهلند طبيبا 

اإلسالمية يف دهلى، مث مدرسة كلكتا، وعينته مترمجا للغة الفارسية، فأصدر يف دهلي 
، فعني )١٨٥٧(أول صحيفة أسبوعية باهلندستانية، وانقطع عن خدمة احلكومة 

مث اعتزل التعليم أيب التأليف يف هايد . أستاذًا للغات الشرقية يف جامعة برن بسويسرا
 .ربجل

أصول الطب العريب على عهد اخللفاء، وهى رسالته يف الدكتوراه : آثاره
كلكتا (واصطالحات الصوفية لعبد الرازق السمرقندي ) ٤( )١٨٤١باتافيا(

، )٧٣-١٨٥٦كلكتا (، واإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر العسقالىن )١٨٤٥
ساعد األنصاري الكفاين ، وإرشاد القاصد البن )١٨٤٨ دهلي (تيب للعاليمينوسرية 

املكتبة (فهرست كتب الشيعة للطوسي : ، ومبعاونة موالي عبد احلق)١٨٤٩كلكتا (
احلسبة : ، ومبعاونة وليم ناسيوليس)٥٥-،١٨٥٣، ١٠٧، ٩١، ٦٠،٧١اهلندية رقم 
، وكشاف اصطالحات الفنون والعلوم )١٨٥٤كلكتا (للتهانوي  واالحتساب
 املسلمني ىمعجم املصطلحات العلمية لد:  عالومبعاونة حممد )١٨٦٣(للتهانوي 

 ).١٨٥٤البنغال (
. الكتيبوالرسالة الشمسية لنجم الدين . تاريخ الغزنوية للعتيب: ونشر مبجهوده

واإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي، وقسطاس امليزان لشمس الدين السمرقندي، 
وله سرية ). ٤٦-١٨٤١(وترجم إىل اإلجنليزية أقساما من مروج الذهب للمسعودي 
 أعانه فيها نولدكه، وقد -حممد مع ترمجة لبعض آيات من القرآن، يف ثالثة أجزاء 

، )٦٩-١٨٦١الطبعة الثانية، برلني (درسا عصبية اخلالفة يف مقدمة اجلزء الثالث  w
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 ٧٢٥ حرف الشني

 .)١٨٧٥برن (وجغرافية البالد العربية 
 .Sproull, W.O - أو. شربول، و
اتب البن قتيبة، متنا وترمجة أملانية، مع تعليقات، منتخبات من أدب الك: آثاره

 ).١٨٧٧ليبزيج (وهي رسالته يف الدكتوراه 
 .Spuler, Bشبولري، ب 

، وخترج يف جامعات ٥/١٢/١٩١١ولد يف كالسروه، من أعمال بادن بتاريخ 
 هايدلربج، وميونيخ، وهامبورج، وبرسالو، وعاون يف مجعية التاريخ السيليزي 

، ويف قسم تاريخ شرقي أوربا يف جامعة برلني، ويف قسم أحباث )٣٥ - ١٩٣٤(
، ونال األستاذية من جامعة )٣٨ - ١٩٣٧(الشرق األدىن يف جامعة جوتنجني 

، وعني فيها معيدا للدراسات اإلسالمية وفقه لغات الشرق )٣٩ -١٩٣٨(جوتنجني 
 نجني ، ويف جوت)١٩٤٢(، وأستاذ كرسي يف جامعة ميونيخ )١٩٣٩(األدىن 

، وأستاذًا )٥٣ - ١٩٥٢(، وعميد كلية الفنون )١٩٤٨(، وهامبورج )١٩٤٥(
 ، وزميالً يف مؤسسة روكفلر )٥٦ - ١٩٥٥(زائرا يف جامعيت أنقرة واستانبول 

، وتوىل )١٩٥٨(، ومديرا ملعهد الدراسات اإلسالمية يف جامعة هامبورج )١٩٥٧(
 ).١٩٥٢منذ (ستشراق ، وحوليات اال)١٩٤٩منذ (حترير جملة اإلسالم 

 وقد تعلمها على الدكتور -حيسن شبولري مخس عشرة لغة، واللهجة املصرية 
 يا وثقافياجيمى لبيب يف أملانيا، ويعىن بشعوب بلدان اإلسالم سياسيا وتارخي

وبالنصرانية يف الشرق األوسط وقد أشرف على حترير جملة اإلسالم، وكتاب 
ريمها من االت العلمية، وزار املعاهد الشرقية يف واشترك يف حترير غ. االستشراق

، وخترج عليه يف جامعيت جوتنجني وهامبورج )١٩٥٧(الواليات املتحدة وكندا 
. دكاترة يف األحباث الشرقية، من لبنان ومصر والعراق وإيران وأفغانستان والباكستان

 الشرف من ، ومنح دكتوراه)١٩٦٢(واشترك يف مهرجان ابن خلدون يف القاهرة 
 .جامعىت برن وبوردر

، )١٩٧٨، والطبعة الثالثة ١٩٥٥، برلني ١٩٣٩ليبزيج (مغول إيران : آثاره
، وشعوب )١٩٦٥ و ١٩٤٣ليبزيج (، واملغول يف روسيا )١٩٤٨(والترمجة التركية 

، وتاريخ )١٩٤٤برلني (، والقرم )١٩٤٢برلني (وبلدان بني الفولغا واألورال  w
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 حرف الشني٧٢٦ 

، وحال الكنائس )١٩٦٠، والطبعة اإلجنليزية )٥٣ - ١٩٥٢(البلدان اإلسالمية 
، وذيب العلوم )١٩٦٠، ٢٨، وكتاب االستشراق، ١٩٤٨فيسبادن (الشرقية اليوم 

 ).٥٦ - ٥٤ - ١٩٥٣ليدن (اخلاصة بالدراسات الشرقية يف ثالثة أجزاء 
، عن التاريخ ١٩٥٣ - ١٩٣٨أشهر املنشورات من : ومبعاونة لود فيج فورير

، )١٩٥٣برن (ي والديين والثقايف واالقتصادي واالجتماعي يف الشرق األوسط السياس
 ، والطبعة الثالثة وعصر املغول ٦٨ و ١٩٦٠(عصر اخللفاء : والشرق واإلسالم

، )١٩٧١، واإلجنليزية ١٩٦٦، والطبعة اإلسبانية ١٩٦١(، ومغول أوربا )١٩٦٠(
ومن مباحثه ). ١٩٥٤ليدن ( وأدبا العربية فقها: ومبعاونة بروكلمان، وهوفنري، وفوك

، وإيران )١٩٥٠(، وآسيا الوسطى )١٩٣٨(املغول وإيران : يف الة الشرقية األملانية
، وانتشار العربية واضمحالل اللغات القومية، ما خال )١٩٥٢(يف فجر اإلسالم 

  اإلسالم وإيران: ، ويف اإلسالم)١٩٥٤(الفارسية يف البلدان اليت فتحها اإلسالم 
إبراهيم بن : ، ويف سيكولوم)١٩٥٢(أوربا ) جنوب(، واإلسالم يف )١٩٥٠(

، )١٩٥٥(، والتاريخ اإلسالمي )١٩٥٤(، وأثر اليونانية يف اإلسالم )١٩٣٨(يعقوب 
صحيفة الثقافة السالفية  (١٩٣٩السفارات األوربية يف القسطنطينية : ويف غريها
جملة جامعة (، وإيران )١٩٥١ة جملة الدراسات البيزنطي(، والساسانيون )١٩٣٥

 .)١٩٥٧(، وأحوال إيران على أيام ماركو بولو )١٩٥٥شيكاغو 
، )١٩٥٧، ٣٣اإلسالم  (١٩٥٦ - ١٩٦٨ترمجة بروكلمان : وله من التراجم
، )١٩٦٠، ١١٠الة الشرقية األملانية (، ١٩٥٩ - ١٨٨٤وألفرد سيجيل 

، وجوستاف جرنبوم )١٩٦٠، ٣٦اإلسالم  (١٩٦٠ - ١٨٧٧ورودولف شترومثان 
، وحول اإلسالم وإيران والشرق املسيحي )١٩٧٢، ٤٩اإلسالم  (١٩٧٢ - ١٩٠٩

، والصحيفة الباكستانية لتاريخ علم االجتماع وآسيا لريتشارد ١٩٥٨، ٩سيكولوم 
 .)١٩٦٢، ومؤرخو الشرق األوسط لربنارد لويس، وهولت ١٩٧٠

، والعرب )١٩٦٣ري ماس منوعات هن(وإسهام أملانيا يف الدراسات الشرقية 
، )١٩٦٣، ١١الصحيفة الباكستانية لتاريخ علم االجتماع (والصليبيون 

جملة الدراسات  (١٨ و ١٧والدبلوماسية األوربية إزاء الباب العايل يف القرنني 
تاريخ (، واإلسالم واألخالق )١٩٧١(، وثقافة اإلسالم )١٩٧١، ٣٩اإلسالمية  w
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 ٧٢٧ حرف الشني

 .ات عن إيران وأفغانستان شعبا وتارخيًا وأدبا، وعدة دراس)١٩٧٤العصر احلديث 
 .Spies, O)١٩٠٣املولود عام (شبياس، أوتو 

ولد يف كروزناخ، ونال الدكتوراه يف اللغات الشرقية والليسانس يف القانون، من 
 ره اإلسالمية باهلند ك، وأستاذًا يف جامعة علي)١٩٢٨(بون وعني حماضرا فيها 

) ١٩٣٦(، وأستاذًا يف برسالو )١٩٣٤(اعدا يف بون وأستاذًا مس) ٣٤ - ١٩٣٢(
، ومديرا للمعهد الشرقي فيها، )١٩٥١(وأستاذ كرسي الدراسات الشرقية يف بون 

ورئيسا ملعهد اللغات الشرقية الذي نقل إىل بون من برلني، وحمررا لة عامل اإلسالم 
)١٩٦٠(. 

والتصوف والفقه اإلسالمي، عن شبياس باألدب العريب واألدب الشعيب املقارن، 
والطب عند العرب، ووثق صالته يف العامل العريب برحالته إىل خمتلف أقطاره، 

 .ورعايته، لشئون الطالب العرب واملسلمني الذين أخذوا عنه
مث أعيد نشرها مع رسائل (نشر رسالة الطري البن سينا بشرح السهروردي : آثاره
، )١٩٣٩هلسنكي (، والدراسات الشرقية ، والواضح املبني البن مغلطاي)أخرى

والثقافة . ، واألدب التركي احلديث)١٩٤٩كييفالير (والشرق يف األدب األملاين 
: العربية يف اهلند، وتاريخ مسرحي خيال الظل والعرائس يف الشرق، ومن دراستها

، )١٩٣٠ العامل الشرقي(، والتصوف )١٩٢٨تكرمي مشيث (املسرح التونسي 
: ، ومبعاونة غريه)١١١، ٩٠الة الشرقية األملانية (سيم واألنواع للبسيت وكتاب التقا

الدراسات (، وثابت بن قرة )١٩٣١الدراسات السامية (أمحد بن عمر الكرابيسي 
إسالميكا (مقتطفات من كتاب الصرب والرضا للحارث احملاسيب : وله). ١٩٣٢
الدراسات (ب لألوزاعي ، واملناق)١٩٣٥الثقافة اإلسالمية (واإلسالم ) ١٩٣٤

، ومن )١٩٣٥الدراسات الشرقية لليتمان (، املخطوطات الفارسية )١٩٣٥السامية 
 -جملة اجلمعية اآلسيوية الربيطانية (، والكندي )١٩٣٥تكرمي كاله (الشعر العريب 

وثائق إسالمية غري منشورة (، ومجهرة أنساب العرب البن حزم )١٩٣٧اهلندية 
، وقصص حممود كامل )١٩٥٣اإلسالم ( كرنكوف ، وترمجة فريتس)١٩٥٢
 .احملامى

الشبياين ... ، ومشرع مسلم كبري حممد)١٩٥٦ذكرى ابن سينا (وابن سينا  w
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 حرف الشني٧٢٨ 

واألساطري العربية ) ١٩٦٠، والطبع ١٩٥٨املؤمتر الدويل للقانون املقارن بروكسل (
مل اإلسالم عا(، والدوريات العربية )٥٦،١٩٦٠ للدراسات الشرقية النمساويةالة (

 ، والفقه اإلسالمي)١٩٦٢، ٤٦حمفوظات الطب (، والطب العريب )٧،١٩٦١
، واألدب )١٩٦٥، ٤٠اإلسالم (، واملغول يف بغداد )١٩٦٢مؤمتر هامبورج (

، وله يف نشرة مدرسة )٦٩ و ٦٨ و ١٩٦٧، ومن التاريخ العريب )١٩٦٦(العريب 
 ١٩٤٥ - ١٨٧٤كس هورتني ما:  تراجم١٩٧٠الدراسات الشرقية واألفريقية لعام 

، ويوهان أوجيست ١٩١٣ - ١٨٤٣، وأوجني برمي ١٩٦٤ - ١٨٧٥وكال 
 .، وعدة دراسات عن تركيا١٨٨١ - ١٨٠٣فوللريس 
 .Spitta W) ١٨٨٣ - ١٨٥٣. (شبيتا، ف

خترج باللغات الشرقية على فاليشر من ليبزيج، ونال الدكتوراه برسالة عن تاريخ 
، ويف صيف ذلك العام عني مديرا لدار )١٨٧٥(أيب احلسن األشعري ومذهبه 

، صاحب كتاب قواعد اللغة ٧٤ - ١٨٧١خلفًا للودفيك شترن (الكتب املصرية 
بعد عن مصر، وملا قامت ثورة عرايب أُ. ، فأخذ يف فهرسة املخطوطات العربية)القبطية

 ، وما رجع إىل أملانيا حىت تويف، وكان)١٨٨٦(فخلفه فيما بعد كارل فوللريس 
 .مريضا بالسل

، وفهرس املخطوطات )١٨٧٥ليبزيج (تاريخ أيب احلسن األشعري ومذهبه : آثاره
، )٣٩الة الشرقية األملانية ( صفحة ٤٠العربية يف دار الكتب املصرية يف حنو 

 وقواعد اللهجة العربية العامية مبصر، وهو أول دراسة للهجات العربية يف مصر 
، وكتاب املعرب )١٨٨٢(ديثة، وهو تتمة لقواعده والقصص العربية احل) ١٨٨٠(

، وكان زخاو قد )٣٣الة الشرقية األملانية، جملد (من الكالم األعجمي للجواليقي 
 ).١٨٦٧ليبزيج (أعده رسالة للدكتوراه 

 ).١٩١٠املولود عام (شبيتالري، أنطون 
ولد يف ميونيخ، وتعلم يف جامعتها وجامعة برسالو، على بروكلمان، 

وأستاذ ) ١٩٤٧(وبراجشتراسر، ونال الدكتوراه، وعني حماضرا يف جامعة ميونيخ 
وقد ختصص . ، ومديرا للمعهد الشرقي)١٩٤٩(كرسي خلفًا ألستاذه برجشتراسر 

wيف الدراسات السامية وال سيما اآلرامية، وكان يف تردده على الشرق العريب يتحدث 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ٧٢٩ حرف الشني

 قرى مشايل دمشق، وهي لغتهم األصلية،  مع سكان بعض- باإلضافة إىل العربية -ا
وجتلت سعة علمه يف ترمجة النصوص اآلرامية والعربية يف مرجع قاموس اللغات 
العربية القدمية الذي كان خري معني على تصنيفه، فعد مرجعا يف املعجمية العربية 

 .القدمية
 - ١٨٩٣، وأوتو بريتسل )١٩٣٨، ٢٠مؤمتر املستشرقني، (القرآن : آثاره
وثائق إسالمية (، وفضائل القرآن البن سالم )١٩٤٢الة الشرقية األملانية  (١٩٤١

، )١٩٥٤ دراسات تشودي(، والقرآن )١٩٥٤(واللغة السامية ) ١٩٥٢غري منشورة 
 -الدراسات الشرقية لليفي (، والقصص العريب )١٩٥٥ر ميتكرمي زو(واللغة العربية 

 .)١٩٥٦دالفيدا 
 .Steinschneider M) ١٩٠٧ - ١٨١٦. (شتانشنايدر، م

مث عمل يف املكتبة . وواصلها يف ليبزيج) ٣٨ -١٨٣٢(تعلم العربية يف فيينا 
وأهدي كتاب ) ١٨٦٩منذ (ويف مكتبة برلني الوطنية ) ٦٠-١٨٥٢(البودلية 
 ).١٨٦٩(لتكرميه 
فهارس املخطوطات العربية يف أكسفورد، وليدن، وميونيخ، وهامبورج : آثاره
وأدب اجلدل بالعربية بني املسلمني وبني ) ١٨٦٩بطرسربج (لفارايب وا. وبرلني

ويف ). ١٨٧١(استنادا إىل خمطوطات مكتبة برلني الوطنية  )١٣( النصارى واليهود
 طلب جممع الكتابات واآلداب يف باريس إىل العلماء التصنيف عن ١٨٨٠عام 

ترمجة العربية يف العصر ال: الترمجة العربية يف العصر الوسيط فألف كتابا بعنوان
الوسيط، واليهود ترامجه العلوم العربية إىل اللغات األوربية، استنادا إىل املخطوطات، 

، وبناء على طلب امع )١٨٩٣برلني (فوقع يف ألف صفحة، ونال جائزة امع 
الترمجة العربية من اليونانية، مل تنشر يف : كتب عدة أحباث بعنوان) ١٨٨٦(نفسه 
، وأدب )٩٦ - ١٨٨٩(، وإمنا يف جمالت علمية متعددة مازالت مرجعا كتاب

كتاب : ، وله يف الة الشرقية األملانية)١٩٠٢فرانكفورت (اليهود باللغة العربية 
، )٤١٤، ٦( يهود جنوىب فرنسا يف القرن الرابع عشر ىاجلفر، وكتاب العني لد
مالحظات على : كومباىن، ويف نشريات بون)٢٢٧، ١٧(وخمتصر تعبري األحالم 

w .)١٨٨٣ و ١٦ و ١٨٨١، ١٤( البن اهليثم مل يطبع بعد فلكيكتاب 
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 حرف الشني٧٣٠ 

 Steiger. A -أشتاجير، 
، ونشر )١٩٣٢مدريد (باللغة اإلسبانية العربية  يف سبيل فهم الصوت: آثاره

، وعن )١٩٥٤دراسات تشوي (، وعن النبات )١٩٤١زوريخ (كتاب فن الشطرنج 
  ).٦٠ و٥٨و ٥٦ و١٩٥٥جملة معهد الدراسات اإلسالمية  (اإلسالم مذاهب وتقاليد

 Stein, Au, M).١٩٤٣-١٨٦٢(شتاين، أوربل 
وعني أستاذ للغة السنسكريتية وآداا . خترج يف جامعات فيينا، وليبزيج، وتوبنجني

، وعد من كبار علماء اآلثار يف آسيا الوسطى )١٨٨٨(ىفجامعة الهور باهلند 
وما زالت مصنفاته حمفوظة يف املتحف الذي حيمل امسه يف . والصني وإيران والعراق

 .نيودهلي باهلند
  وشرحها - آالف خمطوط سنسكريىت ٦ها ي وف-تبويب مكتبة كشمري: آثاره

اجلغرافيا واآلثار يف آسيا : ، وىف مباحثه)١٩٠٣(، واملدن املغطاة بالرمال )١٨٩٤(
الة ( يف آسيا الوسطى والبوذية واإلسالم ،)١٠-١٩٠٩اجلغرافيا (الوسطى 

تكرمي (القدمية يف آسيا الوسطى  ، والثقافة اإلسالمية)١٩١٠اآلسيوية الربيطانية 
، واآلثار يف )١٩١٩اجلغرافيا (،وماركوبولو ومغول كشمري )١٩١٠جولد زيهر 

، واآلثار يف إيران )١٩٢٧، ٦صحيفة البنجاب (البنجاب وتركستان والصني 
 ).١٩٣٨-١٩٣٤اجلغرافيا (

 .Stepkova J) ١٩٢٣املولود عام.(شتبكوفا، ج
 .من أمناء املتحف الوطين يف براغ، وهي متخصصة بالنقود اإلسالمية

عدة حتقيقات تارخيية عن التجارة العربية يف البلدان التشيكية يف العصر : آثارها
 .الوسيط، وفهرس موعات النقود

 .Strassmayer, J.N)١٩٢٠املتوىف عام  (.ن. شترامساير، ج
كان من أوسع املستشرقني علما، واتقانا للغات الشرقية وال سيما السريانية 
والعربية، ولكنه قضى معظم حياته يف نشر اآلثار املسمارية وهو أول من وضع هلا 

 .دان يف علم الفلكلمعجما، كما نشر كتابا عن معارف الك
 .Strauss, E - ،إشتراوس

w .باملماليك وأهل الذمة ينخترج يف جامعة فيينا وع
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 ٧٣١ حرف الشني

 املنصوري، وابن سبيرب: دراسات مستفيضة باألملانية عن مؤلفات املؤرخني: آثاره
 والشيخ خضر شيخ امللك -الفرات كمصدر تارخيي لفاحتة عهد املماليك البحريني 

جملة الدراسات (الظاهر بيربس وحميي الدين بن عبد الظاهر، وعن مماليك مصر 
، مث األسعار واألجور يف العصر )١٩٥٠لة الدراسات الشرقية، وجم١٩٤٩اإلسالمية 
، وديوان التفتيش يف دولة املماليك )١٩٤٩جملة الدراسات اإلسالمية (اململوكي 

، مث عزل أهل الذمة االجتماعي )٢٥،١٩٥٠جملة الدراسات الشرقية لفيينا (
 سوريا يف ، واإلدارة العمرانية يف)١٩٥٠الدراسات الشرقية لذكرى هريشفيلد (

 .)١٩٥٦جملة الدراسات الشرقية (العصـر الوسيط 
اليهود وفتوحات املغول، وتاريخ اليهود يف مصر وسوريا حتت حكم : وبالعربية

 .املماليك، تناول فيه أهل الذمة وال سيما أقباط مصر، يف عدة أجزاء
ياق لعلي بن ربان الطربي رونشرت بتينا شتراوس كتاب شناق يف السموم والت

 ).١٩٣٤برلني (
 .Stern G.H -هـ. شترن، ج
نشرة (واملرأة يف اإلسالم ) ١٩٣٩الثقافة اإلسالمية (أوىل معتنقات اإلسالم : آثاره

 ).٤٢ - ١٩٤٠مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية 
 .Stren, S.M - .م.شترن، س

 .أستاذ الدراسات الشرقية يف جامعة أكسفورد
 وتاريخ األدب العريب ،خ املذاهب والفرق يف اإلسالم وتاري،تاريخ القرامطة: آثاره

األندلس (املوشح األسباين العربي : ومن دراساته. اليهودي يف القرون الوسطىو
والدعوة اإلمساعيلية ) ١٩٤٩األندلس (وموشح عريب بقواف إسبانية ) ١٩٤٨

جملة  (ودراهم الزيدية يف اليمن) ١٩٤٩الثقافة اإلسالمية (وحكم الفاطميني السند 
وحممد ) ١٩٥٠بيزانسيون (وبعثة إمرباطور بيزنطة إىل اخلليفة املعز ) ١٩٤٩النميات 

وشعر عربي من العصر الوسيط ) ١٩٥٠األندلس (بن عباد القزاز صاحب املوشح ا
) ١٩٥١األندلس (وابن قزمان ) ١٩٥٠الة األسبانية اليهودية (بشروح عربية 

 يوخمطوطات شعر أىب العالء املعر) ١٩٥١س أوريان(وادعاء الفاطميني اإلمامة 
wوابن اخلطيب ) ١٩٥٤أوريانس (والفاطميون يف مشايل أفريقيا ) ١٩٥٤أوريانس (
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 حرف الشني٧٣٢ 

نشرة املدرسة الشرقية (واإلمساعيلية يف عهد املعتز ) ١٩٥٥أرابيكا (والصفدي 
ي الدراسات الشرقية لليف(جتار مع إيطاليا ووثيقة فاطمية عن اال) ١٩٥٥واألفريقية 

من كتاب تطور العقيدة اإلسالمية، (واإلمساعيلية والقرامطة ) ١٩٥٦ دالفيدا -
 .)١٩٦٢باريس 
 .Stern, M-.شترن، م
 ).٤٧ - ١٩٤٦الثقافة اإلسالمية (إخوان الصفا : آثاره

 .Stern, H-شترن، هـ
وأصل هندسة اجلامع ) ١٩٤٦الفن اإلسالمي (هندسة القصور األموية : آثاره

وحتف منقوشة على اخلشب والعظم والعاج على الطراز ) ١٩٥١سرييا (األموي 
 .)١٩٥٤الفنون الشرقية (األموي 

 .Strothmann, R )١٩٦٠ - ١٨٧٧(شترومتان، رودولف 
 .من كبار العلماء املتخصصني يف الفرق ومذاهبها، وله عنها مباحث رصينة

 ].١٩٦٠، ٣٦يف اإلسالم : ترمجة بقلم شبولر[
، )١٩٤٣جوتنجني (، وأربعة كتب إمساعيلية )١٩١٢زيج ليب(الزيدية : آثاره

، واإلمساعيلية )٥٥ - ١٩٤٤جوتنجني (ومزاج التسنيم إلمساعيل بن هبة اهللا 
، )١٩٤٩، لندن، طبع كلكلتا ١١منشورات مجعية األحباث اإلسالمية، رقم (

، ١٣املرجع السابق رقم ( صفحة ١٨٠وكتاب الكشف جلعفر بن منصور اليمىن، يف 
، وأخبار روايات عن موالينا أهل البيت حممود بعمره النصريي، مع )١٩٥٢ عام

 .)١٩٥٨برلني (مقدمة باألملانية 
، ومشكلة )٢٣ - ١١ - ١٩١٠(أدب الزيدية : ومن دراساته يف جملة اإلسالم
  ي، ورسائل أشعار زيد بن عل)١٩٢٣ (ياألدب الشخصي لزيد بن عل

 ، واألشعري )١٩٢٨(لرببر واإلباضية ، وا)١٩١٣(، والزندقة )٥٢ - ١: ١٣( 
ثقافة : ، ويف غريها)١٩٣٩(، والدروز )١٩٣٣(، واملخطوطات الشرقية )١٩٣١(

، واإلسالم والنصرانية الشرقية )١٩١٢صحيفة املعهد الشرقي بستراسبورج (الزيديني 
، )١٩٣٨الثقافة اإلسالمية (، وتاريخ الزندقة يف اإلسالم )١٩٢٨اآلداب الشرقية (
w، والنصريية )١٢٩٥: ٤٨٥ - ٤/٣٧٧الدراسات اإلباضية (شيعة والزيدية وال

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 ٧٣٣ حرف الشني

، وبيان املذاهب الباطنية وبطالا من كتاب قواعد عقائد )١٩٥٢املعجم اإلسالمي (
 .آل حممد حملمد بن احلسن الديلي، وحبث فرقة النصريية

 .Streck, M -.شتريك، م
 - ١٩٠٠ليدن (عرب يف جزأين أرض بابل القدمية يف كتب اجلغرافيني ال: آثاره
تكرمي زاخاو (، وكربالء )١٩٠٧الة الشرقية األملانية (، واللغة العربية )١٩٠١
١٩١٥(. 

 Stuermer, Ign) ١٨٢٩-١٧٥٢(شتورمر، أجناتس 
من خرجيي مدرسة اللغات الشرقية، وقد أسفر إىل اآلستانة مرات، والسيما يف 

بـاب العايل أبا بكر راتب أفنـدي ، واستقبل سفري ال)٨٩-١٧٨٨(زمن احلرب 
-١٨١٦(، كما أوفد ابنه بارتولوميوس إىل جزيرة القديسة هيالنه )١٧٢٩(يف فيينا 
 .، مث عني قنصالً عاما يف الواليات املتحدة)١٨

 .Stuwe, F.Q. ك. شتوفه، ف
 ).١٨٣٦برلني (التجارة أيام العباسيني : آثاره

 Stumm H.)١٩٣٦ - ١٨٦٤. (شتوم، هـ
 يف ميتفيدا، وأخذ العربية على سوسني وعني أستاذًا للعربية احلديثة يف جامعة ولد
 ).١٩٣٠( التقاعد إىل، وأحيل )١٩٠٩(ليبزيج 
، وكتاب أساطري ومنظومات )١٨٩٣ليبزيج (لغة الرببر واللهجات املغربية : آثاره

، )١٨٩٦ليبزيج (، وقواعد اللهجة العربية املستعملة يف تونس )١٨٩٤(من تونس 
وله . ، وديوان من العربية الوسطى ألستاذه سوسني)١٩٠٠(وأساطري الرببر 
، والدراسات الشرقية ١٩٠٧: الة الشرقية األملانية(لغة الرببر : دراسات عن

الة الشرقية (، والقصص العريب )١٩٢٧: ، وتكرمي ماينوف١٩٠٦: لنولدكه
وليبيا ) ٣٤٠، ٦٦در السابق املص(، ومجعية مانشيستر الشرقية )١٩١٢األملانية 

واجلغرافيون ) ١٩١٤الة الشرقية األملانية (وطرابل الغرب ) ١٩١٤الة اآلشورية (
، والفنون )١٩١٥تكرمي زاخاو (، ومشايل أفريقيا )١٩١٤تكرمي فنديخ (العرب 

 .)١٩٢٦إسالميكا (اإلسالمية 
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 حرف الشني٧٣٤ 

  .Steingass, F.J )١٩٠٣ - ١٨٣٥. (ج.شتياجنس، ف
رانكفورت، وحصل على الدكتوراه بالفلسفة من جامعة ميونيخ، وانتقل ولد يف ف
فعني أستاذًا للغات الشرقية احلية يف برمنجهام، وحاضر عن ) ١٨٧٠(إىل إجنلترا 

 لغة منها العربية ١٤وكان حيسن . اللغة العربية واآلداب واحلقوق يف املعهد الشرقي
 .والفارسية والسنسكريتية

وكتب دراسات عن تاريخ اخلطوط . من مقامات احلريريترجم جزًءا : آثاره
 .ونشر املعجم اإلجنليزي. والكتابات السامية

 .Stickel G)١٨٩٦ - ١٨٠٥. (شتيكل، ج
 ).١٨٣٤فيينا (نشر أمثال اإلمام على متنا عربيا وترمجة فارسية : آثاره

  .Schjellerup, F )١٨٨٧-١٨٢٧. (شخيالروب، ف
  . اشتهر بعلم الفلك

بطرسربج (نشر الكواكب الثابتة لعبد الرمحن الصويف، متنا وترمجة فرنسية : آثاره
١٨٧٤.( 

  .Sciadren,I) ١٦٦٣ - ١٥١٠(الشدراوي، إسحق 
تنقل بني لبنان وروما وباريس، ) ١٦١٨(دكتور يف الفلسفة، ويف الالهوت 

) ١٦٣٤(مكتبتها  تنظيموكلفه الكردينال بوروميو تعليم السريانية يف جامعة ميالنو و
 .مث نصب مطرانا

قصيدتان يف مدح البابا أربانيوس الثامن : يف العلوم الدينية، مث) عديدة: (آثاره
: وترجم، مبعاونة يوحنا احلصروين) ندهمكتبة الربوجب(والبطريرك يوحنا خملوف 

إىل دانية لالوثائق البابوية إىل أساقفة الكلدان من الالتينية إىل الكلدانية ومن الك
 ).١٦٣٦روما(قواعد اللغة السريانية : وله. مث قرارات اامع الدينية. الالتينية

 .Schreiner M) ١٩٢٧ - ١٨٦٣. (شراينر، م
والرد على ) ١٨٩٢أعمال مؤمتر املستشرقني، ليدن (أبو بكر األصبهاين : آثاره

 .)٤٧٣، ٥٢الة الشرقية األملانية، (الزنديق اللعني ابن املقفع 
 .Cherbonnneau, J.Aug )١٨٨٢-١٨١٣.(ونو، جشرب

w وكوسن دي برسفال، فلما أتقنها أرسل أستاذًا هلا ،خترج بالعربية على دي ساسي
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 ٧٣٥ حرف الشني

يف مدرسة قسطنطينية باجلزائر، ومل يكتف بتدريسها، بل عمد إىل تنظيم مدارسها 
 ي فرنسمعجم: وإحياء األدب العريب فيها وتصنيف الكتب املدرسية األثرية هلا، منها

ويأخذ على نفسه حتقيق ونشر آداب العرب يف السودان وال . عريب وعلى لغة أهلها
سترعى األنظار إىل أسر ملوك ا وكان أول من -سيما يف أمحد بابا من بلدة تومكبتو 

ىل إىل تاريخ حياة عبد اهللا جد الفاطميني، وإبن ودران، وااألغلبني مستندا إىل كتاب 
 إىل يىل رحلة العبدرإوائل أسرة ملوك بىن حفص يف تونس، وتاريخ ابن محاد عن أ

مشال أفريقيا لدرس ملوك بين حفص يف تونس، مث استدعته حكومته أستاذًا للعربية يف 
  .مدرسة اللغات الشرقية بباريس

، وترمجة )١٨٤٥(شعراء العرب وأدباؤهم وقصة عنترة : يف الة اآلسيوية: آثاره
، مث ترجم جمموعة )١٨٤٦-١٨٤٥( يري وخمتارات للعمرىاملقامة الثالثني للحر

، وتاريخ حكم احلكم بن )١٨٤٧اجلزائر (قصص منتخبة من كتاب العرب املسلمني 
، وأمثال لقمان متنا وترمجة مبقدمة ومعجم للمفردات )١، ج٥سلسلة (هشام 

مشس الدين : ، ونشر من ألف ليلة وليلة قصص)٩٣بنيابل -٨٨-١٨٤٧باريس (
) ١٨٧٢باريس (ودليلة احملتالة وبنتها زينب النصابة ) ١٨٥٢باريس (ر الدين ونو

باريس (، وكتاب ابن ودران )١٨٥٢باريس (تاريخ العباسيني : وأشهر مصنفاته
باريس (، ونبذة يف رحلة العبدري إىل مشايل أفريقيا يف القرن الثالث عشر )١٨٥٣
) ١٨٥٥باريس ( عن ابن محاد وعبيد اهللا مؤسس الدولة الفاطمية، نقالً) ١٨٥٤

، واملخاطبات فيما حيتاج إليه )١٨٥٦قسطنطينة (وتاريخ األدب العريب يف السودان 
 .)١٨٧٦باريس (، ومعجم فرنسي عريب يف جملدين )١٨٥٨اجلزائر (العرب من الوالة 

) ١٨٤٦(سلوك امللوك وتاريخ األسر اإلسالمية احلاكمة : وله يف الة اآلسيوية
-١٨٤٨(وأسرة بين حفص ) ١٨٤٧(خ اخللفاء العباسيني، ترمجة فرنسية ومن تاري
، ووثائق غري منشورة عن الزنديق أيب يزيد املقلد نقالً عن تاريخ )١٨٥٢ -١٨٥١

، وأصل تكوين اللغة )١٨٥٣(، وفتوح األندلس للمسلمني )١٨٥٢(ابن محاد 
، )١٨٥٦(بن القوطية ا، وغزو املسلمني أسبانيا نقالً عن )١٨٥٥(العربية األفريقية 

 .)١٨٦١(والعامية يف اجلزائر 
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 حرف الشني٧٣٦ 

 .Chelhot P.V )١٩٢٥املولود عام  (.األب شلحت
 ).١٩٤٥(ولد يف دمشق، وانضم إىل الرهبانية 

املعهد الفرنسي ( واإلدارك العقالين لدى الغزايل ،القسطاس املستقيم: آثاره
القسطاس : يلوالغزا) ١٩٥٧ -١٩٥٥، ١٥بدمشق، نشرة الدراسات الشرقية، 

دار (عة الكالمية يف أسلوب اجلاحظ النـز) ١٩٥٩ة كياملطبعة الكاثولي(املستقيم 
 ).١٩٦٤املعارف بالقاهرة 
 .Scialac N )١٦٣٥املتوىف عام  (.شلق، نصر اهللا

دكتور يف الفلسفة ويف الالهوت، ومستشار جممع نشر اإلميان، ومدير املكتبة 
، ومؤسس )٣١ - ١٦١٠(بية يف معهد احلكمة العربية، وأستاذ السريانية والعر

 .املدرسة املارونية يف رافني
للكردينال بالرمينوس  التعليم املسيحي: ترجم، مبعاونة جربائيل الصهيوين: آثاره

ومزامري ) ١٦٢٧ هند، والربوجب١٦١٣دي بريف (اليسوعي، من اإليطالية إىل العربية 
ا يف أصول العربية وصنف كتاب) ١٦١٤دي بريف (داود من العربية إىل الالتينية 

هذا خالل مصنفاته يف ) ١٦٢٧روما (واملدخل إىل اللغة العربية ) ١٦٢٢روما (
 .العلوم الدينية
 .Schlozer, K. de)١٨٩٣ - ١٨٢٢ (.شلوتسري، دي

نشر الرسالة األوىل أليب دلف متنا وترمجة التينية، وهي رسالته يف : آثاره
 ).١٨٤٥برلني (الدكتوراه 

 - .Schlumberger, D .شلومربجه، د
، وأصول الفن )١٩٣٩، ٢سرييا (تنقيبات عن قصر احلرية الغربية : آثاره

، وقصران )١٩٣٩، ٦مؤمتر اآلثار (اإلسالمي القدمية يف ضوء اكتشافات قصر احلرية 
جممع الكتابات (، وتقرير عن بعثة إىل أفغانستان )٤٨-١٩٤٦سرييا (أمويان 

، وتنقيبات أثرية عن )١٩٥٢، ٢٩سرييا، ( والقصر الغزنوي )١٩٤٦واآلداب 
، ٧(، واجلامع الكبري يف الشكارى بازار )١٩٤٩، ٤أفغانستان (العصر الغزنوي 

 ). ١٩٦١، ١٦(، والسمات الفريدة لتاريخ أفغانستان )١٩٥٢
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 ٧٣٧ حرف الشني

 .Schlumberger, G )١٩٢٩-١٨٤٤. (شلومربجه، جوستاف
يزنطية يف فرنسا، وقد صنفت لتكرميه مؤرخ ومستشرق، وجمدد األحباث الب

  ).١٩٢٤باريس (منوعات بامسه 
إمارات الفرجنة يف الشرق يف القرون الوسطى استنادا إىل أحدث : آثاره

، وحصار األتراك )٨٤-١٨٧٨باريس (املكتشفات من النقود والصكوك 
يا وكتاب عن نقفوز، فجاء هو خيال) ١٩١٤باريس (القسطنطينية واالستيالء عليها 

، وامللحمة البيزنطية يف أواخر القرن )١٩٢٥الطبعة الثانية باريس (أكثر منه علميا 
 .)١٩٢٥باريس (العاشر 

 Champollion) ١٨٣٢-١٧٩٠(مشبوليون 
تعلم اللغات الشرقية يف باريس منذ الثالثة عشرة من عمره، وقد كان حلله اخلط 

شهرة واسعة، ) ١٧٩٩(عنه بعد الكشف ) ١٨٢٢(اهلريوغليفي بقراءته حجر رشيد 
استرشد ما علماء العاديات، ) ١٨٣٢(فوضع هلذه اللغة أجرومية ومعجما 

آثار : واختذومها أساسا للكشف عن عامل عظيم مفقود، مث أردفهما بكتابه املسمى
  .)٤٥-١٨٣٥باريس (مصر والنوبة يف أربعة أجزاء كبرية 

  SchmidtN - .مشدت، ن
، وابن )١٩٢٦صحيفة اجلمعية األمريكية الشرقية، (لدون خمطوطات ابن خ: آثاره

، ودراسة عن ابن )١٩٣٠نيويورك (خلدون املؤرخ وعامل االجتماع والفيلسوف 
 .)١٩٣٢العامل اإلسالمي (خلدون 

 .Schmolers Aug)١٨٨٠ - ١٨٠٩(مشولديرس، أوجيست 
 .أول من عىن بدراسة الفلسفة اإلسالمية يف أملانيا دراسة علمية

، ١٨٣٦بون (جملدين  نشر مبادئ الفلسفة للفارايب متنا وترمجة التينية، يف: ارهآث
، وأرجوزة يف املنطق، ورسالة يف )١٩١٥ - ١٨٩٥مث أعاد نشرمها ديتريش، ليدن 

النفس البن سينا، متنا وترمجة التينية، وصنف رسالة يف مدارس الفلسفة عند العرب 
 ).١٨٤٢باريس (

 .Schmidt C)١٩٣٨املتوىف عام (الدكتور مشيدت 
w .من علماء برلني باليونانية والقبطية
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 حرف الشني٧٣٨ 

أمت عمل السيدتني أنييس مسيث لويس، ومرجريت دنلوب جيبسون، فوضع : آثاره
فهرسا وافيا مصورا للمخطوطات الشرقية يف دير طور سينا، ومنها املخطوطات 

 .)١٩١٤(العربيـة 
 ,Schmidt A E) ١٩٣٩ - ١٨٧١( .مشيدت، أ

خترج على روزين، وجولد زيهر، وتضلع من العربية والتاريخ والفقه اإلسالمي، 
 وبعد الثورة انتقل إىل طشقند . وقد قضى عشرين سنة أستاذًا يف جامعة بطرسربج

 .حيث أنشأ جامعة، وعني أول رئيس هلا) ١٩٢٠(
 ، وعبد الوهاب الشعراين وكتاب)١٩١٢عامل اإلسالم (تاريخ اإلسالم : آثاره

، وترمجة وصية )١٩١٦احلوليات الشرقية (، والنيب حممد )١٩١٤(الدرة املنثورة 
، )١٩٢٥، ٨نشرة جامعة آسيا الوسطى، (الطبيب طاهر بن احلسني بالروسية 

، وزياد بن حييي )١٩٢٧(وحماولة التقريب بني السنة وبني الشيعة يف عهد نادر شاه 
 الد الثالث من تاريخ ابن مسكويه ، وخمطوطات)١٩٣٠(ناقد اليهودية والنصرانية 

، وفهرس املخطوطات العربية يف )١٩٣٥ شيدرين -أعمال مكتبة سالنيكوف (
أعمال املعهد (، وخمطوطات ابن سينا يف مكتبة أوزبكستان )١٩٣٧(مكتبة طشقند 

) ١٩٤٥(، وعاون على ترمجة كتاب اخلراج أليب يوسف يعقوب )١٩٤١الشرقي 
 .)١٩٥٨(وسطى ومواد لتاريخ آسيا ال

 .Schmidt H. J - ج. مشيدت، هـ
 .وكيل جممع الفنون اجلميلة يف دسلدورف

، )١٩٣١الة الشرقية األملانية  (١٩٣١املؤمتر الدويل للفن اإليراين يف لندن : آثاره
الفن اإلسالمي (، والفن الساساين )١٩٣٣الفن اإلسالمي (واخلزف اإلسالمي 

نسيج احلرير األثرى تناول فيه صناعته وتطورها من : ، وصنف كتابا بعنوان)١٩٣٧
 تأثر ىالصني واهلند إىل إيران وسوريا ومصر وآسيا الصغرى واألندلس وصقلية ومد

 لوحا باأللوان ١٦ صورة ورمسا و ٣٩٩ صفحة و ٤٨٤أوربا بفنه اإلسالمي يف 
 ).اجلزء العاشر من سلسلة مكتبة أصدقاء الفنون واآلثار(وخريطتني 

 .Shmidt W - .دت، ومشي
wوتاريخ العرب يف ) ١٩١٦(جغرافية حضرموت : يف صحيفة اجلغرافيا: آثاره
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 ٧٣٩ حرف الشني

 . )١٩٢٠(واجلغرافيا العربية السياسية ) ١٩١٧(تركيا وإجنلترا 
  .SchneiderP,A.M) ١٩٥٢-١٨٩٦(. األب شنايدر

  . اإلسالمية، وقد تويف يف سوريا-ختصص باآلثار البيزنطية والبيزنطية 
 ].١٩٥٣ة بقلم بابنجر يف الة الشرقية األملانية، ترمج[

نشرة (، والفنون والتركية )١٩٣٦،١٩٣٩الشرق املسيحي (آثار األردن : آثاره
، وعالقات تركيا )١٩٥٢، وأوريانس ١٩٥١، والدراسات البيزنطية ١٩٣٧اآلثار 
، )١٩٥٣، وأوريانس ١٩٥٠، واإلسالم ١٩٤٢نشرة معهد اآلثار األملاين (بأوربا 

القدس (واجلزء الثالث من كتاب ذكريات موسى فوق جبل مؤاب لألب سالري 
أوريانس ( القصور يوآثار القسطنطينية البيزنطية واإلسالمية يف ح) ١٩٥٠

دراسة بالفرنسية كتبها قبيل وفاته (، وقبور الصحابة يف القسطنطينية )٤،١،١٩٥١
  .)١٩٥٥وخاصة باملنتقى 
 .Schnurrer, Ch. F)١٨٢٢ - ١٧٤٢(ف .شنورير، ش

 .خترج بالعربية على رايسكه
رد السامريني على خطاب القنصل الفرنسي يف حلب متنا وترمجة أملانية : آثاره

 ٥٠٠ وضعها تكرميا لدى ساسى، وأحصى فيها -واملكتبة العربية ) ١٨٠٨هاله (
هاله (، وما زالت مرجعا على وفرة األغالط املطبعية فيها ١٨١٠كتاب حىت عام 

فهرس الكتب العربية أو املتعلقة بالعرب يف :  وقد ذيلها شوفني يف كتابه-) ١٨١١
 .)١٩٢٢ - ١٩٠٩ - ١٨٩٢ليبزيج (اثين عشر جزًءا، 

 .Schnitzer, Ed )١٨٩٢ - ١٨٤٠. (شنيتسر، أد
اشتهر باسم أمني باشا األملاين، وتوغل يف أفريقيا، واكتشف بعض منابع النيل 

وقد اعتنق اإلسالم، وكان احلاكم املصري على مقاطعة . مسه قممه اىومحلت إحد
 .خط االستواء، وأحرز شهرة واسعة يف علم الطري ووصف الشعوب، ومعرفة اللغات

 .Schwarz, P )١٩٣٨ - ١٨٦٧(شوارتس، بول 
يف  وختصص. خترج بالعربية على زنستني يف ليبزيج، وتضلع من الشعر العريب

 .اجلغرافيا التارخيية
wنشر ديوان عمر بن أيب ربيعة مع دراسة عن حياته ولغته أوزان شعره : هآثار
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 حرف الشني٧٤٠ 

، )١٩٠٣ليبزيج (، وديوان معن بن أوس املزين مبقدمة أملانية )٩ - ١٩٠١ليبزيج (
، وجغرافية فارس يف القرون الوسطى، )١٩٢٢شتوجتارت (وقصيدة لقيس بن ذريح 

 ١٨٩٦ليبزيج (ب يف سبعة أجزاء مبعاونة فلهلم زجينني معتمدين على اجلغرافيني العر
 .وقد أصبحت نادرة وغالية) ١٩٢٣ -

قصيدة لكثري عزة بشرح الرشيدي عن : ومن مباحثه يف دراسات األسكوريال
، ويف دراسات املعهد )٢٨(، وإمساعيل بن يسار )٩ - ٧(خمطوط األسكوريال 

لشرقية ، ويف الة ا)٥٨١، ٩(كتاب الصناعتني أليب هالل العسكري : الشرقي
، )١٩١٣(، وعبد الغىن النابلسي )١٩١٢ (١٩١، اآلية ٢السورة : األملانية

، )١٩١٦(، واألمثال العربية )١٩١٥(، وغريب القرآن )١٩١٤(وطبوغرافية هرمز 
 ، والزراعة )١٦ -١٩١٥(أصل اخلوارج : ويف اإلسالم). ١٩١٩(والفرزدق 

الة (صمة العباسيني ، مث سامراء عا)١٩٢٠(، وفتح العرب فارس )١٦ -١٩١٥(
، والة ١٩١٥الة الشرقية األملانية (، وقواعد العربية )١٩٠٩اجلغرافية األملانية 

اجلمعية األملانية (، والنيب صموئيل يف جغرافية املقدسي )١٦ - ١٩١٥اآلشورية 
، والدراسات ١٩١٨اإلسالم (، واجلغرافيا اإلسالمية )١٩١٨للدراسات الفلسطينية 

 .)١٩٣٣ة للتكرمي كورستجى بأخرى الشرقي
 .Schwally, Fr) ١٩١٩ - ١٨٦٣(شواللي، فردريخ 

 .خترج باللغات الشرقية على نولدكه
 ].١٩٢٠ترمجته، بقلم كاله، يف اإلسالم، [

، ١٩٠٢جييسن (نشر كتاب احملاسن واملساوئ للبيهقي، يف ثالثة جملدات : آثاره
، واشترك )١٩٢٥شري، يف شتوجتارت،  مث نشر فهارسها ري-وعنه طبع يف القاهرة 

يف نشر كتاب الطبقات البن سعد، يف تسعة جملدات، بنصف جملد اجلزء األخري من 
 لنولدكه بعد ، وأعاد طبع تاريخ النص القرآين)١٩١٢جييسن (السرية البن سعد 

وأمت اجلزء الثالث  ١٣ -١٩٠٩ ليبزيج(حتقيقه والتعليق عليه، يف جملدين 
الة الشرقية (جحا : ومن دراساته) ٣٥ - ١٩٢٦(بريتسل براجشتراستر، و

، واجلغرافيون )١٩٠٦دراسات نولدكه (، وجغرافية مصر )٢٨٧، ٥٦األملانية، 
w ).١٩١٥تكرمي زاخاو (، والقرآن )١٩١٣الة اآلشورية (العرب 
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 ٧٤١ حرف الشني

  .Chottin, A .أشوتن، 
 .من علماء املوسيقى

أنغام : ، ومن دراساته يف جملة هسبرييس)١٩٣١باريس (املوسيقى املغربية : آثاره
 .)١٩٢٧(، ونبذة عن تفسري رمضان )٢٤ -١٩٢٣(شعبية خمتارة من فاس 

 .Schuster,B - .ب. شوستر
، والتحرير الوطين )١٩٥٨(منـزلة ابن مسكويه من املؤرخني العرب : آثاره

، )١٩٥٨(حول األدب العريب : ، ويف فجر الشرق)١٩٥٨(واألدب يف البلدان العربية 
 .)١٩٥٨(وحول األدب التونسي 

 .Chauvin, V) ١٩١٣ - ١٨٤٤(شوفني، فيكتور 
 . أستاذًا للعربية فيهايخترج يف جامعة ليبج، ومس

 ].١٩١٣، ٥ترمجته بقلم جولد زيهر يف جملة اإلسالم [
هالة (أراد أن يستدرك على فهرس املكتبة الشرقية الذي صنفه شنورير : آثاره
 له فوضع فهرسا يف التصانيف العربية واملتعلقة بالعرب املنشورة ، وجيعل ذيالً)١٨١٠

، فجاء غري مستوف على الرغم من وقوعه )١٨٨٥ - ١٨١٠(يف أوربا املسيحية 
، والثاين نشره )١٩٠٩ - ١٨٩٢لييج (يف اثين عشر جزًءا أصدر منها أحد عشر 

، وتاريخ الطباعة )١٩٠١الة اآلسيوية (خمطوط جمهول للقمان : وله) ١٩٢٢(بولن 
 .)١٩٠٧، ٢٤جملة املكتبات (يف القسطنطينية 
  .Schulthess, F )١٩٢٢املتوىف عام . (شولتيس، ف

 .من كبار أستذة جامعة بال
، وديوان )١٨٨٢لوند (نشر قصيدة يف أخذ الثأر وسفك الدماء لتأبط شرا : آثاره

، وقد مجع قصائده املبثوثة ، وديوان أمية بن أيب الصلت)١٨٩٧ليبزيج (حامت الطائى 
، )١٩١١دراسات نولدكه مث ليبزيج  (- صحيحة ومنحولة -يف كتب األدب 

 ).١٩١١برلني (وكليلة ودمنة، متنا سريانيا وترمجة أملانية 
، ويف الة )١٩٠٦الدراسات الشرقية لنولدكه (ابن أيب الصلت : ومن مباحثة
، ٥٤(، والنجاشي وبعض شعراء عصره )١٩١٦(كليلة ودمنة : الشرقية األملانية

، )١٩١٦-٧٠(، وابن سعد املؤرخ )٤٢١، ٦٤(، وديوان حسان بن ثابت )٤٢١ w
w
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 حرف الشني٧٤٢ 

واللهجات العربية ) ١٩١٢، ٢٦الدراسات اآلشورية (دراسة عن القرآن : ويف غريها
، )٧٣، ١الدراسات الشرقية (، وسيف بن ذي يزن )١٩٢٤ مث يف غريها ١٩١٩

  .)١٩٢٢(يب تاريخ الدول كتاب ذ: وخري مصنفاته
 .Schulz F,E -. أ.شولز، ف
) ١٨٢٥(حول الكتاب النفسي البن خلدون تارخيا ونقدا : يف الة اآلسيوية: آثاره

، )١٨٢٨(وحول كتاب ابن خلدون احملفوظ يف مكتبة إبراهيم باشا يف اآلستانة 
ة دي فان ، وحول حبري)١٨٢٨(وخمتارات من كتاب ابن خلدون ترمجة عن العربية 

 .)١٨٤٠(وجوارهـا 
 .Schumann G. P - األب شومان

 الذي سبق أن نشره هرتويج -ترجم إىل األملانية كتاب االعتبار البن منقذ : آثاره
، وقدمه بسرية )٩٢ - ١٨٨٩باريس (ديرنبورج متنا وترمجة فرنسية يف جزأين 

 .)١٩٠٥نسربوك أ(املؤلف وذيله حبواش عليه 
 Somogyi، J. de) ١٨٩٩ولود عام امل. (شوموجى، دى

ولد يف بودابشت، وخترج يف جامعتها على جولد زيهر، باللغات السامية، وعلى 
وحصر كده يف دائرة التاريخ اإلسالمي، فامتاز مبقارنة نصوص . جرمانوس من بعده
 منقبا عن تاريخ املنتظم البن اجلوزي ١٩٣١وقد قصد لندن عام . املؤرخني العرب

ف يف ابعد أن ط)  عشر جزًءا مبعثرة يف مكتبات أوربا والقاهرة والقدسمن أثىن(
البالد األوربية الستكماله، وكتاب دول اإلسالم للذهيب، وكان قد باشره جولد 

، وعني أستاذًا للعربية وتاريخ اإلسالم )١٩٥٦(يهر، مث استقر يف الواليات املتحدة ز
  .يف جامعة برانديس

ذيل مصادر كتاب : وان للدمريى عناية شديدة فنشر عنهعين بكتاب احلي: آثاره
، ١٩٢٩اإلسالم (وحياة احليوان ) ١٩٢٨الة اآلسيوية الفرنسية (حياة احليوان 

، ١٩٣٧، وتكرمي مالري )٣٧-١٩٣٥ونشرة مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية، 
 جملة(، وكتاب املنظم البن اجلوزي )١٩٥٠(، وأوزيريس ١٩٤٧وذكرى لوف 

؛ )١٩٣٨الة اآلسيوية الربيطانية (، وابن اجلوزي )٣٢-١٩٣١الدراسات الشرقية 
wشره جولد زيهر ا وكان قد ب-دول اإلسالم للذهيب : كما عين بالذهيب فنشر عنه
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 ٧٤٣ حرف الشني

، واملغول واخلالفة يف تاريخ )١٩٣٥-١٩، ومؤمتر املستشرقني ١٩٣٢إسالميكا (
 ). ١٩٣٧اإلسالم (، والتتر يف تاريخ الذهيب )١٩٣٦الة اآلسيوية الربيطانية (الذهيب 

، مث قصيدة )١٩٤٨ذكرى جولد زيهر (والذهيب ودمار دمشق على أيدي املغول 
،و بوذا )٣٥-١٩٣٣نشرة مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية (رثاء بغداد 

عامل  (١٩٢١-١٨٥٠، وترمجة جولد زيهر )١٩٤٧عامل اإلسالم (واإلسالم 
، ٦األعمال الشرقية (، ومدرسة ابن اجلوزي يف التاريخ )١٩٥١، ٤١اإلسالم 
، ٣١الثقافة اإلسالمية (، وطابع األدب العريب يف العصرين األموي والعباسي )١٩٥٦
 )١٩٥٧، ٢الدراسات السامية (، والطب يف كتاب حياة احليوان للدمريي )١٩٥٧

تاب ، والسحر يف ك)١٩٥٩-١٩٥٨حوليات جامعة ليدز (و اجلاحظ والدمريي 
 ). ١٩٥٨، ٣الدراسات السامية (الدمريي 

، ومن املخطوطات العربية يف مكتبة جون )١٩٥٨، ٣(والتوسع يف التاريخ العريب 
، ٥٦ جملة النمسا للدراسات الشرقية(، والدمريي )١٩٥٩، ٤١نشرة الكلية (ريالندز 
عامل  (١٩٦٢أيلول /  سبتمرب -، واملؤمتر األول للدراسات العربية يف قرطبة )١٩٦٠

، ومبعاونة األب بارخيا )١٩٦٣(، واإلسالم يف إسبانيا )١٩٦٣، ٥٣اإلسالم 
الدراسات (األدب العريب : ، وله)١٩٦٤(سبان ترمجة العرب اإلسالم واأل: اليسوعي

، ومؤمتر )١٩٦٩، ٤٣الثقافة اإلسالمية (، والنيل والقناة )١٩٦٥، ٢اإلسالمية 
  .)١٩٦٧ عام ٢٧املستشرقني 
 .Choumovsky ,T - ، تشوموفسكي

 .خترج يف جامعة ليننجراد
نشر األراجيز الثالث البن ماجد، عن املخطوط الفريد يف العامل الذي كان : آثاره

 ).١٩٥٧(قد اكتشفه كراتشكوفسكي 
 .Schoy C )١٩٢٥ - ١٨٧٧(شوى، كارل 

 ].١٩٢٧ترمجته بقلم روسكا، يف إيزيس [
حولية علم (، وابن يونس )١٩١٢ة األملانية، الة الشرقي(احلسن بن اهليثم : آثاره
ورخ يجملة علم الطبيعة بز (١٩٢٢ - ١٨٤٨، وهنريخ سوتر )٢٢ و ١٩٢٠البحار 
wجممع العلوم الرياضية والطبيعية (اجتاه القبلة  ، وحبوث التربيزي حول)١٩٢٢
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 حرف الشني٧٤٤ 

: ، ويف إيزيس)١٩٢٤جملة اجلغرافيا (، وجغرافية اإلسالم يف العصر الوسيط )١٩٢٢
، )١٩٢٦(، وحبوث السجستاين الرياضية )١٩٢٥(، وأبو اجلود )١٩٢٤(م الفلك عل

، وترمجة ثابت بن )١٩٢٦(وخمطوطات الرياضيات العربية اليونانية يف مكتبة القاهرة 
، )١٩٢٧(، وعلى بن عيسى )١٩٢٦(قرة لكتاب أرمشيدس يف سبع أضالع املنظم 

، ١٩٢٦ و ١٩٢٣إيزيس (عربية مث الرياضيات ال). ١٩٢٧(واإلسطرالب واستعماله 
، وحولية علم ١٩٢٣إيزيس (، والبريوين )١٩٢٢ و ١٩٢١وحولية علم البحار 

: ، ونشر روسكا وفيليتنر)١٩٢٦ ، وشهرية الرياضيات األمريكية١٩٢٥البحار 
 .)١٩٢٧( مثلثات البريوين اليت كان شوى قد أعدها

 .Schweinfurth, G) ١٩٢٥ - ١٨٣٦. (شوينفورث، ج
أصل النفط يف جبل :  أمساء النبات، ويف نشرة اجلمعية اجلغرافية املصرية:آثاره

  ١٨٧٥يونيو / ، وخطاب افتتاح اجلمعية يف الثاين من حزيران )١٩٢٢(زيـت 
)٢٧ - ١٩٢٦.( 

شوينفورث وخرائط مصر ليال، : ومما كتب عنه يف نشرة اجلمعية اجلغرافية املصرية
 البيري، واآلثار املصرية - وعلوم األحياء لبوفييه  البيري،-وما قبل التاريخ لبوفييه 

 ).٢٧ - ١٩٢٦(جلوتييه، وطبقات األرض هلوم، وترمجته ملونييه 
 cerulli, Enrico -شريوللي 

، وخترج يف جامعتها بالدراسات األثيوبية مبا ١٥/٢/١٨٩٨ولد يف نابويل، بتاريخ 
 -١٩١٩( وأقام يف الصومال )١٩١٧ (الية واإلسالمية، والصوم-فيها لغتها احلديثة 

 وشعره وخصائص ايلفتضلع من تاريخ الشعب الصوم) ٣١ - ١٩٢٨مث من ) ٢٥
سالالته، ودخوله يف اإلسالم، وقد نشر دراساته عند ثالثة أجزاء بروما، مث أشرف 

أمت فيها دراسته ) ٣٩ - ١٩٣٨، ومن ٢٨ - ١٩٢٦(على بعثة تنقيب يف أثيوبيا 
ت، وأشرف على رحلة اكتشاف علمية إىل غرب عن اللغة وخصائص السالال

أثيوبيا على حدود السودان، مث نظم واشترك يف رحلة الدوق ابرونـزي إىل منابع 
 عودته إىل إيطاليا وقف نشاطه على حبث العالقات الثقافية بني ى تشييلي، ولديينو

ليب الشرق والغرب يف العصر الوسيط، ونشر وثائق عن اإلسالم يف أثيوبيا، وأسا
wتغلغله يف جنوب أثيوبيا، ومباحث عن األحداث يف أثيوبيا النصرانية منذ القرن الرابع 
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 ٧٤٥ حرف الشني

 .عشر
 مصادر يهحيث جتمعت لد) ١٩٥٤ -١٩٥٠( يف إيران أربع سنوات ىمث قض

 مسرحية إيرانية قام ١١٠٠كثرية متنوعة يف اللغات السامية واآلرامية احلديثة و 
 .بدراستها

 - ١٩٣٤(وزارة املستعمرات، وعضو يف عصبة األمم وقد شغل عدة وظائف يف 
٣٧ (ا للحاكم العام يف أفريقيا الشرقية ونائب)٣٨ - ١٩٣٧ (ا يف البعثة وعضو

ومستشارا للدولة وسفريا، ونائب ) ٤٦ - ١٩٤٥(اإليطالية ملؤمتر السلم يف لندن 
رئيس معهد الدراسات الشرقية بروما، ورئيسمع لنشاياا لعلم األخالق، ورئيس . 

معهد : أما اامع واجلمعيات واملعاهد العلمية فهو عضو يف العديد منها، بينها
فرنسا، وجممع اللغة الربيطاين، وامع امللكي األسباين، وامع امللكي البلجيكي، 

 للتاريخ، وامع امللكي للتاريخ مبدريد، وموناكو، اليةواجلمعية الربتغ وامع األملاين،
ونس إيريس، وبروكسل، ومعاهد الراين، ولومباردي، ولندن الشرقي، يوب

 .اآلسيوية، والبابوية لآلثار، واجلغرافية اإليطالية وغريها: واجلمعيات
وهو . بروكسل، وروما، ومانشستر: كما منح الدكتوراه الفخرية من مجاعات

سيحية الشرقية  على القسم األثيويب يف جمموعة الكتابات امل١٩٥٥يشرف منذ عام 
 .ا حىت اآلن جملد٣٢جبامعة لوفان، وقد صدر عنه 

) ١٩٢٢كمربيدج ماس (األدب الشعيب يف جنوب أثيوبيا : من الكتب: آثاره
والدراسات ) ٣١ - ١٩٢٩روما (وغرب أثيوبيا على حدود السودان، يف جزأين 

يويب لعجائب والكتاب األث) ٥١ - ١٩٣٦املعهد الشرقي (األثيوبية، يف أربعة أجزاء 
) ٤٧ - ١٩٤٣روما (وأثيوبيا وفلسطني، يف جزأين ) ١٩٤٣روما (السيدة العذراء 

و ١٩٤٩املكتبة الفاتيكانية (وقصة املعراج واألصل العريب األسبايب للكوميديا اإلهلية 
وتاريخ األدب األثيويب ) ١٩٥٦لوفان (وسامر، متنا وترمجة، يف جزأين ) ٦٩ و ٦٠

 أجزاء، فيها تارخيها ودخوهلا اإلسالم ٣ والصومال، يف )٦٨ و ٦١ و ١٩٥٦(
والشرق والغرب ) ٦٤ - ١٩٥٧روما (وأجناسها ولغتها وحروفها العربية وأدا 

املكتبة  (١٨ إىل القرن ١٦والالهوت يف أثيوبيا من القرن ) ١٩٥٧روما (
متنا واحليوات األثيوبية للقديس الكسيس، ) ٦٠ - ١٩٥٨الفاتيكانية، يف جزأين،  w
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 حرف الشني٧٤٦ 

نصوص من ) ١٩٧٠املعهد الشرقي (واإلسالم ) ١٩٦٩لوفان (وترمجة، يف جزأين 
املكتبة (ومعارف اإلسالم يف الغرب ) ١٩٧١نابويل (اآلرامية احلديثة يف إيران 

 ).١٩٧٢الفاتيكانية 
واحلركات اإلسالمية يف ) ١٩١٦املعهد األفريقي (اإلسالم : وله عن اإلسالم

الشرق احلديث (ومدينة مكة ) ٣٥ - ١٩٣٣سات الشرقية جملة الدرا(الصومال 
يف كتاب مشاهد ومشاكل العامل اإلسالمي (واإلسالم يف أفريقيا الشرقية ) ١٩٤٣
 ).١٩٦١حلقة علم االجتماع اإلسالمي، بروكسل (واإلسالم يف أثيوبيا ) اليوم

 - الياأوريانت(غزو الفرس القدس : وله عن الشرق والغرب يف العصر الوسيط
وكتابة فرنسية لكلمات عربية يف خمطوط من القرن الثالث ) ٤٧و ١٩٤٦الشرقيات 

وترمجة من العصر الوسيط ) ١٩٤٦تقارير مدرسة الدراسات العليا، باريس (عشر 
وبالد النوبة النصرانية، نقال عن ) ١٩٤٩جملة الدراسات الشرقية (عن أصل البندقية 

والعرب ووحدة البحر األبيض ) ١٩٤٩يل حوليات املعهد الشرقي بنابو(ابن حوقل 
مذكرات جممع (والعنصر العريب يف النهضة اإليطالية األسبانية ) ١٩٥٠(املتوسط 
والشرق والغرب يف العصر ) ١٩٥٧(ودانيت واإلسالم ) ٥٧- ١٩٥٥لنشاى 
) ١٩٥٩الدراسات اإلسالمية، (وابن سينا ولوران دي مديسيس ) ١٩٥٧(الوسيط 

تكرمي الفريدو (والعربية ) ١٩٦٥الغرب واإلسالم (عصر الوسيط واإلسالم وتاريخ ال
جملة معهد التاريخ (وأساطري شرقية وإيطإلية من العصر الوسيط ) ١٩٦٥شيافيين 

ومملكة صقلية ) ١٩٦٨جممع لنشاي (وملكة سبأ ) ١٩٦٨اإليطايل للعصر الوسيط 
دة العذراء وترمجة عربية لعجائب السي) ١٩٦٩تكرمي بيو مرجيي (ومملكة سبأ 

الدراسات (واخلليفة عبد الرمحن الثالث ) ١٩٦٩حوليات املعهد الشرقي بنابويل (
جممع العلوم (ودانىت واإلسالم ) ١٩٧٠(وأناشيد الراعي التائه ) ١٩٧٠اإلسالمية 

 .)١٩٧٣بتورنتو 
). ١٩٦٥الدراسات اإلسالمية  (اليوم قضايا اإلسالم يف الباكستان :وعن الباكستان

 ).١٩٦٩(لقانون اإلسالمي يف الباكستان وقضايا ا
) ١٩٢٦جممع لنشاي (األمهرية  وعن األدب واللغة األثيوبية األناشيد الشعبية

wوأناشيد مسلمي ) ٢٥ -١٩٢٣جملة الدراسات الشرقية، (وأناشيد جنائزية أمهرية 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ٧٤٧ حرف الشني

روما (وتكملة القاموس األمهري اإليطايل جلويدي ) ١٩٢٦لنشاي (أثيوبيا األمهرية 
) يف كتاب خصائص وأساليب الثقافة العربية(والثقافة العربية املسيحية ) ١٩٤٠

حولية فقه اللغات والتاريخ الشرقي، (واألدب األثيويب يف تاريخ ثقافة العصر الوسيط 
وعن تاريخ أثيوبيا ) ١٩٧٢ - ١٩٢٦( حبثا غريها ٣٢و ) ٥٧ - ١٩٥٤بروكسل 

جملة (عربية لتاريخ الصومال وثائق : يعنينا منها) ١٩٧٤ - ١٩٣١( حبثا ٢٦
 .١٩٢٧وجممع لنشاي  )٢٨ - ١٩٢٦الدراسات الشرقية 

وعن فهارس ) ١٩٦٧ - ١٩١٦( دراسة ١١: وعن علم السالالت يف أثيوبيا
بينها مؤلفات املسلمني ) ١٩٦٥ - ١٩٤٢( مباحث ٤: املخطوطات األثيوبية
 ).١٩٢٨الشرق احلديث (والنصارى يف أثيوبيا 

 ).١٩٧٥ - ١٩٥٣(اسات  در٨: وعن إيران
 .Cerbella ,Cino - .شرييالال، جينو

ومدرسة ) ١٩٣٣طرابلس ( صفحة ٢٥١الدراسات األفريقية والشرقية، يف : آثاره
: ومبعاونة مصطفي أجنيلي) ١٩٤٣حوليات املعهد الشرقي بنابويل (القرآن يف ليبيا 

تفسري شعرية : ليبياوله يف جملة ) ١٩٤٩طرابلس (رسالة يف أعياد املسلمني بطرابلس 
وطابع ) ١٩٥٣(وكتابة كوفية يف طرابلس الغرب  )١٩٥٣(إسالمية مسيحية 

) ٥٤ - ١٩٥٣(واحلياة والشعر والتقاليد الشعبية يف ليبيا ) ١٩٥٣(اللييب اتمع 
والبحر ورجاله ) ١٩٥٤(ولون العلم اللييب يف التاريخ واألدب العريب اإلسالمـي 

 ومجعه شاعر وطين) ١٩٥٥(والتقاليد الشعبية يف ليبيا ورمضان ) ١٩٥٥(يف ليبيا 
) ١٩٥٤(ودراسات مستقلة عن أمساء األماكن العربية يف صقلية ) ١٩٥٥ (لييب

وجتارة ليبيا البحرية مع مجهورية ) ١٩٥٦(والشعر والغناء الشعيب لدى العرب 
 حوليات معهد(والشعر العريب احلديث ) ١٩٥٦، ٤ليبيا  (١٨٦٢البندقية عام 

والنشيد ) ١٩٦٧املشرق (واإلسالم  ،(١٤١٩٦٤الدراسات الشرقية بنابويل 
) ١٩٦٧ ،١٩٦٦املؤمتر الثالث للدراسات العربية اإلسالمية  (،الوطين العراقي

وجغرافيا مشايل أفريقيا ) ١٩٦٨، ٤٨الشرق احلديث (واألناشيد الوطنية العراقية 
واملسيحية واإلسالم ) ١٩٧٢، ١٩(واحلوار الغريب الشرقي ) ١٩٧١، ١٨الشرق (

wواألمري عبد القادر وجمزرة ) ١٩٧٢، ٢٧ روما -أفريقيا (على عهد عبد القادر 
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 حرف الشني٧٤٨ 

وإيطاليا والعراق ) ١٩٧٣ - ٢٨ روما -أفريقيا  (١٨٦٠املسيحيني يف دمشق عام 
) ١٩٧٤، ٥٤الشرق احلديث (وحياة األمري عبد القادر ) ١٩٧٣، ٢٠املشرق (

 .)١٩٧٥، ٢٢املشرق (وبغداد 
 Cesaro, Antonio -شيزارو، أنطونيو

معابد إسالمية من القرن السابع عشر يف طرابلس، نقال عن كتاب : آثارها
ميالنو (والعربية املتكلمة يف طرابلس ) ١٩٢٣طرابلس (اإلشارات، مبقدمة وتعليق 

: وله) ١٩٤٩تورينو، (واشترك يف ترمجة اجلزء األول من ألف ليلة وليلة ) ١٩٣٩
 وقصص وهلجات طرابلسية ) ١٩٤٩حوليات املعهد الشرقي بنابويل (ر قصص الربب

)٥٦ - ١٩٥٤.( 
  .Schefer, Ch )١٩٠٢-١٨٢٠ (.شيفر، شارل

من وزارة اخلارجية اشتهر بأحباثه الفارسية، وقضى يف الشرق األوسط سنوات 
طويلة اشترى خالهلا الكثري من املخطوطات النادرة، واستنسخ ما عز عليه شراؤه، 

ا ملدرسة اللغات الشرقية، فأحسن تنظيمها ووسع مكتبتها، وأهدي ني مديروع
ا بينها ا عربي خمطوط١٧٦ً(للمكتبة الوطنية جمموعة من املخطوطات الشرقية النفيسة 

  .)اا تركي خمطوط٢٣٩ًا ا فارسي خمطوط٢٧٦ًديوان النابغة الذبياىن، 
منشورات مدرسة (ة وتعليقا بعض مدن الشام لناصر خسرو متنا وترمج: آثاره

، )١٩٢٣(، مث صدرت طبعة جديدة للنص، برلني ١٨٨١اللغات الشرقية، باريس 
، )١٨٩٢باريس (، وتاريخ خبارى للنرشخى )١٨٨١(ومذكرات جاال يف األستانة 

، وترمجة خمطط أفريقيا لليون )١٨٩٣(وسياسة نامة لنظام امللك متنا وترمجة 
، وصالت )١٨٦٩(سة عن احلياة االقتصادية واالجتماعية ، وهى وثيقة نفييفريقاإل

نتشار اإلسالم يف أواخر القرن اخلامس عشر، االشعوب اإلسالمية بالصينيني منذ 
جملة تاريخ اجلاليات الفرنسية  (١٨٤٣ إىل ١٨٣٥والفتح الكامل للجزائر من عام 

  .، ومقاالت وافرة يف االت العلمية)١٩١٦
  .Schaeffer, Cl. F.A )١٨٩٨املولود عام (رمان شيفر، كلودفردريك ا

خترج يف جامعيت ستراسبورج وباريس، وعني مشرفًا على دراسة ما قبل التاريخ 
w والعصر الروماين وأوائل العصور الوسطى يف متحف قصر روهان يف ستراسبورج 
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 ٧٤٩ حرف الشني

) ٣٢-١٩٢٦(وعلى النقود واأليقونات يف جامعة ستراسبورج ) ١٩٣٣-١٩٢١(
ومديرا ملركز األحباث العلمي الوطين ) ٥٤-١٩٣٣(تاحف الفرنسية الوطنية وعلى امل

ومشرفًا على بعثات التنقيب وعلى العالقات الثقافية يف ) ٥٤-١٩٤٦(يف باريس 
وكان قد أوفد على ) ١٩٥٤(وأستاذًا يف معهد فرنسا ) ١٩٥٣(وزارة اخلارجية 

يت امللكي كتابات من فاكتشف يف قصر أوغار) ١٩٢٩(رأس بعثة إىل رأس مشرا 
مث عثر ) ١٩٣٢(بينها األجبدية الفينيقية بأحرف مسمارية . م.القرن الرابع عشر ق

فوق هضبة رأس مشرا على جمموعة ألواح بأحرف مسمارية خاصة باألجبدية 
واألساطري واملعتقدات الدينية، وعلى مقربة أنيقة يف أحد سراديبها، فعد عثوره عليها 

نة لتقييم األدب الفينيقي من القرن اخلامس عشر إىل القرن  س٣٢أخطر كشف منذ 
وقصد ) ١١/١١/١٩٦١تقرير إىل جممع الكتابات واآلداب، (م .الثالث عشر ق

) ٥٠-٤٨-١٩٤٦(ومالتيه ) ١٩٤٩-٤٧ -٤٦ -٣٥ - ٣٤ -١٩٣٢(قربص 
ونال أومسة عدة، واختري ) ١٩٥٣(وانتخب عضوا يف جممع الكتابات واآلداب 

  .ذقيةمواطن شرف لال
 وفئوس نيوليتيه ) ١٩١٦اآلثار الشرقية (العراق حتت احلكم الفارسي : آثاره

) ٣٠-١٩٢٦(وقبور ما قبل التاريخ يف غابة هاجينو باأللزاس، يف جملدين ) ١٩٢٤(
 - ١٩٤٩ والثاين - ١٩٣٩الد األول (وأوغاريت ) ١٩٣٦(وبعثات يف قربص 

وإلعادة وضع ) ١٩٣٩( مشرا رأس والنصوص املسمارية يف) ١٩٥٦والثالث 
وتواريخ مقارنة حلضارات ) ١٩٤٨الة اآلسيوية ( املصرية يف موضعها ١٢األسرة 

خال العديد من دراساته النفيسة ) ١٩٥٢(وحفريات أنكومي ) ١٩٤٨(آسيا الغربية 
  .يف شىت ااالت العلمية

 .Scheel H)١٩٦٧ - ١٨٩٥(شيل، هلموث 
  ٣٢ و ١٩٣٠لية معهد الدراسات الشرقية يف برلني حو(من تاريخ تركيا : آثاره

، وتاريخ القرم )١٩٥٣، والدراسات الشرقية لبدرسني ١٩٣٢، وإسالميكا ٣٤و
املدينة يف : ، والوفري يف الدراسات عن تركيا، ومبعاونة هورست)١٩٥٨جان ديين (

 ).١٩٦٢(اجلزيرة العربية 
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 حرف الشني٧٥٠ 

 Chimmel, An Mary - شيمل، آن مارى
عهد اللغات الشرقية يف بون، ويف مكتبتها جمموعة قرآنية من أضخم من أساتذة م

 .اموعات يف موضوعها
رسالة (دراسة عن القرآن، اخلليفة والقاضي يف العصور املتأخرة يف مصر : آثاره
وأعادت حتقيق ترمجة القرآن مترمجا عن العربية مع مقدمة ملاكس هيننج ). دكتوراه

 ).١٩٦٣ - ١٩٦٠ت شتوجتار (١٩٠٧ - ١٩٠١عام 
 .Szemiott A )١٨٣٥-١٨٠٠(شيموت، ألكسندر 

 ).١٨٢٣(نشر تاريخ العباسيني بالالتينية : آثاره
 .Chenery ,Th -شينريي، توماس

 ).، ومطبوع يف هرتفورد١٨٧٦لندن (ترجم مقامات احلريري : آثاره
 .Schier C )١٨٩٨ - ١٨٢٠ (.شيري

درسدن (ن خمطوطات لندن ودرسدن نشر تقومي البلدان أليب الفداء ع: آثاره
١٨٤٦.( 
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 حرف الصاد٧٥٢ 

 Sadek F)١٩٣٣املولود عام.(صادق، ف
متخصص بتطور الفلسفة العربية، وله عنها كتاب، وقد أصدر هؤالء املستشرقون 

 .األدب العريب املعاصر:بتراشيك مصنفاً بعنوان بإشراف
 .Sfeir Mgr. P )١٨٨٨املولود عام (صفري، املطران بطرس 

غات الشرقية يف املعهد الشرقي بروما، ختصص يف معهد الكتاب املقدس، وعلم الل
 .مث نصب مطراناً

 وأول تعليق سرياين على التوراة ) ١٩١٥روما (الكتابة السريانية القدمية : آثاره
) ١٩٢١(وتاريخ املعهد الشرقي البابوي ) ١٩١٧(واألرثوذكسية ) ١٧ - ١٩٢٦(

 ).١٩٣٥(ودمشق ) ١٩٣٣(ونصوص قدمية ) ١٩٢٦(وبعلبك 
 .Sionita A -ونيوس الصهيوين، أنط

كلفه البابا بولس اخلامس والبطريك يوحنا خملوف بنسخ كتاب العهد اجلديد 
وأهداه إىل املستشرق راتيموندوس، ونسخ األقسام ) ١٦٦١(مجعيه بالعربية فأمته 

املكتبة (األربعة من الفلسفة اليت ترمجها حنني بن إسحق من اليونانية إىل السريانية 
كما نسخ مقالني يف ) ١٧٩ - ١٧٨ - ١٧٧ - ١٧٦: أرقاماملاديتشية، حتت 
املكتبة ( ألمحد بن على ة أليب عبد اهللا أمحد شهاب الدين، والثانيالرياضيات، األوىل

 ).٢٧٤املاديتشية، رقم 
 .Sionita G) ١٦٤٨ - ١٥٧٧(الصهيوين، جربائيل 

 وأتقن السريانية تعلم العربية والتركية والعربية واليونانية واإليطالية والفرنسية،
ا للعربية والسريانية يف معهد  يف الالهوت، ومسي أستاذًهوراتونال الدك. والالتينية

ويف معهد فرنسا، وتعرف إىل دي بريف، فكلفه . احلكمة، ويف جامعة البندقية
 .ومزامري داود) ١٦١٣(وزميله شلق ترمجة التعليم املسيحي للكردينال ببالرمينوس 

اتفق مع الكردينال دي بريون، ودي نو على نشر التوراة وكان دي بريف قد 
فأرسل امللك لويس الثالث عشر إىل البابا بوليس . بسبع لغات، على غرار توراة انفر

فغادر روما، بعد إقامته ) ١٦١٤(اخلامس راجياً إيفاد الصهيوين للعمل يف باريس 
 الذي -ي بريف فيها إحدى وثالثني سنة، مصطحباً يوحنا احلصروين، بصحبة د

w فعني امللك، لكل من الصهيوين -نقل مطبعته وخمطوطاته الشرقية الوافرة 
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 ٧٥٣ حرف الصاد

 فلما عني الصهيوين أستاذاً للسريانية - لرية، ولقبه مبترجم امللك ٦٠٠واحلصروين، 
فصنفا كتاباً يف قواعد ) ١٦١٨( لرية ٢٠٠٠والعربية يف معهد فرنسا، بلغ مرتبه 

سام، مث طفقا يف ترمجة النص العريب من التوارة إىل الالتينية، اللغة العربية يف مخسة أق
ملقابلة خمطوطات التوراة اليت ميلكها على ) ١٦١٧(وعاد الصهيوين إىل روما 

وتقاضاه ) ١٦١٩(خمطوطات الفاتيكان، وتأخر فيها فغضب دي بريف وانسحب 
  لطبع ترمجته الصهيوين أمام حمكمة فرنسا الكنسية فحكمت له بثمانية آالف لرية،

 مرض وامتد مرضه سنتني فأسقط عنه مرتبه فافتقر، وبلغ البابا هولكن) ١٦٢٠(
أربانيوس الثالث أمره فكتب إىل ملك فرنسا طالباً إيفاد الصهيوين ملهمة عاجلة 

ال يأذن ) ١٦٢٦ ويوني/  حزيران ٢١(وأصدر امللك قراراً . يقضيها يف وقت قصري
 حىت -وما خلدمة العلم بل يأمره أمراً، ويعيد إليه مرتبه فيه للصهيوين بالذهاب إىل ر

 لقاء اخلدمات اليت أداها جلاللته، إال أن -وهو يف روما ليضمن عودته إىل باريس 
علماء باريس سعوا إىل تأخري تنفيذ القرار امللكي، وأقنعوا الصهيوين بالبقاء إمتاماً 

وحل يل . قد أحبرت إىل رومالرسالته كأستاذ ومؤلف فبقي، وكانت بعض حقائبه 
 وهو حمام كبري، حمل الكردينال دي بريون، ودي نو، يف مشروع Le Jayجاي 

التوراة، واتفق مع أنطون فيتري على طبعها، فكلف فيتري صانعاً ماهراً حبفر 
احلروف العربية والسريانية واليونانية والالتينية، وكان قد أخذ الصناعة عن أبيه الذي 

عة انفر، ووضع الصهيوين مناذج احلروف السريانية والعربية وقد صب حروف طب
 مث اختلف الصهيوين ويل جاي وعرضت قضيتهما على الكردينال ،عرفت بامسه

 على ىلريشيليو، وكان يطمع يف تتويج التوارة بامسه فعل الكردينال كزميينس، فاستو
ال أن ثالثة من ترمجات الصهيوين وخمطوطاته وأودعه سجن دوجنو دي فنسني، إ

 نيسان، ١٨(كبار أساتذة معهد فرنسا انتصروا له فأطلق سراحه بعد ثالثة أشهر 
 .وأقام يف باريس حىت وفاته) ١٦٤٠أبريل 

ومعظمها من عمل الصهيوين، ) ٤٥ - ١٦٢٨باريس (وصدرت توراة يل جاي 
ية  وقد اعتمدوا على ما لدىهم من خمطوطات عرب-مبعاونة احلصروين واحلاقالين 

وسريانية، وما وجدوه منها يف املدرسة املارونية بروما،وما أهداه زمالءهم إىل املكتبة 
w فأطراها العلماء وأثنوا على عبقريته ودقته وأناقة أسلوبه بالعربية -الفاتيكانية وغريها 
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 حرف الصاد٧٥٤ 

 من مفاخر فرنسا، - وعلى رأسهم كوملبيه -والسريانية والالتينية وعده الفرنسيون 
ه يف رخامة على مدخل معهد فرنسا، وقال فيه الفيلسوف اإلجنليزي ونقشوا امس

من ينكر فضل الصهيوين : األسقف والتون الذي نشر التوراة يف لندن، على طريقته
 .على التوراة يكن ناكراً للجميل، وغامطاً حقه يف اخللود

) ١٩٥٤(وحياة القديس مارون ) ٩٦ - ١٥٩٢روما (الطقس املاروين : آثاره
 ومزامري داود ) ١٦١٣(التعليم املسيحي للكردينال بالرمن : م مبعاونة شلقوترج

باريس (قواعد اللغة العربية، يف مخسة أقسام : وصنف معاونة احلصروين). ١٦١٤(
وترمجا إىل الالتينية قسماً من نزهة املشتاق لإلدريسي، وهو اجلزء اخلاص ) ١٦١٦

عن بعض مدا وأدياا وعادات أهلها، وذياله بدراسة ) ١٦١٩باريس (ببالد النوبة 
ترمجة كتاب املزامري من : وله وحده). ١٦٥٥أمستردام (مث طبع الذيل على حدة 
واحلكمة اإلهلية لفيلسوف سرياين قدمي ) ١٦٢٠باريس (السريانية إىل الالتينية 

باريس (ووصية وعهد بني حممد وأصحاب العقيدة املسيحية ) ١٦٣٤باريس (
١٦٣٤(. 
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 حرف العني٧٥٦ 

 Abou، P.selim) ١٩٢٨عام  املولود(األب عبو 
كمدير ملعهد  وخلف األب الالر) ١٩٤٦(ولد يف بريوت وانضم إىل الرهبانية 

 .اآلداب الشرقية يف بريوت
) ١٩٦٢باريس طبع جامعات فرنسا (لغة لبنان املزدوجة العربية الفرنسية : آثاره

وتصنيف أقوام بريوت ) ١٩٦١ة الكاثوليكية املطبع(واللغات املتداولة يف لبنان 
سري : ومستوطنون يف أمريكا األخرى) ١٩٧٠مفترق طرق الثقافة، مكتبة لبنان (

 ).١٩٧٢األرض اإلنسانية، باريس بلون (شخصية ألربعة أرجنتينيني من أصل لبناين 
 .Osmanov M.N -.ن. عثمانوف، م

يوميات ، ومقدمة )١٩٥٦يتية األحباث الشرقية السوف(أدب شعب خراسان : آثاره
 ).١٩٦٠(، والفردوسي )١٩٥٩(نائب يف األرياف لتوفيق احلكيم 

  .Arida A )١٨٢٠ – ١٧٣٦(عريضه، أنطون 
نال شهرة واسعة يف مدرسة عينطورة بلبنان، مث يف فيينا حيث علم اللغات الشرقية 

فيينا (التينية وخترج عليه خنبة من املستشرقني، وصنف كتاباً يف قواعد العربية ال
١٨١٣.(  

 .ورئيس دير الرهبان احللبيني املوارثة بروما) ١٩٥٠املتوىف عام (العنيسي، طوبيا 
ليفورنو (وجمموعة وثائق رومانية ) ١٩١١روما (املوارنة : صنف بالالتينية: آثاره
) ١٩٢٧روما (املوارنة  وسلسلة بطاركة. وجمموعة املصنفات املارونية) ١٩٢١

الطبعة الثانية، (األلفاظ السامية : وبالعربية) خمطوط(طايل العريب الالتيين واملعجم اإلي
الطبعة الثانية، القاهرة (وتفسري األلفاظ الدخلية يف اللغة العربية ) ١٩٢٢ليفورنو 
١٩٢٢.( 

 .Ayrout P.H) ١٩٦٩ – ١٩٠٧(األب عريوط، هنري 
 مدارس الصعيد ، وأسس مجعية)١٩٢٦(ولد يف القاهرة، وانضم إىل الرهبانية 

 ).١٩٤٠(اانية 
، وترمجة إجنليزية، بوسطن ١٩٣٨باريس (أخالق وعادات الفالحني : آثاره
 ).١٩٦٨، وترمجة عربية، القاهرة ١٩٦٣
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 ٧٥٧ حرف العني

 Issawi Charles) ١٩١٦املولود عام (عيساوي، شارل 
، وعلى املاجستري من جامعة )١٩٣٧(ولد يف القاهرة وحصل على البكالوريوس 

، ويف البنك )١٩٣٨ - ١٩٣٧(، وعمل يف وزارة املالية املصرية )١٩٤٤(أوكسن 
 ، ويف اجلامعة األمريكية ببريوت )١٩٤٣ - ١٩٣٨(األهلي املصري بالقاهرة 

، ويف وحدة الشرق األوسط باألمانة العامة لألمم املتحدة )١٩٤٧ - ١٩٤٣(
 - ١٩٥١(، مث التحق جبامعة كولومبيا، وعمل ا )١٩٥٥ - ١٩٤٨(بنيويورك 
 ، وقد شغل منصب مدير معهد الشرق األوسط واألدىن جبامعة كولومبيا )١٩٧٥

، )١٩٥٠(، وأستاذاً زائراً يف كل من جامعة هارفارد األمريكية )١٩٦٤ - ١٩٦٢(
 .)١٩٧٤(، وجامعة برنسترن )١٩٦٧(ومدرسة الدراسات الدولية املتقدمة 

  ١٩٦٢ -١٩٦١(معهد جون سيمون ججوامي : وعمل زميالً لكل من
، ومجعية )١٩٧٥ و١٩٦٢(، وجملس حبوث العلوم االجتماعية )١٩٦٩ - ١٩٦٨و

، وهو أستاذ دراسات الشرق األوسط يف جامعة )١٩٦٧(الفلسفة األمريكية 
 .برنستون حالياً وأستاذ االقتصاد يف جامعة كولومبيا سابقاً

جملة الشرق : آلتيةاحملرر االستشاري لكل من الدوريات العلمية ا: نشاطاته األخرى
منذ (، والة الدولية لدراسات الشرق األوسط )١٩٥٩منذ (األوسط واشنطن 

، وجملة الشئون الدولية )١٩٧٣منذ (، والة األمريكية للدراسات العربية )١٩٧٥
: ، كما أنه عضو يف جمالس)١٩٧٥منذ (، وجملة الطاقة والتنمية )١٩٦٥منذ عام (

، وحترير دورية الدراسات االجتماعية واالقتصادية )١٩٥٩منذ (العالقات اخلارجية 
، وحترير دورية دراسات الشرق )١٩٧٣منذ (والسياسية للشرق األوسط ليدن 

، )١٩٦٥-١٩٦٣ (، ومجعية التنمية الدولية بواشنطن)١٩٥٨منذ (األوسط، كولومبيا 
، ١٩٥٥(، ومنظمة األغذية والزراعة )١٩٥٨، ١٩٥٦(ومستشار األمم املتحدة 

 ، وعضو جلنة الشرقني األوسط األدىن يف جملس حبوث العلوم االجتماعية )١٩٦٥
، ونائب رئيس مجعية دراسات الشرق )١٩٦٧ - ١٩٦٣ و١٩٥٩ - ١٩٥٨(

 ).١٩٧٣(، ورئيساً هلا )١٩٦٨(األوسط 
لندن، مطبعة جامعة (مصر حتليل اقتصادي واجتماعي : باللغة اإلجنليزية: آثاره

w وقد ١٩٥٠لندن، جون موري، (فلسفة عربية للتاريخ ، و)١٩٤٧أوكسفورد، 
w
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 حرف العني٧٥٨ 

لندن، (، ومصر يف منتصف قرن )ترجم إىل اإلسبانية والبنغالية واملاالوية واإلندونيسية
، ومستقبل القومية بالعربية )، وترجم إىل الروسية١٩٥٤مطبعة جامعة أوكسفورد، 

جبانة .  م، واقتصاديات بترول الشرق األوسط باالشتراك مع)١٩٥٨بريوت (
لندن، جامعة (، ومصر يف ثورة )وترجم إىل العربية. ١٩٦٢نيويورك، برجير (

، والتاريخ االقتصادي للشرق األوسط، )، وترجم إىل العربية١٩٦٣أوكسفورد، 
، والتاريخ االقتصادي )١٩٦٦شيكاغو، مطبعة جامعة شيكاغو  (١٩١٤ - ١٨٠٠
، وبترول الشرق ١٩٧١اغو شيكاغو، مطبعة جامعة شيك (١٩١٤ - ١٨٠٠إليران 

، وقوانني عيساوي للتحرك )١٩٧٢نيويورك، مطبعة املكتبة (األوسط والعامل 
 .)١٩٧٣، تورن ٥نيويورك، مطبعة (االجتماعي 

كما كتب عدداً وافراً من املقاالت اليت نشرت يف الدوريات والسالسل اآلتية 
غيري الثقايف والشئون اخلارجية، جملة التاريخ االقتصادي والتنمية االقتصادية والت: منها

، وعلم السياسة ربع السنوية واقتصاديات األراضي وجملة )لندن(والشئون الدولية 
الشرق األوسط، والة الدولية لدراسات الشرق األوسط، ودراسات الشرق 

وأوراق اقتصادية من الشرق األوسط، ) نيويورك(األوسط، وجملة الشئون الدولية 
) كندا(يكية للدراسات العربية، والسياسة اخلارجية، والة الدولية والة األمر

، ومصر املعاصرة )بريوت(واألحباث ) بريوت(وأعمال جممع علم السياسة، واآلداب 
 ).القاهرة(

 .وشارك يف أكثر من عشرين ندوة نشرت أحباثها يف الواليات املتحدة وبريطانيا
 Amira) ١٦٤٤املتوىف عام (عيمره 

روما (وهو مصنف كتاب قواعد السريانية بالالتينية ) ١٦٣٣(بطريركاً نصب 
 .وكتاب يف فن املعمار بناء على طلب األمري فخر الدين) ١٥٦٩
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 حرف الغني٧٦٠ 

   .Casiri M )  ١٧٩١ - ١٧١٠( ميخائيل ،الغزيري
    اختاره جممع نشر اإلميان مستشاراً الهوتيا ليوسف السمعاين يف امع اللبناين 

مث علّم الفلسفة والالهوت بالعربية يف دير الرهبان احللبيني املوارنة بروما ) ١٧٣٦(
امللك باملكتبة امللكية يف مدريد، وعينه فأحلقه ) ١٧٤٨(حىت استدعي إىل أسبانيا 

   عضواً يف جممع التاريخ امللكي، وأوفده إىل اإلسكوريال لوضع فهرس ملخطوطاا 
جعله وكيال هلا مبرتب ) ١٧٥٦(فلما مات أندري دي سان جان أمينها ) ١٧٤٩(

          امث عينه أميناً عاماً هل. مائيت قرش منها، خال مرتبه كمترجم باللغات الشرقية
فاستقدم من روما مواطنه بولس خضري لتلخيص املخطوطات، متهيداً ) ١٧٦٣(

ولكنه اختصم معه فقصد خضري الربتغال ونال فيها منصباً عالياً، . لترتيبها يف فهرسة
 .  وقد خترج على الغزيري نفر من املستشرقني األسبان فذكر يف ترمجام

) وقد فقد املنت والترمجة(ة إىل الالتينية ترمجة مشس احلكمة من العربي: آثاره
) يف مكتبة اإلسكوريال(وجمموعة قوانني الكنيسة األسبانية من العربية إىل األسبانية 

   Biblioteca Arabica Hispana Escurialensiواملكتبة العربية األسبانية 
 - ١٧٦٠( مقالة عن خمطوطات مكتبة االسكوريال ، يف جملدين ١٨٥٣كتب فيها 

) ١٧٧٠(وترجم إىل الالتينية موجزاً من اإلحاطة، ومن اللمحة البن اخلطيب ) ٧٠
وحقق املعجم العريب ) ١٧٧١(ووضع قائمة املنظومات األسبانية العربية األصل 

 . )١٨٠٥(القشتايل لبدرو دي الكاال فنشره دي التوره 
 .Gazali J )١٧٣٥املتوىف عام (غزالة ، يوسف 

 علّم يف دير القديس - ١٦٩٥ اليت تأسست سنة -ونية احللبية من الرهبانية املار
جان كربونارا مبدينة نابويل اللغة العربية، وكان حيسن عدة لغات شرقية منها التركية 
: والفارسية، خال اللغات األوربية، وما يزال بعض تصانيفه يف مكتبة نابويل الوطنية

ركية والعربية والفارسية واإليطالية، معجم تركي عريب، وكتاب الترمجات باللغات الت
  .١٧٣٥وقد انتهي منه عام 
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 حرف الفاء٧٦٢ 

 .Fabrice J) ١٦٥٣-١٦٠٨(فابريس، جان 
 .ولد يف جدانسك حيث تعلم اللغات الشرقية وصنف فيها

 بيتاً ١٤منوذج من األدب العريب، وقد طواه على ترمجات من احلريري و: آثاره
 ).١٦٣٨ (يمن ابن الفارض، وبعض أشعار أيب العالء املعر

 .FatolinaL.N )١٩٠١املولود عام  (.ن. فاتولينا، ل
 .خترجت يف الكلية الشرقية مبوسكو

، ودراسة عن احلركة الوطنية التحررية )١٩٤٩موسكو (مصر املعاصرة : آثارها
كتاب العرب يف النضال من أجل (يف البلدان العربية بعد احلرب العاملية الثانية 

ورية آفاق التطور الصناعي يف اجلمه: ، ومقال بعنوان)١٩٥٧االستقالل، موسكو 
 .، وأحباث أخرى)١٩٥٨، ٦جملة الشرق املعاصر، جملد (العربية املتحدة 

 vattier P) ١٦٦٧ -١٦١٣ (.ب. فاتيه
  .طبيب دوق أورليان، تعلم العربية وبرع ا، ونقل الكثري منها إىل الفرنسية

) ١٦٣٦باريس (ترجم عجائب املقدور يف أخبار تيمور البن عربشاه : آثاره
كني يف ثالثة أجزاء، وقد ذيله بتاريخ العرب يف أسبانيا نقالً عن وتاريخ ابن امل

) ١٦٥٧(بعد حتقيقه على ابن املكني ) ٣٣(رودريك كزمينس رئيس أساقفه طليطلة
) ١٦٦٠(والرثاء للطغرائي ). ١٦٥٨(واألمراض العقلية البن سينا . وعلم املنطق

، )١٦٦٤(شريازي وخالصة الكالم يف تأويل األحالم لعبد الرمحن بن نصر ال
 .)١٦٦٦(وكتاب مصر للمرتضى بن عفيف، وقد فقد األصل 

 .Wagner Guyفاجنر، جي 
، وخترج يف جامعتها بالليسانس يف ٤/٢/١٩٤١ولد يف ستراسبورج بتاريخ 

مث حصل من جامعة ) ١٩٦٢(والشهادة العليا يف أوراق الربدي ) ١٩٦١(اآلداب 
 ).١٩٦٤(باريس على إجازة األستاذية 

وانضم إىل املعهد ) ٦٩-١٩٦٧( أستاذاً يف جامعة عني مشس بالقاهرة وعني
وأحلق باملركز الوطين للبحوث ) ٧٣-١٩٦٩(الفرنسي لآلثار الشرقية بالقاهرة 

 ).١٩٧٣منذ (العلمية 
wورق الربدي اإلغريقي يف : يف نشرة كلية اآلداب جبامعة ستراسبورج: آثاره
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 ٧٦٣ حرف الفاء

) ٢٩٠رقم (إيصال إجيار : ١٩٧٣ و١٩٦٣املكتبة الوطنية جبامعة ستراسبورج 
وكشف ) ٣١٤رقم (وعقد بيع ) ٣٠٨(وإيصال إعالن ) ٣٠٣رقم (وقرض مال 

). ٣٧٠رقم (وتسجيل عقد بيع ) ٣٦٩رقم (وإيصال باحلنطة ) ٣٣٣رقم (باألمساء 
)  ألواح٢٠، و٧١، ص٢ج(وورق الربدي اإلغريقي للمعهد الفرنسي لآلثار الشرقية 

 كتابات إغريقية على معبد الكرنك مشال : يف نشرة املعهدو) ١٩٧١نشرة املعهد (
 مبعاونة -ومسالت إغريقية وقبطية من مصر، يف معبد الكرنك ) ١٩٧١، ٧٠(

 -، وإهداء إغريقي إىل اإلله املصري ميتاسيتميس )١٩٧٢، ٧٠(جورج كوكني 
 )١٩٧٣، ٧٣(وإهداء إىل كيلوباترا العظيمة ) ١٩٧٣، ٧٣(مبعاونة جان كواجبري 

ومسلة جنازة قوبون ) ١٩٧٣، ٧٣(وكتابات إغريقية يف واحات املدخلة البحرية 
، ٣٠املكتبة الشرقية (وتقرير عن كتاب أوستراكا ) ١٩٧٣، ١٢(بن ساكيس 

 نبذة -ومعبد هرياكليس ) ١٩٧٤، ٧٤(وحول إهداء جديد هلرياكليس ) ١٩٧٣
لى مومياء وشارة ع) ١٩٧٤ ،٧٤(مالحظات على رحلة إىل الواحات البحرية 

ومخس ) ١٩٧٤، ٦٦(وقرار من بطليموس بلغات ثالث ) ١٩٧٤، ٧٤(إغريقية 
وفخار مصر أيام ) ١٩٧٤، ١٣جملة أوراق الربدي (كتابات إغريقية يف مصر 

معهد اآلثار األملاين بالقاهرة (اإلغريق والرومان، يف جمموعة بول غليوجني، ومبعاونته 
) ١٩٧٥( املعهد الفرنسي لآلثار بالقاهرة وأوراق الربدي اإلغريقية يف) ١٩٧٤، ٣٠

، ١٩جملة أوراق الربدي ( مبعاونة النصريي -وإهداء جديد لإلله الكبري سوكيس 
 تنقيبات جامعة القاهرة بإشراف -ومحام كبري إغريقي روماين يف كارانيس ) ١٩٧٥

 نشرة معهد اآلثار الشرقية يف القاهرة (١٩٧٥-١٩٧٢ وفاجنر -الدكتور النصريي 
وكتابة ) ١٩٧٦، ٧٦(وإهداء إىل إيزيس وهرية من تاجر من عدن ) ١٩٧٦، ٧٦

وحوض للعبادة مع إهداء ) ١٩٧٦، ٧٦(إغريقية غري منشورة عن الواحة الكربى 
  .)١٩٧٦، ٢٠جملة أوراق الربدي (إىل اإلله سيكنيكينس 

 .Wagner M. L -.ل. فاجنري، م
 .أمني املكتبة الشرقية يف جامعة ماينس

  ١٩٣٢ و ٢٠ - ١٩١٩ و ١٩٠٩جملة فقه اللغة (مقارنة اللغة العربية : هآثار
، )٣٤ - ١٩٣٣الدراسات السامية (، واللغة العربية يف مالطة )١٩٤٢ و ١٩٣٦و  w
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 حرف الفاء٧٦٤ 

، وديوان أيب نواس، يف )١٩٥٢الة الشرقية األملانية (والنصوص يف اللغات السامية 
منشورات مجعية املستشرقني (بية  صفحة، مع مقدمة باألملانية ومتهيد بالعر٢٥٥

، نشره فرانز شتاينر، ١٩٥٨ القاهرة - ١ - ٢٠األملان، املكتبة اإلسالمية، 
 .)فيسبادن
 .Vadet J-C) ١٩٣١املولود عام . (فاده، ج

  ولد وتعلم يف القاهرة مث خترج يف السوربون حيث حصل على ليسانس اآلداب
) ١٩٦٠(والدكتوراه ) ١٩٥٤ (أجرجياسيون يف التعليم/ واإلجازة  )١٩٥٢(
 ).١٩٥٩(قد التحق باملعهد الفرنسي يف القاهرة  وكان

، وشرح كتاب احلدود يف )١٩٥٥أرابيكا (لتاريخ أوزان الشعر العريب : آثاره
املعهد الفرنسي بالقاهرة (علم التنجيم ليحىي بن أيب منصور، والتعليق بالالتينية 

الالم املعطوف أليب احلسن علي بن ، وكتاب عطف األلف املألوف على )١٩٦٢
رسالة الدكتوراه، املعهد ( صفحة ٣٠٠أمحد الديلمي، حتقيقاً وترمجة، يف حنو 

أرابيكا (سكينة حفيدة علي : وشخصية نسائية يف احلجاز) ١٩٦٢الفرنسي بالقاهرة 
والدفاع عن علم النجوم يف ) ١٩٦٠، ٧أرابيكا (وأدب احلديث ) ١٩٥٧، ٤

وعرقية التينية للمنصور ) ١٩٦٣، ٥احلوليات اإلسالمية (فلكي مدخل أيب معشر ال
وذكرى فارس القدمية لدى الفيلسوف أيب احلسن ) ١٩٦٣، ٥احلوليات اإلسالمية (

ومأزق جنوب غرب الفسطاط على إثر الغزو ) ١٩٦٤، ١١أرابيكا (العامري 
اإلسالمية جملة الدراسات (والقرآن ) ١٩٦٩، ٢٢٢نشرة الدراسات الشرقية (العريب 
  .)١٩٧١، ١٣٠جملة الدراسات اليهودية (واحلنفاء ) ١٩٦٩، ٣٧

  Vaccary Alberto - فاركاري، الربتو
وطبع التوراة ) ٢٥ -١٩٢٣، ١٠جملة الدراسات الشرقية (احلروف العربية : آثاره

وأوىل التوراة العربية اليت ) ١٩٢٣، ٤جملة الكتاب املقدسي  (١٦٧١بالعربية سنة 
وتاريخ ) ١٩٢٥منوعات القديس يوسف، بريوت (سوعيون بلبنان يلاباء طبعها اآل

 ).١٩٣٠، ١١جملة الكتاب املقدس، (توراة عربية 
 .Farmer، H.G) ١٨٨٢املولود عام (فارمر، هنري 

w حمترف، وبدراسة تاريخ املوسيقى تعلم العربية يبدأ الدكتور فارمر عمله كموسيق
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 ٧٦٥ حرف الفاء

قى الشرقية عامة والعربية خاصة، فأنشأ الكتب ووقف نشاطه على املوسي. والفارسية
واملقاالت واحملاضرات لتحقيق آثارها وترمجة بعضها وتتبع تطورها ووصف آالا 
. وتارخيها ومدى أثرها يف موسيقى الغرب حىت أصبح مرجعاً يف املوسيقى العربية

) ١٩٢٥وية جملة اجلمعية امللكية اآلسي(وقد درس كتاب اإليقاع وكتاب النغم للخليل 
) ١٩٢٦لندن (خمطوطات موسيقية عربية يف املكتبة البودلية : ونشر كتابا بعنوان

وعلماء املوسيقى اإلغريقية يف ) ١٩٢٩لندن (تاريخ املوسيقى العربية : وصنف
لندن (والوقائع التارخيية يف أثر املوسيقى العربية ) ١٩٣٠إيزيس (الترمجات العربية 

لندن (وكتاب أرغون القدماء ) ١٩٣٠(صل شرقـي وآالت القدماء من أ) ١٩٣٠
ودراسات يف آالت املوسيقى ) دائرة املعارف اإلسالمية(واملوسيقى العربية ) ١٩٣١
 ).١٩٣٤(وكتابات الفارايب العربية بالالتينية يف املوسيقى ) ٣٩ - ١٩٣١(الشرقية 

ساً للجنة انتخب رئي) ١٩٣٢(وىف مؤمتر املوسيقى العربية الذي عقد يف القاهرة 
وله ثبت املخطوطات العربية اليت تتناول . تاريخ املوسيقى، وألقى حماضرة نفيسة

وقدم لكتاب املالحن ألىب ) ١٩٣٥(املوسيقى العربية الفطرية والعملية وتارخيها 
 وترمجة إجنليزية وعلق عليه متناطالب املفضل بن سلمة النحوي اللغوي الذي نشره 

 حقق أوصاف اآلالت ١٩٣٧وىف سنة ) ١٩٣٨جالسجو (مجيس روبنسون 
إال أن خري كتبه وأمجعها وأمتعها . املوسيقية التركية يف كتاب سياحتنامه إليليا جليب

هو مصادر املوسيقى العربية، فجاء أشبه ما يكون باملكتبة املوسيقية العربية اشتملت 
ات ومتون على ثبت كامل ملا ألفه العرب يف املوسيقى، نقالً عن فهارس املكتب

الكتب املوسيقية واألدبية، ونسبته إىل مؤلفه وذكر مصدره ومكانه أو ضياعه وسين 
وقد زينه برسوم آالت . وقيمة كل ذلك. نشره وترمجاته إىل اللغات أو بقائه خمطوطاً

 واملكتبة البودلية ودار الكتب املصرية ومكتبة طرب قبو الطرب من املتحف الربيطاين
، وقد نقله إىل العربية، بتكليف من جامعة الدول ١٩٤٠ندن ل(سراي باآلستانة 

لندن (واملوسيقى يف كتاب األغاين ) ١٩٥٧العربية، الدكتور حسني نصار، القاهرة 
) ١٩٤٢(وموسيقى جوهرة بركلس ) ١٩٤١(وامليمونيون يف املوسيقى ) ١٩٤٠

) ١٩٤٥(والطرب يف الليايل العربية ) ١٩٤٣(وسعديا غاون يف تأثري املوسيقى 
wوقد مسي فارمر أستاذاً . وكثري غريها) ١٩٥٣(ودراسات شرقية أمهها فن املوسيقى 
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 حرف الفاء٧٦٦ 

 .)١٩٤٥(للموسيقى يف جامعة القاهرة 
والذي يطالع املقياس املوسيقى جيد يف مصنفات فارمر أثر املوسيقى العربية يف 

. غريقيةاملوسيقى األوربية يف القرون الوسطى ويتبني كيفية ارتباطها باملوسيقى اإل
 كتاب اليهود والسريان اولقد كتب عن تلك اآللة العجيبة وهى األرغن كما عرفه

والواقع أن كثرياً من دراساته كان مما له عالقة بآالت الطرب املاضية . والعرب
واحلاضرة، واآلالت املوسيقية امللكية يف القرن املاضي وآالت مشال أفريقيا يف القرن 

 يف كتاب تاج البستان الشهري يف تنويع النوتات الفارسية التاسع، وحتديد ما وضح
ومل يهمل فارمر الناحية النظرية للموسيقى فطبع القطع املوسيقية يف إحصاء . الكردية

وىف أثناء احلرب وضع خمتارات للكاتب املوسيقى األسباين سعديا . العلوم للفارايب
 شغل فارمر مرة منصباً يف وقد. الذي كان على ما يظهر من أتباع الكندي. غاون

ولرمبا أنشئت مدرسة لدراسات املوسيقى الشرقية فيها بعد أن . جامعة جالسجو
 .وقف خمطوطات مكتبته عليها

 .Farina، Giulio) ١٩٤٧، ١٨٨٩(فارينا، جويليون 
  .ولد يف روما، وبعد خترجه يف اجلامعة عن مديًرا ملتحف اآلثار يف تورينو

هايدلربج ( صفحة ٣٩٩ الفصحى واللهجات املغربية، يف قواعد العربية: آثاره
وقواعد اللغة املصرية ) ٢٠ -١٩١٩، ١جملة األديان (ودين قدماء املصريني ) ١٩١٢
) متاحف إيطاليا(واآلثار املصرية يف إيطاليا ) ١٩٢٦الطبعة الثانية، ميالنو (القدمية 

مية عن حضارة مصر وكتب يف دائرة املعارف اإليطالية ودائرة املعارف اإلسال
 .وعلماء آثارها
 .Vasiliev A.A) ١٩٥٣ - ١٨٦٧. (أ. فاسيلييف، أ

ومبعاونة . نشر تاريخ املنبجي، عن خمطوطة فلورنسا يف ثالثة أجزاء: آثاره
 -لينجراد ( بن سعيد األنطاكي متناً وترمجة فرنسية حيىيتاريخ : كراتشكوفسكي

وقد (نطية والعرب، يف ثالثة أجزاء ، وصف كتاباً عن بيز)٣٢ - ١٩٢٤باريس 
، ونقله برودين إىل الفرنسية يف ١٩٣٥أعاد نشره وأضاف إليه جرجيوار بوكسل، 

، ونقل جزءاً منه إىل العربية الدكتوران فؤاد حسنني علي، ١٩٤٣جزأين، باريس 
wدراسات عن شارملان وهرون الرشيد : ، وله)١٩٥٦وعبد اهلادي شعرية، القاهرة 
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 ٧٦٧ حرف الفاء

الشرق اجلديد (، ومشكلة القرم يف العصر الوسيط )١٩١٣البيزنطية الدراسات (
، )١٩٣٢ نشرة معهد كوندا كوف(رون بن حييي ووصف القسطنطينية ا، وه)١٩٢٣

، وصالت )٤١ -١٩٤٠بيزانسيون (وإمرباطورية طرابزون يف التاريخ واآلداب 
 .)٥٦ -١٩٥٥(العرب بيزنطية قبل اإلسالم 

 .Vacca Virginia) ١٩٨١ام املولود ع(فاكا، فرجينيا 
وتعلمت العربية على ) ١٩١١(ولدت يف روما، وأقامت فترة يف القاهرة 

وعينت حمررة لة ) ١٩١٧(األستاذين سكيابا ريللي ونللينو، وفازت بالدكتوراه 
 ).١٩٦٢ - ١٩٥٥ و ١٩٤٣ - ١٩٢١(الشرق احلديث 

: وهلا) ١٩١٧ روما(نص تشريع يف تونس : رييالينشرت مبعاونة ف: أثارها
) ٢٥ - ١٩٢٣جملة الدراسات الشرقية (السفارات اإلسالمية، ابن إسحاق والواقدي 

: ويف الشرق احلديث) ١٩٢٩(هود والعرب يف فلسطني يلاو) ١٩٢٥(واحلديث 
) ١٩٣٥، ١٥(ورأي مسلم يف املسلمني السنيني ) ١٩٣٤، ١٤(اإلسالم يف اهلند 

ومن ) ١٩٣٨دار الشرق احلديث ( دمشق ة يفيومنشورات إدارة املطبوعات والدعا
واإلذاعة العربية يف أوربا ) ١٩٣٩، ١٩الشرق احلديث (تاريخ الشعب العريب 

وعاونت ونسنك ) ١٩٤٠الشرق احلديث (والشرق ومنشوراا والشعب املصري 
 .)١٩٣٣ليدن (يف جمموعة األحاديث 

واهلند ) ١٩٤٠ -الشرق احلديث(وحدة قضية فلسطني يف كتاب جفرى : وهلا 
وترمجة القسم ) ١٩٤٣فلورنسا (وآيات من القرآن ) ١٩٤١ميالنو (اإلسالمية 

واملظهر السياسي واالجتماعي للصويف ) ١٩٤٩تورينو (الرابع من ألف ليلة وليلة 
أروع صفحات : ومبعاونة فرانشيسكو جابرييلي) ١٩٥٥الشرق احلديث (املسلم 

واملالمح ) ١٩٧٦ديدة املزيدة ، والطبعة اجل١٩٥٧فلورنسا (األدب العريب 
، ٨صحيفة تاريخ علم االجتماع الباكستانية، (االجتماعية والسياسية للصوفية 

وترمجت إلميل يوسف ) ١٩٦٠، ٧املشرق (والزينايت خليفة حملمود تيمور ) ١٩٦٠
 وسلطان للبيع لتوفيق احلكيم ) ١٩٦٣، ١٠الشرق (قصة رجل سياسي : عواد

تكرمي (والدين ) ١٩٦٥(يف اليارياحني لعبد اهللا وقسما من روض ال) ١٩٦٤(
) ١٩٦٥الديانات الكربى املصورة، ميالنو (واإلسالم ) ١٩٦٤فرانشيسكو جابرييلي  w
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 حرف الفاء٧٦٨ 

ومن كتاب لطائف املنن ) ١٩٦٨تورينو (وترمجات من الطبقات الكربى للشعراين 
قية يف الدراسات الشر(واألدب العريب املعاصر ) ١٩٧٢نابويل ( ينواألخالق للشعرا
وعبد ) ١٩٧٣، ٢٠الشرق (ونللينو واملعهد الشرقي ) ١٩٧١، ٢إيطاليا، جـ

، ١٩٧٤، ١٠نشرة احتاد املستشرقني األسبان ( صويف مصري -الوهاب الشعراين 
. العلويني وحلب وأنطاكية: وكتبت يف دائرة املعارف اإليطالية عن) ١٩٧٥، ١١

 . يف اإلسالم، كالورقاء وغريهاويف دائرة املعارف اإلسالمية عن شهريات النساء
  .Vaccari، P. Giuseppe - فاكاري، األب جيوزييب

  .سوعية أستاذ يف معهد الكتاب املقدس البابوي برومااليمن الرهبنة 
ومدرسة ) ١٩٢١تورينو (قواعد العربية املكتوبة واملتكلمة يف طرابلس : آثاره

املرجع  (،اتوء العربية للنبوالترمجة) ١٩٢٠، ١جملة الكتاب املقدس (أنطاكية 
احلضارة (والقديس إفرام دكتور وشاعر ) ٢٣-٢٢-٢١-١٩٢٠السابق 

جملة الكتاب املقدس (وتاريخ إحدى طبعات التوراة بالعربية ) ١٩١٢الكاثوليكية، 
ونانية، والسريانية، والعربية، اليوغريها كثري يف الشئون الدينية الشرقية عن ) ١٩٣٠

 عن التوراة يف دائرة املعارف اإليطالية ويف معجم اإلميان والالتينية كما كتب
  .)١٩٢٢-١٩١١باريس (الكاثوليكي 

 .Valerga P )١٩٠٣-١٨٢١ (،بفالرجا
وترجم ديوان ابن الفارض، ) ١٨٧٢(الفلسفة الالهوتية للمدرسة اإليطالية : آثاره

  ).١٨٧٤فلورنسا (عدا التائيتني، إىل اإليطالية وقابله بشعر بترارك 
 .Vambery، A )١٩١٣-١٨٣٢(فامبريي، أومن 

تعلم اللغات الشرقية من دون معلم بسبب شدة فقره، مث أقام يف تركيا ست 
 الدراويش، يمث تزيا بز. ا عن وثائق الوطن األصلي للمجرينيا وباحثًسنوات مدرًس

لتركية عني أستاذاً ل واخترق بالد فارس إىل خيفا وخبارى ومسرقند، وملا عاد إىل ار
 ، وانتخب عضواً يف جممع العلوم اري )١٨٧٠(ت سوالفارسية يف جامعة بوداب

  ).١٨٩٤(وعضو جملس إدارته ) ١٨٧٦(
 ].١٩١٤، ٥يف اإلسالم . ترمجته بقلم نشودى[

w، ورحلة إىل آسيا )١٨٦٤ت سبوداب(رحليت وانطباعايت يف بالد الفرس : آثاره
w
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 ٧٦٩ حرف الفاء

، وأصل اريني )١٨٧٦(شعوب الشرقية ، وال)١٨٦٥(الوسطى يف ثالث عشرة لغة 
ملحق حولية معهد (، ويوسف وأمحد )١٩٠٦(، والثقافة الغربية يف الشرق )١٨٨٢(

، )١٩١١اجلغرافيا (، واألتراك والعرب ) صفحة١٩١، يف ١٩١٠التاريخ والثقافة 
 ).١٩١٣(واإلسالم يف آسيا 
  .VandenbergheL )١٩١٨ املولود عام( فاندنربج،لويس

متخصص باآلثار اإليرانية منذ نشأا حىت .  يف جامعيت جاند، وبروكسلأستاذ
: الفتح اإلسالمي، وقد شارك يف حفريات عدة، وعاون على نشر التقارير عنها منها

 ).٢٤،١٩٥٧ مؤمتر املستشرقني الدويل(اآلثار ىف فارس يف العصر الوسيط 
 .Van DyckC) ١٨٩٥ -١٨١٨(فانديك، الدكتر كرنيليوس، 

لندي األصل، أمريكي املولد، بريويت املوطن، إذ قدم لبنان مع البعثة األمريكية هو
: ، فتعرف باملعلم بطرس البستاين وأخذ العربية عنه وعن الشيخني)١٨٤٠(طبيباً هلا 

األسري واليازجي، فأتقنها وحفظ الكثري من أشعارها وأمثاهلا وتارخيها، كما درس 
نقلها ) ١٨٤٧(املعلم بطرس البستاين مدرسة يف عبية السريانية والعربية، وأنشأ مع 

، مث عرفت باجلامعة األمريكية ودرس )١٨٦٦(الدكتور دانيال بلس إىل بريوت 
الكيميا والفلك واألمراض، وأنشأ هلا مرصداً ونشرة أسبوعية، مث : فانديك فيها علوم

 مل يترجم إن، و)١٨٨٢(استقال منها عندما أصر بوست على التعليم فيها باإلجنليزية 
لقد نقل إىل العربية العلوم العصرية فأفاد إفادته يف فإال القليل من املصنفات العربية 

 .تعريف الغربيني م
، والشيخ ناصيف اليازجى، والشيخ اشترك هو واملعلم بطرس البستاين: آثاره

، ونشر )١٨٤٨(يوسف األسري يف تكملة ترمجة التوراة إىل العربية اليت باشرها مسيث 
واألنساب، ورسالة يف مرض ) ١٨٥٧(حميط الدائرة يف علمي العروض والقوايف 

 .)١٨٧٢، بريوت ١٨٦٦لندن (اجلدري واحلصبة للرازي 
املرآة العرضية يف وصف الكرة األرضية، وطب العني، واألصول : ومن مصنفاته

 ، وأصول التشخيص الطبيعي )١٨٧٤(واألصول اهلندسية  ،)١٨٦٩(اجلربية 
، )١٨٧٧(، وأصول علم اهليئة، والروضة الزهرية )١٨٧٥(، وأصول الكيميا )١٨٧٤(

، )١٨٨٢(، والسهم الطيار )١٨٧٨(مث تكرر طبعه، وأصول الباثولوجيا الداخلية  w
w
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 حرف الفاء٧٧٠ 

بزوغ : ، وترجم عن اإلجنليزية)١٨٨٩ -١٨٨٦(والنقش يف احلجر يف مثانية أجزاء 
وإرواء الظماء من حماسن القبة ، )١٩٢٢ بريوت -١٨٩٦مصر (النور عن ابن حور 

، ومجيعها من مطبوعات اجلامعة األمريكية يف بريوت خال بعض )١٨٩٣(الزرقاء 
 .دراسات يف جملة املقتطف

 .Vandenhoff B) ١٨٦٨املولود عام . (فاندينوف، ب
 وترمجة التينية وتعليقاً، وهي أطروحته يف متًناشعر طرفة بن العبد : آثاره

، والفلك والتنجيم عند )١٨٩٥برلني (، ومنتخبات عربية )١٨٩٥ برلني(الدكتوراه 
 ).١٩٢٠الة الشرقية األملانية، (العرب 
 .Fagnan M.E) ١٩٣١-١٨٤٦. (فانيان، م

ولد يف لييج ببلجيكا، وخترج يف اللغات الشرقية من باريس، وكلف إلقاء 
ضطر إىل ترتيب فقه احملاضرات عن الدراسات اإلسالمية يف كلية اآلداب باجلزائر فا

 ]. ١٩٣١، ٧٢. ترمجته بقلم أسكوى يف الة اآلسيوية[سيدي خليل 
، وترجم إىل )١٨٨٩اجلزائر (املقابالت يف فقه مالك لسيدي خليل : آثاره

، )١٨٩٣اجلزائر (الفرنسية ملعجب يف تلخيص أخبار املغرب لعبد الواحد املراكشي 
ة والفارسية يف مكتبة مدينة اجلزائر ا للمخطوطات العربية والتركيوصنف فهرًس

يف ( صفحة ٦٨٠الوطنية، وذيله مبسرد بعناوين الكتب وأمساء املؤلفني والنماذج، يف 
، باريس، ٨سلسلة الفهرس العام ملخطوطات املكتبات العامة يف فرنسا، الد 

قسطنطينية، (، وترجم تاريخ املوحدين وبين حفص املنسوب إىل الزركشي )١٨٣٩
قسطنطينية، (، وكتاب االستبصار يف عجائب األمصار، ومؤلفه جمهول )١٨٩٥
اجلزائر ( وترمجة فرنسية وتعليقا متًنا، والبيان املغرب البن عذارى املراكشي )١٩٠٠
، وحقق من كتاب كامل التواريخ البن األثري اجلزء املتعلق باملغرب )٤ -١٩٠١

، ومقاالت )١٩٠٤( أفريقيا ، وتـاريخ مشايل)١٩٠١-١٨٩٨اجلزائر (وإسبانيا 
 .)١٩٠٨قسطنطينة  (ىشىت يف ترمجات النجوم الزاهرة أليب احملاسن ابن تغرى برد
والزواج ) ١٩٠٨ اجلزائر(واجلهاد أو احلرب املقدسة أعلى حسب الفقه املالكي 

، )١٩١٠جملة الدراسات اليهودية (والعربية اليهودية ) ١٩٠٩(يف الشرع اإلسالمي 
، )١٩١٠الذكرى املئوية الماري (ة جديدة يف مشايل أفريقيا وصقلية ونصوص تارخيي w
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 ٧٧١ حرف الفاء

، مث ترمجها إىل الفرنسية، باريس )١٩١٤باريس (ورسالة ابن أيب زيد القريواين 
مجتها ر اليت كان قد شرع يف ت-، وترجم األحكام السلطانية للماوردي)١٩٢٤

خلراج أليب ، وكتاب ا)١٩١٥اجلزائر  (٦ -١٩٠٠الكونت إستروروج باريس 
، )١٩٢٣اجلزائر ( وتكميالت للقواميس العربية) ١٩٢١اجلزائر، باريس (يوسف 

 .وترجم القصيدة العبدونية
  .Van Dyck Ed فانيك، إدوراد
كرنيليوس فانديك، ولد يف لبنان وخترج يف اجلامعة األمريكية يف  ابن الدكتور

 .بريوت، وعني أستاذاً لإلجنليزية يف القاهرة
كتفاء القنوع مبا هو مطبوع، وهو فهرس الكتب قدميها وحديثها اليت ا: آثاره

، ونشر )١٨٩٦مطبعة اهلالل ( صفحة ٦٨٠صدرت عن مطابع الشرق والغرب، يف 
، مث ١٩٠٥القاهرة  (١٨١٩ترمجة كليلة ودمنة لكناتشيول يف أوكسفورد عام 

قالة يف النفس ، وترجم م)١٩٢٤ يف جزأين، نيوهيفن  وترمجةًمتًنانشرها فرانكلني 
دار املعارف (هدية الرئيس لألمري، وهي جمرد نقل طبعة إلنداور : البن سينا بعنوان

، وصنف مبعاونة )١٩٠٦ هـ، وترمجها إىل اإلجنليزية، فريونا ١٣٢٥بالقاهرة 
 .)هـ١٣١٠بوالق (تاريخ العرب وآدام : فيليبيدس

 .Vadja، G )١٩٠٨املولود عام  (.فايدا، جـ
ارس بودابست ومدرسة اللغات الشرقية والسوربون، وعني أستاذاً يف خترج يف مد

، ومعيداً يف املدرسة العملية للدراسات )١٩٣٦(املعهد الديين اإلسرائيلي بفرنسا 
ورئيس القسم الشرقي يف معهد ) ١٩٥٤(، ومديًرا هلا )١٩٣٧(العليا بالسوربون 

  ).١٩٤٠(أحباث تاريخ النصوص 
، ٩٠جملة الدراسات اليهودية (ينية يف األدب اإلسالمي الترمجة السبع: آثاره
، وشيعة املروانيني )١٩٣٢، ٩٢املصدر السابق، (ومصدر عريب لسعديا ) ١٩٣١

جملة (اإلسالم  ، وحال األحباث يف أصول)١٩٣٣، ٧جملة الدراسات اإلسالمية، (
، )١٩٣٥، ٩٩جملة الدراسات اليهودية (، ومباحث يهودية عربية )١٩٣٥التركيب 

، ٩٩املصدر السابق، ( يف مطلع القرن السابع  إشبيليةوحول معاملة يهود ونصارى
، )١٩٣٧، ٢٢٩الة اآلسيوية (، واليهود واملسلمون حبسب احلديث )١٩٣٥ w
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 حرف الفاء٧٧٢ 

واإلرشاد ) ١٩٣٨، ١٢حوليات املعهد اليهودي، (وصيام املسلمني وصيام اليهود 
جملة الدراسات (هيم برحيا والفارايب وإبرا) ١٩٣٨الة اآلسيوية (إلمام احلرمني 

حمفوظات التاريخ (، وهل ذكر ابن رشد التلمود؟ )١٩٣٨، ١٠٤اليهودية 
الة اآلسيوية (، وملك صادق يف األسطورة اإلمساعيلية )١٩٣٩، ٢٤العقائدي، 

، )١٩٤٣(، وأثر فلسفة ابن سينا يف أوروبا يف العصر الوسيط )٤٥-١٩٤٣، ٢٣٤
-١٩٤٥، ١٠٦جملة الدراسات اليهودية، ( يف تعاليم بعض الشيعة وتارخيان لألنبياء

، والزنادقة )١٩٤٧باريس (، واملدخل إىل التفكري اليهودي يف القرون الوسطى )٤٦
-١٧٣ ص ١٧نشرة الدراسات الشرقية، (يف بالد اإلسالم يف أوائل العصر العباسي 

  .)١٩٤٧باريس (، ومذهب حيىي بن فاقوذا )٢٢٩
، وملعرفة األدب يف غريب )١٩٤٨، ٤٦الة التوماوية ( ابن سينا ورائد فلسفة

، ونبذة عن تاريخ األدب العريب )٥٠-١٩٤٩، ٢٠جملة اجلمعية األفريقية (أفريقيا 
، ونبذة عن املصنفات الغربية )١٩٥٠، ٢٣٨الة اآلسيوية ( لربوكلمان

اآلسيوية بباريس ، وفهرس املخطوطات العربية يف اجلمعية )١٩٥٠، ٢٧هسبرييس، (
، وخمطوط لدالئل النبوة )١٩٥٠(، وابن رشد )١٩٥٠، ٢٣٨الة اآلسيوية، (
مرقص الطليطلي مترجم ابن تومرت : نة دالفرينو، ومبعا)١٩٥٦تكرمي دالفيدا، (
الدراسات اإلسالمية، (رسائل الكندي الفلسفية : ، وله)١٩٥١، ١٦األندلس، (

، وحول )١٩٥٢، ٢٤٠الة اآلسيوية (ثة ، والدراسات السينائية احلدي)١٩٥١
ووثيقة وقف ) ١٩٥٢، ١٢الصحيفة اليهودية اإلسبانية (الرشدية اليهودية 

 ١٩٤٨هسبرييس (، ومنتخب نصوص تارخيية يهودية مغربية )١٩٥٢، ٥أوريانس، (
، )١٩٥٣(، وكشاف باملخطوطات العربية يف مكتبة باريس الوطنية )٥١ - ٤٩ -

، والترمجتان )١٩٥٤( ملقة الفيلسوف اليهودي املراكشي ويهودا بن نسيم بن
، )١٩٥٤، ١٣جملة الدراسات اليهودية (العربيتان عن العلم اإلهلي البن رشد 

ومالحظات على كتب مغربية وهي صف خمطوطني مغربيني يف املكتبة الوطنية 
أجن، ومونبليية، ونيجرس، وفرساي، وفسول : وخمطوطات أخرى من مكتبات

 ). ١٩٥٤الة اآلسيوية (، وعلم أصول الدين يف نظر األشعرية )١٩٥٤يس هسبري(
، ٢٣مؤمتر املستشرقني، (، واإلجازات )١٩٥٤(والتعليق على كتاب املراحل  w
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 ٧٧٣ حرف الفاء

، ودراسة جديدة على إجازات اإلقراء والسماع املثبتة يف املخطوطات )١٩٥٤
 واسم مؤلفه، واملسمع، العربية بدار الكتب الوطنية يف باريس، فذكر عنوان املخطط

والقارئ، والكاتب ومكان السماع، وأمساء السامعني مع إشارة يف اهلامش إىل 
أماكن وترمجات بعضهم يف كتب التراجم وذيلها بفهرس ألمساء الكتب واألماكن 

  .)١٩٥٧باريس (واألعالم 
، واملخطوطات )١٩٥٧(وحب اهللا يف علم الدين اليهودي يف القرون الوسطى 

نشرة البحوث التارخيية، نصوص (بية اليت أودعت حديثاً املكتبة الوطنية بباريس العر
 ، وزين العابدين )١٩٥٥الة اآلسيوية ( ، والبيان يف إعجاز القرآن)١٩٥٥، ٤
، وصور )١٩٥٥(، واحلاوي يف الطب )١٩٥٥(، وكتاب أدب الصحبة )١٩٥٥(

جمموع دمشقي من ، و)١٩٥٦، ٢٤٤(ومدح زين العابدين ) ١٩٥٦(الكواكب 
، ٢٤٥الة اآلسيوية ( يف مكتبة الزيتونة بتونس ٥٠٣٢القرن الثاين خمطوط رقم 

١٩٥٧.( 
، وكشف بسلطات اخلليفة الناصر لدىن )١٩٥٦أرابيكا (وحول سرية ابن عريب 

، ٢٤٦الة اآلسيوية، (، وموجز إمساعيل عربي عريب )١٩٥٩، ٦أرابيكا (اهللا 
الدراسات (ء وراء القرب يف علم أصول الدين اإلسالمي ، وحول خلود اجلزا)١٩٥٨

، )١٩٥٨ ،٥أربيكا (، ونصوص عربية عن رؤيا يوحنا اإلجنيلي )١٩٥٨، ٥اإلسالمية 
، )١٩٦٠، ٢٤٨الة (وموجز مسيحي لدليل التائهني تأليف موسى بن ميمون 

ز ـ، وكن)١٩٦٠، ٧أرابيكا (ومالحظات لغوية على هامش قصة حي بن يقظان 
، وترمجة عربية )١٩٥٧، ٣منوعات ماسينيون جـ(لعلوم البن تومرت األندلسي ا

، ونصوص طبية عربية )١٩٥٩، ٢٤٧الة اآلسيوية (لكتاب ملخص يف اهليئة 
، ووصف معبد القدس يف كتاب املسالك واملمالك )١٩٥٩، ٦أرابيكا (بالعربية 
الة اآلسيوية (بكري ، ومن ملطان إىل القاهرة لل)١٩٥٩، ٢٤٧الة (للمهليب 
وأصول ) ١٩٦٤ و١٩٦٣(، وفهرس املخطوطات يف لبنان )١٩٦٢، ٢٥٠

، وأحكام أهل )١٩٦٣، ٢٨األندلس (املخطوطات العربية يف مكتبة اإلسكوريال 
، وكيف أدرك )١٩٦٢الدراسات الشرقية لتكرمي ليفي بروفنسال، ج، (الذمة 

w شطحات - فلسفة ابن طفيل  موسى النربوين املعلق على-الفيلسوف اليهودي 
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 حرف الفاء٧٧٤ 

، )١٩٦٤، وأعماله ١٩٦٢مؤمتر الدراسات العربية واإلسالمية يف قرطبة (الصوفية؟ 
وإسهام بعض النصوص العربية العربية يف الكشف عن حركة األفكار يف اإلسالم يف 

األعمال (، وحول كتاب التوحيد )١٩٦١نضج اإلسالم (التاسع / القرن الثالث
  .)١٩٦١الشرقية 
 ،٢٥٣، الة اآلسيوية(استشهاد غري حمقق بالفارايب يف كتاب دليل احلائرين و

 والكشاف الثاين باملخطوطات العربية اإلسالمية يف مكتبة الفاتيكان ، )١٩٦٥
  ).١٩٦٥، ١٢أرابيكا، (، وحول رسالة يف العلوم أليب حيان التوحيدي )١٩٦٦(

، )١٩٦١، ٨أرابيكا ( الرازي واحلروف والنغمات يف العربية يف نظر أيب حامت
الثالث عشر يف معجم الشيوخ / وبقايا متعلقة بتاريخ األدب يف القرن السابع

، ومعاهدة جدل مسيحية عربية ضد اليهود منسوبة )١٩٦١، ٨أرابيكا (الدمياطي 
، )١٩٦٨-١٩٦٧، ١٥ نشرة -معهد حبوث وتاريخ النصوص(إىل إبراهام من طربيا 

، ٢٥٣الة اآلسيوية ( ابن سليم وجيه الدين اهلمراين وحتفة األحاديث ملنصور
، ومشكلة رؤيا اهللا يف نظر بعض مؤلفي )١٩٦٧(، وابن خلدون يف مصر )١٩٦٥
، وعاملية الشريعة األخالقية حبسب يوسف )١٩٧٠-١٩٦٨ -إمامة الشيعة (الشيعة 
: المية، ويف جملة الدراسات اإلس)١٩٦٩، ١٢٨جملة الدراسات اليهودية، (البصري 

، ٣١(، والصفة اإلهلية لإلرادة )١٩٦٠، ٢٤(إدراك اهللا يف نظر اجلاحظ ونقد املعتزلة 
كراسات حضارة (وحدة أم ثنائية؟ : ، والفكرة الدينية عند موسى امليموين)١٩٧٠

  .)١٩٦٦، ٩العصر الوسيط 
، وبعض )١٩٦٨، ١٥أرابيكا (واملغامرة املأسوية لقاض مغريب يف مصر الفاطمية 

، )١٩٦٧، ١٤أرابيكا (نشورات العربية احلديثة يف حقلي الفلسفة واألدب العريب امل
، )١٩٦٨، ١٥أرابيكا (وموجز غري موجود ألمحد للغزايل ... وأبو املؤيد املوفق

، ولدراسة تاريخ )١٨،١٩٧١أرابيكا  (الثعليبوخمتارات عن الصداقة منسوبة إىل 
وتعليقان على  )١٩٧٠، ٢٣ت الشرقية نشرة الدراسا(الصهيونية يف مصر الفاطمية 

ويف ) ١٩٧١الهاي (، ومذهب يوسف البصري )١٩٧١ليدن (قراءات سفر اجلامعة 
 وترمجة - والفارايب -نصوص عربية عن املنطق نشرت حديثاً : الة اآلسيوية

w، واللغة والفلسفة والسياسة والدين )١٩٦٩( واإلسالم والصليبية -أرسطو بالعربية 
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 ٧٧٥ حرف الفاء

 .)١٩٧٠، ٢٥٨(للفارايب يف رسالة 
، )١٩٦١، ٢٥٩(، وعبد القادر البونيين )١٩٧٠، ٢٥٨(واإلشارات والتنبيهات 

، ودراسة يف تاريخ اخلط )١٩٧٢(، والتعليم يف نظر الكندي )١٩٧١(والرازي 
، ومشكلة رؤية اهللا يف نظر يوسف )١٩٧٣(، والدراسات العربية )١٩٧٢(العريب 
، والترمجة العربية لكتاب طب تركي عثماين من )١٩٧٢الفلسفة اإلسالمية (البصري 

، والكلمة اليت )١٩٧٣، ٢٧األعمال الشرقية مع العلوم (القرن السابع عشر 
، وابن )١٩٧٤، ٣٩٠الدراسات اإلسالمية (خلقها اهللا يف نظر يوسف البصري 

 ).١٩٧٤-١٩٧٣، ٤٨جملة الدراسات الشرقية ( يف استنابول ةالبخاري من خمطوط
 .Weijers H.E )١٨٤٤ - ١٨٠٥. (رس، هـفاي

 .خلف هاماكر يف كرسي اللغات السامية جبامعة ليدن
 مبعاونة -، ونشر )١٨٣١(دراسة عن وفيات األعيان البن خلكان : آثاره

 درة األسالك يف دولة األتراك أليب احلسن بن حبيب، والتكملة البنه زين -مرسنجه 
، وباشر وضع فهرس ملخطوطات )٤٦ - ١٨٤٠أمستردام (الدين طاهر، يف جزأين 

 ).١٨٦٢ليدن (مكتبة جممع أمستردام الشرقية فأمته دي يونج 
 Weiss Leopold - .فايس، ليوبولد

أشهر إسالمه وتسمى مبحمد أسد وايس، وأنشأ مبعاونة وليم بكتول الذي أسلم 
ا ، وكتب فيه)١٩٢٧(هو اآلخر، جملة الثقافة اإلسالمية يف حيدر آباد الدكن 

 .دراسات وافرة معظمها يف تصحيح أخطاء املستشرقني عن اإلسالم
، وألف أصول الفقه )١٩٣٥(ترجم صحيح البخاري بتعليق وفهرس : آثاره

نقله إىل العربية الدكتور (اإلسالمي، والطريق إىل مكة، واإلسالم على مفترق الطرق 
 اللغات اليونانية ، وإجنلترا وقرار جممع فيينا بتعليم)١٩٤٦ بريوت -عمر فروخ 

، ومبادئ الدولة )١٩٥٢مكتبة اآلداب والنهضة (والعربية والعربية والسريانية 
 ).منشورات قسم الدراسات الشرقية يف جامعة كاليفورنيا(واحلكومة يف اإلسالم 

 .Weiswelier M -فايسفايلر، م
، )١٩٣٠ يجليبز(فهرس املخطوطات العربية يف جامعة توبنجني، اجلزء الثاين : آثاره

w، وخمطوطات )١٩٣٥الدراسات الشرقية املهداة إىل ليتمان، ليدن (والشعر العريب 
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 حرف الفاء٧٧٦ 

أوريانس (، واملستملى يف العربية )١٩٣٦إسالميكا (علم احلديث يف استنابول 
 وترمجة متًنا، وأدب اإلمالء واالستمالء لعبد الكرمي بن حممد السمعاين )١٩٥١
، واألدب العريب )١٩٥٦ذكرى ابن سينا  (، وابن سينا)١٩٥٣ليدن (أملانية 

 .)١٩٥٨، ٩سيكولوم (
 .Weil G -.فايل، جورج

، وفقهاء اللغة )٦ - ١٩٠٥الة اآلشورية (الزخمشري وابن األنباري : آثاره
، )١٩١٧ عامل اإلسالم(، وفلسطني )١٩١٥تكرمي زاخاو ( ومصنفات زاخاو -العربية 

نشرة معهد اللغات (، والسحر )١٩٢٠بات املكت(واملكتبات الشرقية يف أملانيا 
، والنثر العريب )١٩٣٩الة اليهودية (، واليهود واحلديث )١٩٢٨الشرقية بربلني 

وأرنولد توينيب ومستقبل اإلسالم . ، واإلنصاف يف االختالف)١٩٥٤أوريانس (
 .)١٩٥٧، ٢٤مؤمتر املستشرقني (، واللغة العربية )١٩٥١، ٢شئون الشرق األوسط (
 .Weil S) ١٨٨٩ - ١٨٠٨(يل، سيمون فا

ولد يف سلسبورج، وقصد باريس فبادل الدكتور برون الدروس األملانية لقاء 
دروس عربية، وتعلم على كاترمري السريانية، مث ترك باريس إىل اجلزائر ومنها إىل 
مصر حيث اشتغل مدرساً ومترمجاً طوال مخس سنوات، وتضلع فيها من العربية على 

وملا رجع إىل بالده وظف يف مكتبة هايدلربج، . حممد عياد، وأمحد التونسيالشيخني 
، )١٨٤٥(، فأستاذاً فوق العادة يف فرانكفورت )١٨٣٧(مث عني أستاذاً يف جامتعها 

مث يف جامعة برلني، فنظم قاعة املطالعة الشرقية يف مكتبة برلني، وعد من أشهر 
 .جمامع دولية عضوية فاألساتذة، وأحرز أومسة رفيعة وشر

شتوجتارت (، وأشعار العرب )١٨٣٥شتوجتارت (التوراة يف القرآن : آثاره
، وترجم ألف ليلة )١٨٤٠شتوجتارت (، وترمجة أطواق الذهب للزخمشري )١٨٢٧

جوتنجني (وليلة عن طبعة بوالق وخمطوط يف مكتبته فوقعت يف أربعة جملدات 
، وصنف كتاباً أمساه النيب )١٨٦٦، والترمجة اجلديدة املنقحة، جوتنجني ١٨٤١

 صفحة مستعيناً بسرية ابن هشام، ٤٥٠حممداً يف حياته ودينه يف ثالثة جملدات يف 
، وترجم إىل األملانية سرية )١٨٤٣شتوجتارت  (ي احلليب، وحسني الدين بكريوعل

شتوجتارت (النيب البن هشام، يف جملدين، وأحلقهما حبواش وتعاليق وشروح تارخيية  w
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 ٧٧٧ حرف الفاء

، وصنف تاريخ اخللفاء يف مخسة جملدات قضى فيها ست عشرة سنة )٦٤ - ١٨٤٤
، ونشر كتاب العقدة الرفيعة إلبراهيم بن دواد القرطيب )٦٢ - ١٨٤٥شتوجترات (

، )١٨٦٤(، وترمجة حياة النيب البن إسحاق )١٨٥٢فرانكفورت ( وترمجة متًنا
هو أول تاريخ عام وخمتصر تاريخ الشعوب اإلسالمية من حممد إىل سليم األول، و

، وقد نقله إىل اإلجنليزية حاذفاً منه ١٨٦٦شتوجتارت (يعتمد على املصادر العربية 
بني  ، ونشر األنصاف يف مسائل اخلالف)١٩١٤املراجع خوادخبش، كلكتا 

الطبعة (البصريني والكوفيني لألنباري مع شروح وتعليقات وفهارس باألملانية 
  . وعلق عليهاىعلقة الشنفر، وترجم م)١٩١٣األخرية، ليدن 

وتعد مصنفاته باألملانية يف . وله عدا ذلك مقاالت يف الة الشرقية األملانية وغريها
 .قواعد اللغة التركية مرجعاً لغوياً أميناً

 .Woepcke Fr )١٨٦٤ - ١٨٢٦. (فبكه، ف
قى فلما الت. ولد يف ديساو من أعمال ليبزيج، وتفرغ يف برلني لدراسة الرياضيات

علمه العربية وحببها إليه وأحناه فيها حنو رياضياا، ) ١٨٤٨(بفرايتاج يف بون 
وقد سكن باريس ونشر . فانصرف إىل حبثها وحتقيقها وترمجتها ونشر دقائقها

 .مصنفاته فيها
) ١٦( )١٨٥١باريس ( وترمجة فرنسية متًنابراهني اجلرب واملقابلة للخيام : آثاره

املنت : الرباهني على مسائل اجلرب واملقابلة متناً وترمجة فرنسيةورسالة النيسابوري يف 
، ورسالة الربكار حملمد بن )١٨٥١(، مع ذيل ١٢٨ صفحة، والترمجة يف ٥٢

كتايب ودراسة يف تكملة ) ١٨٥١(ضافية إاحلسني، متناً وترمجة فرنسية، مع شروح 
، ونبذة فيما أضافه ثابت )١٨٥١الة اآلسيوية (إقليدس الضائعني باألصل اليوناين 

، وكتاب الفخري يف اجلرب واملقابلة للكرخي مع )١٨٥٢(بن قرة إىل علوم اليونان 
، ومباحث يف تاريخ العلوم )١٨٥٣(مقدمة بالفرنسية يف علم اجلرب عند العرب 

 ).١٨٦٠ و ٥٥ و ١٨٥٤(والرياضيات عند الشرقيني، نقالً عن العرب والفرس 
، )١٨٥٦(دس العاشرة أليب عثمان الدمشقي، ومل يتمها وتفسري مقالة إقلي

لزاوية ا ة، وخواص املثلث القائم)١٨٦١(وموازنة بني الرياضيات العربية وغريها 
wعظام املنقطة أليب عثمان ، وكتاب بلس يف األ)١٨٦١جممع لنشاي (بترمجة فرنسية 
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 حرف الفاء٧٧٨ 

الة (ية ، وخمطوطات هندسية يف مكتبة اإلمرباطورية الفرنس)١٨٦٢(بن سعيد 
، وخالصة احلساب )١٨٦٣(وانتشار األرقام اهلندسة ) ١٨٦٢اآلسيوية الفرنسية 
خال مخسني مقالة ونيف عن علوم . ، وكتاب التلخيص البن سينايلبهاء الدين العامل

العرب ومقابلتها بعلوم اليونان، نشرها بالفرنسية واألملانية واإليطالية يف أشهر جمالت 
مقدمة يف احلساب الغباري اهلوائي نقالً عن كتب العرب : عد وفاتهأوربا، ومما نشر ب

، وثالث مقاالت يف الربكارا واإلبرة املغناطيسية )١٨٦٦روما ( وترمجة فرنسية متًنا
 ).١٨٦٤الة الشرقية األملانية ، ١٨٧٤باريس (

 Veth P. J.)١٨٩٥ - ١٨١٤. (ج.فت، ب
 لتعليمها يف فريز، مث ي ليدن، ودعولد يف دوردرخت، وخترج بالعربية من جامعة

وبعد اثنيت عشرة ) ١٨٦٤(ا يف امع العلمي وانتخب عضًو. يف جامعة أمستردام
سنة قضاها أستاذاً يف أمستردام درس اجلغرافيا اهلندية يف املعهد الشرقي التابع 
دئ للجامعة، وعهد إليه يف الوقت نفسه بإلقاء حماضرات عن الشريعة اإلسالمية واملبا

 .الدينية
نشر : دراسات وترمجات ومصنفات أربت على الثمانني خص العرب منها: آثاره

لب اللباب للسيوطي بعد حتقيقه ومعارضته بكتاب السمعاين، واللباب البن األثري مع 
أمستردام (، ومدارس العرب )٥١ - ٤٢ -١٨٤٠(إضافات يف جزأين وملحق 

، ويف جملة الدليل )١٨٤٣(سيحي ، وخطباء اإلسالم، وأصول الدين امل)١٨٤٢
، والفتح اإلسالمي واخلالفة )١٨٤٥(وهي مخس دراسات . حممد والقرآن: اهلولندية

، )١٨٤٦(، وتعليقات على أحباث سخولتنس القدمية يف الرسائل الشرقية )١٨٤٦(
، وبني )١٨٤٧(، واألساطري الشرقية )١٨٤٦(ومعجم أمساء مالبس العرب لدوزي 

، واملوسيقى عند العربانيني )٥٢-١٨٥٠(، واألدميون واألنباط )١٨٥٠(الناس عامة 
، )١٨٦١(رد فيه على رينان، واألب الجاست . ، وتاريخ اللغات السامية)١٨٥٢(

، مث ضرورة نشر اآلداب )١٨٦٣(وتعليقات على تاريخ املسلمني يف إسبانيا لدوزى 
، وترمجة القرآن إىل )١٨٤٩حوليات املعهد امللكي (الشرقية يف اجلامعات اهلولندية 

 . احملمديةةمع نبذة يف دخول اإلسالم اهلند والدعو. اهلندية
 w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 ٧٧٩ حرف الفاء

 Wetsser .-.فتسر
 ).١٨٤٥(نشر ذكر قبط مصر للمقريزي متناً وترمجة : آثاره

 .Wetzstein، J. G) ١٩٠٥ - ١٨١٨. (فتشتني، ج
 اهتم ولد يف ساكس ألب من سادة الريف، وتعلم الالهوت يف ليبزيج، ولكنه

 أكثر من اهتمامه بأصول الدين مما مل يرض ،باللغات الشرقية بفضل العالمة فاليشر
عنه والده، فادخر بعض املال ملتابعة دراسة اللغات الشرقية يف ليبزيج، ونال منها 

، مث انطلق إىل برلني فاختاره فردريخ غليوم )١٨٤٧(بالعربية  أستاذية التخصص
حيث أتقن العربية، وقام بثالث ) ٦٣ - ١٧٤٨(شق ا يف دمالرابع قنصالً عاًم

رحالت علمية إىل حوران والصحراء نسخ يف خالهلا كثرياً من الكتابات العربية 
 ١٨٦٠ويف فتنة عام . القدمية، ومجع العديد من هلجاا العامية وصنفها تصنيفاً علمياً

 .دمرها البدوأنقذ حياة الكثريين، وأنفق من ماله اخلاص على تشييد ثالث قرى 
وقد عين بدراسة سوريا ولبنان وفلسطني، ونشر عنها كثرياً من األحباث يف 

 كرات :االت العلمية، واقتىن أربع جمموعات من املخطوطات العربية النفيسة، منها
 وابتاعت الثالثة - خمطوط٢٠٠٠ وابتاع جلامعة برلني -باثنتني منها  احتفظ،الطري

، وكان قد اشترى مكتبة ) خمطوطا١٧٣ً( جامعة توبنجني جامعة ليبزيج، والرابعة
 .كاملة من أبناء األمري عبد القادر اجلزائري الكبري يف دمشق

رطاجنة، مث غادرها ق قصد حدود اجلزائر منقباً عن آثار ٧١ - ١٨٧٠ويف حرب 
وقد كان من اجلغرافيني وعلماء .  حبثاً عن تاريخ العرب فيها)إسبانيا(إىل املغرب 

 الثقافة واآلثار، وشاعراً ترجم قصائد من الفارسية والعربية شعراً ومؤرخيسالالت ال
 .باألملانية
برلني ( اهللا الزخمشري، وهي رسالته يف أستاذية العربية رمقدمة األدب جلا: آثاره
  خال أحباثه عن سوريا ولبنان وفلسطني،ورحلة إىل حوران وبادية الشام )١٨٤٧
 االت العلمية، وقد نشر دراسة عن كتابه البدو مولينني  مازالت مبعثرة يفاليت

 ).١٩٢٥الة الشرقية األملانية (
 .Ferrand G )١٩٣٥-١٨٦٤.(فران، ج

w ].١٩٣٥-٢٢٧ دميومبني يف الة اآلسيوية -ترمجته بقلم جودفروا[
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 حرف الفاء٧٨٠ 

ا يف املشرق، وانتخب عضوا يف اجلمعية ا مفوًضخترج على رينه باسه، وعني وزيًر
 .سيوية، و باشر نشر مكتبة اجلغرافيني العرباآل

قصص الرحالت ونصوص جغرافية عربية و فارسية وتركية متعلقة بالشرق : آثاره
، )١٤-١٩٣باريس ( األقصى من القرن الثامن إىل القرن الثامن عشر، يف جزأين،

ا ومؤلفات ابن ماجد امللقب بأسد البحر حققها وترمجها إىل الفرنسية، و علق عليه
 :سة لفهم املصطلحات الفنيةيوأضاف إليها، فأصبحت جمموعة نف

 الفوائد يف معرفة علم البحر و القواعد البن ماجد املالح البصري، منقوالً )١(
 ٣٩٨بالتصوير الشمسي عن املخطوطات النادرة يف مكتبة باريس الوطنية، يف 

 .صفحة عربية
 . عربيةصفحة ٣٦٢فوائد املالحة لسليمان املهري يف  )٢(
ترمجة األقسام اجلغرافية من املخطوطات املذكورة مع شرحها وتفسري  )٣(

 . صفحة٢٥٥املصطلحات العربية يف فن املالحة، 
وحتفة ) ٣٨-١٩٢١باريس (تراجم بعض األدالء القدماء من الربتغاليني  )٤(

ئد والفوا )باريس(األلباب أليب حامد األندلسي الغرناطي بترمجة جزئية وتعليقات 
 متًناالبحرية واألدالء العرب والربتغاليون يف القرنني اخلامس عشر والسادس عشر 

  ، ومصنف بعنوان املدخل إىل علم الفلك عند العرب)١٩٣٢باريس (وترمجة 
 عن خمطوط عريب ملجاشي يف أسطورة رامينيا نقالً: وله يف الة اآلسيوية). ١٩٢٨(

 ا ا وحديثًعريب والسواحلي يف ملجاشي قدًميوالعنصر ال ،)١٩٠٢(املكتبة الوطنية 
 ، وجزر مدغشقر )١٩٠٥(، وفصل عن علم الفلك العريب امللجاشي )١٩٠٣(

، )١٩٢٧-١٩١١،١٩٢٥(، ونبذة عن ألف ليلة وليلة )١٩٠٧( واجلغرافيون العرب
، واملوازين )١٩١٨(، ومالقة واملاليو )١٩١٧(وأقدم إشارة إىل جزر سومطرة 

، واجلغرافيا )١٩٢٠( ١٧  إىل القرن١٦ود يف حبار اجلنوب من القرن واملكاييل والنق
والعنصر الفارسي يف نصوص املالحة العربية يف القرنني اخلامس ) ١٩٢٣(الشرقية 

 -، وكتاب يف زراعة الذهب)١٩٢٣(عشر و السادس عشر، واملؤسسات اإلسالمية 
 ).١٩٢٤(ا والزراعة يف مصر قدًمي

wومشاهد من احلياة اخلاصة يف املدافن املصرية، ونينوي ، )١٩٢٥(وحتفة األلباب 
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 ٧٨١ حرف الفاء

وبابل، وعجائب آسيا، وتاريخ النصرانية يف مصر واحلبشة، وغزنة يف سوريا، 
لفونسو، وتقاليد اإلسالم وأئمة أوإيزيس وأوزوريس، واألعداد العربية يف جهاز 

الم ، وكتاب تاريخ اإلس)١٩٢٦(ة األرض رصنعاء، وكتاب الوزراء، وكتاب صو
والسحر يف مصر من اإلمرباطورية القدمية إىل العصر القبطي، ومصر اإلسالمية، 

، و احلج إىل مكة، ورسالة وملحق باملعاجم العربية، ومدخل إىل األدب العريب
التوحيد، وإخوان العيساوية يف املغرب، و الفن الشعيب يف املغرب، وملحق بفهرس 

، وتاريخ الشعوب ١٩٢٧-١٩٢٦-١٩٠١الكتب العربية يف املتحف الربيطاين 
 .اإلسالمية

والشرق واخللفاء و مكتبة مؤرخي وجغرافيي العرب، ودراويش الشرق، وعلى 
، )١٩٢٨( بن عيسى، وكمال ريس، والعادات الفلسطينية، استيالء العرب على أرمنياا

