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 مقدمــة
 تتضمن مباحث ثالثة:

 لماذا االهتمام بالسيرة النبوية باللغات األجنبية؟ -أ
مل يعدددن ك دددال شددداأ  معدددا ن س  معلددد  ري  ددداي ن ري دددبال   ددد  ري  دددالم ة 

ري عرب ة جيهمو  ري عيء ري كث  عن حقداق  ري  دالو ومبا قد  وري بال  ري  الم ة    
و عدددص م دددنا كدددعري ريبهدددص يعدددو  بانقددداو ريلوأ يف  دددو  عمم دددة ري تعريددد  ، وق مددد 

با  الو وحضاات  وعموم  ال ترريعي ري تعن يدة ري ماداة ة  دنمل رينَدا ابذ ري دعين ال 
 ياتط عو  ري ت عاب حقاق  ري  الو بغ   غاهت  ريلصم ة.

 :قاأ تعاف، ري نعوة ري  الم ة خطاب بعااة وةعرياة  معانذي  خطاب 
ٓ رَۡسۡلَنََٰكَٓٓوَما

َ
آل ِلَناِسَٓٓكٓاَفةٓ ٓإَِّلٓٓأ آبَِشري  ۡكَثََٓٓوَلَِٰكنََٓٓونَِذير 

َ
ٓأ

 .[82 بأ]٢٨َٓيۡعلَُمونََّٓٓلٓٓنلَاِسٓٱ
ويذري  ددا  ريناددم   ريع ددة يف ري ددنين ري   دد  ةكدد  ري عق ددنة ري دد  ي تمددي ي  هددا 

فدن  مدن ق دوا ري  لدر واد   ريلفد  ريالعتقدا  بدأ  ، عريعة ري   يمتدمو بأحكامهداوري 
ري تعريدد  بأصددوأ ري  ددالو وتااادد  وحضدداات  و عوتدد  ي بغددي س  تكددو  مو هددة يف 

  آخدر بمغداغ  د  ري عرب دة وس   دص تو  د، ميص ري عميدمدبا عرب ة لهنا  غة ري ت  ري  ا قذ
 تو ها خا ئا ومعبوكا. يعن يف سقوريو ال حيا و   غة ري قرآ  ري كرمي

مبنس عان ة ري ر ا ة ري  الم ة ريل داي ري ثابدا ري دعق تقدوو عم د  عالقدة  نويع
ومن كعري رينبنس ت بع اؤية ري  الو ن ، رينام  مع سكص ري ثقافاغ وريل يا  ريلخرمل

تو  دد  ري ددنعوة ريددو  دد  ريناددممذ ري ددعين يتوقددو  يف ري ددتكماأ معددرفته  بددني ه  
  ري  الم ة با ماا  ري دعق يتددنثو  بد  و تو  د  ري دنعوة سيضدا ومعط اغ ثقافته
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ريو    ريناممذ ري عين يفرض وري ب ري نعوة تعريفه  ةقاق  ري  دالو وتعا  مد  
 بمغاهت  ريل  ب ة.

ويذري  دا  كدءالء وسو ئدا ن حا دة يف معرفدة سصدوأ ري عدريعة ري  دالم ة ومدا 
يف لصددوأ فددنهن  سيضددا ن حا ددة ت بددع عم دد  مددن عمددوو  مقددرآ  وري ادد ة وري فقدد  وري

 معرفة معط اغ ري ا ة ري  بوية ووقاقعها وسحنريثها با مغاغ ري   يتدنثو  هبا.
من ك ا  عدا ري ضدرواة يف ري كتابدة ن حقدص ري اد ة ري  بويدة اَتمد  ري مغداغ 

ب دن سةد  بدا ر   مدن س  ري دنعوة ري  دالم ة ن ، ريل  ب ة حتق قا هلعه ري ا ة رينمددة
تدددوف  ريلةدددار وري ناري ددداغ  -بقدددوة–خددداال ري دددو ن ري  دددالمي تتطمدددب ريمتدددنري ريهتا 

 (1)فن  ةابة ريلةار ري عمم ة ري   وادعها بداحثو  مادممو ، حوأ ري ا ة ري  بوية
 كي سقص بكث  مما واع  ريل اةب من ماتعرقذ و  ك .

 موقع اللغة الفرنسية بين باقي اللغات األجنبية. -ب
غة ري جنم مية من ح دث ريالةتعداا وعدن  رينتددنثذ تأيت ري مغة ري فرةا ة بعن ري م

، امن  غاغ م لمة ريلم  رينتدنة  ةفا ما سهنا تأيت ن ري رتت ب ،  هبا ن ري عامل
و ع ا فن  ريخت اا كعه ري مغة  بدث منمل وماتومل ري تأ    هبدا ن شداأ ري اد ة 

 فضدددددال عدددددن فرةادددددا معقدددددص ري مغدددددة –فا مغدددددة تتمر دددددم ، ري  بويدددددة  ددددد  سه تددددد  و دددددنوريه
ن  ددص مددن بم  كددا وري مو اددمبواط ون رين طقددة ري فرةكوفوة ددة مددن   ددنري  -ري فرةادد ة
( و عري ن  ث  من ري نوأ ري فريق ة ريناتعمرة  ابقا من  رف  Quebec) ب ا 

 فرةاا )  وأ رينغرب ري عريب و ث  من  وأ يفريق ا ري او ريء(.
عدامل ري عدريب من  هة سخرمل فن  مثدة عالقدة وصدمة متم دمة تدربف بدذ فرةادا وري 

 ددددددددددد

 يق ن ري باحث )با مغة ري فرةا ة(. (1)
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يذ سقنو ري فرةا و  م ع قدرو  عمدت تعمد  ري مغدة ري عرب دة وتعم مهدا ري دت ابة  لدروف 
ريالحتكال بذ فرةاا ورين طقة ري عرب ة و ع ا تمب ة  مدا  داغ ورين داو ورينطدامع 

وم ع ري قر  ري ثامن رين ال ق  اةا سبوريب ريلةن س ري عرب دة قريبدة مدن ، ريال تعمااية
و ددا  بعدمل ريناتعددرقذ ، ن  ريد  معاكددن ري رتمدة مت ام دافرةادا فكدا  ري توريصددص عد
فتطددوا تعم مهددا وتعممهددا ، و( عدداافذ با مغددة ري عرب ددة 11ري قددنريمت ) ريبتددنريء مددن   

و عددا ري ا ددة يف ري تعدداف س ددوريا رينعددر  ري ادداحر يف تعمدد  ري عرب ددة ، مددع ري ددممن
 دنيث ح دث اصدة ن ري ع در ريخبمما  فع قنما ااتومل ريالكتماو با ثقافة ري عرب ة و 

س ددده  و دددو  ةادددبة  بددد ة مدددن رينهدددا رين ري عدددرب ن فرةادددا وبم  كدددا و  هدددا يف 
تفع دددص ري كتابدددة ن ري عدددامل ري عدددريب با مغدددة ري فرةاددد ة.ومع تمرييدددن رين ددداو ري فرةاددد ة ن 
رين طقددة ري عرب ددة  ددا  مددن رينتوقددع س  تو دد  فرةاددا ريكتمامهددا رينعددرن  كعدد  س ددرريا 

 ري ضااة وري فكر ري  الم ذ.
ون ري عقددو  ريلخددد ة بدددنري س  ري تعدداو  ري فرةكوفدددوع مدددع ري ددنوأ ري عرب دددة ري  ا قدددة 

( قددن  دداعن بقددوة عمددت  عدد  … ددوايا- ب ددا -تددوةس-ريبمريقددر–با فرةاد ة ) رينغددرب 
 مددا س  ري ددتقرريا مبددة مددن ري عممدداء ،  ري كتابددة با مغددة ري فرةادد ة وري رتمددة م هددا وي  هددا
ن ريختدعوري ري مغدة ري فرةاد ة و د مة  متعبد  ورينفكرين وري كتاب با نوأ ري فرةكوفوة دة ممد

وكدددعه ، قدددن س دددهموري ن ري كتابدددة عدددن ري ثقافدددة ري عرب دددة وري  دددالم ة با مغدددة ري فرةاددد ة
ريالعتبددددااريغ  مهددددا تء ددددن سه ددددة ةددددث مواددددوة: ريالكتمدددداو با ادددد ة ري  بويددددة با مغددددة 

 ري فرةا ة.
  :بدايات االهتمام بالسيرة النبوية باللغة الفرنسية -ج

ري حتنيددن تدداايني معددذ  بنرييددة ريالكتمدداو بوقدداقع ري ادد ة ري  بويددة مددن ري  ددعب  ددن  
والشددا س  ريالةتعدداا ري اددريع  ش ددالو معددرقا ومغربددا قددن  فددا ، با مغددة ري فرةادد ة
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، بقوة سةلاا ا االغ ري الكوغ ري ك ا ذ يف كدعري ري دنين خدالأ ري قدرو  ري و دطت
ري بدددث ن  ومددن ك ددا بددنس ريالكتمدداو با  ددالو مددن  ددص  وريةبدد  ومددن ب  هددا  او ددة

 .(1)تاايني و  ة ةيب ري  الو عم   ري  الة وري االو
ومدددددع ري بدددددنريياغ ريلوف  لهدددددوا ريال تعدددددرري   اةدددددا ري كتابددددداغ ريال تعدددددرريق ة 

ومل يلهددر مفهددوو شماتعددر ش ن فرةاددا ، رينهتمدة با  ددالو ت ددنا با مغددة ري الت   دة
مي ددة  مددا مل يددنال مفهددوو شريال تعددرري ش ن قدداموي ريل ا ،  و1911يال ن عدداو 

 .(8)و1282ري فرةا ة يال عاو 
 قددن ةعددف ري الكوت ددو  ري   دداامل ري فرةادد و   غدد ك  خددالأ ري قددرو  ري و ددطت 

و دددمغ ، ادددن ري  دددالو واريحدددوري ي عدددرو  ريالفدددرتريءريغ وريل اذيدددب حدددوأ ري  ددديب 
ومل يكددن ريهلددنف عددرض ، ريل ددا   ري عددعب ة وريارريفدداغ خ دداأ ري كتدداب ري فرةادد ذ

فقددن  ددا  كددعري سبعددن مددا يكددو  عددن ريلذكددا  ، ةصددواة مواددوع ة عددن ري ادد ة ري  بويدد
بددص يددت  ري ر ددوة فقددف ، ومل يكددن ريالعتمددا  قاقمددا عمددت سيددة م ددا ا مكتوبددة، وقتئددع

 .(8)يف آاريء ري عامة وري عاقعاغ وريلاري    ري   يت اقمها ري  اي عن ري  الو وةب  
 ددددددددددد

سوأ  Théophane le confesseurآال   و ددم    يف س  ري رريكددب ث وفددا  ري ددوريع   سشدداا رينددءاف ري فرةاددي (1)
وريجملتمددع ري عددريب وس ددس  عددبهة  مء دد  قددنو   ددا سوريقددص ري قددر  ري تا ددع ريندد ال ق ةلددرة عامددة عددن ري  دديب  مددن 

 ن مكة . سخع ري  الو عن ري رترير ري  هو ق رينا دي وري تأث ريغ رينا د ة عمت  عوة  من 
Alain Ducellier: chrétiens d'oriens et Islam au Moyen Age  -Armand Colin-

Paris 19961640  

واري ع عن ث وفا  ري دوريع  كدعري  تداب: س  كادي  واري دكي: ري  دالو وريناد د ة  مادمة عدامل رينعرفدة ري كويت دة 
 .98ص  198عن  

باماددمة عددامل  1/92مددن خكدد  ري اددمهو ق    .تددررير ري  ددالو ت دد     وخيدد  شدداخا وبددوخوار، ترمددة ( 8)
 .و1192رينعرفة با كويا 

صدال  ري دنين حادع  .عمي فهمي خع   و   . وذا : ةلرة ري غرب يف ري  الو ن ري قرو  ري و طت، ترمة ( 8)
 .19ص  و1191مكتبة  ريا ري فكر بم ب ا 
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و ددد ت  آةئدددع بنرييدددة  مددددنيث عدددن ري اددد ة  ومل يكدددن ري دددنيث عدددن ري  ددديب 
بص  ا  ذ ا يت  ن   ا  موري هة ري دنين ريبنيدن و او دة تعدوي  صدوات  ، ري  بوية

ن  تاباهت  صواة ري  يب رينمي  وري كعريب ري عق ساري   ف اءغ صوات  ، حق قت و 
سما ري مغاغ ري عدرق ة وم هدا ري عرب دة فمد  تكدن معروفدة  دنمل ، ري قضاء عمت ري   ررية ة

يال مع ظهوا حر اغ ري ت     ومل تعرف، ري فرةا ذ سث اء ري روب ري  م ب ة وقبمها
و عمددت اددرواة تعمدد   ري مغددة ري عرب ددة ن 1818وم ددا قة شمددع ف   ددا ري ك اددي عدداو 

مت يةعداء سوأ   و1181ون عداو ،  ادفوا  وبو وة دا و دمم كاس امعاغ بداايس و 
بباايس و دا  سوأ  Collège de France ( ق فرريةس)  م ة ر ي  مغة ري عرب ة ن  

( و1121)غ  Guillaume Postel فرةاددي ري عده  مدن شدغم  كدو ريناتعدر  ري 
، ري عق يعن سوأ ريناتعرقذ ري فرةا ذ ري عين س هموري ن يثرريء  اري دة ري مغدة ري عرب دة

 وةقص بعمل ري رترير ري عريب يف ري مغة ري فرةا ة.
وعمت ري ر   من ذ ا فقن تطوا ريلمدر مدع مدروا ري دممن ح دث شدهنغ هنايدة 

، ا عمددا  ددا  عم دد  خددالأ ري قددرو  ري و ددطتري قددر  ري اددابع ععددر ريخاكددا آخددر  تمفدد
ف هددددا ري قم ددددص مددددن ، فقددددن بددددنسغ تددددشخ ةلددددرريغ ري تعددددرريق ة مواددددوع ة يف حددددن مددددا
معة ري عقم ددة ريبنيددنة دري تعددا   مددع ري  ددالو وقددن س دده  ن تعميددم ذ ددا ظهددوا ري  دد

 ري   بنسغ ت تعر ن سواوبا متدنية ري ك  اة ري   ررية ة ري   تعاااها.
ري عق عرض   اة   Pierre Bayleري فرةاي  ب   بايص وقن  ا  من سبرخ كءالء 

ن قامو   ري تاااي وري  قنق ري عق ظهرغ  بعت  ريلوف ن اوتر ريو عاو   من 
 . (1)و1919

 ددددددددددد

 بداا ري كتداب ري فرةاد ذ، سمدا متضدم ة تعم قداغ ومالحلداغ   و1971ريشتهر رينع د  ن  بعتد  رياامادة عداو ( 1)
= 
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بدددا  يب عم ددد  ري ادددالو ن مقا دددة  Voltaireون ري وقدددا ري دددعق سشدددا  ف ددد  فدددو ت  
 Mahomet ou leسبدنمل اسيدا  ا فدا ومته مدا ن مادرح ت  ري عده ة ، (1)معدهواة

fanatisme  وري تع بش.سش من 
عدداو  La vie de Mahomed تابدد  شح دداة  مددنش   Body مددا س دد  بددو ق 

كدددعري ري كتددداب سوأ  تدددداب  نويعددد، و1981ومل ي دددنا م قددددا يال عددداو  و1991
 ك دددد   ددددا  بع ددددنري عددددن ري ة دددداف  وقدددد  بدددد  ري فرةادددد و  عمددددت ح دددداة ري ر ددددوأ 

ري ددنيث عددن ري ادد ة ري  بويددة  مددا قددن   مددا سةدد  مل امددم ف دد  مء فدد ،  ورينواددوع ة
 يتددوك  مددن ع ددوري  ري كتدداب.وس   ك ددرق  ق بددو  ف م ي  تابدد  عددن ح دداة ري  دديب 

 .(8)و1981وعا ريغ ريناممذ عاو 

ن  تدددددب  ومل يكدددددن ري وقدددددا قدددددن حدددددا   مددددددنيث عدددددن  ددددد ة ا دددددوأ ري  
ص  و كن بانقاب، فع ا مل يلهر يال ريبتنريء من سوريخر ري قر  ري تا ع ععر، ماتقمة

 اةددا ك ددال بددنريياغ  مدددنيث عددن ري ادد ة ري  بويددة ن رينعددا   ري كددشمل مددن  هددة 
 .من  هة سخرمل ون مقنماغ ترماغ معاع ري قرآ  ري كرمي يف ري مغة ري فرةا ة

وبعن ظهوا كعه ري بنريياغ ريلوف  مدنيث عن ري ا ة ري  بويدة  دا  البدن مدن 
قددي با ادد ة ري  بويددة ريةتلدداا ري قددر  ري ععددرين  كددي ميكددن ري ددنيث عددن ريكتمدداو حق 
ويذري  اةا ري كتابة ، با مغة ري فرةا ة من  رف ريناممذ وريناتعرقذ عمت ري اوريء

 دددددددددددددددددددد =

 صفدة. 8111جب    وتقع ن س ثر من  و1111آخر  بعة من ري كتاب فقن ظهرغ عاو 

)1  ( Voltaire: Essai sur l’histoire générale et sur les meurs Paris1756 .  
)2( Henri de Boulainvilliers, Le Conte de la vie de Mahomet avec des 

réflexions sur la vie mahommtane et les coutumes des musulmans –

Amsterdam1731.  
 .1/99ةلر:تررير ري  الو    مامة عامل رينعرفة ري –ة   تاب  فاعي أوقن وصف  مكا   او ةاو  ب
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وري كايداغ  ري فرةا ة ن حقص ري ا ة ري  بويدة تدت  مدن قبدص ريةطالقدا مددن ري عاقعدداغ
بعدن ترمدة بعدمل  فنةد ، رينتنريو ة وبعمل ري شااريغ ري وريا ة ن  تب من ك ا وك ال

وريالةفتددا  عمددت ري مغددة ري عرب ددة  (1)ادد ة ري  بويددة يف ري مغددة ري فرةادد ةرين ددا ا ريلوف  م
 مباشرة سادت من ري اهص يجناخ  اري اغ خا  ة و ا ة. 

 ددددددددددد

نو ددوعي )مر ع ددة ري كتددب بددأي بدد  ن عممدد  ري عددن ري ال Victor chauvinح ددت فكتددوا شددوفا  ري فرةاددي ( س1)
رينتعمددد  11 ن( )ريجملمدددو1221يف و 1211ري عرب دددة سو رينتعمقدددة بدددا عرب رين عدددواة ن سواوبدددا ريناددد د ة مدددن  ددد ة 

 .(با ا ة ري  بوية
Bibliographie des ouvrages arabes ou relatifs aux arabes publiés dans 

l’Europe chrétienne de 1810  à 1895  –Liège1892 . 

 Perron وترمدة  و1298يب ري فدنريء عداو س ماد ة ري  بويدة مدن تداايني  Noel de vergersومدن ذ دا ترمدة 

 كتددددددددداب ريال تفددددددددداء H Massé وةعدددددددددر ك دددددددددرق ما ددددددددد   و 1217 ق دددددددددة رينعدددددددددرريل عددددددددداو 
 و   ذ ا. و1188/عاو987 مكالعي)غ
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 بات المسلمين حول السيرة النبويةكتا :الفصل األول
 باللغة الفرنسية

 
ي طمدد  ريكتمدداو ري بدداحثذ ريناددممذ بناري ددة ري ادد ة ري  بويددة با مغددة ري فرةادد ة مددن 

 :ريث ذباعثذ 
حتق   وري ب ري نعوة ري  الم ة ري عق يفدرض ادرواة ري دتَنريو وتوظ د   -س

ري مغدددداغ ريل  ب ددددة  و دددد مة وس رية   عددددر ري  ددددالو وري تعريدددد  ب ب دددد  وا ددددا ت  وةقددددص 
وكعري ري     من ري نعوة حتتال ي    ريلقم اغ وريبا  اغ ، معط ات  يف ري عامل برمت 
تبدداة ري ددنياةاغ وري عقاقددن رينَتمفددة و ددعري  دد  ريناددممذ مددن س، ري  ددالم ة مددن  هددة
 ومعامل ا ا ت . --عمت   ة ري ر وأ   الةريالري عين يتوقو  يف 

موري هددددددة ري كتابدددددداغ ريال تعددددددرريق ة رينه م ددددددة عددددددن  ريدددددد  يجيددددددا  بددددددنيص  -ب
وال شا س  ريالقت اة ،  ناري اهت  رينعوكة  قاق  ري ا ة ري  بوية ومعط اهتا ريلص مة

حددوأ ري ادد ة ري  بويددة با مغددة ري فرةادد ة مددن  ددرف بضددرواة يةتددال  اري دداغ وسةددار 
عممدداء وبدداحثذ ماددممذ ياددتوعبو  وقدداقع ري ادد ة ن ةقاقهددا وصددفاقها وسصددا تها 
 ميثص ن حن ذريت  حتق قا  وري ب ري ر  وري ت نق نن يطعن ن ري  الو وا ا ت .

