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 الممخص 

تشَكل قضية بقاء المعرفة المنتجة من الكتابات اإلستشراقية والكتابات العربية  
م( دون تحميل ونقد مشكمة 970-898المعاصرة حول تراث وفكر ابو الحسن اليمداني ) 

 موضوعية بتراث وفكر اليمداني.حقيقية ليا أبعادىا وانعكاساتيا عمى مسألة إنتاج معرفة 

لذا ىدف الباحث إلى مراجعة وتحميل ونقد المعرفة المنتجة من الكتابات اإلستشراقية      
والكتابات العربية المعاصرة تراث وفكر اليمداني، مستندًا إلى كل من المنيج التاريخي 

يقَدمو من فرص  والمنيج السوسولوجي النقدي ومنطمقًا من مبدأ اإلنفتاح المنيجي وما
 وامكانات لمقاربة القضايا المثارة في ىذه الدراسة. 

وتّوصل الباحث إلى وجود عوائق معرفية ومنيجية أمام كل من الكتابات اإلستشراقية      
والكتابات العربية المعاصرة قد حالت دون الوصول إلى تقييم موضوعي يتعمق بإنجاز 

 ذي يستحقو في تاريخ العمم والفكر اإلنساني.اليمداني المعرفي وبتحديد الموقع ال

وأظير الباحث مدى حاجة الكتابات اإلستشراقية والكتابات العربية المعاصرة إلى      
إعتماد المنيج التاريخي والمنيج السوسولوجي النقدي، والترجمة العممية الحديثة، لما من 

عمى األصول العممية،  شأنو استكمال عممية تحقيق وتحميل وترجمة نصوص اليمداني
ولما يدفع باتجاه انتاج معرفة موضوعية وتكوين وعي موضوعي بتراث أبو الحسن 

 اليمداني وفكره. 

-398تراث وفكر أبو احلسو اهلمداني )

الكتابات اإلستشراقية  (    يفم970

 والكتابات العربية املعاصرة

 )دراسة نقدية مقارنة(
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Abstract 

The issue of keeping the produced knowledge by oriental and 
contemporary Arab writings about the heritage and thought of Abu 
Al-Hasan Al-Hamadani (970-893 A. D.) without analysis and 
criticism a real problem that has its consequences and reflections on 
the question of producing objective knowledge concerning Al-
Hamadani’s heritage and thought.  
   The researcher aims to verify, analyse and criticise the produced 
knowledge by oriental and contemporary Arab writings of Al-
Hamadani’s heritage and thought  relying on historical and critical 
sociological approaches starting from the systematic openness 
doctrine and the opportunities and possibilities it introduce to 
approach the raised issues under question.  

The researcher found that there are cognitive and 
methodological obstacles facing oriental and contemporary Arab 
writings and thus hinder  an objective evaluation related to the 
achieved knowledge of Al-Hamadani and in determining the location 
it deserves in history of science and human thought.      

The researcher shows the need of oriental and contemporary 
Arab writings for adopting the historical approach, the critical 
sociological approach and modern scientific translation, to complete 
the process of investigation, analysis and translation of Al-Hamdani’s 
texts on scientific bases and which leads to the production of an 
objective knowledge and the formation of an objective awareness of 
the heritage and thought of Abu  Al-Hasan Al-Hamadani.  
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D.) in Oriental and Contemporary 

Arab Writings: A Critical 
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 المقدمة
ـ( وما يزاؿ مكانة عممية 979-898يمتمؾ تراث وفكر ابو الحسف اليمداني )

شاممة واستثنائية في تاريخ الفكر العربي اإلسبلمي عمومًا، وتاريخ الفكر اإلنساني 
عمى وجو الخصوص. وتنطبؽ عمى كؿ ما أنتجو مف معارؼ إنسانية وعممية صفات 

 لمعرفية.األصالة واإلبداع العممي واإلضافات ا

لقد تعّددت وتنّوعت تحقيقات ودراسات الباحثيف حوؿ تراث وفكر اليمداني. 
وىي تحقيقات ودراسات تنتمي إلى نظـ معرفية مختمفة كالفمسفة والتاريخ والجغرافيا 
وعمـ السياسة وعمـ اآلثار وفقو المغات والعمـو الطبيعية .. الخ .. األمر الذي يعني 

 لمكانة البالغة األىمية التي يحتميا في تاريخ المعرفة اإلنسانية. ثراء فكره واعترافًا با

ولـ يكف لفكر اليمداني أف يكتسب ىذه األىمية إاّل إذا كاف فكرًا متميزًا بالنسبة 
اّل إذا قد  إلى السياقات الثقافية والفكرية التي تسـ الفترة التاريخية التي ظير فييا، وا 

 رة ومبدعة.أحتوى عمى أطروحات جديدة ومغاي

وجاء إكتشاؼ تراث أبو الحسف اليمداني مف قبؿ اإلستشراؽ األوروبي. وكاف 
ذلؾ في العقد الثامف مف القرف التاسع عشر الميبلدي حيث عثر المستشرؽ وعالـ 

ـ( عمى مخطوطة كتاب "صفة جزيرة 9991-9889المغات النمساوي ديفيد مولر )
-9888جمتو ونشره في األعواـ ما بيف )العرب" لميمداني. وقاـ بتحقيؽ نصوصو وتر 

ـ(. لتتوالى بعدىا سمسمة اإلكتشافات اإلستشراقية األوروبية لمؤلفات اليمداني 9891
والتي خضعت محتوياتيا ألصوؿ التحقيؽ العممي المغوي، والتاريخي، والترجمة 

 والطباعة والنشر.

العرب عمى  وعف طريؽ اإلستشراؽ والكتابات اإلستشراقية تعّرؼ الباحثوف 
تراث ابو الحسف اليمداني. وكاف ذلؾ في العقد الثالث مف القرف العشريف. لتبدأ بعدىا 

 عممية اإلتصاؿ بذلكـ التراث )تحقيقًا ودراسة ونشرًا(.
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ومنُذ العقد الثامف مف القرف التاسع عشر الميبلدي وصواًل إلى المحظة 
وع مف التحقيقات والكتابات التاريخية الراىنة، تراكـ إنتاج معر في واسع ومتن

اإلستشراقية، والكتابات العربية المعاصرة حوؿ تراث وفكر اليمداني. وأفرز بدوره اراء 
ستنتاجات في صورة "معرفة".   وتصّورات وا 

وبالعودة إلى الدراسات ذات الصمة بتأريخ األفكار وسوسولوجيا الفكر فإنيا قد  
تجة مف قبؿ الكتابات اإلستشراقية، خمت مف دراسة تتناوؿ قضية المعرفة المن

بيذه  -المعرفة–والكتابات العربية المعاصرة حوؿ تراث وفكر اليمداني. وبقاءىا أي 
الصورة يمّثؿ إشكالية حقيقية ذات أبعاد متعّددة منيا ما يرتبط بالمضموف المعرفي 

جية لتمؾ الكتابات، ومنيا بأشكاؿ الوعي التي أنتجتيا وطبيعة المعالجات المني
والمقاربات الفكرية التي اعتمدتيا، وانعكاسات ذلؾ كمو عمى مسألة انتاج المعرفة 

 بتراث وفكر اليمداني. 

مف ىنا فإف ىدؼ الدراسة يتمّثؿ في مراجعة وتحميؿ ونقد المعرفة المنتجة مف 
قبؿ الكتابات اإلستشراقية والكتابات العربية المعاصرة حوؿ تراث وفكر اليمداني، 

عكاساتيا عمى قضية تحقيؽ وتحميؿ اليمداني عمى االصوؿ العممية، وانتاج ورصد ان
معرفة موضوعية بطريقة تراث وفكره، إنتاج المعرفة بذلؾ التراث وذلؾ الفكر مف 
جية، وعمى مسألة تقييـ إنجازه المعرفي وتحديد موقعو في تاريخ الفكر اإلنساني مف 

 جية ثانية.

وضوعات المومأ عنيا أعبله فإف ذلؾ يتطّمب ولمناقشة وتحميؿ القضايا والم
 مقاربة االسئمة التالية : 

المعرفية واإلجتماعية التي تبمّورت مف خبلليا  –ما السياقات التاريخية والثقافية  -
مسألة دراسة وتحميؿ تراث وفكر أبو الحسف اليمداني مف قبؿ الكتابات 

 اإلستشراقية والكتابات العربية المعاصرة؟
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كؿ مف المستشرقيف والباحثيف العرب تراث وفكر اليمداني، ومف أي كيؼ قرأ  -
منظور منيجي، ووفقًا ألي رؤية فكرية؟ وما االنعكاسات المترتبة مف عممية 

 القراءة المعرفية؟ 

ما المؤتمؼ والمختمؼ بيف كؿ مف الكتابات العربية المعاصرة والكتابات  -
 وفكر اليمداني؟ اإلستشراقية حوؿ مسألة إنتاج المعرفة بتراث 

بناًء عمى تساؤالت الدراسة تتحّدد المنيجية الخاصة بيا. وفي ىذا اإلطار 
معرفي  -سيتـ اإلستعانو بالمنيج التاريخي، باإلضافة إلى منيج التحميؿ السوسيو

مكانات لمقاربة  منطمقيف في ذلؾ مف مبدأ اإلنفتاح المنيجي، وما يمنحو مف فرص وا 
 ة في ىذه الدراسة.     ومناقشة القضايا المثار 

ر فكر   أواًل: السياق الذاتي والموضوعي وأثرىما في نشأة وتطوَّ
 اليمداني 

 السياق الذاتي : (2)

قفت الكثير مف الدراسات والمقاالت العممية والترجمات عند االىمية التي  توَّ
براز ما كاف عميو مف موضوعية وعممية، والنظر اليو  يمتمكيا فكر اليمداني، وا 

تباره مثَّؿ وما يزاؿ يمّثؿ قيمة ومكانو تاريخية حضارية عممية وفكريو وادبيو متميزة بإع
بالنسبة لعصره، وما بعد عصره، عمى مستوى الفكر العربي االسبلمي، وعمى صعيد 

 .(9)الفكر االنساني

ىمية اال إذا كاف فكرا متميِّزا بالنسبة  ولـ يكف لفكر اليمداني أف يكتسب ىذه االَّ
 لسياقات الفكرية والثقافية التي تسِّـ الفترة التاريخية التي ظير فييا.إلى ا

اليو ىو اّف االبداع الفكري ليس شيئا في المطمؽ، وانما ىو  اإلشارةوما ييمنا 
مشروط دائما في شكمو ومحتواه بطبيعة السياقات التي يظير فييا. وال يشذ فكر 

ر يمكف تفسيره في ضوء مجمؿ الظروؼ اليمداني عف ىذا. فما قّدمو اليمداني مف فك
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الذاتية الخاصة بشخص ىذا المفكر وتجربتو مف ناحية، والظروؼ الموضوعية 
المتعمّقة بأحواؿ الواقع االجتماعي والسياسي والفكري الذي عاش فيو اليمداني مف 

 ناحية ثانيو.

 وبالنسبة لمظروؼ الذاتية فإف أبا محمد الحسف بف أحمد بف يعقوب بف يوسؼ
ىجرية، 189صفر سنة  99بف داوود بف سميماف اليمداني ولد بصنعاء يـو االربعاء 

ميبلدية. وتنحدر اسرتو مف منطقة المراشي مف شرؽ اليمف. وىي 898أي حوالي
ر قديما وحديثا وتتبع اداريا محافظو  منطقة يجمع سكانيا بيف عيشة البدو والتحضَّ

 .(1)الجوؼ

ينتيـ "الجمالة". وىي نقؿ الحجيج والتّجار مف ولقد شارؾ اليمداني أىمو في م
صعدة إلى مكة منذ صغره. وكاف رحالة مثؿ أبيو وتنّقؿ بيف اليمف ومكة والمدينة 

 المنورة والحجاز وحضرموت.

وخبلؿ تنقبلتو وأسفاره بيف أصقاع الجزيرة العربية تعرَّؼ اليمداني عمى مدنيا 
ة والبرية، ومحصوالتيا الحيوانية والزراعية وريفيا وجباليا وأوديتيا ومعابرىا البحري

والمعدنية، وعمى آثارىا وعاداتيا وتقاليدىا، وعمى قبائميا ونظاـ أنسابيا. كما قاـ 
بالعديد مف الرحبلت إلى البوادي اليمنية وأخذ المعرفة مف األعراب ومشايخيـ وتعمـ 

  (8)عف طريقيـ لغة المسند السبئي والحميري.

تكوينًا متنوعًا في مختمؼ أصناؼ العمـو والمعارؼ في وتمقى اليمداني 
عصره. مف نحو وشعر وأدب وأنساب، وتاريخ وجغرافيا وفمسفة. باإلضافة إلى عمـو 
الفمؾ والكيمياء والرياضيات. كما أستّوعب التراث الفمسفي والعممي اليوناني. فضبًل 

بو  قد وصمت إلى اليمف في زمف عف عمـو اليند والفرس. وكانت الكتب اليونانية المعرَّ
  (8)متقدـ.
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ولقد ارتحؿ اليمداني الى مكة  طمبا لمعمـ وىو في الخامسة والعشريف مف عمره،     
ومكث فييا أكثر مف ست سنوات، وتمقى عف بعض عمماءىا  عمـو الحديث والفقو 

  (5)والتاريخ.

معرفي وتستوجب اإلشارة ىنا الى اف الجزء األكبر مف تحصيؿ اليمداني ال
والعممي كاف قد تّمقاه في اليمف . وعمى وجو الخصوص المرحمة التي استقر بيا 
اليمداني في مدينو صعدة والتي امتدت ما يقارب مف العشريف عاـ. حيث شكمَّت 
صعدة حينيا قاعدة اإلئمة الزيدية، وتمتعت بإستقرار نسبي وبحركة تجارية واسعة 

طريؽ التجارة والحجيج. كما شيدت صعدة قياـ بالنظر إلى الموقع الذي تحتمو عمى 
حركة فكرية وثقافية نشطة. فكاف إف أفاد اليمداني منيا بداية تعميمًا وتحصيبَل، وأسيـ 

نتاجًا معرفيًا ال سيما في عمـو التاريخ واألنساب والشعر.    (6)فييا الحقًا تأليفًا وا 

مف ثقافة موسوعية، وما  وكاف لتكويف اليمداني المعرفي والعممي وما تمتَّع بو
بمغو مف مكانو أدبية وعممية، اآلثر الواضح في اتاحة الفرصة لو باإلتصاؿ 
واإلحتكاؾ بالنخب المجتمعية في عصره مف العمماء والحكماء وزعماء القبائؿ. وىذا 
ما أكسبو خبرات جديدة ومتنّوعة في الحياة العامة، وفتح المجاؿ أمامو لممارسة دوره 

كعالـ ومفكر، والتفاعؿ مع ما يدور في مجتمعو مف مشكبلت وصراعات  اإلجتماعي
 وحروب.

 السياق الموضوعي: (1)

بخصوص الظروؼ الموضوعية أو اإلطار الحضاري لفكر اليمداني. فييمنا 
اإلشارة إلى أف المرحمة التاريخية التي عاش فييا اليمداني )القرف العاشر الميبلدي( 

عربية االسبلمية والتي وصؿ فييا الفكر العربي ىي مرحمو النيضة الثقافية ال
 االسبلمي الى قمتو االبداعية عمميا وفمسفيا.

ولـ تكف اليمف بمنأى عف التأثر والتفاعؿ مع التطّورات الثقافية والعممية التي     
 شيدىا مركز الدولة االسبلمية )بغداد(.
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سفية المترجمة عف ولقد تجسَّد ذلؾ التفاعؿ في انتشار الكتب العممية والفم
)اليونانية والفارسية واليندية(. إضافة إلى انتشار االفكار والمذاىب الفقيية واراء 

 مختمؼ الفرؽ الكبلمية.

وفي ذلؾ كمو لـ تكف اليمف في موقع المنفعؿ مع ما يصميا مف اراء وأفكار 
يية عف ومعارؼ. بؿ كانت في موقع الفاعؿ والمنتج لكثير مف اآلراء والنظريات الفق

طريؽ عمماءىا ومفكرييا. وشكّمت المراكز العممية والثقافية المتعَّددة في مختمؼ 
مناطؽ اليمف ومف أبرزىا في تمؾ المرحمة )صعده، الجند، صنعاء، زبيد، مسوروياـ، 
دوعف وتريـ حضرموت( مراكز إلنتاج االفكار المبدعة والنظريات الفقيية، وظمَّت 

والبحثية بالرغـ مف اإلضطرابات اإلجتماعية ودورات تمارس وظيفتيا التعميمية 
  ( 7)الصراع والحروب التي شيدىا المجتمع اليمني حينيا.