 واخلالفة وجامعة الشعوب -وديوان عروة بن الورد -والنشاط الفرنسي يف التعليم
، وعلم احليوان )١٩٢٩(شرقية، واحلياة النسائية يف مزاب، والوقف يف مزاب ال

 وسعيد بن سلطان والعرب يف شرق أفريقيا، وكتاب عجائب األقاليم -للقزويين 
، )١٩٣٠(السبعة، ومدخل إىل علم الفلك البحري عند العرب، ومساجد القاهرة 

 وجبيل ومصر  ١١ القرن والرببر من الغزوات الكربى إىل االحتالل التركي يف
أصله وتطوره : ، والوقواق هل هي اليابان ؟ واإلرث يف التشريع اإلسالمي)١٩٣١(

 ).١٩٣٥(و التقاليد اإلسالمية )١٩٣٢(والقرآن 
 .)اجلمعية اللغوية بباريس(العربية يف لغة املاليو : ويف غري الة اآلسيوية

 Frahn Ch.M). ١٨٥١ - ١٧٨٢. (م.فران، ش
رستك من أعمال أملانيا، وخترج يف جامعتها واجته اجتاهاً جديداً يف ولد يف 

عصره، وهو احلضارة والثقافة والتاريخ بدرس اآلثار والعاديات والنقود، فكان من 
أطول املستشرقني جلداً على البحث وإخالصاً فيه ووفرة نتائج منه، وقد قام 

 بدعوة من - احلياة  حيث ودع نور-برحالت طويلة كانت آخرها إىل روسيا 
، ودراسة أنواع النقود )١٧ - ١٨٠٧(القيصر لتدريس العربية يف جامعة قازان 

انتقل إىل بطرسربج حيث انتخب  ١٨١٨ويف سنة . اإلسالمية يف اموعات احمللية
wعضواً يف جممع العلوم الروسي، وكلف اإلشراف على املتحف اآلسيوي الذي أسس 
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 حرف الفاء٧٨٢ 

 .م العريب برعايته، ونال منه عناية خاصةيف تلك السنة، فأنشئ القس
عدة : وافرة تربو على املائتني بني حتقيق وترمجة وتصنيف ودراسة، منها: آثاره

صفة بعض الدراهم، وقد حلل فيه النقود العربية : مؤلفات عن النقود أشهرها كتابه
، )١٨٠٨ انقز (يوالدوافع السياسية إىل سكها، ونقل كتاباا الكوفية إىل اخلط النسخ

، وله فهرس )١٨١٤قابزان  (ىونشر المية العجم للطغوائي والمية العرب للشنفر
، وكان أول من نشر )غري مطبوع(موعة خمطوطات شرقية يف املتحف اآلسيوي 

معلومات عن الروس والسالفيني والبلغار القاطنني ضفاف الفولغا، وعن الشعوب 
 متًنان يف معجم البلدان لياقوت، فنشرها  له، وذلك من رسالة ابن فضالةااور

ة مضيفاً إليها ما عثر عليه يف كتب العرب عن قبائل روسيا القدمية يوترمجة التين
، ومقالة ابن الوردي عن كتابه خريدة العجائب، حتفة الدهر يف )١٨٢٣بطرسربج (

 ه بعد وفاته فونز أجن- الدمشقي -عجائب الرب والبحر لشمس الدين األنصاري 
 .)١٩٢٣ والطبعة الثالثة بليبزيج - ١٨٦٥بطرسربج الطبعة الثانية (ميهرن 

 Fr. Codera Y ).١٩١٧ - ١٨٣٦ (.فرانشيسكو كوديرا إي ثايدين
Zaidin 

ولد يف خونز من أعمال أراغون، وتعلم الالتينية واليونانية والعربية مث العربية، وقد 
ضلع من العربية، واقتىن خمطوطات ورحل إىل مشايل أفريقيا حيث ت. جاوز األربعني

.  وجمموعة من النقود العربية واإلسبانية،شرقية وافرة مازالت يف جممع التاريخ مبدريد
وملا رجع خلف دي جانيجوس على كرسي العربية يف جامعة مدريد، ووقف نشاطه 

عربية على الدراسات التارخيية وتقييم الثقافة اإلسالمية يف إسبانيا، فأنشأ املكتبة ال
اإلسبانية، وكان جيمع تالميذه يف بيته ملعاونته، ويدفع هلم أجورهم من مرتبه 
املتواضع، حىت نشر عشرة أجزاء من خمطوطات مكتبة األسكوريال العربية تعد 
مراجع، ووضع آالف البطاقات التارخيية واجلغرافية، فانطلقت بفضله مدرسة 

سرقسطة (لة تكرمي نشرت حبوثها املستشرقني األسبان احلديثة، وأقيمت له حف
، واجلمعية اآلسيوية الباريسية، )١٩١٠(، وانتخب عضواً يف جممع التاريخ )١٩٠٤

 . بالشيخ فرنشسكة قدارة زيدينيسمىو
w ].١٩١ترمجته، بقلم كاتان، يف الة التونسية، [
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 ٧٨٣ حرف الفاء

، ودور سك النقود األندلسية )١٨٥٨ليبزيج (ملحق لكشف الظنون : آثاره
مدريد  (٩ إىل ٧، ودراسات يف تاريخ إسبانيا اإلسالمية من جملد )١٨٧٤مدريد (

، وعاونه ريبريا أى طراجوا )١٨٧٩سرقسطة (وموجز يف النقود اإلسالمية ) ١٨٧٩
 سرقسطة -مدريد (يف نشر املكتبة العربية األسبانية من اجلزء الثالث يف عشرة أجزاء 

اندثارهم من إسبانيا، يف ، وله مصنف يف أفول املرابطني، و)١٨٩٥ - ١٨٨٣
جزأين، وقد رد فيه على دوزي الذي تعصب مللوك الطوائف على املرابطني، وشوه 

 .)١٨٩٩سرقسطة (صورة عصرهم، وأثبت خطأه 
 - ١٤مؤمتر املستشرقني (الكتب القدمية واحلديثة يف املغرب : ومن دراساته

:  نشرة جممع التاريخ، ويف)١٩١٠الذكرى املئوية الماري (، وفاتح سردينية )١٩٠٥
، )١٩٠٦(، وحدود الفتح األموي يف األندلس )١٩٠٥(هنضة األدب اإلسالمي 
، )١٥ - ١٤ - ١٩١٣ -١٩١١ - ١٩٠٦(اإلسبانية  والكتابات العربية يف املدن

، ودائرة املعارف العربية واملؤلفون )١٠ - ١٩٠٩(وحجر احملك يف الفتاوى 
، وخمطوط عريب أسباين )١٩١٠(اريخ العريب ، وعلم الفلك يف الت)١٩١٠(املصريون 
 ، والنقود العربية )١٩١١(، والكتب العربية اليت اقتناها امع )١٩١١(يف تونس 

 يف ٥٣٤١، واملخطوط رقم )١٩١٣(، ووثيقة عربية عن مليلة )١٣ - ١٩١٢(
، والدنانري )١٩١٣(، والنقود العربية يف أراغون )١٩١٣(مكتبة مدريد الوطنية 

، واإلرث على )١٩١٣(، وترمجة الوثائق العربية )١٩١٣(ية العربية يف إيربيا الذهب
، ودراسات )١٩١٤، ٦٤(، والتاريخ العريب األسباين )١٩١٤(املذهب املالكي 

 .)١٩١٦، ٦٨(عربية 
 .Franco de Viguera E - .فرانكو دى فيجويرا

ن الرشد يف شرط بلوغ س: يف جملة معهد الدراسات األفريقية مبدريد: آثاره
 ).١٩٤٩، ٨(، والتنظيم القضائي يف املغرب )١٩٤٨، ٤(الشرع اإلسالمي 

 .Fraenkel S)١٩٠٩ - ١٨٥٥. (فرانكيل، س
خترج باللغات الشرقية على نولدكه، وأحرز الدكتوراه من جامعة ستراسبورج 

 أستاذاً ألصل اللغات يف يبرسالة يف موضوع الكلمات األجنبية يف القرآن، مث مس
w . بالكتابة السبئية واآلشورية والسامية وآثارهاينمعة برسالو، وعجا
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 حرف الفاء٧٨٤ 

ليدن (، واإلسالم وحممد )١٨٧٨ليدن ( الكلمات األجنبية يف القرآن: آثاره
: وفضله األكرب يف كتابه). ١٨٨٤برلني (وما وراء الطبيعة البن رشد ) ١٨٨٠

ومن مباحثه يف ). ١٨٨٦ليدن (الكلمات الدخيلة من اآلرامية على العربية القدمية 
واألمثال ) ٧١٤ -٤٦(خمطوط كتاب الفهرست البن الندمي : الة الشرقية األملانية

، وكتاب التربيع والتدوير للجاحظ )٢٩٧، ٤(، وأوس بن حجر )٨٦، ٤٧(املنقولة 
حول الكتابات واآلثار الشرقية : ويف غريها). ١٩٠٦(، واملعجم العريب )١٩٠٣(
، )٦ - ١٩٠٥الة اآلشورية (، وشعر األعشى )١٩٠١رنسية الة اآلسيوية الف(

 ).١٩٠٦الدراسات الشرقية لنولدكه (والقانون اإلسالمي 
 Frye Richard N). ١٩٢٠املولود عام  (.فراي، رتشارد

، وخترج يف ١٠/٢/١٩٢٠ولد يف برمنجهام أالباما من والدين سويديني، بتاريخ 
  ١٩٣٨، وجامعة برنستون صيف )١٩٣٩(جامعة إليانوس ببكالوريوس آداب 

، والدكتوراه بالفلسفة )١٩٤١-١٩٣٩(من جامعة هارفارد  ، وباملاجستري)١٩٤١(
، وعمل )١٩٤٧ - ١٩٤٦( مدرسة الدراسات الشرقية -، وجامعة لندن )١٩٤٦(

، ومجعية الزمالة يف )١٩٤٦(، وزمالة روكفلر )١٩٤٥(يف قسم البحث والتحليل 
، ومساعد أستاذ العصر )٥٢ - ١٩٥١(وزمالة كاجنهام ، )٤٨ - ١٩٤٦(هارفارد 

للدراسات ) ٥٨ - ١٩٥٤(مث أستاذاً فيها  ،)٥٤ -١٩٤٨(الوسيط يف هارفارد 
ومديًرا للمعهد اآلسيوي يف جامعة لوي ) ١٩٥٨(الشرقية، وأستاذاً لإليرانيات فيها 

 ١٩٥٨(انيا ، وأستاذاً زائراً جلامعة فرانكفورت بأمل)٧٤ -١٩٥٩( إيران -بشرياز 
، وقد انتخب يف جملس األمناء )٦٩ -١٩٥٨(، مث جلامعة هامبورج بأملانيا )٥٩ -

 ، ومستشاراً يف مكتبة لوي بطهران )١٩٧٤(للمعهد اآلسيوي يف جامعة لوى 
)١٩٧٦.( 

وكان يلقى حماضراته أحيانا باللغات اإليرانية والروسية واألملانية، وحيناً بالفرنسية 
وقام برحالت عديدة إىل إيران وأفغانستان . والتركية والعربية والسويديةواإليطالية 
أما . مصر والسعودية واليابان واهلند: إىلوالسوفييت وباكستان وأقل منها  وتركيا

 .اإلقامة ففي أملانيا وإجنلترا والسويد
) كلكتا(واهلند إيران ) فيسبادن(وهو معاون يف نشر صحيفة آسيا الوسطى  w
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 ٧٨٥ حرف الفاء

 .سل ملعهد اآلثار األملاين وغريهوعضو مرا
جامعة ( رسالة البكالوريوس يف الفلسفة -الصوفية حىت عهد الغزايل: آثاره
، واإليرانيات يف أواسط آسيا يف األزمان القدمية رسالة البكالوريوس )١٩٣٩إليانوس 

صحيفة اجلمعية األمريكية الشرقية (، والصفد )١٩٣٩جامعة إليانوس (يف التاريخ 
، )١٩٤٣، ٦٣(، واألتراك يف الشرق األوسط قبل السالجقة )١٩٤٣، ٦٣

، والسامانيون، أسرة )١٩٤٥، ٦٥(ودراسات شرقية يف تركيا يف أثناء احلرب 
، )١٩٤٥، ٣٥(، واألتراك يف خراسان )١٩٤٤، ٣٤العامل اإلسالمي (معروفة قليالً 

، )١٩٤٦، ١٢ -١١الغزو اإلسالمي (ومذكرات عن تاريخ اآلثار يف أفغانستان 
، ومذكرات عن )١٩٤٦، ٢٩صحيفة الفنون اجلميلة (والتقاليد الثقافية يف أفغانستان 

، )١٩٤٦، ٣٦العامل اإلسالمي (الدراسات اإلسالمية يف روسيا وتركيا إبان احلرب 
 ) ١٩٤٧، ٦٧صحيفة اجلمعية األمريكية الشرقية (والشرقيات يف أملانيا وإسكنديناوة 

، )١٩٤٨، ١٨بيزانسيون (سالم اجلديدة عند الروس ومالحظات على أصول اإل
، ومالحظات أخرى )١٩٤٧، ٣٧العامل اإلسالمي (وأبو مسلم يف الثورة العباسية 

، )١٩٤٨، ٦٨صحيفة اجلمعية األمريكية الشرقية (على الشرقيات يف أملانيا 
، وتقرير عن رحلة )١٩٤٨(والفيكنج يف اخلارج والداخل، مترمجة من ابن فضالن 

صحيفة دراسات الشرق (وجغرافيا عربية جديدة ) ١٩٤٩أوريانس، (إىل إيران 
جملة (، والكتابات اإليرانية يف العصر الوسيط يف سر مشهد )١٩٤٩، ٨األدىن 

اآلثار،  (١٩٤٨، ورحلة البحث عن الكتابات يف إيران عام )١٩٤٩، ٥٢الالهوت 
صول اإلسالمية ، وعن األ)١٩٤٩(، ومذكرات عن رسالة ابن فضالن )١٩٤٩

 ٢١٤، والشرق األدىن والقوى العظمى، يف )١٩٥٥ العامل اإلسالمي(للسالفيني 
 صحيفة اجلمعية األمريكية -، وجاموك سودجيان بريل )١٩٥١هارفارد (صفحة 
، )١٩٥٢(، والواليات املتحدة وتركيا وإيران مبعاونة غريه )١٩٥١، ٧١الشرقية 

 .)١٩٥٢ران طه(ومذكرات عن تاريخ الشرق األوسط 
، )١٩٥٢ولوي وجورجيا القدمية، اآلثار الشرقية لذكرى إرنست هرسفيلد 

، ومذكرات عن )١٩٥٢، ٥ ، إيران-اهلند (والفتنة العباسية ونظرية الثورة احلديثة 
، )١٩٥٣، ٧٢صحيفة اجلمعية األمريكية الشرقية (سلسلة، املطبوعات يف إيران  w
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 حرف الفاء٧٨٦ 

، وسفر البيابناك، )١٩٥٣برولو استنابول منوعات كو(وتاريخ مدن آسيا الوسطى 
، ومذكرات عن اللغة العامية )١٩٥٢(وصف رحلة يف صحراء سيستان وبلوخستان 

 سيستان وبلوخستان - بيابناك -، وحول رحلة بيابناك )١٩٥٣(جلوري وباللوشي 
 ، والطبعة الثانية من كتاب تاريخ األسرة األرشريية )١٩٥٢، ٦ إيران -اهلند (
املؤمتر ( واسم اإلندراز لكايوس بن إسكندر ابن قابوس ابن قومساجري ،)١٩٥٤(

، )١٩٥٤، ٧اآلثار (، والبحث عن الكتابات يف أفغانستان )١٩٥٤الشرقي فيسبادن 
، وتواريخ مدن اسيا الوسطى )١٩٥٤ (ي، وإيران وزاهد)١٩٥٤ (يوالوعاء الفض

) شرق(حلادي عشر يف ، وحول هنضة القرنني العاشر وا)١٩٥٥استنابول (وخراسان 
إيران ) شرق(، وكتابات عربية يف )١٩٥٥صحيفة آسيا الوسطى(إيران 

مجعية (، ومذكرات إضافية عن أوائل صنع النقود يف ترانسوكيانا )١٩٥٥أوبساال(
 )١٩٥٦، ٤٦العامل اإلسالمي (، واإلسالم يف إيران )٤متحف النقود األمريكية رقم 

 -الثقافة اإلسالمية (، ونظام الدراويش )١٩٥٦ (١١والنهضة الفارسية يف القرن 
إيران والوحدة ( صفحة ٢١٥، واإلسالم والغرب، يف )١٩٥٦فرانكلني القاهرة 

أردكان، وأردالن، : ، ويف دائرة املعارف اإلسالمية عن)١٩٥٧اإلسالمية 
، )١٩٥٧(، مث العلوم والشعر يف إيران )١٩٥٧(باد  أوأرديستان، وأردبيل، وأسد

، ومذكرات إضافية عن )١٩٥٧صحيفة اجلمعية األمريكية الشرقية (نامة وأندر ز
 .)١٩٥٧متحف مجعية النميمات األمريكية (النقود 

ويف متحف اهلرميتاج . أفغانستان واآلثار يف روسيا: وىف دائرة املعارف األمريكية
ستراباد وباختيجان، وأوي وبلخ، ا: ، ويف دائرة املعارف اإلسالمية)١٩٥٨(

، مث مالحظات على كتابات بيكويل ومشهد )١٩٥٨(ردان أران، وأراضجان، وواأل
: ، ويف دائرة املعارف اإلسالمية)١٩٥٧، ٢٠صحيفة هارفارد للدراسات اآلسيوية (

لوي، وكارل : ، ويف دائرة املعارف الربيطانية)١٩٥٩(لوي، وكارل جلدنر 
العامل (، والفرس )١٩٦٠(، مث أسطورة الساسانيني باألملانية )١٩٥٩(جلدنر 
لغة األوسيت، وباشتو، ويف : ، ويف دائرة املعارف الرببطانية)١٩٦٠، ٣٥اإلسالمي

 .)١٩٦٠صحيفة آسيا الوسطى (فارس واحات أواسط إيران : دائرة املعارف األمريكية
w، وجورج دوميزيل )١٩٦١صحيفة آسيا الوسطى (وحول تاريخ البالوشي 
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 ٧٨٧ حرف الفاء

، وتطور التاريخ )١٩٦١(خبارى : املعارف اإلسالمية، ويف دائرة )١٩٦٠(والترمجة 
مؤرخو الشرق األوسط لناشريه برنارد لويس، (السوفيييت عن الشرق اإلسالمي 

دار، داري، وداري أهانني، : ، ويف دائرة املعارف اإلسالمية)١٩٦٢وهولت، لندن 
فارس : ، ويف دائرة املعارف األمريكية)١٩٦٢(وديروت، وديا ستانيدس، ودهلوان 

باكوروس، وفرانس، وبارثيا، : ، ويف دائرة املعارف الربيطانية)١٩٦٢(زربيجان آو
 وفولونس، وفاردا نس، وترييداتس، وأفستان، وبللوشي، وفارسي، ولغات إيرانية 

) ١٩٦٢لندن (، واإلرث الفارسي )١٩٦٢ميونيخ (، وفارسي واإلسالم )١٩٦٢(
، وألقاب إيرانية سابقة )١٩٦٣، ١٦ إيران -اهلند (ومشكلة فارس اجلديدة 

، ٣٦العامل اإلسالمي (ترمجة بوجدانوف : ، وله يف االت)١٩٦٢، ١٥أوريانس (
. أ، والدكتور )١٩٤٣ليبزيج (، وإيزيلتان )١٩٤٣ييل (، وفرنادسكي )١٩٤٦

، وتقرير عن الدراسات )١٩٤٧(صحيفة اجلمعية األمريكية الشرقية (كريسنتني 
زرادشت : ، وكوربني)١٩٤٦القاهرة (، وجبرام )١٩٤٧(الشرقية يف بريطانيا 

التقارب : وسبنسر ترميينجام) ١٩٤٨جملة هارفارد الالهوتية، (هروردي سوال
، وفيليب حيت وتاريخ العرب )١٩٤٨أوكسفورد (املسيحي اإلسالمي يف السودان 

 ).١٩٤٩أوكسفورد (جب واحملمدية . ر. أ. ، و هـ)١٩٤٩، ٢٤سبيكولوم (
 .Freytag، G.W) ١٨٦١ - ١٧٨٨ (فرايتاج، ج

ولد يف لونربج، وتلقى مبادئ العربية يف أملانيا، ورحل يف سبيلها إىل باريس 
وملا اشتهر ا عينته : وأخذها أخذه التركية والفارسية على دي ساسي وتضلع منها

، فوقف نشاطه عليها، إذ كان يشتغل فيها )١٨١٩٩(جامعة بون أستاذاً للعربية فيها 
 . عشرة ساعة كل يوم، حىت وافاه أجلهىإحد

، وقسماً من )١٨١٤جوتنجني ( وترمجة وشرحاً متًنانشر مرثية تأبط شراً : آثاره
باريس ( وترمجة التينية حبواش وفهارس متًنازبدة احللب يف تاريخ حلب البن العدمي 

، وقد نشر باربييه دي مينار منتخبات من هذا الكتاب بترمجة ١٨٢٠، وبون ١٨١٩
، ١٨٢٢ بون(وقصيدة الربدة لكعب بن زهري ) جمموعة مؤرخي الصليبية(فرنسية يف 

 ، ومعلقة طرفة )١٨٢٧(، ومعلقـة احلارث بن حلزة )١٨٣٣وبترمجة التينية هاله 
w، وديوان احلماسة أليب متام بشرح )١٨٣٠(، ودراسة يف العروض العربية )١٨٢٩(
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 حرف الفاء٧٨٨ 

، وصنف املعجم )٤٧ - ١٨٢٨بون (التربيزي، مع حواش وفهارس يف جزأين 
 وعنه أخذ كازميريسكي يف -العريب الالتيين يف أربعة أجزاء، قضى فيه سبع سنوات

، ونشر العصر اجلاهلي من تاريخ أيب )٣٧ - ١٨٣٠هالة (معجمه العريب الفرنسي 
 - ١٨٣٢بون (، وفاكهة اخللفاء ومفاكهة الظرفاء البن عربشاه )١٨٣١(الفداء 
لشام لإلدريسي، وصنف منتخبات عربية يف النحو ، ووصف فلسطني وا)٥٢

، ونشر أمثال لقمان وأمثال العرب وجممع األمثال للميداين، )١٨٣٤بون (والتاريخ 
 - ١٨٣٨بون (وهي ستة آالف مثل حتت كل مثل ترمجته بالالتينية، يف ثالثة أجزاء 

بفهارس معجم البلدان لياقوت، يف ستة أجزاء كبرية : ، ومبعاونة فيستنفلد)٤٣
أسرار التأويل وأنوار الترتيل للبيضاوي : ، ومبجهوده)٧٣ - ١٨٦٦ليبزيج (وتذييل 

، ١٨٥٦ الد العاشر، -الة الشرقية األملانية (، وتاريخ احلمدانيني )١٨٤٥ليبزيج (
 ).١٨٥٧والد احلادي عشر 

 ].١٤٧، ١فهرس مكتبة مجعية املستشرقني األملان، [
 .Ferddinand S -فرديناند، س

 ).١٨٥٣برسالو (نشر أحوال العناية البن الوردي : آثاره
 .Wahrmund، A)١٩١٣ - ١٨٢٧. (فرموند، ا

دارساً على فيستنفلد ) ٤٨ - ١٨٤٥(ولد يف فيسبادن، والتحق جبامعة جوتنجني 
لغات الشرقية، فأحسن ثالثني لغة، مث قصد فيينا الشتهارها باللغات لعلم الدين وا
فه فيها البؤس وعاش مرتزقاً بالدروس اخلصوصية إىل أن وظف يف دار الشرقية، فحال

، ويف تلك األثناء أجنز تأليفاً له بعث به إىل )٦٠ - ١٨٥٣(الكتب اإلمرباطورية 
، فترك دار الكتب إىل شتوجتارت )١٨٥٧(جامعة جوتنجني نال عليه الدكتوراه 

 ية والتركية جبامعة فيينا حيث نشر بعض مصنفاته مث إىل أستاذية العربية والفارس
، مث عني مديًرا مؤقتاً ملدرسة اللغات الشرقية زميالً ألنطون أفندي املصري )١٨٧١(
، وقد كف بصره يف آخر أيامه لكثرة أعماله، )١٨٨٨(، ومديًرا هنائياً )١٨٨٥(

، وكان معلماً للخديوي عباس الثاين، وشاه )١٩٠٠(فطلب إحالته على التقاعد 
نر، وجوزيف جريا، وفيلسوفاً أكرمته اجلمعية الفلسفية، وقد منح أومسة إيران، وبيت

w .من سالطني الشرق
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 ٧٨٩ حرف الفاء

، والدليل إىل تعلم )١٨٥٩شتوجتارت (علم حترير التواريخ عند اليونان : آثاره
، )١٨٧٩جييسن (، والدليل إىل تعلم اللغة التترية )١٨٦٨جييسن (اللغة العربية 

، ودين بابل )١٨٨٠( وكتاب احلكايات العربية ،)١٨٨٠(وقواعد اللغة العربية 
، ومعجم عريب أملاين يف جملدين )١٨٨٢ليبزيج (ودين اليهود ودين النصارى 

 ).١٨٨٧جييسن (
 Fernandez Y)١٨٣٣املولود (فرناندث إي جونثاليث، فرانشيسكو 

Gonzales F. 
، )١٨٦٢ناطة غر(ترجم إىل اإلسبانية البيان املغرب البن عذاري املراكشي : آثاره

، )١٨٨٠مدريد (النظم القانونية ليهود إسبانيا يف العصر الوسيط : وصنف كتاباً بعنوان
ونشر قصة زياد الكناين ملؤلف أندلسي جمهول اعتماداً على خمطوط يف مكتبة 

، )١٩٠٣ترمجة باور (، وصنف كتاباً يف فروع الفلسفة )١٨٨٢(األسكوريال 
مدريد (تماعي والسياسي يف أرض النصارى بقشتالة وكتاباً يف موقف املسلمني االج

١٨٨٦(. 
 Fernando de Agreda Burillo. -.فرناندو دي أجريدا بوريو
من ) ١٩٦٧(، وحصل على الليسانس ١٧/١١/١٩٤٥ولد يف مدريد بتاريخ 

األقصوصة املعاصرة من : عن رسالة عنواهنا) ١٩٦٩(مدريد، مث على املاجستري 
 .املغرب

للغة واألدب العريب جبامعة كومبلوتنس مبدريد، ومدرساً للغة وعمل مدرساً 
، ويعمل اآلن موظفاً فنياً يف املعهد )املغرب(اإلسبانية باملركز الثقايف اإلسباين يف فاس 

 .ة مبدريدفاإلسباين العريب للثقا
مدريد ) (املعهد اإلسباين العريب للثقافة(حبث عن األدب املغريب املعاصر : آثاره
، والعديد من )١٩٧٣(، وسلسلة من التراجم لألدب العراقي املعاصر )١٩٧٥

مبدريد، ويف كراسات املكتبة اإلسبانية بتطوان " املنارة"املقاالت النقدية يف جملة 
، )١٩٧١مدريد (اجلبار السحيمي  ، واملمكن واملستحيل أقاصيص لعبد)املغرب(

 - ليدن -الشرقيات اإلسبانية (وحممد إبراهيم بوعلو والقصة املعاصرة يف املغرب 
١٩٧٤.( w
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 حرف الفاء٧٩٠ 

 Fernando Frade Merino.-.فرناندو فرادى مريينو
) دبلوم( وخترج يف املدرسة العسكرية بشهادة ٧/٥/١٩١٧ولد يف فيتوريا بتاريخ 

أركان حرب، وعني عقيداً يف سالح املدفعية ومدرساً يف مدرسة أركان حرب، 
يجية واجلغرافيني السياسية والعسكرية، ويف واملدرسة العسكرية العليا يف االسترات

 .إدارة احلماية القدمية على املغرب حيث درس الدين اإلسالمي والقومية العربية
ومنذ أن أحيل إىل التقاعد من اجليش انصرف إىل تصنيف الكتب والدراسات عن 

 .العامل العريب واإلسالمي، وهو عضو يف جملس حترير جملة السياسة الدولية
، والدين اإلسالمي )١٩٥٢تطوان (شيع اإلصالح وحركاته يف اإلسالم : رهآثا

مجعية املصنفات اإلسبانية، (خلطة إسبانية يف الشرق األوسط ا، و)١٩٥٥تطوان (
 والعقيدة الفيصلية -٢ قمة أسرة جماهدة - ١: ، وفيصل آل سعود)١٩٧٠مدريد 

 ).١٩٧٧مدريد (
خذ باأللباب، وأزمة الشرق األوسط العربية السعودية مملكة تأ: أيضاًوله 
 .املستمرة

، وثالث سنوات ونصف )١٩٥٥ - ١٩٤٥(وقد أقام عشر سنوات يف املغرب 
 ).١٩٧٢ - ١٩٦٩(السنة يف السعودية 

  .Vernier E-.أ.فرنيه
 رسم يف املنت ٢٠٠ وا مستقالً لوًح٢٥اجلواهر والصياغة املصرية، مع : آثاره

وقد توجه جممع الكتابات واآلداب جبائزة . ١٩٠٧املعهد الفرنسي بالقاهرة (
 ). جرينو-ديالالند 

  .Vernier، P.D)١٩١٧-١٨٣٨(. األب فرنييه
  .، وتويف يف بريوت)١٨٨٥(ولد يف باسافان، وانضم إىل الرهبانية 

، وتاريخ الكنيسة األرمنية )١٨٦٩فورفيري (جدول صيغ اللغة العربية : آثاره
وقواعد اللغة العربية حبسب مصادرها األوىل، يف ، )١٨٩١باريس (الكاثوليكية 

  :جزأين
، )٩٢-١٨٩١املطبعة الكاثوليكية ( ٦٥٩ صفحة، والثاين يف ٥٨٧األول يف 

املطبعة ( صفحة ٣٦٥واالقتداء باملسيح نقله عن الفرنسية إىل العربية، يف  w
w
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 ٧٩١ حرف الفاء

. يةومن خمطوطاته بالفرنس). ١٩١٣، الثانية ١٩١١(الكاثوليكية، الطبعة األوىل 
  .قواعد اللغة العربية وتعريف قواعد اللغة الالتينية: سرية نيب السالم، وبالعربية

 FrolovaO.B -ب.فرولوفا، أو
 .، وختصصت يف دراسة تاريخ األدب العريب)١٩٥٠(خترجت يف جامعة ليننجراد 

، )١٩٥٤(مصادر تاريخ ابن األثري يف تاريخ شعوب االحتاد السوفييت : آثارها
، )١٩٥٨(ومات ابن األثري عن حكم السامانيني يف آسيا الوسطى ومصدر معل
 ).١٩٦٨(قيمة كتاب إيليا جليب اجلغرافية : ومبعاونة غريها

  .Fromage،P.P )١٧٤٠-١٦٧٥(األب فروماج 
 .ومات يف حلب) ١٦٩٣(انضم إىل الرهبانية 

يف دير مار نقل إىل العربية كتباً يف العبادة نشرها الشماس عبد اهللا زاخر : آثاره
 ).١٨٨٠( األب بيلو ه أمت-ومروج األخبار ) لبنان(يوحنا بالشوير 

 .Fresnel،F) ١٨٥٥ - ١٧٩٥(فرينل، ف 
، مث مشرفا على )١٨٣٠( يف جدة خترج يف مدرسة اللغات الشرقية، وعني قنصالً

، فلقي فيها )١٨٥١(بعثة أثرية إىل ما بني النهرين للكشف عن آثار خرائب بابل 
 .د أربع سنواتحتفه بع
 وهلجات عناية فائقة، وكتب ةً وكتابةًا وجغرافيعين بعرب اجلاهلية تارخيً: آثاره

 مرات، ومن أشهرها ٨عنهم غرر املقاالت يف الة اآلسيوية فأعيد طبعها على حدة 
، وحول )١٨٣٦(، وتاريخ اجلاهلية )١٨٣٤الة اآلسيوية (ترمجة المية العرب 
، وجغرافيا البالد العربية )١٨٣٨ - ١٨٣٧( رسائل ٦ -سالم تاريخ العرب قبل اإل

وقد فصل جول . ، واآلثار البابلية)١٨٤٥(، والكتابات احلمريية يف العراق )١٨٤٠(
، وفك رموز اليمنأوبرت أعمال هذه الرحلة ونتائجها، ووصف رحلة أرنو إىل بالد 

تخدمت احلروف ، فلما نشرت اس)١٨٤٥( نقشا ٥٦بعض النقوش السبئية وعددها 
. كما ظهرت أول جمموعة آثار أصلية من مملكة سبأ. العربية اجلنوبية للمرة األوىل

 القدمي، وترجم لفح اهللا الصايغ الوارد اليمنهذا خال دراساته الفريدة عن تاريخ 
 - ١٨٣٧(، واجلزيرة العربية )١٨٧١باريس (مارتني إىل الشرق إلذكره يف رحلة 

١٨٧١) (١٨٣٨(. w
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 حرف الفاء٧٩٢ 

 Friedlaender - ندرفرييدال
، )١٩٠٧(حسن الطالع يف اإلسالم واليهودية : يف جملة الفصول اليهودية: آثاره

 -١٩١٠(، والدراسات العربية العربية )١١ -١٩١٠(واليهود يف اجلزيرة العربية 
خروج الشيعة يف نظر ابن حزم، وترمجة أقسام يف امللل : وىف غريها) ١٣ -١٢ -١١

املصدر (، ومذاهب الشيعة )٨ -١٩٠٧ة األمريكية الشرقية صحيفة اجلمعي(النحل 
املصدر السابق (، وكتاب إمامة أمري املؤمنني بن أيب سفيان للجاحظ )١٩٠٨السابق 
الدراسات الشرقية لنولدكه، (كتابه امللل والنحل ل، وتصنيف ابن حزم )١٤٨، ٢٩
، اجلدل يف )١٠ -١٩٠٩الة اآلشورية (وعبد اهللا بن سبأ والشيعة ) ١٩٠٨، ١

، ١٣احملفوظات الدينية، (، ومباحث يف الدين )١٩١٢املصدر السابق (اإلسالم 
 .)١٩١١نصوص شرقية (، واجلغرافيا والتاريخ يف اإلسالم )١٩١٠

 Fazlu Rahman -فضلو الرمحن
، وحصل على املاجستري من ٢١/٩/١٩١٩ولد يف الباكستان الغربية، بتاريخ 

والدكتوراه يف ) ١٩٤٢( املرتبة األوىل يف اللغة العربية جامعة البنجاب بالهور مع
ومن ) ١٩٤٩(الفلسفة من جامعة أكسفورد برسالة عن علم النفس عند ابن سينا 

حماضر يف الدراسات الفارسية والفلسفة اإلسالمية يف جامعة : الوظائف اليت توالها
مية جبامعة ماك وأستاذ يف معهد الدراسات اإلسال) ٥٨ -١٩٥٠( إجنلترا -درهام 
وأستاذ زائر يف املعهد املركزي لألحباث اإلسالمية ) ٦١ - ١٩٥٨( مونتريال -جيل 

وأستاذاً يف جامعة ) ١٩٦٨ - ١٩٦٢، مث عني مديًرا له ٦٢ - ١٩٦١(يف باكستان 
 .)١٩٦٩(شيكاغو 
والنبوة يف ) ١٩٥٢دار نشر جامعة أكسفورد (علم النفس عند ابن سينا : آثاره
وعلم املنهج ) ١٩٥٩دار نشر جامعة أكسفورد (وابن سينا ) ١٩٥٨ندن ل(اإلسالم 

، ١٩٦٩، ١٩٦٧لندن ونيويورك (واإلسالم ) ١٩٦٥كراتشي (اإلسالمي يف التاريخ 
 أكادميية إقبال -وخطابات الشيخ عمد سري هندي ) ١٩٦٨وترمجة إيطالية مبيالنو 

). ١٩٧٥ومية بنيويورك دار نشر اجلامعة احلك(وفلسفة موىل صدرا ) ١٩٦٨كراتشي (
 .وموضوع أحباث القرآن. اإلسالم وحتدى احلداثة: وله قيد اإلعداد

w :ومن الكتب اليت تناوهلا بالنقد
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 ٧٩٣ حرف الفاء

وجان ) ١٩٥٤العامل اإلسالمي (موين . كوربن، وم. ناصر خسرو تأليف هـ
نشرة مدرسة (علم النفس البن سينا، نقالً عن كتابه الشفاء :  طبع وترمجة-باكوس 
 املواسم واألعياد اإلسالمية : وماجد فخري) ١٩٥٨اسات الشرقية واألفريقية الدر

املكتبة (املخيلة اخلالقة يف تصوف ابن عريب : هـ كوربن: وللمؤلفني). ١٩٥٩(
: ويكنـز. م-وج) ١٩٦٠(إدراك املعرفة عند الغزايل : وفريد جرب) ١٩٦٠الشرقية 

 افت التهافت : دان بريجوان . وس) ١٩٥٦(لسوف ي العامل والف-ابن سينا 
موضوعات خاصة بالتعليم اإلسالمي يف العصور الوسطى : تريتون. س.وأ) ١٩٥٧(
بناء : اذيتوس. وت) ١٩٦٣(اإلسالم يف اهلند والباكستان : وموري تيتوس) ١٩٦٢(

واهللا واإلنسان يف ) ١٩٦٥الدراسات اإلسالمية (على الشروط األخالقية يف القرآن 
 ).١٩٦٧(أصدقاء ال سادة : حممد أيوب خانو) ١٩٦٦(القرآن 

 :ومن دراساته
صحيفة التاريخ العاملي (التطورات الدينية الداخلية لإلسالم يف القرن العشرين 

الدراسات اخلاصة ( وعقيدة ابن سينا يف اجلوهر والوجود ،)١٩٥٥-١٩٥٤
، وحداثة اإلسالم يف شبه القارة )١٩٥٠، ٤بالعصور الوسطى والنهضة، 

، والثقافة )١٩٥٨نشرة مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية، لندن (وباكستانية اهلند
العامل اإلسالمي (والفكر اإلسالمي احلديث ) ١٩٥٣ندوة برنستون (اإلسالمية 
 -وفصل يف كتاب ابن سينا ) ١٩٥٨ندوة الهور (والثقافة اإلسالمية ) ١٩٥٦

واجلدل حول األمور ) ١٩٦٣ن فيسباد(م شريف . تاريخ الفلسفة اإلسالمية طبعة م
والفلسفة ) ١٩٦٦دار نشر جامعة برنستون (اخلاصة بالقواعد اإلسالمية لألسرة 

 -دائرة معارف الفلسفة، الناشر الرئيسي بول إدواردز، يف مثانية جملدات (اإلسالمية 
 .)١٩٦٧ نيويورك -طبعة ماكميالن 

ومقاالت ) عارف الربيطانيةدائرة امل(اإلسالم واحلج، والبخاري : وله مقاالت عن
والفرد واتمع يف اإلسالم ) دائرة املعارف اإلسالمية الطبعة الثانية(اء فلاعن الضاد و

ونشأة ويل اهللا ) ١٩٦٤املؤمتر الرباعي للفلسفة يف الشرق والغرب جبامعة هونولو (
وقد عمل كعضو استشاري خلطة مراجعة ) ١٩٥٥الة الباكستانية، كراتشي (

wواملقالة اخلاصة بسياسة القانون ) ١٩٦٨(م اإلسالمي بدائرة املعارف الربيطانية القس
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 حرف الفاء٧٩٤ 

الدراسات (ومفهوم احلد يف الشريعة اإلسالمية ) ١٩٦٨(والسكان يف الباكستان 
اخلاص بالتعدد والوحدة ) املؤمتر الثاين(واحلياة احلديثة واإلسالم ) ١٩٦٥اإلسالمية 

واإلسالم ) ١٩٦٧الدراسات اإلسالمية (ن يف القرآن العاملية، واهللا واإلنسان والكو
 .واتمع يف الباكستان، واإلسالم والدولة يف الباكستان

الثالثة مقاالت األخرية تكون جزءاً من كتاب مل ينشر بعد وعنوانه : ملحوظة
الصحيفة اإليطالية للفلسفة، سلسلة (الباكستان كدولة إسالمية، مث عقالنية الفارايب 

والربا ). الد األول(وابن سينا واألرثوذكسية لولف سكريفت ). ١٩٥٣، ٧، ٣
جملة إقبال، كراتشي (وفكرة إقبال للتقدم ) ١٩٦٤الدراسات اإلسالمية (والربح 
والنهضة واإلصالح ) ١٩٦٣الدراسات اإلسالمية (وفكرة إقبال للمسلمني ) ١٩٦٣

واإلسالم ) ١٩٧٠(المية والعصرية اإلس) تاريخ اإلسالم بكمربيدج(يف اإلسالم 
دائرة (، واإلسالم )١٩٧٠الدراسات اإلسالمية (واملشكلة الدستورية للباكستان 

والقانون وعلم أصول الدين يف اإلسالم ) ١٩٧٤ طبعة جديدة -املعارف الربيطانية 
 .)١٩٧١القانون والالهوت، املؤمتر الثاين بلوس أجنلوس (

واإلسالم ) ١٩٧١م والعصر احلديث بنيودهلي اإلسال(والتجربة املثالية للباكستان 
 طبعة -وىف ظل املشاكل اجلارية لباكستان ) ١٩٧٣(والدستور اجلديد للباكستان 

الندوة الفلسفية (، ونظرية املعرفة ملوىل صدرا )١٩٧٤( كورسون - ج -هنري 
 يف مقاالت -وخلود العامل واألجرام السماوية يف فلسفة ابن سينا ) ١٩٧٤واشنطن 

) ١٩٧٥ دار النشر جلامعة نيويورك احلكومية(ول الفلسفة اإلسالمية والعلم ح
وبعض القضايا ) ١٩٧٤االقتصاد الباكستاين (واإلسالم ومشكلة العدالة االقتصادية 

 ليدن -أبريل( مقاالت عن احلضارة اإلسالمية -اإلسالمية يف عصر أيوب خان 
 .)١٩٧٦ دراسات إسالمية(ة وما قبل تأسيس اجلماعة اإلسالمية يف مك) ١٩٧٦

  .Feghali، P. M )١٩٥٢ - ١٨٧٧ (.الفغايل، األب ميخائيل
تعلم يف لبنان العربية والسريانية والفرنسية والعربية والالتينية، مث التحق جبامعة 

وعني ) ١٩٠٨(فتعلم اليونانية والفلسفة وأصول الدين وسيم كاهناً ) ١٩٠٢(بوردو 
وأستاذاً يف ) ١٩١٩ ـ ١٩٠٩( اآلداب جبامعة بوردو مديًرا للمحاضرات يف معهد

wوكان يف تلك األثناء . ويف مدرسة اللغات الشرقية احلية بباريس) ١٩٢٩(السوربون 
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 ٧٩٥ حرف الفاء

قد حصل على إجازة األستاذية يف األدب الفرنسي، وشهادة معهد العلوم العالية 
 .)١٩٣٧(والدكتوراه بدرجة مشرف جداً، وأسس البيت اللبناين يف باريس 

. سوريا، ولبنان، واملغرب: وقد أوفدته احلكومة الفرنسية يف مهمات علمية إىل
ومثل جامعة بوردو يف مؤمتر املستشرقني واللغويني، واحلكومتني الفرنسية واللبنانية 

وانتخب عضواً يف اجلمعية اللغوية بباريس، ) ١٩٤٥(يف مؤمتر املستشرقني بروان 
اجلمعية اجلغرافية يف بوردو، وامع اللغوي للدراسات واجلمعية اآلسيوية الفرنسية، و
: وقد نال أربع جوائز أدبية من اجلوائز الكربى هي. السامية، وامع الفرنسي

، ومنح ١٩٢٦ووزارة املعارف ) ١٩٢٧، ١٩١٩مرتني (وفولنه  ،دياللند جارينو
 .أومسة امع العلمي، واملعارف العامة، وجوقة الشرف

 وحنو اللغة العامية ) ١٩١٨باريس (صرف اللغة العربية العامية : سيةآثاره بالفرن
والتذكري والتأنيث يف ) ١٩١٨(وأثر اللغة السريانية يف اللهجات العربية ) ١٩٢٧(

، والفرع األصويل للغات السامية والكلمات السريانية )١٩٣٣(اللغات السامية 
 ٢٢ - ٢١جلمعية اللغوية بباريس مذكرات ا(الدخلية على اللهجات العربية يف لبنان 

) ١٩٢٥، ١منوعات رينه باسه جـ(ونبذ عن البيت اللبناين ) ١٩٢٢ - ١٩٢٠ -
مذكرات اجلمعية (هلجة كفر عبيده : وقد عين باألدب الشعيب فألف فيه مبعاونة كويت

نصوص عربية من : فغايل. ومبعاونة نسيبه) ١٩١١ - ١٩١٠، ١٦اللغوية بباريس 
: وله) ١٩٢٧، ٢١٠الة األسيوية (نسخاً وترمجة وتعليقاً )  لبنانيف(وادي شحرور 

) ١٩٣٥( واحلياة الشعبية يف لبنان وسوريا) ١٩٢٨(األب لويس شيخو حياته وآثاره 
ومعجم مفردات ) ١٩٣٨( واجلوهر ١٩٣٨واألمثال اللبنانية السورية يف جزأين 

 .)عريب ـ فرنسي(اللغة العامية 
 .Vladimirtsov, B.J) ١٩٣١ - ١٨٨٤ (.فالدميري تسوف

 .من كبار املتخصصني يف الدراسات املغولية
، مث ترمجه مريسكي إىل اإلجنليزية، لندن ١٩٢٢ليننجراد (جنكيزخان : آثاره
حوليات املعهد (، وحبث يف الكلمات العربية الدخيلة على اللغة املغولية )١٩٣٠
 ).١٩٢٤، واملعجم املغويل املشترك )١٩٣٠، ٥الشرقي
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 حرف الفاء٧٩٦ 

 .Fleschhammer M -.فالخيامري، م
 .من أساتذة جامعة هاله

نشر كتاب مشاهري علماء األمصار حملمد بن حسبان البسيت، وفيه ترمجة : آثاره
  حمدث من الصحابة إىل التابعني فأتباع التابعني حمققاً على املخطوط الوحيد١٦٠٢

سات الشرقية يف جامعة ، والدرا)١٩٥٩املكتبة اإلسالمية (يف مكتبة جامعة ليبزيج 
الة الشرقية األملانية (، والعباسيون )١٩٥٨، ٧جامعة هاله  (١٩٣٧ - ١٩٦٤هاله 
 ).١٩٦٨الدراسات الشرقية يف ذكرى بروكلمان (، وكتاب األغاين )١٩٦٢، ١١٢

 .Fleischer H.L )١٨٨٨ - ١٨٠١. (ل. فاليشر، هـ
ومما درسه فيها . يبزيجولد يف شاندوا، وتعلم يف بوتزن، وخترج يف جامعة ل
يف قصر املشري ) ١٨٢٤(الالهوت، فأمل بالشرق إملامة حببه إليه، وملا دعي للتدريس 

كونكور مرافق نابليون تعرف إىل دي ساسي والتحق مبدرسته، وتعلم على برسفال 
العربية الفصحى والفارسية والتركية، وطفق يتردد على املكتبة اإلمرباطورية وفيها 

ببعثة ) يحممد عل(وه وزاد حبه للعربية خمالطته شباب مصر الذين أوفدهم كل ما يرج
علمية إىل باريس، واتصاله بأدباء لبنان وعلمائه، وله عن كتبهم وجمالم أحباث 

وعرف بعلو كعبه يف العلوم واملعارف، وبات من األئمة القالئل، فعني حني . نفيسة
الشرقية يف جامعـة درسدن، وأسس أستاذاً للغات ) ١٨٢٦(عودته إىل أملانيا 

  اليت أصدرت جملة بامسها ،DMG) ١٨٤٥(اجلمعية الشرقية األملانية يف هالة 
)١٨٤٥ (ZDMGمث قصد بطرسربج، ، نشرت كثرياً من الكتب العربية املشهورة 

وملا رجع منها خلف روزمنوللر على كرسي العربية يف جامعة ليبزيج طوال مخسني 
وقد نال طالبه على يده شهرة واسعة، وعرف يف أملانيا بأنه مؤسس . عاماً حىت وفاته

 .الدراسات العربية املنظمة وعميدها جمارياً فيها فرايتاج وفلوجيل
كما . انتقد ما خلفه أستاذه دي ساسي من قواعد يف العربية وصححها: آثاره

، ونشر )١٨٢٧ة الة اآلسيوية الفرنسي(انتقد اجلزء األول من طبعة ألف ليلة وليلة 
ليبزيج ( وترمجة التينية، وتعليقاً متًناالقسم اخلاص باجلاهلية من تاريخ أيب الفداء، 

 بن أيب طالب، مائة حكمة ومثل العربية يومطلوب كل طالب من كالم عل) ١٨٣١
w ، واملفضل وأطباق الذهب للزخمشري )١٨٣٧( وترمجة وتعليقاً متًناوالفارسية، 
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 ٧٩٧ حرف الفاء

)١٨٣٨(. 
، وفهرس املخطوطات )١٨٣١ليبزيج (تاريخ العرب قبل اإلسالم : ومن مصنفاته

 صفحات، ١٠٥ خمطوطاً، يف ٤٥٤الشرقية يف مكتبة درسدن الوطنية، وصف فيه 
، وفهرس )١٨٣١(وذيله بعناوين الكتب وأمساء مؤلفيها واألعالم اجلغرافية 

لف وترجم أ). ١٨٣٩( صفحة ٥٥٦املخطوطات الشرقية يف مكتبة جملس الشيوخ، 
، )١٨٤٦(وتفسري القرآن للقاضي البيضاوي ) ١٨٤٣(ليلة وليلة، ويف تسعة جملدات 

، ورسالة هرمس يف زجر النفـس )١٨٤٧(وأجرومية فارسية ملريزا حممد إبراهيم 
وعجائب املخلوقات للقزويين، وشروح تعليقات  ،)١٨٧٠(متناً وترمجـة أملانية 

زء الثالث من كتاب النجوم الزاهرة البن على مراصد االطالع البن عبد احلق، واجل
، وزوال الترح يف )اموعة الثانية من مصنفات فاليشر (ئونثر الآلل. ى برديتغـر

شرح منظومة ابن فرح البن عبد اهلادي املقدسي نشر منها مصطلح احلديث بترمجة 
ب ، وكانت له نقدات على ما كان حيققه املستشرقون من كت)١٨٩٥ليدن (أملانية 

طبعة (يغذى ا الة الشرقية األملانية، ومعاونة يف مراجعة ترمجة التوراة إىل العربية 
 ).اجلامعة األمريكية يف بريوت

 .Wellhausen، J)١٩١٨ - ١٨٤٤. (فللهوزن، ج
بدأ دراسة الالهوت لنقد التوراة، مث خترج باللغات الشرقية على إيفالد يف 

 .قد خلفه فيهاجوتنجني، فعد من أشهر تالميذه و
 ].١٩١٩ترمجته، بقلم كارل بيكر، يف اإلسالم، [

وحممد يف املدينة، بترمجة أملانية خمتصرة استناداً إىل الثلث . تاريخ اليهود: آثاره
األول من املغازي للواقدي بتحقيق كرميري، وإىل ثالثة خمطوطات باملتحف الربيطاين، 

، والتمهيد )١٨٨٢برلني (شراً سليماً ولكنه مل جيد فيها الكفاية لنشر الواقدي ن
للتاريخ اإلسالمي يف ستة أجزاء، وفيه اجلزء الثاين من ديوان اهلذليني، عن خمطوطي 

اجلزء األول   كان نشر- ١٨٨٧برلني (ليدن وباريس متناً وترمجة أملانية 
ل ، واالستهال)٤١١، ٣٩الة الشرقية األملانية، (، وديوان اهلذليني )كوزجيارتن

، وأديان عرب )٩٩ - ١٨٨٤برلني (ألقدم تاريخ يف اإلسالم مع نقد املصادر 
w ١٨٨٧، ومنذ )٩٧ - ١٨٨٧برلني (اجلاهلية، وفيه دراسة عن الدين اإلسالمي 
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 حرف الفاء٧٩٨ 

اشتغل بتحقيق الطربي، فعرف شخصيات الرواة فيه وحللها وعدهلا وجرحها، 
، )١٨٨٩(م النيب ، ودستور املدينة أيا)١٨٨٩(والبحوث األساسية عن يثرب 

 ).١٨٨٩( وترمجة متًناورسائل النيب والوفود إليه نقالً عن ابن سعد 
، )١٨٩٩برلني (، وفتوح إيران )١٨٩٦(ودراسة عن أيب فراس احلمداين 

، والعرب والروم )١٩٠١( املعارضة يف اإلسالم قدمياً ديناً وسياسة بواألحزا
العربية األستاذان حسن إبراهيم نقله إىل (، والسيادة العربية )١٩٠١جوتنجني (

 ،)١٩٠١ برلني(، وتاريخ الدولة األموية وحرا مع الروم )حسن، وحممد زكى إبراهيم
، والدولة العربية )نقله إىل العربية الدكتور عبد الرمحن بدوي(واخلوارج والشيعة 

إىل ، وقد ترمجه ١٩٠٢برلني (وسقوطها من ظهور اإلسالم حىت هناية الدولة األموية 
، ونقله إىل العربية الدكتور حممد ١٩٢٧اإلجنليزية وير، وأضاف إليه فهرساً، كلكتا 

: ويف الة الشرقية األملانية). عبد اهلادي أبو ريده وراجعه الدكتور حسني مؤنس
 .)١٩١٣(، والقرآن )١٩١٢(، واملنية )١٩٠٦(اسم هنر العاصي 

 Vloten G. Van)١٩٠٣ - ١٨٦٦(وان . فلوتن ج
، والفتح العريب وبعض العقائد يف )١٨٩٠ليدن (العباسيون وخراسان : ارهآث

، )١٨٩٥ليدن (، ونشر مفاتيح العلوم للخوارزمي )١٨٩٤أمستردام (عصر األمويني 
: ، وفيلسوف طبيعي عريب يف القرن التاسع)١٨٩٧(وحول كتاب النبات للدينوري 

 - ١٨٩٤ليدن (رنسية ، واحملاسن واألضداد للجاحظ مبقدمة ف)١٨٩٧(اجلاحظ 
، والبخالء للجاحظ، عن املخطوط )١٨٩٨(، ودراسات عن تاريخ الطربي )١٩٣٢

أعمال مؤمتر (، ورسالة اجلاحظ يف النابتة )١٩٠٠ليدن (األصلي باآلستانة 
، وثالث رسائل للجاحظ يف مناقب األتراك، وكتاب )١٨٩٨، ١١املستشرقني، 

، وقد نقلت ١٩٠٢ليدن ( صفحة ١٦٠يف التربيع والتدوير، وذم أخالق الكتاب، 
، واألمويون )١٩٢٥، وإىل األملانية ١٩١٥إىل اإلجنليزية، الة اآلسيوية الربيطانية 

، مث ترمجه عنه ١٩٠٢(واإلسرائيليات، وترمجة األدب الكبري البن املقفع إىل اهلولندية 
 .)١٩٠٦دسترة إىل الفرنسية، بروكسل 

 .Flugel G )١٨٧٠ - ١٨٠٢. (فلوجيل، ج
w ودرس اللغات الشرقية يف ليبزيج على مشاهري علمائها . ولد يف سكسونيا
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 ٧٩٩ حرف الفاء

وأجيز ا، مث أقام يف فيينا بني التدريس ومطالعة خمطوطات مكتبة ) ٢٤ - ١٨٢١(
 مث شخص إىل ، بورجشتال الذي نصحه بنشر كتاب مؤنس الوحيد للثعاليب-هامر 

إلمرباطورية وبني دروس دي ساسي باريس فقضى فيها بعض الوقت بني املكتبة ا
. عني أستاذاً للغات الشرقية يف معهد ميسان امللكي) ١٨٣٠(حىت إذا رجع إىل أملانيا 

مث عهد إليه بوضع فهرس للمخطوطات العربية والفارسية والتركية يف مكتبة فيينا يف 
، فتوفر لدىه ما مل يتوفر لغريه من )٦٢ - ٥٣ - ١٨٥١(صيف سنوات 

 .، فكانت خملفاته كثرية نفيسة، وقد تويف يف درسدناملستشرقني
 بورجشتال - متناً وترمجة أملانية، مبقدمة هلامر يبنشر مؤنس الوحيد للثعال: آثاره

، ونشر كتاب )١٨٣٤(، وصنف كتاباً يف تاريخ اآلداب العربية )١٨٢٩فيينا (
 يف سبعة وترمجة التينية مع فهارس ومالحقمتًنا كشف الظنون حلاجى خليفة 

جملدات، قضى فيه ثالثة عشر عاماً بني دراسة ورحالت إىل أشهر مكتبات أوربا 
، وجنوم الفرقان يف أطراف القرآن، أحلقه مبعجم مفهرس )١٨٥٨ليبزيج، ليدن (

، )٩٨ - ٧٥ - ١٨٤٢ليبزيج (وتعليقات ورسالة يف مصطلحات الصوفية البن عريب 
، وفهرست )١٨٤٥ ليبزيج - ١٨٣٧اآلستانة (وكتاب التعريفات للجرجاين 

: املخطوطات العربية والفارسية والتركية يف مكتبة فيينا القيصرية يف ثالثة جملدات
فيينا  (٦٥٣يف : ، والثالث٦١٤يف :  صفحة ما عدا املقدمة، والثاين٧٢٣يف : األول
، وكتاباً يف مدارس )١٨٥٧ليبزيج (، وصنف كتاباً قيماً يف الكندي )٦٧ - ١٨٦٥
، ونشر كتاب )١٨٦٢ليبزيج (ب النحوية، وفيه حناة العرب حىت اجليل العاشر العر

، وتاج التراجم البن قطلوبغا مع فهرس )جملة األخبار الشرقية(ترتيب طبقات الفقهاء 
وقضى مخساً وعشرين سنة يف ) ١٨٦٢ليبزيج (بأمساء الرجال، وتعليقات باألملانية 

ولكنه .  من مكتبات فيينا وباريس وليدنمجع خمطوطات كتاب الفهرست البن الندمي
 صفحة ٢٦٠تويف وملا يتم حتقيقه، فتواله رويدجير وأوجست موللر، فنشراه يف 

 صفحة تضمن التفاسري والتعليقات ٢٧٩، مث أحلقا به ذيالً يف )١٨٧١ليبزيج (
، مث عثر )١٨٧٢ليبزيج (واالستدراكات بالعربية واألملانية وختماه بفهارس األعالم 

، وعن )١٨٨٩(ملستشرقون على جزء منه يف ليدن نشروه يف الة الشرقية األملانية ا
w، مث عثر ريتري يف مكتبة كوبريللي باآلستانة )١٩٣٠(طبعة فلوجيل نشر يف القاهرة 

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 حرف الفاء٨٠٠ 

 .على املخطوطات اليت اعتمد عليها فلوجيل للفهرست فوجدها من الدرجة الثالثة
 .FLURY S )١٩٣٥-١٨٧٤. (فلوري، س

إنه اعتنق : وقيل. اليوم مببالغ طائلة) لوحاًته(امل نشيط دقيق، ورسام شهري تباع ع
 . اإلسالم، وكلف بنقل الكتابات الكوفية عن األماكن األثرية يف البلدان العربية

الزخارف يف مسجد : مباحث وافرة نفيسة عن اآلثار العربية من أشهرها: آثاره
زخرفة جامع ابن : ، ويف جملة اإلسالم)١٩١٢ حيدر آباد(احلاكم، واجلامع األزهر 

، والزخرف اإلسالمي )١٩١٦-١٩١٥(وزخرف دير السرجاين ) ١٩١٣(طولون 
الكتابات الكوفية على : ، ويف غريها)١٩١٨(ودراسات يف آثار غزنة ) ١٩١٧(

حفر الكتابة : ، ويف سرييا)١٩٢٢جملة اجلمعية امللكية اآلسيوية (جامع زجنبار 
، ومسجد نعني بفارس )١٩٢٥(، وآثار الغزنويني )١٩٢٤(ى اخلزف اإلسالمية عل

، )١٩٣٠( ، وكتابات عربية يف ديار بكر من القرن احلادي عشر)١٩٣٠، ١١سرييا (
آثار من العصور : ، ومبعاونة فيوله)١٩٣٦(والزخارف الكتابية على املباين الفاطمية 

 ). ١٩٢١، ٢سرييا (اهلجرية األوىل يف فارس 
 )١٩٠٤املولود عام (ش األب فلي

، ونال الدكتوراه يف اآلداب من )١٩٢١(ولد يف جونفل، وانضم إىل الرهبانية 
السوربون، ومسي أستاذاً لفقه اللغات الشرقية، والسيما العربية، يف عهد اآلداب 

 .الشرقية ببريوت
مجعية ما قبل التاريخ الفرنسية، (دراسات وافرة عن آثار رأس بريوت : آثاره
، ١٩٤٥باريس (، ومنحلي )١٩٤٦، وتقارير جممع العلوم يف باريس، ٤٦، ١٩٤٤

، وعظمة تيوفيل اإلسكندري يف تكرمي القديسني بطرس )١٩٤٧والطبعة الثانية 
، ونصوص من )١٩٤٦، ١٠، ٣جملة الشرق املسيحي، باريس، (وبولس متناً وترمجة 

 ١٩٤٧، ٢٧يس يوسف، منوعات جامعة القد(كليمان اإلسكندري حمفوظة بالعربية 
 وهي رسالته يف الدكتوراه، -، واألفعال املمدودة ضمناً يف للغات السامية )٤٨ -
املطبعة ( وهي تتمة رسالته -، ولفظ الراء)١٩٤٤باريس ( صفحة ٥٥٢ يف

، وعن )١٩٤٧باريس (، واملدخل إىل دراسة اللغات السامية )١٩٤٦الكاثوليكية 
w - ١٩٤٧، ٢٧منوعات جامعة القديس يوسف، (قياس الفعل يف السامية العامية 
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 ٨٠١ حرف الفاء

) ١٩٤٨ - ١٩٤٧، ٢٧املصدر السابق، (، وعن اللهجة العربية يف زحلة )٤٨
مؤمتر املستشرقني (وقياس الفعل يف السامية العامية وتطوره يف اللغات السامية القدمية 

 .)١٩٤٨، ٢١الدويل 
تة ووصفها واملظاهر ودراسات يف الصوتيات العربية، وفيها حتديد احلروف الصام

، ولغة )٥٠ - ١٩٤٩، ٢٨منوعات جامعة القديس يوسف، (الصوتية البارزة هلا 
، ومقدمة األب بويج لكتاب تفسري ما )١٩٥٤املصدر السابق (معاصر بيت الدين 

منوعات جامعة (، واسم فعل )١٩٥٤املطبعة الكاثوليكية (بعد الطبيعة البن رشد 
زأين الرابع واخلامس من القاموس العريب الفرنسي ، ونشر اجل)١٩٥٥القديس يوسف 

، ١٩٥٦، ٥مباحث، (، والعربية الفصحى )١٩٣٥باريس (األدريان بارتيلمي 
، والنتائج األوىل لتحقيق عن العامية يف لبنان )١٩٦٨والطبعة الثانية منقحة ومزيدة 

يكا، أناليكتا بيبل(، ومالمح مفردات العربية الفصحى )١٩٥٩ أوربيس -لوفان (
، والظروف )١٩٦١، ١٦مباحث، (، ورسالة يف فقه اللغة العربية )١٩٥٩، ٣روما، 

، )١٩٦٠، ٧٥نشرة مجعية ما قبل التاريخ الفرنسية، (العامة ملا قبل التاريخ يف لبنان 
 .)١٩٦٢، ٣٨منوعات جامعة القديس يوسف، (وعربية شحيم 

ويل السادس ملا قبل التاريخ، املؤمتر الد(وحمطات اجلبال ما قبل التاريخ يف لبنان 
، والشاطئ اللبناين قدميا )١٩٦٣ -١٩٦٢النحال (، واملنحل اللبناين )١٩٦٣رومه 

، واآلباء كوش، وبيلو، وحوا، مؤلفو املعاجم العربية )١٩٦٢، ٦كواترناريا، (
املعهد الفرنسي بدمشق، نشرة (، ولغة كفر صغاب )١٩٦٣، ١٠أرابيكا، (

، ونصوص بالعربية العامية يف جبل )١٩٦٤ - ١٩٦٣ ،١٨الدراسات الشرقية، 
، وعبارة منسوبة إىل األكادية )١٩٦٤، ٤منوعات جامعة القديس يوسف،(لبنان 

، وخواطر عن حال الدراسات )١٩٦٦، ٤٢منوعات جامعة القديس يوسف، (
، ودراسات )١٩٧١، ١١بروكسل، مراسالت الشرق، (اللغوية بالعربية الفصحى 

، وعدة مقاالت يف )١٩٧٤، ٤ -مباحث السلسلة اجلديدة أ (ة اللهجات العامي
 .دائرة املعارف اإلسالمية يف طبعتها احلديثة

 .Wajnberg, Is )١٩٤٣املتوىف (فنربج، إيزاك 
w .درس العربية يف معهد العلوم الشرقية ويف املعهد الشرقي بفرسوفيا
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 حرف الفاء٨٠٢ 

 )١٩٣٧املولود عام (فندفور، فولكهارد 
ء إىل القاهرة يف الثامنة عشرة من عمره حيث درس العربية ولد يف أملانيا وجا

وحصل على شهادة الثانوية العامة، مث خترج يف جامعة عني مشس، وعمل يف إذاعة 
القاهرة طوال مثاين عشرة سنة، مث انتقل إىل املعهد األملاين لألحباث الشرقية يف 

 ).١٩٦٩(بريوت، ورجع إىل أملانيا للعمل يف إذاعتها 
سلسلة حماضرات بالعربية عن األدب العريب يف جامعات املغرب وتونس : هآثار

  .وليبيا واألردن، ويف املراكز الثقافية يف الشرق األوسط
أرض الكنانة، وتعليم األملانية للعرب، وبضع قصائد عربية مترمجة : ومن مؤلفاته

 .إىل األملانية، وأملانية إىل العربية
  .Vincent.P.L.H األب فنسنت

  .توىل رئاسة معهد دراسات الكتاب املقدس يف القدس
، )١٩٢٧، ٣٦جملة الكتاب املقدس، (محاية شارملان لألراضي املقدسة : آثاره

، واملأزق اخلاص يف لعبة )١٩٤١جملة احلياة والفكر (والكتابات الصفوية يف األردن 
  .وكتب وافرة يف اآلثار املقدسة) أوتون(الكرة 

 .Finkel، J - .فنكل، ج
صحيفة (، ورسالة اجلاحظ )١٩٢٦القاهرة (رسالة القيان للجاحظ : آثاره

، ومصدر لتاريخ العلوم عند العرب واليهود، ابن )١٩٢٧اجلمعية األمريكية الشرقية 
العامل (، واإلسرائيليات يف القرآن )٢٨ - ١٩٢٧جملة الفصول اليهودية، (سعيد 

الكتاب (نية والسامرية يف البالد العربية ، وأثر اليهودية والنصرا)١٩٣٢اإلسالمي 
وامللك موتون، قصة مصرية طريفة من عهد ) ١٩( )١٩٣٣املهدى إىل ماكدونالد 

جملة الدراسات السامية (املماليك عن خمطوط فريد متناً وترمجة وتعليقاً وثبتاً ومدخالً 
 .)١٩٣٨(، وقصة إبراهيم بالعربية )٣٤ - ١٩٣٣

 .Winkler، H.A)١٩١٣ - ١٨٦٢. ( ا-فنكلري هـ 
 .من أساتذة جامعة برلني

 ].١٩١٣، ٤ترمجته بقلم بيكر يف اإلسالم [
w بني األمم املتناقلحقق بعض النصوص العربية اجلنوبية، ونشر القصص : آثاره
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 ٨٠٣ حرف الفاء

، )١٩٢٩اإلسالم (، واإلسرائيليات يف اإلسالم )١٩٠١احملفوظات السامية، جوتنجني (
وأمهية ) ١٩٣٤شتوجتارت (، وخصائص مصر )١٩٣١شتوجتارت (وأسطورة شرقية 
 .)٣٧ - ١٩٣٥نشرة اجلمعية اجلغرافية املصرية ( بدويات مصر ىشارات التملك لد

 .Leopardus، J )١٦٣٢املتوىف عام (فهد، يوحنا 
انضم بعد خترجه من املدرسة املارونية، إىل الرهبانية الدومينيكانية، مث استدعاه 

 .وتويف يف روما. اطراًنبطريرك املوارنة ونصبه م
ا من كتاب اخلالصة لتوما األكويين، والالهوت ترجم إىل العربية قسًم: آثاره
 ).١٥٦٩(وحقق قواعد السريانية لغبريه . النظري

 .Fuentes Guerra R . ر-فوانتيس جوكريه،
، وحصل على إجازة يف اهلندسة الصناعية من برشلونة عن ٣/١/١٩١١ولد يف 

، وعني )١٩٧١(، وعلى الدكتوراه يف الصناعات الزراعية )١٩٤٣(صناعة الورق 
مديًرا ملعامل التحليل ومصانعه يف مدريد، مث يف معمل الطبيعة مبعهد املهندسني 

 .الزراعية، واختري عضواً مراسالً للمجمع العلمي امللكي بقرطبة
لوم ، وتطور الع)١٩٧٣مدريد (ة املدريدي وابن حزم القرطيب ملَسم: آثاره

، واستعراض )١٩٦٢التبادل الثقايف بني الشرق والغرب، مدريد (الصرف والتطبيقية 
، وعدة دراسات يف )١٩٦٤مدريد (اقتصادي صناعي على عهد خالفة قرطبة 

 .االت العلمية واألدبية
 .Vogel J.P )١٨٨١املولود عام . (ب. فوجيل، ج

آلثار، وقد أهديت له عرف بالدراسات الشرقية، وال سيما السنسكريتية وا
 .)١٩٤٧(جمموعة بامسه لتكرميه 

 ).١٩٥٤ليدن (مسامهة جامعة ليدن يف الدراسات الشرقية : آثاره
 .Faure A - فور، أدولف

 .من أساتذة معهد اآلداب العربية يف تونس
-١٨٩٤مصلح مغريب، حممد بن حممد بن عبد اهللا املوقت املراكشي : آثاره
 ٥٥٢شر التشوف إىل رجال التصوف للشاذيل، يف ، ون)١٩٥٢هسبرييس  (١٩٤٩
w، والتصوف واملدرسة الزهدية املغربية من القرن احلادي )١٩٥٨الرباط (صفحة 
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 حرف الفاء٨٠٤ 

، وتطور )١٩٥٧، ٢منوعات ماسينيون، ج(عشر إىل القرن الثالث عشر امليالدي 
، ٥الة اجلغرافية املغربية ( حىت اليوم ١٩١١السكان األوربيني يف مكناس من عام 

١٩٦٤(.  
  Forbes Duncan -فوربز، دنكان

  ومعجم اللغة الفارسية) ١٨٣٠لندن (ترمجة مغامرات حامت الطائي : آثاره
 ).١٨٧٤( صفحة ٣٤٤ومعجم اللغة العربية، يف ) ١٨٦١(

 .Forbes R.H -هـ. فوربز، ر
 ومصر، وليبيا ) ١٩٢٣(واليمن ) ١٩٢١(ليبيا : يف صحيفة اجلغرافيا: آثاره

 ).١٩٤٣(وفتح الصحراء ) ١٩٤٢(
  -.Faure, Biguet G بيجه، اللواء فور
اجلزائر (نشر العقيقة للتلمسـاين متناً وترجـمة فرنسية مبقدمة وافية : آثاره
ومبعاونة ) ١٨٥٩الة اآلسيوية (والشيخ حممد أبو راس الناصري )  هـ١٣١٩
 .)١٤-١٩١٣ الة اآلسيوية(مقامات العواىل متناً وترمجة : دلفني

 .Forget، P.J - .ج. األب فورجه
 .خترج يف جامعة لوفان

، واإلشارات والتنبيهات البن سينا، )١٨٧٨جنيف (الدرة الفاخرة للغزايل : آثاره
، وأثر )١٨٩٢ليدن (من خمطوطات برلني وليدن وأوكسفورد متناً وترمجة فرنسية 

كية احلديثة، الد األول، صفحات جملة السكوالستي(الفلسفة العربية السكوالستيكية 
صفحات (، وترمجتها يف كتاب اإلشارات الذي نشره )١٨٩٤، عام ٣٨- ١٩
 .)١٨٩٥(، والفلسفة )١٣٧ - ١١٩

 .Forskal، P) ١٧٦٣-١٧٣٢. (فورسكال، ب
خترج يف جامعة أوبساله، وارحتل إىل أملانيا حيث تعلم اللغات الشرقية على 

، وقد خص )١٧٦١(ة الدامنركية إىل جنويب بالد العرب ميخائيليس، وانضم إىل البعث
ا يف وصف حيوانات ونباتات وأزهار مصر وبالد بالعلوم الطبيعية، ووضع كتاًب

 ).٧٦-١٧٧٥ بالصور، ولُج، م١٧٧٤(العرب 
 w
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 ٨٠٥ حرف الفاء

 Furlani، Giuseppe) ١٩٦٣-١٨٨٥(فورالين، جيوزيبىي 
تاذ لفقه اللغات السامية  وجراز وروما، وعني مساعد أسفييناخترج يف جامعات 

ً يف جامعة فلورنسا   وأستاذاً للغات السامية ) ١٩٢٥(يف جامعة تورنو، وحماضرا
وأستاذاً لآلثار الشرقية ) ١٩٣٤(وأستاذاً لتاريخ الشرق األوسط القدمي ) ١٩٢٦(

، وانتخب عضواً يف جمامع ومجعيات علمية ١٩٤٠واآلشورية يف جامعة روما من 
  .كثرية

) ١٩١٤، ٢٣لنشاي (ونانية يف الشرق اليلمعاونة على فهم تاريخ الفلسفة ل: آثاره
جملة (ونص سرياين ) ١٩١٥(وترمجة سريانية ) ١٩١٥لنشاي (ونص عريب يف النفس 
 ونص سرياين للمدخل إىل املنطق ألرسطو ) ١٨-١٩١٦، ٧الدراسات الشرقية 

لة الدراسات جم(وأسئلة الفلسفة أليب زكريا حيىي بن عدي ) ١٩-١٨-١٩١٦(
، ٢جملة الشرق املسيحي (ومفتاح األحالم بالسريانية ) ٢٠-١٩١٩، ٨الشرقية 
جملة (واملنجمون العرب ) ١٩٢٠، ٣(وجمموعة ألغاز فلسفية بالسريانية ) ١٩٢٠

ية ونقله بوترمجة كتاب احليوان ألرسطو العر) ١٩٢١الدراسات اآلشورية باألملانية 
ورسالة الكندي ) ٢٣ -١٩١، ٩جملة الدراسات الشرقية، (عنها إىل الالتينية والعربية 

وخمطوطات عربية يف ) ١٩٢٢، ٣جملة الدراسات الفلسفية والدينية (يف احليوان 
جملة الدراسات (وكتاب األصول إلقليدس بالسريانية ) ١٩٢٢(مكتبة جوريتسيا 
وجملة ) ١٩٢٢جملة الدراسات اإليطالية (وابن سينا ) ٢٥ -١٩٢٢السامية باألملانية 

، ١٩٥٩، وشرق وغرب ٤٦-١٩٣٤، وجملة الدراسات الشرقية ١٩٢٧إسالميكا، 
جملة الدراسات (واملخطوطات السريانية يف مكتب اهلند ) ١٩٥٠والشرق احلديث 

وقبل اإلسالم ) ١٩٢٤، ٥جملة مصر (وحريق اإلسكندرية ) ٢٥-١٩٢٣الشرقية 
ونص عريب ) ١٩٢٥صر م(وكتاب روجر لإلدريسي ) ١٩٢٥جملة تطور األديان (

يف كتاب خصائص (، والفلسفة العربية )١٩٢٦، ٦لنشاي (لبعض مترمجات أرسطو 
جملة (واجلديد يف الدراسات والتنقيب عن اجلزيرة العربية ) ب الثقافة العربيةاليوأس

جملة (ودراسات عن الزيدية ) ١٩٣٠بولونيا (ن الزيدية يود) ١٩٢٩اجلغرافيا 
، والة اآلسيوية ٢٤-١٩٣٦، والشرقيات ٣٢-١٩٣١الدراسات الشرقية 

، والشرق ١٩٣٨، والة الشرقية األملانية ١٩٣٧، واإلسالم ١٩٣٧الربيطانية  w
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 حرف الفاء٨٠٦ 

جملة علم (والعراق احلديث ) ٥٣-٥٢-١٩٤٧، وجممع لنشاي ١٩٤٤احلديث 
: وعشرات املصنفات عن حضارة الشرق القدمية من أشهرها) ١٩٣٤، ٦٤األجناس 

واحلضارة ) ١٩٢٩(وقراءات يف آسيا القدمية ) ١٩٣٩(ية واآلشورية الديانات البابل
) ١٩٣٦(وديانات احليثيني ) ١٩٣٤(ونشيد اخللق ) ١٩٢٩(البابلية واآلشورية 
ومعىن حط ) ١٩٤٠(والشعائر البابلية واآلشورية ) ١٩٣٨(وحضارة احليثيني 

  .)١٩٥٣جممع لنشاي (ية بأبالس
 Forest) ١٨٨٥املولود عام . (فوره، أ

، ومن جممع الكتاب )١٩١٣ (اكندي خترج يف كلية اآلباء الدومينيكيني بأوتاو
والفلسفة يف جامعة )١٩١٣(ا لالهوت  وكان قد عني أستاذ١٩٣٢ً(املقدس بروما 

ا للفلسفة االجتماعية ، وأستاذً)١٩٢٦(ا لكلية الفلسفة وعميًد) ١٩٢٠(مونتريال 
 .خب عضوا يف جمامع ومجعيات عديدة، وانت)١٩٢٨(يف كلية العلوم االجتماعية 

، والبناء الفلسفي للواقع حبسب القديس توما اإلكويين )١٩٢١(الطالق : آثاره
، )١٩٣١ ، باريس١٤دراسات الفلسفة يف العصر الوسيط، الد (وفيه عن ابن سينا 

 ).١٩٣٥( واملسألة اليهودية يف كندا
 .Voorhoeve P -.فورهوف، ب

، ومصنفات )١٩٥٢اهلند اهلولندية ( الرءوف السنكلي دراسات عن عبد: آثاره
، واملخطوطات العربية يف جامعة ليدن وغريها من )٥٩ و ٥٥ و ١٩٥١(الرنريي 

، وخمطوطات مروج الذهب )١٩٥٧ليدن ( صفحة ٥٤٠اموعات يف هولندا، يف 
 ).١٩٦٠(للمسعودي يف ليدن 

 .FORRER، L فورير، لودفيج
، ومبعاونة )١٩٤٢اإلسالم (العثماين يف استنابول خمطوطات التاريخ : آثاره

عن التاريخ السياسي ) ١٩٥٣-١٩٣٨(شبولريك أشهر املنشورات الصادرة من 
، وعن )١٩٥٤برن (واالقتصادي واالجتماعي، يف الشرق األوسط  والديين والثقايف
 .تركيا ومؤرخيها

 .Fausboll، M.V )١٩٠٨-١٨١٢. (ف.فوسبول، م
، وعين )١٨٧٨(نهاجن، ومسي أستاذاً للغات اهلندية فيها بوخترج يف جامعة ك w
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 ٨٠٧ حرف الفاء

وقد اعتمد على النصوص اليت . بالكتابات املسمارية عناية أثرت يف دراسته البهلوية
  .، فأعد جمموعات وافرة مادة لتأليف معجم فيها)١٨٩١املتوىف (نشرها ترنكنر 

 .Fuck، J)١٨٩٤املولود عام (فوك، 
 . ليبزيج وهالهأستاذ العربية يف جامعيت

، وقد نقله إىل العربية الدكتور عبد ١٩٥٠برلني (لغة وأسلوباً : العربية: آثاره
، وإىل الفرنسية نيزو، ونشره مبقدمة للمؤلف ومدخل ١٩٥١احلليم النجار، القاهرة 

العربية فقهاً : ، ومبعاونة بروكلمان، وشبولري، وهوفنر)١٩٥٥لكانتينو، باريس 
الدراسات : ، وله)١٩٥٤ليدن (وث عن تاريخ لغتها وأسلوا وأدباً، العربية، حب

حممد بن : ، ومن مباحثه)٥٥ - ١٩٤٤ليبزيج ( صفحة ٢٥٣العربية يف أوربا، يف 
، وحديـث )١٩٣٣(القرآن : ، ويف اآلداب الشرقية)١٩٢٥فرانكفورت (إسحق 

 ، وترمجة القرآن )١٩٤٠(، والصوفية )١٩٣٨(، واإلسالم )١٩٣٨(البخـاري 
فهرست ابن : ، ويف الة الشرقية األملانية)١٩٥٣(، واملوسيقى العربية )١٩٤٤(

، ٩٠(، وأصالة النيب حممد )، وهو يعد طبعة جديدة له١٩٣٦ و ١٩٣٠(الندمي 
، )١٩٣٩(، ومكانة احملدثني يف اإلسالم )١٩٣٦(، وتصغري اجلمع )١٩٣٦

 .)١٩٣٥، ليدن تكرمي كاله(احلديث : ويف غريها). ١٩٥٠(وأوجيست فيشري 
شخصيته : ، وحممد)١٩٥٢(، والبريوين )١٩٥١(والكيميا يف كتاب الفهرست 

 ، واملعتزلة )١٩٥٤دراسات تشودي (، وحممد إقبال )١٩٥٢سيكولوم (ودينه 
، ١١١ و ١٩٥٧، ١٠٧الة الشرقية األملانية (، وحول اللغة العربية )١٩٥٥(

والتاريخ اإلسالمي ، )١٩٥٨ (١٩٥٦ - ١٨٦٨، وكارل بروكلما )١٩٦١
، وحمىي الدين )١٩٦٢برنارد لويس، وهولت : مؤرخو الشرق األوسط لناشريه(

، ٦٠اآلداب الشرقية (، وتقومي قرطبة )١٩٦٤، ٢١املكتبة الشرقية (اإلصفهاين 
، )١٩٦٦ - ١١٦الة الشرقية األملانية  (١٩٦٤ - ١٨٧٥، وترمجة كال )١٩٦٥

، وأصل )١٩٦٨الشرقية يف ذكرى بروكلمان الدراسات (وحممد بن سعيد العويف 
 .)١٩٦٩، ١٧صحيفة تاريخ االجتماع الباكستانية (التشريع اإلسالمي 

 .Fulton، A.S )١٨٨٨املولود عام . (س. فولتون، أ
مسي و) ١٩١٠(اسكتلندي حصل من جامعة جالسجو على املاجستري يف اآلداب  w
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 حرف الفاء٨٠٨ 

وعمل يف املتحف ) ١١ - ١٩١٠ (أدنربةمساعد أستاذ للغات السامية يف جامعة 
) ١٩٣٦(وعني نائباً ألمني قسم املخطوطات والكتب الشرقية ) ١٩١١(الربيطاين 

 .)٥٣ - ١٩٤٠(وأميناً حىت اعتزاله اخلدمة 
لندن (ذيل فهرس الكتب املطبوعة يف املتحف الربيطاين : وضع مبعاونة إليس: آثاره
ذيل الذيل : رتن لينجرومبعاونة ما) ١٩٣٥لندن (وصنف اجلزء الثالث ) ١٩٢٦

وترجم قسماً من كتاب السياسة املوضوع على أرسطو البن البطريق ) ١٩٥٩لندن (
ونشر رسالة ) ١٩٢٠، أكسفورد رسر األسرا: طبعة ستيل لكتاب روجر بيكون(

حي بن يقظان البن طفيل بترمجة سيمن وأوكلي، بعد حتقيقها وكتابة مقدمة 
 القايل، عن نسخة علي البارع يف اللغة أليبوكتاب ) ١٩٢٩لندن (مستفيضـة هلا 

: ومن مباحثه يف فصـول املتحف الربيطاين). ١٩٣٣لندن (مطابقة للنص األصلي 
واملخطوطات العربية يف العصر ) ١٩٣٣( البن الشجـري خمطوط فريد من األمايل

) ١٩٥١(وجمموعة خمطوطات عربية ) ١٩٣٧(وخمطوطان عربيان ) ١٩٣٧(الوسيط 
املخطوطات التركية : ومبعاونة باسيل جراي) ١٩٥١(قيعات عربية وخمطوط تو

  نادر خمطوط عريب: وله) ١٩٥١(وخمطوطات تاريخ الفرس ) ١٩٥١(املزخرفة 
) ١٩٥٢(وخمطوط عريب من عصر املماليك ) ١٩٥٢(وخمطوطان فارسيان ) ١٩٥١(

) ١٩٤٢جملة اجلمعية امللكية اآلسيوية، (إسكندر جورج إليس : وىف غريها
وترمجة توماس ). ١٩٤٨نشرة مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية (والفريوزبادي 

 .)٦٤ - ١٩٦٣اجلمعية الشرقية يف جامعة جالسجو (هوتفرفري 
 .Wolff Ph )١٨٩٤املتوىف عام (فولف، فيليب 

، )١٨٣٤ ليبزيج(نشر منتخبات من شعر أيب الفرج الببغاء وأيب إسحق : آثاره
، وترمجة كليلة ودمنة )١٨٣٨(شولتس . ج.الببغاء مجع أوخمطوطات أيب الفرج 

، وأم الرباهني يف العقائد للسنوسي متناً وترمجة )١٨٣٩، مث ١٨٣٦شتوجتارت (
 ).١٨٤٨ليبزيج (أملانية 

 Wolff، Ch)١٧٥٤ - ١٦٧٩(فولف، كريستيان 
فيلسوف وعامل رياضي ألقى سلسة حماضرات يف جامعة هاله عن فلسفة الصينيني 

w ).١٧٢١(عملية ال
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 ٨٠٩ حرف الفاء

 .Wolff، M) ١٩٠٤املتوىف عام . (فولف، م 
ليبزيج (أحوال القيامة لعبد الرحيم بن أحد القاضي متناً وترمجة أملانية : آثاره
 ٤٠ صفحة أملانية و ٩٦، ومثانية فصول من كتاب موسى بن ميمون يف )١٨٨٧
يينا (اه ، وكتاب اجلمل للزجاجي، وهي رسالته للدكتور)١٩٠٣ليدن (عربية 
١٩٠٤(. 

 .Vullers، J.A) ١٨٨١ - ١٨٠٣. (أ. فوللريس، ج
تعلم العربية والفارسية يبدأ العربية يف أملانيا، مث قضى ثالث سنوات يف باريس 

 على شازي وكاترمري، وغادرها إىل هاله حيث أحرز لقب دكتور يف الفلسفة 
ها، ونقل إىل مثل ، مث عاد إىل برلني لتدريس اللغات الشرقية يف جامعت)١٨٣٠(

، وملعرفة الطب العريب درس الطب العاملي أربع )١٨٣٣(وظيفته يف جامعة اجلاسن 
 .سنوات ومازال يف دراسته حىت نال شهادته وخلف فيه أحباثاً ممتعة

 ].١٩٧٠ترمجته بقلم سبياس يف نشرة مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية [
ومعلقة ) ١٨٢٧بون (ناً وترمجة التينية نشر معلقة احلارث بن حلزة مت: آثاره

، وكان رايسكه قد نشر جزءاً منها ١٨٢٩بون (طرفة بن العبد بشرح الزوزىن 
بشرح ابن النحاس متناً وترمجة التينية مع تعليقات عليها ومقارنتها بغريها من الشعر 

 ).١٧٤٢العريب، ليدن، 
 .Vollers، K) ١٩٠٩ - ١٨٥٧(فوللريس، كارل 

، وأستاذ اللغات الشرقية جبامعة )١٨٨٦(شبيتا على املكتبة اخلديوية مبصر خليفة 
 .)١٨٩٦(يينا 

االنتصار لواسطة عقد األمصار البن دقماق، نشر منه اجلزأين الرابع : آثاره
، )١٨٩٣(ردة فيهما ار الواواخلامس مع فهرس لألعالم والبلدان واجلبال واألهن

، واملغرب يف حلى املغرب البن )١٨٩٤برلني ( وسرية ابن طولون البن سعيد املغريب
، )٩٩ - ١٨٩٨ليدن (سعيد املغريب، نشر منه السفر الرابع، وقدم له باألملانية 

وديوان املتلمس، وفهرس املخطوطات الشرقية يف مكتبة جامعة ليبزيج وصف فيه 
 ).١٩٠٦ليبزيج ( خمطوطاً عربياً ٨٩٨

wواللهجة العربية العامية بني قدماء . ةالقرآن بلهجة مكة الشعبي: ومن دراساته
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 حرف الفاء٨١٠ 

الة (، وجغرافية اجلزيرة العربية )١٩٠٦الة األفريقية ( وترمجة نولدكه ،العرب
، واللورد )١٩١٠الذكرى املئوية الماريب (، واألدب العريب )١٩٠٩اآلشورية 

 .)١٩١١الة التارخيية (كرومر يف مصر 
 .Fogliano، Achille) ١٨٩١املولود عام (فوليانو، أشيل 

 علومه يف جامعتها وأمتها يف جامعة ميالنو، ومافتئ ىولد يف فلورنسا حيث تلق
 كتابة الدراسات الرصينة عن أوراق الربدي واملخطوطات ايل يو١٩٠٧منذ سنة 

 .وناين يف مصرالياملتعلقة باملتحف 
 .Volek W) ١٩٠٣ - ١٨٣٥(فوليك 
ليبزيج (على قصيدة والده المية األفعال نشر شرح بدر الدين بن مالك : آثاره
١٨٦٦(. 
 Fumey Eug) ١٩٠٣-١٨٧٠( فوماي

 .من أعضاء البعثة العلمية الفرنسية يف طنجة
احملفوظات املغربية، باريس (ترجم اجلزء الرابع من االستقصاء للسالوي : آثاره
 ).١٩٠٧و ١٩٠٦

 .Vonderheyden M -فوندرهيدن، م
 .ائرمن أساتذة املدرسة يف اجلز

، وبالد )١٩٢٧اجلزائر (نشر تاريخ ملوك اإلباضية البن محاد متناً وترمجة : آثاره
 ).١٩٢٧باريس (الرببر الشرقية حتت حكم بين األغلب 

، )١٩٣٤جملة اجلمعية األفريقية (احلنة عند مسلمي مشال أفريقيا : ومن مقاالته
 ).١٩٣٧منوعات جوتيه (واهلرمل 
 Fiedler. M) ١٩٣٣ املولود عام.(فيادلر، م

 .جامع مواد الفنون الشعبية يف مصر واليمن
 .Wiedemann E) ١٩٢٨ - ١٨٥٢(فيادمان 

أستاذ العلوم الطبيعية يف جامعة إرلنجني، وقد وقف نشاطه على مجع كتب 
العرب وخمطوطام يف علوم الرياضيات والكيميا والطبيعة، ونشر منها الكثري نشراً 

w . بعضه مبعثراً يف االتعلمياً دقيقاً ما زال
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 ٨١١ حرف الفاء

 ].١٩٢٨يف اإلسالم، : ترمجته، بقلم روسكا[
نشرة اجلمعية ( جزءاً ٧٨املسامهة يف درس تاريخ العلوم الطبيعية، يف : آثاره
، ومبعاونة )١٩٢٨ - ١٩٠٢، إرنلجني ٦٦ - ٣٤ الطبية يف إرلنجني -الطبيعية 
 - ٨١ من ٢٥رقية، جملد األعمال الش(الطريق الذي أؤثره البن سينا : جوانبول
الذكرى املئوية الماري، ) (٢٥(كتاب احليل البن اجلزري : ، وله)١٩٢٧ عام ١٦٧
تلخيص كتاب ساعات آالت املاء ألرمشيدس، وكتاب : ، وملترمجني جمهولني)١٩١٠

صنعة الزامر ألبولونيوس، ورسالة صنعة األرغن الزمري ملرطوس، ورسالة صنعة 
فهرس تاريخ العلوم الطبيعية واملصطلحات، (صنعة اجللجل األرغن الربقي، ورسالة 

إرلنجني (، وترجم فصل املوسيقى من مفاتيح العلوم للخوارزمي )١٩١٨إرلنجني 
: ، ومبعاونة فرانك)١٩٢٢حولية الطبيعة (، ورسالة الكندي يف املد واجلزر )١٩٢٢

 كتاباً ، وصنف)١٩٢٢(تكوين خطوط الظل يف الساعات الشمسية لثابت بن قرة 
 .)١٩٢٨إرلنجني (يف الفلسفة والطب 

:  الطبية، بارلنجني-ومن مباحثه وترامجه وترمجاته يف نشرة اجلمعية الطبيعية 
 -، وإحصاء العلوم للفارايب )٢٧ - ١٩٢٦ و ١٩٠٦(ترمجات العلوم العربية 

 ١٩١٤و١٩٠٧(، واآلالت العلمية )١٩٠٧(فصول الرياضيات واملوسيقى 
 و ١٩١٠ و ١٩٠٩(، وعلوم العرب وعلماؤها )٢٧ -١٩٢٦و ١٩ -١٩١٨و

١٩١٥  
، ومفاتيح )١٩١١ و ١٩١٠(، واجلويري )١٩١٠(، والكندي )١٩١٩ - ١٩١٨و

 ، وتاريخ حكماء اإلسالم للبيهقي )١٩١٥ و ١٩١٠(العلوم للخوارزمي 
، وجعفر بن )١٩١٢(والبيهقي يف ياقوت، والبريوين يف ابن أيب صبيعة ، )١٩١٠(

، )١٩١٥(، واجلاحظ )١٩١٥(، وابن قتيبة )١٩١٤( وابن بسام ،)١٩١٣(علي 
 ، وابن القف )١٧ - ١٩١٦ و ١٩١٥(، والطب العريب )١٩١٥(وابن حزم 

 - ١٩٢٦(، وكتاب الشفاء البن سينا )١٧ - ١٩١٦(، والنويري )١٧ - ١٩١٦(
، )٢٧ - ١٩٢٦(، والزرقاين )٢٧ - ١٩٢٦(، وقطب الدين الشريازي )٢٧

 ).٢٧ - ١٩٢٦( والتبصرة للخرقي ىاملنتهيب اومقدمات كت
) ١٩٢٨ و٢٧ - ١٩٢٦(ومباحث يف انعكاس الشعاعات واالنعطافات للطوسي  w
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 حرف الفاء٨١٢ 

كتاب التربيع والتدوير : ويف صحيفة الكيميا التطبيقية). ١٩٢٨(وابن الشاطر 
يف سبيل فهم الشرق (اهلمداين : ، ويف غريها)١٩٠٧(، واجلاحظ )١٩٠٦(للجاحظ 
، وكمال الدين الفارسي )١٩١٨اإلسامل (وبنوموسي ، واجلزري )١٩٠٩

 الطبية -نشرة اجلمعية الطبيعية (، وعن العلوم الطبيعية )١٩١٨احملفوظات الطبيعية (
 -، وجملة العلوم الطبيعية ١٩٢٣ و ١٩٢٢ و ١٩١٤ و ١٩١١ و١٩٠٨ و١٩٠٦
 .)١٩٢٢ - ١٩٢٠الطبية 

  ١٩٠٩ و ١٩٠٦الطبية  -نشرة اجلمعية الطبيعية (وعن علم الفلك والتنجيم 
، واإلسالم ١٩١٣ و ١٩١٢ و ١٩٠٩وحمفوظات العلوم الطبيعية ) ١٩٢٦و

 الطبية -نشرة اجلمعية الطبيعية (وابن اهليثم ) ١٩٢٣واحملفوظات الطبية . ١٩١٢
١٩٠٧  

نشرة (، والرياضيات )، والة الثقافية األملانية٢٧ - ١٩٢٦ و ١٩١٤ و ١٩٠٩و 
). ١٩١٨، واإلسالم ١٩ - ١٩١٨ و ١٩١٣ و ١٩٠٨بية  الط-اجلمعية الطبيعية 

، ونشرة ١٩١٢ و ١٩٠٩حمفوظات العلوم الطبيعية (وعن علم احليوان والنبات 
املكتبة الرياضية (وثابت بن قرة ) ١٧ - ١٩١٦ و ١٩١٥ الطبية -اجلمعية الطبيعية 

، وعن الكيميا )٢١ - ١٩٢٠ الطبية -، ونشرة اجلمعية الطبيعية ١٢ - ١٩١١
، ٢٥ - ١٩٢٤ و ٢١ - ١٩٢٠ و ١٩١١ الطبية -نشرة اجلمعية الطبيعية (

نشرة اجلمعية الطبيعية (، ودراسات البريوين )١٩١٢وصحيفة الكيميا التطبيقية 
نشرة (وعن املعادن ). ١٩١٣، واإلسالم ٢١ - ١٩٢٠ و ١٩١٣ و ١٩١٢

 و ١٩١٢ و ١٩١١، واإلسالم ٢١ - ١٩٢٠ و ١٩١٢:  الطبية-اجلمعية الطبيعية 
، )١٠ - ١٩٠٩النشرة الرياضية (ابن اهليثم : ، ومبعاونة هايربج)١٩١٤ و ١٩١٣

، ومبعاونة ياكوب، عمر اخليام، )١١ - ١٩١٠النشرة الرياضية (واألرقام العربية 
: ، ومبعاونة هوسري)١٩١٢الطب والطبيعة (املسعودي والبريوين : ومبعاونة هيل

 .)١٩١٨احملفوظات الطبية (اجلزري 
 .Wiessel H - .يل، هـفياس

 ).١٩١٤برلني ( متناً وترمجة أملانية نشر الكلم الطيب من أذكار النيب: آثاره
Vial Ch. w -فيال، شارل
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 ٨١٣ حرف الفاء

) ١٩٤٦( ، وبعد نيله البكالوريا١٨/٦/١٩٢٨ولد يف بلعباس باجلزائر بتاريخ 
 وحصل على ليسانس) ١٩٥٤-١٩٤٨(التحق مبدرسة املعلمني العليا يف سن كلو 

، وأقام يف )١٩٥٢(، مث على شهادة الدراسات العربية العليا )١٩٥١(لغة العربية ال
ه بوردو، ي، وعني أستاذاً يف ليس)١٩٥٥-١٩٥٤(معهد الدراسات العربية بدمشق 

 ، ويف مدرسة اللغات الشرقية يف باريس )١٩٥٧-١٩٥٥(وكلية اآلداب جبامعتها 
اضرات فأستاذاً يف جامعة بروفانس مث أستاذاً مساعداً فمكلفاً باحمل) ١٩٥٨-١٩٥٧(
وهو ) ١٩٦٧-١٩٦٥(، مث أقام يف املعهد الفرنسي بالقاهرة ) مرسيليا-إيكس (

شخصية املرأة يف : وعنوان رسالته) ١٩٧٤(حاصل على الدكتوراه يف اآلداب 
 . ١٩٦٠ إىل ١٩١٤الرواية واألقصوصة مبصر من 

سيني يف القاهرة ودمشق، كما ولطاملا كلف القيام مبهمات لدى املعهدين الفرن
 أسهم يف ندوة كلية األلسن بعني مشس لتكرمي الذكرى املئوية لرفاعة الطهطاوي 

)٢١/١٩٧٦-١٨.( 
املعهد الفرنسي بالقاهرة (ترمجة أربعة رسائل للجاحظ مع التعليق عليها : آثاره
، وبضع مقاالت صدرت منذ )واجلزء الثاين يشمل على معجم وفهرس. ١٩٧٦
ة بالقاهرة، وأرابيكا بباري، يمنوعات معهد الدراسات الدومينيك: يف جمالت ١٩٦٥

واحلوليات اإلسالمية للمعهد الفرنسي لآلثار الشرقية بالقاهرة، وجملة معهد 
  .الدراسات العربية بدمشق، وجملة الغرب املسلم والبحر املتوسط

، )١٩٦٣، ١٠يكا أراب(بشر فارس : وأهم تلك املقاالت نشرت بالعناوين التالية
، وحيىي حقي )١٩٧٢، ٢٥نشرة الدراسات الشرقية (واملرأة يف أدب جنيب حمفوظ 

، والقاهرة يف نظر الروائيني املصريني، )١٩٧٢، ١١احلوليات اإلسالمية (الساخر 
، ولدراسة الرواية واألقصوصة )١٩٧٣الغرب املسلم (وآراء حيىي حقي يف اللغة 

، ومبعاونة جمدي وهبة )١٩٦٧، ٤الغرب املسلم  (،١٩٦٠املصرية من فجرها حىت 
  .معجم النقد األديب بالعربية: من جامعة القاهرة

 ،"خليها على اهللا"الصعيد كما يراه حيىي حقي يف : وله حتت الطبع أو قيد اإلعداد
، واتمع املصري من خالل السري )فصل يف كتاب مشترك(واألدب املصري املعاصر 

وحياة . حيايت: سجن العمر، وأمحد أمني: األيام، وتوفيق احلكيم: الذاتية لطه حسني w
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 حرف الفاء٨١٤ 

واللهجة املصرية كما تكتب، ومعجم . يقرية مصرية حبسب األرض للشرقاو
روايات وأقاصيص (األلفاظ العامية املستعملة يف األدب املصري املعاصر 

تية ومظاهر احلياة االجتماعية يف مصر، نقالً عن ثالث تراجم ذا) ومسرحيات
 ). ١٥حلوليات اإلسالمية رقم ا(

  .Wiener A -. فيانر، أ
وفهرس مصنفات ) ٢٤( )١٩١٣اإلسالم (نشر الفرج بعد الشدة للتنوخي : آثاره

 ).١٩١٣عامل اإلسالم (، والقانون املصري )١٩١٣اإلسالم (ابن أيب الدنيا 
 .Fitzgerald، Ed - فيتزجريالد، إدوارد

  قصيدة شعراً إجنليزياً رائعاً ٧٥ وقد ترجم منها رباعيات عمر اخليام،: آثاره
بسال، نقالً أوسلمان و) ٤٧ - ٣٠ - ١٣ - ٩ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٨٨٦(

 .)١٩٠٤لندن (عن النص الفارسي 
 .Vitto، Enrico) ١٩٠٤-١٨٤٤(فيتو، أنريكو 

 .قنصل إيطاليا يف بريوت
وألفية ) ١٨٩٨بريوت  (ةنشر نيل األرب حلسن قويدر، متناً وترمجة إيطالي: آثاره

 . )١٨٩٨بريوت (ابن مالك، متناً وترمجة إيطالية 
 Figanier Abreu -فيجانيه، إبرو
على كرسي العربية يف كلية اآلداب بلشبونة، مث علمها يف معهد  خلف لوبس

 .ا يف جممع التاريخ الربتغايلاللغات األفريقية والشرقية، وقد انتخب عضًو
املوسوعة الربتغالية ( وهارون الرشيد، وعبد الرمحن الثالث سري الرسول،: آثاره
، وترمجة وصف سبتة يف القرن اخلامس )أغادير(وتاريخ سانتا كروث ) الربازيلية

سريته ومؤلفاته؛ وكشف : عشر حملمد بن عبد امللك، واألب جان دي صوصه
 مشال أفريقيا بالنقود العربية يف متحف النقود بلشبونة، ونقود األربع عشرة أسرة يف

 سينغال -منوعات لوبس (ودراسة الثقافة العربية يف الربتغال ) ١٩٥٢جملة النميات (
١٩٤٥.( 
، وسرية الزهاوي )١٩٣٢(حممود تيمور : يف جملة عامل اإلسالم األملانية: آثاره

w، واألمري شكيب )١٩٣٥، جزء خاص ١٣جملد (وشعره، مع ترمجة خمتارات منه 
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 ٨١٥ حرف الفاء

، ونسخة من شرح املعلقات العشر )١٩٥٤(راهيم املويلحي ، وإب)١٩٣٧(أرسالن 
 ).٣٦٩: ١رسائل متبادلة بني فيدمر وأمحد زكي باشا يف جملة املعرفة (البن كيسان 
 .Feden J -فيدن، جون

 .عضو معهد الصحافة يف لندن
 ).١٩٦٣لندن (ترمجت اإلفادة واالعتبار لعبد اللطيف البغدادي : آثارها
  .Feden R -.فيدن، ر
 ).١٩٥٦الطبعة الرابعة، لندن ( صفحة ٤٣٣سوريا، يف : آثاره

 Wehr، Hans) ١٩٠٩املولود عام (فري، هانز 
وملا نال الدكتوراه عني . وتلقى العلم يف هاله على هانز باور. ولد يف ليبزيج

، مث أستاذ كرسي الدراسات الشرقية يف )١٩٣٩(حماضراً يف جامعة جرايفسفالد 
، ومديًرا للقسم الشرقي فيها، وأميناً عاماً للجمعية الشرقية )١٩٥٦(جامعة مونستر 

 .األملانية ورأس حترير جملتها منذ سنوات
تضلع فري من اللغة العربية وهلجاا اليت درسها خالل رحالته العديدة إىل الشرق، 
 عينوهو يتحدث ا بطالقة، وتعمق يف حبث األدب العريب وخاصة األدب الشعيب، و

فكري الديين يف اإلسالم، وأسهم يف حتديد أسس تعليم اللغة العربية يف املؤمتر الذي بالت
 .)١٩٥٩(عقده معهد الدراسات اإلسالمية يف مدريد 

ليبزيج (فهرس املخطوطات العربية يف مكتبة اجلمعية الشرقية األملانية : آثاره
، والذيل، ١٩٦٠، والطبعة الثانية ١٩٥٢ليبزيج (، وقاموس العربية اليوم )١٩٤٠

، وقد عد )١٩٦١، وترجم إىل اإلجنليزية ونشر يف الواليات املتحدة ١٩٥٩فيسبادن 
الة الشرقية (الدروز : ومن مباحثه. مرجعاً لوضعه على قواعد املعاجم العاملية

، واللغة العربية )٥٢ -١٩٤٨الة املشرقية النمسوية (، وحممد )١٩٤٢األملانية 
، والة ١٩٣٤، ونشر معهد اللغات الشرقية بربلني ١٩٣٤ إسالميكا(احلديثة 

، )١٩٥١(حنو اللغة العربية : ، ويف الة الشرقية األملانية)١٩٤٣الشرقية األملانية 
 .)١٩٥٣(وعالمات النفي يف اللغة العربية 

، واحلمد هللا )١٩٦٠، ٥٦الة النمسوية للدراسات الشرقية (ومن لغة القرآن 
، )١٩٦٧تكرمي إيلرز (، واآلرامية احلديثة واللغة العربية )١٩٦٢ ،١٥أوريانس ( w
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 حرف الفاء٨١٦ 

، وتكرمي ١٩٦٧، وتكرمي شبياس ١٩٦٤، ٣٩اإلسالم (وعن فقه اللغة العربية 
 .١٩٦٨كاكسيل 

 .Fernea R - فرينيا، روبرت
 .أستاذ يف مركز الشرق األوسط جبامعة تكساس

 سلسلة - هارفليكس -لثاين  الد األول وا-النوبة املصرية املعاصرة : آثاره
 األمناط -، والشيخ واألفندي )١٩٦٧نيوهافني (ملفات منطقة العالقات اإلنسانية 

، والنوبيون يف )١٩٧٠دار نشر جامعة هارفارد (العراق ) جنوب(املتغرية للسلطة يف 
 .)١٩٧٤دار نشر جامعة تكساس : ( أناس مساملون-مصر

 .Viré Fr) ١٩٣٣املولود عام . (فريه، ف
، ومبعاونة ليون )١٩٥٣كراسات تونس (حول ترفاجان معبود احلشاشني : آثاره
، ٢الة التونسية القانونية ( نقالً عن البداية البن رشد -كتاب الصيد : برشه

، واألوزان )١٩٥٥، ٣الة التونسية القانونية (ابن رشد املشرع : ، وله)١٩٥٤
وكتاب ) ١٩٥٦، ٤كراسات تونس  (واملكاييل اإلسالمية من الزجاج يف تونس

) ١٩٦٥ ،١٢ أرابيكا(  للخليفة الفاطمي العزيز باهللا٣٨٥/٩٩٥البيزرة املؤلف حوايل 
، ١١أرابيكا (وشؤم الغراب ) ١٩٦٢، ٩ و١٩٦١، ٨٠أرابيكا (وجمموعة لغوية 

، ١٢أرابيكا (والسرقة يف أسبانيا يف القرن العاشر من خالل تقومي قرطبة ) ١٩٦٤
وصيد الفهد ) ١٩٧٣، ٢٠أرابيكا (صيد بالتدبيق يف العصر الوسيط وال) ١٩٦٥

  ).١٩٧٤، ٢١أرابيكا ( املراجع العربية واألعمال الفنية اإلسالمية لعبد الرازق
 .Wustenfeld F) ١٨٩٩ - ١٨٠٨. (فيستنفلد، ف

ولد يف مندين من أعمال هانوفر، وخترج باللغات الشرقية من برلني وجوتنجني 
تذا طويلي األعمار، إذ قضى فيها ما يقارب ا مث أصبح من مشاهري أسعلى إيفالد،

الستني سنة مكباً على اللغة العربية وآداا وتارخيها وجغرافيتها إىل أن كف بصره، 
 للعربية خدمات أجل مبا حققه ونشره من خمطوطاا ىوقد أد. ومات يف هانوفر

 ا صنفه باألملانية عن آداا وتارخيها حىتالقدمية النادرة اليت نسخها خبطه اجلميل، ومب
 .عد عالمة فيها

w - ١٨٣٣جوتنجني (طبقات احلفاظ للذهيب : تربو على مائيت مصنف منها: آثاره
w
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 ٨١٧ حرف الفاء

، ووفيات األعيان البن خلكان، بعد مقابلته على عدة خمطوطات، وفيه سرية )٣٤
 - ١٨٣٥نجني جوت( جزءاً ١٣ رجالً بتواريخ والدم ووفام ومصنفام يف ٨٦٥
، ومصادر ابن خلكان )١٨٣٥جوتنجني (، وتقومي البلدان أليب الفداء )٥٠

جوتنجني (، وذيب األمساء للنووى من سبعة أجزاء يف جملدين )١٨٣٧جوتنجني 
، والبيان واإلعراب عما يف أرض مصر من اإلعراب للمقريزي يف )٤٧ - ١٨٤٢

واملشترك وصفاً واملفترق ) ١٩٣١، ليبزيج ٤٧ - ١٨٤٥جوتنجني (ثالثة أجزاء 
 .)١٨٤٦ليبزيج (صقعاً لياقوت 

وعجائب ) ١٨٩٨ستراسبورج (مث صنف هري كتاباً عن مصادر ياقوت، 
، )٤٩ - ١٨٤٨جوتنجني (املخلوقات وعجائب البلدان للزويين مع مقدمة باألملانية 

باب يف ، وأنساب القبائل العربية، والل)١٨٥٠جوتنجني (وكتاب املعارف البن قتيبة 
، وكتاب االشتقاق البن دريد )٥٣ - ١٨٥٢جوتنجني (ذيب األنساب للسمعاين 

، وقد نفدت نسخة فأعاد نشره حمققاً األستاذ عبد السالم ٥٥- ١٨٥٣جوتنجني (
وتواريخ مكة املكرمة، على نفقة اجلمعية الشرقية األملانية، ) ١٩٥٨هارون، القاهرة 

جوتنجني (ول من أخبار مكة لألزرقي  اجلزء األ- ١: وهي تضم أربعة كتب
، وهو منتخبات من تاريخ مكة للفاكهي، ى املنتقى يف أخبار أم القر-٢) ١٨٥٨

ليبزيج (وشفا الغرام للفاسي، واجلامع اللطيف البن ظهري، مع مقدمة باألملانية 
 كتاب األعالم بأعالم بيت اهللا احلرام للنهرواىن مع مقدمة أملانية -٣) ١٨٥٩

 كتاب مكة باألملانية، وفيه لوحان، األول بأنساب -٤) ١٨٥٧ ليبزيج - جوتنجني(
 .)١٨٦١ليبزيج (أشراف مكة، واآلخر رسم هلا 

وسرية ابن هشام مع تعليقات باألملانية يف ) ١٨٥٨ليدن (وديوان علقمة الفحل 
واملدينة ) ١٨٦٢ليبزيج (ثالثة أجزاء وتاج التراجم يف طبقات احلنفية البن قطلوبغا 

 ٦معجم البلدان لياقوت، يف : ومبعاونة فرايتاج) ١٨٦٤جوتنجني (للسمهودي 
، وعاون زاخاو يف نشر اآلثار الباقية للبريوين )٧٣ - ١٨٦٦ليبزيج (أجزاء كبرية 

، وسرية فخر الدين )١٨٧٣جوتنجني (أراضى املدينة املنورة : وله) ١٨٧٦ليبزيج (
، )١٨٧٥جوتنجني (اخللفاء ، وحكام مصر يف عهد )١٨٧٥جوتنجني (املعىن 

wومعجم ما استعجم للبكري، ويف آخره فهرست باألماكن، وهو طبع حجر، يف 
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 حرف الفاء٨١٨ 

 أجزاء ٤، واملوفقيات للزبري بن بكار نشر منها )٧٧ - ١٨٧٦جوتنجني (جزأين 
جوتنجني (من السادس عشر إىل التاسع عشر، ونسبها إىل أيب عبد اهللا الدمشقي 

، وتوافق التقوميني )١٨٧٩جوتنجني (ندي ، وجغرافية مصر للقلقش)١٨٧٨
 وقد أعاد نشره مالر يف طبعة ثانية، - ١٨٧٩جوتنجني (اإلسالمي واملسيحي 

، وتاريخ أشراف مكة )١٨٨١جوتنجني (، وتاريخ اخللفاء الفاطميني )١٩٢٦
، وخمتلف )١٨٨٦جوتنجني (، وفخر الدين والباب العايل )١٨٨٥جوتنجني (

، وتعبئة اجليوش لإلليانوس، )١٨٩٩ليبزيج ( بن حبيب القبائل ومؤتلفها حملمد
: ومن مصنفاته باألملانية عن العرب) الصحيفة الشرقية لفيينا(ودراسة املفضليات 

. وحروب اليمن واألتراك يف القرن السابع عشر، وتاريخ املدينة ومكة. الصوفية
ملشجر  وجداول أنساب العرب بشكل ا،والنـزاع بني هاشم وبني عبد املطلب

، )١٨٣٧جوتنجني  (ئمتهامستنداً إىل كتاب الطبقات البن سعد، ومدارس العرب وأ
، وما نقله الفرجنة عن العرب من العلوم )١٨٤٠جوتنجني (وتراجم أطباء العرب 

، وتاريخ اإلمام )١٨٨٢جوتنجني (، ومؤرخو العرب ومؤلفام )١٨٧٧جوتنجني (
 .)١٨٩٠جوتنجني (الشافعي 

 .Wissmann H. Von - نفو. فيسمان، هـ
 .جغرايف أملاين، طوف يف الشرق األوسط ونشر عنه أحباثاً نفيسة

، )١٩٢٣ ليدن(كتاباً بعنوان حضرموت : صنف مبعاونة وان در مولن: آثاره
، ومن دراساته )١٩٣٤هامبورج (جزيرة العرب ) جنوب(كتاباً يف : ومبعاونة راتينس
، )١٩٤١(جون فيليب : ، ومبعاونة غريه)١٩٣٩(عدن وحضرموت : يف الة اجلغرافية

 ).١٩٤٧(، وجنوب احلجاز )١٩٤٣(ومبعاونة راتينس بورسودان 
 Vesely، R ).١٩٣١املولود عام(فيسيلي، ر

مؤرخ للجماعة املصرية ومصر حتت احلكم العثماين، وقد ساعد على تصنيف 
 .مكتبة جامعة براتيسالفا فهرس املخطوطات اإلسالمية يف

 .Veceia,Vaglieri.L -.يرييفيشيا فال
 .انصرفت إىل التاريخ اإلسالمي قدمياً وحديثاً، وإىل فقه العربية وآدااأحباثه 
) ٢٥ -١٩٢٤جملة طرابلس (رحلة حاج عرب ليبيا يف القرن السابع عشر : آثارها w
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 ٨١٩ حرف الفاء

، وقد ١٩٢٤جملة طرابلس (وترمجة الشيخ أيب عبد اهللا الفاسي، مع مسرد مبصنفاته 
 ١٨٢٥ووثيقة من الفاتيكان عن اجلوائز ) ١٩٢٥ جويدي يف الة نفسها، زاد عليها

ونبذ عن ابن مسعود، واألمام حيىي، ) ١٩٣٠، ١٠الشرق احلديث،  (١٨٣٠ -
واشتراك سليمان الباروين يف حرب ) ١٩٣٤، ١٤الشرق احلديث، (واليمن 

مضان يف وتقاليد ر) ٤١ -١٩٣٧روما (العربية يف جزأين  وقواعد) (١٩٣٤)ليبيا
) ١٩٣٨، ١٩٣٧، ١٠حوليات املعهد الشرقي بنابويل (متعدد البلدان اإلسالمية 

الشرق (وحول العراق ) ١٩٤٠(ونبذ عن أدباء العرب املعاصرين ومصنفام 
وإمامة العبادة يف ) ١٩٤٦نابويل (واإلسالم ) ١٩٤١، ٢١، ١٩٣٩، ١٩احلديث 

وقواعد العربية االبتدائية ) ١٩٥٠الشرق احلديثة (واجلامعة املصرية ) ١٩٤٩(عمان 
واخلالف بني علي ومعاوية ) ١٩٥٢روما (والدفاع عن اإلسالم ) ١٩٥١روما (

، ومؤمتر املستشرقني ٥٢ - ١٩٣٢حوليات املعهد الشرقي بنابويل (ومترد اخلوارج 
 ٢الدراسات الشرقية لدالفيدا، ج ( وأصل تسمية السنيني) ١٩٥٧، ٢جـ ١٩٥١
) ١٩٥٣(زاع بني على ومعاوية ومترد اخلوارج ـ يف النوترمجة فصول) ١٩٥٦

الدراسات الشرقية (وحول هنج البالغة ) ١٩٥٧ ١يف حضارة الشرق جـ(والعرب 
 طه حسني(القصر املسحور لطه حسني : ومبعاونة غريها) ١٩٥٨، ٨بنابويل 
مؤمتر الدراسات (وعمدة الطالب ) ١٩٦٥، ١٢الشرق (الغرب : وهلا) ١٩٦٤

الدراسات (ودراسة اللغة العربية وقواعدها ) ١٩٦٧) (١٩٦٦إلسالمية العربية وا
حوليات معهد (ثالث رسائل للكندي : ومبعاونة غريها) ١٩٧١الشرقية يف إيطاليا 

 ).١٩٧٤الدراسات الشرقية بنابويل 
 .Fischer، Aug)١٩٤٩ - ١٨٦٥(فيشري، أوجيست 

تقنها وخلف سوسني عليها ولد يف هاله، وخترج باللغات الشرقية على توربكه، وأ
. شاده، وجراف، وبراجشتراسر: ، فتخرج عليه ا)١٩٣٠ - ١٨٩٩(يف ليبزيج 

وقد حنا حنو فاليشر يف العناية بفقه اللغة كأساس لدراسة النصوص وحتقيقها، وامتاز 
برباعة ودقة وال سيما فيما تناول من أصول اللغة وفن املعاجم وما اشتمل على الشعر 

جات الشعوب فجدد مبذهبه التعليم العريب يف جامعات أملانيا وأنشأ جملة القدمي وهل
wوطارت له شهرة واسعة، وانتخب عضواً  )١٩٣٢(الدراسات السامية يف ليبزيج 
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 حرف الفاء٨٢٠ 

 .يف امع العلمي العريب بدمشق وامع اللغوي مبصر
 .]١٩٥٠ترمجته، بقلم فوك، يف الة الشرقية األملانية، [

، وخمارج األصوات )١٨٩٦ليبزيج (وائل أليب هالل العسكري كتاب األ: آثاره
، ونشر زمام الغناء املطرب من النظم السائر يف )١٩١٧ليبزيج (يف اللهجات العربية 

، )١٩١٨ليبزيج (، وألف ليلة وليلة )١٩١٨ليبزيج (أقاصي املغرب متناً وترمجة 
للذهيب، وصنف فهرس ، وتذكرة احلفاظ )ليبزيج (يوالقرآن أليب العالء املعر

، وجدد )١٩٢٢ليبزيج (املخطوطات العربية والفارسية اخلاصة بالرحالة برتشارد 
وخري ما خلف هو معجم ) ١٩٢٨ليبزيج (لربونو ) كتاب منتخب من نثر العرب(

 -وقد قضى أربعني سنة يف مجعه وتنسيقه . اللغة العربية القدمية مرتباً على املصادر
دم جذاذته إىل امع اللغوي مبصر، فواصل كراميري يف وممن عاونه بدرسني وق

أرلنجني العمل فيه وأصدر اجلزء األول منه مبتدئاً حبرف الكاف ألن معجم الين 
 .)١٩٥٤( بإشراف تلميذه برونله -ينتهي عندها 

 بن واملقدسي، )١٩٠٦ (٦، ١٠١سورة : ومن مباحثه يف الة الشرقية األملانية
، وعبد )١٩١٢ و ١٩١١ (١٩١، ٢وسورة ) ١٩١١(ر ، والسح)١٩١٠(حجر 

، ودراسات )١٩١٧(، وتاريخ املغرب )١٩١٧(، واإلسالم )١٩١٤(الغىن النابلسي 
، )١٩١٨(، واألدب العريب )١٩١٨(، وهلجات السفر )١٨ - ١٩١٧(لغوية عربية 

). ٤٩ - ١٩٤٥(، واسم حممد )١٩١٩(، وهلجات السودان )١٩١٨(بطوطة ابن و
، )١٩٢٧(كرب ي ، وعمر بن معد)٣٧٩، ١(تسمية امرئ القيس : اويف إسالميك

، والة ١٩٣٤إسالميكا (وعن الرياضيات ). ١٩٣٢ (٥، ٥٥وسورة النجم، 
 .)١٩٥٣الشرقية األملانية 
، وامرؤ القيس )١٩٠٦الدراسات الشرقية لنولدكه (تفسري القرآن : ويف غريها

، )٤٠ - ١٩٣٥نوعات ماسبريو م(وعبيد بن األبرص ) ١٩٢٢الدراسات السامية (
، ومنتخبات من )١٩٤٤الدراسات العربية والسامية واإلسالمية (والتقاليد الشعبية 

املصدر السابق،  (ي، وأبو العالء املعر)٥٢ - ٩٤٧جملة العامل الشرقي (األدب العريب 
 ٩ و ٧ و ١٩٠٦: الة الشرقية األملانية(، وعن قواعد اللغة العربية )٥٢ - ١٩٤٧

w ٣١ و ٢٧ و ١٩٢٥: ، وإسالميكا١٩١٠: ، والذكرى املئوية الماري٤٠ و ١١و 
w
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 ٨٢١ حرف الفاء

: ، والة اآلسيوية الربيطانية١٩٢٦: ، والدارسات الشرقية هلوبث٣٨ و ٣٢و 
 ١١ و ٩ و ٨ و ٧ و ١٩٠٦الة الشرقية األملانية، (، وعن معاجم العربية )١٩٣١

: ، والدراسات السامية١٩١٥: ، والة املشرقية النمسوية١٨ و ١٣ و ١٢و 
 .)١٩٢٥: ، وإسالميكا١٩٢٢

  Fischel W. J )١٩٠٢املولود عام . (ج. فيشيل، و
خترج يف جامعات هيدلربج، وجيبسن، وفرانكفورت، وتوىل البحوث يف معهد 

 وانتدب حماضراً يف جامعة كاليفورنيا  ،)٤٥-١٩٢٦( العلوم الشرقية بالقدس
 ).١٩٤٨( األدىن فيها ، وأستاذاً للغات الشرق)١٩٤٦(

: ، ومبعاونة روزنتال، وجرنبوم)١٩٠٠ليدن (أدب الكاتب البن قتيبة : آثاره
أصل : ، وله يف الة األسيوية الربيطانية)١٩٣٧روما (دراسات عربية، اجلزء األول 

، وأثر اليهود يف احلياة السياسية )١٩٣٣(املصارف يف العصر الوسيط اإلسالمي 
، )١٩٣٩(، وإيران واملغول )١٩٣٧(إلسالم خالل العصر الوسيط واالقتصادية يف ا

ودراسة عن جتار الكرم، وهم طائفة اشتهرت بتجارا بني اهلند وبني مصر يف العصر 
وىف . الوسيط، ودراسات عن اليهود يف كردستان وىف غريها من البالد اإلسالمية

، )١٩٣٥، ١٩شرقني، مؤمتر املست(بيت مال اخلاصة، لتاريخ العباسيني : غريها
، ونشر الدراسات الشرقية )١٩٥٠تكرمي ألسكندر ماركس (واخلليج الفارسي 

 .)١٩٥١بركالي (والسامية املهداة إىل بوبر 
، وأذربيجان يف )١٩٥٢جملة هارفارد الالهوتية (وله ترمجة التوراة بالفارسية 

املصدر السابق (س ، وتاريخ اليهود يف فار)١٩٥٣امع اليهودي (التاريخ اليهودي 
: ، وعن ابن خلدون)١٩٥٣ذكرى زاره (، وأصفهان يف التاريخ اليهودي )١٩٥٣

اهلداة الدراسات الشرقية والسامية  (١٤٠٦ إىل ١٣٨٢ابن خلدون ومماليك مصر من 
، وابن )١٩٥٢الة اآلسيوية الربيطانية (وابن خلدون وتيمورلنك  ،)١٩٤٩إىل بوبر 
الدراسات الشرقية (، وسرية ابن خلدون )١٩٥٤كروسا تكرمي مياس بالي(خلدون 

صحيفة اجلمعية (، وابن خلدون مصدر تاريخ جنكيز خان )١٩٥٦لليفى دالفيدا 
مؤمتر املستشرقني (، وابن خلدون ومقارنة األديان )١٩٥٦، ٧٦األمريكية الشرقية 

wوابن خلدون  )١٩٥٨ .٢ذكر جولد زيهر ج(، وابن خلدون والتوراة )١٩٥٧
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 حرف الفاء٨٢٢ 

، وابن خلدون واملسعودي )١٩٦١، ١٤الدراسات اإلسالمية (دره التاريخ ومصا
مؤمتر (، وجاهلية إيران يف وصف ابن خلدون )١٩٦٠الذكرى األلفية للمسعودي (

شئون (ومدينة اإلسالم ) ١٩٧٣ونشرة الثقافة اإليرانية . ١٩٦٨(١٩٦٤املستشرقني 
، وغزو )٦،١٩٥٦ أرابيكا(، والسلطان برقوق )١٩٥٦ - ٧الشرق األوسط 

، وإسهام املماليك يف )١٩٥٦، ٩أوريانس  (١٤٠٠/١٤٠١تيمورلنك دمشق 
، )١،١٩٥٨صحيفة تاريخ االقتصاد االجتماعى (االقتصاد اإلسالمي يف العصر الوسيط 

، وترمجة وليم بوبر )١٩٦٣منوعات هنري ماسه (واألدب اليهودي الفارسي 
، وإسهام اليهود )١٩٦٤ ،٨٤ية صحيفة اجلمعية األمريكية الشرق (١٩٦٣ -١٨٧٤

 ).١٩٧٤األعمال اإليرانية (يف الثقافة واآلداب بإيران 
 .Fevret A )١٩٤٠-١٨٧٩. (فيفره، أ

 .من أمناء املكتبة الوطنية يف باريس
: ، ونشر مبعاونة أوبوانو)١٩٠٧جملة العامل اإلسالمي (التتر يف القرم  :آثاره

 ).١٩١١باريس(ية فهرس الكتب املتعلقة بالسلطنة العثمان
  .Fevrier J.G- .فيفريه، ج
، ولكنه أقدم من ١٩٣١(دراسة عن تاريخ تدمر السياسي واالقتصادي : آثاره

، وتاريخ )االكتشافات احلديثة، والبد من االطالع على مباحث سايرينج كتتمة له
 ) ١٩٥٦ -١٠٠الة األفريقية (، وما نعرفه عن اللغة الليبية )١٩٤٨باريس (الكتابة 

، واملعهد الشرقي يف )١٩٣٠(اللغة اآلرامية والتلمود : وله يف الة اآلسيوية
وأول  ،)١٩٣٥(، و املدخل إىل مقارنة اللغات السامية )١٩٣٥(جامعة شيكاغو 

، وجغرافية )١٩٣٧( جمموعة كتابات هريوغليفية -استيالء فارسي على مصر
، وكتابتان يف جبيل )١٩٣٩( مكتر، والكتابة الفينيقية الليبية يف)١٩٣٨(فلسطني 

، )١٩٤٨(، والتنقيب يف جبيل وتاريخ األجبدية الفينيقية )١٩٤٦(الفينيقية القدمية 
 ، والصالت بني نصوص عني فشخة )١٩٤٨(واجلواهر املفقودة من تدمر القدمية 

 ، والكنعانيون واآلراميون )١٩٥٨(،وعظمة اكتشاف الكتابة وتطورها)١٩٥١(
، وكتابات )١٩٦٧( ادير املستودع الفينيقي يف املغرب األطلسي، وموغ)١٩٦٦(

w .)١٩٦٩(وآثار
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 ٨٢٣ حرف الفاء

 .Vella، G - فيال، ج
  .أستاذ العربية يف معهد بالرمو امللكي

نشر كتاب ديوان مصر، متناً وترمجة إيطالية يف جزأين، ومل يتم الثاين، إذ : آثاره
وزاد املسافر، ) ١٧٩٣بالرمو (ية حتقق تزوير ما فيه من رسائل املستنصر إىل أمري صقل

  .ورسائل لقسطا بن لوقا
 .Philiby، H. St. J.B)١٩٦٠ - ١٨٨٥. (س. فيلىب، هـ

) ١٩٠٧(ولد يف جزيرة سيالن، وخترج باللغات الشرقية من جامعة أكسفورد 
ورأس البعثة الربيطانية إىل ) ١٩١٦(وىف العراق ) ١٥ - ١٩٠٨(ووظف يف اهلند 

) ١٩١٩(وبعثة املركز العريب السياسي إىل بريطانيا ) ١٨ - ١٩١٧(اجلزيرة العربية 
ورئيساً للبعثة الربيطانية يف ) ١٩٢١(وعني مستشاراً لوزارة الداخلية يف العراق 

مث تقلب يف وظائف عددية فعني مستشاراً للمملكة العربية ) ٢٤ - ١٩٢١(األردن 
 اجلامعة األمريكية ببريوت وانتدب أستاذاً زائراً يف . السعودية، وأشهر إسالمه

 . فيهايفوقد تو) ١٩٥٧(
وجزيرة العرب يف عهد ) ١٩٢٢( صفحة ٣٩٠قلب اجلزيرة العربية، يف : آثاره

) ١٩٣٠( صفحة ٣٨٠واجلزيرة العربية، يف ) ١٩٢٨( صفحة ٤٠٠الوهابيني، يف 
 وبنات سبأ ) ١٩٣٣( صفحة ٤٣٠والربع اخلايل، يف ) ١٩٣٣(وهارون الرشيد 

 وأسس اإلسالم ) ١٩٤٣( صفحة ٢٠٠حاج يف اجلزيرة العربية، يف و) ١٩٣٩(
 ٨٠٠ومرتفعات اجلزيرة العربية، يف ) ١٩٤٨(وأيام يف اجلزيرة العربية ) ١٩٤٧(

وأرض مدين ) ١٩٥٥(والعربية السعودية ) ١٩٥٢(ويوبيل عريب ) ١٩٥٢(صفحة 
كتبوا فيها وقد انتحل بعضها بعض الذين ) ١٩٥٧(وأربعون سنة يف القفر ) ١٩٥٧(

جغرافية اجلزيرة العربية، واليمن، : ومن مباحثه يف صحيفة اجلغرافيا. عن العرب
، )١٩٥٥ و ٥٠و ٤٩ و ٤٣ و٣٨ و ٣٣ و٢٥ و ٢٣ و ١٩٢٠(والكتابات العربية 

وجغرافية ما بني ) ١٩٥٩، ١٣صحيفة الشرق األوسط (والرياض قدمياً وحديثاً 
 .)١٩٥٩، ١٢٥صحيفة اجلغرافيا (النهرين 

 Vilchetinsky -.فيلشيتنسكي، أ
wنشرة تاريخ احلضارة (أقدم أثر يف أدب الوصف اجلغرايف باللغة العربية : آثاره
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 حرف الفاء٨٢٤ 

، واملطبوعات باللغة العربية يف جمموعات املكتبة السوفيتية لآلداب )١٩٥٨العاملية 
 .)١٩٥٩(، ومقدمة لكتاب عجائب اهلند )١٩٥٨نشرة املدرسة العليا (األجنبية 
 .Vilmar E) ١٨٦٨ - ١٨٠٠(، إدوارد فيلمار

 .أستاذ أصول الدين يف ماريورج
نشر األرجوزة املزدوجة لوجيه الدين البهنيكي، وخمتارات من مثلث : آثاره

قطرب لناظمه عبد الوهاب البهنسي، وهي رسالته يف الدكتوراه، متناً وترمجة التينية 
، وكتاب التاريخ )١٨٦٤( ، وتاريخ األدب األملاين)١٨٥٧احلوليات السامية (

 ).١٨٦٤جوتنجني (للشيخ أيب الفتح 
 .Willmet J)١٨٢٥ - ١٧٥٠(فيلمت، جوهانس 

 ).١٨١٦ليدن (ترمجة معلقيت لبيد، وعنترة باألملانية : آثاره
  Vilenchik Y.S )١٩٤١ - ١٩٠٢. (س.فيلنتشيك،

ذاً يف خترج على شربا، وأصيب بالصمم يف احلرب العاملية األوىل، وعني أستا
 .جامعة ليننجراد

، )١٩٢٧تقارير جممع العلوم (تاريخ الصوتية يف اللغة العربية العامية : آثاره
، والصوتية العربية وأحرف )١٩٢٩عامل اإلسالم (واللهجة العربية العامية يف لبنان 

، )١٩٣٠ اآلداب الشرقية(، والعربية والسامية )١٩٣٠حوليات املعهد الشرقي (احللق 
، )١٩٣٧، والعامل الشرقي ١٩٣٠تقارير جممع العلوم ( سورية عربية ودراسات

، ومشكلة اإلمالء يف الشرق العريب )١٩٣٥اآلداب الشرقية (واللهجات العربية 
، واملواد املتفجرة نقالً عن خمطوط عريب )١٩٣٥حوليات املعهد الشرقي (املعاصر 

 ).١٩٣٦(ي ، وفهرس مؤلفات كراتشكوفسك)١٩٣٦املصدر السابق (فريد 
، ونظام أصوات )١٩٣٥(مطبوعات عن البلدان العربية : ويف املكتبة الشرقية

، وتعليق على مقال )١٩٣٦(احلروف املتحركة لسكان مدن سوريا وفلسطني 
، ومعجم العربية يف )١٩٣٧(هل تصلح احلروف الالتينية للكتابة العربية ؟ : نللينو

اد وافية من املخطوطات واملطبوعات سوريا ولبنان وفلسطني، وهو يشتمل على مو
وتصنيف قاموس اللهجات العربية العامية يف الشرق األدىن )  عاما١٥ًوقد قضى فيه (
w، وتصنيف قاموس اللهجات العامية يف آسيا )١٩٤١األحباث الشرقية السوفييتية (
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 ٨٢٥ حرف الفاء

 .، ومنشأ أداة التعريف باللغة العربية، وأمساء أنواع اخليول)١٩٤١(الغربية 
 
 .Phillott D.C )١٩٣٠ - ١٨٦٠. (لوت، دفي

 .عقيد يف اجليش الربيطاين
 السحر عند الفرس واملصريني والعرب : يف جملة اجلمعية اآلسيوية للبنغال: آثاره

ومبعاونة ). ١٩١١(والشيعة ) ١٩١٠ و١٩٠٦(واللغة العربية ) ١٩٠٧ و١٩٠٦(
ليمن، ونفحات ا) ١٩٠٧ و ١٩٠٦(بعض حكايات شعبية من حضرموت : أزو

) ١٩٠٧(ة يف البيزرة البن كشاجم رونصوص من كتاب اجلمه) ١٩٠٧(متناً وترمجة 
: وله) ١٩٠٨(طرديات أيب نواس : ومبعاونة بتري) ١٩١١(وحوليات القطرين 

هذا خال دراساته الوافرة عن ) ١٩١٠كلكتا (فرسنامه للهامشي، متناً وترمجة وتعليقاً 
 .اهلند وإيران

 villoteau) ١٨٣٩ -١٧٥٠(فيلوتو 
 .من أعضاء معهد مصر يف عهد بونابرت

باريس . جمموعة وصف مصر(املوسيقى العربية، وهي أوىل املباحث فيها : آثاره
يف دراسته  S Daniel )١٨٧١ -١٨٣٠(مث أضاف إليها دانييل ) ٢٦ -١٨٠٩

مبحث يف املوسيقى : يف مقالته Laffage جوالفا. مباحث يف املوسيقى العربية
 .ربيةالع

 .Pareja P.F.Mاألب فيليكس بارجنا اليسوعى 
، ونال من جامعتها الليسانس يف الفلسفة ١٥/١٢/١٨٩٠ولد يف برشلونة بتاريخ 

، والدكتوراه يف الالهوت من )١٩١٩(، والدكتوراه يف الفلسفة )١٩١٥(واآلداب 
، )٣٥ - ١٩٣٣(، واملاجستري من كمربيدج بإجنلترا )١٩٢٨(هايتروب كوليج 

 أستاذاً للعربية يف جامعة ي، ومس)١٩٣٥(لدكتوراه يف اآلداب من جامعة مدريد وا
، وأستاذاً للدراسات اإلسالمية يف اجلامعة )١٩٣٥(مباي والقديس كزافييه يف ب

، )١٩٥٦(ومديًرا فنياً للمعهد اإلسباين العريب مبدريد ، )١٩٣٨(ورية بروما رجياجل
، ومشرفاً على وضع املعجم العريب )١٩٥٨(وأستاذاً لألدب العريب جبامعة مدريد 

w -اإلسباين، وهو أمني سر االحتاد اإلسباين للمستشرقني ومؤمتر الدراسات العربية 
w
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 حرف الفاء٨٢٦ 

اللجنة الدائمة، واالحتاد األوريب للمستعربني وعلماء اإلسالميات، وأمني مكتبة املعهد 
 .األسباين العريب للثقافة

اته وملحة ملؤلف جمهول عن خمطوط فريد نشر كتاباً يف الشطرنج ومنصوب: آثاره
، ودراسة عن )١٩٣٥مدريد (يف املتحف الربيطاين، يف جزأين متناً وترمجة إسبانية 

، وصنف كتاباً نفيساً بعنوان )١٩٥٣الشرق احلديث (الشطرنج عند العرب 
إسالميات يف جزأين دل فيه على غزارة مادة ودقة علم ورصانة حكم، وقد وضع 

اص جبغرافية البلدان اإلسالمية فيه األب هرتلنج أستاذ التاريخ الكنسي يف الفصل اخل
 -اجلامعة الغريغورية، ووضع الفصل اخلاص باآلداب اإلسالمية فيه الدكتور بوزاين 

 مدرس الفارسية يف جامعة -ما خال األدب األندلسي، فقد وضعه تربس سادابا 
 ٤٨ صفحة و ٨٥٠إليطالية، يف روما الذي ترجم الكتاب من اإلسبانية إىل ا

، واألصل اإلسباين يف جزأين، مدريد )١٩٥١روما (خريطة، وجمموعة فهارس 
 -املطبعة الكاثوليكية ( صفحة ١١٤٩، والترمجة الفرنسية يف ١٩٥٤ - ١٩٥٢

، واآلثار )١٩٦٥وس جبور(، واإلسالم واملسيحية )١٩٦٤ - ١٩٥٧بريوت 
، والتدين اإلسالمي )١٩٥٥، عام ٢٠دلس، جملد جملة األن(املكتشفة يف قصر احلمراء 

، وعدد وافر من الدراسات الرصينة عن االستشراق يف االت )دراسات مدريد(
، )١٩٥٧ (١٩٥١، ٢٢مؤمتر املستشرقني (مشكلة الترمجة العربية : العلمية منه

، )١٩٦٠، ٣٤الدراسات الكهنوتية (وتعليق مغريب على حياة يسوع بن مرمي 
، )١٩٦٨، ٤نشرة مجعية املستشرقني اإلسبانية (ورجيو ليفي داالفيدا وذكرى جي

ونيفيل ) ١٩٧١(، وذكرى خوان بوسكه موهللا )١٩٦٨(وذكرى هلموث شيل 
 .)١٩٧٣(بربور 

  .Vtntayol،P.R -.األب فينتايول، ر
مدينة اهللا السرية وعجيبة قوة : ، وعّرب عن اإلسبانية)١٧١٠(أرسل إىل القدس 

 .)١٨٦١-١٨٦٠القدس ( يف أربعة أجزاء - واحتقار أباطيل العامل اهللا الكلية،
 vinnkov i.N). ١٨٩٧املولود عام  (.ن. فينيكوف، ي

خترج يف جامعة ليننجراد، وعلم فيها حىت أصبح رئيساً لقسم الدراسات العربية، 
w .وهو أول من درس هلجات العرب يف آسيا الوسطى
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 ٨٢٧ حرف الفاء

، وحزن )١٩٢٣ (١٩٢٢ إىل ١٩١٨د من الدراسات الشرقية يف بتروجرا: آثاره
، )١٩٢٨تقارير جممع العلوم (األرملة وعادة االفتضاض يف اجلزيرة قبل اإلسالم 

، )١٩٣٠حوليات املعهد الشرقي ( والغيث والعشب على قبور العرب قبل اإلسالم
، والعرب يف )١٩٣٤جمموعة أولدنبورج (ووحي النيب يف ضوء علم السالالت 

، وهلجات العرب يف آسيا الوسطى، )٤١ - ١٩٤٠علم الشعوب ( االحتاد السوفييت
، )١٩٤٣الطريق (، والعرب يف آسيا الوسطى )١٩٤١(وهي رسالته يف الدكتوراه 

، )١٩٤٥ نشرة جامعة ليننجراد(وعرب آسيا الوسطى يف أثناء احلرب الوطنية الكربى 
، وترمجة )١٩٤٦املصدر السابق (واملرأة وحفظ التقاليد عند عرب آسيا الوسطى 

، وترمجته، مبعاونة بلياييف، ااميع ١٩٤٩موسكو (كراتشكوفسكي ومصنفاته 
 ).١٩٥٤الفلسطينية 

، )١٩٤٩األحباث الشرقية السوفيتية (مواد لدراسة تقاليد خبارى العربية : وله
، وتصنيف )٥١ - ١٩٥٠نشرة التاريخ القدمي (ونقوش فينيقية جديدة من كليكية 

األعمال (، وتقاليد عرب خبارى )١٩٥٦اموعة التارخيية (مية القواميس السا
احملفوظات الشرقية يف (، ومناذج من تقاليد عرب خبارى )١٩٥٦الشرقية، بودابست 

، وتقليات عرب )١٩٥٧األدب األجنيب (، واملؤمتر الثاين ألدباء العرب )١٩٥٧براغ 
، ومعجم املفردات )١٩٥٨حمفوظات املعهد العلمي يف تشوباشيا (آسيا الوسطى 

وقدمت له فينا . اللمخطوطات اآلرامية القدمية، وقد قضى يف إعداده عشرين عاًم
دوريات (الدراسات العربية والسامية يف ليننجراد : نة بلييايفوبيجوليفسكايا، ومبعا

حول اللهجات : ، وله)١٩٦٤(، وكراتشكوفيسكايا )١٩٦٠جامعة ليينجراد 
، ومواد ملعجم )١٩٦٣ واللغات السامية ١٩٦٢طينية ااميع الفلس(العربية 

 .)١٩٦٥دراسة فقه اللغات السامية (اللهجات العربية 
، ١٩٣٠(العناصر العربية يف اللغة البشكريية ) ١٩٥٤-١٨٩٨. (وميترييف، ن

 ).١٩٥٨واألحباث الشرقية السوفيتية 
 ).١٩٥٢(الدراس التمهيدي للغة األدبية العربية احلديثة : كامينسكي، ن
 .Wiet G) ١٩٧١ -١٨٨٧(فييت، جاستون

wخترج يف العربية الفصحى ولغة عرب املغرب والتركية والفارسية من مدرسة 
w
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 حرف الفاء٨٢٨ 

، مث قصد مصر، وانضم إىل )١٩٠٨(وأجيز ا  اللغات الشرقية، ودرس احلقوق
، وذهب إىل الصعيد والدلتا يف بعثة )١١-١٩٠٩(املعهد الفرنسي لآلثار الشرقية 

ا حماضرا للعربية ، وانتدبته كلية اآلداب يف ليون أستاذً)١٢-١٩١١(ابات لدرس الكت
، )١٩١٢( ا لألدب العريب وكلية اآلداب يف اجلامعة املصرية أستاذً،)١٩١١(والتركية 

ا مث  حماضراته باللغة العربية، فلما كانت احلرب الكربى اشترك فيها ضابطًىفألق
، وعني )١٩-١٩١٨(الفرنسية يف سوريا ا، وأحلق بعد احلرب باملفوضية مترًمج
، مث عضوا فيه ومديًرا لدار اآلثار العربية )١٩٢٤( مع الكتابات واآلداب مراسالً

، )١٩٣٠( وانتخب عضوا يف امع العلمي املصري ،)٥٢-١٩٢٦( يف القاهرة
، وانتدب أستاذا جلغرافية الشرق األدىن وتارخيه يف )١٩٣٩(واختري أمينا عاما له 

 ا عن الفن اإلسالمي يف الكلية الشرقية ببريوت ، وحماضًر)١٩٣٦( درسة اللوفرم
، La Revue du Caire ،)١٩٣٨(، وأسهم يف تأسيس جملة القاهرة )١٩٣٧(

 وقد نشر فيها من الدراسات والترمجات مثانني كراسة ونيفا عن أشهر ،وتوىل إدارا
أسيس احلركة الفرنسية مبصر اشترك يف ت١٩٤٠ويف سنة . كتاب العرب املعاصرين

ا لشجاعته واخلارج دون أن حتول بينه وبني منشوراته العلمية، وقد نال أومسة تقديًر
 .ا لعلمه، وبعد مغادرته مصر عني أستاذا يف معهد فرنساوتكرًمي
 حتمل إمضاءه بني مصنف وبني مؤلفاً ٢٢٩وافرة متنوعة نفيسة تربو على : آثاره

 أو مبثوثة بني جمالت ، أو موزعة على جمموعات علمية،تب مستقلة يف ك،حبث ونقد
استشراقية وصحف من الصحف الكربى، وهي على ثرائها وتنوعها يغلب عليها 

فقد تويل دار اآلثار العربية، وفيها . طابع مصر اإلسالمية قدميها وحديثها
، ونشر هلا تقوميا طبع )١٩٤٦ أغسطس سنة -آب (١٥٠٢٤قطعة، فبلغ ا ٦٩٣٠

، وأشرك الدار مبعارض كثرية، وأقام هلا معارضها ١٤ جزءا كنت منها ٣٥نه م
اخلاصة ا، ونشر من كتاب املواعظ واالعتبار للمقريزي أربعة أجزاء متناً وترمجة 

 ٢٤-٢٣-٢٢-١٣-١٩١١املعهد الفرنسي بالقاهرة ( بعد حتقيقها على خمطوطات
- ٢٧(. 

