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 ملخص البحث

 

تناول هذا البحث االسترشاق البولندي )البولوين( من حيث نشأته التي تعود إىل القرن 

حدثت  السابع عرش امليالدي، ومراحله التارخيية، التي ارتبطت بالتقلبات التارخيية التي

م حتت احتالل ثالث دول أوروبية، 1918م إىل 1795لبولندا، حيث وقعت بولندا ما بني 

األمر الذي انعكس عىل االسترشاق البولندي قبل وأثناء وبعد ذلك االحتالل، يف خصائصه 

وسامته. وألن بولندا ليست دولة استعامرية فقد غاب استرشاقها إىل حد كبري عن عناية املهتمني 

ة االسترشاق. وقد تناول الباحث أيًضا طبيعة االسترشاق البولندي املعارص، وأبرز بدراس

         .رواده ومؤسساته التي ترعاه، ثم ذيَّل البحث بخامتة اشتملت عىل أهم النتائج والتوصيات

 .كلامت مفتاحية: االسترشاق، االسترشاق البولندي، بولندا، املسترشقون

                                                           
 .جامعة أم القرى -كلية الدعوة وأصول الدين- أستاذ الثقافة اإلسالمية املساعد بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية *

 االستشراق البولندي )البولوني( 

 دراسة تحليلية 
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Polish Orientalism- Analytic Study 

Abstract: 

 This research deals with Polish Orientalism in terms of its 

origins dating back to the seventeenth century AD, and its historical 

stages related to the historical fluctuations that occurred in Poland.  As 

Poland was occupied by three European countries between 1795 AD to 

1918 AD which was reflected in Polish Orientalism before, during and 

after such colonization in its characteristics and specialties. Because 

Poland was not a colonial country, its Orientalism was largely absent 

from the attention of those interested in writing about Orientalism. The 

researcher has also explored the nature of the contemporary Polish 

Orientalism, and has highlighted its pioneers and institutions that 

sponsor it. Then the research has concluded with the most important 

findings and recommendations. 

Key Words: Orientalism, Polish Orientalism, Poland, Orientalists 

 

 املقدمة:

 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم األمتان األكمالن عىل من ال نبي بعده، وبعد:

فكلام جاء احلديث عن االسترشاق انرصف الذهن إىل دول أوروبا الغربية وأمريكا، 

وأدى ذلك إىل ضعف العناية باسترشاق دول أوروبا الرشقية، ومنها بولندا )بولونيا(. ومن هنا 
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وقع االختيار عىل استرشاق هذا البلد ليكون موضوع هذا البحث، حتت عنوان "االسترشاق  

 دراسة حتليلية.     -(البولندي )البولوين

 أامية البحث وأسباب اختياره:

تكمن أامية البحث يف أنه يتناول مدرسة استرشاقية أوروبية مل تنل العناية البحثية التي   

 توازي أاميتها، وهي مدرسة االسترشاق البولندي.

 أما عن أسباب اختيار هذا املوضوع للدراسة، فيمكن إمجال أبرزها يف اآليت:

 اإلسهام يف دراسة استرشاق دول أوروبا الرشقية. .1

 احلاجة إىل معرفة خصائص االسترشاق البولندي. .2

 قلة املصادر التي تناولت االسترشاق البولندي. .3

احلاجة العلمية والفكرية ملثل هذه األبحاث التي ختدم بمجموعها احلفاظ عىل الثقافة  .4

 اإلسالمية.

 ة جديدة يف موضوع دراسات االسترشاق.وأرجو أن يكون هذا البحث إضافة علمي

 أهداف البحث:

 تتلخص أهداف البحث يف اآليت:

 التعرف عىل االسترشاق البولندي من حيث التاريخ والنشأة. .1

 التعرف عىل أبرز رواد االسترشاق البولندي ومؤسساته. .2

 دراسة خصائص االسترشاق البولندي وحتليلها حتليالً علميًّا موضوعيًّا.  .3
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 عىل مستجدات االسترشاق البولندي املعارص، ومؤسساته.الوقوف  .4

 الدراسات السابقة:

مل يقف الباحث فيام بني يديه من املراجع واملصادر عىل دراسة علمية سابقة تناولت بشكل 

 مستقل االسترشاق البولندي.

 منهج البحث:

، والنقد، املنهج املتبع يف هذا البحث هو املنهج التحلييل، الذي يقوم عىل: التفسري

 واالستنباط. 

 خطة البحث:

 اشتمل البحث عىل مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث وخامتة، عىل النحو اآليت:

وهبا أامية املوضوع وأسباب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة، ثم منهج املقدمة: 

 البحث وخطته. 

 املسلمني فيها.وعن  ويشتمل عىل نبذة موجزة عن بولندا )بولونيا(، التمهيد:

 .نشأة االسترشاق البولندي ومراحلهاملبحث األول: 

 .االسترشاق البولندي املعارصاملبحث الثاين: 

 خصائص االسترشاق البولندي املعارص. املبحث الثالث:

 وهبا النتائج والتوصيات. اخلامتة:
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 التمهيد:  

 أوالً: نبذة موجزة عن بولندا )بولونيا(:

هي إحدى دول أوروبا الرشقية، وتعرف رسميًّا اآلن بجمهورية  (1)بولندا أو بولونيا

. وحيدها شامالً ليتوانيا ومقاطعة كالينغراد الروسية وبحر Republic of Polandبولندا 

البلطيق، وجنوًبا مجهورية التشيك ومجهورية سلوفاكيا، ورشًقا روسيا البيضاء وأوكرانيا، وغرًبا 

كيلومرًتا مربًعا، مما  312679وفا أو فرسوفيا(، ومساحتها ألامنيا. وعاصمتها وراسو )فرص

مليون نسمة، وأهم  39جيعلها حتتل املرتبة التاسعة يف أوروبا من حيث املساحة. وعدد سكاهنا 

مدهنا الرئيسة: كراكوف، لودز)وودج(، روكلو، بوزنان، غدانسك، كاتوايس، لوبلني. ولغتها: 

غلبية كاثوليكية، وهبا أقلية مسلمة بولندية، سيأيت احلديث البولندية. وبولندا نرصانية ذات أ

 .(2)عنها يف الفقرة التالية

وأما عن تاريخ بولندا، فيعود تأسيسها، كمملكة، إىل القرن العارش امليالدي، وحفل 

تارخيها باحلروب واالضطرابات السياسية العديدة، ولكن أكرب نكسة ُمنيت هبا مملكة بولندا، 

الٍت  (3)هي استيالء كل من: روسيا وبروسياوأودت هبا،  والنمسا عىل أراضيها، يف ثالثة َتَدخُّ

م، وأما الثالث فقد كان يف عام 1793م، والثاين يف عام 1772عسكرية، األول كان يف عام 

م، وفيه تم احتالل كامل أرايض بولندا وعزل آخر ملوكها. وهكذا اختفت بولندا حتت 1795

م، 1914عاًما، إىل أن قامت احلرب العاملية األوىل عام  123ثي عىل مدى هذا االحتالل الثال

فرت عنه تلك حيث كانت بولندا ساحة حرب بني القوى املتصارعة يف رشقي أوروبا، ومما أس

م. واستمرت بولندا مستقلة إىل أن 1918مجهورية ديمقراطية مستقلة عام احلرب إعالن بولندا 

م، فاستوىل االحتاد السوفييتي عىل رشقي بولندا وألامنيا 1939ية عام قامت احلرب العاملية الثان
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النازية عىل غريب ووسط بولندا. ولكن تلك احلرب أسفرت، بعد طرد السوفييت واأللامَن من 

م، ولكنها بقيت تدور يف فلك االحتاد 1945بولندا، عن تشكيل حكومة بولندية وطنية عام 

م انضمت بولندا إىل دول االحتاد 2004. ومنذ عام م1991السوفييتي حتى سقوطه عام 

 .(4)األورويب

 ثانيًا: املسلمون يف بولندا:

ُتعد بولندا من الدول األوروبية التي هبا أقلية مسلمة بولندية تعود جذورها إىل القرن 

 . (5)الرابع عرش امليالدي، وتنحدر أصول هذه األقلية إىل األصول الرتكية والقفقاسية والتتارية

وقد نزل التتار بحدود بولندا الرشقية يف القرن الرابع عرش امليالدي، وكانوا يدعون إىل 

اإلسالم، وأحسَن ملوك بولندا وفادهتم، وساووا زعامءهم بأرشاف البالد، وأعطوهم حرية 

تشييد املساجد واملقابر وإقامة الشعائر والرجوع إىل الرشيعة يف دينهم ودنياهم، وأصبح 

نوابًا يف املجلس احلكومي البولندي، وبعضهم اآلخر ضمن فرٍق عسكرية بولوندية بعضهم 

مسلمة، وُقتل بعضهم يف معارك استقالل بولندا. وحينام وقع االحتالل الثالثي عىل بولندا 

. (6)م1918شارك مسلموها نصاراها املحنَة سواًء بسواء، حتى استعادت بولندا استقالهلا عام 

، بعد تقسيم بولندا 1795يف عام » وم السياسية بوغدان سزاجكوسكي:يقول أستاذ العل

وانتهاء الدولة البولندية، انظم التتار إىل جانب البولنديني للنضال من أجل احلصول عىل 

االستقالل، وأقسم التتار بالقرآن الكريم عىل الوالء لبولندا يف حضور إمامهم، وكان إمام التتار 

رسكي" الذي حثهم عىل القتال الستقالل بولندا، وأكد هلم أن التتار حينئذ هو "ستيفان موكو