نخمص مف كؿ ما سبؽ الى اف اليمف في تمؾ المرحمة مف أواخر القرف التاسع 
والنصؼ األوؿ مف القرف العاشر الميبلدي لـ تكف بقعو منعزلة عف العالـ. كما أف 

في مجاؿ  -حالة نيوض ونمو-اليمني ال تّدؿ عمى حالة ركود، بؿ  حالة المجتمع
. وىذا ما أتاح لميمداني أف ينيؿ مف كؿ عمـو عصره وأف  الفكر واالدب والعمـو

 يكتسب معظـ معرفتو في إطار ببلده اليمف ال خارجيا.

بالمقابؿ فاف مبلمح الوضع السياسي واالجتماعي في اليمف في القرف العاشر 
ي يّدؿ عمى اف اليمف قد غادر وضعو الذي استقر عميو مند دخولو االسبلـ الميبلد

بوصفو احدى واليات الدولة العربية االسبلمية، الى وضع تداخمت فيو الطموحات 
المذىبية مع الطموحات السياسية المحمية، واتسـ بتعدَّد مراكز القوى. فإلى جانب دولة 

طريؼ في صنعاء، وكانت دولو بني  ( كاف موالييـ مف آؿ997-887بني يعفر )
ـ( في زبيد تيامة، وكانت الدولة الزيدية اليادوية في صعدة 9999-898زياد)

(.  باإلضافة الى الزعامات القبمية أمثاؿ الشيخ الدعاـ بف ابراىيـ زعيـ 897-9961)
 .  (8)قبيمة بكيؿ والشيخ ابا جعفر الضحاؾ زعيـ قبيمة حاشد 
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ى االجتماعية والسياسية أنيا ال تتساوى في منطمقاتيا والمبلحظ عمى ىذه القو 
الفكرية وال السياسية، وال في عوامؿ القوة. ليذا لـ يتمكَّف ايًا منيا مف اإلنفراد بالسيطرة 

 .( 9)عمى االوضاع في اليمف

مف ىنا سيطّرت عمى االوضاع السياسية واالجتماعية في اليمف حالة مف 
لدوافع واالىداؼ. ولـ يكف اليمداني بمنأى عف التأثر التنافس والصراعات مختمفة ا

بيا ، بؿ والمشاركة في بعضيا انطبلقا مف موقعو الفكري، وفي اطار العبلقات التي 
جمعتو ببعض الزعامات القبمية والحكاـ . وكاف أف دفع ثمف تمؾ المشاركة اعتقااًل 

 وسجنًا.

ع السياسي واالجتماعي لـ في ظؿ واقع الصراع والتمّزؽ الذي سيطر عمى الواق
يجد اليمداني ميدانا قائما يمكف اف يستثمر مف خبللو ما اكتسبو مف فكر وثقافة 
موسوعية، وما امتمكو مف خبرات وممارسات عممية، سوى اإلنكباب عمى البحث 
والتأليؼ في تاريخ اليمف وحضارتو. في محاولة منو لتّوجيو أنظار النخب اليمنية نحو 

ة في تاريخيـ كي يستميموىا في عمؿ عظيـ لبناء تجربة حضارية مصادر العظم
فكاف أف أتخذ قراره في الرحيؿ  (99)جديدة عمى أنقاض مظاىر التمّزؽ واإلنقسامات 

مف صعدة واإلستقرار في مدينة ريدة واإلنشغاؿ في التأليؼ. وفييا كتب أىـ مؤلفاتو 
اليمنية القديمة، وكتاب "صفة جزيرة "األكميؿ" بأجزائو العشرة ليكوف موسوعة الحضارة 

العرب" والذي يعد مف أىـ المصادر الجغرافية لمجزيرة العربية واليمف عمى وجو 
مف مسحًا طبوغرافيًا وديمغرافيا وافيًا لميمف. وتوفي اليمداني في  الخصوص. حيث تضَّ

 ـ(.979ريدة في حوالي )

تطوَّره يمكف تفسيره في في ضوء ما سبؽ يتبَّيف لنا أف نشأة فكر اليمداني و 
 ضوء تضافر التجربة الذاتية مع السياؽ الموضوعي والتأثيرات المتبادلة بينيما.
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 ثانيًا : اإلستشراق وتراث اليمن الثقافي والفكري 

 تعريف اإلستشراق :  (2)

نجد أنيا مصوغة عمى وزف  "Orientalism"عند النظر إلى لفظة إستشراؽ
ف مقطعيف األوؿ وىو : "استا" والثانية "شرؽ". ولفظ إستفعاؿ / استفعؿ . ومؤلفة م

"استا" ليا دالالتيا في المغة العربية، وىي تدؿ عمى إبراز أو إظيار ما كاف مخفيًا 
براز  سواًء عمـ أو لـ يعمـ. فحيف لحقت بو كممة "شرؽ" أصبحت تعني إظيار وا 

 (99)ومعرفة ما كاف موجودًا في الشرؽ مف لغات وآداب وعمـو وأدياف.

في المغة البلتينية تعني يتعمـ  "Orient"أما في المغات األوروبية نجد أف كممة 
تعني التوجيو  "Orientate"أو  "Orientation"أو يبحث عف شيء ما، وباإلنجميزية 
فيي ال تخرج عف مضمونيا بالمغة  "Orienter"أو اإلىتماـ. أما في المغة الفرنسية 

  (91)توجيو أو اإلرشاد.اإلنجميزية في أنيا تعني ال

وبالمجمؿ فإف معاني ىذه الكممات في ىذه المغات تعني جمع المعمومات 
ببحث أو توجيو أو إرشاد. ولف يكوف ذلؾ المعنى بجمع المعمومات عنو سوى الشرؽ. 

" تذىب إلى التأكيد عمى فعؿ Eastو" "Orient"" بيف alخصوصًا وأف البلحقة "
 تعمِّقة بالشرؽ.التوجو لمعرفة األشياء الم

وفي الغرب "يؤرخ لبدء وجود اإلستشراؽ بصدور قرار مجمع فينا الكنسي عاـ 
ـ بتأسيس عدد مف كراسي االستاذية في المغات "العربية، اليونانية، العبرية .. 9891

( إال أف مصطمح اإلستشراؽ كاف قد 98في جامعات باريس واكسفورد وبولونيا..")
الثامف عشر الميبلدي وعمى تفاوت بسيط بالنسبة لممعاجـ ظير في الغرب منذ القرف 

األوروبية المختمفة. وطبقًا لبعض الباحثيف تعود بداية استعماؿ المصطمح في إنجمترا 
ـ، 9799ـ. ومف ثـ انتقؿ ىذا المصطمح إلى المغة الفرنسية عاـ 9789إلى العاـ 

معجـ اكسفورد عاـ ـ في معجـ األكاديمية الفرنسية. ودخؿ إلى 9888وظير عاـ 
 (98ـ.)9891
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وتشّكؿ العقود األخيرة مف القرف الثامف عشر الميبلدي نقطة لئلنطبلؽ في 
 -التعامؿ معو -التعامؿ مع اإلستشراؽ بوصفو "المؤسسة الرسمية لمتعامؿ مع الشرؽ

قرارىا، وبوصفو، وتدريسو، واإلستقرار فيو،  جازة اآلراء فيو وا  بإصدار تقريرات حولو، وا 
ن  . (95)تاج المعرفة عنو"وا 

وشيد اإلستشراؽ ويشيد ثبلثة مراحؿ أساسية خبلؿ تاريخو الطويؿ وىي :  
وتعتبر ىذه المرحمة أولى مراحؿ  "Colonial Orientalism"اإلستشراؽ اإلستعماري 

ـ. 9969اإلستشراؽ. وتّضـ كؿ ما جاء بو اإلستشراؽ منذ ظيوره وصواًل إلى العاـ 
ـ وحتى مطمع القرف الحالي والتي 9969إلستعماري مف بعد عاـ واإلستشراؽ ما بعد ا

سمطت الضوء عمى الجوانب األنثروبولوجية والسوسولوجية والسياسية. وأخيرًا 
" وىي المرحمة التي بدأت مع مطمع القرف New Orientalism اإلستشراؽ الجديد "

  (96)ية والطائفية.الحالي واستيدفت بالدراسة والتحميؿ الجوانب المذىبية والعقيد

د لئلستشراؽ. ويعود ذلؾ إلى  ولقد اختمؼ الباحثوف في ايجاد تعريؼ موحَّ
 تصّور كؿ واحد منيـ وفيمو لئلستشراؽ وأىدافو.

وعرؼ البعض اإلستشراؽ بأنو "ذلؾ التيار الفكري الذي تمثَّؿ في الدراسات 
بو ولغاتو المختمفة عف الشرؽ اإلسبلمي والتي شممت حضارتو وأديانو وآدا

 (97)وثقافتو".

وىناؾ مف ينظر إلى اإلستشراؽ بوصفو مجموعة مف "الجيود العممية التي قاـ 
بيا الغربيوف مف أجؿ التعَّرؼ والتعرَّيؼ بالبمداف الشرقية.. التي تشمؿ الشرؽ األدنى، 
وشرؽ البحر المتوسط وسائر البمداف اإلسبلمية. مف أجؿ معرفة تاريخيا وشعوبيا 

وأدبياتيا وفنونيا وآدابيا وعاداتيا وتقاليدىا ومعتقداتيا واديانيا وخصائصيا  ولغاتيا
 (98)النفسية بغية اكتشاؼ ثرواتيا المادية والمعنوية وتسخيرىا لصالح الغربييف".

كما وجد بعض الباحثيف في إتساع الحدود المعرفية لئلستشراؽ سببًا في عدـ 
في لغات الشرؽ وآدابيا" ولكف  حصر تعريؼ اإلستشراؽ بصفتو عمـ تخصَّص
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بإعتباره "عمـ يتناثر ويدخؿ في تخصصات متباينو كالتاريخ والسوسولوجيا 
واألنثربولوجيا واإلقتصاد والسياسة. ولـ يعد ىناؾ عالـ واحد إسمو اإلستشراؽ، بؿ 

  (99)ىناؾ عوالـ متباينة يحمؿ كؿ منيا المجاؿ الذي ييتـ بو".

اإلستشراؽ "ال يعتبر تاريخًا وجغرافيًا فقط، وال بالمقابؿ ىناؾ مف يرى أف 
نساف وثقافة.  نما ىو مجموع ذلؾ كمو. فيو مكاف وزماف وا  إنسانيًا أو ثقافة فحسب. وا 
والحديث عف اإلستشراؽ مرتبط ارتباطًا عضويًا وتكامميًا مع ىذه العناصر األربعة 

نما الشرؽ  الرئيسية. كما أف الشرؽ الذي أىتـ بو اإلستشراؽ ليس الشرؽ الجغرافي وا 
اليوية" وىدؼ اإلستشراؽ ىو معرفة الشرؽ "اليوية والتاريخ" المتِّمثؿ باإلسبلـ 

  (19)والمسمميف".

 ويضع المّفكر أدوارد سعيد ثبلثة مستويات لتعريؼ اإلستشراؽ: 

  المستوى األوؿ : التعريؼ األكاديمي لئلستشراؽ ىو العمـ الذي يدَّرس في
مستشرؽ ىو كؿ مف يقـو بتدريس لغات الشرؽ وعمومو، أو الكتابة الجامعات. حيث ال

 عنو أو بحثو.

  المستوى الثاني : أسموب مف الفكر قائـ عمى تمييز وجودي ومعرفي بيف
 الشرؽ والغرب.

  المستوى الثالث : اإلستشراؽ أسموب غربي  ييدؼ إلى السيطرة عمى الشرؽ
متبلؾ السيادة عميو.   (19)وا 

ـ يمكف تعريؼ اإلستشراؽ والذي ىو ىدفنا في ىذا البحث بأنو في ضوء ما تقدّ 
العمـ اإلنساني الذي موضوعو األساسي العالـ العربي اإلسبلمي. والذي يقـو بإنتاج 
جتماعي.  ؿ بذلؾ العالـ مف تاريخ وتراث فكري وثقافي وعممي وا  معرفتو بكؿ ما يتصِّ

عية، ومف لغات وليجات وعادات ومف تكوينات اجتماعية وقبمية وعمرانية وحتى الطبي
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وتقاليد ومذاىب وعقائد، ومف خصائص نفسيو. وتوظيؼ تمؾ المعرفة واستثمارىا 
 ألغراض عممية وغير عممية بيدؼ السيطرة واستمرار الييمنة عميو. 

 اليمن والمستشرقون :  (1)

تعود إىتمامات المستشرقيف والمؤسسات اإلستشراقية األوروبية بتراث اليمف 
والفكري إلى مراحؿ مبكرة جدًا تبدأ منذ النصؼ الثاني مف القرف الثامف عشر  الثقافي

 الميبلدي. 

وىناؾ مجموعة مف العوامؿ والدوافع التي تقؼ وراء تمؾ اإلىتمامات ويمكف 
 أف نوجزىا في صورة نقاط تتّمّثؿ في اآلتي : 

 –ي إىتمامات معرفيو أمبلىا موضوع اإلستشراؽ كعمـ مادتو العالـ العرب ( أ)
اإلسبلمي بحضارتو وتراثو وتاريخو وشعوبو وأقاليمو وعاداتو وتقاليده وبناه 
اإلجتماعية. وفرضيا التخّصص األكاديمي ليذا العمـ والقائـ عمى إنتاج المعرفة 

 ( 11)بحضارة وتراث وتاريخ المجتمع العربي اإلسبلمي.

ورد ذكرىا في  دوافع دينية ترتبط بمحاوالت البحث والتنقيب في المناطؽ التي ( ب)
الكتاب المقدس )اإلنجيؿ( مثؿ مأرب. وبيدؼ العثور عمى مخطوطات ووثائؽ 
ونقوش يتمّكف مف خبلليا المستشرقيف تقديـ تفسير تاريخي لمعصور اإلنجيمية 
األسطورية الموجودة في اإلنجيؿ، والتي دارت أحداثيا في أرض سبأ خبلؿ 

يضًا ما يتعمؽ بقصة الممكة بمقيس القرف الثالث مف الحقبة المسيحية. ومنيا أ
 ( 18)والنبي سميماف.

إحتياجات إستعمارية ىدفيا تكويف تصّور عف واقع البنى اإلجتماعية  ( ج)
والسياسية والتكوينات القبمية لميمف لتسييؿ أحكاـ السيطرة اإلستعمارية عميو. 
وعمى وجو الخصوص جنوب اليمف. حيث ظّمت تمؾ البنى والتكوينات محافظة 
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طابعيا التقميدي حتى مرحمة اإلحتبلؿ البريطاني لجنوب اليمف عاـ  عمى
 ـ.9889

لقد تضافرت العوامؿ الثبلثة اآلنفة الذكر في الدفع بالمستشرقيف األوروبييف  
 نحو البحث والتنقيب عمى تراث اليمف الثقافي والفكري.

مية وتستوجب اإلشارة ىنا إلى أف عمميات البحث والتنقيب، واألنشطة العم
الميدانية التي قاـ بيا المستشرقيف في اليمف اتخذت طابعًا مؤسسيًا رسميًا. 

بالعمؿ الجماعي -فاإلستشراؽ كعمـ أرتبط منذ بداياتو بالمؤسسة )الجامعية(، أي 
كما عبَّرت تمؾ  (18)الذي يشّكؿ مظمة فوقيو لمعمؿ العممي الفردي. -المنظـ الرسمي

في الوقت ذاتو عف العبلقات الوثيقة التي جمعت بيف األنشطة اإلستشراقية المبّكرة 
 اإلستشراؽ كمؤسسة أكاديمية والمؤسسات السياسية والعسكرية في البمداف األوروبية.

