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أ.د.حياة ناصر احلجي
عميدة كلية اآلداب
رئيسة املؤمتر

مما الشك فيه أن العالقة السياسية واالقتصادية بين العرب والغرب متجذرة في
بطون التاريخ  ،وبينها شد وجذب وعالقة فيها سوء تفاهم بين الجانبين  ،ولكن
عقالء الطرفين يرون أن العالقة هذه فيها سمات من التعاون وتبادل المنفعة العلمية
والثقافية  ،لذا رأت كلية اآلداب بجامعة الكويت أن تبادر إلى إبراز هذه العالقة
الطيبة بين الجانبين العربي والغربي .
ومؤتمر " الشرق في عيون الغرب " يبرز نواحي التبادل الثقافي بين الجانبين
ومدى أهمية هذا التبادل  ،وإبراز دور الغرب في نهضة الشرق ومدى استفادة
العرب من تجارب الغرب العلمية والثقافية  ،ومحاولة القوى الثقافية العربية
االستعانة بخبرات الغرب لبناء نهضة ثقافية عربية عالمية .
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وهذا المؤتمر ضم مجموعة من الباحثين الغربيين عرضوا تجاربهم وأبحاثهم في
مجاالت الثقافة والعلوم وألدب  ،يساندهم بعض المثقفين العرب ممن له تجارب في
إثراء الثقافة العربية واالستفادة من ثقافة الغرب وعلومه.
إن هدف المؤتمر يتمثل في محاوره التي ضمت العديد من أوجه النشاط الثقافي ،
وهذه محاوالت بدأت في القرن التاسع عشر  ،ولكن شابها مجموعة من الشكوك
والعراقيل أبعدت عن التعاون الكامل في مجال الثقافة والعلم  .هذا المؤتمر سيكون
فاتحة خير لتعزيز النهضة الثقافية العربية وتبادل الخبرات وفهم الطرفين لبعضهما
بصورة أفضل إن شاء هللا.
***
.
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Introduction
Prof. Dr. Hayat Nasser AL-Hajji
Dean of the Faculty of Arts
Conference Chairperson

There is no doubt that the political and economic relationship between the Arabs and
the West has been deeply rooted in history, and it has witnessed a tug of war and
misunderstanding between the two sides. However, the wise among the two parties
believe that this relationship has been characterized by cooperation and exchange of
scientific and cultural interests. Hence, the Faculty of Arts at the University of Kuwait
has taken this initiative to highlight this good relationship between the two sides- the
Arabs and the West.

The conference, "The East in the eyes of the West," highlights the aspects of cultural
exchange between the two sides, and the degree of its importance as well as
highlighting the role of the West in the rise of the East, and how much the Arabs have
benefited from the scientific and cultural experiences of the West, and the attempts of
the Arab cultural expertise to make use of the western experiences in building
international cultural Arabic revival.

This conference will bring together a group of Western scholars who will present their
experiences and research in the fields of culture, science and literature, backed by
some Arab intellectuals who have experiences in enriching the Arabic culture and
benefiting from the culture and sciences of the West.
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The aim of the conference is represented in its themes which have included many
aspects of cultural activity, and this is considered an attempt to reach a rapprochement
between the Arabs and the West in the fields of science, culture and literature. These
attempts began in the 19th century, but were marred by a series of doubts and
obstacles which made the Westerners keep a distance from full cooperation in the
field of culture and science.

This conference will be a good start to promote the Arabic cultural revival and the
exchange of expertise and better understanding of the parties to each other, God
willing.

Prof. Dr. Hayat Nasser Al-Hajji
Faculty of Arts Dean
Kuwait University
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كلمة األستاذة الدكتورة  /حياة ناصر احلجي
يف افتتاح مؤمتر الشرق يف عيون الشرق
 األستاذ الدكتور/مدير جامعة الكويت األساتذة األفاضل  ...ضيوف الكويت والجامعة زمالئي وزميالتي أعضاء هيئة التدريس أبنائي وبناتي الطلبة والطالباتالسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ..
إنه لفخر كبير لكلية اآلداب عقد هذا المؤتمر الدولي عن االستشراق حيث يبرز
دور هؤالء المستشرقين في إبراز مالمح الحضارة اإلسالمية في مختلف البقاع
وبعدد كبير من اللغات .
لقد تجاوز هؤالء المستشرقون حدود اللغة وحدود المسافات إلظهار التراث
العربي واإلسالمي إلى حيز الوجود واإلدراك  .وقد يختلف الكثيرون في مواقفهم
السلبية واإليجابية من ظاهرة االستشراف  ،ولكن الذين استفادوا من إسهامات
المستشرقين أثناء تلقيهم الدرجات العلمية العالية  ،والذين قصدوا كتابات
المستشرقين طلبا ً للعلم وتوسيعا ً آلفاق ثقافاتهم  ..كل هؤالء ال يملكون سوى إظهار
فضل هؤالء المستشرقين في إبراز جوانب كثيرة من الحضارة العربية اإلسالمية ،
ويكفي اإلشارة هنا بفضل البروفيسور البريطاني الراحل آربري في ترجمة القرآن
الكريم إلى اللغة اإلنجليزية  ،وفضل المستشرق األلماني بروكلمان في عمل
ببلوغرافيا المخطوطات اإلسالمية في جميع مكتبات العالم .
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وجاءت بعد ذلك أجيال أخرى من المستشرقين حتى نصل إلى من يشاركنا هذا
المؤتمر بأوراق عن تراثنا وحضارتنا وغيرهم كثيرين سنتواصل معهم في
مؤتمرات قادة أن شاء هللا .
من خالل هذا المؤتمر نقول لجميع هؤالء المستشرقين شكراً على هذا العطاء
الجميل الذي لن تنساه اإلنسانية أبداً.
والجدير بالذكر أن األستاذ الدكتور مدير الجامعة قد ترجم هذا الشكر للمراكز
والهيئات والشخصيات االستشراقية من خالل عقد االتفاقيات األكاديمية
(البروتوكوالت) حيث وقع عدداً كبيراً من البروتوكوالت مع جامعات في الصين
والهند وفيتنام وتايوان وأكرانيا وروسيا وإيطاليا بحيث تتيح هذه االتفاقيات تبادل
المعرفة وتفعيل التعاون من خالل تبادل زيارات األساتذة والمنح الدراسية الطالبية
وعقد المؤتمرات والندوات المشتركة لكي يعمل الشرق والغرب ضمن دائرة واحدة
بحثا ً عن المعرفة لخدمة اإلنسان الواحد في عالم اليوم.
كذلك الشكر الجزيل لألستاذ الدكتور مدير الجامعة على رعايته للمؤتمر ،وللجامعة
على تمويلها تكاليف المؤتمر.
كذلك الشكر موصول إلى كل من أسهم في اإلعداد لهذا المؤتمر من أساتذة
وإداريين وإلى جميع أعضاء لجان المؤتمر التى عملت على مدى عام كامل لكي
نبدأ اليوم أعمال هذا المؤتمر الذي نتمنى له التوفيق في أعماله.
وفقنا هللا تعالى جميعا لخدمة الجامعة والوطن .
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،
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ملخص لكلمة األستاذ الدكتور  /عبد اللطيف أمحد البدر
مدير اجلامعة

وقد افتتح األستاذ الدكتور عبد اللطيف أحمد البدر مدير جامعة الكويت مؤتمر
الشرق في عيون الغرب بكلمة رحب بها بالضيوف الذين قدموا من مختلف البالد ،
وبجميع المشاركين في المؤتمر  ،والحاضرين من ضيوف الجامعة وهيئتها
التدريسية وأبناءه الطالب  ،وأفراد لمجتمع الكويتي .
وأكد أن إقامة كلية اآلداب هذا المؤتمر حول االستشراق وبمشاركة مستشرقين من
الشرق والغرب هو تتويجا ً االتفاقيات األكاديمية (البروتوكوالت) التى وقتها جامعة
الكويت مع العديد من جامعات الدول الشرقية والغربية  ،مؤكدا أن هذا التفاعل
المشترك البد ان يثمر عن نتائج إيجابية تحقق الكثير من الفائدة لطلبة العلم في
جامعة الكويت وهذه الجامعات.
متمنيا لجميع الضيوف طيب اإلقامة في بلدهم الثاني الكويت والمشاركين تحقيق
الهدف المأمول والمنشود من هذا المؤتمر .
***
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حماور املؤمتر
 )1المؤسسات االستشراقية ودورها في الحوار بين والغرب والعالم العربي.
 )2جهود المستشرقين والمؤسسات االستشراقية في إحياء التراث العربي وحمايته.
 )3نظرة المستشرقين للعرب(المسلمون وغير المسلمين ).
 )4أهداف االستشراق (علمية – سياسية – محاولة لفهم الشرق).
 )5العالم العربي وتقيم التجربة االستشراقية .
 )6االستشراق والمظاهر الثقافية والفنية واألدبية .
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Themes of the Conference
1) The role of orientalist institutions in the dialogue between the West
and the Arab world.
2)Efforts of orientalist scholars and institutions in the revival of Arabian
heritage.
3) The view of orientalists towards the Arabs (Muslims and nonMuslims).
4) Political and academic goals of orientalism; an attempt to understand
the East.
5) An assessment of the orientalism experience from the perspective of
the Arab World.
6) Cultural, artistic and literary manifestations of orientalism.
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الشرق يف عيون الغرب
املنعقد خالل الفرتة من 6112/11/62-62م

 )1إقامة العالقات العلمية والبحثية مع مراكز اإلستشراق أو الدراسات الشرقية
في مختلف بقاع العالم.
 )2إعادة النظر في التعريف التقليدي لإلستشراق في ضوء التطورات العلمية
والثقافية.
 )3تشجيع الدراسات األكاديمية ذات االهتمام المشترك ضمن مجموعة بحثية
مصغرة لدراسة موضوعات محددة  ،منها على سبيل المثال :
أ ) دراسة النماذج املختلفة ملفهوم الدميقراطية .
ب) العالقات الدبلوماسية والتجارية .
ج) دراسة املتغريات الثقافية والعلمية وتأثرياهتا املتبادلة .
 )4تأسيس معاهد للدراسات الغربية عن العالم العربي .
 )5تشجيع حرية البحث العلمي للمساهمة في إعادة تناول الموضوعات التي قام
المستشرقون بدراستها وتبيان وجهة النظر العربية فيها .
 )6العمل على إظهار الجوانب اإليجابية للثقافة العربية والدين اإلسالمي لآلخرين
وتغيير الصورة النمطية عن العرب والمسلمين .
 )7تخصيص جائزة سنوية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للدراسات الشرقية
التي يقوم بها المستشرقون األكاديميون المختصون بالدراسات الشرقية .وكذلك
للباحثين العرب الذين يبحثون في االستشراق.
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RECOMMENDATIONS
Faculty of Arts International Conference
“The East in the Eyes of the West”
1. Establishing scientific and research relations with centers of
orientalism or eastern studies all around the world.

2. Reconsidering the traditional definition of Orientalism in the
light of scientific, cultural and technological developments.

3. Encouraging studies of common interest within small
research groups to study specific topics, such as:
A. Studying the various models of the concept of democracy.
B. Diplomatic and commercial relations.
C. Studying the cultural and scientific changes and their mutual effects.

4. Founding an institute for western studies in the Arab world.

5. Encouraging freedom of scientific research to contribute to
the studyof topics studied by orientalists and to show the Arabic
viewpointtowards them.

6. Working towards revealing the positive aspects of Arabic
cultureand the Islamic religion to others and change the
stereotype imageof the Arabs and Muslims.
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7. Assigning an annual award from the Kuwait Foundation for
theAdvancement of Science for eastern studies carried out by
orientalists, academic specialists in eastern studies.
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السادة املكرمني يف املؤمتر
 )1الشيخ محمد الصالح آل ابراهيم
ينتمي العم محمد الصالح آل إبراهيم إلى عائلة معروفة
باهتمامها بدعم العلم والعلماء والثقافة ،فأول كتاب طبع
بالكويت وهو «نيل المآرب» الذي صدر عام 1211
هجرية من مطابع بوالق بالقاهرة كان على نفقتها ،كما
أنها ساهمت في إنشاء أول مدرسة كويتية وهي مدرسة المباركية.
في داره الواسعة الهادئة المطلة على البحر بمنطقة العقيلة البحرية كان اللقاء معه،
تستشف من الحديث معه ثقافة واسعة ،وسعة اطالع تدل عليهما مكتبته الخاصة
العامرة بكنوز الكتب والمخطوطات النادرة ،العم محمد آل إبراهيم بصوته
الهادئ وحديثه الممتع وبعده عن األضواء يمثل نموذجا نادرا للمثقف الحقيقي.
مؤلفاته
العم محمد الصالح آل إبراهيم ليس مجرد مثقف أو عاشق للكتب والقراءة بل
مارس التأليف أيضا ،لكن ألنه ال يحب تسليط األضواء عليه وال على أعماله،
فقد كانت مؤلفاته تطبع على نفقته الخاصة ويهديها إلى المؤسسات الثقافية
بالدولة ،وله كتابان جديران بالقراءة األول «الخيل عند العرب» والثاني «من
خصائص القرآن الكريم» ،كما له العديد من الرسائل مثل «وطني األشم»
و«أما آن لهذه األمة أن تستيقظ» .
المكتبة
مكتبة العم محمد الصالح آل إبراهيم تشبه المكتبات
العامة يحلم بها أي مثقف ،والن البيت ضاق بالمكتبة
في السنوات الماضية فقد خصص لها مبنى منفصال
أمام البيت ،والمكتبة مكونة من قاعات كل منها يضم
موضوعا أو اثنين ،وفي احدى القاعات وضعت
لوحة كتب عليها عبارة «رأس الحكمة مخافة هللا» ،والتجول في المكتبة متعة
حقيقية حيث تضم آالف العناوين كما تضم عددا هائال من المراجع النادرة .
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خزائن المخطوطات
تضم مكتبة العم محمد الصالح آل إبراهيم قاعة يحتفظ فيها بأربع خزائن يتم غلقها
باألرقام والمفاتيح مليئة بالمخطوطات النادرة التي يصل عددها  666مخطوط،
باإلضافة إلى فقدان  76مخطوطا نادرة أثناء الغزو العراقي للكويت ،وهو
عاشق للمخطوطات ويبحث عنها أينما ذهب كما أن الكثير من تجار
المخطوطات كانوا يأتون إليه في الكويت ويشتري منهم.
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 )2السيد  /طارق سيد فخري السيد رجب
 ولد عام 1336 درس في المدرسة المباركية . بعثة دراسية إلى بريطانيا ()1351-1353دبلوم الفنون BA - شهادة التربية من جامعة برستلمدرس التربية الفنية في مدرسة صالح الدين النموذجية()1353-1351
 التحق بمتحف أورهوس في الدنمارك لمدة عام كامل من(  )1361-1366لدراسةشئون اآلثار والحفريات وتنظيم المتاحف .
رئيس و مدير إدارة اآلثار والمتاحف ()1361-1353قام خالل تلك الفترة بإعادة تنظيم متحف الكويت و أسس متحف لآلثار المنكشفةفي جزيرة فيلكا وآخر لآلثار الشعبية في الجزيرة كما ساهم في الحفاظ على بيت
البدر و بوابات الكويت القديمة و إعداد بوابة الجهرة لتكون متحفا حربيا .
 شارك في العديد من المؤتمرات الدولية والعربية فياآلثار .
 شارك في لجان عديدة في الكويت . ساهم في عدة معارض فنية وأشرف على تنظيممعرض للفنانين الكويتيين في أمريكا .
 رئيس قسم في العالقات العامة في شركة نفط الكويت( )1363-1361قام خاللها بتنظيم برامج في القسم
األجنبي من إذاعة الكويت .
( – )1361وحتى تاريخه ...
 قام بتأسيس أول مدرسة ثانوية وابتدائية بريطانية فيالكويت .
كما أسس مدرسة مماثلة في الجيل في المملكة العربية السعودية . ومدرسة أخرى في األردن وكلها تحمل اسم المدرسة االنجليزية الحديثة .( – )1316وحتى تاريخه ...
 قام بتأسيس " متحف طارق" لآلثار والفنون اإلسالمية و هو األول من نوعه فيالمنطقة يضم أكثر من ( )36،666قطعة أثرية من مخطوطات و غيرها .
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 نظم معرض للفنون اإلسالمية في جنوب شرق آسيا في سنغافورة هو األول مننوعه في المنطقة .
 إقامة معرض يضم حوالي  366قطعة منمختلف العصور االسالمية تتركز على الخط
العربي
في سنغافورة و مازال قائما منذ عام .1337
Harmony of Letters
 ومعرض إسالمي في المجر منذ عام . 2661 كما قام بتنظيم عدة معارض لألزياء القديمة والخرائط التاريخية و للفنان المستشرق ديففيد روبرتس والصور الفوتوغرافية كما
قام بالتصوير التوثيقي في دول مجلس التعاون واليمن بشطريه الشمالي والجنوبي .
 قام بنشر سلسلة من الكتب المتعلقة بالتاريخ االسالمي . -ممثال لدولة الكويت في لجنة التراث العالمي – اليونسكو .

 قام بتأسيس متحف جديد باسم " متحف السيدطارق رجي للخط اإلسالمي " عام . 2667
 وسام الجمهورية المجرية تقديرا للجهودالمبذولة لدعم العالقات الثقافية بين البلدين .
 شهادة تقديرية من جمهورية سنغافورةللجهود المبذولة في العمل الثقافي .
 شهادة تقديرية من مجلس تعاون دول الخليج العربي . -جائزة دولة الكويت التقديرية .
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 )3د .عبدهللا بن صالح الوشمي
األعمال الوظيفية:
األمين العام لمركز الملك عبدهللا بن العزيز الدولي لخدمة
اللغة العربية.
األعمال الثقافية:
رئيس مجلس إدارة النادي األدبي بالرياض سابقا ً.
المؤهالت:
درجة الماجستير في النقد األدبي.
درجة الدكتوراه في البالغة والنقد األدبي.
االستشارات:
مستشار إعالمي وثقافي لعدد من المؤسسات اإلعالمية والصالونات الثقافية
الخاصة.
عضو المجموعة االستشارية اإلعالمية لآلثار والمتاحف في الهيئة العامة للسياحة
واآلثار.
الخبرات السابقة:
مستشار في وزارة الثقافة واإلعالم.
مستشار العالقات العامة واإلعالم في مدينة الملك فهد الطبية.
نائب رئيس مجلس إدارة النادي األدبي بالرياض.
عضو اللجنة االستشارية في مركز الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة
العربية.
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العضويات:
عضو اللجنة التحضيرية والثقافية في معرض الرياض الدولي للكتاب 2667م ـ
.2663
عضو اللجنة التحضيرية لموقع الثقافة العربية لوزارة الثقافة واإلعالم  2661ـ
2663م.
عضو اللجنة التحضيرية لوضع الالئحة األساسية لجائزة الدولة التقديرية في األدب
ومنتدب من وزارة الثقافة واإلعالم في هيئة الخبراء حولها (2661ـ .)2616
أمين عام جائزة كتاب العام في النادي األدبي بالرياض ورعاية بنك الرياض (عدة
دورات).
عضو اللجنة التحضيرية لملتقى النقد األدبي المعاصر في نادي الرياض األدبي
(عدد من الدورات) ورئيس اللجنة التنفيذية له.
عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر األدباء السعوديين الثالث 1423ـ 1436هـ،
وعضو وأمين اللجنة التنظيمية له 1436هـ.
عضو لجنة اإلشراف على االجتماع التأسيسي واالنتخابات للجمعيات الثقافية والفنية
السعودية (المسرح ،التشكيل ،التصوير ،الخط).
عضو لجنة مراجعة االستراتيجية الوطنية للتنمية الثقافية (وزارة الثقافة واإلعالم).
عضو لجنة لوائح األندية األدبية في وزارة الثقافة واإلعالم المكونة من قبل األندية
األدبية ومن الوزارة.
المؤسس والمشرف على أنشطة بيت الشعر وسلسلة الكتاب األول وسلسلة رؤى
ثقافية في النادي األدبي بالرياض.
عضو لجنة إصدارات الرواد في المجلة العربية.
عضو الجمعية العلمية السعودية للغة العربية.
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التمثيل:
الوفد السعودي في األسبوع الثقافي السعودي في تونس ومصر وقطر وغيرها.
عضو الوفد السعودي في اجتماعات وزراء الثقافة اإلسالمي في ليبيا 2667م.
عضو الوفد السعودي في الملتقى األدبي الخامس لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية المنعقد في أبها 13ـ 1436/1/21هـ الموافق  16ـ 2663/12م.
الوفد السعودي في اجتماعات المجلس االستشاري لوزراء الثقافة اإلسالمي في
الرباط.
ممثل المملكة التي تترأس اجتماعات اللجنة الدائمة للثقافة العربية في االجتماع
الرابع لمشروع ذاكرة العالم العربي في مدينة فاس  2663/7/13م
ممثل المملكة التي تترأس اجتماعات اللجنة الدائمة للثقافة العربية في االجتماع
الرابع لمشروع ذاكرة العالم العربي في مملكة البحرين مارس 2616م.
رئيس وفد المملكة في اجتماع الخبراء الحكوميين لمنظمة المؤتمر اإلسالمي حول
ذكرى المجازر التي اقترفت في حق المجتمعات اإلسالمية خالل القرن العشرين
16ـ  17مايو  2661اسطنبول /تركيا.
عضو الوفد السعودي في اجتماعات وزراء الثقافة اإلسالمي في باكو ـ أذربيجان
نوفمبر .2663
عضو عدد من اللجان الممثلة لوزارة الثقافة واإلعالم في هيئة الخبراء بمجلس
الوزراء ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
المشاركات الثقافية:
المشاركة في عدد كبير من األمسيات الشعرية داخل المملكة العربية السعودية
وخارجها.
المشاركة في فعاليات (الدورة األولى لملتقى اإلمارات لإلبداع الخليجي) في الشارقة
2616م.
المشاركة في الندوة التي انعقدت في الملحقة الثقافية السعودية بالرباط حول مركز
الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية بتاريخ 1433 /2/24
الموافق .2612/61/11
المشاركة في مؤتمر اإلرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف الذي أقامته الجامعة
اإلسالمية بالمدينة المنورة.
21

مؤمتر كلية اآلداب الدويل

الشرق يف عيون الغرب

المشاركة في كتابة مداخل تعريفية في عدد من القواميس والمعاجم األدبية.
المشاركة في تقديم ورشة تدريبية لمعدي البرامج اإلذاعية ومقدميها في اإلذاعة
السعودية بعنوان( :الجودة في المادة المسموعة).
المشاركة بورقة علمية في جامعة األمير نورة بنت عبدالرحمن ضمن فعاليات
المقالة التي ينظمها كرسي الجزيرة وعنوان الورقة( :من المرأة إلى اإلنسان:
الخطاب المضاد للمرأة السعودية قراءة في نماذج من مقاالتها).
المشاركة في اجتماعات االستراتيجية الوطنية للتنمية الثقافية ـ جدة (وزارة الثقافة
واإلعالم).
المشاركة في ورشة عمل بعنوان( :حقوق اإلنسان الواقع والمأمول) بتنظيم هيئة
حقوق اإلنسان.
المشاركة في منتديات وصالونات ثقافية متعددة ،ومنوها :ثوثية د.محمد المشوّ ح،
ومنتدى د.عبدالعزيز العُمري الثقافي ،ومنتدى الجمعة الثقافي.
المشاركة في ضمن فعاليات مشاركة المملكة ضيف شرف في معرض الدار
البيضاء للكتاب 2612م.
المشاركة بورقة علمية في مؤتمر األدباء السعوديين حول السجال النقدي في األدب
السعودي.
المشاركة بورقة علمية في منتدى العقيق الثقافي بالمدينة المنورة حول عالقة رئيس
التحرير بالكاتب /مجلة المنهل أتموذجا.
المشاركة بورقة علمية في ملتقى نادي القصيم األدبي بعنوان مرايا المكان في
رثائيات أحمد الصالح.
المشاركة في خميسية الشيخ حمد الجاسر بمحاضرة عنوانها ( :أبوتمام والقصيدة).
المشاركة بورقة علمية في رابطة األدب اإلسالمي العالمية ـ المكتب اإلقليمي في
الرياض حول جهود أبي الحسن الندوي في األدب والنقد.
المشاركة في ملتقى نجران الثقافي األول الذي نظمه نادي نجران األدبي في 15ـ
1436/11 /16هـ.
المشاركة في المنتدى الثاني للشراكة المجتمعية بعنوان( :صناعة البحث العلمي في
المملكة العربية السعودية) الذي تنظمه عمادة البحث العلمي بجامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية.
22

مؤمتر كلية اآلداب الدويل

الشرق يف عيون الغرب

المشاركة بورقة علمية في الملحقية الثقافية المصرية بالسعودية بعنوان( :جمال
األدب).
معد ومقدم عدد كبير من البرامج الثقافية واإلعالمية في القناة التلفزيونية األولى
وإذاعة البرنامج العام بتاريخ (1426ـ 1431هـ).
الكتابة الدورية في عدد من الصحف على مستوى المقاالت والدراسات.
ممن كتب عن تجربته اإلبداعية:
األساتذة :أ.د عبدالواحد لؤلؤة ،وأ.د حافظ المغربي ،وأ.عبدالحفيظ الشمري،
وأ.د.حسين علي محمد ،وأ.تهاني المنقور ،وأ.محمد الهويمل ،وأ.د صالح زياد ،وأ.د
عبدالملك مرتاض ،وأ.د عبدهللا خلف العساف ،وأ.محمد الراشدي ،وأ.محمد جبر
الحربي ،وأ.هيفاء الحمدان ،وأ.دمحيي الدين محسّب ،ود.يوسف العارف ،كما ترجم
له في معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين ودليل أدباء الخليج ،ودرست
تجربته في عدد من الرسائل الجامعية.
ممن كتب عن تجربته الثقافية:
األساتذة :أ.محمد المحمود ،وأ.حسن آل عامر ،وأ.محمد الهويمل ،ود.شاكر
النابلسي ،وأ.مشاري الذايدي ،وأ.سهام القحطاني ،وأ.فاطمة العتيـبي ،وأ.خالد
الرفاعي ،وأ.أمل زاهد ،والشيخ محمد العبودي ،وأ.بدرية البشر ،وأ.تركي الدخيل،
وغيرهم.

المؤلفات:
البحر والمرأة العاصفة ـ ديوان شعر ـ طبعتان.
قاب حرفين ـ ديوان شعر ـ طبعتان.
شفاه الفتنة ـ ديوان شعر.
جهود أبي الحسن الندوي النقدية ـ رسالة ماجستير.
حديث النهر ديوان د.صالح الوشمي رحمه هللا ـ جمع ودراسة.
سراج القصائد ـ مختارات ودراسة من شعر أبي تمام.
مآخذ النقاد على معاني أبي تمام.
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الجوائز:
جائزة األمير فيصل بن فهد لإلبداع الشعري ( المركز األول).
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Honorees

1)Sheikh Mohammed Al-Saleh Al-Ibrahim
Sheikh Mohammed Saleh Al-Ibrahim comes from a
family that is well-known for its interest in
supporting science, scientists and culture. The first
book which was printed in Kuwait and published in 1288 AH by Boulaq
Printing Press in Cairo, under the title “Noble Intentions” was sponsored
by the family. The family had also contributed to the foundation of the
first
Kuwaiti
school
called
Al-Mubarakiya
School.
We held our meeting with uncle Mohammed Al-Saleh at his vast quiet
home overlooking the sea at Marine Eqaila district. When having a
conversation with him, you realize how broad and diverse is his culture,
which is evident from his personal library which is rich with book
treasures and rare manuscripts. Sheikh Mohammed Al-Ibrahim with his
soft voice, interesting talk, and distance from the spotlights represents a
rare example of the real educated person.
Publications:
Sheikh Mohammed Al-Saleh Al-Ibrahim is not only an intellectual or a
lover of books and reading, but also a practicing writer. Since he was not
interested in being under the spotlights or the focus of attention, he
published his own books at his own expense and gave them as gifts to the
cultural institutions in the country. He has two worth reading books: the
first is titled “The Horses of the Arabs”, and the second is “Some
Features of the Holy Quran”. He has also published a number of letters
such as “My Sublime Country” and “Is it not High time for this Nation to
Rise”

25

الشرق يف عيون الغرب

مؤمتر كلية اآلداب الدويل
Library

Sheikh Mohammed Al-Saleh Al-Ibrahim’s
library is like a public library that any learned
person would dream of. Since his study at home
was not big enough to contain all his books for
the past years, he set up a separate building in
front of his house. The library is made up of
rooms, each featuring a topic or two, and above
the entrance of one of the halls there was a
tablet emblazoned with the words “The Top Wisdom is the Fear of
Allah”. Touring the library is a real joy, for it contains thousands of
books and a huge number of rare reference books.
Manuscript Cabinets
Sheikh Mohammed Al-Saleh Al-Ibrahim’s library includes a hall
retaining four cabinets with digital locks and keys that are full of more
than 600 rare manuscripts in addition to 70 rare manuscripts which were
lost during the Iraqi invasion of Kuwait. Sheikh Mohammed is a great
lover of scripts looking for them wherever he goes, and many of the
traders of manuscripts used to visit him in Kuwait to sell their
manuscripts to him.
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2)Tarek Sayed Fakhri Al-Sayed Rajab

-

-

- Was born in 1936
- Studied at Mubarakiya school .
- A scholarship to Britain (1953-1958)
- Diploma in Arts (BA)
- A Degree in Education from Bristol University
- Teacher of Arts in Salah al-Din Standard School
(1958-1959)
- Joined the Museum of Aarhus in Denmark for a full
year (1960-1961) to study issues related to archeology,
excavations and the organization of museums.
- President and Director of the Department of
Antiquities and Museums (1959-1968)
During that period, he reorganized the Kuwait Museum and founded a
museum for the discovered antiquities in Failaka Island, and another museum
for folk antiquities in the island. He has also contributed to the preservation of
Al-Bader House, the ancient gates of Kuwait and towards the preparation of
Jahra Gate to be a military museum.
Participated in many international and regional conferences on archeology.
Participated in several committees and panels in Kuwait.
Contributed to several art galleries and supervised the organization of an
exhibition for Kuwaiti artists in America.
Head of Public Relations Department at the Kuwait Oil Company (1968-1969)
during which he organized programs in the foreign section of Kuwait Radio.

From 1968 to date:
-

He founded the first high school and a British elementary school in Kuwait.
He also founded a similar elementary school in the Kingdom of Saudi Arabia.
He also founded another school in Jordan; all named as the Modern English
School.

From 1980 to date:
- He founded the " Tarek Museum" of Antiquities and
Islamic Arts, which was the first of its kind in the region, and it
includes more than 30,000 artifacts, manuscripts and others.
- He organized an exhibition of Islamic Art in Southeast
Asia in Singapore which was the first of its kind in the region.
- He held an exhibition featuring about 300 pieces from
different Islamic eras focused on Arabic calligraphy (Harmony of
Letters) in Singapore and still exists since 1997.
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An Islamic exhibition in Hungary since 2001.
He also organized several exhibitions of classical costumes, historical maps of
the Orientalist artist David Roberts and photographs, and
he also made documentary photography in the Gulf
Cooperation Council and North and South Yemen.
- He published a series of books on Islamic history.
- He is a representative of the State of Kuwait in the
World Heritage Committee-UNESCO.
- He founded a new museum under the name "
Tarek Raji Museum of Islamic calligraphy" in 2007.
- He was awarded The Order of the Hungarian
Republic in recognition of his efforts to support the
cultural relations between the two countries.
A certificate of Appreciation from the Republic of Singapore for his efforts in
cultural work.
A certificate of Appreciation from the Cooperation Council for the Arab Gulf
States.
State of Kuwait Honorary Award.
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3)Dr. Abdullah bin Saleh Bin Sulaiman AlWashmi

Career Positions:
Secretary-General of King Abdullah Bin Abdulaziz International Center for Arabic
language service.
Cultural Positions:
Previously, Chairman of the Board of Directors of the Literary Club in Riyadh.

Qualifications:
Master's degree in literary criticism.
Ph.D. in rhetoric and literary criticism.
Consultancy:
Cultural and media consultant for a number of media organizations and private
cultural salons.
Member of Media Advisory Group of Antiquities and Museums in the General
Authority for Tourism and Antiquities.
Previous experiences:
Adviser at the Ministry of Culture and Information.
Public relations and media consultant for King Fahd Medical City.
Vice Chairman of the Riyadh Literary Club.
Member of Advisory Committee for King Abdullah Bin Abdulaziz International
Center for Arabic Language Service.

Memberships:
- Member of the Preparatory and Cultural Committee for Riyadh International Book
Fair 2007- 2009.
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- Member of the Preparatory Committee for the website of Arab Culture for the
Ministry of Culture and Information 2008-2009.
- Member of the Preparatory Committee for the Development of the basic regulations
of the State Award in Literature, and seconded by the Ministry of Culture and
Information to work in the Panel of experts to set the regulations (2008- 2010).
- Secretary General of the Book of the Year Award of Riyadh Literary Club under the
sponsorship of Riyadh Bank (several sessions).
- Member of the Preparatory Committee of the Forum of contemporary literary
criticism in Riyadh Literary Club (a number of sessions) and Chairman of the
Executive Committee of the club.
- Member of the Preparatory Committee of the third conference of Saudi writers
(1429-1430), and a member and Secretary of the Organizing Committee of the
conference (1430AH).
- Member of the Supervisory Committee of the founding meeting and elections for
Saudi Cultural and Artistic Associations (theater, figuration, photography,
calligraphy).
- Member of the review committee of the National Strategy for Cultural Development
(Ministry of Culture and Information).
- Member of literary clubs Regulations Committee in the Ministry of Culture and
Information, established by the literary clubs and the ministry.
- Founder and supervisor of the activities of the House of Poetry and the first book
series and the Cultural Insights Series in Riyadh Literary Club.
- Member of the committee of Pioneers publications in the Arabic Journal.
- Member of the Saudi Scientific Society for the Arabic language.

Representation:
- Saudi delegation in the Saudi Cultural Week in Tunisia, Egypt, Qatar and other
countries.
- Member of the Saudi delegation in the meetings of the Islamic culture ministers in
Libya in 2007.
- Member of the Saudi delegation in the fifth literary forum for the GCC held in Abha
in the period 10-12/8/2009 ( 19- 21/08/1430 AH).
- Saudi delegation in the meetings of the Advisory Council for Islamic Culture
Ministers in Rabat.
30

الشرق يف عيون الغرب

مؤمتر كلية اآلداب الدويل

- Representative of the kingdom that chairs the meetings of the Standing Committee
of Arab culture in the fourth meeting of the Arab Memory of the World Project in the
city of Fez 19/7/2009.
- Representative of the kingdom that chairs the meetings of the Standing Committee
of Arab culture in the fourth meeting of the Memory of the Arab World Project in the
Kingdom of Bahrain in March 2010.
- Head of Delegation of the Kingdom in the Meeting of Governmental Experts of the
Organization of the Islamic Conference on the memory of the massacres committed
against Muslim communities during the twentieth century, 16-17, 2008, Istanbul,
Turkey.
- Member of the Saudi delegation in the meetings of the Ministers of Islamic Culture
in Baku, Azerbaijan, November 2009.
- A member of a number of committees representing the Ministry of Culture and
Information in the Panel of Experts of the Cabinet and King Abdul Aziz City for
Science and Technology.
Cultural Participation:
Participated in a big number of cultural activities such as poetry evenings, meetings,
symposiums, conferences, training workshops in Saudi Arabia and abroad. He also
worked as editor and presenter of a large number of cultural and media programs on
Saudi TV Channel 1, and radio (1426-1431AH). He also had columns, articles and
studies in several newspapers.
Publications:
The Sea and Storm Woman, poetry album, 2 editions
Almost Two Letters, poetry album, 2 editions.
Seduction Lips, poetry album.
Critical Efforts of Abul Hasan Nadwi, M.A. thesis.
The River’s Talk , collection and study of the late Dr. Saleh Alwashmi’s poetry
album.
The Candle of Poems, selections and study of Abu Tammam’s poetry.
Critiques of Abu Tammam’s meanings.
The Antagonism of Girls Education, 2 editions.
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Awards:
- Prince Faisal Bin Fahd Prize for Poetic Creativity (first place).
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املشاركني يف املؤمتر
عنوان البحث

االسم

الجامعة

المسمى الوظيفي

أستاذ في الدراسات البيزنطية
والعصور الوسطى العامه

بين الرومانسية والواقعية  :االهتمام
بالثقافة العربية في القرون الوسطى في
بلغاريا من اواخر  1011إلى 1591

البروفسور  /ليليانا
سيميونوفا

جامعة بون
ألمانيا

أستاذ في قسم الدراسات
االسالمية

من االستشراق إلى العلوم االجتماعية
أشكال وآفاق التعاون الجديدة

أ.د /ستيفان كونرمان

كلية العلوم االنسانية
واالجتماعية

أستاذ التاريخ الحديث
والمعاصر

الخليج في األدبيات األلمانية في مطلع
القرن العشرين
كتابات ماكس فون أوبنهايم نموذجا

معهد دراسات البلقان
االكاديمية العلوم
البلغارية

أ.د يحيى محمد محمود

1

2

3

جامعة االمارات العربية
المتحدة

جامعة القاهره

أستاذ تاريخ وحضارة مصر
والشرق االدنى القديم

نظرة المستشرقين إلى التراث العربي
القديم  :الخليج وشبه الجزيرة العربية
تطبيقا

أ.د/عالء الدين شاهين

4

عميد كلية اآلثار األسبق

أستاذ الدراسات اإلسالمية
للغرب المعاصر
كلية الدراسات االنسانية
جامعة ليدن
هولندا
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قسم اللغة العربية

الشرق يف عيون الغرب
صورة العرب في مرآة االستشراق
األلماني

أ.د /تركي أحمد
المغيض

رئيس جامعة كييف عالم
الشرق
جامعة كييف
أوكرانيا

رئيس مجلس إدارة مركز
الخليل بن أحمد الفراهيدي

المستشرق األوكراني آغاتانغيل كريمسكي
باحثا في اللغة العربية الدارجة

أ.د  /فاليري ريبالكين

6

7

أستاذ كرسي الدراسات
العربية واإلسالمية
جامعة مرمره
تركيا

جامعة القاهرة

أستاذ في كلية العلوم و اآلداب
قسم التاريخ

اسطنبول كنقطة إلتقاء االستشراق
والمستشرقين

أ.د /زكريا كورشن

أستاذ الدراسات األدبية
كلية دار العلوم

تراثنا األدبي على أقالم المستشرقين

أ.د /محمد فتوح أحمد

8

9

عضو في مجمع اللغة العربية

جامعة القاهرة
كلية اآلداب
قسم التاريخ

أستاذ التاريخ اإلسالمي
والحضارة اإلسالمية

المستشرقون وكنوز الشرق اإلسالمي

أ.د /محمود عرفة
محمود

11

(نقود الدولة السامانية نموذجا)

جامعة تبيليسي الحكومية
جورجيا
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اللغة العربية في جورجيا والعالقات
الثقافية المتبادلة بين جورجيا والعرب –
الجذور التاريخية والوضع الراهن واآلفاق
المستقبلية

د .داريجان غاردافادزه

11
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باحث في جامعة ليدن ،قسم
الدراسات التاريخية
جامعة ليدن
هولندا

الجامعة الوطنية في أثينا

الشرق يف عيون الغرب
الكويت في عيون الغرب  :آراء متضاربة
في الفترة من 1051 – 1591

د .بن ج .سلوت

12

حاليا مشارك مع مركز
الكويت للبحوث والدراسات

أستاذ مساعد في علم
االجتماع

الشرق في عيون الرحالة النساء في
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر
:التضامن وفهم الشرق

د  /إيرين كامبيريدو

13

جامعة تونس

أستاذ مساعد بكلية اآلداب
والعلوم االنسانية بالقيروان

االستشراق والفنون اإلسالمية  :العمارة
القيروانية نموذجا

د .محمد علي الحب ِّيب

14

جامعة الكويت
كلية اآلداب

أستاذ بقسم اللغة العربية

معاينات جديدة للشعر الجاهلي في
االستشراق األلماني  :ريناته ياكوبي
نموذجا

د.موسى ربابعه

15

جامعة الكويت

أستاذ مساعد بقسم الفلسفة

أنور عبدالملك والموقف النقدي من
االستشراق

د .الزواوي بغورة

16

جامعة الكويت

أستاذ مساعد في قسم القانون
الخاص

دور المستشرقين في مدونات القانون
المدني في أوروبا

د.أنور الفزيع

17

اليونان
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18

جامعة الكويت
كلية اآلداب

أستاذ الفلسفة الحديثة
والمعاصرة بقسم الفلسفة

االستشراق  :مالحظات أولية

د .مجدي عبدالحافظ
صالح

جامعة قطر

أستاذ مشارك في قسم
الشؤون الدولية

الثورات العربية واالنتقال إلى
الديمقراطية :تحد لالستشراق ؟

د /يوسف بوعندل

19

جامعة الكويت

أستاذ جامعي بقسم الفلسفة
وكاتب ومحلل سياسي

االستشراق في زمن ما بعد الحداثة
-هنتغتون نموذجا-

د .رشيد الحاج صالح
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Name
1

2

Prof.Liliana
Simeonova

Prof.Dr.Stephan
Conermann

Research Title
Between Romanticism and Reality:
Interest in Arabic Medieval Culture in
Bulgaria, the late 1800s through the
1950s

From Orientalism to Social Sciences.
New Forms and
Perspectives of Collaboration

Position

From

Professor of Byzantine &
General Medieval Studies

Institute of
Balkan
Studies
Bulgarian
Academy of
Science

Professor for the History
of the Islamic World
Department of Islamic
Studies

3

Prof. Dr. Maurits
Berger

Images are Stronger than Knowledge
: How to Reinvent Dialogue

Professor of Islam in the
Contemporary West
Sultan of Oman chair of
Oriental Studies

Bonn
University
Germany

Faculty of
Humanities
Leiden
University
Netherlands

4

Prof. Dr. Zekeriya
Kurşun

Istanbul as a Meeting Point of
Orientalism and Orientalists

Professor in the Faculty
of Science and letters

Marmara
University

History Department
Turkey

5

Prof. Dr. Yahia
Mohammad
Mahmoud

The Gulf in the German Literature at
the Turn of the 20th C.
The Writings of Max Von
Oppenheim as a Model .

Assossciate Professor of
Modern and
Contemporary History

University of
the United
Arab
Emirates

Department of History
and Archaelogy
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Prof. Dr.Alaa Eddin
Shaheen

7

Prof.Turki ALMoghaidh
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Orientalists’ View of the Classical
Arabic Heritage : the Gulf and the
Arabian Peninsula as a Practical
Example .

The Image of Arab in the Lens of
German Orientalism

Professor of History and
Civilization of Egypt

Faculty of
Archaeology
Cairo
University

Professor in the Arabic
Language and Literature

Faculty of
Arts
Kuwait
University

8

Prof. Dr. Mahmoud
Arafa Mahmoud

Orientalists and the Islamic Eastern
Treasures
Coins of the Samanid State:
Prototype

Professor of Islamic
History and Islamic
Civilization
History Department

Faculty of
Arts
Cairo
University

9
Prof. Dr.
Mohammad
Fattouh Ahmed

10

Our literary Heritage in the Writings
of Orientalists .

Professor in the Faculty
of Science
A Member of the Arabic
Language Academy and
the Committee of
Literary and Linguistic
Studies of the Supreme
Council for Culture in
Egypt .

Cairo
University

Associate Director
Department of Classical
Orient , Head

The National
Academy of
Sciences of
Ukraine

Ukrainian Orientalist Agathangel
Prof. Valeriy
Rybalkin

Krimsky as a Researcher of
Colloquial Arabic

Institute of
Oriental
Studies
(IOS),
11

Dr. Mosa Rabab'a
New previews of pre-Islamic Poetry
in German Orientalism : Renate
Jacoby as a Model

Professor in the Arabic
Language and Literature

Faculty of
Arts
Kuwait
University
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Dr. AL-Zawawi
Baghora

Dr.Darejan
Gardavadze
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Anwar Abdul Malik and the Critical
Stance against Orientalism

Assistant Professor of
Contemporary
Philosophy

The Arabic Language in Goergia and
the Mutual Cultural Relations
between Goergia and the Arabs :
The Historical Roots of the Current
Situation and future Prospects .

Philosophy Department
Associate professor at
the faculty of humanities
, Oriental institute,
department of Arabic
studies
Head of the Quality
Assurance Service

14

Dr. Anwar ALFuzai'e

The Role of Orientalists in the Codes
of Civil Law in Europe

Assistant professor

Faculty of
Arts
Kuwait
University
Javakhishvil
i Tbilisi
State
University
Georgia
Faculty of
Law
Kuwait
University

15

Dr. Mohamed Ali
Al- Hbaieb

Orientalism and Islamic Arts:
Kairouan Architecture a Prototype

Assisstant Professor of
History and Islamic
Architecture

Faculty of
Arts and
Humanities
Tunis
University

16

Dr. Irene
Kamperidou

The East in the Eyes of Western
Women Travellers of the 18th and
19th Centuries: Solidarity and
Understanding the East .

Assistant Professor of
Sociology

National and
Kapodistrian
University of
Athens
Greece

17

Dr. Majdi AbdulHafith Saleh

Orientalism: Preliminary
Observations

Professor of Modern and
Contemporary
Philosophy

Faculty of
Arts
Cairo
University

Philosophy Department
18

Dr. Youcef
Bouandel

The Arab Revolutions and the
Transition to Democracy : a
Challenge to Orientalism ?

Associate Professor of
International Affairs

Qatar
University
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Dr. B.J. Slot

مؤمتر كلية اآلداب الدويل
Kuwait in the Eyes of the West :
Conflicting Views , 1756-1896

formerly researcher at
Leiden University,
historical department

Twente
University
and National
Archives of
the
Netherlands
Leiden
University

20

Dr. Rasheed AL-Haj
Saleh

Postmodernization Orientalism :
Huntington as a Model

Assistant Professor in the
philosophy Department

Faculty of
Arts

Writer and Political
Analyst

Kuwait
university
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رؤساء اجللسات
اجللسة االوىل :
الدكتور  /سعد بن طفلة العجمي
أستاذ بقسم اللغة االجنليزية وآدابها – جامعة الكويت
اجللسة الثانية :
األستاذ الدكتور  /عبداهلل الغامدي
أستاذ يف قسم الدراسات العليا التارخيية واحلضارية – جامعة أم القرى – اململكة العربية السعودية
اجللسة الثالثة :
د  /إيغور غرياسيموف
أستاذ مشارك يف قسم تاريخ الشرق األدنى – كلية الدراسات الشرقية واألفريقية – جامعة سانت
بطرسربغ – روسيا
اجللسة الرابعة :
الدكتورة  /شفيقة بستكي
أستاذة بقسم الفلسفة – كلية اآلداب – جامعة الكويت
اجللسة اخلامسة :
الدكتور  /أمحد الشاهي
باحث و عضو يف كلية الدراسات الشرقية – جامعة أكسفورد
اجللسة السادسة :
الدكتور  /عبداهلل صاحل الومشي
األمني العام ملركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدولي خلدمة اللغة العربية .
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اجللسة السابعة :
الدكتور  /مازن صالح مطبقاني
أستاذ مشارك بقسم الثقافة اإلسالمية بكلية الرتبية – جامعة امللك سعود بالرياض
املشرف العام على مركز املدينة املنورة لدراسات و حبوث االستشراق .
اجللسة الثامنة :
الدكتوره  /أولينا خوميتسكا
أستاذة اللغة العربية واألدب العربي والرتمجة يف جامعة كييف الوطنية باسم تاراس شيفتشينكو -.
أوكرانيا
اجللسة التاسعة :
أ.د  /سليمان الشطي
أستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها – كلية اآلداب – جامعة الكويت
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Professor in the Department of Graduate historical and cultural Studies –
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Philosophy Department - Faculty of Arts – Kuwait University
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Arabic Language Service – KSA

7th Session
Dr. Mazin Salah Motabagani
Associate Professor in the Department of Islamic Culture at the Faculty of
Education - King Saud University in Riyadh
General Supervisor of the Medina Centre for Studies and Research in
Orientalism.

8th Session
Dr. Olena Khomitska
Lecturer , Conference Interpreter , Translator
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Middle East Studies – National University of Kiev .
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University
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اسطنبول ملتقى المستشرقين :
الشرق فى عيون ثالثة مستشرقين
أ.د .زكريا قورشون
جامعة مرمره
تركيا

قال المفكر التركي المشهور جميل مريج " إن المستشرقين هم عيون استطالع
المستعمرين"  .ثم أظهر ندمه بعد ذلك فى مقال له قائال " أجد أن هذا الحكم غير منصف إلي
حد بعيد "  ،وقال فى بقية مقاله " فلقد تعلمت األجيال التاريخ العثماني من األلماني
هاممر ، Hammerوما زال ريد هوس Red Houseصاحب أكبر قاموس فى اللغة التركية
(.) 1
وسأضع هذا التقييم فى جانب واألحكام النقدية الدوارد سعيد بخصوص المستشرقين
جميعا فى جانب أخر وسأتحدث عن ثالثة من المستشرقين المهمين الذين لقت أعمالهم اهتماما
بالغا  ،وتمت مناقشتها حال حياتهم وبعد مماتهم  ،وكتبت عن حياتهم وأعمالهم المتعلقة بالشرق
مئات المقاالت واألبحاث ،ومن الواضح الجلي أن قول شيء جديد عن المستشرقين الثالثة
الذين تم الجدل بشأنهم أمر صعب للغاية بل يكاد يكون مستحيال  ،ولكننا سنحاول الوقوف
1

Cemil Meriç, “Dilimizin En Büyük Lügat-Nüvisi Redhaouse”, Türk Edebiyatı,
Subat 1982, sayı 100.
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علي النقاط المشتركة بين ثالثتهم وسنفرد مكانا لتقيمهم  ،وال جرم أن أهم األمور المشتركة بين
الثالثة أنهم عاشوا فى استانبول أجمل مدن الشرق  ،ولو زعم زاعم أنهم عشقوا هذه المدينة فلن
يكون مبالغا .
لقد كانت استانبول بموقعها الجغرافي مصدر جذب واهتمام على مر العصور ،ولهذا
تعرضت لهجمات مستمرة من الخارج  ،ومع هذا لم تكن استانبول إال عاصمة إلمبراطوريتين
اثنتين هما اإلمبراطورية البيزنطية واإلمبراطورية العثمانية  ،وهذا ما جعلها مدينة مستقرة لقرون
عديدة  ،ففي العصر البيزنطي كانت محط أنظار واهتمام الغرب ألنها كانت المنافس الوحيد لروما
 ،كما نالت اهتمام الغرب أيضا بعدما فتحها العثمانيون وصارت حاضرة شرقية وعاصمة إسالمية
متطورة .
اختلفت اآلراء حول تاريخ بداية االستشراق  ،ورغم اإلجماع على أنه قد بدأ في القرن
التاسع عشر إال أننا على قناعة أن تاريخ االستشراق من الممكن أن يبدأ من الوقت الذي بدأت
تمثل فيه استانبول العثمانيين والحضارة الشرقية بعدما كانت امتدادا للحضارة الغربية  ،وال نبالغ
إذا اعتبرنا أن تاريخ فتح العثمانيين الستانبول هو تاريخ بداية االستشراق .
وبتلك النظرة يمكننا القول أن المستشرقين األوائل هم العلماء الذين هاجروا من
استانبول البيزنطية إلى أوربا ( ،) 2فبعدما هاجر البيزنطيون إلى أوربا كانوا يتحدثون عن مدنهم،
وأضحت استانبول بالنسبة لألوربيين مدينة سقطت في يد الحضارة الشرقية  ،حتى إن بعضهم
كان يري أن وقوع المدينة في يد الحكم العثماني نهاية التاريخ  ،وبالطبع فإن هذا التحول زاد
 2من العلماء البيزنطيين الذي ساهموا فى النهضة األوربية :
Demetrius Chalcondyles (1424-1511), John Argyropoulos (1415-1487), Cardinal
Bessarion (1395-1472).
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االهتمام بالمدينة كما زاد االهتمام بالحضارة الشرقية اإلسالمية في نفس الوقت  ،ولكن علينا
القبول بأن وقوع مدينة ال تقل أهمية عن روما بالنسبة العالم المسيحي فى يد المسلمين كان سببا
في بدء االستشراق ببعض األحكام المسبقة عن الشرق.
ولهذا السبب فهناك اختالفات مهمة بين المستشرقين الذين ألفوا كتبا عن الحياة فى
الشرق دون أن يعيشوا فيه وبين من شاهدوا الشرق وعرفوا ثقافته .
زار استانبول التى كانت محط االهتمام طوال التاريخ الكثير من الرحالة والباحثين ،
وجعلوها موضوعا لرحالتهم ومؤلفاتهم  ،ولكننا سنتحدث هنا عن المستشرقين الذي عاشوا في
استانبول سنين طويلة واعتبروها مثل أوطانهم .
أولهم  :وهو جوزيف فون هاممر (  ) 1856 – 1774ويمثل االستشراق األلماني
النمساوي ( ،) 3والثاني  :المستشرق اإلنجليزي سير جيمس ويليام ريدهوس ( – 1851

 3لقد تم عمل الكثير من األبحاث عن هاممر  ،ولقد قيمه المستشرق المشهور ()Annemarie Schimmel
بصورة ممتازة أنظر
”Annemarie Schimmel, “Ein Unbekantentes Werk Josph Von Hammer-Purgstalls
Die Welt Islams XV, 1-4, Leiden 1974, s. 129-145
ولقد تمت ترجمة هذه الدارسة إلى العربية .انظر  :صالح الدين المنجد ونشرها فى كتاب المستشرقين األلمان ،
بيروت  ، 8791الجزء األول  ،ص  . 81 -79ولقد استفدنا من هذه الترجمة
49

مؤمتر كلية اآلداب الدويل
 1892م)(

الشرق يف عيون الغرب

) .أما الثالث :فيمثل االستشراق الفرنسي هو بيير لوتي واسمه األصلي جوليان

فيواد ( .)9 ( ) 1923 – 1851
لقد عاش المستشرقون الثالثة المختلفون في اللغة والجنس في فترات متقاربة إلى حد
ما ،وليست لدينا معلومات كافية عن مقدار إطالعهم على أعمال بعضهم البعض ،ومقدار تأثرهم
أو تأثيرهم فى بعضهم  ،فعندما توفي األول كان الثالث قد بداية مراحل التعليم  ،ورغم أنهم كتبوا
بلغات مختلفة إال أن مجال اهتمامهم كان واحدا وهو ما قرب بينهم  ،وثالثتهم مثلهم مثل كل
المستشرقين يهتمون بكل شيء يتعلق بالشرق وعلومه ،فتخصصوا فى التاريخ العثماني واألدب
العثماني وأحيانا في األدب الفارسي .
عشق المستشرقون الثالثة استانبول  ،فقد عمل فيها كل من هاممر وبير لوتي باسم
دولتيهما ،أما ريدهوس فقد كان موظفا فى خدمة الدولة العثمانية في استانبول  ،وقد غادر ثالثتهم
استانبول رغما عنهم وشعروا بالرغبة في العودة لها حتي أخر يوم فى حياتهم .