م، 1807يتساوون يف احلقوق مع البولنديني وأن من واجبهم الدفاع عن بالدهم، ويف عام 
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م(، وكان هذا اإللغاء 1815-1807ألغيت القيود املفروضة عىل التتار يف دوقية وارسو ) 

عن الدولة البولندية، كام قاموا بدور هام خالل محلة نابليون بمثابة اعرتاف بوطنية التتار للدفاع 

م، واالنتفاضات الوطنية التي قامت ضد الروس يف عام 1812بونابرت إىل روسيا عام 

 . (7)«م، وهلذا كان الترت مضطهدين إبان فرتة احلكم القيرصي لبولندا1863م، وعام 1830

و يتحدث عن هجرة الترت املسلمني ويقول املسترشق البولندي كورفن بافلوفسكي وه

وكان للترت احلرية املطلقة واحلقوق الكاملة التي  »إىل بولندا يف القرن الرابع عرش امليالدي: 

ج  هلم القانون التزوَّ للبولونيني. وكان هلم جيشهم اخلاص وأراضيهم اخلاصة. وخوَّ

 .(8)«بالبولونيات

ابه "عهد الرخاء يف مملكة بولونيا"، م كتب البولندي لوبيانسكي يف كت1616ويف عام 

ال أعتقد أنه ُوِجد منذ بدء اخلليقة »وهو يف معرض احلديث عن العرص الذهبي لبولونيا، قال: 

بلد كبالدنا حشدت يف زاوية صغرية من القارة مجوًعا من الطوائف ال نجدها يف مكان آخر، 

 (9)ليهود والكاراييتوهي جمموعة من الروم والكاثوليك والربوتستان واألرمن وا

 . وَيقِصد باملحمديني: املسلمني.(10)«واملحمديني، حتى من الوثنيني أيًضا

والتاريخ ُيثبت لنا أيًضا بأن املسلمني البولنديني كانوا يعيشون بسالم يف بولندا ال يوجد 

بولندا  له مثيل يف أوروبا، ُكِفلت هلم فيها حريتهم الدينية واملدنية، وعوملوا معاملة أبناء

كام مرَّ  -م1795األصليني. وبقي احلال هكذا إىل أن وقعت بولندا حتت االحتالل الثالثي عام 

، وعظم بالء املسلمني؛ ألن رشقي بولندا، حيث يعيش أغلبهم، وقع حتت االحتالل -آنًفا

الرويس املشهور بعدائه للمسلمني، فناهلم من االضطهاد الرويس اليشء العظيم. وكان 

م عهًدا جديًدا للمسلمني البولنديني، عادت معه الطمأنينة إىل 1918الل البولندي عام االستق
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 .  (11)النفوس، وحتسنت أحواهلم وصالهتم بإخواهنم املسلمني يف أنحاء العامل

وقد عاد التضييق عىل املسلميني البولنديني بعد احلرب العاملية الثانية بعد أن أصبحت 

، وبقي األمر كذلك حتى (12)ة تدور يف فلك االحتاد السوفييتياحلكومة البولندية شيوعي

انقشعت عنهم تلك الغاممة الشيوعية بعد سقوط االحتاد السوفيتي يف أواخر القرن العرشين 

 امليالدي.

واليوم يعيش يف بولندا قرابة الثالثني ألف مسلم بولندي من العرقيات التي ُذكرت آنًفا، 

وكذلك من العرب الذين استوطنوا بولندا يف العقود القريبة. وهناك ، (13)ويف مقدهتا الترتية

العديد من املراكز اإلسالمية يف بولندا، مثل رابطة املسلمني يف بولندا ومقرها وارسو، ومجعية 

املجلس اإلسالمي البولندي ومقره مدينة بياوتسونك، حيث أكرب جتمع  -الثقافة اإلسالمية

مساجد للمسلمني يف وارسو وغدانسك ولوبلني وغريها من مدن إسالمي يف بولندا. وتوجد 

 .(14)بولندا، وُيصِدر املسلمون يف وارسو "املجلة اإلسالمية" باللغة البولندية

 املبحث األول: نشأة االسترشاق البولندي ومراحله:

 أوالً: نشأة االسترشاق البولندي:

عيدة تصل إىل القرن السادس عرش عناية بولندا بالرشق واهتاممها به متتد إىل عهود ب

امليالدي، وذلك بسبب قرهبا من الرشق عموًما ومن الدولة العثامنية آنذاك عىل وجه 

اخلصوص، ولعل أقدم رحلة قام هبا بولندي إىل العامل اإلسالمي تعود إىل القرن السادس عرش، 

م، إىل 1583، عام N. Radziwillوأشهرها الرحلة التي قام هبا البولندي نيقوال رادزفيل 

ن فيها الكثري من عادات وأخالق وحالة البلدان التي  سورية ولبنان وفلسطني ومرص، وَدوَّ

زارها. وكذلك الرحلة التي قام هبا يف الربع األول من القرن التاسع عرش البولندي جوزيف 
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تبحر يف إىل الشام، وسكن مدة يف لبنان وتعلم اللغة العربية واس  J. Sekowskiزيكوفسكي  

 . (15)نحوها وآداهبا

وأما عىل صعيد الدراسات االسترشاقية، فإن عناية املسترشقني البولندينن بعلوم الرشق 

متتد إىل القرن السابع عرش امليالدي. وقد تأثر االسترشاق البولندي عموًما، عرب تارخيه، 

تعرضت له، وامتد عىل مدى  بالتقلُّبات الكبرية التي مّرت هبا بولندا، وأبرزها االستعامر الذي

 عاًما، وقد بيَّنت هذا األمر بإجياٍز يف التمهيد. 123

وبناًء عليه يمكن القول بأن مسرية االسترشاق البولندي مّرت بثالث مراحل تارخيية، 

 قبل االستعامر وخالله وبعده، وتفصيل هذه املراحل هو موضوع الفقرة اآلتية.

 البولندي:ثانيًا: مراحل االسترشاق 

مرَّ االسترشاق البولندي عرب تارخييه بثالث مراحل، ويعود ذلك إىل تعرض بولندا 

لالستعامر، وما ختلله من ثورات، ثم استقالل أعقبته حقبة شيوعية وحرب عاملية كانت بولندا 

يف وسط معمعتها، األمر الذي عاد بالتأثري عىل املسترشقني البولنديني وطبيعة استرشاقهم 

 امينه. ومض

 وبيان تلك املراحل بالتفصيل عىل النحو اآليت:

 م(:1795-1600املرحلة األوىل: من القرن السابع عرش حتى أواخر القرن الثامن عرش )

بدأت الدراسات االسترشاقية البولندية منذ القرن السابع عرش امليالدي، وُيعد 

سابع عرش، من أوائل املولود يف القرن ال Meninskiاملسترشق البولندي ميننسكي 

املسترشقني البولنديني ومن أشهرهم، ويأيت أيضًا يف عداد كبار املسترشقني يف العامل، وقد تضلَّع 

من اللغات الرتكية والفارسية والعربية أثناء عمله يف سفارة بولندا يف إسطنبول العثامنية آنذاك. 
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فارسية سامه "كنز اللغات الرشقية ومن أبرز آثاره معجٌم ضخم باللغات الرتكية والعربية وال

 .(16)والرتكية والعربية والفارسية"

وحول تلك البدايات االسترشاقية البولندية يقول املسترشق البولندي كورين 

أخذت »باولوفسكي، مدير معهد االشترشاق بجامعة وارسو يف ثالثينات القرن العرشين: 

رشعت بعض املدارس العليا هناك تدرس بولونيا تتعرف عىل الرشق منذ القرون الوسطى، و

اللغات الرشقية كالعربية والرتكية والفارسية واإليرانية وغريها. واشتهر نفٌر من العلامء 

واملسترشقني برتمجة الشعر الرشقي إىل اللغة البولونية. وقد أعجب الشعراء البولونيني باألدب 

الرشقية، وتغنوا باملحاسن الرشقية.  الرشقي، فجاءوا إىل الرشق ألجل ذلك، ووصفوا املعيشة

واشتهر بذلك بنوع خاص "ميتسكيفتش" و"سلوفاتسكي"، واما أعظم شعراء البولونيني عىل 

اإلطالق، فقد نظام القصائد املشهورة عن حياة العرب. ووضع "بيرتاشيفسكي" القاموس 

 .(17)«العريب الرتكي

-Kirstenius Pierr (1577يوس ومن أبرز املسترشقني يف هذه املرحلة بيار كريستن

م(، من مدينة برسالو البولندية،  وقد ُعني بالعربية والرسيانية والعربية وترجم 1640

 . (18)مصنفات ابن سينا، ومن آثاره أيضًا: كتاب "قواعد اللغة العربية" يف ثالثة أجزاء

م(، املولود يف مدينة 1608-1653) Fabrice Jومنهم أيًضا: املسترشق جان فابريس 

غدانسك، ومن آثاره: كتاب "نموذج من األدب العريب". واملسترشق عيل بك بوبوسكي 

Bobowski Ali bey (1675-1610 ،الذي تعلم اللغات الرشقية، وأتقن الرتكية ،)م

جٌم تركي، وُعنيِّ مرتمًجا يف البالط العثامين، ومن آثاره: كتاب "قواعد اللغة الرتكية"، ومع

 .(19)وغريها
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ومنذ مطلع القرن الثامن عرش ُعنيت كليات األديان يف اجلامعات الكاثوليكية يف مدينتي  

بتعليم اللغات الرشقية، وُبذلت مساٍع حثيثة إلنشاء مدرسة رشقية يف  (20)كراكوف وفيلنا