ويذري  ا  ريلمر  دع ا فالبدن مدن ريالعدرتريف بدأ  مدا  تدب عدن  د ة ري ر دوأ 
  ري فرةا ة من  درف ري عممداء وري بداحثذ رينادممذ ادئ ص  دنري مقااةدة ادا  با مغة

فأماو ك م ة وري عة  مكتاباغ ريال تعرريق ة با مغة ري فرةا ة ،  تب با مغة ري جنم مية
  عص سبرخكا:، ال جنن  ومل  اري اغ معنو ة  مباحثذ ريناممذ
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ةادددي قدددنو  ددد  ريناتعدددر  ري فر  (1)ش حملمدددن س دددعن بددداق تددداب ش مدددن : سوالا 
M.E.I. Gautier  ويض  سابعة ف وأ، صفدة 881يقع ن : 

 .ري ف ص ريلوأ: ري عامل قبص م ال   من 
 ري ف ص ري ثاع: ري ر ا ة.

 ري ف ص ري ثا ث: رينني ة وري نو ة.
 .ري ف ص ري رريبع: ري عامل بعن وفاة  من 

  رينء ددددد  قدددددن  تدددددب  تابددددد  متدددددأثرري بدددددان ه  سويبدددددنو مدددددن خدددددالأ ري كتددددداب 
 ري كتابة ن حقص ري ا ة ري  بوية. ريال تعرريقي ن

 تدداب ري ددن توا مدداأ ري ددنين بددن ري عدد ني: معددرريل ري  دديب :ثاة دداا 
ري ددتعرض ، (8)

بدن رياورييدة عبدن ري  وحتم مد  مدن ف   حنر رينعرريل من خالأ ترمة حنيث رينعرريل 
ري كتددداب يشدددااريغ متعدددن ة يف مدددنمل رينعدددهواة وقدددن ختمدددص  اادددي ري  ع همددداعبددداي 

ري  وف ة من  هة وري فكر ري غريب ) رية  عمت  دب ص  ل ن ري ثقافةري تغالأ ق ة رينعرري 
 رينثاأ( من  هة سخرمل.

 تابدددداغ ري شوفاددددوا  مددددن   ددددن ري  ري  ددددنا آبددددا ق ا دددد  ري  )تددددون : ثا ثدددداا 
  ري ع ني  من   دن ري  كدو سبدرخ مدن خت دم ن أوميكن ريبمو ب، كد(1787عاو

ح دث مل ،  ة ن ةقاقهدا وصدفاقها وسصدا تهايبرريخ وقاقع ري ا ة ري  بوية با مغة ري فرةاد
يددرتل  اةبددا مددن  وريةددب ري ادد ة ري  بويددة يال وريكددت  بدد  ريكتمامددا با غددا وقدداو بتدق دد  

ويذري  دددا  ا ددد  ري  قدددن ريعتدددع ن ح اتددد  ري عمم دددة ري ددد  ، معط اتددد  وتوث ددد  ة وصددد 

 ددددددددددد

(1) Med Essad Bey: Mohomet: Payot –Paris1934 . 

)2( Jamaelddine Bencheikh: Le voyage nocturne de Mohomet préface: 

André Miquel ; Paris 1988  (300pages).  
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ري تغرقا  دبعة عقدو  مدن ري دممن اَتمد  شداالغ ري ناري دة وري بددث ن ري  دالو 
، وحضااة فن  ريكتمام  با ا ة ري  بوية  دا   د  ري  دم ريل دش وري   د ب ريلوفدر ي ا 

و و ريقت رةا عمت ذ ر  تاب  ري عريقع ري   ا شةديب ري  دالوش ري دعق يقدع ن شمدنين 
  كا   اف ا.

ومن سك   اري ات  وسةاث  ريلخدرمل ن شداأ ري اد ة ري  بويدة با مغدة ري فرةاد ة مدا 
 يمي:

 ري  الو ري نبموما  ة. ةيب (  تة سصوأ  ر اقص1
Six originaux des lettres diplomatiques du prophète de l’Islam
(1)

. 
 تدددددداايني ري كتابددددددة با مغددددددة ري عرب ددددددة-ة:وحتددددددنر ف دددددد  عددددددن رينواددددددوعاغ ري تا  دددددد

 تقومي وتأايني ريلحنرير. -ظروف رينرري مة -
يف  دددص مدددن رينقددوقس ورين دددعا ممدددا  ري وث قددة ريلصدددم ة  كتددداب ري ر ددوأ  -
 و ارمل مما فااي ومما عما . وكرقص مما ري روو نيري بدر 

وساف  مدن   دن ري   تدوريايني ذ دا ، وقن ري تعفا م ع كعه ري وثاق  حدنيثاا 
وف ددوأ ري ناري ددة عبددااة عددن سةددار ومقدداالغ ، وقدداو بتوث دد  ري   ددوص و اري ددتها

 مددا ف ددص ري ددنيث ع هددا   (8) ددب  س  ةعددركا ماددتقمة بدداجملالغ ري عمم ددة ري فرةادد ة
 .(8)ش تاب  ش ةيب ري  الوسيضا ن  

 ددددددددددد

(1) Editions Tougui – Paris  1986/1406  ( 238 p). 

 يف كرقص وم   ري وث قة ريلصم ة. عمت  ب ص رينثاأ:  تاب ري ر وأ ( ريةلر 8)
La lettre du prophéte à Heraclius et le sort de l'original (Arabica / 

Janvier1955 ). 

(3) M , Hamidullah ; Le prophète de l'Islam (Tome I) ( 524516 ) 

( 540531 ) 

( 587547 ) ( 624612 ) ( 652646 ). 
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 شموعة ري وثاق  ري ا ا  ة ن ري عهن ري  بوق ورياالفة ري رريشنة -8
La diplomatie musulmane à l'epoque du prophète et des khalifes orthodoxes 

(Paris 1935)  وري كتداب عبددااة عددن س روحددة ري ددن تواريه ري د  تقددنو هبددا ري عدد ني  مددن
 امعة ري اوابو .يف   و1181  ن ري  عاو 

 .ةعر ن  تاب ماعي بنشرريف ري  وةاكو، ن رينني ة تاامح ري  يب  -8
La Tolérance dans l'œuvre du prophète à Médine dans le livre : «L'Islam , la 

philosophie et les sciences»
 (1)
.  

 .(  احاغ رينعاال ن عهن ري ر وأ 7
Les champs de bataille du temps du Prophète

(2)
. 

معددمخري  حتددنر  مددن   ددن ري  ن كددعري رينقدداأ عددن موريقددع  ددموريغ ري ر ددوأ 
وقن سشا  ريناتعر  ري فرةاي مكاد   او ةادو  هبدعري ، ذ ا بر وو تااا ة  ق قة

 .(8)ري بدث
 .( تاايني م ال  ري ر وأ 1

La date de naissance du prophète Muhammed
(4)
.  

 ن ري رااعة. ( يخوة وسخوريغ ري ر وأ 9
Les frères et sœurs de lait du prophète (3).  

 مرب ا. ( ري ر وأ 9

 ددددددددددد

– و1128-1191، بدددددد وغ و1119– 1171تددددددر   ري كتدددددداب يف ري عرب ددددددة حتددددددا كددددددعري ري ع ددددددوري ، م ددددددر ( 1)

 يخل(.و....1121
)2  ( Unesco 1981 pp 3315  –Paris. 

)3  ( In Revue des Etudes Islamiques Paris1939 . 
)4( Maxime Rodinson: Bilan des Etudes mahomédanes, Revue historique 

n° 229  (Mars1963 ) p 231 .  
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Le prophète de l'Islam en tant qu'éducateur
  (1)  

 قبص ري  الو. ( احالغ ري ر وأ 2
Les voyages du prophète avant l'Islam

(2)  

 . وقن تر   يف س ثر من ععرين  غة.( ح اة ري ر وأ 1
La vie du prophète

(3)
.  

ومعلدددد  كدددددعه ريلةدددددار ترمددددا يف  غددددداغ س  ب دددددة سخددددرمل مثدددددص ري جنم ميدددددة 
 وريلناة ة وري  باة ة فضال عن ريلا ية  غة ري بمن ريلصمي  ممء  .

 صفدة(. 1191( ش ةيب ري  الو: ح ات  و عوت ش ن شمنين )11
 Le prophète de l'Islam, sa vie et son œuvre

(4)
.  

مددن سشددهر مددا س دد  ن  ري كتدداب ري ضددَ  عددن ح دداة ا ددوأ ري  كددعري  يعددن
ومتدا قرصد ت  ، وقن  بدع ري كتداب  بعداغ متعدن ة، ري ا ة ري  بوية با مغة ري فرةا ة

 مدا  داء –مررياري ن ح داة رينء د  ري دعق  دا  يعمد  بدع ا وال حيدرل  دا  ا معتدشري 
يف  وقددن تددر   ري كتدداب، س  ن ذ ددا تعم مددا  مفاقددنة -عمددت  اددا  سحددن  مبتدد 

 ري جنم مية وري رت  ة وري بو   ة و  كا.
ة  بدا ر   مدن خ دوبة وت دوة سذ ر رينء   ا   ري  ن مقنمة ري طبعة ريلوف 

ريل ب ري فرةاددي جبم ددع فروعدد  فددن  ك ددال ةق ددا ف مددا يتعمدد  بنجندداخ  اري ددة شدداممة 
 . ما ة ري  بوية تاطر  عوة ري  يب  من 

 ددددددددددد

)1( In France Islam ( mensuel) N° 1973/2928 . 

)2  ( In: France Islami (mensuel) N° 1973/8078 . 

)3  (  In: Le Musulman Paris 19749/3  . 

)4( In: Bulletin d'Etudes Orientales . Damas 1977 (Melanges Henri Laoust).  
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ندددداذري  اري ددددة ح اتدددد   ري دددددتعرض ، ن رينقنمددددة وحتددددا ع ددددوري : ةدددديب ري  دددددالو
و ريةتقددص يف ، ريل دباب وري ددنوريفع ري دد  تددنفع يف  اري ددة ح داة و عددوة ةدديب ري  ددالو

 اري ة رينوري  ورين ا ا ريلوف رينء اة  ما ة ري  بوية وسوهلا ري قدرآ  ري كدرمي و ري اد ة 
ري  بويددددة و ري عددددعر و  تددددب ري ادددد ة ري  بويددددة ري دددد  س فددددا ن ع ددددوا متقنمددددة ير ددددع 

وقدددن ا دددم  مدددن   دددن ري  عمدددت  ددد ة ريبدددن ، ها يف سوريخدددر ع دددر ري  ددددابةبعضددد
ي دددا  ري دد   دددب   دد  س  عثدددر عمددت  ددمء م هدددا ن خمريةددة ري قدددرويذ وحققهددا كدددو 

( و كددد811( و دد ة ريبددن كعدداو )غكددد819ب فادد  و تدداب رينغدداخق  موريقددنق )غ
كددعري فضددال عددن ريعتمددا ه عمددت  تددب سخددرمل مل ، (كددد881 بقدداغ ريبددن  ددعن )غ

 ناري ة ري ا ة ري  بوية ب فة مباشرة و ك ها تضم ا معموماغ مف نة ن  خت م
، كددعري ريجملدداأ  كتددب ريبددن حب ددب وري ددني واق وري طددشق وري  عقددويب وري ددبالذاق و  كددا

 با اافة يف  تب رينعاصرين  وريء  اةا  باحثذ ماممذ سو ماتعرقذ.
ن ة اتبهددا قادد   مددن   ددن ري   تابدد  يف عددنة ف ددوأ متضددم ة نباحددث متعدد

 .(1)وكي  ريقة  اا عم ها ن بعمل  تب  ريلخرمل، ن صواة فقرريغ مرتريبطة
ري دتهص رينء د  حنيثد  عدن ري ب ئدة وري لددروف ريحمل طدة و عدن بنرييدة ح داة  مددن 

  وعدددن  عوتددد  ن مكدددة و ريهل دددرة يف رينني ددددة    دددص يف ري ف ددددص رينطدددوأ حدددوأ
عري ري ف ددص رينهدد  ري ددنيث عددن وقددن تضددمن كدد، ري  دداة ري ا ا دد ة وري ني  ددة حملمددن 

ري االو و رريياه وري تعرريض ا اقم  يف ممول ري دنوأ ري  الة و  موريغ ري ر وأ عم   
وكدددو ريباةدددب ري دددعق ف دددص ري دددنيث ع ددد  ن  تددداب مادددتقص ذ رةددداه ن ، ريجملددداواة

 ماتهص كعري ري ف ص.
ببدددداقي ري قباقددددص ري عرب ددددة ورينوريث دددد  ورينعاكددددنريغ   مددددا حتددددنر عددددن عالقاتدددد  

 ددددددددددد

  غة. 12ري عق تر   يف  Initiation à l’Islamري عه :شري تعري  با  الوش  وكو ص  ع  ن  تاب ( 1)
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 و عري عالقات  اَتم  ري ف اقص ري   ررية ة وري  هو ية.، رينوقعة معها
وعالقتد  بأخوري د  ، ريااصدة ون ريجملمن ري ثاع حتنر رينء   عن ح اة ري  يب 

و ددددر  حفددددد  وصددددد اةة ري قدددددرآ  ري كدددددرمي وري ادددد ة ري  بويدددددة و عددددداق  ري  لددددداو ري رتبدددددوق 
و حتدددنر رينء ددد  عدددن ، وري تعم مدددي با ادددافة يف ري دددنيث عدددن ري عمدددوو رينَتمفدددة

س س ب اء ري نو ة ري  الم ة ن ريجملتمع ريننع وري تعرض ن كعري ري  اا مكوةاغ 
و ريةتقدددص ، كدددعري ري ب ددداء مدددن ي رياة ووظ فدددة عموم دددة و هددداخ ريقت دددا ق و ددد  ذ دددا

  مدنيث عن ريبهاخ ري عاكرق وري  لاو ريال تماعي ن شىت  وريةب  وقضاياه.
   ددن ري :ويقددوأ ريناتعددر  ري فرةاددي مكادد   او ةاددو  عددن  تدداب  مددن 

معرفدة عم قدة بان دا ا ، شجنن ن  تاب  ةفس ريا اقم رينعتدا ة ن  تبد  ريلخدرمل
ري  ددددالم ة وري ددددالة وري ددددع بددددا رترير ريال تعددددرريقي وكددددو سمددددر ةددددا ا  ددددنمل عممدددداء 

و ية  يتوفر سخ ري ، و كن رينعرفة ريال تعرريق ة ال يكا  يوظفها يال قم ال، ريناممذ
وال يادع ا يال ري ع داب هبدعري ري ميدا  ري قدوق ،  عمت يميا  قوق با  دالو وعق نتد

اصدة  تابد  عدن  د ة ةديب خبو كن  ص كعري سعطدت نء فاتد  و ، وريهلا ئ  نمل ري ر ص
( تتَمم  ثقة مطمقدة وريةعدنريو  مددس apologétiqueري  الو  ابعا  فاع ا و ا  ا )

وم ددع سفعدداأ ري ر ددوأ ، ري  قدنق فمرويدداغ ري ادد ة  مهدا صددد دة ال تتعددرض  م قدن
 وبددا ر   مددن ذ ددا فا كتدداب  دد  سه تدد  عمددت ماددتومل ، ماددو ة باددعري ة با غددة

مدددع معط ددداغ ري اددد ة ووقاقعهدددا وتقريدددب مدددا تفدددر  ن رين دددا ا ريلوف رينعتمددددنة 
 .(1)  ريلخع بآاريء  من   ن ري     مكاةت  وسه ت شساصة رينفقو  م ها  ما خبو 

يع داب ، ن ري كعري كو يذ  حكد  ماتعدر  فرةادي عمدت  تداب  مدن   د
ري س ري  قنق ري دعق يدرمل  باةعنريووتقنير  مما ة ري عمم ة رينف نة يقابم  ةقن وريهتاو 

 ددددددددددد

)1  ( Maxime Rodinson: Bilan des Etudes mehoméiennes p 205204 . 
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 ص ريناتعرقذ س  توظ ف  ارواق   قدن مرويداغ ري اد ة ري  بويدة وتكاد  وخدريح 
وكدعري سمدر  د  مادتغرب ن حد   .ماغ وري بدنريكاغ ري د  يدءمن هبدا رينادممو رينام  

فو  ب دة وقاقع ري ا ة ري  بويدة يال ن حدنو  مدا يتوريفد  ريناتعرقذ ري عين ال يعرت 
 مع سكوريقه  وسكنريفه  رينغراة.

ك دددال  تدددب ن ري اددد ة ري  بويدددة  عممددداء وبددداحثذ مادددممذ ترمدددا يف  :اريبعددداا 
وةدددع ر مدددن بدددذ كدددعه ، ري فرةاددد ة ريةطالقدددا مدددن  غددداغ سخدددرمل م هدددا ري عرب دددةري مغددددة 
 ري كتب:
 ت.فعفا ن حقو  رين ط(: ري 177 تاب ري قااي ع اض )غ  -س 
 خ  ري عبا . قكن(: خري  رينعا  ن 911ب ريبن ري ق   )غ ا ت  -ب
وقددن تددر   ، ضددرق بدداَري  قددذ ن  دد ة  دد ن رينر ددمذ  م  تدداب ةددوا -ل

La lumière de la certitudeحتا ع وري : 
(1). 

   تاب ري ع ني  من ري غمرييل: شفق  ري ا ةش  -  
 ري بو ي شفق  ري ا ةش. تاب ري ن توا  من  ع ن امضا   -كد
 .(8) تاب خا ن  من خا ن: ا اأ حوأ ري ر وأ  -و
بعمل ري كتدب ري د  ت دناكا وخرياة ري عدءو  ري  دالم ة وريلوقداف وري دنعوة  -خ

وكي  ، وري اشا  ري اعو ية وترت   يف  تم  ري مغاغ ريل  ب ة م ها ري مغة ري فرةا ة
 .  بوية تب  عوية تتضمن يشااريغ مهمة يف بعمل وقاقع ري ا ة ري

 تداب  مدن عمدي مدرت   معدداع ري قدرآ  ري كدرمي يف ري مغدة ري جنم ميدة وكددو   - 
حتددا ع ددوري : فكددر  مددن 

(8) La pensée de Mohammed    وقددن وصددف  مكادد
 ددددددددددد

 Fawzi Cheabaneومرري عة فوخق شعبا   Z Diab بع بنريا ري فكر ب وغ ترمة خ ياب  (1)

 ة ري فرةا ة وةعرغ بنريا ري فكر بب وغ. ص كعه ري كتب ترما يف ري مغ( 8)
)3( Med Ali: La pensée de Mohammed Paris, Corèa 1949  

= 
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او ةادو  بأةد   فداعي و ا دي وريهتمد  بأةدد  س فدص ري دنيث عمدا عاةداه ب دو قريلددة 
 . (1)من مضايقاغ وح اا

ثو  مادممو  با مغدة ري فرةاد ة ن موادوعاغ ك ال  تب س فهدا بداح خامااا:
يذ من رينعمدوو ، ري  الو  ك ها تتضمن ف وال حوأ ح اة ري ر وأ  حوأعامة 

س  ري تعري  با  الو وحضاات  يفرض خت  م ف دص سو س ثدر عدن ح داة ا دوأ 
 وةع ر من بذ كعه ري كتب:، ري االوري  الة و ري  الو عم   

Vocation de l'Islamوة ري  الو  تاب ما ا بن ةيب ريبمريقرق:  ع  -س 
(8). 