4

لقد نشرت عن ريدهوس الكثير من المقاالت بالتركية واللغات األخري  ،كما نشرت عنه أو مقالة فى األدب
التركي الحديث فى مجلة محيط (عدد أغسطس  8787م ص ، )64ولقد كررت هذه المعلومات باستمرار بعد
ذلك ولكن أكثر ترجمة تفصيليه لحياته كتبها فندلي.
Carter V. Findley, “Sir James W. Redhouse (1811-1892): The Making of A Perfect
Orientalist?”, Journal of the American Oriental Society, 99.4, New Haven 1979, s.
573-600.
5

كتبت الكثير من المقاالت بالتركية عن بيير لوتي ولكن هناك تقييم جميل كتب بالتركية .انظر:
Faruk Ersöz, “Güdümlü Bir Yazar Olarak Pierre Loti”, Toplumsal Tarih, Ocak 2000,
s. 8-16.

50

مؤمتر كلية اآلداب الدويل

الشرق يف عيون الغرب

ويتميز هاممر عن اآلخرين أنه تعلم الشرقيات فى النمسا فى سن صغيرة ،ولكن ثالثتهم
قد عرفوا العالم الشرقي فى استانبول ،وكأنهم أكملوا تعليمهم عن الشرقيات في هذا المكان ،
وقد أحسن العثمانيون استقبالهم فاستفادوا قدر المستطاع من علماء استانبول ومفكريها
ومكتباتها ومجموعات الكتب الغنية بها  ،وتيسرت لهم فرصة مراقبة ومشاهدة مجتمع استانبول
بكل سهولة وحرية  ،وهذا ألنه كان مجتمعا مفتوحا بكل كرم وتسامح لكل المنسوبين لكل دين.
ولقد ساهمت مشاهداتهم هذه بصورة كبيرة في نضوج أفكارهم  ،ويمكن القول إن مدارس
الشرقيات الثالثة الخاصة بهم قد تكونت فى استانبول .
استخدم كل من المستشرقين الثالثة اسم إسالمي وأسسوا صالت وثيقة وروابط متينة مع
المجتمع الشرقي ،فقد استخدم هاممر اسم " يوسف " وهو معنى اسمه بالشكل المستخدم بين
المسلمين  .وجعل أشهر النقاشين في استانبول مثل رحمي وعزمي يحفر له أختام بهذا االسم() 1
بل وحفر هذا االسم علي شاهد قبره أيضا .ومن الشائع أن ريدهوس عندما جاء إلى استانبول
استخدم اسم " مصطفي " وهو من األسماء المحبوبة عند المسلمين  ،حتي إنه كان يقال عنه إنه
مسلم وهذا بسبب هذا االسم  ،أما بيير لوتي فوجد أن اسم عارف أفندي الئقا به  ،وهذا االسم
من ناحية المعنى من األسماء الموقرة بين المجتمعات اإلسالمية  ،ولم يطلق بيير لوتي هذا االسم
علي نفسه فحسب بل أطلقة أيضا على بطل روايته التي كتبها عن استانبول وحياته فى الشرق(
.)5

6

A. Süheyl Ünver, “Hammer’in Kitapları ve Mühürleri”, Hayat Tarih Mecmuası, Yıl
5, Sayı 9, 1 Ekim 1969, s. 19-20; Fethi Tevetoğlu, “Yûsuf b. Hammer”, Hayat Tarih
Mecmuası, yıl 11, sayı 12, 1 Aralık 1975, s. 12-14.
7إن بطل رواية ايزاده لبيير لوتي هو الكاتب نفسه :
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وال جرم أن بلوغ قمة الهيام بالشرق من األمور التي اشتركوا فيها جميعا  ،وكما هو
معروف فإن الرومانسية الحية عند ثالثتهم قد سحرت بفروق العالم الشرقي عن الغرب ( ، ) 0ال
سيما أن ثالثتهم قد زاروا مدن إسالمية أخري غير استانبول  ،وتأثروا بمن هناك أيضا  ،فقد ذهب
هاممر وريدهوس إلى مصر  ،أما لوتي فقد ذهب إلى المغرب وإلي القدس فى شيخوخته  ،ولقد
انعكست مشاهداتهم فى أعمالهم كما استخدموها فى تحليل مصادرهم  ،كما ان االثنين اآلخرين
منهم قد شاهدا ما يكفي عن الشرق أثناء زيارتهما لمدن إيران التاريخية  ،وما يمكن قبوله إن
ميلهم الثالثة إلى الشرق كان ثقافيا أكثر منه سياسيا ،ومن المؤكد أنهم كانت لهم مساعي
شخصية أكثر مما كلفوا به  ،وكما ذكر أكثر من مرة عن المستشرقين اآلخرين أنهم قد سئموا من
المجتمع الغربي فابتعدوا عنه ،وكانوا يبحثون عن العالم الخيالي الذي شعروا بالشوق إليه  ،ال
سيما أن هاممر لم يكن يريد مغادرة استانبول مطلقا  ،وعندما ذهب إلى فيينا ذهب إليها على أن
يعود مرة أخري إلى استانبول  ،ولما خاب ظنه أقدم حتى على النزاع مع األمير مترنهي رئيسا
لوزراء النمسا  ،قام هاممر الذي انتهي حلم وخيال الشرق بالنسبة له بعد ذلك برحالت محدودة
فى أوربا  ،وعاش بقية حياته كأنه يعيش فى الشرق بين الكتب التي جمعها من الشرق  ،وربما
بسبب شوقه إلى الشرق أوصي بأن يتم عمل قبره علي شكل قبور المسلمين التى زارها  ،وكتب
على شاهد قبره باليونانية واإليطالية والالتينية بخالف هذا فقد كتب علي هذا الشاهد بالتركية

Cemal Demircioğlu, “Aziyade ve Hamam’da Doğu’nun Kurgulanışı”, Toplumsal
Tarih, Ocak 2000, s. 34-47.
للدراسات التى تمت عن هذه الرواية انظر :
Galıp Baldıran, “Pierre Loti’nin Aziyade’sinde Osmanlı Başkentine Tarihsel Bir
Bakış”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt 17, sayı 1, s. 17-25.
Cemal Demircioğlu, a.g.mak.
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والعربية والفارسية كما كتب عليه آيات من القرآن ( ) 5األمر المدهش هو وجود عبارة " هو
الباقي " على شاهد قبره مثل ما هو موجود على شواهد قبور المسلمين العثمانيين ،ويحتمل أن
يكون هذا األمر لرغبته في إظهار مدي اختالطه وتعلقه بالشرق .
عندما اختار ريدهوس العيش في استانبول بإرادته كان هاربا من دولته  ،حتى إنه عندما
تقاعد وعاد إلى لندن قضي حياته بين الكتب التركية أو مع أصدقائه في السفارة التركية أو مع
طالبه األتراك (. ) 11
أما بيير لوتي فقد جاء إلى استانبول عدة مرات وعاش بكل خياالته وأحالمه فى هذا
المكان  ،وفضل اإلقامة فى منطقة أبي أيوب االنصاري التى تعد أحسن ممثل للشرق فى
استانبول بدال من الحي الذي يفضله األوربيون لإلقامة فى استانبول  ،كما فرش منزله فى فرنسا
طبقا لألصول الشرقية .
كل من الثالثة كان له اهتمام بالبحرية  ،وكان هاممر يتم إعداده كمترجم للعمل فى
الوظائف الخارجية إال أنه قضي جزء من حياته فى البحر  ،عندما تم تعيينه في مصر من أجل
متابعة االتفاق الخاص بإنهاء االحتالل الفرنسي على مصر انضم إلى األسطول االنكيليزى،
وذهب إلى مصر ( ) 11بخالف هذا فإن مؤلفه الذي خطه في استانبول عن المضايق يعد دليال

9

Fethi Tevetoğlu, “Yûsuf b. Hammer”, Hayat Tarih Mecmuası, yıl 11, sayı 12, 1
Aralık 1975, s. 12-14.
 16استمرت عالقات ريدهوس بالدولة العثمانية أثناء وجوده فى انجلترا  ،حتي إنه قد أعطيت له مهمة التفتيش ا
علي الطالب األتراك القادمين إلى لندن
M. Kaya Bilgegil, “Türkiye’nin Londra’daki İlk Talebe Müfettişi Redhouse’dur.”,
Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl 4/4, İstanbul 1975, s. 22-26.
11
İlber Ortaylı, “Hammer-Purgstall”, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1997, XV,
491.
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) أما ريدهوس وبير لوتي فقد استهال حياتهم بالعمل كبحارة وأدي كل منهما

خدمات جليلة فى هذا المجال .
تعلم ثالثتهم اللغة التركية  ،ولقد تعلم هاممر التركية في األكاديمية النمساوية قبل ذهابه
إلى استانبول  ،أما ريد هوس فقد طور لغته التركية بالتعلم بين المسئولين العاملين فى استانبول
فى تلك الفترة  ،حتى إنه كان يعلم لغة الكتابة الرسمية على األقل مثل أي موظف عثماني ،
ويدل على هذا التقارير التى خطها أثناء االتفاقية العثمانية – اإليرانية سنة 1843م  ،أما بيير
لوتي فقد تعلم التركية في استانبول على يد سوري يدعي زكي مغامز ،ولكنه فى النهاية استسهل و
تعلم التركية بالحروف الالتينية بدل الحروف العربية التي يستخدمها العثمانيين () 13
ولقد أهدي أول اثنان منهما مؤلفا واحدا على األقل إلى أحد سالطين آل عثمان  ،فقد
أهدي هاممر كتابه إلى السلطان محمود الثاني  ،أما ريد هوس فقد قدم كتابه إلى السلطان عبد
المجيد سنة  1842م  ،ولقد نال ثالثتهم تقدير حكام العصر واخذوا منهم األوسمة  ،فبينما نال
أول اثنان منهما تقدير سالطين آل عثمان ،نال بييرلوتي تقدير أول رئيس للجمهورية التركية
وذلك بإهدائه سجاده شرقية وخطاب كتبه مصطفى كمال اتاتورك سنة  1921باسم مجلس األمة
التركية الكبير(  ) .1واألكثر من ذلك أنه قد أسست جمعية باسم " محبي بيير لوتي " بزعامة
الشخصيات المشهورة فى تركيا .

12

Constantinopolis und der Bosporus, Pesth 1822.
Orhan Koloğlu, “Türkçe Öğretmeni Zeki Maghamez’in Kaleminden Pierre Loti”,
Toplumsal Tarih, Ocak 2000, s. 27-29.
 14من أجل نص الخطاب انظر :
Faruk Ersöz, a.g.mak.
13
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العجيب أن المستشرقين الثالثة كانوا موجودين فى استانبول فى عصور أزمات الدولة
العثمانية وفترات التحول السياسي فيها  ،فقد كان هاممر فى استانبول فى العصر الذي ظهرت
فيه المشكالت عقب احتالل نابليون لمصر التي كانت الوالية العثمانية فى ذاك الوقت ،وريد
هوس فكان فى العصر الذي حدث فيه اضطراب فى العالقات بين روسيا والدولة العثمانية ،أما
بيير لوتي فكان فى استانبول فى فترات متعددة وخاصة أثناء طرد الدولة العثمانية من أوربا أثناء
حروب البلقان والحرب العالمية األولي  ،وعند النظر إلى تلك الخصائص يبقى فى بالنا باستمرار
سؤال وهو :
هل كانوا موجودين فى استانبول ألداء مهمة ما؟ وال يمكننا الجواب على هذا السؤال
بالنظر إلى تراجمهم المعروفة  ،ولكن طبقا لما تمكنا من مالحظته أن ثالثتهم كانوا يعملون
للطرفين ،فمن جا نب كان الشرق الذي شعروا بارتباطهم به والمتمثل فى الدولة العثمانية ومن
جانب أخر دولهم التى عاشوا فيها  ،ولهذا فمن المؤكد أنهم خصصوا قسما كبيرا من مساعيهم
لتطوير العالقات بين دولهم وبين الدولة العثمانية .
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هاممر والعالم الشرقي :
بدأت دراسات الشرقيات في النمسا فى أواسط القرن السادس عشر بوضع دروس اللغة
العربية واللغة التركية في برنامج جامعة فيينا  ،وال جرم أن اهتمام النمساويين كان سياسيا  ،ولكن
هذه البداية أدت بمرور الوقت إلى إعداد الكثير من المستشرقين الجدد  ،وخاصة عندما أسست
ماريا تريزا (المتوفاة سنة  1781م ) أكاديمية الشرقيات  ،وبجهودها زاد االهتمام ببحوث
اإلسالم والعالم اإلسالمي  ،وكان هاممر من الطالب الذين تعلموا في هذه األكاديمية .
هل كان هاممر أفضل مستشرقي عصره ؟
لقد ُسئل هذا السؤال في حياته عدة مرات  ،واُنتقدت مؤلفاته بشدة  ،حتى إنه قد
اشيعت فكرة أن هاممر مترجم يستخدم األلمانية بصورة جيده أكثر منه مستشرق  ،ولكن هذه
االنتقادات ال تمنعنا من أن نعتبره مؤسس االستشراق األكاديمي األلماني النمساوي ( ) 19خاصة
أنه قد أدي خدمتين كبيرتين في هذا المجال ،
األولي  :هو كتابته تاريخ الدولة العثمانية المكون من عشرة مجلدات  ،وتناول فيه
األحداث التاريخية من تأسيس الدولة العثمانية حتى اتفاقية كوجوك قاينارجة سنة 1774م (وهي
سنة ميالده )  ،ولقد نجح هاممر الذي استخدم الوثائق والمصادر الغربية ثم المصادر التركية
والعربي ة الفارسية بصورة واسعة في عمل شيء لم يجرؤ عليه أي أوربي أخر حتى اليوم  ،أما
الخدمة الثانية  :هو تعريف الغرب العديد من المصادر الشرقية أثناء إعداد مؤلفه ،وعلى رأسها
 15بعدما لفتت سوزانا لـ .مرشند إلي كونه فى األساس مترجم الدولة قالت وهي محقة إن هاممر هو مؤسس
الدراسات العربية الحدية والتاريخ العثماني فى األلمانية
Suzanne L. Marchand, German Oriantalism in the Age of Empire: Religion, Race and
Scholarship, Washington 2009. s. 119.
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كتاب المؤلف العثماني حاجي خليفة المشهور باسم كاتب جلبي  ،ولم يكتف بهذا بل قام
بتعريف الغرب برحلة أوليا جلبي الذي يعد من أهم الرحالين فى العالم.
توجد بعض األخطاء فى كتاب التاريخ العثماني الذي كتبه والذي ما زال متداوال بين
11

أيدي الباحثين (

) وال جرم أنه سيطرت على هذا الكتاب النظرة السياسية النمساوية للدولة

العثمانية باعتبارها جار منافس لها  ،وهناك الكثير من المؤرخين حتى هذا العصر يرسمون التاريخ
طبقا للدولة التي ينتمون إليها  ،وعند مراعاة هذا األمر الذي ال مفر منه يمكن انتقاد تاريخ هاممر
من ناحية األسلوب واألصول فقط  ،ولكننا على قناعة أن نظرته االستشراقية يمكن معرفتها ليس
بالبحث فيما كتبه بالبحث فيما لم يستطيع أن يكتبه  ،ويشرح هاممر فى تاريخه الفترات التي
تفوقت فيها الدولة العثمانية والتي توجهت فيها إلى أوربا  ،ولكن عدم كتابته التاريخ بعد معاهدة
قاينارجة  1774م التى تعد بداية سقوط الدولة العثمانية وعدم كتابته األجزاء األخري وخاصة
المتعلقة بعصره ومشاهداته العينية أمر له معناه  ،ويجعلنا نسأل  :لماذا كتب تاريخه حتى سنة
 1774م؟ وقد يقول قائل إن هذا منبعه أنه لم يرغب فى إفساد سحر الشرق الذي تشكل فى
عقله  ،ولكن مذكراته التي كتبها في الفترة األخيرة ال تشير هذا البتة ،وفي تلك المذكرات نجح
هاممر فى الفصل بصورة جزئية بين أعمالة األكاديمية ومشاعره وأحاسيسه  ،فالنظرة الحيادية
الموجودة فى أعمالة قد تغيرت فى مذكراته  ،فلقد كرر فى مذكراته الرأي الغالب فى السياسة
النمساوية القائل بأن الدولة العثمانية ذات أساس ال يمكن إصالحه وسقوطها أمر ضروري " ،
1616

Söz gelimi “Fatih Sultan Mehmed’e kan dökücü, yeniçerilere de yağmacı” bakışı
bu eserinde ilk gözlemlenen ön yargılarındandır. Bu yaklaşım ve diğer eserlerinin bir
değerlendirmesi için bak:
فأول ما يالحظ على المؤلف أن له أحكام استباقية مثل نظ رته للسلطان محمد الفاتح على أنه سفاك للدماء
واألنكشارية على أنهم لصوص  ،من أجل تقييم هذا السلوك فى أعماله انظر :
İlber Ortaylı, a.g.mak.
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ولكن هذه الكلمات ليست السبب في تسميته مستشرقا  ،بل على العكس فإن نظرته إلى
الشرق قد لخصها فى جملة واحدة وردت في مذكراته بأسلوب محير  ،فعندما ترك هاممر
األراضي العثمانية التي عرفها بأنها " وطن الفكر " ودخل حدود النمسا قال عن الحدود ما يلي "
وعبرت اإلشارات المفرقة بين البربرية التركية والثقافة األوربية " ( ) 15وإذا وضعنا فى الحسبان أن
هذه الجملة قد كتبت فى فترة متأخرة من حياته يرد على العقل سؤال  :هل من الممكن الوصول
إلى أن هذا هو رأيه األساسي عن الشرق برغم كل الخدمات التى قدمها للعلوم الشرقية ؟.

هل كان ريدهوس مستشرقا أم لغويا ؟
ذكرنا فيما سبق أن ريد هوس االسم الثاني فى موضوع البحث كانت حياته المليئة
باألسرار موضوع للكثير من األبحاث فى اللغات األوربية واللغة التركية  .ومسألة مقدار تمثيله
لالستشراق اإلنجليزي أمر قابل للنقاش  ،ولكن إذا ما وضعنا إسهاماته التي قدمها في تعليم
البحرية ا لعثمانية جانبا فإنه حتى اليوم المستشرق الوحيد الذي أعد أهم قاموس بين التركية
واالنجليزية  ،ومازال يحافظ على هذه الصفة ويتسم بها حتي اليوم  ،ولقد تم عمل الكثير من
الدراسات بعد ذلك بناء على قاموس ريد هوس  ،ولقد تناولنا فيما سبق قسما من عالقته بالشرق
 ،ولكن إ ذا ما انتبهنا إلى أن كل أبحاثة االستشراقية قد كثفت في هذا القاموس ،وقد عمل فى
تجهيزه عمره كله تقريبا ،يمكننا أن نفهم درجة أهمية هذا القاموس  ،وهنا يجب النظر إلى قاموسه
من الناحية اللغوية  ،ولكن هذا العمل الذي ألفه باذال فيه جهد كبيرا ووقتا طويال هل يلزم أن
نعتبر منبعه وسببه عشق الشرق؟ أم أن هناك أسباب أخري لتحفيزه على هذا العمل ،واالستمرار
 17كان يري أن كلمة " ترك " تمثل الشرق كله .
Bekir Sıtkı Baykal, “Hammer’in Hatıratı”, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi,
1/1, Ankara 1946, s. 131.
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فيه ؟ وجواب هذا السؤال ما زال فى حاجة إلى بحث  ،ولكن األمر القطعي أنه تمكن بهذا
القاموس أن يصبح جسرا بين الشرق والغرب  ،وسواء اآلراء التى أوردها فى مقدمة كتابه أم
الكلمات الغنية بالمعاني التي نقلها "فندلي "من أحد خطابه تظهر نظرته إلى الشرق .
" أدعو للعثمانيين من كل قلبي ووجداني  ،وأتألم بسبب المظالم األوربية الواقعة عليهم،
تلك المظالم الواقعة بسبب القيل من الجهل والكثير من الكراهية الدينية ،وقبل أربعين –
خمسين سنة عندما كنت شابا أملت أن تبقي كراهية األوربيين نسيا منسيا  ،وقد حدث هذا ،
وحاولت أقناع العثمانيين بهذا  ،وأعتقد أنني قد نجحت فى تغيير أفكار الكثير  ،وبدأت تركيا
تطلب صداقة أوربا المسيحية  ،ولكن التعصب والرياء لن ينتهي أبدا ،فلقد أججت أوربا وانجلترا
نار الكراهية التي تشعر بها تجاه كل ما هو عثماني ،وهذا هو خالفي الوحيد مع انجلترا وهو
طلب التسامح واالحترام " () 10
إن ريدهوس الذي خط تلك العبارات والذي خصص لمشروع قاموس أكبر من القاموس
الذي نشره والذي كتبه طوال عمره كان يأخذ أجره من الدولة العثمانية  ،ورغم هذا أرسل
الم سودات إلى استانبول ،وترك المشروع فى منتصفه  ،وعقب ذلك قبل بعرض البعثات التبشيرية
األمريكية فى استانبول ،وترجم لهم بعض التراجم لها ،ونُشر قاموسه الموجود بين أيدينا اليوم
15

(

) وال يوجد رد معقول لما دفعه للقيام بهذا  ،ولمُ تعط إجابة قاطعة عن السؤال الخاص

بعال قته بالمبشرين األمريكان ،هل كانت تلك العالقة مادية فقط؟ أم تجاوزت هذا وارتبطت

Carter V. Findley, a.g.mak., s. 587.
 13لقد وردت معلومات تفصيلية عن جهودة الخاصة بالقاموس فى مقالة فندلي السالفة الذكر
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بفعاليات التبشير ؟  ،ورغم هذا فإن أعمال ريدهوس قد ساعدت الغرب على فهم الشرق بصورة
صحيحة  ،ويجب القبول بأن بقائه فى استانبول سنين طويلة كان له دور فى هذا .

ما الذي كان يبحث عنه بيير لوتي ؟
لم يتلق بيير لوتي تعليما جيدا فى دولته  ،خاصة أن اختار البحرية كمهنة يتعيش منها ،
وربما يكون مجيئه إلى الشرق محض صدفة  ،وأول مرة جاء فيها إلى الشرق كانت عندما جاء
إلى إزمير كضابط فى البحرية فى  25 – 21فبراير  1871م  ،ثم جاء مرتين بعد ذلك مرة إلى
سالنيك وأخري إلي استانبول  ،وفى النهاية أثمرت تلك الرحالت ونشر أولي رواياته المسماة "
ازياده " فى يناير  1897م  ،فالتاريخ الذي نشرت فيه تلك الرواية مهم للغاية  ،ففيه خسرت
الدولة العثمانية حرب اضطرت لخوضها مع روسيا  ،وباتفاقية برلين طرحت على الساحة مسألة
الشرق الجديد  ،أي خطط تقسيم الشرق بين الدول األوربية الكبري  ،ففى تلك الفترة وبتلك
الرواية حاول بيير لوتي شرح نظرة الشرق للغرب ،وليس نظرة الغرب للشرق  ،وفى الرواية تناول
اتهام المسلمين ظلما بالمسئولية عن األحداث الواقعة فى البلقان ،كما تناول غرور المفوضين
الغربيين فى مؤتمر استانبول ونفاقهم وريائهم  .وينتقد الروس الذي أحدثوا هذا االضطراب ،
بخالف هذا فإنه يصف العثمانيين بالساعيين الي الجبهة لحماية أوطانهم متوكلين على اهلل  ،في
الحقيقة لقد نجح بيير لوتي بوضع نفسه مكان األخر بصورة لم يتوقعها أحد من كاتب غربي
عندما خط هذا العمل  ،ونجح جدا فى التعبير عن مشاعر المسلمين والعثمانيين  ،ولما لقي هذا
الطرز من الراويات رواجا فى أوربا بقي بيير لوتي طوال عمره صديقا للشرق ،وظل صديقا
للعثمانيين واألتراك ،فكلما وقعت الدولة العثمانية فى ضيق وتعرضت لضغط الغرب يرفع صوته ،
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وخاصة أنه كان له رد فعل كبير وقوي أثناء الحروب التي أنهت الوجود العثماني فى أوربا  ،ويتهم
الدول األوربية فى المقاالت التي كتبها فى فيجار و جيل بالس  ،وقال مدافعا عن الترك أنهم
اتحدوا مع الدولة المعتدية باسم المسيحية  ،وينتقد بشدة الكتاب األوربيين الذين يكتبون "
بمفهوم المسيحية الرخيصة " عن تركيا دون أن يعرفوا عنها شيئا () 21
إن المصائب التى واجهها بسبب دفاعه عن الترك كانت موضوع مزاح فى فرنسا  ،وكتب
ضده المقاالت  ،ورسمت عليه الكاريكتيرات  ،ورغم هذا ظل على موقفه. .
هل هذه الصداقة نابعة من داخل شخص ضاق ذرعا بالقيم الغربية فاحتضن الشرق
بشدة  ،أم أنها كانت نتيجة انزالقة صدفه إلي مجال األدب ؟ أم هل كان بيير لوتي يبحث عن
القيم الموجودة في الشرق و التي بدأت تغرب فى الغرب كالتي نشرها فى رواياته مثل " االخالص
واألمانة واحترام الكبير وإكرام الضيف والرحمة بالكل حتى الحيوانات " ( ) 21؟ هل كان يحب
الشرق من أجل هذا ؟ ويمكن الرد بنعم على تلك األسئلة من بكل سهولة إذا ما نظرنا إلى ما
كتبه بيير لوتي مباشرة  ،ولكن يالحظ أن نقاد األدب فى الفترة األخيرة يعارضون هذا الرأي ،
ويرون أن بيري لوتي مثله مثل اآلخرين واحد من المستشرقين الذين عرفهم ادوارد سعيد بأن له
هدف مستتر  ،هل كان يعيد تصوير الشرق  ،ويرغب فى توجيهه ،فحتي الشخصيات التى اختارها
لبطولة روايته قد بنيت على إظهار تفوق الغرب ،فكان دفاعه عن الشرق ألنه المكان الوحيد
الذي يستطيع أن يعيش فيه الشعور باألخر الذي أراد تصويره فى خياله بحرية كاملة () 22

20

Faruk Ersöz, a.g.mak., s. 15.
Faruk Ersöz, a.g.mak. s. 15.
22
Cemal Demircioğlu, a.g.mak. s. 34-35.
21
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الحقيقة إن هذا التقييم يتفق مع التعريف الذي قام به إدوارد سعيد  ،فإنه يرى أن
المستشرق" هو المشاهد األوربي الذي يقف مشاهدا باستمرار وال يتدخل فى األحداث مطلقا "
 ،نعم إن االستشراق ليس بريئا بالكلية  ،و لكن أليس وصفه كله بما ورد فى كلمات المفكر
جميل مريج التى ذكرتها فى مقدمة البحث أمر به قليل من الظلم والحيف ؟
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نظرة المستشرقين األجانب تجاه التراث في مراكز حضارات
الساحل الغربي من الخليج العربي
أ.د عالء الدين عبد احملسن شاهني*
جامعة القاهرة
حفظت لنا العديد من المصادر النصية كتابات العديد من الرحالة والمستشرقين األجانب
عن العديد من المواقع اآلثارية لمراكز حضارات الساحل الغربي للخليج العربي تراوحت بين
الوصف للمكان وعادات أهله وبين النقد والتحليل والوصف أحيانا لبعض المظاهر التراثية
بالمكان .والالفت للنظر أن فكرة االغريق المبكرة عن بالد العرب غير واضحة برغم ذكر
هيكاتيوس للخليج العربي حوالي  511ق.م  -وان أورده تحت لفظ الخليج الفارسي

 Persian Kolposفي ضوء تلك السيادة الفارسية آنذاك علي المكان )23(. -وخالل فترة
التوسع اليوناني باتجاه الشرق رغب االسكندر األكبر في السيطرة علي طرق التجارة عبر الخليج

العربي ومنطقة شبه الجزيرة العربية وتشييد بعض المدن والموانئ علي ساحل الخليج )24( ،مما
انعكس في بعض ما دونه أحد قادته المدعو أرخياس  Archiasمن اشارته الي التوغل حتى
جزيرة تيلوس (البحرين).

()25

ولعلنا نذكر بالمثل ما أورده هيرودوت (انظر شكل رقم  )1عن

منطقة الخليج من القرن الخامس قبل الميالد:
"ان أهل المعرفة من الفرس ذكروا أن الفينيقيين ..قد جاءوا الي بحارنا من
البحر الذي يطلق عليه األحمر ،وأنهم أقاموا في المنطقة التى ال زالوا
يشغلونها  ،وبدأو في الحال يقومون برحالت طويلة".

()26

المستشرقون ومراكز حضارات الساحل الغربي من الخليج العربي  :الكويت تطبيقا

* أستاذ تاريخ وحضارة مصر والشرق األدنى القديم ،وعميد كلية اآلثار األسبق  ،جامعة القاهرة.
23
- Potts, D.T. The Arabian Gulf in Antiquity, Vol. II, from Alexander the Great to the coming of
Islam, Oxford, 1999, p. 2
2424
عامر (أمين عبد الفتاح) ،تاريخ شبه الجزيرة العربية القديم ،مكتبة الرشد ،الرياض ،7004 ،ص .87825
 عامر (أمين عبد الفتاح) ،المرجع السابق ،ص 877؛ بن صراي (حمد محمد) ،منطقة الخليج العربي من القرن الثالث ق.م اليالقرنين األول والثاني الميالديين ،المجمع الثقافي  ،أبو ظبي ،7000 ،ص .61
26
 رمضان (وجدي) ،حضارة دلمون القديمة وآثارها  ،القاهرة 7002 ،م ،ص .8463
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ارتبطت الجهود المبكرة للمستشرقين األجانب في مراكز التراث الحضارية علي الساحل
الغربي من الخليج العربي بمناطق عديدة خاصة بمدينة الكويت وأهلها مثلما ورد لدي الرحالة
البريطاني جيمس بكنجهام 1855 -1786( Buckinghamم) الذي عمل بشركة الهند
الشرقية وزار بعض البالد العربية حيث بدأ رحلته الي مصر عام  1812م وزارمن بعد سوريه

والعراق والخليج العربي عام 1816م حيث دون مالحظاته في العديد من الكتب )27(.ووصف
بكنهجام مدينة الكويت خالل زيارته لها عام 1816م بقوله:
"انها ميناء عظيم" في الشمال الغربي من الخليج ،وأن ال ميناء يلي القطيف
شماال له أهمية تذكر سوي ميناء القرين ،كما تسميها الخرائط االنجليزية،
()28

بينما ال يعرفها العرب اال باسم الكويت".

والالفت للنظرتلك النظرة الموضوعية من قبله في تناوله لالطار السياسي للمكان ":احتفظت
الكويت باستقاللها دوما"  ،،وفي االشارة الموضوعية تجاه شعبها" :أكثر أهل الخليج حبا

للحرية واالقدام"،،وبالمثل في اشارته لالطار االقتصادي للمكان من خالل التجاره بالخيول)29(.

كما وردت إشارات مسهبة ضمن كتابات بكنجهام عن فيلكا باعتبارها "ايكاروس" المعروفة في
()31

الكتابات اليونانية الرومانية.

كما تضمنت كتابات الدانمركي كارستن نيبور ( Carsten Niebuhrانظر شكل
رقم  )2اشارة الي المشيخات العديدة التى وجدها علي ساحل غرب الخليج العربي ،وعن بعض
الخصومات القائمة بين حكامها وعن النزاع الدائر بين أميرالكويت المتمسك باستقالله وأمير
الحسا آنذاك الطامع في ضم هذه االمارة الي أمالكه.

()31

كما تضمنت كتابات نيبــور عن

الكويت  -المعروفة آنذاك بالقرين  -أنها " :بلدة مزدهرة يشتغل أهلها بالغوص والتجارة
()32

ويستخدمون في ذلك نحو ثلثمائة مركب من أحجام متفاوتة".

27

محمد (خالد سالم) ،الكويت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر .حوادث وأخبار ،الكويت8772 ،م ،ص .887محمد (خالد سالم) ،المرجع السابق ،ص .860 -88729
 محمد (خالد سالم) ،المرجع السابق ،ص .86030
 شاهين (عالء الدين) " ،مواقع أثرية بدولة الكويت في كتابات المؤرخين المحليين ونظائرها في المصادر األجنبية" ،ندوة دورالمؤرخين المحليين في كتابة تاريخ الكويت والخليج العربي في التاريخ الحديث والمعاصر ،جامعة الكويت7008 ،م ،ص .768
31
الصياد (محمد محمود) ،الرحالة األجانب في الجزيرة العربية " ،دراسات تاريخ الجزيرة العربية ،الكتاب األول  :مصادر تاريخالجزيرة العربية  ،الجزء الثاني ،الرياض 8797 ،م ،ص .666
32
العقاد (صالح)" ،رحلة كارستن نيبور" ،دراسات في تاريخ الجزيرة العربية  ،الكتاب األول  :مصادر تاريخ الجزيرة العربية،الجزء الثاني ،الرياض 8797 ،م ،ص .620
28
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كما تضمنت كتابات الماجور كوليبرك عام 1821م في تقريره عن ساحل الخليج العربي
مالمح الكويت باعتبارها أول مستوطنة علي رأس الخليج ،التى تقع علي مرفأ صالح لرسو السفن،
()33

وسكنى خليط من العرب الخاضعين آلل الصباح ،ونبذة عن جزيرة فيلكا والقلعة بها.

وأضافت كتابات المالزم فيلكس جونز من البحرية الهندية عن زيارته القرين (أو
الكويت) عام 1839م معلومات عن الكويت وفيلكه مشيرا الي الي أن الكويت بصفة عامة
صحية خاصة بعد الطاعون [الكوليرا] الذي لحق بأهلها ،والي نمط الغذاء المتوافر لدي أهلها
أو المستورد لها خالل تلك الفترة ،وبعض المالمح الطبوغرافية عن جزيرة فيلكا واألهمية
المالحية للمكان ،وبعض المواقع التراثية بالمكان خاصة قبر سعد وسعيد [فيلكا  3و فيلكا 5
في تقارير البعثة األثرية الدانمركية].

()34

وتضمنت كتابات الكولونيل لويس بيلي (انظر شكل رقم  )3من خالل زيارته الكويت
لمرتين عام 1863م و 1865م وصفا لمدينة الكويت ومنازلها وبأن بالمدينة بازارا وسوقا يؤمه
()35

العرب والعجم وما ذاك اال لعدل الحكام وحرية التجارة.

وقد أشار الي الجهراء علي الزاوية

الشمالية الغربية من خليج الكويت  ،وأنه يقال عنها بأنها موقع قديم جدا يمكن العثور علي بقايا
مبان قديمة في المنطقة المجاورة.

()36

اضافة لذلك أشار بيلي الي تجارة الخيول النجدية

وارسالها من الجهرة الي بومباي ،والي سمعة بحارتها ووصفه لهم بالمهارة والسمعة الطيبة.

()37

كما أورد لويس بيلي في تقريره أنه :
"ثمة اعتقاد في الكويت بأن نهرا صناعيا (في شمال الكويت) قد مر من
الفرات في أحد المرات التاريخية يحد منطقة العدان في اتجاه القطيف ،
وان عاد الي القول بأ نه لم يستطع العثور علي مثل تلك القناة فيما عدا قناة
صغيرة تربط خور الزبير بأنهار البصرة".

()38

ولعل ذلك ما يثير أهمية البحث والتنقيب اآلثاري للتأكيد أو نفي مثل هذا النهر في التاريخ
القديم .ولعل ما نعرفه عن االمتداد الطبوغرافي لوادي الرمه من جنوب غرب شبه الجزيرة العربية
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الي شمالها الشرقي المعروف في جزئه الكويتي حاليا باسم وادي البطين (الباطن) ما قد يرجح
ذلك.

()39

وعكست كتابات وليم بالجريف ( Wiliam G. Palgraveانظر شكل رقم )4
خالل زيارته الكويت عام  1863وصفا طبوغرافيا للمكان ومناخه ووصفه له بانه لطيف  ،،وأن
أهل المكان كرماء ولهم المنزلة األولي بين رجال البحر لما عرف عنهم من اقدام وشجاعة
ومهارة لما في أخالقهم من قوة جعلت الناس تثق بهم ثقة تامة ،وأن مدينتهم أصبحت اليوم من
أكبر مدن الخليج واشدها حركة وتمتع رئيسها بشهرة محلية.

()41

وقد أورد موقع الكويت ضمن

خريطة له في كتابه وسط وشرق الجزيرة العربية الذي حكي فيه رحلته الي تلك المناطق بين
عامي 1863 -1862م والذي تم نشره في لندن عام 1868م حيث يالحظ أن الكويت قد
مي زت بلون مستقل عن الوحدات السياسية األخري في المنطقة .وتبدو حدود الكويت الشمالية
مشتملة علي وربه وبوبيان والجانب الغربي الجنوبي من شط العرب (أنظر خريطة رقم  .)2وقد
أوضح عبد العزيز صالح أنه كان يؤخذ علي بالجريف اعتماده علي السماع أحيانا فيما يكتبه
دون تمحيص ودون أن يقطع الشك فيه باليقين.

()41

وباطالق يختلف بالجريف عن الرحالة

اآلخرين في تفضيله للحضر عن البدو وكرهه الواضح ألهل البدو ،وان ظلت كتاباته محتوية علي
معلومات دقيقة عن المنطقة وأهلها.
وتعطي كتابات باركلي رونكاير لمحة عن الكويت باعتبارها أول دولة عربية مستقلة في
الخليج والدور الذي لعبه الشيخ مبارك آنذاك وكيفية ممارسته للحكم وتنظيم شئون التجارة وما
ارتبط بالمثل بشئون السفر بحرا وما ترتب علي استقاللية الكويت آنذاك من تيسير المرور في
()42

الطرق والمرافئ التى يسيطرون عليها بدون عذاب وبكل أمان.

ونعلم بالمثل دور القنصل البريطاني ديكسون (أنظر شكل رقم  )5في االشارة الي بعض
الدالئل األثرية من دولة الكويت خاصة تلك المجموعة من األدوات الحجرية

()43

والي أطالل

قلعة برتغالية (؟) في موقع جزيرة القرينية علي الشاطئ الشمالي من فيلكا ربط وجودها ورواية
محلية عن احتالل برتغالي للجزيرة في وقت من األوقات واضطرارهم من بعد للرحيل عنها بعد
وباء فئران لحق بهم أرسلها عليهم األولياء الصالحون.

()44
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وقد أورد لوريمر  Lorimerفي كتابه دليل الخليج العربي الطابع المقدس لجزيرة
فيلكا مثلما نعرف عنها في العصور القديمة واستمرارية مثل تلك النظرة للوقت الحاضر:
"تعرف فيلكا بكثرة أضرحتها ومزاراتها ،فأوال توجد فيها قبور األولياء الذين
لعبوا دورا كبيرا في تاريخ الجزيرة  ،ومن هؤالء نحو  71 – 61مقبرة حول
قرية الزور".

()45

وكان لبعثة متحف آثار ما قبل التاريخ في أرهوس الدانمركية عام 1953م دورا هاما في
الكشف عن التراث الدلموني لحضارات الخليج العربي القديمة وامتد نشاطها الي 1973م في
مناطق أثرية عديدة  .واستهلت عملها برئاسة جلوب في البحرين.

()46

ومع التشجيع المادي

واألدبي من دولة الكويت تركزت أغلب أعمال البعثة الدانمركية من عام 1958م في جزيرة
فيلكا [ايكاروس].

()47

المستشرقون ومراكز حضارات الساحل الغربي من الخليج العربي  :قطر تطبيقا

()48

وردت اشارة مبكرة الي جزيرة فيلكا وأرض عمان وقطر ضمن كتاب بطليموس.

ونعلم بالمثل أن وليم بلجريف ذهب الي البحرين وقطر وعمان ،،وادعي هناك أن السفينة التى
استقلها من هناك تحطمت في عرض البحر وفقد كل مذكراته .وفي عام 1865م نشر كتابه
Narrative of a year's journey through central and Eastern
 . Arabiaوبصفة عامة عكست كتابات بلجريف تفضيله للحضر عن البدو ،،وتضمينها
معلومات دقيقة عن المكان وأهله.

()49

وتعددت االشارات الي قطر بمسميات متعددة في الخرائط الجغرافية بدء من من خريطة
الجغرافي كالديوس بطليموس 151م بهيئة قطارا  Cataraاسم ألهم القبائل التى كانت
()51

تقطن الجزيرة العربية آنذاك ،وما انتهت له في القرن العشرين بهيئة شبه جزيرة قطر.

وتعد

خريطة بطليموس المحفوظة في المكتبة التراثية من أقدم الخرائط التى رسم عليها اسم قطر بتلك
الهيئة.
45

 لوريمر (ج .ج) ،دليل الخليج .القسم الجغرافي  ،الجزء الثاني ،دار العربية للطباعة والنشر ،بيروت 8774 ،م ،ص 448؛ شاهين(عالء الدين) ،المرجع السابق ،ص .766
46
 صالح (عبد العزيز) ،الرحالت والكشوف األثرية للعصر الحديث في شبه الجزيرة العربية  ،الكويت 8718 ،م ،ص 46-48؛تقرير شامل عن الحفريات األثرية في جزيرة فيلكا  ،8748 – 8721وزارة االرشاد واألنباء ،الكويت.
47
صالح (عبد العزيز) ،المرجع السابق ،ص 42؛ شاهين (عالء الدين) ،تاريخ الخليج والجزيرة العربية القديم ،ذات السالسل،الكويت8779 ،م ،ص .44 -42
48
 رمضان (وجدي) ،المرجع السابق ،ص 8649
- www.alriyadh.com article 2740العسكر (عبد هللا ابراهيم) ،مقالة بجريدة الرياض عن موقع
50
 لمزيد من التفصيل عن تلك الخرائظ الجغرافية واالشارات النصية المحتملة في ارتباط بقطر راجع محمود رمضان ،قطر فيالخرائط الجغرافية والتاريخية  ،مركز الحضارة العربية ،القاهرة 7004 ،م؛ النصر (تركي محمد) ،مكتبة التراث العلمي
واالسالمي في قطر" ،مجلة الوعي االسالمي الكويتية  ،العدد ( 248مارس وأبريل 7087م).
67

الشرق يف عيون الغرب

مؤمتر كلية اآلداب الدويل

وقد باشرت البعثة الدانمركية تنقيباتها في معظم المواقع األثرية في قطر ال سيما علي
ساحلها الغربي ومن بعد في االمارات العربية المتحدة.

()51

المستشرقون ومراكز حضارات الساحل الغربي من الخليج العربي  :البحرين تطبيقا
أورد بليني (79 – 24م) صاحب كتاب التاريخ الطبيعي ضمن الفصل السادس منه
اشارات الي العرب .وقد أوضح أيضا أن معلوماته استقاها من أفواه البحار والبحارة الذين جاسوا
بحر العرب والخليج .واشار الي استمرارية زراعة القطن في تايلوس حتى أيامه .كما أعطي
وصفا لمنطقة الخليج ومصبات دجله والفرات.

()52

كما أشار ثيوفراتيوس فيما يتعلق بموقع تايلوس بأنها في الخليج العربي  ،وأنه:
" يوجد في الجزيرة نخيل وكروم وأشجار فاكهة بما في ذلك أشجار التين
دائمة الخضرة  .كذلك يوجد ماء من السماء ،لكنهم ال يستخدمونه (لري )
الفاكهة ،غير أنه توجد ينابيع كثيرة في الجزيرة وهذه تفيد الذرة أكثر من
فائدتها لألشجار .لذلك عندما تمطر السماء ،فانهم يتركون الماء في
الحقول  ،كما لو كانوا يجرفون ماء المطر".

()53

وقد وردت أول دراسة مدونة عن مدافن منطقة عالي بالبحرين عام 1879م من خالل
الكابتن ديوراند . Durand

()54

ويعد تقرير ديوراند أول وثيقة أثريةر عامة عن الخليج وجزر

البحرين اشتمل علي مكتشفات البحرين األكثر شهرة مثل حجر ديوراند ونقش بابلي قديم يدون
زعم شخص يدعي ريموم بأنه خادم آلهة دلمون الحارسة ،وبالمثل عدد من الرسوم الدقيقة
اشتملت من بين ما اشتملت علي خريطة لموقع البحرين في الخليج العربي بالنسية لشبه
الجزيرة القطرية والمنطقة الشرقية من شبه الجزيرة العربية (السعودية حاليا).

()55

تضمنت كتابات ثيودور بنت  Bentعام  1889وصفا آلثار البحرين وعادات اهلها

آنذاك )56(.وقد تناولت كتاباته وصفا للموقع الجغرافي لجزر البحرين واستراتيجية الموقع ،ونشاط
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صيد اللؤلؤ ،وبعض المواقع األثرية بالمكان.

()57

وقد حفر أحد تالل عالي ونشر تقريرا تضمن

نتائج الحفر ،وأصدر تقريرا آخر بعد اآلخر بعشر سنوات ضمنه صورا شمسية.

()58

وقد تناولت كتابات كارستن نيبور وصفا للخراب الذي لحق بقري البحرين بسبب
الحروب المتتالية حتى لم يبق منها سوي خمسين قرية  ,وكان بها من قبل  351مدينة وقريه
()59

يعمل معظم سكانها في استخراج اللؤلؤ.

ونعلم بالمثل عن قيام الميجور بريدو  Prideauxعام 1916م بحفريات في عدد
من المدافن .ويعد تقرير بريدو المنشور في  Archaeology survey of Indiaعام
 1919 -1918م أكثر األعمال جودة ودقة حتى ذلك الحين ،وناقش أصل تسمية المكان
(البحرين) ومعجما جغرافيا ألسماء القري والمدن التى أوردها ياقوت الحموي في كتابه معجم
البلدان وتقرير عن رواي القبور بلغ ما فحصه منها سبعة وستين قبرا.

()61

وفي عام 1929م جاء أرنست مكاي  Mackayبتلكيف من وليم فلندرز بتري
الستكشاف آثار البحرين ،وأجري حفريات بالمثل في عدد من المدافن .وقد نشر مكاي تقريره
ضمن السلسلة التى اسستها جمعية االستكشاف المصرية من قبل اميليا ادواردز الشهيرة مؤلفة
كتاب ألف ميل عبر نهر النيل  .وظهر تقريره بعنوان "البحرين والحمامية" .وكانت تخطيطات
مكاي للقبور دقيقة .وأرفق

رسومات للخزف المكتشف بالمكان.

()61

ثم قام كورنوول

 Cornwallعام  1941 -1941م بدراسة علي الهياكل العظمية بهدف معرفة أصحاب

هذه المدافن )62(.ونعلم بالمثل تلك االشارات الدالة علي تراث البحرين ضمن أعمال البعثة
األثرية الدانمركية بقيادة جلوب عام 195-1953م .

()63

المستشرقون ومراكز حضارات الساحل الغربي من الخليج العربي  :شبه جزيرة عمان تطبيقا
لم تلق حضرموت وعمان – علي أهميتهما -العناية والرعاية واالهتمام التى لقيتها بقية المراكز
الحضارية بشبه الجزيرة العربية ولكن نجد اشارات باهتة عنهما في كتابات بعض المستشرقين

األجانب خاصة ما تضمنته كتابات ولستد والكولونيل ميلز)64(.
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والمعلوم أن ولستد  Wellstedكان من موظفي شركة الهند االنجليزية الذين يعملون
في المساحة البحرية للشواطئ العربية الذين كلفوا باستجالء حقيقة تلك المواقع وتدوين
مشاهداتهم عنها وبالتالي كانت تلك المحاولة من قبله عام 1835م من أولي المحاوالت
االنجليزية التى تناولت بعض مالمح الحضارة في حضرموت .وقد تمكن ولستد من الوصول أيضا
الي مسقط في عمان ومنها أبحر الي صور بالقرب من رأس الحد تم اتجه جنوبا مارا في طريقه
ببالد بنى ابي علي حدود الصحراء ثم انعطف نحو الشمال الغربي مخترقا وادي البيت خالل
أراضي غاية في الخصوبة ووفرة المياه ومن بعد اتجه نحو المنحدرات الجنوبية لوادي الجبل
األخصر.

()65

ويذكر ولستد في ترحاب األهالي به وزيارته لكل من عبرا وسميد ونزوه عند

السفوح الجنوبية للجبال  .وقد غادر البالد من بعد علي وجه السرعة لوصول بعض الجماعات
()66

المغيرة ووصل الي سحار ومن بعد قفل راجعا الي الهند.

وقد استأنف الكولونيل ميلز  Milsما بدأه ولستد في عمان حيث بدأ من سحار علي
ساحل باثينا وعبر السالسل المقسمة عند ضهيرة ووصل الي واحة البريمي احدي واحات هذا
االقليم الهامة واصفا الضهيرة بأنه كان يقطنها شعب يجيد الزراعة والصناعة وتوقف أبحاثه عند
شبه جزيرة قطر بسبب تغطية سطحها بالحصباء وانحدارها التدريجي نحو مستنقعات ملحية
تحف بشواطئ الخليج العربي.

()67

ونعلم عن بعثة الملك فريدريك الخامس ملك الدانمرك التى هدفت الي اتخاذ الخطوات
الالزمة لتحقيق بعض المسائل الجغرافية التى وردت في الكتاب المقدس خاصة بجزيرة العرب
كان من بين أعضائها المهندس كارستن نيبئور  Carsten Niebuhrاأللماني الجنسية
والوحيد من البعثة التى تركز عملها في المراكز الحضارية اليمنية الذي توجه الحقا الي عمان
عام  1765م وان لم يمكث طويال بعمان ليجوب جهاتها المختلفة حيث أن المدة المحددة من
قبل ملك الدانمرك قد انتهت ومن ثم سافر من بعد الي بالد فارس والعراق والشام وتركيا ودول
أوربا الوسطي قافال الي كوبنهاجن التى وصلها في نوفمبر 1767م.

()68

ولعل العين باالمارات تمثل نموذجا لمناطق الجذب لدي الرحالة الغربيين من بينهم
الرحالة البريطاني برترام توماس ومن بعد العقيد س بي مايلز ،المعتمد السياسي البريطاني في
مسقط في نوفمبر عام 1875م كما أوضحها بي كيلي في كتابه الحدود الشرقية لشبه الجزيرة
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العربية حيث وردت اشارات الي الواحة والهيكل السياسي القائم عليها من قبل بنوياس .وزار
السير بيرسي كوكس البريمي عام  1912م عندما كان معتمدا سياسيا في مسقط وما أورده من
اشارة الي الشيخ زايد بن خليفة (زايد األول األكبر).

()69

وبالنظر الي ما سبق ،وما تضمنته ما دونه هؤالء األجانب عن مراكز التراث في الخليج
العربي ومواقعه العديدة أن نيبور كان منصفا للعرب علي عكس كثير من الكتاب األوروبيين ،فهو
يري أن لكل شعب فضائله ونقائضه ،وأن ما ينسب الي عرب من نقائض ال يختصون بها وحدهم
ولكنها شائعة في أوروبا ذاتها ،وأن لهم من الفضائل الشئ الكثير فهم قوم ودودون يستطيع المرء
التجول بينهم في حرية كاملة شريطة أال يمس احساساتهم ،وهم يحبون الصدق ويكرهون

الخداع )71(.اضافة لذلك اختلفت أهداف نيبور عن السابقين من المغامرين أو الجواسيس في
انحصار هدفه من رحلته الي اجراء دراسة موضوعية جادة لشبه الجزيرة العربية.

()71

ويمكن القول بأنه حتى نهاية القرن التاسع عشر الميالدي كانت الدوافع التى تحمل

الرحالة الغربين الي الشرق العربي شبه محدودة :الفضول أو الصدفه أو التجارة )72(.

واستنادا الي ما تركه هؤالء األجانب من المستشرقين والرحالة الغربيين من مالحظات يمكن
تقسيم أهدافهم إلى دوافع من بينها الدوافع العلمية حيث أن هناك أعداد كبيرة من
المستشرقين والرحالة الغربيين كانت أهدافهم بحثية لقصد العلم ونشر تاريخ الحضارات األخرى
فهم منصفين فيما كتبوه ونشروه .وكان هناك بالمثل الوازع الديني بدء بالرهبان الذين اهتموا
بالدراسات العربية واالسالمية بهدف الطعن في االسالم وتشويه محاسنه وهذا ال ينطبق علي ما
ارتبط بجهود المستشرقين في البحث عن تراث الخليج العربي القديم.
اضافة الي ذلك هناك فئة من المستشرقين والرحالة الغربيين كانت أهدافهم سياسية
استخبارتية لجمع المعلومات السكانية وتمركز القبائل ونفوذها وطبيعة المواقع الجغرافية ونقل
تلك المعلومات لحكوماتهم في ذلك الزمن الن هناك صراع بين القوى االستعمارية على منطقة
الخليج  .ويستفاد مما ورد من هؤالء في كتبهم دقة تفاصيل ما دونوه عن تاريخ الجزيرة العربية
والخليج مع مالحظة الحذر عند النقل من كتبهم من المعلومات التي ربما تصاغ بما يخدم
أهدافهم وهذا األمر يعرفه الباحثين السيما المستشرقين الذين كتبوا في الدراسات اإلسالمية
وتاريخ الحركات اإلصالحية التي ظهرت في الجزيرة العربية وما صاحبها من أحداث .والمالحظ
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أن هؤالء الرحالة الغربيين يمكن االستفادة من كتبهم وطريقة بحثهم وما اتصفوا به من صبر
انعكس في بقاءهم سنوات طويلة يجوبون الصحاري والجبال والسهول والوديان لجمع
المعلومات وتأليف تلك المؤلفات بطريقة علمية واضحة مستخدمين األدوات البحثية وعمل
المقارنات الالزمة.