املصدر السابق، (مواد جلغرافية مصر : انوصنف مبعاونة جان ماسبريو كتابا بعنو
w وقد توجه جممع الكتابات واآلداب جبائزة بوردن -١٩١٩، والثاين، ١٩١٤الد
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 ٨٢٩ حرف الفاء

، )١٩٢٠الة اآلسيوية (كتاب فتح مصر واملغرب واألندلس :وله). ١٩٢٢
، والكتابات العربية )١٩٢٣(، والشرق اإلسالمي )١٩٢٣(والتنقيب يف الفسطاط 

، وتعليقات على الكتابات السورية اإلسالمية وسجل )٣،١٩٢٢يا،سري(يف دمشق 
 ، واملدن املصرية الشهرية)٧،١٩٢٦و٦،١٩٢٥سرييا،(مراسيم املماليك يف سوريا 

نشرة ( وشأنه ىوشخصية ابن تغري برد) ٢٧-١٩٢٥دائرة املعارف اإلسالمية)
إىل ١٩٢٩، والذي تفرد به إرساله يف عام )٣٠-١٩٢٩املعهد الفرنسي بالقاهرة 

كبار املستشرقني يستعني م على إعداده مسرد تارخيي للكتابات العربية فأجابه 
أتبني كومب، وجان سوفاجه على إصدار املسرد، فظهر :  مستشرقا وعاونه٤٥منهم 
  ).١٩٥٦-١٩٣١املعهد الفرنسي بالقاهرة (جزءا ١٥منه 

طني ولبنان ومصر، هذا عدا دراساته للكتابات العربية يف العراق وسوريا وفلس
 لتراجم املنهل ونشر مسرداً. حبثا ممتعا٥٠وخال أحباثه عن اآلثار العربية وتربو على 

جملة اجلمعية اجلغرافية (وخمتصر اإلدريسي متناً وترمجة  ،)١٩٣٢القاهرة (الصايف 
 ).املصرية

 ).١٩٣٢باريس (ا يف مساجد القاهرة كتاًب: وصنف مبعاونة هوتكر
، واملعرض الفارسي عام )١٩٣٢القاهرة (ام للمتحف العريب تقومي ع: وله
 ).القاهرة(، وتاريخ مصر الطبيعي )١٩٣٣القاهرة (١٩٣١

مصر البيزنطية واإلسالمية : موجز تاريخ مصر، اجلزء الثاين: ومبعاونة مونيه
، )١٩٣٧ املعهد الفرنسي بالقاهرة(، وترمجة كتاب البلدان لليعقويب )١٩٣٢القاهرة (

باريس (ا بعنوان مصر العربية من الفتح العريب إىل الفتح العثماين كتاًبوصنف 
صفحة،  ١٨٣الصور الفارسية والتركية واهلندية، يف : ، وآخر بعنوان)١٩٣٨
، ونشر تاريخ سالطني املماليك )١٩٤٣نشرة املعهد الفرنسي بالقاهرة ( لوحا١٨

ن برقوق إىل قايتباي، واجلزء م: الشراكسة البن إياس متناً وترمجة، اجلزء األول
 ةمن قانصو: صفحة، واجلزء الثالث٥٢٠ الغوري، يف ةمن قايتباي إىل قانصو: الثاين

السنوات األوىل من االحتالل :  صفحة، واجلزء الرابع٨٠٠ماين، يف ثإىل االحتالل الع
، وفيه نظرة شاملة على أسرة الشراكسة، وأسلوب الترمجة، )٢٨-١٩٢٢(العثماين 
، )١٩٤٧القاهرة (وحرير الفرس  )١٩٤٧املعهد الفرنسي بالقاهرة (س عام وفهر w
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 حرف الفاء٨٣٠ 

وتاريخ أسبانيا ) ١٩٥٢الة اآلسيوية (وشواهد القبور الكوفية يف مصر والسودان 
ا، يف  وتعليقً، ويوميات شريف قاهري البن إياس منت وترمجةً)١٩٥٤(املسلمة 
كراسات التاريخ (ماليك ، وجتار التوابل يف عهد امل)١٩٥٥باريس (صفحة ٤٥١

 صفحة ٣١٩ واألعالق النفيسة البن رسته ترمجة وتعليقا يف ،)٢،١٩٥٥-٧املصري 
، )١٩٦٥(  ومدخل إىل تاريخ اآلداب العربية،)١٩٥٥اجلمعية اجلغرافية املصرية (

، ) قبيل وفاتهمتهأ(شواهد القبور : ا بعنوانوللمتحف اإلسالمي بالقاهرة ألف حبثً
، وجملة الدراسات الشرقية ١٩٢٥، ١٥هسبرييس (ان بريشم ومكتبة ماكس ف

١٩٢٨-١١،١٩٢٦.( 
نشرة املعهد الفرنسي (أسطرالب سوري من القرن الثالث عشر : ومبعاونة رايخ

، )١٩٣٢، ١٣سرييا،  (معرض الفن الفارسي يف لندن: ، وله)١٩٣٩، ٣٨لآلثار، 
، ١٣سرياي، (دن منوعات الفن الفارسي يف لن(واملدرسة اخليضرية يف دمشق 

-١٩٣٥ دميومبني -منوعات جود فروا (، واملدرسة اخليضرية يف دمشق )١٩٣٢
خمطوطان مصريان يف معرض الفن الفارسي يف : ، ويف نشرة املعهد املصري)١٩٤٥
، وكتابات )١٩،١٩٣٨( ، وتصوير من القرن احلادي عشر)١٣،١٩٣١( لندن

، وكتابات )١٩٣٦، ١٨(قوس وكتابتان كوفيتان يف ) ١٥،١٩٣٣(ضريح الشافعي 
، ونسيج )١٩٤٤ ،٢٦( ، ورسم من القرن الثاين عشر)٢٤،١٩٤٢(فاطمية جديدة 

، ونسيج إسالمي يف مشايل فارس إخل مث )٤،١٩٣٧ الفن(مطرز من بني النهرين 
، وكتابات )٤٢-١٩٣٩، ٢٠نشرة اجلمعية اجلغرافية املصرية،(موجز اإلدريسي 

 وكتابة من أحد أمراء طرابلس من ساللة بين ،)١٩٢٢، ٣سرييا، ( صالح الدين
، ٥٠اإلسالم (، وكتابة لوزير إخشيدي )١٩٢٨، ٢منوعات هنري باسه، ج(عمار 
، والجئون )١٩١٣جممع الكتابات واآلداب (، والكتابات العربية يف مصر )١٩١٤

الة (، ومسالت كوفية يف مصر والسودان )١،١٩٥٤أرابيكا (عثمانيون يف مصر 
واإلمرباطورية البيزنطية احلديثة لألمويني، الساسانية احلديثة ) ١٩٥٢ -٢٤(ية اآلسيو

، وطرق املواصالت يف مصر يف العصر الوسيط )١٩٥٣جملة تاريخ العامل (للعباسيني 
االحتالل العثماين يف : ، ويف كراسات التاريخ املصري)٢٤،١٩٣٣مصر املعاصرة (

w، ورحلة إبراهيم باشا إىل فرنسا )١٩٤٩ (ي، وتنقالت حممد عل)١٩٥٠، ٢(مصر 
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 ٨٣١ حرف الفاء

، مث تقرير بريطاين عن استيالء )١،١٩٤٨( عن حمفوظات قصر عابدين قالًنوإجنلترا، 
الة (، وابن النفيس )١٩٥٠منوعات وليم مارسه (١٨٠٣الوهابني على مكة عام 

 .)١٩٥٦، ٢٤٤اآلسيوية 
، )١٩٥٨، ٤يخ العامل جملة تار(التفكري العلمي يف العصر الوسيط : ومبعاونة غريه

السجاد : ، وله)١٩٥٨جممع الكتابات واآلداب (ومئذنة جمهولة يف أفغانستان 
الة (، وكتابات على األثاث يف مصر اإلسالمية )١٩٥٩، ٦أرابيكا (املصري 

 .)١٩٥٨، ٢٤٦اآلسيوية، 
 تاريخ العامل(تطور التقنية يف العامل اإلسالمي يف العصر الوسيط : ومبعاونة غريه

، )١٩٥٨، ٨أوريان (أوراق صغرية لقنصلية فرنسا يف القاهرة :، وله)١٩٦٠، ٦
، ٣منوعات ماسينيون، جـ(وقرار من السلطان مملوك مالك أشرف شعبان ملكة 

، وأسلوب الكاتب )١٩٥٩، ٩أوريان، (، وشعار اجلمهورية العربية املتحدة )١٩٥٧
، وحبوث عن )١٩٦٣، ١٨ الدراسات اإلسالمية،(املصري يف القرن اخلامس عشر

، )١٩٦٣، ٦٠كراسات حضارة املتوسط، (املكتبات املصرية يف اخلامس عشر 
، ٣٨منوعات جامعة القديس يوسف، بريوت (واملترمجون العرب والشعر اإلغريقي 

الدراسات الشرقية لتكرمي ليفي (، والطاعون األسود يف سوريا ومصر )١٩٦٢
دراسات الفن اإلسالمي املهداة (بالقاهرة ، وجامع كافور )١٩٦٢، ١بروفنسال، ج
، وترمجة )١٩٦٥، ٤٢سرييا ( ، وكتابتان عربيتان يف سوريا)١٩٦٥إىل كروزيل 

الة الشرقية لتاريخ علم االقتصاد واالجتماع (رسالة اجلوع للمقريزي إىل الفرنسية 
مع جم(، وحياة املالذ يف مكة واملدينة يف القرن األول من اإلسالم )١٩٦٢، ٥

، )١٩٦٤ماير . أ. ل. ذكرى(، ومراسيم مماليك مصر )١٩٥٩الكتابات واآلداب 
، ومصر )١٩٦٣ماسه . هـ. منوعات(والجئ من املماليك يف بالط املغول بفارس 

، واألعمال )١٩٦٦، ١كروزه، جـ. منوعات هـ(واألماكن املقدسة يف اإلسالم 
، هذا خال )١٩٧٠، ٢١سيوية، الفنون اآل(ذات املنفعة العامة يف حكومة البويغيني 

 .املقاالت الوافرة عن تاريخ مصر، والكتابات والعاديات
 .Wiernikowski، J )١٨٧٧-١٨٠٠(فيرينيكوفسكي، جان 

w معيداً يتعلم يف روسيا، ووقف نشاطه على فقه اللغتني الفارسية والعربية، ومس
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 حرف الفاء٨٣٢ 

، وملا فقد )١٨٢٧(ينة هلما يف جامعة قازان، مث أستاذاً يف املعهد األول بتلك املد
 .أمهل فقه اللغات الشرقية) ١٨٣٤(منصبه يف اجلامعة 

بريوت، (دراسة عن حافظ الشريازي، مع ترمجة إحدى قصائد غزله : آثاره
حال فقد منصبه بينه (وقواعد اللغة العربية، وخمتارات من األدب العريب  ،)٢،٤١

 ).وبني إجنازمها
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 حرف القاف٨٣٤ 

  )١٩٣١ - ١٨٤٥(القرداحي، جربائيل 
 .من الرهبانية احللبية املارونية، أستاذ العرب والسريانية يف مدرسة نشر اإلميان 

السرياين، والكنـز الثمني يف صناعة شعر السريان  شرح ديوان الصوباوي: آثاره
 وإحكام وتراجم شعرائهم املشهورين، واألحكام يف صرف السريانية وشعرها،

املطبعة (األحكام يف علم التصريف عند السريان، واللباب، وهو معجم سرياين عريب 
) ١٩٠٣روما (وكتاب املناهج يف النحو واملعاين عند السريان ) ١٨٨٧الكاثوليكية 

وهو أكرب (ومعجم سرياين عريب التيين، ) ١٩١٣روما (وقواعد العربية باإليطالية 
 ). لدى املطران بطرس صفريمعجم من نوعه مازال خمطوطاً

  Constantin Africanus )١٠٨٧املتوىف عام ( قسطنطني األفريقي
ولد يف قرطاجة، ورحل إىل خراسان وبغداد والشام ومصر والقريوان واهلند، وملا 
 رجع إىل تونس وقع أسرياً، مث اعتنق النصرانية والتحق مبدرسة الطب يف سالرنة 

يت كاسينو، وطفق يترجم كتب الطب والفلك من  يف دير مون، وترهنب)١٠٦٠(
العربية إىل الالتينية عن إسحق بن عمران، وكتاب العالج العام إلسحق اإلسرائيلي، 

 - ومجيعهم قريوانيون-محد بن اجلزارأوكتاب التقاسيم وزاد احلاضرين لتلميذه 
 . والقسم النظري من كتاب امللكي لعلي بن عباس، وبعض رسائل الرازي

نه انتحل بعض ما ترجم ككتاب املقاالت العشر يف العني حلنني بن إسحق، ولك
كتاب قسطنطني األفريقي يف طب العيون، وقد مجعت آثاره، وعددها : فجعل عنوانه

 ).١٥٢٩( وبال بسويسرا) ١٥١٥( مصنفاً، ونشرت يف ليون ٢٤
 .Anwati P.G )١٩٠٥املولود عام (األب قنوايت، جورج 
ة من أصل سوري، وخترج باهلندسة الكيماوية، وانضم إىل ولد يف اإلسكندري
، حيث تضلع إىل الفلسفة والالهوت، وأرسل إىل )١٩٣٤(الرهبانية الدومينيكية 

، ولدى عودته عني )٤٤-١٩٤٢(اجلزائر، فحصل على ليسانس اآلداب العربية 
 . هعميداً للمعهد الدومينيكي للدراسات الشرقية يف القاهرة وحمرراً ملنوعات

، وكلفته اليونسكو وضع دراسة عن )١٩٥١(وقد انتخب عضواً يف معهد مصر 
 ).١٩٧٢(االجتاهات الفكرية املعاصرة يف العامل العريب 

wواألب قنوايت جوابة يطوف بعدة عواصم من كل عام أستاذاً زائراً يف اجلامعات 
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 ٨٣٥ حرف القاف

 والقى الترحيب أو حماضراً يف النوادي واجلمعيات، أو مشاركاً يف معظم املؤمترات ؛
فيها مجيعاً لسعة ثقافته ودقة حبثه وجم نشاطه، وقد كوفئ عليها بالدكتوراه 
الفخرية، شأن صديقه لويس جارده الذي عاونه يف بعض نشاطه وأهديت هلما 

املكتبة الفلسفية، (مباحث يف اإلسالميات : منوعات بامسيهما تكرمياً هلما بعنوان
  .)١٩٧٧لوفان 
باريس ( مبعاونة لويس جارده -إىل علم أصول الدين اإلسالمي املدخل : آثاره
، والترمجة يف ثالثة أجزاء لألب فريد جرب، والشيخ ١٩٧٠، والطبعة الثانية ١٩٤٨

، وكتاب النفس ألرسطاطاليس، ترمجة عربية )٦٩-١٩٦٧صبحي صاحل، بريوت 
، وجوهرة )١٩٤٩ة القاهر(ومدخالً وتعليقاً ومعجماً مبعاونة الدكتور فؤاد األهواين 

مساء أالتوحيد إلبراهيم الباجوري مبعاونة لويس جارده، ترمجة فرنسية، وملحقاً ب
الشفاء : ، وابن سينا)١٩٥٠القاهرة (، ومؤلفات ابن سينا )١٩٥٠تونس (األعالم 

واملدخل، واملنطق النص العريب، مبعاونة الدكتورين اخلضريي، وفؤاد األهواين 
-١٩٥٣مونتريال (الشفاء واإلهليات، ترمجة فرنسية : سينا، وابن )١٩٥٢القاهرة (

الشفاء، : وابن سينا) ، والترمجة اجلديدة عن نصوص حمققة، باريس، حتت الطبع٥٥
، والتصوف )١٩٦٠القاهرة (واإلهليات، األول مبعاونة الدكتور سعيد زايد 

لثالثة ، والطبعة ا١٩٦١، باريس ١٩٦٠تورينو (اإلسالمي، مبعاونة لويس جارده 
، )١٩٦٣القاهرة ( اإلرادة -املغين يف أبواب التوحيد : ، وعبد اجلبار)١٩٧٠

. الشفاء والطبيعيات: وابن سينا) ١٩٧٤باريس (ودراسات يف الفلسفة اإلسالمية 
، وقد حصل على جائزة ١٩٧٥القاهرة (كتاب النفس، مبعاونة الدكتور سعيد زايد، 

 -مهرجان ابن رشد (مؤلفات ابن رشد ، و)١٩٧٦تشجيعية من احلكومة املصرية 
 جامعة الدول العربية -اجلزائر، منشورات املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

، ويعد )١٩٧٨(، واشترك يف تأليف كتاب موجز عن تاريخ الصيدلية )١٩٧٨
للنشر يف جمموعة (اهللا، وجوده وصفاته : القضايا الكربى لعلم أصول الدين اإلسالمي

، وتيارات التفكري الديين يف العامل العريب )سات فلسفة العصر الوسيط بباريسدرا
  .)للنشر يف اليونسكو(املعاصر 

wتاريخ الصيدلة والعقاقري يف العهد : ولألب قنوايت يف تاريخ العلوم عند العرب
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 حرف القاف٨٣٦ 

 مبعاونة -، وتاريخ الصيدلة عند العرب )١٩٥٩القاهرة (القدمي والعصر الوسيط 
 ).١٩٧٦القاهرة (حفين صابر، وعبد احلليم منتصر : الدكتورين

  ١٩٤٢فهرس املصنفات العربية املطبوعة يف مصر، يف سنوات : وىف الفهارس
، وفهرس املصنفات العربية املسيحية )١٩٤٩القاهرة ( مبعاونة كوينس - ٤٤ و٤٣و

  ).١٩٦٠القاهرة (املطبوعة مبعاونة خريي سعيد 
جملة ( رضوان يوترمجة دموع إبليس لألستاذ فتح ة،الكنيسة احلي: وىف املنوعات

 ).١٩٥٧القاهرة بالفرنسية 
 مقاالً يف الفلسفة، وعلم أصول الدين، ٩١أما مقاالته، فقد أربت على  

، )١٩٣٩دراسة فلسفة العصر الوسيط، باريس (الفلسفة العربية : والتصوف، منها
والثقافة اإلنسانية ، )١٩٤٤املغرب (والتصوف املسيحي والتصوف اإلسالمي 

األزهر ، وهل من جديد يف )١٩٤٤جملة معهد اآلداب العربية بتونس (والعلوم الدينية 
، وعقيدة )١٩٤٧(، وإمام احلرمني بني املتقدمني واملتأخرين )١٩٤٦الرسالة، بالقاهرة (

 ، واحلكمة اخلالدة البن مسكويه )١٩٥١جملة القاهرة (ابن سينا يف بعث األجساد 
 ، ومنابع تلك الفلسفة من اليونان )١٩٥٤(، وفلسفة اإلسالم السياسية )١٩٥٢(
، ودليل وجود اهللا عند الغزايل والقديس توما مبعاونة األب دي بوركاي )١٩٥٥(
، واملغين للقاضي عبد اجلبار )١٩٥٦منوعات املعهد الدومينيكي للدراسات الشرقية (
ة اإلسالمية يف العصر الوسيط والفلسف ،)١٩٥٧ملؤمتر املستشرقني يف ميونيخ (
منوعات املعهد الدومينيكي (، وكيميا السعادة البن عريب )١٩٥٩فريانـزا (

املنوعات املهداة إىل الدكتور طه حسني، (، وفخر الدين الرازي )٦١-١٩٥٩
، ومنوعات ماسة، طهران ١٩٦٣، ودائرة املعارف اإلسالمية ١٩٦٢القاهرة 
، وعلم أصول )١٩٦٣حضارة العصر الوسيط كراسات (، وحي بن يقظان )١٩٦٣

 .)١٩٦٤جممع لنشاي (الدين املسيحي وأصول الدين لدى املعتزلة 
الدراسات العربية واإلسالمية املهداة إىل (ورسالة يف أمساء اهللا لفخر الدين الرازي 

، والفلسفة الطبيعية )١٩٦٥السري هاملتون جيب لناشرها جورج املقدسي، ليدن 
، واملدخل إىل التصوف )١٩٦٦ميالنو ( املسلمني يف العصر الوسيط لدى املفكرين

، )١٩٦٦(، الفلسفة الدينية يف اإلسالم )١٩٦٦(اإلسالمي مع فهرس مبصنفاته  w
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 ٨٣٧ حرف القاف

، وحدوث األمل )١٩٦٧املنوعات املهداة لشينو، (وفلسفة عربية أم فلسفة إسالمية 
مؤمتر ( العظيم ، واسم اهللا)٣،١٩٦٧دائرة املعارف اإلسالمية جـ(واحللول 

) ١٩٦٧(، التصوف غري النصراين )١٩٦٦الدراسات العربية واإلسالمية، نابويل 
، ويف دائرة املعارف )١٩٦٨(والعام واخلاص يف الفكرة اإلسالمية يف العصر الوسيط 

 اإلسالم، واحلالج، وأبو مدين، وأبو اهلذيل، وأخالق،وإثبات، واحتاد : العاملية
، وأثر املأدبة ونظرية احلب )١٩٦٩روما (لق يف اإلسالم ، وفكرة اخل)٧٤-١٩٦٨(
يف ) موجودة(، وعلى فكرة اخلطيئة األصلية )دار الكتب اجلامعية باإلسكندرية(

، والعصمة من )١٩٧٠الدراسات اإلسالمية يف ذكرى شاخت، باريس (اإلسالم 
فلسفة دراسة (، والفلسفة العربية واإلسالمية )١٩٧٠باريس (اخلطأ يف اإلسالم 

، وكتاب البيان املفيد يف الفرق بني التوحيد والتوحيد )١٩٧٠العصر الوسيط، لوفان 
 ). ١٩٧٢الندوة الدولية لتاريخ القاهرة (املنسوب إىل املقريزي 

، وكتاب املواقف للجرجاين )١٩٧٤منوعات الباند،  (يللغزالوحب اهللا 
 ).١٩٧٤ور، القاهرة الدراسات الفلسفية املهداة إىل الدكتور إبراهيم مدك(

كراسات النادي التوماوي، (العلم العريب : ومما له يف تاريخ العلوم عند العرب
طب مصر، اإلسكندرية (، والطب عند العرب يف عهد ابن سينا )١٩٤٧القاهر 
، ومدخل إىل تاريخ العقاقري يف )١٩٥٣جملة القاهرة (ومؤمتر علوم العرب )١٩٥٢

، وابن سينا )١٩٥٨منوعات املعهد الدومينيكي (يط العصور القدمية والعصر الوس
احلوليات اإلسالمية (، وثالثة طالسم إسالمية )١٩٧١جممع لنشاي (والكيميا 
، ١٩٧٤مهرجان ابن حنني، بغداد (، وأدوية العني وحنني ابن إسحق )١٩٧٢

املنوعات اإلسالمية يف ذكرى (، ودحض الكيميا البن خلدون )١٩٧٤أرابيكا 
، ومعىن تراث اإلسالم العلمي للعامل اإلسالمي املعاصر )١٩٧٤ل، ليدن أرمان أبي

، وله حتت الطبع يف )١٩٧٦جملة اليونسكو، وقد ترجم إىل اإلجنليزية والعربية (
، وكتاب )١٩٧٣رسالة إىل مؤمتر البريوين يف طهران (كتاب الصيدلة للبريوين 

  .اجلماهر يف معرفة اجلواهر، وحنني بن إسحق
، وعن تالقي الثقافات )١٩٧٤-١٩٤٧(مقاالً ١٣٠ؤلفات العربية وعن امل

w مقاالً ٣٥، وعن املنوعات )١٩٧٦-١٩٤٨( مقاالً ٥٧واحلوار اإلسالمي واملسيحي 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 حرف القاف٨٣٨ 

نبذ عن البابا، : ، وحتت الطبع مع اللغة العربية بالقاهرة)١٩٧٦-١٩٣٩(
ن ألرب الكبري، مقاالت ع: والبابوية، وآريوس، وملعجم أعالم الفلسفة بالقاهرة

وأوغسطني، وبويس، وبوسييه، وروجر بيكون، وإيكهارت، وبيرب لومبار، وابن 
زرعة،وابن يونس، وابن باسيل، وإسحق بن حنني، وأبو عثمان الدمشقي، 

 .وأغناطيوس دي لويوال
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 حرف الكاف٨٤٠ 

 .Capart، J )١٩٤٧ – ١٨٧٧. (كابار، ج
ولد يف بروكسل، وهو مؤسس تدريس اآلثار املصرية يف بلجيكا، ومن آثاره 

 ).١٩٢٨(بالفرنسية كتاب مطلع الفن يف مصر 
  .Cabanelas Rodriqueاألب كابانيالس رودرجييث الفرنسيسكاىن 

، وخترج يف جامعة ٢٠/١٢/١٩١٦ولد يف تراسلبا من أعمال أورنس بتاريخ 
، والدكتوراه عن رسالة )١٩٤٦(مدريد بفقه اللغات السامية، فنال الليسانس 

  معيداً للعربية فيهاي، ومس)١٩٤٨(يوحنا الشقويب واملسألة اإلسالمية : بعنوان
، وأستاذاً للغة العربية العامية يف جامعة )٥٤ - ١٩٤٩(، وأستاذاً مساعداً )١٩٤٨(

، ويف عام )٦٨ - ١٩٦٥(عميداً لكلية اآلداب والفلسفة فيها ، ف)١٩٥٤(غرناطة 
 عني مديراً ملدرسة الدراسات العربية بغرناطة، ومديراً لقسم اللغة العربية ١٩٧٢

، ومدير )١٩٧٧(واإلسالم، وهو اليوم أستاذ للغة العربية ومدير لقسم اللغة العربية 
عية احلمراء وقبة اخلليفة، وعضو ملدرسة الدراسات العربية بغرناطة، واملسئول عن مج

 .يمراسل يف جممع التاريخ امللك
مدريد ( صفحة ٣٧٤يوحنا الشقويب واملسألة اإلسالمية رسالة دكتوراه يف : آثاره

ونسو املوريتاين مترجم امللك فيليب الثاين فوأل) ١٩٥٢ كلية اآلداب والفلسفة سنة -
جامعة (باملعاجم يف األندلس ، وابن صيدا املرسى كأكرب مشتغل )١٩٦٥غرناطة (

 ١٥٥٤، واملوريتانيون يف مملكة غرناطة حبسب امع الديين يف عام )١٩٦٦غرناطة 
، )١٩٤٩األندلس (يوحنا الشقويب وأول قرآن بثالث لغات : ، ومن مقاالته)١٩٦٨(

، )١٩٥٠جملة احلقيقة واحلياة (والفارايب وكتاب التوفيق بني أفالطون وأرسطو 
، والفلسفة )١٩٥٢، ١٠احلقيقة واحلياة (تاب عن فلسفة الكندي ومبناسبة ك

 كتاب -، وكتيب غري مطبوع الغزايل )١٩٥٣( جممل لتارخيها -اإلسبانية اإلسالمية 
، وفريدريك الصقلي وابن سبعني املرسى )١٩٥٦، ٢١األندلس (البديهيات الفكرية 

 ).١٩٥٨األندلس (مية ، وساعات الشمس اإلسبانية اإلسال)١٩٥٥املسائل الصقلية (
، ٢٣،١٩٥٨األندلس (ورسائل السلطان املغريب املنصور إىل فيليب الثاين 

 -١٩٥٨ -١٩٥٧ - ١٩٥٦، ٢٢، ٧، ٦، ٥ومنوعات دراسات عربية وعربية 
، ٧منوعات دراسة عربية وعربية  (١٩٥٨ - ١٤٥٨، ويوحنا الشقويب )١٩٧٣ w
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 ٨٤١ حرف الكاف

 إسبانيا اإلسالمية وأرض) ١٩٥٨، ٨(، وكتاب غري منشور للغزايل )١٩٥٨
منوعات دراسات (، وأول معجم للمعاين يف الغرب املسلم )١٩٥٨، ٢٣األندلس (

، )١٩٦٢، ١١(، ووثائق جديدة عن فلسفة الكندي )١٩٦١، ١٠عربية وعربية 
، والقائد املغريب عبد )١٩٦٢، ١بروفنسال جـ الدراسات الشرقية لليفي(واجلزائر 

، )١٩٦٤ – ١٩٦٢، ١٣ - ١٢ عربية وعربية منوعات دراسات(الكرمي بن تودا 
، وحول )٧٠ -١٩٦٩ - ١٩ - ١٨ - ١٩٦٥ - ١٥ -١٤(واملغرب وغرناطة 

منوعات دراسات (، وابن قزمان )١٩٧٠، ٣٥األندلس ( احلمراء  قصرفن عمارة
 والعالقات بني املغرب وإسبانيا على عهد فيليب الثاين ) ١٩٧٣، ٢٢عربية وعربية 

)١٩٧٤، ٢٣(. 
 اشتراكه يف املؤمترات والندوات ودراسات التعليق والنقد اليت أربت على هذا خال

 .املائة
 .Cabrillana,Ciezar N -.كابريانا سييزا، ن

، وحصل على ١٩/١١/١٩٢٦ولد يف بونكويرا من أعمال مالقة بتاريخ 
) ٢٧/٦/١٩٥٧(املاجستري من كلية اآلداب والفلسفة يف جامعة كومبلوتنس مبدريد 

) ٨/٦/١٩٦٧(بورتوريكو، وعلى الدكتوراه من اجلامعة نفسها : ة بعنوانعن رسال
 .عن األماكن يف قشتالة القدمية

وعني مساعداً لألحباث يف مركز األحباث التارخيية بباريس، وأستاذاً ملادة تاريخ 
إسبانيا يف جامعة مدريد، ومعاوناً يف معهد إبرونيمو توريتا مبدريد، ويعمل اآلن 

 .ملريةأالتاريخ يف ) أرشيف(حفوظات مديراً للم
جملة احملفوظات (ملرية يف القرن السادس عشر أ: وافرة متنوعة يعنينا منها: آثاره

ملرية يف القرن السادس عشر أ، وعبيد املغرب يف )١٩٧٥واملكتبات واملتاحف 
 ).١٩٧٦جامعة الوليد (، وحول مملكة غرناطة )١٩٧٥، ٤٠األندلس (

ملنشورات جامعة (ثائق خاصة باملغاربة يف جامعة غرناطة و: وله قيد اإلعداد
واإلسكان ) كراسات التاريخ مبدريد(ملرية الريفي أ، وإضافة إىل تاريخ )غرناطة

 ).الة واملكتبات واملتاحف مبدريد (١٥٩٩ - ١٥٧٢ملرية أواإلخالء يف 
 w
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 حرف الكاف٨٤٢ 

 .Cattan B - .كاتان، ب
، وقواعد العربية يف )١٩١٣(شرقية الطباعة السريانية وكراسي اللغات ال: آثاره
، )١٩١٥(، واألسرة واتمع يف اجلزيرة العربية قدمياً )١٩١٤( صفحة ٣٧٩

 ).١٩١٨(وثائق غري منشورة  ،وكراسي اللغة القبطية يف القرن السابع عشر
 Quatremere،Et-Mare) ١٨٥٢ – ١٧٢٨(كاترمري 

اهتها يف العلم واألدب، ولد يف باريس من أسرة عريقة يف الوجاهة واحلروب وج
وأخذ اللغات الشرقية عن دي ساسي وغريه من العلماء، وخترج عليه كثريون يف 

ويف الفارسية يف مدرسة ) ١٨٠٨(العربية والكلدانية والسريانية يف معهد فرنسا 
، )١٨١٥(ا يف امع اللغوي الفرنسي ، وانتخب عضًو)١٨٣٢(اللغات الشرقية احلية 

ا لليونانية يف ة املخطوطات الشرقية يف مكتبة باريس، وعني أستاذًه بأمانيوعهد إل
 روان، وويل حترير الة اآلسيوية، وقد أدهش العلماء بوفرة ما نشره من األحباث

والتحقيقات والترمجات واملصنفات عن العرب قبل اإلسالم وبعده تارخيا وجغرافيا 
أمام االستشراق الفرنسي، وله فيه وثقافة عامة، وملا تويف دي ساسي أصبح كاترمري 

 .تالميذ ومريدون عديدون
، وترمجة عبد اهللا بن الزبري )١٨٢٨باريس (ترمجة ومصنفات امليداين : آثاره

، وسر اخلليفة، وتاريخ مغول الفرس لرشيد الدين متناً فارسيا )١٨٣٢باريس (
وعات الشرقية، ام(وترمجة فرنسية مع تعليق وترمجة املؤلف ومسرد مبصنفاته 

، وتفصيل )١٨٣٧(ومنتخبات من أمثال امليداين متناً وترمجة ) ١٨٣٦باريس 
 لوالسلوك ملعرفة دو) ١٨٣٨(جغرافية مسالك األبصار لشهاب الدين العمري 

 امللوك للمقريزي متناً وترمجة مع تعليقات لغوية وتارخيية وجغرافية يف أربعة أجزاء 
تقومي : وزيف رينو، وجوزيف دير نبورج، ودي سالنومبعاونة ج) ٤٥ - ١٨٣٧(

) ١٨٤٣( بلوغ املرام يف تاريخ دولة رام ةونشر وحد) ١٨٤٠(البلدان أليب الفداء 
، ٦٢، ١٨٥٨جمموعة نبذات ومنتخبات باريس (ومقدمة ابن خلدون يف ثالثة أجزاء 

يب شامة ا من الروضتني ألوحقق جزًء) ١٨٨٦، واملطبعة الكاثوليكية يف بريوت ٦٨
 ،نياللغة العربية وآداا وجغرافيتها يف جملد: ا بعنوان، وصنف كتاًب)مازال خمطوطا(

wوآخر بعنوان من التاريخ والفلسفة الشرقيني، واشترك هو ودي ساسي يف اإلشراف 
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 ٨٤٣ حرف الكاف

 .على طبع التوراة بالعربية
) ١٨٣٧(والعباسيون ) ١٨٣٥(األنباط : ومن دراساته الرصينة يف الة اآلسيوية

والفاطميون، هذا عدا أحباثه عند جغرافيي العرب ) ١٨٣٧(وكتاب األغاين 
، وترمجة املسعودي )١٨٣٨(ومؤرخيهم وعادات البادية وذوق الشرقيني يف الكتب 

ويف آثار األقباط، والعامليني، واألفريقيني ) ١٨٣٩(، وجممل التواريخ )١٨٣٩(وآثاره 
لترمجات من التركية، وكان قد باشر ترمجة اجلزء والسامريني، واهلنود، والعربانيني، وا

اخلاص باملغرب من املسالك واملمالك للبكري، وطفق يعد معجما فحال املوت بينه 
 .وبني إجنازمها
 .Cagigas، I)١٩٥٦ – ١٨٩٢. (كاخيجاس، ى

 .من رجال السلك السياسي، عني يف تونس واملغرب
، واألقليات الوثنية )٤٨ - ١٩٤٧مدريد (املستعربون، يف أربعة جملدات : آثاره

، )٤٨ - ١٩٤٧مدريد (واملغاربة، يف جزأين . الدينية يف إسبانيا يف العصر الوسيط
، واملعاهدات املتعلقة باملغرب )١٩٥٠(ومشاكل األقليات وحال عصرنا الوسيط 

 ).١٩٥٢مدريد (
 Karabacek Joseph )١٩١٨ – ١٨٤٥(كارباتشيك، جوزيف فون 

Von 
س، وخترج باحلقوق مث باللغات الشرقية من جامعة فيينا، وحصل ولد يف جران

إىل  على الدكتوراه، لكنه خرج عن مألوف علماء عصره، فصدف عن علوم الشرق
 بدراسة اخلطوط العربية وحتليلها وتفصيلها، واملالبس وأنواعها وأشكاهلا ينفنونه، فع

لربديات وأنواع الورق ورسومها، والنقود الكوفية ونقوشها، واألحجار ودراسة ا
الذي استخدمه العرب على مر العصور، وتاريخ أمم اإلسالم، فأحرز بذلك منـزلة 
 سامية، وعني أستاذاً لتاريخ األمم اإلسالمية واخلطوط العربية القدمية يف جامعة فيينا 

، وأمني املكتبة اإلمرباطورية بأمر القيصر )١٨٨٨(، وعضواً يف جممع العلوم )١٨٦٨(
 .تركها إال لقربهيفلم ) ١٨٩٩(تش جوزيف فرا

 ].١٩٢٠ترمجته، بقلم بيكر، يف اإلسالم [
، )١٨٦٨فيينا (النقود الكوفية احملفوظة يف متحف يوهانيوم يف جراتس : آثاره w
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 حرف الكاف٨٤٤ 

 عثر األرشيدوق راينر يف ١٨٨٥، ويف سنة )١٨٩٥فيينا (وعلم اخلطوط الكوفية 
طية والعربية فأهداها إىل النمسا، ودفعت إىل الفيوم على أوراق الربدي اليونانية والقب

اخلزف :  وله،)فيينا(صاحبنا فدرسها درساً وافياً أتبعه حبثاً عن الورق العريب القدمي 
 -الشرقي، واملقوقس املصري، واأللبسة الدينية يف كنيسة القديسة مرمي بأملانيا 

يطاليون يف بالط ، والفنانون اإل)١٨٨٢(وعليها خطوط وطراز عريب ) براونشوايك
، وكان يعد اجلزء الثاين منه بعنوان حركة الفنون يف عهد ١٩١٨فيينا (حممد الثاين 

، وتاريخ األمم ) فحال املوت دون إمتامه١٥٩٠٥ - ١٥٢٠السلطان سليمان 
، )١٩٠٦(اخلطوط العربية : ويف جملة الدراسات الشرقية لفيينا) فيينا(اإلسالمية 

، )١٩١٠(ل شهادة تارخيية عن ظهور األتراك ، وأو)١٩٠٨(وورق الربدي 
 .)١٩١١(واملصادر يف تاريخ الورق، والرسام الفارسي رضـا العباسي 

 .Karpinski L.C.H) ١٨٧٨املولود عام . (كاربنسكى، ل
. خترج يف جامعات كورنل، وستراسبورج، وكلية املعلمني بنيويورك وغريها

: ن وأستاذاً زائراً يف عدة جامعات منهاوعني أستاذاً للرياضيات يف جامعة ميتشيجا
 .اجلامعة األمريكية يف القاهرة، وانتخب رئيساً وعضواً يف مجعيات علمية عدة

نشر كتاب اجلرب واملقابلة للخوارزمي عن ترمجة روبرت أوف تشستر : آثاره
الرياضيات : ، ومبعاونة بندكيت، وكلهون)١٩١٥(وهرمان الدملاطى الالتينية 

، وله تاريخ )١٩١١(األعداد اهلندية العربية : ، ومبعاونة مسيث)١٩١٨(املوحدة 
، )١٩٢٦(املدخل إىل احلساب : ، ومبعاونة دودج، ورينس)١٩٢٥(احلساب 

، ومن مباحثه )١٩٤٠ (١٩٤٠ - ١٨٥٠وفهرس املصنفات الرياضية بأمريكا من 
 - ١٩١٠(ترمجة روبرت أوف تشستر كتاب اجلرب للخوارزمي : يف املكتبة الرياضية

، وجرب أيب الكامل شجاع بن )١١ - ١٩١٠(، واألعداد اهلندية يف الفهرست )١١
، وجرب أيب الكامل )١٣ - ١٩١٢(، واألعداد اهلندية بالعربية )١٢ - ١٩١١(سلم أ
 .)١٩١٤شهرية الرياضيات األمريكية (

  .CardinA – .كاردن، أ
ا للقنصلية الفرنسية يف خترج يف مدرسة اللغات الشرقية، وعني مترمجا ومستشار

w ).١٨٣٥(اإلسكندرية 
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 ٨٤٥ حرف الكاف

، ونشر صناعة تسفري وحل )١٨٣٨باريس (ترجم مظهر التقديس للجربيت : آثاره
 .الذهب للسفياين مبقدمة املصطلحات العربية إىل الفرنسية

 Karle - كارله
نشر أقساماً من فتوح مصر واملغرب البن عبد احلكم مع دراسة بالالتينية : آثاره

 ).٥٦ – ١٨٥٤نجني جوت(
 .Carlos Quiros، P )١٩٦٠املتوىف عام (األب كارلوس كريوس 

مدريد باللغات السامية، ونال الدكتوراه يف احلق القانوين، وعني  خترج يف جامعة
 .مديراً ملعهد الدراسات العربية بتطوان، وعضواً يف جممع التاريخ اإلسباين

متناً وترمجة إسبانية، وهو مع األب نشر كتاب وراء الطبيعة البن رشد : آثاره
، )١٩١٩مدريد، (موراتا يتالفيان أخطاء الترمجات الالتينية القدمية ملصنفات ابن رشد 

، وحوليات معهد ١٩٣٥تطوان (وحكم الشرع يف التملك على املذهب املالكي 
ونظم الدين اإلسالمي ) طنجة(، ودراسات يف احلبوس )١٩٤٩الدراسات العربية 

مدريد (، وشعراء األندلس )١٩٤٢سبته (، ونظم املذهب املالكي )١٩٣٩ه سبت(
: ، وابن خلدون)١٩٥١(الرببر : ، ويف حمفوظات معهد الدراسات األفريقية)١٩٥٣

، مث املرحلة )١٩٥٥(، واملرابطون )١٩٥٢(، وابن بطوطة )١٩٥٢(سياسي ومؤرخ 
عراً بالعربية نشر يف  نصر، وافت التهافت البن رشد، كما نظم شلبيناألخرية 

 .صحف تطوان وإسبانيا وغريمها
 .Carlyle، Th) ١٨٨١ – ١٧٩٥(كارليل، توماس 

، وقد عقد فيه فصالً رائعاً عن النيب فنقله إىل العربية ١٨٤٠(األبطال : آثاره
 .والثورة الفرنسية) األستاذ على أدهم
 .Garlyle J.D) ١٨٠٤ – ١٧٥٩(كارليل، جوزيف 
سب إليها، وتعلم يف كمربيدج، وأخذ العربية فيها عن أحد أبناء ولد بكارليل، فن

ومرشداً لبعثة اللورد أجلني ) ١٧٩٥(وعني أستاذاً للعربية . بغداد املدعو دواد زاميو
فطوف معها يف آسيا الصغرى وفلسطني واليونان وإيطاليا، ) ١٧٩٩(إىل اآلستانة 

مث اختري نائب أسقف على . سريانيةوقد مجعت خمطوطات وافرة باللغتني اليونانية وال
w .)١٨٠١( تاين - أون -نيوكاست 
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 حرف الكاف٨٤٦ 

، ى بردينشر جزء من مورد اللطافة فيمن وىل السلطنة واخلالفة البن تغر: آثار
مناذج من الشعر العريب : وصنف كتاباً بعنوان) ١٧٩٢كمربيدج (متناً وترمجة التينية 

، يطواه على نبذ من اللزوميات للمعرمنذ العصور األوىل حىت انقضاء عصر اخللفاء، 
 ونشر الكتاب املقدس بالنص العريب ) ١٧٩٦كمربيدج (ومسرد عن املؤلفني 

)١٨١١(. 
 Carmen R. Brabo - كارمن رويث برابو

 .أستاذ اللغة العربية يف جامعة مدريد املستقلة
 لطه دراسات يف األدب العريب املعاصر، وترمجة اجلزء الثالث من األيام: آثاره

حسني، ورسائل جربان خليل جربان إىل مي زيادة، وهى رسائل مل تنشر بالعربية 
 .بعد

 Carmel Beames Biames  بيامس بيامس،كارميل
 .٧/١٠/١٩٢٨ولد يف إسكو بتاريخ 

 ).أحداث من تاريخ داملان(صور وطراز موريتاين على ضفاف األبرو : آثاره
 .بس العرب يف إسكوخمطوط غري منشور عن مال: ومما يعده اآلن

 CarmeloBolullo, Meta  ميتا، بوليللو،كارميلو
، وعمل مدرساً للغة العربية يف املدرسة ٦/٣/١٩١٥ولد يف القاهرة بتاريخ 

الرمسية للغات يف مدريد، ويواصل اآلن تدريسها على الرغم من كونه رئيساً لقسم 
 .اللغة العربية

 .Carnarvon fifth Earl of )١٩٢٣ -١٨٦٦(اللورد كارنرفون 
، وكان يدعى من قبل )١٨٩٠(تعلم يف إيتون وكمربيدج، وورث لقب لورد 

مث حصل . هربرت جورج إدوارد ستهوب مولينه، وساعد هوارد كارتر يف حفرياته
 على امتياز للتنقيب يف وادي امللوك فشارك يف الكشف عن قرب توت عنخ آمون 

 .القاهرةوقد تويف يف ) ١٩٢٣(وعن مدفنه ) ١٩٢٢(
  .Carre J.M)١٩٥٧ -١٨٨٧. (م. كاره، ج

، )١٩١٩(، وعني معيدا يف جامعة ليون )١٩٢٠(خترج يف جامعة باريس 
، ويف )٢٣-١٩٢٢(، وأستاذا زائرا يف جامعة كولومبيـا )٣٥-١٩٢٠(وأستـاذا  w
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 ٨٤٧ حرف الكاف

ومديرا ملعهد )١٩٣٥(، وأستاذا يف السوربون )٣٢-١٩٢٩(جامعـة القاهرة 
 السوربون، ونال أومسة رفيعة، وانتخب عضوا يف جمامع ومجعيات اآلداب املقارنة يف

 .عدة
الرحالة و الكتاب الفرنسيون يف مصر، اجلزء األول من بدء االحتالل : آثاره

ا يف املنت، واجلزء الثاين من زوال لوًح ٤٣، مع ١٨٤٠-١٥١٧التركي إىل زوالة 
ا يف املنت،  لوًح٤٩مع ، ١٨٦٩-١٨٤٠االحتالل التركي إىل افتتاح قناة السويس 
، )١٩٣٣ منشورات املعهد الفرنسي بالقاهرة( وقد منحه امع الفرنسي جائزة جوبري

، )١٩٣٥( ، ونـزهة يف ثالث قارات)١٩٢٦(، ورمبو )١٩٢٠( وجوتيه يف إجنلترا
 ).١٩٤٩، ٢٣جملة األدب املقارن (ونـزول شاتوبريان مبصر 

 .Carusi E -. إكاروزي
اجلمعية اإليطالية الشرقية ( انون الروماين بالقانون اإلسالميصالت الق: آثاره

، والقانون الشرقي يف حوض البحر املتوسط والسياسة )١٩١٣، ٧للعلوم، 
، ١٨جملة معهد القانون (، والقانون السوري الروماين )١٩١٦، ٨(االستعمارية 

) ١٩١٦، ٢ ججمموعة تكرمي األستاذ سيمونشلي، نابويل،(، والتشريع العريب )١٩١٦
، وانتشار )١٩١٧، ٩اجلمعية اإليطالية الشرقية للعلوم (ومشكلة القانون املقارن 

 ).١٩١٩روما (الثقافية اإليطالية يف آسيا وأفريقيا 
 .Carruthers A.D.Mكاريترز، ألكسندر دوجالس

خترج يف هيليبوري وكمربيدج، واشتهر كمكتشف وعامل طبيعي، وقد عمل يف 
) ٦ - ١٩٠٥(إىل بوانـزوري والكونغو  وأشرف على بعثة) ٥ - ١٩٠٤(سوريا 

وقام برحلة ) ٨ - ١٩٠٧(ودرس طبيعة األرض يف روسيا وتركستان والبلقان 
 وإىل منغوليا وآسيا الوسطى ) ١٩٠٩(استكشاف إىل مشال غريب اجلزيرة العربية 

 .وأنعم عليه بعدة أومسة) ١٩١٣(وزار سوريا وآسيا الصغرى ) ١١ - ١٩١٠(
واملغامرة ) ١٩٣٠(وطريق اهلند الصحراوية ) ١٩١٣لندن (منغوليا اهولة : ثارهآ

 وفيما وراء حبر قزوين ) ١٩٣٨(ومشايل جند ) ١٩٣٥(العربية يف صحراء النفود 
) ١٩١٠( رحلة يف مشال غريب اجلزيرة العربية: وله يف صحيفة اجلغرافيا) ١٩٤٩(

w ).١٩١٨(بصرة وخط قافلة الصحراء الكربى، من حلب إىل ال
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 حرف الكاف٨٤٨ 

 )م١٩٤٤(كارين آرمسترونج 
كسفورد أدب اإلجنليزي جبامعة  األ عاما٥٨ًدرست آرمسترونج البالغة من العمر 

 مث التحقت بسلك الرهبنة يف أحد األديرة الكاثوليكية يف إجنلترا ملدة سبعة عشر عاماً
ن أهم رمسترونج واحدة مآوتعد ، قررت بعدها دراسة الديانات التوحيدية الثالث

 وترفض أن تلقب ،خالل احلقبة املاضية من حاضروا وكتبوا عن اإلسالم والغرب
أربعة : تاريخ اهللا" وكان أهم كتبها اليت حققت أعلى نسبة مبيعات هو ،باملستشرقة

: والقدس "١٩٩٣آالف عام من البحث،اليهودية واملسيحية، اإلسالم وصدر عام 
شهر الذي أعيد طباعته عدة مرات اا األ وكت،١٩٩٦" مدينة واحدة وثالثة أديان

، وبلغ وهو أحد أهم الكتب اليت أرخت للسرية النبوية حديثاً" سرية النيب: حممد"
حجم مبيعات كتاا عن التعريف باإلسالم ما يزيد عن ربع مليون نسخة يف 

 .٢٠٠١ الشهر الذي أعقب أحداث سبتمربالواليات املتحدة األمريكية يف
 .Casanova P )١٩٢٦املتوىف عام  (.كازانوفا، ب

، مث قدم مصر فانتدبته اجلامعة )١٩٢٠(تعلم العربية و علمها يف معهد فرنسا 
  .ا لفقه اللغة العربية، و قد وجه عنايته إىل مصر اإلسالميةأستاذً) ١٩٢٥(املصرية 
 ٦٨٤معظمها يف منشورات املعهد الفرنسي بالقاهرة، كرة مساوية من عام : آثاره

، و قائمة القطع الزجاجية يف العصور البيزنطية و العربية، من )١٨٨٨(هجرة لل
، والكأس السحرية يف )١٨٨٩( أواخر الفاطميني -جمموعة فوكه مع عشرة ألواح 

 وهذا -، وتاريخ ووصف قلعة القاهرة تتمة مع ثالثة ألواح )١٩٨١(القصص العريب 
، وترمجة كتاب )١٨٩٤( ات واآلداباجلزء األخري نال جائزة سنتور من جممع الكتاب

 ، ١٩٠٦اجلزء الثالث (اخلطط للمقريزي بعد مقابلته على عدة خمطوطات وحتقيقه 
، و قد ترجم اجلزأين األول و الثاين بوريان، مث نشر اخلامس ١٩٢٠واجلزء الرابع 

 .)والسادس و السابع جاستون فييت
رمسا ٣٢اجلزء األول، مع : وإعادة ختطيط مدينة الفسطاط أو مصر، الد األول

 ألواح ٣، و الثالث مع )١٩١٦(ا يف النص  رًمس٢٩، و الثاين مع )١٩١٣(يف النص 
، ومصنف )١٩١٩(ا يف النص  رًمس١١يف غري النص، منها خريطة باأللوان، و 

w، وكتاب عن )١٩١٠باريس (بعنوان حممد و انتهاء العامل يف عقيدة اإلسالم األصلية 
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 ٨٤٩ حرف الكاف

، وأعاد نشر ترمجة دي سالن لتاريخ ابن خلدون مع )١٩٢٣(سلفستر دي ساسي 
 .)١٩٢٥باريس (تعليق وثبت للمراجع و فهرس عام، يف مخسة أجزاء 

، )١٨٩٧( نبذة عن قره قوش وزير صالح الدين وحكايته وتارخيه: ومن دراسته
األمساء القبطية يف القاهرة و ضواحيها، مع : ويف نشرة املعهد الفرنسي بالقاهرة

، ونص عريب )١٩٠١(، و نص قبطي من القرن الثامن)١٩٠١(يطة باأللوان خر
، )١٩٠٢(وأساطري فلكية عربية و عالقتها باألساطري املصرية ) ١٩٠١(حبرف قبطي 

، )١٩٢٢(، ورحالت السندباد البحري )١٩٢١(وعقيدة الفاطميني السرية يف مصر 
، و امللحمة يف فجر )١٩٠٩منوعات ديرنبورج (آهلة عرب اجلاهلية : ويف غريها

 .)١٩١٠جملة تاريخ األديان (اإلسالم 
وخمطوط لألشعري عن الفرق يف ) ١٨٩١(كأس عربية : ويف الة اآلسيوية

، وجوهرة )١٩١٥(، و علم الفلك يف رسائل إخوان الصفاء )١٩١٢(اإلسالم 
، و خمطوط جديد )١٩٢١(، و احلروف العربية السحرية )١٩١٨(هارون الرشيد 

 .)١٩٢٤(، و احلوادريس و عذير ١٩٢٢(حلشاشني عن ا
جممع (كتابان عربيتان من ديار بكر : ومبعاونة جوزيف ديرنبورج وإميل أمار

، )١٩٢٣ املصدر السابق(حريق مكتبة اإلسكندرية : ، وله)١٩٠٧الكتابات واآلداب 
 .و غريها يف غريها

 .Kazimirrski A) ١٨٨٧-١٨٠٨(كازميريسكى، الرب 
 يف فرسوفيا، وخترج يف برلني على فيلكن، ورحل إىل الشرق تلقى العلم

 .مث استقر يف فرنسا) ٤٠-١٨٣٩(
باريس (ترمجة القرآن بالفرنسية ترمجة تعوزها بعض األمانة العلمية : آثاره
وحكاية أنيس اجلليس من ألف ليلة وليلة متناً ) ١٨٧٥ وطبعة ثالثة ١٨٤١ -١٨٤٠

، واملعجم العريب الفرنسي، يف )٢٨٤٦اريس ب(وترمجة فرنسية مع حواش عدة 
جزأين كبريين طوامها على مصادر اللغة العربية واشتقاق الفصحى والعامية ومفردات 
هلجات اجلزائر واملغرب، وضبطه على املعاجم األوربية وعارضه باملعاجم العربية 

، وترمجة غلستان لسعدي )١٨٦٠-١٨٤٧-١٨٤٦باريس (مستعيناً مبعجم فرايتاج 
w ، ومناذج من ديوان منوتشحرى متناً فارسياً وترمجة فرنسية)١٨٧٦باريس(بالبولونية 
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 حرف الكاف٨٥٠ 

، ومنو تشجرى، نص وترمجة وتعليق ومدخل تارخيي، بالفرنسية )١٨٧٦فرساي (
أمر من باشا مصر متعلق بآثار القاهرة : وله يف الة األسيوية الفرنسية) ١٨٨٦ليدن(
)١٨٣٥(. 

 .Casprai K. P )١٨٩٢ – ١٨١٤ (.ب.كاسباري، ك
، وعني معيداً للعربية )١٨٣٨(خترج بالعربية على فاليشر، واعتنق الكاثوليكية 

، أستاذاً لعلم الالهوت وتاريخ الكنيسة )١٨٤٧( أوسلو من النرويج -يف كريستيانيا 
 .فاشتهر بتفسريه التوراة) ١٨٥٧(

) ١٩٠١ قازان - ١٨٣٨ليبزيج (تعليم املتعلم للزرنوجي مبقدمة لفاليشر : آثاره
والقواعد العربية بالالتينية، يف جملدين أعيد طبعه أربع مرات باألملانية، وترجم إىل 

 ).١٨٤٨الطبعة األوىل (الفرنسية واإلجنليزية، ومازال خري كتاب حىت اليوم 
 .Castro Fr -.كاسترو، ف

رقية بنابويل حوليات معهد الدراسات الش(اجلنسية اجلزائرية مشكلة قانونية : آثاره
، وجدل )١٩٦٦، ١الدراسات املغربية  (٦٥ - ١٩٦٢، واجلزائر )١٩٦٤، ١٤

املشرق (، وسرية كارلو ألفونسو نللينو )١٩٦٦املشرق (حديث حول األدب اللبناين 
، ودراسة الشريعة اإلسالمية )١٩٧٤، ٥كلية اللغة واآلداب (، وماريا نللينو )١٩٧٣

، واألبوة يف الشرع اإلسالمي )١٩٧١، ٢جـ الدراسات الشرقية يف إيطاليا (
 ).١٩٧٤، ٥٤الشرق احلديث (

 .Castrillo Marquez، R .كاستريو ماركيث، ر
، وحصلت على ليسانس كلية اآلداب ١٤/٧/١٩٣١ولدت يف مدريد بتاريخ 

مشايل : ، مث على الدكتوراه منها عن رسالة بعنوان)١٩٥٣(والفلسفة جبامعة مدريد 
وعملت بتدريس اللغة ) ١٩٥٨( أعمال األعالم البن اخلطيب أفريقيا من خالل

 .)١٩٥٩منذ (جبامعة كومبلوتنس ) اآلداب والفلسفة قدمياً(العربية يف كلية اللغات 
، )١٩٥٨مدريد (مشال أفريقيا من خالل أعمال األعالم البن اخلطيب : آثارها

 السجن -برينيا ، وسالو)١٩٦١، ٢٦األندلس (ورسالة غرناطية بدير جواد العريب 
 مالحظات حول -، والسرية )١٩٦٣، ٢٨األندلس (امللكي أيام األسرة الناصرية 

w، ووصف األندلس )٩٦ رقم ٢٨جملة جامعة مدريد حـ (تارخيها يف العصر الوسيط 
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 ٨٥١ حرف الكاف

، وسبع مقاالت لدائرة )١٩٦٩، ٣٤األندلس (من واقع خمطوط من مكتبة القصر 
 . األندلسياملعارف حول التاريخ واألدب العريب

 .Gastell E)١٦٨٥ – ١٦٠٦(كاستل، إدموند 

جممل معجم اللغات السامية، بسبع : خترج يف كمربيدج، وقضى يف تصنيف
) ٦٩ - ١٦٥١(لغات، مثاين عشرة سنة بني ستة عشرة ومثاين عشرة ساعة يف اليم 

 لك وأنفق عليه مجيع ثروته، فعاىن من الفقر ألواناً إىل أن عني كاهناً خاصاً للم
) ١٦٦٧(وراعياً لكاتدارئية كانتربري، وأستاذاً للغة العربية يف كمربيدج ) ١٦٦٦(

 .وقد وقف خمطوطاته على مكتبتها
وتعليق على ترمجة بالمبيوس الالتينية للكتابني  )١٦٥٧(ترمجة التوراة : آثاره

، ، وديوان شعر نظمه بالعربية)١٦٥٨لوفان (األول والثاين من القانون البن سينا 
والكلدانية، والسريانية، والسامرية، واحلبشية، والعربية، والفارسية، واليونانية، 

لنن (وأهداه إىل تشارلز الثاين ملك إجنلترا مبناسبة عودته إىل العرش . والالتينية
ومزايا دراسة اللغة العربية، وهى حماضرة افتح ا دراساته يف كرسي ) ١٦٦٦

، فجاء األول من ١٦٦٩لندن (لغات السامية وجممل معجم ال) ١٦٦٧(كمربيدج 
 ).نوعه مث تعددت طبعاته يف إجنلترا وأوربا

  .Castellana P.P)١٩٢١املولود عام  (.األب كاستيالنا
 .صقلي يقيم يف سوريا منذ سنني طويلة، وقد ختصص باآلثار املسيحية السورية

وكنيسة بيزنطية ، )١٩٧١(حبث عن قرية الغساسنة : يف النشرة الدورية: آثاره
، ووضع األبواب يف املصليات والكنائس الكربى يف )١٩٧٣(عالية بوادي العاصي 

  ).١٩٧٥(سوريا الشمالية 
  .CastellaniP.Eut )١٩٤٦-١٨٧٤ (.األب كاستيالىن

 الدان الرابع واخلامس، ومها جيمعان األخبار املختصة بأعمال الكردينال :له
، مث اإلصالح القضائي )١٧١٧-١٧٠٩(ضي املقدسة لورنـزو داكوتزا حارس األرا

w ).١٩٢٤الشرق احلديث (يف طنجة 
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 حرف الكاف٨٥٢ 

 .Caskel W)١٩٧٠ – ١٨٩٦(كاسكيل 
 .من أساتذة كولن، وكبار علماء السالالت واألنساب

عرب الشمال يف : ومن مباحثه يف إسالميكا. أجنز جمموعة البدو ألوبنامي: آثاره
، ويف )١٩٣١(، واملهدي يف نظر الشيعة )١٩٣١(، وأيام العرب )١٩٢٧(اجلاهلية 
بدو مشايل أفريقيا : ، ومبعاونة غريه)١٩٣٣تكرمي أوبنامي (من سكان املدينة : غريها

، وساللة )١٩٣٨اآلداب الشرقية (كتاب البديع : ، وله)١٩٣٨حمفوظات باسلري (
، )١٩٥١الة الشرقية األملانية (، وترمجة ماكس أوبنامي )١٩٤٩أوريانس (عربية 

، ١٩٣١اآلداب الشرقية (، واألعشى )١٩٥٣املصدر السابق (والبدو العرب 
، وبدو )١٩٥٤ أوريانس(، واملفضليات )١٩٥٦والدراسات الشرقية لليفي الفيدا 

، واحلضارة )١٩٥٤دراسات تاريخ الثقافة اإلسالمية لناشره جرنيوم (اجلزيرة العربية 
بستان (، والوهابيون )١٩٥٥سالمية الوحدة والتنوع يف احلضارة اإل(اإلسالمية 
، ٣٩اإلسالم (، واألخيضر )١٩٦٣، ١٦أوريانس (، واألدب األموي )١٩٦٠
أوراق شرقية (، وحصن الغراب )١٩٦٧تكرمي شبياس (، واألمويون )١٩٦٤
١٩٧٠.( 

 .kashtaleva k.s )١٩٣٩ – ١٨٩٧. (س. كاشتاليفا، ك
 .خترجت يف جامعة موسكو

 أناب، وأسلم، وأطاع، وشهد، -مصطلحات :  العلوميف تقارير جممع: آثارها
، والتاريخ الزمين لسور )١٥٧ - ٥٧ - ٥٦ - ٥٥ - ٥٢رقم (وحنف يف القرآن 

، وحول ترمجة )١٩٢٧(القرآن الثامنة، والرابعة والعشرين، والسابعة واألربعني 
 يف القرآن اآليتني السابعة والسبعني، والثامنة والسبعني من السورة الثانية والعشرين 

، والقرآن وبوشكني )١٩٢٧(، ومصطلحات القرآن يف ضوء جديد )١٩٢٧(
 .)١٩٣٠حوليات املعهد الشرقي (

  .Cavallon P.T )١٩٤٢-١٨٨١(األب كافالون 
 وفيهما أخبار األرض املقدسة لألب فرانسيسكو دا سريينو ١٢-١١وله الدان 

)١٦٣٧-١٦٤٢.(  
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 ٨٥٣ حرف الكاف

 .Cachia Pierre، J )١٩٢١املولود عام . (كاكيا، بيري، ج
. من أبوين فلسطيين وروسية، متمتعني باجلنسية الربيطانية) مبصر(ولد يف الفيوم 

مث ) ١٩٣٤ - ١٩٢٧(والتحق باملدارس االبتدائية فرنسية مث إيطالية يف الفيوم 
وحصل منها على الشهادة ) ١٩٣٨ - ١٩٣٤(مبدرسة حكومية ثانوية يف سوهاج 

 الثاين بني الناجحني يف منطقته، مث حصل على مدرسة لنكلون الثانوية وكان ترتيبه
 -١٩٣٨(األمريكية بالقاهرة على القسم األول من امليتروكيليشن من جامعة لندن 

وىف ) ٤٢ -١٩٣٩(ومن اجلامعة األمريكية بالقاهرة على البكالوريوس بامتياز ) ٣٩
اين يف ليبيا، ط الربي اخلدمة العسكرية مع اجليش الثامنىأد) ٤٦ - ١٩٤٢(سنوات 

ورجع إىل اجلامعة األمريكية بالقاهرة . وتونس، وجزيرة صقلية، وإيطاليا، والنمسا
 يف ه سجل كطالب باحث جبامعة أدنرب١٩٤٨وىف سنة ) ٤٨ - ١٩٤٦(مدرساً 

، وعمل فيها حماضراً )١٩٥١(اسكتلندا وحصل منها على الدكتوراه يف الفلسفة 
). ٧٥ -١٩٤٩(حماضراً أول، مث متخصصاً يف اللغة العربية مساعداً، مث حماضراً، مث 

، وحماضراً )٧٠ -١٩٦٩(وعمل أستـاذاً زائراً يف جامعة كولومبيا بنيويـورك 
وأستاذاً ) ١٩٧١(متخصصاً تابعاً للمجلس الربيطاين يف املغرب، واجلزائر، ومصر 

 ).١٩٧٥(للغة العربية وحماضراً يف جامعة كولومبيا يف نيويورك 
ونسخة ) ١٩٥٦ لوزاك -لندن (طه حسني وأثره يف ضة األدب املصري : آثاره

لوفان (منقحة للطبعة العربية من كتاب الربهان الوختيوس اإلسكندري، يف جزأين 
) ١٩٧٣لندن، ومكتبة لبنان، بريوت (ومعجم للقواعد العربية ) ١٩٦١ و ١٩٦٠

وىف . حممود العقاد، وطه حسنينبذات عن عباس : وله يف دائرة املعارف الربيطانية
وىف معجم . من األدب املعاصر متضمناً حضارة العرب: دائرة املعارف األمريكية

وقواعد اللغة العربية ) ١٩٧٤لندن ( نبذة عن األدب العريب ١٢اآلداب الشرقية 
كتاب تاريخ أسبانيا : وأسهم يف) ١٩٧٤مكتبة لبنان، بريوت (رايت . تأليف و

، وقد ترجم إىل الفرنسية ١٩٦٥ هجامعة أدنرب(جمري وات اإلسالمية ملونت
والقيم ) ١٩٧٤لندن (وألوان عن الثقافة وتسلسلها لباريخ ). واألسبانية والروسية

االجتماعية املنعكسة على القصص املصرية يف دراسة لألدب العريب احلديث الوستل 
wاسا، تكرميا ودور مصطفى إبراهيم عجاج يف الثقافة، لدانيل م) ١٩٧٥لندن (
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 حرف الكاف٨٥٤ 

 .)١٩٧٧مطبعة مالطة (أكولينا . ج.لألستاذ أ
تقرير (صراع الشرق والغرب يف تفهم األدب املصري املعاصر : وله من املقاالت

واألدب العريب ) ٥٣ - ١٩٥٠، ١٤ اجلمعية الشرقية، -عن جامعة جالسجو 
 ١٩ورأى عريب عن مالطة يف القرن ) ١٩٥٠، ٢٩الفصول جلامعة تورنتو، (احلديث 

، واجلزء الثالث ١٩٦٣، ٢، واجلزء الثاين، ١واجلزء الثاين، ) ١٩٦٢، ١جملة مالطة (
صحيفة الدراسات املالطية، سنة (وعرب جمرى احلضارة يف الفكر املالطي ) ١٩٦٦، ٣

واستعمال اللغة العامية يف األدب ) ١٩٦٦، ٣٥(وزخرفة احلياة املصرية ) ١٩٦٤
ونقد علم النفس ) ١٩٦٧، ٨٧رقية األمريكية، جملة اجلمعية الش(العريب احلديث 

) ١٩٦٧مؤمتر الدراسات العربية واإلسالمية يف نابويل (واألدب يف مصر احلديثة 
: ومبعاونة ليون) ١٩٦٨، ١٣جملة الدراسات السامية، (والبيضاوي على الفواتيح 

) ١٩٧٠، ١صحيفة األدب العريب، (تأثري وحدة القافية يف اإلبداع الشعري 
وترمجة ) ١٩٧٠، ١صحيفة األدب العريب،  (ينولوج املأسوي يف شعر املعروامل

ومعاجلة املقاالت املتعلقة باملسيحية ) ١٩٧١، ٢(عربة احلرمي لرشاد رشدي 
وترمجة عنتر وجلولييت ليحىي ) ١٩٧١، ٢(ساة املصرية احلديثة أواليهودية يف امل

 املوسيقى األوربية ومالحظات عرب القرن التاسع عشر على) ١٩٧٣، ٤(حقي 
صحيفة (وترمجة اهللا بدالً من نفسه لفتحي رضوان ) ١٩٧٣، ١٧تاريخ املوسيقى، (

، ١٩جملة العامل، (ومن هو العريب ملونتجمري وات ) ١٩٧٤، ٥األدب العريب، 
 ٨صحيفة األدب العريب، ( أصوله وتطوره وصيغته احلالية -واملوال املصري ) ١٩٧٦
١٩٧٧.( 

فتوىل مسئولية ) ١٩٧٠(سيس وحترير صحيفة األدب العريب كما اشترك يف تأ
 ٤وىف تراجم مسلسلة ظهر منها . تاريخ املخطوطات والكتب اليت تنشر فيها

 . جملدات٥جملدات، وىف سالسل للدراسات األدبية ظهر منها 
ترمجات لقصص يوسف إدريس، ومنتخبات مالطية عن األمثال : وله حتت الطبع

 أثره يف املاضي وحتدياته ،والفكر يف مؤلفات توفيق احلكيم واإلسالمالعربية واملثالية 
وقصص شعرية شعبية متنوعة )  وات.جملد بإشراف األستاذ مونتجمري(للمستقبل 

wواألدب العريب احلديث طبعة معادة لدائرة معارف . عن مصر احلديثة، متناً وترمجة
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 ٨٥٥ حرف الكاف

عريب احلديث للمحاضر جوزه جاليا، كوليه، واألصالة والتقليد والطرافة يف الشعر ال
 .ونشر جامعة مالطة

 .Kall J )١٧٧٥ـ ١٧١٤. (كال، ج
، وانتدب خالل ذلك مدرساً يف )٣٥-١٧٣٢(خترج باللغات السامية من يينا 

، وأحرز شهادته )١٧٣٤( أستاذاً يف جامعة كوبنهاجن يالبالط امللكي، ومس
قرآن والنصوص العربية وقد درس يف جامعة كوبنهاجن ال) ١٧٤٠(العاليـة 

 .والفلسفة اإلسالمية، على أسس علمية صرف
نشر جمموعة من أمثال العرب كان قد مجعها روتسجورد عن يعقوب : آثاره

وصنف كتاباً عربياً للمبتدئني على غرار ) ٦٠-١٧٥٧(سليمان الدمشقي يف باريس 
ع دراسات ، وسالسل من تاريخ العرب للطالب اجلامعيني،وبض)١٧٦٠(األجرومية 
 .سامية أخرى

 .Calverley E.E )١٩٧١ – ١٨٨٢(إدوين  ،كالفريل
خترج باللغات الشرقية يف جامعة برنستون، وعني عضواً يف البعثة العربية اليت 

، وحماضراً يف مدرسة كيندي )١٩٣٠-١٩٠٩(نظمتها الكنيسة يف الواليات املتحدة 
، وحمرراً )٥١-١٩٣٢(ة فيها ، وأستاذاً للعربية واإلسالمي)٣٢ -١٩٣٠(للبعثات 

، ومستشاراً للشئون العربية يف شركة الزيت )٥٢-١٩٤٧(لة العامل اإلسالمي 
، وأستاذاً زائراً يف اجلامعة األمريكية بالقاهرة مث عميداً )١٩٥٢(العربية األمريكية 

، )٤٥ - ١٩٤٤(ملعهد اآلداب الشرقية يف أثناء غياب عميدها يف الواليات املتحدة 
 - ١٩٥٣(أستاذاً زائراً يف معهد الدراسات الشرقية يف جامعة جونـز هوبكنـز و
 .، ومشرفاً على اجلمعية الشرقية لبعث التراث العريب)٥٤

، ومن )١٩٢٥(، والعبادة يف اإلسالم )١٩٢٥ - ١٩٢٠(القراء العرب : آثاره
، )١٩٢٤( غزايل، وكتاب إحياء العلوم لل)١٩٢١(الوهابية : مباحثه يف العامل اإلسالمي

، )١٩٣٩(، وأسس اإلسالم )١٩٣٨(، واإلسالم )١٩٣٦(، وحممد )١٩٣٢(والقرآن 
، )١٩٤٣(، والنفس والروح يف اإلسالم )١٩٤٢(وموجز ملصنفات الفلسفة العربية 

وىف ). ١٩٥٢(، وزومير )١٩٤٦(، ومالحظات من مصر )١٩٤٤(وماكدونلد 
w، واألدب الديين )١٩٣٣ ماكدونلد تكرمي(اإليساغوجى يف املنطق لألري : غريها
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 حرف الكاف٨٥٦ 

، )١٩٥٧الشرق األدىن (والدين اإلسالمي ) ١٩٤٨ذكرى جولد زيهر (عند العرب 
 ، ومن تاريخ السود )١٩٥٨(حول فلسفة الغزايل : وىف صحيفة العامل اإلسالمي

 يف اللغة العربية النفي: ، وىف غريها)١٩٦٤(، واحلق من أمساء اهللا احلسىن )١٩٦٥(
 ).١٩٦٦ - ٥٦ - ١٩٦٤معية األمريكية الشرقية صحيفة اجل(

 .Calvert A.F -.ف.كالفريت، ا
لندن ( صفحة ٤٦٤احلمراء مفخرة املغاربة يف اهلندسة املعمارية، يف : آثاره
١٩٠٤.( 
 .Kahle P.E )١٩٦٤ – ١٨٧٥. (كاله، ب

خترج باللغات الشرقية من جامعات ماربورج وهاله وبرلني، وتردد على مكتبات 
 وأكسفورد وكمربيدج، وعني قسيساً للربوتستانت يف رومانيا مث يف القاهرة، لندن

، ومدرساً يف كلية جييسن ويف جامعة بون، وأميناً )٨ -١٩٠٣(فأسس ا مدرسة 
للمكتبة الشرقية األملانية، ومديراً للقسم الشرقي يف جامعة بون، وأستاذاً للغات 

 .)١٩٣٥ليدن  (ه لتكرميالسامية يف جامعة أكسفورد، وقد صنف كتاب
 ].١٩٦٦، ١١٦ترمجته بقلم فوك، يف الة الشرقية األملانية [

، )١٩٣٠شتوجتارت (، والنظم العريب )١٨٩٨ليبزيج (نصوص سامرية : آثاره
وطريق البحر األبيض املتوسط لبريي حميي الدين الرئيس متناً تركياً، وترمجة أملانية، 

، ونشر مبعاونة )١٩٣٣برلني (ئط بريى حمىي الدين ، وخرا)١٩٢٦برلني (يف جزأين 
القسم الثالث والرابع واخلامس من بدائع : األستاذين حممد مصطفى، وسوبر نامي

، وقد ترجم إىل ٣٥ - ٣٢ - ١٩٢١ استانبول -ليبزيج (الزهور البن إياس 
ورد فهرس املخطوطات العربية املستجدة يف جامعة أكسف: ، وله)اإلجنليزية والفرنسية

، والزار، وقنصوة الغورى، وشبيبة )١٩٣٧(، والتوراة العربية )١٩٣٩أكسفورد (
، وتصحيح كتاب السلوك ملعرفة دول املارك للمقريزي، ومن )١٩٤٧(القاهرة 
، واحملفوظات ١٩١٣: ، والدراسات اآلشورية١٩١٠: اإلسالم(املسرح : دراساته

، واجلمعية التارخيية ١٩٣٩: ة، والة الربيطانية اآلسيوي١٩١٣: االستشراقية
 ، وأصل الدراويش يف مصر )١٩١٣ (يأوالد عل: ، واإلسالم١٩٥٤: الباكستانية

تكرمي (، واخلليفة الناصر )١٩٢٠(، وترمجة فردريخ شواللى )١٦ - ١٩١٥( w
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 ٨٥٧ حرف الكاف

املصدر  (، والبريوين)١٩٣٥الة الشرقية األملانية (، والفاطميون )١٩٣٢ياكوب 
، والقرآن )٥٢ - ١٩٤٧العامل الشرقى  ( الدين األيويب، وصالح)١٩٣٦السابق 

صحيفة دراسات الشرق األدىن (، والقرآن )١٩٤٨ذكرى جولد زيهر (والعربية 
، )١٩٥٢وثائق إسالمية غري منشورة  (، وابن مسحون والطب العريب)١٩٤٩

 .)١٩٥٣اجلمعية التارخيية الباكستانية ( يف اإلسالم ينيواخلزف الص
 Kampffmeyer G.)١٩٣٦ - ١٨٦٤. (كامبفماير، ج

خترج باللغات الشرقية على روتشتني يف ليبزيج، وختصص يف اإلسالم احلديث 
، )١٩٠٧(والعربية املعاصرة مبا فيها اللهجة املغربية من معهد اللغات الشرقية برلني 

وعلمها يف جامعة ماربورج، ورأس حترير جملة عامل اإلسالم اليت نشر فيها دراسات 
لغتني األملانية والعربية عن املؤلفات احلديثة يف األدب العريب املعاصر فعرف أملانيا بال
 .ا

 ].١٩٣٦ترمجته، بقلم بريتش، يف عامل اإلسالم، [
النصوص واألعمال يف تاريخ األمة العربية احلديث متناً وترمجة لبعض : آثاره

 - ١٩٢٥(ب العريب املعاصر ، ودراسات يف األد)١٩٢٤برلني (فصوهلا إىل األملانية 
ومن دراساته . ، ومعرض األفكار العربية، وشعراء العرب يف العصر احلاضر)٢٦

 ، واملكتبات املغربية )١٩٠٩(نصوص من فاس : نشرة معهد اللغات الشرقية بربلني
، ومن تاريخ )١٩١٣(، ونصوص من فاس وطنجة )١٩٢٣ و ١٩١٥ و ١٩١١(

، ودراسات )١٩٢٧ و ١٩٢٤(العريب ، وعن الشرق )١٩٢٥ و ١٩٢٤(مصر 
 .)٣٠ - ٢٨ - ٢٦ - ١٩٢٥( احلديث ، واألدب العريب)١٩٣٤(فلسطينية 

 صفحة ٤١زعماء األدب العريب العصري، يف : ومبعاونة األستاذ ظاهر اخلمريي
على عبد الرازق، ومصطفي عبد الرازق، وإيليا أبو ماضي، والعقاد، : (تناول فيه

مد حسني هيكل، وحممد عبد اهللا عنان، واآلنسة مي، ومنصور فهمي، وجربان وحم
، وله يف عامل )١٩٣٠عامل اإلسالم ) (واملازين، ونعيمة، وسالمة موسى، طه حسني

، )٢٦-١٩٢٣(ودمشق ) ٢٦ -١٩٢٣(معهد اللغات الشرقية يف برلني : اإلسالم
) ١٩٣٣(، والرببر )١٩٢٨(وإغناطيوس كراتشكوفسكى ودراسة األدب العريب 

، )١٩٣٣(، وحلب )١٩٣٣(، واإلسالم ولويس ماسينيون )١٩٣٣ (وتونس w
w
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 حرف الكاف٨٥٨ 

، واملغرب )١٩٠٧اآلداب الشرقية (واإلرساليات والشرق العريب ومشال أفريقيا 
  ١٩٢٧اجلمعية األملانية للدراسات الفلسطينية (، وفلسطني )١٩١٢اإلسالم (

 .)١٩٣٠و 
  .Campbell J.A -ا.ج. كامبل
 .)١٩٠٦لندن (األكراد : آثاره
 .Campbell D .-كامبل، د
وىف ) ١٩٢٦لندن (الطب العريب وأثره يف القرون الوسطى، يف جزأين : آثاره

 ).١٩٣٠(ومتبكتو ) ١٩٢٨(مشال أفريقيا : العامل اإلسالمي
 .Kampman A.A)١٩١١املولود عام  (.أ.أكامبمان، 

 للمعهد طوف يف الشرق األدىن، وأقام ردحاً من الزمن يف لبنان، مث عني مديراً
 .اهلولندي آلثار وفقه لغات الشرق األدىن

، )١٩٤٧ الطبعة الثانية، ليدن(ثي يف بناء القالع ياملعىن التارخيي للفن احل: آثاره
، )١٩٥٢ليدن  (١٧٢٠ إىل ١٢٠٠وصليبيون وجتار، اهلولنديون واملشرق يف سنة 

  ١٩٦٣ و ١٩٥٩ و ١٩٥٤(العثماين وعالقته بأوربا  ودراسات عن التاريخ
 .)٧١ - ١٩٧٠و 

 .Kammerer A - )١٩٤٩-١٨٧٥.(كامرير، أ
 وسفري  )١٩٢٥(، ووزير )١٩٢٢(مندوب فرنسا يف صندوق الدين مبصر 

)١٩٣١.( 
مملكة أكسوم وجماوروها : ، وتاريخ احلبشة القدمي)١٩٢٥اجلغرافيا(البتراء : آثاره

شة واجلزيرة ، وطبوغرافية البحر األمحر واحلب)١٩٢٦باريس (من العرب والرببر
وسلع والنبطية وعرب سلع وعرب الشمال يف ) القاهرة(العربية منذ العصور القدمية 

 .صالم بسوريا وفلسطني حىت اإلسالم
باريس (وهو أول حماولة جلالء تاريخ األنباط، وفيه جمموعة نصوص قيمة 

 نشرة اجلمعية(وأقدم رحلة ألوريب إىل حضرموت األب بايز اليسوعي ) ٣٠-١٩٢٩
املصدر (١٥٤١، وضرب الربتغاليني قناة السويس عام )٣٤-١٩٣٢اجلغرافية املصرية 

wالة التارخيية (، والربتغاليون يف البحر األمحر ويف احلبشة )٣٧-١٩٣٥السابق 
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 ٨٥٩ حرف الكاف

الربتغاليون يف احمليط اهلندي والبحر : ، وحروب الفلفل والبهار)١٩٣٤الدبلوماسية 
منشورات اجلمعية اجلغرافية املصرية (جزأين األمحر يف القرن السادس عشر يف 

١٩٣٥(. 
  .Canard M)١٨٨٨املولود عام . (كانار، م

 .من أساتذة كلية اآلداب باجلزائر
اختص بدراسة سيف الدولة، فقضى عشرين عاما باحثا عن األماكن : آثاره
نصوص : واملخطوطات بالعربية وغريها، وقد أسفرت عن كتاب بعنوان والكتب
ا حلياة ، ما يزال مرجًع وأدبية جامعة ألخبار األمري سيف الدولة احلمداينتارخيية

وصنف ). ١٩٣٤اجلزائر (وعصره يف خمتلف نواحيه السياسية والتارخيية واألدبية 
كتاب العرب والروم بالفرنسية يف ثالثة أجزاء فعكف على : باالشتراك مع غريه

روب العرب ضد الروم والبلغار دراسة النصوص اليونانية واألجنبية اليت روت ح
ورمست حياة العرب، وأسهبت يف ذكر املواقع  والروس واألرمن، ووصفت املعارف،

 .واألماكن والقصور واآلثار
تاريخ الساللة احلمدانية يف سوريا واجلزيرة، وهي رسالته للدكتوراه يف : وله
رخيية لألقاليم اليت صفحة خصه بدراسة الناحية اجلغرافية والتا ٨٦٢ األول يف: جزأين

ا ألحداث احلمدانيني، وتتمتها رسم فيها احلياة السياسية واإلدارية كانت مسرًح
 .)١٩٥١منشورات كلية اآلداب باجلزائر(واالقتصادية واألدبية يف الدولة احلمدانية 

الة (هجمات العرب على القسطنطينية من التاريخ واألساطري : ومن دراساته
، والقتال )١٩٢٩الة األفريقية ( واألصل اإلسالمي جلسكلني ،)١٩٢٦اآلسيوية 

حوليات معهد (، وصيغة فعايل يف العربية )١٩٣٢الة األفريقية (عند العرب 
ومصر يف صبح  ، والصالت السياسية بني بيزنطية)٣٥-١٩٣٤الدراسات الشرقية 

يشيل بني م) ١٢٨١(، ومعاهدة عام )١٩٣٥-١٩مؤمتر املستشرقني (األعشى 
ومعاهدة بني بيزنطة ومصر يف ) ١٩٣٥بيزانسيون (بالبولوج والسلطان قالوون 

  ، ومسائل شائكة)٤٥-١٩٣٥ دميومبني -منوعات جودفروا (القرن الثالث عشر 
، )١٩٣٦الة األفريقية (، واجلهاد يف اإلسالم والنصرانية )١٩٣٥بيزانسيون (

w، ورسالة من أمري مصر )١٩٣٦انسيون بيز(والعرب والبلغار يف مطلع القرن التاسع 
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 حرف الكاف٨٦٠ 

، )١٩٣٦حوليات معهد الدراسات الشرقية (إىل ليكابينوس إمرباطور الرومان 
 ).١٩٣٦جمموعة املتنيب (واملتنيب واحلروب البيزنطية العربية 

بيزانسيون (بعض أمساء األعالم البيزنطيني يف شعر أيب فراس : ومبعاونة أدونتز
، ورسالة من )١٩٣٦املصدر السابق (ر النعمان ذو اهلمة وعم: ، وله)١٩٣٦

حوليات معهد الدراسات الشرقية (السلطان مالك ناصر حسن إىل جان السادس 
، ومشال أفريقيا يف )٤٧-١٩٤٢املصدر السابق (، واالستعمار الفاطمي )١٩٣٩

 .)١٩٤٤نشرة الدراسات العربية (كتاب حدود العامل 
من بناة معبد جوبيتر الدمشقي الذي أصبح وهل كان اإلمرباطور فيليب العريب 

، ونصوص عن استخدام النار عند العرب )١٩٤٥ الة األفريقية(اجلامع الكبري؟ 
، وأربعون سنة على املخطوطات العربية، عن )١٩٤٦نشرة الدراسات العربية (

حوليات معهد (، واحلمدانيون وأرمينيال )١٩٤٦الة األفريقية (كراتشكوفسكي 
، ومرحلتان من العالقات العربية البيزنطية يف القرن )١٩٤٨سات الشرقية الدرا

 ، ووصف روسي لشاطئ الرببر)٥١-١٩٤٩نشرة الدراسات العربية (العاشر 
، واالحتفاالت الفاطمية واالحتفاالت البيزنطية )١٩٥٠منوعات وليم مارسه (
، )١٩٥٢ هسبرييس(،وسرية أحد أمناء املهدي عبيد اهللا بقلمه )١٩٥١ بيزانسيون(

، وحول )١٩٥٢حوليات معهـد الدراسات الشرقية (ورأس السنة عند الفاطميني 
 .)١٩٥٢األندلس(قرآن 

: وله، )١٩٥٤أرابيكا (احلياة املدرسية يف بيزنطية ويف اإلسالم : ومبعاونة ليكونت
، )٥٥-١٩٥٤حوليات معهد الدراسات الشرقية ( األرمن يف مصر على عهد الفاطميني

، وحول إنشاء الة األفريقية )١٩٥٤املصدر السابق (ر مسيحي أيام الفاطميني ووزي
، وعلى هامش تاريخ العالقات بني بيزنطية والعرب )١٩٥٥الة األفريقية (
، وأعمال ليفيكي اخلاصة باملغرب وال )١٩٥٦الدراسات الشرقية لليفي دالفيدا، (

، ومالحظات على املدخل اجلغرايف )١٠٣،١٩٥٩الة األفريقية (سيما اإلباضية 
حوليات معهد الدراسات (لبغية الطالب تأليف كمال الدين بن العدمي من حلب 

، )١٦،١٩٥٨(، وعالقة رحلة ابن فضالن إىل بلغار الفولغا )١٥،١٩٥٧الشرقية 
w، ومغامرات )١٩٥٩، ٦أرابيكا، (واألرز يف الشرق األدىن يف أوائل عصور اإلسالم 
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 ٨٦١ حرف الكاف

، )١٩٥٦-١٩٥٥(ريق بيزنطي على عهد احلروب البلغارية البيزنطية أسري عريب وبط
، وأسرة من مؤيدي )٢،١٩٥٧، جـ٢٢مؤمتر املستشرقني (واالحتفاالت الفاطمية 

، ٢ماسه، جـ. منوعات تكرمي ج(الفاطميني مث من خصومهم يف مشايل أفريقيا 
، )١٩٥٦، ١٤حوليات معهد الدراسات الشرقية، (، وشامل وعبد القادر )١٩٥٧

، ومقاالت حديثة )١٩٦١، ١٠٥الة األفريقية، (ومؤمتر املستشرقني يف موسكو 
، واجلغرافيون العرب )١٩٦١-١٠٥الة األفريقية (ليفيكي . للمستعرب البولوين ت

 ترمجة من الفصل العاشر عن كتاب -من القرن احلادي عشر والثاين عشر يف الغرب
حوليات معهد الدراسات الشرقية لتكرمي (فسكي األدب اجلغرايف العريب لكراتشكو

الغرب (، والتوسع العريب املشكلة العسكرية )١٩٦٢، ٢ليفي بروفنسال، جـ
، والعالقات السياسية واالجتماعية بني بيزنطة والعرب )١٩٦٥، ١,٠٠٠واإلسالم 

، واملصادر العربية للتاريخ البيزنطي يف حـدود القرنني العاشر واحلادي )١٩٦٤(
  .)١٩،١٩٦١جملة الدراسات البيزنطية، (ر عش

، وهدم كنيسة القيامة بأمر )١٩٦٢، ٩أربايكا (وبغداد يف القرن الرابع اهلجري 
، وشخصيات )١٩٦٥، ٣٥بيزانسيون (املقدسة  اخلليفة احلاكم، وتاريخ سقوط النار

ى ، واالستيالء عل)١٩٦١، ٨أربايكا، (قصص الفروسية العربية ذات اهلمة، والبطل 
، ٣٢بيزانسيون (  والعالقات بني هارون الرشيد واإلمرباطورية نيسابور األول،هرقلة
جملة ( ، والفاطميون والبوريون على عهد اخلليفة احلافظ لدىن اهللا)١٩٦٢

، ومملكة أرمينا سيلينيا واملماليك حىت معاهدة )١٩٦٧، ٣٥الدراسات اإلسالمية 
، ومالمح من )١٩٦٧، ٤ة جديدة، جملة الدراسات األرمنية سلسل( ١٢٨٥سنة 

احلياة االجتماعية يف سوريا واجلزيرة يف القرن العاشر يف شعر شعراء البالط احلمداين 
، وحول ترمجة )١٩٦٥الدراسات العربية واإلسالمية املهداة إىل األستاذ جيب (

لة جم(مقطع من التاريخ العاملي لفاردان عن القتال بني مغول إيران ومغول اهلورددور 
، وملكات جورجيا يف التاريخ )١٩٦٤، ١الدراسات األرمنية، سلسلة جديدة، 

 .)١٩٦٩، ٣٧جملة الدراسات اإلسالمية (واألساطري اإلسالمية 
  .Cantineau J)١٩٥٦-١٨٩٩(كانتينو، جان 

wا يف املعهد الفرنسي بدمشق ضًوعولد يف إينيال، ودرس العربية يف باريس، وعني 
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 حرف الكاف٨٦٢ 

 باللهجات العربية وال سيما هلجات بادية الشام حيث ، وقد عين)٣٢-١٩٢٨(
ا لفقه اللغات العام واللغات السامية  أستاذًا بني بدوها زمنا طويال، وعني بعدهىقض

 . ا يف مدرسة اللغات الشرقيةمث أستاذً)٤٧-١٩٣٣(يف كلية اآلداب باجلزائر 
، )١٩٢٧، ٢١٠ لة اآلسيويةا( وهران إىل مسلمي األندلس يترسالة مف: آثاره

، واألنباط، اجلزء )١،١٩٢٩منوعات املعهد الفرنسي بدمشق (والتنقيب يف تدمر 
حوليات معهد (واألنباط والعرب  )١٩٣٢(والثاين ) ١٩٣٠باريس (األول 

 ).٣٥-١٩٣٤الدراسات الشرقية 
املطبعة الكاثوليكية (مسرد لكتابات تدمر، يف تسع كراسات : ومبعاونة سوفاجه

 ).١٩٣٦-١٩٣٠ببريوت 
واألمساء السامية  )١٩٣٣نشرة اجلمعية اللغوية بباريس (هلجة حوران العربية : وله

منشورات املعهد ( يف جزأين -عرب تدمر  ، وهلجة)٣٨،١٩٣٧املرجع السابق (
منوعات جودفروا (، وهلجة جنويب اجلزيرة العربية )١٩٣٤الفرنسي بدمشق، بريوت 

منشورات كلية اآلداب (تابات التدمرية ، وقواعد للك)١٩٤٥-١٩٣٥ دميومبني -
حوليات معهد (، وبعض هلجات بدو العرب يف الشرق )١٩٣٥باجلزائر القاهرة 

واجلغرافيا اللغوية للعربية العامية يف اجلزائر ) ٣٨-٣٧-١٩٣٦الدراسات الشرقية 
 ).١٩٣٦الة األفريقية، (

-١٩٣٧املصدر السابق (والعامية العربية يف حمافظة اجلزائر ويف أراضي اجلنوب 
، وتأمالت )١٩٣٧(، وتعليق على بعض اللهجات البدوية يف سوريا وفلسطني )٤١

، وهلجة دروز )١٥،١٩٣٧جملة امع العلمي العريب بدمشق، (يف اللهجات العربية 
، والعربية العامية وتعليمها يف )١٩٣٨حوليات معهد الدراسات الشرقية، (حوران 
، وهلجات البدو السوريني، واللبنانيني، والفلسطينيني )١٩٣٨ريقية الة األف(اجلزائر 

املرجع السابق (، وعن العربية الفصحى )١٩٣٩نشرة اجلمعية اللغوية بباريس، (
، )١٩٤٠( أفريقيا ال، ولغة وهلجات مش)١٩٥٠، ومنوعات وليم ماريه ٤٣،١٩٤٦

 ٤٣٥ب حوران يف ، ولغة عر)١٩٤١العريب اجلزائر (وجمموعة حماضرات يف النطق 
منشورات اجلمعية اللغوية بباريس، (يل خبرائط جغرافية للمناطق ذصفحة مع 

١٩٤٦-١٩٤٠(. w
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 ٨٦٣ حرف الكاف

حوليات معهد الدراسات (تالوة القرآن يف دمشق واجلزائر : ومبعاونة باريس
 .)٤٧-١٩٤٢، ٦الشرقية 

، مث لغة حلب )١٩٥٢-١٩٤٩-٥و٤و٣و٢(اللغة السامة : وله يف الساميات
،وتعليل صويت للعامية العربية يف قابس )١٩٤٩، ٤٥عية اللغوية بباريس، نشرة اجلم(
ف فوك وترمجة نيزو ألي، وهلجة مشرفة العربية لغة وأسلوباً ت)١٩٥١املصدر السابق (
الدراسات الشرقية لليفي (، واللهجات العربية يف الواحات السورية )١٩٥٥باريس (

 ).١٩٥٦، ١دالفيدا، 
 .Caton,Tompson Miss -رود تومبسون، جرت-كانون 

Gertrude 
لآلثار إىل مصر  تعلمت يف إستبورن وباريس، والتحقت ببعثة املدرسة اإلجنليزية

 ١٩٢١(، وىف مالطة )٢٢ - ١٩٢١(، وقامت حبفريات يف أبيدوس )٢٦ -١٩٢١(
، وىف )٢٦ - ١٩٢٤(، وىف مشال الفيوم )٢٥ - ١٩٢٣(، وىف باداري )٢٤و 
، وىف جنويب اجلزيرة العربية )٣٣ - ١٩٣٠(رجة ا واحة اخل، وىف)١٩٢٨ (يبابوميز
، )١٩٤٤(وكشفت عن معبد القمر يف احلديدة يف حضرموت ). ٣٨ - ١٩٣٧(

وكانت يف وقت من األوقات مشرفة على مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية، 
 .وأستاذة يف كلية توجنهام يف كمربيدج

وصحراء الفيوم ) ١٩٣١(بابوية ميلثقافة الز، وا)١٩٢٨(احلضارة البادارية : آثارها
، وواحة اخلرجة قبل )١٩٤٤(، وقبور وهياكل احلديدة، وحضرموت )١٩٣٥(

الة اجلغرافية، هامبور (جغرافية حضرموت : ، ومبعاونة جاردنر)١٩٥٢(التاريـخ 
١٩٣٩(. 

  .Canis P )١٧٨٩-١٧٣٠. (األب كانيس، ف
 ست عشرة سنة، وعلم العربية يف أسباين قضى يف فلسطني وسوريا ولبنان
 كما انتخب عضواً يف جممع التاريخ ،دمشق، وعد مع أملع اللغويني الفرنسيسكانيني

 .مبدريد
، ومشاهد )١٧٧٥مدريد،(كتاب قواعد اللغة العربية بالعربية واإلسبانية : آثاره

w أجزاء عريب، يف ثالثة-التيين-  عن العرب والنصارى، وقاموس أسباينأندلسية، نقالً
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 حرف الكاف٨٦٤ 

وكتاب للمحادثة باإلسبانية والعربية، وجدل ديين، ورد على ) ١٧٨٧ مدريد(
  .البدع

 .Kanyurszky G )١٩٣٠-١٨٥٣(كانيورسكى، جورجى 
خترج يف جامعة فيينا، وعني أستاذاً للعربية والسريانية والعربية يف كلية الالهوت 

  ).١٨٨٦(الكاثوليكية ببودابست 
  ).١٨٨٢فيينا ( للغة العربية مشروحة باللغة ارية نشر أول أجرومية: آثاره

 .Cahen Cl)١٩٠٩املولود عام (كاهني، كلود 
خترج باللغات الشرقية يف السوربون، ومدرسة اللغات الشرقية، ومدرسة املعلمني 

، وأستاذاً لتاريخ )١٩٣٨(العليا، وعني حماضراً يف مدرسة اللغات الشرقية يف باريس 
  .، مث يف جامعة باريس)١٩٤٥(ة اآلداب جبامعة ستراسبورج اإلسالم يف كلي

، ومحلة منـزكرت نقالً )١٩٢٤، ١٦٤الة التارخيية، (املغول يف البلقان : آثاره
، ١٥سرييا (، ووطنيون وصليبيون )١٩٣٤، ٩بيزانسيون، (عن املؤرخني املسلمني 

جملة (لدين بن شداد ، واجلزيرة يف أواسط القرن الثالث عشر نقالً عن عز ا)١٩٣٤
جممع الكتابات (، وتارخ شيعي من عهد الصليبية )١٩٣٤، ٨الدراسات اإلسالمية، 

، وتواريخ العرب املتعلقة )١٩٣٥الة اآلسيوية، (وديار بكر ) ١٩٣٥واآلداب، 
بسوريا ومصر والعراق منذ الفتح العريب إىل االحتالل العثماين يف مكتبات استانبول 

، وسرية الرسول وتاريخ اخللفاء الراشدين )١٩٣٦، ١٠ اإلسالمية جملة الدراسات(
، وأخبار الرسل وامللوك )٣٨- ١٩٣٦املصدر السابق (الدمشقي ... أليب زرعة

، وصفحات تاريخ قدمية عن آخر اخللفاء )٣٨ -١٩٣٦املصدر السابق (للطربي 
 يف سوريا ، والفرجنة)٣٨-١٩٣٧، ٣٧نشرة املعهد الفرنسي بالقاهرة (الفاطميني 

نشرة (، وتاريخ سوري للقرنني السادس والسابع )١٩٣٧، ٢٢٩الة اآلسيوية (
  .)٣٨-١٩٣٧، ٨-٧الدراسات الشرقية 
  كشاف باملخطوطات العربية اإلسالمية يف مكتبة الفاتيكان: ويف الة اآلسيوية

، والديارات )١٩٣٧(، والدروز )١٩٣٧(وتاريخ اإلسالم يف صقلية  ،)١٩٣٧(
، وقواعد النشر )١٩٣٨(، وموجز تاريخ العظمى )١٩٣٨(نصرانية يف اإلسالم ال

، مث )١٩٤٣(، وكتاب املنتظم البن اجلوزي )١٩٤٣(وترمجة النصوص العربية  w
w
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 ٨٦٥ حرف الكاف

، والتغلغل التركي يف )١٩٣٨جملة الدراسات اإلسالمية (كتاب املعارف البن قتيبة 
 وسوريا الشمالية أيام ،)١٩٤٠أعمال املستشرقني، لوفان (األناضول وسوريا 

، )١٩٤٠(، والنظام اإلقطاعي يف إيطاليا النورمانية )١٩٤٠باريس، (الصليبيني 
، ١٢نشرة الدراسات الشرقية، (ورسالة يف السالم كتبت لصالح الدين األيويب 

، ١٣املصدر السابق، (، والري يف العراق يف مطلع القرن احلادي عشر )١٩٤٨
٥٠-١٩٤٩ .( 

الفن اإلسالمي ( الصناعات العراقية يف أوائل القرن احلادي عشر ووثيقة عن بعض
حوليات معهد الدراسات (، وبعض مشاكل العراق االقتصادية والضرائبية )١٩٥١

نشرة مدرسة الدراسات (، ورسائل ضياء الدين بن األثري )١٩٥٢، ١٠الشرقية 
، )١٩٥٣، ٦س أوريان(، ونبذة عن فتوة الناصر )١٩٥٢، ١٤الشرقية واألفريقية، 

حولية التاريخ االقتصادي (وتطور اإلقطاع من القرن التاسع إىل القرن الثالث عشر 
، والضرائب وامللكية يف العراق على عهد أوائل اخللفاء )١٩٥٣، ٨واالجتماعي 

، وتاريخ الشرق اإلسالمي االجتماعي واالقتصادي )١٩٥٤، ١أرابيكا (العباسيني 
، والتكوين السياسي يف اإلسالم )١٩٥٥، ٣ اإلسالمية الدراسات(يف العصر الوسيط 

، ١الدراسات الشرقية لتكرمي دالفيدا، (، ووثيقة غري منشورة )١٩٥٥شيكاغو (
، ونبذ لتاريخ )١٩٥٦( ، أبو القاسم عبد العزيز بن يوسف خمطوط برلني)١٩٥٦
  .)١٩٥٦، ١منوعات ماسينيو (احلماية 

خمتارات ( اإلسالمية يف العصر الوسيط وحركات وتنظيمات شعبية يف مدن آسيا
علم (، واإلقطاع واملؤسسات السياسية يف الشرق الالتيين )١٩٥٥، ٧جان بودين 

، واإلسالم واألقليات الطائفية خالل )١٩٥٦االجتماع وتاريخ االستكشاف اللغوي 
اإلسالم يف  ، واجلديد عن احلدود يف)١٩٥٨، ١٢٦الطاولة املستديرة (التاريخ 
، واحلركات )١٩٥٩، ٢جملة تاريخ االجتماع واالقتصاد يف الشرق ( الوسيط العصر

وأثر ) ١٩٥٩، ١٩٥٨، ٦، ٥أرابيكا (الشعبية يف آسيا املسلمة يف العصر الوسيط 
أوج الثقافة واحنطاطها (العوامل االقتصادية واالجتماعية يف اجلمود الثقايف يف اإلسالم 

  ).١٩٥٧يف تاريخ اإلسالم 
حول : ، وعلى عتبة السنة الثالثة)١٩٥٩، ٦أرابيكا (ني بن العميد وحول املك w
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 حرف الكاف٨٦٦ 

) ١٩٦٠، ٣جملة تاريخ االجتماع واالقتصاد يف الشرق (اصطناع كلمة إقطاع 
-١٩٥٥، ١٥نشرة الدراسات الشرقية، (وتاريخ األيوبيني للمكني بن العميد 

سالم واإل) ١٩٥٦، ٣أرابيكا (، ونظام الضرائب يف الفيوم األيوبية )١٩٥٧
الة (املاضي واحلاضر، والتركمان واألملان يف احلملة الصليبية الثالثة (والصليبية 

، وللبحث يف مكتبة األسكوريال )١٩٦٠، ٥٦النمسوية للدراسات الشرقية 
نضج (، ومبادئ علم االجتماع وبعض العقائد الدينية )١٩٦٢، ٢٧األندلس (

  .)١٩٦١اإلسالم 
يف كتاب تطور العقيدة (دل لبعض املذاهب الدينية واملغزى االجتماعي املتب

حلقة علم (، وتاريخ االقتصاد االجتماعي واإلسالمي )١٩٦١اإلسالمية باريس 
حىت يعطوا اجلزية عن يد : "، ومبعاونة برافمان)١٩٦١االجتماع اإلسالمي بروكسل 

لة جم(حفاوة نصارى الشرق باإلسالم : وله ،)١٩٦٢، ٩أرابيكا، " (وهم صاغرون
، ١٤الدراسات اإلسالمية (، وحول الوقف قدمياً )١٩٦٤، ١٦٦تاريخ األديان 

الفنون (، ونص غري منشور عن الطراز املصري )١٩٦٣، ويف موسكو ١٩٦١
حلقة علم (، والتاريخ االقتصادي االجتماعي واإلسالم )١٩٦٤، ١١اآلسيوية 

الة اآلسيوية  (، ونبذات دبلوماسية عربية إسالمية)١٩٦١االجتماع اإلسالمي 
، ومشاكل )١٩٦٢الدراسات اإلسالمية (، ونشر التاريخ اإلسالمي )١٩٦٣، ٢٥١

الغرب واإلسالم يف العصر (اعترضت ازدهار االقتصاد اإلسالمي يف العصر الوسيط 
، والتطور االجتماعي للعامل اإلسالمي حىت القرن الثاين عشر )١٩٦٥، ١الوسيط 

، وبغداد )١٩٥٨ ،١كراسات حضارة العصر الوسيط (يف مواجهة العامل املسيحي 
الة (، ووجهة نظر يف الثورة العباسية )١٩٦٢، ٩أرابيكا (يف أواخر خلفائها 

جملة الدراسات اليهودية، السلسة (؟  ، وهل وجد الردوانية)١٩٦٣، ٢٣٠التارخيية، 
شرقيني ، ونصان يقتضيان البحث عن العالقات بني املوحدين وال)١٩٦٤الرابعة، 

أبو عمر : ، ومبعاونة بيكر)١٩٦٢، ١الدراسات الشرقية لتكرمي ليفي بروفنسال (
كتاب ملع القوانني املضية يف دواوين الديار املصرية : عثمان بن إبراهيم النابلسي

لدراسة الضرائب مبصر يف : ، وله)١٩٦٠-١٩٥٨، ١٦نشرة الدراسات الشرقية (
wلتجارة يف مرافئ البحر املتوسط ملصر يف ، واجلمارك وا)١٩٦٢(العصر الوسيط 
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 ٨٦٧ حرف الكاف

، وتواريخ قبطية لقاضي من )١٩٦٤، ٧(العصر الوسيط نقالً عن املنهج املخزومي 
، وفصل يف تاريخ )١٩٧٠، ٥٩نشرة املعهد الفرنسي لآلثار الشرقية (العصر الوسيط 

يف جملة تاريخ االجتماع واالقتصاد (االقتصاد اإلسالمي املسيحي أيام الصليبيني 
، وبيزانسيون ١٩٦٢جملة كارتولوجي (، وعن السالجقة )١٩٦٣، ٤١الشرق 
، وإلعداد كتاب جديد على )١٩٦٣، ومنوعات ماسه ١٩٦٤، واإلسالم ١٩٦٥

، ١تورسيكا (ق، وبابا إلياس اوبابا إسح) ١٩٦٣، ١٠أرابيكا (غرار بوكلمان 
  .)١٩٧٠(، والشيعة يف آسيا الصغرى )١٩٦٩

، وهل من تعاون مهين يف )١٩٧٠، ٣١ات اإلسالمية الدراس(وحول الشهود 
وصالت سياسية ثقافية بني ) ١٩٧٠اإلسالم للحوراين وسترين (العامل اإلسالمي؟ 

، وللتاريخ السوري، اجلزء األول يف )١٩٦٨، ١٦كراسات تونس (إيران واملغرب 
 ،)١٩٦٥الدراسات العربية اإلسالمية املهداة إىل جيب (تاريخ ابن القالنسي 

الدراسات االقتصادية (واحنطاط جتارة العامل اإلسالمي يف أواخر العصر الوسيط 
، وبعض الكتابات العربية )١٩٧٠والتارخيية عن الشرق األوسط لناشرها كوك 

وحول طبع مرآة الزمان ) ١٩٧٠، ٩١رومانيا (ألمساء فرنسية يف العصر الوسيط 
البغدادي خمتارات غري منشورة ، وعبد اللطيف )١٩٧٠، ١٧أرابيكا (البن اجلوزي 
، ومعرفة املؤرخني للعامل )١٩٧٠، ٢٣نشرة الدراسات الشرقية (من مذكراته 

الة (، والقديس لويس واإلسالم )١٩٧٠، ١٢األوراق الشرقية، (اإلسالمي 
، واهلجرة )٧٢-١٩٧١، ٤٨اإلسالم (، والردوانية )١٩٧٠، ٢٥٨اآلسيوية 

، وعبد )١٩٧١فارس يف العصر الوسيط (إىل املغول الفارسية يف األصول اإلسالمية 
، ويف سبيل تصنيف )١٩٧١ذكرى مينورسكي (اللطيف البغدادي واخلوارزمي 

، ١٤جملة تاريخ االقتصاد (تاريخ الزراعة يف البلدان اإلسالمية يف العصر الوسيط 
عن ، ووثيقة )١٩٧٢(، واإلدارة املالية للجيش الفاطمي نقالً عن املخزومي )١٩٧١

: ومبعاونة شارل بيال) جملة الدراسات البيزنطية(امللكيني والتيين أنطاكية أيام الصليبني 
 -، ومبعاونة دافيد )١٩٧٣، ٢٦١الة اآلسيوية (الدراسات العربية واإلسالمية 

جملة تاريخ (رسائل إىل تاجر مصري يف القرنني الثالث والرابع عشر : ويل، وأدا
مؤمتر (امللكية العقارية يف العصر الوسيط اإلسالمي : له، و)١٩٧٣، ١٦االقتصاد  w
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 حرف الكاف٨٦٨ 

، والبدو واحلضر يف العامل اإلسالمي )١٩٧٠املستعربني وعلماء اإلسالميات اخلامس 
واملخزومي والزراعة ) ١٩٧٣احلضارة اإلسالمية (يف منتصف العصر الوسيط 

ة فُهمت خطأ ، وكتاب)١٩٧٢، ١١احلوليات اإلسالمية، (املصرية يف العصر الوسيط 
دراسات عن الشرق األوسط يف العصر الوسيط (عن التقرب بني املوارنة والصليبيني 

، ١٤-١٣٠٠٠جملة الغرب املسلم (، وابن جبري ومغاربة سوريا )١٩٧٢لعطية 
، )١٩٧٤، ١إسبانيا الشرقية (، واملكني بن العميد والتاريخ اإلسالمي )١٩٧٣

، والتغيريات )١٩٧٤ماير، . تكرمي ف (واليزيدية، والنصريية، والشمسية إخل
التقنية واتمع يف (العسكرية يف الشرق األوسط يف العصر الوسيط وقيمتها التارخيية 

اتعاظ احلنفاء : ، ومبعاونة أدا)١٩٧٥باري، وياب : الشرق األوسط لناشريه
أرابيكا (ديب وبيتر كيسلر . أمحد حلمي وصادوق خوين وف: للمقريزي لناشريه

جملة تاريخ (ضرائب األرض يف سوريا، يف العصر الوسيط : ، وله)١٩٧٥، ٢٢
  .)١٩٧٥، ١٨االقتصاد 

 .Kay H.C )١٩٠٣ – ١٨٢٧(كاي، هنري كاسلز 
بلجيكي املولد إجنليزي اجلنسية، عني مراسالً جلريدة التيمس يف مصر، مث أستاذاً 

 .للغات الشرقية يف لندن حىت وفاته
طة ي، متناً وترمجة إجنليزية مع خرين لعمارة اليم)رخيهانشر أرض اليمن وتا(: آثاره

وعاون . واملختصر البن خلدون وأخبار القرامطة للجندي) ١٨٩٢لندن (إيضاحية 
جملة اجلمعية (يف وضع فهرس املخطوطات الشرقية يف مكتبة اجلمعية امللكية اآلسيوية 

 ).١٨٩٢امللكية اآلسيوية 
 .Caetani Leone) ١٩٢٦-١٨٦٩(كايتاين، األمري ليوين 

ولد يف روما وخترج ىف جامعتها وتعلم سبع لغات منها الفارسية والعربية، وتقلد 
خبمسة  تقدر) ١٩-١٩١٤(سفارة إيطاليا يف واشنطن، وكانت ثروته قبل حرب 

، عدا ثروة األمرية زوجته، ينفق منها على العلم كل سنة عشرة ةماليني لرية ذهبي
ند وإيران ومصر وسوريا ولبنان، ومجع مكتبة شرقية زاخرة آالف، وقد رحل إىل اهل

 ما أعده من جذاذات وما استنسخه من مكتبة إليهاباملخطوطات النفيسة، وأضاف 
wاألب أسني بالثيوس لنشر مصنفاته، فلما تويف وقفها على جممع لنشاي، فضمت 
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 ٨٦٩ حرف الكاف

كرب  جذاذة جاهزة الستئناف التصنيف، وقد عد األمري مبؤلفاته أ٢٠٠٠٠٠
مستشرق يف التاريخ العريب، ومرجعاً صحيحاً لكثري من العلماء ملا اشتهرت به من 

  .عمق وسعة ودقة
الذكرى (خمطوط عريب جمهول املؤلف بعنوان غرر السري يف املكتبة البودلية : آثاره

وانتشار ) ١٩١١ العامل اإلسالمي(ومنو الشخصية اإلسالمية ) ١٩١٠املئوية ألماري 
سرية : ودراسة التاريخ الشرقي) ١٩١٢، بولونيا ٦العلوم، (طور احلضارة اإلسالم وت
  ٩٢٢وتاريخ اإلسالم من العام األول اهلجري إىل عام ) ١٩١٤ميالنو (الرسول 

هـ يف مخسة ١٣٢وهي من عام واحد إىل . فوقعت احلقبة األوىل) ١٥١٧-٦٢٢(
حر األبيض وتاريخ الب) ١٨-١٩١٢ روما -باريس ( صفحة ١٧٣٠جملدات من 

مؤسسة ( صفحة ٣٣٤هـ يف ١٤٤ إىل ١٣٣املتوسط والشرق اإلسالمي من 
وحوليات اإلسالم من الد اخلامس، إىل ) ١٩٢٣كايتاين، جممع لنشاي، روما 

هـ والسادس فهارس الدات من الثالث إىل ٢٣العاشر، فتضمن اخلامس حوادث 
 والتاسع حوادث ٣٥-٣٢ والثامن حوادث ٣٢-٢٤والسابع حوادث . اخلامس
-١٩١٢ميالنو، روما ( صفحات ٣٢٠٦، يف ٤٠-٣٨ والعاشر حوادث ٣٧-٣٦
وقد أنفق على ثالث بعثات إىل مناطق الفتح لرمسها جغرافيا ) ٢٦-١٨، ١٤-١٣

وطبوغرافيا، ومجع املصادر من الالتينية والسريانية والعربية، وتناوهلا بالنقد والتحليل 
ه منها لي اليت مل تنشر بعد، وحتديد ما ينبغي الرجوع إلتحقيق أخبار املصادر العربية

ملعرفة كل حادثة، وأرسل جتارب املطبعة إىل املختصني بالفتح وأخذ مبالحظام 
عليها، ونشر مصنفه الكبري نشراً أنيقاً حملى بالرسوم واخلرائط املفصلة ووزعه على 

شتراك مع جوزيي جابرييلي وكان األمري يعد باال. العلماء والدوائر العلمية مث أفلس
معجم األعالم عن شخصيات العامل اإلسالمي تتضمن ترامجهم ومؤلفام واملصادر 

روما ( ذكرهم فحال املوت بينه وبني إمتامه فوقف عند اجلزء الثاين منه ياليت حتو
  . جملدا٣٥ًولو مد يف عمره لبلغت ترامجه ثالثني ألفاً يف ) ١٩١٥

  .Queyrot P.J )١٦٥٣-١٥٨٨(األب كايروت 
  .وأرسل إىل حلب وتويف يف دمشق) ١٦٠٥(انضم إىل الرهبانية 

) عامية وفصحى(اإليطالية والفرنسية والالتينية والعربية : معجم بسبع لغات: آثاره w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 حرف الكاف٨٧٠ 

  .)عامية وفصحى(واليونانية 
 .Caillé J - .يه، جلكا

 .الرباطدكتور يف اآلداب واحلقوق، ومدير معهد الدراسات العليا يف 
 صفحة وثالثة ٥٩٦مدينة الرباط حىت احلماية الفرنسية، تارخياً وآثاراً، يف : آثاره

منشورات معهد (وقد أمجع العلماء على تقريظه . فهارس، وخريطة ورسوم وصور
 كاهن مسكرة واألمري : ، ومن دراساته)١٩٤٩الدراسات العليا املغريب، باريس 

نفقات بعثة فرنسية إىل بالط : ، ويف هسبرييس)١٩٤٤الة األفريقية، (عبد القادر 
 ي، وعقد زواج شريف وزان من اإلجنليزية إميل)١٩٤٣، ٣٠ (١٨٢٥الشريف عام 

، وغداة وقعة )١٩٤٦، ٣٣ (١٩٤٩، وفرنسا واملغرب عام )١٩٤٤، ٣١(كني 
) ١٩٥١، ٣٨(، وسفراء فرنسا ومبعوثوها وممثلوها يف املغرب )١٩٤٨(إسلى 

  .)١٩٥٣، ٤٠(يف موغادور ودعوى قنصلية 
، مث اية )١٩٥٤، ٤١ (١٨٨٨-١٨٨٥واملغاربة يف مدرسة اهلندسة مبونبلييه 

، وسبيل )١٩٥٠، ٤٢جملة القانون والسياسة لالحتاد الفرنسي (اإلجراءات املغربية 
، )١٩٥٥الة املغربية للقانون (االلتجاء إىل قلم القضايا للتسجيالت العقارية 

، ومتثيل فرنسا الدبلوماسي )١٩٥٥، ٤٢القصبة يف نياوة هسبرييس، : وومبعاونة هاين
البعثات : ، ومبعاونة شارل رو)١٩٤٩، ٦٣جملة التاريخ الدبلوماسي، (يف املغرب 

بعض : وله يف هسبرييس) ١٩٥٤، ٤١هسبرييس، (الدبلوماسية الفرنسية يف فاس 
وده إىل اجلزائر ، ورحلة الفونس د)١٩٥٤، ٤١(معلومات عن القبطان أكرمان 

، وصالحيات وسلطات احملكمة يف )١٩٢٣، ٦٤الة األفريقية  (١٨٦٢-١٨٦١
، وااللتجاء إىل الطعن )١٩٥٦، ٢٨الة املغربية للقانون (مادة التسجيالت العقارية 

جملة القانون والسياسة لالحتاد (يف قرارات احملافظ على امللكية العقارية يف املغرب 
املنوعات (، وأهل مرسيليا يف سوته يف القرن الثالث عشر )١٩٥٦، ١٠الفرنسي، 

، وحول وثيقة غري منشورة ملوالي يزيد )١٩٥٧، ٢مارسه، ج. املهداة إىل ج
  .)١٩٥٩، ٤٧هسبرييس (

، )١٩٥٨، ٤٥هسبرييس (واإلبطال القبائلي يف املغرب على يد السويد والدامنرك  
، والقنصل )١٩٦٠، ١٠ متودا -س هسبريي(وسفارات وبعثات مغربية يف فرنسا  w
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 ٨٧١ حرف الكاف

الة (جان باتيست إستيل وجتارة فرنسا يف املغرب يف أواخر القرن السابع عشر 
، واية قنصلية لويس دي شنيه يف )١٩٥٩، ٤٦التارخيية لفرنسا فيما وراء البحار 

جمموعات :  الفريونة، ومبعاون)١٩٥٦، ٧٠جملة التاريخ الدبلوماسي (املغرب 
، وله يف جملة هسبرييس )١٩٥٩، ٤٦هسبرييس، (لدولية املتعلقة باملغرب األعمال ا

، وسفارات وبعثات مغربية )١٩٦٢، ٣ (١٧٨٣بعثة مغربية يف فيينا عام :  متود-
 ، وماتيودي ليسبس يف املغرب )١٩٦٣، ٤(يف هولندا يف عهد السالطني السعديني 

القنصل بروسونه ، ونائب )١٩٦٠، ١ (١٧٦٧، والريس عمر عام )١٩٦١، ٢(
غريف لويز يف : ، ويف جملة التاريخ الدبلوماسي)١٩٦٢، ٢(ومذكراته عن املغرب 

واهلدنة ) ١٩٦٤، ٧٨ (١٧٧٨-١٧٧٧املغرب وسفارة طاهر فيش يف بالط فرنسا 
، وقنصلية فرنسا يف طنجة على )١٩٥٩، ٧٣ (١٠/١٠/١٧٦٥الفرنسية املغربية يف 

، )١٩٦٩، ٨٣(س الرابع عشر يف البالط املغريب عهد اإلمرباطورية األوىل وقنصل لوي
 .)١٩٧٢، ٨٧ (١٦٠٩-١٦٠٥وبعثة اهلولندي بيتر مارتينـز إىل املغرب 

 .Kitchener Lord H.H)١٩١٦ – ١٨٥٠(كتشنر، اللورد 
هو املشري إيرل كتشنر أوف خرطوم وبروم، تلقى علومه يف الكلية احلربية امللكية 

وأعري ملؤسسة ) ١٨٧١(املهندسني امللكي يف وولويتش، وأحلق ببعثة سالح 
وتوىل احلمالت إىل مصر ) ١٨٧٨(االستكشافات الفلسطينية، وأوفد ملسح قربص 

وعني رئيساً هليئة أركان احلرب يف ) ١٩٠٢ - ١٨٩٩(والسودان مث جنوب أفريقيا 
ووزيراً للحرب يف بريطانيا ) ١٤ - ١٩١١(ومعتمداً يف مصر ) ٩ - ١٩٠٢(اهلند 

 ).١٩١٦(يف طريقه إىل روسيا  وغرقت به السفينة احلربية هامبشري، وهو) ١٩١٤(
هذا خال ) ١٨٨١(وطبوغرافية فلسطني ) ١٨٧٨لندن (طبوغرافية قربص : آثاره

 .املصنفات والترمجات اليت تعاون فيه مع كوندر
 ,Krachkovskaya )١٨٨٤املولودة عام (كراتشكو فسكايا، فريا 

Vera.A. 
تشكوفسكي خبرية بالكتابات والنقوش اإلسالمية، وقد زوجة العالمة كرا

وطفقت تنشر فيها الكثري  ،Er.Vost )١٩٤٧(أصدرت جملة الكتابات الشرقية 
w .مما عثرت عليه يف أحناء االحتاد السوفييت وتقارنه بنظائره يف العامل
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 حرف الكاف٨٧٢ 

متحف (شواهد قبور عربية من القرون األوىل للهجرة يف متحف الكتابات : آثارها
أقدم وثيقة : ، ومبعاونة زوجها)١٩٢٩كتابات القدمية يف جممع العلوم السوفيتية ال

وهلا مواد جديدة لقراءة كتابات املباين اإلسالمية ). ١٩٣٤(عربية من آسيا الوسطى 
  للهجرة ٤٨٦، ونقش عريب من فلسطني من عام )١٩٣٥حوليات املعهد الشرقي (
وأوراق بردي ) ١٩٣٧( التاسع عشر ، ونقوش عربية يف روسيا من القرن)١٩٣٧(

 ، وآثار ونقوش من حضرموت )١٩٤١(عربية من القرنني األول والثاين للهجرة 
)١٩٤٩.( 

الكتابات والنقوش، والنقود العربية : ومن دراساا يف جملة الكتابات الشرقية
وجمموعة غري معروفة لكتابات عربية وفارسية وتطور الكتابة الكوفية يف آسيا 

 ٥٦ - ٥٥ - ٥٤ - ٥٣ - ٥٢ - ٥١ - ٥٠ - ٤٩ - ٤٨- ١٩٤٧(طى الوس
، )١٩٢٥الشرق (يف القرم  التتر: ويف غريها). ٦١ - ٦٠ - ٥٩ - ٥٨ - ٥٧ -

، وألواح حناس )١٩٢٧حوليات املعهد الشرقي (والفن اإلسالمي يف جمموعة خانتكو 
جملة (عية ، ونبذة عن الكتابات على مسجد اجلم)١٩٣١املصدر السابق (من املغرب 

حوليات (، ومواد جديدة للكتابات والنقوش اإلسالمية )١٩٣١الدراسات اإلسالمية 
 .)١٩٣٥املعهد الشرقي 

 ، وقطع من احملراب )١٩٣٥، ٢(ذكرى فلوري : ويف جملة الفن اإلسالمي
قاشاين : ، ويف غريها)١٩٣٥(، والكتابات العربية يف العمارة اإليرانية )١٩٣٥(

العامل (، وفن العمارة العربية )٣،١٩٣٩ؤمتر الفن اإليراين م(ضريح بري حسني 
والكتابة العربية علي املباين يف روسيا يف النصف األول من القرن ) ١٩٤٧الشرقي 

 ١٨٥٠، وقبل عام )١٩٤٩احملفوظات العلمية جلامعة ليننجراد (التاسع عشر 
ة يف آسيا الوسطى، ، وآثار من الكتابات العربي)١٩٤٩األحباث الشرقية السوفيتية (

، وبارتولد اخلبري يف النقود )١٩٥٢فجر الشرق (وما وراء القوزان حىت القرن التاسع 
، وكراتشكوفسكي )١٩٥٣املصدر السابق (األثرية، وكتابات املباين 

 .)١٩٥٨، ١وكراتشكوفسكي جـ(
، وحول الفن )١٩٦٠(ونوادر خمطوطات القرآن من القرن السادس عشر 

w ) ١٩٦٠ (١٤، وخمطوطات فريد للقرآن من القرن )١٩٦٠اميع ا(اإلسالمي 
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 ٨٧٣ حرف الكاف

جملة الكتابات الشرقية (، والكتابة العربية )١٩٦١ (١٦، وقرآن من القرن )١٩٦٣(
الكتابات (، ولتاريخ العباسيني )١٩٦٥(، ومؤمتر اللغات السامية )١٩٦٣، ١٥

 .)١٩٧٠قية  واألوراق الشر٧١ و ١٩٧٠(، والكتابة العربية )١٩٦٧، ١٨الشرقية 
 Kratchkovski I )١٩٥١ – ١٨٨٣( كراتشكوفسكي،أغناطيوس

ليس يف ترمجة هذا العامل وال يف مظهره ما مييزه عن غريه أو يسترعي النظر إليه، 
فقد نشأ يف فيلنا عاصمة ليتوانيا القدمية، وكان أبوه مديراً ملعهد املعلمني فيها، وسلخ 

قضاها يف طشقند  )٨٨ – ١٨٨٥(ثة على أرضها مطلع شبابه، خال سنوات ثال
دب أبوه مديراً للمدرسة اإلكلرييكية، مث رئيساً ملفتشي املدارس االبتدائية يف تحيث ان

 أعيد أبوه إىل فيلنا مديراً للمكتبة العامة ورئيسا ١٨٨٨ويف عام . آسيا الوسطى
 ).١٩٠٣(للجنة اآلثار، فاستقر فيها حىت وفاته 
 لقد كنت يف صغري ضعيف البنية عرضة :ويقول كراتشكوفسكي يف ذلك

 يف أرض لنا من أعمال والية ١٨٩٣لألمراض، فعشت إىل جانب أمي حىت سنة 
ذهبت ا احلرب ( وقيت يف مكتبة مجعها جدي، وزاد عليها والدي ييلنا، أقضف

، وعكفت على القراءة لكوين ) مع ما ذهبت به مما كنا منلك١٩١٥الكربى سنة 
مي، لذلك نشأت بعيداً عن العشري واألتراب، ورمبا صار هذا سبباً أصغر أوالد أيب وأ

 .حليب الوحدة وسوء الظن بالعامل والسويداء اليت تعذبين أحيانا حىت اآلن
، وقرأ يف مكتبتها تصانيف )١٨٩٣(ودخل املدرسة اإلعدادية يف فيلنا  

انية عشر ، وله من العمر مث)١٩٠١(املستشرقني والسيما دي ساسي، وخترج فيها 
 .عاماً

 فحب ال جيد له تفسريا وإن وجد -أما سبب أخذه باللغة العربية، وانكبابه عليها 
له مربراً، إذ التحق يف تلك السنة بقسم اللغات الشرقية يف جامعة بطرسربج، بعد أن 
فكر طويالً يف أمر مستقبله، فالح له أن العلم يستهويه، وأن الشرق يسحره، 

 .فانصرف إىل لغاته
وكانت الكلية الشرقية جبامعة بطرسربج يف مطلع القرن العشرين مورداً للعلم 
ومستقراً لكبار العلماء من أمثال فون روزين، وبارتولد، وتوراييف، ومياد نيكوف 

wفصرف يف الكلية أربع سنوات يف دراسة الفارسية والتركية والعربية . وغريهم
w
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 حرف الكاف٨٧٤ 

وقد نقل (شرق اإلسالمي على بارتولد وتاريخ ال. واحلبشية القدمية على توارييف
والعربية على ميادنيكوف، وروزين، وتردد على أستاذة ) بعض مصنفاته إىل التركية

فضل اهللا صروف، ورزق اهللا حسون، وأنطون خشاب وأجنز دراسته : لبنانيني هم
، وقد تأثر )١٩٠٥(يف رسالة عن إدارة اخلليفة املهدي نال عليها وساماً ذهبياً 

 :كوفسكي بعاملني تأثراً عميقاً بعيد املدىكراتش
فسيلوفسكي الذي طبع تاريخ اآلداب العام بطابع خاص، فكشف مذهبه : أحدمها

 .عن الظواهر املتقابلة يف التطور التارخيي لألشكال الشعرية
فيكتور روزين الذي توىل حترير احلوليات الشرقية بقسم اآلثار الروسية، : والثاين

 وعميداً للكلية الشرقية فتوثقت عرى الصداقة بني األستاذ والتلميذ وانتدب أستاذاً
: حىت كانت وفاة األول مصيبة فادحة على الثاين ذكرها عند نشره رسالته وعنواا

أشعر حبزن يف نفسي ما يزال أليماً : تهمقدمأبو الفرج الوأواء الدمشقي، فقال يف 
ستاذ الذي باشر هذا العمل بني األ وعميقاً، عهدي به منذ ست سنوات، ذلك أن

 !يديه قد أمسى بني يدي املوت
وأوفدته وزارة املعارف وجامعة بطرسربج إىل الشرق لتعلم العربية العامية 

، يطوف يف سوريا ولبنان وفلسطني ومصر )١٠ - ١٩٠٨(والتعرف إىل العلماء 
بار أدبائها وعلمائها، ا إىل كمتردداً على خزائن كتبها، زائراً مواطن العلم فيها، متعرفً

كاملكتبة الشرقية ببريوت، والظاهرية بدمشق، واملارونية حبلب، واخلالدية بالقدس، 
واستمع إىل أساتذة جامعة القديس يوسف ببريوت، وعلماء . واخلديوية بالقاهرة

يف اجلامعة املصرية، وقد مجع من هذه اخلزائن  األزهر الشريف واألستاذ نللينو
عارف معلومات وافرة نفيسة عاد ا إىل روسيا، بعد أن دبج يف بعضها واملعاهد وامل

  .خالل رحلته مقاالت وأشعاراً منثورة نشرها يف الصحف العربية والروسية
ومازال يذكر حىت وفاته باخلري والشوق وقوفه خبزائن الكتب والوراقني والنساخني 

صدقاء، حىت تبعث من ن كتابته عنها بعث وحياة مث موت كما يقع لألإ: ويقول
 . يد علماء خلقوا هلاىجديد عل

، عني مديراً ملكتبة قسم اللغات يف جامعة بطرسربج، )١٩١٠(روسيا إىل وملا آب 
wويف خريف تلك السنة أصبح معيداً للعربية فيها، مث رحل إىل ليبزيج وهالة وليدن 
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 ٨٧٥ حرف الكاف

ستاذاً  مسي أ١٩١٧، ويف عام )١٩١٤(لدراسة بعض املخطوطات يف مكتباا 
للعربية يف جامعة بطرسربج، وأخذ حياضر يف قسم اللغات الشرقية يف اللغة واحلضارة 
واجلغرافيا العربية، وعهدت إليه احلكومة السوفييتية بالكلية الشرقية اليت أنشأا يف 
موسكو، مث أشرف على القسم الشرقي يف جامعة ليننجراد، وقد انتخب عضواً يف 

، ويف مجعية املستشرقني، ويف )١٩٢١(لفاً ألستاذه روزين جممع العلوم الروسي خ
 .، وامع العلمي بإيران)١٩٢٣(امع العلمي العربية بدمشق 
 يف أثنائها على أنه مؤرخ التاريخ واألدب واجلغرافيا يوأقيمت له حفالت أطر

للعرب، وأديب وفين، وكتب عنه أعالم املستشرقني وناشئوهم يف أغراض متوزعة 
غات متنوعة، وأمجعوا على اإلعجاب به والثناء عليه، كما منحته حكومة وبل

ا بفضله على الثقافة الروسية والعاملية يف حفظ املكتبة من السوفييت وسام لينني اعترافً
 . ليننجراد يفوقد تويف. حماصري ليننجراد

 .]١٩٥١، ٥ترمجته بقلم بيلينشسكي يف األحباث الشرقية السوفيتية، [
 قيمة، وافرة، تربو على أربعمائة ومخسني أثراً بني مصنف، مترجم، وبني :آثاره

مفسر، ومنقود ورسالة، وباللغات الروسية والفرنسية واألملانية والعربية، يف كربى 
 - ١٩٢١( وقد طبع فهرس مؤلفاته -االت، والسيما جملة الشرق البتروجرادية 

، )١٩٠٥نال عليها وساماً ذهبياً (املهدي دراسة يف إدارة اخلليفة :  من أشهرها-) ٥٥
، وترمجة رسالة املالئكة )١٩٠٩(، واملتنيب واملعري )١٩٠٦(وشاعرية أيب العتاهية 

، ورسالة عن أثر الكتاب الروسي يف )١٩٣٢(، مث نشر املنت )١٩١٠(للمعري 
، وترمجة )١٩١٢(، وسرية أيب دهبل اجلمحي )١٩١١(األدب العريب املعاصر 

كقاسم أمني، وأمني الرحياين، واليازجي، وغريهم ترمجة كسا :  من الكتابملختارات
 .ا املعاين العربية صياغة روسية رائعة

وكتب يف تاريخ االستشراق الروسي، وذكر باخلري الشيخ الطنطاوي، وبنديل 
جوزي، ونشر خمطوطتني جمهولتني عن اجلغرافيا، وعلم الفلك يف احلبشة، وكتب عن 

سلمة، وجنويب جزيرة العرب، واخللفاء العباسيني، وإيران، والقوقاز، واسيا إسبانيا امل
، )١٩١٢(الوسطى، ونظرة يف وصف خمطوطات ابن طيفور، األوراق للصويل 

w واحلماسة للبحتري، وكان أول من اكتشفها يف أوربا اكتشافه خمطوط ابن ماجد 
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 حرف الكاف٨٧٦ 

 )١٩١٢(ال للدينوري ونشر كتاب األخبار الطو. ، وله يف كل منها جديد)١٩١٢(
 - ١٩١٣ليدن (ئة صفحة اوديوان الوأواء الدمشقي متناً وترمجة روسية مبقدمة يف م

: وله) مشيدت، ومار(وقد نال به لقب أستاذ بالعربية، وكان من أعضاء اللجنة 
، ووصف ديوان عمر املختار الكلييب يف مكتبة )١٩١٤بتروجراد (الوأواء الدمشقي 

، وخمطوط جديد للمجلد اخلامس من )١٩١٦(وليات الشرقية، احل(اإلسكندرية 
، والتعاويذ عند عرب )١٩١٦(، واخلليل واللغة )١٩١٦(تاريخ ابن مسكويه 

جمموعة خمطوطات من القرآن : ويف نشرة جممع العلوم) ١٩١٧(اجلنوب 
، واملخطوطات العربية من القوقاز يف القسم اآلسيوي من )١٩١٧ (يألوزبنـزك
، وخمطوط جديد لدىوان ذي الرمة بشرح )٣٦ - ١٩١٧(ع العلوم متحف جمم
  وفهرس خمطوطات البارون فون روزين يف املتحف اآلسيوي ،)١٩١٨(األصمعي 

)١٩١٨.( 
وفهرس املخطوطات العربية اليت أهداها البطريرك غريغوريس الرابع إىل القيصر 

هرس ملخطوطات وف ،)٢٤–١٩١٧(نقوال الثاين، مث نقلت إىل املتحف اآلسيوي 
: النصارى العربية يف مكتبات ليننجراد، وقد جعله ذيالً لكتاب األب شيخو

جمموعة : ويف تقرير جممع العلوم). ١٩٢٤(ية ناملخطوطات العربية لكتبة النصرا
، وناسخ افت الفالسفة للغزايل يف املتحف )١٩٢٤(خمطوطات عربية يف قازان 

، )١٩٢٦املكتبة العامة (بية يف املكتبة العامة ، مث املخطوطات العر)١٩٢٥(اآلسيوي 
تقارير جممع (واملخطوطات الشرقية من جمموعة جريجاس يف مكتبة جامعة ليننجراد 

، )١٩٢٨ (ي، وخمطوط جديد يف وصف روسيا للشيخ الطنطاو)١٩٢٧العلوم 
 ).١٩٢٩املصدر السابق (واملخطوطات الشرقية يف قصر كاترين الثانية 

خمطوط طيب نادر يف روسيا، واملخطوطان الطبيان القدميان : لعربيةومن مباحثه با
يف مصر وروسيا، وتتمة اليتيمة، ودرس اآلداب العربية احلديثة، وحول خمطوطة عبث 

، واملخطوطات العربية )١٩٣٦ و ١٩٣٠ و ١٩٢٤جملة امع العلمي العريب (الوليد 
، واملعمري والرحياين )١٩٢٥ املشرق(لكتبة النصرانية يف املكاتب البطرسربجية 

، ونشر مع )١٩٤٧الطريق ( يوسف أسعد داغر ىل، وإ)١٩٤٥الطريق (وليننجراد 
w بن سعيد األنطاكي عن ثالث خمطوطات يف مكتبات حيىيتاريخ : فاسيلييف
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 ٨٧٧ حرف الكاف

 -ليننجراد (وباريس واملتحف اآلسيوي بليننجراد متناً وترمجة فرنسية : ليننجراد
 ).٢٣ - ١٩٢٤باريس 
، وقد نقلته إىل )١٩٢٥ليننجراد (صنف كتاباً عن الشيخ حممد عياد الطنطاوي و

العربية كلثوم عودة فاسيليفا، وحققه األستاذان عبد احلميد حسن، وحممد عبد الغين 
 ، واأليام لطه حسني )١٩٣٤ (ة، وترجم كليلة ودمن)١٩٣٦حسن، القاهرة 

احلوليات الشرقية، (ملصنفاته ، وكتب مقدمة لدىوان ابن املعتز مع كشاف )١٩٣٤(
، وطبقات )٥٦، ١٨العامل الشرقي، (، وعن مجع الصويل لدىوان ابن املعتز )٢٥٥

، ونشر كتاب البديع البن املعتز بتحقيقه على عدة نسخ وتفسري )١٩٢٦(ابن املعتز 
، ومنشورات ذكرى ١٩٢٥أوبسالة (وتعليق ومقدمة بالفرنسية يف مثانني صفحة 

 ).١٩٣٥جيب، لندن 
إسالميكا (، وكتاب الريح البن خالويه )١٩٢٦ ليننجراد(وكتاب القراءة العربية 

 وله دراسات عن مقدمة ابن خلدون ) ١٩٣٠(، وكتاب االسات لثعلب ٢،٣٢
، )١٩٢٢(نشأة وتطور األدب العريب احلديث : ومن مصنفاته) ١٩٤٥ - ١٩٣٢(

لدراسات العربية يف االحتاد ، وتاريخ ا)١٩٣٤(واألدب العريب احلديث باألملانية 
، وبعض ١٩٥٠، وأعيد طبعه يف موسكو )١٩٤٧ترمجة الربقطان، بغداد (السوفييت 

من خالل : ، وكتاب عنوانه)١٩٤٨(ر زيهإضافات وتصويبات لفهرس آثار جولد 
دراسة املخطوطات العربية، وذكريات وخواطر عن عامل االستشراق كتباً ورجاالً، 

بنان وسوريا ومصر، وكان قد أصدره قبل احلرب، مث عاد وهو وصف رحلته إىل ل
فنقحه وضبطه على كتبه وخمطوطاته ذاكراً فيه بدء أخذه باالستشراق عندما وقع يف 
مكتبة جامعة بطرسربج على خمطوطات عربية تعود إىل القرن احلادي عشر منها 

  إىل بريوت ، مث رحيله)١٩٠١(للقس أنطون البغدادي ولكمال الدين وأليب العالء 
: ، وإقامته سنتني يف جامعة القديس يوسف وأخذه العربية على األبوين)١٩٠٨(

جورجي : المنس، وزونـزفال، واتصاله باألب شيخو مؤسس املشرق، واألساتذة
زيدان، وقسطنطني يين، وكرد علي، وأمني الرحياين، وحممود تيمور، ومراسلته مع 

 وصف مكتبة ليننجراد وخمطوطاا العربية، مث ينتقل إىل: ةاألستاذ ميخائيل نعيم
w ٤٨ - ٤٦ - ١٩٤٥ليننجراد (وخيتم بالعودة إىل بريوت واإلشادة بفضل أساتذا 
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 حرف الكاف٨٧٨ 

 .)، وقد منع جائزة ستالني من الدرجة األوىل٥٨ -
 نقله القرآن الكرمي إىل الروسية، واجلزء الثاين من األيام لطه :من خري ترمجاته

مدخل إىل اللغة واآلداب احلبشية : وافرة اليت نشرت بعد وفاته خملفاته البنيو: حسني
)١٩٥٥.( 

يف ستة " منتخبات أحباث كراتشكوفسكي: " م جممع العلوم السوفييت بإصداراوق
من خالل دراسة املخطوطات العربية : ضم الد األول: جملدات صدر منها مخسة
يخ ثقافة شعوب االحتاد الدراسات العربية ومسائل تار :أحباث ومقاالت بعنوان

وحوى الثاين أحباثه يف األدب العريب ). ١٩٥٥(السوفييت، ودراسة اللغة العربية 
، واشتمل الثالث على أحباثه يف األدب العريب احلديث ومقاالته )١٩٥٦(الكالسيكي 

وتضمن الرابع تاريخ األدب  ،)١٩٥٦(عن الصالت األدبية بني العرب والروس 
، وقد نقله إىل العربية األستاذ صالح الدين عثمان هاشم، )١٩٣٤(اجلغرايف العريب 

، ويف اخلامس )١٩٦٣منشورات اجلامعة العربية (وراجعة املستشرق إيغور بلييف 
فصول يف تاريخ الدراسات العربية يف روسيا، ومقاالته عن املستشرقني الروس 

عتز ووصف ، ويتضمن الد السادس ترمجة لكتاب ابن امل)١٩٥٨(واألجانب 
وبعد هذه الدات الستة . املخطوطات العربية املوجودة يف مكتبات االحتاد السوفييت

 ).١٩٦٤(صدر كتاب على حدة بترمجة كراتشكوفسكي للقرآن الكرمي 
  :وهكذا قام نشاط كراتشكوفسكي على

 .تاريخ الشعر ونقده منذ أقدم العصور إىل اليوم -١
 .ىالنصاراألدب العريب لدى األدباء  -٢
 .األدب العريب منذ بدء النهضة احلديثة يف القرن التاسع عشر -٣

واحللقة الثالثة كان هو أول من تناوهلا من املستشرقني الروس وأحد قالئل 
 .وهاك مناذج مما تضمنته املنتخبات. املستشرقني العامليني الذين عنوا ا

يب، وحبث للمعتزلة عن ، واألدب العر٥٥معىن كلمة النجم يف القرآن، وسورة 
اإلبداع الشعري، ومقدمة لكتاب حكمة حيكار وحكايات لقمان، ولكتاب أمني 
الرحياين أشعار منثورة، ولترمجة الشنفرى، وملنتخبات عودة فاسيليفا، ولكتاب قصة 
wبرلعام ويوصافات، ولكتاب املنتخاب العربية لبيساريفسكي، ونشأة وتطور األدب 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ٨٧٩ حرف الكاف

ة بن منقذ وذكرياته، ومقامة للشيخ ناصيف اليازجي، والشعر العريب احلديث، وأسام
العريب، وأقوال ابن املعتز املأثورة، وترمجات عربية لغلستان، ومؤلف غري معروف 
لألمري السوري أسامة، ونشوء وصياغة رسالة الغفران أليب العالء، وقطعة من البالغة 

تاب اخلمر البن املعتز، ومنتخبات اهلندية يف النقل العريب، ونشيد اجلندي العريب، وك
غري معروفة البن ممايت، والكأس الساسانية يف شعر أيب نواس، واألدب العريب يف 
أمريكا، وطبعة نادرة لشرح الزوزين على املعلقات، والبديع عند العرب يف القرن 
التاسع، واصطناع الشاعر اإلسالمي املصطلحات املسيحية يف القرن الثاين عشر 

 .د، ونصف قرن من االستعراب اإلسباينببغدا
 بن جعفر، ونقشان لعرب اجلنوب يف ليننجراد، وموجز يف املصادر ةوبالغة قدام

العربية لتاريخ أوربا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى، واخلمرة يف شعر األخطل، 
ورسالة غري منشورة من رسائل مشيل، واألدب العريب يف الترمجات الروسية، وترمجة 
دامنركية أللف ليلة وليلة، وخمطوط لطائف الذخرية البن ممايت يف ليننجراد، وأول 
طبعة لألشعار العربية يف روسيا، ومار وآثار األدب العريب، ومار واألدب العريب 
احلديث، وتاريخ األدب العريب ومهامه يف االحتاد السوفييت، وعلم اللغات السامية يف 

مالمح الطبيعة األندلسية يف أشعار البستاين، وترمجات جامعات االحتاد السوفييت، و
مؤلفات جوركي باللغة العربية، والشعر العريب يف إسبانيا، وتاريخ متقدم لقصة جمنون 

 . ليلى من األدب العريب، ومكر النساء، وحكايتان عربيتان من القاهرة
ء ثورة لربوكلمان، وتشيخوف يف األدب العريب، وأصدا وتاريخ األدب العريب

 يف األدب العريب، والشعر األندلسي باللغة الفصحى يف القرن الثاين عشر ١٩٠٥
لبرييس وهومريوس والبريوين، وجغرافية اجلزيرة العربية يف تصورات األقدمني، 
والعرب واألدب العريب يف إبداع جوركي، واألدب العريب يف القرن العشرين، وأول 

 جديدة وتيارات األدب العريب املعاصرة يف وصف عريب يف مشال القوزاق، وطبعة
مصر، واألدب العريب يف مشال القوزاق، وطبعة جديدة ملذكرات إبراهيم بن يعقوب 
عن السالفيني، ووصف رحلة مكاريوس األنطاكي كأثر جغرايف عريب ومصدر 
لتاريخ روسيا يف القرن السابع عشر، وحتليل االستشهادات الشعرية يف معجم البلدان 

wاقوت، والرسالة الثانية أليب دلف يف معجم البلدان لياقوت، وشهر متوز يف معجم لي
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 حرف الكاف٨٨٠ 

البلدان لياقوت، وتاريخ قاموس اخلليل، ويوسف املغريب وقاموسه، ومذكرات أيب 
دلف، وقيمة البريوين يف تاريخ اجلغرافيا الشرقية، وتاريخ العالقات التجارية للخالفة 

ذج من أساليب الدواوين العربية يف القرن التاسع عشر العربية يف القرن العاشر، ومنو
 .يف مشايل القوزاق

مث . وجغرافية البحار يف القرنني اخلامس عشر والسادس عشر عند العرب واألتراك
 ١٩١٨(، وذي الرمة )١٩١٤(، وسالمة بن جندل )١٩١١(دراسات عن اجلمحي 

اب املنازل والديار ، وكت)١٩٢٥(، وعمر بن القميئة )١٩٢٤(، والشنفرى )٢٣ -
، )٣٠ - ١٩٢٨(، وأيب نواس )١٩٢٥(، والنعمان بن بشري )١٩٢٥(البن منقذ 

، وعمر بن أيب ربيعة، وعمارة بن )١٩٣٢(، واألخطل )١٩٣٠(ومسلم بن الوليد 
أيب حسن اليمين، وابن زيدون شاعر األندلس، والوأواء الدمشقي، واملتنيب، والشيخ 

بطرسربج، ورزق اهللا حسون ناقل قصص كريلوف إىل الطنطاوي األستاذ يف جامعة 
مث : آراؤه يف الشعر اجلاهلي ونقاده: العربية، وسليمان البستاين، والدكتور طه حسني

 .يوسف غصوب اللبناين، وحممد مهدي اجلواهري العراقي: قصته األيام، والشاعرين
 Krafft Albrecht) ١٨٤٧-١٨١٦(كرافت، ألربخيت 

ل مدارس الرهبان البندكتيني وأخذ عنهم اللغات الشرقية، مث ولد يف فيينا، ودخ
خترج يف مدرسة اللغات الشرقية، وكان حافظاً لرسوم اإلمرباطور، فعينه يف القسم 
الشرقي من جممع العلوم النمسوي، وساعده يف إعداد جمموعة رسوم شرقية، وقد 

وحتول ) تها ثالث طبعات، مث تل١٨٣٦فيينا (علق عليها باللغتني العربية والفرنسية 
، ويف السنة )١٨٤٠فيينا (إىل درس النقوش والنقود واأليقونات، وصنف فهرساً هلا 

التالية عني أمني مكتبة اإلمرباطور، وترمجاناً للغات الشرقية يف احملكمة العليا، 
ومصححاً للمطبوعات الشرقية املطبعة اإلمرباطورية، فوضع فهرس املخطوطات 

فيينا ( صفحات ٢٠٦رسية والتركية يف مكتبة اجلمعية الشرقية بفيينا يف العربية والفا
وأفضل ما له ترمجة . ، وكتب مقاالت عديدة عن الشرق، واآلداب العربية)١٨٤٢

 .)فيينا(لكتاب روضة النسرين يف دولة بين مرين البن األمحر 
 Kralik Jٍ ).١٩٢٤املولود عام.(كراليك، ج

w .عريب/وضع معجماً تشيكياملعىن باللغة العربية، و
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 ٨٨١ حرف الكاف

 .Kramers J. K)١٩٥١ – ١٨٩١. (ك. كرامرز، ج
، مث انتدب للمعاونة على )٢٢ - ١٩١٥(ترمجان السفارة اهلولندية يف اآلستانة 

 )١٩٢٥(ومصر  آثار أفريقيا: نشر مطبوعات األمري يوسف كمال يف جمموعته
نسنك على كرسي وعني أستاذاً للتركية والفارسية يف جامعة ليدن، مث خلف و

 ).١٩٢٩(العربية فيها 
 ].١٩٥٢ترمجته، بقلم بابنجري، يف الة الشرقية األملانية، [

، ويف جملة األعمال )١٩٢٢ليدن (فن التاريخ عند األتراك العثمانيني : آثاره
 ، وابن حوقل، والبلخي، واألصطخري وأطلس اإلسالم )١٩٢٩(اخليام : الشرقية

 ، وأكلة اخلضار )١٩٥٣ - ١٩٥٠(تماع اإلسالمي ، وعلم االج)٣٢ - ١٩٣١(
)٥٣ -١٩٥٠.( 

: ، ويف دائرة املعارف اإلسالمية)١٩٤٥(اإلسالم والدميقراطية : ويف الشرقيات
 خمتصرها -، مث مبعاونة ونسنك، وجيب )اجلزء الثاين والثالث(جمموعة مقاالت 

متر املستشرقني، مؤ(ريتريا يف مصنف عريب أوصف : وله). ١٩٥٣(باألملانية، ليدن 
حمفوظات تاريخ القانون الشرقي (، وحق اإلسالم والتشريع اإلسالمي )١٩٣٥ -١٩

، وأعاد )١٩٣٨، ٢٠املرجع السابق (، ونشر مصنفات اجلغرافيني العرب )١٩٣٧
ليدن (، واللغات السامية )٣٩ - ١٩٣٨ليدن (طبعة املسالك واملمالك البن حوقل 

حول الفن : ، وله)١٩٥١( البريوين ، وعاون يف تصنيف كتاب عن)١٩٤٩
، )٥٦ - ١٩٥٣ليدن (، ودراسات شرقية، يف جزأين )١٩٥٣ليدن (اإلسالمي 

 .)١٩٥٦ بروكسل -أمستردام (والقرآن مترجم من العربية 
 Crau Manuel - كراو، مانويل

 .أستاذ يف جامعة برشلونة
 .مسلمو األندلس يف مدن النصارى: آثاره

 .Crouchley A.E -كراوتشلى، 
 ).القاهرة اآلن(أستاذ التاريخ االقتصادي يف كلية التجارة جبامعة فؤاد األول 

التقدم االقتصادي يف مصر احلديثة اشتمل على تاريخ مصر االقتصادي من : آثاره 
w، واألموال األجنبية )١٩٣٨(ة الفرنسية موضحاً باألرقام واجلداول قبيل احلمل
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 حرف الكاف٨٨٢ 

 .لدين العاماملستثمرة يف الشركات العربية وا
 .Krause M -.كراوزه، م

الرياضيني اإلسالميني يف  وخمطوطات ،)١٩٣٦برلني ( الرياضيون املسلمون: ثارهآ
 .)٢٦،١٩٤٢اإلسالم (، والبريوين )١٩٣٦الة الرياضية، (استانبول

 .Kraws P )١٩٤٤ – ١٩٠٤(كراوس، بول 
عة القدس بضع التحق جبامعة براغ، مث جبام) ١٩٣٣(عندما نال التوجيهية 

، وعني )١٩٢٩(سنوات، وحصل من جامعة برلني على الدكتوراه يف العلوم الشرقية 
، مث دعي إىل )١٩٣٣(معيداً يف معهد التاريخ للعلوم بربلني، فمدرساً جبامعة برلني 

، )فرع العلوم الدينية(، فحاضر يف املدرسة العلمية للدراسات العليا )١٩٣٣(باريس 
 انتدب أستاذاً للغات ١٩٣٦خيي للعلوم يف السوربون، ويف سنة ويف املعهد التار

 ومل -السامية يف اجلامعة املصرية، فأسهم يف تأسيس قاعة الدراسات الشرقية مبكتبتها 
 ألسباب سياسية وعائلية وفكرية، أسر ببعضها إىل -حىت انتحاره  ينقطع عنها

واً حديثاً يتناول اإلسالم ، وكان ينحو يف تصنيفه وتدريسه حن١٩٤٤ عام -املؤلف 
 .عقيدة وشريعة وفلسفة وعلماً يف العصر الوسيط، وما اتصل به من علوم اليونان

وقف جانباً كبرياً من نشاطه على دراسة جابر بن حيان الكيماوي فصنف : آثاره
، ونظرياته )١٩٣٥باريس (ونصوص خمتارة منه ) ١٩٣٠برلني (فيه ترمجة حياته 

، ونظرياته يف الدين وموقفه من الفرق اإلسالمية، وله خال )١٩٤٣القاهرة (العلمية 
، وخمتارات من )١٩٣١جملة تاريخ العلوم اإلجنليزية (كتبه دراسة عن جابر بن حيان 

، واملراتب الدينية حبسب جابر بن حيان )١٩٣٥القاهرة (رسائل جابر بن حيان 
 وسريانية يف الكتابات ، مث نصوص عربية)١٩٤٢نشرة املعهد الفرنسي بالقاهرة (

، )١٩٣١ اإلسالم،(اإلمساعيلية نشرها متناً وترمجة أملانية، وقد صدرها مبقدمة علمية 
، وموجز العلوم )١٩٣٢ جملة الدراسات اإلسالمية(واملصنفات اإلمساعيلية إليفانوف 

، وسرية ابن سينا عن أيب عبيدة )١٩٣٢(، وكتاب ابن رشد )١٩٣٢ليبزيج (
، وترمجة منطق أرسطو املنسوب البن )١٩٣٢كلينيكية إلالة األسبوعية ا(اجلرجاين 
، )١٩٣٣جملة الدراسات الشرقية (ومقدمة برزويه لكتاب كليلة ودمنة . املقفع

wورسالة يف تاريخ األفكار ،)١٩٣٤املرجع السابق (وكتاب الزمرد البن الراوندي 
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 ٨٨٣ حرف الكاف

ن بالفرنسية أ، وجز)١٩٣٥ريس با(نصوص عربية : العلمية يف اإلسالم، اجلزء األول
، )١٩٣٥روما (، وكتاب السرية الفلسفية حملمد بن زكريا الرازي )١٩٣٧باريس (

، )١٩٣٥الشرقيات (، والرازي )١٩٣٥باريس (ونص البريوين عن الرازي 
جملة الدراسات الشرقية (وخمتصران من كتاب األعالم النبوية أليب حامت الرازي 

ب الرازي أليب الرحيان البريوين، نشرها نصاً وتعليقاً ، ورسالة فهرست كتا)١٩٣٦
، واإلمساعيلية )٣٠٦، ٤الشرقيات (، وأبو إسحق بن نوخبت )١٩٣٦باريس (
، ونشر )٢٨٦، ٦الشرقيات (، وفهرست ابن الندمي )٥٦-٣٥، ٥الشرقيات (

 رسالة فلسفية وصوفية للسهروردي احلليب متناً وترمجة وتعليقاً: مبساعدة كورين
: ، وله)١٩٣٦باريس (أخبار احلالج : ، ومبساعدة ماسينيون)١٩٣٥الة اآلسيوية (

الثقافة اإلسالمية (، وفخر الدين الرازي )١٩٣٨القاهرة (الطب الروحاين للرازي 
، ورسائل فلسفية حملمد بن زكريا الرازي مع قطع بقيت يف كتبه املفقودة، )١٩٣٨

، وأفلوطني عند العرب )١٩٣٩رية القاهرة منشورات اجلامعة املص(اجلزء األول 
: ، ونشر مبساعدة حممود طه اجلابرى)١٩٤٢منشورات املعهد املصري بالقاهرة (

رسالة املعاد واملعاش، وكتمان السر وحفظ اللسان، ورسالة : أربع رسائل للجاحظ
يف اجلد واهلزل، ورسالة فصل ما بني العداوة واحلسد، وقدم هلا مبقدمة ضافية 

املستنصر، والرازي : ، وله يف دائرة املعارف اإلسالمية دراسات عن)١٩٤٣قاهرة ال(
 وابن الراوندي، وابن جبري؛ كما ألقى سلسلة حماضرات يف نقد - مبعاونة بنيش -

 .اجلديد يف التوراة، وكتابة من الرسول: التاريخ أشهرها
 وخص جملة وأنشأ عدة مقاالت عن ابن املقفع ومناظرات فخر الدين الرازي،

من منرب الشرق تناول فيها تاريخ الفلسفة : الثقافة املصرية مبجموعة مقاالت عنواا
كتاب التنبيه على حدوث التصحيف حلمزة األصفهاين، : والعلوم لدى املسلمني منها

 .)٤٤ - ١٩٤٣(وحنني بن إسحق 
العمق وقد شهد له أعالم املستشرقني من أمثال ماسينيون، ودميومبني، وبيكر، ب

 .ً والشمول والتفرد، وكانوا يتوقعون له مستقبالً باهرا
  .Kraemer H )١٩٦٦ – ١٨٨٨. (كراميري، هـ

wلربوتستانتية يف جاوة، مث عني أستاذاً لتاريخ الديانات يف ابدأ نشاطه خبدمة الرسالة 
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 حرف الكاف٨٨٤ 

 .جامعة ليدن، وقد عد من كبار الباحثني يف الدين اإلسالمي
، ويف جملة )١٩٢١ليدن ( جاوة يف القرن السادس عشر جمموعة صوفية من: آثاره

 ، ومطالب اإلسالم اجلديدة )١٩٣١(اإلسالم يف اهلند اليوم : العامل اإلسالمي
 ١٩٤٩(، وإسرائيل واإلسالم )١٩٣٥جملة اهلند (والدفاع عن اإلسالم  ،)١٩٣٩(
ردام أمست(، والقرآن )١٩٦٠ - ٥عامل اإلسالم (، والثقافة اإلسالمية )١٩٥٠ -

١٩٦٢.( 
 .Kraemer J) ١٩٦١املتوىف عام (كراميري، يورج 

 - ٥٣(أقام مبصر شتاء ) ١٩٥٠(أستاذ الفلسفة العربية يف جامعة توبنجني 
، وأسلوبه بالعربية جزل )١٩٥٤(دب العريب يف إرلنجني لأل ا، وعني أستاذً)١٩٥٤

 ).١٩٦١(وقد انتحر . يف سالسة
 م، عن ١١٨٧ هـ ٥٨٣ليبني يف القدس عام باألملانية سقوط مملكة الص: آثاره

، )١٩٥٢، وطبع يف فيسبادن ١٩٤٧صنف عام (عماد الدين الكاتب األصفهاين 
 - ١٩٤٥، ٩٩الة الشرقية األملانية، (وعرض جماميع نولدكه لتتمة املعاجم العربية 

، ومعىن تعريف العقل عند يعقوب بن إسحق الكندي فيلسوف العرب وحبث )٤٩
 وما زال خمطوطاً، ومعجم اللسان العريب ١٩٤٩صنف عام (ه ونشأته عن حتديد

الفصيح، وهو من الشواهد اليت مجعها نولدكه من متون اللغة العربية الفصحى، فرتبه 
وبوبصدر (، وتكملة معجم الين باألملانية )٥٤-١٩٥٢برلني ( كراميري، يف جزأين ه

وهو دراسة مفصلة عن تقارير ( كوى ، والنقوش العربية يف جامع قره) أجزاء٤من 
 وما يليها ٦٨جممع العلوم النمسوى، الد اخلامس والسبعون، اجلزء األول، صفحة 

سلسلة تنشر يف جملة (، ودراسات يف علم اللغة واملعاجم العربية القدمية )١٩٥٢فيينا 
ميذه وابن املقفع، واجلزء األول من معجم فيشري بإشراف تل، )١٩٥٣أوريانس، منذ 

ة العربية عن دراسة بالعربية خص ا املنتقى يكِّوحول الفلسفة الش )١٩٥٤(برونله 
، ١٠٥الة الشرقية األملانية، (، ودراسة عن معجم أوجست فيشري )١٩٥٥القاهرة (

، وله عن )١٩٥٦الدراسات الشرقية لليفي دالفيدا (، وأصل كتاب التفاحة )١٩٥٥
الة (، و)١٩٥١، ٢٢مؤمتر املستشرقني (اعد وأدباً اللغة العربية مفردات وقو

w، واآلداب الشرقية ١٩٦١، ١١٠، ٥٧ - ١٩٥٦، ١٠٧ و ١٠٦الشرقية األملانية 
w
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 ٨٨٥ حرف الكاف

عبيدة  ، وأبو)١٩٥٦، ٧شئون الشرق األوسط (وجامعة األزهر  ،)١٩٥٦، ٥١
، )١٩٦٣ والطبع ٢ جـ ١٩٦٠مؤمتر املستشرقني، موسكو (علب ثوابن دريد وغالم 

، )١٩٦٢، ٣٨(، واإلسالم )١٩٦١حلقة علم االجتماع اإلسالمي (اإلسالم وحول 
 ).١٩٧١ والطبع ١٩٦٧، ٢٧مؤمتر املستشرقون (والسجستاىن 

 .Krenkow Fr) ١٩٥٣ – ١٨٧٢(كرنكوف، فريتس 
ولد يف شنربج بشمايل أملانيا، ومات والده املوظف، وملا يبلغ السادسة، فانتقلت 

 باألملانية والفرنسية ألَّم و،ها، وتعلم يف املدرسة الثانويةأمه به وبأخته إىل بيت أبي
واإلجنليزية، فضالً عن الالتينية واليونانية، وىف السادسة عشرة اشتغل يف متجر مبدينة 

مث . لوبك، وأخذ يتقن اللغات األوربية ويتعلم الفارسية من غري معلم سوى الكتاب
صرفه عن االستشراق لتطلبه وقتاً وماالً فلقي زاخاو الذي ) ١٨٩٢(انتقل إىل برلني 

مث نـزح بعد سنوات، إىل إجنلترا وجتنس باجلنسية . مل يتوفرا له، فانصرف إىل حني
مث أسس يف ليستر . اإلجنليزية، وتزوج من إجنليزية، واشتغل عند تاجر مدة طويلة

رب مصنعاً لألقمشة ضم حوايل ألف عامل وعاملة، إال أن هبوط األسعار بعد احل
مث عاد إىل إجنلترا بعد سنة يتعاطى . األوىل اضطره إىل إقفاله والذهاب إىل استراليا

 .، فتركها وانقطع إىل العلم١٩٢٧التجارة حىت عام 
وكان املستشرق الكبري السري تشارلز ليال قد حثه على التضلع من العربية 

من العناية والفارسية واألوردية، فما منعه مصنعه واملشاكل اليت عرضت له 
فلما . باالستشراق وتكوين إنتاج خصيب به، وال سيما يف حتقيق املخطوطات النادرة

أنشأ سلطان حيدر آباد دائرة املعارف العثمانية اتصل كرنكوف ا فكلفته نشر عدد 
حممد : (كبري من أمهات الكتب فحققها على خري وجه واعتنق اإلسالم ومسى نفسه

 .عضواً يف امع العلمي العريب يف دمشقوانتخب ). سامل الكرنكوي
 ].١٩٥٣ترمجته، بقلم شبياس، يف اإلسالم، [

) ١٩٠٧(األصمعيات بشرح ابن السكيت : يف جملة اجلمعية امللكية اآلسيوية: آثاره
وتاريخ بغداد للخطيب ) ١٩١٠(وديوان أىب دهبل اجلمحي، عن خمطوط ليبزيج 

ومالحظات على طبع ) ١٩١٧(اهلمذاين ومقامات بديع الزمان ) ١٩١٢(البغدادي 
w تشارلز ليال أشعار عبيد بن األبرص، وعامر بن الطفيل، وعمرو بن قميئة 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 حرف الكاف٨٨٦ 

تعليق : وىف غريها) ١٩٣٦(واجلوهري ونصوص من الشعر العريب ) ١٩٢٢(
الة الشرقية األملانية (التربيزي على قصيدة الربدة لكعب بن زهري، مبقدمة أملانية 

: وله) ١٩١٣لندن ( أليب على القايل ة بيفان، فهرست األمايلومبعاون) ١٩١١
 مع يخمتصر طبقات النحويني واللغويني أليب بكر الزبيدي، وطبقات أيب بكر األشبيل

، مث يف كتاب ١٩١٩: ٨جملة الدراسات الشرقية، (مقدمة وحواشي باإليطالية 
وديوان النعمان ) ١٩٢٠يدن ل(، متناً وترمجة إجنليزية يوديوان مزاحم العقيل) مستقل

بن بشري األنصاري، وىف ذيله ديوان بكر بن عبد العزيز العجيلي، عن خمطوط ا
 ١٣٣٦دهلي ( فانتحل نشره أبو عبد اهللا السوريت -السلطان حممد الفاتح باستانبول 

دائرة ( وقد شوهه طابعوه - من اتىب ألىب بكر بن دريد وكتاب اتىن) هـ
 -ومحاسة هبة اهللا بن الشجري، متناً وترمجة )  هـ١٣٤٢ر آباد املعارف يف حيد

وشعر عمرو بن )  هـ١٣٤٥حيدر آباد (وقد حذفت املطبعة شكله وحواشيه 
والكتاب ) ١٩٢٢املطبعة الكاثوليكية، بريوت (كلثوم ويليه شعر احلارث بن حلزة 

، مع مقدمة باألملانية ما اتفق لفظه واختلفت معناه: املأثور عن ابن العميثل األعرايب
وديوان طفيل الغنوي، وديوان ) ١٩٢٥لندن، بريوت املطبعة الكاثوليكية (وفهارس 

الطرماح بن حكيم يف جملد واحد، متناً وترمجة إجنليزية، مع مقدمة وشروح 
وكتاب ) ١٩٢٨ليدن (واستدراكات وفهارس ومعجم ملفرداما بالعربية واإلجنليزية 

، مث طبعت فهارسه يف جملد ١٩٢٨حيدر آباد (د، يف ثالثة أجزاء اجلمهرة البن دري
 صفحة، مع مقدمة ١١٦وكتاب أخبار النحويني البصريني للسريايف، يف ) رابع

وكتاب ) ١٩٣٥ اجلزائر(وفهارس ألمساء الرجال والقبائل، واألماكن، والكتب 
ناظر أليب اهليثم وكتاب امل) دائرة املعارف يف حيدر آباد(تنقيح املناظر للشريازي 

وكتاب التيجان يف تواريخ ملوك محري لعبد امللك بن هاشم عن وهب بن . املصري
منبه، وىف ذيله ما بقى من رواية عبيد بن شربه عن األمم البائدة، نقالً عن ثالثة 

نشرة األستاذ أمحد حممد شاكر القاهرة (زباين رومعجم الشعراء للم. خمطوطات ميانية
. ر الكامنة البن حجر العسقالين مبعارضته على عدة خمطوطاتوالدر)  هـ١٣٥٤

واملؤتلف .  واملنتظم البن اجلوزي، قتيبة، واألمايل لليزيديالبنواملعاين الكبري 
)  هـ١٣٥٤القاهرة (واملختلف لآلمدي، ومعه قطعة من معجم الشعراء للمرزباين  w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 ٨٨٧ حرف الكاف

وكان يشتغل . أىب حامت وكتاب اجلرح والتعديل البن ،وكتاب األفعال البن القطاع
وقد نشر هذه املصنفات، . بتحقيق ذيل مرآة الزمان للبونيين فصدر بعد وفاته