  تاب  مة بوبكر: ةث معاصر ن ري عق نة ري  الم ة  -ب 
Traité moderne de théologie Islamique 

(3) . 

Initiation au Coran (Paris 1951) تداب ري عد ني  مدن عبدن ري   اريخ:  -ل 
 (7). 

 منخص يف ري قرآ  ري كرمي.

 دددددددددددددددددددد =

 ريلصص ري جنم مق حتا ع وري :
      The Living Thoughts of the Prophet Mohammed, London1947 . 

)1( Rodinsion: op cit p 207 . 

)2( Malek Bennabi: Vocation de l’Islam , Seuil – Paris 1954  (173p). 

)3   ( Hamza Boubaker: Traité moderne de thèologie Islamique, 

Meisonneuve- Paris 1984  

ري مغدددداغ ريلواوب ددددة م ددددع خمددددن بع ددددن، و ددددا  هلددددعري ري كتدددداب سثددددر  بدددد  ن تددددر   ري كتدددداب مددددن ري فرةادددد ة يف سبددددرخ ( 7)
 ب قم  يف ريلناة ة. C Gottchedريال تعرري  ريلناع عمت و   ريا وص بعن ق او  ريات ا   وتع ن 
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ين بالسيرة اهتمام المستشرق :الفصل الثاني
 بالفرنسية

، ريكدددت  ريال تعدددرري  ري فرةادددي با اددد ة س ثدددر مدددن ريكتمددداو ري بددداحثذ رينادددممذ
و عدص سه دة ، فالعمداأ ري د  خمفهدا كدءالء ن كدعري ري قدص  ثد ة ومتعدن ة ومت وعدة

بدص ميكدن ري قدوأ ، ة  قنمي قنو ريال تعرري  ري فرةاي ذريتد سكعري ريالكتماو تكمن ن 
قن  اا   با يف   ب مدع ريالكتمداو بدا قرآ    من بأ  ريالكتماو با ة ري  يب 

 ري كرمي تأ  فا وترمة.
وقددددن  ددددب  توادددد ح بعددددمل س ددددباب ريالكتمدددداو رينبكددددر باال تعددددرري  ري فرةاددددي 

 .با  الو  ي ا وثقافة وحضااة ن مقنمة كعه ري ناري ة
ب ن سة  ال بن من ري تع   بدأ  ري غدرب قدن ريختدع بو د  عداو   مدة ري فدرتة ري وريقعدة 

قرةذ ري ثامن وري اابع ععر ريند ال ق سق عمدت مدنمل س د  عداو تقريبدا موقفدا بذ ري 
ومل تبددنس عالمدداغ ري تدددوأ ري تددناجيي ن ري لهددوا ن ريلفدد  ، عددنريق ا ح دداأ ري  ددالو

يال مع هناية ري قر  ري اابع ععر. فا  رريعاغ بدذ ري طدرفذ ورينوريقد  رينعا يدة ادن 
 ن ري تد م.ري  الو مل تكن تامح بأق ةلرة مواوع ة بع نة ع

ويذري  اةا قن ظهرغ م ع ري روب ري  دم ب ة  تابداغ عدن ري  دالو وترمداغ 
نعاع ري قرآ  ري كرمي ن سواوبا فن  كنف ةاشريها من ممثمي ري ك  ادة ريناد د ة مل 
يكدن كدو ري تعريدد  با  دالو وةب دد  بدص  اابتد  وري طعددن ف د  وري ددته   عمدت ري ر ددوأ 

  قدر  ري ادابع ععدر وبنرييدة ري قدر  ري ثدامن ون هنايدة ري، وتعوي   د ت  وشَ د ت 
)رينع ددد  ري تددداااي(  Bayleون ذريغ ري وقدددا ري دددعق ظهدددر ف ددد   تددداب بايدددص ، ععدددر

 Berthélemyري ددعق  ددبقا ري شددااة ي  دد  ةعددر ريناتعددر  ري فرةاددي برمتمددي  يرب مددو 
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d'Herbelot :وعمدددت ري دددر   مدددن  (1)رينكتبدددة ري عدددرق ةشش مو دددوعت  ري ضدددَمة ري عددده ة
غ وريلفكاا ري   تقنمها كعه رينو وعة عن ري  الو وبمنري  ري عدر   مرياة رينعموما

 ري عددددريب يال سهنددددا ريتاددددما بددددنواكا بعددددنو ري ة دددداف ورينواددددوع ة ح دددداأ ري  دددديب 
 و  ت .

  و عص سفضص من يقرب ا من ري  واة رينعوكة ري    ا  ي لر هبا يف ري ر وأ
ش ح ث  داء ف د : ش م ص  ام غه  ن  تاب  ش ح اة  منيكو ريناتعر  ري فرةاي 

ندددا ةعدددبا ري دددرب بدددذ ري  دددالو وريناددد د ة ريتادددعا كدددوة  دددوء ري فهددد  وريخ ري غ 
، وجيب س  يعرتف ري ةاا  بأ  ري غرب ذ  اةوري ري اباقذ يف سشن ريادالف، حنهتا

فقدن خعمدوري ، ومل حيااب ري كتاب وري ععرريء ماممي ريلةدن س يال بأ دَ  رينثا دب
وخعمدوه اقد س ، عمدت ري مهدو وخعمدوه شداعرري وخعموه متها كا،    منري  م ة ا س

، لةدد  مل ي تَددب  كر ددي ري بابويددة ؛بددص خعمددوه قاددا اوماة ددا مغ لددا   قددا، ع ددابة
 وحاب  بعضه  يهلا خريقفا.

  فقدددن توريخةددد   -وكدددو ا دددص  دددن–و( ةفاددد   1187   بددد   ةدددو ن )غ يو 
وس   ادنه و دن ممقدت عمدت  دوو مدن ،    منري ماغ ن ةوبة  كر بِذ سف ع ر 
(8)ري رور

……. 
يف ت ددددوير فر ددددا   (8)(La chanson de Rolandوذكبددددا س   ددددة اوال  )

ششدددداانا ش وكدددد  حيطمددددو  ريلوثددددا  ري  ددددالم ة ويمعمددددو  س  ماددددممي ريلةددددن س 

 ددددددددددد

(1) Bibliothéque orientale Paris. 

 م ص  ام غه :ي ما ذ ركا   ك ا يع م ري قم  عن ريال تمرريا ن  ر  تفاكاغ ري غرب ذ ن ري ع وا ري و طت (8)
 Emile Dermangham: la vie de Mohomet Paris 1950  ( p135 ) 

ق د نة   اق ددة فرةادد ة ظهدرغ ن ري قددرو  ري و ددطت خمدن ري ددروب ري  ددم ب ة ريلوف  دواغ وعددن ا مددرريغ  ثدد ة،  (8)
 .99   كاي  واريفاكي ري ااب  ري ع ر صسةلر  تاب ري
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 ..Appolonبو دو  سو  Mahomوماكوو  Tervaganيعبنو  ثا وثا مكوةا من: ترفا ا  
بأة   وري  الو  ، بأة    اأ  من    ا ص  فقن و  ،   وريارريفاغ قويةوقن ظما ريلحقا

مذ بددددأهن  مووصددددفوري رينادددد، وسةدددد  مددددن عمددددص ري عدددد طا ، شموعددددة ريهلر قدددداغ  مهددددا
وقددن  دداةوري يعتددعاو  عددن ري ددنيث ، وري قددرآ  بأةدد  ةادد   مددن ري اددَافاغ، وحددو 
  .(1)مر كعري مبمغ  َافت شسريبن ن 

  و دا، بعن ع ر ري  هضة ري فرةا ة  اةا ك دال يقلدة فكريدة وت ويريدة متم دمة
اصددة مددن  ددن  سو ئددا ريناتعددرقذ وخبك ا ددا حددرص ةادديب عمددت تق ددي ري قدداق  

ح ث ، ري عين حتمموري من ريل يا  وثااوري عم ها بعن ما مت ف ص ري ك  اة عن ري نو دة
 ري تطاة كءالء  اري ة ري  الو وةب    اري ة سقرب يف ري وريقع وري قاق  ري تااا ة.

يف    ةلدرهت  يف ري ر ددوأ  ريناتعدرقذ ري فرةاد ذ ي قادمو  نسوري اصدص 
 ثالثة سقااو:

عطفددا عمددت ري  ددالو وتاددعت يف فهدد   -يف حددن مددا–فئددة معتن ددة تلهددر -
ري ا ة ري  بوية من خالأ رين ا ا ري عرب ة رينعتمنة وتقع سح اةا ن سخطاء فت  د  

 .ح  ا وتايء سخرمل
 فئة مغا  دة ومتع دبة ترمدي ري ر دوأ عم د  ري  دالة وري ادالو بدأقبح ري  دفاغ -

 وسقعة ري  عوغ.
وقددن ختطدد  عددن ، فئددة قم مددة ةددنبا ةفاددها  قددوأ ري ق قددة اواددوع ة وخددر -

  وء فه .

 ددددددددددد

(1) E, Dermengham; Opcit p140 . 
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اهتمام الفرنسيين بالسيرة النبوية انطالقا من خلفياتهم 
 الدينية واإليديولوجية

 ن  ثدد  عددنورييذري  ددا  ريناتعددرقو  ري فرةادد و  ري ددعين ختمددوري عددن  ياةدداهت  قددن 
فمددا ، ال تعدرريق ة ية ددافا وريقرتريبدا مددن ري ق قدة وري وريقددعمدن ريلح ددا  سقدرب ري فئدداغ ري

ري ك ادددي م ددد  عمدددت و ددد  –ذ دددا يال  كدددوهن  مل ي دددنفعوري بدددنريفع مدددن ري قدددن ري دددنيع 
ويذري  ، يف ري طعددن ن ري  ددالو وةب دد  وتعددوي  وحتريدد  ري قدداق  ري  اصددعة-ريا ددوص

 (1) ددددا  ري كثدددد  مددددن ري بدددداحثذ ريناددددممذ يعدددد نو  بكتدددداب ش حضددددااة ري عددددربش
ةلددددرري نددددا تضددددم   مددددن يشددددا ة  G. Lebonتعددددر  ري فرةاددددي  و ددددتا   وبددددو   مما

با  ددالو وا ددا ت  فددب  ري اددبب ن ذ ددا كددو  ددو  ري ر ددص مل يددءمن با   ددررية ة سو 
وبا تايل فقن  عت يف فه  ري  الو وا ا ة ةب   ن حنو  مدا ،   كا من ريل يا 

 ستاحت     ظروف ري بدث وري ناري ة.
اتعدددر  هلدددا  واكدددا ن تو  ددد  ري كتابدددة وري بددددث عدددن ي  ريامف دددة ري ني  دددة  مم

يتددنر عدن ريبوريةدب ري د   س فانا دي رينقت ع بني   ي دعب عم د  ، ري ر وأ 
فثمدة  دنريا فاصدص يقد   هلا صدمة با غ دب وري دوحي ريحملمدنق ن  د ة ري ر دوأ 

 بذ ريناتعر  وبذ فه  معط اغ ري ا ة ري  بوية وةا  ها ري عاو.
ري عقدص ري غدريب ري دنيث يعادر  ي ش :  كداممتو   دبويقوأ ريناتعر  ري عده 

يقددوو اداو ددة ري ددتك اه  ب عددة رينوريقدد  ري ني  ددة  ددنمل سةدداي  س عم دد  بو دد  خدداص 
و عري سصبدا سحكام ا ،   يف ري كو  ريختالفا بع نري عن ةلرة ري غريبختتم  ةلرهت

 ددددددددددد

(1) Gustave le Bon ;La civilisation des Arabes Paris. 
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 .(1)شنينة ريالختالأش -رين ري غرب ذ–ري ني  ة 
 س يكو  عمماة ا ال يدءمن با غ دب وبدذ  س ريناتعر  بذ  س يذ  فا ورياح 

يكو  ة ررية ا سو يهو يا ال يءمن ب دن  ري ر دا ة ري د  سعقبدا ري   دررية ة ال ميك د  
 ري ينيو و  ددةفاامف ددة ري ني  ددة سو ، س  ي ضدد   اري ددة مواددوع ة عددن ري ادد ة ري  بويددة

قريب ددة وف مددا يمددي  او ددة ت، هلددا سثركددا ري بددا غ ن تو  دد  رينوريقدد  وحتنيددن ري تو هدداغ
 وت   ف ة لبرخ خمف اغ ريناتعرقذ ري فرةا ذ ن  اري ة ري ا ة ري  بوية.

 :الخلفية النصرانية
ن ري وقددا ري ددعق ي لددر ف دد  ريناددممو  يف ري ادد ن رينادد ح وبق ددة ريلةب دداء ةلددرة 

يءم دددو  ادددا سةدددمأ ي ددد ه  ويرفعدددوهن  يف مقددداو ري عفدددة وري طهدددر جندددن ، ريحدددرتريو وتقدددنير
وكدددو  .ذ دددا يقفدددو  موقفدددا عدددنريق ا مدددن ري ر دددوأ  ري   ددداامل عمدددت ري عكدددس مدددن

رينوق  ري عق يتا  با تكعيب   بوت  وتعدوي  شَ د ت  وريهتامد  بأقدعة ريلوصداف 
وس دباب كدعه رينوريقد  ري عنريق دة ، وري  عوغ و تم  سةورية ري عدت  وري ت دريح ري بدعقء

تعددو  بال دداي يف ريالمتعدداض وعددنو تقبددص مددا  دداء بدد  ري  ددالو مددن فكددرة ةاددني 
نين  باقي ري نياةاغ فضال عن شعوا ري   اامل ريبااف بأ  ري  الو قن ري نين ريب

سوقددد  ري ةادددداة ة باخدددداه ري   دددررية ة  و  ريةتعددددااكا. وريناتعددددرقو  ري فرةادددد و  ذوو 
 كدن ريشدتهر ، ريامف ة ري   ررية ة رينتعن ة وري عين ريكتموري بناري ة ري ا ة ري  بويدة  ثدر

  ددا  ري ادد ة ري  بويددة ري  قددي   مدد ه  بعددمل ممددن  ددا  هلدد   وا بددا غ ن تعددوي  صددواة
ري بهي. يأيت عمت اسي كءالء ريناتعر  وري قس ري فرةاي ريب ا ة ري بم  كي رينو ن 

 ددددددددددد

كدددداممتو   ددددب:  اري دددداغ ن حضددددااة ري  ددددالو: ترمددددة يحاددددا  عبدددداي وافاقدددد ،  ريا ري عمدددد   مماليددددذ بدددد وغ  (1)
 .881ص  و1197
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ري دتقر بمب دا  و ددا   ري دعق، (و1189-و1298) Henri Lammensك درق المد س 
 د  آاريء متداممدة عمدت ري  دالو وةب د  ، من سوريقص عمماء ريبامعة ري  ادوع ة ببد وغ

  اماا ويبددنو سح اةددا شدددت  ، قبدددص  دد ك  مددن رينادددممذ(1)اتعددرقذرين هددا بعددمل  لا فا  ا 
وري االو بأبعدع ريلوصداف  ف    ري ر وأ عم   ري  الة،  ا ريا  و  س باحثداا  اةاا  ع  

وسقدددبح مدددا ميكدددن س  يلهدددره ري قدددن وري كرريك دددة حدددىت  كأة دددا ةادددمع س دددموب اكبدددا  
 وري عت . ري قرو  ري و طت ري عين مل يكن ن  عبته   ومل ري ابِ 

ا ريةتقم من سمهاغ رينءم ذ وخباصة عاقعة اادي ري  ع هدا ري د  ريهتمهدا  م
 عددوريه برورييدداغ ترمددي يف عكددس مددا يرمددي ي  دد    اا ماددوِ با تدآمر ال ددتَالف سب هددا 

 اع ا يف يل سع اقها وحتري  مضام  ها  بموط ري  تاق  ري   يهنف مدن واريقهدا يف 
 ب هددا بعددن وفدداة ري ر ددوأ ساري غ س  متكددن لااددي ري  ع هددا عاقعددة  تأ  ددن س 

. وب  ما ي تقم الم س من سعدالو رينادممذ جندنه يدع ر رينرتدنين (8)ن مدة سب ها
وقدن ، ورين افقذ ن صواة سحرريا عما قة و   ذ وي ت ر  بع سم ة ادن بدع كاشد 

اا عم   حف لة ري فرةاي  اخريةوفا ووصف  با تطرف ن  تاب  شمهن وهناية ري عاملش ثس
  دا س  ةع دب سشدن ري ع دب مدن  داكن  داثو  كي مثدص ريلب المد س  قاقال: حي 

يتطددددوة  مدددددنفاة عدددددن سو ئدددددا ري طغددددداة ري دددددنة ويذ ويادددددَر مدددددن ري دددددعين مكدددددروري بددددد  
وقددن ا  عم همددا ، . و الهددا سق المدد س و اخريةوفددا م دددرف ن تع ددب (8)وخددنعوهش

 .(7)ري فرةاي رينام  ةاصر ري نين  ي    ن  تاب  شري عر  ن ةلر ري غربش
 ددددددددددد

دد L Massignon دد  و  مددن ذ ددا مددا قا دد  ريناتعددر  ري فرةاددي  ددوق ما (1) بقي المدد س مددن    ن حقدد :شما  ددا   ا
 م ه   ري  قنق ري عق ماا   عمت ري قرآ ش. ا  عم هريلةا  ص  و  ب  

 وما بعنكا. 178ةلر  تاب  شعاقعةش ري ف ص ري ثا ث ص ري( 8)

(3) Casanova ; Mahomet et la fin du monde- Paris –1912p58 . 
(4) E Dinet: L'orient vu par l'occident Paris 
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ريكتماو الم س با اد ة ري  بويدة ن  تمد   وريةبهدا مل يفدن ري بددث  س وريقع وري 
فنذري  ا  ري باحثو  ريناممو  ال ميك ه  ري وثو  بكتاباغ كعري  (1)ري عممي ن شيء

ري ر دددص سو ريالعتمدددا  عم هدددا فدددن  ريناتعدددرقذ بدددنواك  ةبهدددوري عمدددت خطدددواة وةتددداق  
ه صواة ري قوأ بأهنا تعوِ ريالعتما  عمت  تاباغ شالم سش ري عق ذكب بعضه  يف 

 ريناتعرقذ ريبا ين ن سةاثه  و اري اهت .
يقوأ ع   ريناتعر  ري فرةاي مكا   او ةاو :ش  قن  ا  متع با وحقدو ري 

حري دددا عمدددت ةقدددص سفكددداا ية دددداي ، عمدددت ري  دددالو وةب ددد  وعمدددت عدددرب ري  دددددرريء
ة  و دنخيهر ن حد  ري  دالو و فدع يف سق دت حدن متطدرف حتم مد  ري  قدنق  مادد  

مبا غدة المد س ن ةقدن ري اد ة  س ويادتطر  او ةادو  قداقال:ش ب دن ، وري ا ة ري  بوية
وحتط   سصوهلا ومرتكمريهتا  ا     س ش ريلثر ن يعا ة ري  لر من  ن  ريناتعرقذ 

ح دددث بدددنس عهدددن  نيدددن ن ةدددث ري اددد ة يعتمدددن ريلصدددوأ ري عرب دددة ، ن م دددا اك 
 .(8) ما ةش

ين  دعوري مدن خدالأ تعدبعه  باامف دة ري ني  دة ومن ريناتعرقذ ري فرةا ذ ري دع
 Carra de Vauxري   دررية ة يف ري قدوأ بدنعومل تدأث  ري   دررية ة ن ري  دالو  دااري وفو 

ري عددده  يف ري قدددوأ بدددنعومل تدددأث  ري   دددررية ة ن  شصددداحب  تدددابشمفكرو ري  دددالو
 ري  ددالو. وري ددعق س دد نغ ي  دد   تابددة عددن  مددن رينددوري  رينرتبطددة با ادد ة ري  بويددة ن

وقددن عددرف كددعري ري ر ددص ،  ريقددرة رينعددااف ري  ددالم ة ريال تعددرريق ة ن  بعتهددا ريلوف
حنرير ري ا ة ري  بويدة بكوةد   دا  يادعت  ريقمدا يف ري تقريدب أمن خالأ ريكتمام  ب

 ددددددددددد

يف يكدددو  حتريدددر مدددوري   ثددد ة ن  ريقدددرة رينعدددااف ري  دددالم ة ن  بعتهدددا ريلوف قدددن س ددد ن  س مدددن رينء ددد  حقدددا ( 1)
 الم س.