فأنشأت  ولكن تلك املساعي مل تؤت ثامرها، (21)العاصمة وارسو)فرسوفيا(، وماريامبوله

 . (22)م1793م إىل عام 1766بولندا مدرسة للغات الرشقية يف أسطنبول يف ما بني عام 

عرفتها بولونيا برتمجة مصنفات أعالمها إىل »ويذكر نجيب العقيقي أن الثقافة العربية 

الالتينية، من أمثال: ابن سينا، وابن رشد، واخلازين، وغريهم. فأرست هنضتها عىل أساس 

 جامعاهتا. ثم تأثرت باالسترشاق يف أوربا الغربية، فاقتنى امللك ستانيسالس تدريسها يف

مجيع املعاجم وكتب قواعد اللغات الرشقية التي نرشت يف عهده. وعني العلامء  (23)أوجيست

 .(24)«باملخطوطات واملجموعات واآلثار الرشقية

رحلة فقد كانت له عام وأما عن ترمجة القرآن الكريم إىل اللغة البولندية يف هذه امل

م، 1729املتوىف عام  Ruttich Mم، وقد قام هبا املسترشق البولندي ميشيل روتيخ 1721

ولكن هذه الرتمجة ُفقدت. وكانت هناك حماولة أخرى لرتمجة القرآن قام هبا املسترشق أندراي 

 يوفق م( وهو من أهايل سيليزيا ببولندا، ولكنه مل1654-1704) Acoluthus Aاكولوتوس 

 . (25)يف نرشها، واكتفى بنرش نامذج منها بعنوان: "نصوص من القرآن"

 م(:1918-1795املرحلة الثانية: أثناء احتالل بولندا )

بدأت هذه املرحلة من مراحل االسترشاق البولندي بعد أن تم احتالل مجيع أرايض 

م، وكانت احلكومة البولندية ُقبيل احتالهلا قد بعثت العديد من 1795بولندا يف عام 

املسترشقني إىل تركيا وسوريا ومرص وإىل جامعات روسيا وبرلني وباريس، إال أن االحتالل 

يف مواطنهم اجلديدة، حيث اشتغلوا فيها بالتعليم والتحقيق  حال دون رجوعهم فاستقروا

 والرتمجة والتصنيف. 
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وقد أشار املسترشق البولندي يانوش دانيسكي إىل أن الدراسات اإلسالمية ازدهرت يف 

أوائل القرن التاسع عرش يف املناطق الرشقية من بولندا التي كانت آنذاك حتت االحتالل 

نديني إىل االستقالل سببًا من أسباب ازدهار تلك الدراسات عن الرويس، وكان توق البول

 . (26)العرب الذين يتمتعون باحلرية التي ينشدوهنا

يرجع تاريخ االسترشاق البولوين بمعناه »ويقول املسترشق البولندي مارك جيكان: 

نت مقسمة بني العلمي إىل القرن التاسع عرش، وبولونيا مل تكن موجودة يف خريطة العامل ألهنا كا

القوى السياسية األوروبية العظمى وهي روسيا وبروسيا والنمسا. رغم ذلك كانت هناك 

جمموعة من الناس الذين اهتموا بالرشق العريب اإلسالمي. وأهم املراكز العلمية يف جمال 

االسترشاق كانت آنذاك جامعة فيلنيوس )حاليا يف لتوانيا(. هناك اشتغل املؤرخ يواخيم 

فيل الذي شجع بعض طالبه عىل التعمق يف الثقافات الرشقية، ومنها العربية. بسبب عدم ليلي

وجود بولونيا كدولة مستقلة آنذاك فإن عددًا من املسترشقني البولونيني يف ذلك القرن اشتغلوا 

 يف اجلامعات األوروبية املختلفة منها الروسية واأللامنية والفرنسية والنمساوية، وهم سااموا يف

 .(27)«بناء االسترشاق يف هذه البلدان

ومن أبرز أمثلة املسترشقني يف هذه املرحلة: الرحالة البولندي فاتسواف سفرين 

م بسلسلة رحالت إىل تركيا 1819-1817، الذي قام بني عامي Rzewuskiجيفوسكي 

بية، ويف عام وشامل شبه اجلزيرة العربية ونجد، وكان مهتاًم بالعادات والتقاليد واخليول العر

م استولت الرشطة الروسية عىل مكتبته، ولكنه كان قد أودع خمطوطة كتاب رحالته عند 1831

م مرتمجًا باللغة العربية بعنوان: "انطباعات 2013أحد أصدقائه. وقد صدر كتابه هذا يف عام 

". وكان 1819-1817عن الرشق وشبه اجلزيرة العربية.. خّيال بولندّي عند البدو 
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سكي أول من أنشأ دورية أوروبية عن الدراسات الرشقية، وكانت يصدرها يف فيينا جيفو 

 Mines de l'Orient/ Fundgruben deبعنوان مزدوج باللغتني الفرنسية األلامنية: 

Orient(28)، وساعده يف ذلك املسترشق النمساوي فون امر. 

ويف أوائل العرشينيات من القرن التاسع عرش قررت جمموعة من الطالب البولنديني يف 

جامعة فيلنا )البولندية آنذاك( دراسة التاريخ العريب واإلسالمي، اقتداء بزمالئهم يف أوروبا 

 Adam Mickiewiczالغربية، وكان من بينهم أشهر شاعر بولندي وهو آدم ميكيويسز 

ترجم القصائد الشعرية العربية، كالمية الشنفري وبعض قصائد  م(، الذي1798-1756)

س اليوم يف مناهج املدارس البولندية. ومنهم  املتنبي إىل اللغة البولندية، وبعضها ال يزال ُيدرَّ

م( الذي سافر 1800-1858) Joseph Sekowskiأيضًا املسترشق جوزف سيكووسكي 

م، قاصدًا تعلُّم اللغات والثقافات 1821-1819 إىل إيران وبعض البلدان العربية فيام بني

الرشقية، ولامَّ رجع إىل بولندا رفض رئيس جامعة فيلنا ترشيحه لكريس الدراسات العربية، 

فرتك بولندا وتوجه إىل سانت برتسبورغ الروسية، وأسس هبا كريس الدراسات اإلسالمية 

 .(29)والعامل العريب

 August Zabaأيضًا يف هذه املرحلة: أوغست زابا  ومن أمثلة املسترشقني البولنديني

م( رائد الدراسات الكردية يف الغرب، واملسترشق اإلكزندر تشودزكو 1801-1891)

م( الذي َدَرس األدب الفاريس والكردي، ثم أصبح أستاذًا يف الكلية الفرنسية 1804-1891)

 Ignacy Pietraszawski . واملسترشق إجنيس بييرتاسيزيوسكيCollege de Franceبباريس 

م( الذي ختّصص يف الدراسات اإليرانية والرتكية. وجوزيف كواليوسكي 1799-1860)

Joseph Kowalewski (1801-1878)(30)م . 
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 B. Kazimirskiومن أبرز املسترشقني أيضًا يف هذه املرحلة بيربستني كزيمرسكي 

م واستقر هبا، وتتلمذ فيها عىل 1831 م ثم انتقل إىل فرنسا عام1808الذي ولد يف بولندا عام 

يد املسترشقني الفرنسيني، وتعمق يف اللغة العربية، وُعنيِّ ترمجانًا يف وزارة اخلارجية الفرنسية، 

ومن أبرز آثاره ترجة القرآن إىل اللغة الفرنسية، ومعجٌم كبري من اللغة العربية إىل الفرنسية، 

 .   (31)م1870وكانت وفاته عام 

املشهور باسم مستعار  Osab Senkovskiملسترشق أوسيب  سنكوفسكي وكذلك ا

، وقد استقر أوسيب يف روسيا ورحل منها إىل Baron Bzabiusوهو البارون برمبيوس 

البالد العربية، وأصدر يف ذلك كتابه: "مذكرات حول الرحلة إىل مرص وبالد النوبة وحلبشة"، 

م توىل رئاسة 1747م حتى 1822سية،وفيام بني عام وقد عمل مرتمجًا يف وزارة اخلارجية الرو

 .(32)كريس اللغة العربية بجامعة ليننجراد

ومن املسترشقني البولنديني يف هذه املرحلة الذين مجعوا بني االسترشاق والتنصري: 

م، والذي كان له جهوده االسترشاقية 1802املولود يف بولندا عام  Rilloمكسيمليان ريّلو 

والتنصريية الكبرية، ومنها تأسيس جامعة القديس يوسف يف بريوت، وتوليه رئاسة الكلية 

م وهو يف 1848األوربانية يف روما، وعنايته باملخطوطاهتا الرشقية فيها، ومات يف اخلرطوم عام 

 .(33)مهامه التنصريية هناك

يف هذه املرحلة عاش املسلمون البولنديون مع بيقية البولنديني حتت االحتالل و

الرويس، ومل تكن هناك أّيُة ترمجة للقرآن الكريم باللغة البولندية. ويف ظروف غري معلومة بدأت 

، ولكن Domekoبشكل رسي ترمجة القرآن إىل البولندية حتت إرشاف املسترشق دوميكو 

م حالت دون طباعتها؛ حيث 1831ضد املحتل الرويس التي بدأت يف عام  االنتفاضة البولندية
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فرَّ دوميكو إىل دولة تشييل، ثم ُطبعت هذه الرتمجة فيام بعد يف مدينة بوزنان البولندية. ويف عام  

ترمجة   Jan Tarak Buczackiم أصدر الترتي البولندي جان تاراك بوكزاسكي 1858

د عىل نسخة بوزنان. وبقيت هذه الرتمجة الكاملة الوحيدة للقرآن للقرآن الكريم، وقيل إنه اعتم

 .(34)الكريم حتى أواخر القرن العرشين

وبعد، فيالحظ من خالل ما مىض كثرة املسترشقني البولنديني يف هذه املرحلة، ولكن 

كثريًا منهم، بسبب االحتالل الرويس، عاشوا خارج حدود بولندا، وذلك ما بني روسيا أو 

ن أوروبا األخرى، وبعضهم اآلخر بقي يف داخل حدود بولندا، ولكنهم حتت نظر بلدا

 االحتالل وبطشه.