في ضوء ما سبؽ أرسمت الدنمارؾ أوؿ بعثة أوروبية إلى اليمف. وكاف ذلؾ في 
. وكاف مف ـ. وتكّونت البعثة مف خمسو مف عمماء المشرقيات والنبات9769يناير 

أسباب إرساؿ ىذه البعثة ظيور حقؿ دراسات الكتاب المقدس )اإلنجيؿ( في إطار 
عمـ اإلستشراؽ. ولقد وجد المستشرؽ الدنماركي كريستيف ىافف األستاذ في جامعة 
جونجف األلمانية أف الحاجة ماسو إلرساؿ بعثة إلى جنوب ببلد العرب. وخاصة إلى 

ي الكتاب المقدس مثؿ مأرب. وقد استطاع إقناع ممؾ تمؾ المناطؽ التي ورد ذكرىا ف
الدنمارؾ فردريؾ الخامس عمى تبني المشروع والذي أصدر بدوره أمرًا ممكيًا عاـ 

 (15)ـ بتشكيؿ البعثة.9769

ـ( وىو العضو الوحيد الذي نجا مف 9895-9788ولقد وضع كرستيف نيبور )
مف وما شاىده مف مظاىر الحياة الموت مف أعضاء البعثة كتابًا حوؿ رحمتو إلى الي

اإلجتماعية والتجارية والعمرانية. إال أف أىـ ما في الكتاب إشارة نيبور إلى األثار 
لى المناطؽ األثرية اليامة في اليمف. حيث كاف نيبور أوؿ عالـ  والنقوش اليمنية، وا 

واألكاديميات األمر الذي أثار إنتباه الجامعات  (16)أوروبي يرى نقشًا عربيًا جنوبيًا.
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األوروبية األخرى ودفعيا إلى إرساؿ عدد مف العمماء والمستشرقيف لنقؿ المزيد مف 
جراء الدراسات الميدانية المختمفة سواًء األنثربولوجية  النقوش والمخطوطات اليمنية، وا 

 منيا أو الفيولولوجية، المتعمقة بالمغات والميجات المحمية وليجات القبائؿ الجنوبية.

نا سارعت أكاديمية النقوش واآلداب بباريس بتكميؼ المستشرؽ الييودي مف ى
ـ بوضع معجـ لمنقوش السبئية. وقد 9869ـ( سنة 9997-9817جوزيؼ ىالفي )

تمّكف أثر دخولو اليمف مف اإلندماج مع الييود، والتزي بزييـ الخاص. وبذلؾ استطاع 
مف الكتابات الحميرية نقشًا  686أف يتنقؿ في معظـ مناطؽ اليمف. وحصؿ عمى 

 (17)مكانًا في اليمف. 87والسبئية جمعيا مف 

وفي نفس العاـ الذي كاف فيو ىالفي يجوب اليمف كاف المستشرؽ ىانريش 
ـ( يقـو بدراسة ميدانية تتعّمؽ بميجة القبائؿ الجنوبية التي 9878-9816مالتزف )

 تسكف شرؽ حضرموت.

ية براغ قاـ المستشرؽ إدوارد جبلزر وبمساعدة األكاديمية الباريسية وأكاديم
ـ(. وكانت حصيمة 9891-9881ـ( بأربع رحبلت إلى اليمف )9855-9998)

نسخة لمكتابات  859نقشًا و 188مخطوطًا و 896جبلزر مف كؿ ىذه الرحبلت 
  (18)العربية الجنوبية.

ـ مف البعثات التي اضطمعت بميمتيف 9898وتعد بعثة أكاديمية فيينا سنة 
ـ( 9918-9888يف في آف واحد. تّولى خبلليا المستشرؽ كارلولندبرج )مزدوجت

مسئولية البحث والتفتيش عف المخطوطات واآلثار والوثائؽ. في حيف أضطمع 
ـ( بميمَّة إجراء عدد مف الدراسات الفيمولوجية 9991-9889المستشرؽ ديفيد مولر )

والقبائؿ الجنوبية )قبائؿ  الميدانية المتعمقة بالميجات. ومنيا ليجات قبائؿ سقطره
 ( 19)دثينة(.

لقد استطاع لندبرج الحصوؿ عمى مئات المخطوطات. باإلضافة إلى وثائؽ  
تتعمؽ بالقبائؿ الشرقية والجنوبية في جنوب اليمف. والتي تضّمنت إشارات إجتماعية 
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واقتصادية. ومنيا احصائية دقيقة عف عدد أفراد كؿ قبيمة. وعدد القرى والحصوف 
لمدف، ومسار العبلقات القبمية، وطبيعة األنشطة اإلقتصادية. وعادت بعثة أكاديمية وا

  (89)( ألفي مخطوط ونقش ووثيقة.1999فيينا إلى أوروبا محمَّمة بأكثر مف )

ـ( نموذجًا عمى سبيؿ 9998-9995وجّسد المستشرؽ روبرت سرجنت )
ار والمستشرقيف، ودور المثاؿ ال الحصر لطبيعة العبلقة التي ربطت بيف اإلستعم

ىؤالء في تقديـ خدماتيـ المعرفية لبمدانيـ ولمؤسساتيا السياسية والعسكرية متى تطمب 
األمر ذلؾ. وكاف سرجنت يعمؿ عضوًا باحثًا في ىيئة شئوف المستعمرات البريطانية 
في لندف. وتـ تكميفو لمعمؿ مستشارًا لممقيـ السياسي البريطاني في حضرموت بيف 

 ـ(.9958-9958ـ( و )9989-9987ت )السنوا

ثناء فترة إقامتو وعممو في حضرموت أنجز سرجنت عدد مف الدراسات 
المتعّمقة بمجتمع حضرموت مميزاتو ومبلمحو. إستند فييا إلى مجموعة مف الوثائؽ 
المتعمقة بالقانوف القبمي والتركيب االجتماعي والتي جمعيا خبلؿ فترة إقامتو وتنقمو 

رى ومدف حضرموت. كما قاـ خبلؿ دراستو لميجات العامية واألشعار بيف مختمؼ ق
الشعبية والقصائد الغنائية بتقديـ تحميؿ يحتوي عمى معمومات عف حياة اإلنساف 
الحضرمي وسموكو وعقميتو، وقد ضمَّنيا الحقًا في مقدمة كتابو المنشور )نثر وشعر 

  (89)مف حضرموت(.

تندت إلى تقارير واستخبلصات المستشرؽ وكانت اإلدارة البريطانية قد إس
دارة عبلقاتيا مع حضرموت والمجتمع  والباحث سرجنت في رسـ سياستيا وا 
الحضرمي. وكانت وسيمتيا في ذلؾ إشعاؿ مزيد مف الصراعات والحروب القبمية وفقًا 
لمسياسة المشيورة )فرؽ تسود( وبيدؼ اإلبقاء عمى الوجود البريطاني في 

  (81)حضرموت.

د نقؿ المستشرقيف وبمساعدة سمطات بمدانيـ خبلؿ الفترة الممتدة مف النصؼ لق
الثاني مف القرف الثامف عشر الميبلدي وحتى النصؼ األوؿ مف القرف العشريف جزًء 
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كبيرًا مف تراث اليمف الثقافي والفكري والذي ضـ عشرات اآلالؼ مف المخطوطات 
مؼ الوسائؿ والطرؽ لتحقيؽ أىدافيـ ومف والنقوش والكتابات والوثائؽ. وانتيجوا مخت

 بينيا اآلتي: 

 تجنيد بعض العمبلء المحمييف. ( أ)

اإلستفادة مف دورات الصراع والحروب القبمية وحاجة كؿ قبيمة لمتزّود  ( ب)
بالسبلح والذخيرة فتقـو بمبادلة المخطوطات والنقوش مقابؿ الحصوؿ عمى 

 السبلح.

 يا بعض مناطؽ اليمف. إستغبلؿ فترات المجاعة والقحط التي شيدت ( ج)

حالة الجيؿ واألمية المسيطرة عمى جزء كبير مف أفراد المجتمع اليمني حينيا  ( د)
 وضعؼ الوعي العاـ.

بدورىا تضمّنت النقوش والمخطوطات اليمنية مادة تاريخية ومعمومات ذات  
ة قيمة معرفية عممية تتعّمؽ بجوانب الحياة اإلجتماعية والثقافية والفكرية واإلقتصادي

والسياسية لميمف في مختمؼ مراحؿ تاريخو القديـ والوسيط وجزء مف تاريخو الحديث. 
وبناًء عمييا واستنادًا إلييا أنتج االستشراؽ معرفتو باليمف )حضاره وثقافة وتاريخًا 
ومجتمعًا(. وىي معرفة تظَّؿ نسبية وتظؿ بحاجة إلى أف تخضع لمتحميؿ والنقد 

عادة التركيب.  والتفكيؾ وا 

 الثًا : اليمداني وموقعو في االستشراق األوروبي ث

 اكتشاف تراث أبو الحسن اليمداني :  (2

في سياؽ عممية جمع ونقؿ عشرات اآلالؼ مف المخطوطات والنقوش والوثائؽ 
اليمنية إلى مختمؼ المكتبات والمتاحؼ والجامعات األوروبية )برليف، باريس، لندف، 

. وبعد أف أخضعت لمفحص والفرز مف قبؿ مئات روما، فيينا، أوبساال، وغيرىا...(



                                                                     

 (1028 حزيران ) العشرونو  الرابع العدد 

 سعد إبراىيم العمويد. م..أ

28 

الباحثيف والمستشرقيف. جاء اكتشاؼ المستشرؽ وعالـ المغات السامية ديفيد مولر 
ـ. 9888ـ( لكتاب اليمداني "صفة جزيرة العرب" وذلؾ في العاـ 9889-9991)

-9888حيث قاـ مولر بتحقيؽ نصوص الكتاب وترجمتو ونشره في األعواـ ما بيف )
 ( 88)ـ(.9899

ـ بتحقيؽ صفحات مختارة مف الجزء 9879وسبؽ لمولر أف قاـ في العاـ 
الثامف لكتاب "األكميؿ" لميمداني وترجمتيا إلى المغة األلمانية مصحوبة بتعميقاتو 

 التحريرية.

إف اكتشاؼ كتاب "صفة جزيرة العرب" شكَّؿ بالنسبة لبلستشراؽ األوروبي حدثًا 
يرة إضافة إلى كتاب )أحسف التقاسيـ في معرفة األقاليـ( معرفيًا ىامًا. فصفة الجز 

لممقدسي يعداف أىـ عمميف جغرافييف قدميا العرب. وبشيادة المستشرؽ النمساوي 
  (88)ـ( قبؿ أكثر مف قرف وربع قرف.9898شبرنجر )ت

إف ما تضمَّنو كتاب "صفة جزيرة العرب" مف معمومات حوؿ الجوانب 
لبشرية لميمف في القرف العاشر الميبلدي. باإلضافة إلى ما الجغرافية واالقتصادية وا

تضمنو الجزء الثامف مف كتاب "األكميؿ" والمتعمؽ بترتيب وضبط اليمداني لحروؼ 
ىجاء النقوش اليمنية القديمة )المسند(، وما يقابميا مف حروؼ اليجاء العربية. إف كؿ 

ما يمتمكو تراث اليمف الثقافي  ذلؾ لفت انتباه الدوائر االستشراقية األوروبية إلى
والفكري مف أىمية، وتراث اليمداني عمى وجو الخصوص. وما يمكنو أف يخدـ 

 اىتمامات وأىداؼ تمؾ الدوائر مف دراستيا لمتراث. 

مف ىنا جاءت مبادرة أكاديمية فيينا بتنظيـ رحمة عممية إلى اليمف في العاـ 
( بيدؼ 9818-9888كارلولندبرج )ـ برئاسة ديفيد مولر وعضوية المستشرؽ 9898

جمع المزيد مف المخطوطات اليمنية. وعادت البعثة بعد عاـ إلى أوربا وبحوزتيا ما 
 .(85)يقرب مف الفي مخطوط ونقش ووثيقة.
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ولقد توالت عمميات اكتشاؼ مخطوطات أبو الحسف اليمداني مف قبؿ 
أوروبية. وشيدت  االستشراؽ األوروبي والتي تّوزعت في أكثر مف عاصمة ومدينة

الفترة الممتدة مف العقد الثامف لمقرف التاسع عشر الميبلدي وحتى العقد السادس مف 
القرف العشريف نشاطًا معرفيًا مف قبؿ المستشرقيف يتمّثؿ في البحث والتنقيب عف 
خضاع ما تـ اكتشافو لمتحقيؽ العممي والترجمة إلى المغات  مخطوطات اليمداني، وا 

نكميزية واأللمانية(، والنشر بوسائؿ الطباعة الحديثة. فضبًل عف تدبيج األوروبية )اإل
 المقاالت التعريفية باليمداني وبما تحتويو مؤلفاتو مف مادة تاريخية ومعرفية. 

مف مؤلفات اليمداني التي تـ نقميا مف اليمف إلى أوروبا مخطوطة األجزاء 
دامغة. وعثر عمى تمؾ األجزاء مع (، مف كتاب األكميؿ ومعيا القصيدة ال8(،)1(،)9)

ـ بيف مخطوطات مكتبة برليف. وقاـ المستشرؽ األمريكي 9981القصيدة في العاـ 
ـ ضمف منشورات 9988نبيو فارس بتحقيؽ وترجمة الجزء الثامف ونشره في العاـ 

ـ عمى 9989جامعة برينستوف األمريكية. كما عثر المستشرؽ تسترشتيف عاـ 
العتيقتيف" ضمف مخطوطات جامعة أوبساال السويدية. وكاف مخطوطة "الجوىرتيف 

تسترشتيف أوؿ مف وصؼ المخطوطة مع بياف عاـ لمحتواىا والعناويف الرئيسية 
  (86)ألبوابيا.

ـ قاـ المستشرؽ كريستوفرتوؿ بتحقيؽ مخطوطة كتاب 9968وفي العاـ 
ونشرىا في كتاب  اليمداني "الجوىرتيف .. العتيقتيف" بعد أف قدميا بمقدمة إضافية

 ( 87)شمؿ دراسة نقدية عنيا بالمغة األلمانية.

إف الوصؼ األقرب لطابع العبلقة المعرفية التي جمعت بيف االستشراؽ وتراث 
اليمداني في تمؾ المراحؿ المبكرة ىو الطابع االستكشافي الوصفي. وىذا الطابع أممتو 

ؽ الدور المعرفي لئلستشراؽ شروط تاريخية ومعرفية. منيا ما يمكف تأطيره في سيا
والمتمثؿ في سعيو لدراسة مؤلفات اليمداني والكشؼ عف موضوعاتيا وعناصرىا 
ومكوناتيا، ومنيا ما يندرج في إطار العبلقة التي ربطت اإلستشرؽ بالمؤسسات 
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السياسية األوروبية. وحاجة ىذه األخيرة لمخدمات المعرفية لعمـ االستشراؽ في إطار 
 صاصو المعرفي.ما يمميو اخت

 فكر اليمداني في الكتابات اإلستشراقيو (1

خبلؿ الفترة الممتدة منذ النصؼ الثاني مف القرف العشريف وحتى المحظة 
التاريخية الراىنة ظيرت وتراكمت عشرات المقاالت والتحقيقات والدراسات المتعمقة 

األسئمة التي بتراث وفكر اليمداني. وانتجت بدورىا مادة معرفية واسعة ومتنوعة. و 
تطرح نفسيا في ىذا السياؽ ىي: كيؼ قرأ المستشرقوف تراث وفكر اليمداني؟ وما 
ىي المنطمقات واألسس التي استندوا إلييا في إنتاج معرفتيـ بذلؾ الفكر؟ وكيؼ 

 تعامموا مع إنجازه المعرفي ومع مسألة تأطيره في تاريخ الفكر اإلنساني؟ 

ت إلييا الكتابات االستشراقية في إنتاج ىناؾ ثبلثة منطمقات وأسس استند
 خطابيا المعرفي بتراث وفكر اليمداني وتتمّثؿ في اآلتي : 

 االىتمامات المعرفية.  -

 النص العربي والنص المترجـ. -

 المنيج االستشراقي )المضموف الفكري(. -

بالنسبة لئلىتمامات المعرفية فإفَّ االستشراؽ لـ يعد ذلؾ العمـ الذي ييتـ 
لغات الشرؽ وآدابيا، ويتّولى ميمة التحقيؽ المغوي والمعرفي لمنصوص التراثية بدراسة 

ويقـو بطباعتيا ونشرىا. فقد إتسعت حدوده المعرفية بدًء مف النصؼ الثاني مف القرف 
العشريف وأصبح عمـ يدخؿ في تخصصات متباينة كالجغرافيا والتاريخ والسوسولوجيا 

 صاد. واالنثروبولوجيا والسياسة واالقت

كما لـ يعد ىناؾ عالـ واحد اسمو االستشراؽ بؿ ىناؾ عوالـ استشراقية متباينة 
 يحمؿ كؿ واحد منيا المجاؿ المعرفي الذي ييتـ بو.
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مف ىنا تنّوعت دراسات المستشرقيف والتي تنتمي إلى نظـ معرفية مختمفة، 
ياسي والفمسفي وغّطت جوانب كثيرة مف فكر اليمداني. سواء التاريخي والجغرافي والس

 والعممي، أو مالو عبلقة بعمـ اآلثار وفقو المغات. 