(2) M Rodinson: Bilan des études Mohammadiennes p173 .  
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بص  ثباغ سثر ،   س  ب ا  ما ب  هما من صالغ سح اةا، بذ ري  الو وري   ررية ة
 سخع ري  الو من ري رترير رينا دي. ري   ررية ة ن ري  الو وري رت  م عمت  عومل

ري فرةاي مل يكن بع نري عدن ري تدأثر باامف دة ري الكوت دة  Casanovaوكعري  اخريةوفا 
وكددي س  ، ع ددنما قددرا ري فكددرة ريل ا دد ة ري دد  خعدد  سهنددا  دد طرغ عمددت ري ر ددوأ 

ري عدددامل  دددن يادددتمر بعدددن وفاتددد  وس  ري اددداعة قدددن تقدددوو قبدددص موتددد  سو بعدددنه مباشدددرة 
كدددعري ريالعتقدددا  ماددد دي  س معتدددشري  (1)ن امفددد  مدددن رينادددممذو دددع ا مل يعدددذ مددد

  مل.
 :الخلفية اليهودية

مل يدددتَمم ريناتعدددرقو  ري فرةاددد و  ري  هدددو  مدددن خمف ددداهت  ري ني  دددة وسصدددوهل  
ري  هو ية ن  اري ة وقاقع ري ا ة ري  بوية فمن تأ  نك  عمت ريلصص ري توارييت  مقرآ  

ري عددددب  وري عالقددددة بددددذ  ييددددرري مددددن و ، ريلحبددددااعددددن  يف ريال عدددداء بأخددددع ري ر ددددوأ 
ري  دددالو وري  هو يدددة ن ري تعدددريعاغ )صددد او عاشدددواريء وا  شدددعاقر ري ددد  يف سصدددوأ 

 ا  قا  ا وةاقما ان يهو  رينني ة وماتأصال   يهو ية( يف ري مع  بأ  ري ر وأ 
 هل  يف    ذ ا من ري عبهاغ وري طعو .

 س  يددة ن ذ ددا يف معة ري  هو دوياددت ن معلدد  ريناتعددرقذ ري فرةادد ذ ذوق ري  دد
، و اةددا  تابدداهت  رينقن ددة معروفددة، ن ريبميددرة ري عرب ددة  مهدداعمددت قددوة ري  هدو   دداةوري 

 (. سو رينع ا ) من شرو  ري توارية وري تممو    وريء س ا  ذ ا ري توارية سو ري تممو 
ري تدددأث  ري  هدددو ق يبدددنو س ثدددر  س يقدددوأ ك دددرق ما ددد  : شي  ممدددا ال ايدددب ف ددد   

س  يادددتم ص ري  هدددو  ح دددث  ي وقدددن حددداوأ  مدددن وادددوحا مدددن ري تدددأث  ريناددد د

 ددددددددددد

 .11ص  و1112وف  بعة فاي ريل ،يف  اري ة عموو ري قرآ  وري تفا  حان عموخق: منخص . ( 1)
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ويو ددن فعددال ريةعكدداي ، خو تدد  عالقاتدد  هبدد  اعمومدداغ عددن ري عهددن ري قددنمي )ري تددوارية(
هلددعه ريحملا ثدداغ ن س ددمريء ري قددرآ  ري دد  يعددو  تاااهددا يف ذ دددا ري وقددا ح ددث تبددنو 

 .(1)رينهااة بناافة يبرريك   يف ري  الوش
صدداحب ترمددة معدداع  E. Montetةت دد  ويددنعي ريناتعددر  ري فرةاددي ي وريا  مو 

وري قدددددرآ ش بعددددرية ري قدددددرآ   ري قددددرآ  ري كددددرمي رينعروفدددددة ن  تدددداب  ددددد  عددددن ش مددددن 
و يعد  يف س  ري د م ري قدرآع قدن تعمد  ، وري دتدا ة س  يكدو  مدن ع دن ري  تعداف

ن ري هلددداو ري  هدددو ق س ثدددر مدددن ري هلددداو ريناددد دي ويدددر  ذ دددا يف ريلصدددص رينعدددرتل 
 .ق ري اام ة م هو  وري عرب س

 .بددا  هو  ن ريبميددرة ري عرب ددة وقددن سفدداض موةت دد  ن حتم ددص عالقدداغ ري ر ددوأ 
ر ذ ا با عنين من ريل باب من سهها ري دمع  وع نما و نكا ت تهي با قط عة فا  

ممدا ، اداو ة ي بااك  عمت ريعت ا  ري  الو ريلمر ري عق افضد  ري  هدو  وت دنوري  د 
قضدددداء عمدددد ه   افددددة س  ي ددددبدوري م ددددناري يف ري تئ دددداهل  وري   فددددع با ر ددددوأ 

 معهدددددو  وتكدددددعيب  ملسمدددددا مدددددا  بدددددص عم ددددد  يهدددددو  رينني دددددة مدددددن ةقددددد، (8) مقالقدددددص
فهددعه ، شددربوري ن قمددوهب  مددن حقددن عمددت ري  ددالو وا ددو   ري كددرميسومددا ،  مر داالغ

 حقاق  ال يع  ي  ها موةت   سو   ه من ريناتعرقذ.
 :االتجاه المادي

ذوو ريالخاه ري  ا ق رينا ق ن  اري دته    داة  ي ه  ريناتعرقو  ري فرةا و 
يهند   م ه ا ي قا  ا منمرري ل دس ري ثقدة ن معط داغ ري اد ة ري  بويدة. ري ر وأ 

يرينو  ي قاط ري وقاقع رينا ية ريحملاو ة عمت ري وقاقع ري تااا ة وري ني  ة ذريغ ري  مة 
 ددددددددددد

(1) Henri Massé: l’Islam, 3eme ed, librairie Paris 1940  p 25 . 

(2) E Montet: Mohomet et le Coran , Paris – p 29 . 
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 ااصة.ف فاروهنا ن اوء خشريهت  ومعاعرك  ري، با وحي ري هلي وري غ ب اغ
فدددددا غموريغ وري فتوحددددداغ تفادددددر بتفاددددد ريغ ختمدددددف بدددددذ ري دددددنوريفع ريالقت دددددا ية 

وقددن يتوصددص سح اةددا يف ، وري ددنوريفع ري ني  ددة وكددي تفادد ريغ  دداذ ة يف حددن  بدد 
ةتدداق  مفا كددا س  رينعددا ص ري دد  ري ددتطاعا س  حتمهددا ري غددموريغ وري فتوحدداغ  اةددا 

  ري دنعوة ري  دالم ة سمدا جندا ، معا ص ريقت ا ية ري تماع دة و  ادا معدا ص  ي  دة
، ي ابة الحت ا داغ ريجملتمدع ريندنع ن ذ دا ري وقدا -ن خعمه -فكاةا تعكص

ري دددتطاة س  يقددد  عمدددت كدددعه ريالحت ا ددداغ ري ددد   اةدددا ن  وس  ري  ددديب  مدددنري 
 هلعري  تب  نعوت  ري   ا .، س ا ها ريحت ا اغ ريقت ا ية

مدداو وكددعه ريال عدداءريغ م عهددا  دد س هلددا سق ة دد ب مددن ري  دددة وال ت ددمن س
 ري  قن ري عممي رينواوعي.

 (1)سةددددددار ريناتعددددددرقذ ري فرةادددددد ذ رينددددددا يذ سمثدددددداأ مكادددددد   او ةاددددددو  ي 
لهنا مب  ة عمت س اي وم ه  مرفوادذ ال ميكدن تطب قهمدا عمدت شداأ  ؛مرفواة

عممددي  م دداأ ري ادد ة ري  بويددة متتددن سصددوهلا بعددامل ري غ ددب وتددرتبف س ددباهبا با اددماء 
.ي  هدددمة وصدددص مباشدددرة بدددذ ري  تعددداف وا دددو    ويكدددو  ف هدددا )ري دددوحي ري هلدددي(

ثالثتهددا ع ددب ري ادد ة ري  بويددة و متهددا و دد س اقددنوا  تعددنري ددنين وري غ ددب وري ددرو  
 سق من ري س سو ري عقص سو رين ه  رينا ق س  حي ف جبعواكا وس باهبا ومعط اهتا.

 و تقنمي مناذل من ري فهد  ريندا ق  وقداقع ري اد ة ري  بويدة مدن  درف ريناتعدرقذ
 مماتعدر  ري فرةادي  ري فرةا ذ ةقت ر عمت بعمل ما  اء ن  تداب ش مدنش 

معة ري ددددعق يفتَدددر بتوظ فدددد   ممددد ه  رينددددا ق ن دمكاددد   او ةادددو  ريناا اددددي ري  ددد

 ددددددددددد

(1) Maxime Rodinson: Mahomet , ed Seuil- Paris1961. 
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  اري ة ري  الو.
يقوأ او ةاو  ن حوريا س رق مع :ش ي  ري كث  من  تب ريناتعرقذ حوأ 

وف ها ري كث  من ري تم  ن ، ايبح اة  من قن قداو ماا شَ  ة ري ر وأ بعكص يجي
، و ك ها با طبع   اا بكتدب  ي  دة لهندا  تبدا مدن قبدص ماتعدرقذ  درب ذ،   

فدددنةع مع دددب بعلمدددة كدددعري ، ون  تدددايب حدددوأ ح ددداة  مدددن يو دددن ري عددديء ةفاددد 
 ك دددع ع دددنما س ا ددد  س اي ح اتددد  وفددد  م لدددوا حتم مدددي مدددا ق ، ري ر دددص وعبقريتددد 

كدددن فهددد  ح ددداة ري ر دددوأ عم ددد  ري  دددالة وري ادددالو سعتدددشه رين لدددوا ري  ددداقب ري دددعق مي
 كددن كدعري رين لددوا ال يددرو  ، و واه ري تداااي ريهلدداو سو يةاداة ة ري ر ددا ة ري دد  ستدت هبددا

 .(1)با طبع  مماممذ رينتني ذ لة    س  ي  ا ومقن ا بص كو ما قش
وبدا ر   مدن ريعدرتريف او ةادو  بكدو  ري قدرآ  ري كدرمي رين دنا ريل ثدر موثوق ددة 

ةد  ساقي رين ا ا ري   يعا ن صدتها ومن ب  هدا رينرويداغ ري نيث دة يال من بذ ب
 . (8)يعتش يشااريغ ري قرآ  ري كرمي ال تقنو معط اغ  اممة وتامة

فع ددددنما يأخددددع او ةاددددو   ددددموة بددددنا حيدددداوأ فهدددد  موقعهددددا اددددمن  ماددددمة 
رينالقكة ري دعين ريشدرت وري ن بدنا و داةوري مدن ري  نو كن كص يع، ريل باب ورينابباغ

 ريند ه  ريندا ق س مما ال شا ف د   ي ال   وماممذ ع  رري من ع اصر ري وريقعة س م
ال يقددد   وخةدددا  ري دددعق يوظفددد  او ةادددو  ن  دددص ف دددوأ  تابددد  عدددن ح ددداة  مدددن 
 س وكدو يددرمل ، نادأ ة يا دداأ ري  تعداف  ممالقكددة   كوةدوري عوةددا ومدن ري  مماددممذ

هبدعري ريالشدرتريل يضدفي عمدت  (La pensée religieuseريعتقدا  ري فكدر ري دنيع )ككدعري( )
ري وريقعدددة ري تااا دددة بعدددنري س دددطوايا وجيعمهدددا تتددددوأ مدددن حدددنر تددداااي وريقعدددي يف 

 ددددددددددد

 .17( ص  و1122)س توبر  91ن ري عن  من حوريا مع  ا مة ا ا ة ريبها  ري م ب ة ( 1)

(2) M Rodinson: Bilan p192 . 
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 (1).(mythologique)حنر س طواق 
 و ي  ري ادددددءريأ عدددددن   ف دددددة حتدددددوأ ري دددددنر ري تددددداااي يف حدددددنر س دددددطواق 

ال يقت ددر عمددت وريقعددة بع  هددا  غددموة بددنا سو حددنر  - ةاددو  حاددب خعدد  او  –
بدص يعمد    عدمص  دص وقداقع ري اد ة ري  بويدة ذريغ ري  دمة با غ دب ، عرريلري  رريء ورين
وكدددعه رينادددأ ة ال ختفدددت عمدددت او ةادددو  ري دددعق يكدددا  ا دددم  بددددث ، وري دددوحي

 .(8)  ص ري ف ص ري اابع من  تاب  ديبحملمنية ن عالقتها بانعطت ري غري عَ  ة ري
   دددالو رينء ددد  س رينت دددفح  كتددداب ش مدددنش نكاددد   او ةادددو  يبدددنو  ددد   ي 

يمممدد  س ددمريء شَ دد ت  وير ددب ، ةدديب آخددر مددتكددو  ددالو ع ري  دديب  مددن  مددتع
ع اصدر ري وادع ريال تمدداعي ري دعق ريةفعددص بد  بعدديء  ثد  مددن ريهلدومل و امددم يف 
ةتدداق  وري ددت تا اغ  ريبددة ختتمدد  ن  ثدد  مددن ريلح ددا  عددن تمددا ري دد  ي ددناكا 

 ريناتعرقو  ري   اامل.

 ددددددددددد

(1)M,Rodinson: Mohamet, p 196  (le prophète armé مح )ف ص: ري  يب رينا   

(2) Op cit p 331. 
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لمستشرقين االهتمام بالسيرة النبوية في دراسات ا
 الفرنسيين المعتدلين

يرتبف كعري رينبدث ن م طمق  مدن مادأ ة ذريغ  دابع م ه دي ختدم تعامم دا 
 س فدا بعمل قدن يدرمل ، مع معط اغ ري فكر ريال تعرريقي -رين ري باحثذ ريناممذ–

عدن ، ريعتما  عدن  مدن ري عدها ريغ شري جياب دةش يف حدن مدا هلدعري ريناتعدر  سو ذريل
وكدعري ، يعدع تم  دة  د  ويقدررياري بنة داف  وموادوع ت   اةب ما من  وريةدب ري  دالو

شدبهاغ  فاناتعدر    فمدا  دا  ال بدن س  تتضدمن سةاثد  و اري دات ،    صدد ح
، ب ددن س  ريلمددر يتفدداوغ بددذ كددعه ري فئددة وتمددا، و عوةددا ن حدد  ري  ددالو وا ددا ت 
وريدددن ك دددا يمندددا ةق دددن باناتعدددرقذ ري فرةاددد ذ ، وريناتعدددرقو  سصددد اف و ا ددداغ

، ن ذ سو ئددددا ري ددددعين مل تطددددغ  عدددوهن  وريفددددرتريءريهت  عمددددت شددددها ريهت  ري جياب ددددةرينعتددد
 -يف حدن مددا– دأهن  حري دو    مدن خدالأ قرريءتدد  ن  تدبه وري دعين حيدس ري قداائ 

عمت عنو ري تطرف ورينغاالة ن حتري  ري وقاقع وري تعك ا ن رينعط اغ ري  د دة 
 شكا .اغ ري   تفراها قوة ري  ة وري  ويةكاا رينامماغ وري بنك

وكي عمت قمتهدا ، ي  ريالعتنريأ وريبتغاء رينواوع ة م متا  مت مري  كعه ريلعماأ
 .جيددنا ري ت ب دد  ي  هددا وري شددا ة هبددا تعددش عددن موريقدد  يجياب ددة خدداه  دد ة ري ر ددوأ 

عدددن ري مدددن  س ةالحددد    ددد   س عم  دددا  ي ش يقدددوأ ري دددن توا عمدددا  ري دددنين خم دددص:
من قبدص كدعري ريناتعدر  ، ن  وريةب سو  اةب م، ري عها غ ري جياب ة ة  ري  الو

سو ذريل يقابمددد  ن ري وقدددا ةفاددد  ا ددداو مدددن شدددها ريغ سخدددرمل  دددمب ة تقددد  موقفدددا 
 ا دددددم ة كددددن كددددعري ال مي ددددع مددددن ريعتبدددداا ري عددددها ريغ ريلوف ، مضددددا ري مددددن ري  ددددالو

دددر( هبدددعه ري ق مدددة سو تمدددا مدددن قددد   ري  دددالو وري ددد  تدددنفع ري غدددرب ذ يف  ريعرتريف)ح 
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 .(1)ةوة من سةورية ريالاطرريا سو ري قارش يعال  اسيه  ذريل  ومنا سق
ةدد  ن سي بغددي سال ةددبَس ريال تعددرري  ري فرةاددي حقدد  ممددة وتف دد ال ف ددنعي 

فه دال ماتعدرقو  فرةاد و  ذوو ة داغ ، س مب   ا  يا  ن ريخداه عدنوريع صدرف
حاددد ة وهلددد  ري دددالة  بددد  ومباشدددر عمدددت ترريث دددا وثقافت دددا بدددا ر   مدددن وقدددوعه  ن 

 ددع ا فددنهن    اددوري م عددا عمددت قددنا وريحددن مددن ري ت ددع ، سخطدداء  ادد مة سح اةددا
مدرة وياد ئو  ي  د  سخدرمل عدن  دوء ة دة سو  وريالفتئاغ فا عين ي  فو  ري ر دوأ 

 ددوء فهدد  ميكددن عددنك  مددن رينعتددن ذ يذ ميثمددو  ري طددرف ري و ددف بددذ رينتع دددبذ 
 ورين  فذ.

وريندن  ري د    كن بانقابص ي بغي  نرياي ري ا ة ري  بوية سال يغرت بعبااريغ ري ث داء
بدددددص جيدددددب ري  لدددددر يف شمدددددص  ي دددددناكا بعدددددمل ريناتعدددددرقذ ن حددددد  ري ر دددددوأ 

عبدددااريغ  س  يذ قدددن ساددددت معروفددداا ،  اري ددداهت  وحتم مهدددا وةقدددنكا وري كددد  عم هدددا
ري تم  ن وري شا ة من  رف ريناتعرقذ رينعاصرين يق ن هبدا ن س مدب ريلح دا  

كدن ري قدوأ بدأ  مدن  مبدا  دع ا مي، خم   و من ري ثقدة وريال مئ دا  يف ةدمريكته 
معتددددنال وم  ددددفا و عددددص سبددددرخ  -يف حددددن مددددا– يعددددن  موريقفدددد  ري جياب ددددة عمددددت   كددددا 

ريناتعدددرقذ ري فرةاددد ذ رينعتدددن ذ ري دددعين مت دددمغ  اري ددداهت  ن ري اددد ة ري  بويدددة عدددن 
   كا:
وقدن سشدا  با كتداب ري دعق ترمد   (8)يم ص  ام غه  ن  تاب  شح اة  مدنش -

 ددددددددددد

 رينقنمة. و1111عما  ري نين خم ص: قا وري عن ري  الو: مء اة ري ر ا ة  . ( 1)

 Mahomet et laكدو ش مدن وري اد ة ري  دالم ةش  ن ح داة  مدن عد ممء د   تداب آخدر يتددنر ف د  ( 8)

tradition Islamique  ريلوأ ن ح داة ري ر دوأ  او( وقدن قادم  يف ثالثدة سقاد و1111)بداايس : 
مددن وال تدد  يف وفاتدد  وري ثدداع عددن ري  ددالو  دضددااة وري ثا ددث عبددااة عددن ة ددوص  تددااة مددن ري قددرآ  وري ددنيث 

ري ددد  تدددشخ بعدددمل ملددداكر  Miniatures، وختمدددص ري كتددداب  ثددد  مدددن ري  دددوا ورين م مددداغ وريلشدددعااوريآلثددداا 
 ري ضااة ري  الم ة.
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 شك ب سا ال .عا أ خع رت ريلم  
ري ددددعق يعتددددش مددددن س ددددو   (1)ا دددد س بالشاددددر ن  تابدددد  ش معضددددمة  مددددنش -

 اري اغ ريناتعرقذ ري فرةا ذ بابب ريعتما ه عمدت رين دا ا ري  دالم ة ريلصد مة 
قة فضدال عدن  افلتد  عمدت ري تامادص ري دممع بوةقنه  مناري داغ ريال تعدرريق ة ري ادا
مدن ذ دا فه ا دا سخطداء  ثد ة   كدن بدا ر  ، ري ام   ن  ر  ري وقداقع ورينعط داغ

و ري تعدددددك ا ف هدددددا وتفاددددد  ريلحدددددنرير بأ دددددموب سمثدددددص حتريددددد  بعدددددمل ري وقددددداقع 
 ري  قاط مع ريالاطرريا ن ب اء ري  تاق  وريلحكاو.