خريطة ()1
مواقع المراكز الحضارية علي الساحل الغربي من الخليج العربي

خريطة رقم ()2
الكويت في الخرائط الجغرافية القديمة
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شكل رقم () 8
المؤرخ اليوناني هيرودوت
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شكل رقم ()7
كارستون نيـــبؤور

شكل رقم ()6
وليم بالجريف

شكل رقم () 8
الليفتنانت كولونيل لويس بيلي

شكل رقم ()2
المعتمد البريطاني هارولد ديكسون
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المستشرقون وكنوز الشرق اإلسالمي
(نقود الدولة السامانية :نموذجا)

أ.د /.حممود عرفة حممود
أستاذ التاريخ اإلسالمي و احلضارة اإلسالمية
جامعة القاهرة

تعدددد اآلراء الددي تناولد موضددو االستش درا واعتربت د أداة للسياسددة الغربيددة الددي هتددد
إىل احتدواء اإلسددال وذلد مددن أجد القضدداء علد مفهددو اإلسددال األصددي وخلد جيد مددن
الش د ددبا املس د ددل املفت د ددو يف عقيدت د د فض د ددال ع د ددن تزيي د د مف د دداهي اإلس د ددال والق د ددر وإث د ددارة
الشد ددبها  .والسد ددي رة عل د د العد ددام اإلسد ددالمي وتوجيه د د واحتوائ د د وذل د د باسد ددت دا تالمي د د
املستشددر ني عم ددالء االس ددتعمار م ددن ال د ين درس دوا باجلامع ددا الغربي ددة وتش دربوا مببادئه ددا و ي ددا
بعض الغربيني بإنشاء مؤلفا عن الثقافة اإلسالمية وعم موازنا بينها وبني الثقافة الغربيدة
مث العم عل تشوي احلقائ (.)1
الش د أ الباحددمل املددد ألعمددا الكتددا ال د ين تندداولوا موضددو االستش درا ليجددد أ
أغلددبه جيددن للتيددار االنتقدداد للمستشددر ني وبل د األمددر اىل حددد اعتبددار االستش درا العام د
الرئيسددي للصدرا بددني الشددر والغددر وأ املسددلولية الكددرب إمنددا تقد علد االستشدرا يف تددوتر
العال ددا ب ددني الق ب ددني الكب د،ين و أن د السددب يف تق دددم ص ددورة مش ددوهة ع ددن اإلس ددال وأ
االستشد درا ددد اس ددت د م ددن أجد د الس ددي رة علد د الش ددر وحماول ددة إع ددادة تنظيمد د وتوجيهد د
وال ددت ك فيد د م ددن أجد د هد د ا اهل ددد االس ددتعمار مث دراس ددة الش ددر سياس دديا وا تص دداديا و
أيدددولوجيا فصددار االستش درا حيت د مكانددة هامددة بددني خمتل د اجملدداال العلميددة لت قي د ميددو
الغر االستغاللية (.)2
ير املهتمدو باالستشدرا أ االسدتعمار خي د دائمدا لتشدوي اإلسدال باسدت دا مفداهي
خاويددة مددن مضددمو ا العلمددي لكنهددا شددعارا إعالميددة مث د األص دولية اإلسددالمية و اإلرهددا
اإلسددالمي واسددتثمار اخلددال املد هي بددني السددنة والشدديعة وأ االسددتعمار يعم د دائمددا عل د
تدديجي اخلالفددا بددني الشددعو اإلسددالمية والرتكيددز عل د القوميددة واإل ليميددة إلحكددا السددي رة
عل مقدرا املسلمني وتق يد أوصدا العدام اإلسدالمي إىل دويدال متنداحرة فصدار بد ل
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االستشرا األسدلو الثقدايف األمثد بدديال عدن االسدتعمار املسدل فضدال عدن إبدراز السدلبيا
العربية الثقافية من خال األساط ،إليها القار ء بي الدرتاث اإلسدالمي هدو خرافدا شدعبية
فددإذا أحكد السددي رة علد العقددو جعلهددا تددؤمن بالدونيددة الشددر ية يف مقابد التفددو الغددر و
كددا يهددد يف ايددة األمددر إىل أ يرسددخ يف أذهددا الشددبا أ حضددارة الغددر هددي األمس د
وهي احلضارة الواج أ تنتق إىل الشر من أج الر ي والسمو واالستعالء (.)3
و ددد خلد وليددد مندد )4(،حمدداور االستش درا يف حمدداور ثالثددة وهددي :حمددور سددوء الفه د وحمددور
س ددوء الني ددة وحم ددور العلد د الزائد د وم ددن هن ددا ج دداء وصد د تش ددارلز داوين الع ددر بالب دددو ذو
التعص د و اخلبددمل الشددي اين وأ د ال إنسددانيو وال ميتددو بصددلة إىل احليدداة الش دريفة الصدداد ة
وال يعرفو مواض اخل.،
الوا أ بعض كتابا الغر أفسد  -مدن خدال االستشدرا يف بعدض مراحلد األوىل
 تدداريخ العال ددا بددني أوروبددا والشددر والددي تتجل د فيمددا كتب د املستشددر و عددن الفتوحددااإلسددالمية ويدديي يف مقدددمته فيلي د حددى( )5وكددار بروكلم ددا ( )6وتومددا أرنولددد( .)7و ددد
اتفقوا عل أ الداف األساسي للفتوحا كدا هدو الدداف اال تصداد ولدي الددي ،بد يدر
سدديديو( )8أ الددداف كددا انتهازيددا مبعددى أ العددر انتهددزوا فرصددة الضددع ال د أم بالدددولتني
الروماني د ددة والفارس د ددية و انقضد د دواعليهما لالس د ددتيالء علد د د خ،اهتم د ددا أ أ الدول د ددة اإلس د ددالمية
اكتشف الضع الشديد لتل اإلمرباطورية و ض عليها بالداف االرجتايل.
وخلصوا مجيعا اىل أ املسلمني نشروا اإلسال حبد السي يف حماولة لتشوي الغدر النبيد
من الفتوحا لت رير العقو واالمتثا ألمر اهلل تبارك وتعاىل يقو برنارد لوي ( : )9وم تكدن
احلمددال األوىل الددي وجه د إىل الشددما سددو غددارا غرضددها النه د و السددل ال الفددت .
أل الفت كا ارجتاليدا .و م تكدن احلمدال نتيجدة خ د مرسدومة مدن أوليداء األمدر بد هدي
غزوا الغر منها يف أكثر األحوا الغنيمة(.)11
ويعق عل ذل الندو ( )11بقول  :ولسد تيث ،املستشر ني السلي وإصالح هد ا الفسداد
جي أ يقو علماء اإلسال ورجدا الب دمل والتفكد ،بالكتابدة حدو املوضدوعا املهمدة ويف
نفد د الو د د اس ددتعرا مؤلف ددا املستش ددر ني العلمي ددة وحماس ددبته يف ض ددوء احلقيق ددة والوا د د
وأخ ددائه يف فهد النصددو وبيددا أخ دداء النتددائ الددي يسددتنب و ا وكشد مددا يضددمره كث د،
مددنه يف نفوسدده مددن عددداء لإلسددال وكش د مددا يك ددو مددن أغراض ده السياسددية والدينيددة
الكامنة يف خفايا دعوهت ويقتضي األمدر تديلي كتد حتليليدة و أحبداث عميقدة مد حتدر الد دة
يف أسلو علمي نزي (.)12
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ومهمددا يكددن مددن أمددر فددال ش د أ بعددض املستشددر ني ددد دداموا بفه د روح اإلسددال ومثل د
اإلنسانية العليا فاعرتفوا مبزايداه وفضدل علد البشدرية و دد كاند هلد أيداد بيضداء علد الثقافدة
العربية واإلسالمية وحتقي الرتاث وإخراجد مبدا سداه بشدك فعدا يف بدمل روح املثدابرة واجللدد
والصدرب علد البدداحثني املسددلمني والعددر يف السدد ،علد جهد وإثدراء املكتبددة العربيددة مبؤلفددا
علميد ددة عظيمد ددة تتجل د د فيهد ددا الد د ددة واألماند ددة العلميد ددة وحسد ددن االختيد ددار و لقد ددد د ددا بعد ددض
املستشر ني وحده مبا تقو ب اجملام العلمية مبكتباهتا الغنية ووسائلها الوف،ة.
صددار القددو فإننددا لددن ننس د مددا كددا هلددؤالء امل دؤلفني والبدداحثني مددن الفضددائ يف خدمددة
كنددوز الشددر و سددو نظ د مدددينني جلهددوده امل لصددة يف الكش د عنهددا وتوجي د األنظددار
لدراستها ومن بني تل الكنوز املسكوكا اإلسالمية الي حظي بعناية فائقة واهتما كبد،
لددد املستشددر ني عل د اخددتال أجناسدده وذل د إلدراكه د مبددد أمهيددة تل د املسددكوكا
علد مددر العصددور فتعهدددوها بدداحلف والتسددجي يف جملدددا ضد مة وصددنفوها يف جمموعددا
خاصة ت خر هبا متاح بالده و د أفاد منهدا علمداء املسدكوكا حدو العدام واملشدتغلو
حبفظها ودراستها حيمل تعد دراسة النقود اإلسالمية من أه فرو الفنو اإلسالمية يف جمدا
الب مل العلمي فهي تعترب مبثابة صورة صاد ة للعصدر الد سدك فيد مدن الندواحي السياسدية
واال تص ددادية واإلعالمي ددة حيد ددمل اه ددت احلك ددا بكتابد ددة ك د د م ددا يتص د د باألح ددداث السياسد ددية
واملعتقدا امل هبية فضال عن أ النقدود تعدد سدجال حدافال لأللقدا اخلاصدة باحلكدا وأوليداء
العه ددود و سددنوا احلك د كمددا أ ددا تع ددرب عددن االزدهددار اال تصدداد وت دددهوره ومددن الناحي ددة
اجلغرافية فا النقود ال ختلو من أماكن دور الضر كما كان النقود تضدر لت ليدد ذكدر
االنتصارا احلربية الكرب وهي الي تعر بالنقود الت كارية .ومن الناحية الفنية تعتدرب النقدود
جمدداال مهمددا إلبدراز ت ددور فددن اخلد العددر عددرب العصددور ويف خمتلد الندواحي و األمصددار والددي
أفرز بدورها أنواعا رائعة لل العر .
إ االهتمددا بتصددني النقددود و تسددجيلها يعددد مددن منا د جهددود املستشددر ني فمددن ذل د
ي ددا  )13(Tornbergبعمد د كت ددالو النق ددود اإلس ددالمية Numicufici Regii
Numophylacu Holmiensis.وال د يشددتم عل د وص د للعديددد مددن د
النقددود الددي سددك ببلدددا العددام اإلسددالمي شددر ا وغربددا فيمددا خيد اخلالفددة األمويددة والعباسددية
ونقددود األدارسددة و احلمدددانيني فضددال عددن نقددود بعددض الدددو املسددتقلة يف الشددر مث د الدولددة
ال اهرية والدولة الصفارية والدولة السامانية وغ،ها.
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وم ددن أه د د الكتالوج ددا ال ددي ع دد ،هب ددا املستش ددر و كت ددالو النق ددود احملفوظ ددة يف املت د د
الربي داين بلندد الد وضدع  )14( Lane Poole, Stanleyوعنواند Catalogue
 of Oriental Coins in the British Museumويقد هد ا الكتدالو يف
عشددرة أج دزاء ومددن أه د مددا تتضددمن ه د ه األج دزاء نقددود اخلالفددة األمويددة والعباسددية واشددتم
اجلددز الثدداين والتاسد علد ترتيد نقددود الدددويال املسددتقلة يف الشددر ومددن أمههددا نقددود الدولددة
ال اهرية والصفارية والسامانية والغزنوية والسلجو ية وغ،ها.
أم د ددا كت د ددالو النق د ددود اإلس د ددالمية احملفوظ د ددة باملكتب د ددة األهلي د ددة يف ب د دداري فق د ددد ع د دد ،بنش د ددره
Catalogue des Monnaies
 )15( Lavoix, Henreو عنوان د د
 Musulmanes de la Biblitheque Nationaleوينقسد إىل جدزأين اجلدزء
األو منهمددا خيددت بنقددود بلدددا املشددر اإلسددالمي عددرب العصددور بينمددا خيددت اجلددزء الثدداين
بالنقود اإلسالمية اخلاصة باخلالفة األموية والعباسية والدولة الفاطمية.
كمددا حظددي املت د الربي دداين بلنددد جبهددود املستشددر  )16( Walker, Johnيف
الكتالو اخلا ب و عنوان A Catalogue of Mohammedan Coins in
 the British Museumوال د يض د النقددود العربيددة الساسددانية املضددروبة يف عصددر
الراشدين والدولة األموية و العباسية وغ،ها.
ويعتددرب كتددالو النقددود اإلسددالمية احملفوظددة مبت د كددابو بيفغانسددتا مددن أهد كتالوجددا
 )17( Sourdel,بعن د د دوا
املش د ددر اإلسد د ددالمي ال د د د عني د د د بنشد د ددره Dominque
Inventaire des Monnaies Musulmanes Anciennes du
 Musee de Caboul, Damas, 1953وتناولد فيد نقدود الدولدة اإلسدالمية علد
مددر العصددور وخي د بال د كر منهددا الدددويال املسددتقلة عددن اخلالفددة العباسددية ومددن بينهددا الدولددة
الصفارية والسامانية والسلجو ية والغورية.
أم د ددا كت د ددالو النق د ددود اإلس د ددالمية احملفوظ د ددة مبت د د د اس د ددتانبو برتكي د ددا فق د ددد ع د دد ،بتص د ددنيف
 )18(Artuk, Ibrahim and Cevriyeيف ج دزأين ض د اجلددزء األو منهمددا نشددر
جمموعددة كبدد،ة مددن النقددود اإلسددالمية الددي تنتمددي إىل بلدددا متعددددة يف شددر العددام اإلسددالمي
وغرب عل مر العصور.
مما جتدر اإلشدارة إليد أ هد ه الكتالوجدا املشدار إليهدا والدي حظيد باهتمدا املستشدر ني
و علد الدرغ مدن ضد امة مدا حتتويد مدن دنددان ،ذهبيدة ودراهد فضدية وفلدو حناسدية فإ دا تعددد
مبثابددة سددجال حفد بدددو دراسددة غدد ،أ ددا أد إىل شد مهد البدداحثني العددر واملسددلمني
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يف شدى بقددا العدام اإلسددالمي لدراسدتها دراسددة أثريدة فنيددة تارخييدة والددي أفدرز بدددورها علومدا
مت صصة يف فن املتاح واملسكوكا اإلسالمية.
وملا كان الدولة السامانية تعد من أهد الددو املسدتقلة يف الشدر ( )19فقدد حظيد جبهدود
املستشر ني يف التصني التارخيي و النوعي ملسكوكا ه ه الدولة يف كتالوجاهت ومؤلفات .
كددا السددامانيو مددن العناصددر الفارسددية الددي ذا صدديتها و اشددتهر أمرهددا يف بددالد مددا وراء
النهددر( )21وخراسددا ( )21وكددا مددوطنه األصددلي بقريددة سدداما بندواحي بلددخ و يرجد نسددبه إىل
ساما ( )22و كا من أسرة فارسية نبيلة تعتن الزرادشتية و د اعتن سداما اإلسدال بعدد أ
اتصد بيسدد بدن عبدداهلل القسدر وايل خراسدا مدن بد اخلليفدة املديمو الد ويل أبنداء أسدد
بن ساما بعض الواليا اإلسالمية يف املشر تقديرا جلهوده يف القضداء علد ثدورة رافد بدن
الليددمل( )23فددوىل نددوح بددن أسددد مسر نددد و أمحددد ابددن أسددد فرغان دة و حيددى بددن أسددد الشددا و
()24
إليا بن أسد هراة
ملددا تددويف نددوح بددن أسددد سددنة  228ه د  842 /ضد أخددوه أمحددد مسر نددد إىل فرغانددة و ظ د
احلددا علد ذلد حددى خلفد ابند نصددر بعددد وفدداة أبيد سددنة  251ه د )25( 865 /كمددا ضد
اخلليفددة املعتمددد عل د اهلل العباسددي نص ددر بددن أمحددد حك د ب ددالد م ددا وراء النه ددر سددنة  261ه د د/
 874و أرس إلي تفويضا شرعيا ب ل فاخت نصر مسر ند مركزا لدولته الناشلة(.)26
علد أيددة حددا ملددا ويل نصددر بددن أمحددد إمددارة الدولددة السددامانية سددنة  251ه د  865/ضددر
النقددود عل د ط دراز الدددنان ،العباسددية املضددروبة مبدينددة السددال و كافددة واليددا الدولددة اإلسددالمية
باملشر .
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()27

الوز  3 88 :ج
الوج

املركز

املركز

ال ال اال
اهلل وحده
ال شري ل

هلل
حممد
رسو

العبا بن
أم ،املؤمنني

اهلل
املستعني باهلل

اهلامش الداخلي
بس اهلل ضر ه ا الدينار
بسمر ند سنة مخسني و مائتني
اهلامش اخلارجي
هلل األمر من ب و من بعد
و يومل يفرح املؤمنو بنصر اهلل
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اهلامش
حممد رسو اهلل أرسل
باهلد و دين احل ليظهره عل الدين
كل و لو كره املشركو
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يتض د مددن نقددو ه د ا الدددينار التبعيددة و الددوالء الكام د لل ليفددة املسددتعني بدداهلل العباس ددي
والبند د العب ددا ب ددن األم دد ،و ك ددا املس ددتعني ح ددني ويل اخلالف ددة يك ددى أب ددا العب ددا مند د س ددنة
248هد. 862 /

دينار ضرب سمرقند سنة 261هـ

()28

الق ر 22 :م
الظهر

الوز  4 18 :ج
الوج

املركز
ال ال اال

املركز
هلل

اهلل وحده
ال شري ل

حممد
رسو
اهلل
املعتمد عل اهلل

اهلامش الداخلي
بس اهلل ضر ه ا الدينر بسمر ند
سنة ستني و مائتني

اهلامش
حممد رسو اهلل أرسل باهلد و دين
احل ليظهره عل الدين كل و لو كره
املشركو
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اهلامش اخلارجي
هلل األمر من ب و من بعد و يومل
يفرح املؤمنو بنصر اهلل

يالحد مددن نقددو هد ا الدددينار نقددش لقد اخلليفددة العباسددي (املعتمددد عل د اهلل) – ال د
ويل اخلالفة سنة  256هد.)29( 871/

دينار ضرب سمرقند سنة  265هـ

()31

الوز  3 92 :ج
الوج

املركز
ال ال اال
اهلل وحده
الشري ل
املوف باهلل
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املركز
هلل
حممد
رسو اهلل
املعتمد عل اهلل

اهلامش الداخلي
بس اهلل ضر ه ا الدينر

اهلامش
حممد رسو (اهلل)أرسل باهلد ودين احل

بسمر ند سنة مخ وستني ومائتني

احل (ليظهره عل الدين كل )ولو كره
املشركو
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اهلامش اخلارجي
هلل األمر من ( ب ) ومن بعد ويومل
يفرح املؤمنو بنصر (اهلل) .

ترج د أمهيددة ه د ا الدددينار إىل أ نقوش د حتم د لق د أ طل ددة أخددي اخلليفددة املعتمددد عل د اهلل
ال د د د ك د ددا د ددد اس د ددتدعاه م د ددن مك د ددة ليعاون د د د يف ص د ددد خ د ددر ال د د دزن ( )31مث واله العه د ددد س د ددنة
261ه د 891/بعددد ابند جعفددر (املفددو إىل اهلل) و سد واليددا الدولددة العباسددية بينهمددا ف د
أخاه أبا أمحد طل ة ال لق (املوف باهلل)( )32بالبالد والواليا الشر ية(.)33
ظ د الس ددامانيو ينقش ددو عل د نق ددوده ألق ددا املعتم ددد علد د اهلل وأخيد د املوف د ب دداهلل –نائد د
اخلليفة العباسي عل بالد املشر  -عل نقوده وذل تعب،ا عن الوالء والتبعية الكاملدة لل الفدة
العباسددية ويتجلد ذلد مددن نقددوده الددي ضدرب خددال السددتينا والسددبعينا مددن القددر الثالددمل
اهلجر  .مثا ذل :

دينار ضرب سمرقند سنة  271هـ
الوز  4 12 :ج
الوج
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املركز
ال ال اال
اهلل وحده
الشري ل
املوف باهلل
اهلامش الداخلي
بس اهلل ضر ه ا الدينربسمر ند
سنة سبعني ومائتني

الشرق يف عيون الغرب
املركز
هلل
حممد
رسو اهلل
املعتمد عل اهلل
اهلامش
حممد رسو (اهلل)أرسل باهلد ودين احل
احل ليظهره عل الدين كل (ولو كره
املشركو )

اهلامش اخلارجي
هلل األمر من ب ومن بعد ويومل
يفرح املؤمنو بنصر اهلل .
ل د زعامددة السددامانيني إىل إمساعي د بددن أمحددد السدداماين بعددد وفدداة أخي د نصددر سددنة 279
()36
ه د د )35( 892/وأرس د د إلي د د اخلليف ددة املعتض ددد ب دداهلل العباس ددي اخلل د د وواله مك ددا أخي د د
والش أ إمساعي بن أمحد يعد هدو املؤسد احلقيقدي للدولدة السدامانية فبسد سدل ا ا علد
()38

خراس ددا بع ددد هزمي ددة الص ددفاريني س ددنة  287ه د د )37( 911/واس ددتوىل علد د طربس ددتا
وض ددمها إىل حوزتد د س ددنة 289ه د د )39( 912/كم ددا واله اخلليف ددة املكتف ددي إ ل ددي اجلب ددا ح ددى
حلوا (.)41

ميثد د انتص ددار الس ددامانيني علد د الص ددفاريني س ددنة 287ه د د 911/بداي ددة مرحل ددة جدي دددة يف
تدارخيه فقدد متكندوا مدن السديادة واالسدتقال عددن اخلالفدة العباسدية مد االحتفدا بتبعيدة امسيددة
فقد ويتجل د ذل د مددن النقددو الددي ظهددر عل د نقددوده فددنقش السددامانيو أمسدداءه م د
ألقا اخللفاء العباسيني يف املناط الي كانوا يسي رو عليها وخباصدة بدالد مدا وراء النهدر الدي
كاند د تنقسد د إىل مخس ددة أ س ددا ه ددي :الص ددغد ولد د عاص ددمتا خب ددار ( )41ومسر ن ددد( )42وإىل
الغددر مددن الصددغد خ دوارز والقس د الثالددمل صددغانيا والراب د فرغانددة واخلددام الشددا (.)43
ومن أه مناذ النقود الي نقش يف ه ا الصدد:
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درهم ساماني ضرب الشاش سنة  287هـ
الوز  3 12 :ج
الوج

املركز
ال ال اال
اهلل وحده
الشري ل

()44

الق ر27م
الظهر

املركز
هلل
حممد
رسو اهلل
املعتضد باهلل
امساعي بن أمحد

اهلامش الداخلي
بس اهلل ضر ه ا الدره
بالشا سنة سب ومثانني ومائتني
اهلامش اخلارجي
هلل األمر من ب ومن بعد ويومل
يفرح املؤمنو (بنصر) اهلل .
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اهلامش
حممد رسو اهلل أرسل باهلد ودين احل
احل ليظهره عل الدين كل ولو كره
املشركو
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ترجد د أمهي ددة هد د ا ال دددره إىل أ نصوصد د حتمد د اسد د إمساعيد د ب ددن أمح ددد –أم دد ،الدول ددة
السامانية -ألو مرة بعد انتصاراهت عل الصفاريني فهو يعد من الددراه الت كاريدة الدي تعدرب
عددن االنتصددارا السددامانية .وه د ا الدددره فضددال عددن ذل د مددن الدددراه النددادرة الددي م يسددب
نشددر مثيد هلددا فقددد ذكددر بعددض علمدداء النميددا املهتمددني بالب ددمل يف نقددود املشددر اإلسددالمي
أ أو نق ددود ض د درب للس ددامانيني وحتم د د أمس دداءه ترج د د إىل س ددنة 321ه د د  )45( 932/ع دددا
 Milesال د نشددر دينددارا علي د اس د نصددر بددن أمحددد (السدداماين) ض ددر باحملمديددة سددنة
314هد.)46( 926/
كا أ لي خراسا من األ الي الي خضدع للنفدوذ السداماين وكاند خراسدا تنقسد إىل
أربع ددة أ س ددا  :سد د عاص ددمت نيس ددابور سد د عاص ددمت م ددرو وثال ددمل عاص ددمت هد دراة ورابد د
عاصمت بلخ(.)47
وتعددد نيسددابور مددن أهد دور سد النقددود يف أ لددي خراسددا ويتضد مددن نقددو السددامانيني
عل د نقددوده الددي ض درب بنيسددابور أ د كددانوا يتمتعددو باالسددتقال م د احلفددا عل د عال ددة
ودية وتبعية امسية لل الفة العباسية مثا ذل :

دينار ساماني ضرب نيسابور سنة 314هـ

الوز  3 67 :ج
الوج

85

()48

الق ر25م
الظهر

الشرق يف عيون الغرب

مؤمتر كلية اآلداب الدويل
املركز
ال ال اال
اهلل وحده
الشري ل

هلل
حممد
رسو اهلل

اهلامش الداخلي

املقتدر باهلل
نصر بن أمحد
اهلامش

بس اهلل ضر ه ا الدينر
بنيسابور سنة أرب عشرة وثلمل مائة

املركز

حممد رسو اهلل أرسل باهلد ودين احل
احل ليظهره عل الدين كل ولو كره
املشركو

اهلامش اخلارجي
هلل األمر من ب ومن بعد ويومل
يفرح املؤمنو بنصر اهلل .
ومن األمثلة اهلامة لنقود السامانيني :

دينار ضرب المحمدية سنة  331هـ
الوز  4 21 :ج
الوج
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املركز
ال ال اال
اهلل وحده
الشري ل

الشرق يف عيون الغرب

املركز
هلل
حممد
رسو اهلل
املتقي باهلل
نصر بن أمحد

اهلامش الداخلي
بس اهلل ضر ه ا الدينر
باحملمدية سنة ثلثني وثلمل مائة

اهلامش
حممد رسو (اهلل)أرسل باهلد ودين احل
احل ليظهره عل الدين كل ولو كره
املشركو

اهلامش اخلارجي
هلل األمر من ب ومن بعد ويومل
يفرح املؤمنو بنصر اهلل .
كد ددا اس د د ال د ددر ي د ددنقش عل د د النق د ددود م د ددن س د ددنة 21ه د د د اىل س د ددنة 148ه د د د مث اس د ددتبدل
باحملمدية( )51ومن ذل الو صار تعر باحملمدية أو الر يف السنوا التالية(.)51
و د است د السامانيو اس احملمديدة علد نقدوده الدي ضدربوها يف هد ه املديندة بعدد أ
مت هل ضمها إىل دولته سنة  289هد.)52( 912/
ويف ت ددور هددا نددز األمدد ،نصددر بددن أمحددد عددن إمارتد السددامانية البند نددوح بددن نصددر وذلد
بعددد أ تعرضد واليددا الدولددة السددامانية النتشددار الدددعوة اإلمساعيليددة بددني كبددار رجددا الدولددة
عل يد أ عبد اهلل بن أمحد النسفي ال عهد إلي اإلما عبدد اهلل املهدد اخلليفدة الفداطمي
باملغر بنشر ه ه الدعوة يف شر الدولة اإلسالمية(.)53
اسددت ا هد ا الددداعي أ يسددتمي نصددر بددن أمحددد للدددعوة اإلمساعيليددة وإمامهددا ممددا أد إىل
غضد رجددا املد ه السدد ،الد ين هددددوا بددالثورة فلمددا اسددتقر األمددر اضد ر نصددر إىل النددزو
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عددن احلكد البند نددوح سددنة  331ه د )54( 942/فيعدداد نددوح األمددور إىل نصدداهبا وضددر نقددودا
جديدة ختتل يف طرازها ونصو كتاباهتا ( )55عدن نقدود سدلف مد اسدتمراره يف إظهدار التبعيدة
االمسية لل الفة العباسية مثا ذل :

دينار ساماني ضرب المحمدية سنة  333هـ
الوز 4 41 :ج
الوج

()56

الق ر21م
الظهر

املركز
اهلل أحد اهلل

املركز

الصمد م يلد
وم يولد وم يكن
ل كفوا أحد

حممد
رسو اهلل
املستكفي باهلل
نوح بن نصر

اهلامش
حممد رسو اهلل أرسل باهلد
ودين احل ليظهره عل الدين كل

هلل

اهلامش الداخلي
بس اهلل ضر ه ا الدينر باحملمدية
سنة ثلمل وثلثني وثلمل مائة

ولو كره املشركو
اهلامش اخلارجي
هلل األمر من ب ومن بعد ويومل
يفرح املؤمنو بنصر اهلل .
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ترجد أمهيددة هد ا الدددينار إىل أند ضددر بعددد اسددتعادة السددامانيني ملدينددة احملمديددة ذل د أ
األمد ،البدويهي ركددن الدولدة كددا دد اسددتوىل عليهدا سددنة 331ه د )57( 942/وظد احلدا علد
ذل حى أنف األم ،نوح بدن نصدر جيشدا إىل الدر بقيدادة أ علدي بدن حمتدا فددخلها القائدد
الساماين واستوىل عليها وعل سائر أعما اجلبا يف شهر رمضا سنة  333هد.)58( 944/
يتجل د د مد ددن دراسد ددة نقد ددو ه د د ا الد دددينار أ نصوص د د تتميد ددز بي د ددا تشد ددتم عل د د س د دورة
اإلخ ددال علد د الوجد د  .وه ددو طد دراز خمتلد د متام ددا ع ددن ط ددرز املس ددكوكا الس ددامانية الس ددابقة
علي فضددال عددن أ الوج د ددد احتددو عل د هددامش واحددد (الرسددالة احملمديددة) وأ الظهددر ددد
اشدتم علد هامشددني علد عكد املسددكوكا السدابقة عليد وممددا جتدددر اإلشددارة إليد أ هد ا
ال راز ال يشتم عل سورة االخال م يضر ل مثيد ىف املشدر االسدالم مند عهدد
األمويني.

دينار ضرب نيسابور 334هـ

()59

الوز  4.1 :ج
الوج

الق ر 21:م
الظهر

ال إل إال

هلل

اهلل وحده
ال شري ل

حممد
رسو اهلل
املستكفي باهلل
نوح بن نصر
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اهلامش
حممد رسو اهلل أرسل باهلد
ودين احل ليظهره علي
الدين كل ولوكره املشركو

اهلامش الداخلي
ضر ه ا الدينر بنيسابور
سنة أرب وثلثني وثلمل مائة
اهلامش اخلارجي
هلل اآلمر من ب ومن بعد ويؤمل
يفرح املؤمنو بنصر اهلل

دينار ضرب نيسابور سنة  343هـ
الوز  3.88 :ج
الوج

الق ر 21 :م
الظهر

ال إل إال

هلل
حممد

اهلل وحده
ال شري ل

اهلامش الداخلي
بس اهلل ضر ه ا الدينر
بنيسابور سنة ثلمل وأربعني
وثلمل مائة
90
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رسو اهلل
امل ي هلل
عبد املل بن
نوح
اهلامش
حممد رسو اهلل أرسل باهلد
ودين احل ليظهره علي
الدين كل ولوكره املشركو
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اهلامش اخلارجي
هلل األمر من ب ومن بعد ويؤمل
يفرح املؤمنو بنصر اهلل
ومهما يكن مدن أمدر فقدد سدار الدولدة السدامانية خب د واسدعة حندو االحندال والدزوا مند
منتص القر الراب اهلجر وإ است ا امراء مدينة ساما احملافظة علد ملكهد اىل أواخدر
ه ا القر (.)61

خاتمة البحث
يتجل د مددن اسددتقراء راء املستشددر ني عددن مدددلو كلمددة استش درا أ ددا مشددتق مددن الشددر
اعتمدادا علد الر عددة اجلغرافيدة الددي انتشددر فيهدا اإلسددال وأ العددر جدر علد أ االستشدرا
ه ددو دراس ددة أح د دوا الدول ددة اإلس ددالمية مث اتس د د املع ددى ليش ددم الدارس ددني املهتم ددني ب دداآلدا
الش ددر ية واللغ ددا الش ددر ية فض ددال ع ددن الت ص د يف انثروبولوجي ددا الش ددعو الش ددر ية مث ح د
يرتكدز علد التمييدز الثقدايف والتدارخيي

حملها املعى األكادميي العلمي ليعرب عن االستشرا ال
والعر ي بني الشر والغر .
كما يتض من دراسدة أعمدا الكتدا الد ين اهتمدوا مبوضدو االستشدرا أ أغلدبه جيدن

بقوة النتقاد املستشر ني و رائهد وكتابداهت وبلد األمدر اىل حدد اعتبدار االستشدرا هدو السدب
الرئيسي يف الكراهية بني شعو الشر والغر .
غ ،أ الدالئ املتينية البعيدة عن العصدبية تشد ،اىل أ حركدة االستشدرا دد سدامه مدن
ناحيددة أخددر يف يقظددة الددوعي القددومي يف خمتل د البلدددا اإلسددالمية وتنشددي حركددة النهضددة
العلميد ددة والتنمي د ددة الفكري د ددة إذ ال ميك د ددن إغف د ددا فض د د املستش د ددر ني يف خدم د ددة كن د ددوز الش د ددر
اإلسددالمي وجهددوده يف الكشد عنهددا وتوجيد أنظددار البدداحثني العددر واملسددلمني اىل العنايددة
ب درتاثه العظددي والب ددمل والتنقي د وش د مهمه د يف تزويددد املكتبددة العربيددة مبؤلفدداهت الغنيددة
الثريددة يف هد ا الصدددد والددي تتجلد يف املقددا األو يف دراسددة اآلثددار والفنددو اإلسددالمية و يف
مقدمتها النقود اإلسالمية ألمراء بلدا املشر اإلسالمي.
وملا كان الدولة السامانية من أعظ الدو املستقلة يف الشدر اسدتقرارا ونظامدا فهد تعدد
مبثابددة املددر ة للعال ددا بددني دو املشددر اإلسددالمي واخلالفددة العباسددية و يتجل د مددن اسددتقراء
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نقددو النقددود الددي ض درب يف الددبالد اخلاضددعة لنفددوذ السددامانيني ا العال ددة بددني السددامانيني و
اخلالفة العباسية مر مبرحلتني األوىل اتسم باخلضدو والتبعيدة الكاملدة لل الفدة العباسدية و
امتد من بداية ظهور السامانيني عل مسرح األحداث التارخيية وتدوليه بعدض أمدارا بدالد
م ددا وراء النه ددر وح ددى انتص دداره علد د الص ددفاريني س ددنة  287ه د د  911 /ومتي ددز املرحل ددة
الثانيددة بالسدديادة واإلسددتقال مد االحتفددا بالتبعيددة اإلمسيددة لل الفددة العباسددية بعددد ازديدداد نفددوذ
السامانيني عل يد إمساعي بن أمحد الساماين ولدي أد علد ذلد مدن نقدش أمسداء احلكدا
السامانيني م ألقا اخللفاء عل النقود فضدال عدن حدر السدامانيني علد اإلحتفدا مبدوارد
الدولة وإنفا ها عل مصاحلها وعد إرسا اخلرا اىل حاضرة اخلالفة العباسية.
الش د أ نق ددود الدولددة السددامانية ذا احلضددارة العربيددة ال ددي امتددد نفوذهددا عل د أغل د
مندداط الشددر تعددد حب د مددن أه د كنددوز الشددر اإلسددالمي وخباصددة أ تل د النقددود تعددرب عددن
العال د ددا السياسد ددية واال تصد ددادية واالجتماعيد ددة لد ددي فق د د م د د ج،ا د ددا ولكد ددن م د د اخلالفد ددة
العباسية.
ممددا جتدددر اإلشددارة الي د ا الب ددمل اشددتم عل د دراسددة ونشددر بعددض د النقددود اخلاصددة
بالدول د ددة الس د ددامانية ( النم د ددوذ ) وإلق د دداء الض د ددوء علد د د أمهيته د ددا التارخيي د ددة يف جم د ددا السياس د ددة
والعال ددا مددن حيددمل الت ددور والتعبدد ،عددن املتغ د،ا اإل ليميددة واحلضددارية والعقائديددة و ددد مت
النقود اجلديدة الي م تنشر من ب وانفرد هبا ه ا الب مل.
دراسة و نشر بعض
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( )1أنور اجلند اإلسال يف عني اخل ر مركز اإلعال العر مصر .183 2113
( )2أندري مالرو اغواء الغر ترمجة حممد سي دار الشر يا القاهرة .114-113 1995
( )3حممد ابراهي الفيومي االستشرا رسالة استعمار ت ور الصرا الغر م اإلسال دار الفكر العر
.148 1993
( )4وليد من ،نقد خ ا االستشرا اهليلة املصرية للكتا .13 2119
 1دار الكشا للنشر .195 1949
( )5فيلي حي تاريخ العر
( )6كار بروكلما تاريخ الشعو اإلسالمية دار العل للماليني ب،و .118 1948
( )7توما أرنولد الدعوة إىل اإلسال القاهرة .64 1957
( )8سيديو تاريخ العر العا دار احياء الكت العربية القاهرة .133 1948
( )9برنارد لوي العر يف التاريخ ب،و  28 1954و .71
( )11جني العقيقي املستشر و دار املعار مبصر .38 2116
( )11أبو احلسن الندو اإلسال و املستشر و دار الكلمة للنشر و التوزي .21 2116
.57
( )12الندو نفس
(Tornberg, Numicufici Regii Numophylacu Holmiensis. )13
Upsaliae, 1848.
(Lane Poole, Stanley, Catalogue of Oriental Coins in the )14
British Museum, 1875.
(Lavoix, Henre, Catalogue des Monnaies Musulmanes de la )15
Biblitheque Nationale, 1887.
(Walker, John, A Catalogue of Mohammedan Coins in the )16
British Museum, 1941.
)Sourdel, Dominique, Inventaire des Monnaies Musulmanes )17
Anciennes de Musee de Caboul, Damas, 1953.
)Artuk, Ibrahim and Cevriye, Istanbul Arkeoloji Muzelere )18
Teshirdeki Islami Sikkeler Katalogu, Cilt Istanbul 1970.
( )19عبد النعي حسنني سالجقة إيرا و العرا مكتبة النهضة املصرية .7 1971
( )21املقدسي أحسن التقاسي يف معرفة األ الي مكتبة مدبويل .338 1991
( )21خراسددا  :تتدديل مددن مق عددني مهددا (خددر :اس د الشددم بالفارسددية) (سددا  :أص د الشدديء) مبعددى
هبة الشم أو بالد الشم .
يا و معج البلدا ب،و .35 2 1979
( )22هو ساما خوداه بن طمغاث بن نوشارد بن هبرا
الكرديز زين األخبار ترمجة عفا السيد زيدا دار ال باعة احملمدية .39 1982
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( )23كا راف بن الليمل بن نصر بن سيار د تزع ثورة ضد اخلالفة العباسية يف خراسا سنة  192هد
فينفد إليد الرشدديد جيشددا بقيددادة خزميدة بددن اخلدداز لكند هددز اجلديش العباسددي و اسددتف خ ددره ممددا اضد ر
اخلليفة إىل اخلرو إلي بنفس يف شعبا من نفد العدا و اسدت ل ابند حممدد األمدني علد بغدداد بينمدا
وزيره الفض بن الربي و ابن امليمو و م يز الرشيد يتاب س،ه حى بل جرجا فس ،امليمو
اص
إىل مرو و اجت هدو إىل طدو و هنداك اشدتد بد وطدية املدر فتو د عدن اسدتكما املسد ،إىل رافد بدن
الليمل .و ظ احلا عل ذل حى مت القضاء عل ثورت يف عهد اخلليفة امليمو باالستعانة بالسامانيني.
( )24هد دراة :بف ددت اهل دداء و الد دراء املهمل ددة مث ألد د و ه دداء يف اآلخ ددر و ه ددي مدين ددة عظيم ددة و مش ددهورة يف
خراسا مبن قة الشر
يا و معج البلدا .396 5
( )25النرش ي تاريخ خبار ترمجة أمني عبد اجمليد و نصر اهلل مبشر دار املعار مبصر .91
( )26أرمانيو فامرب تاريخ خبار من أ د العصور حى العصر احلاضر ترمجة أمحد حممود السداداي
مكتبة ضة الشر . 93 1987
الفن اإلسالمي بالقاهرة الر بالسج  16898/1لوحة ر .1
( )27مت
الفن اإلسالمي الر بالسج  16898/2لوحة ر .2
( )28مت
( )29ابن األث ،الكام يف التاريخ دار املعار مبصر .358 5 1967
الفن اإلسالمي الر بالسج  16898/3لوحة ر .3
( )31مت
( )31الزن  :نسب هد ه الثدورة إىل طائفدة مدن العبيدد مدن زندو أفريقيدا فسدمي بثدورة الدزن و ادعد زعدي
ه ه احلركة و امس هببدوذ أند علدي بدن حممدد بدن أمحدد بدن علدي بدن عيسد بدن زيدد بدن علدي بدن احلسدني بدن
علددي بددن أ طال د و نشددر صدداح ال دزن دعوت د بددني العبيددد ال د ين كددانوا يعملددو يف نق د السددبا مددن
املستنقعا املمتدة بني البصرة و واس و كانوا يف حالة سيلة ف رضه عل اخلرو للثورة و التمرد عل
الددر و ادعد صدداحبه النبددوة و العلد بالغيد و زعد أ العنايددة اإلهليددة أرسددلت إلنقدداذ الدزن و لقيد
دعوت بوال لد عبيد هجر و الب رين و العرا .
.351-346
ابن األث ،الكام يف التاريخ 5
( )32السيوطي تاريخ اخللفاء م بعة احلل يف مصر  1315هد .242
( )33ال رب تاريخ الرس و امللوك دار املعار مبصر .514 9 1967
الفن اإلسالمي بالقاهرة الر بالسج  16898/6لوحة ر .4
( )34مت
( )35ال رب نفس .31 11
.111
( )36النرش ي نفس
( )37ابن األث ،نفس .96 11
.196
( )38املقدسي نفس
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( )39يقو بارتولد :م تكن حكومة بغدداد تدر يف السدامانيني غد ،والة و مدوايل ألمد ،املدؤمنني ف سد
إال أ د بدال ريد متتعدوا داخد أراضديه باالسدتقال و السديادة التامدة انظدر :تركسدتا الكويد 1982
.253
( )41يا و نفس .253
( )41يا و نفس .246 3
( )42مجا سرور تاريخ احلضارة اإلسالمية يف الشر دار الفكر العر .85 1967
(Miles: Numismatic History of Rayy, p.130.)43
الفن اإلسالمي بالقاهرة الر بالسج  17111/2لوحة ر .5
) )44مت
(Gilles Hennequin Grandes Monnaies Samanides et )45
Ghaznavides de l’Hindu Kush, 331-421 A.H., Etude
`Numismatique et Historique, Annales Islamologiques IX, 1970
p.127-129.
)Miles: op. cit., p.143.)46
.89
) )47مجا سرور نفس
الفن اإلسالمي بالقاهرة الر بالسج  17121/3لوحة ر .6
( )48مت
الفن اإلسالمي بالقاهرة الر بالسج  17123/7لوحة ر .7
( )49مت
(Miles: op. cit., p. 31.)51
( )51يا و نفس .119 3
(Muir, William, The Caliphate, its Rise, Decline and Fall, )52
Edinburgh, 1924, p.555.
.266
) )53نظا املل سياس نام ترمجة و تعلي السيد حممد العزاو دار الرائد العر
( )54الكرديز زين األخبار .247
( )55يالح د ظهددور س دورة اإلخددال عل د مركددز الوج د ألو مددرة يف عهددد السددامانيني و ه د ا ال دراز م
يست د عل النقود اإلسالمية من عهد األمويني.
الفن اإلسالمي بالقاهرة الر بالسج  17123/3لوحة ر .8
( )56مت
( )57مسكوي جتار األم مصر .8 1 1914
( )58ابن األث ،نفس .312 6
الفن اإلسالمي بالقاهرة الر بالسج  17121/11لوحة ر 9
( )59مت
(ينفرد الب مل بنشره ألو مرة)
الفن اإلسالمي بالقاهرة الر بالسج  7713لوحة ر 11
( )61مت
(ينفرد الب مل بنشره ألو مرة)
( )61حممود عرفة الدو اإلسالمية املستقلة يف الشر دار الثقافة العربية .186 2119
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االستشراق في زمن ما بعد الحداثة
 هنتنغتون نموذجا -د .رشيد الحاج صالح

جامعة الكويت – كلية اآلداب
تشكل العالقة الثقافية بين الشرق و الغرب  ،إحدى أهم القضايا التي أثارت و تثير جدالً

واسعاً  ،و قد أفرز هذا الجدل اتجاهين اثنين في تفسير تلك العالقة .

ومح لاورر العاالم كلا حاول
االتجاه األول  :أقام فصالً بنيوياً و عقلياً و ثقافيااً باين الشارق والغارب  ،ر
الغرب  ،الذي أصبح  ،لدى هذا االتجاه " ،مركز استقطاب "  ,يتم قياس الشرق بمقياس .
أما االتجاه الثاني  :فهاو اتجااه إنسااني  ،ال يارى أي ا اتالر جاوهري باين الشارق والغارب  ،وأن
الحض ااارإل اانس ااانية ه ااي نتيج ااة اس ااهامات ش ااعوب عدي اادإل  ،ف ااي م ارح اال تاري ي ااة م تلف ااة  ،وأن
الحضارإل عبارإل عن مجموعة من تراكمات معارر وعلوم  ,وتجارب شعوب العالم أجمع.
واالستشا اراق  ،كمج ااال للمعرف ااة  ،ينتم ااي إلا ا االتج اااه اذول ر أي االتج اااه ال ااذي ي اارى بوج ااود

ا تالر جوهري بين الشرق و الغرب  .ويعود هذا اال تالر – بحسب هذا االتجاه – إل عوامل
فطرية  ،أو عقلية  ،أو دينية  .ولذلك نجد أن المستشرقين يدرسون العقلية الشرقية بشاكل م تلار

عن دراستهم للعقلية الغربية  ،وبناء عل ا تالر العقلية هذا  ،فإن أسلوب حياإل الشرقيين وآدابهم
ولغتهم وتدينهم م تلفة عما علي في الغرب .

عل هذا النحاو يكاون االستشاراق " :أسالوب فاي التفكيار يعتماد علا التميياز والتبااين فاي جمياع

مس ااتويات الوج ااود والمعرف ااة ب ااين الش اارق والغ اارب "

()1

 ،فالتم ااايز ب ااين الش اارق والغ اارب  ،تماااايز

أنطولوجي وأبستمولوجي  ،وليس تمايز تاري ي  ،طبيعي وليس مكتسب .
وتكماان طااورإل االستش اراق فااي أن ا المماار الااذي يعباار ماان الل ا الشاارق إل ا العااالم الغربااي ،

فاالستشراق أسلوب معرفة يتضمن تأويل اآل ر  ،واعادإل تشكيل من جديد  ،في صورإل تتوافق مع
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متطلبات وغايات غربية  ،أكثار مان توافقهاا ماع حقيقاة الشارق  .ومان هناا تاأتي أهمياة االستشاراق

في كون أداإل للسيطرإل الفكرية و الثقافية .

إن البحث في المعرفة االستشراقية  ،ليس بحثاً في أسلوب من أساليب معرفاة اآل ار  ،انتها

وانقضا ا أما اره  ،و إنم ااا ه ااو بح ااث ف ااي أس االوب م اان المعرف ااة ال زلن ااا نعايشا ا حتا ا الي ااوم  .لك اان

االستشاراق اليااوم ي تلاار عمااا كااان عليا باااذمس  .فاالستشاراق ماار بم ارحاال عدياادإل وتلااون بااألوان
ويجياار معااارر عص اره لتكااوين صااورإل عاان الشاارق
م تلفااة  ،و لكن ا كااان داوم ااً يواكااب العصاار ّ ,
تتالءم واذهدار التي يسع إليها .
وفااي كاال مرحلااة ماان تلااك الم ارحاال كااان يعيااد بناااء نفس ا عل ا أسااس ن ريااة جدياادإل تتناسااب و

المعرفة الساودإل في هذه المرحلة  .و كانت هذه اذسس إما دينية ر أي تقوم علا إ فااء اذهادار
السياساية للغارب تحات عباااءإل الادين  ،أو علمياة ر أي تقااوم بتبريار تلاك اذهاادار علميااً .أماا آ اار
تلك اذسس الن رية التي يبن عليها االستشراق ن ريات فهي أساس حضاارية  ،بحياث ياتم إلبااس

الصراع السياسي ثوباً حضارياً  ,فأصبح صراع حضارات .

االستشراق تاري ياً هر في العصور الوسط  ،بتاأثير مان توساع الحضاارإل العربياة ااساالمية

في أوروبا و انتصار المسلمين عل الصليبيين و إ راجهم من بيت المقدس  .فالهزيماة العساكرية

التي تعرضت لهاا أوروباا – فاي تلاك الفتارإل -دفعتهاا إلا تغييار مجاال الصاراع  ،فقاد حاول الغارب
تكتيااك الص اراع مااع المساالمين ماان ص اراع عسااكري لاام يكاان موفق ااً في ا  ،إل ا ص اراع فكااري -ثقااافي
يجري عبره محاربة ااسالم ثقافياً  ،و إفراغ من كل المضامين اانسانية .

والش ص الذي مارس دو اًر مهماً في إقناع الكنيسة بتحويل الصاراع ماع المسالمين مان صاراع

عسكري إل صراع ثقافي هو المستشرق المعرور " ريموند لول" ( عاا

فاي القارن الثالاث عشار

و ال ارب ااع عش اار)  ،إذ أقن ااع ه ااذا المستش اارق الكنيس ااة بض اارورإل معرف ااة ااس ااالم ع اان كث ااب وانش اااء
المعاه ااد وارس ااال البعث ااات لد ارس ااة أحا اوال المس االمين  .و بالفع اال انتش اار ت اادريس اللغ ااة العربي ااة و

الالهاوت ااساالمي  ،و قادمت هاذه المعاهااد عادد مان المبشارين الاذين د لاوا فاي جادال فكاري مااع
مصادر ااسالم محاولين إلحاق مجموعة من الصفات السلبية ب  ،بغياة تنفيار اذوروبياين منا ،

هكااذا سااادت صااورإل عاان ااسااالم تحاادده بوصااف دياان شااهواني و حسااي  ،و أن ا ال يشااجع عل ا

البحث العقلي و العلمي  ،نتيجة لما يحمل من إرث كبير من الغيبياات والرواياات ال ارقاة  .كماا
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أن المسلمين عدوانيين ال يسعون في حروبهم سوى لسفك الدماء  ,ذن الدين ااسالمي ديان قتاال

و حروب و ليس دين سالم .

يعااد هااذا المجهااود الفكااري الااذي حاااول رساام تلااك الصااورإل ل سااالم  ،بدايااة االستشاراق و تحديااداً

لمااا يمكاان أن نساامي با ا " االستش اراق الااديني" الااذي امتااد زمني ااً حت ا القاارن الثااامن عشاار تقريب ااً ،

ليت ارجااع بعااد ذلااك مفسااحاً المجااال لالستش اراق العلمااي  .و يعااود ت ارجااع جهااود االستش اراق الااديني

لسببين :

األول

 :ترسخ علمانية أوروبا أكثر فأكثر في هذا القرن

أم ا الث اني  :فيتمثاال فااي الهاادوء النساابي الااذي أ ااذ ي اايم عل ا الص اراع السياسااي بااين الغاارب و
ااسالم  ،إثر تراجع نفوذ السلطنة العثمانية في أوروبا و تعرضها ل ساور كبيرإل في المعارك التي
اضتها في تلك الفترإل .

أما المرحلة الثانية من االستشراق – وهي المرحلة العلمية  -فتعود إلا القارن التاساع عشار ،

إذ باادأت أوروبااا – فااي ذلااك الوقاات -تسااتعد لغاازو الشاارق  ,وتتطلااع إل ا االسااتيالء عل ا ثروات ا ،
التااي أ ااذ ي اازداد الح ااديث عنه ااا آن ااذاك  ،و ذل ااك ل اادعم ثورتاا الص ااناعية و أرس ااماليت الص اااعدإل ،
والت فير من وطأإل الحروب اذوروبية الدا لية  .لهذه اذسباب بادأ التفكيار بالتوساع اارو أوروباا

.

وهنااا كااان ال بااد ماان اسااتنفار المستشارقين  ،ماان جديااد  ،لتقااديم معااارفهم و باراتهم عاان أحاوال

الشرق و روف للمساعدإل في تحديد الطرياق المناساب واذجادى للسايطرإل علا باالد الشارق أوالً ،
و ايجاد المبررات التي ت في الطابع االستعماري لذهاب اذوروبيين إل الشرق.

و كااان علا جهااود المستشارقين – فااي هااذه الفتاارإل – أن تأ ااذ بعااين االعتبااار عاادإل متغيارات عل ا
غاية من اذهمية  :أولها ازدياد الثقة بالعلم  ,واستبدال الحداثة اذوروبية العلم بالدين  ،فالمرجعية

أصبحت تعط للن ريات واآلراء العلمية و ليس الدينية .

أما ثاني تلك المتغيرات فهو ازدياد شعور أوروبا بأنها تمثل قمة الحضارإل اانسانية و أن مان

حقها قيادإل العالم و تقديم نفساها بوصافها " المثال اذعلا " الاذي علا العاالم أن يتمثلا  .وهاو ماا
أ اذ يعاارر ب ا " المركزياة اذوروبيااة "  ,التااي تارى أن الحضااارإل اااهرإل أوروبياة لاايس إال  .فااي اال
هااذين المتغي ارين حاااول االستش اراق أن يبنااي ن ريات ا وآراءه حااول الشاارق  ،عل ا أساااس علمااي ،

ليعطيهااا المزيااد ماان المصااداقية  .أمااا أهاام علاام اعتمااد علي ا االستش اراق فهااو " الفيلولوجيااا" أو فق ا

اللغااة  ،الااذي بااين أن هناااك تماااي اًز بااين اللغااات السااامية  :و هااي العربيااة والعبريااة والساريالية  ،و
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وقاد دلاات البحااوث الفيلولوجيااة أن لكاال ماان هااذه اللغااات بنيتهااا و صاوصااها الم تلفااة عاان بنيااة و
صاوص اللغات اذ ارى  .وأن الشاعوب تنقسام إلا أعاراق تبعااً للغاة التاي تتكلمهاا  .هكاذا جارى

تأساايس الن ريااة العرقيااة عل ا أساااس اللغااة  ,فالشااعوب التااي تتحاادث اللغااات الهناادو -أوروبيااة ،و

هااي الشااعوب اآلريااة  ،شااعوب متفوقااة عقلي ااً  ،فااي حااين الشااعوب التااي تتحاادث السااامية شااعوب

ضعيفة عقلياً  ،و أن دراسة بنية اللغات السامية والسنسكريتية تؤكد ذلك .

وماان أهاام ماان تبن ا ن ريااة تأساايس العاارق عل ا اللغااة المستشاارق الفرنسااي المعاارور" أرنساات
رينان "  ,وكاان فاي عصاره ش صاية علمياة مرموقاة  ,وأساتاذ اللغاات الساامية  .و قاد ذهاب ريناان
إل أن العقل السامي غير قادر عل إدراك القوانين والن ريات التي تكمن لر جزويات الواقع .

كما شكل كتاب ليفي برول " الو اور الذهنية في المجتمعات السافل " الصاادر عاام 1111

عالمااة بااارزإل فااي تاااريخ الن ريااة العرقيااة  .وتااذهب أطروحااة هااذا الكتاااب إلا أن الو اااور الذهنيااة

للمجتمع ااات الس اافل  ،وها ااي الش ااعوب السا ااامية  ،م تلف ااة بنيوي ا ااً وج ااذرياً عا اان الو اااور الذهنيا ااة

للمجتمعات المتقدمة  ،وهي المجتمعات اذوروبية  :فاذول ليست تحليلية وغير منطقياة وحبيساة
ذاكرتهااا  ,اذماار الااذي يجعلهااا ذهنيااة حاف ااة  ,وكميااة وليساات كيفيااة  ،و ليساات لااديها القاادرإل علا

التجري ااد  ,وبا تص ااار مجتمع ااات همجي ااة وجاهل ااة  .أم ااا الذهني ااة الثاني ااة فه ااي تحليلي ااة واس ااتقراوية
واسااتنتاجي ومنطقيااة و القااة وموضااوعية  .وال الصااة أن هناااك قطيعااة أبسااتمولوجية كاملااة بااين

الذهنيتين .
هكااذا أصاابح ذهاااب الغاارب إلا الشاارق لاايس لا هاادر سااوى ت لاايص شااعوب الشاارق ماان حالااة

الجهال ااة والهمجي ااة والدوني ااة  ،ومس اااعدتها ف ااي تط ااوير نفس ااها  ,وتنمي ااة مق اادراتها  ،وتحويله ااا إلا ا

شعوب متحضرإل  ،وتعليمها المدنية .