وكاف إلختبلؼ اإلىتمامات المعرفية لممستشرقيف األثر البارز والقوي في أف 
تكتسب دراساتيـ صفة التنوَّع والرغبة في اإلحاطة بكؿ جوانب فكر اليمداني. وبيدؼ 

يخي، وبالواقع الحضاري والتاريخي إنتاج المعرفة بكؿ ما يحيط بواقع اليمداني التار 
لميمف القديـ، وانطبلقًا مف مبدأ الشمولية الذي تميز بو عمـ االستشراؽ وخصوصًا في 

 مرحمتيو الثانية "االستشراؽ الجديد" والثالثة "ما بعد االستشراؽ. 

أما ما يتعمَّؽ بمسألة استناد القراءة االستشراقية لمنص العربي إلنتاج معرفتيا 
اليمداني. فإنو وبالعودة إلى مؤلفات اليمداني نجد أنيا تحفؿ بمفاىيـ بفكر 

ومصطمحات متعِّددة ومتنوعة متآتية مف تعدَّد وتنّوع المعارؼ والعمـو التي احتوتيا. 
باإلضافة إلى وجود كممات وألفاظ استقاىا اليمداني مف البيئة اليمنية. ناىيؾ عف 

 بالخارطة الجغرافية لميمف. اسماء لمواقع وأماكف محمية عمى صمة 

وعمى الرغـ مف الجيود المعرفية التي بذليا المستشرقيف في التحميؿ المغوي 
والمناقشة المغوية لتمؾ المصطمحات والمفاىيـ واأللفاظ والكممات الدارجة. إال أف 
نصوص اليمداني ظمَّت بحاجة دائمة ومستمرة إلى تحقيؽ جديد يساعد عمى إخراجيا 

عبلمًا، بما يحقِّؽ فيميا واستيعاب مضامينيا. وما إختبلؼ الطبعات مضبوطة لغ ة وا 
طبعات لممؤلؼ الواحد إال دليبًل يؤكد  8لمؤلفات اليمداني والتي وصمت ألكثر مف 

عمى ما ذىبنا اليو. وىو حاجة تمؾ الكتب إلى مزيد مف التحقيؽ المغوي المعرفي، 
وطة ضبطًا صحيحًا. األمر الذي وتقديـ نصوص مكتممة خالية مف األخطاء، مضب

سيساعد الكتابات االستشراقية عمى إعادة النظر فيما صدر عنيا مف تحميبلت 
واستنتاجات حوؿ فكر اليمداني، ومف معمومات تتعمؽ بحضارة وتاريخ اليمف القديـ 

 والوسيط وصواًل إلى القرف العاشر الميبلدي. 
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ستعانة بالنص المترجـ كمصدر بالمقابؿ لجأ مجموعة مف المستشرقيف إلى اال
نتاج معرفتيـ بفكر اليمداني.   في قراءة وا 

وتشمؿ الترجمات مؤلفات اليمداني ومنيا كتاب "صفة جزيرة العرب" وكتاب 
(، وكتاب "الجوىرتيف العتيقتيف .."، باإلضافة إلى 8(، )1(، )9"األكميؿ" األجزاء )

 ترجمة أجزاء ومقتطفات مف ىذه المؤلفات. 

اإلطار تتخذ الترجمة شكميف األوؿ : ترجمة مباشرة مف النص العربي  في ىذا
إلى أحد المغات األوروبية )اإلنجميزية، األلمانية، ...( والثاني : ترجمة نص اليمداني 
اإلنجميزي أو األلماني إلى لغة أوروبية أخرى كالمغة الروسية أو السويدية.. أي ترجمة 

 الترجمة. 

الترجمات عشرات المقاالت والدراسات والتي بنت ولقد ظيرت بموجب تمؾ 
تصّوراتيا وكونت استنتاجاتيا وأنتجت معرفتيا بتراث وفكر اليمداني بموجب تمؾ 

 الترجمات.

مف المعروؼ أنو حيف يقـو االستشراؽ األوروبي بترجمة نصوص اليمداني 
وروبي، أو لمقارئ األ -ألجؿ تقديميا والتعريؼ بيا–فإنو ال يترجميا ألجمنا ولكف 

األوروبي المتخّصص في عمـو االستشراؽ واألنثربولوجيا وفقو المغات  الباحث
والتاريخ. ويندرج ذلؾ الفعؿ المعرفي في إطار وظيفة اإلستشراؽ اإليضاحية 

 والتصويرية.

 في ضوء ما سبؽ تتبّمور عدد مف األسئمة وعمى النحو اآلتي : 

فات اليمداني إلى المغات األوروبية ما شكؿ العبلقة المعرفية بيف ترجمة مؤل
وبيف المعرفة المنتجة في ضوء تمؾ الترجمات؟ وما انعكاساتيا عمى مستوى فيـ 
نتاج معرفة بيا مف جية ثانية؟  واستيعاب مضموف ومعنى تمؾ النصوص مف جية، وا 
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لمناقشة وتحميؿ القضايا المطروحة أعبله سنقؼ أماـ نموذج عمى سبيؿ المثاؿ 
تمّثؿ في بحث المستشرقة وعالمة اآلثار روزلند وايد الموسـو بػ"مواقع ال الحصر ي

أثرية يذكرىا اليمداني". تذكر وايد "أنيا أعتمدت في دراسات سابقة ليا تتعمؽ بآثار 
سد مأرب عمى النسخة اإلنجميزية مف كتاب "األكميؿ". ووجدت أف المترجـ ترؾ 

وأثناء زيارة "وايد"  (88)يا ليست ذات قيمة."فقرات ومقاطع كثيرة بدوف ترجمة، زاعمًا أن
لميمف إلجراء دراسة ميدانية حوؿ آثار سد مأرب بناًء عمى المعمومات الواردة في 
كتاب اليمداني "األكميؿ". وبعد المقارنة واعتمادًا عمى النص العربي وبمساعدة مف 

لي ال يمكف باحث يمني أكتشفت وايد بأف ىذه المقاطع تحوي معمومات قيمة وبالتا
 (89)تجاوزىا.

وتقؼ المستشرقة عند مقاطع متنوعة لمترجمة اإلنجميزية لكتاب "اإلكميؿ". 
ومنيا وصؼ اليمداني لمجزء الجنوبي لسد مأرب وطريقة توزيع مياه السد وفقًا لمساعة 
المائية، لتجد اف تمؾ الترجمة غير صحيحة، وتقدـ وصفًا غير صحيحًا وال يتطابؽ 

اليمداني في النص العربي المحقؽ. وتعقد وايد مقارنة بيف ترجمة مع ما أورده 
النسخة اإلنجميزية مف كتاب اإلكميؿ والترجمة العممية الصحيحة لتمؾ المقاطع وتخرج 

 (89)بنتائج معرفية جديدة تتعمؽ بموضوع البحث.

كما تكتشؼ وايد أف عددًا مف المقاطع التي لـ يتـ ترجمتيا مف النص العربي  
النسخة اإلنجميزية بزعـ المترجـ أنيا ليست ذات قيمة. فإنو أثناء المقارنة  إلى

والمطابقة مع النص العربي فإّف تمؾ المقاطع قد ساعدت الباحثة في الوصوؿ إلى 
معمومات جديدة، وفي غاية األىمية، تتعمؽ بتاريخ وحضارة اليمف القديـ. ومنيا 

مة بقصر غمداف ومنطقة   (89)ناعظ األثرية .المعمومات المتصِّ

ليس كتاب "األكميؿ" الوحيد الذي تعرض ألخطاء في الترجمة. فضبًل عف 
تجاوزات تمثّمت في ترؾ مقاطع وفقرات بأكمميا دوف ترجمة. فيناؾ أيضًا كتاب 
"الجوىرتيف العتيقتيف.."، والذي يعد مف أىـ الكتب العممية في تاريخ العمـو عند 

باإلضافة إلى  (81)لمانية منو لممراجعة والتدقيؽ.العرب. حيث خضعت النسخة األ
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نص اليمداني المتعمِّؽ بوصؼ لغات الجزيرة العربية والموجود في النسخة اإلنجميزية 
مف كتاب "صفة جزيرة العرب" والذي أستند إليو مجموعة مف المستشرقيف لدراسة واقع 

الميجات في المجتمع المغة العربية في القرف العاشر الميبلدي، وتحميؿ جغرافيا 
 ( 88)اليمني.

يتبَّيف لنا مف كؿ ما سبؽ أف ترجمة نصوص اليمداني إلى المغات األوروبية 
تعاني مف أخطاء. ويواجو القائميف عمى شئوف الترجمة صعوبات في تحميؿ لغة 
النص، واستيعاب بناه وتحميؿ رموزه وألفاظو ومصطمحاتو. وىو األمر الذي دفع 

ترجمة غير دقيقة، وتفتقر إلى األمانة العممية، ودفع البعض األخر  البعض إلى تقديـ
 إلى ترؾ فقرات ومقاطع مف دوف ترجمة زاعمًا أنيا ليست ذات قيمة.

مف ىنا فإف اعتماد المستشرقيف عمى ترجمة غير دقيقة وغير مكتممة لنصوص 
رفي لتمؾ اليمداني يشكؿ عائقًا معرفيًا أماـ مسألة فيـ واستيعاب المضموف المع

النصوص. وبالتالي يقود إلى إنتاج معرفة غير موضوعية وغير عممية بتراث وفكر 
 اليمداني.

وبخصوص المنيج االستشراقي فإف ما يقع في دائرة اىتمامنا ليس أسموب 
نما المضموف الفكري أي  التحقيؽ القائـ عمى التحميؿ المغوي لمنص التراثي. وا 

 لفكر اليمداني.  -خأسموب النظر والتقييـ والتأري-

في ضوء ما سبؽ سنقـو بالتَّوقؼ أماـ نماذج مف الكتابات االستشراقية نيدؼ 
مف خبلليا الكشؼ عف الرؤية واآلليات التي اعتمدتيا في تحميؿ وتقييـ فكر 

 اليمداني، وتحديد موقعو في تاريخ الفكر اإلنساني.

ضة في اإلسبلـ في بحث المستشرؽ دنموب الموسـو بػ "معادف الذىب والف
وعند اليمداني" وىو في األساس بحث عف "معادف الذىب والفضة في اإلقتصاد 
اإلسبلمي خبلؿ القرف العاشر الميبلدي". ومرفقًا بترجمة إلى المغة اإلنجميزية لبعض 

 مف أبواب كتاب اليمداني "الجوىرتيف العتيقتيف..". 
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ف القوؿ أف اليمداني في ىذا البحث يشير دنموب إلى أنو "مف الصعب بمكا
 (88)كاف فيمسوفًا كما ىو حاؿ الكندي فيمسوؼ العرب".

وبالعودة إلى بحث دنموب فإف صعوبة تصنيؼ اليمداني فيمسوفًا لـ تستند 
عمى عممية بحث وتحميؿ في مؤلفات اليمداني. كما أنيا لـ تعتمد عمى طريقة 

ييا وعالجيا اليمداني في تصنيؼ لطبيعة ونوع القضايا والموضوعات التي تطَّرؽ ال
مؤلفاتو. بما فييا القضايا المعرفية في كتاب "الجوىرتيف العتيقتيف". والذي استند إليو 
جمالي لدى  نما ىناؾ رأي قطعي وا  دنموب في بحثو وقاـ بترجمة بعض مف أبوابو. وا 

 دنموب انتزع بموجبو صفة الفيمسوؼ عف اليمداني. 

ني صفة الفيمسوؼ. فإف المستشرؽ السويدي إذا كاف دنموب قد نزع عف اليمدا
"كرستوفرتوؿ" يظير اليمداني في صورة عالـ عربي واقعًا تحت تأثير الفمسفة 

 اليونانية، ومرددًا ومقتبسًا ومتأثرًا بآراء وأفكار فبلسفة وعمماء اليوناف.

وعمى إمتداد صفحات الدراسة الموسومة بػ "اليمداني العالـ" يحرص توؿ عمى 
التأثير اليوناني عمى فكر اليمداني مف جية، وعمى كتاباتو مف جية أخرى. إبراز 

فرأي اليمداني " بأف األرض مستديرة وتقع وسط فضاء مستدير ىو ترديد لما قالو 
  (85)أرخميدس مف أرتاكوس".

وبالنسبة لحديث اليمداني بأف "النار ال تؤثر إال في األشياء القابمة لئلشتعاؿ" 
 (86)نتاج نجده أيضًا في كتابات أرسطو.فإف ذلؾ االست

ويشير توؿ إلى التأثير اإلغريقي عمى كتابات اليمداني في استخداـ 
مصطمحات القياس والعمبلت .. وبعض التأثيرات مف النظرية الذرية.. كما يظير 

 إقتباس دورتوس عف األبراج.
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ا يقع في وبخصوص المقالة العاشرة مف كتاب اليمداني "سرائر الحكمة" فإف م
دائرة اىتماـ "توؿ" منيا ىو إبراز تأثير عدد مف العمماء اإلغريؽ ومنيـ )سيدوف، 

 دورتوس، وفالتس، بتولمي(.

وال تقتصر مسألة التأثير عمى فكر اليمداني وكتاباتو عمى الفمسفة اليونانية. 
 فالمستشرؽ توؿ يضيؼ إلييا عمـو ومعارؼ الفرس والينود. ويرى أف اليمداني "خير

 مف جمع بيف الثقافات اإلغريقية والفارسية والعربية" .

وحوؿ الموضوعات والقضايا التي كانت مدار اىتماـ وتفكير مف قبؿ 
اليمداني. فإف توؿ ينظر إلييا بإعتبارىا ال تمثِّؿ سوى الشكؿ الخارجي لمقضايا التي 

يا تتحّدد مف خبلؿ عالجتيا الفمسفة اليونانية. بمعنى أف نظرة اليمداني إلى تمؾ القضا
القضايا والموضوعات التي عالجيا العمـ اليوناني. وفي ذلؾ يقوؿ توؿ: "كفيمسوؼ 
نجد أف اليمداني ميتمًا بتوليد وتحوؿ المادة كما يظير في كتابو "الجوىرتيف 
العتيقتيف" الذي يتحدث فيو عف الذىب والفضة، وكذلؾ تحوؿ عنصر إلى عنصر 

اوية عمى كوكب األرض. وبذلؾ يكوف اليمداني أحد الذيف آخر، وتأثير األجراـ السم
 ( 87)تأثروا بالفبلسفة اإلغريقيف".

أما ما يتعمَّؽ باإلضافات المعرفية لميمداني ومنيا آراءه العممية حوؿ العبلقة 
بيف البيئة الجغرافية والظواىر االجتماعية، وتقسيماتو الخاصة بطقس الكرة األرضية، 

مقة بالمناطؽ المأىولة عمى وجو األرض وخاصة في الصيف واليند. واستنتاجاتو المتع
باإلضافة إلى منيجو التحميمي القريب جدًا مف المناىج الحديثة والتي حقؽ مف خبلليا 
سبقًا عمميًا وزمنيًا بالمقارنة مع سابقيو ومجايميو والحقيو مف العمماء خبلؿ المرحمة مف 

ر الميبلدي. فإنيا في نظر توؿ وبقية القرف العاشر وحتى القرف السابع عش
 المستشرقيف ليست سوى اختبلؼ آراء بيف اليمداني وبيف فبلسفة وعمماء اليوناف.
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مف كؿ ما سبؽ نخمص إلى أف االستشراؽ يضع اىتمامو في إبراز دور 
ظيار تأثيره عمى فكر اليمداني. وعمى حساب دور وتأثير المكوف  المكِّوف الخارجي وا 

 الداخمي. 

 شؾ بأف المصادر الخارجية ليا دورىا وتأثيرىا عمى فكر اليمداني. ولكف ال
ذلؾ التأثير ال يمكف لو أف يتحقؽ إال مف خبلؿ المكوف الداخمي. فالعوامؿ الداخمية 
 –التي تربط حركة تطوَّر الفكر العربي اإلسبلمي ككؿ بحركة تطور المجتمع العربي 

ًا في فكر اليمداني )االقتصادية واالجتماعية اإلسبلمي ىي العوامؿ التكوينية أساس
والفكرية( تساعدىا العوامؿ والمصادر الخارجية. والتي جاءت في سياؽ عممية تفاعؿ 
بيف الثقافة العربية اإلسبلمية بوجو عاـ مع الثقافات األخرى )اليونانية ، الفارسية ، 

ات مف قبؿ الثقافة اليندية( وشّكمت بدورىا عامؿ صير ودمج وتطوير لتمؾ الثقاف
 العربية اإلسبلمية.