، بالتحقيق العلمي والشكل الوايف والشرح الدقيق يف تومعظمها من النوادر واألمها
الوحدة يف : وله يف الثقافة اإلسالمية. كتب مستقلة أو على صفحات كربى االت

واألدب ) ١٩٢٨(والسرية النبوية يف الكتب الشعبية العربية ) ١٩٢٧( اإلسالم
وحلية ) ١٩٢٩(وكتاب الفنت لنعيم بن محاد املروازي ) ١٩٢٨(الشعيب العريب 

 مث يف إحياء )٤٦ و٤٢ و ٤١و. ١٩٣٢(وأبو رحيان البريوين ) ١٩٣٢(األولياء 
) ١٩٣٥(واإلسطرالب ) ١٩٣٤(وتاريخ اإلمام البخاري ) ١٩٥١(ذكرى البريوين 

) ١٩٣٦(خالويه وتفسري ثالثني سورة البن ) ١٩٣٥(وكتاب معاين الشعر البن قتيبة 
وتقومي من ) ١٩٤٦(وقطب الدين البعلبكي ) ١٩٤٠(ودافيد صموئيل مرجليوث 

واحملسن ) ١٩٤٧(واآلمدي ) ١٩٤٧(ودافيد لويس ) ١٩٤٧(العصر اجلاهلي 
: وىف إسالميكا) ١٩٤٨(وياقوت املستعصي ) ١٩٤٨(التنوخي وكتاب املستجد 

وىف ) ١٩٣٠(والشعر اجلاهلي ) ١٩٢٦(واملغرية بن املهلب ) ١٩٢٥(متيم الدارمي 
خمطوطان عربيان جديدان عن أسبانيا املسلمة اقتنامها املتحف الربيطاين : غريها

وثالث قصائد ) ١٩٣٢الة النمسوية، (واملعجم العريب ) ١٩٣٠هسبرييس، (
 .)٥٢، ١٩٥١قية احلولية االستشرا(للعقيلي 

 .Krusinski Th) ١٧٥٦ -١٦٧٥(كروزنسكي، تاده 
 راهب تعلم التركية والفارسية والعربية واألرمينية، فأرسله رؤساؤه إىل فارس 

 عين فترات قصرية غاب فيها عنها، مث عاد إليها مرتني، ولخال) ٢٥-١٧٠٢(
خطوطات ، ووهب ملكتبة سالوسكي جمموعة من املعين أكثر ما يباألدب الشرق

 .الشرقية، مث استقر يف كامينيك وكان ا مركز االستشراق حيث قضى حنبه
تقارير عن حرب األفغان والفرس وثورات القرن الثامن عشر، وترمجة : آثاره

تقرير سفارة درى أفندي إىل فارس بالالتينية، ومتهيد عن العالقات البولونية 
قد ترمجت مصنفاته إىل لغات عدة، و. الفارسية، ووثائق عن اإلرساليات يف فارس

وأعيد نشرها وعدل فيها، وانتحل منها مرات، وظلت مرجعاً ألحداث فارس يف 
wوكلف الوزير إبراهيم باشا كروزنسكي ترمجة املخطوط . مطلع القرن السابع عشر
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 حرف الكاف٨٨٨ 

، وكان قد نشر النص التركي لسفارة درى )١٧٢٩استانبول (الالتيين إىل التركية 
 .)١٧٢٠ول استانب(أفندي 

 .Kruk R -.كروك، ر
 .أستاذ مساعد للعربية يف جامعة أوترخت

  .Krumbacher K )١٩٠٩ – ١٨٥٦. (كرومباخر، ك
 ).١٨٩٢(مؤسس جملة الدراسات البيزنطية 

 ).١٨٩٩الطبعة الثانية، ميونيخ (تاريخ األدب البيزنطي : آثاره
 Cromer the Earl of - اللورد كرومر

 .صراملندوب السامي يف م
، وقد نقله إىل العربية األستاذ عبد العزيز عرايب، ١٩٩٨لندن (مصر احلديثة : آثاره
 ).١٩١٥(وعباس الثاين خديوي مصر ) ١٩٥٥القاهرة 

  Carmassadi – الكرمسدي، جرجس
  ثالثني سنة يف تصنيفه قضىمصنف كنـز السريان، وهو معجم سرياين، 

)١٦١٩.( 
 Keriagen,F -.كرياجني، ف

، ونقد حي )١٩٢٣(أسامه بن منقذ، كتاب االعتبار :  يف الشرق اجلديد:آثاره
 ).١٩٢٣(بن يقظان البن طفيل ا

 .Christensen A)١٩٤٥ – ١٨٧٥. (كريستنسن، ا
بينما كان يتعلم اللغة الفرنسية، وهى غرضه الوحيد لنيل شهادته اجلامعية، ابتدأ 

وبعد أن حصل على .  احلديثةدراساته العليا يف اللغة العربية الفصحى والفارسية
زار املعهد الشرقي بربلني حيث أتقن الفارسية وأعد للدكتوراه ) ١٩٠٠(درجته 

 لَصأَرسالة عن النقد األديب لرباعيات عمر اخليام، مث التحق جبامعة كوبنهاجن إال أنه 
ويف الوقت نفسه نال قسطاً عظيماً من الثقافة . دراسته اخلاصة بباريس، ولندن

) ١٩٣٤ و ١٩٢٩ و ١٩١٤(ارسية، وسافر غري مرة إىل إيران والبالد ااورة الف
وأمل بكثري من اللهجات اإليرانية، وكان يف دراساته عن الثقافة الفارسية وأدا قد 
wبرع يف استعمال املصادر العربية حىت إن كثرياً من مؤلفاته أفادت الذين أرادوا دراسة 
w
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 ٨٨٩ حرف الكاف

 أستاذاً جبامعة كوبنهاجن يم س١٩١٩ويف سنة . العقيدة اإلسالمية فائدة أكرب
 .)١٩٤٥( له كتاب لتكرميه يهدفاستمر إىل موته ال يعرف الكلل يف تعليمه، وقد أُ

، )١٩٠٦كوبنهاجن (والفلسفة اإلسالمية ) ١٩٠٤(رباعيات عمر اخليام : آثاره
ت على ، ومالحظا)١٩٠٦(عة لعمر اخليام يما وراء الطب: ويف جملة العامل الشرقي

، وقد ترمجه إىل العربية الدكتور حيىي )١٩١١، ٥(كتاب بيان األديان ألىب املعايل 
اخلشاب، جملة كلية اآلداب جبامعة القاهرة، ذكرى الدكتور عبد الوهاب عزام، 

األوىل (إمرباطورية الساسانيني، وقد أعاد طبعه وزاد عليه وحسنه : واشتهر بكتابه
، وكتاب يف دراسة )١٩٣٦ باريس –نهاجن  واألخرية كوب١٩٠٧كوبنهاجن 

، وسحر )١٩١٨(، وكتاب يف القصص واللغة الفارسية )١٩١٥(اللهجة الساسانية 
 ، ومعجم فارسي )١٩٢٤(، ومالحظات على عيد الزك )١٩٢٠(اآليات القرآنية 

، ودراسة مذهب )١٩٢٥(، وحكم امللك تودة األول والطائفة املزدكية )١٩٢٥(
، )١٩٣٠(، وكتاب يف الكالم اإليراين )١٩٢٨(ية القدمية زرادشت يف الفارس

إىل ما هنالك من الدراسات عن إيران وعن ) ١٩٣٠األعمال الشرقية (وكليلة ودمنة 
وكان قبيل وفاته قد أعد كتاباً باللغة الفارسية يتضمن . الكتب يف األساطري الشرقية

 مؤلفاته البيسكولوجية وقد لقيت. خمتارات من اللغات األجنبية، فطبع بعد موته
 .والفلسفية واللغوية إقباالً عظيماً وثناء كثرياً

 Crecelius Daniel كريسيليوس، دانيل
 . بوالية كاليفورنياأجنلوسأستاذ التاريخ يف جامعة لوس 

، واملاجستري من كلية )١٩٥٩(حصل على الليسانس من معهد كولورادو 
، وكان تلقى منحة )١٩٦٧(رنستون ، والدكتوراه من جامعة ب)١٩٦٢(كولورادو 

 ).١٩٥٩(، وجائزة داين واي )١٩٥٩(، ومكافأة إسدن )٥٩ - ١٩٥٥(دراسية 
، ومؤسسة فورد )٦٠ - ٥٩(الزمالة القومية لودورويلسون : ويف جامعة برنستون

 - ٦٢( مصر -، وجامعة األزهر القاهرة )١٩٦٢ - ٦١(لقطاع التدريب األجنيب 
لقومي اخلاص باللغات األجنبية للدراسة يف اجلامعة ، وجائزة الدفاع ا)١٩٦٣

، وبعد حصوله على الدكتوراه تلقى منحة مركز )١٩٦٤-٦٣(األمريكية ببريوت 
w جائزة ١٩٦٩، ويف سنة )١٩٧٢، وسنة ٦٩ - ١٩٦٨(األحباث األمريكية يف مصر 
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 حرف الكاف٨٩٠ 

، وجائزة جملس األحباث العلمية )١٩٦٩(مؤسسة اإلبداع جبامعة كاليفورنيا 
، )١٩٧٣(جتماعية لدراسته يف لندن وباريس، قسم الصحة والترفيه والرخاء واال

، وجائزة اجلمعية )١٩٧٣(تونس واملغرب وومكافأة مكتب التربية لألحباث يف مصر 
، ومكافأة األحباث )١٩٧٥صيف ( الفلسفية االجتماعية األمريكية للدراسة يف مصر
 .ا وإندونيسيا وماليزيااخلاصة بالطالب لألحباث املنعقدة يف أوسترالي

جامعة ميكروفيلم نشرت (رسالة دكتوراه : العلماء والدولة يف مصر احلديثة: آثاره
، وقد ١٩٦٦صحيفة الشرق األوسط، شتاء (، واألزهر يف الثورة )٢٤٧٢-٦٨برقم 

، والدين )١٩٦٧دائرة املعارف األمريكية، (، واألزهر )أعيد طبعها يف التربية املقارنة
، واألزهر ألف سنة من اإلخالص للتقاليد )١٩٦٧، ٣بستان (ان اإلسالمية يف البلد

، ومنظمة وثائق الوقف بالقاهرة )١٩٧٠نيسان / الشرق األوسط يف أبريل (
، واالستجابات )١٩٧١متوز / الصحيفة العاملية لدراسات الشرق األوسط يوليو (

، )١٩٧٢كاليفورنيا  (ولوجية للعلماء املصريني فيما يتعلق بالتجديديغري األيد
ىف التجدد الديين والسياسي، (ومنهاج التشبع بالنـزعة الدنيوية يف مصر احلديثة 

الندوة (، وظهور شيخ األزهر كزعيم ديين مرموق يف مصر )١٩٧٤جامعة ييل 
 باللغة -، ومركز البحوث األمريكية يف مصر)١٩٧٢الدولية اخلاصة بتاريخ القاهرة 

، وتسجيل مصادر الدراسات اخلاصة بالسكان يف الشرق )١٩٧٣، ٤٥الة (العربية 
من األحباث اليت مت مجعها من مؤمتر تاريخ الشرق األوسط االقتصادي (األوسط 

، والكتيبة املصرية يف )١٩٧٤حزيران / وسكانه يف جامعة برنستون يف يونيو
مد ، ووقفية حم)١٩٧٦شباط / ، فرباير ٥٣اإلسالم  (١٨٦٧ - ١٨٦٣: املكسيك

 .بك أبو الذهب يف جزأين، من صحيفة مركز األحباث األمريكي يف مصر
 Kricken; G.S. Van) ١٩٤٤املولود عام (وان . س.كريكن، ج
 ).١٩٧٦ليدن  (١٨٨١ - ١٨٥٠خري الدين التونسي : آثاره
 .Krehl L) ١٩٠١ – ١٨٢٥. (كريل، ل

 .خترج على فاليشر من جامعة ليبزيج
 زأين األولني من نفح الطيب للمقري، مبقدمة فرنسية عاون على نشر اجل: آثاره

ليدن (، ونشر هو من اجلامع الصحيح للبخاري ثالثة أجزاء )٦١ - ١٨٥٥( w
w
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 ٨٩١ حرف الكاف

: ، وصنف كتاباً بعنوان)١٩٠٨، ونشر جوانبول اجلزء الرابع، ليدن ٦٨ -١٨٦٢
 ).١٨٨٥ليبزيج (حياة حممد ودعوته 

 Krymsky A.E) ١٩٤١ – ١٨٧١ (إ.كرميسكي، أ
 ، ورحل إىل سوريا )٩٦ - ١٨٩٢( يف أوكرانيا، وخترج يف جامعة موسكو ولد

وكان . ، وعين باللغات السالفية والعربية والفارسية والتركية وآداا)٩٨ - ١٨٩٦(
كاتباً وشاعراً، فخرج مبحاضراته وترمجاته من نطاق اجلامعة إىل مجهرة القراء منهم 

 اإلشراف على ١٨٩٣ وقد ويل منذ -تولستوي الذي درس اإلسالم يف مصنفاته 
وعني أستاذاً للعربية . اجلزء اخلاص بالشرق يف دائرة بركوس، ويف معجم جرانات

، وسكرترياً مع )١٩١٨ - ١٨٩٨(وآداا يف كلية الزاريف، وللعربية يف قازان 
 يعاونه فيها -وبعد الثورة رأس الدراسات العربية يف خاركوف . العلوم األوكراين

ق جربان قزما وقد اشتهر بسعة اطالعه، ووفرة مصنفاته عن العرب يف اللغة توفي
والتاريخ والدين والنقد األديب، وبنشره الكثري من خمطوطاا وترمجة روائعها إىل 

 . ومعاصريه فيما خلفه عنهاهاألوكرانية نثراً وشعراً حىت فاق متقدمي
، )١٨٩٩موسكو (ستقبله كتب مدرسية عديدة، مث العامل اإلسالمي وم: آثاره

، وتاريخ اإلسالم، يف جزأين )١٩٠٣(وترمجة تاريخ الشعوب السامية لنولدكه 
، )١٩٠٤موسكو (، وترمجة ألف ليلة وليلة، مبقدمة ضافية )١٩٠٤موسكو (

، )١٩٠٦موسكو (واألدب العريب احلديث يف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر 
، والشاعر الزنديق أبان الالحقي )١٩١٢موسكو (وديوان احلماسة أليب متام 

نقده توفيق (، ودخول الروس يف النصرانية نقالً عن مؤرخ عريب )١٩١٤موسكو (
، )١٩٣٦املعجم املوسوعي ملعهد جرانات (، واألدب العريب )١٩٢٧جربان قزما، 

 .وسلسلة دراسات نفيسة عن اإلسالم
  ، ومبعاونة ميخائيل)١٩١٤ موسكو(أبو فارس احلمداين واملتنيب : ومبعاونة أتاحا

: ، ومبعاونة بنديل جوزي)١٩١٦(منتخبات مدرسية من األدب العريب : عطايا
 .فقرات من البهائية

 Krimov O.J - ى.وأ. كرميوف
w، وتصنيف العلوم على طريقة ابن )١٩٥٧(كتاب غري معروف للرازي : آثاره
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 حرف الكاف٨٩٢ 

 ).١٩٥٨، ٢حلقة املستعربني يف طشقند، (سينا 
 Kremer Alfred Von) ١٨٨٩-١٨٢٨(ارون فون كرميري، الب

 ولد يف فيينا، وخترج يف جامعتها، فأرسلته دولته قنصالً هلا إىل مصر، مث إىل بريوت
رات، فعرف جبده السياسي ا، مث استدعته لوزارة اخلارجية وغريها من الوز)١٨٧٠(

تبته وقد ابتاعت مكتبة املتحف الربيطاين مك.  حىت وفاتهيونشاطه االستشراق
 .الشرقية
 مث نشره الدكتور سعد -١٨٥٢فيينا (نشر االستبصار يف عجائب األمصار : آثاره

، واجلزء اخلاص جبغرافية سوريا الشمالية من الدرر )زغلول جبامعة اإلسكندرية
، واملغازي للواقدي )١٨٥٢فيينا (املنتخب يف تاريخ مملكة حلب البن الشحنة 

، واألحكام السلطانية )١٨٨٨، برلني ٥٦-١٨٥٥كلكتا (مبقدمة وشروح إجنليزية 
، )١٨٦٥ليبزيخ (للماوردي، والقصيدة احلمريية لنشوان بن سعيد احلمريي 

أبو ( مث نشر شعره يف الطرد بعنوان -ومقاالت يف شعراء اإلسالم مثل أيب نواس 
مساه ومثل أيب العالء مث صنف كتاباً عنه باألملانية ) فيينا) (نواس أكرب شعراء العرب

الة (وترجم فرائد من شعره إىل األملانية شعراً ) فيينا) (أشعار أيب العالء املعرى(
، وعن إمساعيل بن )جملة جممع فيينا(، وحول أشعار لبيد )١٨٧٧الشرقية األملانية 

 . النابلسيينيسار، واجلرمهي، واحلسن البصري، وعبد الغ
 ليبزيج(ريخ الفرق يف اإلسالم  وتا،)١٨٦٥ ليبزيج(آثار اليمن : ومن مصنفاته

، وتاريخ )١٨٧٣ ليبزيج(، واملالمح البارزة لتاريخ الثقافة يف اإلسالم )١٨٦٨
، فترمجه خودا ٧٧-١٨٧٥فيينا  (جزأيناحلضارة يف املشرق حتت حكم اخللفاء، يف 

، ونقله إىل العربية األستاذ مصطفي بدر ١٩٢٠خبش، حاذفاً منه املراجع، كلكتا 
، وتاريخ )١٩١٦ اخلربوطلي، القاهرة يشر مقدمته بالعربية الدكتور عل، مث ن١٩٥٧

، وكتاب يف )١٨٨٥(العرب وعادم قبل اإلسالم، مستعيناً بالتذكرة احلمدونية 
 ، واملوظفان املصريان الكبريان يف أواخر األسرة الثالثة )١٨٨٦(املراتب املصرية 

)١٩٨٠.( 
  .Creswell K.A )١٩٧٤ ٠ ١٨٧٩. (ا. كزويل، ك

w والتحق باجليش) ١٩٠٠(خترج يف مدرسة وستمنستر، ودرس العمارة اإلسالمية 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ٨٩٣ حرف الكاف

) ١٩١٨(واختري مفتشاً لآلثار اإلسالمية يف سوريا وفلسطني ) ١٨ - ١٩١٤(
فاستوطنها، وقد عني عضواً يف جلنة املعرض الفارسي ) ١٩٢٠(ونـزل بالقاهرة 

، وأستاذاً لفن )١٩٤٩(سالمية ومديراً ملعهد الفن والعمارة اإل) ١٩٣١(بلندن 
، ونال أومسة كثرية بعضها )١٩٥٦(العمارة اإلسالمية يف اجلامعة األمريكية بالقاهرة 

من احلكومات العربية، وأمجع العلماء على أن مصنفاته ستظل مرجعاً يف العمارة 
 .اإلسالمية
 - ١٩١٧تقارير امع الربيطاين (م ١٢٥٠احلصون يف اإلسالم قبل عام : آثاره
نشرة (م ١٥١٧، وموجز تارخيي إلحصاء اآلثار اإلسالمية يف مصر حىت عام )١٨

اآلثار اهلندية (، وبعض مكتشفات حديثة طولونية )١٩١٩املعهد الفرنسي بالقاهرة 
، ونشأة )١٩٢٣جملة اجلمعية امللكية اآلسيوية (، وجامع احلاكم يف القاهرة )١٩٢١

 رسوم، والتنقيب عن ١٠ لوحاً و ١٢ية، مع التخطيط املصلب يف املدارس القاهر
 رمساً، وعمائر السلطان بيربس البندقداري يف مصر ١٣ لوحاً و٣٠قلعة القاهرة، مع 

وقد ترمجتها من اإلجنليزية ( لوحاً ١٢ رسوم، وجامع عمرو مع ١٠ لوحاً و ٣١مع 
الشرقية يف إىل الفرنسية السيدة ديفونشري، ونشرا يف نشرة املعهد الفرنسي لآلثار 

 .)١٩٢٤القاهرة، 
، واملسجد األقصى )١٩٢٦جملة برلنجتون (وتطور املنارة وال سيما يف مصر 

 أكسفورد -اجلزء األول (، وباكورة العمارة اإلسالمية )٢٨ - ١٩٢٧بيزانسيون (
، )١٩٣٤العراق (، وجامع املنصور الكبري يف بغداد )١٩٤٠، واجلزء الثاين ١٩٣٢

، واألثر القبطي يف )١٩٣٨ة كلية اآلداب باجلامعة املصرية جمل(ونشأة القاهرة 
، وحترمي التصوير يف )١٩٣٩نشرة مجعية اآلثار القبطية (العمارة اإلسالمية األوىل 

جملة كلية (، واملصادر اإلسالمية لإلسطرالب )١٩٤٦الفن اإلسالمي (فجر اإلسالم 
، ومصادر )١٩٥١آلثار ا(م ٦٠٨، والكعبة عام )١٩٤٧اآلداب باجلامعة املصرية 

، وفن )١٩٥٢جملة كلية اآلداب باجلامعة املصرية (الزجاج والبللور يف اإلسالم 
نشرة مجاعة (، واملشابك يف العمارة اإلسالمية )١٩٥٢(العمارة اإلسالمي يف مصر 

، وفهرست الفن )١٩٥٤سومر (، وزيارة األخيضر والكوفة )١٩٥٣الفن يف أمريكا 
w، وفهرست الفن )١٩٥٣منشورات املعهد الفرنسي بالقاهرة (املعماري اإلسالمي 
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 حرف الكاف٨٩٤ 

، وفهرست املتحف املعماري )١٩٥٥املصدر السابق (املعماري اإلسالمي يف مصر 
، وموسوعة الفنون اإلسالمية، )١٩٥٤ملحق هسيربيس، باريس (يف مشايل أفريقيا 

 مؤمتر(وفن العمارة اإلسالمية ) ١٩٦٢لندن ( ألف لوح ورسم ١٣وهى تضم 
، وأسطورة الوليد وإمرباطور بيزنطية )١٩٥٧ ، والطبع١٩٥١، ٢٢املستشرقني 

، ومصنفات الفن اإلسالمي ما بني النهرين )١٩٥٦صحيفة اجلمعية اآلسيوية امللكية (
، ومبعاونة )١٩٥٧تكرمي كونيل (، واجلامع الكبرية يف محاة )١٩٥٦، ١٢سومر (

 هذا خال مصنفاته .)١٩٥٧، ٢رقي الفن الش(املصنفات الفنية اإلسالمية : غريه
 .ودراساته عن العمارة يف فارس واهلند

 .Klaproth J. Von) ١٨٣٥ – ١٧٨٣(كالبروث، جوليوس فون 
. ولد يف برلني، وعىن مبقابلة لغات آسيا، وله مصنفات يف اللغات التترية والكرجية

 ).١٨٢٩الة اآلسيوية (هامر  وتقرير عن تاريخ العثمانيني لناشره
 lara M. Thomas de Antonio-كالراما رياتوماس دي أنطونيو

، وحصلت على الليسانس من جامعة ٤/١/١٩٤٥ولدت يف مدريد بتاريخ 
الرواية النسائية السورية : ، وعلى املاجستري عن رسالة عنواا)١٩٧٤(إشبيلية 

ة العربية يف وهي اآلن مدرسة للغ، مينا حنا: املعاصرة، وتعد لرسالة الدكتوراه بعنوان
 .كلية اآلداب والفلسفة جبامعة إشبيلية

  .Clarke S)١٦٦٩ – ١٦٢٥(كالرك، صموئيل 
 خترج يف كلية مريتون يف جامعة أكسفورد، وعني أول مشرف على مطبعتها  

)١٦٤٩.( 
وصنف مقالة عن العروض العريب ) ١٦٥٧(عاون يف نشر التوراة : آثاره

صورة طبق األصل جلغرافية أىب : لبودليةوخلف يف املكتبة ا) ١٦٦١أكسفورد (
 .الفداء، ومعجم األماكن ذات األمساء العربية، وأجزاء من القاموس الفارسي التركي

  .Kleinhans P.Ard )١٨٨٢املولود عام (األب كالينهانس 
ومسي أستاذاً ) ١٨٩٩(خترج يف جامعة فيينا، وانضم إىل الرهبانية : ويامنس

 عن تاريخ الدراسة العربية ١٣عهد الدويل بروما،وله الد للتاريخ املقدس يف امل
w  ).باإلجنليزية(واملستشرقني الفرنسيسكانيني الذين درسوها يف دير مونتوريو بروما 
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 ٨٩٥ حرف الكاف

أما اموعة الثالثة فلم يشترك فيها األب جريوالمو وهي تضم جملدين ضخمني 
األول صنفه األب  ١٦٨١ إىل ١٦٣٣عن تاريخ الفرنسيسكانيني يف احلبشة يف 

والثاين من ) ١٩٢٨ (.Somigli.P.T) ١٩٢٩-١٨٦٤(تيدوزيو سوميلي 
 Montano) ١٩٠٤املولود عام (األب مونتانو ) ١٩٤٨ (١٧٠٣ إىل ١٦٩٢
P.G .خريج جامعة ميالنو وأمني حمفوظات توسكانا بفلورنسا.  

 جملداً ضخماً طبعت يف معهد الدراسات ٢١كل هذه املكتبة املكونة من 
اموعة األوىل : بالقرب من فلورنسا Quaracchi لفرنسيسكاين يف كواراكيا
وقد ) ١٩٤٨-١٩٢٨( ، والثالثة)١٩٣٣-١٩٢١(، والثانية )١٩٢٧-١٩٠٦(

أضاف املستشرق األب مارتينيانو رونكاليا مدير مركز الدراسات الشرقية املسيحية 
ل عن تاريخ الفرنسيسكانيني يف األو: يف القاهرة يومئذ جملدين مسامها اموعة الرابعة

، وتناول الثاين الفرنسيسكاين وكنيسة )١٩٥٤القاهرة (١٣ القرن -عهد الصليبيني
  .)١٩٥٤ القاهرة( الروم ااألرثوذكس يف القرن الثالث عشر

 .Clermont- Ganneau Ch )١٩٢٣-١٨٤٦( جانو -كلرمون 
القدس واآلستانة ويافا، بعد أن درس اللغات الشرقية عني ترمجاناً مث قنصالً يف 

وقام بعدة حفريات يف سوريا واليونان واألناضول، وكان الكتشافه كتابة مشاملك 
صيت بعيد، وبعدها اكتشف ) ١٨٦٩(مؤاب الراقية املكتوبة باحلروف العربية 

  .)١٨٧١(الكتابة اليونانية يف حرم هيكل أورشليم 
وجمموعة آثار ) ١٨٨٠(ية ودروس أثرية شرق) ١٨٧٦(فلسطني اهولة : آثاره
القنديل والزيت يف القرآن : ومن مباحثه. رونا، وكتاب اخلليفة ه)١٨٨٥( شرقية

 ).١٩٢٠جملة تاريخ األديان (
والتنقيب يف القدس ) ١٨٧٠(ضحية لعشتار بكتابة محريية : وله يف الة اآلسيوية

   بصرىوكتابة عربية يف) ١٨٧٧(وفلسطني ) ١٨٧٧ و١٨٧٦(وفينيقية ) ١٨٧٢(
) ١٨٧٨(وبعض األمثال العربية ) ١٨٨٠ و١٨٧٨(وكأس فينيقية ) ١٨٧٧(

) ١٨٨٩(والكتابات النبطية احلديثة يف البتراء ) ١٨٨٧(والكتابات العربية والتاريخ 
) ١٩٠٠(وكتابات اخللق للبلخي ) ٤ و١٩٠١ و١٨٩٩(وجمموعة اآلثار الشرقية 
w نشور لتاريخ نصارى مصر ونص عريب غري م) ١٩٠١(وجملـة اآلثار الشرقية 
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 حرف الكاف٨٩٦ 

  .)١٩٠٦(والتقاليد العربية يف بلد مؤاب ) ١٩٠٤(
 .Keller H. كللري هـ
نشر اجلزء السادس من تاريخ بغداد للخطيب البغدادي عن خمطوط املكتبة : آثاره

  ).١٩٠٨ليبزيج (الربيطانية 
 .Klinke, Rosenberger L -. روزنربجر، ل-كلنكه 
، وكان ١٩٤١ليبزيج ( البن الكليب متناً وترمجة أملانية نشر كتاب األصنام: آثاره

 ).أمحد زكى باشا قد نشره يف دار الكتب املصرية
 Clotilde Megias Garcis كلوتيلد ميخياس جارثيا

 يف خايني وحصلت على الليسانس وتعد رسالة لدرجة ٢٩/٢/١٩٥٢ولدت يف 
 .أمساء اهللا التسع والتسعون: املاجستري بعنوان

 Clerget M -.ريجه، مكل
 .من أساتذة اجلامعة املصرية

نشرة اجلمعية (جغرافية بساتني الزيتون على سواحل البحر املتوسط : آثاره
، وخصائص بعض املدن العربية يف الشرق يف العصر )٢٧-١٩٢٦اجلغرافية املصرية 

حوليات (، ومساكن الوطنيني يف القاهرة )٣٤-١٩٣٢املصدر السابق (الوسيط 
، والقاهرة يف جزأين، وتركيا يف حاضرها ومستقبلها )١٩٣١غرافيا اجل
 .)١٩٣٨باريس(

 Cleland wendell - كليالند، وندل
مدير قسم اخلدمة العامة باجلامعة األمريكية يف القاهرة، واملشرف على سلسلة 
احملاضرات الدولية اليت كان يلقيها أساتذة القانون واالقتصاد والسياسة واالجتماع 

مشكلة السكان يف (األدب والفن يف اجلامعة األمريكية، وقد صنف كتاباً بعنوان و
 .فعد به مرجعاً) مصر

 Clement Moore Henry) ١٩٣٧املولود عام (كليمنت مور، 
، وخترج يف معهد هارفارد ببكالوريوس ١٩٣٧ / ٢ / ٢ولد يف نيويورك، بتاريخ 
 اه يف الفلسفة والعلوم السياسية ، مث بالدكتور)١٩٥٧(يف الفلسفة ونظام احلكم 

w، ومساعد أستاذ يف )٦٣ - ١٩٦٢(، وعني مدرساً يف جامعة هارفارد )١٩٦٣(
w
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 ٨٩٧ حرف الكاف

  ، ويف اجلامعة األمريكية بالقاهرة)١٩٦٩-١٩٦٣(جامعة كاليفورنيا بريكلي 
، وهو متخصص يف السياسة )١٩٧٣(، ويف جامعة ميتشيجان )١٩٧٢ - ١٩٦٩(

والتوسع السياسي  - ومشايل أفريقيا، ونظم احلكماملقارنة بني الشرق األوسط 
 .والنظريات السياسية

كتاب عن تقدم املهن اهلندسية املصرية وتطبيقها على : ومن أحباثه املعاصرة
، ومؤسسة )٦٢ - ١٩٦٠(النظريات احلديثة، وهو زميل مؤسسة فورد يف تونس 

لدولية يف بريكلي ، ومعهد الدراسات ا)٦٦ - ١٩٦٥(روكفلر يف املغرب واجلزائر 
، )٦٨-١٩٦٦(بكاليفورنيا ملقارنة النظم السياسية يف املغرب، واجلزائر وتونس 

، وزميل زائر ملعهد سانت )٧٧ و ٧٣ - ١٩٧١(ومركز األحباث األمريكية مبصر 
 ، وجامعة ميتشيجان لتحليل املعلومات املصرية )١٩٧٤(أنتوين يف أوكسفورد 

، وأستاذ يف جامعة )١٩٧٦(وم السياسية يف باريس ، واملؤسسة الوطنية للعل)١٩٧٥(
 - ١٩٧٥(ومدير احتاد مؤسسة دراسات الشرق األوسط ) ٧٧ - ١٩٧٦(اجلزائر 
، وعضو يف جملس )٧٨-١٩٧٥(، ومدير الربنامج السنوي ملؤسسة ميسا )٧٨

، ومدير برنامج العلوم )١٩٨٠ - ١٩٧٥(حمرري دراسات صحيفة الشرق األوسط 
، ويف جملس مركز الشرق األدىن )١٩٧٦ - ١٩٧٥(عة ميتشيجان السياسية يف جام

 .)٧٨ - ١ ٩٧٦، ١٩٧٥(ومشايل أفريقيا جبامعة ميتشيجان 
، وتونس منذ )١٩٦٤برجير ( السياسة املتطورة باالشتراك مع غريه -تونس : آثاره

، )١٩٦٥مطبعة جامعة كاليفورنيا ( نشاط احلزب الواحد احلكومي -االستقالل 
والنفوذ  ،)١٩٦٦راندوم هاوس ( نفوذ السياسة باالشتراك مع غريه :وأفريقيا

: ، والسياسة يف مشايل أفريقيا)١٩٧٠اسية يسلكتبة اامل( السياسي يف اتمع احلديث
 ).١٩٧٠ليتيل براون(اجلزائر، واملغرب، وتونس 

جامعة هارفارد، اجلزء العاشر (حماولة منوذجية : احلزب الوطين: ومن دراساته
، ١٤دنيا السياسة (التكوين الدميقراطي : ، وحزب الدستور اجلديد يف تونس)١٩٦٠
، والسياسة يف قرية تونسية )١٩٦٣التاريخ املعاصر (، والبورقيبة يف تونس )١٩٦٢

صحيفة الدراسات (، واحلزب الواحد يف موريتانيا )١٩٦٣ صحيفة الشرق األوسط(
wالسياسية يف مشايل أفريقيا املستقلة ، واألحزاب )١٩٦٥، ٨، ٣األفريقية احلديثة جـ 
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 حرف الكاف٨٩٨ 

الة الفرنسية (، وتونس بعد بورقيبة )١٩٦٦معهد واشنطون للشرق األوسط (
 ، واحتاد الطلبة يف سياسات مشايل أفريقيا )١٩٦٧، ٤، رقم ١ ٧للعلوم السياسية، 

: ، وتونس)هنتينجتون(، واحلزب الواحد كمنبع للتكرمي، مبعاونة غريه )١٩٦٨(
، )١٩٧١، ٢٤١السياسة العاملية (مؤسساا، والعرب بني النظرية والتطبيق مستقبل 

جملة الغرب املسلم والبحر األبيض (وأسباب إخفاق احلزب الواحد يف البالد العربية 
، والنفوذ السياسي يف األوساط غري املشتركة يف ١٩٧٣، ١٦ - ١٥املتوسط رقم 

، وأوهام )١٩٧٤، ٦، جـ ٢ رقم السياسة املقارنة. (احلكم كحال ناصر يف مصر
 ). ١٩٧٤، ٣، رقم ٩احلكومة واملعارضة جـ (ق العرب ئالرببر وحقا

مركز أحباث دراسات (والقدمي واجلديد بني النخبة املمتازة يف مشال أفريقيا 
، )١٩٧٤ منشورات جامعة بروفانس -اتمعات يف حوض البحر األبيض املتوسط 

، وصحيفة ١٩٧٤ املشرق، باريس -املغرب (عاصرة والنقابات املهنية يف مصر امل
، ٧٣ املشرق - املغرب(تقانية املصرية احلديثة ، واإل)١٩٧٥الدراسات العربية، ليدن 

، والتوسع يف النفط )، وترمجة إجنليزية يف صحيفة دراسات الشرق األوسط١٩٧٦
ية واملشكالت ىف كتاب تأثري زيت العرب يف احتاد األقطار العرب(والسياسة يف الغرب 

كتاب منتجون، لندن (ومثالية الزبائن والتغري السياسي ) ١٩٧٦الدولية نيويورك 
ىف كتاب حول الطبقات االجتماعية (، واألصل االجتماعي للتقنية املصرية )١٩٧٧

تاريخ جامعة  (١٩٧٧ - ١٩٤٠واملغرب ) ١٩٧٧يف الشرق األوسط ليدن 
 )٢كمربيدج ألفريقيا، جـ 

  .Kimble G - كمبل، جورج
 .رئيس قسم اجلغرافيا يف جامعة أنديانا

أفريقيا االستوائية يف ألف ومائة صفحة، وقد انتهى به إىل أن اإلسالم أكثر : آثاره
صحيفة اجلغرافيا (والرببر يف اجلزائر . ه وتعقيدهاتموافقة ألفريقيا من النصرانية لسماح

١٩٤١، ٩٧.( 
 .Kmosko P. M )١٩٣١-١٨٧٦(كموشكو، األب 

ت، وخلفه فيها، وقد برع يف السريانية سخترج على جولد زيهر من جامعة بوداب
w .والعربية
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 ٨٩٩ حرف الكاف

واملشاكل اهلامة يف الدين القدمي ) ١٩٠٦ت سبوداب(تاريخ اليهود السياسي : آثاره
، )١٩١٨، ٢توران (والسلطان سليم األول، يف العربية ) ١٩١٥(للشعوب السامية 

وهو . ، والنصوص السريانية)٢٥- ١٩٢١ا  تشوم-جملة كوروشي (واألصطخري 
 ). ١٩٢٩ تسبوداب(ونشأة اإلسالم ) ١٩٢٦باريس (مصنف نفيس عليه شروح وافرة 

 .Knappert J -.كنابرت، ج
، واصطالحات علم الكالم باللغة )١٩٦٥، ٤٨أفريقيا (النيب حممد : آثاره

 قصيدة يف النيب -، واملولد النبوي )١٩٦٧، ٨دراسات اللغة األفريقية (السواحلية 
، والعربية يف )١٩٦٩شتوجتارت (، وشكل علم الكالم )١٩٦٧، ٥٠أفريقيا (حممد 

أعمال املؤمتر الدويل اخلامس للمستعربني وعلماء (العبادة اإلسالمية يف شرقي أفريقيا 
األعمال الشرقية اهلولندية، (، واإلسالم يف مومباسا )١٩٧٠اإلسالميات، بروكسل 

، واإلسالم )١٩٧١ليدن ( أجزاء ٣شعر اإلسالمي السواحلي، يف ، وال)١٩٧١ليدن 
واألدب اإلسالمي السواحلي وعلم ) ١٩٧٣، ٤الدورية الشرقية  (يالسواحل

 ).١٩٧٠، ٤٠أفريقيا (االجتماع واألخالق 
 .Lady Cobold - الليدي كوبولد

 ).١٩٣٤لندن (احلج إىل مكة : آثارها
 .Kubiak W -.كوبياك،ف

 .اللغات الشرقية جبامعة كراكوفيا ومسى مساعد أستاذ فيهخترج يف معهد 
، ١جملة معهد املخطوطات العربية، عدد (املخطوطات العربية يف بولونيا : آثاره

نـزهة املشتاق لإلدريسي وجىن : ، وله يف جملة األوراق الشرقية)١٩٥٩، ٥جملد 
 العصر الوسيط ، واإلسكندرية يف)١٩٥٩، ١(األزهار من الروض املعطار للمقريزي 

: ، ويف غريها)١٩٧٠، ١٢(، والفسطاط )١٩٦٨، ١٠(واآلثار املكتشفة حديثاً 
الفن الشرقي (، ومصابيح خزف يف الفسطاط ١٩٧٠، ٤٠بيزانسون (بيزنطية ومصر 

، ٢٧مؤمتر املستشرقني الدويل (، ومواد جديدة لتاريخ جتارة اإلسكندرية )١٩٧٠، ٨
صحيفة (، وبعثه إىل الفسطاط )١٩٧٣، ٤(اط الفسط: ، ومبعاونة سكالون)١٩٧١

 ).١٩٧٣، ١٠األحبلث األمريكية 
 w
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 حرف الكاف٩٠٠ 

 .Kobert R.A -. ا.كوبريت
أليب بكر  خمتارات من اإلمالء يف اإليضاح والكشف عن وجوه احلديث: آثاره

الشرقيات (، والعلوم العربية )١٩٤١معهد الكتاب املقدس، روما (األصفهاين 
الدراسات (، وتطور اللغات السامية )١٩٤٨الم اإلس(، وتفسري القرآن )١٩٤٩

، والدروز )١٩٥٩، ٢٤اإلسالم (، وشهادة الزور )١٩٥٦الشرقية لليفي دالفيدا 
الترمجة من :  أوريانتاليا-، وله يف الشرقيات )١٩٥٩، ١٢حولية الكتاب املقدس (

عد ، والفعول يف قوا)١٩٥٨، ٢٧(، والبريوين )١٩٥٦، ٢٥(اليونانية إىل العربية 
، وحول )١٩٦١ ،٣٠(، والكتابات العربية، والطاغوت )١٩٦٠، ٢٩(اللغة العربية 

، وحول )١٩٦٥، ٣٤(، واملصدر يف قواعد اللغة العربية )١٩٦٢، ٣١(الصوفية 
، ٣٨(، واإلسالم يف أوربا )١٩٧٥، ٤٤ و١٩٧٣، ٤٢ و١٩٦٦، ٣٥(القرآن 
خطوطات العربية ، وامل)١٩٧٤، ٤٣، ١٩٧٣، ٤٢(، والرهبانية واإلسالم )١٩٦٩

، ٤٣(صيبعة أ، وترمجة ابن أيب )١٩٧٤، ٤٣(، ودمشق قبل اإلسالم )١٩٧٣، ٤٢(
 .)١٩٧٥، ٤٤(، والرياضيات العربية )١٩٧٤

 .Witkam J.J -.ج. كوبريوس، ج
 .أمني قسم املخطوطات الشرقية يف مكتبة جامعة ليدن

 الفارسية  ترمجة فرنسية عن-، وصادق هدايت )١٩٧٣(جوانس وان هل : آثاره
 وأمستردام ٧٣ و ١٩٧٠ليدن ( ترمجة فرنسية -، وتوفيق احلكيم )١٩٧٢ليدن (

 ).١٩٧٣( ترمجة فرنسية -ووليد إخالص ) ١٩٧٥
 Kopple C.A. van -كوبيل، وان دي

 .أمني مكتبة دراسات الشرق األدىن احلديث يف جامعة أمستردام
 .KutschP.W) ١٩٦٦ – ١٨٩٥(األب كوتش 

 ).١٩١٣( الرهبانية أملاين انضم إىل
، والفارايب والتعليق على أرسطو )١٩٥٩، ٩مباحث، .. (ثابت بن قرة: آثاره

 ).ماري.  مبعاونة س١٩٧٢، والطبعة الثانية ١٩٦١، ١٣مباحث، (
 Kotlov.L.N - ن. ل. كوتلوف
w يف العراق ١٩٢٠، واالنتفاضية التحريرية عام )١٩٥٦(أمينة السعيد : آثاره
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 ٩٠١ حرف الكاف

 ).١٩٥٨موسكو (
 Codazzi Angela - داتزي، أجنيالكو

كام املرجان يف ذكر املدائن املشهورة يف آ - بإرشاد جريفيين -نشرت : آثارها
كل مكان إلسحق بن حسني املنجم، وهو خمطوط فريد يف مكتبة ميالنو، متناً 

ميالنو (ووصف القاهرة لبوستل ) ١٩٢٩جممع لنشاي، (وترمجة مع حواش وفهارس 
الدراسات الشرقية لليفي (يف القياس املسطح لليون األفريقي ورسالة ) ١٩٥٢
 ).١٩٥٦، ١دالفيدا،

 .- Codrington Oكودرجنتون، أوز
لندن (اإلسالمية، وهو موجز ويفتقر إىل الدقة ) النقود(علم النميات : آثاره
لندن (وفهرس شامل للمطبوعات اليت تناولت النقود اإلسالمية ما عدا اهلند ) ١٩٠٤
املخطوطات الشرقية اليت : ومن دراساته يف جملة اجلمعية امللكية اآلسيوية) ١٩٣٩

وجمموعة نقود ) ١٨٩٣(اقتنتها مكتبة اجلمعية امللكية اآلسيوية بعد فهرس يل سترانج 
 النقود: ويف غريها) ١٩١٣(ونقود أفغانستان ) ١٩١١(السري هنري ماكماهون 

 ).١٩١٣تاريخ النميات (
 .Codrington، H.W -و. كودرجنتون، هـ

املرجع (ونقود فارس واهلند ) ١٩١٤تاريخ النميات، (نقود ملوك هرمز : آثاره
وخمتصر ) ١٩٢٨جملة اجلمعية امللكية اآلسيوية (ودينار املستنجد ) ١٩١٨السابق 

 ).١٩٢٨لندن (تاريخ سيالن 
 .Cour، A) ١٩٤٥املتوىف عام .(كور، أ

 .رأستاذ كرسي العربية يف قسنطينة باجلزائ
 ].١٩٤٥-١٠ترمجته يف األندلس[

منشورات كلية (نشر تاريخ نـزوح الشرفاء إىل مراكش وسكناهم فيها : آثاره
، وفهرس املخطوطات احملفوظة يف كربى مكتبات اجلزائر )١٩٠٤اآلداب يف اجلزائر 

وثيقتان عن عالقة حكومة اجلزائر بأهل بليدا : األفريقية ، ويف الة)١٩٠٧اجلزائر (
، وجمموعة )١٩٠٨(١٨٣٦ إىل ١٨٣٠، واحتالل املغرب لتلمسان من )١٩٠٧(

w، والزجل السياسي على عهد )١٩١٤(توقيعات عربية لدى وزير فرنسا يف املغرب 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 حرف الكاف٩٠٢ 

، ١٩١٩، يف أغنية شعبية ١٨٠٢، وقسنطينة عام )١٩١٨( األمري عبد القادر
راسي اللغة ، وك)١٩٢١، ٦٢(واجلمعيات اإلسالمية يف بعض بلدان مشايل أفريقيا 

، ويف )١٩٢٤، ٦٥(١٨٧٩إىل  ١٨٣٢العربية يف اجلزائر، وقسطنطينة، ووهران من 
، )١٩١٠، ١٢جملة العامل اإلسالمي (الشيخ احلاج حممد بوذيان وخلفاؤه : غريها

، ورأي ابن اخلطيب )١٩٢٠قسطنطينة (وكتاب يف شاعرية ابن زيدون األندلسي 
، ورسالة غري منشورة )١٩٢٥، ٢سه، جـمنوعات رينة با(يف مصنفات ابن خاقان 

العيد اخلمسيين لكلية اآلداب باجلزائر (من ابن زيدون إىل أيب بكر بن األفطس 
 .)١٩٥٢الة اجلزائرية (، والتطبيق العملي لإلجراءات اجلنائية يف اجلزائر )١٩٣٢

 .Correia، R.V) ١٩٤٤ – ١٨٨٨. (ف. كورايا، ر
رية، وقد طوف يف مشايل أفريقيا منقباً عن آثار أستاذ تاريخ الفن يف جامعة قلم

 .الفتح الروماين
 .، ودراسات عن عالقة الفن املغريب بالفن الربتغايل)١٩٢٣لشبونة (الزمور : آثاره

  Corbo P.V )١٩١٨املولود عام (األب كوربو 
إيطايل قدم إىل فلسطني صغرياً، مث رجع إىل روما حيث حصل على الدكتوراه يف 

 .الشرقية املسيحية من املعهد الشرقي، وختصص باحلفريات واآلثار الفلسطينيةالعلوم 
، )١٩٥٥(، واألديرة ااورة )حقل الرعاة(حفريات خربة سري الغنم : آثاره

 ، ومنـزل القديس بطرس يف كفر ناحوم )١٩٦٥(وحبث عن آثار جبل الزيتون 
 كفر ناحوم نيسة ك، واشترك هو واألبوان لوفريدا، وسبيكرمان يف )١٩٧٢(
 اكتشافات أثرية جديدة يف كنيسة القيامة : ، وله يف الكتاب السنوي)١٩٧٠(
، وحفريات يف مصلى العثور على الصليب، واكتشافات أثرية جديدة يف )١٩٦٤(

، وكنيسة )١٩٦٧) (بيت حلم(، وجبل فريديس )١٩٦٥(كنيسة القيامة يف القدس 
، )١٩٧٠(يدة يف كنيسة كفر ناحوم ، وحفريات جد)١٩٦٩(القيامة يف القدس 

 .)١٩٧٤(وحفريات أثرية يف جميدل 
 Corbin H) ١٩٧٩ – ١٩٠٣(كوربون، هنري 

، وتلقى تعليمه االبتدائي والثانوي يف ١٤/٤/١٩٠٣ولد يف باريس بتاريخ 
w املدارس الكاثوليكية، وحصل من جامعة السوربون على الليسانس يف الفلسفة 
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 ٩٠٣ حرف الكاف

مث على دبلوم معهد الدراسات العليا من جامعة ) ١٩٢٦ (، والدبلوم العايل)١٩٢٥(
 ).١٩٢٩(ودبلوم مدرسة اللغات الشرقية يف باريس ) ١٩٢٨(باريس 

ويف اإلسالميات تتلمذ كوربن على أحد أعالمها لويس ماسينيون، وأعجب 
بالسهروردي مؤسس فلسفة اإلشراق، فسافر إىل استانبول إلحصاء خمطوطاته حيث 

 نشر فيها الد األول من جمموعة آثار ومؤلفات السهروردي قضى ست سنوات 
، واختري أستاذاً لكرسي اإلسالميات يف مدرسة الدراسات العليا جبامعة )١٩٤٥(

 .السوربون خلفا ملاسينيون وبإصرار منه، وظل يشغله حىت أحيل إىل التقاعد
يرانيات يف ا لقسم اإل اختارته وزارة اخلارجية الفرنسية رئيًس١٩٤٦ويف عام 

معهدها بطهران، فنشر سلسلة كتب بعنوان املكتبة اإليرانية، وطفق يتردد على إيران 
يف كل خريف، ويلقي حماضراته يف جامعتها، وهو من املؤسسني األصليني ملؤسسة 

 .اإليرانيات اليت نشر فيها الوافر من دراساته، وقد كافأته إيران باألومسة واأللقاب
عنواناً نقتصر منها على بعضها، وهو مطبوع يف طهران  ١٩٧بلغت : آثاره

، )١٩٤٩( رسالة يف املذهب اإلمساعيلي -كشف احملجوب : وباريس معاً
) ١٩٥٢(حكمة اإلشراق النص العريب، ورسالة يف اعتماد احلكماء : وللسهروردي

، مث ابن سينا والتمثيل )١٩٥٣(وكتاب جامع احلكمتني، االشتراك مع حممد معني 
، وشرح قصيدة فارسية خلواجة أبو اهليثم أمحد بن حسن اجلرجاين )١٩٥٤(رفاين الع
، وجمموعة يف أحوال شاه نعمت اهللا الويل )١٩٥٥( باالشتراك مع حممد معني -

، وإيران واليمن )١٩٥٨( يف التصوف -، وكتاب عرب العاشقني )١٩٥٦(الكرماين 
 اإلنسان الكامل للنسفي ، وكتاب )١٩٦٤(، وكتاب املشاعر للشريازي )١٩٦١(
 ، وشاهنامة احلقيقة، يف قسمني )١٩٤٦(، وشرح شطحات الشريازي )١٩٦٢(
، ومنتخبات من )١٩٧٠(، واموعة الفارسية للسهروردي )١٩٧٠-١٩٦٦(

، واجلزء ١٩٧٣و ١٩٧٠،(مؤلفات علماء التصوف واحلكمة اإلهلية العظام يف إيران 
 اجلزء -اب النصوص حملي الدين بن عريب ، واملقدمات من كت)الثالث حتت الطبع

 .) وتعليقات وفهارسحواٍش: (واجلزء الثاين) ١٩٧٤(النص واملقدمتان : األول
: ومن مؤلفاته اليت مجع فيها بني املستشرقني والفيلسوف وترمجت إىل عدة لغات
w -الصالت بني حكمة اإلشراق وفلسفة إيران القدمية، وتاريخ الفلسفة اإلسالمية 
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 حرف الكاف٩٠٤ 

شتراك مع غريه، والقوى اخليالية اخلالقة يف نصوص ابن عريب، ويف أرض اإلسالم باال
 ).٧٣ -١٩٧١باريس ( يف أربعة جملدات -اإليرانية 
، وعني املعتقدات يف )١٩٥٥، ٢٤إيرانوس (االستلطاف يف التصوف : دراساته

 رسالة فلسفية -حفيف جناح جربيل : ، ومبعاونة بول كراوس)١٩٤٩، ١٧(إيران 
، واعترافات مرياداماد أستاذ )١٩٣٥، ٢٢٧الة اآلسيوية (صوفية بترمجة وتعليق و

، والصابئة )١٩٥٦، ١منوعات لويس ماسينيون (أصول الدين يف أصفهان 
، ١٨(، وكتاب جابر بن حيان عن الكيمياء )١٩٥١، ١٩إيرانوس (واإلمساعيلية 

 -٥١ غري املسيحي العامل(، وتاريخ األديان كمشكلة علم أصول الدين )١٩٥٠
، )١٩٥٧ -٤٤ -٤٣(، وثالثة أحاديث يف تاريخ إيران الروحي )١٩٥٩ -٥٢

، ١٩٣٢، ١األحباث الفلسفية (ورسالة فارسية غري منشورة للسهروردي احلليب 
ماسه . منوعات هـ(، وسيد حيدر عمويل أحد علماء الدين الشيعة )١٩٣٣
، ٣٢، ٣١(وعن الشيعة  )١٩٦١، ٣٠إيرانوس (، واجلهاد الروحي للشيعة )١٩٦٣
، ٧٠العامل غري املسيحي (، وحال الفلسفة الشيعية )١٩٦٤، ١٩٦٣، ١٩٦٢، ٣٣

الدراسات (صدرا شريازي  ، واملال)١٩٦٣، ٢، والدراسات اإلسالمية ١٩٦٤
، وابن عريب )١٩٥٧، ٢٦إيرانوس، (، وعن الصوفية يف إيران )١٩٦٣، ٣اإلسالمية

 مأمت ابن ،، وحال النفس بني الغبطة)١٩٥٦، ٢٥إيرانوس (يف صوفية ابن عريب 
واملخيلة اخلالقة والصالة اخلالقة يف صوفية ) ١٩٥٨، ١٢٦الطاولة املستديرة (رشد 

، وعظيم من الشيعة اإليرانية مريدامار )١٩٥٨، ٢٧(روزيهان البقلي الشريازي 
 .)١٩٥٨أوبانتاليا رومانا، (

، )١٩٥٩، ٢٨إيرانوس (لدين الشيعي واإلمام املخفي وجتديد اإلنسان يف أصول ا
 والطبع ١٩٥١، ٢٢مؤمتر املستشرقني (وكتاب جامع احلكمتني لناصر خسرو 

، ورسم الكعبة كسر من )١٩٥٨، ٢دين إيران (، واإلمام الثاين عشر )١٩٥٧
، ٣٦(، ورمحة اهللا ووجه اإلنسان )١٩٦٥، ٣٤إيرانوس (أسرار احلياة الروحية 

، وقوة فلسفة )١٩٦٦مبادئ وقيم يف اإلسالم املعاصر (عة والوالية يف الشي) ١٩٦٧
صدرا  ، والبعث يف نظر املال)١٩٦٨، ٢دراسات األديان املقارنة (إيران االتباعية 

وفكرة ) ١٩٦٧ج سكويلم .الدراسات الصوفية واملدنية املهداه إىل ج(الشريازي  w
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 ٩٠٥ حرف الكاف

األندلس (نية اإلسالمية ، والفلسفة اإليرا)١٩٧١(الروح املعزي يف الفلسفة اإليرانية 
، ومعىن االتباعية يف الفلسفة اإليرانية )١٩٧٢علم األديان(، والشيعة )١٩٦٩، ٣٤

وإلدراك ) ١٩٧٣(، )١٩٦٩املدارك الدينية (مث الفلسفة اإليرانية اإلسالميـة 
، واحلفاوة باالطالع على )١٩٧٤، ١األعمال اإليرانية (الفلسفة اإليرانية اإلسالمية 

، والفتوة والفروسية يف اإلسالم )١٩٧٣ ـ ١٩٧٠إيرانوس (سالمية أسرار اإل
،وقصة االحتفاء بإمساعيلي اطلع على األسرار يف القرن )١٩٧٣ـ١٩٧١(اإليراين 
 ).١٥،١٩٧٢كراسات حضارة العصر الوسيط (العاشر 

وعندما بلغ األستاذ كوربن السبعني من عمره عزم الدكتور سيد حسني نصر 
لكية الفلسفية يف إيران على تكرميه بإصدار كتاب منوعات عنه، رئيس اجلمعية امل

فصدر بالتعاون مع مؤسسة الدراسات اإلسالمية وعندما اتصلت باألستاذ كوربن 
 إىل صديقه الدكتور للطبعة الرابعة من كتايب هذا اعتذر بطول كشف أثاره، وأحالين

 . سيد حسني نصر
  .Cortabarria P.A.B )١٩١٩املولود عام (األب كورتاباريا 

) ١٩٣٧(ولد يف بلد الباسك من أعمال إسبانيا، وانضم إىل الرهبانية يف صلمنكة 
، مث تابع دراستهما يف املعهد )١٩٤٤(حيث تعلم الفلسفة والالهوت وأجيز ما 

 يف الفلسفة عن ه، وحصل على الدكتورا)للقديس توما األكويين(البابوي الدويل 
 الكندي والفارايب وفلسفتهما يف مؤلفات القديس ألرب الكبري مصنفات: رسالة بعنوان

، ويف الدراسات ٥٢-٥١-١٩٥٠نشرت مسلسلة يف جملة العلم التيموتاوي (
 ). ٥٣-٥٢-١٩٥١الفلسفية، 

مث عني أستاذاً للتاريخ والفلسفة العربية والعصر الوسيط يف املعهد الدويل للفلسفة 
نة، أرسل بعدها إىل معهد الدراسات العربية يف سنتندر فعلمها طوال أربع عشرة س

لآلباء البيض يف منوبة بتونس، فقضى فيه سنتني دراسيتني، ومنه إىل الدراسات 
، حيث وقف علمه على الفلسفة العربية )١٩٦٤(الشرقية لرهبانيته يف القاهرة 

والعصر الوسيط وبعض مظاهر اإلسالم يف إسبانيا، وقد نشر سلسلة من الدراسات 
  .رصينة عد كالً منها مرجعاً يف موضوعهاال

w  ٢الدراسات الفلسفية جـ(أدب الغزايل يف كتابات القديس ألرب الكبري : آثاره
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 حرف الكاف٩٠٦ 

، وخلود العامل يف عقيدة القديس ألرب الكبري )١٩٦٢ عام ٢٧٦ -٢٥٥ص
، والدراسات العربية يف إسبانيا )١٩٦١ عام ٣٩-١، ص١الدراسات الفلسفية جـ(

، واللغة العربية يف )١٩٦٦ عام ١٣٠-٧٥، ص٨ املعهد الدومينيكي منوعات(اليوم 
 عام ٢٤٨-٢٠٧و ٥٦-٥، ص١٧الدراسات الفلسفية جـ(إسبانيا املعاصرة 

سبان يف ، وطرافة ومغزى مدارس اللغات اليت أنشأها الدومينيكيون األ)١٩٦٨
 ،)١٩٦٩ عام ٩٢-٧١ ص٢٥جملة الفكر جـ(القرنني الثالث عشر والرابع عشر 

دراسة اللغات يف الرهبانية الدومينيكية وإسبانيا والشرق وراميوندو مارتن و
، وبالرجوع إىل )١٩٧٠ عام ٣٩٢-٣٥٩و٧٩، ص١٩الدراسات الفلسفية جـ(

 عام ١٠٨-٨٣ص ،١٠منوعات املعهد الدومينيكي (أي مصدر لدراسة الكندي 
 املعهد منوعات(، ودراسة اللغات يف العصر الوسيط لدى الدومينيكيني )١٩٧٠

، واملعهد الدومينيكي للدراسات )١٩٧٠ عام ٢٤٨ -١٨٩ص ،١٠الدومينيكي
، )١٩٧١م ا ع١٩١-١٧١سبان صنشرة مجعية املستشرقني اٍأل(الشرقية يف القاهرة 

عام ٧٦-٤٩،ص ١١منوعات املعهد الدومينيكي (وتصنيف العلوم عند الكندي 
 عام ١٢-٥ص ،١٢نيكي منوعات املعهد الدومي(، ورسالة فلسفية للكندي )١٩٧٢
يف اجلزء األول من الكتاب املهدى إىل األب (، ومنهج الكندي يف رسائله )١٩٧٤

، والقديس راميوندو دي بينافور ومدارس اللغات للدومينيكيني )فيليكس بارخيا
، والفيلسوف ابن باجة يف مؤلفات )١٩٧٥ذكرى القديس راميوندو دي بينافور (

 يف -دي فيلسوف العرب يف مؤلفات القديس ألرب الكبري القديس ألرب الكبري، والكن
، ١٣ صفحة مستخرجة من منوعات املعهد الدومينيكي للدراسات الشرقية ٣٠

١٩٧٧(.  
  .Courtois U.P.F -األب كورتوا، ف

 -األول التيين :، وصنف قاموسني)١٦٧٩- ١٦٧٨(فرنسي رأس دير حلب 
  ).خمطوطان( عريب -ر فرنسي واآلخ) اجلزء التركي غري كامل( تركي -عريب

 .Courtois C )١٩٥٦-١٩٢١(كورتوا، كريستيان 
ثبت بكتب تاريخ مشايل أفريقيا من فجره حىت أواخر العصر الوسيط نشر : آثاره

w إىل ١٩٤٦ومن سنة ) ١٩٤٧، ٩١الة األفريقية  (١٩٤٦ إىل سنة ١٩٣٩من سنة 
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 ٩٠٧ حرف الكاف

فريقيا وبلد الغال يف مطلع والصالت بني أ ،)١٩٥٢، ٩٦الة اإلفريقية  (١٩٥١
 نبذة -وغريغوريوس السابع ومشايل أفريقيا ) ١٩٥٤كراسات تونس (العصر الوسيط 

) ١٩٤٥، ١٩٥الة التارخيية (عن الطوائف املسيحية األفريقية يف القرن احلادي عشر 
مارسه . منوعات تكرمي ج(وحول التجارة البحرية بأفريقيا يف القرن احلادي عشر 

١٩٥٧.( 
 .Cureton، W)١٨٦٤ – ١٨٠٨(كورتون، وليم 

خترج بالعربية والسريانية من أكسفورد وبز فيهما أقرانه، فعني أستاذاً للسريانية يف 
تلك اجلامعة، ولئن وقف نشاطه عليها، فإنه مل ينس العربية وله فيها حتقيقات كثرية، 

 .وقد تويف يف لندن
فهرس : ووضع مبعاونة ريو) ١٨٣٤لندن (نشر رحلة البطريرك مكاريوس : آثاره

لندن ( صفحة ٨٨٢املخطوطات الشرقية يف املتحف الربيطاين، اجلزء الثاين يف 
) ٤٦ - ١٨٤٢لندن (ونشر امللل والنحل للشهرستاين، يف جزأين ) ٧١ - ١٨٤٦

وكنـز الدقائق ) ١٨٤٣لندن (وعمدة عقيدة أهل السنة واجلماعة للحافظ النسفي 
ومراثي إرميا النيب لتخوم بن يوسف األورشليمي ) ١٨٤٣لندن (للحافظ النسفي 

 ،)١٨٦٤ لندن(وجزًء من املصباح للتكريىت، مبقدمة للمستشرق رايت ) ١٨٤٣لندن (
 .)جملة اجلمعية امللكية اآلسيوية(ومنتخبات من طبقات األطباء وغريها 

  .CorgiadaP.M -.األب كورخيادا،م
آخر للمصطلحات الفلسفية والالهوتية صنف قاموساً للعربية والكستيليانية،و

  ).١٧٢٩بالعربية والالتينية، وقد فرغ من تصنيفها يف دير حلب سنة 
 .Cordington K. de B-دي. كوردجنتون، ك

، والفن اهلندي ١٩٣٣الفن واألدب اهلندي (الفن اإلسالمي يف اهلند : آثاره
 ).١٩٤٣الفن واألدب اهلندي (وبناء أكرب ) ١٩٤٧

 Cormack G.-. كورماك، ج
 ).١٩٠٧لندن (مصر وسوريا : آثاره

  Korosco )١٨٨١املولود عام (كوروسكو 
w، وقصد جامعة )١٩١٢(أحرز من كلية هلسنكي شهادة أستاذ يف الفلسفة 

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 حرف الكاف٩٠٨ 

، مث ويل حترير )١٤-١٩١٣(ليننجراد حيث تعلم العربية والفارسية والتركية 
وكان ) ٢٤-١٩١٤(اً، وعلم العربية صحيفة فنلندية يف مدينة آبو عاصمة فنلندا قدمي

 ويعرف الالتينية ،الروسية واألملانية والسويدية والفرنسية واإلجنليزية حيسن يف اللغات
والسالفية بفروعها الصربية والبلغارية والبولونية وغريها، وقد انتخب عضواً يف امع 

 .العلمي العريب بدمشق
هلسنكي (لغين النابلسي متناً وترمجة نشر حائية ابن الفارض بشرح عبد ا: آثاره
١٩٢٤(. 

 .Korosecv -كوروشيك، ف
، ١٦احملفوظات الشرقية (الدراسات االستشراقية يف يوغسالفيا بالفرنسية : هآثار
١٩٥١ ،١٩، ١٩٤٨.( 

 .Kurylowicz J -.كوريلوفيتش، ج
 .متخصص باهلندية والفارسية، وأستاذ يف جامعة كراكوفيا

، )٢٤، ١٩١٩، ٢احلولية االستشراقية (انية من أصل شرقي كلمات روم: آثاره
 -١٩٥٧، ١٩٤٩نشرة اجلمعية اللغوية بباريس (والنظام الشفوي يف اللغات السامية 

، )٥٢ -١٩٥١احلولية االستشراقية (، ودرجة الطول يف اللغات السامية )١٩٥٨
غة العربية أدوات التعريف يف الل: وسلسلة دراسات عن فقه اللغة العربية منها

احلولية (، ومالمح الزمن يف التاريخ الفارسي )١٩٥٠احملفوظات الشرقية (
 .١٩٥١، والفك واإلدغام يف األمساء العربية )١٦،١٩٥٠االستشراقية 

 .Coriente Federico Cكورينىت، فيديريكو
، وتعلم يف جامعة مدريد وحصل ١٤/١١/١٩٤٠ولد يف جرانادا إسبانيا بتاريخ 

أهل الكهف : لليسانس يف علم اللغات العربية والشرقية عن رسالة بعنوانمنها على ا
، وعلى الدكتوراه يف )١٩٥٢(لتوفيق احلكيم، عرض للمسرحيات العربية احلديثة 

املشاكل اخلاصة بالنظام اجلمعي للغات الشرقية والعربية : علم اللغة عن رسالة بعنوان
، وجائزة التفوق يف الدكتوراه )١٩٦٢ (، وفاز جبائزة التفوق يف املاجستري)١٩٦٧(
العربية واإلجنليزية، والفرنسية والربتغالية : ، وهو جييد من اللغات)١٩٦٧(

w .واإلسبانية، وحيسن األملانية والعربية واإليطالية والروسية والسريانية
w
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 ٩٠٩ حرف الكاف

، )٦٥ -١٩٦٢(مدير املركز الثقايف يف القاهرة : ومن الوظائف اليت شغلها
، )٦٥ -١٩٦٢(إلسبانية يف مدرسة األلسن العليا جبامعة عني مشس ومدرس اللغة ا

 ٦٥(ورئيس مؤسس للقسم اإلسباين يف القسم العريب جبامعة حممد اخلامس يف الرباط 
وأستاذ أساسي لقسم اللغات . ، وأستاذ اللغات الشرقية والعربية فيه)١٩٦٨ -

، وأستاذ اللغة العربية )١٩٧٥ -٦٨(الشرقية والعربية يف جامعة فيالدلفيا األمريكية 
، وأستاذ كرسي اللغة العربية واآلداب يف جامعة )١٩٧٦-١٩٧٢(يف جامعة مدريد 

 .)١٩٧٦منذ (سرقسطة 
، )١٩٦٣املعهد اإلسباين العريب، مدريد (أهل الكهف لتوفيق احلكيم : آثاره

اونة  مقاالت أدبية إسبانية ترمجها إىل العربية مبع-والقصص الشعبية اإلسبانية 
مدريد (، وعودة الروح لتوفيق احلكيم )١٩٦٦القاهرة  (يحبشقي الدكتور شو

، ومشكلة )١٩٧٠مدريد املعهد اإلسباين العريب، ( عريب سباينأ، ومعجم )١٩٧٨
املعهد (، واملعلقات يف العصر اجلاهلي )١٩٧١مدريد (الثنائية يف اللغات السامية 

 ).١٩٧٧ سباين العريب مدريداملعهد األ (ينسباأ، ومعجم عريب )١٩٧٤اإلسباين العريب 
، وعرض خاص بنطق احلروف )١٩٧٠(قلقول يف اللغات السامية : ومن مقاالته

، والقدرة الوظيفية )١٩٧٠( تنطق عن طريق االحتكاك يف اللغة العربية والعربية اليت
 اللغة اخلاصة باستخراج األساليب األدبية وتركيبها يف اللغة العربية وعلم الكلمة يف

، وهلجة )١٩٧٠ ،٣٢األندلس (، وعناصر من األدب الشعيب العريب )١٩٧١(العربية 
، واللغة العربية القدمية قبل اإلسالم )١٩٧٥(عربية والتدليل عليها يف كتاب األغاين 

، وتطور نظام اهلجاء )١٩٧٦( مالحظات على مصادر علماء اللغة األصليني -
املؤمتر التاسع القومي لإلسالم والعرب يف العصور  (األصلي للغة اإلسبانية العربية

، )١٩٧٦، ٤١األندلس (، والوزن والقافية يف الشعر العريب )١٩٧٥الوسطى 
والتماثل اللفظي يف اللغة العربية القدمية كدليل على عملية عدم حتول الضاد وتطور 

 .نعكاسيمستواها اال
 :ومن الكتب اليت تناوهلا بالنقد

، والتشابه اللفظي يف اللغة العربية )١٩٦٥(عربية لرجني كحال دروس اللغة ال
، ومعجم )١٩٧٣(، وعلم الصوتيات العربية لليفي )١٩٦٩(واألمهرية لليسلو  w
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 حرف الكاف٩١٠ 

 ).١٩٧٢(العربية اليوم لبيستو  ، واللغة)١٩٧٣(األصول السامية لكوهني 
رة األيربية أثر العربية يف اللغات الرومانسية لشبه القا: ومن احملاضرات احلديثة

 -، واإلسبانية العربية )١٩٧٤(، وابن قزمان وحبه للشعر )١٩٧٣بافالو (
 مصادر الدراسة واخلواص الرئيسية موعة اللهجة العربية -مالحظات على التاريخ 

سبانية أل طول املقطع يف صوتيات ا-، وتوكيد الصوت )١٩٧٥جامعة هارفارد (
املؤمتر الرابع ألمريكا الشمالية (النظام الوزين بعض الدالئل اإلحصائية من : العربية

 ).١٩٧٦ فيالدلفيا -اخلاص باللغويات األفروآسيوية 
 Cusa Salvtore) ١٩١٩-١٨٢٢(كوزا، سلفاتوره 
سها يف بالرمو، وانصرف إىل حبث تاريخ صقلية وال سيما يف ودر درس العربية
  .عهد العرب
، وتاريخ صقلية )١٨٧٣بالرمو (لية كتاب النخل يف حمفوظات تاريخ صق: آثاره

يف أيام بيزنطية والعرب، يف جملدين كبريين، وعلى الرغم من اقتصاره على النصوص 
دون الترمجة اإليطالية والتعليق عليها كما كان يرجو، فقد ظل مرجعاً علمياً دقيقاً 

وتاريخ مدينة فاس، مجعه من كتب العرب وصدره مبقدمة ) ٧٥-١٨٧٣بالرمو (
 ).١٨٧٨بالرمو (الية إيط

 .KuzmineJ) ١٩٢٢ – ١٨٩٣(كوزمني، إيفان 
 .خترج على كراتشكوفسكي، وعني مساعد أستاذ يف جامعة ليننجراد

، ودراسة عن فلسفة ابن طفيل )١٩٢٠ليننجراد (ترمجة حي بن يقظان : آثاره
 ).١٩٣٤(، وكليلة ودمنة )١٩٣٣(ومصادر مذهبه، وترمجة طوق احلمامة البن حزم 

 .Kosegarten J.G.L) ١٨٥٠ – ١٧٩٢(زجيارتن كو
أخذ العلم عن أبيه، وكان شاعراً ملماً باآلداب العربية فأشربه حبها، وسرعان ما 
شغف ا، فما أمت دروسه الالهوتية والفلسفية وشيئاً من العربية يف جرايفسفالد حىت 

 نفسه ، وتعلم يف الوقتيحيث أتقن العربية على دي ساس) ١٨١٣(قصد باريس 
التركية والفارسية والعربية واألرمنية، ونسخ ما أحب الوقوف عليه من املكتبة 

عني أستاذاً مساعداً لالهوت والفلسفة يف ) ١٨١٤( وملا عاد إىل أملانيا. اإلمرباطورية
wجرايفسفالد ثالث سنوات انتدبه يف ايتها أديب أملانياً الوزير جوته لتعليم اللغات 
w
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 ٩١١ حرف الكاف

سبع سنوات، أخرج خالهلا كثرياً من نفائس خمطوطات مكتبة الشرقية يف يينا 
، وكان )١٨٣٢ - ١٨١٩(جوتنجني، وملا كان شاعراً ابن شاعر، فقد صادق جوته 

يقرأ له ترمجة آداب املسلمني، مث توىل تدريس اللغات الشرقية يف جرايفسفالد حىت 
  .وفاته

ن سيد الناس مع قصيدة نشر قسماً من بشرى اللبيب يف ذكرى احلبيب الب: آثاره
، وخمتارات أدبية من )١٨١٥ستر السند (تركية وأخرى فارسية متناً وترمجة أملانية 

ألف ليلة وليلة، واألقسام املتعلقة بوصف أفريقيا وفاس واجلزائر والتتر من رحلة ابن 
باريس (نبذاً من املرج النضر للسيوطي : ، ومبعاونة دي ال جرانج)١٨١٨(بطوطة 
 ٥ و ٣ و ٢ و ١ األجزاء-، ونشر من تاريخ امللوك للطربي بترمجة التينية )١٨٢٨

بارث، وفرانكه، وجويدي، ونولدكه، : ، مث نشط له)٥٣ - ١٨٣١جرايفسفالد (
ولوث، وهوتسما، وبرمي، وتوربكه، وفللهوزن، ودي خويه، ونشروه على أحداث 

 القسم املتعلق ، واقتبس من نولدكه١٩٠١ - ١٨٧٦ليدن ( جزءاً ١٥طراز يف 
ومعلقة عمرو بن كلثوم إىل الالتينية واألملانية منه وترمجة ) بالفرس قبل اإلسالم

وتعليقاً، واجلزء األول من ديوان اهلذليني مع شرحه عن املخطوط الوحيد يف جامعة 
، مث نشرت بقية أشعار اهلذليني يف منتخبات فللهوزن، اجلزء األول، ١٨٤٥(ليدن 
) ٤٣ - ١٨٤٠جرايفسفالد (جلزء األول من األغاين بترمجة التينية ، وا)١٨٨٤برلني 

وفقرات من كتاب املوسيقى الكبري . ومقدمة وشروح لدىوان احلماسة أليب متام
 .)، مث ترمجة إىل الالتينية١٨٤٤ وبون ١٨٤٠جرايفسفالد، (للفارايب 

 .Costaz،P.L) ١٩٦٤ -١٩٠٣(األب كوستاز 
 ).١٩٢٠(انضم إىل الرهبانية 

 )١٩٦٤، والطبعة الثانية ١٩٥٥املطبعة الكاثوليكية (قواعد اللغة السريانية : آثاره
 ).١٩٦٣املطبعة الكاثوليكية ( عريب - إجنليزي - فرنسي -ومعجم سرياين 

 Caussin de )١٨٧١ – ١٧٩٥(كوسن دي برسفال، أرمان 
perceval، A.P 

 تعلم اللغات الشرقية، ابن جان جاك، وكان له من أبيه ذخر وشهرة، وحافزة على
w، ومنها إىل لبنان، حيث أقام )١٨٧١(فانتدب لرفيع املناصب، وقام برحلة إىل تركيا 
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 حرف الكاف٩١٢ 

ا للعربية العامية ثالث سنوات لشراء اجلياد الكرمية، ويف عودته إىل باريس عني أستاذً
) ١٨٣٣( وأدا يف معهد فرنسا ىيف مدرسة اللغات الشرقية، مث أستاذا للفصح

 ).١٨٤٩( يف امع اللغويوعضوا 
صرف وحنو يف اللغة العامية، مذيل بقصيت ابن املغازي واحلكم، مع ترمجة : آثاره
ومباحث يف تراجم املوسيقيني العرب، مث حقق ) ٥٨ - ١٨٢٤باريس (فرنسية 

، نشر نبذة عن األخطل )١٨٢٩(اس بقطر، وزاد عليه لياملعجم العريب الفرنسي إل
) ١٨٣٩الة اآلسيوية ( مرحلة من حياة الرسول -قعة بدر ، وو)١٨٣٤(والفرزدق 

 من وجزًء) ١٨٤٣(، والتقومي العريب قبل اإلسالم، )١٨٤٠(وجغرافية أيب الفداء 
 .)١٨٤١(قصة عنترة 

باكورة تاريخ العرب يف ثالثة جملدات، وقد نفدت طبعته : ومن أجزل كتبه فائدة
ائة فرنك ذهباً، إىل أن أعيد طبعه طبعة المثثفبيعت نسخته األخرية ب) ١٨٤٧( األوىل

، حجرية، مث كررت أربع مرات، وقد مجع فيه املعلومات املتوارثة عن املصادر العربية
قبل اإلسالم، مث عصر النيب، مث انضواء القبائل حتت راية : وقسم العرب ثالثة أقسام

 :اإلسالم
عرب بالقراءة والكتابة أما القسم األول فال ينطوي على كبري فائدة، ألن جهل ال

حيول دون التمحيص يف نظره، مث كان هلم كتابة خاصة مل تفدهم، إىل أن قام 
شعرهم اجلاهلي، فخلد شيئا من تارخيهم، وقد فتح بابا جديدا يف العصر اجلاهلي 
على غرار املستشرق األملاين رايسكه، مث نوادر أشهر املوسيقيني العرب يف العصور 

 ).١٨٣٣الة اآلسيوية (إلسالم الثالثة األوىل ل
 Caussine de )١٨٣٥-١٧٥٩(جان جاك . كوسني دي برسفال

percval، J.J.A 
مث انتدب أميناً ). ١٧٨٤(وعني أستاذاً هلا فيه . خترج يف العربية من معهد فرنسا

وانتخب عضواً يف جممع ). ٩٠ -١٧٨٧(للمخطوطات العربية يف دار الكتب امللكية 
 .)١٨١٦(داب الكتابات واآل

، )١٨٠٢ باريس(فأمت به رحلة البارون ريادزل . ترجم تاريخ صقلية للنويري: آثاره
wوالزيج الكبري احلاكمي البن يونس يف صفحات تقابل النص وحواش وأسانيد عن 
w
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 ٩١٣ حرف الكاف

فدل على أنه . علماء اهليئة عند العرب وأدوام وطرقهم، والصور السماوية للصويف
 عام ٨ و ٧نبذات وخمتارات، (االطالع على ما كتب فيها كان مالكاً للعربية واسع 

نبذات (متناً وترمجة  ومقدمة كتاب الكواكب الثابتة أليب احلسني الرازي). ١٨٠٤
) ١٨٠٦(وأعاد ترمجة جزء من ألف ليلة وليلة اليت ترمجها جاالن  ).١٨٣١وخمتارات 

علقة امرئ القيس ونشر شرح م) ١٨١٩(ومقامات احلريري ) ١٨١٨(وأمثال لقمان 
). ١٨٢٠(وترجم سورة فاحتة الكتاب ) ١٨١٨(وأفعال نعمات ) ١٨١٩ (ينللزوز

وحكايات املسلمني، وقد ذيلها مبعجم ) ١٨٢٥( وجمموع مكاتب وحجج األصل
 ).١٨٤٧( لأللفاظ العربية مع ترمجتها إىل الفرنسية

بذة عن الشعراء ون) ١٨٣٣(رحلة الشيخ رفاعة إىل فرنسا : وله يف الة اآلسيوية
، وحول تاريخ العرب قبل )١٨٣٤(األخطل والفرزدق وجرير : العرب الثالثة

 .)١٨٤٩ و ١٨٣٦(اإلسالم 
  .Cuche P.Ph )١٨٩٥-١٨١٨(األب كوش 

، وقصد لبنان )١٧٤٣(ولد يف مقاطعة فرانش كونته بفرنسا، وانضم إىل الرهبانية 
 .وتويف يف بكفيا

املطبعة الكاثوليكية، الطبعة األوىل ( فرنسي معجم فرنسي عريب، وعريب: آثاره
 ). صفحة، مث جدد األب بيلو طبعه وأضاف إليه٧٥٨ يف ١٨٨٢، والثانية ١٨٦٢

 Kochnirov - كوشنريوف
، )١٩٥٧(وهي قصص للكتاب املصريني : ترمجة مكان على األرض: آثاره

 ).١٩٥٨ (نامي ومقدمة لكتاب املصابيح الزرق حلنا
 .Kowalski، T) ١٩٤٨-١٨٨٩ (.كوفالسكي، ت

اآلداب من جامعة  تعلم يف فيينا وستراسبورج وكيبل، وحصل على الدكتوراه يف
، )١٩١٤( حماضراً لفقه لغات الشرق اإلسالمي فيها ي، ومس)١٩١١(كراكوفيا 

، وانتخب عضواً مراسالً يف جممع )١٩٢١(، وأستاذاً )١٩١١( وأستاذاً فوق العادة
، )١٩٣٩(، وأميناً عاماً )١٩٣٢(، وعضواً عامالً )١٩٢٧ (العلوم واآلداب البولوين

ورئيساً للجنة االستشراقية، وعضواً يف امع العلمي العريب بدمشق، وجمامع 
w بدارسات الشرق األدىن واإلسالم وفقه اللغات عينومجعيات بولونية وأجنبية، وقد 
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 حرف الكاف٩١٤ 

 .العربية والفارسية والتركية
 .]١٩٤٨فوظات الشرقية، ترمجته، بقلم كليما، يف احمل [
، والشعر العريب )١٩١٤ليبزيج ( ديوان قيس بن اخلطيم متناً وترمجة أملانية: آثاره
، )١٩٢٢(، وعناصر الثقافة اإلسالمية )١٥-١٩١٤احلولية االستشراقية (القدمي 

ومذكرات عربية عن املرحلة األوىل من احلمالت الصليبية لألمري السورى أسامة بن 
، )٣٥،١٩٢٨الة املشرقية النمسوية (، وحول ديوان األعشى )١٩٢٣(منقذ 

 )١٩٣١احملفوظات الشرقية (ل أ، وأصالة ديوان السمو)١٩٢٩(واإلسالم والنصرانية 
، وطابع اإلبداع لدى العرب )٤،١٩٣٣األعمال الشرقية (والعرض عند العرب 

 ).١٩٣٥(، ويف أثر اإلسالم )١٩٣٣احلولية االستشراقية (
 ، وقصيدة لكعب بن)١٩٣٥(قة بولونيا بالعامل العريب خالل القرون الغابرة وعال
وعالقة  )١٩٣٩،١٩٤٥متحف اآلثار (، واليعقويب والطرطوسي )١٩٣٦(زهري 

 جممع العلوم ة نشر-، وديوان كعب بن زهري)١٩٤٦(إبراهيم بن يعقوب بالبكري 
ار فيها إىل تعدد خمطوطاته البولوين، وقدم له كرنكوف مبقدمة باإلجنليزية مسهبة أش
، وله )١٩٥٠( نشرة نقدية -وتوارخيها، وترجم للشاعر، وأوضح ما خفي من شعره

، ودراسات عن صيغ الشعر لدى )١٩١٩(ألغاز شعبية تركية : يف الدراسات التركية
، وتركيا العثمانية يف )١٩٢٥(، وتركيا املعاصرة )١٩٢٢(الشعوب التركية 

، واألتراك واللغة التركية يف مشال )١٩٣١(هجات التركية ، والل)١٩٢٦(مقدونيـة 
، )٣٤-١٩٣٢(وغريها، ودراسات عن اللغة العثمانية القدمية ) ١٩٣٣(شرق بلغاريا 

، والعلوم الشرقية يف بولونيا، وأثر اللغات )١٩٥٧(وترمجة غزل حافظ بالبولونية 
 .الشرقية يف اللغة البولونية، والدبلوماسية العثمانية

  kovalevsky،A.B )١٩٦٩ – ١٨٩٥. (ب.الفسكي، أكوف
خترج بالعربية على كرميسكي، وعمل معه يف جامعة خاركوف بعد الثورة، مث 

 .خلفه على كرسي العربية فيها
، ووصف )١٩٣٣، عام ٦الشرق اجلديد، جملد (العرض عند العرب : آثاره

، والسياسة )١٩٣٤، ٧املكتبة الشرقية (املخطوطات الشرقية يف جامعة خاركوف 
wونشر بإشراف ) ١٩٣٦حوليات املعهد الشرقي (عاصرة والتعلم يف مصر امل
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 ٩١٥ حرف الكاف

ترمجة جديدة لرسالة ابن فضالن عن سياحته إىل بالد البلغار نقالً : كراتشكوفسكي
، مث ١٩٣٨نشرة التاريخ القدمي  (١٩٢٣عن خمطوط مشهد املشهور، والكشف عام 

 ودراسات جلالء هذا األثر النفيس من ، ويف طبعة جديدة بشروح١٩٣٩على حدة 
، وابن فضالن وهي أطروحته )١٩٥٨خاركوف (املؤلفات اجلغرافية جالًء تاماً 

  ٩٢٢و ٩٢١، وسفارة اخلليفة إىل ملك بلغار الفولغا يف سنيت )١٩٥٠(للدكتوراه 
، وكتاب ابن )١٩٥٤(، والتشوباشيون والبلغار يف كتاب ابن فضالن )١٩٥١(

 .)١٩٥٦ (٩٢٢و ٩٢١إىل الفولغا يف سنيت فضالن ورحلته 
 kowalewiski) ١٨٧٨ - ١٨٠٠(كوفالفيكس 

، وأكب )١٨٢٤(تثقف ثقافة عالية، وختصص يف فقه اللغات القدمية وقصد قازان 
على الدراسات املنغولية والعربية الكثري عن خمطوطاا، وويل رئاسة القسم الشرقي 

 .ساً للجامعةعني رئي) ١٨٥٥(يف اجلامعة، فلما ألغي 
 ).ما زالت خمطوطة(ترمجة القرآن من العربية إىل الالتينية : آثاره

 Kowaliov, A. -كوفاليوف، أ
، )١٩٥٠موسكو ( وهي رسالته يف الدكتوراه -أشكال األفعال العربية : آثاره

، وقاموس األحرف يف اللغة )١٩٥١( احلديثة ىوالزمان يف اللغة العربية الفصح
، وقاموس )١٩٥١(احلديثة  ، والزمان يف اللغة العربية الفصحى)١٩٥٤(العربية 

كتاب تعليم اللغة العربية : ، ومبساعدة شارباتوف)١٩٥٤(األحرف يف اللغة العربية 
مقدمة تاريخ األدب العريب حلنا : ، ومبعاونة جابوتشان)١٩٥٤موسكو (للروس 

 ).١٩٥٩(الفاخوري 
  .Kofler H -كوفلري، هـ

يف جامعة فيينا، قام بدرس اللهجات العربية القدمية واللغة العربية أستاذ العربية 
 ).ميةاالفصحى والع(

، واإلصالح يف )١٩٣٥، ١٩٣٤، ٦إسالميكا (عن بدر الدين بن مجاعة : آثاره
، )١٩٣٢ ،٥(، وترجم كتاب األضداد أليب على قطرب )١٩٣٢، ٥(اللغة العربية 

  ١٩٤١، ٤٨و٤٧،١٩٤٠راسات الشرقية الة النمسوية للد(واللهجات العامية 
w ).١٩٤٢، ٤٩و
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 حرف الكاف٩١٦ 

 .Kokovstov، P.K) ١٩٤٢ – ١٨٦١. (ك. كوكوفستوف، ب
، وعين بالدراسات العربية )١٩٠٠(خترج يف جامعة بطرسربج، وعني أستاذاً فيها 

 ).١٩٠٣(، وانتخب عضواً مع العلوم ةوالسامي
اهيم بن بارون، وهو يهودي من مقارنة بني قواعد العربية والعربية أليب إبر: آثاره

نصوص خمتارة من املخطوطات العربية : ، ويف نشرة جممع العلوم)١٨٩٣(األندلس 
، ونصوص )١٩٠٩(، والكتابة السورية التركية )١٩٠٨(يف املكتبة اإلمرباطورية 

، )١٩١١(خمتارة من املخطوطات العربية العربية يف املكتبة اإلمرباطورية البن جين 
، واملخطوطات اليهودية اخلزرجية احملفوظة يف )١٩١٢(لسورية التركية الكتابة ا

: وله يف تقارير جممع العلوم سري) ١٩٢٦تقارير جممع العلوم (كمربيدج وأوكسفورد 
  ١٩٠٩– ١٨٣٦، ودي خويه )١٩٠٨(١٩٠٨ - ١٨٤٩البارون فون روزين 

 .)١٩١٠(، والورد )١٩٠٩(
 .Kohlbrugge، D.J -.ج.كولربوخه، د

 .اذ الفارسية يف جامعة أوترختأست
، وقصة يوسف )١٩٦٨ و ١٩٥٧(عدة دراسات عن اإلسالم واملسلمني : آثاره

 - ١٩٦٥ و ٦٤ - ١٩٦٣ و ١٩٦٢(، وعن إيران )١٩٧٣(يف اإلسالم واملسيحية 
٦٦.( 

  .Collangettes P. M )١٩٤٣-١٨٦٠(األب كولنجيت 
، وعني )١٨٧٩(رهبانية وانضم إىل ال ،ولد يف إيسوار من أعمال بوش دي دوم

أستاذاً للعلوم مبدرسة القديس كزافييه يف اإلسكندرية، مث أستاذاً للطبيعة بكلية الطب 
، وانتخب رئيساً للجنة السلم املوسيقى يف مؤمتر املوسيقي )١٨٩٨( يف بريوت

 .، وتويف يف بكفيا بلبنان)١٩٣٢(العربية الذي عقد بالقاهرة 
اخللفاء مذيالً بفهرس خمطوطات علم الفلك يف علم النجوم على عهد : آثاره

 ، واملخطوطات الطبية يف املكتبة الشرقية)١٩٠٠، ٣املشرق، (املكتبة الشرقية 
، وكلية الطب )١٩٠٨املشرق (، وكتاب اخليل )١٩٠٦-٨ و١٩٠١، ٤: النشرة(

الة (، وحبث يف املوسيقى العربية )١٩٠٨( ١٩٠٨ إىل ١٨٨٣يف بريوت من 
w .)١٩٣٢ وجمموعة أعمال املؤمتر املوسيقي العريب، القاهرة ١٩٠٦ و ١٩٠٤اآلسيوية 
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 ٩١٧ حرف الكاف

 .Colombe، M) ١٩١٣املولود عام . (كولومب، م
 .من أساتذة مدرسة اللغات الشرقية بباريس

) ١٩٥١املعهد الفرنسي بالقاهرة (حياة القاهرة يف القرن الثامن عشر : آثاره
لد العاشر من جمموعة نصوص وترمجات ا(وكتاب كنه األخبار، متناً وترمجة 

التعبئة يف : ، ومن مباحثه)للمؤلفني الشرقيني اليت يصدرها املعهد الفرنسي بالقاهرة
وأصل التمثيل النيايب يف ) ١٩٤٣الة األفريقية (اجلزائر يف أواخر سنوات احلماية 

فسري شرقي ت: ، ويف أوريان)١٩٥٣العامل اإلسالمي (تركيا ويف احلكومات العربية 
 الشرق األوسط بني موسكو وواشنطن -، وبعد السويس )١٩٥٧، ٣(ملبدأ أيزاور 

، )١٩٥٨، ٥(، واألهداف االقتصادية واالجتماعية للقومية العربية )١٩٥٧، ٤(
، ومصر والقومية )١٩٥٨، ٥(ورسالة من أمري مصري إىل السلطان عبد العزيز 

، ٥ (١٩٥٨-١٩٤٥رية العربية املتحدة العربية من جامعة الدول العربية اجلمهو
، وصفحات خمتارة مترمجة عن مجال )١٩٥٩، ١٢(، والعراق وجريانه )١٩٥٨

، ٢٥(، وثورة واشتراكية ووحدة )١٩٦٣-١٩٦٢، ٢٥-٢١(الدين األفغاين 
عدة : ، ويف غريها)١٩٦٧، ٤٢-٤١(، واخلالف العريب اإلسرائيلي )١٩٦٣

سالم والقومية العربية قبيل احلرب العاملية اإل: دراسات وحتقيقات وتعليقات منها
، وثالثة معلمني للمؤسسات اإلسالمية يف )١٩٦٠، ٢٢٣الة التارخيية، (األوىل 

 ). ١٩٦٢ - ١الدراسات الشرقية لتكرمي ليفي بروفنسال جـ(القرن التاسع عشر 
 .Kolomodin، J) ١٩٣٣-١٨٨٤.(كولومودين، ج

ستانة، مث مقيماً ألتباً يف السفارة السويدية باخترج يف جامعة أوبساله، وعني كا
 .باحلبشة طوال سنتني

، وترجم إىل السويدية رحلة سعيد )١٥-١٩١٢أوبساله (نشر كتباً حبشية : آثاره
، وله أقصوصة تركية يف قصة سويدية )١٩٢٠مل وستوكها(حممد أفندي إىل السويد 

  .)١٩٢٢العامل الشرقي (
  .Collin، P.B )١٩٠٥املولود عام (األب كولني 

  ).١٩٤٩(فرنسي عني مطراناً لطائفة الالتني على منطقة قناة السويس 
wاألول حبث، : مشكلة األماكن املقدسة من الناحية القانونية، يف جملدين: آثاره
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 حرف الكاف٩١٨ 

الرهبان : ، وله يف النشرة الدورية)١٩٥٦القاهرة، (واآلخر جمموعة من الوثائق 
  .)١٩٦٦( ، ووثائق لتاريخ األماكن املقدسة)١٩٥٧(األصغرون يف علية صهيون 

 ).colin G.S ١٨٩٣املولود عام (كولني، جابربيل 
بدمشق،  من أساتذة مدرسة اللغات الشرقية بباريس، وأعضاء امع العلمي العريب

تواريخ ولغات وعادات :  أفريقيا، ونشر الوافر عنهاالوقد نـزل مدة بشم
 .وصالت
وحبوث عن عبد الرازق ) ١٩٠١باريس(ية يف اجلزائر الكتابات العرب: آثاره

وكتاب التذكرة البن ) ١٩٠٥(اجلزائري طبيب عريب من القرن الثاين عشر للهجرة 
بن ا، و)١٩١١باريس (زهر مبقدمة وترمجة، وهي الرسالة اليت أحرز ا الدكتوراه 

 -شو ، وترجم مبعاونه جرول، وإمساعيل حامد، وبإشراف مي)١٩١١(رشد وآثاره 
 كل ااالستقصا للسالوي، يف ثالثة أجزاء، وقد التزم املترمجون األصل وأتبعو: بيللر

، وكان قد ترجم اجلزء ٣٤-٢٧-٢٥-١٩٢٣احملفوظات املغربية (جزء فهارس 
 ).١٩٠٦الرابع من االستقصا للسالوى أوجني فوناي، باريس 

 وحممد ،)٢٢ -١٩٢١نشرة املعهد الفرنسة بالقاهرة (اللهجات العربية : وله
، ٥/ هسبرييس (وأصل اسم حممد ) ١٩٢٥، ٢٦نشرة اجلمعية اللغوية بباريس (

احملفوظات ( صفحة ٢٥٤واملقصد لعبد احلق الباديسي ترمجته وتعليقاً، ويف ). ١٩٢٥
-٢٧-١٩٢٦هسبرييس (ونقود من العهد اإلدريسي ) ١٩٢٦، باريس ٢٦ ،املغربية
-٢٧-١٩٢٦هسبرييس (الصناع والتجار واملصطلحات املغربية وأمساء  ،)٣١-٣٠
وعربية ) ١٩٢٧إسالميكا  (١٩١٢وحول ميثاق أسباين عريب عام ) ٣١-٣٠

 .)١٩٢٨منوعات هنري باسه ( غرناطة يف القرن اخلامس عشر
). ١٩٣٠دائرة املعارف اإلسالمية (حياه املغرب الفكرية : ومبعاونة ليفي بروفنسال

هسيربيس (ولغة موريتانيا العربية ) ١٩٣٠هسبرييس (مترمجو ليون األفريقي :وله
 ).١٩٣٠هسيربيس (، واللهجة العربية األسبانية واملغربية ١٩٣٠

آداب احلسبة البن عبد اهللا السقطي امللقي مبقدمة : ومبعاونه ليفي بروفنسال
 ).١٩٣١باريس (وتعليق، ومعجم 

ية وعرب) ١٩٣١هسيربيس (شعراء عرب من املغرب القرن الرابع عشر : وله w
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 ٩١٩ حرف الكاف

، وثيقة جديدة عن اللهجة يف الغرب العربية يف القرن )١٩٣١إسالميكا (أراغون 
ولتعلم ) ١٩٣٢هسبرييس (، وحول خمطوط بربري )١٩٣١هسبرييس (الثاين عشر 

 وناين ألعداد فارس واألعداد العربية الي، واألصل )١٩٣٠الة اآلسيوية (العربية 
، وجدول الضرب عند )١٩٣٤(على هامش السرية : ، وطه حسني)١٩٣٣(

 ١٤ويهودي مغريب أنشأ اإلسطرالب يف القرن ) ١٩٣٣هسبرييس (املغاربة 
 ).١٩٣٦الة األفريقية (، وكتابات القبور يف املغرب )١٩٣٦هسبرييس (

، وشرح حتفة األحباب )١٩٣٨هسبرييس (نبذه عن املوثق املغريب، : ومبعاونه رينو
 ).١٩٣٤( جمهول يف ماهية النبات واألعشاب، وصاحبة

وكتابات ) ١٩٣٨هبرييس (األصل العريب حلركات شعوب الرببر الكربى : وله
ل يف صحراء املغرب ح، ويهود ر)١٩٤٥هسبرييس (سعدية جديدة يف املغرب 

 ومعجم جيب أسباين عريب أملاين من مطلع القرن ،)١٩٤٥منوعات لويس سنغال (
البيان املغرب البن : فنسالو بر ومبعاونة ليفي،)١٩٤٦األندلس (السادس عشر 

 ).٥١-١٩٤٨ليدن (عذاري 
 ةومشروع معاهد) ١٩٤٩هسبرييس (تسمية عربية غربية لشجرة الزيتون : وله

) ١٩٥٥هسبرييس  (١٦٣١بني مغاربة قصبة الرباط وبني ملك أسبانيا يف عام 
 :ويف هسبرييس) ١٩١٨، ٥٩الة األفريقية  (ىوكتابتان عربيتان من متحف مصطف

 )١٩٣٦، ٢٢( وكتابة رثاء يف مراكش) ١٩٢٤، ٤( كتابة عربية جديدة يف طنجة
 بنيمث لدراسة العالقات الدبلوماسية ) ١٩٣٦، ٢٢(ونقود من عهد األدراسة 

، س ٣منوعات ماسبريو، جـ (مسلمي الغرب ومصر يف القرن اخلامس عشر 
األندلسي  (، واحلساب)١٩٥٣، ٤٠هسبرييس، (والزاوية املرينية ) ١٩٤٠-١٩٣٥
) ١٩٥٧ذكرى اندره ماسة (وألفاظ بربرية يف هلجة مالطة العربية ) ١٩٥٦، ٢١

وحول ) ١٩٦٢، ١الدراسات الشرقية لتكرمي ليفي بروفنسال، جـ  (ةوالغزمانيان
، ١٦أرابيكا، (باخريت جتارة بالبحر املتوسط يف النصف األول من القرن الثاين عشر 

-١٣-١٢(الكالم العريب والرببري يف املغرب  يف النيض أقوال الرحعوب) ١٩٦٩
 أواخر القرن -ومن خصائص احلركة يف الكالم العريب بغرناطة ) ١٩٦٩-١٩٦٧

، ١٨أرابيكا، (والفارسية يف مبادئ الدولة احلفصية ) املرجع نفسه(اخلامس عشر  w
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 حرف الكاف٩٢٠ 

منوعات مارسل (، واستعارات يونانية وتركية من اللهجة العربية يف مالطة )١٩٧١
 ).١٩٧٠ني كوه

 Coomaraswamy، A. K) ١٩٤٧ -١٨٧٧. (ك. كومارازوامى، ا
 ).١٩٤٧لندن (من خرباء الفنون اإلسالمية، وقد صنف كتاب بامسه لتكرميه  

، وله يف نشرة املتحف )١٩٢٤بوسطن (نشر رسالة ابن اجلزري عن امليل : آثاره 
 ب والفرس ، والرسم عند العر)١٩٢٠، ١٨(صحائف القرآن : الفين يف بوسطن

، )١٩٣٠(، والفن اإليراين )١٩٢٩(والكتابة العربية والكتابة التركية  ،)١٩٢٣(
، ١٠(الرمز يف األقواس : ، وىف الفن اإلسالمي)١٩٣١( ومناذج من املعادن اإلسالمية

خواجة خضري وينبوع احلياة : ، وىف غريها)١٩٥١(، وفلسفة الفن اإليراين )١٩٤٣
، والكتابة اإلسالمية وعالقتها بالكتابات اهلندية )١٩٣٨ ،٤٣الدراسات التقليدية، (
، هذا خال دراساته الوافرة عن الفنون اجلميلة يف )٥١ -١٩٥٠١ إيران -اهلند (

 .إيران وتركيا واهلند
 .Kaufmann D )١٨٩٩-١٨٥٢(كومان، دافيد 

  تسخترج يف جامعة برسالو، وعني مدرسا يف املعهد العلمي اليهودي يف بوداب
ووقف مكتبته الثمينة على . ، فعين بأصول الدين اليهودي وعلومه وتارخيه)١٨٧٧(

  .جممع العلوم اري
، وخلف جمموعة آثار نشرت )١٨٩٩بودابست (نشر سلمون بن جبريول : آثاره

 ).١٩٠٨فكرانكفورت (يف ثالثة جملدات بعد وفاته 
  .COBE ET )١٩٦٢-١٨٨١(كومب، إتيني 

علم الالهوت من جامعة باريس، وقد عين بالدراسات نال شهادة الليسانس ب
، مث باآلثار العربية واإلسالمية وتاريخ اإلسكندرية، فعني ١٩١٤اآلشورية حىت عام 

، مث مديراً للمكتبة العامة جبامعة )٤٣-١٩١٦(مديراً ملكتبة بلدية اإلسكندرية 
ماليك، وعن وكلف بإلقاء حماضرات عن تاريخ اإلسالم يف عهد امل. اإلسكندرية

الكتابة العربية يف كلية اآلداب جبامعة اإلسكندرية، وأشرف على معهد اآلثار 
  .السويسري حىت وفاته

wاجلزء الثالث ملصر العثمانية، احلملة الفرنسية : باالشتراك مع بنفيل، ودريو: آثاره
w
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 ٩٢١ حرف الكاف

، وأشرف مع سوفاجه، )١٩٣٣القاهرة ) (١٨٤٩-١٨١٧(وحكم حممد علي 
 جزًء ١٥، يف ٧٤٦ إىل ١ مسرد تارخيي للكتابة العربية من سنة :وفييت على وضع

ومن دراساته يف نشرة اجلمعية ). ١٩٥٦-١٩٣١منشورات املعهد الفرنسي مبصر (
، ٢٨-١٩٢٧(، واإلسكندرية املسلمة )١٩٢٧( دار قنصل البندقية: اجلغرافية املصرية

، )٢٧-١٩٢٦) (١٦١٣-١٦١٢(، ورحلة هنس جاكوب أمان إىل الشرق )٢٩-٢٨
، ويف نشرة مجعية احملفوظات )١٩٢٩، ٧(واالسم العرىب جلزيرة نلسون 

 ). ٣٧-١٩٣٦(سالطني املماليك : باإلسكندرية
 ، وقلعة قايتباي يف رشيد )١٩٣٦(وكتابات عربية يف متحف اإلسكندرية 

، )١٩٣٨(، وسيوف أوربية عليها كتابات عربية باإلسكندرية )٣٩-١٩٣٨(
، وطبوغرافية اإلسكندرية )٣٩-١٩٣٨(زعومة يف خليج أيب قري وكنوز بونابرت امل

، وسبب محلة )١٩٤٣ (ين، وكتابة عربيه على خان عثما)٤٤-١٩٤٣(وتارخيها 
نشرة املعهد (نبذة عن اآلثار اإلسالمية : ويف غريها). ١٩٤٨(بيري دي لوزينيان 
ات منوع(، ونسيج فاطمي يف متحف بناكي )٢٠-١٨-١٩١٦الفرنسي بالقاهرة 

منوعات ديسو (، وحصر من طربيا يف متحف بناكي بأثينا )٤٠-١٩٣٥ماسبريو 
، وأعمال )١٩٦٤كراسات إسكندرية (، وإسكندرية يف العصر الوسيط )١٩٣٩

  .)١٩٦٥دراسات الفن اإلسالمي واملعمار لتكرمي كرزويل (كرزويل 
 .Kuhn، E - كون، إرنست

، والدراسات الشرقية يف )١٩٠٦الدراسات الشرقية لنولدكه (نولدكه : آثاره
 ).١٩١٦نشرة معهد ميونيخ (أوربا 

 .Kuun، Cte. G) ١٩٠٥-١٨٢٧(كون، الكونت جيزا 
 .خترج يف جامعة جوتنجني برسالة عن املراجع العربية والفارسية لتاريخ ار القدمي

 ، واملراجع العربية والفارسية لتاريخ ار القدمي )١٨٧٣(تاريخ القرم : آثاره
  .)١٩٠٠(، ومعلوماتنا عن التبت )٩٥-١٨٩٢(

  .Contenau، G )١٨٧٧املولود عام (كونتينو 
 طبيب وأديب وأثري، خترج يف مدرسة اللوفر، ومدرسة الدراسات العليا،

wوعني مساعد مشرف على اآلثار الشرقية يف متحف اللوفر . ومدرسة اللغات الشرقية
w
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 حرف الكاف٩٢٢ 

 اللوفر، وأستاذاً يف جامعة بروكسل وأستاذاً يف مدرسة) ١٩٣٧( ومشرفاً) ١٩٢٧(
 .ونال أومسة عدة) ٥٧-١٩٤٦(ومديراً عاماً للبعثة األثرية يف إيران ) ١٩٣٢(

والنصوص املسمارية يف متحف ) ٥٧-١٩١٤( جملداً ٢٨اآلثار الشرقية يف : آثاره
 ومؤمتر اآلثار الدويل يف سوريا وفلسطني ) ٢٧-١٩٢٠( جملدات ٤اللوفر يف 

 والرابع ١٩٣١، والثاين والثالث ١٩٢٧الد األول (ار الشرقية واآلث) ١٩٢٦(
والزجر عند اآلشوريني والبابليني ) ١٩٣٧باريس (والطب يف آشور وبابل ) ١٩٤٧

  .)١٩٤٧باريس (والسحر لدى اآلشوريني ) ١٩٤٠باريس (
وجمموعة شرائع حتية من آسيا  )١٩٢٢(مدينة داود : وله يف الة اآلسيوية

) ١٩٢٦(وأوىل التنقيبات األثرية ) ١٩٢٥(، وسومر وآكاديا )١٩٢٥(الصغرى 
  ).١٩٥٤( العربية -وسك النقود البلهوية 

 Caoncepcion Castillo Castillo كونثبثيون كاستيو كاستيو
ولدت يف كاستيو دي لومبني، وحصلت على الليسانس من جامعة غرناطة 

 مث على ،يادي كاستيو دي لومبنيمار: ، مث على املاجستري برسالة عنواا١٩٦٨
كتاب شجرة اليقني أليب احلسن : عن رسالة عنواا) ١٤/١/١٩٧٤(الدكتوراه 
 .األشعري

وهي اآلن مدرسة مساعدة .  مساعدة ومتعاقدة-وعينت مدرسة للغة العربية 
 .داخلية للغة العربية

 احلسن ماريادي كاستيو دي لومبني، وملخص لكتاب شجرة اليقني أليب: آثارها
 .األشعري، وفهارس لعديد من كتب املرحوم األستاذ سيكودي لوثينا

 .Conder، C.R)١٩١٠ – ١٨٤٨(كوندر 
) ١٨٧٠(من علماء اجلغرافيا األثرية، التحق بسالح املهندسني امللكي الربيطاين 

وتعاون مع كتشنر يف ) ١٨٨٢(وطوف يف الشرق األوسط واكتشف مدينة قادش 
 .التصنيف والترمجة

حلساب مؤسسة االستكشافات الفلسطينية، (طبوغرافية غرب فلسطني : آثاره
 واملرشد إىل التوراة ) ١٨٧٨(وأعمال املخيمات يف فلسطني ) ٧٣ - ١٨٧١لندن 

) ٨٤ - ١٨٨٢(محالت مصر وبتشوانا الند : ومدينة قادش القدمية) ١٨٧٩( w
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 ٩٢٣ حرف الكاف

 ٢٧٠ وآثار، يف وفلسطني، تاريخ) ١٨٨٧(ونقوش التاياك اهلريوغليفية واحليثية 
 ).١٨٩٦(وحجر احلكمة السوري ) ١٨٩٣(وتل العمارنة ) ١٨٨٩(صفحة 

) ١٨٨٠لندن (طبوغرافية غرب فلسطني، يف سبعة جملدات : ومبعاونة كتشنر
 ).١٨٩٧(وسرية صالح الدين لبهاء الدين 

 .Conde، J.A) ١٨٢٠ – ١٧٦٥. (ا. خ. كونده
املعهد الديين فيها وجامعة الكاالدي ولد يف براليخة من أعمال كونيكا، وخترج يف 

 .أيناريس بضواحي مدريد، وعني أميناً ملكتبة األسكوريال، مث يف املكتبة امللكية
مدريد (نشر جزءاً من نـزهة املشتاق لإلدريسي متناً وترمجة إسبانية : آثاره
 ، وآخر يف تاريخ السيادة)١٨١٧مدريد (وصنف كتاباً يف النقود العربية  )١٧٩٩

، مث ترجم إىل األملانية ٢١ - ١٨٢٠مدريد (العربية على إسبانيا يف ثالثة جملدات 
 .، وقد قسا عليه دوزي يف نقده)١٨٢٥، وإىل الفرنسية ١٨٢٤
 .Kuhnel، E) ١٩٦٤ – ١٨٨٢(كونيل 

 .أستاذ الفن اإلسالمي يف جامعة برلني
 ].١٩٥٤ترمجته، بقلم إردمان، يف الفنون الشرقية، [

 )١٩٢٥برلني ( صفحة مزدانة بالصور ٢١٦نون الفرعية يف اإلسالم، يف الف: آثاره
اإلسالم (معرض الفن اإلسالمي يف ميونيخ : ومن دراساته عن الفنون اإلسالمية

، والنقش األموي يف )٢٥ - ١٩٢٤ثقافة الشرق وفنه (، وصناعة املعادن )١٩١٠
شيشرون  (،يف دمشق، والفسيفساء األموية )١٩٢٨جملة الفن األملانية (قرطبة 
، والتقاليد القبطية )١٩٣٣تكرمي أوبنامي (، وشرياز والعباسيون والفاطميون )١٩٢٩

، والكتابات اإلسالمية )١٩٣٨نشرة مجعية اآلثار القبطية (يف النسيج اإلسالمي 
، والقسم اإلسالمي يف متحف )١٩٥٠اإلسالم ( ، وفردريخ زاره)١٩٤٢ليبزيج (

، )١٩٥٢ ذكرى هرسفيلد(، ونسيج شرياز )١٩٥١الفن اإلسالمي (برلني 
: شيشرون(، وعن صناعة اخلزف )١٩٥٥يف سبيل فهم الشرق (والكتابات الزخرفية 

، وعن الفن )١٩٤٢: ، واألندلس١٩٣١: ، وفن الشرق األدىن١٩٢٤ و ١٩٢٣
، ومتحف برلني ١٩٥١: ، وعامل اإلسالم١٩٥١، ٢٢مؤمتر املستشرقني، (اإلسالمي 
١٩٥١.( w
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 حرف الكاف٩٢٤ 

 ،Koningsveld) ١٩٤٣املولود عام (وان . ج. س. سويك، بكونينج
P.S.J. Van 

أستاذ مساعد للدراسات اإلسالمية يف جامعة ليدن، وأمني قسم املخطوطات 
 .الشرقية يف مكتبتها

وحفص بن الرب القوطي يف  )١٩٧١( املخطوطات العربية يف هامبورج: آثاره
وهوتنجري ) ١٩٧٢، ٢٩املكتبة الشرقية (املعجم الالتيين العريب مبكتبة جامعة ليدن 

بن يوسف اوأمحد ) ١٩٧٢، ٤عامل اإلسالم ( وكتاب الفهرست ١٦٦٧ - ١٦٢٠
 من ١٩٢٤ - ١٨٥٥، وجمموعة رينة باسه )١٩٧٠، ٣٠حوليات العلم (

مشس الدين ... ، وعمر بن املظفر)١٩٧٣، ٣٠املكتبة الشرقية (املخطوطات العربية 
، واشترك يف إعداد فهرس )١٩٧٣، ٥٠عامل اإلسالم  (أو املخافر، وكتاب اسطي

، ويف املعجم الالتيين العريب ملكتبة جامعة ليدن عن الرب )١٩٧٠ليدن (مكتبة تبزيانا 
 ).١٩٧٦ليدن (باملخطوطات واألدب 

 .Cohen D - كوهني، دافيد
 ] فريوفالي٧٨٢٢٠ شارع لوفوا رقم ٦: عنوانه[

، )١٩٥٩( ولغة جلجلي العربية) ١٩٥٧وية الة اآلسي(قصيدة حبشية : آثاره
، )١٩٦٤، ١٤الساميات (ومالحظات حول اشتقاق األمساء يف بعض اللغات السامية 
، ولغات )١٩٦١، ١١(واملعجم على أساس ساٍم وتصنيف هلجات الشواطئ 

، ٨( واألضداد يف اللغة العربية ،)١٩٦٣، ٦أرابيكا (مشتركة وهلجات عربية 
املؤمتر الدويل (ف املتحركة املختصرة يف اللهجات املغربية ، ونظام احلرو)١٩٦١

جملة (، واللغوية السامية والعربية )١٩٦٥، ٣ جـ١٩٦٠للهجات العامة، بروكسل 
املؤمتر (، ونظرة عامة إىل الفعل احلامي السامي )١٩٦٥، ٣٣الدراسات اإلسالمية 

تية يف اللغة ، وأسلوب النغمات الصو)١٩٦٩-١٩٦٥الدويل للدراسات السامية 
جملة (والدراسات اللغوية العربية ) ١٩٦٦، ٣جملة الدراسات امللطية (املالطية 

 )١٩٧٢، ٤٠(، ومشاكل لغوية للحامية السامية )١٩٧١، ٣٩الدراسات اإلسالمية 
ازدواج (، واألضداد يف العربية )١٩٦٩، ٢٥الكلمة (ويف أنغام األصوات بالعربية 

نشرة (وع اللهجات والعالقات اللغوية يف اإلطار العريب ، وتن)١٩٦٧الثقافة العربية  w
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 ٩٢٥ حرف الكاف

  .)١٩٧٣، ٦٨اجلماعة اللغوية بباريس 
ومجلة امسية  ،)١٩٧٤، ٢٦٢الة اآلسيوية  (١٩٧٣-١٩٠٠ورجيس بالشري 

، وعن اللغات احلامية )١٩٧٥، ١منوعات لغوية (وحتوهلا إىل الفعلية يف اللغة السامية 
، ويف )١٩٧٤ (١٩٦٩ ومؤمتر اللغات احلامية السامية يف كتابة بنيون،(والسامية 

 ).١٩٧٢، ١كتاب تكرمي هودريكور جـ
  .Cohen، M)١٨٨٤املولود عام(كوهني، مارسل 

عامل لغوي، من أساتذة مدرسة اللغات الشرقية، ومدرسة الدراسات العليا يف 
 ).١٩٧٠( باريس، و قد أهديت له منوعات بامسه تكرميا له

، وقواعد األفعال )٣٥-١٩٢٣اجلمعية اللغوية بباريس (عال سامية بضعة أف: آثاره
اللغوية بباريس  اجلمعية(، ورحالت ألفاظ )١٩٢٤باريس (السامية وصيغتها الزمانية 

، )١٩٣٢هسبرييس(، وكتابات عربية حبروف عربية منفصلة يف موريتانيا )١٩٢٩
 والرببر دراسات وعن لغات احلبشة). ١٩٥٦منوعات ماسينيون (ومفردات عربية 

، واللغة )١٩٢٧باريس (احلروف الساكنة واملتحركة يف لغة احلبشة : عديدة منها
املؤمتر اللغوي األول، (، وورن ورم يف اللغة احلبشية )١٩٣٦باريس (األمهرية 
 ).١٩٣٩املؤمتر اللغوي اخلامس ( السامية -واملصدر يف اللغات احلامية  )١٩٢٨

، وأثر )١٩٣٧، ١٩٣٤جملة الدراسات اإلسالمية (امية وتاريخ اللغة احلامية الس
، ومقارنة السامية باملصرية )١٩٣٧جوتيه. منوعات أ(الفرنسية يف اخلطاب باجلزائر 

 -، ونظرة عامة إىل الفعل احلامي)١٩٥٣-١٠املكتبة الشرقية ( الرببرية -والليبية 
الفعل الكوشييت ، وعن نظام )١٩٦٩طبع -١٩٦٥مؤمتر الدراسات السامية (السامي 
 .)١٩٧٤، و طبع األعمال١٩٦٩املؤمتر اللغوي الدويل ( السامي -واحلامي 

 ).١٩٥٢باريس (وأشرف مع ماله على نشر كتاب لغات العامل 
، )١٩٢٥(، وعجائب يسوع )١٩١١(ألعاب حبشية : وله يف الة اآلسيوية

 ،)١٩٢٧(، وتاريخ احلبشية القدمي )١٩٢٥(ومولد أدب مطبوع باألمهرية 
، ووثائق آرامية يف )١٩٢٩(، والسيوطي )٥٦و٥٢و١٩٢٩(ودراسات حبشية 

 ، ووثائق عربية يف تاريخ احلبشة )١٩٣٣( ، وكتابات عربية)١٩٣٠(١٦القرن 
w .إخل)١٩٤٨، ١٩٤٣(، و احلبشة وفلسطني )١٩٣٣( ، ومدينة سودانية)١٩٣٣(
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 حرف الكاف٩٢٦ 

 Kuypers - كويربس
، وغرر احلكم ودرر الكلم )١٧٤٥ليدن (ديوان اإلمام على بشروح التينية : آثاره

 ).١٧٧٤ليدن (
 Kwelem - كويلم

 .امللقب بعبد اهللا اإلجنليزي
)  هـ١٣٣٠نقلت إىل العربية ونشرت يف بغداد، (أحسن األجوبة : آثاره

 ).١٨٩٧نشرها األستاذ حممد ضياء، مصر (والعقيدة اإلسالمية 
  .Kuentz، Ch )١٩٧٨-١٨٩٥(كوينس شارل 
معيت ليون والسوربون، ومدرسيت الدراسات العليا واللغات الشرقية، خترج يف جا

، )٥٣-١٩٤٠(، وعني مديراً له )١٩٢١(وانضم إىل املعهد الفرنسي بالقاهرة 
وانتخب عضوا يف امع العلمي املصري، ويف جلنة الدراسات املصرية الرومانية 

مع اللغوي املصري مث للدكتوراه يف جامعة القاهرة، كما كان على صلة وثيقة با
  .استقر يف القاهرة حىت وفاته، ودفن يف اإلسكندرية حبسب طلبه

حبوث يف السمك املرسوم على بعض القبور : عاون جايار على نشر كتابه: آثاره
واشترك هو  ).١٩٢٣املعهد الفرنسي بالقاهرة (املصرية يف اإلمرباطوريات القدمية 

مسلتا : ، وله)١٩٢٦( األول :ر املدينة، يف جملدينيف تاريخ بعض مقابر دي: وبرويري
 ، والثاين )١٩٢٨(األول : ، وواقعة قادش يف ثالثة أجزاء)١٩٣٥( الثاين ،أمنوفيس

  .)١٩٣٤(، والثالث )١٩٢٩(
: ، ومع الدكتور طه حسني، وجوجه)١٩٣٧(دفو إتل : ومبعاونة غريه من العلماء

 ةومبعاونة زوج) ١٩٤٢ نوار - مايو ٩(جورج فوكار املراثي اليت ألقيت يف مأمته 
، ومبعاونة األب )١٩٤٦(معرض الكتاب الفرنسي مبصر : جان كوينس أرقش

-١٩٤٢فهرست حتليلي للكتب العربية املنشورة يف مصر، اجلزء األول من : قنواتى
١٩٤٩ (١٩٤٤.( 
 -باب إفرجييت بالكرنك، والقديس مسعان، والرسالة الصالحية البن مجيع: وله
 الشيباين، و عمريب وكتاب اجليم أل-ن قد ترمجها مبعاونة ماكس ماير هوف وكا

، ٥٠جملة معهد الدراسات اإلسالمية، (ونانية إىل احلكمة الشرقية اليومن احلكمة  w
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 ٩٢٧ حرف الكاف

  .)٢،١٩٥٧،-١٩٥١-٢٢مؤمتر املستشرقني (وأطلس مصر اللغوي  )١٩٥٧
 .Kiepert H)١٨٩٩ – ١٨١٨(كيابريت، هنريخ 
 باجلغرافيا، عين، و)١٨٥٩( أستاذاً هلا فيها يلسامية من برلني ومسخترج باللغات ا

 .فرحل إىل آسيا الصغرى ومصر وفلسطني
 ).١٩٠٢برلني (نشر خرائط فلسطني وآسيا الصغرى : آثاره

 .Kipp J.M-كيب، جوزف مالت
نقله إىل العربية الدكتور تقي الدين اهلاليل، بغداد (مدنية العرب يف األندلس : آثاره
١٩٥٠.( 

 Kegel S). ١٩٣٠-١٨٦٢(كيجيل، شاندوز 
خترج على جولد زيهر من جامعة بودابست، وقصد فارس إلمتام دراسته 

، وعني أستاذاً حماضراً للغة الفارسية وآداا يف جامعة بودابست )٩٠-١٨٨٩(
، وختصص )١٩٠٥(، وانتخب عضواً مراسالً يف جممع العلوم اري )١٨٩٤(

 .نادرة يف األدب الفارسيائع الوبدراسة الر
 ، ومذكرات نصر الدين شاه )١٨٨٩بودابست (حياة احليوان للدمريي : آثاره

، وجالل )١٨٩٢بودابست (، ودراسة يف األدب الفارسي احلديث )٩٥-١٨٨٩(
وأمري خسرو ) ١٨٩٩نشرة املعهد الشرقي (الدين الرومي، الشعر الفارسي الشعيب 

ر هيزتكرمي جولد (طان سليم والشعر الفارسي ، والسل)١٩١١بودابست (وأشعاره 
١٩١٠ .( 

 Kirstenius، Pierre) ١٦٤٠-١٥٧٧(كريستنيوس، بيري 
 بالعربية والسريانية والعربية لترمجة مصنفات ابن سينا، عينطبيب من برسالو، 

حىت إذا تضلع من فقه تلك اللغات قصر نشاطه عليها، والسيما العربية، ومكن 
ا، بنشر معارفه عنها، فكلف طابعاً حفر حروفها وطبع يف برسالو لدراساا يف أورب

 .بضعة مصنفات بالالتينية مع نصوص عربية
قواعد اللغة العربية، يف ثالثة أجزاء ويضم الثالث نص األجرومية املطبوعة : آثاره

  يف روما بترمجة وتعليق، والقانون يف الطب البن سينا، وأناشيد وقصائد عربية
wوإجنيل مىت، بالنص ) ١٦٠٨(لني نقالً عن خمطوط عريب يجنسري اإل، و)١٦٠٨(
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 حرف الكاف٩٢٨ 

 .)١٦١١(العريب 
 .Kirk، G.E) ١٩١١املولود عام . (كريك، ج

وأرسل يف بعثة لفك .  والقدساتعلم يف كمربيدج، ومدرسة العلوم األثرية يف أثين
  والتحق بالقيادة العليا لقوات الشرق األدىن) ٣٨ -١٩٣٥(اخلطوط إىل فلسطني 

) ٤٧ -١٩٤٥(وعني مدرساً يف مركز الشرق للدراسات العربية ) ٤٥ -١٩٤٠(
وأستاذاً للعالقات الدولية يف ) ٥٢-١٩٤٧(وىف املعهد امللكي للشئون الدولية 

 ).١٩٥٣(اجلامعة األمريكية يف بريوت 
) ١٩٣٨جملة اجلمعية الشرقية بفلسطني (يف فلسطني ... تسعة رجال: آثاره

والشرق األوسط ) ١٩٥٧ الطبعة الرابعة - ١٩٥٢(رق األوسط وموجز تاريخ الش
 والسياسة العربية ١٩٥٠ إىل ١٩٤٥والشرق األوسط من ) ١٩٥٢(يف احلرب 

) ١٩٦٣القاهرة (مبايب وحممد احلويل  ترمجة األستاذين عبد الواحد اإل-املعاصرة 
 الشئون(والشرق األوسط ) ١٩٥٩تقرير عن الشرق األوسط (والشرق األوسط 

، ١٢نشرة مكتبة جامعة هارفرد (واللورد كرومر ومصر ) ١٩٦٠، ١٤اخلارجية 
 ).١٩٦٣، ١٤(والوفد املصري ) ١٩٥٨
 .Kirk، R-كريك، ر
ونبات سام يف السـودان ) ١٩٤١(السودان : يف معلومـات عن السودان: آثاره

نشرة اجلمعية (والتجفيف يف مصر ) ١٩٤٥مان، (ومالبس سيوه ). ١٩٤٦(
 .)٥٠ - ١٩٤٩ املصرية، اجلغرافية

 .Kern، Fr)١٩٢ – ١٨٧٤(كرين، فردريخ 
مث قدم القاهرة وصنف فيها رسالته . تعلم اللغات الشرقية يف لوزان ويينا وليبزيج

عن التأليف العريب احلديث حملمد عثمان جالل مترجم النساء العاملات ملوليري، وتقدم 
 أستاذاً للغة العربية ي، ومس)١٨٩٨(برسالته إىل يينا بإشراف فوللريس وخترج عليه 

وكان يتكلم اللهجة املصرية العامية بطالقة، وعلى علم . واآلداب اإلسالمية يف برلني
 جملة عامل منشئيواسع بالتفكري اإلسالمي واآلثار الشرقية يف بابل واهلند، وهو من 

 . نشاطهإال أن إصابته بالعصاب يف آخر أيامه حالت بينه وبني املضي يف. اإلسالم
w ].١٩٢٥يف اإلسالم، : ترمجته، بقلم ميتفوخ[
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 ٩٢٩ حرف الكاف

تاريخ البوذية يف اهلند، ومقتطفات من حجج اختالف الفقهاء البن جرير : آثاره
، ونشر العقيدة املختصرة للشافعي )١٩٠٢القاهرة (الطربي مبقدمة عربية مفصلة 

سابوري ، وكتاب االختالف للني)١٤١، ١٣نشرة معهد اللغات الشرقية بربلني (
: ، ويف نشرة معهد اللغات الشرقي بربلني)٥١١، ٦٩، ٥٥الة الشرقية األملانية، (

، )١٩١٠( ، ومذهب اإلمام الشافعي)١٩٠٦(أدب مصر يف الفكاهة واهلجاء 
أبو حنيفة : ، ويف غريها)١٤٢، ١٣(وشرح النور الالمع لنجم الدين منكربي 

، وأحاديث )١٩١٢لة اآلشورية ا(واألحاديث املوضوعة  ،)١٩١٠ جولد زيهر(
 ).١٩١٥تكرمي زاخاو ( جماميع الصحاح ضبع

 .Kiernan R.H -هـ. كرينان، ر
 .)١٩٢٧لندن (كشف احلجاب عن البالد العربية : آثاره

 .Kiernan V.G -.ج.كرينان، ف
 ).٥٥، ١٩٥٣صحيفة كمربيدج (كشغر وسياسة آسيا الوسطى : آثاره

 .Kernkamp، W.J.A)١٩٥٦ – ١٩٠٠. (ج.كرينكامب، و
 .أستاذ العربية والدراسات اإلسالمية يف جامعة أوترخت

، وترمجة وشرح لرسالة الشيخ )١٩٣٥أمستردام (رسالة يف اإلسالم واملرأة : آثاره
 .)١٩٤٥العامل اإلسالمي (حممد عبده، واحلكم اإلسالمي يف اهلند الشرقية 

 .Quesada Marco S. كيسادا ماركو، س
، وحصل على اإلجازة ٢٠/٩/١٩٤٠ خايني بتاريخ -يفا دالرثوبثيو ولد يف بيانو

، وعني عضواً يف البعثة األثرية اإلسبانية يف مصر، ومديراً )١٩٦٥(من جامعة مدريد 
ومدرساً لألدب اإلسباين يف جامعة بغداد، . للمركز الثقايف اإلسباين يف بغداد

يس ويشغل حالياً منصب مدير املركز ومدرساً ملادة التاريخ باجلامعة العمالية يف كاثري
 .الثقايف اإلسباين يف طنجة

، والصومعة القوطية يف )١٩٦٧مدريد (األسطورة املضادة لإلسبانية : آثاره
 - طنجة -إسبانيا : ، وعديد من املقاالت يف اجلرائد اليومية مثل)مدريد(فوينسانتا 

 .ية العربيةوصحيفة طنجة وهى حول موضوعات تتعلق باحلضارة اإلسبان
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 حرف الكاف٩٣٠ 

 KisslingHans - Joachim بواكيم -كيسلنج، هانس 
ل فيها وهو اليوم م، وخترج يف جامعتها، وع٨/٩/١٩١٢ولد يف ميونيخ، بتاريخ 

أستاذ الدراسات التركية واإلسالمية والثقافة الشرقية، وقد أهديت له منوعات بامسه 
 ).١٩٧٤ميونيخ (تكرمياً له عند بلوغه الستني من عمره 

أربت على مائة وسبعة وأربعني عنواناً بني مؤلف وحمقق ومترجم ودراسة : آثاره
يعنينا ). ١٩٧٧ - ١٩٣٦( لغة وأدباً، ديناً وتارخياً وجغرافية -معظمها عن تركيا 
صحيفة ميونيخ (، وحول اإلسالم )١٩٤٩(تركيا ومصر لشبياس : من دراساته فيها

، والدراويش يف )١٩٥٤إلسالمية الدراسات ا(، وحول نظام الدراويش )١٩٥٤
، ومؤمتر ١٩٦٤، وفولكاخ ١٩٦٠، وجملة األديان ١٩٥٩، ٥٣العلوم (اإلسالم 

، وسلطان الزنادقة يف )١٩٦٠(، والتصوف اإلسالمي )١٩٦٩النقاد الرابع يف أثينا 
، )١٩٦٥، ٥٩(، واإلسالم والصليبيون )١٩٦١، ٥٥العلوم (عصر النهضة العثمانية 

، )١٩٧٣فرينازا ( البندقية واملشرق يف القرن اخلامس عشر -ق واإلسالم والشر
، )١٩٧٥، ٦تركيا (والشاه إمساعيل األول وطريق اهلند اجلديدة والعثمانيون 

 .)١٩٧٧روما ( نص عريب -واإلدريسي 
 KisilevV.I. -ي. كيسيليف، ف

 ، وتاريخ الصحافة العربية )١٩٥٨موسكو (كتاب السودان املستقل : آثاره
)١٩٦٣.( 

 KechichianP.I) ١٩١٧املولود عام (األب كيشيشيان 
 ).١٩٣٦(ولد يف ماراش من أعمال األناضول، وانضم إىل الرهبانية 

غريغوار الناركي، وكتاب الصلوات، مدخل وترمجة من األرمنية مع تعليق : آثاره
يسوع ابن اآلب : ، ونرسيس خنور هايل)١٩٦١، باريس ٧٨املنابع املسيحية، (

، باريس ٢٠٣ة، ياملنابع املسيح(يد، مدخل وترمجة من األرمنية مع تعليق الوح
١٩٧٣.( 
 Kieffer) ١٨٣٢ -١٧٦٧(كيفر 
ستراسبورج، وبدأ بدراسة الالهوت، فاضطر إىل تعلم اللغات الشرقية، ايف  ولد

wفعهد إليه بعد سنيت اختبار بوظيفة مترجم وأمري ) ١٧٩٤(مث عني يف وزارة اخلارجية 
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 ٩٣١ حرف الكاف

، فذهب وظل يف منصبه إىل أن نشب خالف بني الوزارة والباب العايل. هاسر لوزير
وقد ألقى حماضرات متسلسلة عن ) الستة أبراج(وانقطع إىل دروسه يف قصر . ضحيته

 نشر بعض روايات ١٨٣٢ويف سنة ). ١٨٢٠ -١٨١٧(الشرق يف معهد فرنسا 
مؤسسي اجلمعية وكان قد صادفه يف مصر فصادقه، وهو من . عربية للشيخ املهدي

 .اآلسيوية
 Kilberg) ١٩٠٢املولودة عام (كيلربج 

 .خترجت يف الكلية الشرقية مبوسكو
 تاريخ الثورة العربية ة، وترمج)١٩٣٧(ثورة عرايب باشا يف مصر آثارها : آثاره

، وهلا كتاب )١٩٤٠(الكربى ألمني سعيد، يف ثالثة جملدات، مبقدمة لبارانوف 
 ).١٩٥٠ليننجراد  (١٩٢٤ - ١٩١٨يل االستقالل نضال مصر يف سب: بعنوان

 ).١٩٦١(واجلزء الرابع من تاريخ اجلربيت 
 .Kennet Aus-كينت، أوسنت

 .)١٩٢٥كمربيدج (العدالة البدوية، قوانني بدو مصر وعادام : آثاره
  ENNET RAGGكنت كراج 

ز عمل كراج أستاذاً للدراسات االستشراقية حول اإلسالم يف عدد من املراك
 .واألقسام يف جامعات أوروبا وأمريكا، منها اجلامعة األمريكية يف بريوت

اليت يقوم ا الس املسيحي ) الدراسية اإلسالمية(واشترك كراج أيضاً يف برنامج 
 .للشرق األدىن يف القدس

 .وعمل رئيساً لتحرير جملة العامل اإلسالمي بعد زومير
 .صخرة، عيسى واملسلموننداء املئذنة، القبة وال: ومن آثاره

 .Kennet N - كينت، نولني
 ترجم إىل اإلجنليزية كتاب مع املسيح يف األناجيل األربعة لفتحي عثمان : آثاره

)١٩٦٢.( 
 Kennedy Sir )١٩٢٨ – ١٨٤٧(السري ألكسندر  كيندى،

Alexander B.W. 
w ة بلندن تعلم يف مدرسة لندن ومدرسة املناجم، وعلم اهلندسة يف الكلية اجلامعي
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 حرف الكاف٩٣٢ 

تاريخ : ، وكتب عنها)١٩٢٢(، وتوىل عملية الكشف عن البتراء )٨٩ - ١٨٧٤(
 ).١٩٢٥لندن (البتراء وآثارها 
 .Kennedy E.S - كيندي، إي، س

الصحيفة (، وآالت العلم اإلسالمية )١٩٥٠، ١٩٤٧إيزيس (الكاشي : آثاره
، ومجعية ١٩٥٦، ٥٠إيزيس (، علم الفلك اإلسالمي )١٩٥١الشرقية األمريكية 

، وجملة دراسات الشرق األوسط ١٩٥٦، ٤٦الفلسفة وعلم االجتماع األمريكية 
جملة دراسات الشرق األوسط (، والبريوين )١٩٦٠، ٧، وسنتوروس ١٩٥٨، ٧٨
، ودراسة عن )١٩٥٩إيزيس (، ومذهب ابن الشاطر )١٩٧١، ٣٠ و ١٩٥٨، ١٧

 ٦٦ - ٦٥ - ١٩٦٤يات الرياض(، واخلوارزمي )١٩٦٠، ٢٩أوريا نتاليا (الكاشي 
صحيفة اجلمعية األمريكية (، واحلروف العربية يف الرسوم الرياضية )١٩٦٩ -

 وأوريانس ١٩٦٥، ٥٥إيزيس (، ومصادر التقومي اإلسالمي )١٩٦٢الشرقية 
، )١٩٦٨، ٢٧جملة دراسات الشرق األوسط (ويعقوب بن طارق ) ٦٦ - ١٩٦٥

، ٢٣األحباث ( العلم البحت وتراث العرب يف) ١٩٦٩، ٦٠إيزيس (وابن يونس 
، ٢٤(جغرافية اإلسالم يف العصر الوسيط : ، ومبعاونة غريه)١٩٧١، ٢٤ و ١٩٧٠
١٩٧١.( 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 حرف الالم٩٣٤ 

 .Lavado Paradinas، P.J -.خ.البادو باراديناس، ب
من ) ١٩٧٥(، وحصل على الليسانس ١٩/٣/١٩٤٩ولد يف مدريد بتاريخ 

التجارة وعناصر : جامعة كومبلوتنس مبدريد، مث على املاجستري عن رسالة بعنوان
: سالة عنوااأخرى من طراز عرب إسبانيا مبحافظة بلنسية، مث على الدكتوراه عن ر

وحفرهم الفين على اخلشب واجلص ) تيريادي كامبوس(املوريتانيون يف أرض احلقول 
معاوناً يف ) مبنحة(ودارساً ) ١٩٧٧ - ٧٥(والطوب األمحر واآلجر، وعمل باحثاً 

قسم فن العصر الوسيط يف جامعة كومبلوتنس مبدريد حيث يواصل نشاطه حىت 
 .اآلن

رى من طراز عرب إسبانيا مبحافظة بلنسية، ومنشورات النجارة وعناصر أخ: آثاره
، وخوان كربيل معلم فيامويرادي )١٩٧٧بلنسية (نيو تييث دي مينتس "مبؤسسة 

والربميي مثال يشتغل باجلص على طراز ) ٧٦(الكويثا إي ثيسيزوس يف التجارة 
ث وقطعة من األثا) ١٩٧٧(عرب إسبانيا يف أديرة كالريس باستوديو وكاالبانوس 

باالشتراك مع التارودى كاسترو ) بلنسية(من طراز عرب إسبانيا ببلدة سالدانيا 
 .)١٩٧٦نشرة اجلمعية اإلسبانية للمستشرقني (

 Lapanne- Joinville) ١٩٠٥املولود عام ( جوانفيل -البان 
الة اجلزائرية (، والعفاف )١٩٤٠هسبرييس (أنوال النسيج يف فاس : آثاره
: وله ،)٩١،١٩٤٧الة األفريقية، (موالي إدريس : أكوافيفا، ومبعاونة )١٩٤٩

، وملعرفة األلفاظ العربية العامية يف املغرب )١٩٥٣هسبرييس (حول اختراع البارود 
، )١٩٥٥الة اجلزائرية (ونظرية املخاطرة يف الشرع اإلسالمي ) ١٩٥٥هسبرييس (

، ويف جملة القانون )١٩٥٦، ٧٢املرجع السابق (ونظام املياه على املذهب املالكي 
، وتنظيم امللكية بني األزواج )١٩٥٠(، واإلرث )١٩٤٩(إجراءات التملك : املغربية

، )١٩٥١(، والنفقة )١٩٥١(، ونظرية إبطال الزواج )١٩٥٠(على املذهب املالكي 
 ، ودليل الطالق )١٩٥٢(، وإبطال الزواج لشذوذ املعاملة )١٩٥٢(وصلة األم 

وخالف ، )١٩٥٣ (، وجنسية اللقيط يف املغرب)٥٥-١٩٥٣ (، والقاصر)١٩٥٣(
، وإدراك القاصر يف الشرع )١٩٥٧، ٩(، واحلدود يف الشرع )١٩٥٦، ٨(األبوة 

w، ومسئولية )١٩٥٧، ٩(، واالستلحاق باألبوة الشرعية )١٩٥٧، ٩(اإلسالمي 
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 ٩٣٥ حرف الالم

 ).١٩٥٨، ١٠(العاجز على املذهب املالكي 
  Lapidus Ira البيدوس، إيرا

 .ة يف قسم التاريخ جبامعة كاليفورنياأستاذ
، )١٩٦٧دار نشر جامعة هارفارد (مدن اإلسالم بعد العصور الوسطى : آثارها

، واملدن اإلسالمية )١٩٦٩دار نشر جامعة كاليفورنيا (ومدن الشرق األوسط 
، واقتصاد الغالل )الوسيط  مدن الشرق األوسط يف العصريف(واتمعات اإلسالمية 

 صحيفة التاريخ االجتماعي واالقتصادي للشرق (ى عهد املماليك عل يف مصر
، )١٩٦٩دائرة املعارف األمريكية، الد األول، (، واحلضارة العربية )١٩٦٩(

 مدينة اإلسالم حلوراين -واتمع اإلسالمي احلضري يف سوريا على عهد املماليك 
ات الشرقية الدراس(، وحمادثة مصر لإلسالم )١٩٧٠أوكسفورد (وشترين 

 -ظهور اإلنسان يف اتمع :  احلضارة-، واإلسالم )١٩٧٢اإلسرائيلية، الد الثاين 
 دراسات مقارنة -، وتطور اتمع اإلسالمي احلضري )١٩٧٣دلسمار بكاليفورنيا، 

، وسياسة األيوبيني الدينية وتطور )١٩٧٣(يف اتمع والتاريخ الد اخلامس عشر 
، واملدن اإلسالمية )١٩٧٣احللقة الدولية لتاريخ القاهرة (قاهرة مدارس الشرع بال

دار نشر جامعة (إىل فريوبوليس، لرباون  من املدينة( البناء والتغري -التقليدية 
إنسانية ( مالحظات وتعليقات: التاريخ واإلسالم ومقتطفات أدبية) ١٩٧٢برنستون

الدين يف تطور اتمع اإلسالمي ،وانفصال الدولة عن )١٩٧٤اإلسالم الد الثاين، 
 .)١٩٧٥الصحيفة الدولية لدراسات الشرق األوسط الد الرابع (القدمي 

 مقارنة اتمعات اإلسالمية والصينية يف كتاب فردريك :وهرياكيز والشبكات
الصراع واحلكم يف الصني االستعمارية األخري : ويستكان، وكارولني جرانت

ليد اإلسالمية، تأليف االنضج الديين يف التق: يف اإلسالم، والنضج )١٩٧٥مريكلي (
، واالستعمار العريب والتنمية االقتصادية للعراق وإيران يف عصر )١٩٦٧(دايولدس 

التاريخ االقتصادي للشرق :  يف كتاب أودوفيتش-اخللفاء األمويني والعباسيني 
 ).خمطوط(احلياة وتعلم التاريخ : األدىن، وابن خلدون

  :لكتب اليت تناولتها بالنقد للمؤلفنيوىف ا
صحيفة ( إمرباطوريتهم يف أفغانستان وإيران الشرقية -الغزنويون :  أبو سرث-س  w
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 حرف الالم٩٣٦ 

  .)١٩٦٦اجلمعية األمريكية الشرقية 
 . العرب والسودان: حسن. ف. ى
 مفاهيم أساسية مث التقنني االجتماعي -الفكر اإلسالمي السياسي : وات. م. و

 .)١٩٧٠، ٢٣جتماعية اليهودية الدراسات اال(
الصحيفة (اإلسالم واخلالفة العربية يف العصور الوسطى القدمية :  بالييف-ا 

 ).١٩٧١ الد الثاين -الدولية لدراسات الشرق األوسط 
تاريخ اإلسالم لكمربيدج :  لويس-س المتبون، وب .  ك-هولت، وأ . م. ب

 ).١٩٧٢ ٢الد (
 .(١٩٧٢، ٣الد (عباسية الثورة ال:  شعبان-أ . م
 -صحيفة دراسات الشرق األدىن (اإلسالم وجتارة الشرق : ريتشاردز. س. د

 ).١٩٧٣ني ثالد الثاين والثال
 ).١٩٧٣(مراجعة العلوم السياسية األمريكية : روزنتال. ج. آي-ا 

 .)١٩٧٤صحيفة اجلمعية الشرقية األمريكية (صالح الدين : أندرو ارنكرنز
الصحيفة الدولية لدراسات .  م٧٥٠ - ٦٠٠التاريخ اإلسالمي : بانشع. أ. م

 ).١٩٧٤(الد اخلامس . الشرق األوسط
 ).١٩٧٤سبيكولوم (أشراف نيسابور : يوليت. ريتشاردو
 .)١٩٧٥ صحيفة التاريخ األمريكي(تكوين الفن اإلسالمي : أوجل جرابار

 .Lator،Et) ١٩٠٤املولود عام (التور 
 .معهد اآلداب الشرقية ببريوتكان من أساتذة 

، )١٩٤٧، ٥١املشرق، (تاريخ إسبانيا يف عهدها اإلسالمي بالفرنسية : آثاره
، والغزايل )١٩٤١ - ١٨٩احلضارة الكاثوليكية، (وتطور العامل اإلسالمي باإليطالية 
، وابن سبعني )١٩٤١، ١٠٢السابق،  املصدر(والصداقة الروحية يف اإلسالم 

احلضارة (، ودراسة عن القرآن )١٩٤٤جملة األندلس، (للعارف منه وكتابة ما البد 
النصرانية : ، وألف مبعاونة مورينو، وجابرييلي، وروسي)١٩٤٥الكاثوليكية، 

اإلسالم والنصرانية يف آخر مصنفات آسني باالثيوس : ، وله)١٩٤٧روما (واإلسالم 
wتطور املرأة يف : اثوليكية، ويف جملة احلضارة الك)١٩٣٥، ١٠٧جملة العقل واإلميان، (
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 ٩٣٧ حرف الالم

، واملدرسة احلديثة )١٩٤٥(، وعرض للشريعة اإلسالمية )١٩٤١(العامل اإلسالمي 
 ، وخمتارات من املنشور وغري املنشور لكارلو نللينو )١٩٤٢(سبان للمستشرقني األ

، واألب يوسيفينو )١٩٤٣(  جوزيي جابرييلي-، والعلم واحلب اإلهلي )١٩٤٣(
، ويوحنا الشقويب وترمجة القرآن ألول )١٩٤٥، ١ات اإلرسالية، الدراس(واإلسالم 

روما (، وخمتارات عربية )١٩٤٢روما (، ومواد قواعد العربية )١٩٤٥(مرة بلغتني 
 والطبعة ١٩٥٥، ويف جزأين ١٩٥٠املطبعة الكاثوليكية ( عريب ي، وبتحك)١٩٤١
 .)١٩٥١األندلس (، ونص صويف نشر حديثاً )١٩٦٦الثانية 
 Lagumina، Bartalomo) ١٩٣١-١٨٥٠. (ينا، بالجوم

أحد أساتذة جامعة بالرمو، اشتهر بنشاطه وسعة اطالعه، وقد شجعه أماري على 
  .دراسة التراث الشرقي يف صقلية

 بتعليقات - ويف أجرجينتو نسخة فريدة منه -ل للسجستاين حكتاب النِّ: آثاره
) ١٨٨٠(ية سان ماركو يف بالرمو وكتابات عربية على كنس) ١٨٧٣بالرمو (إيطالية 

ونشر ) ١٨٨٩فلورنسا (ووضع فهرس القوانني الشرقية يف مكتبة بالرمو الوطنية 
الصكوك العربية املعينة على استجالء تاريخ فتح العرب لصقلية : شياليمبعاونة كوز

كتابات ونقود عربية : وله) ١٨٩٠ بالرمو -وهو ملحق باملكتبة العربية الصقلية (
 لكاتب صقلي ٩٦٥ إىل ٨٢٧ودراسة عن تكملة التاريخ من ) ١٨٩١مو بالر(

بالرمو (مث أعاد نشره كاروزيو ) ١٧٢٣بالرمو (جمهول كان قد نشره كاروسي 
  .)١٨٩٣روما (ويف وثائق لتاريخ صقلية ) ١٧٩٠

 .Lachmann R -.المخان، ر
ليبزيج ( للكندي رسالة يف خري تأليف األحلان: يننشر، مبعاونة الدكتور احلف: آثاره
 ).١٩٣٠(املوسيقى يف تونس : وله) ، مث ترمجاها إىل األملانية١٩٣١

 Larrea Palaccin A. de - دى. الريا باألكسنب ا
 ،)١٩٦٠ ،٥٢حوليات معهد الدراسات العربية (املوسيقى اإلسبانية وأفريقيا : آثاره

 ).١٩٦٢، ٥٣الشجرة (واملوسيقى العربية اإلسبانية 
 .Lasinio Fausto) ١٩١٤-١٨٣١(وستو الزينيو، ف

wأستاذ اللغات الشرقية يف سيينا، وبيزا مث خلف سكيابا ريللي على كرسي العربية 
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 حرف الالم٩٣٨ 

  .جبامعة فلورنسا، حيث اشتهر بسعة علمه ودقة حتقيقه
 ]. ١٥-١٩١٤، ٦ترمجته يف جملة الدراسات الشرقية، [

 والشعر واملنطق نشر شروح ابن رشد على كتب أرسطو يف علم البيان: آثاره
، )٧٨-١٨٧٢فلورنسا ( مستعيناً على شرح الكتابني األخريين مبصادر عربية ،والطب

، وكتاب اخلطابة )١٨٧٢ليدن (وترمجة شرح ابن رشد لسياسة أرسطو إىل الالتينية 
  .مث القول املستظرف يف شعر موالنا امللك األشرف) ٧٨-١٨٧٥فلورنسا (

  Lavallee - الفاله
 :ل يف مصنفاته احلضارة العربيةمؤرخ تناو

وصف مدينة اإلسالم يف أسبانيا ومزايا العرب يف الصناعة والزراعة والغراس : آثاره
، وقد نقل عنه األمري شكيب أرسالن خالصة ١٨٤٤(والبناء والزخرف الشرقي 

، ومباحث ممتعة عن قصر إشبيلية ومحراء غرناطة وجامع قرطبة )تاريخ األندلس
 .لسينيوأسلحة األند
  .Lavoix، H )١٨٩٢-١٨٢٠. (الفو، هـ

 .أمني متحف األنواط يف املكتبة الوطنية بباريس
فهرس النقود اإلسالمية يف متحف األنواط مبكتبة باريس الوطنية، يف ثالثة : آثاره
مصر : األندلس ومشايل أفريقيا، والثالث: اخللفاء الشرقيون، والثاين: األول: أجزاء

 ).٩١-١٨٨٧باريس (وسوريا 
 Lafuente Y )١٨٦٨ - ١٨٢٥(الفوانىت إى القنطرا، إميليو 

Alcantara، E. 
 . ولد مثله يف إرتشيدونا، وتويف يف مالقة،أخو ميجل
، وأخبار جمموعة يف فتح )١٨٥٩مدريد (الكتابات العربية يف غرناطة : آثاره

ة مع تعليقات األندلس، وذكر أمرائها واحلروب اليت بينهم مْتناً وترمجة إسباني
 وقعت يف مملكة ليتا، وبعض األحداث )١٨٦٧جمموعة التقاليد، مدريد (وفهارس 
واملخطوطات اليت اقتنتها احلكومة اإلسبانية يف تطوان ) ١٨٦٨مدريد (غرناطة 

 ).١٨٦٩مدريد (
Lafuente Y w )١٨٥٠-١٨١٧(ميجيل  الفوانىت إي القنطرا،
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 ٩٣٩ حرف الالم

Alcantara، M. 
ل مالقة، وتعلم يف املعهد الديين يف ليون وسانتياجو، ولد يف أرتشيدونا من أعما

 .، وتويف يف هافانا عاصمة كوبا)١٨٤٧(وانتخب عضواً يف جممع التاريخ 
 ).١٨٥٢، باريس ١٨٤٨غرناطة (تاريخ غرناطة يف أربعة أجزاء : آثاره

 .Lavenant P.R )١٩٢٦املولود عام (األب الفينان، 
 ).١٩٤٤(انضم إىل الرهبانية 

 طبعة نقدية للنص السرياين وترمجة -الرسالة إىل بطريسيوس فيلوكسني : هآثار
، وإفرام )١٩٦٣، باريس ٣٠فرنسية وسرية وأعمال آباء الكنيسة الشرقيني، 

مع ترمجة ومدخل وتعليقه لألب جرافني اليسوعي (النصييب، وأناشيد عن الفردوس 
 ).١٩٦٨، باريس ١٣٧املنابع املسيحية، (

 .Lacarra J.M - .م. الكارا، خ
 .أستاذ يف جامعة سرقسطة

، وملك مرسية )١٩٧٤، ١٢األندلس (غزو ألفونسو األول سرقسطة : آثاره
 .، واإلسكان يف أراغون)١٩٥٢، ٣الدراسات املهداة إىل ميننديث بيدال حـ (

 .Lamare P -.المار، ب
 .مهندس و عامل بطبقات األرض

 ، )١٩٢٤( احلديثة يف اجلزيرة العربية االكتشافات: يف سلسلة اجلغرافية: آثاره
، و األعمال )١٩٣٠ ، و النتائج اجلغرافية لبعثة إىل اليمن)١٩٢٤(والعربية السعيدة

، و جغرافية )١٩٣٣حوليات اجلغرافية (اجلغرافية واجليولوجية يف اجلزيرة العربية 
لتنقيب ا: ، و مبعاونة جورج مارسه)١٩٣٧باريس (اجلزيرة العربية وطبقات أرضها 

 ).١٩٢٤الة األفريقية (عن اآلثار اإلسالمية 
، وكتابات عربية يف )١٩٣٠(حول بعثة كشف يف اليمن : وله يف الة اآلسيوية

، )١٩٣٨(، و جامع قرطبة )١٩٣٦(، والبهو جهاز بناء إسالمي )١٩٣٣(أسبانيا 
 .)١٩٥٠(والرواق 

 .Lamb، H - المب، هارولد
wنقله إىل العربية (وجنكيز خان ) ١٩٣١لندن ( صفحة ٤١٣الصليبيون، يف : آثاره
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 حرف الالم٩٤٠ 

 ).١٩٤٦اللواء اء الدين نوري، بغداد 
 .Lambert، E) ١٩٦١-١٨٨٨(المبري 

 .من أساتذة السوربون، وأعضاء جممع الكتابات واآلداب
صحيفة الفنون (العمارة اإلسالمية يف القرن العاشر يف قرطبة وطليطلة : آثاره
) ١٩٢٨هسبرييس (اب اإلسالمية وأثرها يف الفن املسيحي والقب) ١٩٢٥اجلميلة 

مؤمتر تاريخ الفن الدويل (والفن اإلسالمي بأسبانيا والفن املسيحي يف العصر الوسيط 
) ١٩٣٣هسبرييس (والفن األسباين املغريب والفن الروماين ) ١٩٣٣الثالث عشر، 

: دراسات الشرقية، ويف حوليات معهد ال)١٩٣٣جملة احملفوظات (ومحراء غرناطة 
وتاريخ املسجد اجلامع يف ) ٣٥-١٩٢٤(حول تاريخ بناء املسجد اجلامع يف قرطبة 
واحلكم الثاين واملسجد اجلامع يف ) ١٩٣٦( قرطبة، نقالً عن نصوص غري منشورة

، مث قباب املسجد الكبرية يف تونس وأسبانيا يف القرنني التاسع )١٩٣٧(قرطبة 
تعريف مبصطلحات الثقافة األسبانية :  غريهاويف) ١٩٣٦هسبرييس (والعاشر 
واجلوامع على الطراز األندلسي يف أسبانيا ومشايل ) ١٩٤٨الة األسبانية (اإلسالمية 

) ١٩٥٠إسالميكا ( أوربوس وأصول اجلامع -، ومعبد دوا)١٩٤٩األندلس (أفريقيا 
 قرطبة واملساجد اجلامع يف) ١٩٥٠منوعات وليم مارسه، (ونصب أسباين مغريب 

وتاريخ رسم لعبد ) ١٩٥١، ٢املؤمتر الدويل للدراسات البيزنطية (والفن البيزنطي 
  .)١٩٥٢هسبرييس، (الرمحن سلطان الغرب 

  .Lammens P. H )١٩٣٧-١٨٦٢(األب المنس 
وكان من أوائل ) ١٨٧٨(بلجيكي املولد، فرنسي اجلنسية انضم إىل الرهبانية 

ل اللغة العربية، مث أصبح أستاذ وت حيث حصَّخرجيي جامعة القديس يوسف يف بري
البيان فيها، وكان كتاب فرائد اللغة يف الفروق أول إنتاج شهد له فيه العلماء بسعة 

، فدرس )٩٧-١٨٩١(االطالع ودقة املالحظة وقوة االجتهاد، مث تنقل شرقاً وغرباً 
 وروما، ،ن، وفييناالالهوت يف إجنلترا، وتوىل إدارة البشري يف بريوت، وعلم يف لوفا

حىت استقر يف جامعة القديس يوسف ببريوت وعهد إليه بالدراسات الشرقية فعكف 
عليها، حىت إنه قرأ األغاين سبع عشرة مرة والقلم بيده، وصنف فيها مصنفات وافرة 
wعدة بعض العلماء ا حجة زمانه، وأنكر بعضها عليه آخرون، ورموه بالتزمت 
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 ٩٤١ حرف الالم

 .ريوتوالتحيز، وقد تويف يف ب
  .]٣٥٥-٣٤٠، ص ٢١فهرس مصنفاته يف منوعات جامعة القديس، جملد [

حماضرة يف اجلمعية (سوريا ورسالتها التارخيية : يف تاريخ الشرق األدىن: آثاره
حماضرة يف (، والتطور التارخيي للجنسية السورية )١٩١٥اجلغرافية بالقاهرة، 

 صفحة، واآلخر يف ٢٨٠ل يف األو: ، وتاريخ سوريا يف جزأين)١٩١٩اإلسكندرية 
، وموجز تاريخ سوريا ولبنان، طبعتان )١٩٢١املطبعة الكاثوليكية ( صفحة ٢٧٨

رينة موترد، وتوتل، واألخرى مع البوين :  األوىل مبعاونة األبوين،فرنسية وعربية
، ومخسون سنة على جامعة )٣٩-١٩٣٢املطبعة الكاثوليكية (توتل، وخليل إدة 
، ويف تاريخ )١٩٢٥املطبعة الكاثوليكية  (١٩٢٥-١٨٧٥وت القديس يوسف يف بري

 )١٩٠٠، ٣املشرق، (الروم امللكيون، نبذة عنه أصلهم وجنسيتهم : نصارى الشرق
، وروسيا واملشرق )١٩٠١، ٦جملة الشرق املسيحي، (وشكوى اليونان من روسيا 
لدمشقي وأسرة يوحنا ا) ١٩٠٢، ٧املرجع السابق، (املسيحي يف األشهر األخرية 

مثانون مقاالً يف دائرة : ، ويف تاريخ اإلسالم واإلسالميات)١٩٣١، ١٩املشرق، (
 .)٣٤-١٩١٣ليدن (املعارف اإلسالمية 

جملة الشرق (واملراسالت الدبلوماسية بني سالطني مماليك مصر والدول املسيحية 
 ٤٤٨، ودراسات عن حكم اخلليفة األموي معاوية األول، يف )٩،١٩٠٤املسيحي، 
 مصر األموي قرة بن يل، ووا)١٩٠٦ ليبزيج - لندن-باريس ( لوحا ٣٤صفحة، و

، )١٩٠٧، ٢، ٥نشرة املعهد املصري، (شريك نقالً عن أوراق الربدي العربية 
، )١٩١٠، ٤منوعات الكلية الشرقية، (أبو بكر، عمر، وأبو عبيدة : واحلكام الثالثة

، وقرآن وحديث )١٩١٠، ٤لسابق املرجع ا(والبادية واحلرية يف عهد األمويني 
، ١٧الة اآلسيوية، (، وسن حممد وتاريخ السرية )١،١٩١٠مباحث العلوم الدينية،(

، وزياد بن أبيه عامل )٢،١٩١١مباحث العلوم الدينية،(، وإخالص حممد )١٩١١
، وفاطمة وبنات )٤،١٩١٢جملة الدراسات الشرقية اإليطالية،(العراق وقائد معاوية 

، ومهد اإلسالم، واجلزيرة العربية الغربية قبيل )١٩١٢روما ( صفحة ١٧٠ حممد، يف
، ومعاوية الثاين )١٩١٤روما ( صفحة ٣٧١اهلجرة، اجلزء األول املناخ والبدو، يف 

w، وعبادة األصنام، )١٩١٥، ٧جملة الدراسات الشرقية اإليطالية، (أواخر السفيانيني 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 حرف الالم٩٤٢ 

، )١٧،١٩١٩ملعهد الفرنسي بالقاهرة،نشرة ا(التطواف عند العرب يف اجلاهلية 
 والثأر ومسته الدينية يف عرف عرب اجلاهلية،وموقف اإلسالم من الفنون املصورة 

، )١٩٢٢املطبعة الكاثوليكية ( صفحة ٥٣٢، وخالفة يزيد األوىل يف )١٩١٥(
، ومكة )٢١،١٩٢٣ نشرة املعهد الفرنسي بالقاهرة(والسفياين بطل العرب القومي 

، واخلليفة الوليد وزعم )١٩٢٤املطبعة الكاثوليكية ( صفحة ٣٤٢ة يف قبيل اهلجر
، )٢٦،١٩٢٥نشرة املعهد الفرنسي بالقاهرة، (قسمة اجلامع األموي بدمشق 

منوعات جامعة القديس يوسف، (واملساجد يف اجلاهلية يف اجلزيرة العربية الغربية 
ة القديس يوسف، منوعات جامع(، واملراونة وخالفة مروان األول )١٩٢٦، ١١
  .)، مث على حدة١٩٢٧، ١٢

) ١٩٢٨املطبعة الكاثوليكية ( صفحة ٣٤٢واجلزيرة العربية الغربية قبل اهلجرة يف 
املرجع ( حممد حبسب القرآن ، وخصائص)١٩١٨مباحث العلوم الدينية (ويهود مكة 

املطبعة ( صفحة ٤٢٤، ودراسات يف عصر األمويني، يف )٢٠،١٩٣٠السابق 
، واحلجارة املؤهلة وعبادا يف )٢٢املشرق (، والفقه اإلسالمي )١٩٣٠كية الكاثولي

، )١٩٤٠املشرق (، ودور العلم وبيوت احلكمة )١٩٤٠، ٤٨املشرق، (اجلاهلية 
 ).١٩٤١، ٤٩املشرق، (واملساجد و املشاعر يف العصر اجلاهلي 

، واإلسالم )١٨٩٥جملة العامل الكاثوليكي (املسألة اإلسالمية : ويف التاريخ املعاصر
اإلرساليات (، ونبذة عن املسلمني اهلنود )١٨٩٧حتديات تارخيية (وأفريقيا الوسطى 

املصدر السابق ( ١٩٠٢، واحلج إىل مكة عام )١٩٠٢البلجيكية لآلباء اليسوعيني، 
جملة الدراسات لآلباء اليسوعيني بفرنسا، (، وشريف مكة والثورة العربية )١٩٠٤
، )١٩٢٠، ٦١العامل اإلسالمي، (ز قرب حممد ـ وكن، تركيا، وفتيان)١٩١٦، ١٤٩

، ويف ) مث جملة دراسات٨،١٩٢٤ املغرب،-فرنسا(وهل يعقد جممع دويل لإلسالم؟ 
 ٣٣٤عقائد ونظم يف : اإلسالم: العقائد والتصوف والنظم والعادات اإلسالمية

 - ١٩٤٢ثالثة وال١٩٤١، والثانية ١٩٢٦املطبعة الكاثوليكية، الطبعة األوىل (صفحة 
، وإىل اإلجنليزية السري ١٩٢٩وقد ترمجه إىل اإليطالية ريفيجريو روجبيريي، باري 

 ).١٩٢٩إدوارد دنيسون روس، لندن 
، وهل )٢،٥،١٩٠٠جملة العامل املسيحي،(يني ريالنص: ومن املنتمني إىل اإلسالم w
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 ٩٤٣ حرف الالم

ة واللغات ، ويف فقه اللغ)٣،٦،١٩٠١جملة العامل املسيحي،(يون نصارى ريكان النص
 ١٤٠النصوص العربية : خمتارات متدرجة للترمجة الفرنسية العربية: واألدب العريب

املطبعة الكاثوليكية، الطبعة األوىل ( صفحة ١٦٣صفحة، والنصوص الفرنسية 
 صفحة ٥٢٨، وفرائد اللغة يف الفروق، يف )١٩٢٥، والثالثة ١٩١٠، والثانية ١٨٩١

نبذ يف سرية وأدب الشاعر : ناجة األمويني، وص)١٨٨٩املطبعة الكاثوليكية (
الشرق (، وشاعر ملكي يف قصر األمويني بدمشق )١٨٩٥باريس (املسيحي األخطل 

، ١٩٠٢املطبعة الكاثوليكية ( صفحة ٢٤٢، وحبيس حبرية قدس، يف )٨املسيحي، 
 أثر اللغات الشرقية: مقارنتهاو، ويف اللغات السامية وغريها )١٩٢٧والطبعة الثانية 

، ومالحظات على املفردات الفرنسية )١٨٩١حتديات تارخيية (يف االشتقاق املعاصر 
ويف اجلغرافيا  )١٨٩٠املطبعة الكاثوليكية ( صفحة ٣١٢املشتقة من العربية، يف 

تسريح األبصار فيما حتتوي لبنان من اآلثار، يف جزأين األول يف : البشرية وسالالا
، ١٩٠٦-١٩٠٠املطبعة الكاثوليكية (حة  صف١٥٠ صفحة، والثاين يف ٦:٢٦٥

اإلرساليات البلجيكية (اهلند املقابل  وطريق )١٩١٤-١٩١٣والطبعة الثانية املزيدة، 
جملة املسائل (وسوريا وخطورة جغرافيتها  )١٩٠٣لآلباء اليسوعيني، بروكسل 

، ١منوعات الكلية الشرقية،(، ونبذات من اجلغرافيا السورية )١٩٠٤العلمية، 
) ٢،١٩٠٧املصدر السابق،(، ودراسات يف اجلغرافيا والسالالت الشرقية )١٩٠٦

، )١٩٠٦جملة املسائل العلمية، (والطائف مدينة احلجاز األلبية يف القرن األول لإلسالم 
، ومصيف )١٩١١املطبعة الكاثوليكية (واملذكرات اجلغرافية يف األقطار السورية 

، وعلى احلدود )١٩١٧، ١٥١سات، جملة درا(عريب يف القرن األول اهلجري 
، ونزهات يف عمانوس ومنطقة )٧٨،١٨٩٩املصدر السابق (الشمالية ألرض امليعاد 

، واحلياة اجلامعية يف بريوت على عهد )٧،١٩٠٥اإلرساليات البلجيكية، (أنطاكية 
، وأقدم أثر لبين غسان أو أخربة املشىت )١٩٢١، ١٠جملة العامل العريب، (الرومان 

، ونبذ )١٨٩٧، ٧٣دراسات، (ومد به مدينة الفسيفساء ) ١،١٨٩١ق، املشر(
  .)١٩٠٢، ٤املتحف البلجيكي، (كتابية وطوبغرافية عن أمسني 

، )١٨٩٨، ٧٦دراسات، (املناخ السوري الفلسطيين يف املاضي واليوم : وىف العلوم
w جملة العامل(مخس وعشرون سنة يف الصحافة العربية التسيري : وعن رهبانيته
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 حرف الالم٩٤٤ 

رسائل  (١٩٢٧-١٨٥٩، وترمجة األب لويس شيخو )١٨٩٥، ٧الكاثوليكي 
، )١٩٢٨، ٢٦املشرق، (، األب لويس شيخو املؤرخ )١٩٢٩، ٢فورفيري، 

، )٣٩و٢٢و٢٠و١٧و١٥و١٢و١١و١٠و٧و٦و٤: املشرق(والدراسات الشرقية 
  . باللغة العربية١٢٧ باللغة الفرنسية، و١٨٥وقد بلغت مصنفاته بني كتاب ومقال 

  .Lamourette، Chr-الموريت، كريستيان
، وبعد دراستها الثانوية ١٠/٩/١٩٤٣بتاريخ ) السافوي العليا(ولدت يف مارينيه 

وليسانس آداب اللغة ) ١٩٦٥(حصلت على شهادة مدرسة اللغات الشرقية احلية 
) ١٩٦٨(ومن كلية اآلداب يف باريس ) ١٩٦٨(العربية من كلية اآلداب يف تونس 

وعملت يف ) ١٩٧٠(األجرجياسيون بالعربية / واإلجازة) ١٩٦٩(ـة واألستاذي
وأقامت باملعهد الفرنسي للدراسات العربية ) ١٩٧٣-١٩٦٨(مدرسة كارنو بتونس 

منذ (وباملعهد الفرنسي لآلثار الشرقية يف القاهرة ) ١٩٧٥-١٩٧٣(يف دمشق 
١٩٧٧(.  
 حسني وآثاره، حياة طه: مقدمة رسالة دكتوراه الدولة وموضوعها: آثارها

وأغراض الغزل يف ديوان ابن زيدون، ومظاهر احلياة األدبية يف القاهرة بني احلربني 
، ١٩٣٥العامليتني، واجلدل حول األحوال الشخصية للمرأة املسلمة يف تونس عام 

احلوليات اإلسالمية رقم (وطه حسني ومالمح احلياة األدبية يف القاهرة بني حربني 
١٩٧٨، ١٤.(  
 .La Monte J.L - ل. جنته المو

 .من أساتذة جامعة بنسلفانيا
أخبار فتح األندلس وذكر أمرائها واحلروب اليت وقعت بينهم، وإقطاعية : آثاره

امتداد : ، ويف جملة بيزانسيون)١٩٣٢كمربيدج (الفرجنة يف مملكة القدس 
 ١٢٣٦إىل  ١١٧٧، وإمارة بريوت من )١٩٣٢(اإلمرباطورية البيزنطية أيام الصليبية 

، )٤١ - ١٩٤٠(، ومعىن احلكومات الصليبية يف تاريخ العصر الوسيط )١٩٣٧(
نظريات جغرافية تارخيية يف احلمالت : ، ويف جملة املرآة)٤٥ - ١٩٤٤(وأمراء صيدا 

، مث مصنفات عن )١٩٤٧، ٢٢(، وأمراء قيصرية يف عهد الصليبية )١٩٤٠(الصليبية 
wالنشرة الدولية للتاريخ (يف سوريا وفلسطني وقربص عالقات األهايل بالدول الالتينية 
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 ٩٤٥ حرف الالم

، وسقوط مملكة الفرجنة يف )١٩٣٨سرييا (، وحاكم نابلس )١٩٣٥، ٧والعلوم 
بدر الدين : ، ومبعاونة زيادة)١٩٣٨، ١٥جملة تاريخ جنوب شرق أوربا (سوريا 

 ١٩٣٩حوليات معهد الفلسفة والتاريخ  (١٤٢٦ إىل ١٤٢٤العيين وفتح قربص من 
، وأمراء القدس )١٩٤١، ٣١العامل اإلسالمي (تقي الدين أمري محاة : ، وله)٤٤ -

 .)١٩٥٠العصر الوسيط واألدب، (وقربص 
 .Lemming P) ١٨١٩املتوىف عام . (المينج، ب
نشر نبذاً من إحتاف األخصا لشمس الدين السيوطي، مع حواش بالالتينية : آثاره

 .)١٨١٧كوبنهاجن (
  .Lanzoni، A -النتزوين، أ 

) ١٩١٠ و١٩٠٩(ما بني النهرين : يف صحيفة اجلمعية اجلغرافية اإليطالية: آثاره
  ).١٩١٠(والنظام التركي احلديث ومستقبل ما بني النهرين 

 Langles L) ١٨٢٤ -١٧٦٣. (الجنلس، ل
 بدأ حياته جندياً مث حتول إىل األدب فاالستشراق، فأخذ العربية عن ،باريسي املولد
واشتهر مبقابلته صحة ترمجة تاريخ . ن دي ساسي يسدد خطاه فيهابرسفال، وكا

مث . تيمورلنك إىل اإلجنليزية للرائد داي، وأخرج من مقابلته ترمجة فرنسية صحيحة
عني أستاذاً يف مدرسة اللغات الشرقية حيث خترج عليه كثريون، ولئن خص وقته 

ميلة يف التاريخ اهلندي القدمي  إذ درس اآلداب والفنون اجل؛ العربيةينس مافبالفارسية 
مث وقف . فأصاب العرب قسط وافر من دراسته كحظهم من عنايته باجلغرافيا العاملية

 .فإذا للعرب سهم يف ذلك. نفسه على ما يقوله اإلجنليز واألملان يف آداب الشرق
ورحلة إىل سوريا ولبنان وفلسطني ) ١٧٨٧باريس (حتقيق ترمجة تيمورلنك : آثاره
البن إياس . نشق األزهار يف عجائب األمطار: وقسم من كتاب) ١٧٩٩ (ومصر

وترمجة قسم من ألف ليلة . وكتابان عربيان يف متاثيل اهلندستان) ١٨٠٧(مْتناً وترمجة 
وقد . وسلسلة التواريخ لسلمان التاجر) ١٨١٤(والسندباد البحري ) ١٨١٣(وليلة 

مث أعاد ) ١٨١٥(صفحة مْتناً وترمجة  ١٨٠قدم له جوزيف توسن رينو بالفرنسية يف 
وأشرف على حتقيق وترمجة ) ١٩٢٢ ترمجته مع مقدمة بوصف الكتاب فران،

wرحالت الرحالني من العرب والفرس إىل الصني واهلند يف القرن الثالث اهلجري 
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 حرف الالم٩٤٦ 

وترجم من اإلجنليزية فهرس املخطوطات ) ١٨٤٥(جلوزيف توسن رينو 
 .هلاملتون، مع إضافات وتفاسريالسنسكريتية يف مكتبة باريس 

 .Langue H.O) ١٩٧٣-١٨٤٣. (و.ـالجنه، ه
عامل باآلثار وقد دبج عدة مقاالت علمية يف علم اآلثار املصرية حل ا إشكاالت 

 .كثرية
 .Land J.P.N) ١٨٩٧ - ١٨٣٤. (ن.ب.الند، ج
 أعمال مؤمتر املستشرقني(نشر معظم كتاب املوسيقى الكبري للفارايب : آثاره

 بعد أن ترجم فقرات منه إىل الفرنسية وإىل اهلولنديـة، ليدن ١٨٨٤السادس ليدن 
 .)١٨٨٤ليدن (، وصنف كتاباً بعنوان أحباث يف تاريخ املوسيقى العربية )١٨٨٠

 .Lansau J.M - م. النداو، ج
) ١٩٥٢، ٣صحيفة الدراسات اليهودية (أبو نظارة اليهودي املصري : آثاره

) ١٩٥٣، ٤(واملسرح العريب ) ١٩٥٣، ١شئون الشرق األوسط (والسينما العربية 
، ٧جملة تاريخ االجتماع (والعرب اإلسرائيليون يف االنتخابات الرابعة للكنيست 

والدراسات ) ١٩٦١، ٢٧جامعة بافيا (والعرب اإلسرائيليون وفلسطني ) ١٩٦٢
يات واجلمع) ١٩٦٥، ١٩صحيفة الشرق األدىن (اإلسرائيلية والشرق األوسط 

واليهود يف القرن ) ١٩٦٥ ،١دراسات الشرق األوسط (السرية يف مصر احلديثة 
 .التاسع عشر مبصر

 .Landau R - .النداو، ر
وعني قائد اتصال ) ١٩٣٧(حنات وناقد فين، زار زعماء الدين يف الشرق األدىن 

 عن وحماضراً) ١٩٤١(وخبرياً يف وزارة األنباء ) ١٩٣٩(يف القوات اجلوية امللكية 
 املغرب يف كولومبيا، وبرنستون، وبيل وغريها من جامعات الواليات املتحدة 

وأستاذ الدراسات اإلسالمية ومشال أفريقيا يف امع األمريكي ) ٥٧ -١٩٥٢(
 .)١٩٥٣(للدراسات اآلسيوية يف سان فرنسيسكو، وىف املعهد الباسيفيكي 

) ١٩٢٩(نيا وبلسوديسكي بطل بولو) ١٩٢٥(مينوس النـزيه : آثاره
  وليأت ملكوتك) ١٩٣٥، ١٤الطبعة (واهللا ومغامريت ) ١٩٣٤(وبدريفسكي 

) ١٩٣٩(وحب الوطن ) ١٩٣٩(وسلم الرسل ) ١٩٣٨( وحبث عن الغد) ١٩٣٧( w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ٩٤٧ حرف الالم

 .)١٩٤٣(ورسالة إىل أندره ) ١٩٤٢(وتقدم اانني ) ١٩٤٠(وبدون أمهية 
 واجلناح ) ١٩٤٤ (مث األخ فان) ١٩٤٣( اإلسالم اليوم :واستعان به آربري يف

ودعوة ) ١٩٤٨(وأوديسة ) ١٩٤٧(والواحة السعيدة ) ١٩٤٦(واجلنس ) ١٩٤٥(
ويوميات ) ١٩٥١(ومجال املغرب ) ١٩٥١(وسلطان املغرب ) ١٩٥٠(إىل املغرب 

واملشكلة املغربية ) ١٩٥٢(ورسم طنجة ) ١٩٥٢(ومراكش ) ١٩٥٢(مغربية 
صحيفة الشرق (ب يف نظر أبنائه واملغر) ١٩٥٢الكتاب السنوي للشئون العاملية، (

 والفن العريب ) ١٩٥٤(ومع األمريكيني ) ١٩٥٣(وفرنسا والعرب ) ١٩٥٣األدىن 
) ١٩٥٧(وحممد اخلامس ) ١٩٥٦ (١٩٥٥ إىل ١٩٠٠واملأساة املغربية من ) ١٩٥٥(

) ١٩٥٧، ٤٧عامل اإلسالم (وفلسفة ابن عريب ) ١٩٥٧(وموجز يف الثقافة املغربية 
 ).١٩٥٨، ٤٨(وجامع القرويني 
 Landauer S).١٩٣٧ - ١٨٤٦. (النداور، س

الة الشرقية األملانية (نشر مقالة يف النفس البن سينا مْتناً وترمجة وتعليقاً : آثاره
، واألمانات واالعتقادات )١٩٠٦، وقد أعاد نشرها فان ديك القاهرة ١٨٧٦
 ).١٨٨١ليدن (لسعديا 

  .Lancellotti P.Ang )١٩٢٧املولود عام (األب النشيلويت 
، وله حبث قيم يف أصول اللغة األكادية )١٩٦٠(إيطايل التحق باملعهد ملدة قصرية 

)١٩٦٢.( 
 .Laoust H )١٩٠٥املولود . (الوست، هـ

، صاحب املصنفات )١٩٥٢-١٨٧٦(هو ابن املستشرق إميل الوست 
ا، ومدرسة خترج يف دار املعلمني العلي. والدراسات عن هلجات الرببر يف املغرب

، )٤٤-١٩٣١(اللغات الشرقية والسوربون، وانضم إىل املعهد الفرنسي بالقاهرة 
، ومث وىل كرسي )١٩٤٥(، وأستاذاً يف جامعة ليون )١٩٤١(وعني مديراً له 

، ونال أومسة عدة بينها أومسة عربية، )١٩٥٦(االجتماع اإلسالمي يف معد فرنسا 
١٩٥٦(مع العريب بدمشق وانتخب عضواً يف جمامع كثرية منها ا(.  