عل ا هااذا النحااو تاام تنحيااة اذسااباب الحقيقيااة االسااتعمارية وراء غاازو الغاارب للشاارق  ،ليلعااب
االستشراق نفاس اللعباة التاي لعبهاا فاي العصاور الوساط  ،و لكان باأدوات و مفااهيم م تلفاة  .إذ

تم إ فاء المصالح االقتصادية و السياسية للغرب تحات فكارإل علمياة مفادهاا أن الشارق لديا عقلياة

بداويااة و فقرعقلااي  ,وأن ا بحاجااة إل ا ماان يأ ااذ بيااده و يعلم ا الحضااارإل و ماان هنااا جاااءت فكاارإل "
االنتداب " .
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طبع ااً التطااورات و الد ارسااات العلميااة التاليااة لهااذه المرحلااة بيناات أن لاايس هناااك ماان الناحيااة

العلميااة مااا يمكاان أن نساامي " العقليااة الشارقية " و أن بنيااة الاادماا و الو اااور التااي تقااوم بهااا هااي
واحدإل لدى كل الشعوب  ،و إن كان هناك من ا تالفات فهي مكتسبة تعود إل عوامل اجتماعية

و تاري ية .

وفي المرحلة المعاصرإل – أو مرحلة ما بعد الحداثاة – سايلعب االستشاراق اللعباة نفساها ولكنا

كعادت يغير في اذدوات والمفاهيم في ضوء ما يستجد من تغيرات علمية  ،وسياسية و فلسفية .
أمااا أهاام التغيارات الفلساافية والعلميااة والسياسااية التااي طارأت علا الغاارب المعاصاار فتمثلاات فااي

د ول الحضارإل الغربية مرحلاة ماا بعاد الحداثاة " . "Post Modernismو أهام ماا يمياز ماا بعاد
الحداثة أنها انقالب عل قيم الحداثة  .و قيم الحداثة هي :العقالنية و اايمان بالفردانية والعلام و

فك اارإل التق اادم  .أم ااا أه اام ميا ازات م ااا بع ااد الحداث ااة فه ااي  :الرؤي ااة العدمي ااة والفوض ااوية للحي اااإل ،و
االهتمام بمعطيات الواقع والحياإل و تقديمها عل الن رية  ،و بروز الرؤى االجتماعية و السياسية

المنفلتة أ القياً  ،بااضافة إل تقديم اارادإل عل العقل  ،واارادإل تعني القوإل .
ق اايم م ااا بع ااد الحداث ااة ه ااذه  ،بااض ااافة إلا ا المرحل ااة العاص اافة الت ااي يم اار به ااا الع ااالم ف ااي العق اادين
اذ يرين  ،و المتمثلة باستفراد القطب اذمريكي بالعالم و تحقيق للثورإل التكنولوجية و المعلوماتياة

أو ما أصبح يعرر بالطفرإل الثالاث ،أقاول  :إن تلاك القايم وهاذه المرحلاة دفعات بالعقال االستشاراقي
المعاصر  ،إل العمل عل إبداع مجموعة من المفاهيم و المقوالت التي تل ص تلاك التغيارات و

تعطيها بعداً حضاارياً ياتم إساقاط علا التأسايس لمساتقبل العالقاة باين الشارق و الغارب  ،أو باين

ماا أصاابح يعارر بااالمركز واذطارار .و الموقاع الااذي يمكان أن يحتلا المركااز علا

في القرن الواحد و العشرين .

ارطااة العااالم

فالعقل الثقافي الغربي دأب  ،بعد كل حدث سياسي أو اقتصادي أو عسكري جلل عل إعادإل

ترتيب و تن يم العالم  ،من جديد  ,مان االل رؤياة مساتقبلية محملاة علا مجموعاة مان المفااهيم
تعكس  :أوالً اهتمامات و مصالح الغرب  ،و ثانياً تحديد العادو الاذي يناوي الغارب معاداتا
المرحلة التالية  ،و ثالثاً رسم ال صاوص التي ينوي تحميلها عل هذا العدو.
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وماان أهاام المفاااهيم التااي أنتجهااا العقاال االستشاراقي المعاصاار  ،و التااي حاااول ماان اللهااا رساام

مستقبل العالقة بين الشرق و الغرب  ،مفهوم " صراع الحضارات " لصموويل هنتنغتون  .و تعود
أهمية هذا المفهوم إل التوقيت الذي هر في  ،وهو توقيت يؤشر إلا انتهااء الحارب البااردإل ماع

المعس ااكر الش اايوعي وبداي ااة التأس اايس لمرحل ااة جدي اادإل يس ااع الغ اارب اذمريك ااي إلا ا بناءه ااا علا ا

مجموعااة ماان المفاااهيم التااي تعكااس مصااالح  .حيااث اكتشاار العقاال الثقااافي الغربااي  ،و أثناااء
مرحلة التأسيس تلك ،أن ال بد من الت طيط لمستقبل العالم عل أن تااريخ صاراع  ،ذن الصاراع
هو الحالة التي تسمح للقوي بالحصول عل ثمان تفوقا  ،و تفارل علا الضاعير أن يادفع ثمان

ضااعف  .زد عل ا ذلااك أن الص اراع و بالتااالي وجااود أعااداء  ،همااا حاجااة دا ليااة ذي ساالطة فااي
العااالم  .،كمااا أن اسااتعداء اآل اار عمليااة تااؤدي إلا إرباك ا وتااوتيره وتعطياال مشاااريع التحديثيااة ،
اذمر الذي يسهل عملية التد ل في شؤون .

وبالتالي فإن مفهوم "صراع الحضارات" أت

لتبرير الصراع السياسي و العسكري الذي

يسع الغرب إل انتهاج كأسلوب لفرل إرادت عل العالم  .و ا فاء صراع آ ر هو صراع
مصالح سياسية واقتصادية .

هكااذا أت ا هنتغتااون ليؤكااد أن المسااتقبل هااو ص اراع بااين الحضااارات وهااذا مااا ياادل علي ا تحلياال

العالقا ااة با ااين الحضا ااارات ا ااالل تاري ها ااا الطويا اال ،ويصا اال هنتغتا ااون ما اان ها ااذا التحليا اال إل ا ا أن

(الصا اراع) ه ااو الق ااانون ال ااذي تن اات م بموجبا ا تل ااك العالق ااة ،والق ااانون ال يقتص اار علا ا الماض ااي
والحاض اار ب اال يمت ااد ليش اامل المس ااتقبل  .ويع ااود ذل ااك الصا اراع إلا ا "الف ااروق اذساس ااية ب ااين ه ااذه
الحضارات ،والفروق اذساسية هي في جوهرها فروق ثقافية "(.)3

ويعود تركيز هنتغتون عل المكنون الثقافي للحضاارات تمهياداً للتأكياد علا أن الصاراع باين

الحضارات هو صراع ثقافي يتبع طوط التقسيم الثقافية التي تفصل بين الحضارات "(.)4

وبذلك يكون هنتغتون قد نح  ،وبكل بساطة ،التاريخ بوصف جملة تحوالت وصراعات

اجتماعية وسياسية واقتصادية وحت عسكرية ،لينقلب التاريخ وتقر المدافع والبنادق مدافعة عن
المفاهيم الثقافية .
أما أهم من تم ترشيح ليشكل الطرر اآل ار للصاراع فهاو (ااساالم)  .وتجلا هاذا الترشايح
فااي تبنااي أوساااط المثقفااين وال باراء االسااتراتيجيين الغاربيين العااداء تجاااه ااسااالم ،وتقديما بوصااف
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مرتبطاً بالعنر واارهاب تكوينياً  ,ومعادياً لقيم الحضارإل الغربية  ,وغير متقبال لخ ار .فالحضاارإل
ااسالمية هي الحضارإل الوحيدإل التي ال تساتطيع أن تتفاعال وتتعااون ماع الحضاارإل العالمياة  ,مان
بين عشرات الحضارات الموجودإل في العالم اليوم  ,ولذلك ال ينفع معها إال القوإل.

فالعقل االستشراقي الغربي تبن مقولة (الصراع) ليحيي أسلوب الحرب الباردإل ويوجهها وجهاة
جديدإل من صراع بين الرأسمالية والشيوعية إل صراع بين الغرب وااسالم.
والملفت لالنتباه أن المصطلحين ا أي الغرب وااسالم ا من نمطين معرفيين م تلفين ر فااذول
جغرافي سياسي والثاني ديني وال يوجد بينهماا أي اتفااق أو ا اتالر العلا المساتوى السياساي وال

عل المستوى االقتصادي .بمعن أن ااسالم ليس لدي ن رية اقتصادية متكاملة واضحة المعاالم
تقر ضد أو مع الن رية االقتصادية للن ام الرأسمالي الغربي ،القاومة عل حرياة الساوق والملكياة

الفردية ،وانما كل ماا لديا مجموعاة تعااليم عاماة تادعو إلا رفال االساتغالل واالحتكاار وضارورإل

التضامن االجتماعي .كما أن ليس لدي ن رية سياسية متكاملة تمتلك رؤية واضحة حول مسااول
مثاال  :االنت ابااات ا الديمقراطيااة ا الن ااام البرلماااني  ،وهااي مساااول جوهريااة فااي الن ااام السياسااي

ال أرسا اامالي .ولا ااذلك فا ااإن معا اااداإل ن ا ااام سياسا ااي اقتصا ااادي ل سا ااالم أما اار ال يمكا اان إال أن يكا ااون
إيديولوجياً  ،ذن الدين ااسالمي ليس لدي ن رية اقتصادية ا ا سياسية ت تلر عن الن ريات التي
يقوم عليها الن ام ال أرسامالي .فاي حاين أن العاداوإل باين ال أرسامالية والشايوعية كاان مباررإل ال اتالر

اذسس االقتصادية والسياسية بينهما .

واذا قمنا بن رإل إجمالية لل طاب المقدم من قبل العقل االستشراقي عمومااً نجاد أنا ينقسام إلا

اهر وباطن .وال اهر عند الفالسفة هو المتغير أو المتحول ،أما الباطن فهو ثابت .وفاي العقال
االستشراقي نجد أن ال اهر هو مفاهيم الصراع الديني أو الن رية العرقية أو صراع الحضاارات،

في حين أن الباطن هو صراع سياسي.

غياار أن مااا يميااز المركزيااة اذوروبيااة المعاصاارإل أنهااا لاام تعااد تتحاادد  :بااأن الغاارب يشاكل مركااز

العالم ويتمتع بعقلية منطقية سببية ،في حين تعاني عقلية اذطرار ا وال سايما العربياة ااساالمية ا

مان البداوياة والالمنطقياة وعادم القادرإل علا التجرياد والمعااداإل للعلام ،بال تعادت تلاك اذوصاار إلا

أن وجود اذطرار أصبح يتحدد مركزيااً ،فوجاود اذطارار مارتبط بماا تحققا للمركاز  ،وهاذا ياؤدي

إلا ا أن مس ااتقبل اذطا ارار ه ااو أيضا ااً مس ااتقبل للمرك ااز ،وأنا ا ل اايس ل طا ارار أي دور ف ااي تحدي ااد

مستقبلها.
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مستوى رد الفعل العربي وااسالمي فقد جرى تفعيل مفهوم (حوار الحضارات)

والتأكيد علي بوصف الشكل الذي تنت م بموجب العالقة بين الحضا ارت .

ولكن هذا الطرح  ،أي الحوار  ،هو انجرار إل الساحة التي يراد لنا أن نعمل ونفكر فيها،

فإذا كان مفهوم صراع الحضارات مفهوماً إيديولوجياً يراد ب إ فاء حقيقة الصراع والساعي إلا

السيطرإل عل اآل ر ،فإن مفهوم حوار الحضارات مفهوم طوباوي أ القي أكثار مان كونا مفهومااً
يب الواقع ويرنو إل ماا يجاب أن يكاون عليا اذمار  ,وال ينطلاق
سياسياً وتاري ياً ،ذن مفهوم ُي َّغ ُ

ماان واقااع الحااال  .إذ لاام تصاال هااذه الن ريااة عباار ت اراكم معرفااي إل ا ن ريااة متكاملااة لهااا أسسااها
ومفاهيمهااا وأدوات تتحاادد وفقهااا هااذه المفاااهيم .فالعقاال الااذي يقاار وراء إنتاااو مفهااوم الح اوار لاايس

عقالً أداتياً ،بمعن أن عقل ال يحول المفاهيم إل أدوات وال يحدد لها قواعد إجراوية  ،كما أن ال
ي ضع المفهوم امكانية التحقق  ،حيث ال حوار مان دون تكااف  ,وال حاوار ماع مان يقادم اارادإل

عل العقل ,وال حوار بين قوي وضعير .

إن االنتقال من الوعي بالعقل االستشراقي وما يحمل من إمكانات في تشكيل اآل ر إل الفعال

تجاااه هااذا العقاال ال يمكاان أن يااتم دون التحاارر ماان التبعيااة لطروحااات ذلااك العقاال  .والتحاارر ماان
التبعية مسألة دا لية قبل أن تكون ارجية  ،مساألة سياساية واجتماعياة قبال أن تكاون إيديولوجياة

 .فتحليل اآل ر يستتبع تحليل الذات  ,والوقور علا اآللياات المنتجاة ل زماة التاي يعيشاها العاالم
العربي وأسبابها .إن تجاوز اذزمة يعني رق الشاروط التاي تمكان مان ال اروو مان حالاة الت لار
والتبعية ،ومن الصورإل التي وضعنا فيها العقل االستشراقي بمراحل الم تلفة .
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صورة العرب

في مرآة االستشراق األلماني
أ .د .تركي المغيض
جامعة الكويت

مل ص

لقااد كاناات العالقااة بااين العاارب واذلمااان منااذ القااديم عالقااة قاومااة عل ا رابطااة قويااة ماان الفكاار

والثقافة والمودإل والصداقة  .ولهذا عندما نشأعلم االستشراق أ اذ المستشارقون اذلماان يعبارون فاي
كتاباااتهم ود ارساااتهم فااي التاراث العربااي عاان إعجااابهم بااالعرب وبحياااتهم وبصاافاتهم وآدابهاام وآثااارهم

الفكرية والثقافية وأشادوا بقيمهم وتقاليدهم  ،وبالروح القتالية لديهم  ،واعتزازهم بكرامتهم وكبرياوهم.

إن الصااورإل التااي رساامها المستشارقون اذلمااان عاان العاارب ماان ااالل د ارساااتهم للتاراث العربااي
والحضارإل العربية أوصلت دراساتهم إل " العالمية " فلقد أشاد هاردر( )Herderباالعرب وصافاتهم

 ،وبين " أنهام يتنفساون الحرياة واابااء  ،وتما صادورهم روح المغاامرإل وشارر الطماوح والفروساية

والشااجاعة "  .وتحاادث أنتااون هارتمااان ()A.Hartmannعاان كبرياااء العاارب وك ارامتهم وكاارمهم .
وكا ا ااان الع ا ا اارب بالنس ا ا اابة إلا ا ا ا جوتا ا ا ا " أم ا ا ااة تبنا ا ااي مج ا ا اادها علا ا ا ا ت ا ا اراث م ا ا ااوروث " ولق ا ا ااد رأى

نولدك ( )Noldekeفي الشعر العربي صورإل حية للعرب القدماء  ،وقال  " :وهو شعر تسري فيا

روح الرجولاة والقاوإل  ،روح تهزنااا ها از مزدوجااا إذا مااا قارنااه بااروح العبوديااة واالساات ذاء التااي نجاادها
في آداب كثيرإل من الشعوب اآلسيوية اذ رى "  .وجعال مان العارب معاادال موضاوعيا أو نموذجاا

إنسانيا يحتذى ب في الملمات والشداود .

وأ ااذ المستش ارقون اذلمااان يهتمااون فااي جامعاااتهم ومعاهاادهم االستش اراقية بااالعرب وتاااري هم

وأنماااط فكاارهم وأجناااس أدبهاام  ،وقضاااياهم السياسااية وتياااراتهم الفكريااة والثقافيااة والدينيااة التااي تعاام
العااالم العربااي اليااوم  .وماان الااذين اهتم اوا بااذلك كااارل بروكلمااان  ،ويوهااان فااوك  ،وسااتيفان فيلااد ،
وكاترينا مومزن وآني ماري شيمل  ،وزيغرد هونك التاي كتبات كتاباا سامت " شامس العارب تساطع

عل الغارب "  .وبسابب حبهاا للعارب صارفت كال وقتهاا للادفاع عان قضاايا العارب وبينات فضالهم
عل الحضارإل الغربية ودورهم في بناء الفكر العالمي واانساني .
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ويشااتمل البحااث علا تبيااان مصااطلح االستشاراق وتطااور دالالتا التاري يااة  ،وعاارل لطبيعااة

االستشراق اذلماني وأهداف  ،ومن ثام بلاورإل االتجاهاات العلمياة والتنويرياة والتاري ياة واالجتماعياة

والفنية التي انطلق من اللها في اانشغال بالعرب وتراثهم وحضارتهم وثقافتهم  .ويتناول البحث
بالدراسة صورإل العرب في مرآإل االستشراق اذلماني من الل كتابات المستشرقين اذلمان وتحليل

رؤاهم وآراوهم ومن أبرزهم  :هردر ورايسك وأنتون هارتمان وجوت  ،وروكرت ونولدك وبروكلمان
وزيغرد هونك وآني ماري شيمل .

و لااص البحااث إل ا أن المستش ارقين اذلمااان رسااموا صااورإل مش ارفة للعاارب ماان حيااث ااشااادإل

بااذهنيتهم وفكاارهم وآدابهاام وت اراثهم وش صاايتهم وقاايمهم عل ا

ااالر بعاال المستش ارقين االنجليااز

والفرنسيين الذين أساءوا فهم العرب إما قصدا أو جهال أو تقصي ار .

وبهااذا يكااون االستش اراق اذلماااني قااد جسااد قاايم اانس اانية التااي تعنااي االنفتاااح عل ا اآل اار ،

واالعترار ب واافادإل من برات  ،مما عزز مان رواباط الماودإل والصاداقة  ،وماد جساور التواصال

والمثاقفة .

صورإل العرب في مرآإل االستشراق االلماني
مصطلح االستشراق وتطور دالالت التاري ية :

إن كلمة االستشراق مشتقة من الشرق  ،وهي تعني مشرق الشمس ومن ثام تطاورت الكلماة لتادل

عل االهتماام بماا يحويا الشارق مان علاوم ومعاارر وسامات حضاارية متنوعاة  ،وغادا المستشارق

هااو االنسااان الااذي صااص وقتا لالهتمااام بمااا ياادور فااي الشاارق ماان ميااادين م تلفااة ( ، )1وياارى

المستشاارق االلماااني الباارت ديت اري

أن المستشاارق هااو ذلااك الباحااث الااذي يحاااول د ارسااة الشاارق

وتفهم  ،ولن يتأت ل الوصول إل نتاوج سليمة في هذا المضمار ما لم ياتقن لغاات الشارق ( 2

)  .وفااي المقاباال أيضااا نجااد كلمتااي مسااتغرب واسااتغراب كداللااة عل ا المياال نحااو الغاارب إعجابااا
وتقليدا أو دراسة  .ولكن هل يمكن تحديد المفهوم الجغ ارفاي للشارق الاذي انكاب المستشارقون علا

د ارس اات ن إن تحدي ااد ه ااذا المص ااطلح جغرافي ااا غي اار ممك اان ن ا ا ار ال ااتالر الجه ااة المح اادد منه ااا ،
فالشرق بالنسبة إل اذلمااني ماثال غيار الشارق بالنسابة ل مريكاي وهاو أيضاا غيار الشارق بالنسابة

إل الباكستاني  .وكذلك ا تلر في تحديد الشرق جغرافيا تبعا ال تالر العصور (. )3

ويا اارى المستشا اارق اربا ااري ( )Arberryفا ااي كتاب ا ا  " :المستش ا ارقون البريطا ااانيون " أن كلما ااة "

مستشرق " كانت في سنة  1993تعني ( أحد أعضاء الكنيسة الشرقية أو اليونانياة )  .وفاي سانة
 1911است دمها أنتوني وود في كالم عن صموويل كالرك بأن ( استشراقي ناب ) يعناي باذلك

أن ا عاارر بعاال اللغااات الش ارقية (  . ) 4ويقااول المستشاارق اذلماااني رودي بارياات ()R.Paret
ف ااي كتابا ا " الد ارس ااات العربي ااة االس ااالمية " ال ااذي ترجما ا مص ااطف م اااهر ح ااول كلم ااة استشا اراق
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وتطورها " بان االستشراق علم ي تص بفق اللغة اصة  ،وكلمة استشراق مشتقة من كلمة "شرق

"  ،وكلمة " مشارق " تعناي مشارق الشامس  :وعلا هاذا يكاون االستشاراق هاو علام الشارق أو علام

العالم الشرقي " (. )1

وماان ثاام أ ااذت الكلمااة تاادل علا االنسااان الااذي وهااب نفسا لالنشااغال بمااا ياادور فااي الشاارق ماان

مجاالت م تلفة من حيث الكشر والجمع والفهرساة  ،ومان ثام الد ارساة والتحقياق والنشار والترجماة
والتصنير  .ويحدد قاموس اكسفورد الجديد المستشرق بأن " من تبحار فاي لغاات الشارق وآدابا "

( . )9وأصاابح االستش اراق اليااوم مااادإل علميااة معترفااا بهااا ماان الجميااع وليساات بحاجااة ال ا البرهنااة
عل ا انهااا مااادإل جااديرإل بااالوجود  .فقااد تاام لهااا ذلااك وتوشااك أن تكااون ممثلااة فااي كاال جامعااة ماان

الجامعات الكبيرإل المعروفة بكرسي رسمي يشغل استاذ .

وغا اادا المستش ا ارقون اآلن طواوا اار وأصا اانار ما اان دول وأجنا اااس م تلفا ااة تعما اال فا ااي ميا ااادين

الد ارسااات الشارقية ماان علااوم و آداب اصااة بالعااالم العربااي والصااين وفااارس والهنااد  ،ولكاان غلااب

إط ااالق اللفا ا علا ا ال ااذين أرادوا أن يتثقفا اوا ف ااي الد ارس ااات االس ااالمية واللغ ااة العربي ااة وغيره ااا مم ااا

ي ااتص بالعااالم العربااي  .فااالمعن ال اااص لمفهااوم االستش اراق هااو الااذي يهااتم بالد ارسااات الغربيااة
ال اصااة بالشاارق االسااالمي فااي لغاتا وآداب ا وتاري ا وعقاوااده وتشاريعات وحضااارت بوج ا عااام ،
ولكاان صااص اللف ا وارتاابط باذذهااان  ،وب اصااة فااي الم ارحاال اذ ياارإل ماان حياااإل االستش اراق ،

بالدراسات المتعلقة بالعالم العربي (. )0

ولم يعد االستشاراق د ارساة تااريخ وش صايات وأحاداث ولغاات ولايس هاو كماا تصاف صااحبة

الترجمااة الفرنسااية لكتاااب إدوارد سااعيد ( )9د ارسااة الشاارق كمااا " لق ا الغاارب "  ،باال هااو اكتشااار
عميااق وحاااد أحيانااا  ،لكن ا داومااا عل ا درجااة مدهشااة ماان حاادإل " اللمعااة الفكريااة " ونفاااذ الحاادس

وجوهريااة التحلياال ذسااولة جذريااة فااي الثقافااة واانسااان  ،أسااولة تاادور حااول مفاااهيم " الحقيقااة " و

"التمثياال"  ،و الق اوإل وعالقااات الق اوإل  ،ووعااي الااذات واآل اار  ،وتاادور أيضااا حااول التصااورات التااي
ينميها اانسان لذات وللعالم والتمييزات التي يقيمها بين وبين اآل ر  .وهو أيضا دراسة في اآللية
التي تتحول بها هاذه التصاورات والتمييازات إلا معرفاة تغادو – حاين تاتم فاي ساياق القاوإل والسالطة

ااء ي رادعي لنفسا مقااام الحقيقااة  ،حقيقاة كونا " يجسااد وعااي الااذات
سياسايا واقتصاااديا وثقافيااا – إنشا ً
ااء ذا طاقاة مولادإل للاذات ثام إنا اكتنااه للطغياان الاذي يمارسا
لخ ر أكثر مما يجساد اآل ار  ،انش ً
االنشاء عل الثقافة وعل اآل ر (. )1

ولقد طرح االستشراق أسولة مدهشة في التكوين الفكري والثقافي والنفسي  ،لعل أهمها :

 -1إمكانية اابداع واذصالة بالمفهوم الذي يكتسب اابداع واذصالة في الرؤية الرومانسية إليها
مثال .
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 -2إمكانيااة التحاارر ماان طغيااان اانشاااء والثقافااة وال ااروو علي ا فااي معاينااة اآل اار  ،حت ا عنااد
مفكرين تكون وجهة ن رهم اذساسية رفضا للثقافة الساودإل التي ينبع منها اانشاء ( . ) 11

طبيعة االستشراق اذلماني وأهداف :

تعود صلة ألمانيا بالعرب ال القرن الثاني عشر  ،أي إل زمن الحروب الصاليبية  ،ويقاال

إن عالقة نشأت قبل ذلك بين االمبراطور شارلمان وهارون الرشيد وأنهما تبادال الهدايا والسافراء .
ولكاان لسااوء الح ا لاام يصاال إلينااا عاان المااؤر ين العاارب أي ذكاار لااذلك  .ووردت إشااارإل فااي " نفااح

لقاء قد تم بين ال ليفة عبد الرحمن الناصار وباين
الطيب " للمقري  ،وهو في تاريخ اذندلس  ،أن ً
رسول من قبل اذلمان  ،ولكن لم يذكر فيها أية تفاصيل حول الموضوع (. )11
وتشااير بعاال الروايااات إل ا أن أوتااو الكبياار امب ارطااور ألمانيااا قااد أرساال كاهنااا ياادع يوحنااا هااو

أسقر غورسي ( )Gorseإلا ال ليفاة الناصار كسافير لا  ،وكاان ذلاك فاي عاام 211م  ،كماا أن
عبد الرحمن الناصر قد أرسل إل ال ليفة اامبراطور اذلماني قسا مان رعايااه النصاارى سافي ار لا

عنده (  . ) 12ويورد اذمير شكيب أرساالن هاذه الرواياة فاي كتابا  " :تااريخ غازوات العارب فاي

فرنسا وسويس ار وايطاليا وجزاور البحر المتوسط ( . ) 13

وفي البدء كان اهتمام االستشراق االلماني بمعرفة اللغة العربية وتعلمها كردير للغاة العربياة

من أجل ترجمة التوراإل  .وكان المستشرقون اذلمان قبل رايكسا ( 1004- 1019 )J.Reiskeم
– وهو أول مستشرق ألماني وقر حيات عل االهتمام باللغاة العربياة والحضاارإل ااساالمية د ارساة

وترجمااة – يعتقاادون بااأن معرفااة اللغااة العربيااة تساااعدهم عل ا فهاام اللغااة العبريااة  .وقااد ت ازيااد هااذا
االهتمااام عل ا زماان " لااوثر " الااذي جاااء بالمااذهب البروتسااتنتي  ،إذ لاام تكاان اللغااة العربيااة تاادرس
لقيمته ااا اذدبي ااة أو للتعم ااق ف ااي ت اااريخ ااس ااالم  ،أو لد ارس ااة تط ااور اذدب عن ااد المس االمين  ،ب اال
الستعمالها وسيلة لدراسة العهد القديم واللغة العبرية (. ) 14

وم ا اان المع ا اارور أن ادوارد س ا ااعيد ف ا ااي كتابا ا ا المش ا ااهور " االستشا ا اراق " ال ا ااذي ش ا اارح فيا ا ا البني ا ااة
اذيديولوجية والو يفية لالستشراق في دمة المؤسسة  /السلطة  ،قد اساتثن االستشاراق اذلمااني

ما اان نقا ااده الشا ااديد باعتبا اااره ا ااارو ها ااذا السا ااياق التا اااري ي  .ويا اارى رض ا اوان السا اايد فا ااي كتاب ا ا "
المستشرقون اذلمان  :النشاوء والتاأثير والمصاادر " أن االستشاراق اذوروباي ال يعاود الا المرحلاة
المبكرإل التي اتسمت بروح التبشير والجدل باين المسايحية وااساالم  ،وانماا يعاود الا القارن الثاامن
عشاار مااع التنااافس البريطاااني الفرنسااي عل ا الشاارق وعل ا إنتاااو ب اراء بلغات ا وشااعوب وتاري ا

وجغرافيت  .وي تلر د .رضوان السيد مع ادوارد سعيد حول تو ير االستشاراق ل دماة السالطة .

وي اارى أن االستشا اراق اذلم اااني ق ااد و اار ل دم ااة الس االطة ف ااي المرحل ااة االمبراطوري ااة ( -1901

 ) 1119حيث و ر بشكل ما ل دمة التطلعات الرسمية نحو الشرق وصوال إل استدعاء الدولاة
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العثمانيااة إلا صاافها فااي الحاارب العالميااة اذولا واعااالن ال ليفااة للجهاااد ضااد " أعااداء ااسااالم "
بريطانيا وفرنسا (  . )11ولعل أبرز السمات التي اتسم بها االستشراق اذلماني  ،هي :

 -1أن ا لاام يكاان نتيجااة لم ا رب سياسااية أو اسااتعمارية  ،إذ لاام يكاان ذلمانيااا مسااتعمرات فااي العااالم
العربي .

 -2أنا ا ل اام يك اان لا ا أه اادار ديني ااة واس ااعة ف ااي الع ااالم العرب ااي  ،أو علا ا اذرج ااح أن الفرنس اايين
واالنجليز لم يتركوا ل مجاال في ذلك .

 -3غلبة الروح العلمية علي  ،واالتسام بالموضوعية والتجرد بشكل عام .

 -4ابتعاااده عاان الن اارإل العداويااة إل ا العاارب واالسااالم بصااورإل عامااة  ،فااإذا وجااد نفاار ماان الااذين
تحاملوا علا العارب وحضاارتهم وديانهم  ،فهام غالباا ماا يفعلاون ذلاك بسابب الجهال ولايس عمادا .

واذا قصاار بعاال المستشارقين فااي اسااتيعاب اللغااة العربيااة وفهاام الحضااارإل العربيااة وااسااالم  ،فااإن
ذلك " تقصير القادرين عل التمام " كما يقول الشاعر المتنبي ( . ) 19
اتجاهات االستشراق اذلماني :

إن الباحااث فااي كتابااات المستش ارقين اذلمااان عاان العاارب وآدابهاام وحضااارتهم يجااد أن هااذه

الدراسات تمحورت حول عدإل اتجاهات :
 -1االتجاه العلمي والتعليمي :

لق ااد ب اارز االهتم ااام ب ااالعرب وآدابه اام م اان قب اال المستشا ارقين اذلم ااان من ااذ فت اارإل طويل ااة  .ولع اال روح
المغ ااامرإل وح ااب المعرف ااة واالس ااتطالع كان اات م اان ب ااين اذس ااباب الت ااي جعل اات بع اال المستشا ارقين

يتركااون بالدهاام ويسااافرون إل ا بااالد غريبااة الكتساااب م طااوط أو لد ارسااة نمااط ماان أنماااط الحياااإل

البشرية  ،أو نقل علم من علوم العرب في القارون الوساط كالطاب والفلاك والرياضايات  ،أو نقال

مؤلفاات بعال الفالسافة اليوناان التااي كانات قاد ترجمات إلا العربيااة وبقيات محفو اة فيهاا بعااد أن
ضاع اذصل اليوناني ( . ) 10

لقا ااد ها اار االهتما ااام بالشا ااعر العربا ااي وب اصا ااة المعلقا ااات فا ااي ألمانيا ااا ما اان ا ااالل إعطاوها ااا

كمحاضرات أولياة للمبتادوين لتكاون ماد ال إلا د ارساة الشاعر الجااهلي الاذي يعكاس الاروح العربياة
بوضااوح كمااا ياارى تيااودور نولدك ا ( ، ) 1131 -1939 ( )T.Noldekeوليااتعلم منهااا الطلبااة

اللغااة العربيااة وبعاال القواعااد النحويااة واذل اوان البالغيااة  .ويمثاال هااذا االتجاااه فرياادر أوجساات
درس عام  1911فاي جامعاة هالا ()Halle
أرنولد ( ) 1991 -1912 ( )F.A.Arnoldالذي ّ
طبع ااة المعلق ااات ال م ااس المس اات دمة آن ااذاك كثيا ا ار  ،وأص اادر " منت باتا ا التعليمي ااة " بع ااد ث ااالث
سنوات في جزأين التي لت لوقت طويل تالقي ااعجاب الكبير في مجال الادروس اذكاديمياة (

. ) 19
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 -2االتجاه التنويري :

أديا إل توج متحمس إل الشرق
إن حركة التنوير( )Aufklarungوحركة الوعي الرومانسي ّ
وال ترجمات كثيرإل من اللغات الشرقية التي عرفت جمهاور الغارب بالشاعر العرباي ونتيجاة لحركاة
الااوعي الرمانسااي التااي اعتقاادت باااآلداب القوميااة  ،ونشااأ ماان اللهااا مااا يساام بالشااعر العااالمي
،وأصبح العرب وآدابهم وأشعارهم في الغرب وب اصة في ألمانيا موضوعا لد ارساات علمياة واساعة

 ،وامتد البحث إل اللغة والتحقيق والترجمة والشرح والنشر .

وساااهمت حركااة التنااوير التااي تهاادر إلا ربااط الماضااي بالحاضاار فااي اسااتمرار االهتمااام العلمااي

بااالعرب وآدابهاام وحضااارتهم  ،إذ لاام تعااد الثقافااة ااغريقيااة والرومانسااية المعيااار الحضاااري الوحيااد
المعترر ب في ألمانياا ( .)11ويمثال هاذا االتجااه عادد مان المستشارقين اذلماان  ،ومان أبارزهم :
جوت ا وفرياادر روكاارت وهارتمااان و نولدك ا  .ويااأتي فااي هااذا السااياق مااا قالت ا المستش ارقة آنااي

ماري شيمل في طابها بفرانكفورت عند استالمها لجااوزإل الساالم فاي  " : 1111 / 11 / 11لقاد
أ ااذ الغ اارب ع اان الع اارب أساس اايات العل ااوم الطبيعي ااة ااالل الق اارون الت ااي حك اام فيه ااا الع اارب ب ااالد
اذندلس  ،وان كتب الطب مثل كتب الرازي وابن سينا كانت تعد في أوروبا – حت بداية العصر

الحديث – أعماال أساسية  ،وقد أثمرت كتب ابن رشد عن مناقشات وحوارات دينية امتدت للغارب
نحو طريق التنوير " ( . ) 21

 -3االتجاه التاري ي :

اهتم المستشرقون اذلمان بدراسة لغة العرب وآدابهام باعتبارهاا وثااوق تاري ياة قيماة لمعرفاة حيااإل

العاارب وأنماااط تفكي اارهم وساالوكهم  .ول اام يعااد د ارس ااة الشااعر واذدب ف ااي إطااار ه ااذا االتجاااه م ااادإل
تطبيقية ووسيلة لفهم قواعد اللغة العربية  ،ولم تعد ترجماة النصاوص الشاعرية العربياة ترجماة آلياة

ميكانيكية  ،وانما أصبحت عملية مؤثرإل في المترجم .

وبدا ذلك واضحا عند جوت ( )Goetheالذي ترجم بعل المعلقات وتأثر بها وعاا

أجواءهاا ،

وانعكست هذه اذجواء عل شعره  .وبرز هذا االتجاه عند رايساك ( )Reiskeالاذي اهاتم بااذدب

العربااي وب اصااة المعلقااات ودرسااها فااي م طااوطتين بشاارح التبرياازي وأبااي جعفاار النحاااس  .كمااا
ي هر هذا االتجاه بشاكل واضاح عناد جياورو يااكوب ( )1130-1992( )G.Jakebالاذي حااول

ذول مرإل أن يست رو من الشعر الجاهلي معلومات عن طريقة حياإل العرب ومعيشتهم  ،وب اصاة
ف ااي كتابا ا " الحي اااإل البدوي ااة ف ااي ض ااوء الش ااعر الج اااهلي ( . )21وح اااول نولدكا ا  ،ولك اان بطريق ااة
م تلفة  ،الشيء نفس في كتاب " مقاالت في معرفة الشعر العربي القديم " هانوفر . 1994
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 -4االتجاه االجتماعي التاري ي :

يأ ااذ اذدب العربااي فااي هااذا االتجاااه لونااا جدياادا فااي الد ارسااات حيااث يعمااد الباحااث إل ا

د ارسااة الاانص الشااعري غياار منعاازل عاان سااياق االجتماااعي والسياسااي والتاااري ي  .وي هاار هااذا
االتجاه عند المستشرق جوتفرد مولر( )G.Mullerفي دراست لمعلقة لبيد في كتاب  " :أنا لبيد ثم
هاذه المنزعاة"  ( ( Ich bin Labid und das mein Zielووضاع ماولر لكتابا عنواناا فرعياا

هو "حول مشكلة تحقيق الذات في القصيدإل الجاهلية:
)(Zum Problem der Selbstbehaubtung inder alt arabischen Qaside
ومما يجدر ذكره أن مولر قد تأثر بمنهج أستاذه فالتر براون الذي ألق محاضرإل فاي الساتينيات
ف ااي دمش ااق بعنا اوان  " :الوجودي ااة ف ااي الش ااعر الج اااهلي " ( . )22وح اااول فيه ااا أن يفس اار الش ااعر
الج اااهلي تفس ااي ار وجودي ااا  .وق ااد أف اااد م ااولر م اان ه ااذا الم اانهج وفس اار معلق ااة لبي ااد ض اامن الس ااياق

االجتماااعي والتاااري ي الااذي أفاارز القصاايدإل  ،ورّكااز علا أثاار المجتمااع والبيوااة والاازمن فااي تشااكيل
وتصوره لذات (. ) 23
القصيدإل وفي تكوين ش صية الشاعر
ر
 -1االتجاه الفني :

يتجل هذا االتجاه من الل د ارساة المستشارقين اذلماان لا دب العرباي مان الناحياة الفنياة .

فقااد ركاازوا فااي د ارساااتهم للشااعر العربااي عل ا الن اواحي الفنيااة والموضااوعية  .ويمثاال هااذا االتجاااه
الممتااد منااذ الثلااث اذول للقاارن العش ارين وحت ا وقتنااا ال اراهن ن بااة ماان المستش ارقين  ،أمثااال إل ازه

لشتنشتير ( )I.Lichtenstadterفي بحثها الطويل عن النسيب في القصيدإل العربية المنشور فاي

مجلة ( )Islamicaعام  ، 1132ورنات ياكوبي ( )R.Jacobiفي كتابها  " :دراسات في شعرية
القص ا اايدإل الجاهلي ا ااة "  ،وايفال ا ااد ف ا اااجنر ( )E.Wagnerف ا ااي كتابا ا ا " ص ا اااوص الش ا ااعر العرب ا ااي

الكالسيكي " .

و هاارت د ارسااة مقارنااة ساانة  1191للمستش ارقة كاترينااا مااومزن ( )k.Mommsenبعن اوان " :

جوت والمعلقات "  ،ناقشت فيها آراء جوت حول المعلقات والعرب  ،وبينت تأثره ب راء ولايم جاونز

متاارجم المعلق ااات إل ا اانجليزي ااة  ،وبهارتمااان ال ااذي ترجمه ااا إل ا اذلماني ااة  .كمااا أوض ااحت أثا ار

ترجمااة هارتمااان عل ا جوت ا  ،وبيناات أثاار المعلقااات عل ا إنتاااو جوت ا الشااعري  ،وب اصااة فااي "
الديوان الشرقي للمؤلر الغربي "  ،وفي " ِ
الحكم الطيعة "  ،وتأثره بشعر الحكمة العربي (. ) 24
وقااد اعتنا المستشارقون اذلمااان بتراثنااا العربااي بالكشاار والجمااع والمحاف ااة والتقااديم والتحقيااق

والفهرسة والدراسة والترجمة والنشر والتصانير والتاألير  .وأقااموا لنشاره ود ارسات وتدريسا المعاهاد

والجامعات والمطابع والمجالت ودواور المعارر والمؤتمرات  .ومنهم من تجاوز ذلك إل أن تلق
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أدبنا العربي تلقيا إبداعيا منتجا  ،وتأثر ب جماليا وفنيا وفكريا  .و ير مثال عل ذلك جوت الذي
ن م قصاود حاك فيها الشعراء العرب  ،وبك كما كانوا يبكون عل فراق اذحبة (. ) 21

صورإل العرب في مرآإل االستشراق اذلماني :
لقااد كاناات العالقااة بااين العاارب و اذلمااان منااذ القااديم عالقااة قاومااة علا رابطااة قويااة ماان الفكاار

والثقافة والمودإل والصداقة  .ونحان الياوم أحاوو ماا نكاون إلا د ارساة الصاورإل  ،لايس ذنهاا فارع مان
فااروع اذدب المقااارن فقااط  ،وانمااا لكونهااا تؤسااس تفاهمااا بااين الثقافااات الم تلفااة  ،فياازداد االنسااان
انفتاحا عل أ ي اانسان وتزدهر قيم المحبة واذ وإل وال ير واالعترار والتقدير .

إن د ارساات المستشارقين اذلمااان عان العاارب وحضااارتهم وآدابهاام ولغاتهم أوصاالت د ارساااتهم إلا

العالمية  ،فقد جسدت قيم اانساانية التاي تعناي انفتاحاا علا اآل ار  ،وافاادإل مان ب ارتا  ،ورفضاا
لالنغالق حول الذات والتقوقع في إطارهاا .لقاد رسام المستشارقون اذلماان فاي أعماالهم واساهاماتهم
وكتاباااتهم فااي س ابيل دمااة الت اراث العربااي وحضااارإل العاارب وااسااالم صااورإل مش ارقة للعاارب  .فقااد

أعجب المستشرقون اذلمان بالعرب وبحياتهم وبصفاتهم وآدابهم وآثارهم الدينية والثقافية واذدبية .
وأشادوا بقيم العرب وتقاليدهم و بالروح القتالية لديهم واعتزازهم بكرامتهم وكبرياوهم.

وسنبين فيما يلي كيار انعكسات صاورإل العارب فاي كتاباات المستشارقين اذلماان وماا قاالوه عان

العرب ولغتهم وأدبهم وثقافتهم وقيمهم :

 -1هردر ( ) 1913 -1044 ( )Herderلقد كان هردر ملهم جوت ومرشده إل االطالع عل
تاراث العارب

اذدباي وب اصاة الشاعري منا وقادم فاي ترجماتا العاارب وأدبهام فاي أروع صااورإل

سحر بها جوت  .فيقول هردر في كتاب " أفكار " ( )Ideenعن اللغة العربية  " :يرى العرب في
لغاتهم أعاز مياراث يملكونا "  .وفاي هاذه اللغااة الثرياة الجميلاة تكونات علاوم وفناون شاعرية وفلساافة
وكان الفن الشعري ميراثهم القديم  ،إن وليد الحرية  .وكان قد ازدهر قبل محمد ( صل اهلل علي

وساالم ) باازمن طوياال  :فااروح اذمااة كاناات أصااال شاااعرية  ،أضاار إل ا ذلااك آالر العواماال التااي
أيق اات هااذه الااروح  ،وبالدهاام وطريقااة حياااتهم وقوافاال الحااج إل ا مكااة  ،ومبااارزاتهم الشااعرية فااي
عك ااا  ،وااكب ااار الع اايم ال ااذي تكنا ا القبيل ااة للش اااعر ال ااذي ينبا ا فيه ااا  ،واعتا ازاز اذم ااة بلغته ااا

وقصصااها وحكاياتهااا وولعهااا بالمغااامرإل والحااب والمجااد  ،باال وطغيااان الااروح الفرديااة علاايهم وروح

اذ ااذ بالثااأر والمياال إل ا حياااإل التنقاال  ،هااذه العواماال مجتمعااة هااي التااي أنطقااتهم الشااعر فكااان "

عبقارهم " الملهام يتجساد فاي صاور راوعاة البااة  ،وفاي كبريااء ومشااعر جياشاة وعباارات تانم عاان
فكر ثاقب إل جانب شيء من ااسرار في المديح والهجاء " (. )29
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ويشاايد هااردر بعلااو همااة العاارب وبنفااوذ كلمااتهم وق اوإل فكاارهم  ،فيقااول  " :يقاار العاارب شااام ين

رافعي الرؤوس عاليا كما لو كانوا ص رإل تعلو إل السماء  ،فالعربي الصامت ياتكلم بلهاب الكلماة

اجع الشااعر وارتقا با
وببريااق حسااام  ،وسااهام فكاره الثاقااب تشااب نبااال قوسا  ،وال يوجااد شااعب شا ّ
إل تلك المنزلة التاي ارتقا إليهاا العارب فاي عصاورهم الزاهياة " ( . )20وفاي بحثا " حاول تاأثير
اذدب فااي عااادات الشااعوب فااي العصااور القديمااة والحديثااة " يقااول هااردر عاان العاارب  " :العاارب

شااعراء منااذ القااديم فلغااتهم وعاااداتهم تكوناات بتااأثير الشااعر وغاادت هااي نفسااها شااع ار  ،وعاشاوا حياااإل
ذات طبيعة شعرية كاملة  ،كما أنهم يمجدون ما لديهم ويعتزون ب  ،فعماومهم هي التيجاان علا

هام اااتهم  ،و ي ااامهم ه ااي قص ااورهم  ،وس اايوفهم ه ااي حص اانهم وح اااميهم  ،وأش ااعارهم ه ااي ق ااانونهم

المدني " (. )29

ويمج اد هااردر مااا لاادى العاارب ماان صااال  ،فيقااول  " :أال مااا أروع أشااعار العاارب  ،إنهااا حقااا

م ارآإل لط اريقتهم فااي التفكياار وفااي الحياااإل  ،وانهاام يتنفسااون الحريااة وااباااء  ،وتم ا صاادورهم روح

ااء
المغامرإل وشرر الطموح والفروسية والشجاعة التي طالما استفزها اذ ذ بالثأر من اذعداء  ،وف ً
منهم ل صدقاء وحفا ا عل العهد للحلفاء " ( . ) 21
إن هردر يشيد بثباات العارب علا قواعاد الشاعر عنادهم وب صوصايت التاي ميزتا عان أشاعار

اذقوام اذ رى  ،فيرى أن العرب عندما أ اذوا مان ااغرياق ماا أ اذوا لام يقبلاوا أسااطيرهم وال روح
الصفة الشعرية عندهم  ،وانما لوا أوفياء لتراثهم الشعري مثلما لوا م لصين لدينهم وعااداتهم ،
بل إن الشعر هو الذي مكنهم من المحاف ة عليهما  ،فلم يتحوال أو يتغي ار (. )31

ويقاار هااردر بمكانااة العاارب وحضااارتهم وقيااادتهم للعااالم عامااة وذوروبااا اصااة وساايطرتهم عليهااا

وتمدينها ونقلها من طور الت لر إل طور التقدم عن طريق ما نقلاوه مان علاوم وفناون وماا تركاوه

فيهااا ماان آثااار  ،فيقااول  " :ولمااا اكتسااح العاارب  ،وعلا ماادى قاارون عدياادإل  ،بعاال أجازاء أوروبااا
وسااكنوها  ،كااان ال بااد أن يترك اوا آثااا ار ماان فنااونهم الشااعرية وعلااومهم وعاااداتهم وتقالياادهم  .ولعاال

تأثير فنونهم الشعرية لم يكن أقل من تأثير علومهم التي كنا قد أ ذناها بأكملهاا تقريباا مان أياديهم

،أمااا العااادات  ،فمااا هااي فااي الواقااع سااوى النتيجااة المترتبااة عل ا اذم ارين  .وهكااذا باادا فااي اذفااق
اذوروبي ذوق جديد يستشرر كل ما هو جميل ويشيد بالمغاامرإل  ،ساواء ماا اتصال منهاا باالفعاال

أو الاادين أو الشاارر أو الحااب  ،ذوق أ ااذ يزحاار  ،بالتاادريج دون أن يالحا ماان قباال أحااد  ،ماان
الجنوب إل الشامال  ،وراح ي اتلط بالمسايحية وباذوق الشاعوب الشامالية التاي كانات تمجاد كال ماا

ألم بها "
هو ض م وعمالق  .وضغط هذا الذوق الجديد بشكل عجيب عل عادات الشعوب التي ّ
( . )31
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 -2رايسا ااك  ، ) 1004 -1019 ( )J.Aeiske( ،يعا ااد رايسا ااك أول مستشا اارق ألما اااني وقا اار
حياتا عل ا االهتمااام باللغااة العربيااة والحضااارإل االسااالمية د ارسااة وترجمااة  .واهااتم رايسااك بالشااعر

الجاهلي والمعلقات .وقد اهتم بمطالعة الم طوطات العربية واستجاب لنصايحة اساتاذه شاولتنس (
 )Schultnes( ) 1011 – 1999بد ارس ااة الش ااعر العرب ااي  .فنس ااخ س اانة  1031ديا اوان جري اار
والمية العرب للشنفرى  ،وفي السنة التالية الحماساة للبحتاري  .وصارر مع ام أوقاتا فاي مطالعاة

أشااعار العاارب فااي العصاار الجاااهلي وأكثرهااا شااهرإل وهااي المعلقااات  ،ودرسااها فااي م طااوطتين مااع
شرح التبريزي وشرح النحاس  ،وا تار أطولها  ،وهي معلقة طرفة للتهذيب والتصاحيح  .واتام هاذا

العم اال ع ااام  1044ويحت ااوي كتابا ا ه ااذا علا ا الم ااتن العرب ااي ب ااال حرك ااات م ااع ترجمتا ا الالتيني ااة
وحواشا ااي علي ا ا  ،وشا اارح النحا اااس  .وبعا ااد أن يعلا ااق المؤلا اار عل ا ا الترجما ااة والحواشا ااي بعا اال

المالح ات ي هر كير تطورت أفكاار الشااعر ويوضاح موضاوعات القصايدإل واحادا تلاو اال ار ،

كما يفسار أيضاا اذشاكال الشاعرية وألاوان البالغاة بمسااعدإل كثيار مان اذبياات والعباارات الماأ وذإل
عاان المعلقااات اذ اارى وعاان ديا اوان الهااذليين والحماسااتين وأش ااعار المتنبااي وأب ااي العااالء المع ااري

وساور الشعراء .

وقاادم كتابا بمقدمااة عااالج فيهااا أناواع م طوطااات المعلقااات وحواشاايها وشاروحها واذسااماء التااي

تعرر بها  ،ويعرل محتويات كل واحدإل منها  ,ويتحدث عن مجرى حياإل مؤلفيها  ،ويبحث فيماا
بعد حياإل الشاعر طرفة بالتفصايل  ،كماا أنا يضاير جادوال ل نسااب تبادو منا عالقاة الق ارباة باين

الشاعر طرفة وساور الشعراء في جزيرإل العرب ( . ) 32

لقااد كااان رايسااك بهااذا اذساالوب فااي د ارسااة الشااعر العربااي يؤصاال لماانهج جديااد فااي تحلياال

معالجة الشعر العربي  .ولذا يعاود الفضال لا فاي فاتح بااب هاذا المنهااو الاذي يتباع إلا اآلن فاي

الغرب عند شرح آثار الشعراء العرب .

ونشر راسيك مقتطفات من " مجمع اذمثاال " للمياداني  ،إذ إن اذمثاال العربياة كانات محبباة

إليا وكااان لهااا فااي نفسا وقااع اااص لمااا لهااا ماان دالالت علا حياااإل العاارب وعاااداتهم وتقالياادهم .
واسااتمر رايسااك بمنهج ا فااي د ارساات العربيااة وآدابهااا غياار مكتاارث بالمصاااعب التااي واجهت ا إبااان

حيات ا  ،اذ جعاال ماان اللغااة العربيااة علمااا مسااتقال ال كوساايلة لد ارسااة العهااد القااديم واللغااة العبرانيااة

علا

ااالر مااا هااو ساااود آنااذاك  ،ولمواجهتا للمصاااعب التااي نتجاات عاان ذلااك أطلااق عليا "شااهيد

اذدب العربي" ( ،(Ein Marty rer der arabischen Literatur) . )33وهكذا رفاع رايساك
م اان ش ااأن عل اام اللغ ااة العربي ااة وآدابه ااا وجعلا ا علم ااا مس ااتقال  ،ول اام ينتبا ا أح ااد م اان معاصااري إلا ا

اسااتغالل هااذا العلاام وعاادم ارتباطا بغياره ماان العلااوم اللغويااة والالهوتيااة مثلمااا أدرك ذلااك رايسااك .
وكانت دراست للغة العربية ليست غرضا لذاتها بل رأى فيها أساسا للكشر عن التاريخ .
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 -3انتون هارتمان ( :)A.Hartmannلقد تحدث عن العرب من الل ترجمت للمعلقات ( 34

)  ،وساالط الضااوء فااي مقدمااة هااذه الترجمااة التااي أفاااد منهااا جوتا كثيا ار وتااأثر بهااا  ،وتعا رارر علا
بعال ساجايا العاارب و صاالهم ماان االل است الصااها مان أشااعار المعلقاات الساابع  .وركاز علا

كاارم الضاايافة وكبرياااوهم والحفااا عل ا ك ارامتهم  .فيقااول فااي المقدمااة  " :كااان كبرياااء العاارب قباال

محمااد ( صاال اهلل عليا وساالم ) ياادفعهم ذن يحتكماوا للسااير فااي الااذود عاان إ اوانهم والثااأر مماان
يمااس كارامتهم والاادفاع عاان ماواطنهم  ،كمااا كااان كبرياااؤهم يحااتم علاايهم استضااافة الغريااب واك ارم ا

واشاراك فيمااا بقااي لااديهم ماان الازاد  ،وحمايتا والاادفاع عنا إذا جاااءهم مسااتغيثا  ،كمااا كااان يسااتلزم

منهم ااشادإل والتفا ر بفصيح البيان وعل رؤوس اذشهاد بمناقب اآلباء والتغني برواواع أعماالهم
" ( . ) 31

فيرساام هارتمااان هنااا صااورإل تتساام بساامات يتميااز بهااا الباادوي  ،فااالعربي الباادوي يف اار بساايف

ويحتكم إلي في الثأر لكرامت إذا ماا جرحات  ،وللادماء إذا ماا سافحت  ،كماا أنا يميال إلا الحرياة
ويناازع لحياااإل الغاازو  ،والعاارب يساااعدون المحتاااو وينصاارون الضااعير كمااا أنهاام فرسااان يتمتعااون

بااروح قتاليااة عاليااة .ولهااذا يضااير هارتمااان المعلقااات التااي تشاايد بالثااأر للاادم المساافوح بأنهااا أروع
القصاود ويسميها " أشعا ار رزينة " .

ويتااابع هارتمااان حديث ا عاان كاارم الضاايافة عنااد العاارب  ،فيقااول  " :ال توجااد أيااة فضاايلة يقباال

عليها العربي بنبل وشهامة وتجرد تام مان أياة منفعاة ش صاية كفضايلة إكارام الضاير  .وال تشاهد

عل ا تأصاال هااذه السااجية فاايهم أق اوالهم وأشااعارهم فحسااب  ،باال يشااهد علي ا أيضااا رحالااة العهااود

الحديثة وما كتبوه من مؤلفات تصر رحالتهم إل تلك الديار  .ولقد بل إجاللهم لواجب الضايافة
وتقديس حدا يحتم عليهم أن يموتاوا دفاعاا عمان أجااروه  ،حتا وان شااءت المصاادفات أن يكاون
هذا الضير ألد اذعداء  ،هذه السجية المرموقة في لق فرسان العرب وأبطالهم والتي تقر عل

طرفااي النقاايل مااع روحهاام القتاليااة ال تسااود المعلقااات فحسااب  ،باال تطبااع جاال اذعمااال الشااعرية

العربية المبكرإل أيضا " (. )39

إن هااذه السااجية التااي يركااز عليهااا هارتمااان فااي رساام لصااورإل العاارب وهااي كاارم الضاايافة أو

إك ارام الض ااير  ،هااي م اان صاافات الفرس ااان واذبطااال  ،والت ااي ينبثااق منه ااا عاادإل ص ااال وس ااجايا

مرموقة  .فااللتزام بحماية الضير المالحق من السمات التي تكمل الصورإل .