وبخصوص القضايا والموضوعات التي وقؼ أماميا وعالجيا فكر اليمداني  
فإنيا ال تمثِّؿ الشكؿ الخارجي لقضايا وموضوعات الفمسفة اليونانية والفكر اليوناني 
مة لقضايا وموضوعات كاف  كما تذىب إلى ذلؾ كتابات المستشرقيف. ولكنيا محصَّ

ور المجتمع العربي اإلسبلمي يطرحيا عمى الفكر العربي اإلسبلمي باحثًا عف تطَّ 
حموؿ ليا بالطريقة وبالمستوى الذيف يتناسباف طرديًا مع تّطور مستويات المعارؼ 

 العممية عف الطبيعة وعف العالـ ككؿ في تمؾ المرحمة التاريخية.

عمى االستشراؽ أف  أما ما يتعمؽ باإلضافات المعرفية لميمداني فكاف ينبغي
ينظر إلييا كعمؿ إبداعي خبّلؽ مستّقؿ. ويتّوجب أف تحتؿ موقعيا الطبيعي في تاريخ 
تطور الفكر العممي والفمسفي خبلؿ المرحمة التاريخية الممتدة مف القرف العاشر وحتى 

 القرف السابع عشر الميبلدي. 

أصالتو وتميِّزه إف آراء واستنتاجات المستشرقيف حوؿ فكر اليمداني وموضوع 
إزاء الفكر اليوناني وفكر المرحمة الممتدة مف القرف العاشر وحتى النصؼ الثاني مف 
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مة وتعبير عف الموقؼ المنيجي القرف السابع عشر الميبلدي يمكف قراءتيا كمحصَّ 
والفكري لئلستشراؽ تجاه التراث العممي والفمسفي العربي اإلسبلمي. وىو الموقؼ الذي 

 يستند في رؤيتو وتأريخو لمتراث العربي اإلسبلمي إلى ما يمي : 

 مفيوم المركزية األوروبية :  (2

حقيبات إف أبرز مظاىر التمركز حوؿ الذات األوروبية تتمثؿ في تبني الت
نطبلقًا  الشائعة والقائمة بأف ثمة عصرًا قديمًا وآخر وسيطًا و"أزمنة حديثة ومعاصرة". وا 
مف ذلؾ يتـ تحقيب التواريخ األخرى، تحقيبًا ال يحتـر خصوصية ىذه األخيرة. وبيذه 
الكيفية يتـ كبت التواريخ األخرى وتدمج في تاريخ واحد وىو التاريخ كما يراه الغرب 

واليدؼ مف تمؾ المسألة واضح تمامًا وخاصة عمى صعيد التأريخ  (88)األوروبي.
لتاريخ تطور الفكر العممي الفمسفي. إذ بيذه الطريقة يتـ إلغاء االختبلؼ والتفاوت بيف 
التواريخ كوسيمة لطمس أفضمية أحداىا في مرحمة مف المراحؿ. ليبقى التاريخ كما 

ة وينفرد بيا. وبطريقة تشِّكؿ أوروبا صنعو الغرب فيو وحده الذي يحتكر األفضمي
 بداية ذلؾ التاريخ ومنتياه.

وبناًء عمى ذلؾ المفيـو فإف العمـ العربي والفكر العربي مع )ابف الييثـ وابف 
النفيس وثابت بف قرة واليمداني وشرؼ الديف الطوسي والخوارزمي وابف خمدوف وابف 

. أي تأريخ تطّور الفكر العممي رشد وابف سيناء واإلدريسي( يقعاف خارج التأريخ
والفمسفي واالجتماعي خبلؿ المرحمة الممتدة منذ القرف التاسع وحتى النصؼ الثاني 

  (89)مف القرف السابع عشر الميبلدي مف تاريخ البشرية.

وىذا الموقؼ األوروبي مف المرحمة العربية مف تاريخ تطور األفكار والعمـو 
نما يمتاز بو الفكر األوروبي ككؿ والمناىج ليس حكرًا عمى االستشراؽ وحده ، وا 

 األوروبية.

فالكتب المدرسية والجامعية األوروبية، باإلضافة إلى كتب مؤرخي تاريخ 
األفكار وتاريخ العمـ األوروبييف عندما تؤرخ ألي شيء أو مفيـو أو ظاىرة تبتدئ 
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ؼ عصر النيضة عادة مف اليوناف والروماف وتنزؿ في الزمف إلى األماـ حتى مشار 
 (59)األوروبية والعصور الحديثة قافزة بذلؾ فوؽ المرحمة العربية والعصور الوسطى.

 نظرية العرق :  (1

وتعود البدايات األولى لتمؾ النظرية إلى المدرسة الفيمولوجية األلمانية والتي 
قرف كانت تنظر بدونية واحتقار إلى المرحمة العممية الممتدة مف القرف العاشر وحتى ال

السادس عشر الميبلدي. ولـ يكف ليذا االحتقار أي بعد أو رأي انثربولوجي )عرقي(. 
( 9891-9818ثـ انتقمت إلى فرنسا لتتّخذ عمى يد الفيمسوؼ الفرنسي ارنست ريناف )

شكؿ )نظرية العرؽ(، والتي أتخذىا كأساس مباشر ألحكامو المعروفة عمى العرب 
ي ريناف أنو "ال يوجد ما نتعممو تقريبًا مف العرب وال والفكر العربي اإلسبلمي. ففي رأ

( وأف العرب لـ يصنعوف غير إنتحاؿ مجموع الموسوعة 59مف القروف الوسطى".)
اليونانية" كما يشير ريناف إلى أنو "ليس العرؽ السامي ىو ما ينبغي أف نطالبو 

كوف مف بواكير بدروس في الفمسفة ومف غرائب النصيب إال ينتج ىذا العرؽ أقؿ ما ي
 (51)خاصة بو في حقؿ الفمسفة".

مف خبلؿ إعماؿ عنصري التحميؿ والنقد في الكتابات االستشراقية المتعمِّقة 
بتراث وفكر اليمداني تبَّيف لنا أف ىناؾ ثبلثة عوائؽ معرفية ومنيجية تواجو تمؾ 

 الكتابات وتتمثَّؿ في اآلتي: 

مداني المترجمة إلى المغات العائؽ المعرفي األوؿ : يرتبط بنصوص الي ( أ
األوروبية والتي مضى عمييا ما يقرب مف نصؼ قرف. حيث تفتقر إلى شرط 
الترجمة العممية الدقيقة واألمينة التي تعكس الواقع الفعمي لمعنى ودالالت مفاىيـ 
ومصطمحات اليمداني. فضبًل عف لجوء البعض مف تمؾ الترجمات إلى عدـ 

واضح وعدـ قدرة عمى انتقاء العبارات والجمؿ ترجمة صفحات بأكمميا لعجز 
 التي تتفؽ وسياؽ العصر الذي أنجزت فيو نصوص اليمداني.
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مف ىنا فإف استناد عشرات المستشرقيف عمى الترجمات غير الدقيقة في بناء 
تصوراتيـ واستنتاجاتيـ حوؿ فكر اليمداني، يؤكد أف تمؾ التصوَّرات واالستنتاجات 

سميـ، ومبنية عمى قاعدة ضعيفة. وبالتالي تحوؿ دوف إنتاج تتكئ عمى أساس غير 
مادة معرفية موضوعية بفكر اليمداني، وبالواقع التاريخي واالجتماعي واالقتصادي 

 والثقافي لتاريخ اليمف القديـ والوسيط.

 العائق المعرفي الثاني :  ( ب

تحميؿ يتمثَّؿ في النص العربي لمؤلفات اليمداني والذي تعرَّض لمتحقيؽ وال
المغوي والمعرفي مف قبؿ المستشرقيف. فذلؾ النص ال زاؿ بحاجة إلى المزيد مف 
التنقيح والتصحيح والتحميؿ واإلضافات. وعمى الرغـ مف إمتبلؾ المستشرقيف لناصية 
المغة العربية. إال أف نصوص اليمداني ليا خصوصيتيا المغوية والمعرفية مقارنة 

 ي التراث الفكري والعممي العربي اإلسبلمي.بالكثير مف النصوص التراثية ف

مف ىنا فإف حصوؿ الباحث والمستشرؽ األوروبي عمى نص مكتمؿ التحقيؽ 
عمى المستوى المغوي والمعرفي يدفع باتجاه الكشؼ عف حقائؽ معرفية جديدة ويساعد 
في الحصوؿ عمى معمومات تؤسس لوقائع معرفية نوعية تتجاوز ما قد رسخ في 

لوعي مف معارؼ ومعمومات تتعمؽ بتراث اليمداني وبتاريخ اليمف القديـ األذىاف وا
 والوسيط.

 العائق المنيجي :   ( ج

ويتمثؿ في سيطرة مفيـو المركزية األوروبية عمى المنيج االستشراقي وعدـ 
إعتماد المنيج التاريخ العممي. والمذاف يشكبلف عائقًا منيجيًا أماـ الكتابات 

ـ الموضوعي لمجوانب اإلبداعية مف فكر اليمداني بالمقارنة مع االستشراقية في التقيي
الفكر السابؽ عميو )اليوناني( و )الفكر البلحؽ( حتى القرف السابع عشر الميبلدي. 
وفي تحديد الموقع الطبيعي الذي يستحقو اإلنجاز المعرفي لميمداني في تاريخ الفكر 

سبلمية وتجاوزىا بيف مراحؿ تطور اإلنساني، ودوف القفز عمى المرحمة العربية اإل
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ورىا ويتبناىا مؤرخي تاريخ األفكار في الفكر األوروبي  الفكر اإلنساني كما يتصَّ
 المعاصر. 

 رابعًا : اليمداني في الكتابات العربية المعاصرة  
 بواكير اإلىتمام المعرفي بتراث وفكر اليمداني -2

الفكري العربي اإلسبلمي. بؿ يعد تراث اليمف الفكري جزء ال يتجزأ مف التراث  
إنو جزًء أصيبًل لو حضوره وتأثيره في تاريخ الفكر العربي اإلسبلمي مف خبلؿ 

ـ(، صالح 979-898األعماؿ الفكرية لرموزه وأعبلمو أمثاؿ: ابو الحسف اليمداني )
ـ(، محمد 9678-9698ـ(، أبو الحسف الجبلؿ )9696-9687بف ميدي المقبمي )

ـ(، وغيرىـ 9888-9769ـ(، محمد بف عمي الشوكاني )9769-9688ابف األمير )
العشرات. وىو تراث ضخـ يضـ عشرات اآلالؼ مف المخطوطات التي اشتممت عمى 
مصنَّفات في مختمؼ العمـو والمعارؼ لمئات مف المفكريف والعمماء اليمنييف منذ القرف 

 الثامف الميبلدي وحتى القرف الثامف عشر الميبلدي.

ير االىتماـ بالتراث الفكري في اليمف إلى العقد الثاني مف القرف وتعود بواك
العشريف. حيث قامت الدولة اإلمامية حينيا بطباعة بعض المؤلفات الخاصة بأعبلـ 

 (58)الفكر العربي اإلسبلمي في اليمف أمثاؿ: )الشوكاني، ابف األمير، المقبمي،....(.

ظور أف تمؾ المؤلفات سنية الطابع ولقد فسر أحد الباحثيف ىذا اإلىتماـ مف من
وتعود إلى أقطاب التيار السني في المذىب الزيدي اليادوي. وقد شجّعت السمطة 
اإلمامية عمى طباعتيا ونشرىا، ألنيا ترفض الخروج عمى الحاكـ الظالـ. وتسمى أي 

رأت في تمؾ المؤلفات  -السمطة–تّحرؾ اجتماعي ضد السمطة فتنة. بالتالي فإنيا أي 
  (58)جدى دعوة إلى الجمود السياسي.أ

في حيف أرجع باحث أخر ىذا اإلىتماـ بالتراث بأنو "يأتي في إطار الدور 
الثقافي لدولة األئمة في القرف العشريف. وأنو عمى الرغـ مف أف أراء ىؤالء المفكريف 
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لـ  -الدولة-المتميزيف قد خالفت ما ىو سائد في حينو مف أراء وتصّورات. إال أف 
تعمد إلى إقصاء نتاجيـ العممي، بؿ قامت حاؿ إنتشار الطباعة بطباعة أبرز 

  (55)مؤلفاتيـ العممية.

وتواصمت عممية اإلىتماـ بالتراث واإلتصاؿ بو وذلؾ في عقد األربعينيات مف 
 القرف العشريف. وىنا لـ تكف الدوؿ اإلمامية طرفًا في ىذه العممية ولكف 

في الحركة الوطنية اليمنية. ولـ يكف المقصود مف  -النخب الفكرية والسياسية-
االىتماـ في ىذه المرحمة سوى تراث المفكر والعالـ اليمني أبو الحسف اليمداني 

 ـ(. 898-979)

 والسؤاؿ الذي يطرح نفسو ىو : لماذا اليمداني؟ وتراث اليمداني؟

اىتماـ حوؿ ىذه المسألة يرجع الباحث والمستشرؽ األمريكي )برنكمي ماسيؾ( 
النخب الفكرية والسياسية اليمنية في الحركة الوطنية باليمداني، بأنو جاء في إطار 
النشاط التنويري لتمؾ النخب في النصؼ الثاني مف عقد األربعينيات مف القرف 
. وعمى وجو الخصوص مرحمة السجف "حيث تحّولت السجوف وقتيا إلى  المنصـر

ناء ىناؾ مف قاـ بالعمؿ عمى تحقيؽ أشعار عدد مراكز لمعمـ والتنوير. ومف بيف السج
مف أشير الشعراء في اليمف مثؿ نشواف الحميري وعمارة اليمني. بينما عمؿ محمد 
عمي األكوع عمى تحقيؽ بعض أجزاء مف كتاب "األكميؿ" لميمداني )عمي، 

ـ،(. في ىذا السياؽ لـ يفصح "مسيؾ" عف كيفية حصوؿ األكوع عمى أجزاء 1997
االكميؿ في ىذه المرحمة المبكرة. خصوصًا وأف معظـ تراث اليمداني  مف كتاب

المخطوط تـ اإلستيبلء عميو ونقمو إلى خزائف مكتبات أوروبا وتركيا وأمريكا. كما أنو 
لـ يوَّضح ما إذا كانت تمؾ األجزاء عبارة عف مخطوطة أو أنو تمت طباعتيا بوسائؿ 

 الطباعة اآللية في صورة كتاب. 

النشاط التنويري وحده ىو ما دفع النخب الفكرية اليمنية إلى االىتماـ  ولـ يكف
باليمداني. فيناؾ عامؿ أخر في رأي "مسيؾ" يتمّثؿ في أف ذلؾ االىتماـ جاء ردًا مف 
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تمؾ النخب عمى مسألة اىتماـ النظاـ اإلمامي بالتراث. ومف منظور أنو "لما كاف 
ص التاريخية والتراثية الفكرية فإف اإلىتماـ النظاـ اإلمامي يستّمد شرعيتو مف النصو 

بالتراث واكتشاؼ مسارات مغايرة لمقراءة الرسمية التي يفرضيا الحكـ اإلمامي يصبح 
 (56)مساحة لمصراع السياسي".

وىنا لـ يحدد "مسيؾ" ماىية اآلراء والنصوص التراثية لدى اليمداني والتي 
مية، وتعمؿ عمى زلزلة النظاـ السياسي يمكف أف تشّكؿ مسارات مغايرة لمقراءة الرس

 بحسب تعبيره. 

بالعودة إلى تراث اليمداني فإنو ليس ىناؾ ما يشكِّؿ مسارات مغايرة لمقراءة 
الرسمية التي يفرضيا النظاـ اإلمامي، وما يمكف أف يصبح مساحة لمصراع السياسي 

بلليا نظريات لتمؾ النخب مع النظاـ سوى آراء وأفكار اليمداني التي يدحض مف خ
)اإلمامة في قريش عامة أو في بعض قريش خاصة(. باإلضافة إلى كتابات 
اليمداني عف الحضارة اليمنية القديمة ومنجزاتيا العظيمة والتي يمكف اتخاذىا في 
سياؽ المقارنة بيف ذلؾ الماضي الحضاري العظيـ الذي عرفتو اليمف وبيف واقع 

 امي وبيدؼ المطالبة باإلصبلح والتغيير.المجتمع اليمني في عيد الحكـ اإلم

ومع ىذا فإف المصادر والوثائؽ الخاصة بتمؾ المرحمة ال تشير إلى مسألة 
استخداـ النخب الفكرية والسياسية اليمنية لتراث اليمداني واستثماره في صراعيا مع 
 النظاـ اإلمامي الحاكـ كما يحاوؿ المستشرؽ "مسيؾ" تصويره واإلعبلف عنو. فضبلً 

المعرفي المبلئـ والذي يسمح بحضور مستوى مف التعامؿ -عف غياب السياؽ الثقافي
 المنيجي والعممي مع النصوص التراثية والتحقيؽ عمى األصوؿ العممية.