 )٤٣،١٩٣٣أفريقيا الفرنسية، (القاهرة ونشاطها يف اإلسالم العريب املعاصر : آثاره
، )١٩٣٣، ٧جملة الدراسات اإلسالمية (واملدخل إىل حبث تعليم العربية يف مصر  w
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 حرف الالم٩٤٨ 

، ورسالة البن تيمية )٤٠-١٩٣٥، ٣منوعات ماسبريو (وآراء يف مذهب ابن تيمية 
، واخلالفة على )٣٨ -١٩٣٧نشرة الدراسات الشرقية، ( الطالقيف إشهار 

منشورات (، ودراسة املنهج األصويل البن تيمية )١٩٣٨(مذهـب رشيـد رضا 
، ورسالة يف مبادئ ابن تيمية االجتماعية )١٩٣٩املعهد الفرنسي بالقاهرة 

 عن ، وسرية ابن تيمية نقالً)١٩٣٩واملصدر السابق ( صفحة ٧٥٥والسياسية، يف 
وحياة أيب العالء املعري وفلسفته ) ١٩٤٢نشرة الدراسات الشرقية (ابن خطري 

، ورسالة يف )١٩٤٤-١٩٤٣، ١٠مستخرجة عن نشرة الدراسات الشرقية، جـ(
وترجم إىل الفرنسية والة دمشق يف عهد املماليك ) ١٩٤٧(القانون العام البن تيمية 

إعالم : األول:  بن مجعة، ومها كتابانوأوائل العهد العثماين حملمد بن طولون وحممد
الباشات والقضاة : واآلخر. الورى مبن ويل نائباً من األتراك بدمشق الكربى

، والعمدة البن قدامة، ترمجة دقيقة، )١٩٥٢منشورات املعهد الفرنسي بدمشق (
معززاً كل لفظة بلفظها العريب مكتوباً باحلرف الالتيين مع مقدمة مسهبة ممتعة، ترجم 
فيها للمؤلف وأسرته، وحبث يف مذاهب احلنابلة يف القرنني السادس والسابع 

، )١٩٥٠بريوت (للهجرة، يف الشام والعراق، وما اتصل به من أحداث سياسية 
 الذيل على طبقات احلنابلة للشيخ شهاب - مبعاونة الدكتور سامي الدهان -ونشر 

دمة ضافية وفهارس دقيقة، الدين أمحد بن رجب البغدادي الدمشقي، بتحقيق ومق
نشرة الدراسات  (١٩٥٠ إىل ١٩٢١وأعمال امع العلمي العريب بدمشق من 

  .وفهرس مقاالت جملته يف العشرين السنة األوىل) ٥١-١٩٤٩، ١٣الشرقية 
، والطرائف )١٩٥٦(، وابن حنبل )١٩٥٥، ٢أرابيكا، (ابن خطري املؤرخ : وله

 لنظام السياسي الديين يف الشرع اإلسالمي ، وا)١٩٥٧(األوىل ملذهب احلنابلة 
، )١٩٥٨دمشق (، واإلبانة عن أصول السنة والديانة البن بطة العكربي )١٩٥٧(

، واإلصالح اإلسالمي يف )١٩٥٧، ٣منوعات ماسينيون ج(وأول اعتراف للحنابلة 
: ، وله يف جملة الدراسات اإلسالمية)١٩٥٩، ١٠أوريان، (األدب العريب املعاصر 

، )١٩٦٢، ٣٠(، ودور علي يف سرية الشيعة، )١٩٥٩، ٢٧(نابلة أيام خالفة بغداد احل
، )١٩٦١، ٢٩(، وترتيب الشيع يف الفرق للبغدادي )١٩٦٢، ١(واملصلح ابن تيمية 

w، مث فتوى البن تيمية عن ابن )١٩٦١، ٢٨(واحلنابلة على عهد املماليك البحرية 
w
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 ٩٤٩ حرف الالم

، وترتيب الشيع يف )١٩٦٠، ٥٩ية نشرة املعهد الفرنسي لآلثار الشرق(تومرت 
، )١٩٦٥الدراسات العربية واإلسالمية املهداة إىل األستاذ جيب، (املذهب األشعري 

، ويف )١٩٦٧، ١٠كراسات حضارة العصر الوسيط، (والبدع يف أيام العباسيني 
، والفكر والفعل السياسي )١٩٦٦، ٣٤(انتقاد السنة : جملة الدراسات اإلسالمية

، )١٩٧٠، ٣٨(، واإلسهام يف تاريخ الشرق اإلسالمي )١٩٦٨، ٣٦(دي لدى املاور
منوعات الكلية الشرقية يف جامعة القديس يوسف بريوت (مث الغزايل سياسياً ومشرعاً 

، واالضطرابات الدينية يف بغداد يف القرنني الرابع واخلامس )١٩٧١-١٩٧٠، ٤٦
نشرة ( حبسب السبكي ، وإحياء الغزايل)١٩٧٣احلضارة اإلسالمية، (للهجرة 

  .)١٩٧٤، ٢٥الدراسات الشرقية، 
  ،Layard Sir Austen )١٨٩٤ - ١٨١٧(اليارد، السري أوسنت 

، ورحل إىل تركيا )٣٩ - ١٨٣٣(ولد يف باريس، وانتدب للنيابة العامة يف لندن 
، وباشر العمل من لدن )١٨٤٥(وفارس، وأشرف على الكشف عن موقع نينوي 

فعثر على بقايا قصر آشور ومكتبته الشهرية اليت يربو ) ١٨٤٦(املتحف الربيطاين 
عدد ألواحها على عشرين ألفاً مكتوبة باخلط املسماري على اآلجر واخلزف، مث أحلق 

، وأشرف على التنقيب يف كيونيجيك، والنيب )٥١ - ١٨٤٩(بسفارة األستانة 
ني وكيالً ، وع)١٨٦٠ و ٥٧ - ١٨٥٢(يونس، وانتخب عضواً يف جملس العموم 

، )٦٩ -١٨٦٨(، ورئيس جلنة األعمال )٦٦ -١٨٦١ مث ١٨٥٩(لوزارة اخلارجية، 
 .)٨٠٩ - ١٨٧٧(، وىف األستانة )٧٧ - ١٨٦٩(ووزيراً مفوضاً يف مدريد 

، ومغامرات يف )١٨٥٣لندن (ونيونوي وبابل ) ١٨٤٩(نينوي وآثارها : آثاره
 .)١٨٨٧(فارس والسوس وبابل 

  .Leroy،M )١٩١١املولود عام.(لروا، م
أستاذ يف جامعة بروكسل، وهو معين بالدراسات اهلندية واإليرانية، ومتفقه يف 

 األوربية -موقع اللغة اإليرانية من اللغات اهلندية :  األوربية وله فيها-اللغات اهلندية 
 ).٧-١٤،١٩٥٤حوليات معهد فلسفة وتاريخ الشرق (

 .Leroy L -لروى، ل
wمعابد اليهود حبسب : شرق املسيحي نقال عن املقريزي يف جملة النشر: آثاره
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 حرف الالم٩٥٠ 

 )١٩٠٧، ١٢(وترجم كنائس النصارى ). ١٩٠٦، ١١(التقاليد العربية مْتناً وترمجة 
ونشر  )١٩٠٨الة اآلسيوية (وتاريخ النساطرة  )١٩٠٨، ١٣( النصارى ديرةوأ

 ).١٩١١باريس (، وامليمويني )١٩٠٩(أمثال وصية لقمان 
  .Lumsden M -.ملسدن، م

فتعلم العربية والفارسية، وعني ) ١٧٩٤(أرسلته شركة اهلند الشرقية إىل اهلند 
مث أستاذاً للعربية والفارسية يف كلية فورت ) ١٧ - ١٨١٤(وكيالً لقسم الصحافة 

فنظم االستشراق تنظيماً علمياً مستقالً، وعهد إليه مبطبعة ) ٢٥ - ١٨٢٢(وليم 
 الكثري من نفائس -مع لفيف من العلماء -فيهايزها ونشر هكلكتا فأحسن جت

 .املخطوطات حىت استقال وتويف يف إجنلترا
مصنف يف قواعد اللغتني العربية والفارسية، تدارسه الطالب يف أوربا واهلند : آثاره

كلكتا (ومنتخب اللغة، نشره املولدي وقدم له باإلجنليزية ملسدن ) ١٨١٣كلكتا (
ونفحة ) ١٤ - ١٨٠٩كلكتا (ي، يف ثالثة أجزاء ونشر مقامات احلرير) ١٨٠٨

وخمتصر املعاين ) ١٨١١برعاية كلية فورت وليم، كلكتا (اليمن ألمحد الشرواين 
) ١٨١٤كلكتا (، املعجم العريب الفارسي يوخان عل) ١٨١٣كلكتا (للقزويين 
، باذي آوالقاموس احمليط للفريوز) ١٨١٥كلكتا (، وقد نشر ألول مرة املتنيبوديوان 

وشرح ) ١٨١٧كلكتا (مع مقدمة باإلجنليزية، وسرية املؤلف بالعربية، يف جزأين 
وترجم من العربية إىل الفارسية ) ١٨٢٣( صفحة ٢٨٨املعلقات السبح للزوزين، يف 

 ١٨١٨(وأعاد طبع املنت العريب ) ٨ - ١٨٠٧كلكتا (كتاب اهلداية، يف أربعة أجزاء 
 .وخمتصر املعاين للتفتازاين) ١٩ -

ورسالة اإلنشاء، وصحبة األبرار ) ١٨٢٤( يوسف وزليخا: ونشر من الفارسية 
 ومنتخبات من مصنفات ،وأخالق للديواىن. للجامي وجمنون ليلى ألمري خسرو

وأخالق . وحبر داذشي لعناية اهللا كمبو. السعدي يف بوستان، وغلستان، والديوان
كلكتا (زء األول منها وباشر نشر شهنامة الفردوسي، فأصدر اجل. حمسين لكاشفي

وخمطوطات أخرى استعان على إعدادها مع شربجنر ببعض علماء اهلند، مما ) ١٨١١
 .أذاع شهرة تلك املطبعة
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 ٩٥١ حرف الالم

 .Lindle E)١٩٢١ - ١٨٧٢(لندل، أرنست 
أستاذ اللغات الشرقية يف جامعة ميونيخ، وقد نشر بعض املؤلفات يف البابلية 

 .واآلشورية والكتابة املسمارية
  Lincoln - ولن، أريكلنك

حصل على الدكتوراه يف رسالة عن الفلسفة االجتماعية، وعني أستاذاً هلا يف 
 .إحدى كليات أتالنتا

 .املسلمون السود يف أمريكا، وهو مصنف رصني نفيس: آثاره
 .Lopez Ortiz, J)١٨٩٨املولود عام (األسقف لوبيث أورتيث 

التابعة ) الشجرة( القانون، ومدير جملة أربور من الرهبانية األوغسطينية، وأستاذ تاريخ
 ).١٩٤٤(للمجلس األعلى لألحباث العلمية واألدبية، وقد سيم أسقفاً على توي 

، وفصول )١٩٢٦، ١٤٥جملة مدينة اهللا جـ (منوذج توثيق من األندلس : آثاره
، وتاريخ دخول املذهب املالكي )١٩٢٨مدريد (من التوثيق البن سلمون الغرناطي 

، واحملكمة األندلسية، وفقهاء املسلمني، واملفتون يف )١٩٢٩برشلونة (ألندلس ا
احملكمة اإلسالمية والفقه اإلسالمي يف الدراسات األملانية بعد احلرب األوىل، 

، ١٩٢٩، ٦جملة الدين والثقافة، جـ (ومشاهري املفتني يف األندلس، وحيىي بن حيىي 
استقبال املذهب املالكي يف ، و)١٩٣١، ١٧ - ١٦، وجـ ١٩٣٠، ١٠جـ 

، والفتوى ونظام )١٩٣٢برشلونة (، والفقه اإلسالمي )١٩٣١مدريد (األندلس 
، واحملكمة الدينية، على عهد بين أمية بقرطبة )١٩٣٣مدريد (احملاكم اإلسالمية 

، وفلسفة تاريخ ابن )١٩٣٦مدريد (، وإيزيدور اإلشبيلي واإلسالم )١٩٣٣مدريد (
، وفتاوى غرناطية من القرنني الرابع عشر )١٩٤١مدريد (د القامة مؤرخ السي

، ومعاهدات من القرنني السادس عشر )١٩٤١، ٦األندلس جـ (واخلامس عشر 
 .)١٩٥١األندلس (والسابع عشر 

 Lot، F) ١٩٥٣-١٨٦٦(،ف تلو
 .من أساتذة السوربون ومدرسة الدراسات العليا وأعضاء جممع الكتابات واآلداب

، ومصري اإلمرباطورية يف الغرب من )١٩٠٧(عليم العايل بفرنساحال الت:آثاره
، )١٩٣١(، واية العامل القدمي وبدء القرون الوسطى )١٩٢٠ (٨٨١ إىل ٣٩٥ w
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 حرف الالم٩٥٢ 

 .)١٩٣٧باريس (صفحة ١١٦ -١٣الد األول يف : باو أورينكاوغزو الربابرة وس
  .Loubibniac V)١٩٤٦-١٨٩٢ (.لوبينياك، ف

ا يف معهد ا يف اجليش الوطين، مث أستاذً، وعمل ضابطًخترج يف جامعة اجلزائر
 ).١٩٤٣(ا له الدراسات املغربية العليا فمديًر

 ].١٩٤٦، ٣٣ترمجته بقلم هنرى ترياس، يف هسبرييس [
، وترمجة بيع الصفقة يف )١٩٢٩الة اجلزائرية (تقسيم التركة يف اإلسالم : آثاره

التمثيل يف الشرع : ، ويف هسبرييس)١٩٣٣الة اجلزائرية (اجتهاد قضاة فاس 
 )١٩٣٩ ،٢٦(، والبيع املسبق )١٩٣٨-٢٥(، ونظام الري )١٩٣٧، ٢٤(اإلسالمي 

، ٣٣(، والطواف بالشموع يف ساال )١٩٤٤، ٣١(موالي بوعزة : وويل من الرببر
١٩٤٦(.  

 .Loutsky،A - لوتسكي، ألكسندر
لب واالمتيازت األجنبية، دراسة بالعربية عن تاريخ اليهود الفرنج يف ح: آثاره

وتاريخ الطباعة العربية يف أوربا والشرق من آخر القرن اخلامس عشر حىت سنة 
١٨٥٠. 

 .Loutsky،V) ١٩٠٦املولود عام (لوتسكي، فالدميري 
 .، وعني أستاذاً للتاريخ فيها)١٩٣٠(خترج يف الكلية الشرقية مبوسكو 

حلديثة يف اموعات الصادرة عن عدة أحباث عن تاريخ البلدان العربية ا: آثاره
جامعة موسكو، وحماضرات ودراسات يف تاريخ العرب املعاصر وحركام الوطنية، 

كتاب التاريخ احلديث للبلدان (فصول يف تاريخ الشرق العريب واملغرب : منها
، وفصول يف التاريخ املعاصر ملصر وسوريا )١٩٣٧املستعمرة والتابعة، موسكو 

املعاصر لبلدان الشرق األجنيب، دار النشر التابعة جلامعة موسكو، كتاب التاريخ (
، واجلزء الثاين سنوات ١٩٥٤، موسكو ١٩٢٩ -١٩١٨اجلزء األول سنوات 

، ١٩٤٥-١٩٣٩، واجلزء الثالث سنوات ١٩٥٥، موسكو ١٩٣٩ -١٩٢٩
 ، والتحرير الوطين يف البلدان العربية يف أثناء الثورة الروسية األوىل)١٩٥٧موسكو 
واحلروب ) ١٩٥٧علم الشعوب (، وقضية الوحدة العربية )١٩٥٦ (٧ - ١٩٠٥

wكتاب فصول يف تاريخ البلدان ( يف سوريا ١٩٢٧ -١٩٢٥التحررية يف سنوات 
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 ٩٥٣ حرف الالم

 .)١٩٥٩العربية، جامعة موسكو 
 LutskayaN.S - س.لوتسكايا، ن

من و). ١٩٥٨موسكو (، واملغرب يستعيد استقالله )١٩٥٦(مجهورية الريف : آثاره
 وجملة ١٩٦١، ٤٧، ٤٥كازينا (، ومن تاريخ مشايل أفريقيا )١٩٦٠(صحافة الغرب 
 ).١٩٧٣تاريخ االقتصاد 

 .Loth O)١٨٨١ - ١٨٤٤. (او. لوث
خترج بالعربية على فاليشر يف ليبزيج، ونال األستاذية برسالة عن ابن سعد، وعمل 

 .مدة يف مكتبة املتحف الربيطاين يف لندن
بالنص العريب يف كتاب (ملك العرب ليعقوب بن إسحق الكندي رسالة من : آثاره

، )٨٢ - ١٨٦٦ليبزيج (، ورسالة عن ابن املعتز )١٨٥٧األحباث الشرقية، ليبزيج 
، والطبقات البن )١٨٦٩ليبزيج (ورسالة عن ابن سعد، وهي أطروحته يف األستاذية 

ة يف مكتبة ديوان اهلند ، وفهرس املخطوطات العربي)٢٣الة الشرقية األملانية (سعد 
ليدن (، وعاون على نشر الطربي )١٨٧٧الد األول، لندن ( صفحة ٣٢٤يف 

 .، وبدأ بدراسة اهلمذاين، فأمتها دي خويه ونشرها)١٩٠١ -١٨٧٦
 .Lozano Y. Casela P - لوثانواي كاسيال

 .ةأديب ولد يف مدريد وأتقن من اللغات اليونانية والالتينية والعربية والعربي
، وصنف )١٧٩٣مدريد (نشر لغز قابس البن مسكويه مْتناً وترمجة إسبانية : آثاره

 .كتاباً يف الشعر اليوناين والالتيين والعربي والعريب
 .Laurent J لوران، ج

 .عميد كلية اآلداب يف جامعة نانسي
نانسي (١٠٨١بيزنطية واألتراك و السالجقة يف غريب آسيا حىت عام : آثاره
م ٨٨٦ وأرمينيا بني بيزنطية وبني اإلسالم منذ الفتح العريب حىت عام ).١٩١٣

أصول القضية األرمنية يف العصر : ، ويف جملة الدراسات األرمنية)١٩١٩باريس (
، ومن اإلغريق )١٩٢٢، ٢(، و إقطاعي أرمين يف القرن التاسع )١٩٢٠-١(الوسيط 

منوعات (١١٠٤ش إىل عام ، ومن أمراء الداني)١٩٢٤بيزانسيون (إىل الصليبيني 
wمن مجع العدالة إىل مجع مراكز البلدية يف : ، ويف الة اجلزائرية)١٩٣٣يورجا 
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 حرف الالم٩٥٤ 

 .)١٩٤٩(اجلزائر 
  .Lawrence T.E )١٩٣٥ - ١٨٨٨ (.لورانس، ت

ورحل إىل فرنسا، وبلغ رتبة ) ١٩٠٧(من أسرة كرمية، تلقى العلم يف أكسفورد 
 .لعربية، وعمل يف سالح الطريان امللكيمقدم يف اجليش، وانضم إىل الثورة ا

 ٧٠٠، وىف ٣٥ - ١٩٢٦، لندن ١٩٢٢أكسفورد (أعمدة احلكمة السبعة : آثاره
، وقد نقله إىل العربية ١٩٣٦، وبترمجة فرنسية، باريس ١٩٣٩صفحة، لندن 

الطبعة الرابعة لندن ( صفحة ٤٣٦وثورة يف الصحراء العربية، يف ) كرم الدكتور
واجلمعية ) ١٩٣٦لندن (والقالع الصليبية ) ١٩٢٩رنسية، باريس ، وبترمجة ف١٩٢٧
والنص اإلجنليزي، . ١٩٤٨بترمجة فرنسية، باريس (ورسائله ) ١٩٣٩لندن (الشرقية 

 ).١٩٥٤أكسفورد 
 ).١٩٥٥باريس  ( املقدم لورانس بقلم فيالر:وقد صنفت عنه كتب كثرية منها

  .Lorin H. لورين، هـ
 .ئل أساتذة اجلامعة املصريةواأ ومن ،جغرايف وسياسي

 املراجع اجلغرافية ملصر، اجلزء األول، اجلغرافيا الطبيعية و البشرية :آثاره
 ).١٩٢٨منشورات اجلمعية اجلغرافية املصرية، القاهرة (

 Losa Antonio Concalves - لوزا، أنطونيو جونسالفس
 .بية يف جامعة بورتوخترج على فيجانيه، وأحرز شهادته بامتياز، وعني أستاذاً للعر

فتح العرب مشايل دورو وأمساء األمكنة اليت خلفوها فيه، والنقود اإلسبانية : آثاره
 .العربية يف متحف اجلمعية البحرية بسرامنتو

 Busbecq Ogier Von) ١٥٩٢-١٥٥٢(بوسيبك، أوجري، فون 
 فردينان ولد يف مدينة كومني من أعمال األفاالند، وتعلم اللغات الشرقية، فأسفره

 خمطوطاً ٢٤٠األول إىل الباب العايل حيث اقتىن خالل إقامته سبع سنوات باألستانة 
: عاد ا إىل فيينا، وما زال يف مكتبتها الوطنية جمموعة خبطه، وقد صنف كتاباً بعنوان

 .آثار أنقرة
 .Lozach J -لوزاك، ج

w جغرايف وأستاذ يف معاهد مصر 
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 ٩٥٥ حرف الالم

  السد على النيل األزرق: غرافية املصرية بالقاهرةيف منشورات اجلمعية اجل: آثاره
، وخرائط )٢٨-١٩٢٧(، واملالحة الداخلية يف الوجه البحري مبصر)٢٧-٩٢٦(

، )٣٨-١٩٣٥(، و الطريان التجاري يف الشرق األدىن )٣١-١٩٢٨(مسح مصر 
 .)١٩٣٥(ودلتا النيل 
 .Loosen، P - .لوزين، ب

 .خترج يف جامعة بون
بون (ء اانني للنيسابوري، وهو أطروحته يف الدكتوراه كتاب عقال: آثاره
املصدر السابق (، والفن القصصي )١٩١٢الة اآلشورية (ودراسة عنه ) ١٩١٠
١٩٣٥.( 

  Luciani، J.D )١٩٣٢ -١٨٥١. (د. لوسياين، ج
 .من علماء القانون عمل مدة يف مشايل أفريقيا

 ].١٩٣٢ترمجته يف الة األفريقية، [
وبغية الباحث عن مجيل الوارث ) ١٨٩٠باريس (نشر الفوائد الشنشورية : آثاره

، وأم الرباهني يف العقائد للسنوسي، مْتناً )١٨٩٦اجلزائر (للسرجي مْتناً وترمجة 
، وكتاب اجلوهرة )١٩٠٣(، وتوحيد الباري البن تومرت )١٨٩٦اجلزائر (وترمجة 

ب البيوع املنتخبني من صحيح ، وكتاب الوصية وكتا)١٩٠٧(يف علم الالهوت 
البخاري، وكتاب البيوع من املوطأ ملالك، واإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول 

اضطرابات عام : ،ومن مقاالته)١٩٣٠باريس (االعتقاد لعبد امللك اجلويين 
 ).١٩٢٥ (ووثيقة تركية عن احلرب) ١٩٢٥كراسات تونس (١٨٧٩

 .Loftus، D)١٦٩٥ - ١٦١٩(لوفتوس، دديل 
وعني عضواً يف جملس العموم . خترج يف كلية ترينييت يف دبلن، وجامعة أكسفورد

ا يف ومفوضاً للدخل وقاضًي) ١٦٥١(ونائب قاض ) ٤٨ -١٦٤٢(األيرلندي 
وعضواً يف جملس العموم ) ١٦٥٥(ومشرفاً على الس العديل ) ١٦٥٤( األمريالية

 ).١٦٩٢ و ١٦٦١ و ١٦٥٩سنوات (
ونشر العهد اجلديد من احلبشية ) ٥٧ - ١٦٥٥(التوراة عاون يف نشر : هآثار

w ).٩٥ - ١٦٥٧(بترمجة إجنليزية، ونقل الكثري عن اللغتني األرمنية واليونانية 
w
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 حرف الالم٩٥٦ 

 .Loftus، W.C - ك.لوفتوس، و
سياحة : من علماء اآلثار الشرقية، وقد أشرف على إحدى بعثاا، وكتب عنها

 .)١٨٥٣لندن (ة ح صف٤٣٦يف  ١٨٥٢ إىل ١٨٤٩تنقيب يف خلدة والسوس من 
  .Loffreda،P.S )١٩٣٢املولود عام (األب لوفريدا 

 ).١٩٦٨(إيطايل التحق باملعهد 
جمموعة من :، ويف الكتاب السنوي)١٩٧٠( طربية -حفريات الطبغة: آثاره 

وحفريات يف كفر ) ١٩٦٨(مناذج املدافن الصخرية الفلسطينية يف العصر النحاسي 
، ومدافن صخرية حمدثة يف مقربة )١٩٧٢(يس كفر ناحوم ، ويف كن)١٩٦٩(كنه 

 ).١٩٧٣(سلوان بالقدس 
 .Lockahrt L-لوكهارت، ل

ونادر شاه ومحلته على عمان ) ١٩٣١صحيفة اجلغرافيا (جغرافية سوريا : آثاره
، وتقارير اجلمعية ٣٧ - ١٩٣٥: نشرة مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية(

 صفحة، وهى دراسة نقدية غنية ٣٤٤رشاه، يف وناد) ٣٨، ١٩٣٦: اإليرانية
 .)١٩٥٠صحيفة اجلمعية اإليرانية، (وفارس ) ١٩٣٨لندن (باملصادر 

 .Lokotsch K -لوكوتش، ك
الدراسات (، وأصل بعض املفردات العربية )١٩١٣بون (ابن سينا الرياضي : آثاره
 ).١٩٢٦السامية 

  .Iombardi،P.G )١٩٦٢املولود عام (األب لومباردى 
، وطوف يف فلسطني وسوريا وشرق األردن حيث )١٩٥٢(إيطايل التحق باملعهد 

 .كان يشرف على الرحالت العلمية للطالب
  أختام بيزنطية وعربية يف مبكى املسيح بالقدس: يف الكتاب السنوي: آثاره

 ). ١٩٧٢(يف األحباث األثرية ) سيناء(، وخاصة )١٩٥٧(
 .Lomba Fuentes، E -.لومبافوانتيس

، ٤كراسات حضارة العصر الوسيط (اجلمال املوضوعي لدى ابن حزم : آثاره
 - ١٩٦٧، ١٤جملة الدراسات اإلسالمية (، واجلمال الفين لدى ابن حزم )١٩٦٤
w .، وفلسفة ابن حزم)٦٨
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 ٩٥٧ حرف الالم

 .Longas، P.P)١٨٨١املولود عام (األب لوجناس 
انتخب عضواً خترج يف جامعيت سرقسطة ومدريد، ومدرسة الدراسات العربية، و

 .يف اجلمعيات واامع العلمية، واملكتبة اإلسبانية الوطنية
، ومتثيل )١٩١٥مدريد ( احلياة الدينية لعرب مشايل أفريقيا يف األندلس: آثاره

، وأبوعمروس )١٩٣٥(، وتقومي للقوانني الالتينية )١٩١٢(أراغون يف الس األعلى 
، وآثار دون ميجل آسني )١٩٢٥، ٣تكرمي ميننديث بيدال، جـ (بن إبراهيم 

األندلس (، وقراصنة املغرب بغاليسيا يف القرن السابع عشر )١٩٤٤، ٩األندلس (
١٩٥١، ١٦.( 

 .Longrigg، S.H )١٨٩٣املولود عام  (.ـه. س. لوجنريج
 أكسفورد، وخدم يف اجليش الربيطاين، وىف احلكومة العراقية، وىف شركة يفخترج 

 .نفط العراق
 ريترياأوموجز تاريخ ) ١٩٢٥(بعمائة سنة يف العراق احلديث أر: آثاره

  والنفط يف الشرق األوسط) ١٩٥٣ (١٩٥٠ إىل ١٩٠٠والعراق من ) ١٩٤٥(
)١٩٥٤ .( 

) ١٩٥٣(وأفول الغرب يف الشرق األوسط ) ١٩٤٥( :وله يف الشئون العاملية
عراق وال) ١٩٥٨، ٣٤الشئون الدوليـة (والتجمعات احلديثة للدول العربيـة 

وتطور ) ١٩٦٦(والزيت اقتصاد وسياسة يف الشرق األوسط ) ١٩٦١(والكويت 
 ).١٩٧٣، ٤الشئون اآلسيوية (اتمع العريب 
 .Lundin، A - لوندين، أ

، وختصص يف دراسة الكتابة السبئية واشتهر )١٩٥١(خترج يف جامعة ليننجراد 
 .ا

القرن السادس امليالدي من اجلزيرة العربية من ) جنوب(نقش تارخيي يف : آثاره
ويف  ،)١٩٥٨ معاصرنا(، وتاريخ النقوش احلمريية )١٩٥٤فجر الشرق (مأرب 

، وطبقات اتمع يف )١٩٥٦، ٦٥، ٦٤(اجلاهلية العربية : ااميع الفلسطينية
، وأصل قيام الدولة يف جنوب اجلزيرة العربية )١٩٥٩، ٦٧(اجلزيرة العربية ) جنوب(
، )١٩٦٩، ١٩الكتابات الشرقية (اجلديد يف كتابات صنعاء : ، ويف غريها)١٩٦٧( w
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 حرف الالم٩٥٨ 

 ).١٩٦٣( مؤمتر املستعربني الروس: ومبعاونة غريه
 Loon، J.B. van -وان. ب. لوون، ج
واشترك يف نشر الكتب الستة، ) ١٩٥٤ليدن (نشر تاريخ الشيخ عويس : آثاره

املعجم املفهرس واملسند للدارمي، واملوطأ ملالك، واملسند ألمحد بن حنبل من 
 ).١٩٦٩ - ١٩٣٦ليدن (لأللفاظ احلديث يف سبعة أجزاء 

 .Leoyed، S) ١٩٠٢املولود عام (لويد، ستون 
، واشتغل يف )٢٨ -١٩٢٧(وعاون السري أدوين لوتونز .  إينجهاميفخترج 

، وللمعهد الشرقي جبامعة شيكاغو، يف )٣٠ -١٩٢٩(التنقيب للجمعية املصرية 
، ومستشاراً )٣٩-١٩٣٧(وجلامعة ليفربول يف تركيا ، )٢٧-١٩٣٠(العراق 

 ).١٩٤٩( لآلثار يف أنقرة ومديراً للمعهد الربيطاين) ٤٩-١٩٣٩(للحكومة العراقية 
 ، وهيكل جملسن )١٩٣٥(، وقناطر سحريب )١٩٣٤(ما بني النهرين : آثاره

، )١٩٤٢(، وخرائب حواضر العراق )١٩٤٢(، وهياكل برزغونيت )١٩٤٩(
، )١٩٤٣أكسفورد ( صفحة ٣٣٠ وهو تاريخ شامل للعراق، يف لتوأماناوالنهران 

التنقيب : ، ومن دراساته)١٩٥٦(، وفجر األناضول )١٩٤٨(ومؤسسات يف الرمال 
سومر، (، واكتشافات يف املدرسة املرجانية )١٩٤٥سومر، (عن اآلثار يف العراق 

حران : برايس، ومبعاونة )١٩٤٨العراق (، وجوسق اخلاقاين يف سامراء )١٩٤٦
 .)١٩٥٧، ٧الدراسات األناضولية (، والفن التركي )١٩٥١الدراسات األثرية (

 Luis Gonzalbo -لويس جونثالبو
 ).١٩٠٥د يجملة الفهارس، مدر(الشاعرات املسلمات : آثاره

 Lewis، Bernard -لويس، برنارد
، وحصل على الليسانس، مع مرتبة الشرف ٣١/٥/١٩١٦ولد يف لندن بتاريخ 

 ودبلوم الدراسات السامية من جامعة باريس ) ١٩٣٦(األوىل من جامعة لندن 
وهو أستاذ الدراسات اخلاصة ) ١٩٣٩(والدكتوراه من جامعة لندن ) ١٩٣٧(

 وعضو دائم يف معهد الدراسات املتقدمة يف -بالشرق األدىن يف جامعة برنستون 
ضر يف التاريخ وكان قد عني من قبل مساعد حما) ١٩٧٤نيوجرسى (برنستون 

وحماضراً ) ١٩٣٨( اإلسالمي يف مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية جبامعة لندن w
w
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 ٩٥٩ حرف الالم

وىف مدرسة الدراسات ) ١٩٤٠(يف قسم الدراسات الشرقية واألفريقية جبامعة لندن 
وأستاذاً ) ١٩٤٧(وقارئاً ) ١٩٤٦(الشرقية واألفريقية جبامعة لندن حماضراً أول 

وعمل أستاذاً زائراً يف ) ١٩٧٤ -١٩٤٩(الشرق األوسط لتاريخ الشرق األدىن و
ويف جامعة ) ١٩٦٠(ويف جامعة كولومبيا ) ٥٦ - ١٩٥٥(جامعة كاليفورنيا 

وعضواً زائراً يف معهد الدراسات ) ١٩٦٤(ويف جامعة برنستون ) ١٩٦٣(أنديانا 
وعضو ) ١٩٦٣(وهو زميل األكادميية الربيطانية ) ١٩٦٩(املتقدمة يف برنستون 

) ١٩٧٢(وعضو شرف يف اجلمعية التارخيية التركية ) ١٩٦٩(راسل ملعهد مصر م
) ١٩٧٣(وعضو اجلمعية الفلسفية األمريكية ) ١٩٧٣(ويف وزارة الثقافة التركية 

وزميل املعهد ) ١٩٧٣(وحصل على الدكتوراه الفخرية من اجلامعة العربية بالقدس 
 اآلسيوية امللكية، واجلمعية كما أنه عضو يف اجلمعية، )١٩٧٦(اجلامعي بلندن 

 .واجلمعية األمريكية الشرقية. التارخيية امللكية، واملعهد امللكي للشئون الدولية
أصول اإلمساعيلية، وهو كتاب نفيس يصنف الشيعة إىل شيع معتدلة ومغالية : آثاره

وتاريخ اهتمام ) ١٩٤٠(وتركيا اليوم ) ، وقد نقل إىل العربية١٩٤٠كمربيدج (
وهو ست مقاالت نشرت يف املستمع العريب، مث على حدة، (يز بالعلوم العربية اإلجنل

لندن (والسياسة والدبلوماسة العربية ) ١٩٤٤، وىف هسبرييس ١٩٤١والطبعة الثانية 
، والطبعة ١٩٥٠لندن (والعرب يف التاريخ ) ١٩٤٨(وأرض السحرة ) ١٩٤٧

يه أمني فارس، وحممد يوسف نب: ، وقد نقله إىل العربية الدكتوران١٩٧٠اخلامسة 
، كما ترجم إىل العربية والفرنسية واألسبانية، واليابانية، ١٩٥٤زايد، بريوت 

) ١٩٥٢(ومالحظات ووثائق من احملفوظات التركية ) والسربوكرواتية، واملاالوية
ومؤرخو الشرق األوسط، ) ١٩٦١لندن (والتاج امللكي، ترمجة عن ابن جيريول 

 ستانبول وحضارة اإلمرباطورية العثمانية او) ١٩٦٢لندن (باالشتراك مع هولت 
وتاريخ اإلسالم ) ، وقد ترجم إىل العربية واليونانية والعربية واليابانية١٩٦٣(

والعنصرية واللون ) ١٩٧٠دار نشر جامعة كمربيدج (بكمربيدج، مبعاونة غريه 
لندن ( التاريخ واإلسالم يف) ، وقد ترجم إىل اإليطالية١٩٧١نيويورك (اإلسالمي 
نيويورك (واإلسالم من النيب حممد حىت أسر القسطنطينية، يف جملدين ) ١٩٧٣
wوإمساعيل والعامل ) ١٩٧٦لندن (وعامل اإلسالم ) ١٩٧٥برنستون (والتاريخ ) ١٩٧٤
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 حرف الالم٩٦٠ 

، وقد تكررت طباعته، وترجم إىل الفرنسية واألملانية ١٩٧٦نيويورك (العريب 
م والعثمانيني من القرن السابع إىل القرن السادس ودراسات يف اإلسال) واهلولندية

واشترك يف وضع تاريخ اإلسالم ) ١٩٧٦ لندن -عدة طبعات آخرها (عشر 
 .وىف حترير دائرة املعارف اإلسالمية) ١٩٧٠ كمربيدج(بكمربيدج 

تفسري إمساعيل خلروج : ومن مباحثه يف نشرة مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية
 ومصدر يهودي عن دمشق عقب الفتح العثماين  )٣٩ - ١٩٣٧(آدم من اجلنة 

وسفر الوحي وأثره يف التاريخ ) ١٩٤٨(ومذكرات إمساعيلية ) ٤٢ - ١٩٤٠(
ورواية عربية عن والية ) ١٩٥٣(وصالح الدين واحلشاشني ) ١٩٥٠(اإلسالمي 

 ) ١٩٧٠(وترمجة جوزيف شاخت ) ١٩٥٧(واإلسالم وأوربا ) ١٩٥٣(صفد 
، )١٩٣٧، عام ٨جملة التاريخ االقتصادي، جملد (تنظيم االقتصادي ال: ويف غريها

والفاطميون وطريق اهلند ) ١٩٣٩بيزانسون (ورواية عربية عن ثورة بالط بيزنطية 
ومصادر لتاريخ احلشاشني ) ٥٠ - ١٩٤٩ستنابول اجملة كلية العلوم االقتصادية، (

ومفهوم ) ١٩٥٤الدولية الشئون (والشيوعية واإلسالم ) ١٩٥٢املرآة (يف سوريا 
وكتاب إمساعيل من القرن الرابع ) ١٩٥٥العامل اإلسالمي (اجلمهورية يف اإلسالم 

مجعية (والدميوقراطية والشرق األوسط ) ١٩٥٥جملة اجلمعية امللكية اآلسيوية (عشر 
) ١٩٥٦(ورد الشرق األوسط عن الضغط السوفييت ) ١٩٥٥، ٦الشرق األوسط 

واإلسالم وأوربا ) ١٩٦٠ يالذكرى األلفية للمسعود(ة  وملوك الفرجنيواملسعود
وامليمونيون وصالح الدين ) ١٩٦١حلقة علم االجتماع اإلسالمي (وأمريكا 

والعرب وإسرائيل ) ١٩٦٦، ١٣أرابيكا (وكمال الدين ) ١٩٦٤ذكرى ماير (
دراسات (وجغرافية الشرق األوسط ) ٦٨-١٩٦٧، ٤٦الشئون اخلارجية (وفلسطني 
واإلسالم ) ١٩٦٨، ٣٨األندلس (واإلسالم ) ٦٨ -١٩٦٧، ٤وسط الشرق األ

ومن تاريخ مشايل ) ١٩٧٢الثورة يف الشرق األوسط لناشره فاتيكوتيس (والثورة 
واملصطلحات ) ١٩٧٣ - ١٦ - ١٥جملة الغرب املسلم والبحر املتوسط (أفريقيا 

احلبوب يف اليمن وزراعة ) ١٩٧٤الشرقيات األسبانية (السياسية يف العربية احلديثة 
وجنوب اجلزيرة العربية ) ١٩٧٤، ٢١الدراسات العربية (وكتاب بغية الفالحني 

w .)١٩٧٦(والنمو والثقافة يف إيران اإلسالمية ) ١٩٧٦لوزاك (
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 ٩٦١ حرف الالم

 .Lewis، N.N -.ن. لويس، ن
 .من علماء اجلغرافيا التارخيية

الري يف : اوىف صحيفة اجلغرافي) ١٩٣٨لندن (العرب يف البحر األمحر : آثاره
تأمني احلدود يف : وىف غريها) ١٩٥٣(وجبال لبنان ومدرجاته ) ١٩٤٩(سوريا 

 .)١٩٥٥الشئون الدولية،  (١٩٥٠ إىل ١٨٠٠سوريا من سنة 
  .Lebon, Dr.G )١٨٤١املولود عام (الدكتور ليبون 

 .طبيب ومؤرخ عين باحلضارة الشرقية
 ، وحضارة العرب)رستموقد عربه األستاذ صادق (احلضارة املصرية : آثاره

عربه (وال قيمة علمية له وقد عربه األستاذ زعيتر، وحضارات اهلند ) ١٨٨٤باريس (
عربه األستاذ عبد الرمحن (وحضارة العرب يف األندلس ) األستاذ عادل زعيتر

 ).١٩٢٣الربقوقي 
 .Le Tourneau، R) ١٩٧١-١٩٠٧(يل تورنو 

 . مرسيليا-من أساتذة جامعة إكس 
هل : ، وله)١٩٣٧هسبرييس (صناعة خيوط الذهب يف فاس : عاونة غريهمب: آثاره

، ومصادر لتسجيل )١٩٤٧نشرة الدراسات العربية (تقابل الغزايل وابن تومرت ؟ 
، )٥١-٥٠ - ١٩٤٩املصدر السابق (املطبوعات املتعلقة بالشئون اإلسالمية املعاصرة 

، )١٩٥٠منوعات وليم مارسه (س ووثائق من جمموعة قوانني توزيع املياه يف مدينة فا
، وهو ترمجة فرنسية لقسم من ذيل تاريخ دمشق ١١٥٤ إىل ١٠٧٥ودمشق من سنة 

 وقد سبق - ١٩٠٨البن القالنسي معتمدة على النص العريب املطبوع يف ليدن عام 
 ٣٧٥ فوقع يف - ١٩٣٢هلاملتون جيب أن ترجم هذا القسم إىل اإلجنليزية عام 

، )١٩٥٢منشورات املعهد الفرنسي بدمشق (ة وحواٍش مفيدة صفحة، مع مقدمة نفيس
، وثورة أيب يزيد يف القرن العاشر )١٩٥٣األندلس (وفاس وظهور سلطان السعديني 

، وتطور املدن اإلسالمية يف مشايل أفريقيا منذ اتصاهلا )١٩٥٣كراسات تونس (
مية يف مشايل ، واحملفوظات اإلسال)١٩٥٤حوليات معهد الدراسات الشرقية (بالغرب 
، وأبو خملى الثائر على السعديني )١٩٥٤ باريس ٤جملة احملفوظات، (أفريقيا 

w، واجتاهات الوحدة يف املغرب يف )١٩٥٦الدراسات الشرقية لتكرمي ليفي دالفيدا (
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 حرف الالم٩٦٢ 

 ). ١٩٧٢(، والوحدة املغربية )١٩٧٠ (١٩٦٢عام 
، ١٠٠الة األفريقية  ( سنة من تاريخ اجلزائر٢٥ :والعصر الوسيط واألزمنة احلديثة

، )١٩٥٧، ١٥حوليات معهد الدراسات الشرقية (واإلسالم يف مشايل أفريقيا ) ١٩٥٦
، )١٩٥٥، ٦٠الصحيفة األمريكية لعلم االجتماع، (ومسلمو احلضر يف مشال أفريقيا 

، وثورة إخوان ابن )١٩٥٥الوحدة والتنوع للحضارة اإلسالمية (ومشال أفريقيا 
، وبدء سلطان السعدى )١٩٥٧مارسه . تكرمي ج (١١٥٦إىل  ١١٥٣تومرت من 

، ودوافع حركات )١٩٥٧، ٣، جـماسنيونمنوعات (كما يراه املؤرخ الزياين 
، والغرب املسلم )١٩٥٧حتقيق عن مقاومة االستعمار (االستغالل يف مشايل أفريقيا 

سات حوليات معهد الدرا(من أواسط القرن السابع إىل آخر القرن اخلامس عشر 
، ١٦حولية تاريخ االقتصاد االجتماعي (، والعامل العريب )١٩٥٨، ١٦الشرقية 
الدراسات الشرقية لتكرمي ليفي بروفنسال (، والزياين مؤرخ السعديني )١٩٦١
، ١٠٥الة األفريقية، (ا  وتعليقًترمجةً... ، وتاريخ أيب زكريا)١٩٦٢، ٢جـ

ويف جملة الغرب ) ١٩٦٤/ان منوعات جولي(، واحتالل فرنسا األغواث )١٩٦١
، واملغرب حتت حكم سيدي حممد بن عبد اهللا )١٩٦٦، ٢(ابن خلدون : املسلم

، )١٩٦٦براون  نشر(، واحلكومة واتمع يف مشايل أفريقيا املستقل )١٩٦٦، ٢(
 والثورة اجلزائرية 

د ، مث االجتاه إىل االحتا)١٩٦٨، ٥(، وهل عرف العرب الثورات قدمياً؟ )١٩٦٨، ٥(
، وضياع عقيدة )١٩٧٢، ٩حولية مشايل أفريقيا  (١٩٦٢يف املغرب حىت عام 

، واجلزائر وشرفا )١٩٧٠، ٣٢الدراسات اإلسالمية (املوحدين يف مشايلّ أفريقيا 
، واجتاهات )١٩٧٠املؤمتر الدويل الثاين لشمايل أفريقيا (الوزان يف القرن التاسع عشر 

، ومكانة )١٩٧٣احلضارة اإلسالمية،  (١١٥٠-٩٥٠الرببر اجلديدة يف مشايل أفريقيا 
الكراسات اللغوية لالستشراق (النخبة احلاكمة يف مشايل أفريقيا االجتماعية والثقافية 

١٩٧٢-١(.  
 .Le Strange G)١٩٣٤ - ١٨٥٤(يل سترانج، جي 

وحبب جول موهل الدراسات الشرقية إليه، . خترج يف كليفتون وكلية الزراعة
wوقد ختصص بدراسة التاريخ ) ١٩٠٧(واستقر يف كمربيدج . والعربيةفتعلم الفارسية 
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 ٩٦٣ حرف الالم

ومن أقواله املأثورة عنه واليت طبقها على نشاطه . اجلغرايف لبالد العرب وفارس
لكي نفهم التاريخ اإلسالمي ونستسيغه علينا بدرس التاريخ اجلغرايف : العلمي ترديده

، ١٩١٢ف عام  تلك بصره فكُوقد كلفته دراسته. يف العصر الوسيط دراسة وافية
ولكنه مل حيل بينه وبني مواصلة دراساته ونشر مصنفاته اليت صادفت رواجاً عظيماً 

 .لدى األوساط العلمية
وضع ذيالً لفهرس املخطوطات الشرقية يف مكتبة اجلمعية امللكية اآلسيوية : آثاره

اجلمعية امللكية جملة (ومبعاونة غريه تتمة لذيله ) ١٨٨١لندن (الذي صنفه موريل 
) ١٨٨٢لندن (هاجارد، مسرحية فارسية . د.هـ.ونشر مبعاونة و) ١٨٩٢اآلسيوية 

فلسطني، من كتاب أحسن التقاسيم للمقدسي، مْتناً وترمجة : ومبجهوده اخلاص
ووصف فارس يف ) ١٨٩٥لندن (وما بني النهرين البن سرابيون ) ١٨٨٦لندن (

لندن (طوط يف املتحف الربيطاين البن البلخي مطلع القرن الرابع عشر، نقالً عن خم
منشورات جلنة جيب (ونزهة القلوب حلمد اهللا مستويف، مْتناً وترمجة ) ١٩١٢

وفار سنامة البن البلخي ) ١٩ - ١٩١٥ كمربيدج -، لندن ٢٣التذكارية، مج 
، عام ١منشورات جلنة جيب التذكارية، السلسلة اجلديدة، رقم (مبعاونة نيكولسن 

 .)١٩٢٦(ودون جوان الفارسي ) ١٩٢١
وبغداد عاصمة اخلالفة ) ١٨٩٠(فلسطني يف عهد املسلمني : وله من املؤلفات

، ٢٤ - ١٩٠٠أكسفورد (العباسية، وفيه دراسات عن املباين التارخيية واآلثار القدمية 
والعراق وفارس حتت ) ١٩٣٦وقد نقله إىل العربية األستاذ بشري فرنسيس، بغداد 

، وقد ٣٠ - ١٩٠٥كمربيدج (وبلدان اخلالفة الشرقية ) ١٩٠٣لندن (غول حكم امل
 صفحة، بغداد ٨٨٥نقله إىل العربية األستاذان بشري فرنسيس وكوركيس عواد، يف 

وخطط البالد العربية، وهو جغرافيا تارخيية للجزيرة العليا، وفارس وأرمينيا، ) ١٩٥٤
لفارسية والتركية من الفتح اإلسالمي وآسيا الوسطى، تعتمد على املصادر العربية وا

سفري : وكال فيجو) ١٩٣٠يدج ربطبعة ثانية مصححة، كم(إىل عهد تيمورلنك 
 .)١٩٢٨ (١٤٠٦ - ١٤٠٣تيمورلنك 
 Le Chatelier، A).١٩٢٦املتوىف عام .(يل شاتيليه، أ

w )١٩٢٦-١٩٠٦(كان املشرف مع ماسينيون على جملة العامل اإلسالمي بالفرنسية 
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 حرف الالم٩٦٤ 

 . لعلم االجتماع اإلسالمي يف معهد فرنساوأستاذا
إىل أستاذ مدرسة يف : سلسلة دراسات يف جملة العامل اإلسالمي أشهرها: آثاره

، )١٩٠٦(، ومسلمو الفلبني )١٩٠٦(، وأغاخان )١٩٠٩-١٩٠٦( مدينة الفيوم
، )١٩١٠(، والسياسة اإلسالمية )١٩٠٩(، واإلسالم الغريب )١٩٠٦( ومسلمو روسيا
والواليات  )١٩١٠(، وافتتاح الدروس )١٩١٠(بر و املناجم األوربية ومغرب الرب

 ).١٩-١٩١٨(املتحدة الشرقية 
  Lee Samuel - ىل، صموئيل

 ).١٨٢٩لندن (أسفار ابن بطوطة، نقالً عن خمطوط عريب : آثاره
  .Lee D.E -إي. يل، د
ة إىل أفغانستان وبعث) ٤٢ - ١٩٤١الة التارخيية األمريكية (أهل اجلاهلية : آثاره

 .)١٩٤١صحيفة التاريخ احلديث (
  .Leclerc L) ١٨٩٣ -١٨٤٦(الدكتور ليكلر 

ا بالطب العريب خاصة، وقد طبيب أكب على درس التاريخ وأصول اللغات معنًي
 .حبثه يف مقاالت مسهبة، وكتب تارخيية، وترجم منه ونشر عنه الكثري

، وشرح كشف الرموز يف شرح )١٨٦٧باريس (كتاب الترمجات العربية : آثاره
، وتاريخ الطب العريب، وفيه الكثري من ابن )١٨٧٤(العقاقري واألعشاب للجزائري 

 ، وترجم أقساماً من كتاب التصريف للزهراوي )١٨٧٨(أيب أصيبعة يف جزأين 
)١٨٦١.( 

قد  Paulet  وكان بوله-١٨٦٦(اجلدري واحلصبة للرازي : ومبعاونة لينوار
، فجاءت ٨٣ -١٨٧٨( ومفردات ابن البيطار ١٧٦٣نسية باريس، ترمجها إىل الفر

 .)٦٠-٤٢-١٨٤٠أفضل من ترمجة زونتامير األملانية، شتوجتارت 
 Lyall، Sir )١٩٢٠ - ١٨٤٥(ليال، السري تشارلز جيمس 

Charles. J. 
 ورأس ديوان اهلند يف لندن ) ٩٨ - ١٨٦٧(خترج يف كمربيدج، وعمل يف اهلند 

درس العربية وأتقنها، وعىن بشعرها اجلاهلي عناية خاصة و). ١٩١٠ - ١٨٩٨(
ا، فذهب له يف نقده صيت بعيد، ورفع لواء الدراسات الشرقية يف وطنه مخسني عاًم w
w
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 ٩٦٥ حرف الالم

وقد كان أحد رؤساء حترير جملة اجلمعية امللكية اآلسيوية، ودبج كثرياً من الفصول 
 .الشرقية يف دائرة املعارف الربيطانية

-١٩٢٢جنلنج، يف الصحيفة األمريكية للغات واآلداب السامية، ترمجة، بقلم سرب[
٢٣.[ 

وتراجم شعراء العرب ) ٢٤ -١٨٨١ (للتربيزيشرح املعلقات السبع : آثاره
عبيد بن األبرص، وعامر بن : ودواوين) ١٨٨٥لندن (القدماء والشعر اجلاهلي 

، عاماً ٢١جملدها جلنة جيب التذكارية يف (الطفيل بشرح األنباري مْتناً وترمجة، 
واملفضليات للمفضل الضيب، بشرح ) ١٩١٩كمربيدج (وعمرو بن قميئة ) ١٩١٣

 ١٩٠٨املطبعة الكاثوليكية ببريوت (األنباري، مْتناً وترمجة وفهارس، يف ثالثة أجزاء 
هجاء ابن عربشاه السلطان : وله يف جملة اجلمعية امللكية اآلسيوية) ٣٤ - ٣١ -

والوصف يف الشعر ) ١٩١٢(واألعشى ) ١٩١٢( سيبويه وتسمية) ١٩٠٧(يقمق 
وصالت ) ١٩١٤(والشعر اجلاهلي مرجع للمعلومات التارخيية ) ١٩١٢(اجلاهلي 

) ١٩١٤ (١٧٢، ٢وسورة ) ١٩١٤(الشعر اجلاهلي باألدب اليهودي والتوراة 
الدراسات (ابن الكليب : ويف غريها) ١٩١٨(وشعر تأبط شراً الشاعر الصعلوك 

ومعلقة ) ١٩١٢الدراسات اآلشورية (وحبور الشعر ) ١٩٠٦لنولدكه الشرقية 
 .)١٩١٢تكرمي براون (األعشى 

 .Loekkegaard, F) ١٩١٥املولولد عام . (لياندير، ب ليكيجورد، ف
خترج باللغات الشرقية من جامعة كوبنهاجن، ومسى أستاذاً لفقه اللغات السامية 

ورية والفارسية إىل الدراسات املتعلقة الشرقية فيها، وقد انصرف أخرياً عن اآلش
 .Leander P) ١٩٣٥-١٨٧٢. (.بتاريخ العرب وثقافتهم

خترج يف جامعة أوبساله، ومسي أستاذ اللغات السامية يف جامعة جوتنبورج، ولكنه 
عين بالعربية أكثر منه بالعربية ومعظم كتاباته يف تصريفها، وإرجاع صيغها احلاضرة 

درة األسالك يف : وقد نشر كتباً حبشية ومباحث عن. األصلإىل ما كانت عليه يف 
، وأوس )١٩١٣العامل الشرقي ( صفحة ٨١دولة األتراك لبدر الدين بن حبيب، يف 

الة الشرقية (، والزمان يف اللغات السامية )١٩١٦العامل الشرقي (أبو عبد اهللا الزبري 
w  .)١٩٢٦هالة (رامية قواعد التوراة اآل:  ومبعاونة بوير).١٩٢٨األملانية 
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 حرف الالم٩٦٦ 

 
 .Leibovitch J) ١٩٦٨-١٨٩٨(ليبوفيتش 

مدير النشر يف مصلحة اآلثار املصرية سابقاً، وهو متخصص يف فن العالقات اليت 
مجعت بني مصر وآسيا الصغرى، وقد كتب عن الكتابات يف سينا والكتابات 

العلماء الذين عنوا اآلرامية والفينيقية واإلغريقية دراسات نفيسة، وله تراجم لكبار 
  .باآلثار املصرية، وخمطوطة عن اشتراك اإليطاليني بالبحث عن آثار مصر

 Lebedeva Olga) ١٨٥٤املولودة عام (ليبيديفا، أولغا 
 للبطريرك مكاريوس مْتناً وترمجة فرنسية خنشرت نبذة يف أخبار الكر: آثارها

 ).١٩٠٥ روما(
 Lybyer A.H -.هـ.أ. ليبري

ومن ) ١٩١٢كمربيدج (كومة العثمانية يف عهد سليمان القانوين احل: آثاره
صحيفة التاريخ اإلجنليزي (األتراك العثمانيون وطرق التجارة الشرقية : مباحثه
وحممد ) ١٩١٧صحيفة اجلمعية الشرقية األمريكية (ورحالت إليا أفندي ) ١٩١٥
 .)٣٧ - ١٩٣٦صحيفة السالف وشرق أوربا، (الفاتح 

 .Lippert J) ١٩١١ - ١٨٦٦(. ليبريت، ج
، ١٨٩١هاله (رسالة أرسطو إىل اإلسكندر يف السياسة مْتناً وترمجة التينية : آثاره
رسالة يف العني من كتاب القانون البن سينا، :  ومبعاونة هريشربج.)١٨٩٢ربورج 

  .)١٩٠٢ليبزيج (واملنتخب يف عالج أمراض العني للموصلي 
 صفحة مع ٤٦٦احلكماء جلمال الدين القفطي يف أعالم العلماء بأخبار : وله

، ومبعاونة )١٩٠٣ليبزيج (فهارس ومقدمة باألملانية، وكان قد أعده أوجيست موللر 
ليبزيج ( أملانية يف جملدين ةًأطباء العيون عند العرب مْتناً وترمج: هريشربج، وميتفوخ

، )١٨ - ١٩٠٤ليدن (، واشترك يف نشر كتاب الطبقات البن سعد )٥ - ١٩٠٤
 .)١٤٧، ١١الصحيفة الشرقية لفيينا (وله دراسة عن ابن الكويف طليعة ابن الندمي 

 .Littmann، E) ١٩٥٨ - ١٨٧٥(ليتمان، إنو 
أستاذ اللغات الشرقية يف توبنجني، ويف اجلامعة املصرية عند إنشائها، مث يف 

wب إىل سوريا وقد اشترك يف بعثات التنقي. جامعات أملانيا، والواليات املتحدة
w
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 ٩٦٧ حرف الالم

وفلسطني واحلبشة، ويف حترير دائرة املعارف اإلسالمية، ويف مؤمترات املستشرقني 
وأنشأ املكتبة احلبشية لدراسة لغات احلبشة وأدا . وحلقات الدراسات الشرقية

، )١٩٠٤(وتارخيها، فأصدرا مكتبة جامعة برنستون، عن دار بريل يف ليدن 
ع علمية منها امع اللغوي مبصر، فأسهم يف أعماله  يف مجعيات وجماماوانتخب عضًو

مبا كان يقدمه له من املباحث الطريفة يف اللغات الشرقية وال سيما يف العربية 
الدراسات "وهلجاا، وكان يكتب ا كتابة أبنائها، وقد وضع كتاب لتكرميه بعنوان 

 .)١٩٣٥ليدن  ("الشرقية
 ومترجم وبني تراجم وفهارس  بني مصنف وحمقق٥٥٠تربو على : آثاره

ودراسات تناولت عالقة الشرق بالغرب، وتراجم املستشرقني، والتعليق على 
منشورام، واللغات السامية وكتابتها، والشرق األوسط، ومشال أفريقيا، واحلبشة، 

البعثة األمريكية األثرية إىل : وهذه مناذج منها. يف جغرافيتها وتارخيها وحضارا
، وقد نشرت البعثة )١٩٠٠، ٤جملة اآلثار األمريكية،  (١٩٠٠ - ١٨٩٩سوريا، 

 صفحات ١٠٥كتابات سوريا يف مخسة أجزاء، خصه منها الكتابات السامية، يف 
، والكتابات اليونانية )١٩٤٩، ليدن ١٩٠٥منشورات جملة اآلثار األمريكية (

تقرير التمهيدي ال: ومبعاونة بتلر، وهوارد جروسيب) ١٩٠٥(والالتينية يف حوران 
، وله كتابتان دينيتان )١٩٠٥جملة اآلثار األمريكية (لبعثة جامعة برنستون إىل سوريا 

نشرة جامعة برنستون (والفكاهة العربية ) ١٩٠١الة اآلسيوية الفرنسية (يف تدمر 
، وأنشودة احلماة )١٩٠٢الة الشرقية األملانية (، ولغة دمشق العربية )١٩٠٢

، وجمموعة خمطوطات جاريت العربية يف )١٩٠٣ الة اآلسيوية(ديثة بالعربية احل
 -وفهرس املخطوطات العربية ) ١٩٠٤صحيفة املكتبات (مكتبة جامعة برنستون 

 .)٧ - ١٩٠٤برنستون، ليبزيج (جمموعة بريل يف مكتبة جامعة برنستون 
احلديث، مجعه ، والقصص العريب )١٩٠٤الة اآلسيوية (الليبية ) األلفباء(وأصل 

 صفحة من ٢٧٢من فلسطني، وحقق فيه أمساء أقمشة منوعة، اجلزء األول، يف 
، وبدو )٦ -١٩٠٥الة اآلسيوية (، والدروز )١٩٠٥ليدن (النصوص العربية 

الة (، ولغة بسكري )١٩١٠اإلسالم (، واإلسالم يف مشايل احلبشة )١٩٠٨(العرب 
wجملة الدراسات الشرقية (على كتابة حوران ، ومالحظات )١٩١١الشرقية األملانية 
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 حرف الالم٩٦٨ 

، وامللك واملستعطي واألكار واخلياط، قصة مصرية مترمجة من )١٢ - ١٩١١
، )١٩١٣دميري (، وأمثال عربية من جمموعة سنجر )١٩١٢الة املصرية (العربية 

دائرة املعارف اإلسالمية، ليدن (، وأبو سفيان )١٩١٣اإلسالم (والشيخ مدبويل 
١٩١٣(. 

  .)١٩١٤اإلسالم (القراد : ومبعاونة غريه
تكرمي (، وهاروت وماروت )١٩١٦بريل  دار(الكتابات الشرقية يف ليدن : وله

، ١٩٢٠اإلسالم (، وجغرافية مصر )١٩١٨(، وآثار اجلزيرة العربية )١٩١٦أندرياس 
، والبدو والدروز يف )٤٠ - ١٩٣٥، ومنوعات ماسبريو ١٩٣٧والشرق احلديث 

، وآثار )١٩٢١ريخ الفلسفة من منشورات املعهد الشرقي، جوتنجني تا(حوران 
: ، وألف ليلة وليلة، يف ستة أجزاء، األول)١٩٢١اآلداب الشرقية (الفرات ودجلة 

، ٨١٦: ، واخلامس٨٧١: ، والرابع٨٧٤: ، والثالث٩١٠ : صفحة، والثاين٨٣٠يف 
  امرؤ القيس : ويف الدراسات السامية.)٢٨ - ١٩٢١ليبزيج  (٨٠٩: والسادس

، ١٩٢٤الدراسات السامية (، وقواعد اللغة العربية )١٩٢٤(، وهلجة محاة )١٩٢٤(
، وكتابات )١٩٢٤(، وكتابات عربية يف احلبشة )١٩٥٣مث يف دراسات بدرسن 
، مث الشعر )١٩٢٩(، وكتابات عربية يف سوريا )١٩٢٤(عربية يف مشايل أفريقيا 

، )١٩٣٢تكرمي ياكوب (، والقدس )١٩٢٩ملانية الة الشرقية األ(العريب والسامي 
إغناطيوس : ، ويف الة الشرقية األملانية)١٩٣٣تكرمي أوبنامي (واجلغرافيون العرب 

، )١٩٣٨(، وكارلو ألفونسو نللينو )١٩٣٧(، وجورج ياكوب )١٩٣٥(جويدي 
، واللهجات العربية )٤٩ - ١٩٤٥(، وماكس مايهروف ٥١٧: ٨١مث يف املقتطف 

، وأنشودة عربية شعبية من )١٩٣٢نشرة توبنجني (، وقصة فنيانوس )٤٩ -١٩٤٥(
جممع اللغة العربية، دور (، وكلمات األستاذ ليتمان )١٩٣٧الشرق احلديث (مصر 

، حمضر ١٩٣٥ من أبريل سنة ٧ -١٩٣٥ من فرباير سنة ١٨االنعقاد الثاين من 
، واملستشرق )١٩٣٩تكرمي ديسو، (، وكتابات الصفا )١٩٣٧اجللسات، القاهرة 

، )١٩٤٠الدراسات املصرية (، والساقية )١٩٣٩املقتطف (حياته وآثاره : نللينو
، )١٩٤٣اآلداب الشرقية (، والبريوين )١٩٤١عامل اإلسالم (وهاجر وإمساعيل 

، )١٩٤٣اآلداب الشرقية (، والبريوين )١٩٤١عامل اإلسالم (وكتابات عربية يف سوريا  w
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 ٩٦٩ حرف الالم

، وبقايا اللهجات )١٩٤٧أنقرة : ذكرى خليل أدهم(وكتابات عربية يف سوريا 
، وأمساء )١٩٤٨جملة كلية اآلداب يف اجلامعة املصرية (العربية يف األدب العريب 

، وعيسى يف الكتابات العربية )١٩٤٩املصدر السابق (األعالم يف اللغات السامية 
، وألف )١٩٥٢ن موزيو(، واللغة القبطية العربية )١٩٥٠عامل اإلسالم (قبل اإلسالم 

:  صفحة، والثالث٨٦٣:  صفحة، والثاين٧٧١األول يف : ليلة وليلة يف ستة أجزاء
وأبو ، )١٩٥٣فيسبادن (، ٧٧٥: ، والسادس٧٧٨: ، واخلامس٨٣٧: والرابع ٨٣٧

، والزار )١٩٥٤  لندن،دائرة املعارف اإلسالمية، الطبعة اجلديدة، ليدن(سفيان 
، وعصر )١٩٥٥الة الشرقية األملانية، (واملقوقس ، )١٩٥٥دائرة املعارف الدينية (

فيسبادن (من االستشراق، ترجم فيه خلمسة عشر مستشرقاً، وذيله بكشف بآثاره 
نشرة (، واألدب احلبشي )١٨٩٩ميونيخ (ثيوبيا أ: ، ومقاالت عن احلبشة)١٩٥٥

صحيفة اجلمعية (، واألدب الشعيب احلديث يف احلبشة )١٩٠١جامعة برنستون 
اجلزء األول نص : ، وتاريخ امللك تيودور يف احلبشة)١٩٠٢(شرقية األمريكية ال

، وأسطورة ملكة سبأ )١٩٠٤ليبزيج (، والفلسفة احلبشية )١٩٠٢ليبزيج (أمهري 
، )١٩٠٧كورنيوس (، وخريستوف دي جاما يف احلبشة )١٩٠٤املكتبة احلبشية (

، وأعاد نشر )١٥ - ١٩١٠دن لي(وبعثة جامعة برنستون إىل احلبشة يف أربعة أجزاء 
 .وغريها كثري) ١٩٥٠(منتخبات حبشية لدىملان، منقحة ومزيدة 

 LichtenstadterIsle - ليختانستادتر، إيزل
درست العربية والعلوم اإلسالمية يف جامعيت فرانكفورت ولندن، وحصلت على 

دى وعنيت باملذاهب ل. وأقامت زهاء ثالثني سنة يف الشرق األوسط. الدكتوراه
اإلسالم والعصر احلديث، :  وكتبت الكثري عنها مث خصتها بكتاب،السنة والشيعة

وقد شرحت فيه أصول الدين وأشادت بفضل املصلحني كاألفغاين، وحممد عبده 
ومن . وتالميذه، وقربت بني نظريات الشرق والغرب يف سبيل احلضارة اإلنسانية

 :دراساا
) ١٩٣٥ ،١٩مؤمتر املستشرقني (أيام العرب و) ١٩٣٢، ٥إسالميكا (الشعر العريب 
والتحليل احلديث للشعر ) ١٩٣صحيفة اجلمعية اآلسيوية امللكية (رب وكتاب احمل

، ٥١فولكلور (والفولكلور يف األدب املصري ) ١٩٤١، ١٥الثقافة اإلسالمية (العريب  w
w
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 حرف الالم٩٧٠ 

وم ومفه) ١٩٤٢، ١٦الثقافة اإلسالمية (واملؤاخاة يف اتمع اإلسالمي ) ١٩٤٠
التاريخ العربي (وتعريف غري املسلم يف اإلسالم ) ١٩٤٣، ٣٣عامل اإلسالم (األدب 

والقانون يف مصر ) ١٩٤٥، ٣٥عامل اإلسالم (وتاريخ العرب واإلسالم ) ١٩٤٣، ٥
) ١٩٤٩، ٢٣الثقافة اإلسالمية (واإلسالم واألقليات ) ١٩٤٨، ٣٨(احلديثة 

واإلسالم يف مصر ) ١٩٥٢، ٦ دىنصحيفة الشرق األ(واألسرة املصرية العربية 
الدراسات الشرقية لليفي (والقرآن ) ١٩٥٦، ٩كراسات تاريخ مصر (وباكستان 

 .)١٩٥٦، ٢دالفيدا 
 .Leeds S - .ليدز، س
 .)١٩٢٣الطبعة الرابعة ( صفحات ٤٠٦أسرار مصر، يف : آثاره

 .Lidzbarski M )١٩٢٨ - ١٨٦٨(ليدزبارسكى، مارك 
ه النجابة صغرياً فقرأ العربية، وترجم منها، ودرس بولوين األصل، ظهرت علي

 من ١٧(وملا عارضته أسرته يف استكمال دراسته يف اخلارج غادرها . تفسري التوراة
إىل بوزن، مث إىل مدرسة برلني، ورجع إىل بوزن حيث نال ) ١٨٨٢أبريل / نيسان 

 والكتابات الشرقية يف  الثانوية، وتعلم فقه اللغات السامية واللغة اآلراميةةمنها شهاد
، )١٨٩٦(، واعتنق النصرانية، مث نال الليسانس من كييل )٩٢ - ١٨٨٩(برلني 

وعضواً يف  ،)١٩٠٧(وعني أستاذاً يف جرايفسفالد . وقضى فيها اثنيت عشرة سنة
 ).١٩١٧(اجلمعية العلميـة يف جوتنجني 

برلني ( وترمجة وشرحاً منتخب من املخطوطات اآلرامية يف مكتبة برلني مْتناً: آثاره
 وترمجه ١٩٠٥ ونشره ١٨٩٨صنفه عام (، والكتابات السامية يف الشمال )١٨٩٦

، وصلوات املندش والكتاب الكبري بترمجة وتفسري أملانيني، ويف )١٩١٥وشرحه، 
، ومصادر القصص والنودار يف اآلداب العربية )١٩١٨، ٨(األدب العريب : اإلسالم

الة الشرقية (الفخر عند العرب : ، ويف غريها)١٩١٨ ،٨(والفارسية والتركية 
، )١٩٢٢، ١جملة الدراسات السامية (والسالم واإلسالم ) ١٩١٨، ٧٢األملانية 

 ).١٩٢٤، ٢(وحول األديان 
 .Leroy J.P) ١٩٣٤املولود عام . (ب.لريوي، ج
w لقصة - حمفوظ يف أحد أديرة لبنان-خمطوط طريف عريب مسيحي مصور : آثاره
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 ٩٧١ حرف الالم

وخمطوطات مصورة يف مكتبة جامعة ) ١٩٥٥، ٣٢سرييا (لعام ويوصافات بر
وإجنيل ) ١٩٥٦، ٣٣منوعات جامعة القديس يوسف (القديس يوسف ببريوت 

، ٤٤سرييا (غريب يف مكتبة طوبقني سراي مزدان بالرسوم البيزنطية واإلسالمية 
١٩٦٧.(  

 .Lees W N)١٨٨٩ - ١٨٢٥(ليز، وليم 
مث أصبح من ) ١٨٤٦(وأرسل كجندي إىل اهلند . عة دبلنخترج بالعربية من جام

ويف خالل تلك املدة حصل على الدكتوراه يف احلقوق يف ) ١٨٨٥(كبار الضباط 
. دبلن، والفلسفة من برلني، فعني مديراً ملدرسة كلكتا، وترمجاناً حلكومة اهلند

 .ت اآلسيويةوخلف ملسدن يف مطبعة كلكتا، وأسهم يف حترير التيمس اهلندية واال
تعاون مع ملسدن، مث مع شربجنر، وبعض علماء اهلند يف نشر نفائس : آثاره

فتوح الشام لألزدي البصري، عن نسخة قدمية يف : املخطوطات، ومن أشهرها
) ١٨٥٣كلكتا (مكتبة شاه كايل بدهلي، مع مقدمة إجنليزية وتعليق وفهرس لألعالم 

واحلسبـة ) ١٨٥٤(دمة باإلجنليزية وفتوح الشام للواقدي، يف جزأين، مع مق
والكشاف ) ١٨٥٤ (يرقندوآداب السِم) ١٨٥٤(واالحتساب للتهانـوي 

 مبعاونة موالي -وتاريخ اخللفاء جلالل الدين السيوطي ) ٥٩ - ١٨٥٦(للزخمشري 
وخنبة الفكر ) ١٨٦٥(ونوادر القليويب ) ١٨٨١، مث ترمجة جاريت ١٨٥٦(عبد احلق 

وكشاف اصطالحات الفنون ) ١٨٦٢(بن حجر العسقالين يف مصطلح أهل األثر ال
 .)١٨٦٣(والعلوم للتهانوي 

 .Lees, G.M .م.ليس، ج
 اجلغرافيا الطبيعيـة جلنوب شرقي اجلزيرة العربية : يف صحيفة اجلغرافيا: آثاره

 .)١٩٥٢(اجلغرافيا التارخيية لسهول ما بني النهرين : ومبعاونة فالكون) ١٩٢٨(
  .Lespes, R )١٩٤٤-١٨٧٠( .ليسبس، ر

 .]١٩٤٣-٩٨ترمجته بقلم ديبوا يف الة األفريقية، [
، ومرفأ بونة ومناجم )١٩٢١-٣٠(مرفأ اجلزائر : يف حوليات اجلغرافيا: آثاره

مث ) ٥٢) (١٩٣١-٤٠(، وأطلس اجلزائر وتونس )١٩٢٣-٣٢(شرق قسنطينة 
w سني مدينة اجلزائر ، وحت)١٩٣٣-٤٣أفريقيا الفرنسية (توسيع وحتسني مرفأ اجلزائر 
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 حرف الالم٩٧٢ 

، )١٩٢٦-٦٧(أصل االسم الفرنسي للجزائر : ، ويف الة األفريقية)٤٣،١٩٣٣(
، وحتقيق عن )١٩٣٤-٧٥(١٨٣١ووهران مدينة ومرفأ قبل االحتالل الفرنسي 

، ومصدران جلغرافية العمران يف )١٩٣٥-٧٦( املسلمني يف مدن اجلزائر ىنسك
 .)١٩٣٧-٨١(اجلزائر 

 .Lescot, R )١٩١٤لود عام املو. (ليسكو، ر
  .أمني الشئون الشرقية يف وزارة اخلارجية

ودراسة عن ) ١٩٣٧جملة الدراسات اإلسالمية (أمثال وأحاٍج كردية : آثاره
أقاصيص وأمثال : األول:  يف جملدين-، ونصوص كردية )١٩٣٨بريوت (الزيديني 

بترمجة فرنسية  صفحة ٣٧٣امللحمة القومية يف :  صفحة واآلخر٢٥٧وألغاز يف 
قصتان لصادق : ، وسلسلة دراسات عن إيران منها يف أوريان)١٩٤٢باريس (

، ومبعاونة )١٩٦٠، ١٥(، وأدباء إيران الشباب باللغة الفرنسية )١٩٥٨، ٨(هدايت 
، ٢٠، ١٩٦١، ١٧ و١٩٦١، ١٥(أدباء إيران الشباب باللغة الفرنسية : عبد الرمحن
مث حمراب أهل الكهف ) ١٩٦٣نري ماسه منوعات ه(نيمه يوشج : ، وله)١٩٦١

  .)١٩٦٨، ٣٦جملة الدراسات اإلسالمية (يف األردن 
  .Lesch, l )١٨٩٣-١٩٥٤ (ليسكى، ل

 .]١٩٥٤، ٩٨ترمجته بقلم ديبوا، يف الة األفريقية، [
) ١٩٤١، ٨٥الة األفريقية،  ()١٩٤١ -١٨٨٠(لربتيين أأوجني : آثاره

 ).١٩٥٤، ٩٨الة األفريقية  ()١٩٤٣ -١٨٦٣(وجوزيف ديسبارمت ومصنفاته 
 Lesquier, J) ١٩٢١-١٨٧٩(ليسكييه 

 .من أعضاء املعهد الفرنسي بالقاهرة
واجليش الروماين ) ١٩١٤املعهد الفرنسي بالقاهرة (قواعد اللغة املصرية : آثاره

، وقد توجه جممع الكتابات واآلداب جبائزة ١٩١٨املصدر السابق (مبصر يف جملدين 
 .)١٩٢٠ردين بو

 Leslau, W .)١٩٠٦املولود عام . (ليسلو، و
 .انتدب للعمل يف اإلدارة الفرنسية بالشرق األوسط ومشايل أفريقيا ،بولوين األصل

w، ودراسة احلريري )١٩٣٧، ٤٤الة الشرق األملانية، (دراسة العربية : آثاره
w
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 ٩٧٣ حرف الالم

تقارير اجلمعية  (، ونصوص عن احلياة الشعبية يف اليمن)١٩٣٧الة اآلسيوية (
وأثر ) ١٩٤٥العامل اإلسالمي (، والتصغري يف اللغات السامية )١٩٤٤األمريكية، 

) ١٩٥٣ذكرى ستار (، واألدب اليمين املعاصر )١٩٥٢(سيدوم يف لغة احلبشة 
والعربية يف ) ١٩٥٦، ٢أرابيكا (والعربية الدخيلة على خوارج جنويب أديس أبابا، 

، وأثر اللغات السامية )١٩٥٦، ٢كرمي ليفي داالفيدا جالدراسات الشرقية لت(هرر 
نشرة مدرسة الدراسات (والعربية واحلمريية ، )١٩٥٨، ٢٨أفريقيا، (يف األفريقية 

، ومفردات عربية يف جنوب احلبشة والنيجر )١٩٥٧، ١٩٠الشرقية واألفريقية 
، )١٩٦٢، ٢١جملة دراسات الشرق األوسط (ومقارنة بني املصرية والسامية 

، والنفي يف مصر )١٩٦٢، ٣٢أفريقيا (وحروف باملصرية وجنوب العربية احلديثة 
 .)١٩٦٩، ٢٩حوليات املعهد الشرقي بنابويل (واحلبشة 

 .Lecerf J (١٨٩٤املولود عام . (ليسريف، ج
 .عضو املعهد الفرنسي بدمشق، وأستاذ يف مدرسة اللغات الشرقية

منوعات املعهد الفرنسي (وريا ومصر احلركة الفلسفية املعاصرة يف س: آثاره
 ونشرها يف جملة التنوخي، وقد نقلها إىل العربية األستاذ عز الدين ١٩٢٩بدمشق 

) ١٩٣١نشرة الدراسات الشرقية (، وشبلي مشيل )٨٧٩ و٧٦٢: ١الثقافة الدمشقية 
واألدب العريب ) ٣٣ -١٩٣٣املصدر السابق (وأدب العامة والنهضة العربية احلديثة 

والعربية املعاصرة كلغة ) ١٩٣٢الة األفريقية ( سوريا )املصدر السابق(ديث احل
واملعىن ) ١٩٣٦أفريقيا الفرنسية (وتعليم العربية ) ١٩٣٣املصدر السابق (حضارة 

وأزمة املالبس بعد احلرب ) ١٩٣٦جمموعة املتنيب (التارخيي للعنصرية عند املتنيب 
 ).١٩٣٨ العامة املعلومات(بسوريا يف األدب الشعيب 

، ومسو )٥٤ -١٩٥٣الدراسات اإلسالمية (واالجتاه الصويف عند جربان خليل جربان 
الدراسات (وم مروراً بالعامل العريب يف العصر الوسيط يلاالكالم من القدمي حىت 

) ١٩٥٦ ،٣أرابيكا، (واألسرة يف العامل العريب و اإلسالمي  ،)١٩٦٠، ١٢اإلسالمية 
أوج الثقافة واحنطاطها يف تاريخ (عبية من احلضارة اإلسالمية وموقع الثقافة الش

) ١٩٥٧، ٣منوعات ماسينيون، جـ (، وأفالطون وقواعد اللغة )١٩٥٧اإلسالم 
، وهلجة )١٩٥٧، ٣أوريان (وجربان خليل جربان وأصول النثر الشعري احلديث  w
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 حرف الالم٩٧٤ 

 يا شاكر ، وأنا أمك)١٩٦٢، ٩٢أرابيكا (الشعر العراقي يف األوساط البغدادية 
، واجتاه األدب العريب املعاصر )١٩٦٤، ٢٩أوريان، (ليوسف العيين بترمجة وتقدمي 

ومأساة الثقافة ) ١٩٦١حلقة علم االجتماع اإلسالمي، (وعمل امليول االجتماعية 
وم يلا، ودراسة اللهجات العربية يف بغداد )١٩٦٦، لفون جرنبو وكايوا(الشعبية 

،وبناء مقاطع اللغة العربية )١٩٦٧ (-)١٩٦٦( إلسالميةمؤمتر الدراسات العربية وا(
 ).٢٥،١٩٦٩الكلمة (يف بغداد وحركات الكلمة يف العربية الشرقية 

وصيغة ) ٢٥،١٩٧٢نشرة الدراسات الشرقية، ( ولغات  وأمماًشعوباً: وأمية، والسنية
، وحركة الكلمة )١٩٧٠-١٤،١٩٦٩ احللقة -معقل(سم الفاعل يف بغداد الشاذة 

 ).١٩٧٤ طبع ١٩٦٩املؤمتر اللغوي الدويل (عربية الشرق يف 
  .Levenq, P.G )١٩٣٨-١٨٦٨(األب ليفنك 

، حيث تعلم العربية، وعلم التاريخ )١٨٩١(ولد يف مرسيليا وأرسل إىل غزير 
، فقضى سبع عشر سنة )١٩١٣(، مث أعيد إىل لبنان )١٩٠٨(واجلغرافيا يف مصر 
بوعات الشرقية يف وصف كتب التاريخ واجلغرافيا املط:  باب،يكتب يف جملة املشرق

  .الصادرة بالفرنسية واإلجنليزية واألملانية واإليطالية واإلسبانية، وتويف يف بريوت
 ك يف احلرب رواشت) ١٩١٣(ولد يف اجلزائر، ونال الليسانس من كلية اآلداب فيها 

سا فاملغرب ضابطاً وجرح يف واقعة الدردنيل، فنقل إىل مصر ومنها إىل فرن) ١٩١٤(
 انتدبه املشري ليويت للعمل يف معهد الدراسات ١٩١٩يف الشئون اإلسالمية، ويف سنة 

ويف ) ٣٥ -١٩٢٦(مث مديراً له ) ١٩٢٠(ا فيه العليا املغربية يف الرباط وعني أستاذً
نصوص األوارغة : مؤرخو الشرفاء وتتمتها: تلك األثناء قدم رسالة دكتوراه عنواا

 . وهى حبث يف لغة جبلة مشايل املغربالعربية
 انتدبته كلية اآلداب باجلزائر أستاذا لتاريخ الرب واحلضارة ١٩٢٨ويف سنة 

اإلسالمية، فقسم وقته بني الرباط و اجلزائر، مث بينهما وبني التدريس يف معهد 
الدارسات اإلسالمية يف السوربون بباريس، حيث كان يدرس تاريخ العرب 

 استعفي من إدارة معهد الرباط، ليتفرغ للتدريس ١٩٣٥ سنة ويف. وكتابام
 .والتأليف فأغفي وعني مدير شرف له

wا وعينته يف اللجنة املكلفة بتحقيق ا زائًر دعته جامعة القاهرة أستاذ١٩٣٨ًويف سنة 
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 ٩٧٥ حرف الالم

 جند يف القيادة العليا لشمايل ١٩٣٩كتاب الذخرية البن بسام، فلما كانت سنة 
، وأحالته حكومة فيشي على املعاش فعاد إىل ١٩٤٠ منتصف سنة أفريقيا، وأطلق يف

 كلفته حكومته مهام خطرية بني لندن ١٩٤٤ إىل سنة ١٩٤٣ومن سنة . التدريس
) ١٩٤٥(والقاهرة والقدس ودمشق، مث أحلقه وزير التربية الفرنسية بديوانه يف باريس 

 ملعهد الدراسات كيالًوعني أستاذا للعربية واحلضارة اإلسالمية جبامعه باريس وو
ومل يقتصر جهده على التدريس فقد كان حىت سنة . السامية يف جامعة باريس

) ١٩٥٤( مدير املطبعة الفرنسية لدائرة املعارف اإلسالمية، وأنشأ جملة أرابيكا ١٩٣٩
Arabicaللدراسات العربية . 

األول يف د املرجع  إذ ع،وقد كوفئ على بالئه يف احلرب وجهوده يف االستشراق
الغرب، لتاريخ األندلس، وأمت دائرة املعارف اإلسالمية ما كان قد بدأه زايبولد عن 

، منها امع األسباين واجلمعية امللكية ةمجعيات عدة  بأومسة رفيعة وعضوي-األندلس
 ).١٩٦٢(اآلسيوية الربيطانية وأهديت له منوعات بامسة لتكرميه 

) ١٩١٣جمموعة مجعية اآلثار بقسنطينية (عباس التكملة لتاريخ قلعة بين : آثاره
جملة تاريخ األديان (وموالي بوشتا اخلمار ويل مراكش يف القرن السادس عشر 

، وقائمة بألقاب قبائل جبلة الشعبية )١٩١٧، ٢، ويف حمفوظات الرببر ١٩١٧
الة األفريقية (ونشيد شعيب من اجلبل املراكشي ) ١٩١٧، ٢حمفوظات الرببر (

وممارسة الزراعة ) ١٩١٨نشرة اآلثار (وارغة وآثار املراودة يف بلد األ) ١٩١٨
) ١٩١٨ ،٣حمفوظات الرببر(واألعياد املومسية لقبائل جبلة يف وادي األوارغة 

 .)١٩٢٠، ١نشرة معهد الدراسات املغربية العليا (واألدب واآلثار العربية املراكشية 
نشرة (ووزان دار األمان ) ١٩٢٠، ٤حمفوظات الرببر (وأخبار أولياء املغرب 
 الة األفريقية(وكتابتان جديدتان يف متجاد ) ١٩٢٠التعليم العام يف املغرب 

 ٧٤ خمطوطاً يف ٥٤٤واملخطوطات العربية يف الرباط أول، وصف فيه ) ١٩٢٠
، ٧جـ : ، ومكتبة املدرسة العليا للغة العربية وهلجات الرببر١٩٢١باريس (صفحة 
 هسبرييس اجلزء األول،(، وبيان عن قرآن من القرن الرابع عشر )١٩٢٢الرباط 
ومؤرخو الشرفاء، وهي دراسة لألدب التارخيي والسري يف املغرب من ) ١٩٢٢، ٢١

w ).١٩٢٢باريس ( صفحة ٤٧٠القرن السادس عشر إىل القرن العشرين، 
w
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 حرف الالم٩٧٦ 

زائر اجل(التقومي التارخيي ملطبوعات فاس :  األستاذ حممد بن شنبةونشر مبعاون
وآخر ) ١٩٢٢باريس ( صفحة ٣٨٥/ نصوص األوارغة العربية : وله) ١٩٢٢

 .)١٩٢٢، ٢هسبرييس،  (١٩٢١ - ١٩١٤األعمال يف تاريخ األدب املغريب 
  لوحاً مستقالً ١٦ صفحة، و ١٩٨مقربة مرينية، يف -ساال: ومبعاونة هنري باسه

 .)١٩٢٢باريس ( رمساً ٦١و
وتعليق على ) ١٩٢٣الة األسيوية، (بخاري اإلحصاء املغريب لصحيح ال: وله

املصدر السابق (من كتاب العرب أهداها ابن خلدون إىل مكتبة القرويني بفاس نسخة 
) ١٩٢٣املصدر السابق (وخمطوطان جديدان لروضة النسرين البن األمحر ) ١٩٢٣

 صفحة ١٤٢ نصوص للطلبة، ي وه-وخمتارات من مؤرخي العرب يف املغرب 
وترمجة رينة باسه ) ١٩٤٨،والثالثة ١٩٢٩،الثانية ١٩٢٤طبعة األوىل باريس ال(

املسند البن : ونص جديد يف التاريخ املريين) ١٩٢٤هسبرييس  (١٩٢٤- ١٨٥٥
: ، اجلزء األولينوتعليق على تاريخ املوحد) ١٩٢٥باريس ( صفحة ٨٢مرزوق، يف 

منوعات رينه (ين ست شذرات غري منشورة من تاريخ غفل املؤلف، يف أوائل املوحد
 ليف -وتعليق على خمطوط مزعوم من تيت ) ١٩٢٥باسه، الد الثاين، باريس 

نشرة (واملغرب يف وجه األجنيب يف العصر احلديث ) ١٩٢٥ ٢١نشرة اآلثار، (بفاس 
والدين وإكرام األولياء واجلمعيات الدينية يف مشايل ) ١٩٢٥التعليم العام يف املغرب 

 - ١٨٩٣وترمجة هنري باسه ) ١٩٢٦يم العام يف املغرب نشرة التعل(املغرب 
 ). ١٩٢٦هسبرييس  (١٩٢٦

، وهو تصوير بالزنكوغراف لإلحصاء املغريب العتيق املعروف يوصحيح البخار
 هـ، مع مقدمة وتذييل بدراسة ٤٩٢بإحصاء ابن سعدة الذي وضعه يف مرسيه عام 

يف تاريخ املوحدين نقال وثائق غري منشورة ) ١٩٢٨باريس ( صفحة ٣٩ضافية يف 
 ١٥٢عن شذرات خمطوطات يف مكتبة اإلسكوريال مْتناً وترمجة مبقدمة وحواش يف 

واملخطوطات العربية يف ) ١٩٢٨باريس ( ألواح وخريطتني مستقلتني ٤صفحة مع 
مكتبة اإلسكوريال، ثالث، موصوفة حبسب جذاذات هرتويج ديرنبورج، مع تنقيحها 

) ١٩٢٨باريس ( صفحة ٣٣٠لث، الفقه واجلغرافيا والتاريخ، يف وترتيبها، اجلزء الثا
wابن تومرت وعبد املؤمن، فقيه سوس، : وتعليق على تاريخ املوحدين، اجلزء الثاين
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 ٩٧٧ حرف الالم

وكتاب البيان املغرب البن ) ١٩٢٨منوعات هنري باسه، باريس (ومشعل املوحدين 
 القرن احلادي عشر، يف عذارى املراكشي، اجلزء الثالث، تاريخ أسبانيا اإلسالمية يف

شطرة جديدة : ، وتعليق على تاريخ املوحدين اجلزء الثالث)١٩٣٠باريس (صفحة 
وعلى ذكر جسر القاضي ). ١٩٣٠هسبريس (من تاريخ املوحدين جمهولة املؤلف 

-Artجملة الفن احلي (، وأهل املغرب وماضيهم )١٩٣٠هسبريس (بغرناطة 
Vivant ا االجتماعية : ب، وله دراسات عن املغر)١٩٣٠ا حياسكا

 .واالقتصادية حياا السياسية حياا الدينية
: ومبعاونه كولني) ١٩٣٠دائرة املعارف اإلسالمية (حياا الفكرية :  كولنيةمبعاون

آداب احلسبة أليب عبد اهللا حممد السقطي امللقي، مع مقدمة بالفرنسية وتعليقات 
 ).١٩٣١باريس (صفحة  ٣٨يف لغوية ومعجم لتفسري بعض املفردات، 

 -باريس ( لوحاً مصوراً ٦٤ صفحة، ٢٢٩كتابات عربية يف أسبانيا، يف : وله
مؤمتر ( عن ابن عبد املنعم احلمريي وأسبانيا املسلمة، نقالً) ١٩٣١ -ليدن 

الة (واحلياة االقتصادية يف أسبانيا اإلسالمية يف القرن العاشر ) ١٩٣١، ٨املستشرقني 
هسبرييس،  (١٠٨٥وألفونسو السادس وفتح طليطلة ) ١٩٣١، ٥٤، التارخيية

واختصار األخبار حملمد بن القاسم األنصاري مْتناً وترمجة مع مقدمة ) ١٢،١٩٣١
 .)١٩٣١ -١٢هسبرييس (وتعليق ومعجم 

، ١٩٣٣ الطبعة األوىل، الرباط(وعاون على تصنيف كتاب املبادهة يف املغرب 
، وأعاد طبع تاريخ املسلمني يف أسبانيا )١٩٤٥الثة باريس  والث١٩٣٧والثانية باريس 

وأسبانيا املسلمة يف ) ١٩٣٢ليدن : (لدوزي طبعة منقحة ومرتبة يف ثالثة أجزاء
) ١٩٣٢باريس ( لوحاً وخريطة مستقلة ٢٤ صفحة و ٢٧٢القرن العاشر يف 

مسني لكلية العيد اخل(وتأمالت يف إمرباطورية املرابطني يف مطلع القرن الثاين عشر 
 .)١٩٣٢اآلداب باجلزائر، اجلزائر 

) ١٩٣٣، ١٦هسبرييس (وعن خمطوطات جديدة من الذخرية البن بسام 
 مؤلف، وغري منشور يف بدونوشذرات تارخيية عن الرببر من كتاب مفاخر الرببر، 

 ١٢٢واحلسبة البن عبدون مبقدمة ومعجم يف ) ١٩٣٤الرباط ( من الصفحات ١٠١
w، وأعمال األعالم البن اخلطيب، )١٩٣٤سيوية مث على حدة باريس الة اآل(صفحة 
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 حرف الالم٩٧٨ 

وكتابتان عربيتان ) ١٩٣٤الرباط ( صفحة ٤٥٠اجلزء األول النص العريب، يف 
واملوحدة زائدة زوجة ألفونسو السادس ) ١٩٣٤ مدريد -جديدتان يف طليطلة 

اء ونسخة جديدة من أجز) ١٩٣٤، ١٨هسبرييس (القشطلي وابنها دون سانشو 
واملوحدة زائدة كنة ) ١٩٣٤، ١٨هسبرييس ( بسام نالذخرية الثالثة األوىل الب

أبو فارس  :ومؤرخ وشاعر يف قصر املراونة) ١٩٣٤، ١٨هسبرييس (املعتمد 
ومالحظات على ) ٣٥-١٩٣٤ -١حوليات معهد الدراسات الشرقية (امللظوظي 

ومبني، القاهرة  دمي-منوعات جودفوا  (ينص اجلزء الثالث من بيان ابن عذار
منوعات ماسبريو (وكتابة عربية غري منشورة على منارة اإلسكندرية ) ١٩٣٥
ومذكرات عبد اهللا آخر ملوك غرناطة، وهي وثائق قدمية ) ١٩٤٠ - ١٩٣٥

، وأمساء األبواب يف مدن )٤٠ - ١٩٣٦مدريد (منوذجية نشرها مْتناً وترمجة فرنسية 
 ،)١٩٣٦، ٢حوليات معهد الدراسات الشرقية، (الغرب املسلمة يف القرون الوسطى 

، و )١٩٣٧، ١٢بيزانسيون، (وتبادل السفارات بني قرطبة وبيزنطية يف القرن التاسع 
 ). ١٩٣٧، ٧٢الة التارخيية، (السيد يف التاريخ 

حوليات (تعليق على وزن من الزجاج من القرن الثامن :  جورج مارسهةومبعاون
 .)١٩٣٧، ٢معهد الدراسات الشرقية 

وله تعليق على ست كتابات يف فارس وطازة يف كتاب جوامع فاس ومشايل 
معهد  حوليات(وغرناطة املسلمة ) ١٩٣٧باريس (املغرب لبوريس مارسلو، 

، وجزء من صلة الصلة البن الزبري، وهو )١٩٣٧الدراسات الشرقية جبامعه اجلزائر 
، )١٩٣٨الرباط ( صفحة ٣٨٥تقومي للسري األندلسية يف القرن الثالث عشر يف 

الوسطى نقال من كتاب الروض املعطار لعبد  ة األندلس يف العصورروصفة جزي
املنعم احلمريي، وهو أول من عثر عليه مْتناً وترمجة فرنسية، مع تعليقات ضافية 

منشورات مؤسسة دي خوية، رقم ( صفحة ٣٢٠وخرائط كافية وفهارس وافية يف 
 .)١٩٣٨القاهرة  (ة صفح٢٠٥ العربية يف أسبانيا، يف واحلضارة) ١٩٣٨ ليدن ١٢

 ووصف عريب ١٩٣٨٩، ٤حوليات معهد الدراسات الشرقية (وتأسيس فاس 
وسبع وثالثون رسالة )  القاهرة٣منوعات ماسبريو، _ جديد ملنارة اإلسكندرية 

wوجمموعة رسائل رمسية ) ١٩٤١الرباط ( صفحة ٢٧٤رمسية لدىوان املوحدين يف 
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 ٩٧٩ حرف الالم

وشذرتان جديدتان من مذكرات عبد ) ١٩٤٢باريس ( صفحة ٧٨ يف للموحدين
 ١٣٠٩والغزوة األراغونية عام ) ١٩٤١، ٦جملة األندلس (اهللا آخر ملوك غرناطة 

: ومعجم تطبيقي لعربية القرن العشرين، الد األول) ١٩٤١، ٦األندلس (ملرية أل
 ).١٩٤٢الرباط ( صفحة ٩٨عريب فرنسي يف 

كتاب رايات املربزين وشارات املميزين البن سعيد : ارثيا جويث إميليو جةومبعاون
 .)١٩٤٢مدريد (املغريب مْتناً وترمجة أسبانية بتعليقات ضافية 

 - ٧١٠وله تاريخ أسبانيا املسلمة اجلزء األول من الفتح إىل سقوط خليفة قرطبة، 
رمجة  وقد ت١٩٤٤منشورات املعهد الفرنسي بالقاهرة ( صفحة ٥٦٤م، يف ١٣٠١

 ونشره يف جمموعة تاريخ أسبانيا اليت يشرف ثإىل األسبانية إميليو جارثيا جومي
واجلديد عن ابن قزمان ) ١٩٥٠عليها راميون مينندث بيدال، الد الرابع، مدريد 

وسياسة عبد الرمحن الثالث ) ١٩٤٤، ٦٤منشورات املعهد الفرنسي بالقاهرة، (
ة عبد الرمحن األفريقية واخلالف بني النفوذين وسياس) ١٩٤٦، ٩األندلس (األفريقية 

وإشبيلية املسلمة يف مطلع ) ١٩٤٦، ١١األندلس (األموي والفاطمي يف املغرب 
آداب احلسبة البن عبدون، وبترمجة فرنسية مع مقدمة وتعليقات : القرن الثاين عشر

، )١٩٤٧جمموعة اإلسالم باألمس واليوم والد الثاين، باريس ( صفحة ١٧٨يف 
، وتاريخ قضاة األندلس أو )١٩٤٧، ٤جملد الكاتب املصري (وتراث األندلس 

دار ( صفحة ٢٤٧كتاب املراقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا للنباهي، يف 
 ).١٩٤٨الكاتب املصري بالقاهرة 

 إشبيلية يف القرن الثاين عشر البن عبدون، :ونشر مبعاونة إميليو جارثيا جوميث
 .)١٩٤٨مدريد (ت  صفحا٢٠٣
 الد األول تاريخ مشايل أفريقيا من الفتح يكتاب البيان املغرب البن عذار: وله

تاريخ أسبانيا املسلمة من الفتح إىل القرن : إىل القرن احلادي عشر، والد الثاين
  .)١٩٥١-١٩٤٨ليدن ( صفحة ٣٠١طبعة جديدة مبعاونه كولني يف (احلادي عشر 

جمموعة إسالم ( صفحات ٢٠٧نظرة عام، يف : يف أسبانياوله حضارة العرب 
ومجهرة أنساب العرب البن حزم األندلسي ) ١٩٤٨، باريس ١األمس واليوم، رقم 

، )١٩٤٨ ذخائر العرب، اجلزء الثاين، دار املعارف مبصر ةجمموع( صفحة ٥٢٤يف  w
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 حرف الالم٩٨٠ 

 .)١٩٤٨نشرة الدراسات العربية (ومستقبل اللغة العربية 
 .)١٩٤٨، ١٣األندلس (دراسة عن ألفونسو السادس : ث مينندةومبعاون
 ٣٢٠دراسات يف تاريخ العصر الوسط، والد األول يف : إسالم الغرب: وله

املوحدة يف  ، والكتابة)١٩٤٨، باريس ٧ إسالم األمس واليوم رقم ةجمموع(صفحة 
وتاريخ ) ١٩٤٩منوعات الدراسات الربتغالية املهداة إىل جنيت، باريس (شلب 

 ٤٠٣، يف )١٠٣١ - ٩١٢(اخلالفة األموية يف قرطبة : اجلزء الثاين: أسبانيا املسلمة
 مستقالً طبعة جديدة ا لوًح٣٢ صفحة و ٤٣٥ و ، مستقالًا لوًح٣٢صفحة و 

 .)١٩٥٠باريس (منقحة ومزيدة 
 ١٧٦تاريخ غفل لعبد الرمحن الثالث الناصر، يف :  إميليو جارثيا جوميثةومبعاون

 .)١٩٥٠ غرناطة -منشورات معهد ميجل آسني مدريد(مستقلني صفحة ولوحني 
منوعات وليم مارسه،  (١٣٥٠وله رحلة ابن بطوطة إىل مملكة غرناطة عام 

 دراسات ةجمموع(، ورسالة إىل راميون مينندث بيدال باألسبانية )١٩٥٠باريس 
 .)١٩٥٠ إىل ميننديث بيدال، الد األول مدريد ةمهدا

األندلس  (١٠٨٦وقعة الزالقة : ارثيا جوميث، وأوليفر آسنيومبعاونه إميليو ج
١٩٥٠، ١٥(.  

والتاريخ السياسي ) ١٩٥٠، ١٥األندلس (إعادة قراءة طوق احلمامة : وله
 املؤسسات واحلياة -وخالفة قرطبة ) ١٩٥٠سرقسطة (ألسبانيا يف عهد اخلالفة 

، )١٩٥٠، ١٢٧ نشرة جممع التاريخ امللكي(االجتماعية والدينية والثقافية 
 ١٩٤٨ - ١٩٤٧ألقيت بكلية اآلداب يف سنيت (وحماضرات عن أسبانيا املسلمة 

 ةكلي مرفق ا ترمجة عربية لشعري، وقد حققها الدكتور عبد اهلادي، منشورات
واإلسالم ) ١٩٥١ صفحة بريوت، القاهرة ١١٦اآلداب جبامعة اإلسكندرية يف 

لة الدراسات السياسية الدولية، فلورنسا جم(والبحر األبيض املتوسط، باإليطالية 
 صفحة ٥٧٦عصر خالفة قرطبة، يف . وتاريخ أسبانيا املسلمة، اجلزء الثالث) ١٩٥١

وكتاب نسب قريش لعبد اهللا ابن مصعب بن ، )١٩٥٣باريس  ( مستقالًا لوًح٣٢و 
جمموعة ذخائر العرب، الد ( صفحة ٤٧٥الزبري نشره ألول مرة بتحقيق وتعليق يف 

األندلس (ووصف األندلس حلمد الرازي ) ١٩٥٣احلادي عشر، دار املعارف مبصر  w
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 ٩٨١ حرف الالم

، ٥٥النشرة األسبانية، ( واجلديد عن مملكة بامبلون يف القرن التاسع) ١٩٥٣، ١٨
صحيفة املعهد (ومالحظات على تقدم الدراسات املتعلقة بالغرب املسلم ) ١٩٥٣

ونص جديد عن فتح العرب ، )١٩٥٤، ٢املصري للدراسات اإلسالمية مبدريد 
والزاهد الفيلسوف ابن مسرة ) ١٩٤٥، ٢املصدر السابق، (للمغرب باألسبانية 

) ١٩٥٤، ١أرابيكا (وكتاب نسب قريش ملصعب الزبريي ) ١٩٤٥أوبساال (القرطيب 
جملة الشرق (وبطلة من املقاومة اإلسالمية يف صقلية يف مطلع القرن الثالث عشر 

 .)١٩٥٤ ،٣٤احلديث اإليطالية، 
نصوص غري منشورة من املقتبس البن حيان، :  إميليو جارثيا جوميثةومبعاون
 .)١٩٥٤، ١٩األندلس، (باألسبانية 
رواية جديدة لغزو العرب لشمايل أفريقيا يف : العربية الغربية، اجلزء األول: وله

ت الزجل األسباين يف املغرب البن سعيد واجلزء الثاين مالحظا: ١٩٤٥، ١أرابيكا 
بيات العربية يف األنشودة اخلامسة لغليوم األكتيين، واجلزء ألعلى حل اهلراجة املزارية ا

عن شعراء مالقة يف القرن العاشر، وأسانيد املقتبس البن حيان عن توسع بناء : الثالث
اجلامع الكبري بقرطبة يف القرن التاسع، مث وثائق عربية غري منشورة عن احلياة 

ة األوىل ثالث لصادية يف املغرب املسلم يف العصر الوسيط، السلساالجتماعية واالقت
املعهد الفرنسي بالقاهرة ( صفحة ١٣٠رسائل أسبانية للحسبة، النص العريب يف 

، وثيقة غري منشورة ١٩٥٥، ٢، والعربية الغربية، اجلزء الرابع يف أرابيكا )١٩٥٥
للمراودين وتصديق خالفة لقب الرئاسة  :عن غزوة سعديا للسودان، واجلزء اخلامس

 ومقالة أدب الكاتب أليب بكر بن خلدون واستقرار الرازيني ،العباسيني عليه
بريوت، دار ( صفحة ٣٧٠باألندلس، مث كتاب أعمال األعالم البن اخلطيب يف 

والرازية يف أسبانيا ، وترمجة أسبانية لتاريخ أسبانيا املسلمة) ١٩٥٦املكشوف 
يب غري منشور للحمريي جلزيرة كريت اإليطالية ووصف عر) ١٩٥٥أرابيكا (
 - ٤٦٢وبناء مراكش ) ١٩٥٦جمموعة تكرمي ليفي دالفيدا، الد الثاين، روما (

، والشرق اإلسالمي واحلضارة العربية )١٩٥٧مارسه . منوعات تكرمي ج (١٠٧٥
دار ( ، ومذكرات عبد اهللا)١٩٥٩ن امنشورات معهد فرانكو بتطو(األندلسية 

wخال ما نشره من النقد والتعريف يف الة األفريقية وحمفوظات الرببر، ) ف مبصراملعار
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 حرف الالم٩٨٢ 

وهسبرييس، وأرابيكا، ومن املقاالت يف دائرة املعارف اإلسالمية بطبيعتها األوىل 
والثانية، وما هو معد للطبع كمواد لتاريخ الغرب املسلم االقتصادي واالجتماعي يف 

 ).رات املعهد الفرنسي بالقاهرةكان يعده ملنشو(العصر الوسيط 
 .Levy, S) ١٧٨٢املتوىف عام (ليفي، سيمون 

تعلم اللغات السامية واشتهر بتضلعه من فقهها، وقد نشر معجمه الشهري يف 
  .)١٧٧٦(اهلريوغليفية والعربية والقبطية يف ستة جملدات 

 .Lefebvre, G )١٩٥٧-١٨٧٩. (ليفري، ج
 يف مدرسة ااريخ كبار كهنة آمون، وعني أستاذًخترج برسالة يف الدكتوراه عن ت

 .الدراسات العليا بباريس
، وكتابات مسيحية يف متحف )١٩٢٥باريس (تاريخ كبار كهنة آمون : آثاره

 عما كان نشره يف نشرة املعهد نقالً(القاهرة، وشذرات يونانية من األناجيل 
الطبعة ، الفرنسي بالقاهرةاملعهد(وقواعد اللغة املصرية الفصحى ) الفرنسي بالقاهرة

، مث دراسات عن )١٩٥٥، والثانية منقحة مبعاونة سريج نريون،١٩٤٠األوىل 
اآلداب الشعبية عند قدماء املصريني، والطب املصري القدمي، واألصل املصري 

، مث نشر له )١٩٤٢تقارير جممع الكتابات واآلداب، (إلحدى روايات ألف ليلة وليلة
، والزينة النسائية )١٩٦٢و١٩٦١و١٠,٩( املاء يف دوار إغرام محل: يف جملة ليبيكا

: ومبعاونة غريه. )١١،١٩٦٣( ، ومغزى التقاليد اخلاصة بالزارع)١٩٦٣و١١(فيه 
 .)١٩٦٣و١١(إناء بزينة نادرة 
 Lewicki, Tadeusz -ليفيكي، تادوز

خترج يف معهد فقه اللغات الشرقية جبامعة جاجيلونيا يف كراكوفيا، وواصل 
وعني مديراً للقسم الشرقي جبامعة كراكوفيا، . راسته يف باريس ومشايل أفريقياد

ورئيساً للدارسات العربية فيها، ومديراً للجنة املستشرقني املتفرعة من جممع العلوم 
 .البولوين، ومديراً ملتحف النميات الشرقية، ورئيساً لتحرير الة الشرقية

شورة نقالً عن تاريخ إباضى غفل املؤلف نصوص بربرية قدمية غري من: آثاره
كتاب السري أليب العباس : وله) ١٩٣٤، ٨جملة الدراسات اإلسالمية (مبعاونة باسه 

wجملة الدراسات (أمحد الشماخي مع تعليق على أصل وتاريخ أسرة الشماخي 
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 ٩٨٣ حرف الالم

، )١٩٣٥، ٩املرجع السابق (، وتكرمي الكبش يف تونس املسلمة )١٩٣٤اإلسالمية 
، ونبذة عن )١٩٣٥، ١١احلولية االستشراقية (لتجار العرب يف الصني وطالئع ا

، ١٠( إباضية غري منشورة -، ومنوعات بربرية)١٩٣٦(تاريخ اإلباضية للدراغين 
احلولية االستشراقية (، واربون ومسلمو ار نقالً عن أيب حامد األندلسي )١٩٣٦
 ).١٩٣٧املرجع السابق (ي  فالدميري، تبعاً لألدريس-وطريق كييف) ١٩٣٧، ١٣

، وعن واحة )١٩٣٨الة االستشراقية (ونبذة عن جغرافية جزيرة العرب القدمية 
، وبولونيا والبالد ااورة هلا )١٩٣٩الة األفريقية (شريو، حبسب اجلغرافيني العرب 

 -١٩٤٥منشورات جممع العلوم البولوين (يف كتاب روجر لإلدريسي، يف جزأين 
، واملسعودى )١٩٤٨، ١الة االستشراقية (يف اجلغرافيا العربية  بلطيق، وال)٥٤

 عن ألبانيا ١٧، وخمطوط جمهول من القرن )١٩٥١، ٤٩، ٤٨متحف اآلثار (
، والعامل )١٩٤٨جملة الدراسات اإلسالمية (وتاريخ البعثات الفرنسيسكانية فيها 

، وتاريخ النقود )٥٠ -١٩٤٩، ٢سالفيا القدمية (الساليف يف نظر الكتاب العرب 
، ولغة رومانية منسية يف أفريقيا الشمالية، )٥٢ -١٩٤٩(العربية يف أوربا الشرقية 

، ومعلومات لدى )٥٢، ١٩٥١، ١٧احلولية االستشراقية (مالحظات مستعرب 
، واالستعمار الساليف والرقيق )١٩٥٢، ٣سالفيا القدمية (العنرب لدى الكتاب العرب 

جملة التاريخ (اإلسالم يف نظر الكتاب العرب من العصر الوسيط الساليف يف بلدان 
) ١٩٥٥، ٥، ١٩٥٢، ٣سالفيا القدمية (، ودراسة عن املصادر العربية )١٩٥٢، ٤٣

، ودارسات إباضية يف أفريقيا الشمالية، اجلزء )١٩٥٣(واإلدريسى وتاريخ الثقافة 
 تاريخ السالفيني، اجلزء ، واملصادر العربية يف)١٩٥٥(وذيل  األول مبقدمة وحواشٍٍ

، والتوزيع اجلغرايف موعات اإلباضية يف أفريقيا الشمالية، يف العصر )١٩٥٦(األول 
، والتجار العرب )١٩٥٨الدراسات اإلسالمية (، وتقسيم اإلباضية )١٩٥٦(الوسيط 

حوليات معهد الدراسات  (١١ إىل القرن ٩يف روسيا والبلدان السالفية من القرن 
، )١٩٥٩، ١األوراق الشرقية (، واجلغرافيني العرب )١٩٥٨ يلة بنابوالشرقي

، ووثيقة إباضية غري منشورة عن )١٩٥٩(واإلباضية يف جنوب اجلزيرة العربية 
 يذكرى املسعود (يواملسعود) ١٩٥١(اهلجرة النفوسة إىل الساحل التونسي 

w .)١٩٦٠اإلسالم (، واألرقام لدى اجلغرافيني العرب )١٩٦٠
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 حرف الالم٩٨٤ 

، وتربية الدواجن لدى )١٩٦٠( الروض املعطار البن عبد املنعم احلمريي وكتاب
 ١٣ إىل القرن ٩قدماء السالفيني نقالً عن املصادر العربية والفارسية من القرن 

، واملؤرخون وكتاب السري واحملدثون اإلباضية )١٩٦١، ٣األوراق الشرقية (
وخمتارات غري ) ١٩٦١، ٣ (١٦ن  إىل القر٨والوهابيون يف مشايل أفريقيا من القرن 

منشورة عن رحالت التجار واملرسلني اإلباضية من مشايل أفريقيا إىل السودان الغريب 
 ونقد اتفاقية أليب حامد األندلسي الغرناطي ) ١٩٦٢((واألوسط يف العصر الوسيط 

، ودراسة )١٩٦٢ (٧٢٠، وشهادة عربية جمهولة عن السالفيني عام )١٩٦٢(
، )١٩٦٢(بية لوصف الرحالة أيب حامد األندلسي للبلدان السالفية املراجع العر

، )١٩٦٢، ٤أعمال اآلثار الكرباتوية (وبولونيا الصغرية يف ضوء املراجع العربية 
الة (وشعوب داغستان ومشايل القوقاز نقالً عن الكتاب العرب يف العصر الوسيط 

نية للسالفيني الغربيني وقدماء ، والشعائر اجلنائزية الوث)١٩٦٣، ٤٦االستشراقية 
، ٥األوراق الشرقية  (١٠ ،٩الروس يف نظر الرحالة والكتاب العرب يف القرنني 

، ومشايل )١٩٦٤، ٤الة االستشراقية، (، واملصادر التارخيية لشيعة اإلباضية )١٩٦٣
، )١٩٦٥، ٢النشرة األفريقية (أفريقيا يف كتاب املسالك واملمالك للبكري 

مار الساليف يف بلدان اإلسالم يف ضوء ما كتبه مؤرخو العصر الوسيط واالستع
، وأخبار )١٩٦٥معرض الكتب واملخطوطات للمؤلفني العرب (البيزنطيون والعرب 

، وتاريخ جنوب )١٩٦٥(أوربا الشرقية يف الروض املعطار البن عبد املنعم احلمريي 
المية اليت عثر عليها يف أوربا ، وكنوز النفوذ اإلس)١٩٦٥، ٩علم األجناس (أفريقيا 

، ٨جملة تاريخ االجتماع واالقتصاد  (١٩٦٣-١٩١٩الشرقية وآسيا الوسطى 
١٩٦٥(. 

، وأنباء وسحرة لدى )١٩٦٥الة االستشراقية (وصفحات من تاريخ النوبة 
، واالستشراق )١٩٦٧، ١٩٦٥، ٧األوراق الشرقية (الرببر يف العصر الوسيط 

الدراسات (، ونزهة املشتاق لإلدريسي )١٩٦٧ستشراقية الة اال (١٩٦٤-١٩٤٥
، واألدباء العرب يف العصر الوسيط ومناجم احلجارة الكرمية يف )١٩٦٦، ١املغربية 

، ومصادر عربية من العصر الوسيط )١٩٦٧، ٧النشرة األفريقية ( أفريقيا واستثمارها
، )١٣سالفيا القدمية (ة عن حراثة األرض واألغذية النباتية لدى شعوب أوربا الشرقي w
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 ٩٨٥ حرف الالم

، ورسالة يف اجلغرافيا )١٩٦٨احلولية االستشراقية (ومملكة إباضية غري مشتهرة 
، وجتارة البلدان اإلسالمية )١٢،١٩٦٩كراسات حضارة العصر الوسيط (للمقدسي 

، يف ضوء الكشف عن النقود الكوفية يف ١١ إىل القرن ٩مع بولونيا من القرن 
 .)١٩٦٩، ٦ر السالفية مؤمتر اآلثا( بولونيا

، وعقيدة اإلباضية يف مشايل )١٩٧٠الة االستشراقية (وجغرافية أفريقيا التارخيية 
املؤمتر الدويل اخلامس للمتسعربني وعلماء اإلسالميات (أفريقيا عن اية العامل 

، )١٩٧١مالمح حديثة لتاريخ أفريقيا (، ومراجع عربية فارسية لتاريخ أفريقيا )١٩٧٠
، )١٩٧١، ١٣األوراق الشرقية (ديد لكشف ابن حوقل عن قبائل الرببر واجل

، وحكومة سودانية )١٩٧١، ١٣تاريخ العامل (واإلباضية يف اجلزيرة العربية وأفريقيا 
األوراق (، وابن الفقيه )١٩٧١، ١١الكراسات األفريقية (جمهولة من العصر الوسيط 

، ١٤( عن آل نفوسة يف العصر الوسيط ، وأمساء العلم الرببرية)١٩٧١، ١٣الشرقية 
أعمال مؤمتر البحر املتوسط (، وعامل الرببر يف نظر الكتاب العرب )١٩٧١، ١٩٧٣

، وشاعرية )١٩٧٤، ٩٠الة االستشراقية (، والبريوين )١٩٧١، ١٩٧٣، ١٤(
 ).١٩٧٤األدب الشرقي (بربر العصر الوسيط 

  Leven,Z.A -.أ. ليفني ز
، نشاط بعض اجلمعيات السورية يف )١٩٥٦(داد للكواكيب طبائع االستب: آثاره

، وصفات حركة )١٩٥٨نشرة املعهد الشرقي (النصف الثاين من القرن التاسع عشر 
، واألدب اللبناين يف )١٩٥٨مسائل الفلسفة (التنوير العربية يف القرن التاسع عشر 

 ).١٩٥٧األدب األجنيب  (١٩٥٦عام 
 .Lewin, B -.ليفني، ب
العامل الشرقي إىل سترستني  العدد املهدي من( اجلدل حول الشيعة :آثاره
، وتعليق على )١٩٥٤(احملدث يف علم الكالم والفلسفة : ، ويف الشرقيات)١٩٣١

، ٧(البيزرة : ، والعزيز باهللا الفاطمي وكتابه)١٩٥٥(نص من بروكلس بترمجة عربية 
، ومن قواعد اللغة )١٩٦٠، ٩(، وكتاب النبات أليب حنيفة الدينوري )١٩٥٨
 .)١٩٧٠الة الشرقية األملانية (العربية 

Le Coeur, Charles w) ١٩٤٤-١٩٠٣(ليكور، شارل 
w
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 حرف الالم٩٨٦ 

 ولد يف باريس، وخترج يف مقدسة املعلمني العليا يف السوربون، وقصد املغرب 
وأحرز الدكتوراه من . ، وعني أستاذاً يف املعهد اإلسالمي يف الرباط)١٩٢٨(

 .، وقتل يف اجلبهة اإليطالية)١٩٤٢( مشرف جداً السوربون بدرجة
 .]١٩٤٤، ٣١ يف هسبرييس، تهترمج[

االحتفاالت الدينية وأدواا، وهي رسالته يف الدكتوراه، وقسمها الثاين : آثاره
: ، ومن دراساته)١٩٤٢(نصوص علم االجتماع واملدرسة يف املغرب : بعنوان

، وتعليم علم االجتماع )١٩٣٣، ١٧هيسبرييس، (احتفاالت العبور يف الزمور 
الة (، واملهن والطبقات االجتماعية يف الزمور )١٩٣٦، ٧٩الة األفريقية (املغريب 

، وللتوفيق )١٩٣٧، ٢٤هسبرييس، (، متوديا يف الصحراء )١٩٣٦، ٧٩األفريقية 
 .)١٩٤٨جملة الدراسات اإلسالمية (بني اإلسالم واملسيحية 

 .Lecomte, G. ليكونت، ج
 .  السوربون-أستاذ يف قسم اإلسالميات جبامعة باريس 

 .] بباريس٧٥٠٠٥ شارع فيكتور كوزن رقم ١: عنوانه[
جملة الدراسات (حنون سكتاب قواعد سلوك معلمي املدرسة البن : ثارهآ

احلياة املدرسية يف بيزنطية ويف اإلسالم : ، ومبعاونة كانار)١٩٥٣، ٢١اإلسالمية 
  .)١٩٥٤، ١أرابيكا (

، وحول آية قرآنية لدى ابن )١٩٦٣، ١٠أرابيكا ( تكرمياً للويس ماسينيون :وله
، وقضية أيب عبيد، خواطر عن األخطاء اليت ينسبها إليه ابن قتيبة )١٩٦٣، ١٠(قتيبة 

جملة (، والوصية املنسوبة إىل أيب حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة )١٩٦٥، ١٢(
، ١٧أوريان (معجم فرنسي عريب للسيارة و ،)١٩٦٠، ٢٨الدراسات اإلسالمية 

، واالستشهاد بالعهدين )١٩٦٣، ١٠أرابيكا(، ومريدو ابن قتيبة األدنون )١٩٦١
، وأفريقيا واملغرب يف كتاب )١٩٥٨، ٥(القدمي واجلديد يف مصنفات ابن قتيبة 

ومقدمة كتاب أدب الكاتب البن ) ١٩٥٧، ٥كراسات تونس (املعارف البن قتيبة 
ملحق الة الشرقية (وعن املخطوطات ) ١٩٥٧، ٣وعات لويس ماسينيوس من(قتيبة 

منوعات (، وكتاب إصالح األغالط البن قتيبة مبقدمة وتعليق )١٩٦٩، ١األملانية 
w، ومن اختالف احلديث للشافعية إىل )١٩٦٨، ٤٤جامعة القديس يوسف ببريوت 
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 ٩٨٧ حرف الالم

 واملالمح األدبية ،)١٩٦٧ ٢٧الدراسات اإلسالمية (مؤتلف احلديث البن قتيبة 
الدراسات (، وابن قتيبة )١٩٧٠-١٩٦٨اإلمامة الشيعية (للحديث لدى األئمة 

جملة املدرسة الوطنية (، واللغة العربية واحلضارة احلديثة )١٩٧٠، ٣١اإلسالمية 
، وابن )١٩٦٦، ١٣أرابيكا (، وحول الشعر اجلاهلي )١٩٦٤، ١للغات الشرقية 

، )١٩٦٥منشورات املعهد الفرنسي بدمشق (ره الرجل ومصنفاته وأفكا: قتيبة
ومصنفات ابن قتيبة يف احلديث يف القرنني السادس والسابع، وإجازة قراءة غريب 
احلديث وكتاب إصالح األغالط يف غريب احلديث أليب عبيد القاسم بن سالم 

ازدواج (واملنجس واملقدس يف العلوم العربية ) ١٩٦٨، ٢١نشرة الدراسات الشرقية (
وخواطر جديدة حول معجم تقين مذيل مبعجم فرنسي عريب ) ١٩٦٧لثقافة العربية ا

  .)١٩٧٣، ٢٠أرابيكا (للسيارة 
 .Lekiashvili,A.S -س . ليكياشويلي، أ

 .أستاذ العربية يف جامعة تفليس
، وأهرام أشكال )١٩٤٦(اجلذور يف اللغة العربية : مجيعها باللغة العربية: آثاره

، واخلصائص اللغوية آلثار مشايل القوقاز )١٩٥٣(لعربية الفصحى صيغ األفعال يف ا
، ومباحث يف )١٨٥٤(، وتكوين أفعال التفضيل )١٩٥٣طشقند (املكتوبة بالعربية 

، )١٩٥٥نشرة جممع العلوم اجلورجية (بناء اجلذور العربية إلثبات الثنائية فيها 
، )١٩٥٨، ٢ يف طشقند، حلقة املستعربني(، وبناء اجلذر العريب )١٩٥٧(والنداء 

، وال النافية )١٩٦٠نشرة جممع العلوم اجلورجية (والفصل والوصل وظروف املكان 
موسكو (، ونشأة أشكال مجع التكسري )١٩٦٠نشرة كلية العلوم اجلورجية (للجنس 
، )١٩٦٣، ١٩٦٠(حول اللغة العربية واللغات السامية : ، ويف الشرق)١٩٦٠

 .)١٩٧٥لغات السامية مؤمتر ال(واللغات السامية 
 Le lewel -ليليفل
 .نشر كتاب صورة األرض حملمد بن جابر البتاين: آثاره
 .Lippmanna, E - ليمان
، ودراسات يف تاريخ )١٩٠٦ليبزيج (املسائل العلمية اليت عاجلها البريوىن : ثارهآ

w ، ونشأة الكيمياء وانتشارها يف)١٣ - ١٩٠٦ليبزيج (العلوم الطبيعية يف جزأين 
w
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 حرف الالم٩٨٨ 

برلني (، وحبوث يف تاريخ العلوم الطبيعية واالتفاقية )٣١ - ١٩١٩برلني (جزأين 
، )١٩٣٤ وملحقها ١٩٢٩الطبعة الثانية، برلني (، وتاريخ صناعة السكر )١٩٢٣

 .)١٩٣٢برلني (واختراع البوصلة 
 .Lemay, R - ليماى، ريتشارد

ة األمريكية يف  من منشورات اجلامع٣٨رقم ( صفحة ٤٦٨أبو معشر، يف : آثاره
 .)١٩٦٢بريوت 

 .Leemhuis, F)١٩٤٣املولود عام . (ليمهوس، ف
وهو أستاذ مساعد . مدير املعهد اهلولندي لآلثار والدراسات العربية يف القاهرة

 .للعربية يف جامعة جروننجن
صحيفة  (هوسيبوي) ١٩٧١جملة معهد اآلثار املصرية (حول فلسطني : آثاره

يف كتاب فهرس (واللهجات العربية احلديثة ) ١٩٧٣، ١٨الدراسات السامية 
والضاد، واحلاء، ) ٧٤ - ١٩٧٣ ليدن -دراسات اللغات السامية لناشره هو سربس 

 ).١٩٧٧ليدن (والعني، والغني يف القرآن 
  .Lemmens,P.L )١٩٢٩-١٨٦٤(األب ليمينش 

الدراسات تعلم التاريخ العقائدي يف املعهد الدويل بروما، وتوفر على : أملاين
  .الشرقية يف فلورنسا

 صفحة واجلزء ٤٢٩ يف ١٧٢٠ إىل ١٦٢٢صنف اجلزء األول من عام : آثاره
 صفحة، متضمنة ثالثة مالحق تارخيية ٣٣٣، يف ١٨٤٧ إىل ١٧٢٠الثاين من عام 

مقتطفات عن  : واجلزء الرابع عشر،وفهارس إعالم وموضوعات اجلزأين معاً
  . صفحة٣٣٤األراضي املقدسة، يف 

 .Lane-Poole, S) ١٨٩٥ - ١٨٣٢(لني بول، ستانلى 
 حافظاً للنقود يف املتحف الربيطاين، ١٨٧٧عامل يف اآلثار املصرية، وقد عني سنة 

 .يفوأقام يف هذا املنصب إىل أن تو
يف عشرة ) ٩٠ -١٨٧٥لندن (فهرس النقود الشرقية يف املتحف الربيطاين : آثاره

اخلالفة يف الشرق، : لنقود اليت يف املتحف الربيطاينأجزاء، وفيه وصف شامل جلميع ا
الفاطميون، (األسر الصغرية احلاكمة يف الشرق، السالجقة، الزنكيون، مصر  w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 ٩٨٩ حرف الالم

نقود جتارى ، ، مشال أفريقيا وأسبانيا واألندلس واليمن، املغول)األيوبيون، املماليك
ربعة األوىل، إضافات  العثمانيون، إضافات إىل األجزاء األ،من تيمورلنك حىت أيامنا

، وأهل )١٨٨٧لندن (ونقود شاهات الفرس . إىل األجزاء الرابع واخلامس والسادس
الطبعة الثانية ( صفحة ٣٧٣، وتركيا يف )١٨٨٧( صفحة ٢٨٦املغرب األسباين، يف 

لندن (، والنقود اليت يف القاهرة )١٨٩٢لندن (، ونقود املغول يف اهلند )١٨٨٩
، وصالح )١٨٩١لندن (اجية املصرية باملتحف الربيطاين ، واألوزان الزج)١٨٩٧

، )١٩٢٦ الطبعة الثانية ١٨٩٨ لندن -نيويورك (الدين وسقوط مملكة القدس 
، والسالالت اإلسالمية، وفيه ملح تارخيية وجداول )١٨٩٠لندن (وقراصنة الرببر 

 ٨٣٢وتاريخ مصر يف العصر الوسيط يف ) ١٩٢٥ باريس - ١٨٩٤لندن (باألمساء 
صحيفة النميات (ميلز . ، أما جمموعة رسائله فقد نشرها ج)١٩٠١لندن (صفحة 

 .)١٩٤٨األمريكية، مذكرات املتحف 
 .Lane, Ar - لني، أرثر

 .من جامعة فيكتوريا، وهو حجة يف صناعة اخلزف
، )٣٨ - ١٩٣٧صحيفة مجعية اخلزف الشرقي (صناعة اخلزف اإلسالمي : آثاره

: اآلثار(، واخلزف الشرقي )١٩٤٦صحيفة برلنجتون (اين وبدء صناعة اخلزف األسب
، وصحيفة مجعية ١٩٣٩: ، وصحيفة برلنجتون١٩٣٩:  والفن اإلسالمي١٩٣٨

 -، وجملة اجلمعية امللكية اآلسيوية ٤٧ -١٩٤٦ و ٤٥-١٩٤٤: اخلزف الشرقي
 .)١٩٤٨مبعاونة سرجنت 

 .Lane, Ed. W)١٨٧٦ - ١٨٠١(لني، إدوارد 
صغرياً إال أن ضعف بنيته حال بينه وبني جامعة كمربيدج، نبغ يف الرياضيات 

) ١٨٢٥(فعزم على دراسة حضارة قدماء املصريني، بعد أن أمل بالعربية، فقصد مصر 
من عاصفة هبت على السفينة فترك له رباا دفتها : ولقي يف سفره بالبحر األهوال

وبلغ القاهرة وأقام . ما بعدفأنقذها ملعرفته بالرياضيات، إىل مترد كاد يقضي عليها في
ياً الزي العريب، مصلياً يف اجلوامع، متسمياً باسم منصور رتدم) ٢٨ -١٨٢٥(فيها 
وقد وجد يف حياة املسلمني متعة صرفته عن قدماء املصريني إىل التصنيف يف . أفندي

wمعاصريه، فأتقن العربية كتابة وخطابة، ودرس شئون مصر دراسة وافية، مث رجع إىل 
w
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 حرف الالم٩٩٠ 

إال أن ميله الشديد إىل الدقة العلمية محله على العودة إىل مصر . لترا لتأليف كتابهإجن
مث . وملا رجع إىل إجنلترا أصدر كتابه عن املصريني املعاصرين) ٣٥ - ١٨٣٣(

ويف أثناء ذلك كان بعد العدة لوضع معجم عريب . انصرف إىل ترمجة ألف ليلة وليلة
 - ١٨٤٢(األوريب كر إىل مصر للمرة الثالثة شامل ويف سبيل إخراجه على النسق 

وكان يعمل من اثنيت عشرة إىل أربع عشرة ساعة كل يوم يف معجمه، مث فرغ ) ٤٤
 .اخلمس والعشرين سنة اليت تبقت من حياته يف إجنازه

وقد عد لني مبؤلفاته وترمجاته من أئمة املستشرقني يف عصره وخلدت اجلمعيات 
 . العواصم األوربيةالعلمية ذكراه يف كثري من

 صفحة اشتملت ٥٥٢أخالق وعادات املصريني املعاصرين، يف جملدين من : آثاره
على وصف حياة سكان القاهرة وأخالقهم وعادام، وأغاين العامة بلفظها العريب 
وترمجتها اإلجنليزية ونوتتها املوسيقية، فعد ذخراً يف األدب اإلجنليزي ومرجعاً جليل 

، مث نفدت طبعته األوىل بعد أسبوعني، ١٨٣٣لندن (راسة تاريخ مصر من املعنيني بد
) ، ونشر يف أمريكا وترجم إىل األملانية والعربية٩٤و  ٩٠  و١٨٣٥فتكرر طبعه 

وترجم ألف ليلة وليلة إىل اإلجنليزية ترمجة تفردت عن سابقاا بروح املنت العريب 
عادات اإلسالمية يف القرون وفحواه وجوه وبشروح وتفاسري وحواش إضافية عن ال

، والطبعة األخرية ١٩٠١، ويف ستة أجزاء ٨٩ - ٤١ - ١٨٣٩لندن (الوسطى 
وقد أعيد نشر ). ٨٤ - ١٨٨٢ جملدات لندن ٩باين، يف . ، مث ترمجها ج١٩١٩

احلياة العربية يف القرون : حواشيه على ألف ليلة وليلة، فيما بعد على حدة بعنوان
د القاموس، وهو معجم عريب إجنليزي، على النسق وم) ٨٣ - ١٨٥٩(الوسطى 

 بول الثالثة األخرية منها مع مقدمة -لني األوريب، يف مثانية أجزاء نشر حفيده
) ٩٣ - ١٨٦٣لندن (وترمجة للمؤلف وكان املوت قد حال بينه وبني إصدارها 

ات  املفردات من أمه- ألول مرة يف تاريخ املعاجم العربية-ومد القاموس هذا مجع
كتب األدب، مما مل يرد يف املعاجم القدمية أو معجمي جوليوس وفرايتاج، ومنتخبات 
من القرآن الكرمي، حبيث أصبح قاعدة بنيت عليها معظم املعاجم العربية األحدث 
عهداً باللغات األوربية، ومازال من أجود املعاجم املتداولة، أمثال معجم كازميرسكي 

w بادجر باإلجنليزية والعربية، ومعجم دوزي بالعربية بالعربية والفرنسية، ومعجم
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 ٩٩١ حرف الالم

وكان لني مهندساً فوضع كتاباً عن مصر، حملى مبائة رسم ورسم مل يترك . والفرنسية
فيه مظهراً من مظاهر فن التصوير يف النقوش واألزياء والتجميل إال وصفه ورمسه 

هذا عدا ) ف الربيطاينمازال خمطوطاً يف املتح(فجمع بني املوسيقى والرسم والعربية 
 .مقاالته عن القرآن واآلداب اإلسالمية واألخالق العربية

 .Lehmann, F) ١٩٣٠ - ١٨٦٢. (ليهمان، ف
ف كتاباً يف سرية زاردشت باالستناد إىل أوثق نص. درس أصول املزدكية: آثاره
 .)١٩١٤، ٥اإلسالم (دراسة عن القرآن : ومبعاونة بدرسني. املصادر

 Leo Ahricanus) ١٥٥٢ -١٤٩٤(ي ليون األفريق
هو احلسن بن حممد الوزارن الفاسي، ولد يف فاس، يف غالناطة، وقام برحالت 

 مشاهداته يف كتاب نفيس أنشأ نطويلة يف أقطار اإلسالم حىت غريب أفريقيا، ودوَّ
  له بعد وقوعه يف أسر قراصنة البحر املسيحيني افصوله يف روما، وقد اختذها مقًر

 وتسمى جبيوفاين ليوين نسبة إىل البابا ليون العاشر الذي أظله حبمايته، ،)١٥٢٠(
 .وتوىف يف محى دينه) ١٥٥٠(س نوتولكنه اشتهر بليون األفريقي، مث رجع إىل 

 يف مكتبه اإلسكوربال حتت اما زال خمطوطً(املعجم العريب العربي الالتيين : آثاره
العربية، مث أمته باإليطالية، وظل بدأه ب) ١٥٢٦(وكتاب وصف أفريقيا ) ٥٩٨رقم 

 وترمجة ١٨٣٧ التاسعة ة والطبع١٥٥٠البندقية (مدة املرجع الوحيد لدراسة السودان 
، مث ترمجة ١٥٦٦، وترمجة جديدة يف ليون ١٦٣٢ و٩٩ و١٥٥٦فرنسية يف أنفر، 

، وترمجة بوري إىل ١٨٩٦، وشيفر ١٨٣٠إىل الفرنسية جان فامبورال، باريس 
،مث ترمجه براون، يف ثالثة أجزاء، بشروح ضافية، لندن ١٦٠٠لندن اإلجنليزية، 
وملاسينيون ) ١٨٠٥، وترمجه لورسباخ عن اإليطالية إىل األملانية هربون ١٨٩٦

كتاب املغرب يف السنوات األوىل من القرن السادس عشر نقالً عن ليون األفريقي 
 كوداتزى يف تكرمي جتيالأنشرا (ورسالة يف القياس املسطح ) ١٩٠٦اجلزائر (

خ يوريمث نشر يف جمموعة هوتنجر، يف ز١٥٢٧(وكتاب يف التراجم ) ١٩٥٦دالفيدا 
١٦٦٤(. 