ويقارن هارتماان باين شاعراء الغارب وشاعراء العارب  ،فيقاول  " :وكماا يفت ار شاعراؤنا المتوجاون

بأكالي اال الغ ااار ببطا اوالتهم الجس ااورإل ف ااي الح ااروب واذ ط ااار وبك اارم ض اايافتهم للغري ااب  .ويش اايدون
بإ الصااهم ووفاااوهم ويتغنااون بتسااامحهم ورحابااة صاادرهم وغياار ذلااك كثياار  ،فااإن الشااعراء العاارب
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ينصاارون الضااعير  ،ويواسااون اذ ارماال  ،إنهاام يقفااون مااع أبناااء القبيلااة فااي محنااتهم ويساااعدون

المحتاو  ،هذه هي المكارم والفضاول التي ينسبونها ذنفسهم ويتغنون بها " (. ) 30

ويارى هارتمااان ان العاارب يااأبون الضايم ويف اارون بأآلباااء ويمجاادون اذجاداد فيعلااق علا معلقااة

عمارو باان كلثاوم  .قاااوال  " :يساوق عماارو بان كلثااوم  ،بف ار واعتازاز  ،بطاوالت الساالر وأعمااالهم
المجيدإل  ،مشيدا بما كانوا ينعمون ب من حرية وأنفة عل مار الازمن  ،متهماا اذعاداء باالساتكانة

للضيم والستبداد الملوك والحكام الغرباء " ( . ) 39

غياار أن هارتمااان ياارى ان عصاار المعلقااات كااان عصاار الثقافااة الفكريااة البساايطة ال اليااة ماان

التعقيد ،وهنا يشير إل أن أجنحة ملكات الشعراء العرب القادرإل عل الت يل ماا ازلات ساليمة ولام
ينزع ريشها  ،فهم شعراء فطريون يطيعون سلطان قراوحهم  ،فيقولون الشاعر عفاو ال ااطر وفايل

البديه ااة دون أن ين ااالوا قس ااطا م اان المع ااارر والعل ااوم  ،إال أن ش ااعر المعلق ااات يق اادم للمه ااتم ب ااأمر

الشااعوب والاادارس للتاااريخ القااديم مااادإل واسااعة وثريااة ال غن ا عنهااا للباااحثين  .كمااا تشااكل وساايلة
مالومة لكشر روح أيام البطولة وطبع اانسان الذي يحيا فترإل النهول العقلي) 31 (.

وواضااح هنااا أن هارتمااان يشااير إل ا قاادرإل العاارب البساايطة عل ا الت ياال المبنااي عل ا الذهنيااة

العميقة  ،وبالتالي فإن عصر المعلقات في رأي يمثل زمان بداياة تحارك الفكار مان سابات وانبعااث

الثقافة الذهنية عند العرب .

 -4جوت (  :)J.Goethe( ) 1932 – 1041لقد أعجب جوت بالعرب  ،وأعلان بكال صاراحة
عن حبا لهام  ،ولهاذا كاان صاديقا للعارب فاي وقات كاان العاداء ضادهم مستشاريا  ،وأعجاب جوتا

بااسالم وتأثر بالقرآن وألر مسارحية عان النباي صال اهلل عليا وسالم (  ، ) 41والعارب بالنسابة

إل جوت " أماة تبناي مجادها علا تاراث ماوروث  ،وتتمساك بعاادات تعارفات عليهاا مناذ القادم " .
وال ا جانااب تمسااكهم ال اواعي بالتقاليااد الموروثااة  ،فااإن ماان اذمااور التااي اسااتحوذت عل ا إعجاب ا

وأثارت اهتمام بالعرب الف ار باالنفس واالعتاداد بالنساب واالعتازاز بط ارواق حيااإل اآلبااء  .وشاغر

جوت بأصالة قريحة العارب الشاعرية وتاذوقهم للغاة وقادرتهم علا التصاور والت يال  .وافتاتن جوتا

بساامات تميااز بهااا العاارب كااالنزوع إل ا الحريااة والفروسااية والبسااالة والقاادرإل عل ا صااياغة الحكمااة
بالعبارإل الموجزإل ( . ) 41

ويقااول جوت ا " إن عنااد العاارب كنااو از راوعااة هااي المعلقااات "  ،وانهاام يولاادون شااعراء وينشااأون

كذلك  ،وتعكس المعلقات صورإل عن شعب بدوي رعوي محارب تمزق من الادا ل المنازعاات باين

القباواال التااي يصااارع بعضااها بعضااا  .كمااا تكشاار المعلقااات عاان التعلااق ال ارسااخ بأبناااء القبيلااة ،
وتعب اار ع اان ش ااعور بالش اارر والش ااجاعة والرغب ااة الجامح ااة ف ااي الث ااأر م ااع ح اازن ف ااي العش ااق وك اارم
وا الص  ،وكل هذا بغير حدود ( . ) 42
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وياارى أن الشااعر العربااي الجاااهلي وب اصااة المعلقااات دلتا علا مااا انطبااع عليا العربااي ماان

روح ااقدام والبسالة والتحرر من العار واالستمساك باذ ذ بالثأر والبحث عن المجد وطلب العازإل

والف اار والتضااحية (  . ) 43وبهاذا يكااون جوتا قااد أباارز الطاابع اذساسااي لعارب الباديااة  ،فأشاااد
بسااجية الس ا اء وكاارم الضاايافة التااي يتحلااون بهااا ،كمااا وصاار لنااا حااال الباادو وساارورهم بالضااير
وحفاوتهم ب  ،إضافة إل حب الحرية واذنفة من هيمنة الغرباء وتسلطهم .

وف ااي ديوانا ا " الشا ارقي للمؤل اار الغرب ااي " مقطوع ااة بعنا اوان " الم اانن اذرب ااع " يش اايد فيه ااا جوتا ا

بعااادات العاارب وبتقالياادهم ومااا حباااهم اهلل با ماان نعاام  ،فيقااول  " :لكااي يسااعد العاارب فااي بيااداوهم

راتعين في بحبوحة الفضاء أوالهام الماول ذو الفضال العمايم أرباع مانن  :العماماة وهاي زيناة أروع
من التيجان كافة  ،ثم يمة يحملونها من مكان إل مكان حت يعمروا كل مكان  ،ثم حسام بتار
هو أمنع من الحصون وشاهق اذسوار  ،ثام القصايد الاذي ياؤنس ويفياد ويساتهوي أساماع الحساان

الغيد ( . ) 44

تشبع جوت بالروح العربية  ،فبينما اجتمع كتّاب الغارب علا رأي – ال ي لاو مان شابهة
ولقد ّ
العصبية الذميمة – وهو أن الحضارإل الحديثة مهدها اليونان القديماة  ،غيار أن جوتا ي االر هاذا
الا ارأي ويعل اان بك اال جا ارأإل وايم ااان عدولا ا ع اان حض ااارإل اليون ااان إلا ا حض ااارإل الش اارق العرب ااي أي ااام
العباساايين فااي عصااورهم الزاهيااة عل ا ضاافتي دجلااة والف ارات أيااام هااارون الرشاايد  ،مشاايدا بفكاار

العرب وشعرهم وشاعريتهم الفياضة مفضال إياه عل فكر اليونان وانجازهم الشعري .

فيقول  " :دع ااغريقي المثال  ،يجبل الطينة ويضع التمثال  ،وليفتتن بعدها ما شاء االفتتاان

بالدميااة التااي أباادعتها يااداه الصااناعتان  .أمااا نحاان  ،فااإن متعتنااا لجااة دجلااة والف ارات نساابح فيهااا
مسترسلين مع عنصر الماء  ،حت إذا ارتوت غلة النفس تفجرت أفاويق الشاعر فياضاة مترنماة .

فليغترر الشاعر من هذا الفيل بكف الطهور  ،فإن ليتكون في يدي مت لوا كالبلور " ( .) 41

وهنااا يعتاارر جوت ا بعلااو الثقافااة التااي امتاااز بهااا العاارب وب اصااة فااي المجااال الفنااي للشااعر

والقدرإل عل الت يل والتصوير عل عكس ماا قالا أنتاون هارتماان  .وفاي الواقاع يتعلاق اذمار هناا
بالثقافة اللغوية العالية التي انعكست عل البناء الفني للشعر والتذوق اللغوي المنتشار علا أوساع

نطاق بين العرب المتميزين بحسهم المرهر بسحر اللغة وجمالها ( . ) 49

 -1فرياادر روكاارت (  : )F.Ruckert( )1999 – 1099اهااتم روكاارت باللغااة العربيااة التااي
كااان يتقنهااا بمهااارإل فاوقااة  ،وقااام بترجمااات كثياارإل ماان اللغااة العربيااة إل ا اذلمانيااة  ،فتاارجم دي اوان

الحماسة ذبي تمام بشرح التبريازي شاع ار إلا اذلمانياة  ،كماا تارجم مقاماات الحرياري ترجماة غاياة

فااي الدقااة والروعااة إذ حاااف علا طريقااة الحريااري وأساالوب فااي السااجع وقدرتا علا انتقاااء اذلفااا
المنمقة ( . ) 40
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وكانت موهبة روكرت مشاابهة لموهباة شاعراء العارب  ،إذا كاان يحاب اللعاب اللف اي  ،كماا كاان

يرى " أن الموهبة في بدايتها كانت لعبا بالكلمات والمعاني  ،فدعنا نلعب نحان أيضاا بهاا " ()49
وقااد وضااع روكاارت تعليقااات وحواشااي عل ا ترجمت ا " للحماسااة " جعلتهااا بحااق موسااوعة اصااة

لتاريخ العرب وآدابهم في القرون اذول للهجرإل  .وقد كان هدر روكرت من ترجمتا

"للحماساة "

أن يقدم صورإل لخ ر  ،ويتواصل مع من الل النتاو اذدبي عبر الترجمة  .كما قصد من ذلك

أن يعرل أمام شعب اذلماني صورإل مان اذفكاار واذحاسايس والقايم التاي كاان العرباي يتمياز بهاا

قبل ألر سنة أو أكثر وهي العشق والحماسة والبسالة والحلم واكرام الضير والحفاوإل ب ( . )41

 -9تيدور نولدكا (  : )T.Noldeke( ) 1131 – 1939يارى نولدكا أن الشاعر العرباي القاديم
صااورإل حيااة للعاارب القاادماء  ،بع مااتهم ومحاادوديتهم  ،بفضاااولهم وعيااوبهم  .ويصاار العاارب ماان
الل شعرهم فيقول  " :وهاو شاعر يساري فيا روح الرجولاة والقاوإل  ،روح تهزناا ها از مزدوجاا إذا ماا

قارناااه بااروح العبوديااة واالساات ذاء التااي نجاادها فااي آداب كثياارإل ماان الشااعوب اآلساايوية اذ اارى .
ويحل نولدك الشعب اذلماني عل أن يلتمس في الشعر العربي القديم الروح الرجولية لعل يجد

في قدوإل كي يعقد العزم عل أن يغسل بدم العار القديم ( . ) 11
ويستشهد بقول الشاعر :

سأغسل عني العار بالسير جالبا

علي قضاء اهلل ما كان جالبا

ويقاول  :بهاذه الكلماات يمضااي العرباي الحار إلا سااحة القتاال ولقااء المااوت  .هاذه الاروح التااي

تتجلا فااي قصاااود اذعاراب القاادماء ساااكني الصااحراء  ،ويمكاان أن تكااون هااذه الااروح قاادوإل نحتااذي

بها نحن ( اذلمان )  ،واآلن يبرز أمام الشعب اذلمااني الساؤال عماا إذا كاان قاد عقاد العازم علا
أن يغسل بدم العار القديم(.)11

واهتم نولدك بالدراسات القرآنية  ،وقواعد اللغة العربية والشعر الجاهلي وكان حجة في اللغاات

السامية  ،ووضع " م تارات من الشعر العربي " لكي تستعمل في التدريس  ,وهذا الكتااب ماا زال

معتمدا في الجامعات يدرس في الطالب المت صصون باللغة العربية واذدب العربي .
وهكذا فإن نولدك يمثل نموذجا للعالِم اذلماني العقالني الذي نقال صاورإل مشارقة عان العارب
وثقافتهم وأدبهم ولغتهم و دم تراث العرب وحضاارتهم بأبحاثا ومؤلفاتا المميازإل التاي بلغات حاوالي

سبعماوة بحث وأربعة وعشرين كتابا قيما ( . ) 12

 -0كاارل بروكلماان (  : )Carl Brackelmann ( ) 1119 – 1999لقاد كاان بروكلماان مان
أكثار المستشارقين اذلماان دماة للتاراث العرباي اذدباي واللغاوي والتااريخ ااساالمي  ،وحقاق باذلك

شهرإل واسعة  ،وتوطدت هذه الشهرإل بفضل كتابا الضا م " تااريخ اذدب العرباي "  ،وهاو يتضامن
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تاراجم ومصاادر لكال ماا كتاب باللغاة العربياة مان أدب وفقا وطاب وعلاوم ورياضايات ونحاو  .كمااا
تناول جميع المؤلفات والم طوطات وبين أماكن وجودها  ،وأعط نبذإل موجزإل عن كل مؤلر .
ويقول مترجم الكتاب في مقدمة الجزء اذول  " :لقد ألق بروكلمان ن رإل الفاحص ال بير عل

اذدب العربااي فاي م تلاار أزمنتا وأمكنتا وفنونا  ،منااذ نشااأت إلا هااذا العصاار ال اراهن " () 13
ويمثل بروكلمان المستشرقين الذين أبرزوا علو الثقافة التي كان عليها العرب في مجااالت شات .
وأبرز عمق الذهنية العربية من الل مؤلفات عن اللغاة العربياة واللغاات الساامية وتااريخ الشاعوب

والدول ااسالمية واذدب العرباي  .ولعلا يشاب جوتا فاي تجاها نحاو اذدب العرباي واعالوا مان
شأن العارب وأدبهام وماا يمتلكاون مان قادرات إبداعياة وحضاارية وقاد ادم بمفارده الحضاارإل العربياة

كما لم يفعل جيل من العلماء .

ومن المستشرقين الذين أشاادوا بالثقافاة الشارقية وب اصاة العربياة جياورو يااكوب ( – 1992

 )G. Jacob( ) 1130فقااد كتااب كتاااب هامااا هااو " تااأثير الشاارق عل ا الغاارب و اصااة ااالل

القاارون الوسااط " وكتااب كتابااا آ اار عاان " حياااإل الباادو فااي الجاهليااة " معتماادا في ا عل ا الشااعر
الجاااهلي لمعرفااة حياااإل العاارب فااي العصاار الجاااهلي  ،ثاام نشاار وتاارجم " الميااة العاارب " للشاانفرى ،
وبين من الل هذه المؤلفات مستوى حضارإل العارب
واهتم بالفنون الشعبية عند العرب ( ّ . ) 14
ونمط حياتهم وألوان تفكيرهم وفنونهم اذدبية وأثرها عل الغرب .
 -9زيغاارد هونكا

( :)Sigrid Hunkeالاادكتورإل زيغاارد هونكا  ،مستشارقة ذاوعااة الشااهرإل أحباات

العرب  ،وما زالت  ،وصرفت وقتها كل باذلة الجهد للدفاع عان قضااياهم والوقاور إلا جاانبهم ،
وهااي زوجااة الاادكتور شااولت از  ،المستشاارق اذلماااني الكبياار  ،الااذي اشااتهر بصااداقت للعاارب وتعمقا

في دراسة آدابهم واالطالع عل آثارهم وم ثرهم.

ويأتي ن بة من المستشرقين أمثاال زيغارد هونكا  ،أحباو العارب و ادموا تاراثهم وأبارزوا دورهام

الحضاااري  ،ماان مثاال  :شااتيفان فيلااد ( -1130

) (Wagner

) ( ، )S. Wildوايفالااد فاااجنر ( - 1120

 )E.ورودي باريا اات ( )R.Paretالا ااذي درس وضا ااع الم ا ارأإل فا ااي العا ااالم العربا ااي

ااس ااالمي إض ااافة إلا ا ترجمتا ا للقا ارآن إلا ا اذلماني ااة ترجم ااة ف ااي غاي ااة الدق ااة واذمان ااة  ،ووض ااع
مؤلفات أ رى كثيرإل .

ونالت زيغرد هونك درجة الدكتوراإل من جامعة برلين وكان عنوان اطروحتهاا " أثار اذدب

العربااي فااي اآلداب اذوروبيااة " وفااي عااام  1111صاادر لهااا كتاااب عنوان ا " الرجاال والمارأإل " وهااو

كت اااب ت اااري ي  ،أك اادت فيا ا الكاتب ااة فض اال الع اارب علا ا الحض ااارإل الغربي ااة اص ااة  ،والحض ااارإل
اانسااانية عامااة  ،واكتساابت زيغاارد هونك ا شااهرتها وساامعتها عنااد العاارب بفضاال كتابهااا " شاامس

العارب تسااطع علا الغاارب " (  . ) 11وقاادمت فيا صاورإل مشارقة للعاارب  ،وبيناات فضاال العاارب
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عل الحضارإل الغربية واانسانية ووضحت في أثار ثقاافتهم وحضاارتهم وشاعرهم ولغاتهم فاي الفكار

العالمي والحضارات اذ رى .

وتاارى زيغاارد هونك ا أن الرابطااة بااين العاارب واذلمااان رابطااة قويااة ماان الفكاار والثقافااة امتاادت

جذورها في أعماق التااريخ  ،واساتمرت علا مار القارون وال ازلات آثارهاا حتا الياوم  .فقاد هارت
معالم تلك الروابط وات ذت طابع الصداقة والمودإل منذ أوقر قيصر ألماني ع ايم – أحاب العارب

وأعجب بهم – سفك الدماء في وقت سادت في العداوإل والبغضاء بينهما أيام الحاروب الصاليبية ،

فأحل بذلك الصداقة المتبادلة محل الكراهية والغضب والعداء ( .) 19

وتبين زيغرد هونك في مقدمة كتابها سابب تأليفا فتقاول  " :أردت أن أكارم العبقرياة العربياة ،

وأن أتاايح لماواطني (اذلمااان) فرصااة العااود إلا تكريمهااا  ،كمااا أردت أن أقاادم للعاارب الشااكر علا

فضلهم الذي حرمهم من سماع طويال من تعصب ديني أعم او جهل أحمق " (  . ) 10وترى

زيغاارد أن اللغااة العربيااة والاادين ااسااالمي ساااهما فااي اتحاااد الشااعوب التااي حكمهااا العاارب بحيااث
ذابت هذه الشعوب بتأثير قوإل الش صية العربية من ناحياة  ،وتاأثير الاروح العربياة الفاذإل فاي وحادإل
ثقافية ذات تماسك ع يم من ناحية أ رى ( . ) 19

وتقر زيغرد بأن العرب قدموا للغرب طرق البحث العلمي القاومة عل المالح ة والتجربة في

مجاالت الكيمياء والطبيعة والحساب والجبر والجيولوجيا وحساب المثلثات وعلم االجتماع  .وبهاذا
ترى أن العرب قادموا للغارب أثمان هدياة  ،وهاي طريقاة البحاث العلماي الصاحيح التاي مهادت أماام

الغرب الطريق لمعرفة أسرار الطبيعة والعلوم وهيمنتها عليها اليوم ( . ) 11

وتبدي زيغرد إعجابها بشعر العرب وسحر لغت و يال  ،فتقول  " :وحاين نتحادث عان شاعب

من الشعراء  ،ال بد لنا أن نذكر الشعب العرباي قبال ااساالم  ،والشاعب العرباي فاي اذنادلس فإنا

– هنااا وهناااك – جعاال ماان الشااعر لغااة ثابتااة للتفاااهم والمعاملااة  ،وأعااانهم عل ا ذلااك سااهولة اللغااة
العربية في الوزن والقافية " (. )91

وتشاايد زيغاارد بم ازيااا الشااعر العربااي فااي تعبي اره عاان العواطاار والمشاااعر الحيااة التااي تتكاماال

حباتهااا كعقااد اللؤلااؤ  .وتصاار الباادوي العربااي بأن ا صاابور نافااذ البصاايرإل  ،وتصاار اللغااة العربيااة
بأنها لغة از رإل باذلفا ذات النغم الجميل  ،التي ساعدت البدوي ( البسايط ) علا صاياغة أرقا

المشاااعر البش ارية فااي قالااب ج ااذاب  ،كمااا أنهااا ( اللغااة )  ،مطواع ااة قااادرإل عل ا ن اام العواط اار
والمشاااعر شااع ار  ،كمااا أنهااا لغااة غناويااة حافلااة بالتعااابير الذاتيااة المتأتيااة عاان انطباعااات ومشاااعر

متماسكة تماسك الخل في عقد جميل ( . ) 91

 -1آنااي ماااري شاايمل (  :)Annemarie Schimmel( ) 2113 – 1122رحلاات آنااي ماااري
شاايمل عاان عالمنااا وتركاات لنااا إرثااا ثقافيااا ماان أهاام ساامات االنفتاااح عل ا اآل اار  .وح ياات شاايمل
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بتقدير فاوق في العالم العربي وااسالمي لقدراتها الفاوقة عل التعامل بموضوعية بحتة مع الثقافة

العربية وااسالمية ولبذلها قصارى الجهود ابطاال الادعاوى المغرضاة التاي حااول الابعل تلفيقهاا

ضد ااسالم الحنير .

لقد ساهمت شيمل في إحداث نقلاة نوعياة فاي مدرساة االستشاراق اذلمانياة  ،ومان أهام سامات

هااذه النقلااة االنفتاااح بموضااوعية وايجابيااة عل ا الثقافااة ااسااالمية والعربيااة  ،وادراك أهميااة الح اوار
الحضاااري والتواصاال الفكااري مااع اذ اار  .وأثاارت شاايمل المكتبااة العالميااة ماان ااالل كتاباتهااا فااي

ااء للقلااوب ولاايس زهاادا
التاااريخ المملااوكي والفاااطمي والتصااور فااي ااسااالم التااي كاناات ت اراه إحيا ً
يقتصر عل نفي الدنيا  .إضافة إل ذلك يأتي كتابها " محمد رسول اهلل " باذلمانياة واانجليزياة،
التااي عباارت فيا ا بصاادق ع اان تقااديرها للرس ااول الك اريم صاال اهلل عليا ا وساالم  ،مم ااا أثااار وس اااول
ااعالم اذلمانية ضدها  ،فردت عليها بكلمات حازمة  " :نعم إني أحب " ( . ) 92

ويأتي في هذا السياق ما أكدت شيمل في كلمتها االفتتاحية بمؤتمر المستشرقين اذلمان الاذي

عقد في مدينة ال يبتزو في  1111 / 1 /21من أن من الضروري " أن يت ل الغارب عان ساوء

ال اان المساابق لدي ا ضااد الحضااارإل العربيااة وااسااالمية  ،وأن ا ماان ال طاار تعماايم اذحكااام بشااكل
سطحي  ،فااسالم أوسع من أن تستطيع أن تصر ش صا في مس دقاوق  ،وأن نصر ال طأ

أسوأ من ال طأ الكامل  .إن الحقيقة تنعكس بأشكال كثيرإل " فالماء يكتسب لون الكأس " ( .) 93
وتق ا ااول ش ا اايمل ع ا اان فض ا اال الع ا اارب عن ا ااد اس ا ااتالمها لج ا اااوزإل الس ا ااالم ف ا ااي 1111 /11 /11

بفرانكفورت  " :لقد أ ذ الغرب عن العرب أساسيات العلوم الطبيعية الل القارون التاي حكام فيهاا

العرب بالد اذندلس  ،وان كتب الطب مثل كتب الارازي وابان ساينا كانات تعاد فاي أوروباا – حتا

بداية القرن الحاديث – أعمااال أساساية  .وقاد أثمارت كتاب ابان رشاد عان مناقشاات وحاوارات دينياة
واشارت للغرب نحو طريق التنوير " (. )94

و ادمت شاايمل الشااعر العربااي المعاصاار دمة كبياارإل  ،فقدمتا ماان ااالل مجلااة " فكاار وفاان " ،

فعرفت بأشعار بدر شاكر السياب
للن بة من المثقفين اذلمان واذكاديميين الذين يتقنون العربية ّ ،
ونازك المالوكاة وصاالح عباد الصابور وعباد الوهااب البيااتي وفادوى طوقاان ونازار قبااني وأدونايس
ومحمااود دروي ا

ومحمااد الفيتااوري  ،وترجماات بعاال أشااعارهم إل ا اذلمانيااة  ،كمااا قاادمت للقااار

العربااي ماان ااالل مجلااة " فكاار وفاان " بعضااا ماان شااعر جااالل الاادين الروم اي ومحمااد إقبااال ماان
الشعراء المسلمين غير العرب .

وهكااذا نجااد أن االستش اراق اذلماااني قااد قااام باادور كبياار فااي دمااة العاارب وت اراثهم ماان تحقيااق

ود ارس ااة وترجم ااة وت ااألير ونش اار وفهرس ااة ووض ااع المع اااجم العربي ااة وت ااألير الد ارس ااات االس ااالمية
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والقرآنية  ،ودراسة حياإل العرب وقيمهم ومباادوهم وعااداتهم وتقاليادهم وأنمااط تفكيارهم و ياالهم  ،ماا

يعجز عن مجامع علمية عربية مجتمعة .

وبهاذا رسام االستشاراق اذلمااني صاورإل مشارقة وعادلاة للعارب  ،صاورإل أماة أبياة صاانعة ذدب

ار ٍ
ق رفيااع المسااتوى وفكاار إنساااني حضاااري يحماال قيمااا ومباااد ومفاااهيم ذات جاذبيااة بالنساابة إلا

اآل ر  .كما قدم صورإل حقيقية ومنصفة للعرب من حيث عقليتهم ومستوى تفكيرهم و ياالهم وعلاو
ثقافتهم وتص ّاورهم الاذهني الاذي أسايء فهما مان قبال بعال المستشارقين اانجلياز والفرنسايين إماا
قصدا أو جهال أو تقصي ار .
ونجد أن االستشاراق اذلمااني قاد عازز الرابطاة باين العارب واذلماان  ،تلاك الرابطاة القوياة مان

الفكر والثقافة التي تعود جذورها إل قرون ساابقة كماا ذكرناا  .فكشار االستشاراق اذلمااني صاورإل

العارب الحقيقيااة وأزال نزعااة العااداء للعاارب التااي تراكماات علا ماار القاارون ذسااباب تاري يااة ودينيااة
معروفة .

إن انفتاااح المستشارقين اذلمااان علا اذدب العربااي والثقافااة العربيااة شااكل جسا ار ماان التواصاال

الثقااافي والحضاااري ونوعااا ماان الح اوار المتبااادل المبنااي عل ا احت ارام الااذات واآل اار  .وساااهم فااي
الن اار إلا العاارب بشااكل موضااوعي معتمااد علا معرفااة اآل اار ومحاورتا وفهما  ،وكااأنهم اتبعاوا
منهج الشاعر جالل الدين الرومي في قصت الطريفة التي تروي قصة طفل جاء أما باكياا شااكيا
من أن شيوا مجهوال أفزع فنصحت اذم ان يحاوره حت يعرر كينونت .

وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية بدأت ألمانيا تضامد جراحهاا وتجماع شاملها وتلملام شاتاتها ،

فانطلقاات الد ارسااات العربيااة ماان جديااد ماان بااين اذنقااال  ،وب اصااة بعااد أن أ ااذت ألمانيااا تسااع

اقامة عالقات سياسية واقتصادية مع العالم العربي  .وأ اذت مالماح االستشاراق االيجاابي تتجادد

من الل مواقر ألمانيا دولة وشعبا  .وأ ذ المستشرقون اذلمان تبعا لذلك يهتماون فاي جامعااتهم
ومعاهدهم االستشراقية بالعرب  .وحضاارتهم وتااري هم وتاراثهم القاديم وآدابهام المعاصارإل مان شاعر
وقصة ورواية ومسرحية  ،إضافة إل القضايا السياسية والتياارات الفكرياة والدينياة التاي تعام العاالم

العربي اليوم .

وكمااا يقااول البروفيسااور شااتيفان فيلااد ( )S. Wildفااي افتتاحيااة مااؤتمر العاارب واذلمااان فااي

جامعااة االمااارات العربيااة المتحاادإل فااي ساابتمبر –  : 2111علا العاارب واذلمااان اليااوم أن ينتبهاوا
إل ا دور اللغااة العربيااة واللغااة اذلمانيااة فااي تحديااد الحضااارإل فااي كلتااا الجهتااين فااي اال العولمااة
وهيمنااة اللغااة االنجليزيااة عل ا الحقااول المعرفيااة والعلميااة  ،وقااد حااان الوقاات اعمااال الفكاار فااي

مواجهة هذا الوضع بشراكة الطرفين العرب واذلمان ذن هناك قواسم مشتركة بينهما .
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وتااأتي أهميااة هااذه الاادعوإل بعااد أن طغاات ن ريااة هنتنغتااون ( )S. Hintingtonفااي ص اراع

الحضارات حت كادت تكون حقيقة لدى البعل لوال وجود أصوات مثل صاوت آناي مااري شايمل

(  )A. Schimmelالتااي وهباات حياتهااا لتعاااي

الحضااارتين اذوروبيااة وااسااالمية ومااد جسااور

الصداقة والتفاهم والحوار بين أوروبا والعالم العربي وااسالمي .

ويبق ا تساااؤل آ اار ماااذا عاان مصااير أو م ا ل االستش اراق اذلماااني ن فقااد ناااق

هااذه المسااألة

الاادكتور رض اوان الساايد فااي كتاب ا " المستش ارقون اذلمااان  :النشااوء والتااأثير والمصاااور " فياارى أن

االستشا اراق أص اابح ب ااين نيا اران ااس ااالميين ف ااي المش اارق ال ااذين يش ااككون دوم ااا ف ااي دوافعا ا وب ااين
الما اراجعين الراديك اااليين ف ااي الغ اارب ال ااذين يأ ااذون عليا ا مجاملتا ا للع اارب والمس االمين  .وم ااع أن
االستشراق اذلماني يبدو مزده ار ومتقدما إذا ما أ ذنا بعاين االعتباار وجاود حاوالي عشارين كرسايا

للد ارسااات العربيااة وااسااالمية  ،واسااتمرار صاادور المجااالت االستشاراقية العريقااة منااذ القاارن التاسااع
عشر  ،إال ان الدكتور رضوان السيد يرى أن االستشراق انته إل أن يبحث عن ذات فاي أربعاة

ت صص ااات  ،ه ااي  :الت اااريخ  ،واالنثروبولوجي ااا والسوس اايولوجيا وعل اام ال اادين  ،والد ارس ااات الش اارق

أوسطية .

وسااهمت فااي هااذا السااياق التطااورات الجدياادإل مااا بعااد أحااداث ساابتمبر  2111و هااور حركااات

الربيع العربي وااسالم السياسي في تأكيد الت صص علا د ارساة ااساالم المعاصار والمجتمعاات
المسالمة المعاصارإل  ،وعلا د ارساة ااسااالم ضامن أقساام االديااان المقارناة وغيرهااا  ،وأصابحت فااي
ضم م ال يوشك أن تكون بداول لغير صالحنا إن لم يشهد حقل الدراسات العربية وااسالمية

مشاركات عربية واسالمية جديدإل وكثيفة في العقد الحالي والعقود الالحقة .

ويمكاان القااول إن د ارسااات المستش ارقين اذلمااان عاان العاارب وحضااارتهم وآدابهاام ولغااتهم  ،والتااي

رسمت صورإل لمستوى تفكيرهم و يالهم وعقليتهم الذهنية وابداعاتهم أوصلت دراساتهم إل العالمية
 ،وجساادت قاايم اانسااانية التااي تعنااي االنفتاااح عل ا اآل رواافااادإل ماان ب ارت ا وحضااارت وال ارفل

لالنغااالق حااول الااذات والتقوقااع فااي إطارهااا  .وبهااذا تتوطااد روابااط المااودإل والصااداقة وقاايم المحبااة
واالعترار باآل ر الذي نحن اليوم أحوو ما نكون إلي .
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االستشراق والفنون اإلسالمية  :العمارة القيروانية نموذجا
محمد علي الحبيّب  -جامعة القيروان

98

مقدمة :
ش ّكلت دراسة الشواهد المادية لتاريخنا مادة خصبة للعديد من الدراسات االستشراقية منذ نهايات
العهد الحديث للغرب األوروبي .96ولئن خاض المستشرقون الغربيون في مسائل تتعلق بالتراث
وبسي ٙر الشخصيات واألحداث التاريخية العربية واإلسالمية ،فإنهم
العربي واإلسالمي المكتوب،
ِ
اهتموا أيضا ،وبنفس القدر من البحث ،بآثار العالمين العربي واإلسالمي ومعالمهما ،لكونها
تعبيرات مادية عن ماضي شعوبهما .ويبدو أن التزامن بين بدايات االهتمام الغربي بتاريخنا
وحركة االستعمار هو ما أجّج النقاش حول ارتباط المستشرقين بالمخطّطات السياسية
لإلمبراطوريات االستعمارية الناشئة وقتئذ .92كما أن "االنفعال" الذي ميّز بعض الرّدود العربية
واإلسالمية إبّان وبُعيد فترات االستقالل ،قد ساهم أحيانا في حشر كافة اإلنتاج االستشراقي في
نفس الخانة ،فاصطبغ اإلنتاج العربي المتص ّدي بالدرس للمباحث االستشراقية بإيديولوجيات
المفكرين العرب والمسلمين ،م ّما حدا بالبعض منهم ،في سياق دفاعهم عن األسس النظريّة التي
يتبنّونها ،إلى الدفاع ع ّمن ُعرفوا أثناء القرن العشرين بمستشرقي المعسكر االشتراكي ،ألن
هؤالء مثلوا ،في نظر بعض الدارسين العرب المعاصرين ،حركة معرفية مساندة لحركات
التحرر العربية واإلسالمية ومناوئة لالمبريالية الغربية المضطهدة للشعوب ،فجاءت بعض
المواقف ووجهات النظر متسرعة وسقطت ،على ما نعتقد ،مثلها مثل العديد من المباحث
االستشراقية في نظرة االزدراء والتحامل التي وسمت رؤيتها إلى مجمل تاريخنا .
ولم ّ
تشذ دراسات علماء اآلثار الغربيين عن هذا السياق العام ،فلئن انخرط إنتاج البعض
منهم في سياق الحمالت العسكرية للقوى االستعمارية ،فإن آخرين قد حاولوا أن ينأوا بمواقفهم
وبكتاباتهم عن األهداف السياسية لبلدانهم ،فحاولوا النفاذ إلى كنه اإلبداع الفني العربي
واإلسالمي ،دارسين المعالم التاريخية والمواقع األثرية في إطارها الموضوعي ،وفي سياق
الظرفيات التاريخية التي نشأت فيها .ولن ن ّدعي أنّنا سنأتي في هذه القراءة على كامل اإلنتاج
المعرفي االستشراقي الخاصّ بالعمارة العربية واإلسالمية ،فاألمر يحتاج إلى مجهود جماعي
 98أستاذ مساعد بقسم علم اآلثار بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان -الجمهورية التونسية.
 96تعتبر مسألة التحقيب التاريخي ( )La périodisation historiqueمن المسائل غير المتفق عليها إلى اليوم بين مجموع العلوم
اإلنسانية .فما نعتبره عهدا حديثا بالنسبة إلى هذه الدراسة إنّما الفترة الممتدة بين القرنين السادس عشر وأواخر القرن الثامن عشر
ميالديين ،وهو تحقيب يتالءم وتقسيمات المدرسة التاريخية واألثرية التي ينتمي إليها صاحب هذا المقال .انظر  :تعليق هاشم صالح
حول مقال ماكيسم رودنسون في االستشراق بين دعاته ومعارضيه ،دار الساقي ،بيروت ،8776 ،ص  .87ويمكن الرجوع في هذا
الصدد أيضا إلى :
– RICHARD, Jean, « Les précurseurs de l'orientalisme », dans Comptes-rendus des séances de l'année
l’Académie des inscriptions et belles-lettres, Année 2001, Volume 145, n° 4, p. 1639 – 1644.
 92مازال الجدل حول بدايات االستشراق يؤثث العديد من الدراسات التي تعتني بالظاهرة االستشراقية .إذ هناك من يرجع البدايات حتى
إلى قرون العهد الوسيط غير أن المقصود باالستشراق ليست كل كتابات الغربيين عن الشرق ،بل نقصد بالدراسات االستشراقية تلك
المباحث النقدية التي بحثت في الموروث المكتوب والشفهي والمادي لشعوب الشرق .وقد ظهر مفهوم االستشراق في كل من انجلترا
وفرنسا في أواخر القرن الثامن عشر وتم التعريف به ألول مرة ضمن مقاالت "قاموس األكاديمية الفرنسية" سنة 8181م ،وهو التاريخ
الذي نتبناه في هذه المقالة بما أن الدراسات االستشراقية نمت وتطورت ،كجملة العلوم الحديثة ،ضمن األطر األكاديمية الغربية
المعاصرة.
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ضخم وتركيم معرفي كبير ،بل سنقتصر على دراسة أنموذج مخصوص هو الدراسات
االستشراقية التي اهتمت بمعالم البالد التونسية وآثارها ،هذه اآلثار التي كانت مجال بحث العديد
من اآلثاريين األجانب على األقل منذ أواسط القرن التاسع عشر ميالدي متعرضين بالدرس ،في
جزء أ ّول من هذه المقالة ،إلى إسهاماتهم العلمية ،ومحاولين ،في مرحلة ثانية ،تقويمها على
ضوء الدراسات المعاصرة سواء لباحثين أجانب أو ألساتذة وباحثين تونسيين.
ولقد حان الوقت ،والتجربة التونسية في الدراسات األثرية اإلسالمية اليوم في مرحلة نضج،
لقراءة تأليفية موضوعها جملة الدراسات التي تعرّضت للفكر االستشراقي بالنقد والتقويم ،من
أجل تأسيس مرحلة جديدة من العالقة بين المستشرقين الجدد وتراثنا األثري العربي واإلسالمي.
وسنهتم في هذا البحث على وجه التحديد بالبحوث االستشراقية في مجال العمارة اإلسالمية
بالبالد التونسية ،تاركين ألساتذتنا والباحثين المختصين في مسائل أثرية أخرى مثل علوم
المسكوكات والخزف والنقائش وغيرها من االختصاصات ،مه ّمة تقويم اإلسهامات االستشراقية
في مجال بحوثهم.وهو ملف يحتاج فعال إلى جهد التقويم ،خاصّة على ضوء نتائج األبحاث
األثرية التونسية الجديدة في ميدان اإلسالميات ،التي قطعت شوطا كبيرا من التطور المنهجي
والمعرفي ،غدت بمقتضاه قادرة على تقويم موروث الدراسات االستشراقية المعمارية ونقده.94
الدراسات االستشراقية والفنون اإلسالمية للبالد التونسية  :موروث ها ّم ولكن ...
بيّن الباحث عبد العزيز ال ّدوالتي أحد المختصّين في ال ّدراسات العربيّة اإلسالميّة ،في مقال صدر
سنة  8712ضمن مؤلف جماعي من جزأين بعنوان "مناهج المستشرقين في الدراسات العربيّة
اإلسالمية" ،أن فضل الدراسات االستشراقية على ميدان الفنون اإلسالمية كبير .99لكن هذا
الفضل ال ينفي ،حسب رأي الكاتب ،سقوط أغلب الر ّواد من األثريين في أخطاء المستشرقين
األوائل من المؤرخين ،وغيرهم من المختصين،إذ أنّهم نفوا عن المسلمين أ ّ
ي إبداع فنّي،
مستندين في ذلك على نظرة نمطيّة ،متمثلة في تحريم النص القرآني العديد من الفنون مثل
التجسيم والتصوير .91وقد قسّم الدوالتلي اتجاهات البحوث االستشراقية الفنية إلى صنفين  :صنف
صنف أ ّول حاول بشتى الطرق «خدش الحضارة العربية اإلسالمية وتشويهها وتحقيرها»
ق األول ّ ،
وصنف ثان ،سقط أصحابه في مثل أخطاء ال ّش ّ
لكن الدوالتلي ينعتهم «بالعلماء
97
الحقيقييّن الذين لم يحاولوا تزييف التاريخ عن قصد وبإضمار مسبق»  .وهذا التقسيم يتوافق مع
تصنيف متعارف عليه ،يميّز بين مستشرقين كالسيكيين وآخرين معاصرين ،وذلك في كافة
االختصاصات االستشراقية.
وترجع بدايات اهتمام المستشرقين بآثار البالد العربية واإلسالمية إلى أوائل القرن التاسع عشر
ميالدي .وقد انصبّت عنايتهم بالخصوص على شواهد الفترات الماقبل إسالميّة ،في محاولة
للبحث عن الماضي الهلّينيستي والروماني والبيزنطي لمختلف المجاالت المدروسة ،وذلك
انطالقا من قناعة ْ
أن ليس للعرب والمسلمين من أسس ّ
لفن ،وكذلك للهاجس المعرفي الذي سكن
بعضهم ،والذي يتمثل في أن دور شعوب هذين العالمين لم يتع ّد االستلهام من فنون الشعوب

 94ـ سنأتي في ثنايا هذه الدراسة على أهم إنتاجات المدرسة األثرية التونسية المختصة في شواهد الفترة اإلسالمية ،والتي انطلقت من
دراسات المستشرقين لتصحيح بعض القراءات المتسرعة للمعالم والمواقع المدروسة .انظر الحقا العنصر الثاني من هذا البحث.
 99تعتبر القراءة النقدية التي قام بها عبد العزيز الدوالتلي من الدراسات القليلة التي خاضت في مسألة نظرة المستشرقين إلى الفن
اإلسالمي ،وقد نُشرت ضمن مؤلّف جماعي احتفى بحلول القرن الخامس عشر هجري  :جماعي ،مناهج المستشرقين في الدراسات
العربيّة اإلسالمية ،نشر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب التربية العربي لدول الخليج8602 ،هـ8712/م( .جزآن)
91عبد العزيز الدوالتلي« ،مناهج المستشرقين في دراسة الفنون اإلسالمية» ،في مناهج المستشرقين في الدراسات العربيّة اإلسالمية،
ج ،7ص .871-849
 97عبد العزيز الدوالتلي ،المرجع السابق ،ص.841-849
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القديمة دون ابتكار أو إبداع .10بل سعى البعض إلى تشويه إسهامات الفن العربي واإلسالمي
با ّدعائهم ّ
أن بروز اإلسالم في أواسط القرن السابع ميالدي ،قد ساهم في تراجع الفنون المعمارية
18
والزخرفية بالمشرق ،التي كان مصدرها الرئيس بيزنطة  .فاإلسالم حسب رأي الكثير من
المستشرقين األوائل قد برز في بيئة عربية خشنة ال يميّز عمارتها إال قليل من اللبن وأجذاع
النخيل ،وليس ألصحابها خيال فنّي كمثيله في بالد بيزنطة .17لذلك ينفي العديد من دارسي
العمارة عن العنصر العربي أ ّ
ي إضافة إلى الفن اإلسالمي .18فقد اعتبر كل من هنري
تيراس( )Henri Terrasseوجورج مارسي( )Georges Marçaisأن الفن اإلسالمي مجرّد
وريث لفنون العالم القديم ،وأن ما قام به مسلمو الفترة المب ّكرة لم يتع ّد استنساخ التقاليد الماقبل
إسالميّة دون التجديد فيها.16
وليست غايتنا من هذه القراءة استعراض كامل األبحاث االستشراقية التي درست الفنون
اإلسالمية ،فاألمر يحتاج ،من جهة أولى ،إلى سنوات من البحث تفترض معرفة بالعديد من
اللغات األوروبية وبعضا من اآلسيوية ،وهو أمر مازلنا لألمانة العلمية لم نكتسبه بعد .ومن جهة
ثانية نعتبر أن الخوض في مجاالت الفنون اإلسالمية بمختلف مكوناتها مغامرة محفوفة
بالمخاطر ،نظرا التساع ميادين هذه الفنون .وبناء على ذلك نعتبر أن التوقف عند كل اختصاص
يصبح أكثر جدوى ،متى أوكل للدارسين كل في ميدان بحثه دراسة خصائص الفن المدروس.
ولهذا سيكتشف القارئ أن أغلب األمثلة التي سنستعرضها في سياق هذه المداخلة المتواضعة،
تخصّ باألساس فنّي العمارة والتعمير بالبالد التونسية ،وذلك ارتباطا باالختصاص العلمي الذي
ندرّسه بالجامعة التونسية.12
لقد ش ّكلت كامل أشكال العمارة مجاالت بحث خصبة للعديد من المستشرقين منذ الدراسات
األولى ،وقد نالت العمارة الدينية في هذا السياق النصيب األوفر من الدرس .ونورد في هذا
السياق الدراسة العامة للمستشرق البريطاني كريسويل ( )K. A. C. Creswellالذي توقف عند
المعالم اإلسالمية األولى مثل المسجد النبوي بالمدينة ،والجامع األموي بدمشق ،والجامع الكبير
بالقيروان ،14وكذلك بحوث المستشرق الفرنسي جورج مارسي 19ومن بعدهما كل من لوسيان
 10ليس من المبالغة اعتبار أن هذا االهتمام الخاص بالماضي الروماني لشعوب شمال إفريقيا يندرج ضمن المخططات االستعمارية
لتبرير مشاريعهم السياسية .كما اشتغل بعض المستشرقين على المسألة البربرية في بلدان الغرب اإلسالمي لخلق حالة انقسام بين
العنصر العربي والبربري .يمكن العودة هنا إلى بعض كتابات المؤرخ الفرنسي شارل أندري جوليان :
CHARLES-ANDRE J, Histoire de l'Afrique du Nord, Payot, 1991.
 18لقد فنّدت العديد من الدراسات العربية هذه النظرة الكالسيكية للمستشرقين وذلك باالعتماد على االكتشافات األثرية األخيرة .فعلى
عكس ما ذهبت إليه آراء كل من كريسويل وتيراس ،فإن القباب واألقبية كانت من العناصر المميزة للعمارة العربية التي سبقت اإلسالم.
عفيف بهنسي ،جمالية الفن العربي ،سلسلة عالم المعرفة ،ع  ،86الفصل الرابع,
 17راجع في هذا الصدد G. BELL, Palace and Mosque at Ukhaidir, Oxford, 1974. :
 18يعتبر كريسويل أن الفن اإلسالمي نشأ في بيئة كانت تعاني الفراغ المعماري ،لذلك ال يجب إطالق نعت "العربيّة" على العمارة
اإلسالمية المب ّكرة .انظر في هذا الخصوص كتابه الشهير :
K. A. C. CRESWELL, Early Muslim Architecture, Clarendon Press, Oxford, 1940, I, p. 7.
وعبد العزيز الدوالتلي ،المرجع السابق ،ص.897
16ا انظر كل من :
H. TERRASSE, L’art hispano-mauresque dès origines au XIIIe siècle, Paris, 1930. ; G. MARÇAIS,
L’art musulman, PUF, 1962.
 - 12من بين المحاوالت القليلة التي اشتغلت على عالقة االستشراق بجل الفنون اإلسالمية ،نذكر قراءة الدكتور عفيف بهنسي ضمن
موسوعة تاريخ الفن والعمارة الذي أفرد جزءها الثالث لـ "الفن واالستشراق".
 14ـ يمكن أن نذكر لكريسويل بعض المراجع األخرى ،إضافة إلى المرجع السابق :
K. A. C. CRESWELL, The Muslim Architecture of Egypt I, Ikhshids and Fatimids, A.D. 939-1171,
Oxford, 1952 ; “A Bibliography of Muslim Architecture in North Africa (excluding Egypt),” Hespéris,
XLI, Supplement, 1954.
19ـ دراسات جورج مارسي في عمارة ا لغرب اإلسالمي وفنونه عديدة جدا ،ويعتبر الرجوع إليها ضرورة لكل األعمال الجديدة بالنظر
إلى أهمية الحفريات واألسبار التي قام بها هذا المستشرق الفرنسي :
MARÇAIS G., Manuel d’art musulman, éd. A. Picard, Paris, 1926-27. (2vol.) ; L’Architecture
; musulmane d’Occident, Paris, 1953. ; Articles et conférences de Georges Marçais, Alger, 1954
« Note sur les ribats en Berbérie », dans Mélanges d’histoire et d’archéologie de l’Occident musulman,
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ڨولفان) 11(Lucien Golvinوألكسندر ليزين) 17 (Alexandre Lézineاللذين توقفا بإسهاب
أكبر عند المعالم اإلسالمية للبالد التونسية .ولقد ت ّمت أغلب هذه الدراسات خالل الفترة
االستعمارية ،كما أنها اعتمدت باألساس ،إ ّما على مادة مصدرية غير مكتملة ،أو على مد ّونة
تتميز ترجمتها بالتسرع وعدم الدقة ،وسنوضّح هذا األمر في سياق الحق من هذا البحث .فقد
نبّهت الدراسات التي صدرت في السنوات األخيرة ،العربية منها واألجنبية ،إلى ضرورة
مراجعة الترجمات األولى للمصادر اإلسالمية المبكرة ،نظرا لعدم إدراك المستشرقين الذين
أنجزوها لبعض خصوصيات المفردات المحلّية وعدم إدراجها ضمن السياق التاريخي
الموضوعي الذي نشأت فيه .بل ت ّم فيها إسقاط بعض المصطلحات الغربية على بعض المك ّونات
المعماريّة للمعالم اإلسالمية ،بما أن أغلب أعمالهم قد توجّهت إلى متلقّين غربيين ،وهو ما جعلهم
يسقطون في أخطاء ،جعلت من فرضيات وتأويالت الدراسات االستشراقية المعماريّة ال تفسّر
الظاهرة التعميرية والمعمارية بشكل صحيح .إذ لم تستطع البحوث الغربية في ميدان العمارة في
كثير من الدراسات تجاوز اإلطار الفكري والمعرفي الذي نشأت فيه ،فأسقطت مفاهيمها
ومناهجها وتأويالتها على ميدان العمارة اإلسالمية دون أن تخوض ،في الكثير من األحيان ،في
الخصوصيات المحلية لهاته العمارة.
لقد شملت دراسات المستشرقين اآلنف ذكرهم المواقع والمعالم اإلسالمية األكثر رمزية في البالد
التونسية ،فكانت مدن القيروان– 70الحاضرة اإلسالمية األولى لبالد الغرب اإلسالمي -والمهدية
–عاصمة الفاطميين -78وتونس – 77قصبة البالد منذ العهد الحفصي إلى اليوم -حاضرة بشكل
t. I, Alger, 1957, p. 23-36. ; « Considérations sur les villes musulmanes et notamment sur le rôle du
Mohtasib », dans Les villes, receuils de la société J. Bodin pour l’histoire comparative des institutions,
Paris, 1978, t. 1, p. 249-261.
 11أ ّما بالنسبة إلى لوسيان قولفان فيمكن الرجوع على سبيل المثال إلى :
GOLVIN L. et MARCAIS G., La grande mosquée de Sfax, Tunis, I.N.A.A., 1966. ; Essai sur
l’architecture religieuse musulmane, Paris, 1974.
17انظر في هذا المجال :
LEZINE A., Sousse : les monuments islamiques, Paris, 1963. ; Mahdia. Recherches d’Archéologie
Islamique, Librairie C. Klincksieck, Paris, 1965. ; Deux villes de l’Ifriqiya : Sousse et Tunis, Paris,
1971.
 70يصعب حصر مجمل األعمال االستشراقية الكالسيكية حول القيروان ،لكن يمكن أن نضيف في مستوى ملف العمارة وتعمير المجال
إلى أبحاث المستشرقين أعاله بعض المقاالت األخرى ،وسيالحظ القارئ أن األمر ال يتعلق بأثريين فقط بل بمؤرخين وبعض
الجغرافيين :
MARÇAIS G., Coupoles et plafonds de la grande Mosquée de Kairouan, Notes et Documents VIII,
Tunis-Paris, 1925. ; MONCHICOURT (Charles), Etudes kairouanaises ; Kairouan et les Chabbia
; (1450-1592), Tunis, 1939. ; SALADIN (Henri), La mosquée de sidi Okba à Kairouan, Paris, 1899.
POINSSOT (Paule) et ROY (Bernard), Inscriptions arabes de Kairouan, Publications de l'Institut des
Hautes Etudes de Tunis, 2 vols., Klincksieck (C.), Paris, 1950-1958, 2 fasc., (624 p., 16 fig., 98 pl.).
 78حول المهدية انظر على سبيل المثال :
LEZINE A., Mahdia …, Paris, 1965. ; ROY (Bernard), « Inscriptions arabes de Mahdia », Revue
Tunisienne, N° 122, 1915, p. 29-34. ; HANNEZO (C.), « Mahdia : notes historiques », R.T., 1907 (p.
227-236, p. 340-349, p. 438-443, p. 525-535) et 1908 (p. 46-59, p. 144-159, p. 244-252, p. 412-421, p.
; 544).
و من أجل بيبليوغرافيا أوسع حول المهدية يمكن العودة إلى األبحاث األخيرة لناجي جلول :
DJELLOUL (Neji), Mahdia capitale des fatimides, Sousse, Contraste Editions, 2003 ; «Histoire
; topographique de Mahdia à l’époque ottomane», Actes du 2ème séminaire sur La méditerranée
l’homme et la mer. CERES, Tunis, 2001.
 77إضافة إلى أعمال جورج ماسي (8774و )8728وليزين ( )8798ولوسيان قولفان ( )1796المذكورة أعاله ،يمكن الرجوع على
سبيل المثال إلى :
; LALLEMAND (Ch), Tunis et ses environs (cent cinquante aquarelles tirées en couleur), Paris, 1890
SEBAG (P), Tunis : histoire d’une ville, Paris, l’Harmattan, 1998.
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كبير في دراسات هؤالء .كما حظيت بعض المدن األخرى مثل صفاقس 78وسوسة 76وبعض
القرى بقدر من اهتمام هؤالء .72كما كانت معالم مثل الجامع األعظم بالقيروان وحصون المهدية
ورباطات الساحل وجامع الزيتونة ومنازل مدينة تونس وقصورها في الفترات الحفصية
والعثمانية ،أكثر األمثلة تناوال بالدرس.74
لقد ش ّكلت دراسات المستشرقين األوائل في ميدان العمارة اإلسالمية سبقا لعلماء الغرب ،نظرا
لج ّدة هذا العلم بالمقارنة مع اختصاصات إنسانية أخرى كالفلسفة والتاريخ والدراسات الدينية ...
فهذا التخصص هو أساسا من إنتاج العهد المعاصر ،وقد استغل األوربيون هذا السبق ،فبادر
المستشرقون بدراسة الفنون اإلسالمية ومختلف أشكال التعمير بمختلف أنحاء العالمين العربي
واإلسالمي ،مما ساهم أثناء النصف األول من القرن العشرين في خلق جيل أ ّول من األثريّين في
البالد العربية واإلسالمية ،ساهم هو بدوره في نشأة المعاهد المختصة في الفنون واآلثار بعد
االستقالل ،وهو مكسب قد ساهم في "الدفاع" ،ولو بنسب متفاوتة ،عن الفن اإلسالمي ،وعمل
ي إبداع وأ ّ
على دحض آراء المستشرقين األوائل الذين نفوا عن المسلمين أ ّ
ي مساهمة في تاريخ
الفن اإلنساني عامة.
نقد الخطاب االستشراقي في ميدان العمارة اإلسالمية  :عمارة القيروان نموذجا
يرمي هذا العنصر من البحث إلى التوقف عند نماذج تدلّل على ضرورة إعادة النظر في نتائج
بحوث المستشرقين ،وخاصة الكالسيكيين منهم .ويجب علينا اإلقرار مجددا أن الدراسات
االستشراقية حول الفنون اإلسالمية ،وعلى الرغم من المآخذ التي حاولنا اإلتيان عليها آنفا ،مثلت
بالنسبة إلى دراسات مؤرخي الفن وعلماء اآلثار من العالم اإلسالمي ،نقطة انطالق هامة من أجل
لقائمة بيبليوغرافية أوسع ،نحيل على :
DAOULATLI (Abdelaziz), Tunis sous les Hafsides, évolution urbaine et activité architecturale,
I.N.A.A., Tunis, 1976. ; LARGUECHE (A), Les ombres de la ville, pauvres, marginaux et minoritaires
à Tunis (XVIIIe – XIXe siècles), Tunis, CPU, 1999 ; CHAPOUTOT-REMADI (Mounira), «Tunis»,
Grandes villes méditerranéennes du monde musulman médiéval, J.C. Garcin, Rome, 2000, p. 235262. ; SAADAOUI (Ahmed), Tunis ville ottomane; trois siècles d'Urbanisme et d'Architecture, C.P.U.,
Tunis, 2001.
 78حول أعمال المستشرقين على مدينة صفاقس ،انظر :
)LUCIANI (N.), « Inscriptions de Sfax », Revue Africaine, N° 35, 1891, p. 238-240.; GOLVIN (Lucien
et MARCAIS (Georges), La grande mosquée de Sfax, Tunis, I.N.A.A., 1966.
لقائمة مفصلة ألبحاث المستشرقين يمكن الرجوع إلى أبحاث فوزي محفوظ وخاصة أطروحته حول مدينة صفاقس :
MAHFOUDH (Faouzi), La ville de Sfax : recherches d’archéologie monumentale et évolution urbaine,
Thèse de Doctorat de troisième cycle, sous la direction de J. SOURDEL-THOMINE, 3 tomes, Paris.Sorbonne, 1988
 76أبحاث المستشرقين حول عمارة سوسة اإلسالمية عديدة وال يتسع المجال لذكرها ،لكن يبقى أهمها وخاصة بالنسبة إلى محور
اهتمامنا في هذه الورقة ،كتاب ألكسندر ليزين ( . )8798يمكن الرجوع على سبيل المثال إلى :
MONLEZUN (C.), «Topographie d’Hadrumète (Sousse)», Revue archéologique, janvier-juin 1900, p.
195-215. ; HANNEZO (C.), «Notes historiques de Sousse », Bulletin de la Société Archéologique de
Sousse, 1903, 194, 1905.
بالنسبة إلى البيبلوغرافيا المفصلة نحيل على :
الباهي (أحمد) ،سوسة والساحل في العهد الوسيط  :محاولة في الجغرافيا التاريخية ،مركز النشر الجامعي ،تونس.7006 ،
 72نذكر على سبيل المثال اهتمام المستشرقين بالعمارة األندلسية -الموريسكية ،يمكن العودة إلى :
Marçais (G.), « Testour et sa grande mosquée - Contribution à l’étude des Andalous en Tunisie », in
Recueils d’études sur les moriscos andalous de la Tunisie, Madrid, 1993.
 74نحيل هنا بالخصوص على بحوث جاك ريفوا :
REVAULT (Jacques), Palais et demeures de Tunis (XVI et XVIII siècle), C.N.R.S, Paris 1967.; Palais
et demeures de Tunis (XVIII et XIX siècle), C.N.R.S., Paris 1971 ; L’habitation tunisoise ; pierre,
marbre et fer dans la construction et le décor, CNRS, Paris, 1978.
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إعادة قراءة نتائج العديد من الملفات التي اعتقدنا أنها قد أُغلقت ،ولم تعد تحتمل المزيد من
الدراسة والتنقيب ،بل نكاد نعتقد جازمين أن الدراسات العربية واإلسالمية لم تكن لتبلغ التطور
الذي اكتسبته اليوم لوال اإلسهامات العلمية لمستشرقي الفترة االستعمارية والسنوات األولى لعهد
االستقالل ،ولع ّل نظرة متفحصة في البحوث األخيرة ألهم مختصي علمي اآلثار والفن
اإلسالميين بالبالد التونسية ،تقودنا إلى هذا االستنتاج وتدعمه.
ورغم ثراء التراث المعماري اإلسالمي بالبالد التونسية ،فإن حجم الدراسات المهتمة به من
طرف التونسيين إبّان االستقالل لم يبلغ قدر اإلنتاج المتعلق بآثار الفترات القديمة .كما أن
المالحظة البارزة التي لفتت انتباهنا ،من خالل تأ ّمل البحوث التونسية األولى ،هي انخراطها
تقريبا في نفس سياق المدرسة االستشراقية الفرنسية ،فمثلت امتدادا لها رغم النتائج الهامة التي
توصلت إليها .فلقد ساهمت أبحاث سليمان مصطفى زبيس على سبيل المثال – وهو أحد ممثلي
الفترة التأسيسية للمعهد الوطني للفنون واآلثار -في المحافظة على مدونة النقائش العربية للعديد
من كبرى المدن التونسية أثناء حمالت تهيئة هذه الحواضر أثناء الخمسينات والستينات من القرن
الفارط .79كما كان لها الفضل أيضا في دراسة بعض المعالم وأشكال العمارة التي لم يدرسها
المستشرقون .ثم أتت في مرحلة الحقة أعمال الباحث ابراهيم شبوح الذي اهتم أساسا بعمارة
القيروان من خالل أعمال الحفر التي قام بها في الجامع الكبير و بصبرة المنصورية ،فتقدم
بأعمال البحث التي عرفت تطورا أيضا مع بعض باحثي المعهد الوطني للتراث مثل حامد
العجابي و محمد مسعود الشابي و من بعدهم عبد الحكيم القفصي الذي درس فن العمارة و
مظاهر التعمير الموريسكية فساهموا من مواقعهم في تجديد معارفنا و نظرة الغرب للفن
اإلسالمي.71
ٌ
تطورات على مستوى نوعيّة
واكبت التطورات الك ّمية ألعمال المدرسة األثرية التونسية
الدراسات ،ونعتقد أن جيل اآلثاريين في ثمانينات وتسعينات القرن العشرين قد ساهم بشكل فعّال
في هذا التح ّول اإليجابي .وتكمن إيجابية هذا التح ّول في مواكبة دراساتهم للتط ّورات التي حدثت
في مناهج العلوم األثرية وتقنياتها ،والتي كان منبعها مرّة أخرى البلدان األوربيّة .لكن أكثر ما
يُحسب ألساتذة وباحثين مثل فوزي محفوظ وناجي جلول وأحمد السعداوي في ميادين العمارة
وكل من خالد مودود وخالد بن رمضان وعبد الحميد فنينة في اختصاصي المسكوكات والنقائش
اإلسالمية هو إعادة الخوض في العديد من المواضيع التي خلنا إلى حد الثمانينات أن دراسات
المستشرقين قد استوفت البحث فيها .فكانت أعمالهم منطلقا لخلق جيل جديد من اآلثاريين على
قاعدة إعادة قراءة المصادر والنظر في النتائج السابقة ،ومن بينها تلك التي توصلت إليها المدرسة
االستشراقية.
لكن على الرغم من كل الذي تقدم ذكره ،فإن فضل المستشرقين يبقى كبيرا وال يمكن التقليل من
إضافته للمعرفة األثرية التونسية ،إذ تكاد تكون إحصاءات االستكشافات والحفريات األثرية
 79ـ نذكر في هذا السياق دراسات سليمان مصطفى زبيس
ZBISS (Soliman Mustapha), Corpus des inscriptions arabes de Tunisie : les inscriptions de Tunis et de
sa banlieue, Notes et documents, vol. XIII, tome 1, direction des antiquités et des arts de Tunis, Tunis,
1955 ; Id., Inscriptions arabes de Monastir, 2ème partie du Corpus des inscriptions arabes de Tunisie,
Imprimerie La Presse, Tunis, 1960.
71شبوح (ابراهيم)" ،حول منارة قصر الرباط بالمنستير وأصولها المعمارية" ،في افريقية8 ،و ،6ص .84-2
العجابي (حامد)" ،خزف صبرة المنصورية" ،في افريقية88 ،و ،87ص .17-9
الشابي (محمد مسعود)" ،تقرير مختصر حول الحفريات الجارية برقادة" ،في افريقية  ،7ص .877-811
القفصي سالمة(عبد الحكيم) ،معالم أندلسية في تونس ،تونس.8778 ،
CHABBOUH B. et TERRASSE M., Un site de l’agglomération de Kairouan, al-Mansuriyya Sabra,
Tunis-Paris, 1980.
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لـ"أثريي" القرن التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرين ونتائجها ،منطلقا ألغلب
الدراسات التونسية الجديدة .فهؤالء قد تركوا لنا – لألمانة العلمية -تراثا معرفيا هاما على مستوى
الكيف والنوع .77وتكفي نظرة سريعة في أبحاث السنوات األخيرة لتدعيم هذا األمر ،وهو ما
سنتوقف عنده في هذا العنصر .800لقد تفطنت هذه الدراسات إلى العديد من أخطاء المستشرقين
وخاصة في مستوى قراءة النصوص المصادر ،وهو ما أ ّدى بهم في كثير من األحيان إلى أخطاء
في التأويل واالفتراض.
لقد اعتمد المستشرقون على ترجمات افتقدت للدقة .ومن المعلوم ّ
أن الترجمة عمليّة عسيرة
ترجم ،وهو ما لم يتوفرّ
ومعقّدة تتطلب تدقيقا ،بل تستوجب مراعاة السياق الحضاري للنص ال ُم َ
في أغلب الترجمات األجنبية لمصادر العرب والمسلمين في نهايات القرن التاسع عشر والقرن
العشرين ميالديين .وهذا األمر قد تفطن إليه مستشرقو النصف الثاني من القرن العشرين أنفسهم،
وقد عبّر عنه المؤرخ الفرنسي كلود كاهان( )Claude Cahenفي أحد مقاالته معتبرا أنه " :من
المستحيل أن نكتب التاريخ القديم للشعوب الشرقية من دون معرفة لغتها أو لغاتها" .808وهذه
المرحلة من االستشراق تسمى بالمرحلة الفيلولوجية التي سعى أثناءها الغرب أن يدرس اللغة
العربية عن طريق منهج نقل المصادر إلى لغاته وتصنيفها والتعليق عليها وفهرستها وهذا األمر
فسّرته جيدا دراسة المستشرق الفرنسي مكسيم رودنسون( .807)Maxime Rodinsonولنأخذ
مثاال واحدا من شأنه أن يبيّن كيف يمكن لترجمة خاطئة أن تؤ ّدي إلى تقديم افتراضات خاطئة،
وبالتالي نتائج متس ّرعة.
تعتبر مدينة القيروان من بين أكثر مدن الغرب اإلسالمي مجاال للدرس من طرف المستشرقين.
وهي ما تزال إلى اليوم محور كثير من البحوث الجديدة ،نظرا لموقعها المتميز في مشهد التم ّدن
اإلسالمي من جهة ،وللغموض الذي مايزال يكتنف معطيات التعمير داخلها والمجال الممتد
حولها ،من جهة ثانية .808ولئن استأثر الجامع الكبير بأغلب الدراسات ،فإن بعض المكونات