وألف عممية التوثيؽ والتأريخ تستند إلى مصادر ووثائؽ مكتوبة وأدلة مادية ال 
ـ(، في 9987-9866تاس الكرممي )تقبؿ التخميف. لذا يمكف إعتبار ما قاـ بو إينس

ـ مف تحقيؽ ونشر لمخطوطة الجزء الثامف مف كتاب اإلكميؿ لميمداني 9989العاـ 
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بأنو يشكؿ البداية الفعمية لمسألة اتصاؿ واىتماـ الباحثيف العرب بتراث أبو الحسف 
 ( 57)اليمداني مطمع القرف العشريف.

كتاب "االكميؿ" لميمداني ولقد توالت بعد نشر الكرممي لمجزء الثامف مف 
عمميات تحقيؽ ونشر لكتب اليمداني. وظيرت المقاالت التي غّطت جوانب مف 
مؤلفاتو، واتخذت صيغة التعريؼ والوصؼ. وذلؾ ما قاـ بو محي الديف الخطيب في 

ـ 9959ـ مف تحقيؽ لمجزء العاشر مف كتاب "االكميؿ". وأعقبو في العاـ 9988العاـ 
ـ( نشرتو مجمة "المجمع العربي 1999-9997حمد الجاسر ) مقاؿ لمعالـ المحقؽ

المغوي بدمشؽ". والذي تعّرض فيو لكتاب اليمداني "الجوىرتيف" كما قاـ الباحث محمد 
 (58)ـ بتحقيؽ ونشر كتاب "صفة جزيرة العرب".9958بف عبداهلل في العاـ 

دد مف وشيد عقدي الستينيات والسبعينيات مف القرف المنصـر طباعة ونشر ع
ـ بتحقيؽ الجزء 9968كتب اليمداني. حيث قاـ محمد بف عمي األكوع في العاـ 

األوؿ والجزء الثاني مف كتاب االكميؿ. باإلضافة إلى تحقيؽ كتاب )صفة جزيرة 
  (59)ـ.9978العرب( في العاـ 

ويشكؿ النصؼ الثاني مف عقد الثمانينات مف القرف المنصـر بداية مرحمة 
ؿ في الكتا بات العربية عمى صعيد العبلقة مع تراث اليمداني. حيث لـ يكتؼ تحوَّ

 الباحثيف العرب بمراجعة وتحقيؽ ونشر نصوص ومؤلفات اليمداني بؿ 
في التأليؼ في القضايا والموضوعات التي يحتوييا تراث وفكر اليمداني،  -انخرطوا-

بقضايا الواقع  واستدخموا إشكاليتو في منظومة اىتماماتيـ الفكرية، وفي عبلقتيـ
  (69)الثقافي والفكري واالجتماعي العربي.

فر السياقات البلزمة والدافعة لو.  ؿ أف يحدث دوف أف تتوَّ وما كاف لذلؾ التحوَّ
المعرفي. حيث اتّسعت قاعدة الباحثيف العرب المنشغميف -ومف بينيا السياؽ الثقافي

المناىج العممية الحديثة القادرة عمى بالتراث والمؤىميف عمميًا ومعرفيًا، والمستنديف إلى 
نتاج معرفة بالنصوص التراثية.  تحقيؽ ودراسة وتحميؿ وا 
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كما ظيرت مشاريع فكرية في الفكر العربي المعاصر في صورة مشاريع 
إلحياء ودراسة التراث الفكري. وفي سياؽ ذلؾ كمو احتؿ تراث اليمداني مساحة 

واليمنييف عمى وجو الخصوص ليشمؿ بعدًا  واسعة مف اىتماـ الباحثيف العرب عموماً 
ة بتراث وفكر أبو  آخر تمّثؿ في تنظيـ وعقد الندوات العممية الدولية المتخصصِّ
الحسف اليمداني. وىذا ما يشير إلى اتساع نطاؽ الوعي العممي بأىمية تراث 

فكر اليمداني وفكره، والموقع الذي يحتمو في تاريخ الفكر العربي اإلسبلمي وتاريخ ال
 اإلنساني.

المعرفي كاف لممستشرقيف ولمراكز الدراسات -وفي إطار السياؽ الثقافي
ة في نشر ودراسة تراث اليمف الفكري الدور والتأثير  األوروبية واألمريكية المتخصصِّ
الواضح في لفت انتباه الباحثيف العرب مف خبلؿ ما يصدر عنيا مف بحوث ودراسات 

عادة وأعماؿ تتعّمؽ باليمداني. و  ىو ما دفع بيؤالء الباحثيف إلى اإلقباؿ عمى قراءتيا وا 
 النظر في ما تحتويو مف آراء وتحميبلت تتعمؽ بتراث اليمداني. 

وكاف لقضايا ومشكبلت الواقع الثقافي والفكري واالجتماعي العربي حضورىا 
مف  وتأثيرىا في دفع الباحثيف نحو االتجاه لمتراث وتراث اليمداني بدرجة رئيسية.

منطمؽ ما لمتراث مف فعالية خاصة في إعادة صياغة الوعي الراىف، وما يعيف عمى 
تحرر الفكر الحاضر مف قيود الخرافة واألسطورة ومحاربة الجمود والتخمؼ، وما 
يساعد عمى تجذير قيـ ومفاىيـ التنوير والعمـ والمعرفة والعقبلنية في الوعي والفكر 

 والسموؾ.

 وفكر اليمداني:  اتجاىات دراسة تراث  -1

تراث وفكر اليمداني  بتتّبع ورصد ما كتب مف دراسات وبحوث وتحقيقات حوؿ
( ثبلثة اتجاىات سيطرت وتسيطر عمى حقؿ الكتابات العربية 8)نجد أف ىناؾ

 المعاصرة وعمى النحو اآلتي : 
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 االتجاه األول :  (2

ز ىؤالء إينستاس ويمثِّؿ ىذا االتجاه الرعيؿ األوؿ مف الباحثيف العرب ومف أبر 
ـ( حمد الجاسر 9998-9998ـ( محمد عمي األكوع )9987-9866الكرممي )

 ......(. -9988ـ(، يوسؼ محمد عبداهلل )9997-1999)

أف أىـ ما يميِّز ممثمي االتجاه األوؿ ىو إنشغاليـ بقضية معرفية عممية 
عادة تحقيؽ مؤلفات اليمداني وضبط يا ضبطًا مركزية ترتبط بالمراجعة والنظر وا 

 واضحًا صحيحًا. 

ولقد إتخذت مسألة إعادة التحقيؽ والمراجعة والتدقيؽ في تراث اليمداني 
وضبطو لدى ممثمي االتجاه األوؿ مساريف متوازييف يتمّثؿ المسار األوؿ في إعادة 
التحقيؽ في النص المحقؽ عمى مستوى األلفاظ والمعاني والكممات الدارجة واألسماء 

 ماكف والمصطمحات والمواقع الواردة في نصوص اليمداني.والمفاىيـ واأل

وفي سياؽ المسار األوؿ تعرَّضت نصوص اليمداني لعممية تحميؿ وتصحيح 
لغوي سواًء ما يتعمؽ منيا باألخطاء النحوية. أو ما يرتبط بشرح الكممات والمعاني 

دارجة غير المغوية التي استقاىا اليمداني مف بيئتو )اليمف(. باإلضافة إلى الكممات ال
 التي ال يعرؼ مدلوليا االصطبلحي.

ؿ ودقيؽ. وتـ  كما خضعت عشرات المفاىيـ لتحميؿ مصطمحي ولشرح مفصَّ
 .-بالشؽ الجغرافي لمنص-ضبط أسماء الكثير مف األماكف والمواقع أي ما يعرؼ 

ص وبالنسبة لممسار الثاني فإف الباحثيف العرب لـ يكتفوا بإعادة التحقيؽ في الن
المحقؽ مف قبؿ المستشرقيف. بؿ اتجيَّوا نحو ترجمة ونقؿ المقدمات والدراسات 
المرفقة بمؤلفات اليمداني والصادرة عف المستشرقيف بمغاتيـ األوروبية )اإلنجميزية، 
األلمانية( إلى المغة العربية. ومراجعة العبارات واأللفاظ باإلتفاؽ معيـ. ويأتي كتاب 
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لعتيقتيف.." في مقدمة تمؾ الكتب التي خضعت لممراجعة اليمداني "الجوىرتيف ا
 والترجمة والنقؿ مف المغة األلمانية إلى المغة العربية.

كما خضع النص اإلنجميزي مف كتاب اليمداني "صفة جزيرة العرب" والذي 
يصؼ المغات أو الميجات في الجزيرة العربية لممراجعة والتحميؿ والترجمة إلى المغة 

 (69)العربية.

وتواصمت جيود االتجاه األوؿ مف خبلؿ ترجمة ونشر ما قّدمو المستشرقيف 
مف أبحاث ودراسات إلى الندوة الدولية الخاصة باليمداني، وعددىا ثبلثة عشر بحثًا 
بالمغات اإلنجميزية واأللمانية والفرنسية. وتعد ترجمة ونشر تمؾ الدراسات خطوة رائدة 

طبلع عمى ما كتب عف اليمداني وفكره مف قبؿ في تمكيف الباحثيف العرب مف اإل
عطاءىـ بالتالي فرصة تحميؿ ونقد تمؾ الكتابات ومعرفة ما يكتبو  المستشرقيف. وا 

 اآلخر وفقًا لرؤيتو وتفسيراتو.

 االتجاه الثاني :  (1

وتسيطر عمى بحوث ودراسات ومقاالت ممثمي ىذا االتجاه قضية أساسية 
داني الزمنية والفكرية لعمماء ومفكري أوروبا مف ورئيسية. وىي إثبات أسبقية اليم

سحاؽ نيوتف 9798-9788ـ( والفوزييو )9681-9568أمثاؿ: غاليمو ) ـ( وا 
ـ(. في عدد مف االكتشافات والنظريات العممية. بإعتباره مؤسسًا ليا، 9681-9787)

وأوؿ مف تكمـ في موضوعيا ومنيا: إثبات كروية األرض، اكتشاؼ غاز األوكسجيف 
نظرية االحتراؽ وظاىرة القابمية المرتبطة بيا، اكتشاؼ نظرية الجاذبية ونظرية آلية و 

سقوط األجساـ، ريادتو لعمـ األثنوغرافيا، تأسيسو لمنيج المبلحظة والمشاركة الخاص 
 ( 61)بعمـ األنثروبولوجيا.

ي لقد لجأ ممثموا االتجاه الثاني في إثبات أسبقية اليمداني عمى عمماء أوروبا ف
العصر الحديث إلى المنيج المقارف أو الطريقة المقارنة. واألسئمة التي تطرح نفسيا 
في ىذا السياؽ ىي: ىؿ التزمت دراسات وبحوث اإلتجاه الثاني بشروط المقارنة؟ 
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وىؿ أدركت الفروؽ واالختبلفات بيف البنى المعرفية واالجتماعية والفضاء العقمي 
لميبلدي( والعصر الحديث )القرف الثامف عشر لعصر اليمداني )القرف العاشر ا

والتاسع عشر والنصؼ األوؿ مف القرف العشريف(؟ وىؿ توقَّفت أماـ إمكانات النسؽ 
المعرفي والنظاـ المعرفي لعصر اليمداني وقدراتو ودوره في حضور األثنوغرافيا كعمـ، 

ائصو، وفي اكتشاؼ نظرية الجاذبية، ونظرية اإلحتراؽ وغاز األوكسجيف بخص
 وبإثبات كروية األرض. 

بالعودة إلى دراسات وبحوث اإلتجاه الثاني، وبعد إعماؿ عنصري التحميؿ 
والتفسير في المادة المعرفية التي انتجتيا يتّبيف لنا أنيا بتأثير مف إرادة إثبات السبؽ 
الزمني لميمداني، وبيدؼ بموغ المقارنة أىدافيا، أغفمت تمؾ الدراسات الفروؽ 

حة التي تفصؿ بيف البنى المعرفية واالجتماعية لعصر اليمداني والعصر الواض
ور القياسي الكمي الرياضي  الحديث، بيف المعرفة الموضوعية والمؤسسة عمى التصَّ
في العصر الحديث، والمعرفة الذاتية القائمة عمى التصور الحسي النوعي والبرىاف 

المناىج التي تمّيز بيا عصر النظري في عصر اليمداني، بيف طبيعة العمـو و 
 اليمداني، وبيف العمـو والمناىج الحديثة في العصر الحديث. 

ولقد انعكس ذلؾ كمو في عممية تأويؿ تمؾ الدراسات لنصوص اليمداني. حيث 
فيمت مصطمحاتو وتعابيره بغير معانييا ودالالتيا. وانتزعت مف سياقيا التأريخي 

 ضمونًا معرفيًا حديثًا. وأخرجت عف إطار عصرىا، وأكتسبت م

مف ىنا ظيرت وتجسَّدت عممية الخمط الواضحة التي قامت بيا تمؾ الدراسات 
بيف عمـ الجغرافيا الذي أنطمؽ منو اليمداني في رصده لحالة المجتمع اليمني 
االجتماعية واالقتصادية والثقافية في القرف العاشر الميبلدي في كتابو "صفة جزيرة 

ـ االثنوغرافيا الذي يعد مف العمـو الحديثة، بيف أسموب المشاىدة العرب"، وبيف عم
الشخصية الذي اعتمد عميو اليمداني في وصفو ألحواؿ المجتمع اليمني وبيف منيج 
المبلحظة والمشاركة وىو مف المناىج الحديثة لعمـ االنثربولوجيا، وبيف مصطمح 

و وتركيبة ودوره في عممية النسيـ لميمداني، وبيف مفيـو غاز األوكسجيف بخصائص
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االحتراؽ والتنفس بيف فيزياء آلية سقوط األجساـ، وبيف حديث اليمداني عف حركة 
العناصر األربعة )اليواء والماء والنار واألرض( وبيف نظرية الجاذبية، وبيف تشبيو 

 اليمداني لؤلرض كحجر المغناطيس الذي يجذب قوة الحديد إلى كؿ جانب. 

ـ نخمص إلى أف المادة المعرفية التي انتجتيا معظـ دراسات مف كؿ ما تقدَّ 
اإلتجاه الثاني ال تعكس الخصائص المعرفية لفكر اليمداني بؿ تتناقض معو ومع 
نسقو المعرفي. وىذا ما يدفعنا إلى وصؼ تمؾ المقارنات بمقارنات غير مشروعة 

لمعرفية التي قامت سواء عمى مستوى القضايا التي تناولتيا أو عمى صعيد األىداؼ ا
 بتحديدىا. 

لقد افتقرت النتائج المعرفية لتمؾ الدراسات لعناصر الموضوعية والواقعية 
والعممية. ولـ تتمّكف مف انتاج معرفة موضوعية تعبَّر عف واقع االنجاز العممي 

 لميمداني وطبيعتو في ضوء شروط عصره التاريخية والثقافية والمعرفية.

 االتجاه الثالث :  (8

المقارنة مع دراسات االتجاه الثاني والذي كانت القضية المسيطرة عمى ب
إثبات قدرة العقؿ -اىتماميـ وتفكيرىـ ىي إثبات الذات أماـ اآلخر األوروبي. أي 

عمى اإلبداع العممي عبر تراث اليمداني وتأكيد تفوقو عمى الفكر األوروبي  -العربي
 الحديث. 

ث في دراساتيـ لتراث اليمداني بإنتاج معرفة فقد انشغؿ ممثموا االتجاه الثال
تساعد عمى بمورة فيـ أعمؽ وأشمؿ بتاريخ اليمف الثقافي واالجتماعي والسياسي في 

  (68)العصور القديمة والعصر الوسيط )عصر اليمداني(.

في ىذا السياؽ سنحاوؿ الوقوؼ أماـ الدراسة الموسومة بػ"رواة اليمداني لبلكميؿ 
أبي نصر" وعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر. لتبياف كيفية تعامميا مع دراسة لرواية –
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تراث اليمداني سواًء عمى مستوى الموضوعات التي تناولتيا، أو عمى صعيد النتائج 
 المعرفية التي توصمت إلييا. باإلضافة إلى كيفية توظيفيا لتمؾ النتائج.