  Leonardo Fibonacci )١٢٤١-١١٧٠(ليوناردو فيبوناتشي 
wوكان مديرا إلحدى املؤسسات التجارية يف اجلزائر . من بيزا، عاش مع والده
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 حرف الالم٩٩٢ 

 يف مصر ولبنان وسوريا واليونان حيث تعلم العربية على أستاذ مسلم، مث طوف
وصقلية، فأتقن رياضيات أرمشيدس، وإقليدس، وهريون، وديوفانتوس، وصنف 

وهو أول عرض مستوف لألرقام اهلندية، وللصفر، وللطريقة ) ١٢٠٢(كتاب العدد 
 امستخدًم) ١٢٢٠( يف اهلندسة التطبيقية ا مث كتاًب،العشرية يقوم به مؤلف أوريب

لفريدريك  با اجلرب يف حل النظريات اهلندسية، مث صنف رسالتنيورأألول مرة يف 
وقد أصدر األمري بونكمباين طبعة كاملة (الثاين حلل معادالت الدرجة األوىل والثانية 

 .)٦٢-١٨٥٧روما . ملصنفات فيبوناتشي
 .Lyons, H.G - .ج. ليونز، هـ
 ويف جملة )١٩٠٩ و ١٩٠٨(دراسات عن النيل : يف صحيفة اجلغرافيا: آثاره

 .)١٩١٢(والسري وليم ولكوكس وما بني النهرين ) ١٩١١(اجلمعية اجلغرافية 
 .Lewy, J) ١٨٩٥املولود عام . (ج. ليوى

وعني أستاذاً للغات السامية يف .  وبرلنييبزيجولد يف برلني، وخترج يف جامعيت ل
 الشرقي ، مث للغات وتاريخ الشرق القدمي، مث رئيساً للقسم)١٩٢٢(جامعية جييسن 

، مث سرحته احلكومة النازية، فسمي معيداً لآلشورية يف جامعة )٣٠ - ١٩٢٧(فيها 
 - ١٩٣٤(، وأستاذاً زائراً للسامية يف جامعة جونز هوبكرت )١٩٣٢(السوربون 
، )١٩٣٥(، وأستاذاً زائراً للتاريخ الشرقي والالهوت اليهودي يف نيويورك )١٩٣٦

 )١٩٣٦(تاذاً للتوارة والسامية يف الكلية العربية ، وأس)١٩٣٦(وىف جامعة سنيسنايت 
 .)٥٧ - ١٩٥٦(ورئيساً للجمعية األمريكية الشرقية 

، واللوحات )١٩٢٧(، وإسرائيل واليهودية )١٩٢١(قواعد اللغة األكادية : ثارهآ
 .)١٩٣٧ - ١٩٣٥( يف ثالثة جملدات ،الكبادية، يف متحف اللوفر
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 حرف امليم٩٩٤ 

 .Mattson, E) ١٩٥٨-١٨٧٥(ماتسون 
ورحل إىل الشرق، . خترج يف جامعة أوبساله، ومسي أستاذاً للغات السامية فيها

وأقام يف املشرق زمناً طويالً، فوقف على لغة العرب وآدام وحضارم، وله عنهم 
 العمر، ولة، وطُ)١٩١٦(خالل لبنان : دراسات مستفيضة منها يف العامل الشرقي

  .)١٩١٤ و١٩١٢(باللغة العامية، متناً وترمجة وتعليقاً 
 .Mathews, B -.ماتيوز، ب
وله كتب عن ) ٦١٥: ٥٨جملة امللكية اآلسيوية (نشر كتاب إميان العرب : آثاره

 .)١٩١٩العامل اإلسالمي (الشرق األدىن 
  .Mardrus Dr, J.Ch) ١٩٤٩ -١٨٦٨( الدكتور مادوس
  .ا، وتعلم يف مدرسة اآلباء اليسوعيني فيها، وخترج بالطب من فرنسولد يف القاهرة

 جملدا، فكان آخر من ١٦اقتبس من ألف ليلة و ليلة ترمجة فرنسية يف : آثاره
اقتبسها، كما كان أول مترجم لبعضها جاالن، وهو فرنسي كذلك، وترجم معاين 

 ).١٩٢٦(القرآن الكرمي إىل الفرنسية 
  .Marre, A) ١٩١٨-١٨٢٣( مار، آريستيد

 .من أساتذة مدرسة اللغات الشرقية يف باريس
 وكان ١٨٦٤باريس (ترجم كتاب خالصة احلساب لبهاء الدين العاملي : آثاره

، وكتاب التلخيص البن البناء )١٨٤٣، ويف برلني ١٨١٢قد طبع يف كلكتا 
 .، ومباحث وافرة عن لغات أندونيسيا)١٨٦٥روما (املراكشـي 

 .Marcy, G)١٩٤٦– ١٩٠٥ (مارسى، جورج
، ٣٤هسبرييس :  وآثاره١٩٤٧، ٩١ترمجته بقلم جانييه، يف الة األفريقية، [

١٩٤٧.[ 
الزواج يف : ، ويف الة اجلزائرية)١٩٣٦، ٢٢هسبرييس، (إله اإلباضية : آثاره

، )١٩٣٢(، والواجبات يف شريعة العرف )١٩٣١(، والتملك )١٩٣٠(شريعة العرف 
 ذيل نشرة جلنة أفريقيا الفرنسية (، مث القسم يف شريعة العرف )١٩٣٢(والرهن 

، ودراسة وثائق منقوشة )١٩٤١، ٨٥الة األفريقية، (، وقرابة األمهات )١٩٣٥(
، ٨٠الة األفريقية، (على اجلدران مجعها رايساج يف بعثة إىل الصحراء الوسطى  w
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 ٩٩٥ حرف امليم

، ١٠٢ريخ األديان، جملة تا(، وأصل ومغزى الوشم لدى قبائل الرببر )١٩٣٧
، ١٤(والعبارات الرببرية ) ١٩٤٢، ٢٩هسبرييس (، وسكىن الرببر قدمياً )١٩٣٠
، وتصريف بعض أفعاهلا )١٩٣١، ١٢هيسبرييس (، ومظهر لغة الرببر )١٩٣٢

حولية (، ورقمها )١٩٣٥، ٢٠هسبرييس (، ولغوياا )١٩٣٣، ١٦هسبرييس (
 -٣٧نشرة اجلمعية اللغوية بباريس، (، وأمساؤها )٣٦، ٢معهد الدراسات الشرقية، 

  .)١٩٣٩الة اآلسيوية، (وجمموعة للكتابات الليبية ) ٤١ -٤٠ -٣٩ -١٩٣٨
  .Marquet, Cl) ١٩٠٩املولود عام (املقدم ماركه 

اكتشف يف جهات القنيطرة اثين عشر حجراً، منها ألواح مكتوبة ومثانية منقوشة، 
 .مث تسعة أحجار قبور تدمرية

 .Marr,N.Y) ١٩٣٤ – ١٨٦٤.( ي.مار،ن
 .]١٩٣٦ترمجته، بقلم كراتشكوفسكي، يف املكتبة الشرقية، [

 إعادة فهرسة املخطوطات واآلثار يف أرمينيا -يف نشرة جممع العلوم : آثاره
، )١٩١٨(، وإعادة تنظيم معهد اللغات الشرقية يف الزاريف )١٩١٥(التركية 

، )١٩٢٥(اتفاقات عن رمي السهم وجمموعة ) ١٩٢٧ و١٩١٨(والعصفور الرسول 
وسرية مريزا حممد كرماين بقلمه، وكتابه عن العقائد والتقاليد املتعلقة بيوم األربعاء 

، ونبذة )١٩٣١(لفباء فارسية أ، و)١٩٢٩(، واحلنيف بالعربية )١٩٢٧(األمحر 
: ، ويف غريها)١٩٣٤(، والنغمة يف الشعر الفارسي )١٩٣٣(منسية من بارتولد 

، )١٩٢٥حوليات املعهد الشرقي( األدبية بني اجلورجية وبني الفارسية القرابة
 ، وأصل)١٩٢٨، ٢إيران، (ومالحظات على البهلوان واملسرح الشعيب يف إيران 

، وفهرس وصفي لألواين الفنية )١٩٢٩حوليات املعهد الشرقي (أمساء األعداد العربية 
 . عن تركيا وإيرانوكثري) ١٩٣٦املكتبة الشرقية (يف املتحف اآلسيوي 

  .Martin , P.P-M )١٨٨٠-١٨٢٥(األب مارتن 
  .)١٨٤٢(فرنسي، انضم إىل الرهبانية 

 ٥تاريخ لبنان، من خمطوطات املكتبة الشرقية، نشر القسم القدمي منه يف : آثاره
نقله إىل العربية رشيد الشرتوين، املطبعة ( صفحة ٧٢٤أجزاء، يف 
w .)٩٥-١٨٩٠الكاثوليكية،
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 حرف امليم٩٩٦ 

 .Martin,P.M) ١٩١٥املولود عام (رتن األب ما
 .)١٩٣٣(انضم إىل الرهبانية 

 مكتبة الدراسات القبطية، -املعهد الفرنسي لآلثار يف القاهرة (دير الديك : آثاره
، ٤٢منوعات جامعة القديس يوسف(، وأديرة ومناسك صحراء مصر )١٩٧١، ٨

فرنسي لألثار نشرة املعهد ال(، وأبو درج يف جبل القديس أنطونيوس )١٩٦٦
 .)١٩٧١، ٧٠الشرقية، القاهرة، 

  Martin,l'abbe - األب مارتن
، وله يف الة )١٨٧٢باريس (، يف جزأين ينشر كتاب النحو البن العرب: آثاره
  ).١٨٦٩(، والتقاليد السورية )١٨٦٩(يعقوب األوديسي واللغة السريانية : اآلسيوية

اء الصليبيني واليعاقبة السريان يف القدس ، وأوائل األمر)١٨٧٢(راميتان آوهلجتان 
  .)١٩٠٠(، ودكاترة النساطرة الثالثة نص سرياىن )٨٩و١٨٨٨(

 Martin de la Escalera - مارتن دي ال إسكالريا
 .متخصص يف تاريخ مشايل أفريقيا وصلته باملغرب

، ٥٠، ٤٩، ١٩٤٦(مشايل أفريقيا : يف كراسات معهد الدراسات األفريقية: آثاره
السياسة الدولية (، وميثاق بغداد )١٩٥٤(، والشيوعية واإلسالم )٥٥، ٥٣، ٥١
 ، واملفاوضات الفرنسية املغربية )١٩٥٦، ٣٦(، وتونس واملغرب )١٩٥٨، ٣٨

، وتطور )١٩٦٢، ١٩٦٠، ١٩٥٩السياسة الدولة (، وعن مشايل أفريقيا )١٩٥٦(
، )١٩٦٢( األوسط ، واألقليات واألكثريات يف الشرق)١٩٥٩، ١٩٥٨(قضية قربص 

 ).١٩٧١(، وتركيا )١٩٧٢(، وإيران )١٩٦٨(واليهود 
 .Martos Quesada, F )١٩٥٣املولود عام . (مارتوس كيسادا، ف
، وحصل على ليسانس من كلية ٩/٤/١٩٥٣بتاريخ ) خايني(ولد يف هويلما 

مث على رسالة املاجستري عن رسالة ) ٦/١٩٧٧(اآلداب والفلسفة من جامعة غرناطة 
 .سبانية املغربية يف العصر الوسيطألالعالقات ا: نوانبع

، وهو إسبانياوعمل مساعداً يف تدريس اللغة واألدب العريب يف جامعة غرناطة ب
 .سباين يف اجلزائرألاليوم أمني للمركز الثقايف ا

قسم تاريخ :  الناشر- غرناطة ٧كراسات تاريخ اإلسالم، (تقريظ للسرية : آثاره w
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 ٩٩٧ حرف امليم

 .)١٩٧٦اإلسالم 
  .Marty, P)١٩٣٨-١٨٨٢(ماريت، بول 

 .]١٩٣٨ترمجته يف الة التونسية [
، )٢٧،١٩١٤(التمائم اإلسالمية يف السنغال : يف جملة العامل اإلسالمي: آثاره

 ،٣١(، واإلسالم يف موريتانيا والسنغال )٢٨،١٩١٤(ومدرسة القديس لويس 
، ودراسة عن )١٩٢٠و١٩-١٩١٨و١٨-١٩١٧(، واإلسالم يف غينيا )١٦،١٩١٥

، ودراسة عن اإلسالم )١٩-٣٧،١٩١٨( صفحة ٣٥اإلسالم وقبائل السودان 
، ٤٣ (١٧٩٥-١٧٩٤، وحج أحد املرابطني إىل مكة )٤٢،١٩٢٠(واملغاربة 
 ، ودراسة عن اإلسالم يف داهومي )٤٦،١٩٢١(، والصحراء األسبانية )١٩٢١

)١٩٢٥(. 
، وشريعة )١،١٩٢٧(فرنسي تاريخ السودان ال: ويف جملة الدراسات اإلسالمية

 ، واإلسالم وقبائل نيجرييا )٣،١٩٢٩(، والزوايا املغربية )٢،١٩٢٨(العرف 
، والقانون املدين )٤،١٩٣٠(، واملؤسسات اإلسرائيلية يف املغرب )٤،١٩٣٠(

، وزاوية بين )٥،١٩٣١،٧،١٩٣٣( صفحة ٢٥٠اإلسالمي يف املغرب، من حنو 
، وعام االحتفاالت اإلسالمية )٨،١٩٣٤(ت ، والتعاون والنقابا)٧،١٩٣٣(عشري 

، مث تاريخ البعثة )١٠،١٩٣٦(، والفنون الشعببية التونسية )٩،١٩٣٥(يف تونس 
، وأغاين الغزل الشعبية يف جنويب تونس، )١٩٣٥الة التونسية (العسكرية يف تونس 

د ، وقصيدة يف مدح األمري أمح)٣٧-١٩٣٦الة التونسية (دراسة ونصوص وترمجة 
، وقصيدة تارخيية أليب بكر بن حجاب )١٩٢١(نشر جلنة أفريقيا الفرنسية (ولد هيبة 
، وحماولة جتارية لربيطانيا يف موريتانيا )١٩٢١املصدر السابق (الدمياين 
ذيل جلنة أفريقيا (، وجامعة القرويني )١٩٢٢املصدر السابق (١٨٢٦و١٨٢٠

 .ال أفريقيا، وعدة دراسات عن التعليم يف مش)١٩٢٤الفرنسية 
 Marti, Karl) ١٩٢٥-١٨٥٥( كارل ،مارتى

نشر عدة مذكرات عن العهد القدمي، ودراسة عن : أستاذ الالهوت يف بال وبرن
  .)١٩١٦الدراسات اآلشورية (اللغة العربية 
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 حرف امليم٩٩٨ 

 .Martinez Marten, L - مارتينيث مارتن، ليونورا
سبانية، وقد بدأت ألا بدراسة الشعراء املعاصرين وترمجة روائعهم إىل اهتمت
بشارة اخلورى، وإلياس أىب شبكة، وصالح لبكى، وسعيد عقل، ويوسف : بالشعراء
 .غصوب
 .Martinez Montavez, P .مونتابيث،ب مارتينيث

، وخترج يف قسمي التاريخ واللغات م١٩٣٣ عام ولد يف قرية من أعمال خيان
إلعداد رسالة دكتوراه عن ، والتحق جبامعة القاهرة )١٩٥٦(السامية جبامعة مدريد 

، وعني مديراً للمركز الثقايف )١٩٥٧(ااعة يف مصر أيام املماليك وتبدل األسعار 
، ١٩٥٨، ولة الرابطة اليت أصدرها املركز عام )٦٢ -١٩٥٨(اإلسباين يف القاهرة 

 .مث مديراً جلامعة مدريد املستقلة
ملؤرخني النصارى ومقارنتها أمراء األندلس وخلفاؤها نقالً عن نصوص ا: آثاره

بنصوص املؤرخني املسلمني باألندلس، وهي رسالة املاجستري، وقد فازت جبائزة 
، وشعراء الرابطة القلمية، مع )١٩٥٦مدريد (معهد مؤسسة ميننديث إي بياليو 

، والشعر العريب احلديث )١٩٥٦تطوان (سبانية ملقتطفات من شعرهم ألترمجة با
الواقعية االشتراكيـة، مذهب جديد يف الشعر : لة الرابطةويف جم) ١٩٥٨مدريد (

 - ١٩١٤، والتيارات األدبية على املسرح املصري من )١٩٥٨(العريب املعاصـر 
، وشخصية )١٩٥٩(، وألفونسو العاشر وسالطني املماليك )١٩٥٩ (١٩٥٢

د لودا: ، وترجم إىل اإلسبانية قصصاً)١٩٦٠(املنصور يف نصوص املؤلفني النصارى 
سكاكيين، وجنيب حمفوظ، وعبد احلليم عبد اهللا، ويسوف إدريس، ويوسف 

 .الشاروىن ودراسات على هامش االستعراب
  Margarita Garrido - .ا جاريدوتمارجري

، وحصلت من جامعتها على املاجستري ٢١/٦/١٩٢١ولدت يف غرناطة بتاريـخ 
املنصور وقصائد : عنوان، مث على الدكتوراه من جامعة بلنسية عن رسالة ب)١٩٤٥(

ابن دراج القسطلي، وعينت قارئة ومدرسة للغة اإلسبانية للطلبة العرب األردنيني، 
ومدرسة للغة العربية باملدرسة اجلامعية يف ليكانيت، وحالياً أستاذ يف كلية اآلداب يف 

w .املدينة نفسها
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 ٩٩٩ حرف امليم

ل شواطئ ومراجع عربية حو ،)١٩٧١بلنسية  (إسبانياأشجار عربية يف : آثارها
، واملنصور وقصائد ابن دراج )١٩٧٤بلنسية (شبه جزيرة أيربيا يف العصر الوسيط 

 .)رسالة الدكتوراه(، ويف الصحافة )تلخيص لرسالة الدكتوراه(القسطلي 
 .Marsden, W)١٨٣٦ – ١٩٥٤(مارسدين، وليم 

 ولد يف دبلن، ورحل إىل سومطرة، فاشتهر بكتاباته عن النقود اإلسالمية، وقد
 .أهدى للمتحف الربيطاين خمطوطات عربية وافرة

 Marcel, J.J) ١٨٥٤ -١٧٧٦(ج . ج. مارسل
 وهو حفيد غليوم مارسل املؤرخ ،ولد يف باريس، ومات أبوه وتركه يف كنف أمه

الفرنسي الشهري قنصل فرنسا يف مصر، وخترج يف جامعة باريس، ودرس اجلغرافيا 
 ابن لويس السادس عشر، والعربية على دي األب جرنيه أستاذ ويل عهد فرنسا على

مث ويل مصنع البارود يف أثناء الثورة، وبعدها زاول . والجنلس) ١٧٩٠(ساسي 
 نابليون كان يف ركابه مترمجاً برعاية أستاذه الجنلس، مث لةالصحافة، فلما قامت مح

ة يف معهد عني مديراً للمطبعة اليت حلقت باجليش إىل مصر، مث حماضراً باللغات الشرقي
 .وعضواً يف معظم اجلمعيات العلمية، وقد عمي يف أواخر أيامه) ٢٠-١٨١٧(فرنسا 
ويف إقامته مبصر طبع . هو أول من ترجم خطاب نابليون يف املصريني: آثاره

 ونشر مذكرات معهد مصر ) ١٧٩٨مصر (أجبدية بالعربية والتركية والفارسية 
وأنشأ جريدتني باللغات ) ١٧٩٩مصر (وحكاية أمثال لقمان ) ١٨٠١ -١٧٩٨(

وكان نابليون قد أمره بطبع مجيع املقررات . الفرنسية والعربية والتركية واليونانية
فلما عاد إىل باريس كلفه كتابة مصنف يف وصف . السياسية باللغات الشرقية الثالث

  حل اخلطوط العربية:فطبع فيها. مصر، وكافأه بأن عينه مديراً ملطبعة اجلمهورية
ز ـوكن) ٣٦ -١٨٣٠(وتاريخ احلملة الفرنسية على مصر ) ١٨٢٨(القدمية 

) ١٨٣٧(املصاحبة، وهو معجم فرنسي عريب صنفه باللغة العامية وضمنه قواعد هلا 
 فرنسية إلميي  وترمجةً،والنصف األول من متلك مجهور الفرنساوية لنقوال الترك متناً

  لفتح العريب إىل احلملة الفرنسية وتاريخ مصر من ا،)١٨٣٩باريس (دجيرانج 
 وكتاب املواليد عند العرب ،ووقع على كتاب الفراسة للقزويين) ١٨٤٨(

wالطبيعيون العرب : فإذا فستنفلد ينشر كتابا له باألملانية عنوانه. فاستنسخهما لطبعهما
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 حرف امليم١٠٠٠ 

فتناول مارسل املوضوع بأحباث طريفة أظهرت تقدم العرب يف علوم الطبيعيات، ومل 
الطبيعيات عند العرب، مث : ونقل عن البريوين. ن مذكورة يف كتاب فستفلدتك

ته اجلمعية مجرت( حواشيه فوقع يف ثالثة أجزاء  علنكتاب الفالحة البن العوام وعلق
درس أزهار األفكار : ومن أحباثه يف الة اآلسيوية) اإلمرباطورية الزراعية يف باريس

، والعاصى، والبحر امليت، واألرض بني قناة يف ضواحي األحجار، وطبيعة فلسطني
السويس ومصر وبني طربيا، ونصب عريب حمفوظ يف بيزا ومقاالت عن ابن ميمون 

وابن سينا، والضامري الذي نقل عنه رسالة ) وقد أعد للطبع رسالة يف السموم له(
 .يف دود القز، والقزوين

 .Marcais, Georges) ١٩٦٢-١٨٧٦(مارسه، جورج
 مارسه، وهو فنان وعامل من أعالم احلضارة اإلسالمية، خترج يف مدرسة أخو وليم

 لآلثار اإلسالمية يف كلية االفنون اجلميلة، ونال لقب دكتور يف األدب، وعني أستاذً
، )١٩١٣(ومديراً ملعهد الدراسات الشرقية يف اجلزائر )١٩١٩(اآلداب باجلزائر 
ات واآلداب اوانتخب عضو١٩٤٠( يف جممع الكتاب(. 

 .)١٩٠٣(األبنية العربية القدمية يف تلمسان : صنف مبعاونة أخيه وليم: آثاره
 تاريخ العرب يف بالد الرببر من القرن احلادي عشر إىل القرن الرابع عشر : وله

 رمسا ٢٨ صفحة و ٦٠، وقبة جامع القريوان الكبري وسقوفه، يف )١٩١٣قسطنطينة (
، ١٩٢٥ إدارة اآلثار والفنون يف تونس، باريس سلسلة مباحث (ً ا مصورا لوح٢٣و 

: ، ومبعاونة برانو)وهو تتمة ملا نشره فلوري وساالدين عن بناء هذا اجلامع وحماسنه
 .األعالق القريوانية

الفن اإلسالمي والعمارة، يف جملدين نفيسني حيتويان على الظروف التارخيية : وله
العمارة :  صفحة بعنوان٥٤٠ يف ، مث أعاد نشره)١٩٢٧باريس (والتطور الفين 

وتلمسان ) ١٩٥٤باريس (اإلسالمية يف املغرب،تونس، اجلزائر، واألندلس، وصقلية 
، وتاريخ املغرب الديين )١٩٥٠منشورات لوران يف سلسلة املدن الشهرية، باريس (

دراسات عن أفريقيا ( صفحة، ومسرد وفهرسني مستقلني، وخريطتني ٣٣٢يف 
 .)١٩٥١وآسيا، باريس 
w مؤمتر املستشرقني(ثالثة أشكال زخرفية يف جامع قرطبة : ومن مباحثه
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 ١٠٠١ حرف امليم

وجامع  ،)١٩٠٦( الفن اإلسالمي يف بالد الرببر:ويف الة األفريقية) ١٤،١٩٠٥
، وتنقيب عن )١٩١٨(وكتابة على قرب عامل تلمساين ) ١٩٠٦(الوليد يف دمشق 

منرب :  غريها، ويف)١٩٢٠(واخلزف يف فاس  ،)٤٦-٢٨-٢٢-١٩١٩(اآلثار 
، والفن اإلسالمي يف القرن احلادي عشر يف تونس )١٩٢١هسيربيس (جامع اجلزائر 

 .)١٩٢٣صحيفة الفن اإلسالمي احلديث (
 .)١٩٢٤الة األفريقية (التنقيب عن اآلثار اإلسالمية : ومبعاونة المار

ب ، واحملرا)١٩٢٥منوعات رينة باسه (نبذة عن الرباط يف بالد الرببر : وله
الة (، ومواد لفهرس متحف مصطفي )١٩٢٨منوعات هنرى باسه (املغريب 

، )١٩٣٠صحيفة الفنون اجلميلة (، والفن اإلسالمي يف اجلزائر )١٩٢٨األفريقية 
الة (، وجوامع القاهرة )٧،١٩٣٢بيزانسيون، (ومسألة الصور يف الفن اإلسالمي 

) ١٩٣٤هسبرييس (مي املغرب ، والتبادل الفين بني مصر ومسل)١٩٣٥األفريقية 
الة ( متثل منازل الطنيني ومالبسهم وجمموعات الصور واألفالم وبطاقات الربيد اليت

، والفردوسي )٤٥-٩٣٥ دميومبني-منوعات جودفروا(وتلمسان ) ١٩٣٥األفريقية 
، ووجوه الناس واحليوان املنقوشة )١٩٣٥منوعات هنري ماسه (شاعر إيران الوطين 

منوعات ماسبريو (من العهد الفاطمي يف املتحف العريب بالقاهرةعلى اخلشب 
، وتلمسان مدينة )١٩٣٦هسبرييس (والفن اإلسالمي يف إسبانيا  ،)٤٠-١٩٣٥

 .)١٩٣٦الة األفريقية (الفن والتاريخ 
حوليات (تعليق على وزن من الزجاج من القرن الثامن : بروفنسال ومبعاونة ليفي

حوليات (، وكيف استعرب مشايل أفريقيا )١٩٣٧ -٣، معهد الدراسات الشرقية
 -١٩٣٨حوليات (، وفن اجلمال اإلسالمي )٤٠،١٩٣٨معهد الدراسات الشرقية

تقارير جممع الكتابات واآلداب (، والكتابات العربية على كاتدرائية بوي )٤٧-٤٢
، )١٩٣٩ سنة على كلية اآلداب يف اجلزائر ٥٠(، ومنرب جامع ندروما )١٩٣٨

، وضريح سيدي عقبة )١٩٣٩الة األفريقية (سد من الرخام يف قلعة بين محاد وأ
، وبالد الرببر يف نظر اليعقويب )٤١-١٩٣٩حوليات معهد الدراسات الشرقية (
كراسات تونس (، وأثر األندلسيني يف بناء مساجد تونس )١٩٤١الة األفريقية (

، والكنيسة )١٩٤٧ جرفانيون تكرمي(، ومداخل اجلوامع يف الشرق والغرب )١٩٤٢ w
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 حرف امليم١٠٠٢ 

حوليات معهد الدراسات (،وجامع تلمسان )١٩٤٧اإلسالم والغرب (واجلامع 
حوليات املعهد الشرقي (والفن املسيحي يف أفريقيا وفن الرببر ) ٥٠-١٩٤٩الشرقية 

، وجامع )١٩٥٠الة األفريقية، (، واحلفصيون يف كتاب حديث )١٩٤٩يف نابويل 
الة األفريقية (، وقصة من املغرب )١٩٥٠عات وليم مارسه منو(سيدي بومروان 

حوليات معهد (، واخلزف العريب )١٩٥٣كراسات تونس (وسيدي عقبة ) ١٩٥٠
، ومدن الساحل اجلزائري والقرصنة يف العصر الوسيط )١٩٥٣الفلسفة والتاريخ 

لى ، والعمارة اإلسالمية يف مصر ع)١٣،١٩٥٥حوليات معهد الدراسات الشرقية (
،واحلياة وفن اجلزائر يف العهد )١٩٥٦الة، اآلسيوية (عهد اإلخشيديني والفاطميني 

الدراسات الشرقية لتكرمي (والسلسبيل ) ١٩٦١(١٩٥٩مؤمتر الفن التركي (التركي
الدراسات (، وفسيفساء اجلامع الكبري يف قرطبة، )١٩٦٢، ٢جـ بروفنسال ليفي

 ).١٩٦٥ كرزويل ىلإاملهداة 
 .Marcais, W) ١٩٥٦-١٨٧٤(ليم  و،مارسه

من ذوي الثقافات الواسعة وامليل إىل فقه اللغات السامية والسيما العربية، وقد 
 عت فيه ميله ذاك حكومة اجلزائر عندما اختارته مديرا ملدرسة تلمسان وأستاذاًبأش
بالفقهاء الذين كانوا يعلمون العلوم اإلسالمية والبيان  ، فاتصل)١٨٩٨( فيها
 ووقف على أساليبهم وعلى ما ضمت مكتبة املدرسة من مصنفات يف ،بواألد

 ومل يقتصر على اجلزائريني، بل طفق يتردد على التونسيني واملغاربة ،اإلسالم والعرب
 يف االستزادة، ودراسة الذين ال ينقطعون عن اجلزائر، ويقصد تونس واملغرب حباً

هيم يف قرب وهران والنصوص العربية هلجات مشايل أفريقيا كأهل تلمسان وأوالد إبرا
  فلما استدعته مدرسة الدراسات العليا ومعهد فرنسا يف باريس أستاذاً،يف طنجة

 مل يقطع صلته بأفريقيا -لدرجة األوىل بني املستشرقني األوربينياوقد عد يف -فيهما 
ا بل طفق يتردد على تونس أسابيع من كل سنة إللقاء دروس بالعربية، وكان يتقنه

 .كتابة وخطابة كخري أبنائها، فيتوافد عليها الفرنسيون والعرب من كل صوب
وقد مثل الدراسات العربية والعلوم اإلسالمية يف جممع الكتابات واآلداب خري 
متثيل،وظل بعيدا عن معترك السياسة يف حني كـان من أعلم الناس بالعقيدة 

وقد أهدي .  واالجتماعية يف املغرباإلسالمية ومعتقدات اجلماهري وميوهلا السياسية w
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 ١٠٠٣ حرف امليم

  .)١٩٥٠باريس (له معهد الدراسات اإلسالمية جبامعة باريس منوعات بامسه 
الة اآلسيوية (حاً رشونشر كتاب التقريب و التيسري للنووي متناً وترمجة : آثاره
-، وصنف مبساعدة أخيه جورج مارسه)١٩٠٧(، وحتفة ذوي األرب )١٩٠١

 البنية العربية القدمية يف ، العرب والعمـارة والنصوص القدميةاملتخصص بتاريخ
، وترجم جامع األحاديث للبخاري يف أربعة أجزاء، وقد عاونه يف )١٩٠٣(تلمسان 

 .)١٤-١٩٠٢باريس (اجلزأين األولني هوداس 
، ومبعاونة األستاذ عبد )١٩١٣(جمموعة عن مشال أفريقيا : ومبعاونة ديسربمت

وص عربية من تاكرونة تشتمل على اثين عشرة قطعة بني حكاية نص: الرمحن غيجا
 .)١٩٢٧باريس ( صفحة ٤٢٦وبني وصف وحمادثة متناً وترمجة فرنسية، يف 

ويف ) ١٩٠٦ هالدراسات املهداة إىل نولدك(عن اللهجات العربية يف اجلزائر : وله
) ١٩٢١ العليا  سنة على املدرسة التطبيقية للدراسات٥٠(ويف جنوبا ) ١٩١٢(طنجة 

 .)١٣،١٩٥٣حوليات معهد الفلسفة والتاريخ الشرقي، (واللهجات العربية املغربية 
ا ، وخلف كتابا نفيس)١٩٢٧، ٦٨الة األفريقية (أصول النثر العريب الفين : وله

جممع الكتابات واآلداب (بعنوان التعليق على لغة تاكرونة، اإلسالم وحياة املدن 
١٩٢٨.( 

 - من تاريخ العام الذي يشرف عليه جلوتز-اونة دييل اجلزء الثالث ونشر مبع
: ومبعاونة ألربتيين، وأيفر )١٩٣٦باريس (١٠٨١ إىل ٣٩٥بعنوان العامل الشرقي من 

، وعلى نص طوق احلمامة )١٩٣٧باريس –ليون (مشايل أفريقيا الفرنسي يف التاريخ 
وهو قاموس كبري مجع : ، واملعجم)٢،١٩٢٨باسه، جـ.منوعات هـ(البن حزم 

فيه اللهجات املغربية ونصوصها وأصواا بطريقة دلت على خربته وعلمه يف 
 املعروف باملعجم ه، فحل حمل قاموس بوسيي)١٩٢٤اجلزائر (التصنيف والتدريس 

نشرة (، واللغة العربية )١٨٨٧العلمي العريب الفرنسي، واملطبوع يف اجلزائر عام 
حوليات معهد (وكيف استعرب مشال أفريقيا ) ١٩٤٥، ٥الدراسات العربية، 
 .)١٤،١٩٥٦الدراسات الشرقية 

 ، ١٩٣١ إخل ٢١٨الة اآلسيوية (نصوص احلمى : ونشر مبعاونة جلويل فارس
w .)٣٣و ٣٢و
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 حرف امليم١٠٠٤ 

 Marsot, Afaf Lutfi Al-Sayedمارسو، عفاف لطفى السيد 
لدراسات أستاذة تاريخ الشرق األدىن، ومديرة مساعدة ملركز فون جرنبوم ل

 .اخلاصة بالشرق األدىن
، وجتربة مصر التحررية )١٩٧٨، ونيويورك ١٩٦٧لندن (مصر وكرومر : آثارها

 .)١٩٧٧جنلوس أبروكلى ولوس (
 .Markwart, J) ١٩٣٠ – ١٨٦٤. (ماركفارت، ج

 .]١٩٣١ترمجته بقلم بارتولد، يف نشرة جممع العلوم [
) ١٩١٢فوظات الدولية للسالالت احمل(السالح العريب يف مشايل أفريقيا : آثاره

 .والوافر عن إيران وتركيا) ١٩٢٤(واجلغرافيون العرب 
مبعاونة غريه كتابا يف خصائص مشايل أفريقيا  Ubach مث صنف أوباخ

 .)١٩٢٢شتوجتارت (
 Marquet, Y.-ماركه، ى 

 .] باريس٧٥٠٠١ شارع جان جاك روسو ١٣: عنوانه[
، ١١أرابيكا (عليقاً عن خمتارات إلخوان الصفا  وت ترمجةً-القرآن واخللق : آثاره
ومكان العمل من مراقب اإلمساعيلية نقالً عن موسوعة إخوان الصفا ) ١٩٦٤

جملة (واإلمامة والبعث واملراتب حبسب إخوان الصفا ) ١٩٦١، ٨ أرابيكا(
، ٣٢(والوحي والرؤيا لدى إخوان الصفا ) ١٩٦٢، ٣٠الدراسات اإلسالمية 

والصائبة وإخوان الصفا ) ١٩٦٤، ٣٢(نصوص من سليم خياطة ، وثالثة )١٩٦٤
، ١٥أرابيكا (ومن إخوان الصفا إىل احلجاج ) ١٩٦٦، ٢٤الدراسات اإلسالمية (

، ١٦أرابيكا (، والشيعة يف القرن التاسع من خالل تاريخ اليعقويب، جزءان )١٩٦٨
سات الدرا(، وحلقة السلطة املطلقة على حسب رسائل إخوان الصفا )١٩٧٢

حوليات كلية (وحول أصول املراتب الصوفية يف اإلسالم ) ١٩٧٢، ٣٦اإلسالمية 
  .)١٩٧٣، ٣اآلداب، والعلوم اإلنسانية جبامعة دكار 

 .Marscos- Marin, F - مارين، ف -ماركوس
، وحصل على الليسانس من جامعة كومبلوتنس ٢٩/٦/١٩٤٦ولد يف مدريد بتاريخ 

wمسألة العنصر العريب يف أصول :  عن رسالة بعنوان، مث على املاجستري)٥/٧/١٩٦٨(
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ١٠٠٥ حرف امليم

عناصر عربية : امللحمة اإلسبانية، مث على الدكتوراه من مدريد وكان عنوان الرسالة
 .)٣٠/١٠/١٩٦٩(يف أصول امللحمة اإلسبانية 

، ومعاوناً يف قسم ١٩٧١ -٦٩وعمل مدرساً مساعداً يف جامعة مونتريال بكندا من 
، وأستاذاً يف األينيم )١٩٧٤ -١٩٧١( اإلسبانية يف مدريد جم مبجمع اللغةااملع

، وأستاذاً ملحقاً جبامعة )٧٥ -١٩٧٤(مؤسسة إيزابيل الكاثوليكية يف مدريد 
، وهو اليوم أستاذ ملحق للتاريخ اإلسباين يف جامعة )١٩٧٧ - ١٩٧٥(سرقسطـة 

 .بلد الوليد، ومدير لقسم اللغويات اإلسبانية
، )١٩٧٠مونتريال سنة (العرب والشعر امللحمي : ةدراسات ملحمي: آثاره

، )١٩٧١مدريد (وعناصر عربية يف أصول امللحمة اإلسبانية نقالً عن رسالة الدكتوراه 
، واإلسالم كأسلوب حياة )١٩٧١مدريد (والشعر الروائي العريب وامللحمة اإلسبانية 

ثرات عربية عند ، وتأ)١٩٦٩(، وأصول امللحمة اإلسبانية )١٩٧٣مدريد ( ترمجة -
، واثنتا عشرة دراسة عربية جديدة يف القاموس )١٩٦٩، ٣٤األندلس (أثورين 

مدريد (، وضمري الفاعل املتكلم يف اخلرجات )١٩٦٩، ٣٤األندلس (التارخيي 
، وأشياء صغرية )١٩٧٠(، وأوزان الفعل يف خرجات املوشحات العربية )١٩٧٢

 -١٩٦٩الة األدبية ( شاعر احلب -قباين ، ونزار )١٩٧٢املنارة (وشعر نزار قباين 
، )١٩٧٣، ١١٨الة الغربية (، وكل شئ عن ابن قزمان )١٩٧٣(، والربهامني )٧٢

 حتديات حول أصل هذه الكلمة اليهودية اإلسبانية، باالشتراك مع خوسه -وجزيرة 
 .)١٩٧٤(ماريا فور نياس 

 .Marlowe, J - .مارول، ج
لندن ( صفحة ٤٤٠، يف ١٩٥٣ -١٨٠٠ية املصرية العالقات الربيطان: آثاره
الة التارخيية األمريكية ( علقت عليه هيليين ريفلن ،واللورد كرومر يف مصر) ١٩٥٤
 .)١٩٧٢، ١ رقم ٧٧

 Maria Antonia Cano Ivorra -ماريا أنطونيا كانو إيبورا
، وحصلت على ٣/٧/١٩٤٦ إسبانيا بتاريخ - إليكانىت -ولدت يف النوثيا 

، وعلى املاجستري )١٩٧٤( جامعة غرناطة -ليسانس من كلية الفلسفة واألدب ال
wكرة أو دائرة بلنسية عند اجلغرافيني العرب، وعملت مدرسة يف : بعنوان عن رسالة
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 حرف امليم١٠٠٦ 

 .)١٩٧٣ – ١٩٧٠(لنسية باملدرسة اجلامعية ب
 Maria Isabel Calero Secallماريا إيزابيل كالريو سيكال 
، وحصلت على الليسانس من جامعة ٢٠/١١/١٩٤٣ ولدت يف مالقة بتاريخ

قضاة من أصل جوطامي من : غرناطة، مث على املاجستري، وكانت رسالتها بعنوان
وعملت مدرسة مساعدة للغة العربية باملدرسة اجلامعية مبالقة يف كلية " لوجاأ"دائرة 

 يف ، وتعمل حالياً مدرسة مساعدة للغة العربية)٧٦ -١٩٧٠ (-اآلداب مبالقة 
 . كلية اآلداب-جامعة مالقة 
 ).١٩٧٦ -١٩٧٥، ٧تاريخ اإلسالم ( قاضى مالقة ،صديق املنصور: آثارها

 M. Elisa Molina Perez -ماريا إيليسا مولينا برييث
، وحصلت على الليسانس من جامعة ٥/٩/١٩٤١ولدت يف مالقة بتاريخ 

 - ١٩٠٧املغرب من : ا، مث على املاجستري برسالة عنواهن)١٩٧٥(أوتونوما مبدريد 
املغرب من مؤمتر :  من خالل صحفه، وتعد اآلن رسالة الدكتوراه بعنوان١٩٠٨

 .١٩١٣ – ١٩٠٦اجلزيرة اخلضراء إىل احلماية 
 Maria Gracia Sanchez -ماريا جراثيا سانشيث دى توكا كاتاال

de Toca Catala 
لليسانس من ، وحصلت على ا٢٤/٧/١٩٤٣ولدت يف باملادي مايوركا بتاريخ 

تقدمي : ، وعلى املاجستري عن رسالة عنواهنا)١٩٦٧يونيو (جامعة كومبلوتنس مبدريد 
 وعملت مدرسة للغة العربية يف جامعة كومبلوتنس مبدريد . حلياة وأعمال السهيلى

، وتشغل اآلن منصب رئيسة قسم التعاون باملعهد اإلسباين العريب )١٩٧٤-١٩٦٩(
 .للثقافة مبدريد

 -Maria Jesus VigueraMolinsسوس فيجويرا مولينس ماريا خي
، وحصلت على ١٠/٢/١٩٤٥ولدت يف الفريول يف أعمال الكورونا بتاريخ 

: ، مث على املاجستري برسالة عنواهنا)١٩٦٨(الليسانس من جامعة كومبلوتنس مبدريد 
اجلزيرة من األدب العريب، مث حصلت منها على الدكتوراه ) مسك(موضع 

ترمجة ودراسة وطبع املسند البن مرزوق، وعملت :  عن رسالة عنواهنا)١٢/١٩٧٣(
w أوتونوما وكومبلوتنس مبدريد، وهى اآلن أستاذة ملادة ىتمدرسة للغة العربية يف جامع
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 ١٠٠٧ حرف امليم

 .اللغة العربية يف جامعة كومبلوتنس مبدريد
، )١٩٧٣نشرة جامعة كومبلوتنس (وجهة النظر العربية يف الوظيفة التارخيية : آثارها

، وملحوظات حول ست خمطوطات عربية )١٩٧٤األندلس (واملسند البن مرزوق 
، والتاريخ البن زخور )١٩٧٤األندلس (يف مؤسسة الثارو جالديانو دي مدريد 

نشرة جامعة (، وخريطة للقضية العربية )١٩٧٤تكرمي جواستافينو مدريد (
اء ذكرى ، وإحي)١٩٧٧مدريد (ورسالتان يف السمات  ،)١٩٧٦كومبلوتنس 

، واملسند البن )١٩٧٧مدريد ( ترمجة ومقدمة ومالحظات -بن هذيل ارجال 
 .)، ونشر النص العريب للمسند)١٩٧٧مدريد (مرزوق ترمجة ودراسة 

 Maria Dolores Molero Bosch - ماريا دولوريس مولريوبوش
، وحصلت على الليسانس من جامعة ٣/٦/١٩٢٧ولدت يف برشلونة بتاريخ 

، وعملت مدرسة للغة واألدب مبعهد الدراسات املتوسطة )٩/٦/١٩٥٠(برشلونة 
، وتعمل اآلن رئيسة لقسم املكتبة "بوثويلو دي األركون"بإحدى ضواحي مدريد 

 .باملعهد اإلسباين العريب للثقافة مبدريد
 Mariano de Pano Y Ruata -رواتا ماريانو دي بانو إي

، وخترج يف كلية احلقوق يف ١٨٤٧عام  ولد يف مونثون من أعمال هويسكا
جامعة سرقسطة، وانتخب عضواً يف جممعي التاريخ والفنون اجلميلة يف مدريد، 
 .ومديراً مع الفنون اجلميلة يف سرقسطة، ونائباً عن مدينة هويسكا، وعمدة مونثون

أغاين حاج بوي املنثوين وحجته إىل مكة يف القرن السادس عشر، وقد : آثاره
جمموعة تكرمي (، وقصة املقداد واملياسة )١٨٩٧سرقسطة (تيين نشرها حبرف ال

، ومأساة دير سيخينا، )أرمنجول: (، وكاتب مسرحي)١٩٠٤كوديرا، سرقسطة 
سرقسطة (وامللكة القديسة، ودراسة عن الكونتيسة دونا ماريا، والوصي على العرش 

 .وغريها) ١٩٠٨
 .Maritti, P) ١٨٠٦-١٧٣٦(األب مارييت 
ف يف الشرق األدىن، ومجع أخبار طوافه يف رحلة دعيت بامسه، وكتب وَّرحَّالة ط

تاريخ فخر الدين بن معن، للخالدي : يف تاريخ الصليبيني أحباثاً ذات قيمة، ونشر
، مث نشر ١٧٩٠، مث ترجم إىل األملانية وطبع يف جوتنجن ١٧٨٧ليفورنو (الصغري  w
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 حرف امليم١٠٠٨ 

  .)املنت يف لبنان
 .Mariette Pacha, F.O) ١٨٨١-١٨٢١(مارييت باشا 

ولد يف بولون سريمري بفرنسا، وبعد نيله شهادة التدريس عني أستاذاً للرسم واللغة 
دراسة اللغة   أكب على١٨٤٨الفرنسية يف مدرسة استرافورد يف إجنلترا، ويف سنة 

  ١٨٧٥فاكتشف اآلثار وبىن دارها، وبني سنة ) ١٨٥٠(اهلريوغليفية وقدم مصر 
أللقاب ومنها الباشاوية، وملا توىف دفن يف ساحة املتحف  توالت عليه ا١٨٧٨و

أحد معابد وادي امللوك، ومدافن السرابيون، ومدافن : املصري، ومن اكتشافاته
 .سقارة

) ٨٠-٧٨( وكتابات معبد دندره) ٨٠ -١٨٦٩(معبد أبيدوس :  ومن آثاره
 .)٨٥-١٨٨٤(ومصاطب سقارة 

 .Maspero, G) ١٩١٦-١٨٤٦(ماسبريو، جاستون 
: هر إال بعد نشر كتابهتتعلم اللغات الشرقية، وتضلع من اهلريوغليفية، ومل يش

مث عني رئيساً للبعثة الفرنسية يف مصر ) ١٨٧٥باريس (تاريخ أمم الشرق القدمي 
فخلف مارييت باشا، وأنشأ املعهد الفرنسي بالقاهرة، ) ١٨٨٠(لدراسة اآلثار 

 مسيس الثاين عياء أمهها مومياء روكشف يف الدير البحري عن تسع وعشرين موم
مث رجع إىل باريس وأخذ يلقي دروسه يف معهد فرنسا ومدرسة العلوم ) ١٨٨١(

مث عاد إىل مصر وعني مديراً للمتحف املصري إىل أن غادره ) ١٨٨٦(العليا 
)١٩١٤-١٨٩٩(.  

وقصص وشعر أوراق الربدي ) ١٨٧٥باريس (تاريخ أمم الشرق القدمية : آثاره
ثالث : ونشر له املعهد الفرنسي بالقاهرة) ١٨٧٩(ة باملتحف الربيطاين احملفوظ

) ١٨٨٤( باأللوان ٩ لوحاً منها ١١سنوات تنقيب يف قبور طيبة وممفيس، مع 
 وتتمة الشذرات ) ١٨٨٦(وشذرات من الرواية الطيبة للعهد القدمي، النص القبطي 

 .)١٨٨٩(حاً  لو٢٧واملومياء امللكية يف الدير البحري، مع ) ١٨٨٨(
 ) ١٨٩٠(قبور طيبة :  ومبعاونة بينديت، وبوريان، وشاسينا

ومصر وسوريا ) ١٨٩٦(وحضارة مصر وخلدة ) ١٨٩٢(مصر وسوريا : وله
wومصر القدمية والعلم ) ١٩٠٠ (٣٣٠ إىل ٥٨٠واإلمرباطورية من ) ١٨٩٦(وآشور 
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 ١٠٠٩ حرف امليم

ووصايا ) ١٩١٢(ونشيد النيل ) ١٩٠٨(ومذكرات سنوحـي ) ١٩١٠(احلديث 
  .)١٩١٤(أمنمحوت األول البنه سنوسرت األول 

، ورسومات )١٨٧١(ضمائر املتكلم يف اللغة املصرية : وله يف الة اآلسيوية
، وترمجة عربية )١٨٨٣(وأناشيد احلب يف ورق الربدي ) ١٨٨٠(ونصوص باجلنائز 
  .لقصة رامسينيت
 .Maspero, J) ١٩١٥-١٨٨٧(ماسبريو، جان 

درسة الدراسات العليا، وعني عضواً يف املعهد الفرنسي ابن جاستون خترج يف م
  .بالقاهرة، وقد قتل يف احلرب العظمى األوىل

املعهد (مواد جلغرافية مصر : صنف مبعاونة جاستون فييت كتابا بعنوان: آثاره
، وقد توجه جممع الكتابات ١٩١٩، واآلخر ١٩١٤الفرنسي بالقاهرة، الد األول 

والتنقيب ) ١٩١٥(كتاب فقه قدماء املصريني : وله) ١٩٢٢وردين واآلداب جبائزة ب
رتبه ونشره األب إتيني دريوتون، املعهد الفرنسي بالقاهرة الد األول مع (يف بويت 

 لوحاً منفصالً عن ٥٦ واآلخر حيتوي على الفهرس و١٩٣٢ لوحاً يف النص ٥٤
 .)١٩٤٣ باأللوان ٦النص منها 
 Masqueray) ١٨٩٤-١٨٤٣(ماسكراي 

 مدير مدرسة اآلداب العليا يف اجلزائر اليت حتولت فيما بعد إىل كلية اآلداب 
)١٨٨١(. 

، والتقاليد )١٨٧٨اجلزائر (ترمجة كتاب بين املزاب يف جزائر املغرب : آثاره
. ، وكيف تألفت البلدان عند قبائل الرببر يف بالد األطلس)١٨٧٩اجلزائر (الشعبية 

 .سات عن هلجات الرببر والطوارق، وعدة درا)١٨٨٦باريس (
  .Masse, H)١٩٦٩ -١٨٨٦(ماسه، هنري 

، )٢٧-١٩١٦(مدير املعهد الفرنسي بالقاهرة، وقد عني أستاذا يف جامعة اجلزائر 
١٩٢٧(ا للمدرسة الوطنية للغات الشرقية ومدير(ات ، وعضوا يف جممع الكتاب

العريب بدمشق، وانتدبته احلكومة ، وامع العلمي )١٩٣٨(واآلداب وامع اإليراين 
 وبدعوة من علماء ،لعديد من املهام الثقافية، واختارته اليونسكو يف جلنة املستشرقني

w .)١٩٦٣(إيران نشرت منوعات هنري ماسه 
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 حرف امليم١٠١٠ 

، وحقق )١٩١٢القاهرة (ترجم كتاب قانون ديوان الرسائل البن الصرييف  :آثاره
منشورات املعهد الفرنسي بالقاهرة (م  من فتوح مصر واملغرب البن عبد احلكًءجز

املصدر (البن ميسر ) اخللفاء الفاطميون(، واجلزء الثاين من أخبار مصر )١٩١٤
، )١٩١٩باريس (، ونشر رسالة دكتوراه عن الشاعر سعدي )١٩١٩السابق 

 صفحة، وهو موجز، ولكنه واضح، فيه تبيان ٢٤١وصنف كتابا بعنوان اإلسالم، يف 
، وقد نقله إىل ١٩٥٧ والطبعة السابعة ٤٠ -١٩٣٠(ا القضائية املذاهب ومؤسسا

، وحقق كتاب االكتفاء )١٩٢٥(، وترجم بستان الربيع )العربية الدكتور الرافعي
 صفحات مع مقدمة بالعربية وترمجة املؤلف من ٤٠٤للكالعي فوقع اجلزء األول يف 

لفردوسي وامللحمة ، وا)١٩٣٣منشورات كلية اآلداب باجلزائر (خمتلف املصادر 
ومنتخبات  ،)١٩٣٨(، وعقائد وعادات فارسية يف جملدين )١٩٣٥باريس (الوطنية 

 .)١٩٥١(روح إيران : ، ومبعاونة جروسه)١٩٥٠(فارسية بترمجة فرنسية 
 .ترمجة كتاب العلم البن سينا من الفارسية وانش نامة، وملحمة جرجاين: وله

، وابن )١١،١٩١٤د الفرنسي بالقاهرة نشرة املعه(ابن الصرييف :  ومن دراسته
، ٢٠٣الة اآلسيوية (، وقراءة اسم ابن مصور )١٩٢١، ١هسبرييس (زيدون 
، ١منوعات رينه باسه جـ(، وفصل من املقري عن الوصف عند العرب )١٩٢٣
، والعقيدة )١٩٢٦، ٩٤جملة تاريخ األديان (، وعرض األديان أليب املعايل )١٩٢٥

الة اآلسيوية (، وجوامع احلكايات )١٩٢٨نري باسه، منوعات ه(واملرشدة 
جملة (، وسفور اإليرانيات )١٩٣٦و١٩٣٣(، وجالل الدين الرومي )١٩٣١

منوعات (، وتاريخ ابن أعثم وفتح أفريقيا )١٩٣٥، ٩الدراسات اإلسالمية، 
حولية املعهد (وكتاب العام اجلديد لعمر اخليام ) ٤٥-١٩٣٥ دميومبني -جودفروا
عمر اخليام عامل :  كان بيري ساله قد صنف كتابا بعنوان١٩٣٧، ٣ي بنابويل الشرق

 .)١٩٣٨الة اآلسيوية (، ومواقف وخماطبات )١٩٢٧وفيلسوف، باريس 
، وحسن التصرف يف تقاليد )١٩٣٩، ٢منوعات ديسو (وسليم األول يف سوريا 

) ٩١٤٠(يف فاس  عربية -ونصوص عربية ) ٤١، ١٩٤٠، ٢٣الة اآلسيوية (الشيعة 
، وتفسري )١٩٤١تقارير جممع الكتابات واآلداب (ورسالة من أحد سالطني خوارزم 

w، والدراسات اإلسالمية يف فرنسا )١٩٥٠منوعات وليم مارسه (أيب الفتح الرازي 
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 ١٠١١ حرف امليم

، ومقدمة ملنوعات ماسيينيون )١٩٥١، ١٩احملفوظات الشرقية، ( ١٩٣٩ منذ
الدين سوريا وفلسطني لعماد الدين ، وترجم غزو صالح )١٩٥٦ماسينيون (

 .)١٩٧٢باريس (األصفهاين وقد حقق الترمجة شارل بيال 
، )١٩٣٣، ٧٤الة األفريقية (١٩٣٠-١٨٣٠الدراسات العربية يف اجلزائر : وله 

، ومذكرات )١٩٣٩، ١٣جملة الدراسات اإلسالمية، (وامع األفغاين ومنشوراته 
، )١٩٣٥، ٣منوعات ماسبريو، جـ(لشرواين عن مصر وحمادثات زين العابدين ا

، )١٩٢٩، ٩جملة الدراسات األرمنية، (والسلطان السلجوقي كايبكوباد األول وأرمينيا 
، والشيطان )١٩٢٥، ٢٠٦الة اآلسيوية (وقصص بالفارسية الشعبية جممعة ومترمجة 
، )١٩٣٥، ١٩مؤمتر املستشرقني الدويل (واجلن يف االعتقادات الشعبية يف إيران 
، وإدوار )١٩٣٦ كومون، ،منوعات، ف(ومالمح احلج إىل مكة يف الشعر الفارسي 

، وألف سنة )١٩٢٠-٤١-٤٠ جملة العامل اإلسالمي،(براون واألدب الفـارسي 
، وعشرون قصيدة غزل )١٩٣٤، ٨جملة الدراسات اإلسالميـة (على الفردوسي 

، وقصيدة )١٩٣٤ يف اجلزائر، مخسون سنة كلية اآلداب(حلافظ ترمجة عن الفارسية 
، وحول )١٩٥٧، ٢مارسه، جـ. منوعات ج(ابن هانئ األندلسي يف غزو مصر 

 )١٩٥٧ والطبع ١٩٥١، ٢٢مؤمتر املستشرقني (الفتح القسي لعماد الدين األصفهاين 
أوج الثقافة واحنطاطها يف تاريخ ( يف اإلسالم؟ وهل ميثل الشعر الفارسي جتديدا ثقافياً

، ورسالة العدد )١٩٦٢منوعات طه حسني (، ورسالة ال إله إال اهللا )١٩٥٧اإلسالم 
، )١٩٦٢، ٢بروفنسال، جـ الدراسات الشرقية لتركيم ليفي(لرشيد الدين فضل اهللا 

، ومعرفة السن يف الوسط )١٩٦٠، ٢٧الفنون اآلسيوية (والصورة الشعبية يف إيران 
، ونوع أديب يف العربية )١٩٦٠-٥٩نشرة املعهد الفرنسي لآلثار الشرقية (املدين 

، وقصائد الرثاء اخلاصة )١٩٦١، ٤كراسات حضارة البحر املتوسط، (والفارسية 
أوريان (، وقصص جديت لسهري القلماوي )١٩٧٠-١٩٦٨اإلمامة الشافعية (باألئمة
، والشاعرة ربيعة )١٩٧٠لويس ماسينيون (، وماسينيون وإيران )١٩٦٨-٤٢-٤١

، واألنشودة اجلنائزية ملوتشام الكاشايت يف ذكرى أخيه )١٩٦٧جان ريبكا (العذري 
 ). ١٩٧٢منوعات إيرانية (، وديوان األمرية جيهان )١٩٦٩مينورسكي (عبد الغين 
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 حرف امليم١٠١٢ 

 .Masson, P -.ماسون، ب
جمموعة التاريخ واملؤرخني (عالقة الدولة التركية بأوربا : كتب مبعاونة ديين: آثاره
، )١٩١١باريس (عنوان جتارة فرنسا يف الشرق ، وصنف كتابا ب)١٩٣٧باريس 

أصدرته الغرفة التجارية يف (خر بعنوان مواد للمراجع الفرنسية عن سوريا آو
  .)١٩١٩مرسيليا

، )١٩٠٩الة الشرقية األملانية (جتارة فرنسا يف املشرق : ومن مقاالته
الة (للبحار ، وجغرافيا عامة )١٩١٩حوليات اجلغرافيا (والقسطنطينية و املضايق 

 .)١٩٣٨(وعبادة عرائس الشعر عند اإلغريق ) ١٩٣٦اآلسيوية 
 .Masson, D - .ماسون، د
املعلومات االستعمارية (التأثريات األوربية يف األسرة الوطنية باملغرب  :آثاره
راجعه الدكتور صبحي صاحل نائب رئيس (وترمجة معاين القرآن الكرمي ) ١٩٣٨

ونشرته دار الكتاب  ،ي األعلى واألستاذ يف اجلامعة اللبنانيةالس الشرعي اإلسالم
  .) بريوت–اللبناين 

 .Massimo,P -األب ماسيمو
  .خماطبات أرثوذكسية ضد بعض االعتقادات الرومية: صنف كتابا بعنوان

  Massignon, L)١٩٦٢-١٨٨٣(ماسينيون، لويس 
 كان يوقع متاثيله ولد يف نوجان على املارن إحدى ضواحي باريس ألب فنان

باسم بيريروش، وبفضله تعرف إىل هويسمان، واألب دي فوكو، وحصل على 
، فقام برحلة إىل اجلزائر، وعلى ليسانس )١٩٠١(التوجيهية من ليسه لوى جلران 

) ١٩٠٤(، ودبلوم الدراسات العليا يف حبث عن املغرب بعد زيارته )١٩٠٢(اآلداب 
حيث تعرف إىل جولد ) ١٩٠٥(ابع عشر يف اجلزائر واشترك يف مؤمتر املستشرقني الر

 - هرجروجنه، ويل شاتليه-هر، وآسني بالثيوس فأصبحا مع سيلفن ليفي، وسنوك زي
 . إليه يف االستشراقأساتذتهأحب 

فصحى (وملا نال من املدرسة الوطنيـة للغات الشرقية احلية دبلوم اللغة العربية 
سي لآلثار الشرقية يف القاهرة، فعىن باآلثار حلق باملعهد الفرنأُ) ١٩٠٦) (وعامية

wاإلسالمية وقصد بغداد حيث صادق العامل األلوسي، واكتشف قصر بين حلم املسمى 
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 ١٠١٣ حرف امليم

واستمع إىل دروس ) ١٩٠٩(، مث عاد إىل القاهرة )٨-١٩٠٧(بالسدير يف األخيضر 
 .األزهر بالزي األزهري

يف -فألقى بالعربية )١٣-١٩١٢ (ا لتاريخ الفلسفة وانتدبته اجلامعة املصرية أستاذً
 )١٩١٤(أربعني حماضرة ممتعة، مث رحل إىل اجلزائر -تاريخ املصطلحات الفلسفية
 ف يف احلجاز والقاهرة والقدس ، وطوَّ)١٦-١٩١٥(واشترك يف محلة الدردنيل 

ستانة، مث رجع إىل أل، وأقام يف القدس وبريوت وحلب ودمشق وا)١٩-١٩١٧(
٢٤-١٩١٩( كرسي االجتماع اإلسالمي يف معهد فرنسا ا يفباريس فعني معيد( ،
ا للدراسات يف املدرسة العملية العليا حىت ، ومدير)٥٤-١٩٢٦(وأستاذ كرسي 

 ). ١٩٥٤(تقاعده 
، )١٩٢٢(وكان قد حصل على الدكتوراه برسالة عن آالم احلالج من السوربون 

اسات اإلسالمية اليت حلت ، مث جملة الدر)١٩١٩(وتوىل حترير جملة العامل اإلسالمي 
 .وتقومي العامل اإلسالمي، التابع هلا)١٩٢٧(حملها

لقد ناصر ماسينيون احلق يف اإلسكندرونة ومشايل أفريقيا، واستعاد جامع القيشاوة 
 سنة، ووقف ذكاءه وعلمه ونشاطه يف ١٣٢يف اجلزائر ألصحابه املسلمني بعد 

ا، والسيما ا اجتماعية، وفرقًا ونظمارآث: التنقيب والتعليم والتصنيف على اإلسالم
 ذلك التصوف الذي جعل منه بعد اإلحلاد متصوفا يدرك معاين مجيع ،تصوفال

األديان يف استيعاب واستنباط، ويدعو أصحاا إىل الوئام، مث متعبدا على املذهب 
ية البيزنطي، ومعظم الدراسات املتعلقة بالتصوف اإلسالمي يف دائرة املعارف اإلسالم

: الغرب، وانتخب عضوا يف جمامع علمية عدة منها بقلمه، حىت عد مرجعه يف
، وامع العلمي العريب )١٩٣٣منذ إنشائه ( اجلمعية اآلسيوية، وامع اللغوي مبصر

 . يف دمشق
وحاز أومسة رفيعة، وله مريدون عديدون أخذوا عنه العلم واملروءة واحللم، وقد 

 اء بعنوان منوعات ماسينيون يضم دراسة عنه وفهرساًأصدروا كتابا يف عدة أجز
، كما أصدرت )١٩٧٠و١٩٥٧و١٩٥٦دمشق (ملصنفاته، وحبوثا يف أغراض شىت 

 .)١٩٦٣القاهرة (ذكرى ماسينيون : دار السالم كتابا عنه بعنوان
w بني مصنف وحمقق ومترجم وبني مقال وحماضرة  أثرا٦٥٠ًتربو على : آثاره
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 حرف امليم١٠١٤ 

 وسرية، ومنها جغرافية املغرب، يف اخلمس عشرة سنة األوىل وتقرير ونقد، ومقدمة
 ٣٠٥من القرن السادس عشر نقال عن كتاب وصف أفريقيا لليون األفريقي يف 

، واألولياء املسلمون املدفونون يف بغداد )١٩٠٦اجلزائر ( خريطة ٣٠صفحات و
ت منوعا(، وآالم احلالج ومذهب احلالجية )٥٨،١٩٠٨جملة تاريخ األديان (

قصر األخيضر، والطبوغرافية التارخيية : ، وبعثة إىل ما بني النهرين)١٩٠٩ديرنبورج 
واحلالج والشيطان يف نظر )١٢-١٩١٠املعهد الفرنسي بالقاهرة (لبغداد، يف جملدين 

، وتاريخ املصطلحات )١٩١١جملة تاريخ األديان،( وكتابا الزيدية املقدسان ،الزيدية
عامل (، وأنا احلق )لت خمطوطة يف اجلامعة املصريةمازا(الفلسفية بالعربية 

، واإلسالم واالحتاد )٥،١٩١٥(والكنيسة الكاثوليكية واإلسالم )٣،١٩١٢اإلسالم،
 فهارس، ٣ صفحة، و٢٢٣، والطواسني للحالج، يف )١٩٢٧، ١٧(السوفييت 

باريس ( ولندن استانبولمتضمنة النص العريب والترمجة الفرنسية عن خمطوطات 
، )١٩١٣جملة اإلسالم، برلني (، وتاريخ تأليف رسائل إخوان الصفا )١٩١٣

وأربعة نصوص ) ١٩١٣القاهرة (واألمثال البغدادية للطالقاين عن خمطوط آيا صوفيا 
 متعلقة باحلالج 

 دراسات عن خمطوطات مكتبات بغداد : ويف جملة العامل اإلسالمي) ١٩١٤(
، )١٩٠٩( عن مصائب هذا الدهر ، وقصيدة)١٩٠٩(ومكتبة صحراوية ) ٨،١٩٠٩(

، والدراسات )٢١،١٩١٢(وتاريخ العقائد الفلسفية العربية يف جامعة القاهرة
، وكشاف بأمهات املقاالت السياسية )٣٦،١٩١٨،١٩(اإلسالمية يف إسبانيا 

، وغناء )٣٨،١٩٢٠(١٩٢٠ إىل ١٩١٦واالجتماعية والدينية يف املنار بالقاهرة من 
 مبصنفات مؤسسها  وفهرس ول عقيدة الوهابية،، وأص)٣٩،١٩٢٠(مغريب 

، ووثائق عن )١٩٢٠(، واملدخل إىل دراسة املطالب اإلسالمية )٣٦،١٩١٨،١٩(
، ٤٣(، ومنمنمة هندية فارسية متثل النيب والصحابة )١٩٢٠(املطالب اإلسالمية 

، وأساليب تطبيق )٥٧،١٩٢٤(، والعناصر العربية وأسرار االستشراق )١٩٢١
، وقد ترمجها إىل التركية برهان طربق، )١٩٢١سرييا (ى شعوب اإلسالم الفنون لد
، وآالم )١٩٣٢، وإىل األسبانية إميليو جارثيا جوميث، جملة الغرب ١٩٣٧استانبول 

wاحلالج شهيد التصوف يف اإلسالم، أول رسالة دكتوراه من السوربون يف جزأين 
w
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 ١٠١٥ حرف امليم

باريس (تصوف يف اإلسالم يرابون على أكثر من ألف صفحة، أثبت فيها أصالة ال
، وتقومي العامل اإلسالمي، )١٩٥٤، مث نشرها منقحة ومضافا إليها، باريس )١٩٢٢

 ١٩٢٢ -٢٣جملة العامل اإلسالمي (وهو أخصائي تارخيي اجتماعي، اقتصادي، 
 والطبعة الرابعة منقحة -٢٩-٢٦-١٩٢٤ صفحة، باريس ٣٥٦وعلى حدة يف 

، )١٩٥٤باريس ( صفحة، وأربعة تذييالت ٤٢٩ ومضافا إليها مبعاونة مونتايل يف
، ووثائق )١٩٢٥، ١منوعات رينة باسه،جـ(والفولوكلور لدى املتوصفني املسلمني 

، والتجربة الصوفية )١٩٢٧-٢٤جملة علم النفس (يف علم النفس اإلسالمي 
، وترمجة ابن سينا البن )١٩٢٧مستخرج يف سلسلة ليلون (واألساليب األدبية 

منوعات هنري باسه، الد الثاين، باريـس (ن سبعني والنقد النفساين سبعني، واب
، وجمموعة نصوص غري منشورة )١٩٢٩جملة باريس (، وحال اإلسالم اليوم )١٩٢٨

 ).١٩٢٩باريس ( صفحة ٢٥٩ اإلسالم، يف نبتاريخ تتعلق بتاريخ التصوف يف بلدا
ترجم إىل الفرنسية،  ،مث١٩٣١الة اآلسيوية ( صفحة ١٥٨وديوان احلالج، يف 
، وأثر اإلسالم يف تأسيس املصارف اليهودية وحركتها )١٩٥٥والطبعة الثانية متممة 
، واملسيح يف األناجيل على )١٩٣١جملة الدراسات الشرقية (يف العصر الوسيط 

منوعات (، وشرح املذهب الكويف )١٩٣٢جملة الدراسات اإلسالمية (حسب الغزايل 
منوعات (صول الشيعية لألسرة املستوزرة بني الفرات ، واأل)١٩٣٥ماسبريو، 
مؤمتر املستشرقني (لية يف شعر املتنيب ي، وعناصر إمساع)١٩٣٥ دميومبني -جودفروا 
مذكرات املعهد الفرنسي (، واملتنيب والعصر اإلمساعيلي يف اإلسالم )١٩ -١٩٣٥

، وكتب )١٩٣٦بريوت (، وإمام العصر اإلمساعيلي يف اإلسالم )١٩٣٥بدمشق 
وأخبار احلالج، ومع ترمجة ، )٣٣-٣٢٩الدراسات الشرقية، لرباون (القرامطة 

، وحبوث عن )١٩٥٧والطبعة الثانية، ١٩٣٦باريس (بالفرنسية، مبعاونة كراوس 
الة الشرقية األملانية (الشيعة املتطرفة يف بغداد يف أواخر القرن الثالث للهجرة 

أسباب وأساليب الدعوة اإلسالمية بني : ق، ويف جملة تاريخ علم األخال)١٩٣٨
، والتصوف اإلسالمي والتصوف املسيحي يف )١،١٩٣٨(شعوب أفريقيا الوثنية

، وثبت )٣٩، ١٩٣٨إيرانوس (، وفاطمة بنت الرسول )١٩٥٦(العصر الوسيط 
، )١٩٣٩، ٢و١منوعات ديسو، جـ(مراجع عن القرامطة مث مؤلفات النصريية  w
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 حرف امليم١٠١٦ 

مؤمتر (، وأهل الكهف )١٩٣٩الباريسية، وعلى حدة اإلذاعة (وحال اإلسالم 
، وأسطورة )١٩٤١جملة تاريخ األديان (، وحديث الرقية )٢٠،١٩٤٠املستشرقني،

، وكيف السبيل إىل )٤٦-١٩٤١جملة الدراسات اإلسالمية (احلالج يف بالد األتراك 
عها إىل قاعدة  الالتينية وإرجا-إعادة الدراسة احلرفية للثقافتني العربية واليونانية 

، وأعيد طبعة يف جملة القاهرة، وترجم إىل ١٩٤٣يف كتاب بودة، باريس (واحدة؟ 
، )١٩٤٣ -٤٥الة اآلسيوية (، والنفحة يف اإلسالم )١٩٤٦التركية، أنقرة 

، ٢٠(، والتفكري اإلسالمي )١٤،١٩٤٦إيرانوس (والطبيعة يف التفكري اإلسالمي 
، والعربية لغة الصالة يف )١٣،١٩٤٥يرانوس إ(فكرة الروح يف اإلسالم ) ١٩٥١

مؤمتر (، ومكانة الثقافة العربية يف احلضارة العاملية )١٩٤٧اإلسالم والغرب (اإلسالم 
منوعات فيلكس جرا، باريس (، ودراسة يف اإلسناد )١٩٤٨اليونسكو بريوت 

ه نقل(واملنحىن الشخصي حلياة احلالج ) ١٩٤٦(، وحياة احلالج بعد وفاته )١٩٤٦
 .)١٩٤٧شخصيات قلقة يف اإلسالم : إىل العربية الدكتور عبد الرمحن بدوي يف كتابه

، )١٩٤٨ر، اجلزء األول، بودابست هيزذكرى جولد (ومراجع جديدة عن احلالج 
يف  ، واإلنسان الكامل)٩،١٩٤٩نشرة الدراسات العربية (واحلالج صويف اإلسالم 

، والششتري الشاعر )١٩٥٣و ، ومنوعات كورب١٥،١٩٤٧إيرانوس (اإلسالم 
، والفلسفة وما وراء )١٩٤٩جملة األندلس (الصويف األندلسي املدفون يف دمياط 

، )١٩٥٠منوعات، ج، ماريشال، اجلزء الثاين (الطبيعة يف التصوف احلالجي 
جرجيوار، اجلزء . منوعات هـ(والسراب البيزنطي يف املرآة البغدادية منذ ألف سنة 

األثر الثقايف الدويل لتعاون املفكرين اإليرانيني، من العصر ، و)١٩٥٠ الثالث،
جروسه، و هـ، . يف كتاب روح إيران ملؤلفه و(الوسيط، يف تقدم احلضارة العربية 

جملة الدراسات (ووثائق عن بعض أوقاف األماكن املقدسة ، )١٩٥١ماسه، باريس 
لزمن يف التفكري ، وا)٢٢مؤمتر املستشرقني (، والفتوة )١٩٥١، ١٩اإلسالمية 
 وقد نقلها إىل العربية األستاذ بركات، جملة األديب، ١٩٥٣إيرانوس (اإلسالمي 

منوعات ابن سينا، اجلزء ( الفلسفية ه، وفلسفة ابن سينا وألفباؤ)١٩٥٣بريوت 
، وسرية البقلي ومؤلفاته )١٩٥٢ صفحة نشرة املعهد الفرنسي بالقاهرة ١٨الرابع، 

w، واحلركة الفكرية املعاصرة يف الشرق )١٩٥٣جن منوعات بدرسني، كوبنها(
w
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 ١٠١٧ حرف امليم

 وشهادة املؤمن ، وهي حماضرة كان قد ألقاها يف زيورخ)١٩٥٣هسبرييس  (،األدىن
، )١٩٥٤منوعات تشودي، بال (، وتفسري خريطة البصرة )١٩٥٣، ٣١الفكر (

منوعات (، وتفسري خريطة البصرة )١٩٥٣، ٢١الفكر (واإلسالم وشهادة املؤمن 
، وقصة )١٩٥٤أرابيكا، (، والبناء األوىل لإلعراب يف العربية )١٩٥٤بالتشودي، 

، )١٩٥٤، ٣ وأوريانتياليا ١٩٥٤منوعات نيربج، ستوكلهم (حسني احلالج 
وديوان حسني منصور ) ١٩٥٤الة الفرنسية اجلديدة (واستشهاد احلالج يف بغداد 

، وأهل )١٩٥٥س باري(، واملباهلة يف املدينة وفاطمة )١٩٥٥باريس (حالج 
 .الكهف

جملة الدراسات اإلسالمية (حية واإلسالم يأهل الكهف يف املس: ومبعاونة غريه
، ٢الدراسات الشرقية لدالفيدا، جـ(، وتكرمي اإلسالم لفاطمة )٦٢-١٩٥٥
مؤمتر املستشرقني (، وفاطمة بنت احلسني وأصل األسرة الفاطمية )١٩٥٦

، )١٩٥٧لتاريخ العام للعلوم باريس ا(، وتاريخ العلم عند العرب )٢٤،١٩٥٣
، )٥٩، ١٩٥٨ثالثاء دار السالم (وفوكو يف الصحراء أيام إله إبراهيم وهاجر 

يف كتاب تطور العقيدة اإلسالمية، (، والنصريية )١٩٥٨(وكذلك اإلمام الشافعي 
القرامطة، النصريية، : ، ويف دائرة املعارف اإلسالمية، مباحث عن)١٩٦٢باريس 
 السلمانية، و الزندقة، والزهد، والزمن يف التفكري اإلسالمي، والكندي، واخلطابية

 .، والششتري، والترمذيينوختواحملاسيب، و ال
، ويوم امليثاق ١٩٦٠ ،٥٩نشرة املعهد الفرنسي لآلثار(روضة املدينة : وله

، وابن سبعني واملؤامرة احلالجية يف األندلس والشرق يف )١٩٦٢، ١٥أوريانس (
، )١٩٦٢، ٢بروفنسال، جـ رمي ليفيكالدراسات الشرقية لت(لثالث عشر القرن ا

نضج اإلسالم (، والنصريية )١٩٦٢تكرمي تقي زاده ( وأحباث جديدة عن سلمان باك
، )١٩٦٣ماسه . منوعات هـ(، وأصل التأمل الشيعي يف سلمان وفاطمة )١٩٦١

ز العصر الوسيط ، ورم)١٩٦٣، ٢جـ١٩٦٠موسكو  ٢٥املؤمتر(وبناء املدن العربية 
منوعات طه حسني (، وإخالص املعري للتوحيد )١٩٦٢، ٩أرابيكا (ملصري بغـداد 

١٩٦٢.( 
wوتصدر دار املعارف بلبنان مصنفاته يف جمموعة بامسه، ويتعاون ابنه السيد دانييل 
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 حرف امليم١٠١٨ 

واألستاذان لويس جارده، وهنري الوست يف إدخال بعض املالحظات اليت كان قد 
 .)١٩٧٤( آالم احلالج وإصدارها يف أربعة جملداتأعده ماسينيون على 
 Machado Jose Pedro - ماشادو خوسه بدرو

خترج بالعربية على لوبس، وألقى يف مركز الدراسات اللغوية سلسلة حماضرات 
عن فقه اللغة العربية، وىف املؤمتر الربتغايل الربازيلي بريو دي جانريو مباحث عن 

 .اللغة الربتغاليةدخول املصطلحات العربية يف 
مشكلة الكتابة الربتغالية باحلروف العربية، وتعليق على بعض الصيغ العربية : آثاره

يف معجم تاسنتس، واللغة األندلسية يف مقدمة ابن خلدون، ويابرة املسلمة، وأثر 
، والدراسات العربية يف الربتغال )جملد حرف ع(العرب يف املعجم الربتغايل 

 .)١٩٤٥ينغال  س-منوعات لوبس (
 .Machuel, L) ١٩٢٢املتوىف عام . (ماشويل، ل

مدير مدرسة تونس، وأستاذ العربية فيها، صنف عدة كتب مدرسية كما استظهر 
 .القرآن، و أتقن هلجات العامة، وقد تويف يف تونس

، مث نشرت يف قواعد العربية ١٨٧٤اجلزائر (رحالت السندباد البحري : آثاره
، والتعليم )١٩١٧-٨١-١٨٧٧اجلزائر (معجم عريب فرنسي ، و )١٩١٠لسافاري 

، و يف الة التونسية، دليل الدارسني ومنتخبات )١٨٨٩باريس (العام يف إيالة تونس 
تارخيية وأدبية، وهلجات العامة يف تونس واملغرب ورواياا الفكاهية، ونبذة عن 

) ١٩١٧) (فصحى( لغة -، ومعجم فرنسي عريب)١٩١٣(إصالح الكتابة العربية 
مازالت خبط يده يف دار الكتب الوطنية (ودراسة وترمجة المية العجم للطغرائي 

 .)بتونس
 )١٩٤٣ -١٨٦٣(ماكدونالد، دنكان بالك 

، )١٨٩٠(كان صديقا وتلميذاً لنيكولسن، تعلم يف جالسجو، مث رحل إىل برلني 
، )١٨٩٣(ات السامية  مث قصد هارتفورد لتعليم اللغ،وأخذ اللغات الشرقية على زاخاو

 مدرسة كنيدي للبعثات ) ٨ -١٩٠٧( بعد طوافه يف الشرق األدىن -وأسس فيها 
، كما أشرف على القسم اإلسالمي سنوات طويلة وأنشأ مبعاونة صمويل )١٩١١(

). ١٩١٣(جملة إيزيس : ، ومبعاونة سارتون)١٩١١(جملة العامل اإلسالمي : زومير w
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 ١٠١٩ حرف امليم

 ).١٩٣٣برنستون (وقد صنف كتاب بامسه على شرفه 
 .]١٩٤٤ترمجته، بقلم كالفرىل، يف العامل اإلسالمي، [

علم الكالم يف اإلسالم وهي دراسة اشتملت على مصطلحاته وما جاء عنه : آثاره
دائرة املعارف اإلسالمية (يف القرآن واحلديث والتفسري واملؤلفات الدينية واللغوية 

، وإحياء علوم الدين )١٨٨٤بريوت  (، وترمجة رسالة يف النفس البن سينا)٢جملد 
، وتطور علم الكالم يف )١٩٠٢ -١٩٠١الة اآلسيوية الربيطانية، (للغزايل 

ليدن (، وخمتارات من الغزايل وابن خلدون )١٩٠٣(اإلسالم، ومذاهب الفقه والنظم 
، والدين واحلياة يف )١٩٠٨شيكاغو (، وجمموعة النوادر من خمطوط عريب )١٩٠٥

، وفهرس املخطوطات العربية والتركية يف )١٩١٢، والطبعة الثانية ١٩٠٩(اإلسالم 
، )١٩١٦(، وعرض املسيحية للمسلمني )١٩١٢شيكاغو (مكتبة نيوبري بشيكاغو 

ألف ليلة وليلة : ومجع من ألف ليلة وليلة نسخاً فريدة، وله عنها دراسات ممتعة
هابيخت وألف ليلة وليلة، : ية، وىف الة اآلسيوية الربيطان)١٩٠٦دراسات نولدكه (

وقصة ألف ليلة ) ١٩١١(وألف ليلة وليلة وترمجة جاالن ، )١٣-١٩١٠(وعلى بابا 
، وعن غريها يف )١٩٢٢تكرمي براون (ألف ليلة وليلة : غريها ، وىف)١٩٢٤(وليلة 

 ، واخلالفة )١٩١٣(وحدة أم احتاد ؟ يف الفقه اإلسالمي : اإلله: العامل اإلسالمي
، وتاريخ الدراسات الفقهية يف )١٩١٧(وعقيدة الوحي يف اإلسالم ، )١٩١٧(

، وتطور فكرة الروحانية يف )١٩٢٨(، والزمن يف املدرسة الفقهية )١٩٢٥(اإلسالم 
 ، والتصوف اإلسالمي واملسيحي )١٩٣٣(، وما هو اإلسالم؟ )١٩٣٢(اإلسالم 

كية للغات واآلداب الصحيفة األمري(جمموعة نوادر أيب نواس : وىف غريها). ١٩٣٥(
، )١١ -١٩١١املصدر السابق، (واللهجات العربية ) ٨ -١٩٠٤٧السامية، 

جملة اجلمعية (والوهم بالعربية  ،)١٩١٢الة اآلشورية  (يووصف حجاب فض
، ومقاصد )١٩٢٥املصدر السابق (، والشعر العريب )١٩٢٢امللكية اآلسيوية 
إيزيس يف (وم الطبيعية يف اإلسالم ، والعل)٣٧ -١٩٣٦إيزيس (الفالسفة للغزايل 
 .)١٩١٣أعداد متتابعة منذ 

 .Macnaghten, Sir William, H -. ماكنجنت، السري وليم
wوعني سكرترياً للورد ) ١٨١٦(وعمل يف البنغال ) ١٨٠٩(سياسي قصد مدارس 
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 حرف امليم١٠٢٠ 

 .)١٨٢٧(مث أميناً للحاكم العام ) ١٨٣٠(وليم بنتنج 
 .)٤٢ -١٨٣٩كلكتا (لة وليلة عن خمطوط مصري نشر أربعة أجزاء من ألف لي: آثاره

  .Mackenzie, D -. ماكنـزي، د
) ١٩١١( وخالفة املغرب ،) صفحات٤٠٥الطبعة احلديثة (أساطري مصر : آثاره

 .) صفحة٦٠٠يف حنو (وأساطري بابل وآشور 
 .Male, E) ١٩٥٤-١٨٦٢(مال 

 .لكتابات واآلدابمؤرخ الفنون اجلميلة، وعضو امع اللغوي الفرنسي، وجممع ا
 .)١٩٢٣جملة العاملني، (أثر العرب يف الفن الروماين  :آثاره
 Malvezzi, Aldo - مالفتزي
وشرح تاريخ املعارف ) ١٩٢٧الشئون اخلارجية (املستعمرات اإليطالية : آثاره

واإلسالم والثقافة األوربية ) ١٩٤٩منشورات جممع بولونيا (اإلسالمية يف الغرب 
  ).١٩٥٦فلورنسا (

 Sir Malcolm - مالكومل، السري جون
 .مقدم يف اجليش

، والترمجة الفرنسية، ١٨١٥الطبعة الثانية، لندن (فارس، يف جزأين  تاريخ: آثاره
 .)١٨٢١باريس 
 .Malet, D - ماله

  .من أعضاء املعهد الفرنسي بالقاهرة
صر يف أوىل منشآت اليونان مب: يف منشورات املعهد الفرنسي بالقاهرة: آثاره

وقصر العجوز، مع لوح ) ١٨٩٣( رمساً يف النص ٦٣القرنني السابع والسادس مع 
 ٥٢٥وصالت اليونان مبصر، من فتح قمبيز ) ١٩٠٩( رمساً يف النص ٥٣مستقل و

  .)١٩٢٢ (٢٣١إىل فتح اإلسكندر 
  .MALLon, P.A) ١٩٣٤-١٨٧٥(األب مالون 

  .، وتويف يف بيت حلم)١٨٩٣(انضم إىل الرهبانية 
، ومدرسة من العلماء )٤،٥،١٩٠٥جملة اآلثار، باريس (نقوش أيب اهلول : آثاره

، )١٩٠٧، ٢، ١٩٠٦، ١منوعات الكلية الشرقية، (املصريني يف العصر الوسيط  w
w
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 ١٠٢١ حرف امليم

، وقواعد )١٩١٠، ٤املصدر السابق، (وفهرس املدرسة القبطية يف الكنيسة الوطنية 
، والثالثة ١٩٠٧، والثانية ١٩٠٤ة األوىل املطبعة الكاثوليكية، الطبع(اللغة القبطية 

، وحول الِغر )١٩٢٧، ٢٥املشرق، (، واحلكمة املصرية يف عهد الفراعنة ١٩٢٦
  .)١٩٣١جملة اجلمعية الفلسطينية الشرقية (

 .Mahler, Ed)١٩٤٥ – ١٨٥٧. (مالري، اد
 أستاذ اللغة العربية يف بودابست، وقد انتخب عضواً يف امع العلمي العريب

 .بدمشق
دليل القرآن، مجع مفرداته وأفعاله حىت حروف اجلر والعطف فيه، استناداً : آثاره

، وقد رقمت فيها السور واآليات ملثل هذه الغاية )١٨٨١ليبزيج (إىل طبعة فلوجيل 
وأعاد نشر ) ١٩١٦ليبزيج (، والتقومي اليهودي )١٩٢٥ الطبعة الثانية باريس -

 .)١٩٢٦ليبزيج (املسيحي لفيستنلد توافق التقوميني اإلسالمي و
 Malyukovsky,M.V -. ف.ماليوكوفسكي، م

، ومصر )١٩٥٦(واملنار ) ١٩٥٤(تطورات وخصائص امللل اإلسالمية : آثاره
 .)١٩٥٦(مجهورية مصر واالستقالل االقتصادي : ، ومبعاونة غريه)١٩٥٩(احلديثة 
 .Mann, J. مان، ج
) ١٩٢٠أوكسفورد (الفاطميني، يف جزأين اليهود يف مصر وفلسطني أيام : آثاره

موسى بن صموئيل اليهودي، الكاتب يف دمشق وحجه إىل مكة : ومن دراساته
صحيفة (، واخلالفة األموية، وبيزنطية )١٩١٩الة اآلسيوية الربيطانية (واملدينة 

 .)١٩٢٧اجلمعية األمريكية الشرقية 
 .Mantran, R.مانتران، روبري

، وحصل على ليسانس تعليم التاريخ ١٩/١٢/١٩١٧يخ ولد يف باريس بتار
واجلغرافيا وشهادة الدراسات العليا للتاريخ، وشهادة املدرسة الوطنية للغات الشرقية 

  .)١٩٦٣(احلية، مث على الدكتوراه يف اآلداب من السوربون 
إيكس مرسيليا، للغة التركية وحضارا / وعني أستاذاً يف جامعة بروفانس 

 ،مث مديراً لقسم الدراسات اإلسالمية يف جامعة بروفانس.  اإلسالميةواحلضارة
w بروفانس، وعضواً - آن - إيكس -ومديراً لفريق أحباث الشرق األدىن ودراساته 
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 حرف امليم١٠٢٢ 

 املركز الوطين للبحث العلمي يف باريس، وأميناً -يف جلنة اللغات الشرقية وحضاراا 
العثمانية والعثمانية، وعضواً يف اللجنة عاماً مساعداً للجنة الدولة للدراسات قبل 

 آن - إيكس -املوجهة ملركز األحباث والدراسات املتعلقة جبمعيات البحر املتوسط 
 بروفانس، وعضواً مراسالً يف جممع الكتابات واآلداب، كما كلف تدريس تاريخ -

ريس،  ببا-اإلمرباطورية العثمانية يف املعهد الوطين للغات الشرقية وحضاراا 
وتدريس الشرق األدىن املعاصر يف معهد الدراسات السياسية يف جامعة إيكس 
مرسيليا، وهو مدير برنامج األحباث عن قصور عصور املماليك والعثمانيني يف 

  .القاهرة
 -، ونظم الضرائب العثمانية )١٩٧٦الطبعة الرابعة، باريس (تاريخ تركيا : آثاره

املعهد الفرنسي للدراسات العربية يف (سوفاجه الواليات السورية مبعاونة جان 
، وكشاف بوثائق )١٩٥٥باريس (، وتركيا )١٩٥١ دمشق -دمشق، بريوت 

، واستانبول يف )١٩٦١ باريس -تونس(تونس  -احملفوظات التركية يف دار الباي
املعهد الفرنسي لآلثار يف استانبول   مكتبة-النصف األخري من القرن السابع عشر 

، واحلياة اليومية يف القسطنطينية على عهد سليمان العظيم )١٩٦٢ريس با (١٢جـ
 مبعاونة موريس -، والنظم السياسية يف البلدان العربية )١٩٦٥باريس (وخلفائه 

 .)١٩٦٩باريس  (١١ إىل ٧ من القرن -، وانتشار اإلسالم )١٩٦٨باريس (فلوري 
 ١٦٦٠ إىل ١٥٢٠ا من التاريخ األديب بني تركيا وفرنس: ومن أمهات مقاالته

، ١٩٤٥ إىل ١٩٤٠، والدراسات التارخيية يف تركيا من )١٩٤٣(الة اآلسيوية (
، والكتابات )١٩٥٣، ١األناضول جـ (١٩٢٣والدراسات التارخيية يف تركيا منذ 

، والكتابات )١٩٥٤-١٩٥٢، ١٤نشرة الدراسات الشرقية (العربية يف بروس 
، ١٤كراسات تونس (، والنظم العثمانية )١٩٥٩ ،١٢أوريانس (التركية يف بروس 

، ووثيقة )١٩٥٦، ١٥كراسات تونس (ووثائق تركية عن اجليش التونسي ) ١٩٥٦
، دمشق ٣منوعات لويس ماسينيون، جـ (١٧عن احتساب استانبول يف آخر القرن 

 حبسب احملفوظات التركية يف دار الباي ١٩، ولقب باي تونس يف القرن )١٩٥٧
، وتطور العالقات بني تونس واإلمرباطورية )١٩٥٧، ٢٠، ١٩نس كراسات تو(

w، وبغداد على )١٩٥٩، ٢٦كراسات تونس  (١٩ إىل القرن ١٦العثمانية من القرن 
w
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 ١٠٢٣ حرف امليم

، )١٩٦٢ أرابيكا - عام على بغداد ١٢٠٠عدد خاص ملرور (العهد العثماين 
 العربية معهد اآلداب(، ودور الشعب يف تركيا )١٩٧٠فلورنسا (ومالحة البندقية 

  .)١٩٦٣، ٢٦السنة 
ونظم اجلزائر وتونس وطرابلس الغرب يف نطاق اإلمرباطورية العثمانية 

، واإلمرباطورية العثمانية والتجارة اآلسيوية يف القرن )١٩٦٧-١٩٦٥كاجلياري (
 والية البصرة -، ونظم الضرائب العثمانية )١٩٧٠-١٩٦٧أكسفورد  (١٧ و١٦

 ١٦، ومشايل أفريقيا يف القرنني )١٩٦٧تماع يف الشرق جملة تاريخ االقتصاد واالج(
وعالقات بني القاهرة واستانبول من ) ١٩٧٠ كمربيدج -تاريخ اإلسالم (١٧و

، والكتابات التركية )١٩٧٣، والطبع ١٩٦٩حلقة ألفية القاهرة  (١٨ إىل ١٦القرن 
  .)١٩٧٢احلوليات اإلسالمية (أو من العصر التركي يف القاهرة 

النشرة الدولية للدراسات يف شرقي أوروبا ( اإلدارة واملالية يف استانبول وتركيز
ووثيقة عن رسوم االحتسابية لدخول البواخر التجارية يف استانبول يف ) ١٩٧٤

، وكشف وتوقيعات للكتابات التركية )١٩٧٥، ٥تورسيكا  (١٧أواسط القرن 
يا اجلديدة، انفصام واستمرار ليب (١٩١٢، وليبيا منذ نشأا حىت عام )١٩٧٦نابويل (

، والتغيري يف جتارة اإلمرباطورية العثمانية، وله عدة مقاالت يف دائريت )١٩٧٥
  .املعارف اإلسالمية، ودائرة املعارف الدولية

 .Manzoni, Enzo) ١٩٠٩املتوىف عام (مانتزوين، إنتزو 
به خملفاً عنها مث عاد إليها وقضى فيها حن) ٨٠-١٨٧٧(أقام يف اليمن ثالثة أعوام 

  .)١٨٨٤روما ( مازال مرجعاً -اليمن : كتابا بعنوان
 .Mandonnet, P )١٩٥٤املتوىف عام (ماندونه 

باريس (وقد صنفت منوعات يف جزأين، بامسه لتكرميه . خترج يف جامعة لوفان
١٩٣٠(.  
 - ١٩٠٨لوفان (سيجردى برابان والضمري الالتيين يف القرن الثالث عشر : آثاره
واخلالفات األوىل ). ٦،٧، والطبعة الثانية يف سلسلة الفالسفة البلجيكيني، الد ١٠

، وسيجر والرشدية )١٩١٠الة التوماوية (يف التمييز احلقيقي بني اجلوهر والوجود 
w .)١٩١١ و ١٩٠٨طبعة حديثة، لوفان (الالتينية، يف القرن الثالث عشر 
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 حرف امليم١٠٢٤ 

 
 .Mansion, P.Aug) ١٨٨٢املولود عام (مانسيون، األب 

ومسى . خترج يف كلية القديسة بربارة ومن جامعيت لوفان، والغريغورية بروما
معيداً يف جامعة لوفان، مث أستاذاً مث عميداً لكلية الفلسفة واآلداب،وعني عضواً ىف 

 .ةجامعات علمية كثري
-١٩١٣(املدخل إىل علم الطبيعة ألرسطو :يف جملة السكوالستيكية احلديثة: آثاره
، والنظرية األرسطاطلية )١٩٣٠(، وتعليق القديس توما على ما كتبه أرسطو )٤٥

،وكتاب الطبيعة )٣٦،١٩٣٤(وتوما األكويين  الكبري، عن الزمن لدى ابن رشد،وألرب
لية الالتينية ا، وأوائل األرسطاط)٣٧،١٩٤٠(ترمجاته العربية والالتينية  ألرسطو ىف

 .)٤٤،١٩٤٦الة الفلسفية،(
  .Manfredi P.G )١٩٢٤املولود عام ( مانفريدي األب

وخترج يف املعهد البابوي للقديس أنطونيوس، ) ١٩٤٠(إيطايل انضم إىل الرهبانية 
  .ومسي أستاذاً للحق القانوين يف أكلرييكية اجليزة بالقاهرة

 إىل ١٦٣٠من ) األصغرين(مركز اإلرسالية يف مصر واحلبشة بيد األخوة : آثاره
  .)للمجلد الثالث من السلسلة الثالثة( دراسة تارخيية قانونية ، وهو١٧٩٢

 .Alonso, P.M )١٨٩٣املولود عام (األب مانويل ألونسو اليسوعي 
، )٩ -١٩٠٥(يكيتها ريولد يف أستورفة من أعمال ليون، وتلقى العلم يف إكل

هوت، وخترج يف اجلامعة البابوية بكوميياس، ونال منها الدكتوراه بالفلسفة والال
، ويف اجلامعة البابوية )٢٩ - ١٩٢٨(ومسى أستاذاً لالهوت يف جامعة إنياين بإيطاليا 

 إىل دراسة الفلسفة اإلسالمية، وتعاون ١٩٣٤، مث انصرف منذ )١٩٢٩(بكوميياس 
معهد الدراسات العربية (، وانتخب عضواً يف معهده بالثيوسهو واألب أسني 

فلسفة األندلسية يف العصر الوسيط ويف صالت ، وختصص يف دراسة مناهل ال)مبدريد
 الفلسفة السكوالستيكية بترمجات املصنفات العربية وتطورها، وأسهم يف حترير جملة

 .)١٩٥٩(األندلس 
، وألبريو )٤٢ - ١٩٤٠جملة األندلس ) (٩(دراسات عن ابن رشد: آثاره

، وبدرو )١٩٤١مدريد (الطليطلي وتعليقاته على كتاب تكوين العامل البن رشد  w
w
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 ١٠٢٥ حرف امليم

تعليق على : ، واجلزء الثاين)١٩٤١مدريد (علم النفس : اإلسباين، اجلزء األول
مقدمة لكتاب النفس : ، واجلزء الثالث)١٩٤٤مدريد (كتاب النفس ألرسطو 

) ١٩٥٧لشبونة (شرح لكتب القديس ديونيسيوس : ، واجلزء الرابع)١٩٥٢مدريد (
 - ٤٧ - ١٩٤٣األندلس (سباين جونثاليث، ويوحنا اإل: ومترمجاً مكتب طليطلة

 ، ومتقنو الترمجة العربية )١٩٤٥(، وترمجة اسطي يف القرن الثاين عشر )٥٢
صحيفة املعهد املصري للدراسات (، وأثر ابن سينا يف العامل الالتيين )١٩٥٤(

، هذا )١٩٥٩مدريد (، وموضوعات يف فلسفة العصر الوسيط )١٩٥٣اإلسالمية 
جلت املوضوعات الدينية الصرف، كما أن له عشرات املقاالت خال مصنفاته اليت عا

دراسات كنيسة، والعقل واإلميان، والة اإلسبانية لعلم الالهوت، : يف جمالت
وصحيفة املعهد املصري للدراسات اإلسالمية مبدريد، واملعجم الروحي، والفكرة، 

 العامل الالتيين أثر الغزايل يف: منها يف جملة األندلس) ٦٣ - ١٩٣٣(واألندلس 
، وكتاب نصوص )١٩٥٩، ٢٤(، وعيون املسائل للفارايب )١٩٥٨، ٢٣األندلس (

 ، ومترمجو العربية )٢٥،١٩٦٠(، واملقاصد للغزايل )٢٥،١٩٦٠(احلكم للفارايب 
، ويف )١٩٦٢، ٢٧ و ١٩٦١، ٢٦(، واملدينة الفاضلة للفارايب )١٩٦١، ٢٦(

 .)١٩٦٣، ٢٨(ام العربية ، واألرق)١٩٦٢، ٢٧(الفلسفة اإلسالمية 
  .Maillard, P)١٨٩٠املولود عام (مايار، ب 

 .من أعضاء البعثة العلمية الفرنسية إىل طنجة، مث عني قنصالً
 -١٩١٣باريس (كتاب املثاين للقادري يف جزأين : نشر مبعاونة جرول: آثاره
، ٣٥مي جملة العامل اإلسال(، ووضع فهرس املصنفات املغربية يف مدينة طنجة )١٧

١٨-١٩١٧(. 
 .Mayer, L.A) ١٩٥٩ – ١٨٩٥. (ا. ماير، ل

خترج يف جامعة فيينا، واختري رئيساً ملعهد العلوم الشرقية يف القدس، وقد باشر 
 إصدار حولية عن اآلثار والفنون اإلسالمية بعدة لغات، وواظب ١٩٣٦منذ عام 

 .ويف غريهاعلى الكتابة يف جملة تسجيل الكتابات العربية يف القاهرة، 
ري ) األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل(لكتاب ) الذيل(نشر خمطوط : آثاره

w، ووضع دليل )١٩٣١صحيفة اجلمعية الشرقية الفلسطينية ( احلنبلي يالدين العليم
w
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 حرف امليم١٠٢٦ 

، وآخر يف فلسطني منذ الفتح )١٩٣القدس  (١٩٣١التنقيب يف فلسطني عام 
ومواد جديدة لفن .  عن اجلغرافيا والتاريخاإلسالمي ضمنه مجيع املصادر العربية

واملراجع يف  ،)١٩٣٨لندن (، ووقفية قايتباي )١٩٣٧القدس (الدروع اململوكية 
 صفحة تضمنت املدونات عن نقود اإلسالم يف الكتب ١١٦نقود اإلسالم، يف 

) ١٩٣٩لندن (واالت مبتعدد اللغات، مع فهرس بأمساء املؤلفني على حروف املعجم 
صحيفة (ر سلسلة عن الرنوك والنقود واملنحوتات الكتابية يف بنايات غزة القدمية ونش

 .)٣١ و ٣٠ و ٢٩ و ٢٦ و ٢٥ و ١٩٢٣اجلمعية الشرقية الفلسطينية 
ويف . وصنف كتابا يف األزياء اإلسالمية نشر منه مقتطفات يف جملة الفن اإلسالمي

، وأزياء اخللفاء )١٩٤٣(د املماليك أزياء النساء املسلمات يف عه: الثقافة اإلسالمية
 .العباسيني يف مصر يف عهد املماليك

جملة الكلية للجامعة األمريكية يف (األزياء يف العصور الوسطى :  ومما كتبه بالعربية
ومبعاونة . كتاب السور الثالث يف القدس القدمية: مبعاونة سوكينيكنف ، وص)بريوت

: ثية، وله يف نشرة إدارة اآلثار يف فلسطنييحلفهرس األمساء اجلغرافية ا: جرستانج
 ، وكتابة عربية يف العصر الوسيط على حرم القدس )١٩٣٢(نقود الفاطميني 

 ٣٣ و ١٩٣٢(، وكتابات عربية )١٩٣٢(، واسم خان األمحر يف بيسان )١٩٣٢(
 ، والدينار األموي )١٩٣٤(، ونقود برقوق )١٩٣٣(، وكتابات بيربس )٣٤و
، )٣٩، ٣٨، ٤٦ - ١٩٣٥(يق على تاريخ الياجليب بتحقيق ستيفان ، وتعل)١٩٣٥(

الكتابة : ويف غريها) ١٩٤٦(، وكتابة من املوقر )١٩٤٥(واخلليفة املستعني باهللا 
، )١٩٣٠جملة اجلمعية األملانية للدراسات الفلسطينية (العربية على حرم القدس 

 .)٤٠ - ١٩٣٥منوعات ماسبريو (وشعارات املماليك يف اليونان وتركيا 
، وشعارات )١٩٣٦(الربونز اإلسالمي يف بالرمو : ويف جملة الفن اإلسالمي

، وسالح )١٩٤٢(، وزخرف املخطوطات يف دمشق )١٩٣٧(جديدة للماليك 
، )١٩٣٧سرييا (الشعارات يف أيام املماليك : ، ويف غريها)١٩٤٣(وزينة 

، ولغز الشعار )١٩٣٨قني مؤمتر املستشر(والدراسات اإلسالمية احلديثة يف فلسطني 
مؤمتر املستشرقني (، والفن اإلسالمي )١٩٣٩نشرة املعهـد املصري (اإلسالمي 
wيف كتاب كونل (واإلسطرالب اإلسالمي ) ١٩٥٤(، والفنون اإلسالمية )١٩٥١
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 ١٠٢٧ حرف امليم

 .)١٩٥٩ - ١٩٥٧، نشرة متحف أمري ويلز(، والفن اإلسالمي )١٩٥٧
 ,Dr. Meyerhof )١٩٤٥ – ١٨٧٤(مايرهوف، الدكتور ماكس 

Max. 
وبدأ دراسته يف هانوفر، مث تعلم الطب يف هايدلربج وبرلني . ولد يف هيلشتامي

وزاوله يف ستراسبورج وبرلني ) ١٨٩٧(وستراسبورج، ونال الدكتوراه فيه 
، ففتنه سحرها )١٩٠٠(مث صحب قريباً له إىل مصر . وبرومبريج وبرسالو

 اللغات اليت تتخاطب ا معاجلاً متعلماً مجيع) ١٩٠٣(واستقـر يف عاصمتهـا 
وقد انتخب . فقراءها جماناً، واقفاً ما تبقى له من وقت على دراسة الطب العريب

نائب رئيس املعهد املصري، واجلمعية الطبية املصرية، وأنعم عليه بلقب دكتور شرف 
 ، وعني أستاذ تاريخ الطب يف جامعة ليبزيج )١٩٢٨(يف الفلسفة من جامعة بون 

 .ولكنه آثر القاهرة، وتويف فيها) ١٩٣٠(
. كان مايرهوف من كبار أطباء العيون العامليني، ويف طليعة مؤرخي الطب العريب

 .تعد اكتشافاته فيه وكتابته عنه بالفرنسية واإلجنليزية واألملانية مرجعاً دقيقاً وافياً
 .]١٩٤٦ترمجته، بقلم كراميري، يف نشرة املعهد املصري، [

العشر مقاالت (، وكتاب )١٩١٨(كب العقاقري والعطور يف القاهرة مرا: آثاره
، )١٩٢٨القاهرة (حلنني بن إسحق متناً وترمجة إجنليزية مبقدمة وحواش ) يف العني

 عقار منها ١٤٠٠طار يوحتقيقات يف صحة أمساء طبية فأحصى يف مفردات ابن الب
جملة الرياضيات (ى اإلدريسي  عقار مل تعرفها اليونان، والصيدلة والنباتات لد٤٠٠

برشلونة (، واملرشد يف الكحل للغافقي متناً وترمجة )١٩٣٠والطبيعيات لبيزيج 
، والقسمان األول والثاين من منتخب جامع املفردات للغافقي انتخاب أيب )١٩٣٣

، )١٩٣٧ و ١٩٣٢مبعاونة الدكتور صبح، القاهرة (الفرج ابن العربي، يف جزأين 
نقله إىل العربية الدكتور ( عن التراث اليوناين يف احلضارة اإلسالمية وصنف كتابا

، ونشر شرح أمساء العقار للرئيس أيب عمران )١٩٤٠القاهرة : عبد الرمحن بدوي
موسى اإلسرائيلي، القرطيب على املخطوط الوحيد بتحقيق دقيق ومقدمة بالفرنسية 

، وترجم كتاب )١٩٤٠ بالقاهرة منشورات امع العلمي املصري، املعهد الفرنسي(
، مث يف ١٩٣٠برلني (الصيدلة للبريوين يف ثالث كراسات متناً وترمجة أملانية  w
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 حرف امليم١٠٢٨ 

نصوص عربية : منشورات املعهد الفرنسي لآلثار الشرقية بالقاهرة، يف جمموعته
الرسالة : وترجم مبعاونة األستاذ كوينس) ودراسات إسالمية، الد اخلامس

منشورات املعهد الفرنسي لآلثار الشرقية يف القاهرة يف ( مجيع الصالحية البن
ومبعاونة ) نصوص وترمجات عن املؤلفني الشرقيني، الد السادس عشر: جمموعته
األمساء الطبية جلالينوس، ترمجة حنني بن إسحق متناً وترمجة أملانية بشروح : شاخت

الد الرابع عشر من (ن النفيس ، والرسالة الكاملية الب)١٩٣١برلني، (وتعليقات 
 .)نصوص وترمجات عن املؤلفني الشرقيني: جمموعة

، وحمفوظات ١٧ - ١٦ - ١٩١٥اإلسالم (الطب العريب والصيدلة : ومن مباحثه
 واألندلس ٣٨، ١٩٢٩، وإيزيس ١٩٢٧، ٦، ومؤمتر تاريخ الطب، ١٩١٩الطب 
، وصحيفة ١٩٤١ملصري ، ونشرة املعهد ا١٩٣٧، واجلمعية الطبية امللكية ١٩٣٥

، وعن ابن النفيس، )١٩٤٥، ونشرة تاريخ الطب ١٩٤١اجلمعية املصرية الطبية 
، ١٩٣٤نشرة املعهد املصري (وهو طبيب عريب من القاهرة يف القرن الثالث عشر 

رسالة : ، ومبعاونة برونري)١٩٣٥، والدراسات الطبيعية والطبية ١٩٣٥وإيزيس 
 ١٩١٥اإلسالم (، وابن مصوبح )١٩١٠ظات الطب حمفو(التشريح حلنني بن إسحق 

- ١٦(. 
، واملعرض اإلسالمي يف اإلسكندرية )١٩١٧(جغرافية مصر : وله يف جملة اإلسالم

 ىاسم الدردار لد: ، ويف نشرة املعهد املصري)١٩٢٤(، والفسطاط )١٩٢٧(
جدل طيب فلسفي يف القاهرة بني ابن رضوان : ، ومبعاونة شاخت)١٩٣٦(العرب 

 للهجرة مع نبذة عن العلوم اليونانية يف اإلسالم ٤٤١ن بطالن البغدادي عام واب
، )١٩٣٨(السائل يف العني حلنني بن إسحق : ، ومبعاونة األب سباط)١٩٣٧القاهرة (

أمراض من أوربا يف موسوعة طبية عربيـة، من القرن :  دومني-ومبعاونة مونرو 
 ألحد سالطني اليمن من القرن الرابع رسالة يف الزراعة: وله). ١٩٤٢(السابع عشر 

 مؤلف عريب من القرن احلادي ى، وأول إشارة إىل إحدى احلشرات لد)١٩٤٣(
 ضوء جديد على حنني بن إسحق : ، ويف إيزيس)١٩٤٦(عشر 

 ، والذخرية يف الطب لثابت بن قرة )١٩٢٨(، وأبو سعيد عبيد اهللا )١٩٢٦(
w، واملالحظات السريرية للرازي )١٩٣١(، وفردوس احلكمة لعلى الطربي )١٩٣٠(

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 ١٠٢٩ حرف امليم

)١٩٣٥(. 
وترمجة ) ١٩٢٥(الترمجات السريانية والعربية ملصنفات جالينوس : ويف بيزانسيون

الترمجات من : ويف الثقافة اإلسالمية). ١٩٢٦(عربية لرسالة مفقودة جلالينوس 
، )١٩٤١(، والرازي فيلسوف وعامل طبيعي )١٩٤٧(اليونانية واهلندية إىل العربية 
 مسلمي ىتاريخ الصيدلة لد: ، ويف األندلس)١٩٤٥(وكتاب الصيدلة للبريوين 

  بن رضوان يعل: ، ويف غريها)١٩٤٤(، واجلديد عن ابن قزمان )١٩٣٥(إسبانيا 
، )٣٠ - ١٩٢٩جملة الدراسات الشرقية (ومكتبة الفاطميني يف مصر ) ١٩٢٣(

، )٣٠ - ١٩٢٩لطبيعيات حمفوظات الرياضيات وا(والنباتات الطبية يف اإلدريسي 
اآلداب (، والكيميا العربية )١٩٣١الة الشرقية األملانية (وعلى بن ربان الطيب 

، )١٩٣٣الدراسات الطبيعية والطبية (، وترمجة ديسقوريدس بالعربية )١٩٣٣الشرقية 
، وهناية مدرسة اإلسكندرية، نقالً عن بعض املؤلفني العرب )١٩٣٣(والبريوين 

، وتاريخ التراخوما وعالجها يف العصور القدمية وعلى أيام العرب )١٩٣٣إركيون (
نشرة (، وصالح الدين وترمجة الطب اليوناين بالعربية )١٩٣٦جملة الطب العريب (

 .)١٩٤٨أوزيريس (، وعلى البيهقي )١٩٤٥تاريخ الطب 
 Mayzel,s.s) ١٩٥٢ – ١٩٠٠(س . مايزيل،ٍ س
 سنة من االستعراب امعي ١٣، )١٩٢٧التاريخ املاركسي (سعد زغلول : آثاره

، )١٩٣١املصدر السابق ( ، وال جديد يف جبهة االستعراب)١٩٣١علم الشعوب (
 .)١٩٤٥(والعناصر العربية والفارسية يف اللغة التركية 

 .Meissner, B)١٩٤٧ – ١٨٦٨. (مايسنر، ب
 برلني ولد يف جروبنس، وختصص يف اآلثار اآلشورية، فنبه ذكره، وعينته جامعة

، وأرسلته مجعية األحباث الشرقية يف البعثة األثرية األملانية إىل )١٩٢١(أستاذاً هلا فيها 
 .بابل

كتب ومقاالت كثرية يف اآلثار اآلشورية دلت مجيعها على سعة اطالع : آثاره
ودقة مالحظة؛ وقد أسهم يف حتقيق املفردات البابلية واآلشورية، وأرسى دروس احلق 

، )١٨٩٣ليبزيج (نبذات متفرقة يف احلق املدين :  أساس متني يف كتابيهالبابلي على
wويف الرموز اآلشورية النادرة، مث أتبعها كتابا عن خصائص فن النحاتة عند البابليني 
w
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 حرف امليم١٠٣٠ 

، والعرب )١٩٢٥هايدلربج (، وكتاب بابل وآشور )١٩١٥(واآلشوريني 
 حفرياته يف بابل، ى، وأمثال وألغاز وأشعار وقصص مجعها لد)١٩٢٦إسالميكا (

واشترك يف نشر . ونشرها فكانت أول ما عرف عن اللهجة العامية يف جنويب العراق
 .)١٨ - ١٩٠٤ليدن (كتاب الطبقات البن سعد 

 .Meynet,P.R )١٩٣٩املولود عام (األب ماينه 
 .)١٩٥٩(انضم إىل الرهبانية 

 ).١٩٧١دار املشرق ، ٣رجال وجمتمعات الشرق األدىن، (الكتابة العربية : آثاره
  .باء الغربيني عاجل زمالؤهم اآلباء الشرقني سائر أغراض االستشراقآلوعلى غرار ا
 .Benoit, P) ١٧٤٢ ـ ١٦٦٣(مبارك، بطرس 

ك إىل روما، وقصد يعاد إىل لبنان مث أرسله البطر) ١٦٧٢(بعد خترجه من 
ظيم املكتبة املديتشية  واستأذن البابا يف استبقائه لتن،ها وفادتهقفلورنسا فأحسن دو

وإصالح حروف مطبعتها الشرقية ونشر الكتب املعدة للطبع، وعندما هنض بتلك 
 مث انضم إىل الرهبانية اليسوعية ) ١٧٠٠(األعباء عني أستاذاً للعربية يف جامعة بيزا 

 يف لبنان، وكلفه البابا إكليمنضس احلادي عشر ةوأسس هلا معهداً بعينطور) ١٧٠٧(
كتب املترمجة، ووكل إليه رئيسه العام، بناء على طلب الكردينال كويريين، بتنقيح ال

نشر مصنفات القديس أفرام، متناً سريانياً وترمجة التينية فترجم منها جملدين 
وحال املوت يف روما بينه وبني إمتام الثالث، فأمته اسطفان ) ٤٠ ـ ١٧٣٧روما(

 .عواد السمعاين
واضطهاد . وأهل الكهف. حياة القديس الكسي، بالعربيةو. تاريخ املوارنة: آثاره

وست مالحم منها اثنتان . ورسالة إىل األسقف حوا بنيقوسيه. سابور للنصارى
 .بالعربية واثنتان بالكلدانية واثنتان بالسريانية

 Muhsin, S. Mahdi, James R. Jewett-مهدي .حمسن، س
وتلقى تعليمه يف  ،١٩٢٦ /٢١/٦ ولد يف كربالء من أعمال العراق بتاريخ 

، حيث حصل على الليسانس )١٩٤٧ - ١٩٤٣( لبنان -اجلامعة األمريكية ببريوت 
 -، ويف جامعة شيكاغو)١٩٥٤(، ومن جامعة شيكاغو على الدكتوراه )١٩٤٧(

، )٥٥ - ١٩٥٤(الدراسية اخلاصة بأحباث الدكتوراه : جامعة باريس لتبادل الزمالة w
w
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 ١٠٣١ حرف امليم

لدراسة ) (١٩٥٥ - ١٩٥٤(يا الفصول الدراسية الصيفية ويف جامعة فريبورج بأملان
 .)وأحباث شهادة الدكتوراه

 كلية احلقوق وكلية اآلداب وكلية العلوم -وعني مدرساً يف جامعة بغداد بالعراق 
 قسم اللغات الشرقية -، وأستاذاً مساعداً يف جامعة شيكاغو)١٩٥٧ - ١٩٥٥(

 ١٩١٢(تاذاً مساعداً ملتزماً وأس) ٦٢ - ١٩٥٨ ومن ٥٨ - ١٩٥٧(واحلضارات 
، مث رئيساً )١٩٦٩ - ١٩٦٥(، وأستاذاً للغة العربية والدراسات اإلسالمية )٦٥ -

 أستاذاً للغة العربية : ويف جامعة هارفارد. لقسم اللغات واحلضارات للشرق األدىن
 . ، ومديراً ملركز دراسات الشرق األوسط)١٩٧٣ - ١٩٧٠(

، ويف الرابطة األمريكية )عضو مراسل(القاهرة وهو عضو يف امع اللغوي ب
، )١٩٧١(، ويف مركز البحوث األمريكية يف مصر )١٩٧٠ -١٩٦٨رئيس (للمعلمني 

 - ٧١(اللجنة املشرفة على الدراسات اإلسالمية (ويف اجلمعية الشرقية األمريكية 
، ويف اجلمعية الدولية لدراسة الفلسفة يف العصور الوسطى، ويف معهد )١٩٧٣

زميل مؤسس جملس (سط و، ويف احتاد دراسات الشرق األ)زميل(الشرق األوسط 
، ويف مجعية دراسة الفلسفة اإلسالمية والعلوم )١٩٧٣ - ١٩٧١اآلداب لسنة 

، ويف األكادميية اخلاصة بالعصور الوسطى ألمريكا، ويف معهد البحوث )رئيس(
 جملس البحوث -يم ، ويف الس األمريكي جلمعيات التعل)عضو شرف(باليمن 

، )١٩٧٣ - ١٩٧٠اللجنة املتصلة بالشرقني األدىن واألوسط، (االجتماعية والعلمية 
، ويف األكادميية اإليرانية امللكية )١٩٧٢(ويف مركز الدراسات العربية باخلارج 

جلنة الدراسات العربية (، ويف الس األمريكي جلمعيات التعليم )زميل(للفلسفة 
 .)العضو املساعد(كادميية العراقية ، ويف األ)١٩٧٥
 دراسة يف األسس الفلسفية لعلم الثقافة -فلسفة التاريخ البن خلدون : آثاره

األديب (، والفلسفة واملدنية )١٩٧١ و ١٩٦٤، وشيكاغو ١٩٥٧لندن ونيويورك (
األديب، (، ونشأة اإلطار الفكري علم االجتماع احلديث )١٩٥٧، ٥بريوت رقم 

 يف كتاب تيودور -األساليب الكالسيكية الشرقية : وابن خلدون) ١٩٥٧، ٩رقم 
 .)١٩٥٩دي باري نيويورك صحيفة اجلامعة 

w يف كتاب جوزيف -االجتاهات احلديثة يف العامل الديين: واحلديث واإلسالم
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 حرف امليم١٠٣٢ 

جملة (، وكتاب الشعر ألىب نصر الفارايب متناً ومقدمة وتعليقاً )١٩٥٩(كيتاجاو 
، مث أعيد طبعه يف آفاق ببريوت، ١٩٥٩وت، اجلزء الثالث العريب، بري الشعر
جملة ( الكنيسة والكارثة يف الشرق األوسط -، وبايل الدمهاء يف الوادي)١٩٥٩

مقدمة خاصة باللغة : ، وزيادة، ووايندر)١٩٥٩، ٢٨دراسات الشرق األوسط، 
، )١٩٦٠نيسان / العريب، الكويت، أبريل(، وحممد إقبال )١٩٥٩(العربية احلديثة 

جملة (اإلسالم الذي قام بتفسريه املسلمون :  الطريق السليم- اإلسالم -ومورجان 
 اإلسالم حممد ودينه : ، وجيوفري)١٩٦٠، ١٧٥٠دراسات الشرق األوسط 

 واشنطن -احلكمة الدولية احلرة (اجلزائر أمام الواليات املتحدة : ، وعلوان)١٩٦٠(
ليس للفارايب، متناً ومدخالً وتعليقاً اطوفلسفة أرسطا ،)١٩٦٠، ٦ رقم ١الد 

 .)١٩٦١دار جملة شعر، بريوت (
تاريخ : ومينورسكي) ١٩٦١، سنة ٢٧العريب (والفن يف املغرب األقصى 

جملة دراسات الشرق األوسط ) (الشرفان والداريان يف القرنني العاشر واحلادي عشر(
 شعبه وجمتمعه -العراق :  املاضي واحلاضر، هاريس-إيران :  ويلبار١٩٦١، ٦٠

: باتاي. األردن شعبه وجمتمعه وثقافته: اإلسالم والعرب، هاريس:  النداو-وثقافته 
، ٢٠( شعبها وجمتمعها وثقافتها -اململكة العربية السعودية : ليبسكي. مملكة األردن

، وفلسفة )١٩٦١صحيفة الدين (الضوء اجلديد يف حياة حممد :  جيوم،)١٩٦١
، ونقد السياسة يف )١٩٦٢نيويورك (و للفارايب، بترمجة ومقدمة أفالطون وأرسط

 .)١٩٦٢فرايبورج (فلسفة ابن خلدون 
). ١٩٦٢صحيفة اجلمعية األمريكية الشرقية (وتعليق الفارايب على نظرية أرسطو 

جملة دراسات الشرق األوسط (الفصول التمهيدية لياقوت يف معجم البلدان : جويدي
الشريعة : ، أندرسون)١٩٦٢(ابات وتيسري اللغة العربية ، وصاحب الت)١٩٦٢، ٢١

، )١٩٦٢(كتاب فصل املقال : حوراين) ١٩، ٦٢، ٢١(اإلسالمية يف العامل احلديث 
مشكلة الثقافة اإلسالمية : ، كراميري)١٩٦٢، ٢١( مقدمة التاريخ -املقدمة : روزنتال

لف لرينر، ، والفلسفة السياسية للعصور الوسطى، مبعاونة دا)١٩٦٢، ٢١(
 .)١٩٦٧، مث أعيد طبعه ١٩٦٣نيويورك (فورتن .  ل.وإرنست

w تأليف ليوشتراوس وجوزيف كروبسي -تاريخ الفلسفة السياسية : والفارايب
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 ١٠٣٣ حرف امليم

، وفلسفة التاريخ البن خلدون، مع مقدمة لطبعة فونكس )١٩٦٣شيكاغو، (
نسانية، ، وابن رشد والقوانني اإلهلية واحلكمة اإل)١٩٧١شيكاغو، وأعيد طبعه (

 مقاالت خاصة بتقاليد الفلسفة التارخيية تكرمياً لليو شتراوس -والقدمي واحلديث 
الفلسفه اإلسالمية، و علم : ، وات)١٩٦٤نيويورك (نشرها جوزيف كروبسي 

فهرس املالحق : ، بريسون)١٩٦٤، ٢٣جملة دراسات الشرق األوسط (الدين 
، )١٩٦٤ ،٢٣( أقوال مأثورة ،ملدين فصول ا-الفارايب : دنلوب ،)١٩٥٦(اإلسالمية 
التاريخ االجتماعي والديين لليهود : ، بارون)١٩٦٤، ٢٣(املسلم واجلهاد : سكانلون

الشرق : حىت، )١٩٦٤، ٢٣(الفارايب العريب الكالسيكي : ، ليونز)١٩٦٤، ٢٣(
مقاالت حول : النقل من اليونانية إىل العربية: ، ولزر)١٩٦٤، ٢٣(األدىن يف التاريخ 

  رسالة الشافعي -الفقه اإلسالمي : خدوري) ١٩٦٥، ٢٤(لفلسفة اإلسالمية ا
، )١٩٦٥، ٢٦(ابن رشد وتوافق الدين والفلسفة : ، حوراين)١٩٦٥، ٢٦٨(

رحالت ابن بطوطة، : ، جيب)١٩٦٥، ٢٦(تاريخ القوانني اإلسالمية : كولسون
اسة أدبية  در-فن القصة : ، جريهاردت)١٩٦٥، ١٣٥٤ - ١٣٢٥السنة امليالدية 

، ٤الدراسات اإلسالمية (تطور املنطق العريب : ، ريشري)١٩٦٥، ٢٦أللف ليلة وليلة 
 - ١٩٦٣(م شريف، . تاريخ الفلسفة اإلسالمية، تأليف م: ، وابن خلدون)١٩٦٥
: ، باجلي)١٩٦٦، ٢٠صحيفة الشرق األوسط (ضيوف الشيخ : ، فرين)١٩٦٦

جملة دراسات (الفارايب وفيلوبونس ، و)١٩٦٦، ٢٠(كتاب الغزايل نصائح امللوك 
، والفلسفة اإلسالمية يف الفكر اإلسالمي املعاصر )١٩٦٧، ٢٦الشرق األوسط 

دار  (ا، وكتاب امللة للفارايب متناً ومقدمة وتعليقً)١٩٦٧، ٢٠األحباث، بريوت، (
 يب، وكتاب األلفاظ املستعملة يف املنطق للفارا)١٩٦٨املشرق، املطبعة الكاثوليكية 

دائرة املعارف العاملية للعلوم (، وابن خلدون )١٩٦٨(متناً ومقدمة وتعليقاً، 
وكتاب احلروف للفارايب، تعليق على ما وراء الطبيعة  )١٩٦٨االجتماعية، نيويورك 

، ١٩٦٩بريوت، دار املشرق، املطبعة الكاثوليكية (ألرسطو، متناً ومقدمة وتعليقاً 
فهرس مصنفاته وتعليق قصري على حتاليل أرسطو السابقة، الفارايب، : ، ريشري)١٩٧٠

جملة دراسات الشرق (ودراسات يف تاريخ املنطق العريب، وتطور املنطق العريب 
: ، فيشيل)١٩٦٩، ٢٨(املثل العليا وحقائق اإلسالم : ، نصر)١٩٦٩، ٢٨األوسط  w
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 حرف امليم١٠٣٤ 

، )١٩٦٩، ٢٨(اخلالفة اإلسالمية : ياوسورث) ١٩٦٩، ٢٨(ابن خلدون يف مصر 
 دراسات عن :جيب. د.  أ-دراسات عربية وإسالمية تكرمياً هلاميلتون : املقدسي

 الشرق تكرمياً ألوتوشبياس -تكو : ، هينور باخ)١٩٦٩، ٨(حضارة اإلسالم 
، ومالحظات على التكهن الذايت )١٩٦٩، ٢٣صحيفة اجلمعية األمريكية الشرقية (

واللغة واملنطق يف اإلسالم ، )١٩٧٠، ٣١الدراسات اإلسالمية (البن النفيس 
فلسفة : ، آمويل)١٩٧٠املنطق يف الثقافة اإلسالمية لفون جرنبوم، (الكالسيكي 

. س. لناشره س-معجم السرية العلمية : ، والفارايب)١٩٧٠سبيكولوم (الشيعة 
صحيفة الشرق (حياة اجلاحظ وأعماله : ، وبيال)١٩٧١نيويورك  (-جيليسي

العريب للفارايب يف قواعد اللغة تكرمياً لعزيز سوريال ، والنص )١٩٧١، ٢٥األوسط، 
 اهللا -، والفلسفة اإلسالمية يف الفكر اإلسالمي املعاصر)١٩٧٢ليدن (عطية، 

بريوت، اجلامعة األمريكية (واإلنسان يف الفكر اإلسالمي املعاصر لشارل مالك 
، )١٩٧٣طهران (وفلسفة تاريخ ابن خلدون ترمجة فارسية ملاجد مسعودي ) ١٩٧٢

اي توترمجة تركية للفلسفة يف الفكر اإلسالمي املعاصر قام ا دوك للدكتور حسني إ
)١٩٧٣(. 

، )١٩٧٣( يف الندوات الفلسفية أحباث عن الفارايب، وألف ليلة وليلة وغريها :وله
  ١٥دائرة املعارف الربيطانية الطبعة (وعلم أصول الدين والفلسفة واإلسالمية 

جملة معهد (لرواية واملشافهة يف أصول ألف ليلة وليلة ، ومظاهر ا)١٩٤٧(
يقظة الفلسفة اإلسالمية : ، والزيد)١٩٧٤(، ٢٠خطوطات العربية، القاهرة، امل
الدين لدى : ، مايرهوف، وشاخت)١٩٧٤، ١٧كراسات حضارة العصر الوسيط، (

 ، ووليم تومسون )١٩٧٤، ٩٤صحيفة اجلمعية األمريكية الشرقية (ابن النفيس 
 - ٦٩جملة جامعة هارفارد، (، والدقيقة اليت تبعث على املذاكرة )١٩٧٢ - ١٨٧٦(

، ومالحظات خاصة بتحقيق السعادة للفارايب دراسات حول الفلسفة )١٩٧٤، ٣١
والكتاب واملعلم قطبا التغري ، )١٩٧٥نيويورك (والعلوم اإلسالمية جلورج حوراين 

فيسبادن (ري الثقايف يف العصور الوسطى الثقايف يف اإلسالم يف كتاب اإلسالم والتغ
 النص الثقايف لتعليم -، والعلم والفلسفة والدين يف تعدد العلوم للفارايب )١٩٧٥

wتقارير املعهد الشرقي جبامعة شيكاغو لعام : ، نبيهة عبود)١٩٧٥(العصور الوسطى 
w
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 ١٠٣٥ حرف امليم

نصوص غري منشورة : ، والتعليم والتجربة يف التنجيم واملوسيقى١٩٧٥-١٩٦٤
نصوص غري : كندي والفارايب، واحلساب والتجربة يف علم الفلك واملوسيقىلل

 منشورة للكندي، والفارايب يف نصوص فلسفة مهداة إىل الدكتور إبراهيم مدكور 
: جممع اللغة العربية(، ومظاهر الرواية واملشافهة يف أصول ألف ليلة وليلة )١٩٧٦(

مة كتاب املرأة املسلمة يف الشرق ، ومقد)١٩٧٤القاهرة (مؤمتر الدورة العربية 
، والفارايب وأساس )١٩٧٧تكساس (األوسط إلليزابث فرنيا وبسمة بزرجان 

املدارس الشرقية والغربية : ، والفلسفة اإلسالمية)١٩٧٦طهران (الفلسفة اإلسالمية 
 ).١٩٧٧( سرية إمساعيل :، بونواال)١٩٧٧ - ٤الثقافات (

 .Machalski, Franeiszek -.خمالسكي، ف
خترج يف معهد فقه اللغات الشرقية جبامعة جاجيلونيا يف كراكوفيا، وعني رئيساً 

 .للدراسات الفارسية فيه
احلولية (مالحظات على صيغة مجع األمساء يف سفرنامه لناصر خسرو : آثاره

احلولية (، وبعض مالحظات على احلال احلاضر للتاريخ )١٩٣٧االستشراقية 
، والقصة التارخيية )١٩٥٠(، والقصة التارخيية الفارسية )٤٩ -١٩٣٩االستشراقية 

، ومشس )١٩٥٣(، ونبذة عن الطباعة يف إيران )١٩٥٢(يف األدب الفارسي اليوم 
، واملسرح احلديث يف إيران )١٩٥٦(وطغرة، قصة تارخيية حملمد بكري خسروي 

 سنة ٧٠٠و، )١٩٥٩(، والنعوت يف الفارسية احلديثة )١٩٥٩، ١األوراق الشرقية (
عيد النار : ، ومبعاونة غريه)١٩٥٨، ٢٧قية االة االستشر(على غولدستان لسعدي 

 .)١٩٦٠(اإليراين 
، )١٩٦٠، ٢األوراق الشرقية  (١٩٦٠ -١٨٨٥ترمجة باسيل نيكيتني :  وله

، ٣٨الة االستشراقية (وبعد مؤمتر املستشرقني اخلامس والعشرين يف موسكو 
األعمال  (١٩٤٦ -١٩٤٢ان حتت حكم احللفاء ، والصحافة يف إير)١٩٦١

، واحلركة )١٩٦٧، ٩األوراق الشرقية (، وأمساء النساء اإليرانيات )١٩٦٦الشرقية، 
، ٤الة االستشراقية (، واألدب الفارسي )١٩٦٧(جان ريبكا (الثقافية يف إيران 

 .)١٩٧٤األعمال اإليرانية (، وأدب إيران يف بولونيا )١٩٧١
Margoliouth, D.S. w)١٩٤٠ – ١٨٥٨. (س.مرجليوث، د
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 حرف امليم١٠٣٦ 

ولد وتويف يف لندن، وقد خترج باللغات الشرقية من جامعة أكسفورد، وأتقن 
 فعد ١٨٨٩بسالسة وأقام أستاذاً هلا يف جامعة أكسفورد منذ  العربية وكتب فيها

شرقني، ورأس حترير جملة اجلمعية امللكية اآلسيوية تمن أشهر أساتذا وبني أئمة املس
وكان آلرائه قدرها لدى أدباء العرب املعاصرين، وقد تعرف . نشر فيها حبوثاً ممتعةو

إىل بعضهم يف تردده على الشرق األوسط، ومنهم من رد عليه قوله بوضع الشعر 
وانتخب عضواً يف امع العلمي العريب يف دمشق، وامع . اجلاهلي، يف عدة كتب

 . األملانية، وغريهااللغوي الربيطاين، واجلمعية الشرقية
 .]١٩٤٠دراسة عنه بقلم كرنكوف، يف الثقافة اإلسالمية، [

 والسريانية ، مىت بن يونس،خمتارات شعرية ألرسطو مترمجة بالعربية: آثاره
، ١٨٨٧لندن (ين أوالالتينية، متناً يونانياً وترمجة إجنليزية مع تعليق ومعجم، يف جز

وكشف ) ١٨٩٣( مكتبة أكسفورد  عريب يفيوقطعة برد) ١٩٩١أكسفورد 
وكشف ) ١٨٩٣لندن (وصفي للمخطوطات العربية والسامرية يف املتحف الربيطاين 

وصفي للمخطوطات السريانية والكرشونية اليت اقتناها املتحف الربيطاين بعد عام 
وفهرس املخطوطات العربية والسامرية، يف أربعة أقسام ) ١٨٩٩لندن  (١٨٧٣

وفهرس املخطوطات الشرقية يف ) ١٩٣٥ و ١٩١٥ و ١٩٠٥ و ١٨٩٩لندن (
مانشستر (أكسفورد الربديات العربية يف مكتبة جون ريالندز (مكتبة كلية أيتون 

لندن (وترمجة خمتارات البيضاوي ) ١٩٣٤نشرة املكتبة (ودراسات عنها ) ١٩٣٣
 ورسائل املعري، متناً وترمجة، مع) ١٩٠٣ - ١٨٩٦(واملعجم السرياين ) ١٨٩٤

املقتطف، (وديوان ابن التعاويذي ) ١٨٩٨أكسفورد (عالم ألشرح وتذييل، وترمجة ا
والقاهرة ) ١٩٠٥نيويورك ( صفحة ٤٨١وحممد وهنضة اإلسالم، يف ) ١٩٠٣مصر 

وترمجة ) ١٩٠٧( صفحة ٣٠١والقدس ودمشق ثالث عواصم سالطني مصر، يف 
نة جيب التذكارية، ليدن جل(اجلزء الرابع من تاريخ التمدن اإلسالمي جلرحي زيدان 

ومعجم األدباء لياقوت احلموي، نسخه وحققه وقدم له باإلجنليزية، ) ١٩٠٧ لندن -
والطبعة ) ٢٦ - ١٩٠٧ليدن ( أجزاء ٧وذيله بفهارس األعالم والكتب، فوقع يف 
) ٢٧ - ١٩٠٨، والقاهرة ٣١ - ١٩٢٣الثانية يف منشورات جلنة جيب التذكارية 

: وله) ١٩٠٩ويه، ليدن جمؤسسة دي (ماسة للبحتري احل: جاير. ومبعاونة ر w
w
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 ١٠٣٧ حرف امليم

اين، عواألنساب للسم) ١٩١١لندن (واإلسالم . السياسة ألرسطو بترمجة ابن حنني
) ١٩١٢، عام ٢٠ لندن، جلنة جيبا التذكارية، جملد -ليدن ( صفحة ١٢٦يف 

 -ومبعاونة أمدروز يف اجلزأين اخلامس والسادس ) ١٩١٤لندن (وانتشار اإلسالم 
) ٢١ - ١٩٢٠أكسفورد ( أجزاء ٧جتارب األمم البن مسكويه، متناً وترمجة يف 

، ١٩٢١ ومصر ٢٢ و١٩٢١لندن (نشوار احملاضرة للتنوخي، متناً وترمجة : وله
: ، وجملة امع العلمي العريب يف دمشق٣٢ - ٣١- ٣٠- ١٩٢٩والثقافة اإلسالمية 

) ١٩٢٢(ت بني العرب واليهود والعالقا) ١٩٢١(واملسلمون ) ٣٣ -٣٢ -١٩٣٠
هنضة اإلسالم : وترجم مبعاونة خداخبش) ١٩٣٠كلكتا (وقراءة املؤرخني العرب 

. د.لويس، وم. س.ومبعاونة أ) ١٩٣٨لندن ( صفحة ٥١٧ن األملانية، يف غملتز
 .)١٩٠٧(م .س.تاريخ خمطوط عريب مسيحي حققه وعلق عليه د: جيبسون

ترمجة خمتصرة :  جملة اجلمعية امللكية اآلسيويةومن مباحثه وحتقيقاته وترمجاته يف
  متام يب ألديوانوفهرس ) ١٨٩٢(بالفارسية من كتاب التفاحة املنسوب إىل أرسطو 

 حيان يبواملناظرة بني مىت بن يونس القنائي وأىب سعيد السريايف أل) ١٩٠٥(
وسرية عبد ) ٧ - ١٩٠٦(ل أوالشعر احملمول على السمو) ١٩٠٧(التوحيدي 

) ١٩٠٨(وتاريخ األمويني والعباسيني جلرجي زيدان ) ١٩٠٧(قادر اجليالين ال
وسري بعض الصوفيني ) ١٩١١(وأصل الشعر العريب ) ١٩١٠(ووصية عمر للقاضي 

 ودينار ذهيب من عصر املستنجد ) ١٩٢٥(وأصول الشعر العريب اجلاهلي ) ١٩١٣(
واالعتبارات ) ١٩١٢(ويف العامل اإلسالمي احلديث ) ١٩٣٩(والقرآن ) ١٩٢٧(

وهاروت ) ١٩٢٥(ونصوص القرآن ) ١٩٢٤(واخلالفة ) ١٩٢(التارخيية يف اخلالفة 
واألفكار واملثل يف ) ١٩٢٩(وجنوب اجلزيرة العربية واإلسالم ) ١٩٢٨(وماروت 

ويف الة ) ١٩٣٣(والزندقة يف اإلسالم واملسيحية ) ١٩٣٠(اإلسالم احلديث 
: ويف الثقافة اإلسالمية) ١٩٠٩(يب إىل معرفة األديب إرشاد األر: اآلسيوية الفرنسية

وحديث ) ١٩٢٧(والبطولة عند كتاب العرب ) ١٩٢٧(الفكاهة عند كتاب العرب 
 وترمجة تلبيس إبليس البن اجلوزي ) ٣٣ و٣١ و٣٠ و١٩٢٩(املائدة للقضاة 

ووىل مسلم من القرن السابع ) ٤٨ - ٤٦ - ٤٥ و ٣٨ - ٣٧ - ٣٦ - ١٩٣٥(
w  ٣١ و ٣٠ و ٢٩ و ١٩٢٨(هنضة اإلسالم : ومبعاونة داخبش) ١٩٣٩(اهلجري 
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 حرف امليم١٠٣٨ 

 ١٩٢٢(املعلومات التارخيية يف ديوان البحتري : وله يف جملة تاريخ اهلند) ٣٣ و٣٢و
وخمتارات من كتاب ) ١٩٢٥(حول معجم البلدان لياقوت : ويف إسالميكا) ٢٣ -

وثائق : ونة هوملياردومبعا) ١٩٣٠ و ١٩٢٦(اإلمتاع واملؤانسة أليب حيان التوحيدي 
األيام األخرية لفاطمة بنت النيب : وله يف غريها) ١٩٣١(عربية من جمموعة مونرت 

الذكرى املئوية (وفهرس مصنفات أيب العالء املعري ) ١٩٠٩منوعات ديرنبورج، (
ومعىن كلمة ) ١٩١٢الدراسات اآلشورية، (وحول ابن املعلم ) ١٩١٠الماري، 
الدراسات الشرقية (وشعر مهيار الديلمي ) ١٩٢٢منوعات براون، (اخلليفة 

 واملهدية يحول املهد: ويف منشورات امع الربيطاين) ١٩٣٣لكورستجي بوفري، 
: ويف غريها) ١٩٣٠( الطربي يوحول كتاب الدين والدولة لعل) ١٦ - ١٩١٥(

 .هذا خال دراساته عن تركيا وإيران) ١٠٥٩: ٨املشرق ( متام يبجداول ديوان أ
 Meursinge, Alb)١٨٥٠ – ١٨١٢(جه مرسن

نشر بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة للسيوطي بشروح التينية، : آثاره
درة األسالك يف دولة األتراك : ، ونشر مبعاونة فايرس)١٨٣٩ليدن (وترمجة للمؤلف 

أمستردام (أليب احلسن بن حبيب، والتكملة البنه زين الدين طاهر، يف جزأين 
٤٦ – ١٨٤٠(. 

 .Mercier, Gustave -مرسيه، جوستاف
 .]١٩٥٣ترمجته بقلم جورج مارسه، الة األفريقية [

، )١٩٣٩(القصص التونسي : يف جملة معهد اآلداب العربية، مبعاونة بورج: آثاره
، ٤مؤمتر املستشرقني (أمساء البنات يف هلجة الشاوية : ، وله)١٩٣٩(وألغاز وأمثال 

، والفكاهة )٣٨-١٩٣٧(، وأمثال تونسية )٣٨-١٩٣٧(، وألغاز تونسية )١٩٠٥
، وأساطري )١٩٣٩(ا وترمجة ، وأحالم األمهات، خمتارات نص)١٩٣٨(التونسية 

، والعصور )١٩٢٤الة اآلسيوية (، و للغة الليبية )١٩٣٩ -٣(شعبية عن اجلن 
 .)١٩٢٨الة اآلسيوية(املظلمة يف املغرب 

 Mercierm L) ١٨٧٩املولود عام. (مرسيه، ل
 .ضابط مترجم مث وزير مفوض

w .]٥،١٩٤٥الدراسات العربية  ترمجته وآثاره بقلم برييس يف نشرة[
w
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 ١٠٣٩ حرف امليم

نشر حلية الفرسان وشعار الشجعان البن هذيل األندلسي متناً وترمجة على : آثاره
وأتبعه ترمجة فرنسية ) ١٩٢٢طبع زنكوغراف، وأجنة، (نفقة املكتبة الشرقية بباريس 

، والصيد وأنواع الرياضة عند )١٩٣٤(دراسة ملصادر البيطرة العربية مسبوقة ب
وحلية األنفس وشارة سكان األندلس البن هذيل األندلسي ) ١٩٢٧باريس (العرب 

سبع وثائق توثيق : ، ومن دراساته يف احملفوظات املغربية)١٩٣٦باريس (متناً وترمجة 
 .)٦ -١٩٠٥( تطوان :ومبعاونة غريه) ١٩٠٥(

، واجلوامع واحلياة الدينية يف )٦ -١٩٠٥(الرباط وطوبوغرافية الرباط : وله
، ونبذة عن العقلية )١٩٠٦(، وخمطوطات عربية من الرباط وساال )١٩٠٥(الرباط 

، وأثر لغات الرببر واألسبانية يف اللهجات العربية )١٩٠٦(الدينية يف الرباط وساال 
، واالحتفاء مبقدم السلطان )١٩٠٦(لرباط ، واإلدارة املغربية يف ا)١٩٠٦(املغربية 

 :ويف غريها) ١٩٠٦(إىل الرباط 
، والصحافة )١٤،١٩٠٥مؤمتر املستشرقني (العربية العامية يف جنويب وهران 

، وإعادة مصر تنظيم العدالة )١٩٠٨، ٤جملة العامل اإلسالمي (اإلسالمية يف املغرب 
 .)٥،١٩٣١جملة الدراسات اإلسالمية، (

  .Mercier, M)١٨٨٣املولود عام  (مرسييه، م
 . فيها) األجرجياسيون(متضلع من العربية وحاصل على اإلجازة 

، ونبذة عن العامل )١٨٩٤(نشر التملك يف املغرب على املذهب املالكي : آثاره
، )١٩٠٢باريس (، والكتابات العربية بقسنطينة )١٨٩٨(املصري صاحل زكي أفندي 
، ونبذة )١٩١١باريس ( املشهورين يف الشرق للصفدي يموتقومي ترامجة وحتليل للع

 عن كأس سحرية أهديت لصالح الدين، واأللقاب امللكية ومساحة صالح الدين 
)١٩١٧(. 