 77نضع مصطلح "أثريي" بين معقفين ألن اللذين درسوا المجال التونسي كانوا شديدي االرتباط بالمؤسسة العسكرية الفرنسية.
فمستشرق الفترة الكالسيكية كان دائما –حسب غابرييلي " إما المستكشف الطليعي الذي يسبق االستعمار و يمهد له الطريق ،و إما
الحليف أو المستشار التقني للتاجر األوروبي أو للسياسي األوروبي أو للمستغل الغربي"  :فرانسيسكو غابرييلي" ،ثناء على
االستشراق" ،في االستشراق بين دعاته و معارضيه ،ص .80-78
 800انظر :على سبيل المثال الكتابين األخيرين لفوزي محفوظ وأحمد السعداوي وبعض مقاالت ناجي جلول
; MAHFOUDH (Faouzi), Architecture et urbanisme en Ifriqiya médiévale, C.P.U., Tunis, 2003
SAADAOUI (Ahmed), Tunis …, Tunis, 2001. ; DJELLOUL (Neji), «Histoire topographique de
Mahdia à l’époque ottomane», Actes du 2ème séminaire sur La méditerranée ; l’homme et la mer.
CERES, Tunis, 2001.
 808كلود كاهان " ،كلود كاهان يرد على أنور عبد الملك رسالة إلى رئيس تحرير مجلة ديوجين" ،في االستشراق بين دعاته و
معارضيه ،ص .81
 807مكسيم رودنسون" ،الدراسات العربية و اإلسالمية في أروبا" ،في االستشراق بين دعاته و معارضيه ،ص  .69و قائمة المصادر
التي ترجمها المستشرقون إلى لغاتهم طويلة .سوف نكتفي باستعراض البعض من تلك التي تهم مجال البالد التونسية أثناء فترة العهد
الوسيط :
ابن حوقل ،صورة األرض Configuration de la terre, introd. et trad. J.H. Krames et G. Weit, Paris 1964 :
االدريسي ،نزهة المشتاق :
Idrîsî, la première géographie de l’Occident, trad. de l’Arabe du chevalier Pierre-amedee Jaubert,
revue par Anneliese Nef ; présentation, notes, index, chronologie et bibliographie par H. Bresc et A.
Nef, Paris, 1999.
الزركشي ،تاريخ الدولتين L. Fagnan, Chronique des Almohades et des Hafsides, Constantine, 1985. :
 808لم تستكمل البحوث األثرية إلى يومنا هذا البحث في المشهد التعميري المحيط بمدينة القيروان ،مثل مدينتي رقادة (العاصمة األغلبية
الثانية التي أسسها األمير األغلبي إبراهيم الثاني سنة 746هـ) صبرة المنصورية (العاصمة الفاطمية الثانية بعد المهدية التي أسسها
الخليفة الفاطمي المنصور في النصف األول من القرن الرابع هجري على أيام ثورة الخارجي مخلد بن كيداد صاحب الحمار) .بل إن
هاته األخيرة هي اليوم موضوع حفرية أثرية تحت إشراف كل من الباحث مراد الرماح من تونس و باتريس كريسياي ( Patrice
 ) Cressierمن فرنسا ،تحاول أن تواصل مجهود علمي سابق قام به كل من إبراهيم شبوح وميشال تيراس ()Michel Terrasse
أثناء حفريات سنة  .8797حول الحفريات األولى ،انظر :
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المعمارية األخرى للمدينة شغلت بعض المستشرقين إما في إطار دراسات تاريخية تخصّ إفريقية
عامة مثل روبار برونشفيك( 806)Robert Brunschwigوهادي روجي إدريس(Hedi-
) 802Roger Idrisأو ضمن أبحاث أثرية كأعمال جورج مارسي 804وألكسندر ليزين.809
وسنتوقف في هذا السّياق عند مثال "سماط القيروان" 801أي الفضاء التجاري للمدينة المس ّورة
الذي خصّه هؤالء المستشرقون ببعض اإلشارات في أبحاثهم .واختيار هذا المثال ليس أمرا
اعتباطيا ،بل مر ّده اعتمادهم على ترجمة غير دقيقة من طرف المستشرق ويليام دي
سالن( )William Mac Guckin de Slaneالذي نقل نصّ الجغرافي األندلسي أبي عبيد
البكري(القرن 2هـ88-م) إلى اللغة الفرنسية:
" ( )...وكان سماط سوق القيروان قبل نقله إلى المنصورية متصال من القبلة إلى
الجوف ،وطوله من باب أبي الربيع إلى الجامع ميالن غير ثلث ومن الجامع إلى باب
تونس ثلثا ميل ،وكان سطحا متصال فيه جميع المتاجر والصناعات ،كان أمر بترتيبه
807
هكذا هشام بن عبد الملك"
اعتبر دي سالن أن عبارة "سطحا متصال" التي يصف بها البكري السوق هي إشارة إلى أن
الفضاء التجاري للقيروان كان عبارة عن ممر ُمغطّى يصل بين بابي تونس وأبي الربيع ،وليس
لدينا اليوم أي شك ،اعتمادا على التحليل الذي قدمه فوزي محفوظ في إحدى دراساته ،أن نص
دي سالن الذي اعتمدت عليه الدراسات االستشراقية لم ينقل صورة "سماط القيروان" كما وردت
في نص البكري بأمانة .880و قد اعتمد الباحث التونسي في تفسيره على تقاطعات بين معطيات
مختلف النصوص المصدرية (اإلخبارية والجغرافية والفقهية  )...وأمثلة عن فضاءات تجارية
بمدن إسالمية أخرى معاصرة للقيروانّ .888
إن ما اعتبره المستشرقون (المؤرخون واآلثاريون
TERRASSE Michel, « Recherches archéologiques d'époque islamique en Afrique du Nord », In:
Comptes-rendus des séances de l'année... - Académie des inscriptions et belles-lettres, 120e année, N.
4, 1976. pp. 590-611.
ويمكن الرجوع في نتائج الحفريات الجديدة إلى :
CRESSIER Patrice et RAMMAH Mourad, « Sabra al-Mansuriyya. Une nouvelle approche
archéologique », in Actes du deuxième colloque international, Kairouan et sa région : nouvelles
découvertes, nouvelles approches (6-8 mars 2006), Tunis, 2009, p. 155-170.
 806انظر :
BRUNSCHVIG (Robert), La Berbérie Orientale sous les Hafsides ; dès origines à la fin du XVème
siècle, Paris, 1947, tome II.
 802انظر :
e
e
IDRIS (H-R), La Bérberie orientale sous les zirides (X -XII siècles), Paris, 1962, 2 vol.
MARÇAIS G., Tunis et Kairouan, Paris, 1937, p. 27 804
MAHFOUDH F., Architecture et urbanisme…, 2003, p. 75. 809
ّ
صف من الرّجال ِسماط"  :ابن
" 801السماط لغة هو الصف"وسماط القوم :صفّهم .ويُقال :قام القوم حوله ِسماطين أي صفّين ،وك ّل
منظور ،لسان العرب ،ما ّدة(سمط)  .انظر أيضا  :ابراهيم مصطفى و آخرون ،المعجم الوسيط ،اسطنبول ،8714 ،ج  ،8ص -661
.667
 807البكري ،كتاب المسالك والممالك ،حققه وقدمه وفهرسه أدريان فان ليوفن أندري فيري ،تونس ،8777 ،ج  ،7ص .499
 880انظر ترجمة المستشرق دي سالن AL-BAKRI, Description de l'Afrique septentrionale, trad. De Slane, :
Alger, 1913, p. 59.
MAHFOUDH (Faouzi), 2003, Op. Cit, p. 72-82 888
نشير هنا ،ودون الدخول في تفاصيل دقيقة للمنهج الذي اعتمده فوزي محفوظ والنتائج التي توصّل إليها ،إلى التجديد الذي طال
الدراسات التاريخية واألثرية اإلسالمية في العقود األخيرة ،ويعود أساسا إلى تفطنها إلى مزايا معلومات النصوص المصدرية الجديدة
المكتشفة حديثا أو إعادة قراءة واستغالل معطيات النصوص الفقهية وكتب الفتاوى والنوازل( .انظر في هذا الصدد أعمال المستشرق
الفرنسي جان بيير فان ستايفال:
e

Jean-Pierre VAN STAËVEL, Droit mālikite et habitat à Tunis au XIV siècle. Conflits de voisinage et
normes juridiques, d’après le texte du maître maçon Ibn al-Rāmī, Institut français d’archéologie
orientale, 2008 ; Id., « Masgid al-dunya, "la Mosquée de l'ici-bas" : statut foncier, construction et
usage des lieux de culte en Ifriqiya, au travers des sources jurisprudentielles d'époque fātimide et zīride
(xe-xie siècles) », in Lieux de cultes : aires votives, temples, églises, mosquées (IXe colloque
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على السواء) سوقا مغطى ،ناتج في الحقيقة عن فهم غير دقيق للفظة "سطح" الذي وصف بها
البكري هذا الجزء من مدينة القيروان .إذ ّ
أن تعبير "سطحا متصال" ،كما بين فوزي محفوظ ،هو
في الحقيقة نعت وليس اسما ،أراد به الجغرافي األندلسي أن يصف السوق على أنه امتداد منبسط،
يصل بين بابين من أسوار المدينة أثناء القرن 2هـ88-م ،وليس كما ذهب إلى ذلك المستشرقون.
إذ بقيت ترجمة دي سالن معتمدة حتى أثناء سبعينات القرن العشرين من طرف الباحث األلماني
أ .ويرث ( )E. Wirthالمختص في دراسة فضاءات األسواق بالمدينة اإلسالمية الوسيطة.887
ّ
إن المثال المتعلق بسماط القيروان ليس إال نموذجا ألمثلة عديدة ،منها ما أعادت النظر فيه
دراسات جديدة ،ومنها ما ظ ّل ينتظر البحث إلى اليوم .ونعتقد أن المضي قدما في مثل هذه
المراجعات سيِؤدي بنا حتما إلى نتائج جيّدة على المستوى المنهجي والمعرفي ،كما يفضي بنا –
وفي عالقته بمحور هذه الندوة -إلى دفع االستشراق المعاصر نحو بناء عالقة جديدة مع الشواهد
المادية لثقافتنا العربية واإلسالمية.
االستنتاجات  :ضرورة تحيين المفاهيم والنظرة إلى االستشراق
ّ
إن ما نرمي إليه من تحيين المفاهيم ليس رفضا للتعريفات العديدة التي وظفتها العديد من األبحاث
السابقة .فمثل بقيّة االختصاصات ،فقد شهدت الدراسات االستشراقية ،مثل عديد االختصاصات،
تطورا في الجهاز المفاهيمي عكس حالة الحراك المعرفي التي عرفتها مناهج المفكرين الغربيين
ومقارباتهم المرتبطة بتغيّر اللحظات التاريخية التي أفرزتها .وهذا الحراك وتب ّدل الظرفيات هو
ما يدفعنا إلى ما نس ّميه في هذا البحث تحيينا للمفاهيم .وليست غايتنا هنا مزيد إثارة الجدل حول
نوايا المستشرقين السياسية والدينية ،فاألمر قد تناولته عديد الدراسات السابقة .هذا من ناحية
أولى .أما من ناحية ثانية ،فنحن على شبه يقين ،من أن نظرة مستشرقي اليوم ليست بالضرورة
كنظرة األوائل منهم .888لقد خلّفت ردود الفعل العربية في النصف الثاني من القرن العشرين جدال
كبيرا بين مشاهير المستشرقين الذين حاولوا نفي التهمة الكالسيكية المتمثلة في انخراطهم ضمن
برامج السياسة االستعمارية الغربية .بل وصل الح ّد بالبعض منهم إلى االعتراف بـما أسماه
"جرائم" 886البعض من الباحثين الغربيين قائال " :صحيح أنه وجد بعض المستشرقين كعمالء
لهذا االستعمار و كأدوات له (نذكر من بينهم القناصلة ،و السفراء ،و التجار ،و المبشرين ،و
العسكريين ،و التقنيين .و يمكن أن يحاكموا فرديا إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك) .و لكن عددا ال
بأس به من كبار المستشرقين عرفوا كيف يميزون بين اهتماماتهم العلمية و بين الغايات و
األهداف السياسية لبلدانهم" .882وأن يصدر مثل هذا الموقف ،وبمثل هذه الصرامة عن أحد كبار
international sur l'histoire et l'archéologie de l'Afrique du Nord antique et médiévale, Tripoli, 19-25
février 2005), éd. CNRS, p. 257-272.
 887أبحاث ويرث حول أسواق المدينة اإلسالمية عديدة نذكر منها :
Eugen WIRTH, « Zum Problem des Bazars (Suq, çarsi). Versuch einer Bregiffsbestimmung und
Theorie des traditionellen Wirtschaftszentrums des orientalisch-islamichen Stadt », Der Islam, n° 51,
1974, p. 203-260 et n° 52, 1975, p. 6-46 .; Egen WIRTH et Horst KOPP, Sanaa. Développement et
.994, 1258IREMAM, Cahiers de l’IREMAM, n°5, organisation de l’espace d’une ville arabe, CFEY,
 888يعترف عديد المستشرقين أنفسهم بأن دراساتهم الحالية تختلف عن تلك التي أنتجها الر ّواد األوائل .إذ يق ّر كلود كاهان في مقدمة
كتابه "مقدمة في تاريخ العالم اإلسالمي الوسيط" الصادر سنة  ،8717أن كتاباته تجاوزت في منهجها وأطروحاتها نظرة أستاذه جون
سوفاجيه ،بل يذهب إلى االعتراف بأن ما كتبه في ستينات القرن العشرين مختلف عن الذي أصدره في ثمانينات نفس القرن .انظر :
CAHEN, Claude, Introduction à l’histoire du monde musulman médiéval VII e-XVe siècle,
méthodologie et éléments de bibliographie, Paris, 1982, p. 12-14.
 886هكذا وصف غابرييالي بعض أعمال المستشرقين الكالسيكيين.
 882غابرييلي ،المرجع السابق ،ص  .76-78يعتبر مقال أنور عبد الملك الصادر بمجلة ديوجين الفرنسية من االنتاجات الهامة في سياق
الدراسات التي تعرضت بالبحث لمناهج و مقاربات المستشرقين .بل هناك من اعتبره من "اللحظات" الهامة في تاريخ مناقشة البحوث
االستشراقية .لمزيد االطالع على هذه المسألة يمكن العودة إلى مقدمة هاشم صالح في االستشراق بين دعاته و معارضيه  ،8776،ص
 .81-2و النسخة العربية لمقال أنور عبد الملك" ،االستشراق في أزمة" ،في الفكر العربي ،عدد  .8718 ،88أما المقال الفرنسي فهو
منشور منذ سنة :8748
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المستشرقين في منتصف ستينات القرن الماضي ،فاألمر يعبر كما أسلفنا الذكر عن رد فعل تجاه
مواقف عربية صدرت آنذاك .لقد كتب فرانسيسكو غابرييلي هذا الكالم ردا على مقال ألنور عبد
الملك ،صدر سنة  8748عن أزمة االستشراق .884كما "انزعج" كلود كاهين ،في إطار رده على
نفس المقال من المواقف العربية تجاه المستشرقين ،مما حدا به إلى تذكير الباحثين العرب أن
فضل الغربيّين يتمثل بالخصوص في تطبيق المناهج الحديثة على مباحث الشرق ،وهو أمر لم
يتوفّر بعد ،حسب رأيه ،للعرب والمسلمين  «:من الواضح أن هناك فرقا ،وال يمكن إال أن يكون
هناك فرق ،بين الطريقة التي يدرّس بها المسلم المعاصر تاريخه والطريقة التي يدرسها به
المستشرقون األجانب .وبعض هذه الخالفات يعود إلى تعلق بعض المسلمين بالمناهج القديمة
لثقافتهم».889
إن ما عابه كلود كاهان على العرب والمسلمين سنة  8742يمكن أن ينطبق على تلك الفترة .لكننا
نعتقد أنه ال ينطبق بالضرورة على أباحثنا المعاصرة .فالدراسات العربيّة قد تط ّورت كثيرا منذ
تلك الحقبة ،بل وأصبحت مساهمات الباحثين العرب والمسلمين أكثر أه ّمية ضمن الجامعات
ومراكز البحث األوروبية واألمريكية .وفي المقابل فإن مآخذ الدارسين العرب على إنتاجات
المستشرقين ال يجب أن تبقى أسيرة االتهامات التقليدية ،والتي تصنّف كافة الدراسات
االستشراقية في خانة واحدة .فالعامل السياسي سيبقى دائم التأثير والحضور في دراسات
المستشرقين .شئنا ذلك أم أبينا .وسيظل الصدام الحالي بين ما يسّمى الشرق والغرب ،مهما حاول
الباحثون الغربيّون التجرّد منه ،ساكنا ذهنيّتهم ومؤثرا في كتاباتهم عن ماضي الشرق .مرّة
أخرى ،إن ردود األفعال هذه والردود المضا ّدة من ناحية أولى ،والتح ّوالت المتسارعة في عالمنا
المعاصر ،من ناحية ثانية ،هي التي تدعونا إلى تحيين المفاهيم وخاصّة إلى مراجعة نظرتنا إلى
مقاربات الدراسات االستشراقية الحاليّة وغاياتها.
و عموما يبقى االستشراق ،منذ نشأته وإلى اليوم ،جملة المباحث الغربيّة التي ينجزها الغرب
لدراسة ماضي الشرق من جميع جوانبه :881فكره ،وعقائده ،ورموزه ،وتراثه الما ّدي بجميع
أشكاله  ...لكن وجب التذكير أن ليس كل دارس للشرق يُطلق عليه بالضرورة نعت
"مستشرق" .887فلئن ارتبطت اللفظة عند البعض بالدراسات اإلسالمية دون غيرها ،870فإن هناك
من يفرد لآلداب الهندية والفارسية والعثمانية وغيرها مكانا خاصا في االستشراق .878غير أن
تعريف االستشراق كثيرا ما اصطبغ أيضا باألهداف المرحليّة للغرب .فهو على حسب ادوارد
سعيد "مؤسسة" من مؤسسات تعامل الغرب مع الشرق .وهو أيضا ،على األقل في فترته

A. ABDELMALEK, « L’Orientalisme en crise », Diogène, 44, 1963, p. 109-144.
 889كلود كاهان" ،كلود كاهان يرد على أنور عبد الملك ،"...االستشراق بين دعاته و معارضيه ،ص .82

 881ساسي سالم الحاج ،نقد الخطاب االستشراقي ،الظاهرة االستشراقية و أثرها في الدراسات االسالمية ،دار المدار االسالمي،
بيروت ،7007 ،ص .77
887نفس المرجع ،ص .78
870انظر في هذا الصدد :
RODINSON, Maxime, « Les études arabes et islamiques en Europe », in : La fascination de l’Islam,
Paris, Maspero, 1980.
878جيل مول ،سبعة وعشرون عاما من الدراسات الشرقية ،باريس ،8110-8197 ،ج ،8ص  .72عن ماكسيم رودنسون،
"الدراسات العربيّة و اإلسالمية في أوروبا" ،في االستشراق بين دعاته ومعارضيه ،ص .20
150

مؤمتر كلية اآلداب الدويل

الشرق يف عيون الغرب

الكالسيكية ،أحد "األساليب" الغربية للسيطرة على ثروات الشرق .وهو كذلك ،وبصفة أساسيّة
"مشروع ثقافي" و"نظام من المعرفة بالشرق".877
إن االستشراق – بوصفه ظاهرة غربيّة قد نشأت في الفترة المعاصرة -هو كل هذه التعريفات
وغيرها .وهو نسق من المعرفة دارس للشرق وموجّه إليه في اآلن ذاته ،لذلك سعى في مرحلته
األولى إلى فهم تاريخنا بمفاهيم اللحظة التي نشأ فيها ،وهي باألساس لحظة استعماريّة ليس
لمستشرقي اليوم من حرج إن أقرّوا بمساهمتها في التجنّي على جوانب من تراثنا المادي
والالما ّدي.
ولن نخوض كثيرا في المسائل المفاهيميّة المجرّدة .لكن نعتقد ،مرّة ثانية ،أن التحول الذي
نالحظه في الخطاب االستشراقي من خطاب "كاره" لإلسالم إلى آخر يحترمه هو الذي يدعونا
إلى ضرورة تأسيس تفاعل جديد مع الدراسات الجديدة .878بل يمكننا الجزم أيضا أن طروحات
الباحثين العرب في العشريات األخيرة هي التي دفعت بالمستشرقين إلى مراجعة مقارباتهم
ونظرتهم إلى تاريخنا .وفي هذا السّياق يقول كلود كاهين في مقدمة كتابه الشهير"مقدمة لتاريخ
العالم اإلسالمي الوسيط  :ق-9ق82م"  «:إذا كان االستشراق بشكل عام والدراسات العربية
اإلسالمية بشكل خاص ،يمثالن فضوال [معرفيا] إيجابيا ،فإنه ال يمكن إنكار أنهما كانا قد تطورا
وترعرعا ضمن ظروف ال تخلو من بعض المخاطر والنواقص  ...إن دخول زمالء [العالم
اإلسالمي] في السنوات األخيرة إلى ساحة البحث العلمي سيعيد التوازن إلى دراسة المجتمعات
المعنية من الداخل ال من الخارج فقط .ونأمل أن يت ّم ذلك بروح من التعاون واألخوة الصادقة
بينهم و بيننا ،بين باحثيهم ومستشرقينا» .876وموقف كلود كاهان متوافق مع مواقف مستشرقين
آخرين ال يقلّون شهرة عنه ،فهاهو مكسيم رودنسون في إحدى محاضراته في أواسط سبعينات
القرن الماضي يق ّر بأخطاء ما س ّماه باالستشراق الكالسيكي ،فانتقد ظواهر االنتقائية والتفسيرات
المسقطة وطغيان النزعة المركزية األوروبيّة 872وهو ما جعل من «نتائج عديد االستنتاجات أو
التعميمات [االستشراقية] كارثية» .874إذ كثيرا ما سحب مؤرخو أوروبا خصوصيات التاريخ
الغربي على كل المجتمعات ،بما فيها اإلسالمية ،وأسقطوا مقاربات دراسته على شعوب العالمين
العربي واإلسالمي باعتبار أن تاريخهم نموذج لتطور بقية المجتمعات.
إن تقويم الدراسات االستشراقية يجب أن يأخذ بعين االعتبار جميع العناصر المتدخلة في المسألة.
فتحيين المفاهيم والتناول ضرورة تفرضها ،من جهة أولى ،المتغيّرات التي يشهدها عالمنا اليوم،
ومن جهة ثانية المباحث المنتجة سواء من الجانب الغربي أو من الجانب العربي اإلسالمي .كما
أن انتشار مختلف المؤسسات العلمية والبحثية الغربية في أقطار عديدة من العالم اإلسالمي،
وتر ّكزها في عواصم ع ّدة يفترض منّا إعادة التفكير في عالقتنا المعرفية بالغرب وخاصة

 877إدوارد سعيد ،اإلستشراق  :المعرفة  ،السلطة  ،اإلنشاء  ،نقله إلى العربية كمال أبو ديب  ،الطبعة األولى  ،بيروت  ،مؤسسة
األبحاث العربية  841 ، 8718 ،صفحة .
 878هذا الموقف هو للمؤرخ و المفكر التونسي هشام جعيط .انظر  :هشام جعيط" ،أبعاد االستشراق المختص باالسالميات" ،ترجمة
هاشم صالح ،في مجلة عيون ،بيروت ،8779 ،ص .84-1
876كلود كاهان ،مرجع سابق
Cl. CAHEN, Introduction ..., 1982,
p. 10.
872يلخص مكسيم رودنسون هذه اإلسقاطات في ثالثة عناصر  :مركزية النموذج الغربي واألوروبي تحديدا ووجود نوع من العنصرية
السياسية وطغيان نوع من المثالية الدينية .ص 20
 874نفس المرجع ،ص .61
151

مؤمتر كلية اآلداب الدويل

الشرق يف عيون الغرب

تجديدها عن طريق المساهمة في "تصحيح" قراءتها لثقافتنا متى تطلّب األمر ذلك .وهذا الملف
يمكن أن يشكل لوحده موضوع بحث مستقل.879

مالحق  :الصور والبيبلوغرافيا

الصورة  :1الجامع الكبير بالقيروان  -شكل التاء الالتينية الناتج عن تعامد البالطة العرضية األولى لبيت
الصالة مع المجاز األعظم لبيت الصالة والذي شكل مجال نقاش بين الدراسات االستشراقية واألبحاث العربية
حول أصول ومنابع العمارة اإلسالمية المبكرة

 879تعبر مؤسسات البحث الغربية الموجودة بعواصم عربية و اسالمية عديدة إحدى البوابات التي يدرس من خاللها الغربيون ثقافة و
تراث الشعوب العربية و اإلسالمية .و يمكن أن يشكل االنتاج العلمي لهاته المؤسسات موضوع بحوث عديدة تتناول المسألة من
مقاربات مختلفة (معرفية ،سوسيولوجية ،ثقافية  .)...نذكر من هاته المؤسسات ،على األقل بالنسبة الختصاصي علمي التاريخ و اآلثار
التي تعنينا في هذا البحث :
Centre de recherche français de Jérusalem (CRFJ) – Jérusalem ; Centre d’études et de
documentations économiques, juridiques et sociales (CEDEJ) - Le Caire ; Centre français
– )d’archéologie et de sciences sociales de Sanaa (CEFAS) – Sanaa ; Centre Jacques Berque (CJB
Rabat ; Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) – Tunis.... Pour plus de détails sur
les centres français, voir : www.ifre.fr
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الصورة : 2الفضاء األصلي الذي كان يك ّون سماط القيروان أثناء العهد الوسيط

الصورة  : 3أسواق القيروان التي أخذت مكان سماط العهد الوسيط – الفضاء الرئيسي الرابط
بين باب الجالدين وباب تونس
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مراجع البحث باللغة العربية:
ابن منظور ،8749 ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت.
ابراهيم (مصطفى) و آخرون ،8714 ،المعجم الوسيط ،اسطنبول.
بهنسي (عفيف) ،8797،جمالية الفن العربي ،سلسلة عالم المعرفة ،عدد .86
جعيط (هشام)" ،8779 ،أبعاد االستشراق المختص باالسالميات" ،ترجمة هاشم صالح ،في مجلة عيون،
بيروت ،ص .84-1
جماعي ،8712 ،مناهج المستشرقين في الدراسات العربيّة اإلسالمية ،نشر المنظمة العربية للتربية والثقافة
والعلوم ومكتب التربية العربي لدول الخليج( ،جزآن).
جماعي ،8776 ،االستشراق بين دعاته ومعارضيه ،دار الساقي ،بيروت.
جيل مول ،8110-8797،سبعة وعشرون عاما من الدراسات الشرقية ،باريس.
ساسي سالم الحاج ،7007،نقد الخطاب االستشراقي ،الظاهرة االستشراقية و أثرها في الدراسات االسالمية،
دار المدار االسالمي ،بيروت.
سعيد(إدوارد) ،8718 ،اإلستشراق  :المعرفة  ،السلطة  ،اإلنشاء  ،نقله إلى العربية كمال أبو ديب  ،الطبعة
األولى  ،بيروت  ،مؤسسة األبحاث العربية.
الشابي (محمد مسعود)" ،8741-8749 ،تقرير مختصر حول الحفريات الجارية برقادة" ،في مجلة افريقية ،
عدد ،7المعهد القومي لآلثار والفنون بتونس ،ص .877-811
شبوح (ابراهيم)" ،8797 ،حول منارة قصر الرباط بالمنستير وأصولها المعمارية" ،في افريقية8 ،و ،6المعهد
القومي لآلثار والفنون بتونس ،ص .84-2
عبد الملك (أنور)" ،8718 ،االستشراق في أزمة" ،في الفكر العربي ،عدد  ،88ص .171-07
العجابي (حامد)" ،8778-8777 ،خزف صبرة المنصورية" ،في افريقية ،العددين 88و ،87ص .17-9

المباحث باللغات األجنبية :
ABDELMALEK, Anouar, 1963, « L’Orientalisme en crise », Diogène, 44, p. 109144.
BELL, Gertrude Lowthian, 1974, Palace and Mosque at Ukhaidir, Oxford.
BRUNSCHVIG, Robert, 1947, La Berbérie Orientale sous les Hafsides ; dès origines
à la fin du XVème siècle, Paris,(2 vol.).
CAHEN, Claude, 1982, Introduction à l’histoire du monde musulman médiéval VIIeXVe siècle, méthodologie et éléments de bibliographie, Paris.
CHABBOUH B. et TERRASSE M., 1980, Un site de l’agglomération de Kairouan,
al-Mansuriyya Sabra, Tunis-Paris.
CHARLES-ANDRE, Julien, Histoire de l'Afrique du Nord, Payot, 1991.
CRESSIER Patrice & RAMMAH Mourad, 2009, « Sabra al-Mansuriyya. Une
nouvelle approche archéologique », in Actes du deuxième colloque international,
Kairouan et sa région : nouvelles découvertes, nouvelles approches (6-8 mars 2006),
Tunis, p. 155-170
CRESWELL, K. A. C., 1940, Early Muslim Architecture, Clarendon Press, Oxford.
CRESWELL, K. A. C., 1952, The Muslim Architecture of Egypt I, Ikhshids and
Fatimids, A.D. 939-1171, Oxford.
CRESWELL, K. A. C., 1954, “A Bibliography of Muslim Architecture in North
Africa (excluding Egypt),” Hespéris, XLI, (Supplement).
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DAOULATLİ, Abdelaziz, 1976, Tunis sous les Hafsides, évolution urbaine et activité
architecturale, I.N.A.A., Tunis.
DJELLOUL, Neji, 2003, Mahdia capitale des fatimides, Sousse, Contraste Editions.
GOLVIN, Lucien & MARCAIS Georges, 1966, La grande mosquée de Sfax, Tunis,
I.N.A.A..
GOLVIN, Lucien, 1974, Essai sur l’architecture religieuse musulmane, Paris.
HANNEZO, C., 1903-1905, «Notes historiques de Sousse », Bulletin de la Société
Archéologique de Sousse.
IDRIS, Hedy-R., 1962, La Bérberie orientale sous les zirides (Xe-XIIe siècles), Paris,
(2 vol.).
LEZINE, Alexandre, 1963, Sousse : les monuments islamiques, Paris. ;
LEZINE, Alexandre, 1965, Mahdia. Recherches d’Archéologie Islamique, Librairie
C. Klincksieck, Paris.
LEZINE, Alexandre, 1971, Deux villes de l’Ifriqiya : Sousse et Tunis, Paris.
MAHFOUDH, Faouzi, 1988, La ville de Sfax : recherches d’archéologie
monumentale et évolution urbaine, Thèse de Doctorat de troisième cycle, sous la
.direction de J. SOURDEL-THOMINE, 3 tomes, Paris-Sorbonne
MAHFOUDH, Faouzi, 2003, Architecture et urbanisme en Ifriqiya médiévale,
C.P.U., Tunis.
MARÇAIS, Georges, 1926-27., Manuel d’art musulman, éd. A. Picard, Paris, (2vol.)
MARÇAIS, Georges, 1954, L’Architecture musulmane d’Occident, Paris, 1953. ;
Articles et conférences de Georges Marçais, Alger.
MARÇAIS, Georges, 1957, « Note sur les ribats en Berbérie », dans Mélanges
d’histoire et d’archéologie de l’Occident musulman, t. I, Alger,
MARÇAIS, Georges, 1962, L’art musulman, Paris, PUF.
MONCHİCOURT, Charles, 1939, Etudes kairouanaises ; Kairouan et les Chabbia
(1450-1592), Tunis.
MONLEZUN, C., 1900, «Topographie d’Hadrumète (Sousse)», Revue archéologique,
p. 195-215.
POİNSSOT Paule & ROY Bernard, 1950-1958, Inscriptions arabes de Kairouan,
Publications de l'Institut des Hautes Etudes de Tunis, 2 vols., Klincksieck (C.), Paris.
REVAULT, Jacques, 1967, Palais et demeures de Tunis (XVI et XVIII siècle),
C.N.R.S, Paris.
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C.N.R.S., Paris.
REVAULT, Jacques, 1978, L’habitation tunisoise ; pierre, marbre et fer dans la
construction et le décor, CNRS, Paris.
RICHARD, Jean, « Les précurseurs de l'orientalisme », dans Comptes-rendus des
séances de l'année- Académie des inscriptions et belles-lettres, Année 2001, Volume
145, n° 4, p. 1639 – 1644.
RODINSON, Maxime, 1980, « Les études arabes et islamiques en Europe », in : La
fascination de l’Islam, Paris, Maspero.
SAADAOUI (Ahmed), 2001, Tunis ville ottomane; trois siècles d'Urbanisme et
d'Architecture, C.P.U., Tunis.
SALADİN (Henri), 1899, La mosquée de sidi Okba à Kairouan, Paris.
TERRASSE, Henri, 1930, L’art hispano-mauresque dès origines au XIIIe siècle,
Paris.
e

VAN STAËVEL, Jean-Pierre, 2008a, Droit mālikite et habitat à Tunis au XIV siècle.
Conflits de voisinage et normes juridiques, d’après le texte du maître maçon Ibn alRāmī, Institut français d’archéologie orientale,
VAN STAËVEL, Jean-Pierre, 2008b, « Masgid al-dunya, "la Mosquée de l'ici-bas" :
statut foncier, construction et usage des lieux de culte en Ifriqiya, au travers des
sources jurisprudentielles d'époque fātimide et zīride (xe-xie siècles) », in Lieux de
cultes : aires votives, temples, églises, mosquées (IXe colloque international sur
l'histoire et l'archéologie de l'Afrique du Nord antique et médiévale, Tripoli, 19-25
février 2005), éd. CNRS, p. 257-272.
WIRTH, Egen, 1974-1975, « Zum Problem des Bazars (Suq, çarsi). Versuch einer
Bregiffsbestimmung und Theorie des traditionellen Wirtschaftszentrums des
orientalisch-islamichen Stadt », Der Islam, n° 51, p. 203-260 et n° 52, 1975, p. 6-46 .
Egen WIRTH et Horst KOPP, 1994, « Sanaa. Développement et organisation de
.IREMAM, Cahiers de l’IREMAM, n°5, p.125 l’espace d’une ville arabe », CFEY,
ZBISS, Soliman Mustapha, 1955, Corpus des inscriptions arabes de Tunisie : les
inscriptions de Tunis et de sa banlieue, Notes et documents, vol. XIII, tome 1,
direction des antiquités et des arts de Tunis, Tunis.
ZBISS, Soliman Mustapha, 1960, Inscriptions arabes de Monastir, 2ème partie du
Corpus des inscriptions arabes de Tunisie, Imprimerie La Presse, Tunis.
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اللغة العربية في جورجيا والعالقات الثقافية المتبادلة بين جورجيا
والعرب – الجذور التاريخية والوضع الراهن واآلفاق المستقبلية
د .داريجان غارداوادزه
أستاذة مشاركة  ،قسم الدرسات العربية بكلّية اآلداب
جامعة تبيليسي الحكومية  ،جورجيا

ّ
إن جورجيا ـ البلد الصغير الواقع علي حدود الشرق والغرب امتزجت بشكل إيجاب ّي
في ثقافتها وعاداتها وأخالقها على م ِّر العصور التأريخية العناصر الشرقية والغربية
.
تعليم اللغات الشرقية ومن بينها العربية وإجراء البحوث في الدراسات الشرقية ومن
بينها الدراسات العربية  ،اعتبارًا لدور اللغات الشرقية ومعطـياتها ودور الثـقافة
الشرقية عمو ًما في إنشاء الثقافة الجورجية  ،ال غنـى عنها في البحث العلم ّي لتأريخ
جورجيا واللغة واألدب الجورجيّيْن والمظاهر الثقافية الجورجية العا ّمة .
ترجع جذور العالقات بين جورجيا والعالم السام ّي واللغات السامية إلى حقبة من
الزمن ما قبل الميالد وتثبت ذلك اآلثار المتوفـّرة التي ُعثر عليها أثناء الحفريات في
مناطق جورجيا المختلفة .أتر ّكز في بحثي على البنود الها ّمة من صالت عربية
جورجية .
ظهر العرب في جورجيا في عصر الفتوحات في منتصف القرن السابع الميالدي
ونصبوا هناك نظا ًما تابعًا للخالفة العربية واستم ّر حكمهم في البلد حتى منتصف
القرن الحادي عشر بق ّوة وحجم أكثر أو أق ّل  .ويقسّم المؤرّخون الجورجيون بقاء
العرب في جورجيا على ثالثة مراحل أساسية وهي :
أ ) من دخول العرب في جورجيا في منتصف القرن السابع الميالدي إلى تأسيس
اإلمارة التفليسية في ثالثينيات القرن الثامن الميالدي وهي مرحلة جهد الخالفة
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العربية من أجل تحكـّمها في هذا البلد  .من المرتبط بهذه المرحلة كتاب األمان
الصادر من قِبل القائد العرب ّي حبيب ابن مسلمة لسكـّان جورجيا الشرقيّة ( ّ
إن النصّ
لكتاب األمان هذا من الوارد عند المؤرّخين العرب خاصّة عند الطبري والبالذري
والياقوت) وكانت تـ ُنافس العرب على السيطرة في هذه المنطقة اإلمبراطورية
البيزنطية في بداية األمر وبعدها الخزر؛
ب ) من ثالثينيات القرن الثامن الميالدي إلى ثمانينات القرن التاسع الميالدي يعني

من تأسيس اإلمارة التفليسية (بعد الغزوات لجيوش العرب بقيادة الجرّاح بن عبد هللا
ومروان بن مح ّمد) إلى انعزال هذه اإلمارة عن الخالفة العربية وتح ّولها إلى اإلمارة
المستقلـّة وهي مرحلة الحكم العرب ّي المستق ّر في جورجيا الشرقيّة ؛
ت ) من منتصف القرن التاسع الميالدي إلى منتصف القرن الحادي عشر الميالدي
(حتى تحكـّم األتراك في الشرق األوسط) وهي مرحلة القضاء على الحكم العربي
في جورجيا بصفة عا ّمة على الرغم من ع ّدة غزوات عربية إلى جورجيا (على سبيل
المثال الغزو بقيادة أبي القاسم الساج إلى جورجيا وأرمينيا)  .وفي هذه الفترة ّ
إن
اإلمارة التفليسية كانت آخر بقية للحكم العربي في جورجيا وعارضت هذه اإلمارة
بأمرائها المحلـّيين لحكومة الخالفة المركزية .
خالل هذه الحقبة من الزمن المذكورة أعاله وبعدها أيضًا كانت لجورجيا العالقات
المختلفة الجوانب مع العرب ومن بينها في الصعيد السياس ّي واالقتصادي والتجار ّ
ي
واالجتماع ّي والمعيشي كما في الميدان الثقافي العا ّم أيضًا  .ومن المؤكـّد ّ
أن العرب
ضربوا عملتهم الفضّية في محافظة كارتلي لجورجيا في بداية القرن الثامن الميالد ّ
ي
ّ
وإن الملوك الجورجيين كانوا يسكـّون العمالت بكتابات عربية وتوجد المراسالت
بين الملوك الجورجيين والخلفاء واألمراء العرب إلخ  ،ناهيك عن القيم الثقافية
الشرقية المشتركة في الثقافة الجورجية.
تحتوي ُمؤلـَّفات المؤ ّرخين العرب من القرون الوسطى على عديد من المعلومات
عن جورجيا وهي مثال نصوص من "كتاب ُمرُوج الذهب و َمعادن الجوهر" ألبي
الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي ومن "كتاب َمسالِك ال َممالك" ألبي
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اسحاق ابراهيم بن مح ّمد الفارس ّي ا ِالصْ طـَخـْ ِر ّ
ي المعروف بالكرخ ّي و"كتاب فـتـوح
البلدان" لإلمام أبي العبّاس أحمد بن يحيى بن جابر البالذر ّ
ي ومن "تـأريخ ال ُرسُل
والملـوك" ألبي جعفر مح ّمد بن جرير الطـَبَ ِر ّ
افارقِين" البن
ي ومن "تـأريخ ِميَ ِ
صبْح األعشى في صناع ِة اإلنشاء" لشهاب الدين أحمد بن
األزرق
الفارقِ ّي ومن " ُ
ِ
عبد هللا القلقشندي ومن "أخبار بالد الكـُرْ ج" لماكاريوس البطريَرك األنطاك ّي ومن
ُوف الدا ِغسْـتانية في بعض الغـ َ َزوات الشاملية" لمح ّمد طاهر
بارقـ َ ِة ال ُسي ِ
"كتاب ِ
القراخ ّي .
يس ّمي المؤرّخون العرب جورجيا في أعمالهم الجرزان/الجرز (اليعقوب ،البالذر ّ
ي)
والجرجان (الياقوت ،يحيى األنطاك ّي) و الكرج (الياقوت ،القلقشندي ،ماكاريوس
البطريَرك األنطاك ّي).

128

يرجع االهتمام بهذه المراجع في جورجيا إلى أسباب معينة ،وفي مقدمتها وصف
الحوادث التاريخية فيها التي من الممكن أال يرد ذكرها في المصادر التاريخية
الجورجية أو على األق ّل ذكرها ضئيل ج ّدا  ،من الجدير بالذكر مثالَ ّ
أن أخبار
افارقِين" عن مدينة تفليس تلقي الضوء على المعاملة الطيّبة
الفارقِ ّي من "تـأريخ ِميَ ِ
ِ
للملكيْن الجورجيين ـ الملك داود ملك الكرج واالبخاز وديمطري مع المسلمين
صفَت البيئة المدنية السائدة في تفليس في يد المسلمينّ .
إن
واحترامهما إياهم و ُو ِ

ي وصل إلى جورجيا ودخل في خدمة الملك ديمطري
صاحب هذا الكتاب الفارِق ِ ّ
ورافقه في سفره في أرجاء جورجيا وأبخازيا حتـّى حدود الدربند ويصف الفارق ّي
ب الدربند كان سكـّانها
بدقـّة األرياف التي زارها في الطريق ومن بينها الريف قـُرْ َ
صبْح األعشى في صناعة
يتكلـّمون بالعربية  .أ ّما أخبار القلقشندي من كتابه " ُ
اإلنشاء" فهي مه ّمة من جراء التسجيل فيها األلقاب يستخدمها سالطين مصر في
المكاتبة مع ملوك الكرج ومن الجدير بالمالحظة ّ
أن أ ّول اهتمام علم ّي بأخبار

غوتشا جافاريدزه "التسميات العربية لجورجيا وجورجيين" ،مقال في كتابه "البحوث في
تاريخ جورجيا والشرق األوسط" ص  ، 88-88تبيليسي  ،سنة .7087
128
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القلقشندي عن بالد الكرج ظهر في روسيا وطـُبـِعت هذه األخبار في سنة 8114
129
واُضيفت إليها ترجمتها الروسيا .
ومن الجدير بالذكر أيضًا الخبر للقلقشندي في كتابه ذلك ّ
بأن صاحب الفاس في
مكاتبته مع سلطان مصر يس ّميه هازم جيوش األرمن والفرنج والكرج والتتار ويعلـّق
هذا الخبر المؤرّخ الجورجي ديتو غوتشوليشفيلي َّ
كأن هزم جيوش الكرج كان حادثـا
مه ّما

وأصبح

لقب

شرف

لسالطين

مصر.