 م حتى اليوم:1918املرحلة الثالثة: ما بعد استقالل بولندا عام 

م تأثريه الكبري عىل ازدهار بولندا التي عانت طيلة 1918لقد كان الستقالل بولندا عام 

ومن أهم احلقول التي ازدهرت يف بولندا بعد استقالهلا حقل  عاًما من ويالت االستعامر. 123

ولام استعادت بولونيا استقالهلا بعد )احلرب »الدراسات الرشقية. يقول نجيب العقيقي: 

عضو  Kowalskiالكربى( عادت إىل تدريس اللغات الرشقية، ومن أساتيذها كوفلسكي 

، وُيعد تاديوش كوفالسكي (35)«املجمع العلمي العريب بدمشق ونارش ديوان قيس بن احلطيم

س تاديوش يف عام (36)م( إمام املسترشقني البولنديني1889-1948) م قسم 1919. وقد أسَّ

 .(37)االسترشاق يف جامعة جاغيلونيان بمدينة كراكوف

فصيل يف املبحث اآليت، حتت عنوان هذا، وسوف ُأفرد احلديث عن هذه املرحلة بالت

 "االسترشاق البولندي املعارص".
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 املبحث الثاين: االسترشاق البولندي املعارص:

م إيذانًا بنقلة جديدة يف مسرية االسترشاق البولندي، 1918لقد كان استقالل بولندا عام 

حلديث عنه يف وهو ما يمكن معها أن نسميه بـ: االسترشاق البولندي املعارص. وسوف يكون ا

هذا املبحث عرب ثالث نقاط رئيسة: األوىل عن بدايته وجماالته. والثانية عن أبرز مؤسساته. 

والثالثة عن نامذج من املسترشقني البولنديني املعارصين وأعامهلم. وتفصيل هذه النقاط عىل 

 النحو اآليت:

 أوالً: بداية االسترشاق البولندي املعارص وجماالته:

ت القـــــــرن العرشـــــــين املـــــــيالدي بمحـــــــاوالٍت لتطـــــــوير مســـــــرية االسترشـــــــاق حفلـــــــت بـــــــدايا

البولنــدي، وكــان مــن أبرزهــا تأســيس مركــٍز لــتعلُّم اللغــات الرشــقية يف وارســو عــىل يــد املسترشــق 

م(، إالَّ أن وفــــاة ممــــول ذلــــك 1846-1922) Grzegorzewski Jجــــان جرزجيوريفســــكي 

 .    (38)املركز حالت دون استمراره

وأما البداية الفعلية لالسترشاق البولندي املعارص فقد كانت بعد استقالل بولندا عام 

م، وهي التي سامها املسترشق البولندي يانوش دانيسكي باملرحلة املؤسسية، حيث 1918

أشار إىل أن املرحلة املؤسسية يف تاريخ الدراسات العربية واإلسالمية بدأت مع استقالل بولندا 

م أول كريس 1919وذلك بعد أن افتتح املسترشق تاديوش كوفالسكي يف عام  م،1918عام 

، وقد Cracowبمدينة كراكوف  Jagiellonianللدراسات العربية يف جامعة جاغيلونيان 

تنوعت جماالت الدراسات يف ذلك الكريس مابني الشعر العريب القديم، واإلسالم، واملصادر 

-1906كوفالسكي َخَلفه تلميذه تاديوش ليوسكي ) العربية لتاريخ بولندا. وبعد وفاة
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(، ويف عهده زاد اهتامم الكريس بشامل أفريقيا وثقافتها، وتابع أيًضا الكريس طباعة 1992 

 . (39)املصادر العربية عن تاريخ بولندا

وتؤكد أيضًا املسترشقة البولندية اجلبيتا غروسكا هذا األمر، مشرية إىل أن الدراسات 

م بتأسيس شعبة اللغات 1919وص البلدان العربية قد بدأت عمليًا يف عام العلمية بخص

الرشقية عىل يد كوفالسكي، وقد توقفت هذه الشعبة فقط أثناء االحتالل االلامين لبولندا خالل 

 .(40)م حتولت هذه الشعبة إىل معهد1972م(، ومن عام 1945-1939احلرب العاملية الثانية )

ولندا بعرشة مسترشقني يف أول مؤمتر للمسترشقني بعد م شاركت ب1928ويف عام 

احلرب العاملية األوىل، الذي أقيم يف أكسفورد، وكان هذا املؤمتر هو السابع عرش يف سلسلة 

، وبالتايل فإن هذه (41)م1912مؤمترات املسترشقني، وكان الذي قبله قد ُعقد يف أثينا عام 

 ني، يف هذه املؤمترات بعد استقالل بولندا.املشاركة هي األوىل للمسترشقني البولندي

وأما عن اجلوانب التي اهتم هبا املسترشقون البولنديون يف العامل اإلسالمي، فيقول 

تشمل البحوث العربية يف بولونيا كل مظاهر »املسترشق البولندي املعارص مارك جيكان: 

واألدب والفن. وإىل جانب وارسو احلضارة العربية، منها اللغة العربية والتاريخ واإلسالم 

وكركوف هناك عدد من املراكز الصغرية يف جمال الدراسات العربية يف كل من بوزنان، ووج، 

 .«تورون وبيدغوش

ويضيف أيضًا يانوش دانيسكي بأن الدراسات العربية واإلسالمية يف بولندا شملت 

عدًدا من املسترشقني البولنديني اللغة واألدب والتاريخ واجلغرافيا والدراما العربية. وأن 

املعارصين تنوعت اهتامماهتم ما بني اللغة العربية وهلجاهتا، وباألدب العريب، وبتاريخ املنطقة 

 .(42)العربية
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وكذلك أيضًا ترى املسترشقة هانايا يانكوفسكا بأن النََسق الذي اشتغل عليه االسترشاق 

األدب العريب املعارص، التي يمكن أن تؤدي دوًرا  البولندي منذ االستقالل هو االهتامم برتاجم

مهامًّ يف تعريف املجتمع البولندي بقضايا العرب املعارصة، ألن العمل الفني األديب يستطيع أن 

 .(43)خياطب القارئ بطريقة أكثر فاعلية من املقال السيايس

واإلسالمية بجامعة ويشري الدكتور هاتف جنايب، األستاذ بقسم الدراسات العربية 

وارسو، إىل أنه يف ثامنينات القرن الاميض بلغت حركة االسترشاق البولنديه مرحلة متقدمة، 

م(، 1992-1906وكان بعض كبارها آنذاك عىل قيد احلياة، ومنهم تاديوش ليفتسكي )

م(، وبرز حينها أيًضا دور تالميذهم الكبار شيئًا فشيئًا، 1997-1910ويوزف بيالفسكي )

 يقوم عىل دراسة ثقافات و
ٍ
كان كل واحد منهم حيرص عىل وضع لبنٍة ذات بصمة خاصة يف بناء

 .(44)اآلخرين

 ثانيًا: أبرز مؤسسات االسترشاق البولندي املعارص:

تتنوع مؤسسات االسترشاق البولندي ما بني كليات ومعاهد وأقسام ومراكز ومجعيات 

 أهلية، وفيام ييل بيان أبرزها:

م. 1919العربية وآداهبا بجامعة جاغيلونيان بمدينة كراكوف، وتأسس عام قسم اللغة  .1

 .(45)م املسترشقة بربارا ميخاالك2016وترأسه منذ عام 

معهد الدراسات الرشقية بجامعة جاغيلونيان بمدينة كراكوف، وعميدته أيًضا منذ عام  .2

 .(46)م املسترشقة بربارا ميخاالك2016

م حتت مسمى: 1932عة وارسو، التي تأسست يف عام كلية الدراسات الرشقية بجام .3
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املعهد الرشقي. وهبا اليوم العديد من أقسام الدراسات الرشقية، منها: قسم الدرسات  

العربية واإلسالمية، وقسم اللغات والثقافات اإلفريقية، وقسم اإلسالم األورويب، 

 .(47)وغريها من األقسام

م عىل يد املسترشق اندريه 1922عام  مجعية االسترشاق البولندية، تأسست يف .4

م(، وهي مجعية تطوعية ينتسب إليها مجيع املسترشقني 1927-1885جافرونسكي )

البولنديني، وتنشط يف تنظيم املؤمترات للمسترشقني البولنديني، وكان آخرها: املؤمتر 

م، وتنشط اجلمعية 2018( للمسترشقني البولنديني يف وارسو، الذي ُأقيم عام 36)

أيًضا يف نرش النتاج العلمي للمسترشقني البولنديني، وُتصِدر أيًضا جملة بعنوان: جملة 

 . (48)االسترشاق

قسم اللغة والثقافة العربية بجامعة نيقوالس كوبرينيكوس بمدينة تورون، وقد تأسس  .5

 م.1999عام 

 مركز اللغة العربية بجامعة آدم ميتسكيفتش يف بوزان. .6

األوروبية بمعهد التاريخ يف األكاديمية البولندية للعلوم، وهيتم هذا قسم للبلدان غري  .7

 القسم بالعامل العريب احلديث.