هسبرييس (دراسة يف القادرية، ويف العمارة عند الرببر يف الصحراء : ومن مباحثه
، والعمال )١،١٩٢٩رية،الة اجلزائ(، وأزمة يف اليد العاملة يف اجلزائر )١٩٢٨، ٨

، ورحلة إىل حقول النفط )١٩٣٠، ١الة اجلزائرية ( الوطنيون يف مناجم اجلزائر
 .)١٩٣٤، ٦٢اجلغرافيا (يف املوصل 

w، والري يف فزان )١٩٤٣، ٨٧الة األفريقية (وقعة بواتييه : ومبعاونة سيجن
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 حرف امليم١٠٤٠ 

 ).٥٥،١٩٤٦حوليات اجلغرافيا، (
 Mzik, H. Von - مشيك، هانس فون

تشيكي األصل نشر مكتبة للمؤرخني واجلغرافيني العرب من خمطوطات املكتبة 
، وعني عضواً يف امع )٣٠ - ١٩٢٦فيينا (الوطنية بفيينا متناً وترمجة يف ستة أجزاء 

 .)١٩٥٦(العلمي العريب بدمشق 
، ويف مكتبة )١٩١١هامبورج (نشر رحالت ابن بطوطة يف اهلند والصني : آثاره
الوزراء والكتاب للجهشياري بالتصوير الشمسي عن : خني واجلغرافيني العرباملؤر

، مث نشره )١٩٢٦ ليبزيج –فيينا (خمطوط املكتبة الوطنية بفيينا مع مقدمة باألملانية 
القاهرة ( السقا، وإبراهيم اإلبياري، وعبد احلفيظ تقي الدين ىاألساتذة مصطف

فيينا (خرائط وشروح وتعليقات ، وصفة األرض للخوارزمي، مع مخس )١٩٣٨
، )١٩٢٩فيينا (، وعجائب األقاليم السبعة البن سرابيون )١٩٢٦، ليبزيج ١٩١٦

ومن مباحثه يف جملة الدراسات . ورسم املعمور من البالد حملمد بن مرسي بن شاكر
وبطليموس ) ١٩١٥(، ومن تاريخ اإلسالم )١٩٠٦(مروان الثاين : الشرقية لفيينا

اإلدريسي وبطليموس : ، ويف اآلداب الشرقية)١٩٣٦( اخلوارزمي، وحممد بن موسى
كتاب صورة األرض : ، ويف إسالميكا)١٩١٢(، ومن تاريخ مشايل أفريقيا )١٩١٢(

اجلزيرة يف ) جنوب(، مث اجلزيرة العربية )١٩٢٧(جلعفر حممد بن موسى اخلوارزمي 
 األصطخري :  األملانية، ويف الة الشرقية)١٩٢٩(تارخيها وجغرافيتها وثقافتها 

 .)١٩٥٤(، والفردوسي )١٩٥٣(
 ,Metoscita) ١٦٢٥ - ١٥٥٥(املطوشي، بطرس 

) ١٥٩٧(قربصي انضم، بعد خترجه من املدرسة املارونية، إيل الرهبانية اليسوعية 
 وعني أستاذاً للعربية يف املعهد الروماين، وكلفه البابا مبهمة لدى بطريرك الكلدان 

 ).١٦٢٣(ا لإلرسالية اليسوعية يف شيو، وعاد إىل روما ئيسواختري ر) ١٦١٦(
) ١٦٢٤روما ( واللغة العربية ،)١٦٢٢روما (فرام السرياين إأناشيد القديس : آثاره

  .)١٦٢٥روما  (ةوقواعد السريانية، وهو خمتصر قواعد عمري
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 ١٠٤١ حرف امليم

 
 
 
 
 

  .Napoli, P.G )١٩٣٨املولود عام (األب نابويل 
. القدس، وختصص بالفلسفة، ودرس فيه العلوم اإلسالميةصقلي خترج يف معهد  
حبث : ق الكندي، وله يف الكتاب السنوياسحإفلسفة يعقوب بن  حبث يف: آثاره w
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 حرف امليم١٠٤٢ 

  .)١٩٧٣(عن مرمي يف القرآن 
 .Nutting, A) ١٩١٥املولود عام (ناتنج، أنطوىن 

تجت فيلم وزير انشق على إيدن العتدائه على مصر، وعمل مستشارا للهيئة اليت أن
 .لورانس، وقد طوف يف الشرق األوسط مرارا

) ١٩٥٨ترمجة مصلحة االستعالمات (إىل أين يتجه الشرق األوسط : آثاره
 .)١٩٦٤أمريكا وبريطانيا (وتاريخ العرب من قبل النيب حىت اليوم 

 .Navrotzki, M.T )١٨٧١ – ١٨٢٣(. ت. نافروتسكي م
، ويف جامعة بطرسربج )١٨٤٧ (ودرس فيها) ١٨٤٦(خترج يف جامعة قازان 

 .)١٨٦١(حيث نظم كليتها الشرقية، مث خلف الشيخ الطنطاوي ) ١٨٥٥(
 طريقة دي ساسي، فعد مرجعا على صفحة ٥٠٠قواعد العربية، يف : آثاره

 .)١٨٦٧(للطالب 
 .Navile, Ed) ١٩٢٦-١٨٤٤(نافيل، إدوار 

ي الدلتا ويف منطقة الفيوم من األعالم يف اآلثار املصرية قام حبفائر كثرية يف شرق
والسيما يف الدير البحري، وهو الذي عثر على بقرة حاتور اليت يف املتحف املصري 

  .بالقاهرة
 .Nauta, A.H - .هـ.ناوتا، أ

 .أستاذ مساعد للتركية يف جامعة ليدن
، وعدة مقاالت عنها يف مجعية آسيا )١٩٧٠(قواعد اللغة التركية باهلولندية : آثاره
 ).١٩٧٢، ١٦(ى الوسط
 .Najjar, Fauzi. M )١٩٢٠املولود عام (فوزى مترى  ،جنار

 وخترج يف اجلامعة األمريكية يف بريوت ١٩٢٠ولد يف بشمزين الكورة بلبنان عام 
). ١٩٥٤(وحصل على الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة شيكاغو ) ١٩٤٨(

ويف جامعة شيكاغو ) ١٩٥٥ - ١٩٥٤(وعني مدرسا يف اجلامعة األمريكية ببريوت 
ن جوأستاذًا يف التاريخ والعلوم االجتماعية يف جامعة والية ميش) ١٩٥٦ - ١٩٥٥(

 .)١٩٥٦منذ (يف الواليات املتحدة 
أبريل / مجلة السياسة، نوتردام، نيسان (اإلسالم والدميقراطية احلديثة : آثاره w
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 ١٠٤٣ حرف امليم

أبريل / مي، هارتفورد، نيسان جملة العامل اإلسال(والعلم املدين عند الفارايب ) ١٩٥٨
) ١٩٦٠س يجملة الدراسات اإلسالمية، بار(وفلسفة الفارايب املدنية والشيعة ) ١٩٥٨

 جملة منرب العامل احلر، واشنطن(أين كان اخلطأ ؟ : واجلمهورية العربية املتحدة
املكتبة الفلسفية، نيويورك (ونبذ يف املوسوعة املختصرة للعلوم السياسية ) ١٩٦٢
جملة التاريخ املعاصر، (واإلسالم واالشتراكية يف اجلمهورية العربية املتحدة ) ١٩٦٣
) ١٩٧٤واشنطن (ونبذ يف املوسوعة املختصرة للشرق األوسط ) ١٩٦٨لندن، 

جملة (والدولة واجلامعة يف اجلمهورية العربية املتحدة يف فترة التحول االشتراكي 
جملة الفصول (الفلسفة املدنية يف اإلسالم و) ١٩٧٦يناير  / ٢السياسة، نوتردام، ك 
والدميقراطية يف الفلسفة املدنية اإلسالمية ) ١٩٧٨ديسمرب  / ١اإلسالمية، لندن، ك 

دراسة يف السياسة : والدولة اإلسالمية) ١٩٧٩جملة الدراسات اإلسالمية، باريس (
 يف االت وله أكثر من ثالثني مراجعة) ١٩٦٧املطبعة املونوغرافية، (التقليدية 
 .العلمية

) ١٩٦٤املطبعة الكاثوليكية، بريوت (السياسة املدنية للفارايب : ومن حتقيقاته
وكتاب اجلمع بني ) ١٩٧١املطبعة الكاثوليكية، بريوت (وفصول منتزعة للفارايب 
 .)جاهز للطبع(هلي وأرسطاطاليس للفارايب رأيي احلكيمني أفالطون اإل
السياسة املدنية للفارايب وفصل يف العلم املدين وعلم : ومن ترمجاته إىل اإلجنليزية

جمموعة الفلسفة املدنية يف (الفقه وعلم الكالم يف كتاب إحصاء العلوم للفارايب 
 .وكتاب اجلمع بني رأيي احلكيمني للفارايب) ١٩٦٣العصر الوسيط، ماكميالن 
 Nagib A. Yeraidi -جنيب أو ملحم جريدي

، وحصل على الليسانس يف ٩/٢/١٩١٤لية بتاريخ ولد يف قرية من قضاء عا
معادلة لشهادته احلاصل عليه من جامعة القديس ( من جامعة غرناطة ٢٢/٨/١٩٧٢

 من جامعة ٨/٤/١٩٧٦، مث حصل على الدكتوراه يف )١٩٣٤يوسف يف بريوت 
وعني . شعراء املهجر إيليا أبو ماضي شاعر عريب كبري من: غرناطة برسالة عنواهنا

ا للغة العربية وآداا يف مركز الدراسات املغربية بتطوان، ويعمل اآلن أستاذًا أستاذً
 - قسم اللغات الشرقية -بكلية الفلسفة واآلداب يف جامعة كومبلوتنس مبدريد 
wوهو رئيس حترير صحيفة . وأستاذًا للغة العربية مبركز تأهيل املدرسني يف إسيفاس
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 حرف امليم١٠٤٤ 

 .األخبار اليومية يف تطوان
، ودي مولينا )١٩٤٧تطوان ( أمري األدب اإلسباين -رفانتس س: آثاره

تطوان (، وخمتارات شعرية إسبانية )١٩٥٠تطوان ( دراسات -والكوميديا اإلسبانية 
تطوان ( ترمجة عربية بعنوان رابطة املصاحل -، والدنيا مصاحل ليينابنيت )١٩٥٢
 -ونسكو ببريوت الي(، وترجم إىل العربية اجلزء الثاين من دون كيشوت )١٩٥١
تطوان (، ومذكرات من لبنان )١٩٤٩تطوان، (، ومن ابن بطوطة )١٩٤٨
، وواحة وهو ديوان شعري باللغتني العربية واإلسبانية نظمه باالشتراك مع )١٩٤٥

 جمموعة شعرية باللغة اإلسبانية ،آفاق أخرى: ، وله)١٩٥٠تطوان (بنثنىت ريثيو 
أمس بتطوان، واملعرفة بتطوان، واألديب : ت، ومن دراساته يف اال)١٩٧٢مدريد (

الثاربو دي توريس ترمجة حرة إىل : ولديه حتت الطبع. ببريوت، والكتاب بالقاهرة
 جمموعة شعرية -العربية، وخمتارات شعرية من الشعر اإلسباين املعاصر، وثالثة آفاق 

 .بالعربية، وأناشيد البحر، وأدونيس
 جنيب العقيقي
: وتعلم يف مدارسه الوطنية وزاول الصحافة يف) ١٩١٦( بلبنان دبيان ولد يف كفر

 / ١٩٣٦(وعلم األدب العريب يف الكلية البطريركية . األحوال، والشرق، واملساء
علم األدب العريب ـ قسم الثقافة املصرية، واألدب العريب : ويف القاهرة) ١٩٣٨

 يف مدرسة اآلباء ٢، ١ة قسم البكالوريا الفرنسي/ والترمجة، والفلسفة اإلسالمية 
، )١٩٣٨/١٩٥٢ (١٩٤٥اليسوعيني، ويف مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات منذ 

وكان قد التحق كطالب مستمع بقسمي االقتصاد السياسي والفلسفة يف اجلامعة 
  .)١٩٤٢ / ١٩٣٩(املصرية 

 من ورشحته وزارة اخلارجية اللبنانية لوظيفة يف جامعة الدول العربية فعمل فيها ـ
  ).١٩٧٤ / ١٩٥٢(ملحق إىل مستشار 

وله جمموعة حماضرات يف النوادي واإلذاعات، وعدة دراسات وحتقيقات وترمجات 
  .املكشوف، والعروبة، والكتاب، والكاتب املصري، والة وغريها: يف جمالت
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 ١٠٤٥ حرف امليم

 :مؤلفاته
  :املستشرقون - ١

ألف عام حىت اليوم موسوعة يف تراث العرب، مع تراجم مجيع املستشرقني، منذ 
الكشف، و اجلمع، والتقومي، والفهرسة، والدرس، والتحقيق، : وإحصاء نشاطهم يف

 والثالثة / ١٩٤٨، مث الثانية ١٩٣٧بريوت / ىلالطبعة األو(والترمجة والتصنيف 
 ).١٩٨٠(، والرابعة املوسعة ١٩٦٥/ ١٩٦٤ صفحة ١٤١٤دار املعارف مبصر، يف 

  :جتفيف املستنقعات - ٢
 ). نفدت– ١٩٣٩القاهرة (ة وجدانية حتليلية قص
  :من األدب املقارن - ٣

دب آدراسة يف خصائص األدب، وتطبيقها على اآلداب األوروبية، ومقارنتها ب
العرب العربية وباللغات األجنبية يف الشعر، والقصة، واملسرحية، والفلسفة، واملدارس 

 ـ دار املعارف ىلالطبعة األو(مليالدي األدبية، مع مقارنة التقومي اهلجري بالتقومي ا
 صفحة، مكتبة األجنلو املصرية ١٢٢٦، والثالثة يف ثالثة أجزاء من ١٩٤٨مبصر 
١٩٦٧ / ١٩٧٥.(  
 : برج بابل - ٤

 مزدانة برسوم للفنان ،قصة اللبنانيني يف مصر ـ ملتقى العناصر واملذاهب واللغات
 الثانية ـ دار الكتاب اللبناين ـ  والطبعة١٩٥١جورج القرم ـ دار املعارف مبصر 

 ).١٩٧٩دار الكتاب املصري 
 :أرض اهللا - ٥

مزدانة  (،مأساة الفالحني يف مصر منذ أجيال حىت أسدلت الثورة الستار عليها
، والطبعة الثانية يف إطار كامل ١٩٥٦برسوم للفنان بيكار ـ دار املعارف مبصر 
 ).١٩٧٧املصري جديد ـ دار الكتاب اللبناين ـ دار الكتاب 

 :سلم املرتد - ٦
 .)قصة إنسان حي ميت(

 :ومن ترمجاته لدار املعارف
w  :قصص وأساطري فارسية - ٧
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 حرف امليم١٠٤٦ 

  .مث تكرر طبعها (١٩٥٦/١٩٥٧) Julles Dorray عن جيل دواري
  :قصص وأساطري من أسبانيا - ٨

  .امث تكرر طبعه (١٩٥٦/١٩٥٧) M. Soupey سوباي. عن م
  دستور اليونسكو - ٩ 

 .الترمجة يف اليونسكو - ١٠
  .ياِسير ِسبكْ أَيِل عن ع،إيران يف القرن التاسع عشر - ١١

عدة تقارير وحماضرات ودراسات للعلماء املشرفني على ندوات -١٢ 
  .اليونسكو

املستشرقون ترمجت فصول منه  وقد كوفئ على مؤلفاته مبتنوع املكافآت فكتابه
فه إىل مؤمترات املستشرقني الدولية، ونال عليه جائزة إىل اللغات األجنبية، ودعي مؤل
واعتمده ) ٢٤/٣/١٩٦٥ بتاريخ ١٤٥١قرار رقم (وزارة التربية الوطنية يف لبنان 

من رسالة لألستاذ عبد احلميد (قسم املاجستري بكلية اآلداب يف جامعة القاهرة 
طليعة مراجعهم وعده معظم املؤلفني يف ) ٣٠/١/١٩٦٧الدواخلي إىل املؤلف بتاريخ 

منهم الدكتور على (وبني أوثقها يف التاريخ واألعالم واآلداب والعلوم والفنون 
 ىاملستشرقون والتاريخ اإلسالمي ـ الس األعل: حسين اخلربوطلي يف كتابه

 .)١٩٧٠للشئون اإلسالمية 
نشرت جملة الكاتب املصري منه فصلًا كاملًا عن الغزل عند : من األدب املقارن

عرب، وتناولته بالدرس االت األدبية عربية وغربية، واقتنت مكتبة جامعة القاهرة ال
عشر نسخ منه لدى صدوره، بإيعاز من الدكتور طه حسني باشا، كما سجل بني 

 .املراجع األدبية يف األقسام الشرقية من كليات اآلداب بأوربا وأمريكا
 سلك كتب علم االجتماع ومكتبة قصة سلكتها املكتبة امللكية مبصر يف: برج بابل

البيت اللبناين بباريس مع قصص علم النفس، وترمجت بعض فصوهلا إىل الفرنسية، 
ممن طلب ترمجتها إىل اإلجنليزية احتاد الناشرين األمريكيني، وإىل اإليطالية املستشرق 

  .أورفيييت
ربية قصة فازت جبائزة من اإلدارة الثقافية جبامعة الدول الع: أرض اهللا

مث تكررت ) ٢٣/٧/١٩٥٩(وأذيعت كتمثيلية يف أعياد الثورة ) ٥/١/١٩٥٧( w
w
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 ١٠٤٧ حرف امليم

إذاعتها أربع مرات يف عام واحد، وقد قررت يف برنامج إجازة األستاذية 
 / ١٩٧٦(السوربون / األجرجياسيون قسم الدراسات اإلسالمية يف جامعة باريس 

١٩٧٧.( 
أدباء العرب املعاصرون : كما دونت سرية املؤلف ودرس أدبه يف كتب منها

باألملانية، للدكتور جرمانوس، ومالمح األدب العريب املعاصر ـ بالفرنسية، للدكتور 
رميون فرنسيس، ويف موسوعة علماء العربية املعاصرين والبحوث اإلسالمية جلامعة 

هو من هو يف العامل العريب؟ ويف : بريو باألسبانية يف جنوب أمريكا، ويف معجم
  .م الدويل، يف كمربيدج بإجنلتراسجل اإلعال

وأنعمت اجلمهورية اللبنانية على املؤلف بوسامي األرز من درجة فارس، واملعارف 
 .الدرجة األوىل تقديرا ألدبه

 .Nakhla,P.R) ١٩٧٣ – ١٨٩٠ (ةاألب خنل
 .)١٩١٢(ولد يف القاهرة، وانضم إىل الرهبانية 

علم، واجلزء الثاين، وكتاب املعلم  اجلزء األول،وكتاب امل-املختارات : آثاره
 -، وقواعد العامية اللبنانية السورية )٣١ - ١٩٣٠(املطبعة الكاثوليكية بريوت (

املطبعة الكاثوليكية، ونصوص (، وغرائب اللغة العربية )١٩٣٨الكاثوليكية (جزءان 
، )١٨نصوص ووثائق (، وغرائب العامية اللبنانية السورية )١٩٦٠ - ١٢ووثائق 
املطبعة ( يف آداب العامل ة، وجول)١٩٥٢حلب (االت نقدية على أدبنا العصري ومق

ومعجم  ،)دار املشرق(، وخمتارات من األدب العاملي )١٩٥٦الكاثوليكية 
 .)١٩٦٨دار املشرق، طبعة ثانية (املترادفات 

 Nallino, Carlo Alfonso- )١٩٣٨-١٨٧٢(نللينو، كارلو 
يف جامعاا، وأوفدته حكومته إىل القاهرة فأقام فيها ولد يف تورينو، وتعلم العربية 

وعينته أستاذًا للعربية يف املعهد العلمي الشرقي بنابويل وملا ) ١٨٩٣(ستة أشهر 
فأستاذًا جلامعة بالرمو مث جامعة روما، ) ١٩٠٢-١٨٩٤(يتجاوز الثانية والعشرين 

واختارته مديرا ) ١٩١٥(حيث أنشأت له كرسيا للتاريخ والدراسات اإلسالمية 
 طفقت اجلامعة املصرية تستدعيه ١٩٠٩للجنة تنظيم احملفوظات العثمانية، ومنذ عام 

wمث يف األدب العريب مث يف تاريخ جنوب اجلزيرة العربية قبل  ،أستاذًا حماضرا يف الفلك
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 حرف امليم١٠٤٨ 

وقد رغب كما قال بنفسه يف معرفة كل شيء فعىن ) ٣١-١٩٢٧(اإلسالم 
 والفلك -ا يف رحالته إىل البلدان العربية ومنها الطائف  وقد حققه-باجلغرافيا 

وأتقن اللغة الفارسية إتقانا . واألدب والتاريخ والتصوف والفلسفة والفقه واللهجات
) ١٩٣٢(فانتخب نائب رئيس جممع لنشاي . تاما، وصار له فيها مجيعها صيت بعيد

ت دولية منها امع العلمي وعضوا يف امع العلمي اإليطايل، وعدة جمامع ومجعيا
العريب يف دمشق، وامع اللغوي يف القاهرة منذ تأسيسهما، وتوىل اإلشراف على 

  .جملة الدراسات الشرقية، فمجلة الشرق احلديث
وتكوين القبائل العربية قبل اإلسالم ) ١٨٩٣ليبزيج (منتخبات من القرآن : آثاره

لنشاي (وصورة األرض ) ٩٤-١٨٩٣(ومشهد من احلياة املصرية ) ١٨٩٣(
ونشر زيج البتاين متنًا وترمجة التينية بتحقيق وتعليق وتفسري الغامض من ) ١٨٩٤

وصنف كتابا يف قواعد ومفردات العربية العلمية يف ) ١٩٠٧-١٨٩٩روما (مفرداته 
وفهرس املخطوطات العربية يف املكتبة ) ١٩١٣ الطبعة الثانية - ١٩٠٠ميالنو (مصر 
جمموعة (ونشر كتاب البيان البن رشد ) ١٩٠١( مع العلوم يف تورينو الوطنية

وبعض الكتابات العربية على القبور يف جنويب ) ١٩٠٤ سرقسطة، -تكرمي كوديرا 
، ودوَّن بالعربية تاريخ علم الفلك عند العرب يف القرون )١٩٠٦بالرمو (إيطاليا 

ألقاها يف اجلامعة املصرية وهو نص احملاضرات اليت ) ١٢-١٩١١روما (الوسطى 
بعد أن أنفق سنوات يف التمهيد له ومجع مصادره وحتليل عناصره ) ١٩١٠-١٩٠٩(

ه العامل سوتر على وضع معجم لتراجم صفلم يؤلف بعده مثله، وقد ساعدت نصو
اهلالل، (تاريخ األدب العريب : وله. علماء العرب ومصنفام يف احلساب والفلك

 طبعه يف دار املعارف مبصر وقد ترمجه شارل بيال إىل ، مث أعيد١٧-١٦-١٩١٥
راء عن القرآن آو) ١٩٥٠الفرنسية بعنوان األدب العريب من فجره حىت األمويني 

وأصل تسمية ) ١٨ -١٩١٦، ٧جملة الدراسات الشرقية، (منسوبة إىل اجلاحظ 
-١٩١٧روما (وعقيدة املعتزلة والعبادة وطبيعة اخلالفة ) ١٨-١٩١٦، ٧(املعتزلة 
) ٢٠-١٩١٩(والتصـوف اإلسالمي ) ، وقد ترجم إىل الفرنسية، واإلجنليزية١٩

جملة الدراسات (بسال البن سينا أوقصة سلمان و) ٢٩والنابغة لنشاي، جملد 
والفلسفة ) ١٩٢٠(ودراسة املفردات واحلركات العربية ) ٤٦٥، ١٠الشرقية،  w
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 ١٠٤٩ حرف امليم

، وقد )٢٥-١٩٢٣، ١٠شرقية جملة الدراسات ال(الشرقية أو اإلشراقية البن سينا 
 ١٩٤٦التراث اليوناين يف احلضارة اإلسالمية، القاهرة : نقله الدكتور بدوي يف كتابه

منشورات اجلمعية (ي س بن أمحد الشريف السفاقي لعل١٥٧٩وخريطة العام عام 
، ٢جملة الزهرة (ورواد اليمن من األوربيني ) ٧٥) (١٩٢٦، ٩اجلغرافية بروما 

) ١٩٢٧، ٤٩جملة السياسة األسبوعية (خ اليمن قبل اإلسالم وتاري) ٢٧-١٩٢٦
) ١٩٢٧، ٧الشرق احلديث (وعم متويل حملمود تيمور، ترمجة وتقدميا وتعليقًا 

الشرق احلديث (واحلق السرياين ) ١٩٢٧، ٧الشرق احلديث (واملذهب احلنفي 
املة وهل كان ملصر اتصاالت مباشرة جبنويب بالد العرب قبل عهد البط) ١٩٢٩

وتصحيفات غريبة يف معجمات اللغة ) ١٩٣٠، ٣٠نشرة املعهد الفرنسي بالقاهرة (
ومؤلفات إيطالية حديثة عن ) ١٩٣٠، ١٠جملة امع العلمي العريب يف دمشق، (

وابن أفلح العريب ) ١٩٣١، ٩الشرق احلديث، (جنوب اجلزيرة العربية قبل اإلسالم 
ونصوص ماراتشي من ) ٣٢-١٩٣١، ١٣جملة الدراسات الشرقية، (السرقسطي 

، ٦لنشاى، (وخمطوطان عربيان يف مؤسسة كايتاين ) ١٩٣٢، ٧، ٦لنشاي، (القرآن 
وعالقة العامل ) ١٩٣٣، ١٤جملة الدراسات الشرقية، (وابن املقفع ) ١٩٣٣، ٩

وأعاد نشر تاريخ مسلمي صقلية الماري، مزيدا ) ١٩٣٣روما (اإلسالمي بأوربا 
ا من كتاب منتهى وترجم أقسام). ٣٥-١٩٣٣كاتانيا (أجزاء ومنقحا يف أربعة 

اإلدراك يف تقسيم األفالك للخرقي، وخمطوطات عربية من اليمن يف مؤسسة كايتاين 
اإلسطرالب، وابن رشد، : وكتب يف دائرة املعرف اإليطالية عن) ١٩٣٤لنشاي (

بر، والغزايل، وابن سينا، واخللفاء، واجلمعيات اإلسالمية، والفارايب، وابن جا
باضية، والتنجم، والفلك، وترجم لوفيات أعالم وإواحلديث، وحضرموت، 

) ١٩١٥ -١٩١٣، ٦جملة الدراسات الشرقية، (الزينيو : املستشرقني من أمثال
وجريفيين ) ١٩٢٠ -١٩١٩، ٧(وسكياباريللي ) ١٩١٥-١٩١٣، ٦(وبوناتزيا 

هذا خال )١٩٣٦، ١٦ديث، الشرق احل(وكايتاين ) ١٩٢٥، ١٢الة الطرابلسية، (
ما صححه من أخطاء املستشرقني والعرب ككتاب، دولة عمورية لفازيلييف 

وقد طلب إليه امع اللغوي املصري تصحيح أعالم البلدان يف بالد . الروسي
wاإلسالم فأجنز القسم األعظم منه، ومل يقف نشاط نللينو عند حد فأصدر جملة الشرق 
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 حرف امليم١٠٥٠ 

علمي الشرقي يف روما، وتوالها سبع عشرة سنة، وهي جملة احلديث برعاية املعهد ال
شهرية باإليطالية تعىن بسياسة الشرق وتقومي بلدانه وأصول سكانه وتطور ثقافته 

  .احلديثة
 نللينو ببالد العرب بعد اإلسالم حىت العصر احلديث فتناول تارخيها ينوع

اجم رجاهلا وفهارس خمطوطاا وجغرافيتها وثقافتها وعادياا وأمساَءها وقبائلها وتر
مع متحيص شخصيات املؤلفني والرواة وحتقيق روايتهم وحتليل مصادرهم ومل يكتف 
مبا هو إسالمي منها بل جتاوزه إىل كل ما هو شرقي كالعالقات بني الشرع 
اإلسالمي وبني احلق الروماين، واحلق الشرقي القدمي واحلق الشرقي املسيحي، وقد 

ستاذة ماريا نللينو جبمع كتاباته الكثرية املنشورة وغري املنشورة قامت كرميته األ
 ٣٠٣العربية اجلنوبية يف : األول: فطبعها املعهد الشرقي بروما يف ستة جملدات

: والثالث) ١٩٤٠( صفحة ٤٧٤العقيدة اإلسالمية يف : والثاين) ١٩٣٩(صفحات 
الشرع اإلسالمي يف : والرابع) ١٩٤١( صفحة ٤٧٠تاريخ العرب قبل اإلسالم يف 

 صفحة ٥٥٨علم الفلك والتنجيم واجلغرافيا يف : واخلامس) ١٩٤٢( صفحة ٧٢٤
ومن ) ١٩٤٨( صفحة ٧٤٢األدب واللغة والفلسفة يف : والسادس) ١٩٤٤(

وتاريخ آداب اللغة العربية ) ١٩٤٩روما (حياة حممد : مصنفاته اليت نشرت بعد وفاته
 وقد نقلتها كرميته ١٩٥٥القاهرة (امعة املصرية وهي احملاضرات اليت ألقاها يف اجل

األدب العريب من : ماريا إىل اإليطالية وشارل بيال من اإليطالية إىل الفرنسية بعنوان
  .)١٩٥٠اجلاهلية إىل اخلالفة األموية، باريس 

 .Nallino, Maria) ١٩٧٤ -١٩٠٨(نللينو، ماريا 
 يف أسفاره، واستأنفت نشاطه من كرمية كارلو نللينو، وقد خترجت عليه ورافقته

زلة مرموقة بني املستشرقني، ـبعده فخلفته يف جملة الشرق احلديث، واحتلت من
 .)١٩٥٦(فاختريت عضوا مراسلًا للمجمع اللغوي يف مصر 

) ١٩٢٩، ٩(جمموعة آثار كوين روسيين : (يف جملة الشرق احلديث: آثارها
الشرق احلديث (وحممد إقبال ) ١٩٣١، ١١(وترمجة األمري ملاكيافيللي إىل العربية 

  والعربية السعودية،)١٩٣٣، ١٣( والدراسات العربية يف أسبانيا ،)١٩٣٢، ١٢
wوجامعة فؤاد األول واجلمعية ) ١٩٤٨، ٢٨(واجلزيرة السورية ) ٢٠،١٩٤٠(
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 ١٠٥١ حرف امليم

، والعربية السعودية) ١٦،١٩٥٦(ومؤمتر املستشرقني ) ١٩٥١(اجلغرافية امللكية 
واجلزء الثالث من األيام لطه حسني ) ١٩٦١، ٤١(ضية الكويت وق) ١٩٥٨، ٣٨(
، ٤٨(وسرية ليفي دالفيدا ) ١٩٦٦، ٤٦(وترمجة روبرتو كاالري ) ٤٢،١٩٦٢(

ويف ) ١٩٤٨ - ١٩٣٩روما (وجمموعة آثار كارلو نللينو، يف ستة جملدات ) ١٩٦٨
يف غريها و) ١٩٣١(مجهرة أشعار العرب وطبعتها العلمية : جملة الدراسات الشرقية
ووثائق عربية عن صالت جنوى باملغرب ) ١٩٣٤، ١٤(النابغة الذبياين وشعره 

واإلسالم واألقليات ) ١٩٤٧(والطوسي وخمطوط جديد لكتابه االستبصار ) ١٩٤٦(
) ١٩٥٠(ونبذة عن صفات طه حسني ) ١٩٥٠(الدينية يف الدستور السوري اجلديد 

حوليات معهد (ريب غري منشور ومعجم ع) ١٩٦٤طه حسني (وطه حسني وإيطاليا 
تكرمي  (١٨٣٩ - ١٧٨٠وسرية بيشيا ) ١٩٦٤، ١٤الدراسات الشرقية، نابويل 

، ٢٠تقارير جممع لنشاي (ومصر منذ وفاة قايتباي ) ١٩٦٤( فرنشيسكو جابرييلي
والدراسات العربية بني ) ١٩٦٩احللقة الدولية لتاريخ القاهرة (ومصر ) ١٩٦٥

وأوقات حامسة يف ) ١٩٧١، ٢ت الشرقية يف إيطاليا جـ الدراسا(ازدهار واحندار 
شعر النابغة اجلعدي، حتقيقًا : اخل ومن قبل).. ١٩٧٣الشرق (حياة والدي العلمية 

 ).١٩٥٣روما (وترمجة وتعليقًا 
  .Nairon, J. M -منرون، حنا مىت

بة أخو مرهج، ورئيس املدرسة يف رافني، وخليفة خاله إبراهيم احلاقالين يف املكت
قبل ومازال غري  الفاتيكانية، أمت فهرس املخطوطات الشرقية فيها، وكان قد بدأه من

 .مطبوع
  Nairon, Fauste )١٧١١ – ١٦٢٥(منرون بن مرهج 

. استقدمه خاله إبراهيم احلاقالين إىل روما حيث اشتهر بتضلعه من اللغات الشرقية
 جممع نشر اإلميان، وكان وقد خلف خاله يف كرسي معهد احلكمة، وعني مترمجا يف

مع خاله أول من وضع فهرس املخطوطات الشرقية يف املكتبة الفاتيكانية، وتبادل مع 
دي الروك رسائل كثرية وقد ذكره يف رحلته ذكرا طيبا، ووصف بأن قريته ولغة 

 .سكاهنا السريانية
، تينيةبالالوالقهوة وحماسنها، ) ١٦٧٩روما (أصل املوارنة، اإليطالية : آثاره w
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 حرف امليم١٠٥٢ 

والعهد اجلديد، مبعاونة يوسف الباين أستاذ العربية والسريانية يف مدرسة نشر اإلميان، 
 .)١٧٠٣روما (يف جزأين بالسريانية، والعربية حبرف كرشوين 

 .Nemeth G )١٩٦٠-١٨٩٠(منيث، جيوال 
خترج بالعلوم التركية يف جامعة بودابست، وعني أستاذًا ورئيسا للقسم التركي 

  .فيها
مصنف يف تاريخ ار يف أثناء احلكم العثماين، وتكوين اريني يف غزو : آثاره

، واالستشراق يف ار )١٩٣٤(، والكتابة ارية القدمية )١٩٣٠(الوطن اجلديد 
) ١٩٥١، ١األعمال الشرقية (، وجولد زيهر )١٩٣٨، ٢أعمال مؤمتر املستشرقني (

، )١٩٣٢تكرمي ياكوب (النصرانية واإلسالم التوبة يف : وىف الدراسات اإلسالمية
، وحفل )١٩٤٨مظاهر الشعوب (وإلدراك املظاهر الشعبية يف الشعائر اإلسالمية 

األعمال الشرقية، (، واالحتفال باملولد )١٩٤٨ذكرى جولد زيهر (التوحيد 
  .، ودراسات وافرة متنوعة عن فارس وتركيا)٥١-١٩٥٠

 Nau, P,F) ١٩٣١-١٨٦٤ (األب نو
 . أساتذة املعهد الكاثوليكي يف باريسمن
عرب النصارى يف آسيا الصغرى، وسوريا من القرن السابع إىل القرن : آثاره

الثامن، وهو يعتمد على املصادر السريانية، و يشتمل على تفاصيل وافية عن حيام 
ا سريانية ، و قد نشر نصوص)١٩٣٣باريس (رة البيزنطية االدينية وصالم باإلد

، وكان األب )١٩٠٠-١٨٩٩(ى، يف جزأين بدارتقاء الروح البن الع: رة، منهاواف
، و كتب عن تاريخ )١٨٧٢باريس (ى دمارتن قد نشر كتاب النحو البن العب

 .العلوم يف الشرق
رس أوىل ملخطوطات األب بولس ـفه: ومن دراساته يف جملة الشرق املسيحي

 ).١٩١٤(يدين  زعيم الزي، و الشيخ عد)١٥-١٣ -١٩١٢(اط ـسب
نبذتان : وله )١٧ -١٩١٥(جمموعة نصوص وثائق عن الزيدين : ومبعاونة تفنوجي

، و املكني وابن أيب الفضايل )١٩١٧(عن مليبار وثالثة تقاومي منها تقومي إسالمي 
جملة الفلسفة (وبعض املصادر العربية يف الفلسفة السكوالستيكية  )٢٨-١٩٢٧(

١٩٢٩.( w
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 ١٠٥٣ حرف امليم

، )١٨٩٩(، واإلسطرالب )١٨٩٦(بطاقات سريانية : ةوله يف الة اآلسيوي
 ، وعلم الفلك السوري)١٩١٠(، واألدب القانوين السرياين )١٩٠٥(واليعاقبة 

،ونصوص نسطورية وسحرية )١٩١١( الترمجة السريانية -وكليلة ودمنة ) ١٩١٠(
، ونصان من هرباقوس عن حممد )١٩٢٧(، وهيكل رباط مؤاب )١٩١٣(إخل 

، و فهرس املكتبة السريانية و الكلدانية يف دير جبوار البوس يف )١٩٢٧(والقرآن 
 .)١٩٣٠( ، ومنشورات سامية صدرت حديثًا)١٩٢٩(العراق 

 
 
 

 .Nutzel, H. نوتسيل، هـ
، والنقود )١٨٩١برلني (نقود األسرة الرسولية، وهي رسالته يف الدكتوراه : آثاره

 .)١٩٠٦، ٢٠جملة النميات (ني ، ونقود الفاطمي)١٨٩٨(الشرقية يف متحف برلني 
 Norberg, M) ١٨٢٦-١٧٤٨. (نوربرج، م

من أساتذة جامعة لوند، وأكثر ما عين به اآلداب السريانية والتركية، ونقل بعض 
  .التواريخ العثمانية إىل السويدية

 .Norden, F. L) ١٧٤٢ـ١٧٠٨. (ل. نوردين، ف
، )٣٨ـ١٧٣٥(حل إىل مصر ضابط من البحرية طلب االستشراق يف أملانيا، مث ر

وخطط املصورات، ورسم املصانع والعاديات وقد نشر مفكراته اليومية والصور اليت 
رحلة إىل مصر وبالد :  قطعة من النحاس، بعد وفاته بعنوان١٥٩رمسها، وفيها رسم 

  .)١٨٠٢، مث طبع طبعة أملانية وطبعتني إجنليزيتني، وطبعة فرنسية، ١٧٥٥النوبة (
 .Nodleke, Th)١٩٣٠ – ١٨٣٦ (.نولدكه، ث

 من أسرة عريقة قاتل - اليت أطلقت امسه على أحد شوارعها -ولد يف هامبورج 
وتعلم اللغات . قدماؤها الرومان، وشغل أفرادها مناصب علمية وإدارية كبرية
، ونال )١٨٥٣(السامية والفارسية والتركية والسنسكريتية على إيفالد يف جوتنجني 

ونال جائزة . واستكمل دراسته يف ليبزيج وفيينا وليدن وبرلني) ١٨٥٦(الدكتوراه 
w ١٨٥٦(جممع الكتابات واآلداب يف باريس على رسالته أصل وتركيب سور القرآن 
w
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 حرف امليم١٠٥٤ 

، وعني أستاذًا للغات السامية والتاريخ اإلسالمي يف )١٨٦٠(وزار إيطاليا ) ٦٠ -
نسكريتية مث اآلرامية يف وأستاذ التوراة واللغات السامية والس) ١٨٦١(جوتنجني 

 ١٨٧٢(وأستاذ اللغات الشرقية يف ستراسبورج . مث خلف ديلمان، )١٨٦٤(كييل 
يف جوتنجني  ، فجعلها مركز الدراسات الشرقية يف أملانيا، وعمل)١٩٢٠ -

 .وكرسلروه حيث تويف
وقد عرف عنه تضلعه .  ومن تالميذه زاخاو، وياكوب، وبروكلمان، وشواللى

اللغات السامية واإليرانية والتركية واحلبشية واآلرامية ألن أستاذ أدلرز من العربية و
خلف أوراقًا كثرية عنها عندما غادر كييل أفاد نولدكه منها إىل إتقانه اليونانية 
واألملانية والفرنسية واإلجنليزية واإلسبانية واإليطالية، كما اشتهر مبتانة اخللق وسعة 

لتزامه يف مصنفاته أسلوبا علميا حديثًا صارما ال يقبل فيه املعرفة ووضاحة التفكري وا
إال ما يقوم على املنطق طبع به الدراسات الشرقية طول السبعني السنة األخرية، 

 .)١٩٠٦جييسن (بعنوان الدراسات الشرقية لنولدكه  وأهدي له كتاب
 .]١٩٣٢ترمجته، بقلم بيكر، يف اإلسالم، [

أصل وتركيب سور القرآن، وهو رسالته : ورج وأشهرهاما تزال يف ستراسب: آثاره
، وملا منى إليه أن جممع الكتابات واآلداب يف باريس قد وضع )١٨٥٦جوتنجني (

جائزة للتصنيف يف موضوع، قصد جوتنجني وبرلني وغريمها يف طلب املزيد من 
لنظر فيها، مث أعاد ا). ١٨٥٨(املصادر لرسالته، وتوسع فيها ونال جائزة امع عليها 

تاريخ النص القرآين، وقد عاجل فيه بأسلوب : وترمجها إىل األملانية ونشرها بعنوان
، وقد جدده شواللي ١٨٦٠جوتنجني (علمي دقيق موضوع تاريخ السور واآليات 

، ونشر برجشتراسر، ١٩ - ١٩٠٩ليبيزج (بعد حتقيقه والتعليق عليه يف جملدين 
 .)١٩٣٨( وأعاد طبعه منقحا ٣٥ - ١٩٢٦ج وبريتسل اجلزء الثالث منه، ليبزي

: وله، )٦٩ – ١٨٦١برلني . الطبعة الثانية(سرية حممد : وعاون شربجنر يف كتابه
، وفكرة عامة )١٨٦٣جوتنجني (ديوان عروة بن الورد متنًا وترمجة أملانية بشروح 

د ، وقواع)١٨٦٤(، ويف سبيل فهم الشعر اجلاهلي )١٨٦٣هانوفر (عن حياة حممد 
، وأسهم يف نشر تاريخ البلدان للطربي )١٨٧٥هاله (إحدى اللهجات اآلرامية 

w، مث تناول اجلزء اخلاص بالساسانيني منه وترمجه إىل األملانية )١٩٠١ - ١٨٨٦ليدن (
w
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 ١٠٥٥ حرف امليم

ليدن (تاريخ الفرس والعرب يف عهد الساسانيني : ترمجة منوذجية ونشره بعنوان
 - ١٨٨٠ليبزيج (السريانية ومازالت مرجعا ، والطبعة الثانية لقواعد اللغة )١٨٧٩
، واللغات )١٩٠٣ترمجه إىل الروسية كرميسكي، (، وتاريخ الشعوب السامية )٩٨

 - ١٨٨٧دائرة املعارف الربيطانية الطبعة التاسعة، مث ترمجها إىل األملانية (السامية 
الد ترمجة أوسف(، ودراسات تارخيية عن فارس )١٨٩٢برلني (، ونبذ شرقية )٩٩

 .)١٨٩٦فريت، باريس 
مع شرح مفرداا ) العصر األموي(منتخبات من األغاىن العربية القدمية : وبالعربية
، وعهد )١٨٩٠برلني ( وقد وضع هلا أوجيست موللر معجما أجبديا -بالالتينية 
فيينا (، وقواعد اللغة العربية الفصحى )١٨٩٢اموعة الشرقية، برلني (املنصور 
 - ١٨٩٦مذكرات جممع برلني (راسات يف قواعد اللغة الفصحى ، ود)١٨٩٦
 - ١٨٩٩فيينا (، واملعلقات اخلمس ترمجة وشرحا، مع موجز لتاريخ اجلاهلية )٩٧

، ومسامهات لفهم فقه اللغات السامية، وفيه لغتا الشعر والكتابة عند قدماء )١٩٠٠
، )١٩١٠(سامية ، ومسامهات جديدة لفهم اللغات ال)١٩٠٦ستراسبورج (العرب 

، ومعجم اللسان العريب )١٩١٢ستراسبورج (وترمجة كليلة ودمنة مع مقدمة برزوية 
وقد اختري من ). ٥٤ - ١٩٥٢برلني (ه وبوبه ونشره كراميري يف جزأين برت: الفصيح

تناول فيها ) ١٩٠٦جييسن ( مقالة، يف جملدين ٥٠٠ حبثًا، ٦٣٠مباحثه البالغة 
ية واآلشورية واملصرية، وتاريخ اآلداب املقارنة والعربية، الدراسات السامية والبابل

والتوراة، وفلسطني، ومؤاب وفينيقيا، واليهودية املستحدثة، واآلرامية، والسريانية، 
 .واحلبشية، واإليرانية، والتركية، والعربية

جممع ( أليب نصر حممد بن عبد اجلبار املقتيب ميينكتاب : ومن دراساته العربية
جملة علم النفس، (والثعبان يف التفكري الشعيب عند العرب ) ١٨٥٧ بفيينا العلوم

، ودراسة )١٨٦٢شرق وغرب (، وديوان لقيطة بن يعمر )١٨٦٠والشعوب واللغة 
جملة (، والتخيالت العربية املتعلقة بالقدر )٣٦٧، ١املصدر السابق (عن أيب نواس 

 لبلدان أوربا الشمالية ، ووصف اإلدريسي)١٨٦٥علم النفس، الشعوب واللغة 
مذكرات (، واألمراء الغساسنة من بطن جفنة )١٨٧٣جملة مجعية العلماء باستونيا (

w، وقد نقلها إىل العربية األستاذ بنديل جوزي، والدكتور ١٨٨٨جممع برلني 
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 حرف امليم١٠٥٦ 

، وكتابات من اجلزيرة العربية )١٩٣١قسطنطني زريق، املطبعة الكاثوليكية، بريوت 
، واللغات السامية )١٩٠٩(الكعبة : ، ويف الة اآلشورية)١٩٠٩دي فوجيه (
، )١٩١٢(ل أ، والسمو)١٩١٢(وأمية بن أيب الصلت ) ١٦ - ١٩١٥ و ١٩٠٩(

 .)، مث تكرمي براون١٩٢١(، والشعر اجلاهلي )١٩١٤( بابا يوعل
 - ٢٩ (خلطيم، وديوان قيس بن ا)٢٧٤ - ١٧(وديوان معن بن أوس املزين 

، وديوان )٤، ٣٣(، وديوان عمر بن قميئة )٢١، ٣١(اري ، وديوان األنص)٢٠٥
، وابن )١٩٠٦(كليلة ودمنة : ويف الصحيفة الشرقية لفيينا). ١٩٢١، ٣٣(ذي الرمة 

 للشنفرىالمية العرب : ويف الة الشرقية األملانية). ٧٩، ١٧(قيس الرقيات 
د معلمون ، وهل كان حملم)، مث ترمجها إىل اإلجنليزية عن نص دي ساسي١٨٥٣(

، وكتاب اإلفصاح يف شرح األبيات املشكلة إلمام بن أسد )١٨٥٨(نصارى؟ 
، وعلم األنساب )١٨٦٤(، وديوان أيب طالب وأيب األسود الدؤيل )١٨٦٢(الكاتب 

، )١٨٨٦(، واإلمامة والسياسة املنسوب إىل ابن قتيبة )١٨٦٩(يف جزيرة العرب 
، وديوان )٢٩٠، ٤٩(لعرب ، ومجهرة أشعار ا)١٨٨٩(وابن هارون الرشيد 

القرآن الرمسي يف : ويف اإلسالم). ١٦٠، ٥٦(، وديوان طرفة )٥٢٣، ٥٠(الصحاح 
 ، وتراجم املسلمني)١٩١٣(، وترمجة جوليوس أوتنج )٢، ٢٠(قراءة أهل مصر 

 .)١٩٢٣(والشيعة ) ١٩١٤(
 Nwya,P.P) ١٩٢٣املولود عام (األب نويا 

وعني أستاذ يف ) ١٩٤٨(ضم إىل الرهبانية ولد يف املوصل من أعمال العراق، وان
  C.N.R.S .أحباث املركز الوطين للبحث العلمي

هسبرييس (شذرات غري منشورة يف مراسالت ابن العريف وابن براجان : آثاره
، وابن )١٩٥٧، ٢٢األندلس (وندي وجان دي الكروا اوابن عباد الر) ١٩٥٦، ٤٨

، والطبعة الثانية ١٩٥٨، ٧٠احث مب(رسائل التوجيه الروحي : وندياعباد الر
وصويف واعظ ) ١٩٧٤، ٩ -مضافًا إليها سبع رسائل، مباحث، السلسلة احلديثة أ 

والتفسري الصويف املنسوب ) ١٩٦٢، ١٧مباحث (وندي ايف قريته فاس، ابن عباد الر
) ١٩٦٧، ٤٣منوعات جامعة القديس يوسف ( الطبعة النقدية ،إىل جعفر صديق

) ١٩٦٨( مبقدمة وتعليق -منشورة أليب احلسن النوري ونصوص صوفية غري  w
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 ١٠٥٧ حرف امليم

، ٤٩مباحث (وتفسري القرآن واللغة الصوفية ) ١٩٧٢(واحلالج وكتاب الطواسني 
وحكم ابن ) ١٩٧١، ٣٨أعمال وأيام (واإلسالم جتاه أزمة اللغة احلديثة ) ١٩٧٠

قواعد و) ١٩٧١، ٢ -مباحث السلسلة احلديثة أ (عطا هللا ومولد أخوية الساديليه 
) ١٩٧١، ١١بروكسل، مراسالت الشرق، (الصوفية يف القرن الرابع اهلجري 

وثالثة مصنفات غري منشورة، للصوفيني املسلمني، صديق البلخي، وابن عطا، 
والسنجاري شاعر صويف علوي ) ١٩٧٣، ٧٠مباحث السلسلة احلديثة أ (والنيفاري 

 .)١٩٧٤، ٤٠الدراسات اإلسالمية (
 
 
 

 .Nyberg, H.s) ١٨٨٩املولود عام  (.س. نيربج، هـ
، مث أستاذًا للغات )١٩١٩(خترج يف جامعة أوبساله، ومسي أستاذًا للعربية فيها 

وانتخب عضوا يف امع السويدي، ويف غريه من اامع  ،)١٩٣١(السامية 
  .)١٩٥٤ستوكهلم ا(العلمية، وصنفت منوعات بامسه لتكرميه 

، وإنشاء )١٩٠٩أكر شخاين بأملانيا (خالويه نشر كتاب الشجر البن : آثاره
الدوائر وعقلة املستوفز والتدابري اإلهلية يف إصالح اململكة اإلنسانية البن عريب مبقدمة 

، واالنتصار والرد على ابن الراوندي امللحد أليب احلسن املعتزيل )١٩١٩ليدن (أملانية 
نشر، وطبع يف دار الكتب جلنة التأليف والترمجة وال(مع مقدمة وحتقيق وتعليق 

، يف جملدين ي، ورسالة الفرق بني الفرق للخياط، وأدب البهلو)١٩٢٥املصرية 
، وديانات )١٩٣١( الفرس ى، ومسائل يف علم الفلك والتنجيم لد)٣١-١٩٢٨(

، )١٩٢٣العامل الشرقي (فلسفة اإلسالم : ، ومن دراساته)١٩٢٧ (إيراناي 
الة (، وعلم املخلوقات واملانوية )١٩٢٩قية اآلداب الشر(واإلسالم واملانوية 
، )١٩٣٧العامل الشرقي (، ونطق العربية مبصر )١٩٣١ و١٩٢٩اآلسيوية الفرنسية 

دراسات تشودي (، والعربية واللغات السامية )١٩٣٩تكرمي نيلسن (وابن الكلىب 
عمر بن ، و)١٠٣الة الشرقية األملانية عدد (والدراسات الشرقية يف أوربا  )١٩٥٤

، واملانوية )١٩٥٧أوج الثقافة واحنطاطها يف تاريخ اإلسالم (عبيد والزوندري  w
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 حرف امليم١٠٥٨ 

  .)١٩٥٨، ٣٩(الساسانية واملنابع اإلسالمية 
 .Niebuhr, G) ١٨١٥ -١٧٣٣. (نيبهر، ج
 وأراد أن حيترف مهنة مساح ، ولد يف هولشتاين، وتعلم يف أملانيادامناركي

 مستقبله، إذ طلب منه العالمة ميخائيليس أن لألراضي فقصد جوتنجني وفيها تقرر
ركية إىل جنوب بالد العرب، فذهب إىل كوبنهاجن ملواصلة ايلتحق بالبعثة الدامن

، فمرت )١٧٦١(وأحبرت البعثة . الدراسة تأهبا للسفر، ومما درسه فيها علم الفلك
 بعض يف طريقها حبرا بالبوسفور واألستانة إىل مدينة اإلسكندرية حيث أقامت

 هالوقت، وقامت بأحباث أثرية وجغرافية وطبيعية ونباتية يف الوجه البحري، وشب
على جدة ومنها إىل حليا وخما، وقد   عرجت١٧٦٢جزيرة سيناء ويف أواخر سنة 

ذاقت األمرين لشدة احلر، فمات أعضاؤها واحدا بعد اآلخر مما زاد يف صعوبة إجناز 
) ١٧٦٢(ن هافني ودفن يف املقابر األملانية اليت ا مهمتها، وملا تويف رئيس البعثة فو

وعندما أخذ عدد أعضاء البعثة . خلفه نيبهر فطاف باليمن مثانية أشهر وقابل إمامها
بارح خما ) ١٧٦٣(يقل بسبب رياح العشر، ومات فورسكول ودفن يف مدينة برمي 

دمة ويف جزيرة سومطرة شيعت البعثة بورنفيند، وخا) ١٧٦٣(إىل بومباي 
أما نيرب فواصل ) ١٧٦٤(مباي قضى الطبيب حنبه وويف ب) ١٧٦٣(ركي االدامن

اكتشافاته بنفسه، فقام من مسقط بعمان إىل العراق حيث زار عدة أطالل ملدن 
 .آشور وفارس اليت كانت مدفونة يف الرمل

 ويف عودته ذهب إىل البصرة ،ومن األماكن األخرى اليت زارها مدينة برسوبوليس
: د واملوصل فحلب، وبعد أن عرج على قربص جعل طريق عودته إىل وطنهوبغدا

وبلغ أوربا عن طريق األستانة، وعاد ) بر األناضول(فلسطني وسوريا وآسيا الصغرى 
وعني مهندسا يف هيئة أركان احلرب، مث . ١٧٦٧إىل الدامنرك يف أواخر سنة 

ا يف ملدوف مستشارحيث تويف) ١٨٠٨(ا قانوني. 
ذه الرحلة تاقت أنفس العلماء يف العامل إىل الوقوف على نتائجها، فسرعان وبعد ه

 الشهرية عن االكتشافات اليت قامت ا البعثة منها هصدر نيبهر سلسلة من كتبأما 
وأخبار السفر يف بالد ) ١٧٧٢كوبنهاجن (وصف بالد العرب، باألملانية والفرنسية 

w، وجملد ثالث نشره بعد )٧٨-١٧٧٤ن كوبنهاج(العرب، وما جاورها، يف جملدين 
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 ١٠٥٩ حرف امليم

، وفضلًا عن نتائج أعماله فقد نشر )١٨٣٧هامبورج (موت جلوير، والسهوسن 
 -١٧٧٤(كتاب فورسكول يف وصف حيوانات ونباتات وأزهار مصر وبالد العرب 

 وكانت ،ويف كل مؤلفاته أظهر قوة مالحظة نادرة املثال) ٧٦-٧٥ جملوا بالصور،
الشرقية األوىل من نوعها، فنماذج اخلط املسند أحضر بعضها معه  يف املسائل هأحباث

 وصفًا علميا أثار اهتماما أدى إىل جالء ا ووصفهاوكان أول من كشف عنه
وبعد ذلك أعد نيبهر سفرا جديدا للبحث والكشف إال أن زواجه حال ، غوامضها

. ادئة سنوات كثريةدون إمتامه، فاعتزل العمل وقصد مكانا ريفيا حيث عاش عيشة ه
  .وقد نشرت عدة مقاالت عن اكتشافاته

 .Nesselman, G.H.F )١٨٨١ – ١٨١١. (ف. هـ. نيسلمان، ج
 .)١٨٤٣برلني ( متنًا وترمجة أملانية يننشر خالصة احلساب للعامري اليم: آثاره

 Neville, Barber - نيفل، باربر
را كبريا من عمره يف مصر وقضى شط. تعلم اللغات السامية وال سيما العربية

مث أشرف على منطقة الشرق األوسط يف اإلذاعة ، والعراق وفلسطني واملغرب
 .وانصرف بعد ذلك إىل دراساته يف األدب والتاريخ) ٥٥ - ١٩٣٩(الربيطانيـة 

وسفارة جون ) ١٩٥٠(واملغرب العريب ) ١٩٤٦لندن (القضية الفلسطينية : آثاره
إىل أمري املؤمنني ملك املغرب وأفريقيا وإسبانيا ) ١٢١٦ -١١٩٩(ملك إجنلترا 

ومن الدبلوماسية ) ١٩٦١، ومؤمتر قرطبة ١٩٦٠مؤمتر املستشرقني، موسكو، (
 .)١٩٦٣مارس / املغرب، آذار (اإلجنليزية املغربية 

 .Nix, L) ١٩٠٤ – ١٨٦٦(نيكس، لودريج 
، )١٨٨٩ليبزيج (ية نشر املقالة اخلامسة لثابت بن قرة مع مقدمة باألملان: آثاره

 .)١٩٠٠ليبزيج (وترجم إىل األملانية كتاب احليل هلريون من ترمجة قسطا بن لوقا 
 .Nyki, A.R - ر. نيكل، ا
، وترجم إىل اإلجنليزية طوق )أعيد طبعه(صنف كتابا يف األدب األندلسي : آثاره

نة ، ومبعاو)١٩١٤(احلمامة البن حزم من املخطوط الوحيد الذي نشرة بتروف 
، ونشر أزجال ابن قزمان، حبروف )١٩٣١(إبراهيم طوقان كتاب الزهرة لألصفهاين 

ابن حزم : ، ومن مباحثه)١٩٣٦األندلس (، وكتاب الزهرة )١٩٣٣مدريد (التينية  w
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 حرف امليم١٠٦٠ 

: ، ومبعاونة سربجنلنج)٢٤ -١٩٢٣الصحيفة األمريكية للغات واآلداب االمسية (
الشعر العريب يف : ، وله)٣٠، ١٩٣٩املصدر السابق، (الشعر الصويف العربي 

، )١٩٣٤األندلس (، وأغنية شعبية مغربية )١٩٣٣األندلس  (١١٠٠األندلس عام 
، وأثر العربية )١٩٢٦صحيفة اجلمعية األمريكية الشرقية (ودراسة عن القرآن، لباملر 

اإلسالم (، وسرية ابن قزمان )١٩٣٩النشرة اإلسبانية (األندلسية يف الشعراء اجلوالني 
، ومدح بلنسية بالعربية )١٩٤٠األندلس (، وكتابات عربية يف الربتغال )١٩٣٩

، وبنو األفطس )١٩٤٠الة اإلسبانية (، ومفردات عربية )١٩٤٠الة اإلسبانية (
، وكتابات عربية )١٩٤٣الفن اإلسالمي (، وعلي بن أيب طالب )١٩٤٣اإلسالم (

وابن قزمان  )١٩٤٧األندلس (قزمان ، وابن )١٩٤٦الفن اإلسالمي (يف الربتغال 
وابن أيب  )١٩٤٩صحيفة اجلمعية األمريكية الشرقية (، واحلجاب )١٩٤٧ ةاملرآ(

، )١٩٥٧، ٢الفنون الشرقية (وكتابة عربية مزخرفة ) ١٩٥٥األندلس (الرجال 
 ).١٩٥٧، ٢٥الة اإلسبانية (وتعبريات سورية يف لغة الباسك 

 Nekora,L.S - .س. نيكورا، ل
، )١٩٢٥الشرق اجلديد  (١٩١٥ - ١٩٠٨املنظمات العربية السياسية من : آثاره

، )١٩٢٨الشرق اجلديد (والعداوة بني احلضارة والبداوة يف شعر فجر اإلسالم 
األدب (، وقصة جديدة جلورج حنا )١٩٣٣العامل اجلديد (واألدب يف مصر احلديثة 

، وكتب )١٩٥٧ (، ولكتاب مصريني)١٩٥٧(، وللخميسي )١٩٥٧األجنيب 
 .)١٩٥٨(جديدة لكتاب العراق ولبنان 

 Nicoll, Alexander)١٨٢٧ - ١٧٩٣(نيكول، ألكسندر 
وعني أستاذًا للعربية، ) ١٨١٤(حصل على املاجستري يف اآلداب من أكسفورد 

 .وصادق باملر وراسله) ٢٨ - ١٨٢٢(وراعيا لكنيسة املسيح يف أكسفورد 
 اجلزء -رقية يف املكتبة البودلية، ليانوش أوري أمت فهرس املخطوطات الش: آثاره

 .)١٨٢١أكسفورد (الثاين من الد األول 
 .Nicholson, R.A)١٩٤٥ – ١٨٦٨(نيكولسن، رينولد ألني 
 وكان التصال ، كمربيدج حيث برز يف األدب القدمي-خترج يف كلية ترينييت 

w ميله إىل الدراسات  أثر يف- الذي كان من كبار علماء العربية -رينولد جبده 
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 ١٠٦١ حرف امليم

وأخذ العربية على ) ١٨٩٢(الشرقية، فتعلم لغات اهلند وأحرز فيها املرتبة األوىل 
 .روبرتسون مسيث، والفارسية عن إدوارد براون

وزار دي خويه يف ليدن، ونولدكه يف ستراسبورج، مث رجع إىل كمربيدج حيث 
 أستاذًا ي مس١٩٠١وىف سنة ) ١٨٩٨(نشر منتخبات شعرية من ديوان مشس تربيز 

وخلف براون كمحاضر للفارسية يف كمربيدج . للفارسية يف الكلية اجلامعية بلندن
 - ١٩٢٦(وعند وفاة براون خلفه يف كرسي السري توماس أدامز للعربية ) ١٩٠٢(

 .وقد كوفئ على عمله ونشاطه باأللقاب واألومسة وعضوية جمامع كثرية) ٣٣
يز جلالل الدين رومي، نظمها شعرا إجنليزيا منتجات من ديوان مشس ترب: آثاره

واشترك يف نشر . ودراسة عن رسالة الغفران أليب العالء املعري) ١٨٩٨كمربيدج (
وصنف األدب العريب يف ضوء ) ٧ - ١٩٠٥لندن، ليدن (تذكرة األولياء للعطار 

ألدب  صفحة، تشبها بتاريخ ا٥٠٠التاريخ السياسي والعمراين للعرب واإلسالم، يف 
والتوسع يف ) ١٩٣٠، والطبعة الثانية كمربيدج ١٩٠٧لندن (الفارسي لرباون 

والتصرف ) ١١ - ١٩٠٧(وكتاب القراءة العربية ) ١٩٠٨(الفلسفة الفارسيـة 
اإلسالمي، وهو كتاب نفيس يف نقد الصوفية، مع ترمجة ألصحاا وحتليل ملذاهبها 

 ١٩١٤(ا حجة يف التصوف اإلسالمي وتتبع لتطورها، وقع يف مثانية جملدات، عد 
) ، وقد نقله إىل اإليطالية فتساين، وإىل العربية الدكتور أبو العال عفيفي٤٣ - ٢٥ -

وفكرة الشخصية يف الصوفية ) ١٩٢١كمربيدج (ودراسات يف التصوف اإلسالمي 
وكشف مبعاونة األب آسني باالثيوس عن الناحية املظلمة يف صوفية ابن ) ١٩٢٣(

وضع فهرس املخطوطات الشرقية يف مكتبة إدوارد براون اليت وقفها على  و،عريب
ونشر ). ١٩٣٦كمربيدج  (١٩٢٦جامعة كمربيدج، مع ترمجة له حىت وفاته عام 

ترمجان األشواق البن عريب، وقد استخلصه من ثالثة خمطوطات قدمية يف التصوف 
وأسهم يف ) ١٩١١ندن منشورات اجلمعية امللكية اآلسيوية، ل(وخلصه باإلجنليزية 

) ١٩١١، لندن ١٧جلنة جيب التذكارية، ج (ترمجة كشف احملجوب للهجويري 
واللمع يف التصوف للطوسي، بشروح إجنليزية وفهرس عريب ) ١٩١١(والدراويش 

) ١٩٢٠لندن (وأسرار خودي حملمد إقبال ) ١٩١٤جلنة جيب التذكارية، ليدن (
wوفارسنامه البن البلخي ) ١٩٢١يدج كمرب (يولباب األلباب واللزوميات للمعر
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 حرف امليم١٠٦٢ 

وترمجات من الشعر والنثر الشرقيني، وقد دل به على ) ١٩٢١(مبعاونة يل سترانج 
ومثنوي ومعنوي جلالل الدين رومي ) ١٩٢٢(سالمة الترمجة من شعر إىل شعر 

وجالل الدين ) ١٩٢١لندن (وقصص صويف ) ٤٠ - ١٩٢٤ كمربيدج -ليدن (
ومن مباحثه يف جملة اجلمعية امللكية ). ١٩٥٠لندن (رومي، خمتارات وترمجة 

سؤال تارخيي عن تطور التصوف مع قائمة مبصطلحات الصويف : اآلسيوية
وعمر ) ١٩٠٦(ودعاء ملعروف الكرخي ) ١٩٠٦(والتصوف، مرتبة ترتيبا تارخييا 

ومالحظة ) ١٩٠٦(بن الفارض وحمىي الدين بن عريب، خمتارات من شذرات الذهب 
) ١٩٠٨(وترمجة ابن الفارض ملؤرخه عبد احلاوي ) ١٩٠٧( اخلرقة على نسب

) ١٩١٨(وابن الفارض ) ١٩١٥(وشعر املتنيب ) ١٩١٢(وخمطوطات لكتاب اللمع 
سرية غري :  غريهايفو) ١٩٤٣مباي و ب-جملة اجلمعية اآلسيوية (ودانيت وفارس 

 لنولدكه، الدراسات الشرقية(معروفة للنيب حممد، بعنوان كتاب من حرب ظفار 
والفلسفة يف الدين ) ١٩١٢الدراسات اآلشورية (وإبراهيم بن أدهم ) ١٩٠٦

جملة التاريخ اهلندي، (وشعراء من العصر العباسي ) ١٩١٥موزيون، (اإلسالمي 
واألدب الشعيب ) ١٩٢٦إسالميكا، (ونص قدمي عن املعراج للبسطامي ) ١٩٢٤

 .)١٩٣٩التقاليد الشعبية، (العريب والفارسي 
 Nikitine, B) ١٩٦٠ – ١٨٨٥(كيتني، ب ني

، ودفاع كردي )١٩٢٢، ٥جملة العامل اإلسالمي (اإلقليم الفارسي يف طلخ : آثاره
، واألدب اإلسالمي يف )٣٢ - ١٩٣١، ٨احلولية االستشراقية (عن أهل السنة 

، ٦٣اجلغرافيا (، ونظام الطرق يف كردستان )١٩٣٤، ٨جملة الدراسات (روسيا 
، )١٩٣٥، ٩جملة الدراسات اإلسالمية ( النقد واملصارف يف روسيا ونظام) ١٩٣٥

 معهد تحوليا(ث يودبلوماسي تركي يف روسيا على عهد اإلمرباطورة إليزاب
 .)١٩٤٠، ١الدراسات الشرقية يف نابويل 

 .Nielsen, D)١٩٤٩ – ١٨٧٤. (نيلسن، د
يرة العربية ومشايل اجلز) ١٩٠٨، ١١اآلداب الشرقية (اللغة العربية : آثاره

، واجلزيرة العربية الوسطى، اجلزء األول )١٩١٧(الدراسات االستشراقية هلوميل (
wيشتمل على معلومات وافرة وسجل آلثار اليمن يف أوائل القرن العاشر، مما أشار إليه 
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 ١٠٦٣ حرف امليم

، وقد نشر اجلزء الثامن األب أنستاس ١٩٢٧كوبنهاجن (اهلمذاين يف كتاب اإلكليل 
 .)١٩٣١الكرملي، بغداد 

 Nieuwenhuijze, Van C.A.O.-نيووهناوزه، وان
خترج يف جامعة ليدن يف القانون واالقتصاد والدراسات الشرقية وحصل على 

، وعمل يف قسم الشئون )١٩٤٥ (ةالدكتوراه برسالة عن التصوف اإلسالمي يف جاو
 - مكتب نائب الرئيس فيما بعد -اإلسالمية مبكتب احلاكم العام يف جاكرتا 

ندونيسيا، وعند عودته إىل نيدرالند أصبح رئيس القسم العريب أف يف أرجاء وطو
 .)١٩٥١(يئة اإلذاعة لنيدرالند عرب البحار 

 وهو مبثابة - بدأ معهد الدراسات االجتماعية العليا يف الهاي ١٩٥٢ويف سنة 
يته،  متابعة تطور الدراسات، فالتحق به منذ بدا-اللسان الناطق يف جامعات نيدالند 

، ورئيسا له )٦٧ - ١٩٦٠(، ومديرا ألحباثه )١٩٥٤(وأصبح أستاذًا لعلم االجتماع 
 أكثر ما عىن بتطور علم االجتماع وال سيما يف الشرق ين، وع)٧٥ - ١٩٧٣(

األوسط، وبالنيابة عن معهد الدراسات االجتماعية أسس جملس حبوث العلوم 
عمل فيه أمينا عاما، مث مديرا ألحباثه، ، و)١٩٦٠(االجتماعية ملنطقة البحر املتوسط 

 .وتواىل تردده على منطقة البحر املتوسط والشرق األوسط، وشبه القارة اهلندية
، ويف املدينة )١٩٦٩ -٦٢ -١٩٦١(وقد قام بالتدريس يف جامعة كاليفورنيا 

 أونتاريو -، ويف جامعة جويف )٦٦-١٩٦٥( كلية بروكلني -اجلامعية بنيويورك 
، كما ألقى احملاضرات يف جامعات أخرى بالواليات املتحدة )١٩٧٢ - ١٩٧٠(

 .األمريكية، وكندا، واهلند، والباكستان، وإيران، واألردن، ومصر
، )١٩٤٥ليدن (الصوفية اإلسالمية يف جاوة، وهي رسالة يف الدكتوراه : آثاره

 دار اإلسالم يف ، وحركة)١٩٤٨جملة اهلند اهلولندية (ونور الدين الرنريي والوجودية 
، وحوض البحر األبيض املتوسط )١٩٥٠شئون احمليط اهلادي (غريب جاوة 

حلقت علم االجتماع اإلسالمي، بروكسل (، والوحي يف اإلسالم )١٩٦١(
) ١٩٦٥ليدن (، واتمع يف الشرق األوسط )١٩٦٣(، والدراسات الثقافية )١٩٦٢

 التحدي ملن؟ -والتطور  ،)١٩٦٩(ومراجع خاصة عن اتمع يف الشرق األوسط 
، وجملد )١٩٧١ليدن، (، وعلم االجتماع للشرق األوسط )١٩٦٩هاجو ( w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 حرف امليم١٠٦٤ 

العامة واإلشراف : للدراسات اخلاصة بالتطابق االجتماعي يف الشرق األوسط عنوانه
 النظرية االجتماعية وخاصة التغري -، وحول اخلربة يف التدريس )١٩٧٧ليدن (

 علم االجتماع الثقافة، األجناس - االجتماع املقارن  والتطورات وعلم-االجتماعي 
 علم اجتماع الشرق األوسط وال سيما خطط التطور -والعالقات العرفية 

 .االجتماعي، وقدرة التطور للقطاع العام يف الشرق األوسط
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 حرف النون١٠٤٢ 

  .Napoli, P.G )١٩٣٨املولود عام (األب نابويل 
. صقلي خترج يف معهد القدس، وختصص بالفلسفة، ودرس فيه العلوم اإلسالمية

حبث : ق الكندي، وله يف الكتاب السنوياسحإفلسفة يعقوب بن  حبث يف: آثاره
  .)١٩٧٣(عن مرمي يف القرآن 

 .Nutting, A) ١٩١٥املولود عام (ناتنج، أنطوىن 
وزير انشق على إيدن العتدائه على مصر، وعمل مستشارا للهيئة اليت أنتجت فيلم 

 .لورانس، وقد طوف يف الشرق األوسط مرارا
) ١٩٥٨ترمجة مصلحة االستعالمات (إىل أين يتجه الشرق األوسط : آثاره

 .)١٩٦٤أمريكا وبريطانيا (وتاريخ العرب من قبل النيب حىت اليوم 
 .Navrotzki, M.T )١٨٧١ – ١٨٢٣(. ت. تسكي منافرو

 ، ويف جامعة بطرسربج )١٨٤٧(ودرس فيها ) ١٨٤٦(خترج يف جامعة قازان 
 .)١٨٦١(حيث نظم كليتها الشرقية، مث خلف الشيخ الطنطاوي ) ١٨٥٥(

 طريقة دي ساسي، فعد مرجعا على صفحة ٥٠٠قواعد العربية، يف : آثاره
 .)١٨٦٧(للطالب 

 .Navile, Ed) ١٩٢٦-١٨٤٤(ر نافيل، إدوا
من األعالم يف اآلثار املصرية قام حبفائر كثرية يف شرقي الدلتا ويف منطقة الفيوم 
والسيما يف الدير البحري، وهو الذي عثر على بقرة حاتور اليت يف املتحف املصري 

  .بالقاهرة
 .Nauta, A.H - .-ه.ناوتا، أ

 .أستاذ مساعد للتركية يف جامعة ليدن
، وعدة مقاالت عنها يف مجعية آسيا )١٩٧٠(قواعد اللغة التركية باهلولندية : هآثار

 ).١٩٧٢، ١٦(الوسطى 
 .Najjar, Fauzi. M )١٩٢٠املولود عام (فوزى مترى  ،جنار

 وخترج يف اجلامعة األمريكية يف بريوت ١٩٢٠ولد يف بشمزين الكورة بلبنان عام 
). ١٩٥٤(سياسية من جامعة شيكاغو وحصل على الدكتوراه يف العلوم ال) ١٩٤٨(

wويف جامعة شيكاغو ) ١٩٥٥ - ١٩٥٤(وعني مدرسا يف اجلامعة األمريكية ببريوت 
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 ١٠٤٣ حرف النون

ن جوأستاذًا يف التاريخ والعلوم االجتماعية يف جامعة والية ميش) ١٩٥٦ - ١٩٥٥(
 .)١٩٥٦منذ (يف الواليات املتحدة 

أبريل / ة، نوتردام، نيسان مجلة السياس(اإلسالم والدميقراطية احلديثة : آثاره
أبريل / جملة العامل اإلسالمي، هارتفورد، نيسان (والعلم املدين عند الفارايب ) ١٩٥٨
) ١٩٦٠س يجملة الدراسات اإلسالمية، بار(وفلسفة الفارايب املدنية والشيعة ) ١٩٥٨

) ١٩٦٢ جملة منرب العامل احلر، واشنطن(أين كان اخلطأ ؟ : واجلمهورية العربية املتحدة
) ١٩٦٣املكتبة الفلسفية، نيويورك (ونبذ يف املوسوعة املختصرة للعلوم السياسية 

جملة التاريخ املعاصر، لندن، (واإلسالم واالشتراكية يف اجلمهورية العربية املتحدة 
والدولة ) ١٩٧٤واشنطن (ونبذ يف املوسوعة املختصرة للشرق األوسط ) ١٩٦٨

جملة السياسة، (ة املتحدة يف فترة التحول االشتراكي واجلامعة يف اجلمهورية العربي
جملة الفصول اإلسالمية، (والفلسفة املدنية يف اإلسالم ) ١٩٧٦يناير  / ٢نوتردام، ك 
جملة (والدميقراطية يف الفلسفة املدنية اإلسالمية ) ١٩٧٨ديسمرب / ١لندن، ك 

ة يف السياسة دراس: والدولة اإلسالمية) ١٩٧٩الدراسات اإلسالمية، باريس 
وله أكثر من ثالثني مراجعة يف االت ) ١٩٦٧املطبعة املونوغرافية، (التقليدية 
 .العلمية

) ١٩٦٤املطبعة الكاثوليكية، بريوت (السياسة املدنية للفارايب : ومن حتقيقاته
وكتاب اجلمع بني ) ١٩٧١املطبعة الكاثوليكية، بريوت (وفصول منتزعة للفارايب 

 .)جاهز للطبع(هلي وأرسطاطاليس للفارايب  أفالطون اإلرأيي احلكيمني
السياسة املدنية للفارايب وفصل يف العلم املدين وعلم : ومن ترمجاته إىل اإلجنليزية

جمموعة الفلسفة املدنية يف (الفقه وعلم الكالم يف كتاب إحصاء العلوم للفارايب 
 .حلكيمني للفارايبوكتاب اجلمع بني رأيي ا) ١٩٦٣العصر الوسيط، ماكميالن 
 Nagib A. Yeraidi -جنيب أو ملحم جريدي

، وحصل على الليسانس يف ٩/٢/١٩١٤ولد يف قرية من قضاء عالية بتاريخ 
معادلة لشهادته احلاصل عليه من جامعة القديس ( من جامعة غرناطة ٢٢/٨/١٩٧٢

 من جامعة ٨/٤/١٩٧٦، مث حصل على الدكتوراه يف )١٩٣٤يوسف يف بريوت 
وعني . شعراء املهجر إيليا أبو ماضي شاعر عريب كبري من: طة برسالة عنوااغرنا w
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 حرف النون١٠٤٤ 

أستاذًا للغة العربية وآداا يف مركز الدراسات املغربية بتطوان، ويعمل اآلن أستاذًا 
 - قسم اللغات الشرقية -بكلية الفلسفة واآلداب يف جامعة كومبلوتنس مبدريد 

وهو رئيس حترير صحيفة . ل املدرسني يف إسيفاسوأستاذًا للغة العربية مبركز تأهي
 .األخبار اليومية يف تطوان

، ودي مولينا )١٩٤٧تطوان ( أمري األدب اإلسباين -سرفانتس : آثاره
تطوان (، وخمتارات شعرية إسبانية )١٩٥٠تطوان ( دراسات -والكوميديا اإلسبانية 

تطوان ( رابطة املصاحل  ترمجة عربية بعنوان-، والدنيا مصاحل ليينابنيت )١٩٥٢
 -اليونسكو ببريوت (، وترجم إىل العربية اجلزء الثاين من دون كيشوت )١٩٥١
، )١٩٤٥تطوان (، ومذكرات من لبنان )١٩٤٩تطوان، (، ومن ابن بطوطة )١٩٤٨

وواحة وهو ديوان شعري باللغتني العربية واإلسبانية نظمه باالشتراك مع بنثنىت ريثيو 
، )١٩٧٢مدريد ( جمموعة شعرية باللغة اإلسبانية ،آفاق أخرى: ، وله)١٩٥٠تطوان (

أمس بتطوان، واملعرفة بتطوان، واألديب ببريوت، : ومن دراساته يف االت
الثاربو دي توريس ترمجة حرة إىل العربية، : ولديه حتت الطبع. والكتاب بالقاهرة

 جمموعة شعرية بالعربية، -وخمتارات شعرية من الشعر اإلسباين املعاصر، وثالثة آفاق 
 .وأناشيد البحر، وأدونيس

 جنيب العقيقي
: وتعلم يف مدارسه الوطنية وزاول الصحافة يف) ١٩١٦(دبيان بلبنان  ولد يف كفر

 / ١٩٣٦(وعلم األدب العريب يف الكلية البطريركية . األحوال، والشرق، واملساء
 املصرية، واألدب العريب  قسم الثقافة-علم األدب العريب : ويف القاهرة) ١٩٣٨

 يف مدرسة اآلباء ٢، ١قسم البكالوريا الفرنسية / والترمجة، والفلسفة اإلسالمية 
، )١٩٣٨/١٩٥٢ (١٩٤٥اليسوعيني، ويف مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات منذ 

وكان قد التحق كطالب مستمع بقسمي االقتصاد السياسي والفلسفة يف اجلامعة 
  .)١٩٤٢ / ١٩٣٩(املصرية 

 من -ورشحته وزارة اخلارجية اللبنانية لوظيفة يف جامعة الدول العربية فعمل فيها 
  ).١٩٧٤ / ١٩٥٢(ملحق إىل مستشار 

wوله جمموعة حماضرات يف النوادي واإلذاعات، وعدة دراسات وحتقيقات وترمجات 
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 ١٠٤٥ حرف النون

  .املكشوف، والعروبة، والكتاب، والكاتب املصري، والة وغريها: يف جمالت
 :لفاتهمؤ
  :املستشرقون - ١

موسوعة يف تراث العرب، مع تراجم مجيع املستشرقني، منذ ألف عام حىت اليوم 
الكشف، و اجلمع، والتقومي، والفهرسة، والدرس، والتحقيق، : وإحصاء نشاطهم يف

 والثالثة / ١٩٤٨، مث الثانية ١٩٣٧بريوت / ىلالطبعة األو(والترمجة والتصنيف 
 ).١٩٨٠(، والرابعة املوسعة ١٩٦٥/ ١٩٦٤ صفحة ١٤١٤ يف دار املعارف مبصر،

  :جتفيف املستنقعات - ٢
 ). نفدت– ١٩٣٩القاهرة (قصة وجدانية حتليلية 

  :من األدب املقارن - ٣
دب آدراسة يف خصائص األدب، وتطبيقها على اآلداب األوروبية، ومقارنتها ب

، واملسرحية، والفلسفة، واملدارس العرب العربية وباللغات األجنبية يف الشعر، والقصة
 دار املعارف - ىلالطبعة األو(األدبية، مع مقارنة التقومي اهلجري بالتقومي امليالدي 

 صفحة، مكتبة األجنلو املصرية ١٢٢٦، والثالثة يف ثالثة أجزاء من ١٩٤٨مبصر 
١٩٦٧ / ١٩٧٥.(  
 : برج بابل - ٤

 مزدانة برسوم للفنان ،ذاهب واللغات ملتقى العناصر وامل-قصة اللبنانيني يف مصر 
 - دار الكتاب اللبناين - والطبعة الثانية ١٩٥١ دار املعارف مبصر -جورج القرم 

 ).١٩٧٩دار الكتاب املصري 
 :أرض اهللا - ٥

مزدانة  (،مأساة الفالحني يف مصر منذ أجيال حىت أسدلت الثورة الستار عليها
، والطبعة الثانية يف إطار كامل ١٩٥٦  دار املعارف مبصر-برسوم للفنان بيكار 

 ).١٩٧٧ دار الكتاب املصري - دار الكتاب اللبناين -جديد 
 :سلم املرتد - ٦
 .)قصة إنسان حي ميت(

w :ومن ترمجاته لدار املعارف
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 حرف النون١٠٤٦ 

  :قصص وأساطري فارسية - ٧
  .مث تكرر طبعها (١٩٥٦/١٩٥٧) Julles Dorray   عن جيل دواري

  :انياقصص وأساطري من أسب - ٨
  .امث تكرر طبعه (١٩٥٦/١٩٥٧) M. Soupey سوباي. عن م

  دستور اليونسكو - ٩ 
 .الترمجة يف اليونسكو - ١٠
  .ياِسير ِسبكْ أَيِل عن ع،إيران يف القرن التاسع عشر - ١١

عدة تقارير وحماضرات ودراسات للعلماء املشرفني على ندوات -١٢ 
  .اليونسكو

املستشرقون ترمجت فصول منه  مبتنوع املكافآت فكتابهوقد كوفئ على مؤلفاته 
إىل اللغات األجنبية، ودعي مؤلفه إىل مؤمترات املستشرقني الدولية، ونال عليه جائزة 

واعتمده ) ٢٤/٣/١٩٦٥ بتاريخ ١٤٥١قرار رقم (وزارة التربية الوطنية يف لبنان 
ألستاذ عبد احلميد من رسالة ل(قسم املاجستري بكلية اآلداب يف جامعة القاهرة 

وعده معظم املؤلفني يف طليعة مراجعهم ) ٣٠/١/١٩٦٧الدواخلي إىل املؤلف بتاريخ 
منهم الدكتور على (وبني أوثقها يف التاريخ واألعالم واآلداب والعلوم والفنون 

 للشئون ى الس األعل-املستشرقون والتاريخ اإلسالمي : حسين اخلربوطلي يف كتابه
 .)١٩٧٠اإلسالمية 

نشرت جملة الكاتب املصري منه فصلًا كاملًا عن الغزل عند : من األدب املقارن
العرب، وتناولته بالدرس االت األدبية عربية وغربية، واقتنت مكتبة جامعة القاهرة 
عشر نسخ منه لدى صدوره، بإيعاز من الدكتور طه حسني باشا، كما سجل بني 

 .ة من كليات اآلداب بأوربا وأمريكااملراجع األدبية يف األقسام الشرقي
قصة سلكتها املكتبة امللكية مبصر يف سلك كتب علم االجتماع ومكتبة : برج بابل

البيت اللبناين بباريس مع قصص علم النفس، وترمجت بعض فصوهلا إىل الفرنسية، 
تشرق ممن طلب ترمجتها إىل اإلجنليزية احتاد الناشرين األمريكيني، وإىل اإليطالية املس

  .أورفيييت
wقصة فازت جبائزة من اإلدارة الثقافية جبامعة الدول العربية : أرض اهللا
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 ١٠٤٧ حرف النون

مث تكررت ) ٢٣/٧/١٩٥٩(وأذيعت كتمثيلية يف أعياد الثورة ) ٥/١/١٩٥٧(
إذاعتها أربع مرات يف عام واحد، وقد قررت يف برنامج إجازة األستاذية 

 / ١٩٧٦(السوربون / ة باريس األجرجياسيون قسم الدراسات اإلسالمية يف جامع
١٩٧٧.( 

أدباء العرب املعاصرون : كما دونت سرية املؤلف ودرس أدبه يف كتب منها
 بالفرنسية، للدكتور -باألملانية، للدكتور جرمانوس، ومالمح األدب العريب املعاصر 

رميون فرنسيس، ويف موسوعة علماء العربية املعاصرين والبحوث اإلسالمية جلامعة 
هو من هو يف العامل العريب؟ ويف :  باألسبانية يف جنوب أمريكا، ويف معجمبريو

  .سجل اإلعالم الدويل، يف كمربيدج بإجنلترا
وأنعمت اجلمهورية اللبنانية على املؤلف بوسامي األرز من درجة فارس، واملعارف 

 .الدرجة األوىل تقديرا ألدبه
 .Nakhla,P.R) ١٩٧٣ – ١٨٩٠ (ةاألب خنل
 .)١٩١٢( القاهرة، وانضم إىل الرهبانية ولد يف
 اجلزء األول،وكتاب املعلم، واجلزء الثاين، وكتاب املعلم -املختارات : آثاره

 -، وقواعد العامية اللبنانية السورية )٣١ - ١٩٣٠(املطبعة الكاثوليكية بريوت (
نصوص املطبعة الكاثوليكية، و(، وغرائب اللغة العربية )١٩٣٨الكاثوليكية (جزءان 
، )١٨نصوص ووثائق (، وغرائب العامية اللبنانية السورية )١٩٦٠ - ١٢ووثائق 

املطبعة ( يف آداب العامل ة، وجول)١٩٥٢حلب (ومقاالت نقدية على أدبنا العصري 
ومعجم  ،)دار املشرق(، وخمتارات من األدب العاملي )١٩٥٦الكاثوليكية 

 .)١٩٦٨دار املشرق، طبعة ثانية (املترادفات 
 Nallino, Carlo Alfonso- )١٩٣٨-١٨٧٢(للينو، كارلو ن

ولد يف تورينو، وتعلم العربية يف جامعاا، وأوفدته حكومته إىل القاهرة فأقام فيها 
وعينته أستاذًا للعربية يف املعهد العلمي الشرقي بنابويل وملا ) ١٨٩٣(ستة أشهر 

 بالرمو مث جامعة روما، فأستاذًا جلامعة) ١٩٠٢-١٨٩٤(يتجاوز الثانية والعشرين 
واختارته مديرا ) ١٩١٥(حيث أنشأت له كرسيا للتاريخ والدراسات اإلسالمية 

w طفقت اجلامعة املصرية تستدعيه ١٩٠٩للجنة تنظيم احملفوظات العثمانية، ومنذ عام 
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 حرف النون١٠٤٨ 

مث يف األدب العريب مث يف تاريخ جنوب اجلزيرة العربية قبل  ،أستاذًا حماضرا يف الفلك
وقد رغب كما قال بنفسه يف معرفة كل شيء فعىن ) ٣١-١٩٢٧(الم اإلس

 والفلك - وقد حققها يف رحالته إىل البلدان العربية ومنها الطائف -باجلغرافيا 
وأتقن اللغة الفارسية إتقانا . واألدب والتاريخ والتصوف والفلسفة والفقه واللهجات

) ١٩٣٢(ائب رئيس جممع لنشاي فانتخب ن. تاما، وصار له فيها مجيعها صيت بعيد
وعضوا يف امع العلمي اإليطايل، وعدة جمامع ومجعيات دولية منها امع العلمي 
العريب يف دمشق، وامع اللغوي يف القاهرة منذ تأسيسهما، وتوىل اإلشراف على 

  .جملة الدراسات الشرقية، فمجلة الشرق احلديث
 وتكوين القبائل العربية قبل اإلسالم ) ١٨٩٣ليبزيج (منتخبات من القرآن : آثاره

) ١٨٩٤لنشاي (وصورة األرض ) ٩٤-١٨٩٣(ومشهد من احلياة املصرية ) ١٨٩٣(
ونشر زيج البتاين متنًا وترمجة التينية بتحقيق وتعليق وتفسري الغامض من مفرداته 

 وصنف كتابا يف قواعد ومفردات العربية العلمية يف مصر) ١٩٠٧-١٨٩٩روما (
وفهرس املخطوطات العربية يف املكتبة ) ١٩١٣ الطبعة الثانية - ١٩٠٠ميالنو (

جمموعة (ونشر كتاب البيان البن رشد ) ١٩٠١(الوطنية مع العلوم يف تورينو 
وبعض الكتابات العربية على القبور يف جنويب ) ١٩٠٤ سرقسطة، -تكرمي كوديرا 

اريخ علم الفلك عند العرب يف القرون ، ودون بالعربية ت)١٩٠٦بالرمو (إيطاليا 
 وهو نص احملاضرات اليت ألقاها يف اجلامعة املصرية ) ١٢-١٩١١روما (الوسطى 

بعد أن أنفق سنوات يف التمهيد له ومجع مصادره وحتليل عناصره ) ١٩١٠-١٩٠٩(
ه العامل سوتر على وضع معجم لتراجم صفلم يؤلف بعده مثله، وقد ساعدت نصو

اهلالل، (تاريخ األدب العريب : وله. ومصنفام يف احلساب والفلكعلماء العرب 
، مث أعيد طبعه يف دار املعارف مبصر وقد ترمجه شارل بيال إىل ١٧-١٦-١٩١٥

راء عن القرآن آو) ١٩٥٠الفرنسية بعنوان األدب العريب من فجره حىت األمويني 
 وأصل تسمية )١٨ -١٩١٦، ٧جملة الدراسات الشرقية، (منسوبة إىل اجلاحظ 

-١٩١٧روما (وعقيدة املعتزلة والعبادة وطبيعة اخلالفة ) ١٨-١٩١٦، ٧(املعتزلة 
) ٢٠-١٩١٩(وف اإلسالمي -والتص) ، وقد ترجم إىل الفرنسية، واإلجنليزية١٩

wجملة الدراسات (بسال البن سينا أوقصة سلمان و) ٢٩والنابغة لنشاي، جملد 
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 ١٠٤٩ حرف النون

والفلسفة ) ١٩٢٠(احلركات العربية ودراسة املفردات و) ٤٦٥، ١٠الشرقية، 
، وقد )٢٥-١٩٢٣، ١٠جملة الدراسات الشرقية (الشرقية أو اإلشراقية البن سينا 
 ١٩٤٦التراث اليوناين يف احلضارة اإلسالمية، القاهرة : نقله الدكتور بدوي يف كتابه

منشورات اجلمعية (ي س بن أمحد الشريف السفاقي لعل١٥٧٩وخريطة العام عام 
، ٢جملة الزهرة (ورواد اليمن من األوربيني ) ٧٥) (١٩٢٦، ٩افية بروما اجلغر
) ١٩٢٧، ٤٩جملة السياسة األسبوعية (وتاريخ اليمن قبل اإلسالم ) ٢٧-١٩٢٦

) ١٩٢٧، ٧الشرق احلديث (وعم متويل حملمود تيمور، ترمجة وتقدميا وتعليقًا 
الشرق احلديث ( واحلق السرياين) ١٩٢٧، ٧الشرق احلديث (واملذهب احلنفي 

وهل كان ملصر اتصاالت مباشرة جبنويب بالد العرب قبل عهد البطاملة ) ١٩٢٩
وتصحيفات غريبة يف معجمات اللغة ) ١٩٣٠، ٣٠نشرة املعهد الفرنسي بالقاهرة (
ومؤلفات إيطالية حديثة عن ) ١٩٣٠، ١٠جملة امع العلمي العريب يف دمشق، (

وابن أفلح العريب ) ١٩٣١، ٩الشرق احلديث، (الم جنوب اجلزيرة العربية قبل اإلس
ونصوص ماراتشي من ) ٣٢-١٩٣١، ١٣جملة الدراسات الشرقية، (السرقسطي 

، ٦لنشاى، (وخمطوطان عربيان يف مؤسسة كايتاين ) ١٩٣٢، ٧، ٦لنشاي، (القرآن 
وعالقة العامل ) ١٩٣٣، ١٤جملة الدراسات الشرقية، (وابن املقفع ) ١٩٣٣، ٩

وأعاد نشر تاريخ مسلمي صقلية الماري، مزيدا ) ١٩٣٣روما ( بأوربا اإلسالمي
ا من كتاب منتهى وترجم أقسام). ٣٥-١٩٣٣كاتانيا (ومنقحا يف أربعة أجزاء 

اإلدراك يف تقسيم األفالك للخرقي، وخمطوطات عربية من اليمن يف مؤسسة كايتاين 
إلسطرالب، وابن رشد، ا: وكتب يف دائرة املعرف اإليطالية عن) ١٩٣٤لنشاي (

وابن سينا، واخللفاء، واجلمعيات اإلسالمية، والفارايب، وابن جابر، والغزايل، 
باضية، والتنجم، والفلك، وترجم لوفيات أعالم وإواحلديث، وحضرموت، 

) ١٩١٥ -١٩١٣، ٦جملة الدراسات الشرقية، (الزينيو : املستشرقني من أمثال
وجريفيين ) ١٩٢٠ -١٩١٩، ٧(اريللي وسكياب) ١٩١٥-١٩١٣، ٦(وبوناتزيا 

هذا خال  )١٩٣٦، ١٦الشرق احلديث، (وكايتاين ) ١٩٢٥، ١٢الة الطرابلسية، (
ما صححه من أخطاء املستشرقني والعرب ككتاب، دولة عمورية لفازيلييف 

wوقد طلب إليه امع اللغوي املصري تصحيح أعالم البلدان يف بالد . الروسي
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 حرف النون١٠٥٠ 

م األعظم منه، ومل يقف نشاط نللينو عند حد فأصدر جملة الشرق اإلسالم فأجنز القس
احلديث برعاية املعهد العلمي الشرقي يف روما، وتوالها سبع عشرة سنة، وهي جملة 
شهرية باإليطالية تعىن بسياسة الشرق وتقومي بلدانه وأصول سكانه وتطور ثقافته 

  .احلديثة
 العصر احلديث فتناول تارخيها  نللينو ببالد العرب بعد اإلسالم حىتينوع

وجغرافيتها وثقافتها وعادياا وأمساَءها وقبائلها وتراجم رجاهلا وفهارس خمطوطاا 
مع متحيص شخصيات املؤلفني والرواة وحتقيق روايتهم وحتليل مصادرهم ومل يكتف 
مبا هو إسالمي منها بل جتاوزه إىل كل ما هو شرقي كالعالقات بني الشرع 

 وبني احلق الروماين، واحلق الشرقي القدمي واحلق الشرقي املسيحي، وقد اإلسالمي
قامت كرميته األستاذة ماريا نللينو جبمع كتاباته الكثرية املنشورة وغري املنشورة 

 ٣٠٣العربية اجلنوبية يف : األول: فطبعها املعهد الشرقي بروما يف ستة جملدات
: والثالث) ١٩٤٠( صفحة ٤٧٤ية يف العقيدة اإلسالم: والثاين) ١٩٣٩(صفحات 

الشرع اإلسالمي يف : والرابع) ١٩٤١( صفحة ٤٧٠تاريخ العرب قبل اإلسالم يف 
  صفحة ٥٥٨علم الفلك والتنجيم واجلغرافيا يف : واخلامس) ١٩٤٢( صفحة ٧٢٤

ومن ) ١٩٤٨( صفحة ٧٤٢األدب واللغة والفلسفة يف : والسادس) ١٩٤٤(
وتاريخ آداب اللغة العربية ) ١٩٤٩روما (حياة حممد : همصنفاته اليت نشرت بعد وفات

 وقد نقلتها كرميته ١٩٥٥القاهرة (وهي احملاضرات اليت ألقاها يف اجلامعة املصرية 
األدب العريب من : ماريا إىل اإليطالية وشارل بيال من اإليطالية إىل الفرنسية بعنوان

  .)١٩٥٠اجلاهلية إىل اخلالفة األموية، باريس 
 .Nallino, Maria) ١٩٧٤ -١٩٠٨(ينو، ماريا نلل

كرمية كارلو نللينو، وقد خترجت عليه ورافقته يف أسفاره، واستأنفت نشاطه من 
زلة مرموقة بني املستشرقني، -بعده فخلفته يف جملة الشرق احلديث، واحتلت من

 .)١٩٥٦(فاختريت عضوا مراسلًا للمجمع اللغوي يف مصر 
) ١٩٢٩، ٩(جمموعة آثار كوين روسيين : (احلديثيف جملة الشرق : آثارها

الشرق احلديث (وحممد إقبال ) ١٩٣١، ١١(وترمجة األمري ملاكيافيللي إىل العربية 
w   والعربية السعودية،)١٩٣٣، ١٣( والدراسات العربية يف أسبانيا ،)١٩٣٢، ١٢
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 ١٠٥١ حرف النون

وجامعة فؤاد األول واجلمعية ) ١٩٤٨، ٢٨(واجلزيرة السورية ) ٢٠،١٩٤٠(
، ٣٨(، والعربية السعودية) ١٦،١٩٥٦(ومؤمتر املستشرقني ) ١٩٥١(غرافية امللكية اجل

 واجلزء الثالث من األيام لطه حسني ) ١٩٦١، ٤١(وقضية الكويت ) ١٩٥٨
، ٤٨(وسرية ليفي دالفيدا ) ١٩٦٦، ٤٦(وترمجة روبرتو كاالري ) ٤٢،١٩٦٢(

ويف ) ١٩٤٨ - ١٩٣٩ا روم(وجمموعة آثار كارلو نللينو، يف ستة جملدات ) ١٩٦٨
ويف غريها ) ١٩٣١(مجهرة أشعار العرب وطبعتها العلمية : جملة الدراسات الشرقية
 ووثائق عربية عن صالت جنوى باملغرب ) ١٩٣٤، ١٤(النابغة الذبياين وشعره 

واإلسالم واألقليات ) ١٩٤٧(والطوسي وخمطوط جديد لكتابه االستبصار ) ١٩٤٦(
) ١٩٥٠(ونبذة عن صفات طه حسني ) ١٩٥٠(ي اجلديد الدينية يف الدستور السور

حوليات معهد (ومعجم عريب غري منشور ) ١٩٦٤طه حسني (وطه حسني وإيطاليا 
تكرمي  (١٨٣٩ - ١٧٨٠وسرية بيشيا ) ١٩٦٤، ١٤الدراسات الشرقية، نابويل 

، ٢٠تقارير جممع لنشاي (ومصر منذ وفاة قايتباي ) ١٩٦٤( فرنشيسكو جابرييلي
والدراسات العربية بني ) ١٩٦٩احللقة الدولية لتاريخ القاهرة (صر وم) ١٩٦٥

وأوقات حامسة يف ) ١٩٧١، ٢ -الدراسات الشرقية يف إيطاليا ج(ازدهار واحندار 
شعر النابغة اجلعدي، حتقيقًا : اخل ومن قبل).. ١٩٧٣الشرق (حياة والدي العلمية 

 ).١٩٥٣روما (وترمجة وتعليقًا 
  .Nairon, J. M -منرون، حنا مىت

أخو مرهج، ورئيس املدرسة يف رافني، وخليفة خاله إبراهيم احلاقالين يف املكتبة 
قبل ومازال غري  الفاتيكانية، أمت فهرس املخطوطات الشرقية فيها، وكان قد بدأه من

 .مطبوع
  Nairon, Fauste )١٧١١ – ١٦٢٥(منرون بن مرهج 

. حيث اشتهر بتضلعه من اللغات الشرقيةاستقدمه خاله إبراهيم احلاقالين إىل روما 
وقد خلف خاله يف كرسي معهد احلكمة، وعني مترمجا يف جممع نشر اإلميان، وكان 
مع خاله أول من وضع فهرس املخطوطات الشرقية يف املكتبة الفاتيكانية، وتبادل مع 
 دي الروك رسائل كثرية وقد ذكره يف رحلته ذكرا طيبا، ووصف بأن قريته ولغة

w .سكاا السريانية
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 حرف النون١٠٥٢ 

، بالالتينيةوالقهوة وحماسنها، ) ١٦٧٩روما (أصل املوارنة، اإليطالية : آثاره
والعهد اجلديد، مبعاونة يوسف الباين أستاذ العربية والسريانية يف مدرسة نشر اإلميان، 

 .)١٧٠٣روما (يف جزأين بالسريانية، والعربية حبرف كرشوين 
 .Nemeth G )١٩٦٠-١٨٩٠(منيث، جيوال 

خترج بالعلوم التركية يف جامعة بودابست، وعني أستاذًا ورئيسا للقسم التركي 
  .فيها

مصنف يف تاريخ ار يف أثناء احلكم العثماين، وتكوين اريني يف غزو : آثاره
، واالستشراق يف ار )١٩٣٤(، والكتابة ارية القدمية )١٩٣٠(الوطن اجلديد 

) ١٩٥١، ١األعمال الشرقية (، وجولد زيهر )١٩٣٨، ٢قني أعمال مؤمتر املستشر(
، )١٩٣٢تكرمي ياكوب (التوبة يف النصرانية واإلسالم : وىف الدراسات اإلسالمية

، وحفل )١٩٤٨مظاهر الشعوب (وإلدراك املظاهر الشعبية يف الشعائر اإلسالمية 
رقية، األعمال الش(، واالحتفال باملولد )١٩٤٨ذكرى جولد زيهر (التوحيد 
  .، ودراسات وافرة متنوعة عن فارس وتركيا)٥١-١٩٥٠
 Nau, P,F) ١٩٣١-١٨٦٤ (األب نو

 .من أساتذة املعهد الكاثوليكي يف باريس
عرب النصارى يف آسيا الصغرى، وسوريا من القرن السابع إىل القرن : آثاره

ن حيام الثامن، وهو يعتمد على املصادر السريانية، و يشتمل على تفاصيل وافية ع
ا سريانية ، و قد نشر نصوص)١٩٣٣باريس (رة البيزنطية االدينية وصالم باإلد

، وكان األب )١٩٠٠-١٨٩٩(ى، يف جزأين بدارتقاء الروح البن الع: وافرة، منها
، و كتب عن تاريخ )١٨٧٢باريس (ى دمارتن قد نشر كتاب النحو البن العب

 .العلوم يف الشرق
رس أوىل ملخطوطات األب بولس -فه: لشرق املسيحيومن دراساته يف جملة ا

 ).١٩١٤( زعيم الزيدين ي، و الشيخ عد)١٥-١٣ -١٩١٢(اط -سب
نبذتان : وله )١٧ -١٩١٥(جمموعة نصوص وثائق عن الزيدين : ومبعاونة تفنوجي

 ، و املكني وابن أيب الفضايل )١٩١٧(عن مليبار وثالثة تقاومي منها تقومي إسالمي 
wجملة الفلسفة (عض املصادر العربية يف الفلسفة السكوالستيكية وب )٢٨-١٩٢٧(
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 ١٠٥٣ حرف النون

١٩٢٩.( 
، )١٨٩٩(، واإلسطرالب )١٨٩٦(بطاقات سريانية : وله يف الة اآلسيوية

  ، وعلم الفلك السوري)١٩١٠(، واألدب القانوين السرياين )١٩٠٥(واليعاقبة 
طورية وسحرية ،ونصوص نس)١٩١١( الترمجة السريانية -وكليلة ودمنة ) ١٩١٠(

، ونصان من هرباقوس عن حممد )١٩٢٧(، وهيكل رباط مؤاب )١٩١٣(إخل 
، و فهرس املكتبة السريانية و الكلدانية يف دير جبوار البوس يف )١٩٢٧(والقرآن 
 .)١٩٣٠( ، ومنشورات سامية صدرت حديثًا)١٩٢٩(العراق 

 .Nutzel, H. -نوتسيل، ه
، والنقود )١٨٩١برلني (سالته يف الدكتوراه نقود األسرة الرسولية، وهي ر: آثاره

 .)١٩٠٦، ٢٠جملة النميات (، ونقود الفاطميني )١٨٩٨(الشرقية يف متحف برلني 
 Norberg, M) ١٨٢٦-١٧٤٨. (نوربرج، م

من أساتذة جامعة لوند، وأكثر ما عين به اآلداب السريانية والتركية، ونقل بعض 
  .التواريخ العثمانية إىل السويدية

 .Norden, F. L) ١٧٤٢-١٧٠٨. (ل. ردين، فنو
، )٣٨-١٧٣٥(ضابط من البحرية طلب االستشراق يف أملانيا، مث رحل إىل مصر 

وخطط املصورات، ورسم املصانع والعاديات وقد نشر مفكراته اليومية والصور اليت 
رحلة إىل مصر وبالد :  قطعة من النحاس، بعد وفاته بعنوان١٥٩رمسها، وفيها رسم 

  .)١٨٠٢، مث طبع طبعة أملانية وطبعتني إجنليزيتني، وطبعة فرنسية، ١٧٥٥لنوبة ا(
 .Nodleke, Th)١٩٣٠ – ١٨٣٦. (نولدكه، ث

 من أسرة عريقة قاتل - اليت أطلقت امسه على أحد شوارعها -ولد يف هامبورج 
وتعلم اللغات . قدماؤها الرومان، وشغل أفرادها مناصب علمية وإدارية كبرية

، ونال )١٨٥٣(ية والفارسية والتركية والسنسكريتية على إيفالد يف جوتنجني السام
ونال جائزة . واستكمل دراسته يف ليبزيج وفيينا وليدن وبرلني) ١٨٥٦(الدكتوراه 

 ١٨٥٦(جممع الكتابات واآلداب يف باريس على رسالته أصل وتركيب سور القرآن 
لغات السامية والتاريخ اإلسالمي يف ، وعني أستاذًا ل)١٨٦٠(وزار إيطاليا ) ٦٠ -

wوأستاذ التوراة واللغات السامية والسنسكريتية مث اآلرامية يف ) ١٨٦١(جوتنجني 
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 حرف النون١٠٥٤ 

 ١٨٧٢(وأستاذ اللغات الشرقية يف ستراسبورج . مث خلف ديلمان، )١٨٦٤(كييل 
يف جوتنجني  ، فجعلها مركز الدراسات الشرقية يف أملانيا، وعمل)١٩٢٠ -

 .تويفوكرسلروه حيث 
وقد عرف عنه تضلعه .  ومن تالميذه زاخاو، وياكوب، وبروكلمان، وشواللى

من العربية واللغات السامية واإليرانية والتركية واحلبشية واآلرامية ألن أستاذ أدلرز 
خلف أوراقًا كثرية عنها عندما غادر كييل أفاد نولدكه منها إىل إتقانه اليونانية 

جنليزية واإلسبانية واإليطالية، كما اشتهر مبتانة اخللق وسعة واألملانية والفرنسية واإل
املعرفة ووضاحة التفكري والتزامه يف مصنفاته أسلوبا علميا حديثًا صارما ال يقبل فيه 
إال ما يقوم على املنطق طبع به الدراسات الشرقية طول السبعني السنة األخرية، 

 .)١٩٠٦جييسن (نولدكه بعنوان الدراسات الشرقية ل وأهدي له كتاب
 .]١٩٣٢ترمجته، بقلم بيكر، يف اإلسالم، [

أصل وتركيب سور القرآن، وهو رسالته : ما تزال يف ستراسبورج وأشهرها: آثاره
، وملا منى إليه أن جممع الكتابات واآلداب يف باريس قد وضع )١٨٥٦جوتنجني (

 طلب املزيد من جائزة للتصنيف يف موضوع، قصد جوتنجني وبرلني وغريمها يف
مث أعاد النظر فيها، ). ١٨٥٨(املصادر لرسالته، وتوسع فيها ونال جائزة امع عليها 

تاريخ النص القرآين، وقد عاجل فيه بأسلوب : وترمجها إىل األملانية ونشرها بعنوان
، وقد جدده شواللي ١٨٦٠جوتنجني (علمي دقيق موضوع تاريخ السور واآليات 

، ونشر برجشتراسر، ١٩ - ١٩٠٩ليبيزج (يق عليه يف جملدين بعد حتقيقه والتعل
 .)١٩٣٨( وأعاد طبعه منقحا ٣٥ - ١٩٢٦وبريتسل اجلزء الثالث منه، ليبزيج 

: وله، )٦٩ – ١٨٦١برلني . الطبعة الثانية(سرية حممد : وعاون شربجنر يف كتابه
، وفكرة عامة )١٨٦٣جوتنجني (ديوان عروة بن الورد متنًا وترمجة أملانية بشروح 

، وقواعد )١٨٦٤(، ويف سبيل فهم الشعر اجلاهلي )١٨٦٣هانوفر (عن حياة حممد 
، وأسهم يف نشر تاريخ البلدان للطربي )١٨٧٥هاله (إحدى اللهجات اآلرامية 

، مث تناول اجلزء اخلاص بالساسانيني منه وترمجه إىل األملانية )١٩٠١ - ١٨٨٦ليدن (
ليدن (تاريخ الفرس والعرب يف عهد الساسانيني : وانترمجة منوذجية ونشره بعن

w - ١٨٨٠ليبزيج (، والطبعة الثانية لقواعد اللغة السريانية ومازالت مرجعا )١٨٧٩
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 ١٠٥٥ حرف النون

، واللغات )١٩٠٣ترمجه إىل الروسية كرميسكي، (، وتاريخ الشعوب السامية )٩٨
 - ١٨٨٧ األملانية دائرة املعارف الربيطانية الطبعة التاسعة، مث ترمجها إىل(السامية 

ترمجة أوسفالد (، ودراسات تارخيية عن فارس )١٨٩٢برلني (، ونبذ شرقية )٩٩
 .)١٨٩٦فريت، باريس 
مع شرح مفرداا ) العصر األموي(منتخبات من األغاىن العربية القدمية : وبالعربية
، وعهد )١٨٩٠برلني ( وقد وضع هلا أوجيست موللر معجما أجبديا -بالالتينية 
فيينا (، وقواعد اللغة العربية الفصحى )١٨٩٢اموعة الشرقية، برلني (املنصور 
، )٩٧ - ١٨٩٦مذكرات جممع برلني (، ودراسات يف قواعد اللغة الفصحى )١٨٩٦

، )١٩٠٠ - ١٨٩٩فيينا (واملعلقات اخلمس ترمجة وشرحا، مع موجز لتاريخ اجلاهلية 
 لغتا الشعر والكتابة عند قدماء العرب ومسامهات لفهم فقه اللغات السامية، وفيه

، وترمجة )١٩١٠(، ومسامهات جديدة لفهم اللغات السامية )١٩٠٦ستراسبورج (
، ومعجم اللسان العريب )١٩١٢ستراسبورج (كليلة ودمنة مع مقدمة برزوية 

وقد اختري من ). ٥٤ - ١٩٥٢برلني (ه وبوبه ونشره كراميري يف جزأين برت: الفصيح
تناول فيها ) ١٩٠٦جييسن ( مقالة، يف جملدين ٥٠٠ حبثًا، ٦٣٠لغة مباحثه البا

الدراسات السامية والبابلية واآلشورية واملصرية، وتاريخ اآلداب املقارنة والعربية، 
والتوراة، وفلسطني، ومؤاب وفينيقيا، واليهودية املستحدثة، واآلرامية، والسريانية، 

 .بيةواحلبشية، واإليرانية، والتركية، والعر
جممع ( أليب نصر حممد بن عبد اجلبار املقتيب ميينكتاب : ومن دراساته العربية

جملة علم النفس، (والثعبان يف التفكري الشعيب عند العرب ) ١٨٥٧العلوم بفيينا 
، ودراسة )١٨٦٢شرق وغرب (، وديوان لقيطة بن يعمر )١٨٦٠والشعوب واللغة 

جملة (التخيالت العربية املتعلقة بالقدر ، و)٣٦٧، ١املصدر السابق (عن أيب نواس 
، ووصف اإلدريسي لبلدان أوربا الشمالية )١٨٦٥علم النفس، الشعوب واللغة 

مذكرات (، واألمراء الغساسنة من بطن جفنة )١٨٧٣جملة مجعية العلماء باستونيا (
، وقد نقلها إىل العربية األستاذ بنديل جوزي، والدكتور ١٨٨٨جممع برلني 
، وكتابات من اجلزيرة العربية )١٩٣١ زريق، املطبعة الكاثوليكية، بريوت قسطنطني

w ، واللغات السامية )١٩٠٩(الكعبة : ، ويف الة اآلشورية)١٩٠٩دي فوجيه (
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 حرف النون١٠٥٦ 

، )١٩١٢(ل أ، والسمو)١٩١٢(وأمية بن أيب الصلت ) ١٦ - ١٩١٥ و ١٩٠٩(
 .)، مث تكرمي براون١٩٢١(، والشعر اجلاهلي )١٩١٤( بابا يوعل

 - ٢٩ (خلطيم، وديوان قيس بن ا)٢٧٤ - ١٧(وديوان معن بن أوس املزين 
، وديوان )٤، ٣٣(، وديوان عمر بن قميئة )٢١، ٣١(، وديوان األنصاري )٢٠٥

، وابن )١٩٠٦(كليلة ودمنة : ويف الصحيفة الشرقية لفيينا). ١٩٢١، ٣٣(ذي الرمة 
  للشنفرىالمية العرب : نيةويف الة الشرقية األملا). ٧٩، ١٧(قيس الرقيات 

، وهل كان حملمد معلمون )، مث ترمجها إىل اإلجنليزية عن نص دي ساسي١٨٥٣(
، وكتاب اإلفصاح يف شرح األبيات املشكلة إلمام بن أسد )١٨٥٨(نصارى؟ 
، وعلم األنساب )١٨٦٤(، وديوان أيب طالب وأيب األسود الدؤيل )١٨٦٢(الكاتب 

، )١٨٨٦(إلمامة والسياسة املنسوب إىل ابن قتيبة ، وا)١٨٦٩(يف جزيرة العرب 
، وديوان )٢٩٠، ٤٩(، ومجهرة أشعار العرب )١٨٨٩(وابن هارون الرشيد 

القرآن الرمسي يف : ويف اإلسالم). ١٦٠، ٥٦(، وديوان طرفة )٥٢٣، ٥٠(الصحاح 
  ، وتراجم املسلمني)١٩١٣(، وترمجة جوليوس أوتنج )٢، ٢٠(قراءة أهل مصر 

 .)١٩٢٣(الشيعة و) ١٩١٤(
 Nwya,P.P) ١٩٢٣املولود عام (األب نويا 

وعني أستاذ يف ) ١٩٤٨(ولد يف املوصل من أعمال العراق، وانضم إىل الرهبانية 
  C.N.R.S .أحباث املركز الوطين للبحث العلمي

هسبرييس (شذرات غري منشورة يف مراسالت ابن العريف وابن براجان : آثاره
، وابن )١٩٥٧، ٢٢األندلس (وندي وجان دي الكروا الروابن عباد ا) ١٩٥٦، ٤٨

، والطبعة الثانية ١٩٥٨، ٧٠مباحث (رسائل التوجيه الروحي : وندياعباد الر
وصويف واعظ ) ١٩٧٤، ٩ -مضافًا إليها سبع رسائل، مباحث، السلسلة احلديثة أ 

نسوب والتفسري الصويف امل) ١٩٦٢، ١٧مباحث (وندي ايف قريته فاس، ابن عباد الر
) ١٩٦٧، ٤٣منوعات جامعة القديس يوسف ( الطبعة النقدية ،إىل جعفر صديق

) ١٩٦٨( مبقدمة وتعليق -ونصوص صوفية غري منشورة أليب احلسن النوري 
، ٤٩مباحث (وتفسري القرآن واللغة الصوفية ) ١٩٧٢(واحلالج وكتاب الطواسني 

وحكم ابن ) ١٩٧١، ٣٨ أعمال وأيام(واإلسالم جتاه أزمة اللغة احلديثة ) ١٩٧٠ w
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 ١٠٥٧ حرف النون

وقواعد ) ١٩٧١، ٢ -مباحث السلسلة احلديثة أ (عطا هللا ومولد أخوية الساديليه 
) ١٩٧١، ١١بروكسل، مراسالت الشرق، (الصوفية يف القرن الرابع اهلجري 

وثالثة مصنفات غري منشورة، للصوفيني املسلمني، صديق البلخي، وابن عطا، 
والسنجاري شاعر صويف علوي ) ١٩٧٣، ٧٠ثة أ مباحث السلسلة احلدي(والنيفاري 

 .)١٩٧٤، ٤٠الدراسات اإلسالمية (
 .Nyberg, H.s) ١٨٨٩املولود عام . (س. -نيربج، ه

، مث أستاذًا للغات )١٩١٩(خترج يف جامعة أوبساله، ومسي أستاذًا للعربية فيها 
مع وانتخب عضوا يف امع السويدي، ويف غريه من اا ،)١٩٣١(السامية 

  .)١٩٥٤ستوكهلم ا(العلمية، وصنفت منوعات بامسه لتكرميه 
، وإنشاء )١٩٠٩أكر شخاين بأملانيا (نشر كتاب الشجر البن خالويه : آثاره

الدوائر وعقلة املستوفز والتدابري اإلهلية يف إصالح اململكة اإلنسانية البن عريب مبقدمة 
لراوندي امللحد أليب احلسن املعتزيل ، واالنتصار والرد على ابن ا)١٩١٩ليدن (أملانية 

جلنة التأليف والترمجة والنشر، وطبع يف دار الكتب (مع مقدمة وحتقيق وتعليق 
 ، يف جملدين ي، ورسالة الفرق بني الفرق للخياط، وأدب البهلو)١٩٢٥املصرية 

، وديانات )١٩٣١( الفرس ى، ومسائل يف علم الفلك والتنجيم لد)٣١-١٩٢٨(
، )١٩٢٣العامل الشرقي (فلسفة اإلسالم : ، ومن دراساته)١٩٢٧ (إيراني أ

الة (، وعلم املخلوقات واملانوية )١٩٢٩اآلداب الشرقية (واإلسالم واملانوية 
، )١٩٣٧العامل الشرقي (، ونطق العربية مبصر )١٩٣١ و١٩٢٩اآلسيوية الفرنسية 

دراسات تشودي  (، والعربية واللغات السامية)١٩٣٩تكرمي نيلسن (وابن الكلىب 
، وعمر بن )١٠٣الة الشرقية األملانية عدد (والدراسات الشرقية يف أوربا  )١٩٥٤

، واملانوية )١٩٥٧أوج الثقافة واحنطاطها يف تاريخ اإلسالم (عبيد والزوندري 
  .)١٩٥٨، ٣٩(الساسانية واملنابع اإلسالمية 

 .Niebuhr, G) ١٨١٥ -١٧٣٣. (نيبهر، ج
 وأراد أن حيترف مهنة مساح ، هولشتاين، وتعلم يف أملانيا ولد يفدامناركي

لألراضي فقصد جوتنجني وفيها تقرر مستقبله، إذ طلب منه العالمة ميخائيليس أن 
wركية إىل جنوب بالد العرب، فذهب إىل كوبنهاجن ملواصلة ايلتحق بالبعثة الدامن

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 حرف النون١٠٥٨ 

، فمرت )١٧٦١(لبعثة وأحبرت ا. الدراسة تأهبا للسفر، ومما درسه فيها علم الفلك
يف طريقها حبرا بالبوسفور واألستانة إىل مدينة اإلسكندرية حيث أقامت بعض 
 هالوقت، وقامت بأحباث أثرية وجغرافية وطبيعية ونباتية يف الوجه البحري، وشب

على جدة ومنها إىل حليا وخما، وقد   عرجت١٧٦٢جزيرة سيناء ويف أواخر سنة 
فمات أعضاؤها واحدا بعد اآلخر مما زاد يف صعوبة إجناز ذاقت األمرين لشدة احلر، 

) ١٧٦٢(مهمتها، وملا تويف رئيس البعثة فون هافني ودفن يف املقابر األملانية اليت ا 
وعندما أخذ عدد أعضاء البعثة . خلفه نيبهر فطاف باليمن مثانية أشهر وقابل إمامها

بارح خما ) ١٧٦٣(ينة برمي يقل بسبب رياح العشر، ومات فورسكول ودفن يف مد
ويف جزيرة سومطرة شيعت البعثة بورنفيند، وخادمة ) ١٧٦٣(إىل بومباي 

أما نيرب فواصل ) ١٧٦٤(مباي قضى الطبيب حنبه وويف ب) ١٧٦٣(ركي االدامن
اكتشافاته بنفسه، فقام من مسقط بعمان إىل العراق حيث زار عدة أطالل ملدن 

 . الرملآشور وفارس اليت كانت مدفونة يف
 ويف عودته ذهب إىل البصرة ،ومن األماكن األخرى اليت زارها مدينة برسوبوليس

: وبغداد واملوصل فحلب، وبعد أن عرج على قربص جعل طريق عودته إىل وطنه
وبلغ أوربا عن طريق األستانة، وعاد ) بر األناضول(فلسطني وسوريا وآسيا الصغرى 

ني مهندسا يف هيئة أركان احلرب، مث وع. ١٧٦٧إىل الدامنرك يف أواخر سنة 
ا يف ملدوف مستشارحيث تويف) ١٨٠٨(ا قانوني. 

وبعد هذه الرحلة تاقت أنفس العلماء يف العامل إىل الوقوف على نتائجها، فسرعان 
 الشهرية عن االكتشافات اليت قامت ا البعثة منها هصدر نيبهر سلسلة من كتبأما 

وأخبار السفر يف بالد ) ١٧٧٢كوبنهاجن ( والفرنسية وصف بالد العرب، باألملانية
، وجملد ثالث نشره بعد )٧٨-١٧٧٤كوبنهاجن (العرب، وما جاورها، يف جملدين 

، وفضلًا عن نتائج أعماله فقد نشر )١٨٣٧هامبورج (موت جلوير، والسهوسن 
 -١٧٧٤(كتاب فورسكول يف وصف حيوانات ونباتات وأزهار مصر وبالد العرب 

 وكانت ،ويف كل مؤلفاته أظهر قوة مالحظة نادرة املثال) ٧٦-٧٥  بالصور،جملوا
 يف املسائل الشرقية األوىل من نوعها، فنماذج اخلط املسند أحضر بعضها معه هأحباث

w وصفًا علميا أثار اهتماما أدى إىل جالء ا ووصفهاوكان أول من كشف عنه
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 ١٠٥٩ حرف النون

حث والكشف إال أن زواجه حال وبعد ذلك أعد نيبهر سفرا جديدا للب، غوامضها
. دون إمتامه، فاعتزل العمل وقصد مكانا ريفيا حيث عاش عيشة هادئة سنوات كثرية

  .وقد نشرت عدة مقاالت عن اكتشافاته
 .Nesselman, G.H.F )١٨٨١ – ١٨١١. (ف. -ه. نيسلمان، ج

 .)١٨٤٣ني برل( متنًا وترمجة أملانية يننشر خالصة احلساب للعامري اليم: آثاره
 Neville, Barber - نيفل، باربر

وقضى شطرا كبريا من عمره يف مصر . تعلم اللغات السامية وال سيما العربية
مث أشرف على منطقة الشرق األوسط يف اإلذاعة ، والعراق وفلسطني واملغرب

 .وانصرف بعد ذلك إىل دراساته يف األدب والتاريخ) ٥٥ - ١٩٣٩(ة -الربيطاين
وسفارة جون ) ١٩٥٠(واملغرب العريب ) ١٩٤٦لندن (لقضية الفلسطينية ا: آثاره

إىل أمري املؤمنني ملك املغرب وأفريقيا وإسبانيا ) ١٢١٦ -١١٩٩(ملك إجنلترا 
ومن الدبلوماسية ) ١٩٦١، ومؤمتر قرطبة ١٩٦٠مؤمتر املستشرقني، موسكو، (

 .)١٩٦٣مارس / املغرب، آذار (اإلجنليزية املغربية 
 .Nix, L) ١٩٠٤ – ١٨٦٦(ودريج نيكس، ل
، )١٨٨٩ليبزيج (نشر املقالة اخلامسة لثابت بن قرة مع مقدمة باألملانية : آثاره

 .)١٩٠٠ليبزيج (وترجم إىل األملانية كتاب احليل هلريون من ترمجة قسطا بن لوقا 
 .Nyki, A.R - ر. نيكل، ا
 إىل اإلجنليزية طوق ، وترجم)أعيد طبعه(صنف كتابا يف األدب األندلسي : آثاره

، ومبعاونة )١٩١٤(احلمامة البن حزم من املخطوط الوحيد الذي نشرة بتروف 
، ونشر أزجال ابن قزمان، حبروف )١٩٣١(إبراهيم طوقان كتاب الزهرة لألصفهاين 

ابن حزم : ، ومن مباحثه)١٩٣٦األندلس (، وكتاب الزهرة )١٩٣٣مدريد (التينية 
: ، ومبعاونة سربجنلنج)٢٤ -١٩٢٣واآلداب االمسية الصحيفة األمريكية للغات (

الشعر العريب يف : ، وله)٣٠، ١٩٣٩املصدر السابق، (الشعر الصويف العربي 
، )١٩٣٤األندلس (، وأغنية شعبية مغربية )١٩٣٣األندلس  (١١٠٠األندلس عام 

ربية ، وأثر الع)١٩٢٦صحيفة اجلمعية األمريكية الشرقية (ودراسة عن القرآن، لباملر 
اإلسالم (، وسرية ابن قزمان )١٩٣٩النشرة اإلسبانية (األندلسية يف الشعراء اجلوالني  w
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 حرف النون١٠٦٠ 

، ومدح بلنسية بالعربية )١٩٤٠األندلس (، وكتابات عربية يف الربتغال )١٩٣٩
، وبنو األفطس )١٩٤٠الة اإلسبانية (، ومفردات عربية )١٩٤٠الة اإلسبانية (
، وكتابات عربية )١٩٤٣الفن اإلسالمي (أيب طالب ، وعلي بن )١٩٤٣اإلسالم (

وابن قزمان  )١٩٤٧األندلس (، وابن قزمان )١٩٤٦الفن اإلسالمي (يف الربتغال 
وابن أيب  )١٩٤٩صحيفة اجلمعية األمريكية الشرقية (، واحلجاب )١٩٤٧ ةاملرآ(

، )١٩٥٧، ٢الفنون الشرقية (وكتابة عربية مزخرفة ) ١٩٥٥األندلس (الرجال 
 ).١٩٥٧، ٢٥الة اإلسبانية (وتعبريات سورية يف لغة الباسك 

 Nekora,L.S - .س. نيكورا، ل
، )١٩٢٥الشرق اجلديد  (١٩١٥ - ١٩٠٨املنظمات العربية السياسية من : آثاره

، )١٩٢٨الشرق اجلديد (والعداوة بني احلضارة والبداوة يف شعر فجر اإلسالم 
األدب (، وقصة جديدة جلورج حنا )١٩٣٣ديد العامل اجل(واألدب يف مصر احلديثة 

، وكتب )١٩٥٧(، ولكتاب مصريني )١٩٥٧(، وللخميسي )١٩٥٧األجنيب 
 .)١٩٥٨(جديدة لكتاب العراق ولبنان 

 Nicoll, Alexander)١٨٢٧ - ١٧٩٣(نيكول، ألكسندر 
وعني أستاذًا للعربية، ) ١٨١٤(حصل على املاجستري يف اآلداب من أكسفورد 

 .وصادق باملر وراسله) ٢٨ - ١٨٢٢(كنيسة املسيح يف أكسفورد وراعيا ل
 اجلزء -أمت فهرس املخطوطات الشرقية يف املكتبة البودلية، ليانوش أوري : آثاره

 .)١٨٢١أكسفورد (الثاين من الد األول 
 .Nicholson, R.A)١٩٤٥ – ١٨٦٨(نيكولسن، رينولد ألني 

 وكان التصال ،رز يف األدب القدمي كمربيدج حيث ب-خترج يف كلية ترينييت 
 أثر يف ميله إىل الدراسات - الذي كان من كبار علماء العربية -رينولد جبده 

وأخذ العربية على ) ١٨٩٢(الشرقية، فتعلم لغات اهلند وأحرز فيها املرتبة األوىل 
 .روبرتسون مسيث، والفارسية عن إدوارد براون
تراسبورج، مث رجع إىل كمربيدج حيث وزار دي خويه يف ليدن، ونولدكه يف س

 أستاذًا ي مس١٩٠١وىف سنة ) ١٨٩٨(نشر منتخبات شعرية من ديوان مشس تربيز 
w وخلف براون كمحاضر للفارسية يف كمربيدج . للفارسية يف الكلية اجلامعية بلندن
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 ١٠٦١ حرف النون

 - ١٩٢٦(وعند وفاة براون خلفه يف كرسي السري توماس أدامز للعربية ) ١٩٠٢(
 .فئ على عمله ونشاطه باأللقاب واألومسة وعضوية جمامع كثريةوقد كو) ٣٣

منتجات من ديوان مشس تربيز جلالل الدين رومي، نظمها شعرا إجنليزيا : آثاره
واشترك يف نشر . ودراسة عن رسالة الغفران أليب العالء املعري) ١٨٩٨كمربيدج (

ب العريب يف ضوء وصنف األد) ٧ - ١٩٠٥لندن، ليدن (تذكرة األولياء للعطار 
 صفحة، تشبها بتاريخ األدب ٥٠٠التاريخ السياسي والعمراين للعرب واإلسالم، يف 

والتوسع يف ) ١٩٣٠، والطبعة الثانية كمربيدج ١٩٠٧لندن (الفارسي لرباون 
والتصرف ) ١١ - ١٩٠٧(وكتاب القراءة العربية ) ١٩٠٨(ة -الفلسفة الفارسي

 الصوفية، مع ترمجة ألصحاا وحتليل ملذاهبها اإلسالمي، وهو كتاب نفيس يف نقد
 ١٩١٤(وتتبع لتطورها، وقع يف مثانية جملدات، عد ا حجة يف التصوف اإلسالمي 

) ، وقد نقله إىل اإليطالية فتساين، وإىل العربية الدكتور أبو العال عفيفي٤٣ - ٢٥ -
الصوفية وفكرة الشخصية يف ) ١٩٢١كمربيدج (ودراسات يف التصوف اإلسالمي 

وكشف مبعاونة األب آسني باالثيوس عن الناحية املظلمة يف صوفية ابن ) ١٩٢٣(
 ووضع فهرس املخطوطات الشرقية يف مكتبة إدوارد براون اليت وقفها على ،عريب

ونشر ). ١٩٣٦كمربيدج  (١٩٢٦جامعة كمربيدج، مع ترمجة له حىت وفاته عام 
ن ثالثة خمطوطات قدمية يف التصوف ترمجان األشواق البن عريب، وقد استخلصه م

وأسهم يف ) ١٩١١منشورات اجلمعية امللكية اآلسيوية، لندن (وخلصه باإلجنليزية 
) ١٩١١، لندن ١٧جلنة جيب التذكارية، ج (ترمجة كشف احملجوب للهجويري 

واللمع يف التصوف للطوسي، بشروح إجنليزية وفهرس عريب ) ١٩١١(والدراويش 
) ١٩٢٠لندن (وأسرار خودي حملمد إقبال ) ١٩١٤ة، ليدن جلنة جيب التذكاري(

وفارسنامه البن البلخي ) ١٩٢١كمربيدج  (يولباب األلباب واللزوميات للمعر
وترمجات من الشعر والنثر الشرقيني، وقد دل به على ) ١٩٢١(مبعاونة يل سترانج 

مي ومثنوي ومعنوي جلالل الدين رو) ١٩٢٢(سالمة الترمجة من شعر إىل شعر 
وجالل الدين ) ١٩٢١لندن (وقصص صويف ) ٤٠ - ١٩٢٤ كمربيدج -ليدن (

ومن مباحثه يف جملة اجلمعية امللكية ). ١٩٥٠لندن (رومي، خمتارات وترمجة 
wسؤال تارخيي عن تطور التصوف مع قائمة مبصطلحات الصويف : اآلسيوية
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 حرف النون١٠٦٢ 

وعمر ) ١٩٠٦(ودعاء ملعروف الكرخي ) ١٩٠٦(والتصوف، مرتبة ترتيبا تارخييا 
ومالحظة ) ١٩٠٦(بن الفارض وحمىي الدين بن عريب، خمتارات من شذرات الذهب ا

) ١٩٠٨(وترمجة ابن الفارض ملؤرخه عبد احلاوي ) ١٩٠٧(على نسب اخلرقة 
) ١٩١٨(وابن الفارض ) ١٩١٥(وشعر املتنيب ) ١٩١٢(وخمطوطات لكتاب اللمع 

سرية غري :  غريهايفو) ١٩٤٣ مبايو ب-جملة اجلمعية اآلسيوية (ودانيت وفارس 
الدراسات الشرقية لنولدكه، (معروفة للنيب حممد، بعنوان كتاب من حرب ظفار 

والفلسفة يف الدين ) ١٩١٢الدراسات اآلشورية (وإبراهيم بن أدهم ) ١٩٠٦
جملة التاريخ اهلندي، (وشعراء من العصر العباسي ) ١٩١٥موزيون، (اإلسالمي 
واألدب الشعيب ) ١٩٢٦إسالميكا، (اج للبسطامي ونص قدمي عن املعر) ١٩٢٤

 .)١٩٣٩التقاليد الشعبية، (العريب والفارسي 
 Nikitine, B) ١٩٦٠ – ١٨٨٥(نيكيتني، ب 

، ودفاع كردي )١٩٢٢، ٥جملة العامل اإلسالمي (اإلقليم الفارسي يف طلخ : آثاره
مي يف ، واألدب اإلسال)٣٢ - ١٩٣١، ٨احلولية االستشراقية (عن أهل السنة 

، ٦٣اجلغرافيا (، ونظام الطرق يف كردستان )١٩٣٤، ٨جملة الدراسات (روسيا 
، )١٩٣٥، ٩جملة الدراسات اإلسالمية (ونظام النقد واملصارف يف روسيا ) ١٩٣٥

 معهد تحوليا(ث يودبلوماسي تركي يف روسيا على عهد اإلمرباطورة إليزاب
 .)١٩٤٠، ١الدراسات الشرقية يف نابويل 

 .Nielsen, D)١٩٤٩ – ١٨٧٤. ( دنيلسن،
ومشايل اجلزيرة العربية ) ١٩٠٨، ١١اآلداب الشرقية (اللغة العربية : آثاره

، واجلزيرة العربية الوسطى، اجلزء األول )١٩١٧(الدراسات االستشراقية هلوميل (
يشتمل على معلومات وافرة وسجل آلثار اليمن يف أوائل القرن العاشر، مما أشار إليه 

، وقد نشر اجلزء الثامن األب أنستاس ١٩٢٧كوبنهاجن (اين يف كتاب اإلكليل اهلمذ
 .)١٩٣١الكرملي، بغداد 
 Nieuwenhuijze, Van C.A.O.-نيووهناوزه، وان

خترج يف جامعة ليدن يف القانون واالقتصاد والدراسات الشرقية وحصل على 
w يف قسم الشئون ، وعمل)١٩٤٥ (ةالدكتوراه برسالة عن التصوف اإلسالمي يف جاو
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 ١٠٦٣ حرف النون

 - مكتب نائب الرئيس فيما بعد -اإلسالمية مبكتب احلاكم العام يف جاكرتا 
ندونيسيا، وعند عودته إىل نيدرالند أصبح رئيس القسم العريب أوطوف يف أرجاء 

 .)١٩٥١(يئة اإلذاعة لنيدرالند عرب البحار 
 وهو مبثابة -  بدأ معهد الدراسات االجتماعية العليا يف الهاي١٩٥٢ويف سنة 

 متابعة تطور الدراسات، فالتحق به منذ بدايته، -اللسان الناطق يف جامعات نيدالند 
، ورئيسا له )٦٧ - ١٩٦٠(، ومديرا ألحباثه )١٩٥٤(وأصبح أستاذًا لعلم االجتماع 

 أكثر ما عىن بتطور علم االجتماع وال سيما يف الشرق ين، وع)٧٥ - ١٩٧٣(
معهد الدراسات االجتماعية أسس جملس حبوث العلوم األوسط، وبالنيابة عن 

، وعمل فيه أمينا عاما، مث مديرا ألحباثه، )١٩٦٠(االجتماعية ملنطقة البحر املتوسط 
 .وتواىل تردده على منطقة البحر املتوسط والشرق األوسط، وشبه القارة اهلندية

ويف املدينة ، )١٩٦٩ -٦٢ -١٩٦١(وقد قام بالتدريس يف جامعة كاليفورنيا 
  أونتاريو -، ويف جامعة جويف )٦٦-١٩٦٥( كلية بروكلني -اجلامعية بنيويورك 

، كما ألقى احملاضرات يف جامعات أخرى بالواليات املتحدة )١٩٧٢ - ١٩٧٠(
 .األمريكية، وكندا، واهلند، والباكستان، وإيران، واألردن، ومصر

، )١٩٤٥ليدن ( الدكتوراه الصوفية اإلسالمية يف جاوة، وهي رسالة يف: آثاره
، وحركة دار اإلسالم يف )١٩٤٨جملة اهلند اهلولندية (ونور الدين الرنريي والوجودية 

، )١٩٦١(، وحوض البحر األبيض املتوسط )١٩٥٠شئون احمليط اهلادي (غريب جاوة 
، )١٩٦٢حلقت علم االجتماع اإلسالمي، بروكسل (والوحي يف اإلسالم 

ومراجع ) ١٩٦٥ليدن (، واتمع يف الشرق األوسط )١٩٦٣(والدراسات الثقافية 
هاجو ( التحدي ملن؟ -والتطور  ،)١٩٦٩(خاصة عن اتمع يف الشرق األوسط 

، وجملد للدراسات )١٩٧١ليدن، (، وعلم االجتماع للشرق األوسط )١٩٦٩
ليدن (العامة واإلشراف : اخلاصة بالتطابق االجتماعي يف الشرق األوسط عنوانه

 النظرية االجتماعية وخاصة التغري االجتماعي -، وحول اخلربة يف التدريس )١٩٧٧
 علم االجتماع الثقافة، األجناس والعالقات - والتطورات وعلم االجتماع املقارن -

 علم اجتماع الشرق األوسط وال سيما خطط التطور االجتماعي، وقدرة -العرفية 
w .التطور للقطاع العام يف الشرق األوسط
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 حرف اهلاء١٠٦٦ 

 .Habicht, C. M) ١٨٣٩ - ١٧٧٥(هابيخت، مكسيميليان 
ولد يف برسالو، ودرس العربية يف املعهد الربوسي، مث قدم باريس على عهد دي 
ساسي، فأمتها عليه وعلى األب رافائيل املصري فأجادها، وملا عاد إىل وطنه درسها 

 .يف املعهد الربوسي، ويف جامعة بروسالو
ين الفواكه واألمثار يف مجع بعض مكاتب األحباب األحرار من عدة ج: آثاره

أمصار وأقطار متنًا وترمجة التينية، وهو مذيل مبعجم األلفاظ العربية وترمجتها 
، وخنب )١٨٢٥برسالو (، وألف ليلة وليلة يف مثانية أجزاء )١٨٢٤برسالو (الالتينية 

 .)١٨٢٦و برسال(من أمثال امليداين، مع تعليقات عليها 
 .Hatala, P) ١٩١٨-١٨٣٢(هاتاال، األب بيتر 

درس الفلسفة يف جامعة بودابست، وخترج يف جامعة ليبزيج، وسيم كاهًنا، 
، فلما آب عني أستاذًا يف كلية الالهوت يف جامعة )١٨٥٧(فأرسل إىل فلسطني 

 . وموأستاذ اللغات السامية يف كلية العل) ١٨٧٣(، ومديًرا هلا )١٨٦١(بودابست 
) ١٨٧٧بودابست (األجرومية العربية، وقد ضمنها فقه اللغات السامية : آثاره

 .)١٨٧٨وحياة حممد وأفكاره 
 .Haarbrucker, Th)١٨٨٠ - ١٨١٥. (هاربروكري، ث

نشر بالعربية تفاسري األنبياء لنحوم بن يوسف األورشليمي، وهي رسالته يف : آثاره
شع بن و، وسفر ي)١٨٤٤لالتينية، ليبزيج ، وترمجها إىل ا١٨٤٢هاله (الدكتوراه 

إىل األملانية كتاب امللل  ، وترجم)١٨٦٢برلني (نون، وأسفار امللوك األربعة 
، وإرشاد القاصد البن ساعد )٥١ - ١٨٥٠(والنحل للشهرستاين يف جزأين 

، وله دراسة عن كتاب جمموع العلوم حملمد بن )١٨٥٩برلني (األنصاري األكفاين 
 .خاويإبراهيم الس

 .Hartmann, R) ١٩٦٥ - ١٨٨١(هارمتان، رتشار 
 خترج يف جامعيت توبنجني وبرلني، وعني مساعًدا ألمني مكتبة جامعة توبنجني 

، ومسي معيًدا )١٩١٣(، وعاون على نشر دائرة املعارف اإلسالمية )١٠ - ١٩٠٥(
، )٣٠ - ١٩١٨(، وأستاذًا فوق العادة يف ليبزيج )١٨ - ١٩١٤(يف جامعة ييل 

، ومديًرا )١٩٣٦(، وأستاذًا للعربية يف جامعة برلني )٣٦ - ١٩٣٠(وجوتنجني  w
w
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 ١٠٦٧ حرف اهلاء

ملعهد اللغات الشرقية بربلني، وانتخب عضًوا يف جمامع كثرية منها امع العلمي 
 .)١٩٥٢برلني (وقد صنف كتاب لتكرميه . العريب بدمشق

 .]١٩٦٧، ١١٧ترمجته بقلم روميري يف الة الشرقية األملانية [
، واملعهد الفرنسي بدمشق )١٩٢٤(تفسري القرآن : يف جملة اآلداب الشرقية: آثاره

الكرك على عهد اململكة : ويف اإلسالم). ١٩٤١(، ومن األدب املقارن )١٩٣٣(
، ومصر )١٩١٩(، وإليا حليب )١٩١٩(، واحلركات الوطنية )١٩١١(الالتينية 
، )١٩١٠(إلسالمية يف أملانيا الدراسات ا: ويف عامل اإلسالم). ١٩٢٧(احلديثة 
 ، والفتوة )١٩١١(األمساء العربية  :ويف الة الشرقية األملانية): ١٩٣٨(والبدو 

اجلمعية األملانية (املسجد األقصى : ، ويف غريها)١٩٢٤(، والوهابيون )١٩١٨(
، )١٩١٠جملة اجلغرافيا (، وجغرافية شرق األردن )١٩٠٩للدراسات الفلسطينية، 

، )١٩٥٠آسيا الصغرى (، واألمويون وبيزنطية )١٩١٢احملفوظات الدينية، (وفلسطني 
الة الشرقية (، وعن سوريا )١٩٥٣الدراسات الشرقية لبدرسن (والصوفاين 

، )١٩٤٤ و١٩١٥ و١٩١٣: الشرقية واآلداب ،١٩١٨و ١٩١٠: األملانية
، )١٩٢٥: ، واآلداب الشرقية١٦ - ١٩١٥: اإلسالم(والتصوف اإلسالمي 

 ،١٩١٧ و ١٩١٦: الة الشرقية األملانية(املماليك يف ابن فضل اهللا العمري و
، هذا خال دراساته الوافرة عن تركيا وتراجم لكبار )١٩٤٣: واآلداب الشرقية

 .املستشرقني
 .Hartmann, M)١٩١٨ - ١٨٥١(هارمتان، مارتن 

 يف ليبزيج ، وأمتها)١٨٦٩(ولد يف برسالو، وبدأ دروسه االستشراقية جبامعتها 
، وقام برحلة إىل أدنة، مث عني مترًمجا )١٨٧٤(على فاليشر، وأحرز الدكتوراه 

، فطالت إقامته فيها مث رجع )٨٧ - ١٨٧٦(ومستشاًرا للقنصلية األملانية يف بريوت 
، وعاشر العرب، وأتقن العربية كأبنائها، ووقف على عادام )١٩١٣(إليها 

ة يف مدرسة اللغات يتاذًا للسريانية والدراسات اإلسالموأخالقهم، فاستدعته أملانيا أس
، ومل تشغله مهمته يف التدريس عن أن يقوم برحالت إىل )١٨٨٧(الشرقية بربلني 
 ١٨٩٨( وقد اقترح إنشاء معهد شرقي للدراسات العربية يف سوريا -لبنان وسوريا 

w أصبح  ومصر وتركستان، وصنف يف كل رحلة مصنفًا نفيًسا، حىت-) ١٩٠٦ -
w
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 حرف اهلاء١٠٦٨ 

عميد الدراسات اإلسالمية يف أملانيا، ومراسلًا للمجمع العلمي، وهو لقب ال حيرزه 
وهو أحد حمرري دائرة املعارف اإلسالمية وأسس اجلمعية الشرقية . إال قالئل العلماء

 األملانية للدراسات اإلسالمية، وأصدر هلا مبعاونة نفر من العلماء جملة عامل اإلسالم 
)١٩١٣ (Die Welt des Islamsوتويف يف برلني ،. 

 ].١٩١٠ترمجة، بقلم كارل بيكر يف اإلسالم [
، وقانون التجارة األملاين )١٨٨٠(دليل اللغة العربية، هلجة سوق بريوت : آثاره
، وعلم )١٨٩٠(، وديوان األدب أليب إبراهيم الفارايب )١٨٨٧بريوت (العام 

، والوزن والقافية وأصل )١٨٩٤(سيط العروض العريب يف الشعر العربي يف العصر الو
الة الشرقية األملانية، (، وأغان شعبية من سوريا )١٨٩٧جييسن (األوزان العربية 

دائرة (وأغاين من صحراء ليبيا، والصحافة العربية يف األراضي اإلسالمية ) ٥١جملد 
 ، ونصوص مينية عن احلياتني)١٨٩٩املعارف اإلسالمية، كلمة جريدة، وبرلني 
 .)١٩٠٤ميونيخ (الرمسية واالجتماعية يف بالد العرب اجلنوبية 

، )١٩٠٩ليبزيج (والشرق اإلسالمي يف جزأين، وقد تناول فيه اآلثار اليمنية 
 خطباء اإلسالم  منومخسة. وقواعد األملانية وكيفية تعلمها من أيسر السبل بالعربية

ية من صبح األعشى للقلقشندي ، والفصول املتعلقة باجلغرافية اإلدار)١٩١٢ليبزيج (
 ، وتاريخ اإلسالم يف الصني )١٩١٦، ٥٠الة اآلشورية، (حتقيقًا ومتنًا وترمجة 

)١٩٢١(. 
 مدرسة اآلداب يف اجلزائر واملدارس اجلزائرية : ومن مباحثه يف الة اآلشورية

، )١٩٠٩(، واملخطوطات العربية اإلسالمية يف مكتبة جامعة ليبزيج )٦ - ١٩٠٥(
 فهرس األعالم يف مسند أمحد بن حنبل : ويف نشرة معهد اللغات الشرقية بربلني

 ، واإلسالم يف أفريقيا )١٩٠٩ و١٩٠٨(، واإلسالم تاريخ وعقيدة وفقه )١٩٠٦(
، وتفسري مفردات )١٩٠٨( املسلمني نيأدب الصيني: ، ويف عامل اإلسالم)١٩١١(

 .)١٩١٠(صينية عربية 
، والقانون )١٩١٣(، واإلسالم يف الصني )١٩١١( أفريقيا واإلسالم والثقافة يف

، )١٩٠٦(كتاًبات من اجلزيرة العربية : ويف اآلداب الشرقية). ١٩١٤(يف اإلسالم 
، وفرنسا )١٩٠٨(، وجغرافية احلجاز )١٩٠٧(وكتاًبات عربية يف جنوب إيطاليا  w
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 ١٠٦٩ حرف اهلاء

ن يف اإلسالم ، والقانو)١٩١٣(، وكتاًبات من الصني )١٢ - ١٩١١(ومشال أفريقيا 
 ، واملغرية )١٩١٧(، والصوفية )١٩١٠(أملانيا واإلسالم : ويف اإلسالم). ١٩١٤(
، واللورد كرومر، )١٩١٠(اإلسالم واإلصالح : ويف سبيل فهم الشرق). ١٩١٨(

مؤمتر (آسيا الوسطى : ، ويف غريها)١٩١٦(وعباس حلمي، والشيخ الطهطاوي 
، والشرق )١٩٠٩ يالعامل الشرق( ، ومن تاريخ العباسيني)١٩٠٥املستشرقني 

) ١٩٠٩، ١٣الة اآلشورية الفرنسية، (اإلسالمي يف ماضيه وحاضره ومستقبله 
 .ومئات املقاالت عن تركيا وإيران

 .Hartigan,P.Aug) ١٩١٦ - ١٨٨٢(األب هارتيجان 
 .، وتويف يف العمارة بالعراق)١٨٩٨(انضم إىل الرهبانية 

 .)١٩٠٦، ١منوعات الكلية الشرقية، (اإلجنليزية بشر بن أيب خازم، ب: آثاره
 Haarmann, Ulrich -هارمان، أولريخ

، وتلقى تعليمه فيها ويف الواليات املتحدة، ٢٢/٩/١٩٤٢ولد يف أملانيا، بتاريخ 
، وعلى )١٩٦٥(فحصل على الليسانس يف الدراسات الشرقية من جامعة برنستون 

، وكان موضوع رسالته مصادر )١٩٦٩(درجة الدكتوراه، من جامعة فريبورج 
تارخيية لعصر املماليك القدمي، وكمنتدب لألحباث يف املعهد األملاين لعلم اآلثار 
بالقاهرة فقد نشر من الدراسات القصرية األخرى النص العريب للمؤرخ ابن 

القاهرة (كنـز الدرر وجامع الغرر، الد الثامن مع مقدمة دراسية : الدويداري
 ، وقام بالتدريس كأستاذ زائر يف اجلامعة األمريكية بالقاهرة )١٩٧١ليب مطبعة احل

، ويف )١٩٧٦(، وجامعة ماك جيل )١٩٧٤(، ويف جامعة لوس إجنليوس )١٩٧١(
جامعة القاهرة بكلية اآلداب قسم التاريخ، وكان موضوع احملاضرات احلروب 

 .)١٩٧٦(فريبورج ، وعني أستاذًا يف جامعة )١٩٧٧(الصليبية وتاريخ املماليك 
، وما يعىن به الدكتور )١٩٧٨( لبنان -مث انتخب مديًرا للمعهد األملاين يف بريوت 

 مع تأكيد خاص على الفترات اململوكية -تاريخ مصر اإلسالمية : هارمان
والعثمانية، وموقف املسلمني يف العصور الوسطى من املاضي الفرعوين ملصر وما قبل 

، واملواقف املصرية احلديثة من )النحو(عالقته بالقواعد اإلسالم، وأصول الفقه و
w .العصور الوسطى، وبالد فارس يف القرنني اخلامس عشر والسادس عشر
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 حرف اهلاء١٠٧٠ 

، )١٩٧٣، ١٢١الة الشرقية األملانية (فقه اللغة والنحو يف اإلسالم : آثاره
) ١٩٧٤، ٥١جملة اإلسالم (والطون خان وجنكيزخان يف عصر املماليك مبصر 

 يف غزو ،، واملماليك وأوالد الناس)١٩٧٧أردمان (سالم واملسيحية يف مصر واإل
، والكنـز يف رأس أبو )لندن حتت الطبع(املغول الشرق األوسط تأليف روجرز 

دائرة (، واإلدريسي، مجال الدين )١٩٨٠، وبريوت لعام ١٩٧٨سيكولوم (اهلول 
، )١٩٧٨عامل اإلسالم  (املعارف اإلسالمية، والواجبات اإلسالمية يف التاريخ

علم : ، ومما أعده للنشر)٤دائرة املعارف اإلسالمية، جملد (والشخصية املصرية 
النحو، وأعمال مجال الدين اإلدريسي اخلاصة باألهرام، وتاريخ وثقافة مماليك مصر 

 .وسوريا
 .Hardy, G -.هاري، ج
نة أفريقيا الفرنسية ذيل نشرة جل(التقومي العلمي لغريب أفريقيا الفرنسية : آثاره
، ووفاة موالي )١٩٢٧املصدر السابق، (واحلياة الفكرية و الفنية يف املغرب ) ١٩١٦
، وصالت فرنسا باملغرب أيام لويس الرابع عشر )١٩٢٧أفريقيا الفرنسية (يوسف 

، )١٩٢٧، ٣٦حوليات اجلغرافيا (، واملغريب )١٩٢٧جملة تاريخ أفريقيا الفرنسية (
جملة (، واحلياة الثقافية و الفنية يف املغرب )١٩٢٨ى هنري باسه ذكر(وهنري باسه 

، )١٩٢٨، ٣٨أفريقيا الفرنسية (، وتربية الوطنيني )١٩٢٧-١٥تاريخ أفريقيا الفرنسية 
، و التعليم يف )١٩٢٩، ١٧جملة تاريخ أفريقيا الفرنسية، (والصحراء ونفسية بدوها 

أفريقيا الفرنسية ( الوحدة الفكرية ، وحنو)٣٦، ١٩٣٥أفريقيا الفرنسية (اجلزائر 
الة (، وتنبؤات التقومي يف العادات الشعبية األوربية يف اجلزائر )١٩٣٦ -٤٦

، )١٩٣٦-٧٩(، وتنبؤات التقومي يف الفولكلور األوريب باجلزائر )١٩٣٦األفريقية 
، ومنطقة تارخيية يف )١٩٣٦ -٤٧أفريقيا الفرنسية (ومشكلة التدريس يف اجلزائر 

 .)١٩٥٠جملة تاريخ أفريقيا الفرنسية (جلزائر ا
 .Harris, G.K - ك. هاريس، ج
 .)١٩٣٥(واإلسالم يف الصني ) ١٩٣٤(األزهر : يف العامل اإلسالمي: آثاره

 .Haffner, Aug) ١٩٤١ - ١٨٦٩(هافنر، أوجست 
wتعلم يف أنسربوك، وخترج يف جامعة فيينا، وأتقن العربية على أساتذة جامعة 
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 ١٠٧١ حرف اهلاء

 .)١٩٠٦(مث عني أستاذًا يف جامعة أنسربوك . وسف يف بريوتالقديس ي
بريوت، املطبعة (، وكتاب الشاه )١٨٩٥فيينا (نشر لألصمعي كتاب احليل : آثاره

، )١٨٩٨، ١املشرق، (، وكتاب الدارات وكتاب املطر )١٨٩٦الكاثوليكية 
، )١٩٠٢بريوت، (والنخل والكرم  ،)١٨٩٨بريوت (وكتاب النبات والشجر 

، والقلب )١٩٠٥ليبزيج (، وكتاب خلق اإلنسان )١٩٠٥ليبزيج (اب اإلبل وكت
البلغة يف شذور اللغة، : واإلبدال البن السكيت، ونشر مبعاونة األب شيخو اليسوعي

واللبأ واللنب أليب زيد األنصاري وعشر مقاالت، وفيها املثلث لقطرب بنظم وشرح 
)  طبعة جديدة منقحة- ١٩١٢وت بري(ذيل الصغاين : ، وله)١٩٠٨بريوت (هول 

، )١٣الة الشرقية النمسوية، (وحول املفضليات اليت نشرها أبو بكر عمر الداغستاين 
األضداد لألصمعي والسجستاين والبن السكيت : ومبعاونة األب صاحلاين اليسوعي

 .)١٩١٣بريوت (وللصغاين 
 Halphen, L ).١٩٥٠-١٨٨٠. (هالفن، ل

 ومدرسة شارت، واملدرسة الفرنسية لآلثار والتاريخ خترج يف جامعة باريس،
، ومدرسة شارت )١٩٠٨(بروما، وعني أستاذًا يف مدرسة الدراسات العليا بباريس 

وأستاذًا للتاريخ ) ٢٨-١٩١٠(ا، مث أستاذًا يف جامعة بوردو ، وحماضًر)٩ -١٩٠٨(
 ب بباريس ، وأستاذًا يف كلية اآلدا)١٩٢٨(يف مدرسة الدراسات العليا بباريس 

وعضًوا يف مجعيات عدة، وقد صنفت لذكراه منوعات بامسه ) ١٩٢٨(
 .)١٩٥١باريس(

أشرف مع سافيناك على إصدار سلسلة الشعوب واحلضارات، وهو تاريخ : آثاره
الطبعة (الرببر، كتبه هالفن : ا يشتمل على اإلسالم، اجلزء اخلامسعام يف عشرين جملًد

 اية القرون الوسطى : ، واجلزء السابع)١٩٤٠يس الرابعة، مع ذكر املراجع، بار
 .)١٩٢٩(أوائل العصر احلديث : ، واجلزء الثامن)١٩٣١(

ويف هذين اجلزأين تاريخ املغول والعثمانيني والصفويني، وله يف غري هذه السلسلة 
 .وعشرات املصنفات يف تاريخ أوربا) ١٩٤٠(املدخل إىل دراسات العصر الوسيط 

الة البلجيكية لفقه (األصل اآلسيوي للغزوات الكربى: شرقيةومن دراساته ال
، )١٩٢٣الة التارخيية (، ومركز آسيا يف تاريخ العامل )١٩٢٣ اللغات والتاريخ w
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 حرف اهلاء١٠٧٢ 

منوعات (ودور الالتني يف تاريخ القسطنطينية الداخلي يف اية القرن الثاين عشر 
 .)١٩٣٠شارل دييل 
  .Halevy, J )١٩١٧-١٨٣٧.(هاليفي، ج

من أساتذة مدرسة الدراسات العليا بالسوربون، طاف جبنويب بالد العرب وبالد 
اليمن يف أمسال متسول يهودي، فبلغ جنران وحدود مأرب، ومجع يف رحلته هذه 

 نقشا من كتاًبات قدمية نشر ترمجتها يف الة اآلسيوية وعلق عليها بشروح ٦٨٦
را من صور وكتاًبات سبئية ومحريية كما جلب معه عدًدا واف). ٧٧-١٨٧٢(وافية 

منقوشة باخلط املسند، وعلق عليها، فكان أول من فسر كتاًبات صنعاء، وشرح 
  .)١٨٨٥باريس (الرسوم الرمزية للخط املسماري يف معجم علمي خاص 

 ،وتعبريات يف هلجة دمشق العربية )١٨٨١(كتاب جبيل : وله يف الة اآلسيوية
، )١٨٩١(، واألمساء واآلشورية الفلسطينية )١٨٨٤(العربية ، وعرب اجلزيرة )١٨٨٣(

واخلورنق ). ١٩٠٧(، واحلنفاء )١٩٠٢(، والتفضل )١٩٠٢(وهاورت وماروت 
، )١٩٠٩( صاحل ، والنيب)١٩٠٨(، والسامريون يف القرآن )١٩٠٧(وسنمار 

). ١٩١٠(، واسم النحل والعسل يف اللغات السامية )١٩١٠(ومفردات سامية جمهولة 
، وشكوكي يف إدخال برزويه على كتاب كليلة )١٩١٣(االسم السامي للفرس و

 ). ١٩١٤(، واحلروف الساكنة يف اللغات السامية)١٩١٣(ودمنة 
 Hamadov -هامادوف 
، واألعالق النفيسة البن )١٨٨٣قازان ( مع التلويح هنشر كتاب تنـزي: آثاره

 .رسته، بتحقيق وتعليق وفهرس
 .Hamaker, H.A) ١٨٣٥ - ١٧٨٩(ا . هاماكر، هـ

 .)١٨١٧(خترج يف ليدن، وعني أستاذًا لكرسي اللغات السامية فيها 
، )١٨٢٠(عاون على وضع فهرس املخطوطات العربية يف جامعة ليدن : آثاره

، )١٨٢٤أمستردام (ونشر تاريخ ابن طولون ورسالة ابن زيدون وقبط مصر للمقريزي 
) ١٨٢٥ليدن (يقات التينية، يف جزأين وفتح منف واإلسكندرية للواقدي مع تعل

 .)١٨٢٧الة اآلسيوية الفرنسية (وحبث عن اآلثار الفينيقية 
 w
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 ١٠٧٣ حرف اهلاء

 -Hammer )١٨٥٦-١٧٧٤(بورجيشتال، جوزيف فون -هامر
Purgstall, J. Von 

ولد يف جراتس، وخترج يف مدرسة اللغات الشرقية، وتكلم العربية والفارسية 
مترًمجا مث إىل ) ١٨٠٠(أوفدته حكومته إىل األستانة والتركية وملا يبلغ العشرين، ف

، )١٨١١(، فمستشاًرا للحكومة )١٨٠٦(مصر، مث عينته قنصلًا ومستشاًرا يف ياسي 
، فغضًوا يف جملس )١٨٣٥(مث اإلمرباطور فرانتس األول، فمنحه لقب بارون 

 يف الشورى، وقد تنقل يف أوربا حبثًا عن املخطوطات الشرقية، ووصف البندقية
، وطوف يف مصر وفلسطني وسوريا ولبنان )١٨٠٠برلني (تصويرات : كتابه

وكلف باللغة ) ١٨٤٩-١٨٤٧(وإيران، وأنشأ يف فيينا جممع العلوم، وتوىل رئاسته 
انقطع إىل التأليف، وكان حيسن بعشر  التركية، فجدد دراساا يف النمسا، مث

 .لغات
نسيني عندما استصفوا من املكتبة الوطنية أما حبه الشرقي فقد دفعه إىل مقاومة الفر

مثائة خمطوط، فلم يهدأ له بال حىت استرجع منها مائة، بعد استيالئهم على النمسا ثال
مث مائة أخرى مبعاونة دي ساسي، ولزمه ذلك احلب يف قصره الذي ورثه عن األرملة 

ارف على حدود اإلسترييا يف هاينفلد، فمأله بعجائب الزخ) ١٨٣٥(بورجشتال 
ت املصرية، وجعل قربه الذي شيده قبيل واوالرياش واخلطوط العربية واآلثار واملوميا

 وساًما من أباطرة وملوك النمسا ١٥وفاته على طراز قبور املسلمني، وقد نال 
 وإيران وغريهم، ولقب دكتور شرف من عدة جامعات، وكان الدامناركوروسيا و
 . مجعية علمية٥٠عضًوا يف 
رة والسيما يف تاريخ الشرق وآدابه، وقد أسهم يف حترير جملة خمزن واف: آثاره

تصويرات : ، ومن مصنفاته وحتقيقاته وترمجاته)١٨١٨-١٨٠٩فيينا (الكنوز الشرقية 
، ونظم شريين )١٨٣٤-١٨٠٧فيينا (، وأجزاء من ترمجة القرآن )١٨٠٠برلني(
، )١٨١١فيينا (دمية ، وطبوغرافية الشرق الق)١٨١٠(، وبوق اجلهاد )١٨٠٩ليبزيج(

، وترجم عن )٢١-١٨١٦(، وتاريخ الغساسنة )١٨١٥(واملؤسسات واتمع 
، مث )١٨١١ فيينا -خمزن الكنوز الشرقية (التركية إىل الفرنسية مقدمة ابن خلدون 

وديوان . سرية عنترة بن شداد، وما مل يكن قد ترجم بعد من قصة ألف ليلة وليلة w
w
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 حرف اهلاء١٠٧٤ 

، والربدة )١٨٢٣ فيينا(، وروايات هندية دينية )١٨٢٣ فيينا(املتنيب شعًرا باألملانية 
 ).٦٠-١٨٢٤ فيينا(للبوصريي 

الة اآلسيوية (وله دراسات يف الصالت السياسية األوىل بني فرنسا والباب العايل 
، ومعلومات عن نقاط جوهرية يف تاريخ العرب، والبيزنطيني، )١٨٢٧

رات ماركوس أورليوس بالفارسية أهداها ،ومذك)١٨٢٩(والسلجوقيني، والعثمانيني 
، وميترياقة )١٨٣٣فيينا (والنظم ألقدام الفارسي . إىل شاه إيران فمنحه عليها وساًما

، وكيفية تدبري حكومة اخلالفة الداخلية، وقد نال عليه جائزة من جممع )١٨٣٣
 .)١٨٣٥برلني(برلني 

، وحياة أعاظم ملوك )١٨٣٥نا فيي(وأطواق الذهب للزخمشري متنًا وترمجة أملانية 
، واملوشحات والزجل، وأصل ألف ليلة الفارسي، وأيها )١٨٣٧دارشتانت (اإلسالم 

، وشوق املستهام يف معرفة رموز )٣٩-١٨٣٨(نية االولد للغزايل متنًا وترمجة أمل
 ، وميقات الصالة)١٨٤٠لندن ( متنًا وترمجة إلجنليزية ياألقالم البن الوحشية النبط

، )١٨٣٥فيينا (، وأقوال النيب حممد )١٨٤٤فيينا (يف سبعة أوقات بالعربية واألملانية 
، )١٨٤٥فيينا (، مث ترمجها شعًرا "سقتين محيا احلب راحة مقليت: "وتائية ابن الفارض

واخلتام اإلسالمية، وملخصات من الفهرست يف . واأللفاظ العربية يف اللغة اإلسبانية
 .، وتاريخ قبائل املغول)١٩٥٩(ند العرب الفتوة والفروسية ع
 مث ترجم -تاريخ الدولة العثمانية، يف عشرة جملدات، باألملانية : (وخري مصنفاته

 .وتاريخ اآلداب العربية، يف سبعة جملدات) إىل الفرنسية
 ترمجة مع مقتطفات لكل منهم ٩٩١٥ويبلغ عدد التراجم يف هذه املوسوعة 

 .وليدن وجوتنجنمقتبسة من خمطوطات فيينا 
سنة، وملا يتمه، وخفيت  ٧٦وعلى الرغم من أن املؤلف بدأ يف تصنيفه وعمره 

عنه مصادر، مل تكن قد أحصيت يف عصره، وأمهل وضع فهرس األعالم واملؤلفات 
له فحسب صاحبه فضلًا عن أنه كان أول من أقدم على تصنيفه وفيه يقول 

 أول عرض كامل لآلداب العربية  بورجتشال تقدمي-لقد حاول هامر : بروكلمان
 .إال أن أخطاء مؤلفه أجازت لنا جتاهله
wموقع املسلم والنجوم العادية عند العرب، : وله يف الة اآلسيوية الفرنسية
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 ١٠٧٥ حرف اهلاء

، وكتابة )١٨٤٣(، وفارس العرب عنترة )١٨٣٧(والدروز  وكتاًبات عربية بترمجته
رست عن الصابئة هرات من الف، وخمتا)١٨٣٨(ة على مسجد احلاكم بأمر اهللا يكوف

، وتذوق الكتب لدى )١٨٣٧(، وحول مؤلف تاريخ حسن بن إبراهيم )١٨٤٣(
 ، واألشكال املصطنعة للشعر العريب )١٨٤٩(، وفروسية العرب )١٨٤٨(العرب 

، )١٨٥٥ و ١٨٥٢(، واخليول العربية )١٨٥٠(، واالشتراكية يف الشرق )١٨٤٩(
 .)١٨٥٤(وسيوف الشرقيني 

 .Hamilton, Lt. Col. R.A.B-.ب.أ.  رهاملتون،
وق طوف يف الشرق األوسط واقتىن جمموعة خمطوطات فريدة . عقيد يف اجليش

 .اشتهرت ا مكتبة ريالنذر
السيد بلهافن، قصة جندي أصبح من رجال السياسة يف عدن، وصف فيها : آثاره

 شخصية اإلمام جنويب غريب اجلزيرة العربية على حدود اليمن والربع اخلايل، وحلل
: مقاالتهومن ) ١٩٤٩لندن ( صفحة مع صور مشسية عديدة ٢٢٢حيىي وحاشيته، يف 

واملواقع ) ١٩٤٢صحيفة اجلغرافيا، (وحضرموت ) ١٩٤٢مان (حفل يف حممية عدن 
ووحيد القرن يف جنوب اجلزيرة ) ١٩٤٣املصدر السابق (األثرية يف غريب عدن 

 .)١٩٤٣التقاليد الشعبية، (العربية 
 .Hamilton, R.W -.و. هاملتون، ر
فصول إدارة (عمارة املوقر، وخربة املفجر، واملسجد األقصى يف فلسطني : آثاره
 .)١٩٥٣العراق (والعمارة األموية  ،)٥٠ و ٤٨ و ٤٦ و ١٩٤٥سطينية لاآلثار الف

 .Hamilton, Ch)١٨٢٤املتوىف . (هاملتون، ش
 أتقنها توىل تدريسها مع اآلداب  بالسنسكريتية فلماعيندرس اللغات الشرقية و

 .اهلندية يف مدرسة اللغات الشرقية يف هاياليربي
ترجم اهلداية لربهان الدين املرغيناىن باإلجنليزية، وعلق عليها احلواشي : آثاره

) ١٨٨٨، مث نشرت يف قازان، يف جملدين ١٧٩١لندن (فوقعت يف أربعة أجزاء 
، وخلص مقامات احلريري، مث ترمجها وكتب دراسات عن جغرافية اهلند القدمية

ووضع فهرًسا ) ١٨٥٠ ج كمربيد-لندن(إىل اإلجنليزية  T. Preston برستون
w، وقد ترمجه ١٨٠٧باريس (للمخطوطات السنسكريتية يف مكتبة باريس اإلجنليزية 
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 حرف اهلاء١٠٧٦ 

 .)إىل الفرنسية الجنلس مع إضافات وتفاسري
 .Hanz, E) ١٩٢٦املولود عام (هانز، إرنست 
، )٥٩ - ١٩٥٦(، وعني مدرًسا للغة األملانية يف مصر )١٩٥٩( جوتنجني خترج يف

 .)١٩٥٩(مث التحق بوزارة اخلارجية 
نشر حتقيق وثائق سالطني املماليك احملفوظة بدير سانت كاترين متنًا : آثاره

، والوثائق العربية للوالة العثمانيني يف مصر من )١٩٦٠فيسبادن (وترمجة وتعليقًا 
مطبعة (، وسرية السلطان الظاهر )١٩٦٢فيسبادن  (١٧٩٨ إىل سنة ١٥١٧سنة 

القاهرة (خان  ، والعهد املصان يف سرية السلطان سليم)١٩٦٢احلليب بالقاهرة 
١٩٦٢(. 
 .Hunt, C.L -هانط
 .)١٩٥٥شئون احمليط اهلادي، (مسلمون ونصارى يف الفيلبني : آثاره
مجات إسحاق بن حنني وتعليقه على نشر عن خمطوط بالقريوان مقالة من تر: ليونز

كتاب احليوان ألرسطو، مع ترمجة إجنليزية والنص اليوناين ومعجم يوناين عريب 
ونقل ) ١٩٥٥نشرة مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية، (للمصطلحات الفلسفية 

 يوكتاب النافع لعل) ٦١ - ١٩٦٠، ١٤ - ١٣أوريانس (العلوم اليونانية إىل العربية 
اجلمعية الشرقية جبامعة (والقزويين ) ١٩٦١، ٦الفصول اإلسالمية (وان بن رضا

ولذكرى ) ١٩٦٥، ٣٠األندلس ( بن رضوان يوعل) ٦٤ - ١٩٦٣، ٢٠جالسجو 
الفلسفة (واألدب العريب ) ١٩٧٠، ٦نشرة مجعية املستشرقني األسبان (أربري 

 .اخل) ١٩٧٤، ١الشرقيات األسبانية ( وسرية بيربس) ١٩٧٢اإلسالمية 
 .Hunt, Th)١٧٧٤ - ١٦٩٦(هانط، توماس 

 وأستاذًا للعربية ) ١٧٣٨(خترج يف أكسفورد، وعني أستاذًا للغة العربية فيها 
)١٧٤٧(. 