130

أ ّما "أخبار بال ِد الكـُرْ ج" لماكاريوس البطريَرك األنطاك ّي فهو يتمثـّل وصف
جورجيا .سافر صاحب هذا الكتاب إلى جورجيا م ّرتين في القرن السابع عشر
الميالدي بغرض ج ْمع ال ِهبات للبطركـْخـَانة األنـْطاكيّة وقضى هناك سنتين ووصف
في كتابه الحوادث المه ّمة من الحياة السياسية واالقتصادية والثقافية بجورجيا في ذلك
الحين ّ .
إن الوصف التفصيل ّي للحياة المعيشية ال مثيل له في المراجع التاريخية
األخرى سواء الجورجية أو األجنبية بما في ذلك العادات والتقاليد الشعبية المختلفة
(مثال عادات الزواج عند الكـُرج وعادات عبادة ربّـِهم وطريقة إجراء طقوسهم
الدينية واالحتفال بأعيادهم الدينية و َوصْ ف كنائسهم ووصْ ف حياتهم اليومية :
المأكوالت والمشروبات المألوفة عندهم وطريقة زراعة ال ِعنـَب وصناعة النبيذ
الجورج ّي المشهور وحتـّى األغاني الجورجية الشعبية المتع ّدة األصوات يُغـنـّـونها
الفالحون في الحقول وميزات الكرج تستح ّ
ق الثـَناء ،والفخـْر بها واألخالق الطيبة
واألخالق والميزات السيّئة.)...
نظرًا للظروف المذكورة أعاله  ،من الممكن القول إ ّن الدراسات العربية مجال أكثر
ض ْمن األنشطة العلميّة لمدرسة االستشراق الجورجية التي هي واحدة من
نجاحًا ِ
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880ديتو غوتشوليشفيلي" ،المؤرّخون العرب من القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميالديين –
العمري والمحبّي والقلقشندي – عن جورجيا" ،سنة  8711ص ( 44 .صدر هذا الكتاب ضمن
سلسلة المراجع األجنبية لتأريخ جورجيا ألكاديمية العلوم الجورجية).
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مدارس االستشراق العالمية القديمة ّ .
إن نشـْأتـها وتطويرها مرتبطان بالتاريخ القديم
للعالقات العربية – الجورجية التي تـنـبع من القرن السابع الميالدي كما ذكرت فيما
سبق .
منذ تأسيس كلية االستشراق سنة  1345في إطار جامعة تبيليسي الحكومية من قِبل
العالم المشهور والمستشرق البارز د .جيورجي تسيريتيلي االتـّجاهات األساسية
للدراسات العربية في جورجيا هي :العالقات العربية – الجورجية التاريخية
والثقافية واللغوية واألدبية الخ  .وهنا يتركـّز االهتمام الخاصّ على نـش ْـر وتحليل
المصادر العربية عن منطقة القوقاز بشكل عا ّم وجورجيا على وجه الخصوص .أمّا
المصادر التاريخية العربية من القرون الوسطى والتي يرد ذكر جورجيا فيها ،إنّ
البحوث حولـها في أغلبية األحوال متـمثــّلة في االُطروحات للحصول على درجة
ت الدورية العلمية في داخل
الدكتوراه وفي المقاالت العلمية المنشورة في المطبوعا ِ
املؤرخو العر
البلد وخارجـها وبعضها تـَ َّم إصدارُها بصور ِة الكتب (عل سبي املثا ّ " :
من القرنني الراب عشر واخلام

احملي والقلقشند
عشر – العمر و ّ

غوتشوليشفيلي صدر ه ا الكتا

– عن جورجيا

"

لديتو

سنة  1988ضمن سلسلة املراج األجنبية لتيريخ جورجيا

ألكادميية العلو اجلورجية).
واالتدّجاه اآلخر امله ّ ج ّدا للدراسا العربية يف جامعة تبيليسي احلكومية هو عملية تعلي اللغة العربية
واألد العر ّ وإعداد وندشدر املو ّاد الدراسية الالزمة لعملية التعلي (مث َ الكت الدراسية والقوامي
امل تلفة األنوا اخل) .ومن اجلدير بال كر أ َّ د .جيورجي تسيريتيلي هو ّأو من ألدَّ َ الكتاب
الدارسيّ الجامعيّ األوّ ل لل ال

اجلورجيني أدرج النصوص المختارة المجموعة من

مؤلـّفات المؤ ّرخين العرب من القرون الوسطى .وإنّ ذلك بُرهان َبيِّن على أهمية
هذه المراجع لدراسة الـتاريخ والثقافة الجورجيتين مِن خِالل هذه المعلومات َّ .
إن
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بحثها في أغلبية األحوال يُتيح للمؤرّخين الجورجيّين الفرصة إلعادة الصورة
التاريخية الشاملة والمختلفة الجوانب في جورجيا في القرون العابرة بوجه أكمل .
وهناك يتركـّز االهتمام الخاصّ أيضًا على البحوث في علم تأصيل المفردات الداخلة
في اللغة الجورجية من العربية مباشرة أو في أغلبية األحوال عبر اللغتين الوسيطتين

الفارسية والتركية ومع ذلك ،عد ُدها كثير لدرج ٍة ما (ومن اجلدير باملالحظة أ ّ د .جيورجي
اجلورجي الكب ،ومتّ التسجي واإلشارة في
تسيريتيلي نفس كا يشرتك يف عم جلنة الت رير للمعجد
ّ
إىل الكلما اجلورجية امليخوذة من العربية).
إن تأثير اللغة العربية على الجورجية يقتصر على المفردات المقترضة ّ ،
ّ
وإن هذا
التأثير التاريخية نتيجة للعوامل السياسية والتاريخية الخاصّة .العالقات العربية
الجورجية المباشرة تشمل الفترة من القرن السابع إلى نهاية القرن الحادي عشر
الميالديين  ،بما في ذلك منها القرنين – قبل القرن التاسع الميالدي ـ فترة الهيمنة
السياسية العربية في جورجيا .
من المرجَّح أن سكان جورجيا كان يتعامل مع العرب الذين يميّزهم وضعهم اللغو ّ
ي
الخاصّ المعروف منذ زمن أي االزدواجية اللغوية ؛ والجزء من المفردات العربية
داخل في الجورجية عن الطريق الكتاب ّي من األوساط الرسمية والجزء اآلخر منها –
عن

الطريق

الشفه ّي

،

من

اللهجات

ومن

لغة

المحادثة

.

في الوقت الالحق  ،في فترة المعاملة غير المباشرة العربية  -الجورجية  ،كانت
العربية  ،بصفتها لغة  -فرانكا في األوساط الثقافية بمنطقة الشرق األوسط  ،تؤثــّر
باللغة الجورجية بعض التأثيرعن طريق اللغات الوسيطة األخرى (خاصّة الفارسية
والتركية) ّ
ألن جورجيا كانت مرتبطة بالعالم األسالم ّي بروابط وثيقة .
إصدار ِه
ب الدراسيّ المذكور أعاله في سنة  1343وبعد سنتيْن من
ت َّم إصدار الكتا ِ
ِ
ف د .جيورجي تسيريتيلي القاموس العربيّ  -الجورجيّ الذي احتوي على
ألـ َّ َ
مجموعة الكلمات والمُفردات واالصطالحات الخاصّة بالمراجع التاريخية العربية
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المند ِمجة في هذا الكتاب الدراسيّ المشار إليهّ .
إن ترتيب المفردات اللفظية في هذا
القاموس حسب األصول  .إذ أنـّه يهدف إلى الهدفين  :إلى مساعدة عملية التعليم للغة
العربية في الجامعة عالوة على خدمة المتخ ّ
صصين بالدراسات العربية في فهم هذه
المصادر ،توجد في القاموس معاني األفعال مع حروف الج ّر بصفة تفصيلية باإلشارة
إلى اختالف معاني األفعال حسب حروف الج ّر من خالل ال ُج َمل والعبارات في بعض
األحيان  .من الجدير بالذكر أنـّه ا ُ ِعي َر في القاموس االهتمام الخاصّ لتأصيل الكلمات
المقترضة واألصول المتوازية في اللغات المختلفة  ،خاصّة في حالة وجود الكلمات
التي أصولها أجنبية توجد اإلشارة إليها .على سبيل المثال  :إبريق وجاموس وخندق
إلخ (من الفارسية) واِبليس وإقليم واُسْطـُوانة إلخ (من اليونانية) وإصْ طـَبْل وخريطة
وحبْر وعالـَم إلخ (من اآلرامية) .
إلخ (من الالتينية) وبيعة وتاجر وترُجمان وتلميذ ِ
نالحظ بهذه المناسبة ّ
أن في القاموس بجانب كثير من الكلمات توجد المتوازيات
الجورجية وال يعنى ذلك ّ
أن هذه الكلمات داخلة في الجورجية عن طريق العربية
مباشرة بالتأكيد بل أنـّها من الممكن لها نفس المنبع ومن ال ُم َبرَّر اإلشارة إلى األشكال
المتوازية بأسباب عملية .
من الممكن القول أنـّه على الرغم من ّ
أن القاموس العرب ّي – الجورج ّي لجيورجي
تسيريتيلي أ ّول محاولة لتأليف القاموس العرب ّي – الجورج ّي واإلشارة إلى المفردات
ّ
وأظن أنـّه لعب دوره الها ّم
العربية المقترضة فيه فإنـّه يحمل الوجه األكاديم ّي تما ًما
 .وب ل فقد وض العام الكب ،حجر األسا لتقليد إصدار القوامي الفرعية ال يستمر حتد ِ
يومندَا
ّ ّ
ِ
ِ
اجلورجي
دبلوماسي العر ّ د
إص َدار القامو ال
ه ا (مثال من اجلدير بال كدْر أندّ يف الو األخ ،تدَ َّ ْ
ّ
ّ
اجلورجي د العر ّ وصاحبة ه ا القامو املستشر ة اجلورجية نونو ب،وزاشفيلي) .
و
ّ
في ثمانينات القرن العشرين أحرز األستاذ فالديمير ليكياشفيلي رسالته الدكتوراه
حول موضوع المفردات المقترضة من العربية في اللغة الجورجية التي حلـّل فيها
التغيّرات اللفظية والمعنية لهذه المفردات (العربية والجورجية لغتان غير مالئمتان
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لفظيًا تما ًما) وقسّمها على ع ّدة مجموعات ووضع نظام االقتراض وقواعده ووصل
اىل استنتاجا ج ّدية.
وهنا يرتكدّز االهتما اخلا ّ عل ترمجة األد

حجر األسا هل ا
العر ّ إىل اجلورجية  .و د وض
َ

ِِ
احلر ألمني الرحياين "داوي ،ربة الواد ".
االتدّجاه د .جيورجي تسيريتيلي برتمجت املمتازة لنموذ الشعر ّ
ممّا يست ّ اإلشارة إلي أ ّ ترمجا األد العر إىل اجلورجية (كتا أل

ليلة وليلة واملعلدّقا وكليلة

ِ
ِ
ص
ودمنة والقر الكرم ومناذ الندَثدْر والشعر العر ّ احلديمل ومن بينها مناذ الق َ

القص،ة والروايا

حمفو وتوفي احلكي وحممود

املصرية أذكدُر هنا فق أمساءَ بعض امل َؤلدِّفني العظماء  :أمثا جني
ُ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ً
مجيعا) متّ إعدادها من بَ
تيمور وحيى حقدّي ويوس إدري وغ،ه ممَّا ال يَتدَّس ُ اجملا ل كدِْرهد ْ
املستشر ني االختصاصيني  .ويف ه ا الصدد من املمكن القو أ ّ الرتمجة اتدّجاه ها ّ من االتدّجاها
األساسية للدراسا

العربية يف جورجيا  .وممّا يست ّ اإلشارة إلي أندّ توجد ع ّدة ترمجا

إىل اللغة

مرتمجة من اللغة الوسي ة (الفرنسية) صدر يف م ل القر ِ
اجلورجية للقر ِ الكرم  :األوىل د
َ
العشرين ونقل رج األد

والثقافة البارز بيرت م،ياناشفيلي  .ب ثالث سنوا

صدر ال بعة

للمرة األوىل مباشرةً من العربية إىل اجلورجية من دِبَ املستشر الشا ّ
الثانية من القر الكرم املرتمجة ّ
جيورجي لوجبانيدزه .ب سنتني تد َّ إصدار ال ِ
بعة الثالثة للقر الكرم ترمج د .أبولو سيالجادزه
َ
الرئي ُ احلايل لقس ِ الدراسا ِ العربية بكلية اآلدا
كاملة د فيها سورة الفاحتة وسورة البقرة وسورة

يف جامعة تبيليسي احلكومية ه ه الرتمجة غ،
عمرا وسورة النساء وسورة املائدة وسورة األنعا

وسورة األعرا وسورة األنفا فق م شرح املعاين القر نية) .
صصو بالدراسا العربية ومبادئ الرتمجة الي
مرتمجو األد العر إىل اجلورجية ه املستشر و املت ّ
وضعوها حتم الوج األكادميي – ه يعتقدو أ ّ الرتمجة هي الظاهرة التابعة هلاتني الثقافتني وإ ّ عدد
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النماذ األدبية املرتمجة وجودتدَها تق ّدر املستو لثقافة ك ّ ّأمة من األم  .الرتمجة اجليّدة هي الوا عة
األدبية املستقلدّة وأحياندًا إندّها تض حجر األسا

للنزعا

واالتدّجاها

األدبية اجلديدة يف األد

الوط .،وعل الرغ من الوج األكادميي فإ ّ ك ّ ه ه الرتمجا امل كورة أعاله ليس تابعة لألوساط
ّ
األكادميية فق

أيضا ال
متاما للقارئ العاد ّ ً
ب هي مفهومة ً

ال يوجد ل خربة ومعرفة الدراسا

الشر ية .
يف ترمجة األد

العر ّ احلديمل إىل اجلورجية من املمكن أ ندالح فيها النزعا

خيضعوا مل ال
بعد السوفيتية ُمض دَّرو أ
اجلديد من املرتمجني اجلورجيني يف عهد ما َ
َ
مرتج جني حمفو ل فدر

التالية  :إ ّ اجلي
السو  .مثال

أكثر إلجياد الناشر وبشدروط أحسن من املرتج لكات عر ّ خر يمتد

ال ت ِدق ّ عن جني حمفو وسب يف ذل يرج إىل جائزة النوبي وشهرة صاحبد أكثر من ديم األدبية
احلقيقية  .وذل من املفهو  :سو ُدور الندشدر وال باعة ليس واسعة يف جورجيا ويتجندّ الناشرو
أ خياطروا بال أسا  .ومن الناحية األخر توجد يف جورجيا الدوريا األدبية الي تفت أبواهبا لألد
وخاصةً العر ّ بشجاعة أكثر من دور النشر وال باعة .
الشر ّي
ّ
من اجلدير بال كر أ ّ في المركز الوطنيّ للمخطوطات توجد المجموعات الشرقية من
بينها المخطوطات العربية عددها أكثر من ألف نسخة  .أغلبية هذه المخطوطات
أصال من المناطق المختلفة لشمال القوقاز وتوجد المخطوطات من آسيا الوسطى،
تتراوح تواريخ هذه المخطوطات بين القرني الرابع عشر والتاسع عشر
وموضوعات هذه المخطوطات متنوّ عة  :النحو والبالغة والتصو

والطبّ واملن

واهلندسة وعل الفل إخل  .و د مت نشر الفهار للمجموعا الشر ية ومن بينها العربية من قِبل
المركز الوطنيّ للمخطوطات  .دراسة هذه المخطوطات مجال مثمر للدراسا العربية
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يف جورجيا .ومن نشاط المركز الوطنيّ للمخطوطات يف جورجيا الدراسة والنشر لبعض
امل وطا
وج اخلدصو

املسي ية العربية املوجودة باملركز بالت لي واملقارنة م الندسخ األخر غ ،العربية عل
إصدار البستان مب وط
م الندسخ اليونانية والسريانية واجلورجية (عل سبي املثا متّ
ُ

القر العاشر من طدُور سينا من ِبَ املستشر ة اجلورجية روسودا غفاراميا وع ّدة خم وطا أخر ).
ك ّ امل كور أعاله هو من ج ورنا التارخيية ّأما احلاضر واآلفا املستقبلية فإ َّ م ال حاض ِرندا يدفعنا
ِ
خاصة العربية) أل َّ
إىل احلفا عل َمعرفدتنا املَْوُروثدَة من َماضينا للغا واألد والتاريخ والثقافة الشر ية ( ّ
يوما بعد يو ويدَ ْرجدِ سبد ه ا االهتما إىل املقدْ ِد َرة
االهتما بالبلدا العربية يف العام كل يزداد ً
َ
درعا اسرتاتيجيًا لك ّ العام
املتدعاظمة للدو الشر ية يف اجملا الدويل وجيع ذل الدراسا الشر ية ف ً
وخاصةً جلورجيا الوا عة عل ح ُد ِ
ود الشر والغر و ادرة عل ْلع ِ الدور املهد ّ يف العال ا الشر ية
ّ
ُ
– الغربية.

املتدربني عل تاريخ الشر
ومن املست ي ذل دو الكوادر احملرتفة من املستشر ني ِّ

ِ
جامعة تبيليسي احلكومية
مهمة
وحاضره وثقافت ولغات وديانات إخل  .إعداد ه ه الكوادر يف جورجيا ّ
بواس ة براجمها التعليمية الي تنعك فيها م ال وا عنا .
إ َّ جامعة تبيليسي احلكومية يف جورجيا من إنشائها وهلا مو متميّز يف الدراسا األدبية وهي مركز

نضم جامعتدنا إىل عملية بولونيا
أيضا  .من عا  2115اِ َّ
أساسي للب وث يف الدراسا الشر ية ً
ّ
وت َّدم اإلصالحا اجل رية التعليمية فيها مبا يف ذل تقلي عدد الكليا (مثالً مشل كلية اآلدا
الكليا السابقة ه ه  :كلية الفلسفة والتاريخ واللغا األوربية واالستشرا )  .وتد َّ إصالح وحتديمل
الربام الدراسية عل مجي املراح الدراسية  :يف البكالوريو واملاجست ،والدكتوراه وذل باألخدْ يف
عني االعتبار األمثلة للجامعا

األوربية املتق ّدمة ّ .أما تعلي اللغا

األجنبية فيخ

جامعتدنا منوذ

صصا لكلية اآلدا يف مرحلة
اجلامعا األوربية وأدجم ْ يف ائمة املو ّاد الدراسية الضرورية لك ّ الت ّ
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اللغا

األوربية املنتشرة اللغا

أيضا بسب
الكالسيكية (اليونانية والالتينية) ً

كب،ا يف إنشاء الثقافا األوربية
أمهيّة ه ه اللغا وأمهيّة احلضارة والتقاليد اهليلينية الي أسهم ْ
ً
إسهاما ً
والشر ية احلديثة ولكن اختالفدًا عن النموذ األور

يُ ْس َم لل ال

يف جامعتنا أ خيتار اللغة

ِ
ودور
الكالسيكية أو الشر ية كدبديلة للغة الكالسيكية وذل
وم ْع دَيَاهتا ْ
اعتبارا لدور اللغا الشر ية ُ
ً
العلمي
عموما يف إنشاء الثقافة اجلورجية  .ه ه هي اللغا الي ال غند عنها يف الب مل
الثدقافة الشر ية ً
ّ
اجلورجي .
لتيريخ جورجيا واللغة واألد َ
ّ
صـُص اللغة العربية يعملون ليس في المجال العلميّ فقط ،بل
خ ّريجو جامعتنا بتخ ّ
في وزارات وشركات ومنظـّمات مختلفة بصفتهم مترجمين  .من المعروف أنَّ
عامِل البيئة اللغوية ال غِ نىً عنها في عملية تعليم اللغة األجنبية  .بعد احلصو عل
االستقال السياسي واجه بلدنا المشاكل الكثيرة ومن بينها في مجال التعليم أيضا،
خاصّة في توفير الموارد المالية لتمويل الدورات التدريبية اللغوية المنتظمة في
البلدان العربية لطالبنا الذين يدرسون في برنامج الدراسات العربية في جامعتنا .
من ناحية أخرى ،يوجد في سوق العمل الجورجية طلب متزايد للكوادر المؤهّلة
باعتبار زيادة االستثمارات العربية في االقتصاد الجورجيّ في الوقت األخير الخ .
بعد افتتاح السفارة اجلورجية يف القاهرة يف ُ 1998وضع

التعليمي بين
العلمي و
اتدّفا ية التعاو
ّ
ّ

جامعة القاهرة وجامعة تبيليسي الحكومية وفي إطار تنفيذ هذه االتـّفاقية وبمساعدة
الصندوق المصريّ للتعاون الفـّنيّ مع الدول الكومنولث والدول اإلسالمية األوربية
والدول المستقلـّة حديثـًا ،ورغبة ً في تدعيم عالقات التعاون في مجالا

التعلي

والتباد العلميّ والثقافيّ وتأهيل الطالب واألساتذة  ،يت ّم تنظيم الدورات التدريبية
املكثدّفة بمركز اللغة العربية والثقافة بكلية اآلداب في جامعة القاهرة .إ َّ حتقي ه ا املشرو
ساه مسامهة كب،ة يف زيادة االهتما لد ال ال باللغة العربية وإعادة اإلدما يف عملية تعلي اللغة
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مهما ج ّدا وهو ممارسة الت بي اللغو ّ يف البيلة العربية ال بيعية .
عنصرا ّ
العربية جبامعة تبيليسي احلكومية ً
اجلورجي يف البلدا العربية جتر الدورا املماثلة لل ال
وبفض اجلهود الي يب هلا السل الدبلوماسي
ّ
اجلورجيني يف جامعة الكوي

وعل أسا ه ه الدورا

يت ّ است دا معرفة ال ال

اللغويّة النظرية

العملي  .وه ا هو عام مه ّ يف إعداد الكوادر املؤهدّلة الشتغاهل بصفته مرتمجني للغة العربية
بالوج
ّ
مبكات الرتمجة ويف الق ا اخلا ّ اخل .
املهمة هل ه الدورا
إ َّ ّ

إىل جان

تعمي معرفة طالبنا اللغويّة وإغنائها باخلصوصيّا

امل تلفة للغة

العربية هي تشجي توثي العال ا العلمية والتعليمية املستقبلية بني األوساط اجلامعية اجلورجية والعربية
(صياغة األفكار إلعداد املشروعا
القو إ ّ ه ه الدورا

العلمية املشرتكة عل مستو الدراسا العليا اخل) .من املمكن

ستكو اخل وة األوىل عل سبي التعاو امل تلفة اجلوان

بني جامعتنا

واجلامعا العربية.
اإلعالمي وكن ُ أهد
ويف اخلتا أريد أ أ و إ ّ مقالي حتم الوج َ
ّ

فيها إىل الت لي العا ّ للوا

أيضا أ ّ العال ا الثقافية الثنائية بني األوساط
بشي وض اللغة العربية في جورجيا  .أتدَ َمندَّ ً
العلمية والثقافية العربية  -اجلورجية يزداد بصورة أكثر كثافةً ِممَّا هي اآل .
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معاينات جديدة للشعر الجاهلي في االستشراق األلماني
ريناته ياكوبي نموذجا
د .موسى ربابعة
جامعة الكويت

حظي االستشراق األملاني بسمعة طيبة عرب تارخيه الطويل الذي يرجع إىل القرن الثامن عشر  ،فقد
اهتم املستشرقون األملان باألدب العربي يف مراحل متعددة  ،وميكن أن يكون ذلك عائدا إىل أنه مل يرتبط
باالستعمار كما ارتبطت غريه من مدارس االستشراق األخرى  ،وميكن تقسيم املراحل اليت مر بها
االستشراق على النحو اآلتي :
مرحلة التنوير  :وهي املرحلة اليت ساد فيها اإلعجاب بالشرق مبا حيمله من كنوز املعرفة املدهشة
والساحرة  ،فقد تغنى الشعراء األملان بالشرق حماولني كشف أسراره وعوامله املدهشة كما فعل كل من
غوتة وشيلر .
املرحلة الفيللوجية  :وهي املرحلة اليت اهتمت بدراسة األدب العربي ،وقد جتسد هذا يف التارخيانية
األملانية اليت سعت إىل معرفة لغات الشرق .باإلضافة إىل الرتمجة وحتقيق الرتاث العربي .
املرحلة ذات النزوع اإلنثربولوجي واالجتماعي  :إذ تبني هذا بعد احلرب العاملية األوىل  ،إذ حاول
األملان مغادرة التارخيانية وسعوا إىل بناء توور جديد عن الشرق عرب الرىى السوسيولوجية
واإلنثربولوجية )1(.
املرحلة الرابعة وهي مرحلة الدراسات اليت عاينت الشعر العربي القديم وهي مرحلة تولدت فيها حركة
نزوع حنو قراءة النووص الشعرية كما فعل كل من إيفالد فاغنر  ،وجرجيور شولر  ،وبورغل ،
وفولفهارت هاينريشس وريناته ياكوبي وغريهم .وهي مرحلة جديرة باملعاينة واملناقشة  ،إذ حظيت هذه
الدراسات مبنهجية علمية صارمة جتاوزت فيها املراحل السابقة وختطتها إىل معاينة ختلوت من
مساوئ املعاجلة التارخيانية اليت هيمنت فرتة طويلة من الزمن  ،وظلت تقارب األدب العربي القديم
على أنه وثيقة تارخيية  .وتتحدث عن قضايا تهتم مبسألة االنتحال والنوع األدبي للقويدة العربية
القدمية .
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لقد كانت دراسات ريناته ياكوبي للشعر اجلاهلي فتحا جديدا غري املسار الذي تبناه عدد كبري من
الدارسني  ،ويعد كتابها املوسوم بـ" دراسات حول شعرية القويدة العربية القدمية" الذي صدر عام
 1791رائدا على مستوى الدراسات االستشراقية يف أوروبا  ،وإن حبوثها اليت قاربت فيها بعض ظواهر
الشعر العربي القديم قد شكلت إضافة مهمة أسهمت يف تكوين معاينة جديدة للشعر العربي  ،فمن أهم
دراساتها  :أصول شكل القويدة  ،والزمن واحلقيقة يف النسيب والغزل  ،واخلياالن وموتيف تنوع
اخليال  ،وشعر الغزل  ،والناقة مقطعا من قويدة املديح.
وستسعى هذه الدراسة إىل مقاربة أهم الطروحات اليت ناقشتها ياكوبي  ،وميكن تقسيم عناصر
الدراسة على النحو اآلتي :
أوال  :مفهوم القويدة وأصل الشعر  :إن مفهوم القويدة مل يقتور على النوع األدبي الذي يوصف
بالقويدة الفنية الطويلة املرتابطة اليت تتضمن موضوعات خمتلفة  ،فكلمة قويدة دلت من خالل
الشواهد القدمية على القويدة بشكل عام وعلى قويدة اهلجاء  ،وتتبنى ياكوبي الرأي القائل أنه ال
يوجد حتى اليوم توضيح تام حول اشتقاق القويدة  ،فمفهوم القويدة إشكالي ،ألن الباحثني يف حقل
الدراسات االستشراقية مل يتفقوا على تعريف جامع مانع ،ومن هنا فإنها ارتأت أال تضيف تعريفا
جديدا هلذا املفهوم  ،وطفقت تبحث عن تطور شكل القويدة وبينت أن القويدة كانت يف البدايةعبارة
عن شرائح مستقلة وقائمة بذاتها  ،فالنسيب شرحية  ،والرحلة شرحية  ،والغرض الرئيس شرحية
،والرسالة شرحية  ،ثم مع مرور الزمن حدث التمازج والرتابط بني هذه الشرائح  ،فالقوائد اليت ال
حتتوي على املوتيفات الرابطة ال بد أنها تكون أقدم من القوائد اليت حتتوي عليها  ،وتقود
باملوتيفات الرابطة ما هو معروف بأبيات حسن التخلص اليت ينتقل بها الشاعر من موضوع إىل موضوع
.
إن هذا التوور ال يتأسس على معلومات تارخيية أو على أسس فنية متعلقة بالشعر اجلاهلي  ،ذلك
الشعر الذي روي مشافهة على مدى قرون عدة  ،ولكن مع أن املوتيفات الرابطة متثل مفاصل مهمة من
بنية القويدة اجلاهلية إال أن هذا ال يعين أن وجودها وغيابها مرتبط بنشأة القويدة وتطورها ،وخاصة
إذا ما وضعت القويدة مقابل القطعة اليت ال ميكن أن تكون قويدة متكاملة ،تقول ياكوبي ":إن أصل
القويدة غري معروف  ،فأغلب النووص املنقولة لنا من اجلاهلية وردت يف نوعني من الشعر :
أوهلما املقطوعة املونوثيمية الشكل  Monothematicاليت حتتوي على موضوع واحد،هو غالبا
رسالة موجهة إىل إنسان ما .
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وثانيهما  :القويدة البولوثيمية الشكل  Polythematicاليت تشتمل على موضوعات كثرية
خمتلفة انضم بعضها إىل بعض ،دومنا إشارة إىل ختلص أحدهما من اآلخر أحيانا  ،وأيضا دومنا سبب
واضح لتتابع املوضوعات فيها (.)2
إن هذا التقسيم للشعر يظهر بعدا شكليا صرفا  ،وهو تقسيم يتفق مع خووصية الشعر اجلاهلي
بوورة واضحة  ،ولكن املسألة تبدو أبعد من هذا ،إذ ال بد من الكشف عن خووصية التطور اليت
متثلها القويدة اجلاهلية عرب رحلتها  " ،فمن احملتمل أن القويدة املشكلة من أنواع خمتلفة مل تكن
مرتابطة إال من خالل الوزن والقافية  ،ومع مرور الزمن تطور الرتابط بني هذه األنواع إذ إن االنتقال من
شرحية إىل أخرى قد سوغ وبرر"(. )3
ثانيا  :بناء القصيدة وموتيفاتها :
تنطلق ياكوبي يف هذا التوور من اخلطاطة التالية اليت متثل بناء القويدة :
النسيب
املوتيف الرابط (أ)
الرحلة
املوتيف الرابط (ب)
اخلامتة()4
تقود ياكوبي باملوتيفات الرابطة االنتقال من النسيب إىل الرحلة واالنتقال من الرحلة إىل املديح،وقد
عاينت هلذا الغرض دواوين الشعراء الستة اجلاهليني بتحقيق فلهلم ألفرت  ،وطفقت تدرس هذا البناء
وقدمت تووراتها اخلاصة حول كل عنور من هذه العناصر اليت يتشكل منها النص  ،وبعد أن عرضت
ألهم اآلراء املتعلقة بأصل النسيب ذكرت رأي غويدي الذي يرى أن النسيب ذو وظيفة مشابهة لدعاء
اآلهلة كالرابسودون املوجود يف مقدمة امللحمة اليونانية  ،ولكنها رأت أن النسيب كان قويدة غزلية
قائمة بذاتها تتألف من شكوى احلب ومدح مجال املرأة (.)5
ولكن األمر ال ميكن أن يكون على هذا النحو ،ألن النسيب جزء أساسي من بناء القويدة
وهيكليتها  ،وهو مرتبط ارتباطا عضويا مع شرائحها األخرى ،وقدمت ياكوبي وصفا مفوال ملوتيفات
اإلطار اليت يتضمنها النسيب وهي  :الشكوى عند الطلل ،وفراق الوباح ،وظهور اخليال  ،ولكن أهم
شيء ميكن يالحظ يف هذا األمر أنها عدت النسيب عبارة عن قويدة الذكرى اليت من خالهلا يتذكر
الشاعر حبيبته الراحلة (.)6
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ولكن حيمد لياكوبي تعقبها الدقيق للموتيفات اليت يتشكل منها كل عنور من عناصر النسيب ،
فالشكوى عند الطلل يتضمن العناصر اآلتية  :التعرف إىل األماكن  ،والسؤال عن احملبوبة  ،تهدم
الطلل واألسباب اليت أدت إىل هذا  ،والزمن ،وعوامل الطبيعة  ،والتعفية  ،وبكاء الشاعر  ،ووصف
احملبوبة  .إن هذا االستقراء الدقيق لعناصر الطلل يف النص اجلاهلي ينم عن وعي بأهم العناصر اليت
يتشكل منها الطلل  ،وهي عناصر تشكل قواسم مشرتكة عند الشعراء اجلاهليني .
وأما موتيف فراق الوباح فإنه يتشكل من جمموعة من العناصر هي  :نذر الفراق  ،واالستعداد
للرحلة  ،ورحلة القافلة  ،واختفاء الظعائن يف بعدها  ،وطريق الرحلة  ،ودموع الشاعر  ،ووصف
احملبوبة  ،وأما ظهور اخليال فإنه يشكل حالة خاصة من موتيفات اإلطار يف القويدة اجلاهلية ،
ولكن ياكوبي مل تقف عند هذا احلد ،وإمنا درست مضمون النسيب الذي تألف من احلب والفراق ،
واحملبوبة  ،والوصف ،واحلكاية  ،وختلص إىل نتيجة مؤداها أن النسيب يكشف عن التعارض بني
احلاضر املؤمل وبني املاضي اجلميل(.)9ويبدو أن هذا التفسري كان نتيجة للقراءة احملايثة اليت مل حتاول
أن تربط النص بسياقاته اخلارجية  ،فاملقاربة احملايثة للنص جتعل االستنتاجات حموورة يف نسيجه
اللغوي بشكل أساسي .
ولكن السؤال املهم الذي كانت اإلجابة عنه غري ممكنه ،وهو ما العالقة اليت تربط النسيب مع
الرحلة يف القويدة اجلاهلية  ،وجدت ياكوبي أن االنتقال من النسيب إىل الرحلة كان انتقاال مربرا ،
وإن الذي جيسر العالقة بني هاتني الشرحيتني هو املوتيفات الرابطة  ،وهي وإن كانت موتيفات شكلية
إال أنها تظهر التربير للقفز من شرحية إىل أخرى .وجتسد الرحلة يف القويدة حالة من الفخر بالذات
الذي يعكس فاعلية الشاعر .
مل تعاين ياكوبي احليوانات اليت تشبه بها الناقة يف القويدة اجلاهلية مثل  :احلمار الوحشي
واألتان والثور الوحشي أوالبقرة الوحشية  ،والنسر.معاينة مفولة  ،واكتفت بنموذج واحد مستمد من
وصف الثور الوحشي يف معلقة النابغة الذبياني ،ومع أن ياكوبي عاينت أسلوب احلكاية يف هذا النص
بأسلوب دقيق  ،إال أنها مل تعمل على إجياد تفسريات أنثربولوجية أو أسطورية ميكن هلا أن تشكل
مرجعيات مهمة يف قراءة الشعر اجلاهلي ،ولكن ميكن جتاوز مثل هذا األمر ألن ياكوبي قاربت الشعر
اجلاهلي مبنهج يقتور على معاينة النص الشعري مبعزل عن سياقاته األخرى ،ولكن تركيزها على
العنور احلكائي يف شرحية الرحلة ميكن أن يعد إشارة أولية للحديث عن خووصيات األسلوب يف
القويدة اجلاهلية .
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وعندما تول إىل اخلامتة فإنها ختلص إىل أن بناء القويدة يبدو أقل متاسكا  ،فهي ترى أن
الرتابط بني الرحلة واخلامتة جيسد شكال من أشكال الفخر بالذات  ،ولذا فإنها وجدت أن اخلامتة
ذات حمتوى متنوع  ،فاخلامتة قد تشكل فخرا بالذات أو فخرا بالقبيلة  ،أو رسالة  ،أو مدحيا(.)8
وبعد استقراء واضح هليكلية القويدة اجلاهلية ومعماريتها وجدت ياكوبي أن هناك ثالثة أشكال
للقويدة هي :
أوال  :قويدة الذكرى  :وهي تعين كل قويدة ال حتتوي على رسالة  ،وتكون ذات نغمة
حزينة  ،يتحدث فيها الشاعر عن موتيفة العمر  ،ومن أهم خوائص هذه القويدة أنها ال حتتوي
على املوتيف الرابط (ب) ،وميكن التمثيل على بنائها يف الشكل اآلتي :
نسيب
املوتيف الرابط (أ)
(الرحلة)
املفاخرة
ومثلت على ذلك بأبيات من قويدة امرئ القيس (اال انعم صباحا أيها الطلل البالي .)7(........
فقويدة الذكرى ترتبط حبديث الشاعر عن حلظات املاضي املنورم أو الذي وىل دون رجعة  ،ومن
املألوف أن يأتي احلديث عن ذكريات املاضي مقرتنا باحلديث عن موتيفة العمر  ،واحلديث عن
التجارب مع املرأة وعن البطوالت يف احلرب ويف الكرم  ،ولكن من الطبيعي أن يتحدث الشعراء
اجلاهليون عن ذكرياتهم يف معظم القوائد ،فإذا كان زهري قد حتدث عن املاضي يف ثنايا قوائده ،فإن
ذلك ال يعين أن تكون قوائده قائمه على الذكرى وحسب .ولكن جيب على املرء أن يضع يف احلسبان
أن رواية الشعر الشفاهية ميكن أن تكون قد أفضت إىل سقوط بعض مقاطع القويدة .
ثانيا  :قويدة الرسالة  :وهي القويدة املوجهة إىل شخص ما وحتمل معها رسالة حمددة ،
وميكن أن تأخذ أحد الشكليني اآلتيني :
نسيب
املوتيف الرابط (أ)
الرحلة
املوتيف الرابط (ب)
مفاخرة
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فاملوتيف الرابط ( ب) يأتي قبل املفاخرة الشخوية يف االنتقال من احلديث عن الناقة إىل
احلديث عن الشخص الذي يركب الناقة  ،ويبدو أن تونيف ياكوبي لقويدة الرسالة أكثر دقة
وانضباطا من تونيفها لقويدة الذكرى .
وتشكل قويدة املديح شكلني ()11هما :
النسيب
املوتيف الرابط (أ)
الرحلة

النسيب
املوتيف الرابط (أوب)
املديح

املديح
ويبدو أن هذه القراءة ألشكال القويدة ناتج عن استقواء دقيق لبنيتها األساسية  ،وهي بنى تعكس
كيفية تطور القويدة يف بنائها ومعماريتها والروابط الشكلية اليت تشكل عوامل الرتابط بني أجزائها .
ثالثا  :الصورة الشعرية:
وعندما درست ياكوبي الوورة الشعرية بينت موضوعاتها وعاينت التشبيه وأشكاله وخووصياته
البنائية  ،وأهم أدوات التشبيه اليت يعمد الشعراء إىل استخدامها  ،ولكنها وقفت عند عنور مهم يف
التشبيه وهو ما أمسته بالتشبيه املستقل الذي قسمته إىل قسمني  :وهما  :الوورة املوسعة  ،مثل تشبيه
الدموع باملاء املنهمر من دلو الناقة السانية  ،واحلكاية  ،وهي اليت تقوم على تشبيه الناقة باحليوانات
الوحشية األخرى (.)12ولكنها تنفي أن تكون تشبيهات احليوان يف القويدة اجلاهلية مماثلة
للتشبيهات اهلومرية  ،فالتشبيهات اهلومرية تقوم على حدث أساسي  ،يف حني تنشغل التشبيهات يف
الشعر اجلاهلي بأألوصاف اخلارجية  ،وهذا األمر ال ميكن أن يكون صحيحا  ،فاملعاينة اليت أقامتها
ريناته ياكوبي لوصف الثور الوحشي يف معلقة النابغة يعكس احلدث وتناميه  ،فال أحد ينكر اهتمام
الشعراء اجلاهليني بالوور اخلارجية للموصوف  ،لكن بعض الشعراء يركزون على العناصر الداخلية
األخرى  ،ويتعمقون يف وصف احلدث  ،وإن املقارنة مع هومريوس هنا من شأنها التقليل من اإلبداع
العربي  ،ألن مثة اختالفا جوهريا بني الشعر اجلاهلي واملالحم اليونانية .وإن تونيف ياكوبي للشعر
اجلاهلي بأنه ميكن أن مياثل الشعر ماقبل اهلومريي يعين أن مثة تباينا واضحا بني الشعر اجلاهلي
والشعر اهلومريي .
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وميكن يف هذا اإلطار اإلشارة إىل أمر مهم  ،فعلى الرغم من عملها العلمي الدقيق إال أن ياكوبي مل
تستطع يف بعض األحيان أن تتخلص من األحكام االنطباعية اليت أصدرها بعض املستشرقني قبلها ،
فهي ترى أن الوور الشعرية يف بعض األحيان تكون " غري مؤثرة وال حتمل أي تأثري شعري  ،فالوور
وجماالتها يوضع بعضها إىل جانب بعض دون أن ينتج عنها أية إثارة  ،فالعامل يبدو مفككا ومبعثرا ،
فاجلمال يوضع إىل جانب القبح،واحلي إىل جانب اجلماد  ،ولذلك فليس عجيبا أن توجد بعض
التشبيهات اليت جترح الذوق األوروبي " (.)13وقد ساقت على ذلك بعض األمثلة الشعرية مثل قول
امرئ القيس :
فظل العذراى يرمتني بلحمها
وقوله  :وتعطو برخص غري شثن كأنه

وشحم كهداب الدمقس املفتل
أساريع ظيب أو مساويك إسحل

ويبدو أن مثل هذا التشبيه كان مدار جدل عند النقاد والبالغيني العرب  ،فقد تبني أن مثة موقفا
انتقاديا حام حول هذا التشبيه الذي ميثل الوراع بني ذوق القدماء وذوق احملدثني ،
لقد أشار ابن رشيق إىل هذا البيت فقال  " :وقد أتت القدماء بتشبيهات رغب عنها املولدون
اال القليل عن مثلها ،استبشاعا هلا  ،وإن كانت بديعة يف ذاتها  ،مثل قول امرئ القيس :
وتعطو برخص غري شثن كأنه

أساريع ظيب أو مساويك إسحل

فالبنانة ال حمالة شبيهة باألسروعة  ،وهي دودة تكون يف الرمل  ،فهي كأحسن البنان لينا وبياضا
وطوال واستواء ودقة ،ومحرة رأس  ،كأنه ظفر قد أصابه احلناء  ،ورمبا كان رأسها أسود " ()14
فقال صاحب بغية اإليضاح  " :إن القدماء أتوا بتشبيهات رغب احملدثون عنها استبشاعا هلا،كقول
امرئ القيس :
وتعطو برخص غري شثن كأنه أساريع ظيب أوإسحل
وهذا أحب من تشبيه امرئ القيس وإن كان أشد إصابة ".)15(...
ال بد من التأكيد على أن بنية التشبيه يف هذا البيت تتسم بالدقة وإن كانت مغرقة يف االتوال بالبيئة
واحمليط الذي تستمد منه مواد الوورة الشعرية  ،فإذا كانت ياكوبي قد أشارت إىل أن هذا التشبيه
ميكن أن خيدش ذوق األوروبيني اجلمالي فإن النقاد العرب كانوا قد التفتوا إىل البشاعة اليت تتسم بها
هذه الوورة  ،ألن ذوق املولدين ال يتناسب مع ذوق املغرقني يف البداوة  ،وهذا ينم عن اختالف الذائقة
بني زمنيني خمتلفني  ،ولكن هذا مل مينع القدماء من اإلعجاب بدقة هذا التشبيه وإصابته.
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ولكن ال ميكن للمحدثني أو املعاصرين أن حيكموا على صور الشعر القديم من منطلقات مغايرة
ملنطلقاتهم دون االلتفات إىل سريورة التأويل التارخيية اليت جتعل عملية القراءة خاضعة لتوقع القارئ
وفق مدرسة التلقي والتأويل األملانية .
رابعا :غنائية الشعر اجلاهلي:
كرس عدد من املستشرقني والعرب الغنائية يف الشعر العربي القديم عامة والشعر اجلاهلي خاصة ،
فقد شاع يف الدراسات العربية أن الشعر اجلاهلي شعر غنائي(،)16ورأى عدد كبري من املتشرقني أمثال
ألفرت وريرت وغرونباوم أن الشعر اجلاهلي ما هو إال شعر غنائي خالص  ،إذ يقول ألفرت " إن اإلنسان
العربي تهمه ذاته  ،وإنه مل يستطع أ ن خيرج من قمقم الذاتية  ،فهو مل يكن مؤهال لفهم الظروف
واألشخاص وتوويرها ،فاإلنسان العربي ينحور يف ذاته  ،لذا فهو يعيش وجوده الذاتي وحسب ،وهو
يف أعماله وأفكارة ينطلق من ذاته ويعود إليها  ،فهو يكتفي بزخم احلاضر وإن املاضي عنده عبارة عن
فعل حدث وانقضى ( .)19
إن مثل هذا الرأي يرسخ ذاتية الشاعر اجلاهلي وجيعل النص متمركزا حوهلا بشكل جوهري ،
ويف ضوء هذا التوور فإن التمركز حول الذات يعين يف املقام األول أن الشعر اجلاهلي شعر غنائي  ،وال
ميكن االقتناع بهذا التوور ألن الشعر اجلاهلي عكس منطلقات مجعت بني الذاتية والغنائية  ،ولذا فإن
" تعريف الشعر الغنائي بأنه شعر شخوي  ،مبعنى أنه اعرتاف أو إفضاء مبا خياجل النفس يف نظم
شعري  ،يعترب غري جامع  ،إذ إنه يستبعد من نوع الشعر الغنائي جمموعة من اآلثار األدبية الداخلة
فيه " (.)18.
وإن هذا احلكم الوارم املتعلق باألنواع األدبية اليت ميكن أن يندرج الشعر اجلاهلي حتتها يعين
أن مثل هذه األحكام ال ميكن أن تكون نهائية  ،فالقويدة اجلاهلية ال حتكمها الغنائية بوورة مطلقة
غري قابلة للمراجعة  ،وقد رأى بعض املستشرقني أن هذا أألمر متعلق بالعقلية العربية نفسها ،يقول
ألفرت " إن اإلنسان ال عربي مشغوف بعامل املرئيات أو الظواهر  ،وهو ال ينظر إىل األشياء نظرة كلية ،
وإمنا هو مشغوف باجلزئيات ،فهو ال ميلك فهما كليا إطالقا  ،فالعربي تعوزه النظرة املوضوعية  ،ولذا
فهو يفتقد التعمق الذاتي يف مركز املوضوع الذي يتعامل معه " (.)17
إن مثل هذه اآلراء اليت تكشف عن حماولة ملعاينة العقلية العربية اليت ال تنظر إىل األشياء اليت
يتعامل معها نظرة كلية أو موضوعية  ،وهذه الآلراء ال تعدو كونها حماولة مبكرة لتونيف العقل العربي
بهذه الطريقة اليت تبعده عن أن يكون قادرا على التعامل مع األشياء تعامال موضوعيا  ،وهذا يشري إىل
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أن الشعر اجلاهلي ال ميكن أن حيتوي على شعر ذي نزعة درامية أو ملحمية أو قووية  ،وهذا يعين
أن الشعر اجلاهلي شعر غنائي بامتياز .
وقد كتب رودي باريت مقالة بعنوان "األدب العربي"  ،أشار فيها إىل تونيف الشعر اجلاهلي
حسب األنواع األدبية  ،فقال  " :إذا حاولنا أن نونف املوضوعات اليت يوضع بعضها إىل جانب
بعض يف القويدة مثل  :النسيب والرحلة واملديح ضمن وحدة واحدة فإن الوفة الغالبة على القويدة
هي الوفة الغنائية  ،فاجلدير باملالحظة أن الشاعر –على الرغم من املوضوعات اليت يوفها – يضع
نفسه يف املقام األول ،فالقويدة حتمل خاصية ذاتية Subjektiveوتتعلق باألنا فهي غنائية أو
وجدانية ،Sentimentalischeفهي ليست غنائية يف افتتاحيتها وحسب  ،وإمنا يف األبيات
التالية لالفتتاح مثل الرحلة ومشهد الويد " ()21
وميكن إىل حد ما عد لوحة النسيب أكثر غنائية من غريها من اللوحات األخرى  ،لكن من
غري املقنع أن يكون مشهد الرحلة والويد وغريها من املشاهد ذات نزعات غنائية خالوة  ،ففي مثل
هذا املشاهد تتقهقر ذات الشاعر الذي يرتك احلدث يأخذ جمراه وفق حركة سردية متنامية من دائرة
إىل أخرى ومن نقطة إىل أخرى .فالغنائية تظهر باهتة يف احلديث عن الرحلة والويد وغريها من املقاطع
ذات النزعة القووية يف القويدة اجلاهلية. .
ولكن ياكوبي مل تركن إىل مثل هذه األحكام فنحت منحى آخر يف معاجلة مثل هذا املوضوع  ،ورأت
أن القويدة اجلاهلية ميكن أن تعاين وفق األساليب املهيمنة فيها  ،فقسمت األساليب إىل ثالثة هي :
األسلوب الوصفي Die beschreibende Stil
وهو األسلوب الذي يربز تسلسل اجلمل النمطية اليت تشكل جمموعة من األبيات  ،حبيث إن كل
بيت حيتوي على أوصاف جديدة للشيء املوصوف  ،ومثال ذلك أبيات امرئ القيس يف وصف حمبوبته
()21
مهفهفة بيضاء غري مفاضة

ترائبها موقولة كالسجنـــجـــــــــل

تود وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفــــــــل
وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إذا هي نوته وال مبعطــــــــــــل
وفرع يغشي املنت أسود فاحم أثيث كقنو النخلة املتعثــــــــــــكل
غدائره مستشزرات إىل العال
وكشح لطيف كاجلديل خمور
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وهذا يعين يف املقام األول أنه يتهيأ للشاعر أن يقدم سلسلة من األوصاف للشيء املوصوف يف لوحات
القويدة كلها ِ،فهذا ميكن أن يأتي يف وصف احليوان أو يف املديح وغريها من مقاطع القويدة األخرى .
 -2األسلوب احلكائي Die Ebisodenstil :
ويتوف هذا األسلوب باجلمل القورية وغياب األدوات البالغية  ،إذ حيتوي على بعض التشبيهات
املتناثرة  ،وإن امللمح القووي يظهر يف النسيب يف بعض األحيان ويف وصف احليوانات اليت تشبه بها
الناقة  ،أو يف وصف الفرس ومشهد الويد الذي يتضمن مفاخرة ( ،)23وقدمت ياكوبي وصف البقرة
الوحشية يف أبيات زهري اآلتية :
ومل تدر وشك البني حتى رأتهم

وقد قعدوا أنفاقها كل مقعـــــــــــد

وثاروا بها من جانبيها كليهمــا

وجاال وإن جيشمنها الشد جتــــهد

تبذ األىل يأتينها من ورائـــــها

وإن تتقدمها السوابق توطــــــــــد

فأنقذها من غمرة املوت أنهـــــا

رأت أن تنظر النبل تقوـــــــــــــــد

جناء جمد ليس فيه وتيـــــــرة

وتذبيبها عنها بأسحم مـــــــــــــذود

وجدت فألقت بينهن وبينهـــــا

غبارا كما فارت دواخن غرقـــــــــــد()24

إن هذه األبيات تعكس إجراءات أسلوبية خمتلفة عن األسلوب الوصفي  ،فهي ال تركز على
األشكال البالغية  ،وإمنا تركز على احلدث وتطوره  ،وكأن الشاعر يسرد حكاية هلا أطر خاصة بها
وهي أطر جتسد التباين والتنوع يف أسلوب احلكاية يف القويدة اجلاهلية .
 -3األسلوب البالغي Die rhetorische Stil :
ويتسم هذا األسلوب باستخدام بعض األدوات البالغية مثل  :التكرار وأدوات النداء  ،ويتجلى هذا
األسلوب يف الرسائل العدوانية واملديح واحلديث عن احلب والفراق يف النسيب  ،ويف غريها ( ،)25ومن
أمثلة األسلوب البالغي ما قاله النابغة الذبياني يف األبيات التالية :
لعمري وما عمري علي بهني
أقارع عوف ال أحاول غريها

لقد نطقت بطال علي األقـــــــارع
وجوه قرود تبتغي من جتــــــــادع

أتاك امرى مستبطن لي بغضة له من عدو مثل ذلك شافــــــــــع
أتاك بقول هلهل النسج كــاذب ومل يأت باحلق الذي هو ناصـــع
أتاك بقول مل أكن ألقــــــــوله ولو كبلت يف ساعدي اجلوامـــــع()26
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إن التقسيم الثالثي ألساليب القويدة اجلاهلية ميكن أن يفضي إىل جمموعة من األسئلة اليت ترتكز
عليها مقوالت ياكوبي  ،فياكوبي ترى أن القويدة اجلاهلية متتلك هذه األساليب اليت جتعلها بعيدة
عن أن تونف على أنها غنائية فقط،ألن مثل هذا التقسيم لألساليب قادها إىل تونيف جديد للقويدة
اجلاهلية .وهو تونيف يرى أن القويدة اجلاهلية ميكن أن تونف حسب نظرية األنواع األدبية الغربية
 ،وقد اعتمدت يف ذلك على كتاب إمييل شتاجير ( مفاهيم أساسية للشعرية ) الذي يرى أنه ليس من
الضرورة أن تونف على أنها ملحمة أو دراما  ،ولكن ميكن إطالق هذه األوصاف على القويدة مثل :
ملحمية أو درامية أو غنائية  ،وهنا حتل الوفة حمل االسم  ،ولكن كيف ميكن للقويدة اجلاهلية أن
تندرج حتت هذا التونيف ؟
ترى ياكوبي أن القويدة إذا جسدت األسلوب الوصفي أو القووي فإنها تكون ذات طابع ملحمي ،
وأما إذا كان أسلوبها بالغيا فإنها تكون ذات طابع درامي( ، )29إن مثل هذا التقسيم غري مألوف يف
الدراسات اليت تناولت القويدة اجلاهلية  ،ولذا فإن قراءة ياكوبي تثري كثريا من األسئلة ؟ أوهلا هل
غابت الغنائية عن الشعر اجلاهلي ،وثانيها :هل ميكن أن خيضع الشعر اجلاهلي إىل معايري النقد
األوروبي ؟ وهل ميكن استبعاد أنا الشاعر من القويدة  ،وجعله غائبا ال يقوى على التعبري عن مشاعره
؟  .إن هذه األسئلة كلها تطرح مشروعية مثل هذا التوور وبراءته من سهام النقد اليت ميكن أن توجه
إليه.
لقد وجدت ياكوبي يف مثل هذه املقاربة رىية جديدة ميكن أن جتعل القويدة اجلاهلية نوعا أدبيا ،
مثلها يف ذلك مثل األشعار العاملية ا ألخرى  ،وبنت هذا التوور على األسس اليت اعتمدها إمييل
شتاجير  ،وأوضحت بعض اآلراء اليت تبناها نفر من املستشرقني الذين قالوا إن الشعر اجلاهلي شعر
غنائي  ،أمثال  :ألفرت ،وليال  ،وإلزه ليشتنشتيرت ،واستثنت بعضهم مثل إيريش بروينلش،الذي
حتدث عن الذاتية واملوضوعية يف القويدة اجلاهلية ( )28ولكن ياكوبي اعتمدت بشكل أساسي على
إمييل شتاجير ووجدت أن أوزان الشعر العربي مثل البحر الطويل والبسيط والكامل دليل على األسلوب
امللحمي ،وترى ياكوبي أن الشعر اجلاهلي ليس شعرا غنائيا خالوا  "،ألنه يبتعد عن احلديث عن
ذاته ويوف األشياء أ كثر مما يوف نفسه ،ولذلك ميكن للشعر اجلاهلي أن يظهر خوائص ملحمية
أكثر مما يظهر خوائص غنائية  ،ألن الشاعر امللحمي ال يركز على املزاج والشعور  ،وإمنا يبقى بعيدا
عن هذه األشياء ،فهو ينتقل من موضوع إىل آخر " ( ، )27وال تنكر ياكوبي بعض النغمات العاطفية يف
النسي ب لكنها ترى أن هذا ال ميكن أن جيعل القويدة اجلاهلية غنائية وحسب  ،وتذكر أن أبيات
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امرئ القيس يف وصف الليل الطويل بينت أن الشاعر قد اهتم يف رسم صورة رائعة لليل أكثر من أن
يوف إحساسه .
إن رىية ياكوبي للقويدة اجلاهلية على هذا النحو جيعل األمر خمتلفا جدا  ،فالقويدة اجلاهلية
وفق تونيفها ميكن أن تعكس مالمح درامية أو قووية أو ملحمية ،لكن األوىل من ذلك أن يعيد املرء
قراءة القويدة اجلاهلية حسب توور جديد  ،فالقويدة اجلاهلية قويدة مركبة ومعقدة  ،فال ميكن أن
تونف بأنها غنائية أو ملحمية أو درامية خالوة  ،ألن كل شرحية من شرائح القويدة اجلاهلية
خمتلفة يف بنيتها وأسلوبها  ،ولذا فإن األوىل أن تندرج القويدة اجلاهلية حتن ما يعرف بالنوع
املختلط  ، )31(Mishformأي الذي يظهر أكثر من نوع أدبي يف آن واحد.
إن هذا التوور مل يسلم من النقد يف دائرة االستشراق األملاني نفسه  ،فقد كتب جرجيور شولر
مقالة بعنوان " تطبيق مناهج أدبية حديثة يف الدراسات االستشراقية "Die Anwendung .
neuererliteraturwissenschaftlicher Methoden in der
Arabistik.ZDMG.1979
ويرى أن من األوىل أن يونف الشعر العربي يف إطاره اخلاص به  ،فهو شعر ميتلك خووصية متيزه
عن الشعر األوروبي  ،وهو يقود بهذا أن يونف وفق أغراض الشعر العربي القديم وموضوعاته اليت
أشار إليها النقاد العرب القدماء  ،أي  :املديح  ،واهلجاء  ،والفخر  ،والوصف وغريها من املوضوعات
( ،)31ورفض إيفالد فاغنر ما جاءت به ياكوبي  ،ألنه يرى أن مسألة األنواع األدبية قد تعرضت يف
مناقشات النقاد واألدباء يف الغرب إىل تطورات وحتديثات كثرية  ،ولكن فاغنر مل ينكر وجود املقاطع
القووية يف الشعر اجلاهلي  ،وقدم أمثلة من الشعر اجلاهلي على هذا اجلانب ،مثل وصف احلية عند
النابغة  ،وقوة حب املرقش عند طرفة بن العبد  ،وقوة اخللق عند عدي ابن زيد()32
إن اآلراء اليت قدمتها ياكوبي تتوف بالعلمية واملنهجية الدقيقة  ،وإن كانت معاجلتها تتوف
باجلرأة واجلسارة  ،لكن قراءتها تعد فتحا كبريا يف إطار الدراسات االستشراقية حول الشعر اجلاهلي ،
ومما يدل على ذلك ردود فعل شولر وفاغنر اللذين ينتميان إىل املدرسة الكالسيكية يف تناول الشعر
العربي  ،ولكن هذا ال يعين على اإلطالق أن آراء ياكوبي على طرافتها وجدتها بعيدة عن النقاش والنقد
 ،ويكفي ياكوبي أنها أول مستشرقة أملانية متتلك اجلرأة يف أن ختلص القويدة اجلاهلية من معايري
القراءة التارخيانية والسوسيولوجية  ،فهي اعتمدت منهجا قاربت فيه الشعر اجلاهلي مقاربة حمايثة ،
فهي مل تلتفتت إىل سياقات النص األخرى  ،وإمنا عملت على أن جتعل آراءها مستنبطة من داخل
النص .
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تراثنا األدبي على أقالم المستشرقين
د .محمد فتوح أحمد
جامعة القاهرة