 . Poznanمعهد الدراسات الرشقية يف مدينة بوزنان  .8

 قسم متخصص التاريخ احلديث للعامل العريب بجامعة وودج. .9

وثمة العديد غريها، ولكني هذه نامذج من أبرز املؤسسات االسترشاقية املعارصة يف بولندا، 

 اكتفيت فقط بذكر ما مىض.
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 ثالثًا: نامذج من املسترشقني البولنديني املعارصين وأبرز أعامهلم:

حفلت بولندا منذ استقالهلا حتى يومنا هذا بالكثري من املسترشقني، الذين تنوعت 

ملرحلة  اهتامماهتم وختصصاهتم يف الشأن العريب واإلسالمي. ومن خالل تتبع الباحث

االسترشاق البولندي املعارص تبنيَّ له أن هناك أربعة مسترشقني يمكن اعتبارهم بأهنم أعمدة 

االسترشاق البولندي املعارص؛ إلسهاماهتم العلمية والعملية البارزة، ولتتلمذ العديد من 

 املسترشقني البولنديني عىل أيدهيم، وهم:

وقد حصل عىل  مKowalski T. (1889-1948:)أوالً: تاديوش كوفالسكي 

 -الدكتوراه من جامعة جاغيلونيان بمدينة كراكوف، وهو مؤسس كريس اللغات الرشقية فيها 

، وانصبت عنايته بثقافة الرشق واإلسالم، وفقه اللغات العربية والفارسية -كام مرَّ آنًفا

، ومنها املجمع والرتكية، وكان عضوًا يف العديد من اجلمعيات واملجامع البولندية والدولية

العلمي العريب بدمشق. ومن آثاره: ترمجة ديوان قيس بن احلطيم، و "عنارص الثقافة 

اإلسالمية"، و "اإلسالم والنرصانية"، و" اللهجات الرتكية، " و"العلوم الرشقية يف بولونيا"، 

ب عددها و" أثر اللغات الرشقية يف اللغة البولونية"، وغريها من آثاره الكثرية التي ُيقار

 . (49)الامئتني

وقد خترج من  مLewicki Tadeusz (1906-1992،)ثانيًا: تاديوش ليفتسكي 

كريس اللغات الرشقية بجامعة جاغيلونيان، وهو تلميذ تاديوش كوفالسكي، وقد َخَلفه يف 

رئاسة هذا كريس، وعمل أيًضا مديًرا للجنة املسترشقني املتفرعة من جممع العلوم البولندي، 

صني"، ورئيًسا لتحرير جملة االسترشاق، وله آثار كثرية، منها: "طالئع التجار العرب يف ال
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و"املجريون ومسلمو املجر"، و"بولونيا والبالد املجاورة هلا"، و"تاريخ النقود العربية يف  

 . (50)أوروبا الرشقية"، و"املصادر العربية يف تاريخ السالفيني"

مؤسس قسم  مBielawski Jozef (1910-1997،)ثالثًا: يوزف بيالفسكي 

ارسو، وأسس أيًضا مجعية الصداقة البولندية الدراسات العربية يف معهد االسترشاق بجامعة و

العربية، وكان عضوًا يف جممع اللغة العربية ببغداد، وكانت تربطه صداقات بالعقاد وطه حسني 

وغرياما من الشخصيات يف العامل العريب، ومن آثاره الكثرية: "حياة ابن سينا وآثاره"، و"فهرس 

السيايس والعلمي"، وترمجة القرآن الكريم،  مصنفات ابن سينا"، و"حياة ابن خلدون ونشاطه

 .  (61)واالعتبار البن منقذ، وحي بن يقظان

وهو  ، ال يزال عىل قيد احلياة( -م1946) Janusz Danecki رابعًا: يانوش دانتسكي 

متخصص يف علم األلسن، بام يف ذلك اللهجات العربية، ومهتم باألدب العريب بشقيه القديم 

ات اإلسالمية، وحقل الرتمجة. وقد رأس قسم الدراسات العربية واحلديث، والدراس

م(، وأسس من خالل هذا القسم الدورية 2006-1982واإلسالمية يف جامعة وارسو )

م 2002م، وأسس كذلك يف عام 1992األكاديمية "الدراسات العربية واإلسالمية" عام 

قاليد". ومن أمثلة مؤلفاته وترمجاته املجلة احلولية "الرشق األوسط، املجتمعات، السياسة والت

م(، و "معجم عريب بولوين" باالشرتاك مع 1994الكثرية: "النحو العريب" يف جزأين )

م(، وترمجة "طوق احلاممة" البن حزم األندليس 1996املسترشقة يوال كوزووفسكا )

 .(52)م(2001صفحة ) 432م(، "تاريخ العرب" يف 1980م( و"املعلقات السبع" )1976)

يمكننا اعتبار يانوش دانتسكي من بني أكرب املستعربني »يقول الدكتور هاتف جنايب: 

اليوم، ليس يف بولندا فحسب، بل يف أوروبا، نظًرا الكتامل ُعّدته البحثية وأدواته ومعرفته 
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الواسعة يف جمال الثقافة واحلضارة العربية واإلسالمية، وغزارة إنتاجه من جانب، وألنه من بني 

أكثر األصوات إنصاًفا ووفاء للثقافة العربية، وهو مبدٌأ آمن به دانتسكي منذ بداياته ومل حَيْد 

 .(53)«عنه

 ومن أمثلة املسترشقني البولنديني املعارصين البارزين:

رئيسة قسم اللغة  ،Barbara Michalak- Pikuskaاملسترشقة بربارا ميخاالك  -

ة معهد االسترشاق يف اجلامعة نفسها، وهي متخصصة يف العربية يف جامعة ياغيلونسكي وعميد

األدب احلديث لدول اخلليج وشبه اجلزيرة العريبة، من أبرز مؤلفاهتا: "القصة الكويتية 

م(، و"الشعر والنثر يف 1998" )1995-1929القصرية املعارصة يف زمن السلم واحلرب 

 .(54)م(2010ربية املتحدة" )م(، و"الشعر املعارص يف دولة اإلمارات الع2002عامن" )

ومن مؤلفاته: كتاب "عواصم العرب الذهبية"، صدر يف  املسترشق مارك جيكان، -

م، وكتاب "املغرب يف القرن التاسع عرش من خالل كتاب االستقصاء" 2011وارسو عام 

ونرشته جامعة وودج، ويُعد ترمجًة جزئيًة لكتاب االستقصا مع مقدمة ورشوحات جليكان، 

، و"املوسوعة (55)صفحة 543م، يف 2008ريخ الثقافة العربية"، نرش يف وارسو عام و"تا

هذه »صفحة، ويقول جيكان يف مقدمتها : 376م يف 2001العربية"، نرشت يف وارسو عام 

املوسوعة ستؤدي إىل تعميق معرفة احلضارة العربية اإلسالمية الرائعة التي ولدْت يف مساحات 

العرب لتشمل مساحات واسعة من آسيا وأفريقيا بحيث صارت  صحراوية يف شبه جزيرة

 .(56)«وسيطًا يف نقل املعرفة من الرشق إىل الغرب وبالعكس

وهو مهتم بالتاريخ احلديث واملعارص ملنطقة الرشق   املسترشق يزي زدانوفسكي، -

األوسط ودول اخلليج العريب عىل وجه اخلصوص، وعمل يف عدة مؤسسات استرشاقية بولندية 
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م، ومعهد ثقافات حوض 2010-1993منها: معهد البلدان غري األوروبية وكان مديرًا له من  

ة اإلسالمية يف أكاديمية العلوم م، ورئيسًا ملعهد احلضار2016-201املتوسط والرشق من

"، 13البولندية. من أبرز مؤلفاته: "تاريخ رشق اجلزيرة العربية من العهود القديمة حتى القرن 

وقد ُمنح عىل هذا العمل اجلائزة العلمية يف حقل االسترشاق من أكاديمة العلوم البلولندية يف 

سلمة يف الرشق األوسط يف القرن م. ومن مؤلفاته أيًضا "تاريخ املجتمعات امل2003عام 

(، و "تاريخ الرشق األوسط 2004م(، و"اململكة العربية السعودية" )2013العرشين" )

 . (57)م(، وغريها من األعامل2019" )2019-1798وشامل أفريقيا 

فهذه نامذج فقط من أعالم االسترشاق البولندي املعارص، وهناك الكثري غريهم،  وبعد،

 أو اإلشارة إليهم رغبة الباحث يف عدم اإلطالة.حال دون ذكرهم 

 املبحث الثالث: خصائص االسترشاق البولندي املعارص:

من خالل النظر يف نشأة االسترشاق البولندي منذ القرن السادس عرش امليالدي 

ومراحله التارخيية املتغرية بتغري أحوال بولندا، والنظر كذلك يف اهتاممات املسترشقني 

البولنديني املعارصين ونتاجهم االسترشاقي، سواء فيام يتعلق بالتأليف أو الرتمجة، يمكن أن 

 نستنبط اخلصائص اآلتية لالسترشاق البولندي املعارص، وهي:

االسترشاق  -يف الغالب-وهو الدافع الذي الزم  أوالً: البعد عن الدافع السيايس،

يمنة الغربية قدياًم وحديثًا. ويشري املسترشق الغريب، وارتبط معه االسترشاق الغريب باهل

البولندي كورين باولوفسكي إىل أن جذور هذا الفرق بني االسترشاق البولندي وغريه تعود إىل 

انقسام الدول األوروبية إىل فريقني، أحداما اتبع "سياسة االستعامر" كفرنسا وإنجلرتا وإيطاليا 
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ة(، كبولندا والسويد ورومانيا والامنيا، والفريق اآلخر اتبع السياسة 
ِ