عاون جورج شارب يف إعداد حبوث هايد، وأعد للنشر مؤلفات األسقف : آثاره
وأعاد ترمجة أقسام من الرازي ) ١٧٢٨(جورج هوبر، ونشر نبذًا من خمطوط عريب 

 .)٧٣ و ٥٩ و ١٧٥٧باريس، وليدن (بالالتينية 
 w
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 ١٠٧٧ حرف اهلاء

 .Huisman, A.J.W -.و.ج.هاومسان، أ
 .أمني القسم الشرقي يف مكتبة جامعة ليدن

  .١٩٦٧ بالفرنسية، ليدن -فهرس فهارسها-املخطوطات العربية يف العامل : آثاره
 .Heiberg, J.L) ١٩٢٨-١٨٥٤. (ل. هايربج، ج

  .وبنهاجن، وقد عين بالرياضيات القدميةأستاذ اليونانية وآداا يف ك
كتاب إقليدس الفيثاغوري إلسحق بن حنني متنًا : نشر مبعاونة بستهورن: آثاره

وترمجة التينية يف ثالثة أجزاء، واجلزء األول من أصول إقليدس اهلندسية البن مطر 
ايدر ، مث نشر يونج ور١٩١٠-١٨٩٣ كوبنهاجن -هونية (متنًا وترمجة التينية 

، والترمجة الالتينية إلصالح اسطي )١٩٣٢وتومسون اجلزء الثالث بعد أن أمتوه 
ومبعاونة بستهورن ويونج ورايدر وتومسون ترمجات كتب ، )١٩٠٨ليبزيج (

: ، ومبعاونة فايدمان)٣٢، ١٠ و٥ و١٩٠٠-١٨٩٣كوبنهاجن (النرييزي الالتينية 
: ، وله)١١-١٩١٠(رقام العربية ، واأل)١٠-١٩٠٩املكتبة الرياضية (ابن اهليثم 

  .)١٩٢٥ميونيخ (تاريخ احلساب والعلوم الطبيعية يف العصر القدمي 
 .Hyde, Th)١٧٠٣ - ١٦٣٦(هايد، توماس 

وعني باحثًا للغة العربية يف كلية امللكة جبامعة . خترج يف كلية امللك يف كمربيدج
ورئيس مشامسة ) ١٧٠١ - ١٦٦٥(وأميًنا للمكتبة البودلية ) ١٦٥٨(أكسفورد 
وأستاذًا ) ١٦٩١(وأستاذًا للغة العربية يف جامعة أكسفورد ) ١٦٧٣(جلوشستر 

 يواملترجم احلكوم) ١٦٩٧(للعربية وراعى كنيسة السيد املسيح يف أكسفورد 
 .للغات الشرقية

وزيج أولغ بك، ) ١٦٥٧لندن (النص الفارسي والسرياين من توراة والتون : آثاره
 بوبوفسكي بك يووصف تركيا لعل) ١٦٦٥أكسفورد ( التينية متنًا وترمجة

) ١٧٦٠، مث أجنز ١٧٠٠أكسفورد (والتاريخ الديين لفارس ) ١٦٩١أكسفورد (
واإلفادة واالعتبار لعبد اللطيف البغدادي، وكان إدوارد بوكوك قد ترمجه إىل 

فية اإلدريسى ونبذات عن جغرا) ١٧٠٢أكسفورد (الالتينية فنشره هايد متنًا وترمجة 
. مث توىل ج) ١٧٦٥أكسفورد  (١٥٩٢ املطبوعة يف روما عام يف املتحف الربيطاين

w .)١٧٦٧أكسفورد (شارب طبع ما مل ينشر من مصنفات هايد، يف جملدين 
w
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 حرف اهلاء١٠٧٨ 

 .Haneberg, Dt. B) ١٨٧٦ - ١٨١٦. (الدكتور هاينربج، ب
راسات شرقية ود) ٦٨ - ١٨٦٦ميونيخ (الفلسفة وفقه اللغة، يف جملدين : آثاره

 ).١٨٧٧جملة جممع العلوم البافاري (
 .d'Herbelot, B) ١٦٩٥ -١٦٢٥(ب . هربلو

مث ارحتل إىل روما حيث تردد . ولد يف فرنسا وتعلم اللغات السامية يف جامعتها
جامعتها ومطبعتها الشرقيتني، وعلى الشرقيني يف ثغور إيطاليا، واتصل  على

ا، فأهدى إليه ا نابًغكاين الذي عرف فيه مستشرقًبالغراندوق فردينان الثالث التوس
 ولعلو كعبه يف العربية استقدمه فوكه وزير مالية ،جمموعة خمطوطات عربية ذات قيمة

. ا من اللغات الشرقية يف البالطفرنسا إىل ديوانه، فلما اعتزل عني أمني سر ومترًمج
ا، وواله كرسي السريانية ورعاه الوزير كولرب، ورتب له امللك لويس الرابع عشر رزقً

يف معهد فرنسا، وقد اقتىن للمكتبة الوطنية يف باريس جمموعة خمطوطات نفيسة عربية 
 .وفارسية وتركية

وهو . املكتبة الشرقية، أو املعجم العام: اشتهر بالكتاب الذي صنفه وأمساه: آثاره
الشرقيني دائرة معارف يف بضعة جملدات مرتبة على حروف املعجم تبحث يف علوم 

وتارخيهم وآدام وأديام ونظمهم وعادام وأساطريهم وغريها، إال أن قلة املصادر 
يف عصره، وعجز الفرد عن إنشاء دائرة معارف وحده أوقعاه يف بعض أخطاء 

 وقد أمتها ١٦٥٧باريس (وضالالت ونواقص، وباشر ترمجة ابن املكني إىل الفرنسية 
 .)١٧٣٨مث نشرت  ١٦٩٧ جاالن
 Herbin) ١٨٠٦ -١٧٨٣(بن هر

 .خترج يف مدرسة اللغات الشرقية
ومعجم عريب ) ١٨٠٣باريس (أصول العربية العامة، وهو مصنف جامع : آثاره

فرنسي، وفرنسي عريب، يف جزأين، ودراسات عن املوسيقى عند قدماء العرب، 
جمموعة وصف مصر، (وترمجة كتاب معرفة األنغام والضروب، وهو جمهول املؤلف 

 .)٢٦ -١٨٠٩اريس، ب
  .Herbek, I) ١٩٢٣املولود عام( هربيك، إيفان

wمن معهد الدراسات الشرقية يف براغ، عين بتاريخ العامل العريب، وأفريقيا واملصادر 
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 ١٠٧٩ حرف اهلاء

 .العربية للشعوب السالفية
 بن يقظان البن طفيل، ورحلة ابن بطوطة، يترجم إىل التشيكية ح: آثاره

تاريخ رحلة :  ومن دراساته يف احملفوظات الشرقية.واألرض لعبد الرمحن الشرقاوى
 ، والفاطميون )١٩٥٠(، واإلسالم )١٩٦١(، وترمجته )١٩٤٩(ابن بطوطة 

، وما كتب عن الدراسات )٢٣،١٩٥٥(، والعالقات العربية السالفية )١٩٥٣(
، )٢٥،١٩٥٧(، وتاريخ اإلسالم )٢٥،١٩٥٧ (١٩٥٦الشرقية يف تشيكوسلوكيا 

أبو  : غريهايف، و)٣٦،١٩٦٨(، وروسيا وبغداد )٣٠،١٩٦٢ (وتاريخ ابن بطوطة
، )٥،١٩٥٥األعمال الشرقية ارية  (١١٧٠-١٠٨٠حامد األندلسي الغرناطي 

 ).١٩٦٢ا الندوة الدولية للحضارات بلغاري(وسالفيو البلقان والبلدان العربية 
 Herzfeld, E.E ).١٩٤٨ - ١٨٧٩(هرسفيلد، إرنست 

المية، قضى ردًحا من الزمن منقًبا عن مدينة سر من رأى، من علماء اآلثار اإلس
واتفق مع النبيل األملاين فردريخ فوان زاره على تنظيم بعثة أثرية إىل دجلة والفرات، 

، وسافـر )١٩٢٠(وعني أستاذًا للجغرافيا التارخيية يف كلية اآلداب والعلوم ببغداد 
 ع إىل التنقيب يف مدينة حلب ، والواليات املتحدة، مث رج)١٩٣٤(إىل إجنلترا 

ى، ووقف نشاطه على أَ رن مر، وقد كشف عن آثار السامانيني وُس)١٩٤٧(
دراستها كتابة وتارخيًا وفًنا، حىت تويف يف بال بسويسرا، ونشر كتاب إلحياء ذكراه 

 .)١٩٥٢نيويورك (اآلثار الشرقية لذكرى هرسفيلد : بعنوان
 .]١٩٥٢م، ترمجته، بقلم جوير، يف اإلسال[

جلة، ود، والرحلة األثرية يف بالد الفرات )١٩١٢برلني (كتاب عن سامراء : آثاره
الفن اإلسالمي، الد التاسع، وأعيد طبعها، يف (دمشق، دراسة معمارية، قسم أول 

، ودمشق، ودراسة )١٩٤٢ لوًحا مصوًرا مبطبعة جامعة ميتشجان ١٧ صفحة و ٥٣
  صفحة ٥٨المي، الد العاشر، وأعيد طبعها يف الفن اإلس(معمارية، قسم ثان 

الفن اإلسالمي (، وقسم ثالث )١٩٤٣ لوًحا مصوًرا، مبطبعة ميتشيجان ٢٧و
 -، ومواد موعة الكتاًبات العربية )١٩٤٨الفن اإلسالمي (، وقسم رابع )١٩٤٦

ا، كتاًبات حلب وآثاره: القسم الثاين، سوريا الشمالية - اليت باشرها فان بريشم
w، اجلزء الثاين )١٩٥٥املعهد الفرنسي بالقاهرة (الد األول، اجلزء األول، نصوص 

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 حرف اهلاء١٠٨٠ 

 .، ودراسات يف تاريخ الشرق وجغرافيته)١٩٥٤املصدر السابق (خرائط 
، ومشهد )١٩١(، وقبة الصخرة )١٩١٠(الفنون اإلسالمية : ويف جملة اإلسالم

 ، والكتاًبات العربية )١٦ -١٩١٥(، واملغول )١٩١٤(، وسامراء )١٩١٤(على 
، ويف الة )١٦ - ١٩١٥(، وخراسان واإلسالم يف إيران )١٦ - ١٩١٥(

، )١٩٠٩(، وجغرافيا وتاريخ آسيا الوسطى )١٩٠٧(العرب والفرس : اجلغرافية
الفن اإلسالمي (، وترمجة فردريخ زاره )١٩٢٢اإلسالم (وترمجة ماكس فان بريشم 

١٩٤٦(. 
 Hermann Almanus) ١١٧٢املتوىف (هرمان الدملاطي 

ا لشمامسة زميل روبرت يف رهبانيته ودراساته وترمجاته، وقد عني رئيًس
ا على استورجه، ونقل مث أسقفً) ٤٣-١١٤١(ا لكنيسة شيين سربابيلونا، مث راعًي

، مث نشر ١٢٤٠ مث نشر النص يف إسبانيا ١١٤٣تولوز (إصالح اسطي للمجريطي 
وعلم ) ١٩٠٧ كتاب اهليئة الصغري لبطليموس، ليبزيج هايربج الترمجة الالتينية يف

وصنف كتاب البالغة والشعر ألرسطو . األخالق وبعض الرسائل يف الكيمياء
ا مستعينا بشرح الفارايب على البالغة، وبتلخيص ابن رشد للشعر، ويف اجلوهر متأثًر

 تلميذ هرمان شروح R.de Brugesبالعرب، كما ترجم رودلف دي بروجس 
  .مة اريطي على النظام الرياضي لبطليموسمسل

 .Hermann, C.H - .هـ. هرمان، ك
 ١٨٥٠فهرس الكتب والدراسات الشرقية واللغوية املطبوعة يف أملانيا من : آثاره

، مث نشره فريد ريشي مشتملًا على املطبوعات الشرقية يف )١٨٧٠هاله  (١٨٦٨إىل 
 .)٨٤ - ١٨٧٦ليبزيج ( مثانية جملدات أملانيا وإجنلترا وفرنسا واملستعمرات يف

 .HESS, J.J) ١٩٤٩-١٨٦٦(هس، جان جاك، 
ولد يف فرايبورج حيث تلقى العلم، وعني أستاذًا لآلثار املصرية واآلشورية يف 

 أستاذًا للغات ي، وعاد منها مستعرًبا، فسم)١٣-١٩١١(مث أقام مبصر . جامعتها
  .)١٩١٨(الشرقية يف جامعة زوريخ 

ذكرات عديدة عن نصوص الكتاًبات الشعبية لدى قدماء املصريني، م: آثاره
، ١٩٠٩جملة الدراسات الشرقية لفيينا (ودراسات عن دوايت والصحراء العربية  w
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 ١٠٨١ حرف اهلاء

، )١٩١٥الة الشرقية األملانية (والشنفرى، وعمرو بن كلثوم، وهريودوت ) ١٩١١
، )١٩١٨-١٩١٧ية  الة اآلشور١٧-١٩١٦اإلسالم (واللغة العربية يف اليمن 

اإلسالم (، ومباحث يف اللغة العربية )١٩١٧اإلسالم (ودائرة املعارف اإلسالمية 
، )١٩٢٤الدراسات السامية (، والعني يف اللغة العربية )١٩٢٦، وإسالميكا ١٩٢٠

مل ينشر (، ومعجم يف لغة البدو )١٩٣٨(ولغة البدو وعادام وقصصهم وأغانيهم 
  .)بعد

  .Haskins, Ch.- H -.هـ. ش. هسكنس
داوف  ، وأدلر)١٩١١، ٢٦(داوف باث  يف جملة التاريخ الربيطاين أدلر: آثاره

 )١٩١٥، ٣٠(، واستقبال إجنلترا علوم العرب )١٩١٣، ٢٨(باث وهنري بالنتاجنه 
، ودراسات يف تاريخ علوم العصر )١٩٢٥، ٧إيزيس، (مث العلم العريب وغريب أوروبا 

وميخائيل سكوت والكيميا ) ١٩٢٧ مطبعة جامعة هارتفورد الطبعة الثانية،(الوسيط 
ذكرى يونيال إي سان مارتن، (، وميخائيل سكوت وإسبانيا )١٩٢٨، ١٠إيزيس، (
١٩٣٠، ٢(. 

 .Helfritz, W -هلفريتز 
، وقد نقله داديلسن إىل الفرنسية بعنوان ١٩٣٤ليبزيج (اجلزيرة العربية : آثاره

الة (اجلزيرة العربية ) غرب(، وفتح جنوب )١٩٣٦بلدان ال ظالل هلا، باريس 
 ).١٩٣٥اجلغرافية 
 .Hellige, W) ١٩١٠املولود عام (هلليجة 

 .خترج يف جامعة هايدلربج
، وحكم املوفق )١٩٣٢( وهي أطروحته يف الدكتوراه -القاضي الفاضل : آثاره

 .)١٩٣٢برلني (
 .Hindley, J.H) ١٨٢٧ - ١٧٦٥(هـ .هنديل، ج

 .الفارسية والعربية: ورد واشتهر بسعة اطالعه على اللغتنيخترج يف أكسف
 .ودراسة عنه. تاريخ املتنيب، باإلجنليزية: آثاره
 .Heinz, W) ١٩٠٨املولود عام (هنـز 

wخترج يف جامعة برلني، وعني أستاذًا للغة الفارسية وتاريخ العصر الوسيط يف 
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 حرف اهلاء١٠٨٢ 

 .)١٩٣٢(جامعة جوتنجني 
املصدر الساق (، وجامع تربيز )١٩٣٦رقية األملانية الة الش(تيمورلنك : آثاره
نشرة (، وحكم الشاه إمساعيل الثاين )١٩٣٧برلني (، والصفويون يف احلكم )١٩٤٧

 االقتصاد يف الشرق : ، ويف جملة اإلسالم)١٩٣٩معهد اللغات الشرقية جبامعة برلني 
يط، ونصوص ، واحلياة االقتصادية يف العصر الوس)١٩٤٩(، والرياضيات )١٩٤٩(

 من خمطوط من أوراق الربدي من مصدر يهودي بالقاهرة بلغ جامعة هايدلربج 
، وتاريخ الصيدلة وجتارة )١٩٥٤هايدلربج (، والعقاقري اإلسالمية يف مصر )١٩٥٤(

تكرمي زكى وليدي طوغانه، إستانبول (العقاقري أيام الفاطميني، واملثقال والدرهم 
 .ه املتعددة عن إيران وتركيا، هذا عدا دراسات)١٩٥٥ - ١٩٥٤
 .Huber )١٨٨٤املتوىف عام (هوبري 

 وهي ،من أوائل الذين اكتشفوا الكتاًبات السبئية احلمريية يف اليمن ومشايل اجلزيرة
) املسند(كتاًبات بأحرف بني العربية والفينيقية تعرف اليوم بأحرف العربية األصلية 

دت يف مدائن صاحل كما وجدت على وهناك حروف عربية يقال هلا اللحيانية وج
قرب امرئ القيس يف النمارة لغة عربية لساًنا، إال أا منقولة إىل احلروف النبطية يف 

 . وعمل على حل رموزها، وقد قتل يف الصحراء) وادي موسى(البتراء 
 .Huber, A -.هوبري، أ
كلمان ديوان ، مث نشر برو١٨٨٠فيينا  (ينشر جزًءا من ديوان لبيد العامر: آثاره

 .)١٨٩١ ستراسبورج وفيينا من تركة هوبري متنًا وترمجة، ليدن يلبيد عن خمطوط
 .Hoberg, G -.هوبريج، ج

نشر التصريف امللوكي البن جين، بشروح للشيخ حممد نعمان احلموي متنًا : آثاره
 .)١٩٠٤ليبزيج (واملقتضب البن جين ) ١٨٨٥بون (وترمجة التينية 
 Houben, Q. Jozef)١٩٧٣ - ١٩٠٤(األب هوبني 

تعلم يف مدارس اآلباء اليسوعيني وانضم إىل رهبانيتهم، وخترج يف لندن باللغات 
ندونيسيا، مث أستاذًا للعربية والدراسات اإلسالمية أالشرقية، وعني أستاذًا يف معاهد 

 .يف كلية اآلداب جبامعة تايسنخن، مث يف معهد اآلداب الشرقية ببريوت
wتكرمي مولدير (احلاجة إىل الدراسات اإلسالمية :  مباحث عن اإلسالم منها:آثاره

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 ١٠٨٣ حرف اهلاء

 صفحة، ٣٨، يف ٦الدراسات اهلندية واإليرانية، (، وابن سينا والتصوف )١٩٥٣
، وشخصية )١٩٥٣خطبة افتتاح الدراسة يف اجلامعة (، والقرآن )٥٣ - ١٩٥٢
، وعبد اجلبار بن )١٩٥٦ذكرى ابن سينا (، وابن سينا والتصوف )١٩٥٥(إقبال 

 ).١٩٦٥بريوت (أمحد، كتاب اموع يف احمليط بالتكليف أليب احلسن 
 Houtsma, M. Th).١٩٤٣ - ١٨٥١(ث . هوتسما، م

خترج باللغات العربية والفارسية والتركية من جامعة أوترخت، وعلمها فيها، ويف 
إنشاء دائرة إىل التأليف، وكلف ب) ١٩٠٧(ليدن سنني طويلة، مث اعتزل التدريس 

، وقد )٢٤ - ١٩١٣(، واضطلع باإلشراف عليها )١٨٩٥(املعارف اإلسالمية 
 .انتخب عضًوا يف امع العلمي العريب بدمشق ويف جمامع ومجعيات عدة

، ونشر قصيدة األخطل يف )١٨٧٥ليدن (العقيدة اإلسالمية واألشعري : آثاره
، ومقصورة ابن دريد، واألضداد )١٨٧٨ليدن (أمية متنًا وترمجة التينية بين مدح 

 صفحة مع ٩٩٨، وتاريخ اليعقويب، يف جزأين من )١٨٨١ليدن (البن األنباري 
، وفهرس الكتب الشرقية يف جممع )١٨٨٣ليدن ( صفحة ١٥٣فهرست وحواش يف 

، ليدن ٢اجلزء السادس، فهرس الكتب العربية والتركية يف جمموعة بريل، ج(ليدن 
الصحيفة الشرقية لفينا (ات كتاب الفهرست البن الندمي وخمطوط) ١٨٨٩ - ١٨٨٦

، وعاون على وضع فهرس املخطوطات العربية يف مكتبة جامعة ليدن )٢١٧، ٤
 .)١٩٠٧ - ١٨٨٨ليدن (

 يف -نصوص متعلقة بتاريخ السالجقة وهي خري من دراسات ديفرميري : وله
راهيم، وتاريخ سالجقة تاريخ سالجقة كرمان بالفارسية، حملمد بن إب: أربعة أجزاء

العراق للبندري، وتاريخ سالجقة األناضول بالفارسية مع ترمجة إىل التركية البن بييب 
، وزبدة النصرة للبنداري، وقد اختصر به كتاب العماد )١٩٠٢ - ١٨٨٦ليدن (

 أكسفورد وباريس مع فهرس بأمساء الرجال واألمم ياألصبهاين عن خمطوط
، وساعد يف نشر الطربي )١٨٨٩ليدن (ه مقدمة بالفرنسية والواليات واملدائن، تلي
دراسات عن كليلة ودمنة : ، وله)١٩٠١- ١٨٧٦ليدن (يف مخسة عشر جزًءا 

العامل اإلسالمي (، احلركة اإلسالمية يف اهلند )١٩٠٦الدراسات الشرقية لنولدكه (
عمال األ(، وتاريخ السالجقة )١٩٢٤صحيفة تاريخ اهلند (، ونظام امللك )١٩٠٧ w
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 حرف اهلاء١٠٨٤ 

 .)١٩٢٥الشرقية 
 .Hottinger, J.H) ١٦٦٧-١٦٢٠. (هـ. هوتنجري، ج

ولد يف زوريخ، وخترج على جوليوس بليدن، ورحل إىل فرنسا وإجنلترا، مث عني 
، مث رجع )٦١-١٦٥٥(، مث يف هايدلربج )١٦٤٣(أستاذًا للغات السامية يف زوريخ 

عبوره ر ملنات انقلب به إىل زوريخ رئيًسا جلامعتها، ودعته جامعة ليدن، وعند 
  . أبنائهنالزروق فمات غرقًا مع ثالثة م

، واللغة السورية العربية )١٦٥٨هايد لربج (ة يفهرس املصنفات الشرق: آثاره
، ومعجم )١٦٦٠تيفوري (، وتاريخ الشعوب الشرقية )١٦٥٨هايد لربج (املصرية 

، وجمموعة )١٦٦٣لربج هايد (، واآلثار الشرقية )١٦٦١هايد لربج (خمتلف اللغات 
  .)١٦٦٤زوريخ (مباحث شرقية، وفيها كتاب التراجم لليون األفريقي 

 .Hog, J.D -هوج، جون دوجالس
أستاذ تاريخ الفن اإلسالمي يف جامعة ييل، مث يف جامعة كولورادو، أقام بالقاهرة 
، سنة خالل خدمته يف اجليش، فلما رجع أصدر أول كتاب له يف العمارة اإلسالمية

مث أتبعه كتًبا عن العمارة اإلسالمية يف إسبانيا، واهلند، ومسجد صالح الدين وقلعته 
يف القاهرة، وجامع أمحد بن طولون، مث موسوعة عن العمارة اإلسالمية أصدرا له 

 اآلثار العربية القدمية يف سوريا -جامعة كولورادو، وهي تضم إىل كتبه السابقة 
 .)١٩٧٨(واألردن والعراق 
 .Hocheim, Ad - هوخامي، ادولف

هاله (نشر الكايف يف احلساب للكرخي متنًا وترمجة أملانية يف ثالثة أجزاء : آثاره
٨٠ - ١٨٧٨(. 

  Houdas, O )١٩١٦-١٨٤٠. (هوداس، و
أستاذ العربية يف اجلزائر، فمفتش عام للتعليم فيها، وقد صنف عدة كتب لتدريس 

ملغرب األقصى والتاريخ احلديث للمغرب، فاستدعي العربية، مث انصرف إىل دراسة ا
أستاذًا للعامية يف مدرسة اللغات الشرقية بباريس وعضًوا يف جملس املعارف العامة، 

  .ويف اللجنة التارخيية، بقسم تاريخ املغرب
wكتب مدرسية لتعليم العربية، وترمجة األربع والستني سورة األخرية من : آثاره
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 ١٠٨٥ حرف اهلاء

ومبعاونة ). ١٨٦٤اجلزائر (، وخمتارات من ألف ليلة وليلة )١٨٦٤اجلزائر (القرآن 
 حتفة األحكام يف نكث العقود واألحكام البن :-هي وكان من أساتذة الليس-مارتل

 بيًتا متنًا وترمجة فرنسية مع ١٦٩٨عاصم األندلسي، وهي أرجوزة يف فقه مالك يف 
 .)١٨٩٣-١٨٨٣اجلزائر، باريس(تعليق قانوين، وشرح لغوي 

جملة املراسالت األفريقية، مث على حدة (رحلة علمية إىل تونس : ومبعاونة رينة باسة
 .)١٨٨٤يف جزأين، اجلزائر

، وموجز من كتاب )١٨٨٤اجلزائر (رسالة يف تيسري طباعة النصوص العربية : وله
، وتاريخ )١٨٨٦باريس (ترمجان املغرب أليب القاسم الزياين متنًا وترمجة فرنسية 

، ونزهة اهلادي بأخبار القرن احلادي للمراكشي متنًا )١٨٨٦باريس (غرب احلديثامل
، وترمجة قصيدة القيصر عند )٨٩-١٨٨٨باريس -أجنة (وترمجة فرنسية، يف جزأين 

، وتاريخ افتتاح األندلس البن القوطية منتخبات نصوص )١٨٩٠باريس (شلومربجر 
 .)١٨٨٩باريس (وترمجة فرنسية
 .)١٨٩١(جمموعة رسائل خطية، بشروح ومعجم اجلزائر : نيومبعاونة دلف

 متنًا وترمجة فرنسية، يف جزأين يسرية السلطان جالل الدين منكربيت للنسو: وله
، وطرف مغربية، وهي خمتارات من األدب املغريب ذيلها مبعجم )١٨٩٥-١٨٩١(

لعصر الوسيط ، ومقاالت يف الكيمياء القدمية يف ا)١٨٩١باريس (لتفسري ألفاظها 
 .)١٩٠١باريس (، وتذكرة النسيان يف أخبار ملوك السودان )١٨٩٣ باريس(

تاريخ السودان لعبد الرمحن التومبكي متنًا وترمجة فرنسية : ومبعاونة بنوا
تاريخ الفناس يف أخبار البلدان : ، ومبعاونة صهره موريس دالفوس)١٩٠١باريس(

، وعاون )١٩١٣باريس (يله لبعض حفدته  وذ،واجليوش وأكابر الناس حملمود كعت
باريس (وليم مارسه بترمجة جزء من صحيح البخاري، وهو يف أربعة أجزاء 

 .)١٩١١جملة اآلثار(ثالث كتاًبات يف تونس : وله) ١٤-١٩٠٢
كتاب فرنسي عريب للشئون اإلدارية : وله يف الة اآلسيوية مباحثات عن

، )١٨٩٩(شعراين الذي نقله الدكتور برون ، وميزان القانون لل)١٨٩٧(والقضائية 
، )١٩٠٠(، واملستطرف لألبشيهي بترمجة وتعليق )١٨٩٩(واسم شهر رجب 

w، وساللة األشراف يف املغرب )١٩٠١( وكلمة يونانية على لسان علي صهر حممد
w
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 حرف اهلاء١٠٨٦ 

 .)١٩٠٥(١٨٣٠-١٥٠٩ومزامحتهم األتراك على والية اجلزائر 
 Hours,P.F) ١٩٢١املولود عام (األب هور 

 .)١٩٤٠(انضم إىل الرهبانية 
: حتليل تصوير القرآن على خرائط مثقبة وله: عاون األب الالر يف كتابه: آثاره

، وبريوت )١٩٦٦، ١٩نشرة متحف بريوت، (تقرير متهيدي عن التنقيب يف جعيتا 
، )١٩٧٠مكتبة لبنان، (يف العصر الوسيط باإلجنليزية، وبريوت، مفترق طرق الثقافة 

أعمال الندوة الدولية (وت يف جتارة البندقية الرمسية يف أواخر حكم املماليك ودور بري
: ، والغش التجاري والسياسي الدويل)١٩٧٠الثامنة للتاريخ البحري، باريس 

املعهد الفرنسي  (١٤٧٣ - ١٤٧٢عالقات مصر بالبندقية يف رسالة لقايتباي 
 - بريوت لصاحل بن حيىي ، وتاريخ)١٩٧٢، ٢٥ نشرة الدراسات الشرقية -بدمشق 

 .)صلييب.  مبعاونة ك-١٩٦٩، ٣٥مباحث (طبعة نقدية 
 .Horten, M) ١٩٤٥ - ١٨٧٤. (هورتني، م

تابع دراسة الفلسفة اإلسالمية وتارخيها اليت بدأها مشولديرس، وتضلع من 
السكوالستيكية املسيحية تضلًعا عاونه يف تفهم نصوص الفلسفة العربية، وقد حقق 

 .منها اآلباء اليسوعيون يف بريوتما فاته 
 .]١٩٧٠شيباس يف نشرة مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية  ترمجته بقلم[

، وترجم البن سينا الشفاء )١٩٠٦مونستر (نشر فصوص احلكم الفارايب : آثاره
دائرة معارف (، وترمجات عن ابن سينا )١٩٠٧هاله (، واإلهليات )١٩٠٧ليبزيج (

، )١٩١٢هاله (ما وراء الطبيعة البن رشد : وله) ٩ - ١٩٠٧هاله فلسفة ابن سينا، 
، ودراسة عن ابن سينا يف كتابه الشفاء )١٩١٣هاله (ورد ابن رشد على الغزايل 

، وفلسفة اإلسالم وعالقتها )١٩١٣بون (، والفقه يف اإلسالم )١٩١٣هالة (
 .)١٩٢٤ميونيخ (باألفكار الفلسفية يف املشرق العريب 

ومذهب أيب هاشم  ،)١٩١٤ و ١٩٠٧الة اآلشورية (الفارايب : هومن مباحث
حمفوظات الفلسفة الشرقية (، وعن الفلسفة اإلسالمية )١٩٠٨الة الشرقية األملانية (

الفلسفة : ويف اإلسالم). ١٩١١ و ١٩١٠، والة الشرقية األملانية ١٩١٦ و ١٩٠٩
wوالدين والفلسفة يف ) ١٩١٣(، وابن سينا )١٩١٢( اللهيجي يوعلم الكالم لد
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 ١٠٨٧ حرف اهلاء

مشكلة : ، ويف سبيل فهم الشرق)١٦ -١٩١٥(، والسنوسي )١٩١٣(اإلسالم 
: ، ومبعاونة غريه)١٩١٧ و١٩١٦(، وحممد عبده واإلصالح )١٩١٦(االستشراق 

تكرمي براون (دراسة عن اإلسالم : ، وله)٢١ - ١٩٢٠(البريوين واإلسطرالب 
، والتصوف اإلسالمي )١٩٢٧املسيحي الشرق (، والغفران يف اإلسالم )١٩٢٢

 .)١٩٢٨الة الشرقية األملانية (، وتصوف احلالج )١٩٢٨الدراسات السامية (
 .Hurst, H.E) ١٨٨٠املولود عام (هورست، هارول إدوين 

ومسي معيًدا يف . خترج يف مدرسة الدرمن نيوتن، ومن كلية هرتفورد يف أكسفورد
والتحق خبدمة احلكومة املصرية ) ٦ - ١٩٠٣(ورد العلوم الكهربائية يف جامعة أكسف

 - ١٩١٩(عة يف وزارة األشغال العامة يوعينته مديًرا عاًما ملصلحة الطب) ١٩٠٦(
٤٦(. 

 لكتاب حوض النيل، يف مثانية جملدات، وذيل ةاستعان بفليبس بالك، ومسيك: آثاره
صحيفة (ة تقدم دراسات مياه النيل يف العشرين سنة األخري: وله) ٥٠-١٩٣١(

 ).٥٧ - ١٩٥٢لندن (والنيل، زراعة وتربة وشعًبا واكتشافات ) ١٩٢٧اجلغرافيا 
 .Horovitz, J)١٩٣١ - ١٨٧٤(هوروفيتش، جوزيف 

وقد خترج عليه فيها كثري ) ١٤ - ١٩٠٧(أستاذ العربية يف جامعة عليكرة باهلند 
 ىخبطوطه لدوكان متخصًصا باإلسالم يف اهلند، وخبًريا . من الفقهاء والعلماء

حيث عد من أشهر ) ٣١ - ١٩١٥(احلكومة، مث انتقل إىل جامعة فرانكفورت 
 .أساتذا

 .]١٩٣٥ترمجته، بقلم جوايتني، يف اإلسالم، [
، واجلزءان األوالن )١٨٩٨(املغازي للواقدي، وهي أطروحته يف الدكتوراه : آثاره

قصائد اهلامشيات ، وال)١٨ - ١٩٠٤ليدن (من الطبقات البن سعد بإشراف زاخاو 
وتاريخ الشيعة وأصل التشيع . يت متنًا وترمجة أملانية مع مقدمة يف الشعر العريبمللك

الثقافة (، وعيون األخبار البن قتيبة بترمجة إجنليزية )١٩٠٤ليدن (وأخباره وحوادثه 
، وباشر يف فهرسة مجيع الدواوين العربية حىت آخر العصر )٣١-١٩٣٠اإلسالمية 
لتصنيف معجم ألشعار العرب القدمية، واقترح نشر أنساب األشراف األموي 

، )١٩١٠(املتنيب : ومن دراساته يف اإلسالم). ٣٨ -١٩٣٦برلني (للبالذري  w
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 حرف اهلاء١٠٨٨ 

 - ١٩١٨(، واإلسناد )١٩١٨(، والزكاة )١٩١٢(، والشيعة )١٩١١(واحلمدانيون 
بربلني نشرة معهد اللغات الشرقية (وملوريس هوروفيتش شروح صحيح البخاري 

، )١٩٢٢(، وسلمان الفارسي )١٩١٨(، وابن الفارض )٤٢، ١٠، ٤٠، ١٠
 .)١٩٢٧(وشعائر اإلسالم 

سلسة من املقاالت نقلها إىل (املغازي األوىل ومؤلفوها : ويف الثقافة اإلسالمية
، والصالت العربية )١٩٢٧(، وأصل ألف ليلة وليلة )العربية الدكتور حسني نصار

، واشتقاق لفظ )١٩٣٠(، وعدي بن زيد شاعر احلرية )١٩٢٩(ة اليهودية يف اجلاهلي
الة الشرقية األملانية (طيف اخليال البن دانيال : ويف غريها). ٦٦، ٨(القرآن 
، ومكتبات القاهرة ودمشق واألستانة )١٩١١املصدر السابق (، والسندباد ١٩٠٦

نشرة (مري كايتاين واملخطوطات العربية التارخيية، وهو حبث كتبه تلبية لطلب األ
، ١٠املصدر السابق (، وتاريخ الرقة للقشريي )١٩٠٧معهد اللغات الشرقية بربلني 

، والكتاًبات )٣٥، ١٠املصدر السابق (، وأخبار الشعراء احملدثني للصويل )٣٢
 .)١٢ - ١٩١١ و ١٠ - ١٩٠٩الكتاًبات اهلندية اإلسالمية (اإلسالمية يف اهلند 

، وإسالميكا ١٩٢٣ و ١٩٢٢اإلسالم (يها من شعر وعن السرية وما قيل ف
، ١٩٢٣اإلسالم (، والقرآن )١٩٢٨ و ١٩٢٨، والثقافة اإلسالمية ١٩٢٦

، والشعر )١٩٢٦اآلداب الشرقية، (، واإلسالم والنصرانية )١٩٢٥وإسالميكا، 
 .)١٩٢٦إسالميكا (اجلاهلي 
  .Heury, P.J )١٨٩٧-١٨٢٤ (ياألب هور

 .، وعلم يف جامعة القديس يوسف، وتويف يف زحلة)١٨٤٢(انضم إىل الرهبانية 
، والطبعة الثانية يف ١٨٥٧(املفردات الدرية يف اللغتني الفرنسية والعربية : آثاره
  .، وله عدة مواعظ وجماميع لغوية)١٨٩٣، واخلامسة ١٨٦٧ صفحة، ٩١٤

 .Hospers, J.H -.هـ. هوسربس، ج
 .أستاذ اللغات السامية يف جامعة جروننجني

، وفهرس دراسات )١٩٦٠(، واإلسالم )١٩٥٤أمستردام (يهودا هاليفي : آثاره
 .)٧٤ - ١٩٧٣ليدن (اللغات السامية، يف جزأين 
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 ١٠٨٩ حرف اهلاء

 .Husik, I -.هوسيك
، وتاريخ )١٩٠٩، ١٨الة الفلسفية، (ابن رشد وما وراء الطبيعة ألرسطو : آثاره

 .)١٩٤٦فيالدلفيا (وفلسفة العصر الوسيط 
 .Hoffman, J.C -.هوفمان، ج

 .أستاذ التركية يف جامعة أوترخت
األدب التركي، تراجم وآثاًرا، القسم الثالث مسلمو آسيا الوسطى، اجلزء : آثاره

 ).١٩٦٩ليدن (األول، املؤلفون 
 هوفمان، مراد

، ومديًرا يف حلف مشال )١٩٩٥-١٩٩١(كان سفًريا ألملانيا يف املغرب 
 . مغربية مسلمةاألطلنطي، اعتنق اإلسالم، وتزوج من

دار (، الطريق إىل مكة، )١٩٩٢دار الشروق، القاهرة، (اإلسالم كبديل : آثاره
دار الشروق، القاهرة، (، اإلسالم يف القرن العشرين، )١٩٩٥الشروق، القاهرة، 

١٩٩٢.( 
 Hoefner, Maria) ١٩٠٠املولودة عام (هوفنري، ماريا 

 .لسامية يف جامعة توبنجنخترجت من جامعة جراتس، وعينت أستاذة للغات ا
: دراسات وافرة يف اللغات السامية، ومبعاونة بروكلمان، وشبولر، وفوك: آثارها

 .)١٩٥٩نشر جابرييلي (، واتمع البدوي القدمي )١٩٥٤ليدن (العربية فقًها وأدًبا 
 Hoeven, Leonhard Van der -هوفني، ليوارد، وان در

 .)١٩٥٠دام أمستر(عنترة ملحمة عربية : آثاره
 .Holmboe, C.A) ١٨٨٢-١٧٩٦(هوملبوي 

 الالهوت، مث ارحتل إىل باريس حيث أخذ العربية على ةساتعلم اللغات السامية لدر
  .دي ساسي، وملا عاد إىل وطنه عني عميًدا للغات الشرقية يف جامعة كريستيانيا

، واستخلص )١٨٤٦(نقح ترمجة التوراة مبساعدة اثنني من أساتذة اليهود : آثاره
منها جغرافية التوارة، وخريطة لبالد فلسطني، وأحباثًا يف مفردات التوراة وأبطاهلا، 

، وصنف كتاًبا )١٨٤٦(وعين مبا أدخل من اللغة السنسكريتية يف اللغات النروجيية 
w  .عن اإلسالم يف اهلند
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 حرف اهلاء١٠٩٠ 

 .Holmyard, E.J - ج. هومليارد، أي
 .لمائها من العرب بالعلوم وعينتعلم يف باريس ولندن، وع

 القاسم السيماوي يبترمجة كتاب العلم املكتسب يف زراعة الذهب أل: آثاره
وكتب جابر بن حيان اليت ترمجها إىل اإلجنليزية ريتشارد ) ١٩٢٣باريس (العراقي 

وكتب جابر بن حيان، اجلزء األول، وحيتوى على ) ١٩٢٨لندن  (١٦٧٨راسل عام 
: ومبعاونة مرجليوث) ١٩٢٧باريس (نية بترمجة إجنليزية  نًصا عربًيا مع ترمجة التي١٢

أكسفورد (صناع الكيميا : وله) ١٩٣١إسالميكا (وثائق عربية يف جمموعة مونرت 
، والكيميا ٢٥ و ١٩٢٤: ، وإيزيس٢٦ و ١٩٢٢: الطبيعة(وعن الكيميا ) ١٩٣١
إيزيس (ومسلمة بن أمحد ) ١٩٢٧: ، وأركيون١٩٢٦: ،والعلم١٩٢٥: والصناعة
، ١٩٢٣: الطبيعة(وجابر بن حيان ) ١٩٢٥: الطبيعة(وعلم الطبيعة ) ١٩٢٤

، وتكرمي ١٩٢٥: ، وصحيفة الكيميا الصناعية١٩٢٣: وتقارير مجعية الطب امللكية
أركيون (ومنصور الكاملي ) ١٩٢٦إيزيس، (وأبو القاسم العراقي ) ١٩٢٧: ليمان
 - ١٩٣٥ية الطب امللكية تقارير مجع(والصيدلة العربية يف العصر الوسيط ) ١٩٣١
٣٦(. 

  ,J.P Humbert )١٨٥١-١٧٩٢.(ب.هومبريت،ج
ولد يف جنيف ودرس اللغات السامية يف باريس، مث درسها يف جنيف، وقد اشتهر 

 .بفقه اللغة
بترمجة فرنسية مث بترمجة التينية  نشر التقاط األزهار يف حماسن األشعار: آثاره
وبعض مقامات اهلمذاين ) ١٨٣٤باريس (بية ، ومنتخبات عر)١٨١٩باريس (حرفية 

 .)١٨٤١ليبزيج (
 .Hume, W.F)١٩٤٩ - ١٨٦٧(هومه، وليم فراز 

 .]٥٠ - ١٩٤٩ترمجته، بقلم ليتله يف نشرة اجلمعية اجلغرافية املصرية، [
، ويف )١٩٢٤(، وحسنني بك يف ليبيا )١٩٠٦(النيل : يف الة اجلغرافية: آثاره

، ومبعاونة )٣١-١٩٢٩ و ١٩١٧(جغرافية مصر : املصريةنشرة اجلمعية اجلغرافية 
 .)٢٧ - ١٩٢٦( دراسة عن طبقات األرض يف مصر :شوينفرت
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 ١٠٩١ حرف اهلاء

 .Hommel, Fr) ١٩٣٦ - ١٨٥٤(هوميل، فريتز 
. وتعلم اللغات السامية على فاليشر، وعلمها يف جامعة ميونيخ. ولد يف انسباخ

 ).١٨ - ١٩١٧(ية يف جزأين وقد أهدي له كتاب لتكرميه بعنوان الدراسات الشرق
، وأمساء احليوانات ذات الثدي بني )١٨٨٧(وبية لعلم األعضاء يالنسخة اإلث: آثاره

 -، مث وقف علمه على درس احلضارة البابلية واآلشورية )١٨٧٩(الشعوب السامية 
.  ونشر كتًبا كثرية عنها كانت معيًنا ملن جاء بعده-وأثبت أن محورايب كان عربًيا 

مجهرة : ، واألدب العريب)١٨٨٣ليبزيج (صنف عن الشعوب السامية ولغاا وله م
، وديوان عبيدة بن )١٨٨٥، ٢مؤمتر املستشرقني السادس، جـ (أشعار العرب 

، وقواعد اللغة العربية اجلنوبية، مع ثبت باملراجع )١٨٩٠ميونيخ (األبرص 
تكرمي (امية ، ودراسة عن فقه اللغات الس)١٨٩٣ميونيخ (والنصوص، ومعجم 

، ومن طرائفه أنه قضى يف دراسة ديوان ابن قيس الرقيات سنني )١٩١٥زاخاو 
طويلة، طلًبا ألمساء بعض األلبسة عند العرب وملا ظفر بلفظتني اثنتني اغتبط ما 

 .كثًريا
 .Howorth, H.H)١٩٢٣ - ١٨٤٢. (هـ. هوورث، هـ

وخصائص طبقات ) ٨٨ - ١٨٧٦لندن (تاريخ املغول، يف مخسة أجزاء : آثاره
 .)١٩٠٨جملة اجلمعية امللكية اآلسيوية، (أرض القرى املغولية 

 .Hoest, G.H) ١٧٩٤-١٧٣٤. (هـ.هويست، ج
ا من املخطوطات ، حيث ابتاع عدًد)٦٨ ـ ١٧٦٠(أقام مثاين سنني يف املغرب 

 .الثمينة
اىل  مث ترجم إىل الفرنسية، و١٧٨١(ركية اأخبار املغرب وفاس، بالدامن: آثاره
 .)١٨٩١(وتاريخ سلطان املغرب حممد بن عبد اهللا ، )األملانية

 .Hoenerbach, W -.هوينرباخ، ف
 مث عني أستاذًا لتاريخ اإلسالم يف جامعة ،خترج يف جامعات أملانيا وعلم فيها

 .كاليفورنيا
، ونشرة كلية ٤٩ - ١٩٤٥الة الشرقية األملانية (اجلديد عن ابن قزمان : آثاره
wمواد جديدة لدراسة زجل ابن : ، ومبعاونة ريتري)١٩٤٩ جبامعة القاهرة اآلداب
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 حرف اهلاء١٠٩٢ 

، واستقل بقطع من كتاب حروب الردة أليب زيد )٥٢ - ١٩٥٠أوريانس (قزمان 
بن الفرات الفارسي، استخلصه من كتاب اإلصابة، وفصله وحققه وشرحه مبقابلته ا

 - ١٨٥٦ر بكلكتا على املخطوطني املطبوعني من اإلصابة، وأحدمها طبع شربجن
اإلسالم (، وأبو الفرج قدامة )١٩٥١مونستر (، نشره متنًا وترمجة أملانية ١٨٧٣
، ومن مشايل )١٩٥٠األندلس (، ومذهب الزجل يف نظر صفي الدين احللي )١٩٥٠
، واملالحقة األموية يف البحر األبيض املتوسط )١٩٥٣جملة علم السالالت (أفريقيا 

، وغرناطة اإلسالمية )١٩٥٣الدراسات العربية والعربية (قايف وأثرها السياسي والث
، )١٩٥٤تكرمي مياس بايكروسا (، والزجل )١٩٥٤الدراسات العربية والعربية (

، ولغة النصارى واملسلمني )١٩٥٥أوريانس (وخمطوطات عربية يف بغداد وتطوان 
عامل ( أفريقيا ، والتربية يف مشايل)١٩٦١، ٨١صحيفة اجلمعية األمريكية الشرقية (

، والشعر )١٩٦٣، ١٦أوريانس (، وهشام الثاين وابن اخلطيب )١٩٦٢، ٨اإلسالم 
، وأمريكا )٦٤ - ١٩٦٣شئون الشرق األوسط (اإلسباين يف العهد اإلسالمي 

 ١٩٧٤، ١٤عامل اإلسالم ( مبعاونة غريه -، والطباعة يف املغرب )١٩٦٨(واإلسالم 
 .)١٩٧١ ،٣٦األندلس (، وطابع والدة )١٩٧١، ١٣(، وابن زيدون )١٩٧٥، ١٦و 

  .Huart, Cl )١٩٢٧ -١٨٥٤(هيار،كلمان 
العليا،  ولد يف باريس، وخترج يف مدرسة اللغات الشرقية ومدرسة الدراسات

 فثالثًا يف سفارة األستانة ) ١٨٧٥(ا مبتدئًا يف قنصلية فرنسا بدمشق وعني مترًمج
 استدعي إىل باريس ١٨٩٨يف سنة و). ١٨٩٧(فقنصال ) ١٨٨٥(فثانيا ) ١٨٧٨(

ا يف وزارة اخلارجية، فأحسن القيام ا، وانتدبه لتمثيلها يف مؤمتري أمني سر ومترًمج
، )١٩١٢(، مث عينته قنصلًا عاًما )١٩٠٨(وكوبنهاجن ) ١٩٠٥(املستشرقني باجلزائر 

ومل ميض عليه طويل وقت حىت آثر العلم على الوظيفة، فانصرف إىل التدريس 
زه فيها، إذ أصبح أستاذًا للعربية والفارسية والتركية يف وبر تصنيف، وبرز فيهماوال

 حيث كان يلقي حماضراته -مدرسة اللغات الشرقية، ومديًرا ملدرسة الدراسات العليا
وكان يتكلم العربية اجلزائرية منذ طفولته، مث . يف تفسري القرآن بالعربية الفصحى
 ونائب رئيس جممع الكتاًبات واآلداب، -ة والفارسيةأحسن العربية الفصحى والتركي

w، وعضًوا يف املعهد الفرنسي، واجلمعية )١٩٢٧(مث انتخب رئيًسا له باإلمجاع 
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 ١٠٩٣ حرف اهلاء

ومنح أومسة من فرنسا وتركيا . اآلسيوية، وامع العلمي العريب بدمشق وغريه
 .واليونان وتونس واجلزائر وإيران

، )١٨٧٥باريس (ين الرامي الفارسي ترمجة أنيس العشاق لشرف الد: آثاره
، وكتاًبات )١٨٩٣(، ونشيد عريب يعرف باإلشكنوانة )١٨٨٩(ومذهب الباب 

، والصالة القانونية يف اإلسالم، وهي قصيدة كردية )١٨٩٥(عربية يف آسيا الصغرى 
، )١٨٩٥(ا وترمجة فرنسية قدمية تشتمل شرائط الصالة وأركاا وأقسامها متنًا كردًي

 .)١٨٩٧(نية مدينة الدراويش من رحلة له وقو
ا من النحو الفارسي الذي صنفه وهو أقل حشًو) ١٨٩٩باريس (والنحو الفارسي 

 املنسوب -، وكتاب البدء والتاريخ)١٨٨٣خودزقو وظهرت طبعته الثانية يف باريس 
د يف  متنًا وترمجة عن املخطوط الوحي-إىل أيب زيد البلخي وهو البن املطهر املقدسي

 أجزاء، وعدد الصفحات العربية ٦مكتبة الداماد إبراهيم باشا يف القسطنطينية يف 
، وتاريخ بغداد يف العصر )١٩١٩-١٨٩٩ باريس -شالون ( صفحة ١٢٦٧فيها 

، وتاريخ اآلداب العربية نقد يف مقدمته كتب اآلداب العربية، ومل )١٩٠١(احلديث 
وقد . ١٩٢٣، والطبعة الرابعة ١٢-١٩٠٢، )١٩٠٢(يسلم من نقده بروكلمان 

باريس (، وتاريخ العرب يف جزأين )١٩٠٣( لندن ،ترمجته إىل اإلجنليزية الالدي لويد
، وكتاب منشكات ملؤلف جمهول )١٩١٣(، وقد ترجم إىل األملانية )١٣ -١٩١٢

كتاب املخزون يف سلوة املخزون، :من القرن احلادي عشر، حقق فيه خمطوطًا بعنوان
 منه بترمجة فرنسية، وقصائد عفيف الدين التلمساين وابنه الشاب ونشر مناذج

ووجه . ، والتقاليد اليهودية واملسيحية يف اليمن)١٩٠٤(ووهب بن منبه . الظريف
، ونقوش عربية وفارسية على )١٩٠٤(شبه بني القرآن وشعر أمية بن أيب الصلت 

، ووثائق فارسية )١٩٠٥(مسجد كايغونفو، وسيكان فو، يف الصني بترمجة فرنسية 
اجلمعية (، وتنسيق احلروف الساكنة عند العرب يف القرن الثامن )١٩٠٥(عن أفريقيا 

 .)٦-١٩٠٥اللغوية بباريس 
). ١٩٠٨(والفنون اإلسالمية ) ١٩٠٧(حقوق احلرب : ويف جملة العامل اإلسالمي

، واخلطاطون والرسامون والنقاشون يف الشرق )١٩٠٨(والكتاًبات اإلسالمية 
wعالقة اخلطوط : ، و يف غريها)١٩٠٩(، و دراويش البكتاشية )١٩٠٨(اإلسالمي 
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 حرف اهلاء١٠٩٤ 

منوعات (، وحكاية سلمان الفارسي )١٩٠٩نشرة اآلثار (الشرقية باآلثار 
 .)١٩٠٩ديرنبورج

، ووثائق عربية )١٩١٣علم السالالت (والتعاويذ من اخلرافات يف العصر اجلاهلي 
جملة تاريخ األديان (، واخلالفة واجلهاد )١٩١٤الة اآلسيوية (يف آسيا الوسطى 

، وكشف عريب من القرن )١٩١٦( ، وثالثة صكوك عربية من تركستان؟)١٩١٥
تقارير جممع الكتاًبات واآلداب (، ودراويش آسيا الصغرى )١٩١٧(احلادي عشر 

، ومناقب العارفني لشمس الدين أمحد الفلكي عن طرائف الدراويش )١٩١٨
) ١٩٢١نشرة اآلثار (، وكتاًبات عربية يف القريوان واملهدية )٢٢-١٩١٨(املولوية 

تقارير جممع الكتاًبات (، ووثائق عربية وبيزنطية من سوريا )١٩٢١سرييا(وبنو عناز 
، )١٩٢٩جملة الدراسات اإلسالمية (ر م، وكتاًبات عربية يف تد)١٩٢٤واآلداب 

فارس القدمية واحلضارة : هاهذا خال مصنفاته ومقاالته عن إيران وتركيا، ومن أشهر
 ).١٩٢٧(اإليرانية 

 ، ورحلة إىل سوريا ولبنان )١٨٧٦(اية األسرة اللقيانية : وله يف الة اآلسيوية
، والشعر الديين )١٨٧٩(، والقبائل العربية بني النهرين ترمجة عن العربية )١٨٧٨(

 املطبوعة يف األستانة ، وفهرس الكتب العثمانية والعربية والفارسية)١٨٧٩(للنصريية 
، وسرية ثالثة )١٨٨١(، والشاعرة فضل )٩١٠-٨٩٠-٨٧-٨٤-٨٢ -١٨٨٠(

، )١٨٩٢( وملعرفة لغة األتراك نص عريب أليب حيان ،)١٨٨٤(موسيقيني من العرب 
 ، وحول رباعيات عمر اخليام )١٩٠٤(، واجلاحظ )١٩٠١(وأبو زيد البلخي 

، واألحكام )١٩١٣-١٩٠٩-١٩٠٦(، ونقائض جرير والفرزدق )١٩٠٥(
والعرب يف سوريا قبل ) ١٩٠٧(، ومفتاح الرموز )١٩٠٦(السلطانية للماوردي 

، و الشعب )١٩٣١ مث على حدة -١٩٠٨(مات ابن ناقيا ا، ومق)١٩٠٧(اإلسالم 
اإلسالمي يف تلمسان وتقرير عن تاريخ األدب العريب، وكتاب معيد النعمة ومبيد 

لسلمان البستاين، وصحيح البخاري، وكتاب النقمة، وتاريخ والة مصر وكتاب 
 .)١٩٠٩( وعقيدة اإلسالم، و ابن حزم ،بغداد، و ديوان السموأل

وديوان سالمة بن جندل، وابن طفيل، وابن رشد، والنجوم الزاهرة يف ملوك مصر 
wوالقاهرة، وحجر احملك للونشريسي وكتب الطب العريب، وتاريخ احلضارة املترجم 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ١٠٩٥ حرف اهلاء

ويين، ومنوعات الكلية الشرقية يف بريوت، و ديوان حسان بن ثابت، إىل العربية، القز
واإلسالم ومستقبله، واملرأة املسلمة يف املغرب، وتكرمي أولياء اإلسالم يف مشال أفريقيا 

 .)١٩١١(والسيما يف املغرب 
 وفاطمة وبنات حممد، و حممد واخللفاء، وكتاب املواعظ واالعتبار للمقريزي 

املسلمون الصينيون، وتاريخ األسر اإلسالمية، واإلسالم وعلم ، و )١٩١٥-١٩١٣(
، وكشف احملجوب، )١٩١٣(بن خلدون، و التذكرة أليب العالء ااالجتماع و

ودوحة الناشر البن عسكر، وحممد واية العامل، و الربامكة يف نظر املؤرخني العرب 
يل عريب، و كتاب والفرس، ونظام املياه يف الشرع اإلسالمي، وكتاب قواعد إيطا

 .الطواسني للحالج، و تعليم العربية يف معهد فرنسا
وكتاب البيع من صحيح البخاري، ومهد اإلسالم،و تاريخ آداب اللغة العربية 
جلرجي زيدان وجامع التواريخ، وجتارب األمم البن مسكويه، ووضع املرأة يف 

ورحالت ، )١٩٢٣-١٩١٤(، و احلالج ىاإلسالم وتطوره، وابن تغري برد
 بترمجة ٢٨ونصوص جغرافية عربية وفارسية وتركية عن الشرق األقصى من القرن 

، ونصوص )١٩١٤(، ووثائق عربية يف آسيا الوسطى )١٩١٨-١٩١٤(وتعليق 
غة لتصوف إسالمي، وشعارات بكوات تونس وأربعة نصوص عربية غري منشورة، و

نزهة القلوب، والدولة يف رأي و أبو العالء السوري، و) ١٩١٥(يهود اجلزائر العربية 
، وقصائد املعتمد ملك إشبيلية، )١٩١٦(أمني الصرييف، وخمطوطة مقامات ابن ناقيا 

ودراسات نقدية لتاريخ العرب يف أسبانيا، واإلسالم يف بالد الرببر، ودراسات شرقية 
، )١٩١٧(، واملسلمون يف اهلند ١١ودينية، وجمموعة قوانني عربية من القرن 

ادية والنقد األديب عند العرب، وروبرت أوف تشستر وترمجته كتاب اجلرب واإلنش
للخوارزمي، وجتارب األمم، ومعجم فرنسي عريب، وفهرس الكتب العربية يف مكتبة 

 .)١٩١٨(جامع القريوان بفاس 
وتقاليد فرنسا يف لبنان، وعلي بن احلسن اخلزرجي، والكلمات السريانية يف لغة 

، واخللفاء )١٩١٩(ملراجع غري املنشورة عن تاريخ املغرب التخاطب بلبنان، وا
، وإبراهيم بن سهل، وزيد )١٩٢٠(الفاطميون البن مصور، وألجل جغرافية مصر 

w، وبعثة أثرية )١٥القرن (، ورثاء األندلس، تفسري القرآن بتركية قسطموين ىبن علا
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 حرف اهلاء١٠٩٦ 

سالة، وابن زيدون، ، واملصطلحات البحرية يف الرباط و)١٩٢١(إىل اجلزيرة العربية 
وحيىي بن عدي فيلسوف عريب مسيحي من القرن العاشر، وفارسنامة البن البلخي، 

، وراحة )١٩٢٢(وخمتارات من الشعر، والقيمة التارخيية ملذكرات الدراويش 
 الصدور وآية السرور، وغزو تركيا ملصر، وأصول مصطلحات التصوف اإلسالمي 

، واحلج إىل مكة، و أصول الدولة يف )١٠٢٤(، واإلسالم والعنصرية )١٩٢٣(
، وناقل )١٩٢٥ (١٥٢١اإلسالم، وتاريخ محلة السلطان سليمان األول على بلغراد 

، )رامي(األخبار إىل النيب، وجالل الدين الرومي، ورباعيات عمر اخليام بترمجة 
 ).١٩٢٦(والشيخ مجعة حملمود تيمور 

 .Heath, Sir Thomas, L-.هيث، السري توماس
 ٧ - ٥نشر باإلجنليزية كتاب املخروطيات ألبولونيوس معتمًدا يف األجزاء : ثارهآ

وله يف . ١٩١٠ الفتح الذي نشره إدمون هاالي عام أليبعلى ترمجة النص العريب 
) ١٩٢٩(جمموعة الفن اآلسيوي يف متحف الهور املركزي : الفن والدب اهلندي

 .)١٩٣١(ومدرسة الفن يف الهور 
 .Haig, Sir Thomas, W-.ماس، وهيج، السري تو

ومن مباحثه يف جملة ) ١٩٣٢لندن (توافق التقوميني اإلسالمي واملسيحي : آثاره
ويف ) ١٩٢٤(ودين أحدم شاه ) ١٩١٨(ملوك كشمري : اجلمعية امللكية اآلسيوية

 - ١٩٠٧(الكتاًبات املنقوشة يف كربى مدن اهلند : جملة الكتاًبات اهلندية اإلسالمية
  ٢١ و ١٩٢٠(وتاريخ نظام شاه ) ١٩١٨(أسرة الفاروقي : اآلثار اهلنديةويف ) ٨
جملة اجلمعية اآلسيوية للبنغال، (الشاعر شيخ مفخر الدين : ويف غريها) ٢٣ و ٢٢و

 .)١٩٢٥الفن واألدب اهلندي، (وعمارة حيدر آباد ) ١٩١٨
 Heuglin, Th. Von)١٨٧٦ - ١٨٢٤(هيجلن، البارون 

اء احليوان وال سيما الطري، وله يف طيور السودان واحلبشة مصنفات يف أمس: آثاره
 .كتاب نفيس

 .Heer, M -.هري، م
، وصنف )١٨٩٣ستراسبورج (ترجم تقومي الصحة البن بطالن إىل األملانية : آثاره

w .)١٨٩٨ستراسبورج (كتاًبا عن مصادر ياقوت 
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 ١٠٩٧ حرف اهلاء

 Heer, Nicholas Lawson) ١٩٢٨املولود عام . (هري، نقوال
وكامربيدج، . شابل هيل بشمايل كرولينا، وأمت دراسته يف جامعيت هارفاردولد يف 

وقد ختصص يف دراسة التصوف اإلسالمي، وقضى . ونال الدكتوراه من برنستون
 .فترة طويلة يف اململكة العربية السعودية ومصر

نشر كتاب بيان الفرق بني املصدر والقلب والفؤاد واللب للحكيم الترمذي : آثاره
الكتاب (، وآثار احلكيم الترمذي )١٩٦١، ٥١، والعامل اإلسالمي ١٩٥٨قاهرة ال(

 .)١٩٥٩ يتاملهدى إىل الدكتور فيليب ح
 .Hirschfeld, H )١٨٣٤ - ١٨٥٤(هريرشفيلد، هرتويج 

، )٨٧ -١٨٨٦ليبزيج (نشر الكتاب اخلزري ليهودا بن الدوي بنصه العريب : آثاره
، ومقدمة لطبع )١٨٩٦(تكرمي شتانشنايدر (ي وكتاب التعريفات إلسحاق اإلسرائيل

، وحبوث جديدة يف ترتيب القرآن وتفسريه )١٨٩٢لندن (ديوان حسان بن ثابت 
، وديوان حسان بن ثابت بعد مقابلته مبخطوطات لندن، وبرلني، )١٩٠٢لندن (

، ودراسة عن )١٩١٠منشورات جلنة جيب التذكارية، لندن (وباريس، وبطرسربج 
 .)١٣ؤمتر املستشرقني، م(ابن سريين 

، والشعر املنسوب إىل )١٩٠٦(ل أ السمو:ومن مقاالته يف جملة اجلمعية اآلسيوية
، وجغرافية )١٩٢٣(، واألمثال العربية )١٩١٧(، وأبو نواس )١٩٠٧(ل أالسمو

ل يفخر أالمية منسوبة إىل السمو: ويف الفصول اليهودية). ١٩٢٤(اجلزيرة العربية 
، والكتابة )١١ - ١٩١٠(، والدراسات اليهودية اإلسالمية )١٩٠٥(فيها باليهود 

الذكرى (ل أشعر جديد منسوب إىل السمو: ويف غريها). ٢٠ -١٩١٩(السامية 
، واجلاحظ )١٩١٢الة اآلشورية (، واإلسالم واليهودية )١٩١٠املئوية الماري 

كية الشرقية صحيفة اجلمعية األمري(، وقصيدة صوفية بالعربية )١٩٢٢تكرمي براون (
١٩٢٩(. 

 .Hirsch, Leo -هريش، ليو
نشر النهر الفائض يف علم الفرائض للنقشبندي املكاوى متنًا وترمجة أملانية : آثاره

 .، وعدة دراسات عن آثار بالد العرب اجلنوبية)١٨٩١ليبزيج (
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 حرف اهلاء١٠٩٨ 

 .Hirschberg, J)١٩٢٥ - ١٨٤٣. (هريشربج، ج
 .مجة ما صنفه العرب فيهاطبيب عيون، وقد اشترك هو وغريه يف تر

طب العيون البن سينا، واملنتخب يف عالج أمراض : نشر مبعاونة ليبريت: آثاره
أطباء العيون عند : ، ومبعاونة ليبريت، وميتفوخ)١٩٠٢ليبزيج (العني للموصلي 

واملؤلفات العربية ) ٢٠) (٥ - ١٩٠٤ليبزيج (العرب متنًا وترمجة أملانية يف جملدين 
 .)١٩٠٥ليبزيج (عيون يف طب ال

 .Hernandez Tudela, A. هرينانديث توديال، أ
، وحصل على املاجستري من جامعة مدريد ٢٨/١١/١٩٢٦ولد يف إشبيلية بتاريخ 

  شعر وموسيقى:إشبيلية يف القرن احلادي عشر: ، وكان عنوان رسالته)١٩٦٢(
ة وتأثرياا يف املوسيقى يف التورا: ، عن رسالة بعنوان)١٩٧٥(وعلى الدكتوراه 

 -الصفرديني واإلشكينازيني، وعني أستاذًا ومديًرا مث رئيًسا لعديد من مدارس مدريد 
 .ملريةا - غرناطة - مليلة -قرطبة 

 .Hernandez Jimenez, F - هرينانديث خيمينيث، ف
  ٤٠ و ١٩٣٦، ١٤ - ٤األندلس (دراسات يف جغرافية إسبانيا التارخيية : آثاره

، وإسبانيا )١٩٥٩، ٢٤(، ومن قرطبة إىل طليطلة )٤٩و  ٤٤ و٤٢ و٤١و
 ١٩٦٠، ٢٥(، وحول األمويني يف قرطبة )١٩٦٣، ٢٨ و ١٩٦١، ٢٦(اإلسالمية 

، وآثار )١٩٦٢، ٢٢، وهسبرييس ١٩٦٥، ٣٠ و ١٩٦٤، ٢٩ و ١٩٦٢، ٢٧و 
 ١٩٦٢قرطبة ومدينة الزهراء، وأول مؤمتر للدراسات العربية واإلسالمية يف قرطبة 

 .)١٩٦٤ مدريد(
 .Hell, J) ١٩٥٠ - ١٨٧٥. (هيل، ج

خترج باللغات الشرقية على فريتز هويل، من جامعة إرلنجني، مث عني أستاذًا فيها، 
 .وقد عين بالشعر العريب عناية خاصة

ترمجة إىل (، وحضارة العرب )١٩١٥يينا (الفقه األكرب متنًا وترمجة : آثاره
يا صوفيا أ وديوان الفرزدق عن خمطوط ،)١٩٢٥اإلجنليزية خوادخبش، كمربيدج 

 ١٨٧٠ وكان بوشه قد نشر قسًما منه، باريس - ١٩٠١، ليبزيج ١٩٠٠ميونيخ (
w، ومدح الفرزدق للوليد بن يزيد مع مقدمة ) قصيدة٧١٤، فبلغت قصائده ٧٥ -
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 ١٠٩٩ حرف اهلاء

الة (، والفرزدق )١٩٠٢ليبزيج (عن حياته وشعره، وهو رسالته يف الدكتوراه 
، وأغاين )١٩١٥تكرمي زاخاو (، والفرزدق وزين العابدين )١٩٠٦نية الشرقية األملا

 بن ي، وتذكرة الكحالني لعل)٦٠ - ٥٩الة الشرقية األملانية، جملد (املهلبني 
، وطبقات الشعراء البن سالم )١٩١٦برلني (عيسى، وطبقات الشعراء للجمحي 

، ١٩٤٤ و ١٩١٠انية الة الشرقية األمل(، ودراسات عن اهلذليني )١٩١٦ليدن (
، )١٩١٦(، ودواوين اهلذليني يف املكتبة اخلديوية بالقاهرة )١٩١٣وتكرمي ياكوب 

، ودواوين جديدة للهذليني متنًا وترمجة يف )١٩٢٦هانوفر (وبعض دواوين اهلذليني 
بة، وأيب خراش، واملتنخل، أجزأين، اشتملت على أيب ذؤيب، وساعدة بن حو

إسالميكا، (، والعباس بن األحنف )٣٣ -١٩٢٦رلني ب(وأسامة بن احلارث 
 .)١٩١٢الطب والطبيعة (املسعودي والبريوين : ، ومبعاونة فيادمان)٢،١٩٢٦
 .Hill, R.L - ل.هيل، ر
وىف معلومات عن ) ١٩٣٩لندن (مراجع السودان املصري اإلجنليزي : آثاره
وحكام ) ١٩٤٨( غري منشور ٢٥ - ١٨٢٤خط سري إىل كردفان عام : السودان

 .)١٩٥١ (١٨٨٥ إىل ١٨٢٠السودان من عام 
 Hill, Richard) ١٩٠١املولود عام (هيل، ريتشارد 

 .]، ج١٧، ٢طريق باينتون، أكسفورد أوكس : عنوانه[
عدة وظائف آخرها أستاذ التاريخ يف جامعة  خترج يف جامعة أكسفورد، وشغل

 .)١٩٦٩ - ١٩٦٨(أمحدو بلو بنيجريا 
 وخط سري إىل كردفان ) ١٩٣٩لندن (ان املصري اإلجنليزي مراجع السود: آثاره

الطبعة الثانية لندن، (وقاموس السرية للسودان ) ١٩٥١(وحكام السودان ) ١٩٤٨(
وعلى حدود ) ١٩٦٥(وسلطان باشا ) ١٩٦٥(ومصر يف السودان ) ١٩٦٧
أكسفورد  (١٨٤٥ - ١٨٢٢ التركي -السودان يف ظل احلكم املصري : اإلسالم
 مؤلفات البعثة الكاثوليكية لوسط أفريقيا اخلاصة -فتتاح حوض النيل وا) ١٩٧٠

 مبعاونة - ١٨٨١ - ١٨٤٢من : جبغرافية السودان والدراسات البشرية الوصفية
 وترمجة بعض - ١٨٧٨ - ١٨٣٤يف السودان  واألوربيون) ١٩٧٤لندن (تونيوال 

w .)أكسفورد(املخطوطات مبعاونة بول سانيت 
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 حرف اهلاء١١٠٠ 

 .Hylander, A) ١٨٣٠-١٧٥٠. (أهيالندرا، 
  .خترج يف جامعة لوند، ومسي أستاذًا للغات السامية فيها

  .)١٨١٢-١٧٨٤(نشر فريدة العجائب البن الوردي متنًا وترمجة التينية : آثاره
 .Heller, B) ١٩٤٣-١٨٥٧(هيللر، برينات 

  .خترج يف جامعة بودابست وعين بالعلوم اإلسالمية واليهودية
، ونشر أعمال جولد زيهر )١٩١٨بودابست (سرية عنترة العربية ترجم : آثاره

العلمية يف مئة صفحة تناول مباحثه اإلسالمية واليهودية ما صدر منها يف كتب أو 
 املعارف واالت العلمية، وقد قدم الكتاب ماسينيون وطبع بارية ةمقاالت يف دائر

منشورات مدرسة (سويدية والعربية واألملانية والفرنسية واإلجنليزية والروسية وال
، مث أضاف إليها كراتشكوفسكي يف ذكرى جولد ١٩٢٧اللغات الشرقية بباريس 

، ويوشع )١٩٠٧(قصة أهل الكهف : ، وله يف جملة الفصول اليهودية)١٩٤٨هر زي
، وحكايات وأبطال يهود يف )٢٨-١٩٢٧(األكرب ويهود خيرب يف قصة عنترة 

 ، وعناصر يهودية يف مصطلحات القرآن الدينية )٢٨-١٩٢٢(القصص اإلسالمي 
عامل اإلسالم (، مث قصص القرآن )١٩٣٤(، وقصة التوراة يف اإلسالم )١٩٢٨(

١٩٣٤(.  
 .Hillelson, S -.هيليلسو، س

كان مديًرا لفرقة إجنليزية تعمل يف الشرق األوسط، وقد درس العلوم املالية يف 
   وقصد إىل السودان،ية على مرجليوثأكسفورد، مث أخذ يف تعليم اللغة العرب

وككثري غريه من املوظفني اإلجنليز . وانتدب حماضًرا للتاريخ بكلية غوردون) ١٩١١(
 . بدراسة البالد اليت كان موظفًا فيهاعين

وصنف . عاون يف وضع دائرة املعارف اإلسالمية فيما خيتص بالسودان: آثاره
وساهم يف إجناز . ردات العربية السودانيةكتابني يف العربية السودانية، وىف املف

سطوانات السودانية، وفضلًا عن الموضوعات أخرى كأغاين البقارة طبقًا للنوتات وا
فهو يتقن اللغتني التركية والفارسية، وميكن التثبت  أنه يتكلم باللغة العربية الفصحى

 دفتيه خمتارات قافلة األسبوع، الذي يضم بني: من مدى دراساته املتنوعة من كتابه
wوله يف معلومات عن ) ١٩٣٧لندن (ا ما تلذ مطالعته همن اللغات الثالث وفي
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 ١١٠١ حرف اهلاء

  ١٩ و ١٩١٨(وحياة السودان ) ١٩١٨(أناشيد الطفولة، بالعربيـة : السودان
وىف ) ١٩٢٣(وطبقات وادي ضيف اهللا ) ٤٩ و ٤٢ و ٢٩ و ٢٥و ٢١ و ٢٠ و

وجالل ) ١٩٣٧(م يف شرق السودان مظاهر اإلسال: جملة اجلمعية امللكية اآلسيوية
فصول االكتشافات (مث قبائل البدو يف منطقة بئر سبع ) ١٩٣٧(الدين رومي 

 .)٣٩، ١٩٣٨الفلسطينية 
 .Heinemeyer, W.F -.ف. هينماير، و
 .)١٩٦٨ و ١٩٦٠ و ١٩٥٨(املغرب اجتماعًيا وقومًيا : آثاره
 .Henning, W. B) ١٩٦٧ - ١٩٠٨. (ب.هيننج، و
) ١٩٣٦، ٥(واملذاهب العربية ) ١٩٣٥، ٤الشرقيات (رج بالعربية احل: آثاره
وعدة أحباث عن ) ١٩٥٢، ١٤نشرة مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية (واخلزر 

 .الفرس واألتراك
 .Henninger, J - هيننجر، جوزيف

 ١٩٤٦أنتروبوس (، والتقاليد العربية )١٩٤٣ليدن (األسر البدوية العربية : آثاره
، وأعياد الربيع عند )١٩٤٨أثنوس، ستوكهومل (، والضحية عند العرب )٤٩ -

الدراسات الشرقية لليفي (، وتقاليد سامية )١٩٥٠جملة متحف بولبستا (العرب 
 -١٩٤٢، ٤١ - ١٩٤٠أتروبوس (، وعن قبائل العرب وأنساا )١٩٥٦داالفيد 
، وجملة علم ١٩٤٨ و١٩٤٢، وحمفوظات علم السالالت ٤٩ -١٩٤٦ و٤٥

، وحول البدو ساللة وديًنا )١٩٥٠، ٤٥أنتروبوس (واإلسالم ). ١٩٤٤السالالت 
، ١٩٥٧، ٢٤، ومؤمتر املستشرقني الدويل ٥٩ و١٩٥٨، ٥٣(وجمتمعات وتقاليد 

، )١٩٦١(، مث الترمجات العربية )١٩٦٧، وتكرمي شبياس ١٩٥٩ويف كتاب جلابرييلي 
ثتان عن اجلزيرة العربية قبل ، ودراستان حدي)١٩٦٢( الشعوب السامية ىوالوشم لد

 ).١٩٦٨تكرمي كاسكيل (، والقانون )١٩٦٣، ٥٨أنتروبوس (اإلسالم 
 .Heiworth-Dunne, J  دون، ج-هيورث 

 مث عني أستاذًا جبامعة ،خترج يف لندن، وأقام مبصر، حيث أتقن العامية املصرية
 .لندن

w طبع مصر -لندن ( نشر من كتاب األوراق للصويل أخبار الشعراء احملدثني: آثاره
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 حرف اهلاء١١٠٢ 

وأشعار أوالد ) ١٩٣٥ طبع مصر -لندن ( باهللا املتقيوأخبار الراضي باهللا و) ١٩٣٤
اللغة : ومبعاونة حممد حممود مجعة) ١٩٣٦ طبع مصر -لندن (اخللفاء وأخبارهم 

 والعالقات الدينية ،مصنف عن التربية يف مصر: وله) ١٩٣٥لندن (املصرية العامية 
ودليل الكتب يف اجلزيرة العربية ) ١٩٥٠واشنطن (احلديثة والسياسية يف مصر 

 .)١٩٥٢رة هالقا(
خمتارات من نداءات : فريقيةألومن مباحثه يف نشرة مدرسة الدراسات الشرقية وا

واألدب العريب يف مصر يف القرن الثامن ) ٣٩ - ١٩٣٧(الباعة اجلوالني يف القاهرة 
ورفاعة الطهطاوي الرائد ) ٣٩ - ١٩٣٧(عشر ومراجع عن الشعر والشعراء 

الطباعة والترمجة على عهد حممد : وىف غريها) ٤٢ - ٤٠ - ٣٩ - ١٩٣٧(املصري 
واتمعات السياسية يف األدب ) ١٩٤٠جملة اجلمعية امللكية اآلسيوية، ( يف مصر يعل

 .)١٩٤٨صحيفة الشرق األوسط (املصري احلديث 
 .Hurewitz, J. C -س. هيوروتز، ج
لسياسة بكلية العلوم السياسية يف جامعة كولومبيا ومدير معهد الشرق أستاذ علم ا

وقد . األوسط فيها، وهو متخصص يف سياسة الشرق األوسط والدول غري الصناعية
أسهم يف جملس إدارة احملررين االستشاريني لة الشرق األوسط منذ تأسيسها، وكان 

كيا ومركز البحوث األمريكي يف معهد البحوث األمريكية بتر عضًوا يف جملس إدارة
ويف جملس إدارة احملررين ) القاهرة(مصر، ومركز الدراسات العربية باخلارج 

ومنذ الفترة السابقة على احلرب العاملية الثانية وهو يعىن . االستشاريني ألوربيس
 من مؤسسات فورد -بقضايا الشرق األوسط، ولقد تلقى منح األحباث اجلامعية 

جوجبتهام، هـ رفلر ج كما انتدب للمؤمتر الدويل اخلامس والعشرين ن سيمون ووج
 يف مركز ٦٣ - ١٩٦٢، وزميل مقيم، ١٩٦٠للمستشرقني يف موسكو يف صيف 

 .)٦٣ - ١٩٦٢ستان فورد، وكاليفورنيا (الدراسات املتقدمة يف العلوم السلوكية 
 ١٩٦٧يف سنة ، و)٦٦ - ١٩٦٥( ويف جملس العالقات اخلارجية مبدينة نيويورك 

أجرى دراسة ميدانية خاصة باألنظمة اجلامعية يف تركيا، وإيران ملكتب الشئون 
ا باملنافسة ا خاًصويف السنة التالية نظم وأدار مؤمتًر. التربوية والثقافية بقسم الدولة

wاألمريكية السوفيتية يف الشرق األوسط بتكليف من أكادميية العلوم السياسية، وساعد 
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 ١١٠٣ حرف اهلاء

العالقات األمريكية الفرنسية يف الشرق : وإدارة املؤمترات الدوليةعلى تنظيم 
: االختيار من أجل أوربا وأمريكا: ١٩٧١آذار /ويف مارس . األوسط، ومشايل أفريقيا

: ١٩٧٣حزيران /، ويف يونيو)٨٥ - ١٩٧٣(الشرق األوسط وموقف الطاقة 
 . الشرق األوسط واألزمة يف العالقات بني الدول الصناعية

، ومعضالت الشرق األوسط )١٩٧٦ -١٩٧٥(الكفاح من أجل فلسطني : ثارهآ
 - ١٩٥٦( جملدان -، ودبلوماسية يف الشرقني األوسط واألدىن )١٩٧٢ -١٩٥٣(

١٩٧٢(. 
كما أسهم بعدة مقاالت عن الشرق األوسط للمثقفني يف االت األمريكية 

لشئون العالية جبامعة والعاملية وحتت رعاية جملس العالقات اخلارجية ومدرسة ا
: نيويورك ولندن(األبعاد العسكرية :  كتب سياسات الشرق األوسط-كولومبيا 

، والتنافس األمريكي السوفيييت يف )١٩٦٩برامج من أجل جملس العالقات اخلارجية، 
، والنفط )١٩٦٩برامج ألكادميية العلوم السياسية : نيويورك(الشرق األوسط 

  دار نشر،كولورادو(آفاق األزمة : عريب والعامل الصناعيزاع اإلسرائيلي الـوالن
، واشترك يف حترير مصاحل وسياسات فرنسا والواليات املتحدة يف )١٩٧٦وست نيو 

 ، واخلليج الفارسي مظاهر االستقرار)١٩٧١باريس (الشرق األوسط ومشال أفريقيا 
ألوسط ومشال وأول جملد لعمله املكون من ثالثة جملدات خاص بالشرق ا) ١٩٧٤(

، ١٩١٤ - ١٥٣٥أفريقيا يف عامل السياسة وحتت اسم فرعي هو التوسع األوريب 
 هو السيطرة الربيطانية ي، والد الثاين حتت اسم فرع)١٩٧٥حزيران /يونيو(

، والد الثالث االنسحاب الفرنسي الربيطاين، )١٩٧٨ (١٩٤٥ - ١٩١٤الفرنسية 
 .١٩٧٨ - ١٩٤٥والتنافس السوفييت األمريكي 

 .Hughes, T.P-.ب.هيوز، ت
 .)١٨٨٥لندن (معجم اإلسالم، باإلجنليزية : آثاره

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 حرف الواو١١٠٦ 

 .Wagtendonk, K -.واختندونك، ك
 .أستاذ مساعد للدراسات اإلسالمية واألديان املقارنة يف جامعة أمستردام

 ).١٩٦٩تكرمي بليكر (، وحممد والقرآن )١٩٦٨ليدن (القرآن : آثاره
 ,Waardenburg )١٩٣٠املولود عام (وارد نبورخ، جاكوبيس 

J.D.J. 
عد أن أمت تعلمه الثانوي فيها دخل كلية الالهوت يف ولد يف هارمل هبولندا، وب

  بدراسة الدين اإلسالمي، وبدأ يتعلم اللغة العربية ين، وع)١٩٤٨(جامعة أمستردام 
 ، وملا خترج بالالهوت من أمستردام واصل دراساته اإلسالمية يف ليدن )١٩٥٣(
كملها يف ، واست)٥٥ -١٩٥٤(، ومعهد الدراسات االجتماعية يف الهاي )١٩٥٤(

، وحصل على الدكتوراه برسالة عن كبار املستشرقني )٥٩ -١٩٥٦(باريس 
، وإيران، والعراق، وسوريا، )١٩٥٦(وقد زار تونس . واإلسالم، بإشراف ماسينيون

، وعني باحثًا يف )٦٠ - ١٩٥٩(واألردن، مصر، بفضل منحة زمالة من اليونسكو 
، مث رجع إىل )٦٣ -١٩٦٢( كندا معهد الدراسات اإلسالمية جبامعة ماك جيل يف

، واختري لتدريس العربية )٦٤ - ١٩٦٣(الشرق األوسط لدراسة نظم اجلامعات فيه 
، وهو اليوم أستاذ )٦٨ -١٩٦٤(والتاريخ اإلسالمي يف جامعة كاليفورنيا 

 .)١٩٦٨منذ (الدراسات اإلسالمية واألديان املقارنة يف جامعة أوترخت 
 كيف أكب على دراسة اإلسالم جولد زيهر، ،لغرباإلسالم يف مرآة ا: آثاره

 ٣٩٠يف (وسنوك حرجروجنه، وبيكر، وماكدونلد، وماسينيون، وجلوا صورة عنه؟ 
، )١٩٧٠، والثالثة ١٩٦٣ الهاي -، والثانية باريس ١٩٦١صفحة الطبعة األوىل 

ينية، ، والتقارب يف الدراسة الد)١٩٦٦(واجلامعات يف العامل العريب اليوم، يف جزأين 
، وخواطر يف الدراسة الدينية، يف جزأين )٧٤ - ١٩٧٣ باريس -الهاي (يف جزأين 

، وبناء املقدس عند العرب لشلحت باريس )٧٤ - ١٩٧٣ باريس -الهاي (
، واخلوارج يف اإلسالم لالوست، باريس )١٩٦٨، ٢٥املكتبة الشرقية  (١٩٦٤
، ٢٣هولندا الالهوتية صحيفة (، واإلسالم )١٩٦٨، ٢٥املكتبة الشرقية  (١٩٦٥
من دراسات (، ومحل القرآن على املشركني )١٩٦٩تكرمي بيكر (، والقرآن )١٩٦٩

w، واجتاهات تاريخ األديان يف إسالم العصر الوسيط )١٩٧٢ ليدن -ويدجنرين 
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 ١١٠٧ حرف الواو

، واإلسالم )١٩٧٣روتردام (، واإلسالم )١٩٧٣ دراسة وحوار -اإلسالم (
خ األديان كما طبقها اإلسالم يف العصر ، وحول دراسة تاري)١٩٧٣(واالنتشار 
، قسم الدراسات العربية ١٩٧٣، باريس ٢٩أعمال مؤمتر املستشرقني (الوسيط 

 ، واإلسالم دراسة ورمز ومغزى )١٩٧٣تاريخ وحضارة باريس : ١واإلسالمية 
، وهو ناشر حولية الدراسات ٧٥ - ١٩٧٤، والتصوف يف اإلسالم )١٩٧٤(

 .)١٩٧٤، ٢و جـ ١٩٧٣، ١جـ (اإلسالمية 
 .Walton, B)١٦٦١ - ١٦٠٠(والتون، األسقف 

خترج يف كمربيدج، وعني راعيا لكنيسة امللك، وطرد منها بسبب املذهب الذي 
مث التحق جبامعة أكسفورد لدرس اللغات ) ١٦٤٢(وسجن ) ١٦٤١(كان يتبعه 
) ١٦٥٢(ومجع التربعات لنشر التوراة بعدة لغات ) ١٦٤٧( وعاد إىل لندن ،الشرقية

واستعاد ) ٥٧ - ١٦٥٥(وقد استعان فيها بعدد كبري من العلماء فصدرت عن لندن 
 .)١٦٦٠(وسيم أسقفًا على تشتر ) ١٦٦٠(منصبه 
بانينيوس، ومونانوس، : نشر التوراة بعدة لغات، معتمدا على حتقيقات: آثاره

صوص وجربائيل الصهيوين، ونوبيلي، وهايد، وكاستل، وكالرك، ولوفتوس، يف الن
ونانية، والسريانية، والعربية، واحلبشية والالتينية، يالعربية، والسامرية، والكلدانية، وال
كاستل، وهويش، وكالرك، وهايد، وتومديك، : وقد نشرت بامسه وأمساء معاونيه

وكتب مقدمة للغات الشرقية ) ٥٧ - ١٦٥٥لندن (وهاموند، وبوكوك، وبريس 
 .)١٦٥٥لندن (

 .Wallis, J)١٧٠٣ - ١٦١٦(واليس، جون 
 وكلفه جملس العموم فك رموز الرسائل الغامضة ) ١٦٤٠(خترج يف كمربيدج 

وعني أستاذًا للرياضيات يف جامعة ) ١٦٤٣(وورث ثروة طائلة ) ٤٥ - ١٦٤٢(
وقد ) ١٧٠٣ - ١٦٥٨(وأشرف على احملفوظات ) ١٧٠٣ - ١٦٤٩(أكسفورد 
 .إىل ما ال اية: ابتكر رمز
د رأكسفو(النص األصلي بترمجة التينية : عن مبادئ إقليدسحبوث العرب : آثاره
، وكانت الترمجة الالتينية للترمجة العربية تدرس يف أوربا من القرن الثاين ١٦٥١

املؤلفون : وله من املؤلفات) ١٥٨٣عشر حىت اكتشاف األصل اليوناين عام  w
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 حرف الواو١١٠٨ 

ياضيات وجمموعة املصنفات يف الر) ١٦٩١(والالهوت ) ٨٨ - ١٦٧٦(الرياضيون 
)٩٩ - ١٦٩٣(. 

  .Wallin, G.A )١٨٥٢-١٨١١( .ا.والني،ج
: آالند غرّيب فنلندا، وتعلم يف كليتها وصنف كتابا بالالتينية أمساه ولد يف جزائر

 ، قصد روسيا١٨٤١ويف سنة ، أهم الفروق بني هلجات العرب املتأخرين واملتقدمني
 مدرسة األلسن، حىت آخر وتضلع من العربية على الشيخ حممد عياد الطنطاوي يف

، مث رحل إىل الشرق فطّوف خالل ست سنوات مبصر وجزيرة العرب ١٨٤٢سنة 
 البدو متطبعا بطباعهم متسميا باسم يوبغداد وأصبهان وبصرى ودمشق متزييا بز

ة وء حامال حقيبة ممل- وقد نقشه على حجر قربه حبروف عربية -عبد الويل 
 ويّسرت له دراسة عاداا وهلجاا، واستقصاء حالة بالدها بالعقاقري، فأحبته القبائل،

،واشترك يف إعداد خريطة لبالد )٥٠- ١٨٤٩(الطبيعية واجلغرافية، مث سكن لندن 
العرب، وعني أستاذًا، فكان أول من استقل بكرسي هلا فيها، مث مسي أستاذًا للعربية 

  . وفاتهيف كلية هلسنكي، وأقبل عليه الطالب، وأفادوا منه حىت
أهم الفروق بني هلجات العرب املتأخرين واملتقدمني، ونشر تائية ابن : آثاره

مع شرحها للشيخ عبد الغين النابلسي، وكان قد .... أوميض برق: الفارض ومطلعها
، وله مذكرات حماضرات يف )١٨٥٠هلسنكي( نسخها خبطه بترمجة التينية وتعليق

 أما يومياته يف الشرق فقد طبعت بعد وفاته، الكلية، وخمطوطات عربية يف مكتبتها،
 .ووقعت يف مخسة جملدات

 )١٩٣٨املولود عام (األب وان نيسنب توت سيفيناير كريستيان 
Van Nispen Tot Sevenaer, P. Christiaan. 

انضم إىل الرهبانية اليسوعية صغريا، وتعلم يف جامعات ناميينخن الكاثوليكية، 
 .وبريوت وعني مشس

رسالة عن هبمنيار بن مرزبان تلميذ ابن سينا مع حتقيق مصنفه كتاب : آثاره
 .التحصيل على عدة خمطوطات

 .White, J) ١٨١٤ - ١٧٤٦(وايت، جوزيف 
wوأستاذًا للعربية ) ١٨١٤ - ١٧٧٥(خترج يف أكسفورد، وعني أستاذًا للعربية فيها 
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 ١١٠٩ حرف الواو

 عني مث) ١٧٨٨(وانتدب كاهنا يف جلوشستر بدون راتب ) ١٨١٤ - ١٨٠٤(
 .راعيا لكنيسة املسيح يف أكسفورد

وألقى سلسلة ) ١٧٧٨أكسفورد (أعد طبعة هاركلنيان من العهد اجلديد : آثاره
وقد أسهم صموئيل بادكوك يف (حماضرات قارن فيها بني اإلسالم والنصرانية 

ونشر تزوكات تيمورى، أو النظم السياسية والعسكرية اليت ) ١٧٨٤إعدادها 
اللغة املغولية، وترمجها إىل الفارسية أبو طالب احلسيين، ونقلها عنها وضعها تيمور ب

أكسفورد (إىل اإلجنليزية وعلق عليها الرائد ديفي فنشرها وايت مبقدمة إضافية 
أكسفورد (والليلة الثانية والستني بعد املائة من حكايات ألف ليلة وليلة ) ١٧٨٣
 .)١٨٠٦أكسفورد (واإلفادة واالعتبار بتحقيق دي ساسي ) ١٨٠٠

 .)١٨٤٢(لب اللباب يف حترير األنساب، حبواش وتذييالت التينية : ونشر ابنه
 .Wace, A.J.B) ١٨٧٩املولود عام (ب .ج.وايس، ا

، جخترج يف مدرسيت اآلثار اإلجنليزية يف أثينة وروما، وعني عضوا يف جممع كمربيد
ون من املصريني خبريا وحصل على الدكتوراه من جامعة أمستردام، وقد عرفه كثري

 .واألنسجة والتاريخ القدمي يف فن اآلثار
، وىف )١٣ - ١٩١٢، احوليات املدرسة الربيطانية يف أثين(تركيا والبلقان : آثاره

، مث )١٩٣٤(، والنسيج التركي )١٩٣٠(النسيج الصفوي : صحيفة برلنجتون
 .)١٩٣٦ينا بوليس نشرة معهد ف(وجمموعات التطريز ) ١٩٣١، ٧بانثيون (التطريز 

  .Winder, Bayly, R-.وايندر، بايلى
 /١١ولد يف جربني سرو بشمايل كاليفورنيا من الواليات املتحدة األمريكية بتاريخ 

، وحصل على )١٩٤٦(، وتزوج فيوال حيت بنت الدكتور فيليب حيت ٩/١٩٢٠
لي، وعلى ورزق منها غالما أمساه فيليب باي) ١٩٤٦(الليسانس من معهد هافر فورد 
، وقضى )١٩٥٠(، وعلى الدكتوراه منها )١٩٤٧(املاجستري من جامعة برنستون 

خدمته العسكرية يف ميدان اخلدمات األمريكية يف الشرق األوسط، والبحر األبيض 
من جمند متطوع حىت رتبة ) ١٩٤٥ و١٩٤٢(املتوسط، واملسارح األوربية الغربية 

، )الواليات املتحدة(ارح كوفئ بزمردة القلب وباإلضافة إىل شرائط املس. مالزم أول
w . وذكر هذا يف رسائل اململكة املتحدة
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 حرف الواو١١١٠ 

يف جامعة نيويورك، عميد كلية اآلداب : ومن الوظائف اإلدارية اليت توالها
 )١٩٧٤ -١٩٧٣(داب ، ونائب عميد مدرسة اخلرجيني لآل)٧٦ -١٩٧٠(والعلوم 

، )١٩٦٩-١٩٦٨(ميد ، ونائب ع)٧١ -١٩٦٩(وعميد كلية دائرة واشنطن 
، ومدير برامج )١٩٧٥-١٩٦٦(ومدير مركز املساحة ولغات الشرق األوسط 
، )١٩٧٥ -١٩٦٦( اآلداب والعلوم يالدراسات احلديثة للشرق األدىن لدراسة خرجي

 ).١٩٦٨ - ٦٦(ورئيس قسم اآلداب ولغات الشرق األدىن لكلية مقاطعة واشنطن 
، ومن )١٩٦٥ - ٦٤(ج اللغات النقدية  مدير مساعد لربام.وىف جامعة برنستون

، وعميد مساعد للكلية )١٩٦٥ - ١٩٦٤(سكرتري هيئة االستشاريني واخلرباء : قبل
 ، ومدير برامج الدراسات العربية للطلبة حتت التخرج وعرب البحار )١٩٦٤ - ٦٣(
شركة نفط : ، وعمل كمستشار يف)١٩٦٣ -٥٠(، وممثل القسم )١٩٦٦ - ٦١(

 - ٦٠(ساس ومؤسسة فورد للتعليم يف اجلمهورية العربية املتحدة كاليفورنيا وتك
، وشركة النفط )١٩٦٧ - ١٩٦٢( تقسيم الكتاب ،، واحلياة الزمنية)١٩٦١

، )١٩٦٧ - ٦٦(، وشركة كنج للموارد )١٩٦٦ - ١٩٦٣(الدولية األمريكية 
، )١٩٧١ - ٧٠- ٦٩ -٦٨ -٦٧(وقسم الصحة والتعليم واخلدمات االجتماعية 

 .ويل، وشركة مسارت واملتحدين، وتعاونية سنجرأة موبيل وشرك
، )١٩٧٠ - ٦٧(رابطة املعلمني العرب األمريكية : ومن اإلدارات واألمانات
، والصداقة )٦٨ - ١٩٦١( عضو اللجنة التنفيذية -واخلدمة امليدانية األمريكية 
 ١٩٦٨(للشرق األوسط  ، والتعمري األمريكي)١٩٧٤(األمريكية للشرق األوسط 

 أمني - عضو اللجنة التنفيذية -، ومركز البحوث األمريكي يف مصر )٧٣ -
، والفريق الشرقي الغريب )١٩٧٣(، واجلامعة األمريكية بالقاهرة )١٩٧٠(الصندوق 

 ، ورئيسا هلا )٦٨ - ١٩٦٩(، ورابطة دراسات الشرق األوسط )١٩٧٣(رئيسا 
)١٩٦٩ - ٦٨(. 

عة نيويورك بقسم التاريخ وقسم اللغات الشرقية أستاذ يف جام: الوظائف الدراسية
، ويف جامعة برنستون من أستاذ مرتبط إىل أستاذ مساعد، )١٩٦٦(واآلداب 
 ، وعضو هبيئة التدريس يف اجلامعة األمريكية ببريوت )١٩٦١ - ١٩٥٠(ومدرس 

وجامعة  ،)١٩٥٠(جامعة ميتشيجان : ، ومن املدارس الصيفية)١٩٤٩ - ١٩٤٧( w
w
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 ١١١١ حرف الواو

) ١٩٦٤(، وجامعة يوتاح )١٩٦٣(، وجامعة هارفارد )١٩٥٧(اجلنوبية كاليفورنيا 
 .)١٩٦٩(وجامعة بنسلفانيا 

 ، الشرق األدىن يف العصور احلديثة،ضة الدول العربية: املناهج اليت قام بتدريسها
 العالقات ، ضة اإلسالم، مقدمة للثقافة اإلسالمية،اللغة العربية يف مستويات متعددة

 مدخل إىل احللقات الدراسية اخلاصة ، القرآن، األدب العريب،رق األدىنالدولية للش
 .بالدراسات احلديثة للشرق األدىن

 -مجعية كوم لود، وبيتاكابا، وزميل مؤسسة روكفلر: وهو عضو شرف يف
، وزميل جمال التدريب األجنيب لفورد )١٩٤٩ - ١ ٩٤٧(منصب يف بريوت بلبنان 

، ومنحة جامعة برنستون للسفر إىل )١٩٥٦ - ١٩٥٥( منصب يف دمشق بسوريا -
 منصب يف بريوت، -را . د. مكافأة مركز كلية ن: ، وقد نال)١٩٦٩(أفريقيا 

املنظمة األمريكية ملدرسي : واململكة العربية السعودية أما اهليئات املهنية فهو عضو ىف
مريكية، ومعهد اللغة العربية، واملنظمة التارخيية األمريكية، واجلمعية الشرقية األ

، )١٩٦٩ - ١٩٦٨( رئيسا -الشرق األوسط، وهيئة دراسات الشرق األوسط 
سكرتري حملي شرف (واجلمعية امللكية اآلسيوية، واجلمعية امللكية املركزية اآلسيوية 

 وبرامج الزمالة ،واللجنة الوقائية القومية آلسيا والشرق األدىن) للواليات املتحدة
، واللجنة الوقائية )٦٧ - ١٩٦٥(رئيسا ) ١٩٦٧ - ١٩٦٤(للمنطقة األجنبية 

، واللجنة االستشارية اخلاصة )٦٧ - ١٩٦٣(القومية للشرق األدىن وفولربايت هايز 
، وجملس العالقات )١٩٦٥ - ١٩٦٢(بالدراسات اخلارجية للواليات املتحدة 

 ).١٩٧٥(اخلارجية 
ب املقررة لالجئني العرب، عضو هيئة اليونسكو اخلاصة بالكت: وىف اال العايل

 ).لندن( نادي فاسو، ونادي الرحالة - ٢٠٠ونادي منظمة القرن رقم 
. ف ، وباالشتراك مع)١٩٥٦بريوت (معىن الكارثة بقلم قسطنطني زريق : آثاره

دار نشر جامعة برنستون، ودار نشر جامعة (مقدمة للغة العربية احلديثة : زيادة. ج
العربية : جورجي. ، ومع إدوارد، ج)سادسة حاليا، والطبعة ال١٩٥٧أوكسفورد 

كرتزيك عامل . ، ومع ج)١٩٥٨الطبعة الثالثة دار نشر جامعة برنستون (السعودية 
w، والطبعة الثانية ١٩٥٩ دراسات تكرميا لفيليب حيت لندن نيويورك -اإلسالم 
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 حرف الواو١١١٢ 

 جامعة مؤمتر(، ومشاكل جارية يف مشايل أفريقيا )١٩٦٤، والترمجة األوردية ١٩٦٠
 -لندن (، واململكة العربية السعودية يف القرن التاسع عشر )١٩٦٠برنستون 
، )١٩٦٦بريوت (، وترمجة عصفور من الشرق لتوفيق احلكيم )١٩٧٥نيويورك 

 نشرت بالتعاون مع مركز - ١٩٦٨ - ١٩٦٧وسكان الشرق األدىن حول املائدة 
، ومقدمة لوصف )١٩٦٩ورك جامعة نيوي(الشرق األدىن ومركز الدراسات العاملية 

 ومن ،)١٩٧٥نيويورك، لندن (عباقرة احلضارة العربية :  يف كتاب جون هايز-
 :املقاالت

صحيفة تاريخ (باالشتراك مع ثرابال .  السعوديةبيةالتعليم احلديث يف اململكة العر
لكة العربية م، ونظرة يف التربية احلديثة يف امل)١٩٥٠ سنة ٣ و ١التعليم، رقم 

واشنطن (، وأنباء قصرية عن السعودية يف كتاب إتنجوزن )١٩٥١(عودية الس
أدب (، والكتب األساسية العشرون للمكتبة الصغرية اخلاصة باألدب العريب )١٩٥٤

العامل اإلسالمي (، واإلسالم ودولة الدين )١٩٥٥، ٤ - ١الشرق والغرب يف 
، )١٩٥٦مع العلمي العريب جملة ا( يف الواليات املتحدة بية، والدراسات العر)١٩٥٤

ندوة الشرق األوسط : الكلية(والدراسات العربية واإلسالمية يف الواليات املتحدة 
) ليب حيتيدراسات تكرميا لف (حيتفيليب : ، وباالشثراك مع ج كرتزيك)١٩٥٦
تعريفات كتابية ألعمال فيليب حىت، والتعليم يف البحرين، واللبنانيون : كرتزيك ومع
  الد الرابع ، دراسات مقارنة يف علم االجتماع والتاريخ-أفريقيا ) غرب(يف 

، والنواب والوزراء )١٩٦٧فولرز، . ، وأعيد طبعها يف دار طبع ل١٩٦٢(
، )١٩٦٢، ١٦صحيفة الشرق األوسط ( اجلزء األول ١٩٥٩ - ١٩١٩السوريون 

، وشبه )١٩٦٤اث األحب(، واللبنانيون يف أفريقيا الغربية )١٩٦٣، ١٧واجلزء الثاين 
نشرة احتاد ودراسات (، وأضغاث أحالم )١٩٦٦(اجلزيرة العربية أكرب شبه جزيرة 

 مقالة يف دائرة املعارف األمريكية، ٢٥، مث أكثر من )١٩٧٠، ٤الشرق األوسط 
 .ومعظم املقاالت الرئيسية يف صحيفة الشرق األوسط

 ٧جامعة نيويورك، (ية كما أسهم يف إعداد تقرير خاص مبجموعة املراجعة األمري
ويف تقرير خاص بسلطة عمل جامعة نيويورك على ) ١٩٧٥نوفمرب تشرين الثاين 

w .، هذا خال الكتب اليت تناوهلا بالنقد)١٩٧٢أيار / مايو١٩(الشئون املالية 
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 ١١١٣ حرف الواو

 .Wortsbet, J) ١٩٠٨ -١٨٢٧(ورتبت، يوحنا 
نال شهادة الطب من ولد يف لبنان من أصل أرمين، وتعلم يف اجلامعة األمريكية، و

أدنربة، وعني أستاذًا لعلم التشريح واألحياء والباثولوجيا يف اجلامعة األمريكية 
 . ببريوت
التشريح : ألف بالعربية كتبا مفيدة نشرا املطبعة األمريكية ببريوت أشهرها: آثاره

وعلم األحياء، وكفاية العوام يف حفظ الصحة وتدبري األسقام، وكتاب التشريح 
أديان : لصغري، ورسائل طبية عديدة، نشر بعضا يف جملة املقتطف، وله باإلجنليزيةا

املعجم : سوريا، وحكمة العرب، ومبعاونة بورتر ومساعدة الدكتورين صروف ومنر
 .)، مث تكرر طبعه١٩١٢ -١٨٩٥(إجنليزي عريب وعريب إجنليزي : املطول واملختصر
 .Versteegh, C.H.M )١٩٤٧املولود عام . (م.هـ.ورستيخ، ك

 .أستاذ مساعد للعربية يف جامعة ناميينخن الكاثوليكية
 .)١٩٧٧ليدن (العناصر اليونانية يف اللغة العربية : آثاره

 Westergaard) ١٨٧٨-١٨١٥(وسترجارد 
درس اهلندية يف باريس وأوكسفورد وغريمها، ومسي أستاذًا هلا يف جامعة 

واهلند، فأكمل جمموعة املخطوطات اليت ، وساح يف بالد فارس )١٨٤٥(كوبنهاجن 
سك، وجدد نسخ الكتابات املسمارية الفارسية، وأضاف إليها، فكان ذا ااقتناها ر

  .شأن عظيم يف أحباثها املستجدة، وقد عاون على تفسريها مبا كتب فيها
، والكتابات املسمارية من أهل الطبقة )١٨٤١(معجم األفعال السنسكريتية : آثاره
، ومن مجلة ما نشره يف علم اللغات الفارسية واهلندية كتاب )٥٤-١٨٤٥(ية الثان

  .)٥٤-١٨٥٢(الزاند أفستا وبونديسن 
 .Westermarck, E-.وسترمارك

 .]١٩٤٥ شتراوس، يف جملة تاريخ األديان، -آثاره، بقلم ليفي [
 واألمثال الشائعة) ١٩١٤( صفحة ٤٢٢االحتفال بالزواج يف املغرب، يف : آثاره

 ٦٤٠اجلزء األول يف (والشعائر والعقيدة يف املغرب )  صفحة٤٤٨يف (يف املغرب 
االحتفاالت الشعبية يف : ومن دراساته) ١٩٢٦ صفحة، ٦٤٦صفحة، والثاين يف 

wاحملفوظات املغربية (واالحتفال بالزواج يف املغرب ) ١٩١١التقاليد الشعبية (املغرب 
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 حرف الواو١١١٤ 

١٩١٧(. 
 .Watson, A - وطسون، ألن
ل بريطاين، تلقى العلم يف كلية امللك يف كنتربري، وأقبل على الدراسات من أص

، )١٩٣٨(اآلسيوية والنظريات الفلسفية عند العرب واهلنود، مث قصد الواليات املتحدة 
، )١٩٤١(ق يكتب وحياضر ويعظ يف بعض الكنائس وجتنس باجلنسية األمريكية فوط

 .فأسندت إليه إحدى اجلامعات وظيفة مستشار
 .Watson, Ch )١٩٤٨املتوىف عام (وطسون، تشارلز 

ولد يف حي الفجالة من القاهرة ألب سبقه إىل حب مصر، وعمل جاهدا إلنشاء 
اجلامعة األمريكية يف القاهرة، فاختري أول رئيس هلا وقد خترج عليه مئات من 

  الذي راح يدافع عنه يف،الطالب الذين شغلوا كبار املناصب يف الشرق العريب
 .حماضراته وخطبه ومقاالته عندما رجع إىل الواليات املتحدة حىت وفاته

: بضعة كتب ورسائل يف أصول التربية والتعليم، ومما له يف العامل اإلسالمي: آثاره
: وعن سوريا صنف، )١٩٢٦(، والوطنية واإلسالم )١٩١٣ (ةاإلسالم يف سومطر
كتاب احليوانات البحرية  و)منشورات امع العلمي العريب(سوريا يف جملدين 

 .والنهرية يف سوريا ولبنان
 .Wollaston, A.N -.ن.والستون، ا

 .)١٩٠٥لندن ( صفحة ٥٣٤فتوح اإلسالم، يف : آثاره
 .Wells, S.H -.هـ. ولز، س
والتنظيم ) ١٩١١ و ١٩١٠(صناعة النسيج يف مصر : يف مصر املعاصرة: آثاره

 .)١٩١١(والتوسع يف التعليم الزراعي يف مصر 
 .Wolfson, H. A -.أ. ولفسون، هـ

، ونصوص )١٩٣١سيكولوم (خطة نشر شروح ابن رشد على أرسطو : آثاره
، وأرسطو )١٩٣٥، ٢٨جملة هارفارد الالهوتية (فلسفية بالالتينية والعربية والعربية 

، واآلنسة جواشون وكتب )١٩٣٨، ٣١املصدر السابق (والفلسفة العربية وامليمونية 
، ومذاهب كليمان، وسعديا، وابن )١٩٤١، ٣١العامل اإلسالمي (نا الفلسفية ابن سي

w، والتصور والتصديق يف )٤٣ - ١٩٤٢الفصول اليهودية، (رشد، والقديس توما 
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 ١١١٥ حرف الواو

، )١٩٤٣، ٣٣العامل اإلسالمي، (الفلسفات العربية واليونانية والالتينية والعربية 
ذكرى (مونيني، والقديس توما والكالم عن اخللق لدى سعديا، وابن رشد، واملي

الفصول اليهودية (طلحات العربية والعربية لدراسة سعديا ص، وامل)١٩٤٣سعديا 
، وابن سينا )٥١-١٩٥٠حولية املعهد اليهودي (، وابن رشد )٣٨ -١٩٤٧

 .)١٩٥٦تكرمي مياس باييكروسا (والغزايل وابن رشد 
، )١٩٥٦، ٤٩الهوتية جملة هارفارد ال(واإلسالم وعقيدة التثليث املسيحية 

، وابن )١٩٥٩، ٧٩صحيفة اجلمعية األمريكية الشرقية (والفلسفة وعلم الكالم 
، ولتحقيق نشر ابن )١٩٦١، ٣٦(، وابن رشد )١٩٥٩، ٣٤سيكولوم (خلدون 

العلم يف : ، وىف غريها)١٩٦٩، ٤٤(، والغزايل )١٩٦٣، ٣٨(رشد وأرسطو 
، وحول )١٩٦٢(القديس توما وبيزنطية وأرسطو والعرب و ،)١٩٦٢(اإلسالم 

 .)١٩٦٥تكرمي جيب (الفلسفة اإلسالمية 
 .Wolfensohn, Y - ولفنسون، إسرائيل
 .مدرس اللغة السامية بدار العلوم؛ مث باجلامعة املصرية: امللقب بأيب ذؤيب

تاريخ اليهود يف بالد العرب يف اجلاهلية وصدر اإلسالم بالعربية، وقد قدم : آثاره
 ٢٥٠، وتاريخ اللغات السامية بالعربية يف )١٩٢٧القاهرة ( حسني له الدكتور طه

حياته ومصنفاته بالعربية مبقدمة : ، وموسى بن ميمون)١٩٣٠القاهرة (صفحة 
ونشر ) باألملانية(، وكعب األحبار )١٩٣٧القاهرة ( عبد الرازق ىللشيخ مصطف

 .) العريب بدمشقجملة امع العلمي(كتاب املصائد واملطارد أليب الفتح كشاجم 
 .Wensinck, A.J) ١٩٣٩ - ١٨٨٢. (ج.ونستك، أ

أتقن اللغات السامية، وختصص يف أديان الشرق، فذهب له فيها صيت بعيد، 
 هرجروجنه -، مث خلف سنوك )٢٧-١٩٠٨(وانتدب أستاذًا للعربية يف جامعة ليدن 

عى إىل ، وس)١٩١٦( باحلديث عين، و)٣٩ - ١٩٢٧(يف كرسي العربية حىت وفاته 
وضع املعجم املفهرس أللفاظه من أمهات مصنفاته، فانضم إليه لفيف من املستشرقني 

، فلما قضى حنبه كان قد صدرت منه إحدى عشرة )١٩٢٣(العامليني، وباشروه 
ملزمة، واستمر فيه مينسنج خليفته، مث وان لوون، ودي هاس مبعاونة األستاذ حممد 

w - ١٩٣٦ليدن (روين، فتم نشره يف سبعة أجزاء فؤاد عبد الباقي، وبرومخان، ودي ب
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 حرف الواو١١١٦ 

، وأشرف برنارد لويس، وشارل بيال، وجوزيف شاخت على الطبيعة اجلديدة )٦٩
، وتوىل حترير دائرة املعارف اإلسالمية بلغاا )١٩٥٧ليدن  (١٠ إىل ١من امللزمة 

  يةمس املالزم اإلضافاخل، فأمت منها األجزاء الثالثة الكربى و)١٩٢٤(الثالث 
وأسهم فيها بعدد كبري من املقاالت النفيسة، وبدأ قبيل وفاته بإعداد طبعة  )١٩٣٨(

خمتصرة هلا، مقصورة على املقاالت الدينية، فأصدرها جيب، وكراموز باللغة األملانية 
، )١٩٣٠(وقد قام برحالت إىل مصر وسوريا ولبنان وبالد العرب ). ١٩٥٣ليدن، (

 .ونسنك: ان يوقع بالعربية، وك)١٩٣٨(مث عاد إىل مصر 
، )١٩٠٨ليدن (موقف الرسول من يهود املدينة، وهي رسالته يف الدكتوراه : آثاره

، )١٩١٣اإلسالم (، واإلسرائيليات يف اإلسالم )١٩١١اإلسالم (وحممد واليهود 
، وقيمة احلديث يف )١٨ - ١٩١٦الة اآلسيوية الربيطانية (وفهرس ذيل احلديث 

األعمال الشرقية (، وحممد والنبوة )١٩٢١العامل اإلسالمي (مية الدراسات اإلسال
حسني مذيلًا برسالة من ابن  ، وفلسفة ابن خلدون االجتماعية للدكتور طه)١٩٢٤

ليدن (، ومفتاح كنوز السنة مرتبا على احلروف األجبدية )١٩٢٥القاهرة (خلدون 
، ومسند الدارمي، ، واملعجم املفهرس أللفاظ احلديث عن الكتب الستة)١٩٢٧

وموطأ مالك، ومسند ابن حنبل وغريها، وهو كتاب جليل صنفه باإلجنليزية تصنيفًا 
لألعوام واألماكن : لغويا جلميع األلفاظ اهلامة يف الكتب الستة وأتبعه ثالثة تذييالت

 .واالستشهادات القرآنية
 اإلسالم ، واخلمر يف)٣٦ - ١٩٣٣ليدن (، واملطول )١٩٢٧ليدن (ونشر املوجز 

منوعات هنري باسه (، والشمس يف تقاليد الساميني )١٩٢٨العامل اإلسالمي (
، )١٩٢٨ليدن (، ومصنف يف الصوفية الشرقية، مسيحية وإسالمية )١٩٢٨

، والصوفية الشرقية يف )١٩٩٢٨ليدن (واالعتقاد مبشيئة واحدة عند الشرقيني 
كمربيدج (ة وتطورها التارخيي ، والعقيدة اإلسالمي)١٩٣٠ليدن (اآلداب السريانية 

، وفكرة )١٩٤٦، واألندلس ٤١ -١٩٣٢دراسات سامية (، والغزايل )١٩٣٢
، واألثر اليهودي )٤١ -١٩٣٨ليدن (، ودراسات سامية )١٩٤٠باريس (الغزايل 

 .)١٩٥٤الة األفريقية (يف أصل الشعائر اإلسالمية 
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 ١١١٧ حرف الواو

 .Wood, A.C) ١٨٩٦املولود عام (وود، ألفرد سيل 
) ١٩٢٦(وعني حماضرا يف الكلية اجلامعية بنوتنجهام . لم يف ليفربول وأكسفوردتع

 ).١٩٥١(وأستاذًا للتاريخ احلديث يف جامعة نوتنجهام ) ١٩٤٦(وباحثًا 
صحيفة  (١٧٦٢ إىل عام ١٦٦٠السفارة الربيطانية يف األستانة من عام : آثاره

) ١٩٣٥لندن (ة يف املشرق وتاريخ التجارة اإلجنليزي) ١٩٢٥التاريخ الربيطاين 
 ).١٩٣٥صحيفة الطب األمريكية (وفهرس خمطوطات ابن النفيس 

 
 .Worthington, E.B -.وورثنجتون
 .)١٩٤٦لندن ( صفحة ٢٥٢العلم يف الشرق األوسط، يف : آثاره

 Walker, Paul Earnest - ووكر، بول إرنست
، ومدرس يف )٦٣ - ١٩٦٠(مساعد أمني مكتبة اجلمعية التارخيية بوالية يوتا 

يف كلية ) وقت إضايف(، ومدرس وحماضر )٦٨ - ١٩٦٧(أكادميية جان دارك 
، وجامعة جورج واشنطن ومجعيات مسيث )١٩٧٢ - ١٩٧١(جورج وليامز 

، ومؤسسات )١٩٧٥ منذ(ومدرس تاريخ باملتحف القومي للتاريخ والتكنولوجيا 
 ). ٧٦ - ١٩٧٣(مسيث 

، وعلى )١٩٦٤(رجة الليسانس يف التاريخ خترج يف جامعة يوتا، وحصل على د
، )٦٦ - ١٩٦٤(املاجستري يف الدراسات العربية من اجلامعة األمريكية يف القاهرة 
 ).١٩٦٨(والدكتوراه يف لغات الشرق األدىن واحلضارة من جامعة شيكاغو 

أبو يعقوب السجستاين وتطور األفالطونية احلديثة لدى اإلمساعيليني : آثاره
) األمساء احلديثة فقط(، وصحف املؤمتر واحملاضرات العامة )١٩٧٤كاغو جامعة شي(

واختراع ساعة الدوام امليكانيكية وفكرة لينار للتاريخ، وقبل دائرة العصور الوسطى 
 نظرية إمساعيلية للنبوة، ،، ونائب الفكر يف العامل الطبيعي)١٩٧٥جامعة فرجينيا (

وهل الروح اإلنسانية جزء من روح ، )١٩٧٥(واجتماع دراسات الشرق األوسط 
صحيفة اجلمعية (العامل؟ مناظرة يف القرن العاشر قام هبا أربعة شيوخ إمساعيليني 

املؤمتر (، واألفالطونية احلديثة يف أخالقيات اإلمساعيليني )١٩٧٦الشرقية األمريكية 
w .)١٩٧٦الدويل للفلسفة، نيويورك 
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 حرف الواو١١١٨ 

 ٩٧١ الفاطميني يف اإلسكندرية عام انتصار البيزنطيني على: وله من املقاالت
، )دائرة املعارف الربيطانية، الطبعة احلديثة(، وصالح الدين )١٩٧٢بيزانسنيون (

، ٢الصحيفة األمريكية للدراسات العربية (والرد اإلمساعيلي ملشكلة عبادة اهول 
، وتفسري )١٩٧٤الدراسات اإلسالمية، (، ومفردات إمساعيلية للخلق )١٩٧٤
، )١٩٧٤صحيفة أهيو للدراسات الدينية، (يل القدمي لإلنسان والتاريخ واخلالص إمساع

 وجهة نظر أيب يعقوب السجستاين -وكون هرياركيز يف الفكر اإلمساعيلي القدمي 
، واحلرب الصليبية جلون تزميسكوس يف ضوء الدالئل العربية )١٩٧٦عامل اإلسالم (

ي ورمحة التاريخ يف الزمن يف الفكر ، والكون األبد)١٩٧٦بيزانسيون (احلديثة 
 ).الصحيفة الدولية لدراسات الشرق األوسط(اإلمساعيلي القدمي 

 .Walker, J) ١٩٠٠املولود عام (ووكر، جون 
، مث عني حمافظًا )١٩٣١(خترج يف جامعة جالسجو، وعمل يف املتحف الربيطاين 

 .)١٩٥٦(للنقود فيه 
وترمجة كتاب يف طب الركة لعبد . ساسية للنقود العربية األيفهرس أثر: آثاره

: ، وله يف العامل اإلسالمي)١٩٣٤لندن (الرمحن إمساعيل خريج مدرسة قصر العيين 
، والطب )١٩٢٩(ير ز، وع)١٩٢٧(، وإدريس )١٩٢٦(من هو ذو الكفل؟ 

: ، وىف موزيون١٩٣٢(، واإلسالم يف مدغشقر )١٩٣١(الشعيب يف مصر احلديثة 
 ، وكتابات عربية خبط حضرموت )١٩٣٨(لفاطمية يف مصر الكتابات الكوفية ا

: تاريخ النميات(، وعن نقود اخللفاء )١٩٥١(، وست كتابات كوفية )١٩٣٩(
وجملة . ٥٥ و ١٩٣٥:  وفصول املتحف الربيطاين٥٢و ٤٦و ٣٦ و ٣٥ و ١٩٣٤

، وعن نقود )١٩٥٢، وذكرى هرسفيلد ٣٥ و ١٩٣٣: اجلمعية امللكية اآلسيوية
  ١٩٣٦، وتاريخ النميات ٣٦و١٩٣٥: فصول املتحف الربيطاين(ريقيا مشايل أف

الثقافة (، ونقود اجلزيرة العربية )١٩٣٥الثقافة اإلسالمية (مث السجل ). ٣٩و
 .)١٩٥٣تاريخ النميات (، ونقود أمراء كريت )١٩٣٦اإلسالمية 

، ورسام سلجوقى )١٩٥٧، ٢١فصول املتحف الربيطاين (وعن النقود الشرقية 
جنوب اجلزيرة العربية  ، وكتابات)١٩٥٨منشورات مجعية النميات األمريكية (يد فر

wحول األوزان واملكاييل البيزنطية : ، ومبعاونة غريه)١٩٦٢، ٧٥موزيون (والصابئة 
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 ١١١٩ حرف الواو

 ).١٩٦٢، ٢٥فصول املتحف الربيطاين (العربية 
 .wittek,p-.ويتك، ب

ربا، وأنشأ مصنفاته باألملانية أملاين األصل، وقف نشاطه على تركيا وعالقاا بأو
 .واإلجنليزية
، والوسط التارخيي )١٩٣٣برنستون (البالط العثماين وتنظيماته اإلدارية : آثاره

القسطنطينية واإلسالم : ، ومن مباحثه)١٩٣٤إستانبول (ألول دولة عثمانية باألملانية 
لتركية ، والرسوم ا)١٩٢٥، ٥٣حمفوظات علم االجتماع والسياسة (واخلالفة 

، ٥٩حمفوظات علم االجتماع والسياسة، (، وتركيا واإلسالم )١٩٢٥اإلسالم (
، والنمنمات العثمانية )١٩٣٠اآلداب الشرقية (، واألدب العثماين التركي )١٩٢٨

وفصالن من تاريخ أتراك روم ) ١٩٣٦ ة والسالجقبيزنطة، و)١٩٣١اإلسالم (
جملة الدراسات (فتح القسطنطينية ومن هزمية أنقره إىل ) ١٩٣٦، ١١بيزانسيون، (

، )١٩٣٨الة اآلسيوية الربيطانية (، واإلمرباطورية العثمانية )١٩٣٨، ١٢اإلسالمية 
مباحث يف : ، ومبعاونة ليمريل)١٩٣٨، ١٩١٣بريانسيون،(ونقد احملفوظات العثمانية 

حمفوظات تاريخ القانون (تاريخ ونظام األديار يف مصر حتت احلكم التركي 
 ،١٩٥١، ١٧احلوليات االستشراقية، (أهل قياقوس : ، وله)١٩٤٧، ٣رقي،الش
، ١٤(النصارى واألتراك : ، ويف نشرة مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية)٥٢

) ١٩٥٢، ١٤ (١٥٨٠ البندقية عام ق، ورسالة من مراد الثالث إىل دو)١٩٥٢
 -٥٩ -١٩٥٧ (، وحول تاريخ تركيا)١٩٥٥، ١٧(واإلدريسي واجلزر الربيطانية 

واإلقطاع يف ) ١٩٦٥، وتكرمي جيب ١٩٦٤وتكرمي ماير ) ٦٣ -٦٢ - ٦١
 .)١٩٥٨(اإلسالم 
 .Whitting, C.E.J-ويتنج
 وكان قد نشر مرتني يف أوربا ومرة يف -ترجم الفخري البن الطقطقي : آثاره

مصر، وترجم بعض أجزائه مرات، حىت استوفاها بكاملها إميل أمار، وديرنبورج، 
 إىل اإلجنليزية، بعد نفاد ترمجة أمار الفرنسية، مع التمهيد الذي كان - ١٩١٠

وضعه ديرنبورج، للكتاب، واكتفى ويتنج بأن يؤرخ البن الطقطقي ويذكر املنهج 
wدار نشر ليزاك وشركاه، ( صفحة ٣٢٦الذي اتبعه يف ترمجة كتابه اليت وقعت يف 
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 حرف الواو١١٢٠ 

إنفاق امليسور : لعربية يف كانوونشر مبعاونة أعضاء مدرسة الدراسات ا) ١٩٤٧لندن 
 .)١٩٥١لندن (حملمد بيلو 

 wiste, st). ١٨٧٤املولود عام (ويز، ستيفن 
 .وحرر يف جملة الرأي) ١٩٠١(ولد يف بودابست، وخترج يف جامعة كولومبيا 

السلسلة الشرقية (كتاب إصالح األخالق البن جبريول َمْتنًَا وترمجة إجنليزية : آثاره
، وإسرائيل يف ثالثة أجزاء، وكنائس اليهود يف )١٩٠٥ا، نيويورك جبامعة كولومبي
 .عشرة أجزاء
 .Wessels, A -.ويسيلس، أ

أستاذ مساعد للدراسات اإلسالمية يف جامعة أمستردام ومدرسة الالهوت للشرق 
 .األوسط يف بريوت

 احلوار اإلسالمي املسيحي : عدة دراسات يف الدوريات املتخصصة منها: آثاره
سني  حممد حل، وحياة)١٩٧٠(، والعرب املسيحيون يف فلسطني )١٩٧٣، ١٩٦٨(

، وجنيب )١٩٧٤(، واملسلمون )١٩٧٣(، وأقباط ومسلمون )١٩٧٢ليدن (هيكل 
، والعرب )١٩٧٢(، وفلسطني )١٩٧٠(، وإسرائيل والعرب )١٩٧٤(حمفوظ 

، واملسلمون والنصارى يف الشرق )١٩٧٥(، وأتراك وعرب )١٩٧٤(والسامية 
 .)١٩٧٧(عريب ال

 .Wilson, C.E - ويلسون
، والصوفية )١٩٢٣حولية هريث (بعثة يف خالفة الواثق، ويأجوج ومأجوج : آثاره

املخطوطات :  الثقافة اإلسالميةيفو). ١٩٢٥ - ١إسالميكا (والشعر الشرقي 
، وعالقة الصوفية بصفات )٣٢ -٣١-١٩٢٩(، والشاهنامة )١٩٢٨(الفارسية 

 - ٣٥ - ١٩٣٤(، ومعجم الفارسية احلديثة باإلجنليزية )١٩٣١(اخلالق يف اإلسالم 
 ٤٢ - ٤١ - ٤٠ - ١٩٣٩(، ومعجم الفارسية الفصحى باإلجنليزية )٣٩ - ٣٦
- ٤٣(. 

 Wilson, Sir )١٩٤٠ - ١٨٨٤(ويلسون، السري أرنولد تالبوت 
Arnold Tablot 

w وأرسل يف ،تعلم يف كلية كليفتون، والكلية العسكرية امللكية يف ساند هورزت
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 ١١٢١ حرف الواو

) ١٩٠٩(والتحق جبيش اهلند، مث نقل إىل القسم السياسي يف اهلند ) ١٩٠٣(بعثة 
) ١٣ - ١٩١٢(ومساعدا ثانيا يف بوشري ) ١١ - ١٩٠٩(وعني قنصلًا يف حممرا 

وانضم إىل بعثة احلدود الفارسية التركية، مث إىل . وكشف عن آثار لورستان وفارس
واختري نائبا للمبعوث ) ١٦ - ١٩١٤( العراق القوات اهلندية اليت حاربت يف

اإلجنليزي السري برسي كوكس، ومستشارا سياسيا يف اخلليج الفارسي واستعفى من 
وتطوع يف القوات ) ٣٥ - ١٩٣٣(وعمل يف الشرطة احلربية ) ١٩٢١(اخلدمة 
العربية : وكان متخصصا يف اللغات. وأسقطت طائرته فوق أملانيا) ١٩٣٩(اجلوية 

 .لفارسية وثالث لغات هندية، باإلضافة إىل اللغات األوربيةوا
اخلليج الفارسي، وهو صورة تارخيية جمملة منذ أقدم العصور إىل أوائل : آثاره

 أو ١٩٢٠ إىل ١٩١٧وما بني النهرين من ) ١٩٢٨أكسفورد (القرن الثاين عشر 
وقناة ) ١٩٣٢(وفارس ) ١٩٣١لندن (والفن الفارسي ) ١٩٣١(تصادم بني والءين 

بندر :  صحيفة اجلغرافيـايفو) ١٩٤١(ومشايل غرب فارس ) ١٩٣٣(السويـس 
وىف ) ١٩٢٧(واخلليج الفارسي ) ١٩٢٥(وشط العرب ) ١٩٠٨(عبـاس يف شرياز 
: وىف غريها) ١٩٣٩(وقناة السويس ) ١٩٢٦(الشرق األوسط : الشئون الدولية

الدراسات الشرقية واألفريقية، نشرة مدرسة (تاريخ نزول اآلباء اليسوعيني يف إيران 
٢٩ - ١٩٢٣.( 

 .Weuleresse, J -ويللريس، ج
 .من علماء اجلغرافيا ودكتور يف اآلداب، وعضو املعهد الفرنسي يف دمشق

منشورات إدارة السياحة (مبعاونة سوفاجة، دمشق وسوريا اجلنوبية : آثاره
ي بدمشق، طبع تور منشورات املعهد الفرنس(بالد العلويني : وله )١٩٣٦السورية 
، ىنكتاب يف اجلغرافيا، سوريا ولبنان و الشرق األد: ومبعاونة ديربتريه). ١٩٤٠

 :، ومن مباحثة)١٩٤٠املطبعة الكاثوليكية بريوت، (اجلزيرة العربية . اجلزء األول
حوليات اجلغرافيا، (، ومشكلة العراق )١٩٣٤نشرة الدراسات الشرقية (أنطاكية 

١٩٣٤، ٤٣.( 
 .Wheelock, A)١٦٥٣ - ١٥٩٣(أبراهام ويلوك، 

wوعني أستاذًا يف ) ١٦٢٥(وحصل على الدكتوراه ) ١٦١٤(خترج يف كمربيدج 
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 حرف الواو١١٢٢ 

وقد اختري راعيا . ، مث أخذ يدرس اللغات الشرقية١٦٣٢كلية كلري حىت عام 
وبعد معاناته الفقر سنني طويلة عني أمينا ) ٤٢ - ١٦٢٢(إلحدى كنائس كمربيدج 

مث أول أستاذ لكرسي العربية الـذي أنشأه فيها . معة كمربيدحعاما ملكتبة جا
وكان ويلوك من علماء إجنلترا وشعرائها ينظم ) ١٦٣٣(لسيـر توماس أدامـز 

 .وعلى اتصال ببدويل، ويسشر. بالالتينية واليونانية واإلجنليزية
 .)١٦٥٧لندن (نشر الترمجة الفارسية لإلجنيل : آثاره
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 حرف الياء١١٢٤ 

 .Jastrow, M) ١٩٢١املتوىف عام . (ياسترو، م
 .خترج بالعربية والعربية، فنبه ما ذكره

، وقصة )ليدن(نشر كتاب أيب زكريا حيىي بن داود هيوح يف األفعال اللينة : آثاره
 .العريب يف ليدن، ومعجم اللغة اليهودية اآلرامية، وتاريخ بابل وآشور

  .Yafil, E -.يافيل
 .من موظفي اجلزائر

، )١٩٠٤اجلزائر ( واألحلان من كالم األندلس للحائك ينجمموع األغا: آثاره
  .)١٩٠٤(مباحث يف املوسيقى العربية : ومبعاونة روانه

 .Jacob, G) ١٩٣٧ - ١٨٦٢(ياكوب، جورج 
ولد يف كوينسربج، وفقد أباه صغريا فكفلته أمه، وتعلم يف ليبزيج،  

، )١٨٨٧(و، وإرلنجني، وبرلني؛ مث نال الدكتوراه من ليبزيج وستراسبورج، وبرسال
وكان إلداورد رويس من جامعة ستراسبورج أثر عميق يف توجيه دراساته، عن 
. عالقة العربية لغة وحضارة بلغات أوربا الشمالية وحضارا، توجيها علميا حديثًا

، )١٨٩٢(يفسفالد وقد عمل مدة يف مكتبة برلني ونال شهادة األستاذية من جرا
، وتعلم التركية وأسس دراساا يف أملانيا، وعني أستاذًا يف )١٨٩٥(وزار األستانة 

 بالسنسكريتية، عىن، و)١٩١١(، ويف كييل )١٩٠١(، ويف إرلنجني )١٨٩٦(هاله 
والصينية، وشكسبري، وعلم احليوان والنبات حىت أصبح مديرا حلديقة احليوان الشرقية 

 .)١٩٣٢ليبزيج (د صنف كتاب بامسه لتكرميه يف أملانيا، وق
 .]١٩٣٧ترمجته، بقلم ليتمان، يف الة الشرقية األملانية، [

بضائع تلقاها العرب يف العصور الوسطى من بلدان البلطيق الشمالية؟ ) أية: (آثاره
، وتناول املوضوع نفسه يف )١٨٨٦(استنادا إىل املقدسي الذي نشره دي خويه 

التجارة الشمالية البلطيقية، وقد استخدم فيه ما عثر عليه : توراه بعنوانأطروحته للدك
من النقود، وأقام الدليل على السالالت والكلمات الدخيلة من دراسة اجلغرافيني 

 وهو رسالته لألستاذية حقق فيه أمساء -، والشعر اجلاهلي )١٨٨٧ليبزيج (العرب 
ات حول شعراء العرب وشرح ، ودراس)١٨٩٢(النبات املذكورة يف األشعار 

، مث ذيلها )٩٣ - ١٨٩٣برلني (املعلقات وحياة البدو يف اجلاهلية يف ثالث كراسات  w
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 ١١٢٥ حرف الياء

وصف حياة شعراء العرب قبل اإلسالم حبسب املصادر : وفهرسها ونشرها بعنوان
 .)١٨٩٧برلني (

وطيف اخليال البن دانيال، ووصف رحالة عريب يف القرن العاشر ملدن فولدا،  
وسوق ) ١٩٠٩ميونيخ (، والبكتاشية )١٨٩٦(دروزن، وغريها من مدن الغرب وبا

، ومواد اتفاقات شرقية يف )١٩١٠ميونيخ (سنوية يف مصر يف القرن الثالث عشر 
، والترمجات األملانية للوثائق )١٩١٧(، وار يف العهد التركي )١٩١٠(الغـرب 

ة وقصص وأحالم من ، وأناشيد صوفي)٢٢ -١٩١٩(التركية يف سبع كراسات 
 منشورات جممع العلوم البافاري  (ىنفرن، ودراسات يف شعر الش)١٩٢٣(الشرق 

، وأثر الشرق )١٩٢٣هانوفر (وتقليدها باألملانية ى ، والمية العرب للشنفر)١٩١٥(
، وقد نقله إىل العربية األستاذ فؤاد )١٩٢٤(يف الغرب وال سيما يف العصر الوسيط 

، )١٩٢٥الطبعة الثانية (خيال الظل يف الشرق والغرب ، وتاريخ )ليحسنني ع
، )١٩٢٧ليبزيج (وتقرير حيىي بن الغزال عن سفارته إىل ملك النورمان متنًا وترمجة 

) ١٩٣٣(، ويف الصني )١٩٣٠(، ويف اهلند )١٩٣٠(وخيال الظل يف الشرق 
 .ودراسات وافرة عن الشرق، واملسرح، وشكسبري

 ، واإلسالم واملسيحية )١٩١٠(الفنون اإلسالمية : سالمومن مباحثه يف جملة اإل
عمر : ومبعاونة فيادمان) ١٩١٢(واليا جلىب ) ١٩١٢(، والعمارة اإلسالمية )١٩١١(

، والمية العرب )١٩١٣(عجيب الدين الواعظ وابن دانيال : وله). ١٩٩١٢(اخليام 
 ١٩١٥(ن شاه ، وله ناصر الدي)١٩١٤(القراد : ، ومبعاونة غريه)١٩١٤(للشنفري 

يف سبيل فهم الشرق (، ونص جديد عن الزيدية )١٩٢٩(، والفنون الشعبية )١٦ -
، )١٩٢٥نشرة معهد اللغات الشرقية بربلني (، ومن القانون اإلسالمي )١٩٠٩

 .هذا خال دراساته الوافرة عن تركيا) ١٩٣٥الة الشرقية األملانية (والشعر اجلاهلي 
 .Jacobovsky,C.V) ١٩٥٣ - ١٨٨٦(ف . ياكوبوفسكي، ك

 .خترج يف ليننجراد على بارتولد
، واشترك هو وخريكوف )١٩٢٦(حترير األخبار عن محلة الروس على برد : آثاره

، )١٩٣٩وقد نقلها إىل الفرنسية توريه، باريس (يف وضع دراسة عن املغول الروس 
wاسع عشر، ومع وعين بدرس الوضع االقتصادي يف العراق يف القرنني الثامن عشر والت
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 حرف الياء١١٢٦ 

 وقد نشروا كتاب ،العالقات االجتماعية واالقتصادية يف عهد اخلالفة: مشيدت وغريه
يف وضع مباحث عن الروس : ، ومع زاخودير)١٩٤٥(اخلراج أليب يعقوب يوسف 

الفنون الشرقية (دراسة عن زخوف علي بك : باالستناد إىل املصادر العربية، وله
أخبار جممع العلوم، سلسة التاريخ (كمؤرخ ، ومقال عن كراتشكوفسكي )١٩٣٧

 .)١٩٤٥والفلسفة 
 .Jahn, G  )١٩١٧ - ١٨٣٧(يان، جوستفا 

تلقى اللغات الشرقية يف جامعات أملانيا على رويدجير، وفاليشر، وفيستنفلد، 
 .وإيفالد وغريهم

شرح املفصل البن يعيش احلليب، بعد مقابلته مبخطوطات ليبزيج وأكسفورد : آثاره
، وكتاب سيبويه بشرح )٨٦ - ١٨٨٢ليبزيج (تانة، بعشرة أقسام، يف جملدين واألس

وإدراك اهللا عند ) ١٩٠٠-١٨٩٤برلني (السريايف، متنًا وتعليقًا بترمجة ديرنبورج 
 .)١٩١٥ليدن (قدماء العربانيني 

 .Jahn, K.E.O )١٩٠٦املولود عام (يان، كارل 
 .أستاذ التركية يف جامعيت ليدن، وأوترخت

وإيران ) ١٩٣٧، ٩احملفوظات الشرقية (وثائق عربية على أوراق الربدي : آثاره
تاريخ مبارك غازاين : ، ونشر لرشيد الدين فضل اهللا أيب اخلري)١٩٣٨، ١٠(واملغول 

، والتاريخ العام متنًا فارسيا وترمجة أملانية وفرنسية )١٩٤١، وبراغ ١٩٤٠لندن (
، وصالت تركيا )١٩٥٤ليدن (عوب التركية ، وتاريخ ثقافة الش)١٩٥١ليدن (

، وتاريخ )١٩٥٦، ٣٣اإلسالم (، واإلسالم يف اهلند )١٩٥٤ليدن ( بشرقي سالفيا
، وإسرائيل )١٩٦٥(، ورشيد الدين وتاريخ اهلند )١٩٦٩فيينا (أوغز لرشيد الدين 

 .)١٩٧٣فيينا (يف مصنفات رشيد الدين، ترمجة وتعليقًا 
، والثقافة اإليرانية )١٩٣٧(سات إسالمية عن اهلجرة درا: ويف املكتبة الشرقية

، )١٩٥٣منوعات كوبرولو (، مث أساطري العرب عند رشيد الدين )١٩٣٨(واملغول 
اإلسالم (، واإلسالم يف اهلند )١٩٥٦، ٢صحيفة آسيا الوسطى (ورشيد الدين وبوذا 

، وامليثولوجية )١٩٦١الة الشرقية األملانية (، والنصارى والدولة العثمانية )١٩٥٧
، وترمجة )١٩٦٣املنوعات املهداة إىل هنري ماسه (والدين يف العصر الوسيط  w
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 ١١٢٧ حرف الياء

 .)١٩٧٠، ٤٦جملة اإلسالم  (١٩٦٩ - ١٨٩١الجوس فيكيت 
 Jansky, Herbert) ١٨٩٨املولود عام (يانسكي، هريبرت 

 .أستاذ اللغة التركية يف جامعة فيينا
، ومعجم أملاين )١٩٦٠(عد اللغة التركية أحلان شعبية تركية، وكتاب قوا: آثاره
 .)١٩٦١(تركي 

 .Jansen, J.J.G) ١٩٤٢املولود عام . (ج. يانسن، ج
 .أستاذ مساعد للعربية يف جامعة ليدن

 .)١٩٧٤ليدن (تفسري القرآن يف مصر احلديثة : آثاره
 .Bedwell, W) ١٦٣٢ - ١٥٦١(يدويل، وليم 

) ١٦٠١( لربج يف شارع بيشوجبيتخترج يف كمربيدج، وعني مديرا لسانت أث
وقد اشتهر بأنه ). ١٦٠٤(وأستاذ العربية يف أكسفورد، وعاون على ترمجة التوراة 
 - أسس تدريسها، ألاعرائد الدراسات الشرقية وال سيما العربية يف بريطانيا، وواض

فهم ولكنه أساء .  لغة الدين والسياسة واملعاملة من اجلزائر إىل الصني-على حد قوله
مث انصرف عنه إىل الرياضيات وله فيها . اإلسالم وإليه بتعصبه عليه تعصبا ذميما

 .بضعة مؤلفات
، ومل ينشره، إال ١٦١٠بدأ تصنيفه قبل عام (املعجم العريب، يف سبعة أجزاء : آثاره

وترمجة رسائل ) جممل معجم اللغات السامية: (أن كاستل أفاد منه يف قاموسه
 ٣٩٣، ص ١ فهرس الكتب العربية، ج-العربية إىل الالتينية القديس يوحنا من 

) أكد يف مقدمته أمهية اللغة العربية( الكتاب املقدس -والعهد اجلديد ) ١٦١٢لندن (
وحممد، أو مصاحبة روحانية بني الشيخ سنان والعامل أمحد، وهو افتراء سخيف على 

) ١٦١٥لندن  (٦٢٩ و ٦٢٨، ص ٢ فهرس الكتب العربية، ج-النيب الكرمي 
ومعجم املفردات العربية، وتشتمل على األمساء واألماكن وألقاب الشرف اخل 

وفهرس القرآن ) ١٦١٥لندن ( حىت أيامه بيزنطةاملستعملة يف اللغات الغربية منذ 
 ).١٦١٥لندن (باللغة التركية، مع تعدد التفاسري 

 Juan de Sevilla) منتصف القرن الثاين عشر(يوحنا اإلشبيلي 
w عين بعلم التنجيم، فترجم مبعاونة أدلرد أوف باث إىل الالتينية ،هو يهودي متنصر
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 حرف الياء١١٢٨ 

 يف ١٥١٥و١٤٩٥، وقد طبعت يف البندقية ١١٣٣(أربعة كتب أليب معشر البلخي 
رسالة يف اإلسطرالب للمجريطي وكتابا يف : ، وترجم وحده)١٥٧٧فرانكفورت 

املدخل إىل علم هيئة : دي كرميوناآالت الساعات لثابت بن قرة، ومبعاونة جريار 
، وإحصاء العلوم )١١٤٢(، واملوجز يف الفلك للفرغاين )١١٣٥(األفالك للفرغاين 

 حماضرات يف تاريخ الفلسفة -وقد نشر الترمجة الالتينية كليمينس باور(للفارايب 
١٩٠٠(ا يف احلساب، وصنف موجز.  

  Juan Abendaud) رمنتصف القرن الثاين عش(يوحنا بن داود اإلسباين 
يهودي متنصر، خلف راميوندو على أسقفية طليطة، ومل يكتف مبا نقله مع زميله 

ا يف املنطق، وفلسفة جونثالث فترجم وحده كتاب العلل، وكتابا يف الطبيعة، وثالثً
مث ) ١١٣٥(وكتاب السياسة ألرسطو عن ترمجة ابن البطريق ) ١٢٣٠(ابن رشد 

وكتاب اجلرب للخوارزمي، وصنف كتابا ) ١٣٤٠بلسي أعاد ترمجته فيليب الطرا
) ١٨٥٦بونكمباين يف روما . نشره بـ(بعنوان كتاب اخلوارزمي يف احلساب العملي 

 وباريس ١٣٥٧، ونورمربج ١٤٩٣فرارا (وترمجات من الكرابيسي والفرغاين 
 .وكتاب القبيسي يف النجوم وأبعاد الكواكب) ١٤٥٦
  Iorga,N).١٩٤٠-١٨٧١.(يورجا،ن

 .من أساتذة جامعة بوخارست ومصنف تسعة كتب بالفرنسية
 .]١٩٤٥بقلم بانسكو، ويف امع الروماىن، :ترمجته[

جتارة : وذيل بعنوان) ١٩٢٤باريس (تاريخ جتارة الشرق يف العصر الوسيط : آثاره
: ومن دراساته يف جملة امع الروماين. ، والصليبية)١٩٢٥باريس (العصر احلديث 

وخليفة أباطرة الشرق يف الوصاية ) ١٩١٤( البندقية يف مياه البحر األسود سياسة
  ١٩٥٣، وامتياز حممد الثاين ملدينة بيزا عام )١٩١٤(على الكنيسة األرثوذكسية 

، )١٩٢٧(، ومصدر مهمل عن فتح القسطنطينية )١٦-١٩١٥(، والدردنيل )١٩١٤(
  وكتاب مهمل عن تركيا ،)١٩٢٩(والتوغل الشرقي والغريب يف العصر الوسيط 

، ومن مث )١٥،١٩٣٨(، وبني تركيا احلديثة، واإلمرباطوريات املسيحية )١٩٣٠(
، ورحالة إجنليزي إىل القسطنطينية يف أثناء )١٦،١٩٣٩(رحالة آخر إىل الشرق 

w ، والرومان وفكرة الصليبية يف مطلع القرن السابع عشر )١٦،١٩٣٩(حرب القرم 
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 ١١٢٩ حرف الياء

 ١٣٤٢الالتني ويونان الشرق ونزول تركيا يف أوربا من  :، ويف غريها)١٦،١٩٣٩(
صحيفة الفنون (، ورسم فرنسي يف القسطنطينية )١٩٠٦الة البيزنطية  (١٣٦٢إىل 

، )١٩٢٥لو .منوعات ف(والصالت بني العامل الشرقي والصليبيني ) ١٩٢٤اجلميلة 
 .)١٨،١٩٤١جملة جنوب شرقي أوربا (ومصنفات عن الصليبيني 

 .Acuri,J.H) ١٦٤٨املتوىف عام (ب العاقوري يوسف حبي
الربوبغنده (ُنصب بطريركًا فيما بعد، صنف كتابا يف قواعد السريانية بالشعر 

 .وجمموعة أزجال عربية) ١٦٤٧
  .Yusupov,D -.يوسوبوف، د

، وآثار الكاتب )١٩٥٢املعهد الشرقي (راشد الرباوي واالقتصاد املصري : آثاره
، وأمني )١٩٥٨، ١٩٥٦، ١٩٥٣، ١٩٥٣( واجتاه الطريق العريب عمر فاخوري

 ١٩٣١ ١٨٨٣، وجربان خليل جربان )١٩٦٠(، وميخائيل نعيمة )١٩٥٨(الرحياين 
، ونظرات )١٩٦٠احملفوظات العلمية ملعهد شعوب آسيا (الكاتب اإلنساين اللبناين 
 .)١٩٦٢(يف األدب اللبناين املعاصر 

 .)١٩٢٢، ٢شرق اجلديد ال(غزوة فارس السلمية : يتوفييف، أ
، ومآثر ابن )١٩١١جملة العامل اإلسالمي ( األوقاف يف تركستان :أ.زميني، ل

 .)١٩٥٣(، ومنتخبات عربية صغرية )١٩١٤(تيمور 
 .)١٩٥٤(كفاح الصفديني العرب يف أوائل العصر الوسيط .: جليلوف، أ

 ).١٩٥٥(ابن سينا واألدب العاملي : شاهسوفاريان، أ
، ١٤التاريخ املاركسي  (١٩١٧أيلول عام / داث طشقند يف سبتمرب أح: جولوبيفا
األحباث الشرقية ( شيدرين -، وكتب االستشراق يف مكتبة سالنيكوف )١٩٤١

 .)١٩٥٥السوفيتية 
 سنادية يف اللغة العربية اجلملة املركبة التابعة ذات الصلة اإل: كوزمني، سرجي

)١٩٥٥(. 
   مقدمة لكتاب أشعار للشعراء املصرينيالشعر العريب، وهو: لوجوفسكوي، ف

)١٩٥٦(. 
w .)١٩٥٦(الشعر املصري : ناوموف
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 حرف الياء١١٣٠ 

 األوراق احملفوظة -من تاريخ العالقات العربية اجلورجية : ليدزا. سيخارو، أ
 .)باجلورجية(

 ).١٩٥٦موسكو (األردن يف النضال من أجل االستقالل : ليبيديف، أ
 .)١٩٥٧موسكو (سوريا كتاب العالقات الزراعية يف : جاتاولني،

 .)١٩٥٧(األدب يف بلدان الشرق العريب .: ساشبيكوف، ي
، ومسائل )١٩٥٧موسكو (فلسلفة املفكر العريب أيب العالء املعري : شريويان، س
 .)٢الفلسفة، رقم 

 .)١٩٥٧األدب األجنيب (أشعار لشعراء مصريني : دوملانوفسكي، ي
 .)١٩٥٨(قصص حممود تيمور : أوستوفني، ف

 .)١٩٥٨(مقدمة لكتاب قصص لكتاب الشرق : رييليأو
 .)١٩٥٨(قصص الكتاب السوريني  :سوكونيفيتش، أ
 .)١٩٥٨(مقدمة لقصص الكتاب السوريني : شاجال، ف

 ).١٩٥٨(التراكيب االمسية يف اللغة العربية : تيخونوف، ف
 .)١٩٥٨(تاريخ علم اللغة العربية .: إزفيجيسييف، ف
 .)١٩٥٨ياكو (ة العربية باللغة األذرباجية لدراسة اللغ: علي حممدوف
القاموس الروسي العريب، ألفه باالشتراك مع الفرحي : ف كراسنوفسكي،

 .)١٩٥٩موسكو (
 .)١٩٦٢موسكو (ترمجة دعاء الكروان لطه حسني : ستيفانوفا، ب

  .Yushmanov,N.V) ١٩٤٦ - ١٨٩٦. (ف. ن. يومشانوف
 .ستاذًا فيهاومسي أ) ١٩٢٣(خترج يف جامعة ليننجراد 

، وتغيريات )١٩٢٦تقارير جممع العلوم (مطابقة الضاد العربية للعني اآلرامية : آثاره
، والقرآن )١٩٢٨(، وقواعد اللغة العربية )١٩٢٧تورينو (أداة التعريف العربية 

والكلمات الدخيلة والسيما العربية على ) ١٩٣٢الصحافة والثورة (بالالتينية 
، ومواد فرينل املتعلقة بلهجات جنوب )١٩٢٣ت الدخيلة معجم الكلما(الروسية 

، وقواعد اللغة العربية الفصحى من خمارج حروفها حىت )١٩٣٨(اجلزيرة العربية 
wمتامها، وقد قارن بينها وبني اللغات السامية، وحدد عالقتها باللهجات العامية، فجاء 
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 ١١٣١ حرف الياء

، ولغز األمساء املمنوعة من )١٩٤١(كتابه دقيقًا فريدا إلثبات الثنائية يف اللغة العربية 
 .)١٩٤١حوليات املعهد الشرقي (الصرف يف اللغة العربية القدمية 

 .Johann P.J) ١٨١٦-١٧٥٠. (األب يوهان، ج
خترج يف عدة كليات دينية يف بوهيميا، وعلم العربية والعربية يف جامعة فيينا، ومل 

يتفهمها استنادا إىل مؤلفات تكن أسباا متوافرة، فلما وقف عليها واستطاع أن 
ني، رأى أن يفيد من خيلفه بتصنيف كتب مدرسية يواهلولند. نيياملستشرقني الفرنس

 .يف العربية
، معجم عريب التيين، ويف ذيله بعض سور من )١٨٠٢فيينا (قواعد اللغة : آثاره

 القرآن الكرمي، ومنتخبات يف وصف مصر أليب الفداء، ورسائل للبغدادي، وأشعار
 .من محاسة أيب متام
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ملحق التراجم ١١٣٣ 

 ملحق التراجم

 Gary. Wanderجاري واندر 
نشأ يف ظل .  من مواليد نيويورك،)كويت تاميز(صحفي أمريكي يعمل يف صحفية 

زار عددا من . جبامعة نيويورك  خترج من قسم العلوم السياسية،أسرة بروتستانتية
من  وهو اآلن يف العقد الرابع ،البالد العربية حيث وجد نفسه يندفع العتناق اإلسالم

 .عمره
 J.S.Restlerريسلر      . س. جاك

 .باحث فرنسي معاصر، وأستاذ باملعهد اإلسالمي بباريس
 Roger Garandyارودي      جروجيه 

. اسابقً، حد كبار زعماء احلزب الشيوعي الفرنسيأو، املفكر الفرنسي املعروف
مهما كان الثمن والرغبة اجلادة يف البحث عن احلق ، تتميز ثقافته بالعمق والشمولية

 . الذي يكلفه
 .أتيح له منذ مطلع األربعينات أن حيتك بالفكر اإلسالمي  واحلياة اإلسالمية

و متخض عن اهتزاز قناعاته املادية وحتوله ، زداد هذا االحتكاك مبرور الوقتاو
إىل فصله من احلزب الشيوعي  األمر الذي انتهى به، بالتدريج إىل خط اإلميان

حيث ، إىل اعتناق اإلسالم) أواخر السبعينات( قاده يف اية األمر كما، الفرنسي
 ).ارودي جرجاء(تسمى بـ 

، )منعطف االشتراكية الكبري(، )حوار احلضارات: (كتب العديد من املؤلفات منها
ا من أجنز سرية ذاتية خصبة وعدد ، وبعد إسالمه )واقعية بال ضفاف(، )البديل(

 عن العديد من احملاضرات اليت ألقاها يف ، فضالً)اإلسالموعود : (املؤلفات، أبرزها
 .أكثر من بلد

 Dr.Sigrid Hunkeدكتورة زيغريد هونكه    
مستشرقة أملانية معاصرة، وهي زوجة الدكتور شولتزا، املستشرق األملاين املعروف 

وقد قضت . على آثارهم ومآثرهم الذي تعمق يف دراسة آداب العرب واإلطالع w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ملحق التراجم ١١٣٤ 

كما قامت بعدد من الزيارات للبلدان ،  زوجها عامني اثنني يف مراكشهونكه مع
 .العربية دراسة فاحصة

وهو أطروحة تقدمت ا لنيل ) ثر األدب العريب يف اآلداب األوروبيةأ: (من آثارها
ا من احلضارة وهو يتناول جانب )الرجل واملرأة(الدكتوراه من جامعة برلني، و

مشس : (الذي ترجم بعنوان) اهللا تسطع على الغربمشس (و، )١٩٥٥(اإلسالمية 
 .وهو مثرة سنني طويلة من البحث والدراسة، )العرب تسطع على الغرب

 S. J. Marshلوى جان مارش         : سايل جان مارش
حصلت على درجة .  يف عائلة بروتستانتية١٩٥٤ولدت يف واشنطن عام   

ما تفرغت لدراسة اللغة العربية جبامعة ك، املاجستري يف العلوم السياسة من واشنطن
ا يف معظم األديان املعروفة يف الغرب فلم يقبل عقلها أي واحد قرأت كثري. الكويت

منها فلما التقت باإلسالم أحست منذ البداية أا تؤمن بكافة تعاليمه حبكم فطرا 
 .اليت فطر اهللا عليها فانتمت إليه

 Kwelemاهللا كويليام        عبد
 الشيخ عبد: (، وتلقب باسم١٨٨٧سلم سنة أو، ١٨٥٦ولد سنة ، ليزيفكر إجنم

 ).اهللا كويليام
 ).أحسن األجوبة(، و )١٨٨٩) (العقيدة اإلسالمية: (ومن آثاره

 L.Veccia Vaglieriلورا فيشيا فاغلريي          
العرب ا، إىل فقها وحديثًباحثة إيطالية معاصرة انصرفت إىل التاريخ اإلسالمي قدمي 

 . وآداا
، )١٩٤٦) (اإلسالم(و ، )١٩٤١-١٩٣٧(يف جزأين ) قواعد العربية: (اومن آثاره

، والعديد من الدراسات يف ااالت االستشراقية )١٩٥٢( )دفاع عن اإلسالم(و
 .املعروفة

 L.Sedillot)        ١٨٧٦-١٨٠٨(لويس سيديو 
wيو الذي تويف عام مستشرق فرنسي عكف عن نشر مؤلفات أبيه جان جاك سيد
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ملحق التراجم ١١٣٥ 

 . قبل أن تتاح له فرصة إخراج كافة أعماله ١٨٣٢
              M.Poizer...  مارسيل بوازار  

ا ملسألة العالقات الدولية ا كبري أوىل اهتمام،وقانوين فرنسي معاصر، مفكر
اتني  ا من األحباثوحقوق اإلنسان وكتب عدد للمؤمترات والدوريات املعنية

 الذي انبثق عن اهتمام نفسه، عالمة مضيئة، )إنسانية اإلسالم(يعترب كتابه . املسألتني
مبا متيز به من موضوعية، وعمق، وحرص على ، يف جمال الدراسات الغربية لإلسالم

  . عن الكتابات اإلسالمية نفسهافضالً. التحيز واهلوى اعتماد املراجع اليت ال يأسرها
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