، ن  تاب  ش مدنش وقدن قادم  يف قادمذ Roger Arnaldezاو   ساةا نيم  -
ون ري ثدداع سوا  ت دداوأ ن سوهلمددا حددوري ر ري ادد ة  ت ددرة حاددب ري تاماددص ري ددممع 

 ة وصا  تااة من ري نيث ري  بوق حوأ وقاقع ري ا ة ري  بوية.
 كتابدددددداغ  اا وف مددددددا يمددددددي عددددددرض وحتم ددددددص مددددددو م  كتدددددداب  امدددددد غه  منوذ دددددد

 ريناتعرقذ ري فرةا ذ رينعتن ذ.

 ددددددددددد

(1 )le problème de Mahomet  ن خطت  من : ممء    تاب آخر ن رينواوة حيمص ع وري  و 
 Sur les pas de Mahomet . 
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 :حياة محمد إلميل درمنغهم
وكددعري ريجملدداأ ال ، مددن ري  ددعب  ددنري ري ددتعرريض سبددرخ مالمددح ري كتدداب رينتم ددمة

رض موادددوعاغ ري كتددداب وحتم ددددص م ه  تددد  و ريقدددة حنيثددد  عدددن ح دددداة يادددع  عددد
و دد كتفي با شددااة يف بعددمل رينباحددث رينتأ قددة ري دد  س ددا  رينء دد  ن  ري ر دوأ 

 عراها وري وقوف ع نكا.
ن مقنمددة  تابدد  ف قددوأ:ش  يعددش  امدد غه  عددن يع ابدد  بعَ دد ة ري ر ددوأ 

ص مو دو  يعدتمص عمدت ويذري  ا   د، يذري  اةا  ص ةفس بعرية ت طوق عمت عشة
ما تث ه ف  ا مدن ريلثدر رياداص ري عم د  ح داة ا دص يدءمن بر دا ت   سعل فما ، علة

 .(1)شموعة  ب ة من بع ري ةاا 
قدن  يكو  ري  ديب  س ويذري  ا   ث  من ريناتعرقذ ري فرةا ذ مل ياتا غوري 

 ددا ة  مددص سعبدداء ري ر  ري ر ددوأ  ةن  دداا حددرريء ح ددث شدداء ري  تعدداف هت ئدد ث ددحت
تكدددو  مرحمددة ري عم دددة وري تأمددص فرصدددة    دداء تكوي ددد  ري عقمددي وري و دددنريع  س رياامتددة 
ومد ه  مدن فادر حت ثد  بغداا حدرريء كروبدا مددن  (8)فمد ه  مدن سةكدر ذ دا، وري روحدي

فدن   امد غه  وقد  ع دن موادوة ري عم دة ، حر مكة وري تما ا  م و رينمط  ري بداا 
مدن –ا وق متها با  ادبة  ر دص يادتعن  مال سه ته ري    ا  يم أ ي  ها ري ر وأ 

 ال تقباأ ري نعوة ريبنينة و ص سماةتها. -   شعوا
يادددتغع عدددن ري عم دددة شدددأ  سقويددداء ري  فدددوي  س ( يقدددوأ: شفمدددا  دددا  حملمدددن )

وذوق ريبدن مدن ري ر داأ ومل ي فدا عدن ريالةقطدداة حدىت بعدن س  سصدبح اقد س  و ددة 
الةقطدداة مددن م ددنا ري قددوة نددا ن ري، وصددااغ سمددوا ري ا ا ددة وري ددرب تعددغص با دد 

 ددددددددددد

(1) E. Dermengham: la vie de Mahomet, p 6 . 
: ش  ال،   س ك ال ما يثبا شع ن ذ ا ك رق الم س ع نما قاأ ماتعراا سقوريأ بعمل ريناتعرقذ عن عم ة ري ر وأ ( 8)

 من وعم ت  فع ا ال يتف  مع ةفرة  من من ري وحنة و رريك ت  رينعهواة  م ااشريعتكاف  

1Lammens:   Mahomet fut il sincère, p  
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فا تأمددص ريناددتمر يطهددر ري دد فس وي بدد  او   ………وريالتددمري  وري كمددة وبعددن ري  لددر 
. …رينعاي ة ويء ق يف  عد  مدا واريء ري  دب وحيدث عمدت ري عمدص ع دن ري ضدرواة 

 .(1)ري  د ح حيمص بعوا ري ر ة وري تدرا من ريهلومل ري طاائش وري تأمص
ري ادالو ري  دالة و هنغ ري ر وأ عم   واتت   ام غه  حنيث  عن ري عم ة ري   م

ري  ق ددددة ري  ددددا قة ري دددد    تدمددددص ري ر ددددا ة و ددددص ريلماةددددة بقو دددد :ش وةفددددس  مددددن 
، بفعدددص ري عم دددة ن ريببدددص وري  ددددرريء، ريت دددما ادددا و نتددد  ن قررياهتدددا مدددن ري قددداق 

فدعكب يف س   ، شعرغ بدأ  ري دنين سمدر  د  ريجملدا الغ ريجملدر ة ورين داظرريغ ريبم مدة
ري   دبداة    مدا يادتط ع و كدن رينهد  س  يعدرف  س  يعرف ري  ص يةاا  ميك   

 .(8)  يام  سمره ي   شسعمت ري و   ري  د ح و 
كدددددعه يذ  وقفددددداغ  مماتعدددددر  ري فرةادددددي  امددددد غه  سمددددداو مالمدددددح ري تكدددددوين 

ري دوحي وحتممد   ن مرحمة ري عم ة وري وحنة قبص تمق   ري  فاي وري و نريع  مر وأ 
 سعباء ري ر ا ة.

ب ي  دد  بعددمل ريناتعددرقذ رينتددداممذ ري ددعين مل يقت عددوري وعمددت عكددس مددا ذكدد
ري م دددنة مدددن صدددن   بادددماحة ري  دددالو ومروةتددد  ومل يقدددروري ب دددفاغ ري ر دددوأ 

وسماةة وعفو جنن  ام غه  يق  ع ن كعه ري  قطة وكو مع دب بادماحة ري ر دوأ 
: ش قدددن ف قدددوأ ع ددد  ، ري كدددرمي وتدددو  ةفاددد  يف ري عفدددو وري  دددفح وعدددنو ريالعتدددنريء

كرو وعلمة ري  فس ما ال خن مثم  ن ري تاايني يال ةا اري. و دا  يوصدي سبنمل من ري 
و دددا  ي هدددت عدددن كدددنو ،   دددو ه بدددأ  ير دددوري ري ضدددعفاء وري عددد وف وري  اددداء وريلوال 

ويدأمر بدأال يادص مادم  حادام  يال ، ري ب وغ ويكالل ري رر وقطع ري ع ر رينثمدر
اأ مما ريقرتفوه وسريت با القمة عمت بعمل ا ا   فعوض بان …ع ن سق ت ري ضرواة 

 ددددددددددد

(1) La vie de Mahomet, p59 . 

(2) Ibid, p 118c. 
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و يقددددوأ:ش وال  (1)ري دددد فس ري وريحددددنة خدددد  مددددن  ددددص ري غ دددداق ش س وكددددو ري ددددعق اسمل 
فد اتد  شداكنة عمدت ريعتقدا ه صدن  ، ياتط ع سحدن س  يعدا ن يخدالص  مدن

وي  قدوة يبنريعد  وعبقريتد  ري وري دعة وذ اقد  ، ا ا ت  ري    ص سماةتها ري ثق مة ببطو ة
ف ةفاددد  وعممددد  رينكدددذ وحدددعاه وحادددن ري علددد   وب دددره ري  افدددع وقناتددد  عمدددت ادددب

تنب ه وةعا   و رريخ ع ع  مما مي ع عدن ذ دا ريندوحت ي  د  رينوكدوب ريبمدي مبتمدت 
 .(8)با  رةش

ي  مثص كعه ري عها ريغ ري جياب ة ورينوريق  ري رريقعة من ماتعر  فرةاي عا  
ن ظدددص فدددرتة متدددول بدددا فكر رينتع دددب ادددن ري  دددالو )ري   ددد  ريلوأ مدددن ري قدددر  

ريالعددرتريف ري ددر وري تعبدد  رين  دد  ن حدد  ةدديب  س  ف مددة بددأ  تء ددن   ددا ري ععددرين(  
س   وكدو يء دن   دا بقدوة، ري  الو عم   ري  الة وري االو مل يكن    عدنو وابدو سثدره

مريكة ورينوادوع ة وختمدت عدن ري تع دب وري تدامدص ال بدن س  دري تفك  ري در يذري اريو ري  د
 واوع ة وح ا  وية اف.يعش عن ري ق قة وي قص وقاقع ريلموا  ما كي ا

وبددا ر   مددن مواددوع ة  امدد غه  وية دداف  فنةدد  ال ميكددن س  ة كددر وقوعدد  ن 
 بعمل ريلخطاء وري مالغ ري   ال ميكن س  يت ر  م ها من مل يقت ع ب بوة  مدن 

 و وة  خامت ريلةب اء ورينر مذ. 

 ددددددددددد

(1) Ibid, p171. 

(2) Ibid, 221. 
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االهتمام بالسيرة في كتابات المستشرقين 
 الفرنسيين الذين أسلموا

حقاق  ري  الو ومبا قد   مت ا  معل  ريناتعرقذ ري عين ري معوري بعم  عيذري  
، وكد  قمدة قم مدة، فن  بعضا م ه ، رينثمت وق م  ري اام ة مل يهتنوري يف  ري  ري  

، قددن  خمددوري ن ري  ددالو وريعت قددوه باقت دداة وصددن  بعددن ةددث  ويددص وتأمددص عم دد 
فدددوري ن  وريةدددب  تمفدددة تدددرتبف   كدددءالء مل يء فدددوري ن ري اددد ة ري  بويدددة ويمندددا س سب دددن 

وقددن حتددنر بعددمل مدد ه  عددن ح دداة ري ر ددوأ ، (1)با  ددالو  ي ددا وتاااددا وحضددااة
 Vinvent Mansour Monteilري ادالو ن صدفداغ معدنو ة  مدا فعدص ري  دالة و عم د  

. وري عدد ني عبددن ري وريحددن حيددد )ري مددوا  كددنيل( ري كدداثو  كي ري دددعق L’Islamن  تابدد  
و ر دت ا  شدرف س سحدن ريل بداء ري فرةاد ذ رينعدهواين. عا  ن ري قاكرة وتون هبدا 

ترمددة  تابددد  شري  ددديب  عدددن  سمددا مدددااتن    غدددم ري جنم ددمق ريلصدددص ري دددعق س ددم  فددد مكن 
وقن ريعتمن ، يف ري مغة ري فرةا ة منوذ ا  الكتماو ري فرةاي بكتب ري ا ة (8) منش

وريقدددنق ن  تابددد  رين دددا ا ريلوف  ماددد ة مثدددص  تدددب ريبدددن ي ددددا  وريبدددن  دددعن وري 
 تء دد وقددن اددمن  تابدد  ااددة ومثدداةذ ف ددال حتمددص ع دداوين ، وري طددشق وري ادده مي

  طاغ اق اة ن حقص ري ا ة ري  بوية.

 ددددددددددد

 Vincent Mansour Monteilمن ري عين س فوري با فرةا ة ن مواوعاغ عامة حوأ ري  الو ري فرةاي  (1)
)م  وا موةتاق( وري اويارق  وق م عدو ، وقدن اري دمع بتوق دع: عمدي عبدن ريادا  ، وريفدا و ف درتريق مدايروف ت  

 Michel ددد ذ وصدددنيقي ري فرةادددي رينادددم  م عددداأ بددداابو  ريناتعدددرقة ري فرةاددد ة ري ددد  توف دددا م دددع بضدددعة

Barbot . سمذ عبن ري كرمي( و  ك( 
(2) Martin Lings: Le prophète Muhammed, sa vie d’après les sources les 

plus anciennes, Seuil- Paris1986 . 
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Etienne Dinetويعتش ةاصر ري نين  ي    
ريناتعر  ري فرةاي رينادم  ري وح دن  (1)

وكدو ري كتداب ، ري دعق س د   تابدا مادتقال عدن ح داة ري ر دوأ  -حاب عمم ا–
وندا  دا   ي  د  ،  دم ما  بدن يبدرريك     ريبمريقرق  يخرري   صنيق   تعمري عق  اعنه 

ا دداما بااعددا فقددن خيددن ري كتدداب با  ددوا رينموةددة ري بنيعددة مثددص ف هددا رين دداظر ريلثريددة 
ري  الم ة ن بال  ريبمريقر ومعامل ري نين ف ها وقنم  لاوري  ريب و  ريناممذ ري عين 

 ابو  ن صفوف ري فرةا ذ.ري تعهنوري ن ري رب ري عان ة ريلوف وك  حيا
حدنو  كدعري ري ادفر  دن تادمح  ي ش يقوأ ةاصر ري نين  ي    ن مقنمة  تاب :

  ا بأ  ةقنو م ع ري تفاص ص وم دع ري  دوريحي   داة حافمدة با علداق  يف كدعري ري دن  
و ددعري جندن  مريمددا عم  دا س  ةتَدد   عددرض ،  مدا كددو ري عدأ  ن ح دداة ري  ديب  مددن 

ويذ  فعمم دا كدعري يمندا كدو ، ري ع ايدة ري د  ةرريكدا ادرواية ري دوري ر  كدي ةعط هدا سك 
وقدن ريعتمدنةا  .و د س تااادا  دامال ةقنمد   مقدرريء،  مامة من ري موحداغ ري ت دويرية

ن ري تمنري  ع اصركا عمت سقنو رينء فذ  ابن كعاو وريبدن  دعن و دوريها و عمدت 
اب  شري ا ة مءاف من ريحملنثذ وكو عمي بن بركا  ري نين ري ميب ري عق حعن ن  ت

وح  مددا س ددد  ةاصدددر ري دددنين  ي  ددد   ، (8)ري مب ددةش  تمددد  ري رورييددداغ لشدددهر ريندددءاخذ
ثددددااغ ثددددواة ري  قددددا  مددددن ريناتعددددرقذ مت هددددة عمددددت   تابدددد  عددددن ح دددداة  مددددن 

 قن خعمدوري س  ريلةدار ري عمم دة ري نيثدة قدن ، ريا وص يف ري عكص ال يف ريبوكر
وس  ريناتعددرقذ ن ، ري اددالووادددا  وريةددب مددن  دد ة ري ر ددوأ عم دد  ري  ددالة و 

 ددددددددددد

تعددددرقذ رينتع ددددبذ و تددددب  تبددددا مف ددددنة ن ري دددد  ( ا  عمددددت رينا1182-1291سبدددرخ ريناتعددددرقذ ريناددددممذ )( 1)
 وري ا ة وعرض مبا ئ ري  الو ب واة مق عة ومعرقة.

 .99-97( ص 1781)امضا  711ةلر ما  تبت  ع   ن شمة ري وعي ري  المي، ري عن  ري
(2) E. Dinet : La vie de Mohammed: Préface. 
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 تابدة تعتمدن عمدت ريلةدار ري عمم دة    تم  ريلقطاا قدن  تبدوري عدن  د ة  مدن 
ري نق قة واسوري س  ريل تاذ ةاصر ري نين  ي    ري عق مل يعبأ بعيء من ذ ا وسخعوري 

  ريعتمدا ه يمندا  دا  سو ، عم   سةد  مل يقد  وخةدا  ةتدال ريناتعدرقذ ن ري اد ة ري  بويدة
   ري قنمية  ا ة ريبن كعاو و بقاغ ريبن  عن.عمت ري ا

ةاصر ري نين  ي    قن س    تاب  ن سوريقص ري قر  ري ععرين ع نما   س وال افت 
 ددا  حقددص ري  ددالم اغ ن سواوبددا يهدد من عم دد  ريناتعددرقو  ا دداك ه  و ددرقه  

و دع ا مل افدوري ري دتغرريهب  مدن يقدنريو مدن  دا  معدنو ري مد ه  ، وس ا  به  رينغراة
   و  تب ن ري ا ة ري  بوية ا ه  مغاير ن اك ه .فأ م

 ي    ع نما خاوخ ريالعتما  عمت  تب ريناتعرقذ يمنا فعص ذ دا  س وري وريقع 
و ددن سةدد  ال ياددتد   قددرس مددا  تبدد  ري قددوو عددن  دد ة ري ر ددوأ  س فبعددن ، متعمددنري

هت  يت ر  ريناتعرقو  من عوري فه  وةمعا س ة  من ريناتد ص سري تقنير.  قن اسمل 
 وم وهل  يف حتري  وقاقع ري ا ة وتعوي  معط اهتا ري ق ق ة.

وم دددمة ري كتددداب  مدددا ن بددداقي  تدددب رينء ددد  س  س دددموب ري تعدددريمل بعدددبهاغ 
فهددو ري ددعق عددا  بددذ ، ريناتعددرقذ وتف  ددنكا حااددر  ممددا  عددا ري ضددرواة  ددع ا

فقددن  ددا  ، ظهددرريع ريال تعددرري  ري فرةاددي سيدداو ذاوة تع ددب  وحتاممدد  عمددت ري  ددالو
و ددع ا  ددا  يت ددنمل  ددبعمل مددن ذ ددا  ، عاافددا و  طددا بددافرتريءريغ ري قددوو و عددوهن 
يقوأ عمت  دب ص رينثداأ:ش   د  ةقدوأ ي  ،  مما   دا ري فرصة  ع ا ن  تاب 

ةعددف س ددا    وري ر ددوأ   عق ددنة ري قضدداء وري قددنا تعددص  ددص عمددص ع ددن ريناددممذ
 دداء عقددب وري  ددالو كددو ري ددنين ري وح ددن ري ددعق  ،مثددابرة و هددا ريوس ثددرك  ري  دداي 

   ممددة )ي ددالو( يةعددأت  بددا فتو  ري وري ددعة ري ع  بددة وري ضددااة ري اددام ة ري عل مددة  
فهددعه  …تعددع ري راددا بددأوريمر ري  سق اددا ال ميكددن لق قددوة يةادداة ة س  حتددوأ  وةدد 
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يهنا عمت ري عكس من ، تكو  م نا اع  س ري عق نة يذ  بع نة  ص ري بعن عن 
تع  د  عمدت ريحتمداأ ريحملدن ، ف رينادم ذ ا م نا قوة ةفاد ة ال تضدااة با  ادبة ي

 .(1)وري عنريقنش
صددددفدة مددددن ري قطددددع  811مل يدددد ه  ةاصددددر ري ددددنين  ي  دددد  ن  تابدددد  رينددددو م )

ري  ددغ ( هندد  ري تددأ    رينعهددو  ن ري ادد ة ري  بويددة ويمنددا  دداا ن ذ ددا عمددت ري دد ه  
ري تاااي م تق دا  طداغ مهمدة ن ري اد ة وقد  ع دنكا متدأمال و مدال وادم ها ن 

و دا  يقد  مدن حدذ آلخدر عدش مباحدث  دن ة  كدي يدشخ ري و د  ، ف وأ ععرة
رينعدددر   ش دددالو مدددن خدددالأ ا ه عمدددت ري عدددبهاغ وري طعدددو  بطريقدددة  ددد  مباشدددرة 

 : وذ ا مثص رينباحث ري تا  ة
  من وري رريكب ) ن ري ف ص ري ثاع(.