األهلية املحضة )املسامل

 .(58)وأمثاهلا

وعن أسباب غياب البعد السيايس يف االسترشاق البولندي يقول املسترشق مارك 

الدراسات الرشقية يف بولونيا ختتلف عن الدراسات يف هذا املجال يف البالد »جيكان بأن: 

ونيا بلد صغري وليس له تاريخ استعامري، ويأيت الغربية بعدم وجود خلفيات سياسية. فبول

االهتامم بالرشق عندنا من الرغبة العلمية البحته، وال نقصد بدراساتنا التأثريات السياسية عىل 

ا أو غريه  . (59)«الرشق عربيًّا كان أو هنديًّ

بولندا ليست لدهيا مطامع استعامرية يف الوطن العريب »ويضيف مارك جيكان أيضًا: 

واإلسالمي، هلذا السبب دراستنا الرشقية ليس هلا عالقة مع إدوارد سعيد وكتابه 

"االسترشاق"، واهلدف الوحيد هو االعرتاف "باآلخر"، ويف الاميض، أيًضا كنا نعرتف 

"باآلخر"؛ ألنه كانت لنا عالقات وثيقة مع العثامنيني، ويمثل وجود املسلمني البولنديني، 

مهامًّ أيًضا يف تطوير الدراسات اإلسالمية والقرآنية يف بولندا، ويف  ونشاطهم الثقايف عامالً

اآلونة األخرية، وبطبيعة احلال يتم النظر يف أعاملنا من خالل األحداث اجلارية يف العامل، نحاول 

اء ما هو اإلسالم، ما هو القرآن الكريم، نريد أن نصف إنجازات الثقافة العربية  أن نرشح للقرَّ

ية يف الاميض، ولكن نريد أن ُنظهر أن العامل العريب له ِقَيُمه اخلاصة، والناس الذين اإلسالم

يتكلمون مؤخرًا "باسم اإلسالم" ال يمثلون إال أنفسهم، وال يمثلون العامل اإلسالمي 

 .(60)«كله

عارص ؛ إذ نجد أن عناية االسترشاق البولندي املثانيًا: االهتامم الكبري باللغة العربية وآداهبا

تنصب بالدرجة األوىل عىل اللغة العربية، واآلداب العربية شعًرا ونثًرا، وذلك عرب أقسام اللغة 
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العربية يف جامعات كراكوف ووارسو وبوزنان ووج وتورون وغريها من جامعات بولندا،  

و باإلضافة إىل حركة الرتمجة األدبية الكبرية التي يتبناها معهد االسترشاق يف جامعتي وارس

 وكراكوف وغرياما من اجلامعات البولندية.

ويعود ذلك إىل التشابه الكبري بني تاريخ  ثالثًا: االهتامم اخلاص باألدب الفلسطيني،

الشعبني الفلسطيني والبولندي، وذلك يف تعرضهام لالحتالل والتهجري واملعاناة. ومن نامذج 

التي ُعنيت برتمجة االنتاج األديب  هذا االهتامم: املسترشقة البولندية هانايا يانكوفسكا،

أما بالنسبة للشعبني الفلسطيني والبولندي فهناك »الفلسطيني، وتقول عن سبب هذه العناية: 

تشابه يف تاريخ الشعبني ال مثيل له يف تاريخ الشعوب األخرى، وتشابه التجارب التارخيية. أنا 

حتى  1772جاورة الثالث يف الفرتة من أقصد مرحلة تقسيم بولندا واحتالهلا من قبل الدول امل

، حموها من اخلارطة السياسية، حماوالت طمس الشخصية الوطنية، خاصة يف املناطق 1918

الغربية التي وقعت حتت االحتالل األلامين، وشهدت عمليات االستيطان واجلْرَمنة، وقصة 

 .(61)«خ فلسطني اليومالصمود، وحماوالت إنشاء املؤسسات االقتصثادية الوطنية، كّله تاري

، إذ ال تكاد جتد يف هذا رابعًا: ضعف االهتامم بالدراسات القرآنية ودراسات السنة النبوية

اجلانب أبعد من العناية برتمجة القرآن الكريم، ولعل هذا يرجع إىل تأثر املسترشقني البولنديني 

بولندا، ومرَّ آنًفا إشارة بطبيعة االسترشاق الرويس، ال سيام إبان فرتة االحتالل الرويس ل

املسترشق البولندي يانوش دانيسكي إىل أن الدراسات االسترشاقية ازدهرت يف أوائل القرن 

 . (62)التاسع عرش يف املناطق الرشقية من بولندا التي كانت آنذاك حتت االحتالل الرويس

ام تضعف فيه العناية واالسترشاق الرويس عمومًا يتميز بعنايته باللغة العربية وآداهبا، بين

يظهر لنا من دراستنا »بالدراسات القرآنية والسنة النبوية. ويؤكد هذا عبدالقاهر العاين بقوله: 
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لكثري من املسترشقني الروس أهنم مل يكن هلم ذلك االهتامم بالدراسات القرآنية والسنة النبوية 

دراسات عندهم إنام كانت عىل وجه اخلصوص واإلسالم عىل وجه العموم؛ وهلذا نجد معظم ال

 .(63)«يف أغلبها عن اللغة العربية وآداهبا

ويظهر هذا جليًّا يف نتاج املسترشقني البولنديني املعارصين، ويف  خامسًا: العناية بالرتمجة،

مقدمتهم املسترشق يانوش دانتسكي، الذي ترجم عرشات الكتب واألشعار إىل اللغة 

ش وغريه من املسترشقني البولنديني بالثقافة اإلسالمية تأثريها البولندية. ويبدو أن لقناعة يانو

ليس لثقافة اإلسالم تأثري كبري عىل تشكل العلوم »يف ازدهار حركة الرتمجة هذه. يقول يانوش: 

األوروبية فحسب، بل هلا أيًضا دور يف احلفاظ عىل املعرفة اإلغريقية ونقلها ألوروبا... وال 

 .(64)«فيه تأثري اإلسالم الكالسيكي يوجد حقل معرفة ال نلحظ

. وهو املصطلح الذي ختىّل سادًسا: عدم التحرج من استعامل مصطلح االسترشاق

 م. 1973املسترشقون عنه بقرار اختذوه يف مؤمترهم السنوي الذي أقيم يف باريس عام 

سواء يف ولكننا نجد أن املسترشقني البولنديني ال يتحرجون من استخدام هذا املصطلح، 

تسمية مؤسساهتم االسترشاقية أو يف التعريف بأنفسهم، أو يف تسمية بعض نتاجهم، كمجلة 

االسترشاق وغريها، بل حتى يف تسمية مؤمتراهتم وبعض الفعاليات االسترشاقية، ومن أمثلتها: 

" الذي أقامته كلية الدراسات االسترشاقية بجامعة وارسو يف عام 2019"يوم االسترشاق 

. ويبدو أن غياب األبعاد السياسية عن االسترشاق البولندي كان هلا انعكاسه أيًضا (65)م2019

عىل استمرار استخدامهم ملصطلح "االسترشاق". وهو املصطلح الذي يكاد أن يغيب 

استخدامه اليوم عند استرشاق باقي البلدان الغربية، ويرجع ذلك إىل حذرهم منه، الرتباطه يف 

 سلمني باالستعامر واهلمينة الغربية.ذهنية العرب  وامل
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فهذه اخلصائص ال حتمل يف طياهتا مدحًا لالسترشاق البولندي املعارص وال قدًحا  وبعد، 

فيه، وإنام هي استنباطات موضوعية لام رأى الباحث أنه واقع االسترشاق البولندي املعارص. 

ا عىل حيادية االسترشاق البولندي املعارص  ولكنها بمجموعها عىل كل حال تعطي مؤرًشا قويًّ

وُبعده عن خدمة األغراض واألطامع السياسية. ولعل هذه االستنباطات ُتسهم يف فتح نافذة 

بحثية جديدة، لدراسة مضامني النتاج العلمي للمسترشقني البولندين، وتقييمها تقيياًم علميًّا 

 بموضوعية وإنصاف. 

ندي ال يزال بحاجة إىل التفاتة بحثية نقدية وال يفوت هنا التذكري بأن االسترشاق البول

من الباحثني املسلمني املهتمني بالدراسات االسترشاقية، لفهمه بشكل علمي وتقييمه. وُيرجع 

املسترشق يانوش دانتسكي ُبعد العرب عن معرفة االسترشاق البولندي مقارنة بمعرفتهم 

ندا معقدة وكذلك وضعها ظروف بول»باالسترشاق يف بلدان أوروبا األخرى إىل أن: 

االقتصادي، ولغتها ليست عاملية، وهي ليست دولة مستْعِمرة كفرنسا وبريطانيا اللتني احتكتا 

مبارشة بالبلدان التي خضعت الستعامرها، فكان لزاًما عليهام أن تدرسا جمتمعات وثقافة 

 . (66)«وتاريخ تلك البلدان

 اخلامتة:

 أوالً: النتائج:

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، والشكر له عىل متام هذا البحث الذي من أبرز 

 نتائجه اآليت:  

أن عناية بولندا بالعامل اإلسالمي متتد إىل القرن السادس عرش امليالدي، ومن أبرز  .1

صور تلك العناية الرحالت التي قام هبا البولنديون إىل األقطار اإلسالمية، ومن 
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الذي كانت رحلته يف عام عام  N. Radziwillنيقوال رادزفيل  لرحالةأمثلتهم ا

 .م1583

وأما عىل صعيد الدراسات االسترشاقية فإن عناية بولندا هبا متتد إىل القرن السابع  .2

ميننسكي عرش امليالدي، ومن أبرز وأشهر مسترشقي بولندا يف ذلك القرن: 

Meninski. 