يا فيـ التاريخ تأتي الدراسة في سياؽ أبحاث سابقة لممؤلؼ يحاوؿ مف خبلل
االجتماعي لميمف ورصد التطور التاريخي لممجتمع اليمني وأشكاؿ التنظيـ 

 االجتماعي. "القبيمة".

ذ مؤلؼ الدراسة رواية أبي نصر لصمتيا المباشرة بقبيمة حمير اليمنية،  يتخِّ
ولميمداني في آف معًا. ويسعى إلى تبياف حجميا في بنية رواية اليمداني لنسب 

لؾ معرفة التوافؽ بيف توّجيات اليمداني في نسب قبيمة حمير وتوجيات حمير. وكذ
  (68)أبو النصر في روايتو.

وتزخر الدراسة بالكثير مف الوقائع والتفاصيؿ. وما ييمِّنا مف كؿ ذلؾ المادة 
المعرفية التي انتجتيا والتي تعيد النظر بمصداقية الصورة القبمية لميمف القديـ ولطبيعة 

جتماعي )القبيمة( المييمف عمى تمؾ المرحمة كما قدَّمتيا الكثير مف الدراسات النظاـ اال
 ( 65)واألبحاث التاريخية واالنثربولوجية.

في رأي الدراسة فإّف تمؾ الصورة القبمية لـ تعد قادرة عمى الصمود. وذلؾ بفعؿ 
ه عف عدـ اتساقيا مع مستوى التمّدف االجتماعي كما ورد عند اليمداني في تقرير 

تطور فكرة الدولة، وعرضو الرائع لتطور نظاـ الممكية لؤلراضي والشواخص 
 الحضارية فييا.

كما تكشؼ الدراسة عف استخداـ اليمداني مصطمحات ذات داللو اجتماعية 
تعكس مستوى مف التمّدف، وتؤشر نظامًا اجتماعيًا ال يتفؽ مع التصّور القبمي لمنظاـ 

 (66)تقدـ مف العبلقات اإلنتاجية.اإلجتماعي، وليا صمة بشكؿ م

إف ىذا االستنتاج المعرفي لمدراسة والمبني عمى قراءة تحميمية نقدية لنصوص 
دراؾ التاريخ  اليمداني يشّكؿ تحّواًل نوعيًا في الموقؼ المعرفي مف مسألة فيـ وا 
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االجتماعي لميمف، ويكشؼ عف حقائؽ معرفية وتاريخية جديدة تعيد النظر في ما 
في األذىاف والوعي مف آراء وتحميبلت تتعّمؽ بطابع البنية االجتماعية لممجتمع ترّسخ 

 اليمني في العصر القديـ، والمراحؿ األولى مف العصر الوسيط.

ال ريب أف االتجاّىات الثبلثة المسيطرة عمى حقؿ الكتابات العربية حوؿ تراث 
األىداؼ مف مسألة إحياء وفكر اليمداني تعبرِّ عف حالة مف االختبلؼ في المواقؼ و 

 ودراسة واستثمار تراث اليمداني وفكره. 

كما تكشؼ لنا في الوقت ذاتو عف إختبلؼ آليات توظيؼ المادة المعرفية 
المنتجة مف دراسة ذلؾ التراث عند كؿ إتجاه مف اإلتجاىات الثبلثة والمتأنية مف 

 إختبلؼ أىداؼ وشروط القراءة التراثية. 
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 :  الخاتمة
ـ( في العقد الثامف 979-898اكتشؼ االستشراؽ تراث أبو الحسف اليمداني )

مف القرف التاسع عشر الميبلدي. ومنذ تمؾ الفترة وحتى العقد السادس مف القرف 
 العشريف توالت إكتشافات اإلستشراؽ لتراث اليمداني.

العممية. وأيًا يكف الموقؼ مف اإلستشراؽ ومف إختبلط دوافعو الغير العممية ب
تقتضي األمانة والموضوعية اإلعتراؼ لممستشرقيف بالفضؿ في إكتشاؼ تراث 

نتاج المعرفة بيا.   اليمداني واإلعتناء بو وتحقيؽ نصوصو وطباعتيا ونشرىا وا 
وعف طريؽ اإلستشراؽ والكتابات اإلستشراقية تعرَّؼ أوائؿ الباحثيف العرب عمى 

ثينيات مف القرف العشريف. ومنذ تمؾ الفترة تراث اليمداني. وكاف ذلؾ في عقد الثبل
نتاج المعرفة بفكره.   أنكب الباحثيف العرب عمى تحقيؽ ودراسة تراث اليمداني وا 

لقد كاف تراث وفكر اليمداني وال زاؿ القاسـ المشترؾ بيف كؿ مف الكتابات 
ذ يحسب لممستشرقيف حمؿ لواء األ كتشاؼ اإلستشراقية والكتابات العربية المعاصرة. وا 

والريادة في تحقيؽ ونشر نصوص اليمداني. بالمقابؿ فإنو يحسب لمباحثيف العرب 
دورىـ في إعادة النظر في النص المحقؽ مف قبؿ المستشرقيف واخضاعو لممراجعة 
والتحميؿ المغوي والمعرفي، ومحاولة ضبطو ضبطًا واضحًا صحيحًا. وفي ذلؾ أثبتوا 

 نة بتحقيقات المستشرقيف. قدرة عمى التميَّز والتفّوؽ مقار 
في الوقت الذي أكتسبت فيو الكتابات اإلستشراقية قدرة عمى اإلنتاج الكمي 
والكيفي والتأليؼ في حقوؿ معرفية مختمفة ذات صمة بتراث اليمداني، نظرًا لييمنة 

 العمؿ المؤسسي الجماعي عمى النشاط المعرفي االستشراقي.
أعماؿ الباحثيف العرب، وعمى طرائقيـ  بالمقابؿ سيطرت النزعة الفردية عمى

في اإلنتاج العممي المتعمِّؽ بتراث اليمداني. وإلف كاف العمؿ الفردي ضروريًا في 
العممية العممية. فإف العمؿ المؤسسي ضروري لدعـ البحث العممي. وعمى الرغـ مف 

كشفت  ذلؾ فيناؾ عدد ال بأس بو مف الدراسات العربية المتّصمة بفكر اليمداني قد
 عف إنجاز معرفي لمنتجييا، وىي في معظميا نتاج لجيود فردية.

لقد شغمت مسألة إثبات السبؽ الزمني والعممي لميمداني عمى عدد مف عمماء 
أوروبا في العصر الحديث مساحة واسعة مف إىتماـ الباحثيف العرب. وكادت تصؿ 
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في صورة رد فعؿ مف قبؿ إلى مستوى الظاىرة. وىذه المسألة يمكف قراءتيا وتفسيرىا 
الكتابات العربية المعاصرة عمى اسموب النظر البلتأريخي والتعامؿ البلمنيجي 

 لممستشرقيف مع اإلنجاز المعرفي لميمداني.
وبداًل مف أف تقـو الكتابات العربية المعاصرة بتوظيؼ جيودىا لتوصيؼ 

و في تاريخ الفكر وتصنيؼ اإلنجاز المعرفي لميمداني، وتحديد الموقع الذي يستحق
اإلنساني. إذا بيا تقفز فوؽ المراحؿ والعصور لتصؿ بذلؾ اإلنجاز إلى العصر 
الحديث، وتحديدًا القرنيف الثامف عشر والتاسع عشر الميبلدي. وتّقدـ إنجازًا معرفيًا ال 
يعبِّر عف إمكانات النسؽ المعرفي والنظاـ المعرفي والفضاء العقمي لعصر اليمداني، 

ذلؾ العصر المعرفية واإلجتماعية. وىي بيذا الفعؿ البلمعرفي تكوف قد تماثمت وبنية 
وتطابقت مع الكتابات اإلستشراقية في أسموب النظر البلتاريخي والتعامؿ البلمنيجي 
مع إنجاز اليمداني المعرفي، ومع مسألة تحديد موقعو الطبيعي في تاريخ العمـ 

 وتاريخ الفكر اإلنساني. 
ف الجيود المعرفية القيمِّة التي بذليا المستشرقيف والباحثيف العرب عمى الرغـ م

إال أفَّ مؤلفات اليمداني ال زالت بحاجة إلى المزيد مف المراجعة والتحميؿ والتحقيؽ. 
كما أف ترجمة مؤلفاتو مف العربية إلى المغات األوروبية ىي األخرى بحاجة إلى 

ع الفعمي لمعنى ومضموف نصوص ترجمات دقيقة وعممية وعصرية تعكس الواق
 اليمداني.

ر مف ىيمنة مفيـو المركزية  وبقدر حاجة الكتابات اإلستشراقية إلى التحرَّ
األوروبية في مسألة التأريخ لتاريخ األفكار، ومف أسموب النظر البلتاريخي إلى تراث 
وفكر اليمداني، كذلؾ ىي حاجة الكتابات العربية المعاصرة إلى اإلبتعاد عف 

لتوظيؼ اإليديولوجي السمبي لئلنجاز المعرفي لميمداني واالستناد إلى كٍؿ مف المنيج ا
 التاريخي والمنيج السوسولوجي النقدي في إنتاج المعرفة بتراثو وفكره.

وتظَّؿ الدعوة مّمحة ومطموبة مف الباحثيف العرب كما وىي مف المستشرقيف 
ب العممية والفمسفية التي تشّكؿ لمبحث عف المفقود مف تراث اليمداني. وىي الكت

الجزء األكبر مف إنتاجو المعرفي. حيث ولـ يظير منيا إال كتاب "الجوىرتيف . 
الحكمة( مف بيف أكثر مف  العتيقتيف.. " ومقالة واحدة وىي المقالة العاشرة مف )سرائر

  ثبلثيف مقالة ما زالت مفقودة. فضبًل عف األجزاء المفقودة مف كتاب "األكميؿ".
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 اليوامش: 
محمد أحمد الكامؿ: قراءة في مصادر ترجمة اليمداني ، مجمة كمية اآلداب والعمـو  (9)

 (. 6ـ، ص)1999(، 88اإلنسانية ، جامعة صنعاء، المجمد )
الحسف بف أحمد اليمداني: الجوىرتيف العتيقتيف المائعتيف مف الصفراء والبيضاء ، تحقيؽ (1)

 (.8ـ، ص)1998لطبعة األولى، صنعاء، مكتبة اإلرشاد، وتقديـ يوسؼ محمد عبداهلل ، ا
راضي دغفوس،  ، آثار ببلد اليمف مف خبلؿ نصوص اليمداني ، مجمة كمية اآلداب ( 8)

 (.881ـ، ص)1999(، 88والعمـو اإلنسانية ، جامعة صنعاء ، المجمد )
والبيضاء ، الحسف بف أحمد اليمداني: الجوىرتيف العتيقيتيف المائعتيف مف الصفراء (8)

 (.9ـ، ص)9987الطبعة األولى ، تحقيؽ حمد الجاسر ، الرياض ، دار اليمامة، 
الحسف بف أحمد اليمداني: الجوىرتيف العتيقتيف المائعتيف مف الصفراء والبيضاء ، تحقيؽ (5)

 (.7ـ، ص)1998وتقديـ يوسؼ محمد عبداهلل ، الطبعة األولى، صنعاء، مكتبة اإلرشاد، 
 (.99ابؽ، ص)المصدر الس(6)
حسيف عبداهلل العمري: مائة عاـ مف تاريخ اليمف الحديث ، الطبعة األولى، دمشؽ، دار (7)

 (.98ـ، ص)9988الفكر،
سموى عمي المؤيد: اليمداني وعصره ، مجمة كمية اآلداب والعمـو اإلنسانية ، جامعة (8)

 (. 58ـ، ص)1999(، 88صنعاء ، المجمد )
 (.59المصدر السابؽ: ص)(9)
دولة اليادي وفكره، الطبعة األولى، مركز الدراسات  –عمي محمد زيد: معتزلة اليمف (99)

 (.68ـ، ص)9989والبحوث اليمني، 
عبدالحميـ ريوفي: ما ىية اإلستشراؽ )النشأة ، المناىج واألىداؼ، األصناؼ (99)

 (.6ـ، ص)1999الطبعة األولى ، الجزائر ، دار المنابع،  ،والوسائؿ(
حسف زماني: اإلستشراؽ .. تاريخو ومراحمو ، مجمة "دراسات إستشراقية" العدد  محمد (91)
 (.98ـ، ص)1998(، 9)
اإلنشاء ، الطبعة الثامنة ، بيروت ،  –السمطة  –إدوارد سعيد : اإلستشراؽ : المعرفة (98)

 (.89ـ، ص)1999مؤسسة األبحاث العربية، 
 (.18)محمد حسف زماني: اإلستشراؽ، مصدر سابؽ، ص (98)
 (.89إدوارد سعيد : اإلستشراؽ : مصدر سابؽ، ص)(95)
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ىيثـ غالب الناىي، إدوارد سعيد وما بعد اإلستشراؽ ، مجمة المستقبؿ العربي ، العدد (96)
 (.189ـ، ص)1998(، 816)
عبداهلل محمد األميف: اإلستشراؽ في السيرة النبوية، الطبعة األولى، مصر، دار (97)

 .(88ـ، ص)9997الشروؽ،
 (.18محمد حسف زماني: اإلستشراؽ، مصدر سابؽ، ص) (98)
ـ، 9988(، 89رضواف السيد: مراجعة اإلستشراؽ ، مجمة الفكر العربي ، العدد ) (99)

 (.9ص)
شكالية التكوف و (19) ، التمركز حوؿ الذات، الطبعة الثانيةعبداهلل إبراىيـ: المركزية الغربية وا 

 (.86ـ، ص)9997المغرب، 
 (.88سعيد : اإلستشراؽ : مصدر سابؽ، ص) إدوارد(19)
 (.18المصدر السابؽ، ص)(11)
بيرف جاكميف: بمقيس وسميماف عند اليمداني وفي النقوش ، مجمة كمية اآلداب والعمـو  (18)

( ، العدد )خاص( ، اليمداني : قراءات معاصرة ، 88اإلنسانية ، جامعة صنعاء ، المجمد )
 (.119ـ، ص)1999صنعاء، 

داد القاضي: قضية المرجعية بيف الشرؽ والغرب ومستقبؿ الدراسات العربية و ( 18)
 (.989ـ، ص)1998(، 6واإلسبلمية في العالـ الجديد ، مجمة التسامح ، العدد )

محمد عيسى صالحية: تغريب التراث بيف الدبموماسية والتجارة، الحقبة اليمانية ،  (15)
 (.96ـ، ص)9985بيروت ، دار الحداثة، 

 (.97المصدر السابؽ، ص)(16)
 (.99المصدر السابؽ، ص)(17)
 (.98المصدر السابؽ، ص)(18)
 (.19المصدر السابؽ، ص)(19)
 (.11المصدر السابؽ، ص)(89)
(89)  ، روبرت برتراـ سرجنت : نثر وشعر مف حضرموت ، بيروت، الدار العربية لمعمـو

 (.61ـ، ص)9988
ضرموت الحديث والمعاصر ، الطبعة صالح عمي باصرة : دراسات في تاريخ ح(81)

 (.78ـ، ص)1999األولى،  دار المسيرة، 
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راضي دغفوس: آثار ببلد اليمف مف خبلؿ نصوص اليمداني، مصدر سابؽ، (88)
 (.859ص)

  ،عبداهلل الشيبة: دور اليمداني في الجغرافيا التاريخية لميمف القديـ، مجمة دراسات يمنية(88)
 (.51ـ، ص)9988(، 88العدد )

محمد عيسى صالحية: تغريب التراث بيف الدبموماسية والتجارة، الحقبة اليمانية ،  (85)
 (.98المصدر السابؽ، ص)

 (.99المصدر السابؽ، ص)(86)
كرسيتوفر توؿ : اليمداني العالـ ، مجمة كمية اآلداب والعمـو اإلنسانية ، جامعة  (87)

ـ، 1999ت معاصرة . صنعاء، ( ، عدد خاص اليمداني : قراءا88صنعاء ، المجمد )
 (.181ص)

روزلند وايد: مواقع اثريو يذكرىا اليمداني ، مجمة كمية اآلداب والعمـو اإلنسانية ،  (88)
 (. 199ـ، ص)1999(، 88جامعة صنعاء ، المجمد )

 المصدر السابؽ: الصفحة نفسيا.(89)
 (.899المصدر السابؽ : ص )(89)
 (.899المصدر السابؽ: ص )(89)
لحسف بف أحمد اليمداني: الجوىرتيف العتيقيتيف المائعتيف مف الصفراء والبيضاء ، ا(81)

 (.11ـ، ص)9981تحقيؽ محمد الشعيبي ، الطبعة األولى، دمشؽ ، دار الكتاب، 
حميد العواضي:  ليجات جزيرة العرب كما يصفيا اليمداني ، مجمة كمية اآلداب (88)

 (.889ـ، ص)1999( ، 88مجمد )والعمـو اإلنسانية ، جامعة صنعاء ، ال
(44)Dunlop, D,. Sources of Gold and Silver in islamic according of al-
Hamdani. Studia Islamic, (8) 1957,p(24). 