  من عم   ري االو مل يء   ري قرآ  )ن ري ف ص ري ثا ث(.
سثدددددر ري  دددددالو ن ري ضدددددااة ري غرب دددددة )ن ري ف دددددص ري ادددددبب ن يةكددددداا ري غدددددرب 

 ري عاشر(.
* * *

 ددددددددددد

(1) La vie de Mohammed, p 267 . 
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 االهتمام بالسيرة النبوية في الموسوعات والمعاجـم الفرنسية
عرفددا ري ثقافددة ري غرب ددة م ددع خمددن بع دددن يةتددال مددا يعددرف بانو ددوعاغ ري عان دددة 
ورينعددددا   ري كددددشمل وكددددي تددددءاف نعلدددد   وريةددددب ري ثقافددددة ري عان ددددة ن شددددىت فروعهددددا 

ون  دددد ا  ريكتمدددداو كددددعه رينو ددددوعاغ ورينعددددا   اَتمدددد  ، ا وسمنا هدددداوس  ا دددده
دفأا  ، ريل يا  ريكتما با  الو  ي ا وثقافة وتاااا وحضدااة  د  وقدنما مدوري   ا  خا

 مت وعة تتعم  بتاايني ري  الو وةب   وعموو ري عريعة وعمماقها و   ذ ا.
وتتفدداوغ كدددعه ري كتددب رينو دددوع ة مددن ح دددث ريالكتمدداو ادددا يددرتبف با  دددالو 
 ددوريء مددن ح ددث ح دد  رينددوري  رينَ  ددة  دد  سو عمددت ماددتومل ري عددرض وري تدم ددص 
ورينواددوع ة. وقددن تفدد ن ري غرب ددو  م ددع قددرو  مددن ري ددممن ن يةضددال كددعري ري  ددوة مددن 

ما  تدب رينو وعاغ ورينعا   ري فرةا ة وريحنة من سشهر  وتعن، ري كتب ري ضَمة
ن رينواوة ةلرري  كو  ري ثقافة ري فرةا ة قن عرفا شَ  اغ مو وع ة ريشتهرغ 

وي  دددا   Robert واوبددد  Larousse ن ري تددداايني رينعاصدددر ريشدددتهااري وري دددعا سمثددداأ الاوي
Eliade  س ثر خت  دا  يعنوريكت  با  الو سيضا ةوة  ري  من رينعا   ، و  ك

 هددددا ريكتمدددداو سو ددددع بددددانوري  رينرتبطددددة وف، وكددددو مددددا يعددددرف اعددددا   تدددداايني ريل يددددا 
 با  الو.

من  هة سخرمل ظهرغ ريبتنريء مدن سوريقدص ري قدر  ري ععدرين مو دوعاغ ادَمة 
س ثددر يحا ددة اَتمدد  رينددوري  ري عمم ددة ري دد   نوكددي تعدد، خاصددة با  ددالو وحضدداات 

و عص سبرخكا  ريقرة رينعااف ، ميكن س  تعرتض  ب ص ري باحث ن شاأ ري  الم اغ
   صناغ ن  بعتذ. ري  الم ة ري 

وف ما يمدي  در  لبدرخ رينعدا   ورينو دوعاغ ري فرةاد ة ري د  تضدم ا ري دنيث 
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 اا مددع عددرض وحتم ددص مددا  دداء ن الاوي ري كبدد  منوذ دد (1)عددن مددا ة ري ادد ة ري  بويددة
وعددرض وحتم ددص مددا  دداء ن  ريقددرة رينعددااف ري  ددالم ة ريال تعددرريق ة ن ،  ممعددا  

 اغ. بعتها ري ثاة ة   موذل  ممو وع
وكددددي  ريقددددرة معددددااف ن بضددددعة  Bibliothèque orientaleرينكتبددددة ري عددددرق ة  -

عمت حدروف شمنريغ تبدث ن عموو وثقافاغ ري عرق ذ وس ياهن  وعا ريهت  مرتبة 
) ماتعدددر  فرةادددي  Bartélemy d'Herbelotرينع ددد  مدددن تدددأ    بدددااتممي  يرب مدددو 

ري رينع د   دمب ة يف ن كدع (.  داءغ صدواة ري  ديب ري ادابع ععدرعا  ن ري قر  
عمدددت  ففدددي ري بددداب ري دددعق حتدددنر ف ددد  عدددن ) مدددن( جندددن مدددا يبعدددث، سق دددت  ا دددة

رينء ددد   Mahomet مثدددص قو ددد :ش كدددعري كدددو رين تددددص رينعدددهوا ماكومدددا ، ريل دددت
 .(8).ش……ةام ها رين ريناكومت ة، ورينء س هلر قة ريختعغ هلا ري   ري نين

يقدع ن شمدن وريحدن متو دف و  Dictionnaire des religions (8)مع د  ريل يدا  -
ري تعرريض ما ة ش منش ن عمو ين فقف وكو ري تعرريض خا    تضمن، ري   

   نعط داغ ري اد ة ري  بويدة مددع بدث بعدمل ري عدكول وري طعددو  )مثدص  عدومل تمق دد
ةدد  عم دد  ري اددالو تددمول أوري ددمع  ب، سث دداء  ددفره يف ري عدداو ملري ثقافددة ري ني  ددة عددن ةدد  

 سابع ععرة ريمرسة مت  ب ها(.
يقدددددع ن شمدددددن وريحدددددن ادددددَ   ددددداء ، (7) و  ددددداةو  –مع ددددد  ريل يا :ي  دددددا   -

( 888-818ش )ص Islamامن ما ة ش ي دالو  ري نيث ف   عن ح اة  من 
 ددددددددددد

وقدن   Muhammedسو حتدا مدا ة: ) مدن(  SIRAقن يت  ري تعرض  مما ة حتا كعري رين دطمح:  د ة ( 1)
 يبدث رين طمدا  معا  ما ن  ريقرة رينعااف ري  الم ة ن  بعت ها ريلوف وري ثاة ة.

 .17: ريال تعرري  ص  ةلر ي وريا   ع نري( 8)

   1971Marguerite Marie et Hiollier, Paris: تأ   ( من 8)

(4) Eliade / Gouliano : Dictionnaire des religions, Plon –Paris, 1990  . 
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وتقع ن صفدة وريحنة فقف مت من خالهلا ري رت  م عمت  وامن ما ة ش منش 
أ ويبدنو مدن خدال، ريبوريةب ري   يرو   مغرب ذ ري تعك ا ن ري  الو من خالهلدا

  ري ددرص قدداق  عمددت س( مقااةددة بغدد ه 1111كدعري رينع دد  وكددو حددنيث ري  ددنوا )
تقوأ رينا ة ،   يت  تضم ص ري قاائ بطر  ممتوية ف ها ري كث  من ري تموي  وري تدايصس

مثال:ش قددن ريعتددعا  مددن  ثدد ري  مممددا  شيددص بأةدد  ال ياددتط ع ري قددرريءة )يشددااة يف 
، ث ري فأصبح  من يقرس باهو ة فاققةش كن  شيص سو  ، وريقعة بنء ةموأ ري وحي(

وبددع ا يتأ ددن س  ريهلددنف كددو ، وبعددن كددعري مباشددرة مت ريالةتقدداأ يف ق ددة ري غررية دد 
 ممءكا ري تدري  وري تعوي  وري تضم ص. تقنمي ما ة معوكة عن   ة ا وأ ري  

وكدددي ن ري مغددداغ ريلواوب دددة ، Encyclopèdia Universalisرينو دددوعة ري عان دددة  -
 .C D-Romوتو ن سيضا ن قرص منم  ، شمنري 87وتقع ن 
ترمددا عددن ، Encyclopédie générale de l'Islamرينو دوعة ري عامددة  ش دالو  -

 P.M.Holt -LAMBTONووادددددعها ن  دددددتة شمدددددنريغ  دددددص مدددددن ، ري مغدددددة ري جنم ميدددددة
 .1121وصناغ ري رتمة ري فرةا ة عاو  B. Lewis وبرةاا   ويس 
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 :Larousse (1)في معجم الروس مادة"محمد"
ش ن مع ددددد  الاوي مدددددن سكددددد  ري كتابددددداغ  Mahometتعتدددددش مدددددا ة ش مدددددن 

من خالأ  اري ة رينا ة يتبدذ ريال تعرريق ة رينع م ة ري   صناغ با مغة ري فرةا ة.و 
ريالعتمددا  ري ورياددح عمددت م ددا ا ري تعددرريق ة  ضددة ت تمددي يف حقددب  تمفددة م ددع 

 ددا   ق بر ددفاأ و مفاددر ري قددر  ري ثدداع ععددر يف ري قددر  ري تا ددع ععددر سمثدداأ  و 
 ق  ا ي وو  او مدوي  وبدااتممي  دا  ك مد  وب د  بايدص ري دعق ري دتعا  اع مد  

 ومل يعتمن قطعا عمت م ا ا عرب ة.، ري تاااي
 اا مء ادددد ش بتعريدددد  ري ر دددوأ  Mehometبدددنس الاوي  تابدددة مددددا ة ش مدددن 

و ، عدرق  ري  دالو  يدن بأ منياةة ري  الم ة) ككعري ( مقدنما بدع ا ريالةطبداة بد
ري ادالو ري  دالة و ريةطم  يار  باخت اا سك  ريلحنرير ري   شهنكا ري ر دوأ عم د  

وريةتقددص يف ري ددنيث عددن  )ااددي ري  ع هددا(م ددع  فو تدد  يف حددذ خوري دد  خبنجيددة 
ري ب ئدددة ري عرب دددة ن شدددب  ريبميدددرة ري عرب دددة و  ددد   اةدددا ماددداعنة عمدددت تقبدددص ري دددنعوة 

ري ددوحي مر دمري بعديء مدن  دوء ري   دة عمددت  و سشداا يف فدرتة بنرييدة .ري ني  دة ريبنيدنة
ري فكريددة ورينعرف ددة ري دد  ري تاددبها خددالأ فددرتة ري تأمددص وري تددنبر ري دد   قددناريغ  مددن 
ة  سوحي ي    ماتغال  س -حاب خعم –وكي ري    عمت  يتوك  ، سمضاكا من قبص

  ص ري لروف رينتاحة   او  عوت .
ر الاوي عمدت س  ومن خالأ ري تعررياد  نَتمد   طداغ ري اد ة ري  بويدة سصد

 ددددددددددد

وريل يب وري فدع  م دو ررينبوري ب   ري كامص  ممع   كو: ش رينع د  ري كبد  ري عدامص ري فرةادي ري تداااي وريبغدررين ريال( 1)
 شمنري . 11وري عممي  مقر  ري تا ع ععرش، ويقع ن 

Grand dictionnaire universel francais, historique, géographique, 

bibliographique, littèraire, artistique, scientifique du 19 siècle. 
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 س بابا تفار جناح . جين ن  ص مرحمة من مرريحص ح اة ري ر وأ 
وبدددا ر   مدددن  او دددة الاوي يظهددداا ةدددوة مدددن رينوادددوع ة ع دددن معابدددة  ددد ة 

ةددد  مل يادددم  مدددن سوريعتمدددا ه م ددداك  ري عمدددوو ري  دددالم ة ن ع دددره يال  ري ر دددوأ 
  عمدت ري دتَمم مدن ري وقوة ن  ث  من ريلخطاء ورينمري   و بب ذ دا عدنو قناتد

خدالأ ري قدر  ري تا دع ععدر شد ئا عا يدا  يعدنبقة عدن ري  دالو ممدا  دا  اسفكااه ري ا
بقة قددن  ددا ها ن احددىت ي  بعددمل تمددا ريلفكدداا ري ادد .ومأ وفددا  ددنمل  ددص ري غددرب ذ

ري ادددالو سمدددر ري  دددالة و قوري دددب  مطعدددن وريالفتئددداغ مثدددص ري دددمع  بدددأ  ري ر دددوأ عم ددد  
قددن  ددر   وري اددال  وري ددمع  سيضددا بأةدد  سصددداب  ب عددر ري  ددالو بددا ع   وري قددوة 

يهو  بع ق  قاة بابب افضه  ريعت ا  ري  الو وري مع  سيضا بأ  سكص رينني ة يمنا 
 بابب  ركه  وعنريوهت  لكص مكة.، ري ت ابوري  نعوة ري  الو

ي  مثددص كددعه ري طعددو  وري عددبهاغ ري ددوريا ة ن رينعددا   ريل  ب ددة ري ضددَمة هلددا 
س رية عمدددص  نيذ مثدددص كدددعه رينعدددا   تعددد،  ذ  ش دددالوتأث كدددا ري بدددا غ ن فهددد  ري غدددرب

ومفتاحددا مددن مفددات ح ري ثقافددة ري رق اددة ن ري بدددث عددن رينعمومدداغ وريلفكدداا تم ددأ 
ومدن ري  دعب  دنري ، ي  ها  ص ري عرريقح ري ثقاف ة من  مبة وس اتعة وعموو رينثقفدذ

كدن فدالمر ال يتعمد  اء د  باد ف مي، مقاومة كعري ريالخاه ن ري تدأ    وري ت د   
ويمندا ريلمدر يتعمد  اعدا   عان دة ، ري ر  عم   اء د  آخدر يف دنه ويدر  عمدت سبا  مد 

 و و  ة تتوالكا  هاغ  رب ة تتبع من خالهلا موريقفها ن ري فكر وري ثقافة.
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 :دائرة المعارف اإلسالمية االستشراقية )الطبعة الفرنسية(
ري  دددددددددالو تعتدددددددددش  ريقدددددددددرة رينعدددددددددااف ري  دددددددددالم ة ريال تعدددددددددرريق ة سو مو دددددددددوعة 

L’Encyclopédie de l’Islam  سكدددددد  س رية عمددددددص  رب ددددددة ن ري بدددددددث ن حقددددددص
وةلدرري ندا هلدا ن ريلو داط ري عمم دة ن ري غدرب وري عدامل ري  دالمي مدن ، ري  الم اغ

ومدددا تتمتدددع بددد  مدددن ريالةتعددداا ري وري دددع بدددذ ري بددداحثذ ن م دددع فدددروة ري ثقافدددة ، سه ددة
ري قدددرريء سمدددر ال افدددت عمدددت رينهتمدددذ  ورينعدددااف ري  دددالم ة فدددن  سثركدددا وتأث كدددا ن

ورينتتبعدددددذ  معدددددأ  ري ثقدددددان ري  دددددالمي ممدددددا يتطمدددددب مرري عدددددة نوري كدددددا وت دددددد دا 
 لخطاقها وتقوميا  بفكاا ورينعموماغ رياا ئة ري وريا ة هبا.

ظهدددرغ  ريقدددرة رينعدددااف ري  دددالم ة ن  بعتدددذ با مغددداغ ري فرةاددد ة وري جنم ميدددة 
 (1)ن سابعددددة شمددددنريغ اددددَمة و1189و و1118ريلوف بددددذ عددددامي ، وريلناة ددددة

وصددنا ريجملمددن ريلخدد  )ريجملمددن ري عاشدددر( ، و1112وري ثاة ددة شددرة ن يصددنرياكا عدداو 
و داءغ ، (8)وري ثاة ة (8): ريلوف  اءغ ما ة ش منش ن ري طبعتذ، و8111عاو 

 .(7)ما ة ش  ةش مو عة ن ري طبعة ريلوف ومو مة ن ري طبعة ري ثاة ة
 ددددددددددد

 11ذ )صناغ ن سوريخر ري ات  اغ من ري قر  ري ععرين ترمة عرب ة  مق ة  مطبعة ريلوف يف حدنو  حدرف ري عد( 1)
شمددنري( قدداو هبددا ثالثدددة مددن خرجيددي  م ددة ريآل ريب با قددداكرة وكدد  يبددرريك   خ ددي خواشددد ن وس ددن ري عدد اوق وعبدددن 

وقدددن تضدددم ا ري رتمدددة تعق بددداغ وت ددددويباغ مف دددنة آلاريء  دددراق رينو دددوعة قددداو هبدددا عممدددداء  ،ري م دددن يدددوةس
وع دددن توقددد  معدددروة ترمدددة سخكريدددو  سمثددداأ سمدددذ ريادددويل وم دددطفت عبدددن ري دددرخري  ويبدددرريك   مدددن وا و ددد ك . 

رينو دوعة  دداأ ريةتلداا ري بدداحثذ ري عددرب وتعدوقه  يف ترمددة  اممدة يف س  قدداو مر ددم ري عدااقة  شبددنرية ري فكددرق 
شمدنري  88بنصنريا مو م  امص  نريقرة رينعااف ري  الم ة بنشرريف  من مس   درحا ، وقدن صدنا ريندو م ن 

 .و1112ن  بعت  ريلوف عاو 

 (.و1189ث )ريجملمن ري ثا ( 8)

 .(و1111ريجملمن ري اابع )( 8)

(4) EI 2  Tome 5  pp 689686 . 
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ري ادد ة ري  بويددة ال ميكددن تمماددها ن ي دداا مددا يت ش مددنش سحددنرير  س وري وريقددع 
وش  ةش فقف ويمنا كي سحنرير مت اثرة بذ صفداغ رينو وعة وبدذ موادوعاهتا 

ويذري  اةددا رينددا ة ريبامعددة لحددنرير ووقدداقع ومرريحددص ري ادد ة كددي مددا ة ، ومقاالهتددا
ااريغ وععدرين صدفدة فقدن وا غ يشد اا ش منش ري   تعدغص ن ري طبعدة ري ثاة دة  دبع

سخرمل يف  مق داغ وسحدنرير  دن ة مدن وقداقع ري اد ة ري  بويدة ن مدوري  سخدرمل مدن 
 رينو وعة.

مثص شمكدةشو  م ها ما يتعم  بأمساء ريلما ن ري   عا  ن احاهبا ري ر وأ 
وم هددا مددا يتعمدد  بأمسدداء ري قباقددص وري طوريقدد  مثددص شح فدداءش ، شرينني ددةش وشري طدداق ش

شب دو ق  قداةش وم هدا مدا يتعمد  بأمسداء وقريلدةش شب و وشب دو ري  ضد ش وشوسكص جندرري ش 
ري غموريغ وسما ن وقوعها مثص شبناش وشسحنش وشريلحمريبش وشري نيب ةش و شمءتدةش 

 و شتبولش.
وم هدددا مدددا يتعمددد  بأمسددداء ري  ددددابة اادددوري  ري  عمددد ه  مثدددص سيب بكدددر وعمدددر 

 وعثما  وعمي وعاقعة وحف ة و  ك .
با ادددد ة ري  بويددددة يتبددددذ مددددنمل ريكتمدددداو  وهبددددعري ري ت ددددوة ن ذ ددددر رينددددوري  رينرتبطددددة

رينو دددوعة بعَ ددد ة ري ر دددوأ عم ددد  ري  دددالة وري ادددالو ومدددا يتعمددد  ة اتددد  ومغاخيددد  
يعددرف بأحددنرير ري ادد ة ري  بويددة  س ويذري  ددا  ن  ددص ذ ددا مددا مددن شددأة  ، و عوتدد 

ووقاقعها فنة  بانقابص ي بغي ريالعرتريف بأ   ص كدعه ريندوري  ري د   تبهدا ريناتعدرقو  
بأ موب مبع عمدت مد ه  رينرريو دة وري تدريد  ح  دا وري طعدن وريالفتئداغ قن قنما 
مثدددص مدددوري  ري قدددرآ  وري اددد ة  نمدددا ة ري اددد ة ري  بويدددة تعددد س يذ ال افدددت ، ح  دددا آخدددر

وري عق دددنة مددددن رينددددوري  ريبوكريددددة ري رق اددددة ن رينو دددوعة وري دددد  حتدددداط بع ايددددة وريكتمدددداو 
ممذ ويمنددا يف ريناتعددرقذ فتدريددر مثددص كددعه رينددوري  ال يادد ن  معممدداء رينادد، فدداققذ
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ري دددعين يءمت دددو  عمدددت رينددد ه  ري غدددريب ن  اري دددة ري  دددالو وكدددو رينددد ه  ري قددداق  عمدددت 
 ما يت  ري رص عمت ريال تعاةة وريال تئ اي بكص ما  ،  ري تدري  وري طعن وري تدامص

اصدددة ن ري ثقافدددة ريال تعدددرريق ة مدددع ري ادددعي يف ري تهدددوين مدددن خب تدددب ن رينوادددوة و 
ريناممو  رينعاصرو . وقن  اءغ سحنرير ري ا ة ري  بوية ن  شأ  ما  تب  ري عمماء

 ري تاددويغويددت  ، رينو ددوعة معددوبة بكثدد  مددن ري تعددك ا وري تهددوين مددن م ددنريق تها
ري روريياغ ري   ت اقمتها  تب ري ا ة عن تما ريلحنرير  امضدة  س  ع ا بنعومل 

من سه تها   سما رينرحمة ريننة ة من ري نعوة فقن مت ري تقم ص،   ري قرآ   كا ع هاسو 
قويدددا شدددو ة رينادددممذ  س  مرحمدددة مت خالهلدددا تأ ددد س ري نو دددة ري  دددالم ة بعدددن 

تفتددددتح رينو دددوعة ري ددددنيث عدددن كددددعه  س وسظهدددر ري   ي دددد  ري ددد . ومل يكددددن  ريبدددا 
يف  (1)شي  سكدص رينني دة مل يكوةدوري ير بدو  ن ري دتما ة وريعد  ممهد  رينرحمة بقوهلدا:

ادددب خعددد     ا دددي قدددا ا عمدددت يصدددال  مدددني ته  بقدددنا مدددا  ددداةوري ير بدددو  ن  
ريهلدنف مدن كدعري  س وال شدا ، (8)عالقاهت  ري د  فادنغ بادبب ري دروب ري قبم دةش

  ري ددنوريفع ري دد   فعددا أريالفددرتريء ري قدداق  عمددت حتم ددص مددا ق متهافددا كددو ري حيدداء بدد
سكددص رينني ددة يف قبددوأ  عددوة ري  ددالو كددي  وريفددع   ا دد ة  ة ويددة صددرفة ال مكددا  

  ة وري مياة ة.ب  ها  منوريفع ري ني 
 

 ددددددددددد

عمدت وصدف  -ن  ثد  مدن ريلح دا –وال يوص  با  بوة وري ر دا ة، ويدنسب ريناتعدرقو   ككعري يوص  ري  يب  (1)
ن  وقدددن س ثدددرغ رينو دددوعة مدددن ري دددتَنريو كدددعري ري  عدددا  ظهدددااه  عم ددد  ري  دددالة وري ادددالو بان دددمح ري دددنيع،

 ملهر رينفكر ري عبقرق ري عق ري تطاة بقوة فكره ري  يبتكر كعري ري نين ريبنين.