مراحل عرب تارخيه، وذلك تبعًا لثالث حقٍب أن االسترشاق البولندي مرَّ بثالث  .3

ت هبا بولندا، وهي: مرحلة ما قبل استعامر بولندا عام  م، 1795تارخيية رئيسة مرَّ

م، 1918-1795ومرحلة االستعامر الثالثي )روسيا والنمسا وبروسيا( لبولندا من 

 م.1918ومرحلة ما بعد استقالل بولندا عام 

م، هو ما يمكن 1918 بدأ بعد استقالل بولندا عام أن االسترشاق البولندي املؤسيس .4

 أن يسمى باالسترشاق البولندي املعارص.

أن مؤسسات االسترشاق البولندي املعارص تتنوع ما بني كليات ومعاهد وأقسام  .5

ومجعيات، ككلية الدراسات الرشقية يف جامعة وارسو، ومعهد االسترشاق يف 

العربية يف هاتني اجلامعتني وعدة  جامعتي وارسوا وكراكوف، وأقسام اللغة

جامعات بولندية أخرى، باإلضافة إىل مجعية املسترشقني البولنديني، التي تنشط يف 

 تنظيم املؤمترات وطبع نتاج املسترشقني وإصدار "جملة االسترشاق" الدورية.

أن االسترشاق البولندي املعارص يتسم بالبعد عن األغراض السياسية التي يتسم هبا  .6

الب االسترشاق األورويب، ويعود ذلك أن بولندا مل تكن دولة استعامرية، بل عىل غ

 العكس من ذلك، كانت دولة ُمسَتعمرة.
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أن االسترشاق البولندي املعارص يتوجه بالدرجة األوىل إىل االهتامم باللغة العربية  .7 

 وآداهبا وقضايا التاريخ العريب.

ت السنة النبوية ضعيف يف االسترشاق أن االهتامم بالدراسات القرآنية ودراسا .8

 البولندي املعارص، وهو متأثر يف هذا باالسترشاق الرويس.

ضعف اهتامم الباحثني املسلمني بدراسة االسترشاق البولندي، بالرغم من نشاطه  .9

 الكبري عىل املستوى املؤسيس، وعىل مستوى غزارة نتاجه، تأليفًا وترمجًة.

 ثانيًا: التوصيات:

 ا مىض من نتائج أرى التوصية باآليت:من خالل م

إجراء املزيد من األبحاث والدراسات العلمية املوضوعية حول االسترشاق  .1

 البولندي املعارص.

أن يعمل علامء املسلمني وباحثوهم ومؤسساهتم عىل مد جسور التواصل مع  .2

االسترشاق البولندي، بمؤسساسه ومسترشقيه، وذلك سعيًا إىل تعزيز الصورة 

احلقيقية لإلسالم واملسلمني يف بولندا، السيام وأن االسترشاق البولندي ال يزال 

 عمومًا يف إطار االسترشاق املحايد البعيد عن األغراض واألطامع السياسية.

العناية البحثية بشكل عام باسترشاق دول أوروبا الرشقية، التى ختتلف يف تارخيها  .3

 يتعلق بالعالقة  مع العامل اإلسالمي.وحارضها عن دول غرب أوروبا، فيام 

 اهلوامش:

، هلــــا تارخيهــــا العريــــق يف العلــــم والثقافــــة Bologna هنــــاك أيًضــــا مدينــــة إيطاليــــة اســــمها بولونيــــا  (1

الغربيـة. ويــأيت ذكرهــا دائــاًم عنــد احلـديث عــن نشــأة االسترشــاق، وذلــك حيـنام صــدر قــرار جممــع فينــا 
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لتعلـــــيم اللغـــــة العربيـــــة وغريهـــــا مـــــن اللغـــــات يف م( بإنشـــــاء كـــــرايس 1312-1311الكنيســـــ عـــــام )

 جامعات أوروبا، ومنها جامعة بولونيا بمدينة بولونيا اإليطالية.

. و: امللحقية الثقافية السعودية يف ألامنيا، دليـل املبتعـث إىل 5-3 :ُينظر: اخلطوات األوىل يف بولندا (2

 .10-6مجهورية بولندا: 

يف شــــامل ألامنيــــا عــــىل ســــاحل بحــــر البلطيــــق، وتُعــــرف  دولــــة قديمــــة. كانــــت تقــــع Prussiaبروســــيا  (3

مت بروسيا بني االحتاد السـوفيتي وبولنـدا  بمقاطعة بروسيا الرشقية. بعد احلرب العاملية الثانية ُقسِّ

م. ُينظــــر: 1948ومجهوريــــة ألامنيــــا الديمقراطيــــة، وأعلــــن احللفــــاء هنايــــة وجودهــــا الدســــتوري عــــام 

 .1/529املوسوعة السياسية: 

. وُينظـــــــــر: 5-3. و: اخلطـــــــــوات األوىل يف بولنـــــــــدا، 616-1/610: املوســـــــــوعة السياســـــــــية: ُينظـــــــــر (4

 10-6امللحقية الثقافية السعودية يف ألامنيا، دليل املبتعث إىل مجهورية بولندا: 

 .17-13ُينظر: املسلمون يف بولونيا:  (5

 .57-52ُينظر: الدراسات الرشقية يف بولونيا:  (6

 .14-13األقلية املسلمة يف بولندا:  (7

 .1بولونيا والرشق:  (8

 الكاراييت: إحدى العرقيات الرتكية. (9

 .13نقالًعن: املسلمون يف بولونيا:  (10

 .7-4ُينظر: اإلسالم يف بولونيا:  (11

 .17-16: رحلة وحديث عن اإلسالم -بولندينيُينظر: مع املسلمني ال (12

 ُيستخدم يف بولندا حاليًّا مصطلح: "ترتي بولندي"، لوصف كل بولندي مسلم. (13

 .10ُينظر: امللحقية الثقافية السعودية يف ألامنيا، دليل املبتعث إىل مجهورية بولندا:  (14

 . 29. بولونيات: 154ُينظر: بولونيا بني الاميض واحلارض:  (15

 .31ُينظر: بولونيات:  (16
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 .35-34بولونيا والرشق:  (17 

 .2/820ُينظر: املسترشقون:  (18

 .820/ 2ُينظر: املصدر السابق:  (19

فيلنيــوس( ضــمن حــدود بولنــدا آنــذاك، وهــي اليــوم عاصــمة مجهوريــة ليتوانيــا، كانــت مدينــة فيلنــا ) (20

 التي تقع شامل رشق بولندا.

 كانت مدينة ماريامبوله آنذاك إحدى مدن بولندا، وهي اليوم تقع يف جنوب مجهورية ليتوانيا. (21

 .2/815ُينظر: املسترشقون :  (22

آخـر ملـوك  Stanislas Augustus Poniatowskiبونياتوفسـكي، ستانيسـالس أوغسـطس  (23

م حتــى نفــي مــن 1764بولنــدا قبــل احتالهلــا مــن روســيا وبروســيا والنمســا، حيــث حكمهــا مــن عــام 

م. ُينظــر: املوســوعة العربيــة، النســخة اإلليكرتونيــة، مــادة "ستانيســالس الثــاين": 1795بولنــدا عــام 

http://arab-ency.com.sy/detail/6444 

 .2/814املسترشقون، "الطبعة الثالثة":  (24

 .2/821. وُينظر: املسترشقون، "الطبعة الثالثة": 101:ُينظر: املسلمون يف بولندا (25

ُينظــــر: العالقــــات التارخييــــة بــــني بولنــــدا والبلــــدان العربيــــة واإلســــالمية، نــــدوة العالقــــات الســــعودية  (26

 .31البولندية:

 https://2u.pw/7c8PNالرابط:  استعراب بولوين (27

 .74وُينظر: رحالة سالفيون يرسمون صورة الرشق العريب: .  32-31ُينظر: املصدر السابق:  (28

 .33-23ُينظر: العالقات التارخيية بني بولندا والبلدان العربية واإلسالمية:  (29

 .33ُينظر: املصدر السابق: (30

 .30-29ُينظر: اآلداب العربية يف القرن التاسع:  (31

 .471موسوعة املسترشقني: ؛. 39-38:ُينظر: الرحالة واملسترشقون الروس (32

 .  192-191ُينظر: املسترشقون: (33
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 .34ُينظر: املصدر السابق: (34

 .191املسترشقون، "الطبعة الثانية": (35

 .55ُينظر: الدراسات الرشقية يف بولونيا:  (36

 https://2u.pw/7c8PNُينظر: استعراب بولوين، الرابط:  (37

 .2/826ُينظر: املسترشقون، "الطبعة الثالثة":  (38

 .36-34بولندا والبلدان العربية واإلسالمية: ُينظر: العالقات التارخيية بني (39

 .192-187ينظر: تراث اللغة العربية وآداهبا يف اجلامعات البولونية: (40

 .556-555ُينظر: املؤمتر الدويل السابع عرش للمسترشقني: (41

 .36-3ُينظر: العالقات التارخيية بني بولندا والبلدان العربية واإلسالمية:  (42

 .149عن نتاجهم حماولة يف األنساق العامة: ُينظر: كتابات املسترشقني (43

 .79ُينظر: بربارا ميخالك بيكولسكا.. رحلة عميقة يف أدب اخلليج العريب: (44

 للمزيـــــــــــــــــــد ُينظـــــــــــــــــــر: قســـــــــــــــــــم اللغـــــــــــــــــــة العربيـــــــــــــــــــة وآداهبـــــــــــــــــــا بجامعـــــــــــــــــــة جاغيلونيـــــــــــــــــــان: (45

http://www.arabistyka.io.filg.uj.edu.pl/ 

 جاغيلونيــــــــــــــــان: للمزيــــــــــــــــد ُينظــــــــــــــــر: موقــــــــــــــــع معهــــــــــــــــد الدراســــــــــــــــات الرشــــــــــــــــقية بجامعــــــــــــــــة (46

https://io.filg.uj.edu.pl/en_GB/start 

 /http://orient.uw.edu.plللمزيد ُينظر: موقع كلية الدراسات الرشقية بجامعة وارسو:  (47