 (.181كرسيتوفر توؿ : اليمداني العالـ المصدر السابؽ، ص) (85)
 (.188كرسيتوفر توؿ : اليمداني العالـ المصدر السابؽ، ص) (86)
 كرسيتوفر توؿ : اليمداني العالـ المصدر السابؽ، الصفحة نفسيا. (87)
، سالـ يفوت: حفريات اإلستشراؽ، في نقد العقؿ اإلستشراقي، الطبعة األولى ، بيروت (88)

 (.18ـ، ص)9989دار الطميعة، 
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 القطيعة االبستمولوجية في الفكر والحياة ، –ىاشـ صالح: مخاضات الحداثة التنويرية (89)
 (.98ـ، ص)1998الطبعة األولى ، بيروت ، دارالطميعة، 

 المصدر السابؽ : الصفحة نفسيا.(59)
 (.98ـ، ص)9957ارنست ريناف: ابف رشد ، الطبعة األولى ، مصر، دار النيضة، (59)
 (.95المصدر السابؽ: ص)(51)
يث ، مجمة زيد بف عمي الفضيؿ: الدور الثقافي لدولة االئمة باليمف في العصر الحد (58)

 (.919ـ، ص)1997(،57الكممة ، العدد )
 (.18ـ، ص)1998، صنعاء،  1عبداهلل البردوني: اليمف الجميوري ، ط(58)
 (.989زيد بف عمي الفضيؿ: المصدر السابؽ، ص) (55)
ىشاـ عمي: القاضي إسماعيؿ األكوع وكتابة تاريخ اليمف الثقافي، الطبعة األولى، (56)

 (.878ـ، ص)1996ي لآلثار والعمـو اإلجتماعية، صنعاء، المعيد الفرنس
حميد العواضي:  ليجات جزيرة العرب كما يصفيا اليمداني ، المصدر السابؽ، (57)

 (.889ص)
 المصدر السابؽ، الصفحة نفسيا.(58)
 (.881المصدر السابؽ: ص)(59)
قبؿ العربي ، عبد اإللو بمقزيز : سؤاؿ التراث في الفكر العربي المعاصر ، مجمة المست(69)

 (.79ـ، ص)1998(، 898العدد )
حميد العواضي:  ليجات جزيرة العرب كما يصفيا اليمداني ، المصدر السابؽ، (69)

 (.888ص)
عبدالحكيـ شايؼ: مشاىدات اثنوغرافية عند اليمداني ، مجمة كمية اآلداب والعمـو  (61)

 ـ.1999(،88اإلنسانية ، جامعة صنعاء ، المجمد )
  ،، مجمة األكميؿوالريادة العربية في عمـو األرض ىيـ صغيري: اليمدانيمحمود إبرا -

 ـ.9981(، 99العدد )
محمود إبراىيـ صغيري،  : مكانة اليمداني في تاريخ تطور مفيـو اإلنساف لظاىرة  -

 ـ.9989(، 9الجاذبية ، مجمة األكميؿ ، العدد )
لمسمـ المعاصر ، العدد احمد فؤاد باشا: اإلتجاه العممي عند اليمداني ، مجمة ا -
 ـ.9999،  61( ، 57)
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الحضاري ، مجمة كمية اآلداب  –عبدالرب حيدر: اليمداني ومنيجو التاريخي  -
 ـ.1999(، 88والعمـو اإلنسانية ، جامعة صنعاء ، المجمد )

عبداهلل الشيبة: دور اليمداني في الجغرافيا التاريخية لميمف القديـ، مجمة دراسات  -(68)
 ـ.9988(، 88لعدد )يمنية ، ا

نزار عبدالمطيؼ الحديثي: رواة اليمداني لؤلكميؿ ، دراسة لرواية أبي النصر ،  -
( العدد )خاص( اليمداني : 88مجمة كمية اآلداب والعمـو اإلنسانية جامعة صنعاء ، المجمد )

 ـ.1999قراءات معاصرة ، صنعاء، 
مف خبلؿ كتابو "صفة جزيرة محمد عبده السروري: منظور اليمداني لممدينة في اليمف  -

العرب" ، دراسة مقارنة ، مجمة كمية اآلداب والعمـو اإلنسانية ، جامعة صنعاء ، المجمد 
 ـ. 1999(، 88)
حميد العواضي:  ليجات جزيرة العرب كما يصفيا اليمداني ، مجمة كمية اآلداب  -

 ـ.1999(، 88والعمـو اإلنسانية ، جامعة صنعاء ، المجمد )
عبدالمطيؼ الحديثي: رواة اليمداني لؤلكميؿ ، دراسة لرواية أبي النصر ، مجمة نزار ( 68)

( العدد )خاص( اليمداني : 88كمية اآلداب والعمـو اإلنسانية جامعة صنعاء ، المجمد )
 (.859ـ، ص)1999قراءات معاصرة ، صنعاء، 

 عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر: (65)
( ، 9999-9961قبيمة في اليمف )محمد محسف الظاىري: الدور السياسي لم -

 ـ.9996الطبعة األولى، القاىرة، مكتبة مدبولي، 
، دمشؽ،  8فضؿ عمي ابو غانـ: البنية القبمية في اليمف بيف اإلستمرار والتغيير ، ط -

 ـ.1998مكتبة الكاتب العربي، 
، مصدر نزار عبدالمطيؼ الحديثي: رواة اليمداني لؤلكميؿ ، دراسة لرواية أبي النصر  (66)

 (.859سابؽ، ص)
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 قائمة المصادر : 
( : اإلستشراؽ في السيرة النبوية، الطبعة األولى، مصر، 9997األميف عبداهلل محمد )ػ 9

 دار الشروؽ.
( : اإلستشراؽ الفرنسي وتعّدد ميامو، الطبعة األولى، الجزائر، دار 1998ابراىيـ الطيب )ػ 1

 المنابع.
شكالية التكوف والتمركز حوؿ الذات ، الطبعة (9997إبراىيـ عبداهلل )ػ 8 : المركزية الغربية وا 

 الثانية ، المغرب.
،  8( : البنية القبمية في اليمف بيف اإلستمرار والتغيير ، ط1998ابو غانـ فضؿ عمي )ػ 8

 دمشؽ، مكتبة الكاتب العربي.
 المنار. ( : القبيمة والدولة في اليمف ، مصر،  دار9999ابو غانـ فضؿ عمي )ػ 5
قراءة سوسولوجية  -( : التمايز االجتماعي في العمراف البشري 9999ابو العينيف فتحي )ػ 6

 (.1، العدد)جامعة قطر-ؽ والدراسات اإلنسانية، مجمة مركز الوثائ -في مقدمة ابف خمدوف
 ، صنعاء. 1( : اليمف الجميوري ، ط1998البردوني عبداهلل )ػ 7
: اإلتجاه العممي عند اليمداني ، مجمة المسمـ المعاصر ، العدد ( 9999باشا احمد فؤاد )ػ 8
(57. ) 
، الطبعة لمعاصر( : دراسات في تاريخ حضرموت الحديث وا1999باصرة صالح عمي ) ػ 9

 األولى،  دار المسيرة.
( : سؤاؿ التراث في الفكر العربي المعاصر ، مجمة المستقبؿ 1998بمقزيز عبد اإللو )ػ 99

 (.898لعدد )العربي ، ا
(، بمقيس وسميماف عند اليمداني وفي النقوش ، مجمة كمية 1999جاكميف ، بيرف )ػ 99

( ، العدد )خاص( ، اليمداني : 88اآلداب والعمـو اإلنسانية ، جامعة صنعاء ، المجمد )
 قراءات معاصرة ، صنعاء.

عمـو اإلنسانية ، ( : اليمداني العالـ ، مجمة كمية اآلداب وال1999توؿ، كرسيتوفر )ػ 91
 ( ، عدد خاص اليمداني : قراءات معاصرة . صنعاء.88جامعة صنعاء ، المجمد )

( : مشروع رؤية جديدة لمفكر العربي منذ بداياتو حتى المرحمة 9981تيزني، طيب )ػ 98
 المعاصرة ، الطبعة األولى، سوريا، دار دمشؽ.
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اءات معاصرة في تراثنا الفمسفي ، ( : نحف والتراث ، قر 9981الجابري، محمد عابد )ػ 98
 الطبعة األولى ، المغرب ، دار توبقاؿ.

  ،، دراسة لرواية أبي النصر( : رواة اليمداني لؤلكميؿ1999) الحديثي، نزار عبدالمطيؼػ 95
( العدد )خاص( اليمداني : 88مجمة كمية اآلداب والعمـو اإلنسانية جامعة صنعاء ، المجمد )

 عاء.قراءات معاصرة ، صن
الحضاري ، مجمة كمية  –( : اليمداني ومنيجو التاريخي 1999حيدر، عبدالرب )ػ 96

 (.88اآلداب والعمـو اإلنسانية ، جامعة صنعاء ، المجمد )
( ، آثار ببلد اليمف مف خبلؿ نصوص اليمداني ، مجمة كمية 1999دغفوس، راضي )ػ 97

 (.88)اآلداب والعمـو اإلنسانية ، جامعة صنعاء ، المجمد 
 ( : ابف رشد ، الطبعة األولى ، مصر، دار النيضة.9957ريناف، ارنست )ػ 98
( ، ما ىية اإلستشراؽ )النشأة ، المناىج واألىداؼ، األصناؼ 1999ريوفي، عبدالحميـ )ػ 99

 والوسائؿ( ، الطبعة األولى ، الجزائر ، دار المنابع.
و ومراحمو ، مجمة "دراسات ( : اإلستشراؽ .. تاريخ1998زماني، محمد حسف )ػ 19

 ( .9إستشراقية" العدد )
دولة اليادي وفكره، الطبعة األولى ،   –( : معتزلة اليمف 9989زيد، عمي محمد )ػ 19

 مركز الدراسات والبحوث اليمني.
مف خبلؿ كتابو ( : منظور اليمداني لممدينة في اليمف 1999السروري، محمد عبده )ػ 11

، مجمة كمية اآلداب والعمـو اإلنسانية ، جامعة صنعاء ، سة مقارنة"صفة جزيرة العرب"، درا
 ( . 88المجمد )

 (.89( : مراجعة اإلستشراؽ ، مجمة الفكر العربي ، العدد )9988السيد، رضواف )ػ 18
اإلنشاء ، الطبعة الثامنة ،  –السمطة  –( : اإلستشراؽ : المعرفة 1999سعيد إدوارد )ػ 18

 اث العربية.بيروت ، مؤسسة األبح
( : نثر وشعر مف حضرموت ، بيروت، الدار العربية 9988سرجنت، روبرت برتراـ )ػ 15

 لمعمـو .
( : مشاىدات اثنوغرافية عند اليمداني ، مجمة كمية اآلداب 1999شايؼ، عبدالحكيـ )ػ 16

 ( .88والعمـو اإلنسانية ، جامعة صنعاء ، المجمد )
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  (970-898الحسن اليمداني) أبوتراث وفكر  

اليمداني في الجغرافيا التاريخية لميمف القديـ، مجمة  ( : دور9988الشيبة، عبداهلل )ػ 17
 (.88دراسات يمنية ، العدد )

القطيعة االبستمولوجية في  –( : مخاضات الحداثة التنويرية 1998صالح، ىاشـ )ػ 18
 الفكر والحياة ، الطبعة األولى ، بيروت ، دار الطميعة.

الدبموماسية والتجارة، الحقبة  ( : تغريب التراث بيف9985صالحية ، محمد عيسى )ػ 19
 اليمانية ، بيروت ، دار الحداثة .

( : اليمداني والريادة العربية في عمـو األرض ، مجمة 9981صغيري، محمود إبراىيـ )ػ 89
 (.99األكميؿ ، العدد )

( : مكانة اليمداني في تاريخ تطور مفيـو اإلنساف 9989صغيري، محمود إبراىيـ )ػ 89
 (.9ية ، مجمة األكميؿ ، العدد )لظاىرة الجاذب

( : نظرية اليمداني في اإلحتراؽ ومكانتيا في تاريخ 9989صغيري، محمود إبراىيـ )ػ 81
 ( .11العمـ ، مجمة األكميؿ ، العدد )

، (9999-9961: الدور السياسي لمقبيمة في اليمف )(9996محمد محسف ) الظاىري،ػ 88
 ي.الطبعة األولى، القاىرة، مكتبة مدبول

( ، ليجات جزيرة العرب كما يصفيا اليمداني ، مجمة كمية 1999العواضي، حميد )ػ 88
 ( ، 88اآلداب والعمـو اإلنسانية ، جامعة صنعاء ، المجمد )

(، القاضي إسماعيؿ األكوع وكتابة تاريخ اليمف الثقافي، الطبعة 1996عمي، ىشاـ )ػ 85
 ـو اإلجتماعية.األولى، صنعاء، المعيد الفرنسي لآلثار والعم

( ، مائة عاـ مف تاريخ اليمف الحديث ، الطبعة األولى، 9988العمري، حسيف عبداهلل )ػ 86
 دمشؽ، دار الفكر.

، ة االئمة باليمف في العصر الحديث، الدور الثقافي لدول(1997، زيد بف عمي)الفضيؿػ 87
 (.57مجمة الكممة ، العدد )

 ا وحاضرىا ، عدف ، دار اليمداني.( : اليمف ماضيي9985فخري، أحمد )ػ 88
( : قضية المرجعية بيف الشرؽ والغرب ومستقبؿ الدراسات 1998القاضي، وداد )ػ 89

 (.6العربية واإلسبلمية في العالـ الجديد ، مجمة التسامح ، العدد )
( ، قراءة في مصادر ترجمة اليمداني ، مجمة كمية اآلداب 1999الكامؿ، محمد أحمد )ػ 89

 ( . 88ـ اإلنسانية ، جامعة صنعاء، المجمد )والعمو 
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، مجمة كمية اآلداب والعمـو اإلنسانية ، اليمداني وعصره ( ،1999المؤيد، سموى عمي )ػ 89
 ( . 88جامعة صنعاء ، المجمد )

( ، إدوارد سعيد وما بعد اإلستشراؽ ، مجمة المستقبؿ 1998الناىي، ىيثـ غالب )ػ 81
 (.816العربي ، العدد )

( ، الجوىرتيف العتيقتيف المائعتيف مف الصفراء 1998اليمداني، الحسف بف أحمد ) ػ88
 والبيضاء ، تحقيؽ وتقديـ يوسؼ محمد عبداهلل ، الطبعة األولى، صنعاء، مكتبة اإلرشاد.

( ، الجوىرتيف العتيقيتيف المائعتيف مف الصفراء 9981اليمداني، الحسف بف أحمد )ػ 88
 الشعيبي ، الطبعة األولى، دمشؽ ، دار الكتاب. والبيضاء ، تحقيؽ محمد

( ، الجوىرتيف العتيقيتيف المائعتيف مف الصفراء 9987اليمداني، الحسف بف أحمد )ػ 85
 والبيضاء ، الطبعة األولى ، تحقيؽ حمد الجاسر ، الرياض ، دار اليمامة.

ة اآلداب والعمـو ( ، مواقع اثريو يذكرىا اليمداني ، مجمة كمي1999وايد، روزلند )ػ 86
 ( . 88اإلنسانية ، جامعة صنعاء ، المجمد )

( ، حفريات اإلستشراؽ ، في نقد العقؿ اإلستشراقي ، الطبعة 9989يفوت، سالـ )ػ 87
 األولى ، بيروت ، دار الطميعة.

 المراجع بالمغة اإلنجميزية:
Gold steien, T, (1995). Down of Modern science, From the ancient 
Greeks to the renaissance. New York : Dacpo press. 
Brinkley, M, (1993). The Calligraphic state, Textual domination and 
History in a Uaslim Society. Berkeley: Berkeley unviersitt at cal. 
Press. 
Dunlop, D, (1957). Sources of Gold and Silver in islamic according 
of al-Hamdani. Studia Islamic, (8). 
Beeston, A, (1986). Hamdani and Tababiah. Sanaa : public ations of 
Sanaa unrersity. 