(2) Muhammed in Encyclopèdie de l’Islam ; 2 ème édition (Brill 1991) 

Tome 7  p369  
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 االهتمام بالسيرة النبوية باللغة :الفصل الثالث
 الفرنسية في مجاالت أخرى

 يكدددن ريالكتمددداو با اددد ة ري  بويدددة با مغدددة ري فرةاددد ة م د دددرري ن يةتدددال  تدددب مل
بدددص ريتادددعا  ريقدددرة ريالكتمددداو  تعدددمص شددداالغ سخدددرمل ، متَ  دددة ن كدددعري ريجملددداأ

 س ب ن مواددددوة ري ادددد ة ري  بويددددة ميكددددن  ممهددددت  ورينتتبددددع  كددددص مددددا يقدددداأ ويكتدددد
 تعدش ب دواة سو بدأخرمل عدن شدنة ريالكتمداو ة داة ري ر ددوأ  سهندايكتعدفها وجيدن 
سبدددرخ  س وقدددنمت تتبدددع مدددوري ن وموريادددع ريالكتمددداو بدددع ا فتبدددذ ، ن ري مغدددة ري فرةاددد ة

 شاالغ ريالكتماو ريلخرمل ما يمي:
و با مغدددددة ( ريالكتمدددداو با اددددد ة ري  بويدددددة ن ري كتابددددداغ ري عامدددددة حدددددوأ ري  دددددال1

 ري فرةا ة.
 ( ما تر   يف ري مغة ري فرةا ة من  غاغ س  ب ة سخرمل.8
 ( ريل روحاغ وري ر اقص ريبامع ة.8
 رينقاالغ وريلةار ن ريجملالغ وري نواياغ ري فرةا ة. (7

و  اتعرض ري نيث عن كعه ريجملاالغ برت  م وريخت اا ل  ري غرض ري رق س 
با اددد ة ري  بويدددة با مغدددة ري فرةاددد ة  مددن ري بددددث كدددو ري وقدددوف ع دددن مدددوري ن ريالكتمددداو

 ويبرريخ مكاةتها وق متها.
 أوال: االهتمام بالسيرة النبوية في الكتابات العامة الفرنسية

 :حول اإلسالم
مل يقت دددر ريالكتمددداو با اددد ة ري  بويدددة با مغدددة ري فرةاددد ة عمدددت ري تدددأ    رياددداص 

و ب ددفة بددص يددشخ ريالكتمدداو سيضددا اددمن ري كتددب رينء فددة حددوأ ري  ددال، بانواددوة
ح ث حرص  ث  من ري عين س فوري  تبا عن ري  الو  ي دا وشدريعة وحضدااة ، عامة
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وكو ري نيث ، وتاااا عمت خت  م ف ص سو س ثر  مدنيث عن ح اة  من 
عمددت س  ري دتعرريض ح داة ري  دديب ، مثدص كدعه ري كتدب -ن ري غا ددب–ري دعق ت دنا بد  

شتمعددا و و ددة  هددن  مدددنيث عددن ةعددأة ري  ددالومي-و ددو ب ددفة شممددة- مددن 
، وتتفدداوغ كددعه ري كتابدداغ مددن ح ددث ريال تددمريو بانواددوع ة وري ة دداف .وحضددااة

ا موعددة مددن ري كتددب ري دد  واددعها ماتعددرقو   -هبددعري ري  ددن –وميكددن ري شددا ة 
فرةاددددد و  معاصدددددرو  ادددددما ري دددددنيث عدددددن ري اددددد ة ري  بويدددددة بطريقدددددة سقدددددرب يف 

 قها وسصا تها.رينواوع ة وري ة اف وري تعرريض ري قاق  وري وقاقع ن صفا
 وةع ر من كعه ري كتاباغ رين  فة:

 .Louis Gardetري  الو  ي ا وشتمعا  مماتعر  ري فرةاي  وق  اا ق  -
ري  الو ن ري قرو  ري و طت  مماتعر  ري فرةاي  وم   ا  وا يص ترمد   -

 (.و1128يف ري مغة ري عرب ة عمي رينقمن )ب وغ 
 ددداكذ وقدددن ترمددد  يف ري مغدددة تددداايني ري عدددرب وري عدددعوب ري  دددالم ة  كمدددو    -

ماتعرادددا  (1)(. وف ددد  يقدددوأو1128ري عرب دددة ري دددن توا بدددنا ري دددنين قا ددد  )بددد وغ 
يعدد  ريكتماماتدد   الهتامدداغ ري دد   س شوال يم دد  بددانءاف رين  دد   ح دداة ري ر ددوأ 

 س بدددص يةددد  يبدددنو هلدددعري ريندددءاف رين  ددد  ، صدددناغ عدددن رينهددداترريغ ري طاقف دددة ري قنميدددة
عَ دددد اغ ري  ب مددددة ري اددددام ة ري دددد   ددددعا ن  ثدددد  مددددن  ددددا  ن عددددنري  ري    مددددنريا 

 يف ري  هوض با ب ئة ري   عا  ف ها سخالق ا وفكرياش. ةري خالص وري ما 
ويبدنو  قداائ ، (8) مب اع رينا دي ة رق  دمدب  من(  اط)عمت خ   -

ة  من تأ    باحث مام  نبا غت  ن ري ة داف وري دنيث عدن ري ر دوأ سري كتاب 
 ددددددددددد

(1) Claude Cohan: Histoire des Arabes et des peuples musulmans, p14 . 
(2) Nasri SALHAB: Sur les pas de Mahomet, Beyrouth, sans date. 
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 ذ.نير ري با غا با تب  ص وري تق 
 ومن ري كتاباغ ري   يطبعها شيء من ري تدامص وعنو ري ة اف. 

 .Youakim Moubaracري  الو  مباحث ري مب اع رينا دي يوري    مباال  -
ترمدد  يف ري مغددة ري عرب ددة هبدد   شددعبا  ، ري  ددالو  مماتعددر  ك ددرق ما دد   -

 (.و1122)ط ثا ثة ب وغ 
 .(1)ري  الو ل وريا  موةت   -

(8)  الو عقاقن وةل  هل رق الم سري -
.Henri Lammens 

 .Magali Morsy (8)ةااء ري  يب  مباحثة ري فرةا ة شايل مر ي -
ريااصة مع سمهداغ  وكعري ري كتاب ري عق ريختم بناري ة ح اة ري  يب  من 

 -يف حدن مدا–رينءم ذ حاو ا رينء فة من خال د  ريال تدمريو بانوادوع ة وري ة داف 
ا ريال تئ اي بكتب ريبن كعاو وريبن  عن وري طشق ن ري ا ة وقن  اعن عمت ذ 

با اددددافة يف  تددددب ريناتعددددرقذ ري فرةادددد ذ رينعتددددن ذ سمثدددداأ  امدددد غه  ، ري  بويددددة
 وقن حرصا ن ري ف ص ريلخ  من ري ناري ة ري عق واعت  حتا ع وري :، وبالش 

م ذ مدع تأ  ن سه ة ري دتعرريض ح داة سمهداغ ريندء ، ف ب ا ري  بوةشيشةلرة معاصرة 
 مدا –وريال تفا ة من سقوريهلن وسفعاهلن ن ي اا ب ا ري  بدوة. ي  ريلمدر  ري ر وأ 

ةاتمع ي  هدا فقدف و ك د  خطداب ، ال يتعم  بأصنريء بع نة وقنمية -تقوأ رينء فة
مدع رينادت نريغ  وتو  هد معاصر ي بغي ري تثمااه من  ن  ةاداء ري ع در ري دنيث 

غ ري  الم ة س  حتدرتو كدعري ري درترير وتادتمن وعمت  ص ريجملتمعا، ورينتغ ريغ ري رريك ة
 ددددددددددد

(1) E.Montet : L’Islam, Payot –Paris1921. 
(2) L’Islam, Croyances et institutions, Paris1943 . 
(3) Magali Morsy : Les femmes du prophète, Mercure de France Paris 1989  

(170pages). 
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 م   ما ينعو يف ري تطوا وري عنأ.
وينخص امن ري كتاباغ ري عامة حوأ ري  دالو مدا سقدمد  بعددمل ريناتعدرقذ 

ن مقنماغ ترماهت  نعاع  ري فرةا ذ من  اري اغ عامة حوأ ري  الو وةب   
 ري قرآ  ري كرمي.

عمدت س  يقدنموري  رتمداهت  ري قرآة ددة و ششدااة فدن  بعدمل ريناتعدرقذ قدن  سبدوري 
ةنيث مطوأ يعتش منخال س ا  ا يف ري رتمة  ا با مدا يكدو  م دا ا ن شدكص 
ري دددتعرريض شدددامص  بدددنريياغ ري  ددددالو وا دددا ت  وري اددد ة ري  بويددددة مدددع ري دددنيث عددددن 

ريناتعددرقذ وحددنك  كدد   س ورينالحدد  ، (1)مضددمو  ري قددرآ  ري كددرمي وتدداايني معدد 
او كدعه ريندنريخص  مقدنماغ  مرتمدة ري قرآة دة وكدنفه  مدن ري عين يعمنو  يف يقد

واريء ذ ددا كددو  عددص ري غددرب ذ ال يقددنمو  عمددت قددرريءة معدداع ري قددرآ  ري كددرمي مرتمددة 
 يال بعن س  تعدن عقوهل  جبهاخ من رينقوالغ ري كاذبة وري قاق  رينميفة.

وقددن تفددر  رينقنمددة سح اةددا ن  تدداب ماددتقص  مددا كددو ري عددأ  با  اددبة  كتدداب 
وقدن توادع ن ح د   بد  وخت دم ،  س بالش  )منخص يف ري قرآ  ري كدرمي(ا 

 ما فعص مكا    دفااق ن مقنمدة ترمتد  نعداع ري قدرآ  ري كدرمي    ا ة  من
وقددن  .صددفدة 118وتقددع ن  (8)ش ش ت ددر  ادد ة  مددن وري دد  واددع هلددا ع ددوري 

ا دوأ ري  عم د  شدن  فااق كعه رينقنمة بوريفر من ريالهتاماغ وريالفرتريءريغ ة  
 كددن بانقابددص ميكددن ري قددوأ بأةدد  خ ددب ري وقددوة ن  ثدد  مددن ، (8)ري اددالوري  ددالة و 

 ددددددددددد

 .11ص  و1111حان عموخق:  اري اغ ن ريال تعرري  وم اك  ،  بعة فاي .  ( 1)

(2) Le Coran précédé d’un abrégé de la vie de Mahomet, par M Savary 

Paris,1883 . 
ري قدرآ  ري كدرمي مدن  س : ري قرآ  مرتما من ري عرب ة( موها بع ا   عص سبععها واع ع وري  ري غالف ككعري ) من (8)

 .تأ     من 
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مثدص ري دنيث عدن ، ريلخطاء ري   وقع ف ها  د ه سث داء ري دنيث عدن ري اد ة ري  بويدة
وحنيثدد  عدن خوري دد  ، و قاقدد  ببدد مل ري رريكدب با عدداو وكدو صدغ  سم دة ري ر دوأ 

ثااكا ب واة  مو ة ةا اة ن ري قر  س قضايا ري   بأمهاغ رينءم ذ و   ذ ا من ري
 .(1)ري ثامن ععر ري عق عا  رينرت   خال  

ومن ريناتعرقذ ري فرةا ذ ري عين قنموري  رتماهت  ري قرآة ة اا يتضمن ري شااة 
ري عق قنو  رتمتها Denise Masson  يف ري ا ة ري  بوية ري وريا  موةت   و ة س ماصو 

 Jeanرمدددة نعددداع ري قدددرآ  ري كدددرمي وكدددو  دددا   دددرو  ذ فرةادددي آخدددر  ددد  بدددنواه ت

Grojean. 
 : ما ترجم إلى اللغة الفرنسية من لغات أجنبية أخرىثانيا  

كدعري ريباةدب مدن  وريةدب ريالكتمداو با اد ة ري  بويدة با مغدة ري فرةاد ة سحدن  نيع
  ري كتداب ال يدرت   يف  غدة سخدرمل يال ل وذ دا، سبرخ شداالغ ريالكتمداو ري كدشمل

و قددن ، ا  ك ددال باعددث قددوق و ريفددع اقدد س يرتبطددا  بأه ددة رينواددوة وق متدد يذري  دد
ريكت  ريال تعرري  ري فرةاي ب قص بعمل سك  ري كتب ري   وادعا ن ري اد ة ري  بويدة 
ن ري مغدداغ ريلواوب ددة ريلخددرمل ةلددرري نكاةتهددا وق متهددا ن شدداأ ةددث و ارييددة ح دداة 

 .ري ر وأ 
شدداأ ري اددد ة ري  بويددة كددو  تددداب  و عددص سقددنو مددا تدددر   يف ري مغددة ري فرةادد ة ن

نء دد  قددن  ددعت ن ريو ددا  ، شري نياةددة ريحملمنيددةش Hadrian Relandكا ايددا  ايالةددن 
وقددددددن ةعددددددر ري كتدددددداب عدددددداو ، مء فدددددد  كددددددعري يف تقددددددنمي عددددددرض م  دددددد   ش ددددددالو

 ددددددددددد

 .91-78، 2-1ةلر عمت  بص رينثاأ ري  فداغ ري (1)
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 تابد  ش  مدن   H. Holmaسصدنا ري ف  مدنق كوندا   و1178. ون عاو (1)و1981
 .(8)و1179ري فرةا ة عاو  ةيب ري  الوش وقن تر   يف ري مغة

سمدددا ن ري قدددر  ري ععدددرين فقدددن ترمدددا  ثددد  مدددن ري كتدددب رينوادددوعة ن ري اددد ة 
ري  بوية من  غداغ س  ب دة سخدرمل يف ري مغدة ري فرةاد ة و  قت در ك دا عمدت ريث دذ مدن 
سبدرخ رينتَ  ذ ن كعري ريجملاأ وها تواسةناي  ري اوينق وم تغمرق وريط ري جنم مق 

 همذ ن رينواوة.و الها خم   تابذ م
 :Tor Andrae ندريهأ( تور 1

ويعتددددددددش  ، بددددددددرة كددددددددعري ريناتعددددددددر  ن ري ددددددددنيث عددددددددن  دددددددد ة ا ددددددددوأ ري  
 تاباهششَ ددددددددد ة  مدددددددددن ن تعمددددددددد   سمتددددددددد  ومعتقدددددددددنريهتاشو تاب ش من:ح اتددددددددد  
 وعق نت شةقطة ريةطال  ريناتعرقذ ري فرةا ذ رينعاصرين ن  اري ة ري ا ة ري  بوية.

يف ري مغدة ري فرةاد ة    دبح  (8)ش مدن ح اتد  وعق نتد ش وقن تر    تابد  ري ثداع
وبدددا ر   مدددن يشدددا ة  ثددد  مدددن ، عمدددنة  دددص ري نريا دددذ ري فرةاددد ذ  ماددد ة ري  بويدددة

هبدعري ري كتداب يال س  رينت دفح  د   درعا  مدا يفطدن يف مد ه  رينء د   (7)ري بداحثذ
ويهي من رينمتوق ري عق يطبع   ث  من ري تدايص ورينرريو ة وري تعماأ ريل موب ري تم

 .س ص ري تعك ا ن   ة ري ر وأ 
ومهمددا ري عددت رينء دد  هندد   ريقددة ري  ددا  ورينواددوع ة ن  اري ددة ري ادد ة ري  بويددة 

فهدددو يت ددد ن ريل  دددة ري ددد  ختدددنو ، ةددد  مل يادددتطع ري ت دددر  مدددن ريهلدددومل وري تع دددبسيال 

 ددددددددددد

 .121( ص 1111) 117  اتااي ا مومم : وت  وري عامل ري عريب  مامة عامل رينعرفة ة  (1)

(2) H. Holma: Mahomet, prophète de l'Islam, Paris – Flamarion 1947 . 

(3) Mahomet, Sa vie et sa doctrine – Paris, 1945  . 
ومكاددددد   او ةادددددو  ن  اري ددددت  ري ادددددابقة ري دددددع ر  8/88ي ن  تابددددد  شريناتعددددرقو  مددددن كدددددءالء جن ددددب ري عق قددددد( 7)

(Bilan )  191ص. 
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 ثد  مدن معط داغ   تس رريا  ويفار ري وقاقع عمت  د  حق قتهدا و يةد  يدته   عمد
 ذ. ففددي معددرض حنيثدد  عددن صددفاغ ري ر ددوأ ابتددة بمباقددة ومتويدد  بددا غا ري ادد ة ري ث

حتنر عن خكنه وواع  فقاأ وب شة يمفها ري عا وري تهوين:شفبعمل كعه ري  فاغ 
يذ ،  كدن ال ةدناق سبدنري اداذري ةثد ، وف ها ب ماغ ري  ددة، تبنو   ا  ن حق ق ة

 فدي س  يكدو  ت، ك ال سحا يث سخرمل ت وا ري  يب ن ك ئة  تمفة متاما عدن كدعه
ومن رينء ن س  ري روريياغ رينتدنثة عدن  .و ياتطر  قاقال:……خكن فعال ن ح ات  

  يهددب  عاقعددة سفددنذري  ددا  با ددتطاعت  ، فقددر ري  دديب وحرماةدد  ف هددا مبا غدداغ  ثدد ة
 .(1)ش…فهو قطعا   س ن حا ة  ركن  اع ، عقن  ء ء مثذ

ن ري وريقعددددة ري وريحددددنة  ورينء دددد  ال يددددرت   سح اةددددا ن وصدددد  ري رورييدددداغ رينت وعددددة
ةدد  يعتمددن سمهدداغ ري كتددب ري عرب ددة يال سةدد  يلهددر سومهمددا سوكدد  ري قدداائ ، با ت دداقمل

برريعدة قويددة ن ري تضددم ص وري تمويدد  وريةتقدداء مددا اددنو سكددوريءه وسكنريفدد  ويهدداأ وي فدداأ 
 ري نيث عما ال يات  ب آلاريق .