 /http://pto.orient.uw.edu.plللمزيد ُينظر: موقع مجعية االسترشاق البولندية:  (48

. وُينظـــر: املسترشـــقون، 62ت يف املغـــرب:ُينظـــر: أمهـــات الكتـــب العربيـــة القديمـــة وعلـــامء املرشـــقيا (49

 .828-2/827"الطبعة الثالثة": 

 .2/831ُينظر: املسترشقون، "الطبعة الثالثة":  (50

. 163-161 :. وُينظر: املسترشقون البولنديون واألدب العريب330/ 2ُينظر: املصدر السابق: (51

 ttps://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Bielawski_%28arabista%29وُينظر: موقع ويكيبديا: الرابط:
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 .67ُينظر: يانوش دانتسكي.. مستعرب بولندي يعشق الثقافة العربية:  (52 

 .70املصدر السابق:  (53

 .83-79ُينظر: رحلة عميقة يف أدب اخلليج العريب:  (54

 51ُينظر: املعلقات السبع تلهم مارك جيكان عاشق الثقافة العربية:  (55

 .51نقالً عن: املصدر السابق: (56

 .71-68ُينظر: اإلمارات مركز ثقايف عاملي: (57

 .35-34: ُينظر: بولونيا والرشق (58

 https://2u.pw/7c8PNاستعراب بولوين، الرابط:  (59

 ،الدراسات القرآنية يف األبحاث األكاديمية البولندية (60

 /https://www.alukah.net/culture/0/120716الرابط:

 .4لقاء مع املسترشقة البولونية حنة يانكوفسكا:  (61

 ُينظر: املرحلة الثانية من نشأة االسترشاق البولندي يف املبحث األول من هذا البحث. (62

 .105االسترشاق والدراسات اإلسالمية:  (63

 .70نقالً عن: مستعرب بولندي يعشق الثقافة العربية: (64

م" يف جامعـــة وارســـو، موقـــع بولنـــدا 2019ُينظــر: دعـــوة عامـــة حلضـــور فعاليـــات "يـــوم االسترشـــاق  (65

 polandinarabic.com/archives/19595: بالعريب

 .70-67نقالً عن: مستعرب بولندي يعشق الثقافة العربية:  (66

 قائمة املصادر واملراجع: 

باسوفيتش، سمعان ، املسلمون يف بولونيا، ترمجة: حممد صالح البنداق، بريوت، منشورات األرزة  .1

 م.1955 -ه1374والنرس، د.ط، 

 م. 1933، فرباير 5، س2باولوفسكي، كورين، بولونيا والرشق، جملة روضة املعارف، القدس، ع .2

 م.1993، 2بدوي، عبدالرمحن ، موسوعة املسترشقني، بريوت، دار العامل للماليني، ط .3
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االستشراق البولندي )البولوني( 

 دراسة حتليلية

بولونيا بني الاميض واحلارض، اللجنة العاملية لالحتاد البولوين، ترمجة: يوسف أسعد داغر بريوت،  .4

 م. 1947د.ط، 

حمارضة الدكتور كورفن بافلوفسكي، جريدة اجلامعة العربية، القدس، األحد  -بولونيا والرشق .5

 م18/12/1932-ه20/9/1351

جنايب، هاتف ، املعلقات السبع تلهم مارك جيكان عاشق الثقافة العربية، جملة النارش األسبوعي،  .6

 م،2020، مايو2، س19ع

سكا.. رحلة عميقة يف أدب اخلليج العريب، جملة النارش جنايب، هاتف ، بربارا ميخالك بيكول .7

 م.2019، مايو 1، س7األسبوعي، الشارقة، ع

جنايب، هاتف ، رحالة سالفيون يرسمون صورة الرشق العريب، جملة النارش األسبوعي، الشارقة،  .8

 م.2020، إبريل 2، س18ع

-9نارش األسبوعي، الشارقة، عجنايب، هاتف ، زدانوفسكي، اإلمارات مركز ثقايف عاملي، جملة ال .9

 م.2019أغسطس  -، يوليو1، س10

جنايب، هاتف ، يانوش دانتسكي.. مستعرب بولندي يعشق الثقافة العربية، جملة النارش األسبوعي،  .10

 م.2019، مارس 1، س5الشارقة، ع

 م.1997-ه1417، 1خان، ظفر اإلسالم ، املسلمون يف بولندا، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط .11

 م. 2015ت األوىل يف بولندا، نرش احلكومة البولندية، اخلطوا .12

اخلوري، مهاة فرح ، تراث اللغة العربية وآداهبا يف اجلامعات البولونية، جملة الرتاث العريب،  .13

 .2006، إبريل 102ع

 م.1946ديسمرب  1، 12داغر، يوسف أسعد ، بولونيات، جملة األديب، ع .14

بني بولندا والبلدان العربية واإلسالمية، )ندوة العالقات دانيسكي، يانوش ، العالقات التارخيية  .15

 م(.2002السعودية البولندية، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، الرياض، 

، 5الربيعي، عبدالرمحن جميد ، املسترشقون البولنديون واألدب العريب، جملة أسفار، العراق، ع .16

 م.1986يوليو 
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، مجادى 345األقلية املسلمة يف بولندا، جملة الوعي اإلسالمي، عسزاجكوسكس، بوغدان ،  .17 

 م.1994أكتوبر  -ه1415األوىل 

شيخو، لويس ، اآلداب العربية يف القرن التاسع، )بريوت، مطبعة اآلباء اليسوعيني، د.ط،  .18

 م(.1908

سات الظاملي، حامد ، كتابات املسترشقني عن نتاجهم حماولة يف األنساق العامة، جملة درا .19

 م.2014، خريف 2استرشاقية، بريوت، ع

-ه1421، 1العاين، عبد القاهر، االسترشاق والدراسات اإلسالمية، عاّمن: دار الفرقان، ط .20

 م.2001

 م1960، فرباير 4، س38العقيقي، نجيب ، الدراسات الرشقية يف بولونيا، جملة املجلة، القاهرة، ع .21

 م(.1964، 3الثالثة"، )القاهرة: دار املعارف، طالعقيقي، نجيب ، املسترشقون "الطبعة  .22

 م(.1947، 2العقيقي، نجيب ، املسترشقون، "الطبعة الثانية"، )القاهرة: دار املعارف، ط .23

فوروفوفتش، عيل إسامعيل، واحلموي حممد سيد ، اإلسالم يف بولونيا، القاهرة: مطبعة االعتامد،  .24

 م.1936 -ه1354د.ط، 

، 1كتب العربية القديمة وعلامء املرشقيات يف املغرب، جملة املقتطف، عكرد عيل، حممد، أمهات ال .25

 م.1927يوليو 

الكيايل، عبدالوهاب ، املوسوعة السياسية، بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنرس، د.ط،  .26

 د.ت.

 م.12/4/1983لقاء مع املسترشقة البولونية حنة يانكوفسكا، جريدة االحتاد، فلسطني، اجلمعة  .27

 م2013-ه1434لحقية الثقافية السعودية يف ألامنيا، دليل املبتعث إىل مجهورية بولندا، د.ط، امل .28

 م.1928يوليو  6، س6املؤمتر الدويل السابع عرش للمسترشقني، جملة لغة العرب، بغداد، ج .29

 م.5015، 1مؤنس، أرشف حممد ، الرحالة واملسترشقون الروس، القاهرة: مكتبة اآلداب، ط .30
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 االلكرتونية:املواقع 

حوار ماريك  -أبو املجد، عبدالرمحن ، الدراسات القرآنية يف األبحاث األكاديمية البولندية .1

 /https://www.alukah.net/culture/0/120716الرابط:ه،28/12/1438جيكان، موقع األلوكة، 

م" يف جامعة وارسو، موقع بولندا بالعريب: 2019يات "يوم االسترشاق دعوة عامة حلضور فعال .2

polandinarabic.com/archives/19595 

م، 1/10/2019رشف، خلود ، مارك. إم. جيكان استعراب بولوين، جملة اجلديد اإلليكرتونية،  .3

 https://2u.pw/7c8PNالرابط: 

م، الرابط: 1/10/2019ان استعراب بولوين، جملة اجلديد اإلليكرتونية، مارك. إم. جيك .4

https://2u.pw/7c8PN 

-http://arabاملوسوعة العربية، النسخة اإلليكرتونية، مادة "ستانيسالس الثاين":  .5

ency.com.sy/detail/6444 

 /http://pto.orient.uw.edu.plموقع مجعية االسترشاق البولندية:  .6

 /http://www.arabistyka.io.filg.uj.edu.plجاغيلونيان: موقع قسم اللغة العربية وآداهبا بجامعة .7

 /http://orient.uw.edu.plموقع كلية الدراسات الرشقية بجامعة وارسو:  .8

 https://io.filg.uj.edu.pl/en_GB/startموقع معهد الدراسات الرشقية بجامعة جاغيلونيان:  .9
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