ا  ي   تابددددددداغ تواسةنايددددددد  ن ري اددددددد ة ري  بويدددددددة بدددددددا ر   مدددددددن شدددددددهرهتا وريعتمددددددد
ميهة ورينواددوع ة يذ دريناتعددرقذ رينعاصددرين عم هددا ال ترقددت يف م دداف ري كتابددة ري  دد

  رينء دد  مهمددا سحدداط   ددنري اعط دداغ ري ادد ة ري  بويددة مددع ري العدد  ري وري ددع عمددت ي
 ة  آثر  مول  ري  ري تعوي  وري طعن وريالفتئاغ.سسصوهلا ومر ع اهتا ري عرب ة يال 

 ثاع شهرة وري عة  عمت  يرت   يف و عص ذ ا كو ري عق ستا  هلعري ري كتاب ري
( وري فرةادددد ة )بدددداايس و1181( وريلناة ددددة ) ددددوت  ن و1189ري جنم ميددددة )  ددددن  

 (.و1187( وري يطا  ة )بااق و1171
 :Montgomery Watt  ( منتغمري واط2

 ددددددددددد

(1) Mahomet, sa vie et sa doctrine, p182 . 
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ح دددث ، وريط مدددن سشدددهر ريناتعدددرقذ رينعاصدددرين ريعت ددداء با اددد ة ري  بويدددة نيعددد
  ق ا ريكتماما با غا من ري باحثذ ري غرب ذ وري عرب خم  ن رينواوة  تابذ مهمذ

 عمت ري اوريء.
وظهددرغ ري رتمددة ري فرةادد ة  و1118سصددنا وريط  تابدد  ش مددن ن مكددةش عدداو 

ن ريلصدص  ةوكي ترمة اع فة مبتواة وشر ة مدن رينالحد  ري دوريا  (1)و1112عاو 
 ري جنم مق وقن قنو  مرتمة ري فرةا ة مكا   او ةاو .

وظهدددرغ  و1119 ثددداع فهدددو ش مدددن ن رينني دددةش صدددنا عددداو سمدددا ري كتددداب ري
 وكي سفضص من ريلوف. (8)و1111ري رتمة ري فرةا ة عاو 

سشا  او ةاو  هبدعين ري كتدابذ وقداأ:ش ميتداخ رينء د  ن  تاب د  بأةد  ري دتطاة 
ويادتف ن م هدا ويتوصدص  -اا ف ها ري عرب ة–من خالهلما س  يعتمن  تم  رين ا ا 

وقددن ريةتقددن مددن  ددن  بعددمل ريناتعددرقذ بأةدد  بددا غ ن ري وثددو  ، يف ةتدداق  وريادددة
 .(8)شا ا ا ري ا ة ري  بوية رينعتمنة

ري كتابذ هلما سه تهما ن شداأ ري تدأ    ن ري اد ة ري  بويدة ن  س وبا ر   من 
ري بدث ريال تعرريقي يال س   ريقرة رينواوع ة ري   تعهن وريط ن مقنمة  تاب  ريلوأ 

  يعتمددن س  ري ر ددص مهمددا حدداوأ سذ ددا ، بقددت مفتوحددة  م قددا بأةدد   دد متمو هبددا ت
يال سةدددد  رياتطدددد  ، م ه ددددا مغددددايرري نددددا ريعتمددددنه خمددددالؤه يعتددددش سقددددرب يف رينواددددوع ة

اغ ري ددد  ةددءمن هبدددا ن حقدددص  وريصددطنو ن  ثددد  مددن ريلح دددا  بانادددمماغ وري بددنك
-مدايف حدن –ومهما بنغ م طمقات  ن ري بددث وري تدم دص  دم مة  .ري ا ة ري  بوية

( فددن  ري ددت تا ات  ري دد  توصددص ي  هددا ال  بقة مددثالا)عددنو ريعتمددا  ريالفرتريادداغ ري ادد
 ري ق ق ة.  تتوريف  مع وقاقع ومعط اغ ري ا ة

 ددددددددددد

(1) Mahomet à la Mecque, Payot –Paris,1958 . 

(2) Mahomet à Médine, Payot –Paris, 1959. 

(3) Rodinson : Bilan, p 201. 
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يبددنو وريط عمددت ماددتومل تق  ددة ري بدددث  ))يقددوأ ري ددن توا عمددا  ري ددنين خم ددص:
ويعتمدن س دموبا ةقدنيا ، وكو ميتمدا س رية ري بددث ومادتمممات ، متفوقا اعع ري كممة

وقددن متكددن بوري ددطت  مددن حتق دد  عددن  مددن ري  تدداق  ري ق مددة ، ااةددا يثدد  ري ع ددابمق
ريلمر ري عق قا ه يف ، وي   ا  يمح سح اةا ن ةمعت  ري  قنية، عمت ماتومل ري ا ة

 .(1)(( عمم ة )ةفي( وري ع ري  طا  نااحاغ من حقاق  ري ا ة رينتعااف عم ها
  مدددن ريلح دددا  يف ريلخدددع وريط وكدددو يبدددا غ ن ةمعتددد  ري  قنيدددة مي دددص ن  ثددد ي 

ادد ه  ي ددقاط ري رؤيددة ورينورياددعاغ رينعاصددرة عمددت سحددنرير ري ادد ة وةفددي رينرويدداغ 
موة سح اةددا يف ريلخددع بفكددرة دفضددال عددن ري  دد، ري  ددد دة سو يثددااة ري عددكول حوهلددا

 و ري  هو ق ن ص ا ة وقاقع ري ا ة ري  بوية.سري تأث  ري   رريع 

 ددددددددددد

وري ص عمت كدعه ري ناري دة  179ص  1ل و1121م اك  ريناتعرقذ ن ري ناري اغ ري عرب ة ري  الم ة ري رياض ( 1)
 رينف نة  ال الة عمت تفاص ص م ه  وريط ن  تاب  .
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 :عية: األطروحات واألبحاث الجامثالثا  
مل يقت ددددر ريالكتمدددداو با ادددد ة ري  بويددددة با مغددددة ري فرةادددد ة عمددددت ري ددددنوريقر ري عمم ددددة 
، وريل ا مي ة ويمنا  ا     ح  من  ن  ري طمبة ريبامع ذ بفرةاا وبم  كا و  ها

ح ددث  دد ما س روحدداغ  مددن تواريه ن مواددوعاغ تتعمدد  ا دداأ ري ادد ة ري  بويددة 
ابامعداغ ري فرةاد ة فدادب ويمندا   س ن شدعب ري ناري داغ ري عرب دة وري  دالم ة ب
 ما يلهر من خالأ ري تعرريض ،  سيضا ن شعب ريل ب ري فرةاي وريل ب رينقاا 

 :(1)ري  ماذل ري تا  ة
* G. Pyronnet : Mahomet et les dogmes chrétiens d’après le Coran 

 وري عقاقن ري   ررية ة من خالأ ري قرآ  ري كرمي   من 
  Brestجبامعة  و1197ةوقعا عاو 

*- Abdenbi Alem : Les Magazi du prophète dans le Coran et la poesie 
 من خالأ ري قرآ  وري ععر. مغاخق ري ر وأ 

بعددعبة ري ناري دداغ ري عرب ددة وري  ددالم ة جبامعددة بدداايس  و1129ةوقعددا عدداو 
 .Dominique Sourdelحتا يشرريف  .  وا يص  Paris 4ري رريبعة 

بدددع  -سحدددن–ابدددع  دددموريغ كدددي: بدددنا  اي ري باحدددث مدددن خدددالأ س روحتددد  س
ريا ن  وةث  ص  موة ن ف ص مادتقص مدن خدالأ مدا  داء ع هدا ن  –ري  ض  

وخ دددددم ف دددددال خامادددددا  مددددددنيث عدددددن ، ري قدددددرآ  ري كدددددرمي ون ري عدددددعر ري عدددددريب
 ري عَ  اغ ري وريا ة سمساؤكا امن تاايني كعه ري غموريغ. 

*-Dominique Cornoy Torabi : Le Miroir de Mahomet.  
   من مرآة 

ري ثا ثددددة بعددددعبة ريل ب ري فرةاددددي حتددددا يشددددرريف  Lilleةوقعددددا جبامعددددة   ددددص 
 ددددددددددد

 ء يعتغمو  بابامعاغ ري فرةا ة.ري  ماذل مت ري  وأ عم ها من خالأ ريالت اأ بممال( كعه 1)
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 . و1117عاو  Robert Horvilleريل تاذ 
*-Mandana Saorzadeh : la lecture du Coran et de la vie de Mahomet au 

siècle des lumières .  
 ن ع ر ريلةوريا. ري قرريءة ن ري قرآ  وح اة  من 

جبامعدددددة ةاةادددددي ) شدددددعبة ريل ب ري فرةادددددي( حتدددددا  و1119ةوقعدددددا عددددداو 
  Roger Marchalيشرريف 

*- Nehed Chabarek : Mahomet et l'Islam vus par Voltaire  

 وري  الو ن ةلر فو ت .  من 
)شدددعبة ريل ب  Paris 3 جبامعدددة بددداايس ري ثا ثدددة  و1118ةوقعدددا عددداو 

 .Jean René Demorisري فرةاي( حتا يشرريف ريل تاذ 
*- Laurence Fontany: Etude de Mahomet de Voltaire (1741) ;  

 وترمة من ري ال فو ق. ،فو ت  من ق بص ح اة  من  اري ة 
ري فرةا ة ) شعبة ريل ب رينقاا (   Grenoble 3جبامعة  و1119ةوقعا عاو 

  .Daniel Chauvinحتا يشرريف ريل تاذ 
 بحاث الفرنسية في المجالت والدورياتالمقاالت واأل: رابعا  

مل يقت ددددر ةددددث و اري ددددة معط دددداغ ووقدددداقع ري ادددد ة ري  بويددددة عمددددت ري  عددددر ن 
اصدددة خبيضدددا عمددت ري  عدددر ن ريجملددالغ وري دددنواياغ ري عمم ددة و سري كتددب ويمندددا رية ددب 

 مثص شمة  .تما رينرتبطة باال تعرري  ري فرةاي م ع عقو  عنينة من ري ممن
Revue des études Islamiques – Studia Islamica – Arabica  و مهددا ت ددنا

 بباايس.
اب رينقدداالغ ممددن هلدد  ريكتمدداو  دداب  ةقددص ت دد  يكددو  معلدد     سومددن ري طبعددي 
اصدددة مدددن خدددالأ يصدددنريا مء فددداغ خاصدددة اوادددوة ري اددد ة سو خبري اددد ة ري  بويدددة و 
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وتتم ددم رينقدداالغ وريلةددار رين عددواة ، مء فدداغ شدداممة عددن ري  ددالو  ي ددا وحضددااة
 الغ ببدث و اري ة  وريةب  ق قة ومغمواة من  وريةب ري ا ة ري  بوية.باجمل

وكدددعري ريباةدددب مدددن ريالكتمددداو با اددد ة ري  بويدددة  ددد  سه تددد  عمدددت مادددتومل ري  عدددر 
وذ ددا خبددالف ري  عددر عددش ري كتددب رينتَ  ددة ري دد  تطبددع ، ري وري ددع وري تددأث  ري بددا غ

وري دنواياغ  دالغن حدذ س  ريجملد، من رينتَ  ذ يالبأعنري  قم مة وال تكا  تقرس 
ع بأعنري  وريفرة وتوخة عمت سو ع ةطا   ما س  تنريوهلا يبنو سيار مدن تدنريوأ بتط

 ري كتب رينتَ  ة وس ثر  اذب ة.
 نل  ح ددركا خدداال عدد ؛وال ميك  ددا ري حا ددة بدداجملالغ وري ددنواياغ ري فرةادد ة

وةقت ددر ف مددا يمددي عمددت ذ ددر مندداذل لكدد  مددا ةعددر ن كددعري  (1)ةطددا  ةث ددا كددعري
 ا: ري  ا
بددا ق رين عددواة بكشيدداغ ري ددنواياغ ريسةددار ري عدد ني  مددن   ددن ري  ري  ددنا  *

ش وقددددن ةعددددركا عدددداو ري فرةادددد ة مثددددص  اري ددددت  شموريقددددع رينعدددداال ن عهددددن ري ر ددددوأ 
  Revue des Etudes Islamiqueا مددة ري ناري ددداغ ري  دددالم ة )بددداايس( و1181

قدن ةعدركا موخعدة ن يف ممول ري دنوأ ريجملداواة و  و اري ت  لصوأ  تب ري ر وأ 
 Connaissance deوشمددة معرفددة ري  ددالو  ARABICAشددالغ  تمفددة م هددا ساريب كددا 

l'Islam.   
(  اري اغ مت وعة حوأ تاايني م ال  ري ر دوأ France – Islam) FIوةعر ا مة 

 ددددددددددد

ميكددن نددن ساري  ريال ددالة عمددت شمددص مددا  تددب حددوأ ري ادد ة ري  بويددة ري ر ددوة يف ري كتدداب رينع مددي ري فريددن ري ددعق  (1)
)ري فهدري ري  دالمي( وكدو مرتدب وم د    " Index Islamicus "حتدا ع دوري   Personواع  ب  دو  

تامادددمة خم  دددا وتو دددن مدددا ة ري اددد ة ري  بويدددة حتدددا حادددب فدددروة ريال تعدددرري  ري  دددالمي، ويقدددع ن شمدددنريغ م
 ش.ع وري  شح اة  من 
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   ( ويخددوة وسخددوريغ ري ر ددوأ و1191عدداو  82) عددن   ن ري رادداعة ) عددن
( وةعدددددر و1191عددددداو  18) عدددددن   ( واحدددددالغ ري ر دددددوأ و1198عددددداو  92

ري   سةعأكا  فاقنة ري طالب ريناممذ رينق مذ بفرةاا  Le musulmanا مة رينام  
( يف  دددد  ذ ددددا مددددن و1197عدددداو  8ري عددددن  1مقدددداال بع ددددوري  شا ددددوأ ري  مرب دددداش

 رينقاالغ رينت وعة. 
ي  هدا ةعر ريناتعر  ري فرةاي مكا   او ةادو   اري دت  رينهمدة ري د  سشدرةا  *

باجملمة  (Bilan des études mahomèdiennes ) شح  مة ري ناري اغ ريحملمنيةش  ررياري حتا ع وري م
 مدددا ةعدددر ا مدددة  يدددو ذ ري بااياددد ة مقددداال حتدددا ،  ري تااا دددة ري ددد  ت دددنا ببددداايس

 .(1)شح اة ري  يب ورينعكمة ريال تماع ة لصوأ ري  الوش ع وري :
  بويدة ادمن  تداب ةعرغ سةار ومقاالغ حوأ  تم   وريةب ري اد ة ري *

ش عقدددنغ  مددداعي عبدددااة عدددن سشدددغاأ ةدددنوة  و  دددة حدددوأ ش  ددد ة ري  ددديب  مدددن 
ةعرغ ريلةار ورينقاالغ  (8)و1121عاو  س توبراني ة  رتري بواط ري فرةا ة ن 
 وع اوين ريلةار ري فرةا ة  ا تايل:، با مغتذ ري جنم مية وري فرةا ة

 ري . ءو  وك ب عطاريل موب ري قنمي وري نيث ن   ة ريبن كعا -
 معا ص ن   ة ريبن ي دا   توف   فهن. -
  مفرةادددددددي شدددددددااأ بددددددد ال حدددددددوأ بعدددددددمل ري  اددددددداء رينعا يددددددداغ  مر دددددددوأ  -

 ددددددددددد

(1) M.Rodinson : La vie de Mahomet et le problème social des origines de 

l'Islam " in Diaogène N° 20  (1957 ) Paris 

، ري ادد ة ريااماددة 88ف ري عرب ددة وةعددرت  ا مددة ري فكددر ري عددريب ة وقددن ترمددا ري ددن تواة خي ددب ااددوري  رينقدداأ ي
 .و 1128

(2) La vie du prophète Mahomet, Colloque de Strasbourg, editions PUF ? 

1ème edition 1983 . 



 61 

 Charles Pellat 
وفتوحاغ ري عرب مدن خدالأ ري كتابداغ ري ادرياة ة  شتو دن    ة ري ر وأ  -
 Bertold Spuler بو ر 
 Barthélemy d'Edesse( ن تررير برمتمي  ينيس   ة  من )  -

  Troupeau Gerard   مماتعر    ريا تروبو

 رريف ددة تتعمدد  بادد ة  مددن ن ريل ب ري  وةدداع خددالأ ري قددرو  م و بع اصددر ب -
  Asterios Argryionري ثالثة ريلوف  مه رة  مماتعر  ري  وةاع 

( وق متهددا ك812رين ددا ا ري  ددالم ة  مادد ة ري  بويددة قبددص ريبددن كعدداو )غ  -
  R.G. Khouryخواق  .ل.مباحث ري مب اع اري تااا ة  

 ةمقي ةلرة عامة عمت ةث خواق ريلخ .، نا  ب  من سةار اا ومنوذ 
و  (1)حتددنر بنرييددة عددن م ددا ا ريبددن كعدداو ن  تابدد  وريلقادداو ري دد  تضددم ها

وك  حدورييل ، ريةتقص يف ري تعرريض سبرخ ش وف ريبن كعاو ري عين تمقت ع ه  مباشرة
 ش َا. 89

    ترمة وريف ة مء نري عمت  اةب ري روريية ري نيث ة ن شاأ ري ا ة ري  بوية.وقن تر   هل
فرغ فكددرة عامددة عددن رين ددا ا رينباشددرة و دد  رينباشددرة ن  دد ة ريبددن كعدداو ريوبعددن س  تددو 

تعرض رينء    نوا ريبن كعاو ن ريال تفا ة م ها و اري ة رين ا ا ريلخرمل ري   مل يعر 
ف ري رورييداغ ريناد نة ريبتدنريء مدن ريبدن ي ددا  سو وذ ا هبدنف تبدذ مدنمل ريخدتال، ي  ها

   ه من  تاب ري ا ة ري  بوية وخم ة ق متها ري تااا ة.
صددددفدة تتم دددم بددددا عم  وري نقدددة ن ةددددث وحتم ددددص  88ري ناري دددة ري دددد  تقدددع ن 

 ددددددددددد

رينغدداخق( و تدداب  –رينبعددث  -) رينبتددنس1خق   ري كتددب رينضددم ة ن  دد ة ريبددن كعدداو:  تدداب رينغدداسمددن رينعمددوو ( 1)
 ريامفاء و تاب ري فتو .
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وقددن سبددنة رينء دد  ن ري تم  ددم بددذ مدد ه  ريحملددنثذ ، رين ددا ا وس وريا شدد وف ري رورييددة
اص   ددةبددع  تدداب ريبددن كعدداو عمددت اورييدداهت  ومدد ه  ري ق  وري فقهدداء بانني ددة ري ددعين ري
 وري رورية    رينوثو  هب .
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 فهرس المراجع )العربية(
م عددددددواريغ عويددددددنريغ ، ( ري  ددددددالو هل ددددددرق ما دددددد  : ترمددددددة هبدددددد   شددددددعبا 1

 .و1121ب وغ
 ري كويت دة اي  واريفاكي:  مادمة عدامل رينعرفدة( ري  الو ورينا د ة    ك8

 (.و1119) ةوةش  811ة 
( تدداايني ري ناري دداغ ري عرب ددة ن فرةاددا  مددن توا  مددن رينقددنري :  ماددمة عددامل 8
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 (.و1111) فشريير  117
ري طبعدة ريلوف ، (  اري اغ ن ريال تعرري  وم اك    من توا حان عدموخق9

 .و1111فاي 
يحاددا  عبدداي  /(  اري دداغ ن حضددااة ري  ددالو هلدداممتو   ددب: ترمددة  9

 .و1197ب وغ ، وافاق   ريا ري عم   مماليذ
من ريبدشق: مكتبدة وكبدة وكاو ريناتعرقذ  عبن رينتعاأ  س( ري ا ة ري  بوية و 2

 .و1122با قاكرة 
ري طبعة ، ( منخص يف  اري ة عموو ري قرآ  وري تفا   من توا حان عموخق:1

 .و1112ري ثاة ة فاي 
 .و1121( ريناتعرقو      ب ري عق قي:  ريا رينعااف ا ر ط اريبعة 11
مطبعددة مكتددب ، ( م دداك  ريناتعددرقذ ن ري ناري دداغ ري عرب ددة وري  ددالم ة11

 .و1121ري رياض –ة ري عرب ة  نوأ ريام   ري رتب 
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