-1تبعااا
يت ازيااد االهتمااام بد ارسااة اللغااة العربيااة وآدابهااا ف ا أقطااار أوربااا الغربيااة والشاارقية ً

الزدي اااد وعا ا ه ااذه اذقط ااار بالقيم ااة الحض ااارية والتاري ي ااة التا ا تتجل ااي فا ا التا اراث

تبع ا ا ااا لنم ا ا ااو ااحس ا ا اااس اذورب ا ا ااي باامكان ا ا ااات البشا ا ا ارية والمادي ا ا ااة
العرب ا ا ااي ،وك ا ا ااذلك ً
واالستراتيجية الت يمثلها المشرق العربي ،ثم ما عس أن يترتب عل هاذه اامكاناات
الض مة من احتماالت التأثير ف حاضر اانسانية ومستقبلها.
ونسااتهدر هنااا غايااة محاادودإل ومتواضااعة فا الوقاات ذاتا  ،وذلااك بمحاولااة إلقاااء بعاال
ابيا إذا قورناات
الضااوء عل ا زاويااة ماان زوايااا الد ارسااات الشاارقية تعتباار حديثااة العهااد نسا ً
بتلك الجهود المكثفة الت ح بها حقل االستشراق مناذ بادايات القارن التاساع عشار،
ونعن بهذه الزاوية الحديثة دراسة اللغة العربية وآدابها عل أقالم المستعربين الروس،
والمدى الذي وصلت إلي هذه الدراسة في أطوارها المعاصرإل.
وترجااع "حداثااة" هااذه المدرسااة ماان ماادارس االستش اراق إل ا أنهااا باادأت نشاااطها متااأ رإل
عاان مثيالتهااا ف ا البلاادان اذوربيااة اذ اارير فعل ا حااين كاناات الد ارسااات العربيااة فااي
"روسايا" مااا تازال تتجا فا النصاار الثااني ماان القارن التاسااع عشار إلا

اواهر جزويااة

في تاريخ اذدب العربي ،أو إل تصنير مجموعات من المنت بات اذدبياة يقصاد بهاا
إل تعليم الناشوة وت ريج طاوفة من العارفين باللغة العربية ،كان االستشاراق النمساوى
–عل سبيل المثال -قد قام فعالً بأول محاولة لتقديم تااريخ اذدب العرباي فاي عارل

كامل علا ياد المستشارق المشاهور "يوسار هاامر بورجساتال"  ،ومان بعاده كتاب "فاون
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ك ارم اار" ت طيط ااا م تصا ا ار –ولكنا ا جي ااد ف ااي منهجا ا – لت اااريخ عما اران المش اارق ف ااي
كتاب ااا فا ا
عص ااور ال الف ااة (نش اار س اانة 1900م) ،كم ااا ص اانر "أربتن ااوت" االنجلي اازي ً
التاريخ واذدب العربيين (سانة 1911م) ،وتبعا كتااب "كاارل بروكلماان" "تااريخ اذدب
العربي" الذي هرت الطبعة اذولي من بمدينة فايمر بألمانيا سنة 1919م.
غيار أن مطاالع القاارن العشارين ال تلباث أن تشااهد مرحلاة جديادإل فااي تطاور االستشاراق
الروس بعامة والدراسات العربية بصفة اصةر فبينما كانات المجااالت الرويساية للغاة
واذدب العربااي تتركااز ف ا ماادن بطرساابرو وموسااكو وقااازان ،إذ بهااا ماان نهايااة العقااد
ار ما اان المعاها ااد الد ارسا ااية العليا ااا ف ا ا
الثا اااني ما اان ها ااذا القا اارن تمتا ااد بحيا ااث تشا اامل كثيا ا ًا

الجمهوريااات غياار الروسااية .ولهااذه الحقيقااة اذ ي ارإل أهميااة اصااةر ذن ثمااة صااالت

حميما ااة تاري يا ااة وتراثيا ااة ت ا اربط با ااين الشا ااعوب العربيا ااة وشا ااعوب آسا اايا الوسا ااطي الت ا ا
ضا ااعت للسا االطة السا ااوفيتية منا ااذ زما اان لا اايس بالبعيا ااد ،فمع ا اام ها ااذه الشا ااعوب يا اادين
بااسالم ،وهم ينتمون حضاارياً إلا التاراث ااساالمي ،ولهام فاي تاري ا مشااركة وفاي

ثقافت نصيب .وقد كشفت البحوث ااثنوجرافية واذنثروبولوجية الحديثة عن أن بعال
جماعااات متفرقااة ماان هااذه الشااعوب يناااهز عااددها اذربعااين ألف اا ما ازلاات تتحاادث اللغااة
العربيااة وتساات دمها فااي شاات مجاااالت الحياااإل اليوميااة ،وكااأن هااذه الجماعااات جزي ارإل
لغوية معزولة وسط محيط م تلر من اللغات واللهجات المحلية.
وتتضاعر اذهمية التاري ياة للجهاود التا يباذلها علمااء االستشاراق فاي هاذه المنااطق

ار للد ارسااات العربيااة ،إذا ن رنااا إلا هااذا التاراث الضا م
التا يمكاان اعتبارهااا حقاوالً بكا ًا

ما اان الم طوطا ااات الشا اارقية الت ا ا تحفا اال بها ااا متا اااحر ومكتبا ااات "طشا ااقند" و"با اااكو" و
"تبليسي" وغيرها من عواصم ومادن جمهورياات آسايا الوساطي ،وهاو تاراث تفصاح عان
قيمتا و صااوبت وث اروا تلااك الحقيقااة البساايطة ،وهااي أن قساام المحفو ااات الشاارقية فااي
مكتبااة "طشااقند" وحاادها يضاام اذن ق اربااة مسااة عشاار ألاار مجلااد ،مع مهااا باااللغتين
العربيااة والفارسااية ،وترجااع إل ا عهااود ازدهااار الثقافااة ااسااالمية والعالقااات الحضااارية
التقليدية بين الشرق العربي ودول آسيا الوسطي ااسالمية.
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إن هااذا السااجل الحافاال ماان الم طوطااات اذثريااة جاازء ماان الرصاايد التاااري ي للثقافااة
أيضااا -قطعااة غاليااة ماان وجودنااا الفكااري ال يمكاان االسااتهانة بهااا أو
ااسااالمية ،وهااو – ً
التقليال ماان شااأنها .وبعااد الحارب العالميااة الثانيااة تااوفرت علا بحااث هااذه الم طوطااات
وتص اانيفها وترجمته ااا جماع ااة م اان المستش اارقين بإشا ارار اذس ااتاذ "س اايمينور"  ،ولك اان
نتيجااة هااذا الجهااد لاام تتجاااوز حتا اآلن وصاار نحااو ماان ألفااين وساابعماوة م طاوط فااي
اذدب والتاااريخ والطااب والجغرافيااا والفلساافة ،كمااا لاام تتعااد ترجمااة بعاال أج ازاء ماان كتاااب

"القانون ف الطب" "البن سينا" ،وعدد من مؤلفات "ال وارزمي" و "البيروناي" ،اللاذين ين ار
إليهمااا باعتبارهمااا ممثلااين لفكاار آساايا الوسااطي فااي فتاارإل ماان أزه ا فتراتهااا العلميااة .واذا كنااا

نحن من جانبنا لم نستطيع حت اآلن –لتقصير فاي إدراك قيماة هاذا التاراث أو لقصاور فاي
وساولنا المادية -االطالع عل تلك الم طوطات والحصول منهاا علا ماا ينبغاي الحصاول
علي  ،فال أقل من أن نحاول معرفة جهود اآل رين في هذا الصدد وتقويمها ،واافادإل منهاا،

حتا يتيساار لنااا التعاماال المباشاار ماع هااذا التاراث عاان طريااق تكاوين فاارق علميااة ترحاال إلا
مواطن اذصلية لالطالع علي وتصويره ،ثم تحقيق ودراست دراسة منهجية من مة.
-2-

وماان المفارقااات الجااديرإل بالمالح ااة أن هااذه الزاويااة الحديثااة ماان زوايااا االستشاراق اذوروبااي

نهضاات فا اذصاال علا مشاااركة جااادإل ماان قباال بعاال العلماااء العاارب الااذين ارتحلاوا إلا

روساايا فااي القاارن الماضااي وقاااموا بتاادريس اللغااة العربيااة وآدابهااا ف ا جامعااات هااذه الاابالد

ردحا طويالً من الزمن في هذه المنطقة أتيح لهم الل
ومعاهدها ،وقد عا هؤالء العلماء ً
معرف ااة لغ ااة مواطنيه ااا وطب اااوعهم وع ااادتهم وتقالي اادهم ،وك ااان له اام ما ان الكت ااب والمحاضا ارات
والنشاط العلمي بعامة ما أهلهم ذن يكونوا بين الطالوع اذولي من رجال الدراسات الشرقية

الحديثة.

روحياا لعلاوم
وقد كان عل رأس هؤالء العلماء رجل مازال المستشرقون الروس يعتبرون ًأباا
ً
العربية فاي بالدهام ،وهاو الشايخ محماد عيااد الطنطااوي ( )1991-1911الاذي هااجر مان

مصر إل "بطرسبرو" ،حيث عمل أستا ًذا للدراسات العربية بجامعتهاا .وقاد لات رحلاة هاذا
الشيخ وطبيعتهاا يكتنفهماا الغماول حتا أتايح لقطاب ااستشاراق الحاديث أغنااطيوس يولياا

ن ااوفيت
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"تحفة اذذكيا بأ بار بالد الروسيا" ،وأهداه إل ال ليفة العثماني السالطان عبدالمجياد ،وفيا

يتحاادث المؤلاار عاان رحلت ا بطريااق البحاار ماان ااسااكندرية إل ا "أوديسااا"  ،ثاام رحلت ا ماان

"أوديسااا" ومشاااهدات فااي "نوفجااود" و "كيياار" و "بطرساابرو" ،كمااا يتحاادث عاان تاااريخ هااذه
البالد وعادات أهلهاا وتقاليادهم فاي الازواو والتعمياد والوفااإل ،ونصايبهم مان التقادم فاي العلاوم

والفنون واآلداب ،م تتماً هذا جميع بتلك العبارإل التقليدياة " :علا ياد مصانف الفقيار محماد
عياااد الطنطاااوي المصااري" ،وها

اتمااة تاادل علا أن الشاايخ رغاام إقامتا الطويلااة فااي هااذه

الاابالد البعياادإل وانقطاعا عاان ذويا وأحباب ا  ،لاام ياانس وطنا اذم "مصاار" ،ف اال يمهاار كتب ا
ومقاالت بما يشير إل اعت اززه بهذه النسبة وارتباط الحميم بها(.)1

وعل ذكر إسهام المهاجرين العرب في حركة االستشراق الحديث ال يمكن أن نغفل ااشارإل
إلا أول ام ارأإل عربيااة لفتاات ان ااار الجميااع إليهااا حااين تصاادت للتاادريس بجامعااة "لينينج اراد"

(بطرساابورو حالي ااً) ومعاهاادها ،ونعن ا بهااا "كلثااوم نصاار عااودإل" الفلسااطينية االصاال ،فعل ا

يديها نشأت أجيال كاملة من علماء العربية في االتحاد السوفيتي السابق ،وبفضال جهودهاا

صدرت بعل الدراسات المهماة لنمااذو منت باة مان اذدب العرباي الحاديث ،حياث نلماح –

علميا ااا من ًما ااا لمقتطفا ااات ما اان أدب الرعيا اال اذول ،و اصا ااة أدب
ربما ااا ذول ما اارإل -تنا اااوال ً
الصحافة عند أديب إسحاق ،وأدب السياسة عند عبد الرحمن الكاوكبي ،وجاذاذات مان نتااو
أمااين الرياحاااني وجب اران لياال جب اران ومي اوياال نعيمااة ومحمااود تيمااور وس اواهم ماان أدباااء

العربية ورواد ثقافتها.

بياد أن د ارسااة اذدب العرباي علا أسااس "منت بااات" مقتطفاة ماان هناا وهناااك لام تكاان كافيااة

القاااء الضااوء عل ا التطااورات المهمااة الت ا جا ّادت فااي حقاال هااذا اذدب منااذ باادايات القاارن
أحيانااا بطريقااة تلقاويااة وفااي
التاسااع عشاار ،فض االً عاان أن هااذه المنت بااات كااان يااتم جمعهااا
ً

إطااار المااادإل المتاحااة فعاالً أمااام الدارسااين ،وهاي مااادإل لاام تكاان ماان االتساااع والتنااوع بالدرجااة
الكافي ااة ،بااض ااافة إلا ا أن وس اااول عالجه ااا ل اام تتج اااوز ح اادود الم اانهج المدرس ااي التقلي اادي

والشروح اللغوية الضيقة ،دون محاولة لربط النص ببيوت والمناخ اابداعي الذي كتب في .

–3-
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وعل قلم كراتشكوفيسكي ينتقال االستشاراق الحاديث إلا مرحلاة موضاوعية من ماة ،فباسام

ترتبط مع م الدراسات الجادإل الت تناولت اواهر التطاور والتقلياد فاي اذدب العرباي القاديم

والحاديث ،واليا ترجاع رياادإل الد ارساات العربياة المعاصارإل فاي شارق أوروباا ،بال لقاد تجاااوزت

بحوثا ومقاالتا فااي هااذا الصاادد حاادود وطنا  ،بحيااث أصاابحت تشااكل لبنااة هامااة فااي صاارح

د ارس ااات االستشا اراق بعام ااة ،وال يع ااود ه ااذا إلا ا طبيع ااة منهجا ا اذك اااديمي ون رتا ا النقدي ااة
الشاااملة فحسااب ،باال يعااود كااذلك إل ا

صااوبة مادت ا وتنااوع الموضااوعات الت ا طرقهااا فااي

د ارس اات ر فم اان بح ااث ع اان أب ااي العتاهي ااة (س اانة 1119م) إلا ا مق اااالت ع اان الش اانفري (س اانة

1124م) وذي الرم ا ااة (1119م) وأب ا ااي نا ا اواس (س ا اانة 1129م) ومس ا االم ب ا اان الولي ا ااد (س ا اانة
1131م) واذ طل (سنة 1132م) ،ومن تحقيق "لرسالة المالوكة" الت أبدعها قلم الشااعر
الفيلسااور أبااي العااالء المعااري إل ا عاارل تحليلااي مفصاال لتطااور "الشااعر العربااي" بعامااة،

و"الشااعر اذندلسااي" ب اصااة ،حاااول في ا دحاال مقولااة ذاعاات و ارجاات عل ا أقااالم بعاال
يضااا ماان هااذا الشااعر
دارسااي الشااعر العربااي فا اذناادلس ،ب اصااة ،ومؤداهااا أن
قطاعااا عر ً
ً
يعتباار تقليا ًادا فااي أفكاااره وأشااكال الفنيااة لشااعر المشاارق ااسااالمي ،وابتااداء ماان رفاال هااذه
المقولا ااة يجتها ااد كراتشكوفسا ااكي فا ااي الكشا اار عا اان أصا ااالة ها ااذا الشا ااعر وجا ااالء صاوص ا ا

اذسلوبية.

غيار أن أهاام آثااار هااذه المدرسااة ماان مادارس ااستشاراق الحااديث تتمثاال فااي د ارسااتها لا دب
المعاصاار ،فبااضااافة إل ا د ارسااة "لاادانييل ساايمينور" عاان روايااة "اب اراهيم الكاتااب" للمااازني
باعتبارهااا إحاادى المحاااوالت ال ارواادإل "ل لااق روايااة أصاايلة مسااتمدإل ماان حياااإل الشاارق العربااي "

( ،)2ود ارسااة أ ااري "لكلثااوم نصار عااودإل عاان " صااورإل المارأإل العربيااة المعاصاارإل فااي القصااة"،
اهتماما مت ازي ًادا
وثالثة "لنيكو ار" عن "أدب مصر الحديثة" – بااضافة إل هذا وأمثال نلح
ً
بنتاو الجيل الجديد من اذدباء العرب ،هذا الجيل الذي بدأ يطرق أبواب الحياإل اذدبية بعاد
الحارب العالمياة الثانياة ،مازودا بن ارإل فنيااة جديادإل إلا عالقاة اذدب بالحيااإل ،ونازوع واضااح
إلا ا الواقعي ااة ف ااي رص ااد التجرب ااة اابداعي ااة والتعبي اار عنه ااا .وع اان أدب ه ااذا الجي اال وقيمتا ا

الفكريااة والجماليااة يكتااب عبااد الاارحمن ساالطانور د ارسااة عنوانهااا "اذدب المصااري فا طااور
جديااد" ،وينشاار "بوريسااور" كتابا "اذدب العربااي بعااد الحاارب العالميااة الثانيااة" ،كمااا تصاادر
لغيرهما بعل المقاالت والتحقيقات اذدبية الت تحمل في كثير من اذحيان طابع العارل
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السريع والعناية بحشد المادإل أكثر من العناية بتحليلها ،وذلك تحت تأثير الرغبة فاي تعريار

القار بأكبر قطاع ممكن من ريطة اذدب العربي.

وف ااي إط ااار د ارس ااة اذدب العرب ااي المعاص اار نلتق ااي م اارإل أ ااري بقط ااب االستشا اراق الح ااديث
إغااانطيوس كراتشكوفسااكي ،وقااد كااان بحثا "الروايااة التاري يااة فااي اذدب العربااي المعاصاار"

(س اانة 1111م) أول عم اال استشا اراقي ش ااامل يحل اال التط ااورات المهم ااة ف ااي الحي اااإل اذدبي ااة
ل قطار العربية ،ثم أكمل الصورإل العاماة لهاذه التطاورات فاي محاضارت بجامعاة "لينينجاراد"

والتا ا جمع اات بعدو ااذ ف ااي د ارس اات المش ااهورإل "نش ااأإل وتط ااور اذدب العرب ااي الح ااديث" (س اانة

1122م) ،ثم في مقالي عن "اذدب العربي ف أمريكا" (سنة 1129م) "واذدب العربي في
القرن العشرين".

ويالح ا بوج ا عااام أن هااذه الد ارسااات جميع ااً إن اتفقاات مااع د ارسااات الباااحثين العاارب ماان

ار مااا ت تلاار معهااا فااي تفسااير بعاال
حيااث نااوع وطبيعااة المااادإل اذدبيااة المدروسااة فإنهااا كثيا ًا
ال واهر والوصول من هذا التفسير إلا نتااوج مغاايرإل لماا تعارفناا عليا فاي البحاوث اذدبياة
الحديثة ،وال شك أن هذا اال تالر في التفسير واالستنتاو يرجع بدوره إل ا تالر المانهج

وزاوية الرؤية وطريقة معالجة الماادإل اذدبياة .وسانحاول فيماا يلا التوقار عناد نماوذو واحاد
من هذه الدراسات بما يجلو وجهة ن ار المستشارقين إلا بعال اواهر أدبناا المعاصار ،إذ
إن الوعي بن رإل اآل رين إل تراثنا الفكري واذدبي جزء من وعيناا باذاتيتنا الثقافياة ووجودناا

الحضاري في أرحب معاني .

 –4نموذج من دراسة المستش رقين لنش ة الرواي ة العربي ة :مان أهام الد ارساات التا نلتقاي بهاا
في هذا المقام دراسة كراتشكوفسكي الت كتبها سنة 1111م تحت عنوان "الرواية التاري ياة

فااي اذدب العربااي الحااديث" ( ،)3وقااد باادأ كتابتهااا حااين كااان فااي زيااارإل علميااة لبيااروت ااالل
السنوات اذولي من القرن العشرين.

وأول ما يسترعي االنتباه في هذه الدراسة تفسير المستشرق المذكور لنشأإل الفان الرواواي فاي

أدبناا الحاديث ،فمع ام د ارساااتنا فاي هاذا الصادد يسااتقطبها اتجاهاان رويسايان :االتجاااه اذول
ينكاار معرفااة العاارب بااالفن اقصصااي ،ويبااال في اربط غياااب التقاليااد الرواويااة فااي أدبنااا القااديم
بعوامل تتعلق بطبيعة البيوة والمزاو العربي بوج عام .أماا االتجااه الثااني فيرجاع بهاذا الفان
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إل ا أصااول ماان الت اراث والحكايااة الشااعبية ،ثاام يمضااي فااي تطبيقااات هااذا ال ارأي فيشااير إل ا

بعاال نماااذو ماان القصااص الجاااهلي و اصااة تلااك الت ا تساارد أ بااار ملااوك حمياار وتاااريخ

الدولة اليمنية القديمة.

يتجاااوز كراتشكوفسااكي مااا يشااير إلي ا محتااوى االتجاااهين السااابقين مع ااً ،باال ويغاال الن اار
كاذلك عان القيماة التاري يااة لكال مان "ألاار ليلاة وليلاة" و"كليلاة ودمنااة" علا اعتباار أن لكاال

ار عنااد روايااات البطولااة العربيااة مجساادإل فااي السااير
منهمااا أصااول اآلريااة ،ولكن ا يتوقاار كثيا ًا
الشااعبية مثاال "ساايرإل عنتاارإل" و"ساايرإل أبااي زيااد" و "ساايرإل ذات الهمااة" و"سااير باان ذي ياازن" و
()4

"ال اهر بيبرس" وغيرها من اذعمال ذات الرصيد الشعبي والقيمة الفولكلورية.

إن تل ااك اذعم ااال جميعا ااً –م اان وجه ااة ن اار االستشا اراق الح ااديث -ذات داللا اة مهم ااة علا ا

المس ااتويين المحل ااي والع ااالمير فه ااي – م اان ناحي ااة -س ااجل ل اابعل أي ااام الع اارب وع اااداتهم
وتقاليدهم ومذ ورهم الشعبي بوج عام ،ثم هي –من ناحية أ ري -تشاب مان حياث الشاكل
الفني والمحتوي البطولي بعل ن اورها في اآلداب اذوروبية إباان العصاور الوسايطة ،فاإذا

أردن ااا تمث اايالً لها اذه الن اااور وج اادناه ف ااي "حكاي ااات المل ااك آرث اار" و "قص ااص فرس ااان الماو اادإل
المسااتديرإل" ومااا ياادور ماادارها .باال إن التشاااب هنااا ال يقتصاار عل ا الشااكل الفنااي والناابل
البط ااولي فحس ااب ،ب اال يتع اادي ذل ااك إلا ا مص ااادر ك اال م اان الحكاي ااات العربي ااة واذوروبي ااة،

فالمصدر في كلتا الحالتين هو الوجدان الجمعي حاين يجساد بطوالتا وأمجااده فاي عادد مان

أحيانااا-
الش صاايات الفااذإل ،ثاام يبلورهااا ماان ااالل بعاال اذحااداث الكباارى الت ا ال تعاادم – ً

ح ها من الحقيقة التاري ية.

وهااذه المقارنااة بااين السااير الشااعبية فااي اذدب العربااي ومثيالتهااا فا أدب العصااور الوسااطي

انتقاصا من أصالة التراث العرباي ،بال إنهاا –علا العكاس -تؤكاد قيمتا
اذوروبي ال تعني
ً
اانس ااانية حي ااث تص اال بالمن ااابع اذول ااي لتا اراث البشا ارية جمع اااء .وم اان ه ااذا المنطل ااق ذاتا ا

يتس اااءل المستش اارق "ك ااوزين دي برس اايفال" ومعا ا "كراتشكوفس ااكي" :أليس اات س اايرإل عنت اارإل –

ار عان البطولاة
مثالً -صياغة لبطولة اانسان العربي بمثال ماا كانات إليااذإل هاوميروس تعبي ًا

اليونانيااةن أال يصااح الن اار إليهااا ماان هااذه الزاويااة وكأنهااا االياااذإل بطريقااة عربيااةن أمااا "ذات

الهمة" بطلة الصراع ااسالمي ضد الكفار والمشركين فاإن صاورتها الفنياة تادفع إلا الاذهن

دفع ااً ص ااورإل "ج ااان دارك" الفرنس ااية ف ااي تحنثه ااا واستش ااعارها لمس ااوولية ال اادفاع ع اان انتماوه ااا
()1

الديني".
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ورغاام تسااليم كثياار ماان المستش ارقين المحاادثين بالقيمااة التاري يااة لهااذا الت اراث القصصااي فااي

اذدب العربااي ،واق ارارهم ب ثاااره ال طياارإل فااي اآلداب اذوروبيااة إبااان العصااور الوسااطي عاان

طري ااق اذن اادلس ااس ااالمية  ،ث اام ع اان طري ااق االحتك اااك اذوروب ااي بالمش اارق العرب ااي أثن اااء

الحروب الصليبية-رغم هذا جميع فإنهم ينكرون وجود صلة زمنية أو فنية بين هاذا التاراث
والقصااة العربيااة المعاصاارإل ر فهااذه البااذور القصصااية لاام تتطااور-فااي ن اارهم-بحيااث يفضااي
نموها الطبيعي إلي قصص فنية مكتملة  ،بل كانت هاذه القصاص المكتملاة – علاي عكاس

م ااا ك ااان يتوق ااع –نتيج ااة الت ااأثر ب اااآلداب اذوروبي ااة الحديث ااة  ،الت ااي ع ااادت فأعط اات اذدب
العربي بقدر ما أ ذت من في فترإل العصور الوسطي.

وثمااة جانااب آ اار يسااتوقر الن اار فااي د ارسااات المستش ارقين لتطااور اذدب العربااي الحااديث
بعام ا ا ااة  ،وتط ا ا ااور الف ا ا اان القصص ا ا ااي ف ا ا ااي ه ا ا ااذا اذدب بص ا ا اافة اص ا ا ااة ر ف ا ا ااالمالح أن

"كراتشكوفسااكي" وعديااد ماان علماااء المدرسااة الروسااية الحديثااة يص ارفون جاال اهتمااامهم إلااي
إيضاح أثار أدبااء الشاام(ساوريا ولبناان) فاي ترسايخ أساس النهضاة اذدبياة فاي القارن التاساع
عشاار  ،ويرجعااون بالفضاال فااي هااذا إلااي قطبااين رويساايين همااا  :نصااير اليااازجي وبطاارس
البستاني ر فعلي طريقهما سار أديب إسحاق و ليال الياازجي ونجياب حاداد  ،ذلاك الثاالثوث

الذي قدم بترجمات الوفيرإل الس ية مجموعة مان النمااذو الناضاجة للفان القصصاي والادرامي

 ،ومن أطرار ثيابهما رو "جميل ن لة مدور" الذي كتب سنة 1999م أول رواية تاري ياة
غير مترجماة وال معرباة  ،بال تساتمد أصاالتها مان أصاالة البيواة التاي عبارت عنهاا وااطاار

العربي الذي دارت حوادثها في .

وأيا كانت البواعث التي تقر وراء هذا التقييم غير المتكاف لروافد النهضة اذدبياة الحديثاة

 ،فلاايس ماان شااك ف ااي أن أريااا كهااذا ق ااد يعكااس زاويااة ماان الحقيق ااة  ،ولكن ا ال يعكااس ك اال

زواياهااا .ذلااك أن الفتاارإل التاري يااة التااي شااهدت جهااود أدباااء الشااام فااي أواسااط القاارن التاس اع

عشر لم ت ل من جهود لن راوهم في مصر واذقطار العربية اذ رى ر فمن قبل قام رفاعة

الطهطاااوي بترجمااة "مغااامرات تليماااك" للقااس الفرنسااي فينيلااون وسااماها "مواقااع اذفااالك فااي

وقاوع تليماك"  ،كما وضع علي مبارك كتابا تعليمي الهدر سماه "علام الادين" وصااغ فاي
قالاب قصصااي ال يحقااق كاال الشااروط المطلوبااة فااي هااذا الفاان  ،ولكنا –علااي أيااة حااال -ال
يقل في جهد الريادإل عن رواية مثل"ثارات العرب" التي كتبها نجيب حداد في الفترإل ذاتها.
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كااذلك تاارجم محمااد عثمااان جااالل عديااداً ماان القصااص والمساارحيات التااي تفصااح عاان م ازاو
ذل ااك العه ااد م اان غا ارام برواو ااع الكالس اايكية الفرنس ااية وول ااع ب ث ااار "ك ااورني" و " ارس ااين" و "

موليير" علي وج ال صوص.

وال نقصد بهذا إلي التهوين من قيمة دراسات المستشارقين أو الغال مان شاأنهم فاي العناياة

بتراثنا اذدبي والتاوفر عليا تحقيقااً ونشا اًر ود ارساة  ،بال لعلا – علاي النقايل مان ذلاك –قاد
اتضااح ماان ااالل هااذه السااطور حجاام الجهااود التااي بااذلوها اعااادإل الن اار فااي هااذا الت اراث
الم ااوزع ب ااين ش ااتي المكتب ااات والمت اااحر ودور الحفا ا ف ااي "يرف ااان" و "ب اااكو" و "تبليس ااي" و

"طشقند" وغيرها  .وكم تحس بالروعة واذس معا حين تشاهد قاعة كاملة في أحد متااحر
آساايا الوسااطي م صصااة للنتاااو اذدبااي الااذي هاار فااي موضااوع واحااد هااو :قصااة ليلااي
والمجنون ،وكير تطورت أشكالها الفنية وقيمها الفكرية والصوفية علي مر العصور.

تحس بالروعة ل صوبة تراثنا وثراو وقدرت علي إفراز هذا العطاء الجم في موضاوع واحاد،
وتحس باذس ذن هذا العطاء وأمثال مازال بعيدا عن تناول كثير من الباحثين والدارساين

العرب ،مع أن هذا الموضاوع بالاذات – ليلاي والمجناون وتطاور قصاتهما فاي آداب المشارق
ااسالمي – كان محور دراسات جامعية عديدإل في مصر وال ارو.

ومن ناحية أ ري  ،كان ا تالر منهج الن ار ،وقصاور الماادإل المتاحاة فاي اذدب الحاديث

بصفة اصة  ،سببا فيما الح ناه من تركيز زاوية الضوء عند بعل المستشرقين -ومانهم

كراتشكوفسكي – علي واهر وأقالم ليست من ال طورإل والتأثير بالقدر الذي أضفي عليها،
لدرجااة أن أسااماء عاادد ماان كتاااب الصااحر القاادامي ،مثاال فاارح أنطااون ويعقااوب صاارور
و لياال ياااط وأمااين ازهاار ياار اهلل  ،تكاااد تحجااب فااي مجااال نشااأإل القصااة العربيااة أسااماء

أدباء من أمثال الماويلحي والمنفلاوطي ومحماود طااهر الشاين واذ اوين عبياد وغيارهم ممان
أسهموا إسهاماً غير منكور في تأصيل هذا النمط الفني في أدبنا الحديث.

بياد أن هاذه المالح اة وأمثالهااا ينبغاي أال تصارفنا عان أعمااال المستشارقين واجتهااداتهم فااي

تراثنااا  ،ومااا نحتاجا فااي هااذا المقااام لاايس هااو الوقااور ماان هااذه االجتهااادات موقاار الارفل
التام بادعوي قصاورها أو تقصايرها  ،ولايس هاو موقار التشاكيك المطلاق الناابع مان مشااعر

ال شية علي التراث أو الحرو من أن يتناول غيار أهلا  ،بال ينبغاي – فاي التحليال اذ يار

– أن يكااون موقفنااا موقاار التقااويم وااضااافة :التقااويم الرشاايد الااذي يكشاار م اواطن الاانقص
والااوهم والتزيااد  ،ويفيااد ماان إيجابيااات الماانهج وتنااوع وجهااات الن اار وتعاادد زوايااا الرؤيااة ،
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وااض ااافة الص ااادرإل ع اان ق اادرتنا ال اص ااة عل ااي ال ااوعي بتراثن ااا وتمثلا ا وادراك قيما ا الفكري ااة

والجماليااة .ولكاان هااذا باادوره قااد ال يتاااح إال بالحركااة النشاايطة ماان أجاال إعااادإل اكتشااار هااذا
التا اراث  ،والعم اال – دون إبط اااء -عل ااي تك ااوين ف اارق علمي ااة م اازودإل بك اال اامكان ااات الفني ااة
والماديااة  ،ترحاال إل ااي مواطن ا اذصاالية  ،وتت ااوفر علااي جمااع ش ااتات وتصاانيف  ،ثاام عل ااي

تحقيق ودراست ونشره  .بهذا – وبهذا وحده –نضع أقادامنا علاي بداياة الطرياق الساوي نحاو
اس ااتكمال الص ااورإل العاما اة لتطورن ااا الفك ااري والفن ااي  ،واس ااترداد أمش اااو م اان تاري ن ااا ع يم ااة
المعني واذثر  ،ولكنها – رغم قيمتها الكبري – ما تزال تاوهة في فجاو اذرل.
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الخليج العربي في األدبيات األلمانية في مطلع القرن العشرين
كتابات ماكس فون أوبنهايم نموذجا
أ.د يحيي محمد محمود أحمد

جامعة اإلمارات العربية المتحدة

تعا ااد د ارسا ااات المستش ا ارقين اذلما ااان ما اان أها اام وأثا اارى الد ارسا ااات

االستشاراقية الغربيااة ،وقااد نشاار اذلمااان وحاادهم مااا يفااوق الفرنساايين واانجليااز معااا ،فحقق اوا معجاام
البلدان لياقوت الحموي ،ووفيات اذعيان البن لكان ،وطبقات الحفا للاذهبي ،وتهاذيب اذساماء

واللغات للناووي ،ومعجام ماا اساتعجم للبكاري ،وعجاواب الم لوقاات للقزويناي ،والسايرإل البان هشاام.
وقد توسعت ألمانيا في الدراسات االستشراقية عند نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين،

وذلااك بعااد اسااتكمال الوحاادإل اذلمانيااة ،وعناادما باادأت االهتمااام بالدولااة العثمانيااة وأماااكن أ اارى ماان

العااالم ااسااالمي ممااا يسااتلزم فهم ااً عميق ااً لهااذا العااالم العربااي والعااالم ااسااالمي ،ون ا ار لصااعوبة
تغطية كل الدراسات اذلمانية فسنت ذ من كتابات ماكس فون أوبنهايم نموذجا لتلك الدراسات ذن

عااا

فااي المشاارق العربااي فااي نهايااة القاارن التاسااع عشاار وأواواال القاارن العشارين ،فااتمكن ماان رساام

صورإل دقيقة للعرب في تلك الفترإل ،وذن تنقل دا ل بلدان العالم العربي من المحيط اذطلساي إلا

ال ليج العربي.

ماكس فون أوبنهايم

ولاد مااكس فاون أوبنهاايم 1149-1991 ( Baron Max von Oppenheimم) فاي

كولونيا في أسرإل تعمال فاي مجاال المصاارر ،درس القاانون فاي جامعاة ست ارسابورا Strasbourg

عام 1901م ،وحصل عل الادكتوراه عاام 1993م مان جامعاة جاوتنغن  Goettingenفاي سان
الثالثة والعشرين ،والتحق ماكس بالعمل الحكاومي فاي دم اة حكوم اة بروسي اا ،وقاام باأول زياارإل لا
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لمص اار وتركي ااا عا ااام 1994/1993م ،وزار المغ اارب ع ااام 1999م حي ااث ش ااغر بحي اااإل الشا اارق،
وارتحاال ماااكس بعاادها للقاااهرإل القديمااة عااام 1912م ،وعااا

بهااا عاادإل شااهور طااور اللهااا لغت ا

العربية التي تعلمها في جامعة برلين ،وقد مول رحلت والده الذي فقد اذمل فاي أن يكاون مصارفياً

مثلا

) ،أو ربمااا طلااب منا أن يلعااب دو ار فااي فااتح الباااب لالسااتعمار اذلماااني ،حيااث توجهاات

(

البيوت المالية الكبيارإل آناذاك للمسااهمة بنفساها فاي فاتح اذباواب لالساتعمار ،بعاد أن كانات سياساة

الحكومة اذلمانية  -لفترإل طويلة  -إغالق اذبواب أمام االستعمار للتفرا للمشكالت السياسية في

أوروبا

(

) ،تلك السياسة التي وضع بسمارك أسسها ،وهاو ماا دفاع بال أرسامالية اذلمانياة لمحاولاة

فااتح اذب اواب بنفسااها لاادعم المصااالح الماليااة اذلمانيااة ،وهااو مااا قااد يفساار لنااا د ارسااة ماااكس للغااة
العربيااة فااي الجامعااة قباال رحلت ا بماادإل طويلااة حااين كاناات سياسااة االبتعاااد عاان الااد ول فااي مجااال
االس ااتعمار ه ااي المس اايطرإل علا ا السياس ااة اذلماني ااة قبي اال ت اارك بس اامارك مقالي ااد اذم ااور ،وق ااد ب اادأ

أوبنهاايم عاام 1913/1912م رحلاة استشاراقية إلا سااوريا وال لايج العرباي مارو ار باالعراق ووصاوال
إل مسقط في فترإل شهدت محاوالت ألمانياة متعاددإل للقياام بمشاروعات كبارى فاي الدولاة العثمانياة،

مثل ط سكة حديد بغداد

(

) ،وقد عاد ذلمانيا مرإل أ رى عام 1914م حيث عكار علا كتاباة

كتاب عن الشرق ،ونشره ذول مرإل عام 1111/1911م.
عاااد ماااكس للقاااهرإل ماارإل أ اارى عااام 1919م للعماال بالقنصاالية اذلمانيااة لماادإل ثالثااة عشاار

عاما ،قضاها في دراسة المشرق العربي ،وكتب اللها ثالثة عشر مجلدا ،تناول فيها اقتصاديات
المنطقا ااة ،وتا اااريخ الحركا ااات الدينيا ااة والسياسا ااية بها ااا ،وأنسا اااب العا اااوالت الحاكما ااة ،عا ااالوإل عل ا ا

التفاصيل القبلية والجغرافية ،وهو ما يبين أن كان يريد فتح أبواب المشرق أمام ألمانيا ،وربما كان

مشا ااابها تقريبا ااا للااادور الا ااذي لعب ا ا لاااوريمر ،ما ااع فا اارق كبيااار أن ل ااوريمر سا اااعده فريا ااق كبيا اار ما اان
الباحثين( ) ،أما هو فقد عكر بنفس سنوات طويلة في دراسة علمية دقيقة عان المشارق العرباي،
وهنااا ناارى كياار ماازو ممارساات العماال الدبلوماسااي والبحثااي فااي آن واحااد ،وهااو مااا يااوحي إلينااا أن

كتابت كانت في دمة عمل السياسي ،ويجعل منها أيضا – في ن رنا -رسما لصاورإل العارب فاي
عيون الدبلوماسيين الغربيين واذلمان صوصا.

( ) – د .فراوكة ه ،د الت ديا الوا عة واملت يلة لوض بري انيا يف اخللي العر منشور يف  :كتابا الرحالدة واملبعدوثني عدن من قدة
. 258
اخللي العر عرب العصور مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث د 1996
(132
) – د .عبد احلميد الب ري التيارا السياسية املعاصرة (  ) 1971 -1815دار الفكر العر القاهرة . 117 1996
(133
) – د .فت يدة الندرباو حممددد نصدر مهنددا اخللدي العدر دراسددة يف تداريخ العال ددا الدوليدة واإل ليميدة منشددية املعدار باالسددكندرية
. 292 1988
(134
)  -حييددي حممددد حممددود اخللددي العددر يف دراسددا املستشددر ني يف أوائ د القددر العش درين منشددور يف :املستشددر و والدراسددا العربيددة
. 1243
واإلسالمية 2116جامعة املنيا مصر اجلزء الراب
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كااان ماااكس يقاادم كتاباتا للساالطات اذلمانيااة م طوطااة لمراجعتهااا ،كمااا كااان يرفااع تقاااريره

للمستشااار اذلماااني نفس ا مباش اارإل ،وهااو مااا يجع اال لكتابات ا الطااابع شااب الرس اامي ،فقااد بل ا ع اادد

التقارير التاي رفعهاا إلا المستشاار اذلمااني  111تقريار وماذكرإل  ،شاملت مواضايع عديادإل ،منهاا:
الوض ااع السياس ااي للب اادو ف ااي مص اار وتركي ااا والحج اااز صوص ااا المدين ااة المن ااورإل ومك ااة المكرم ااة،
والحرك ا ااات ااس ا ااالمية والقومي ا ااة العربي ا ااة وسياس ا ااة الق ا ااوى اذوروبي ا ااة ف ا ااي الش ا اارق ،وتعك ا ااس تل ا ااك

الموضااوعات طبيعااة مهمااة ماااكس فااي الشاارق ،فهااي أقاارب لكونهااا اساات براتية ماان كونهااا علميااة،
وهذا يعطينا الحق في الوقت نفس الفترال أن ما كتب يمثل رؤية ألمانيا للعرب.

وقد اكتشر ماكس عام 1911م آثار تل حلر في الشمال الشرقي من ساوريا وسامح لا

بإرسال ثلثي مكتشفات تل حلفا لبرلين حيث افتتح عام 1131م متحر تل حلر ،وحاين فقاد جازء

كبير من ثروت عام  1131سافر للواليات المتحدإل لبيع بعل القطاع اذثرياة التاي أ اذها مان تال
حلر لحل مشاكل المادية،

131

حقق ثراء من دراست للشرق.

وهناا نارى كيار حقاق أوبنهاايم منفعاة ش صاية مان عملا  ،وكيار

اته اام اانجلي ااز أوبنه ااايم بتحا اريل الع اارب عل اايهم ع ااام 1111م ،وق ااد ك ااان موض ااع هج ااوم

مباشر من قبل كرومر

(

)

المندوب السامي البريطااني فاي مصار فاي أعقااب النازاع الحادودي ماع

الساالطات العثمانيااة حااول طابااا( ) ،وتعاارل لمضااايقات الساالطات البريطانيااة فااي مصاار ،باال أن ا

حااين تقاادم بطلااب للساافر إل ا القسااطنطينية عااام  1110رفاال الطلااب ،وقااد تب ارأت من ا ال ارجيااة

اذلمانيااة فااي بيااان صاادر لهااا عااام  1119جاااء با أنا لاايس إال نباايال ألمانيااا مقيمااا بالقاااهرإل ولاايس
دبلوماساايا ،ومااع كاال تلااك المضااايقات بقااي ماااكس بالقاااهرإل إل ا عااام  1111حااين عاااد ذلمانيااا

وبعدها أصبح مرجعاً ألمانيا فيما يتعلاق بالشارق اذوساط حتا وفاتا عاام  ،1149وتثبات الوثااوق
اذلمانية صدق تلك االتهامات ،وتجعلنا نرجح قيام بهذا الدور.
مؤلفات ماكس فون أوبنهايم

كتب ماكس فون أوبنهايم  31كتابا  ،منها  11كتابا عن آثار تل حلر بساوريا ،وكتاابين

عان أفريقياا يتعلاق أحادهما باالساتغالل الز ارعاي لشارق أفريقياا ،وآ ار حاول تشااد كتبا أثنااء مهماة
)  -ماك فو أوبنهام البدو

 1حتقب وتقدم ماجد شرب دار الورا

لند

(135.41

)  -كرومر ( إفلن بارن ) :املندو السامي الربي اين يف مصر تتلم يف مدرسة اهلند االستعمارية الربي انية حيمل خد يف البداية
عم مديرا بري انيا لصندو الدين مث عني مندوبا ساميا بري انيا يف مصر نظ كرومر اإلدارة االستعمارية الربي انية يف مصر ملزيد
م ددن التفاص ددي  :د .حيي ددي حمم ددد حمم ددود ال دددين الع ددا وأث ددره يف ت ددور اال تص دداد املص ددر (  )1943- 1867اهليل ددة املص درية العام ددة
للكتا القاهرة  1999د .ماجدة حممد محود دار املندو السامي يف مصر اهليلة املصرية العامة للكتا القاهرة .1999
(137
)  -حدث مواجهة بني مصر وتركيا بشي احلدود املصرية الفلسد ينية عدا  1916حيدمل ادعد الدولدة العثمانيدة أ طابدا جدزء مدن
فلس ني بينما أصر مصر عل أ طابا أرا من مصر ملزيد من التفاصي أنظر :د .يونا لبي رز األصو التارخيية ملسديلة
طابا مركز وثائ وتاريخ مصر املعاصر سلسة مصر النهضة اهليلة املصرية العامة للكتا القاهرة . .1991
198
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أساندتها لا وزارإل ال ارجياة اذلمانيااة لالساتيالء علا المنااطق الواقعااة باين الكااميرون وبحيارإل تشاااد

لصالح ألمانيا وابعاد فرنسا وانجلتا ار عنهاا

139

 ،ونجاح أوبنهاايم فاي مهمتا بتأسايس تلاك المساتعمرإل

والتااي فقاادتها ألمانيااا فااي أعقاااب الحاارب العالميااة اذولا  ،وعاان تركيااا كتااب مسااة كتااب فااي الفتاارإل

التااي أقامهااا فااي إسااطنبول والتااي تعاارر فيهااا باااذمير فيصاال اباان الش ارير حسااين باان علااي ملااك
العراق فيما بعد ،وكان عل اتصال مباشر بالسلطان عبد الحميد ،وحول تاريخ عاولت كتاب كتاباا

أثناااء الحاارب العالميااة الثانيااة وقباال وفات ا بااثالث ساانوات ،أمااا العاارب فقااد اسااتحوذوا عل ا ب اااقي

المؤلفااات حيااث كتااب  19كتابااا عاان العاارب ،تضاامنت وصاافا لرحالتا ماان سااوريا إلا مسااقط عباار
الع اراق وماارو ار بااال ليج العربااي ،وكتااب كتابااا مهمااا ماان مسااة أج ازاء عاان الباادو نشاار أولهااا عااام

1131م فااي اليباازا ،وكتاااب عاان " قباواال بدويااة وغياار بدويااة فااي سااورية والع اراق وشاامال الجزياارإل

العربيااة ووسااطها" وطبااع فااي ب ارلين عااام 1111م ،وكتابااا عاان " تطااور عالقااات الق اوإل فااي دا اال
وشاامال الجزياارإل العربيااة" ،ونشاار فااي ب ارلين عااام 1111م ،كمااا نشاار كتابااا مهمااا حااول " :تنااوير (

نشاار الثااورإل) فااي المناااطق ااسااالمية ذعااداونا" ونشاار فااي ب ارلين عااام 1114م ،131ويعكااس هااذا
العن اوان طبيعااة هاادر ماااكس فااون أوبنهااايم ماان تلااك المؤلفااات ال 19عاان العاارب ،وه او مع ارفتهم
بشاكل يمكان ألمانياا مان تحاريكهم ضاد أعاداوها ،كمااا يمكنناا اساتنتاو مفهاوم التناوير لديا أنا نشاار

الثورإل في المناطق ال اضعة لالحتالل البريطاني.

ستساات دم الورقااة مؤلفااات أوبنهااايم لرساام صااورإل العاارب بشااكل عااام وعاارب ال لاايج العربااي

بشكل اص لرسم صورإل العرب في اذدبيات اذلمانية كما سجلها أوبنهايم.

ولدراسة صورإل العرب لادى مااكس فاون أوبنهاايم سايكون االعتمااد علا تلاك الكتاب التاي

وصر فيها رحلت للشرق ،وعل كتاب " البدو" ،ويمكن من اللها تتبع صورإل العرب في كتاباات

ماكس التي سجلها في الفترإل من  1913وحت  ،1111ورغم نشر أجزاء منها بعد ذلك بفترإل ،إال
أن يمكننا قبول صورإل العرب في تلك اذدبيات ذنها تعبر عن الصورإل التي وصلت لصانع القرار
في ألمانيا في مطلع القرن العشرين في رأينا حت لو نشرت بعد ذلك ،و يمكن تقسيم تلك الصاورإل

إلا صااورإل العاارب الباادو وقااد احتلاات جاازءا كبيارا ،وصااورإل سااكان الماادن وساانركز فيهااا علا وصااف
لمدن وموان ال ليج العربي العربي التي مر بها.
صورة البدو

رصد ماكس فون أوبنهايم في كتاب كل ما يستحق أن يعرر عن قباول البدو الرحل
ونصر الرحل ،وعن أهميتها الفاوقة ،وقد اصطحب ماكس في رحلت اذول

عام  1913من

)  -ماك فو أوبنهام من الب ر املتوس إىل اخللي العر ترمجة حممود كبيبو دار الورا لند (138 .54 1 2119
(139.5
)  -غابرليي تليتشما س،ة حياة أوبنهام لند 2114
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الشام وحت مسقط دليل عربي هو منصور نصر ابن أخ الشيخ مجول المصرب من قبيلة السبعة
فرع من فروع قبيلة عنزإل ،وكان منصور متزوجا من سيدإل بريطانية اسمها ديجي تزوجها عندما
رافقها في رحلة إل

تدمر حين كان قاود حراسها البدو ،وقد مكن ذلك أوبنهايم من التوصل

شمر،
لمعلومات دقيقة حول البدو في تلك المنطقة ،وعقد أواصر أ وإل دم مع الشيخ فارس شيخ ّ

ومن بعده مع ابن مشعل وابن أ ي عجيل.141

ويمكننااا أن نسااتنتج ماان مجماال كتابات ا أن ا اسااتق معلومات ا حااول الباادو ماان مرافقي ا ماان

شيوخ البدو واذمير فيصل بن الشارير حساين بان علاي ،إلا جاوار باراء أتاراك فاي شاؤون البادو

منهم عزت باشا العابد الذي تنتماي أما إلا عشايرإل الماوالي فاي شامال ساورية ،وهاو مؤساس ساكة
حديااد الحجاااز التااي ربطاات دمشااق بالمدينااة المنااورإل ،كمااا اسااتق معلومات ا ماان الشاايخ أبااو الهاادى
الذي ينحدر بدوره من أصول بدوية من بني الد ،وقد نصب السلطان عبد الحميد شاي ا للطريقاة

الرفاعية ذات االنتشار الواسع ،عالوإل عل مجموعاة كبيارإل مان الم ارجاع والمصاادر التاري ياة التاي
است دمها ماكس فون أوبنهايم لتقديم دراسات عن العرب للسلطات اذلمانية.141
دراساته للبدو

اهااتم أوبنهااايم بد ارسااة توزيااع الباادو وأماااكن تواجاادهم وأنسااابهم ،وكااان يباادأ بتقااديم د ارسااة
تاري ية جغرافية سياسية واقتصادية ذمكن توزعهم ،ثم يتناول القباول من حيث تكويناتها وتطورها
السياسي وتاريخ هجراتها ،مست دما التوزيع الجغرافي أساسا للد ارساة ،وفاي الجازء اذول مان كتابا

البدو الصادر عام 1131م ،درس كل قباول ما بين النهرين ،وقسام قباولهاا المنتشارإل فاي أكثار مان
بلد وفقا لتوزيعها الجغرافي مثل عنزإل العراق وعنزإل سوريا حاين تنااول قبيلاة عنازإل ،كماا درس توزياع
القباول البدوية في سوريا سواء كانات مساتقرإل أو رحال ،فادرس القباوال العربياة حاول حلاب ،وحمااإل،
وقباول رير دمشق ،والجوالن ،وقباول عرب الجبل ،والموالي ،وغيرها من قباوال ساورية ،ومان تلاك

الد ارس اة نسااتنتج أن عمل ا العلمااي يهاادر لرساام الواقااع عل ا اذرل وفاارص االسااتثمار والثااروات
وكير يتم التعامل مع ثقافة هذه القباول.

وف ا ااي الج ا اازء الث ا اااني المنش ا ااور ع ا ااام 1143م درس قباو ا اال فلس ا ااطين ،وس ا اايناء ،واذردن،

والحجاز ،وفي الجزء الثالث الصادر عاام 1113م والاذي أصادره بعاد وفاتا مسااعده كاسال تنااول
قباول شمال ووسط وشرق الجزيرإل العربية ،مثل قباول الدواسر وبني الد وبناي هااجر وغيرهاا مان

قباول المنطقة ،كما درس قباول العراق الجناوبي ،وفاي الجازء ال ارباع الاذي نشار عاام 1199م درس
عشاااور وقباواال عربسااتان ،ونشاار ب ا فهااارس أسااماء القباواال والعشاااور وشاايو ها وأعالمه اا ،وكااذلك
)  -ماك فو أوبنهام من الب ر املتوس إىل اخللي العر
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نشاار أسااماء اذماااكن والمصااادر التااي اساات دمها فااي كتابااة الكتاااب ،والقااار لتلااك اذجازاء يسااتنتج

ببساااطة ماادى معرفااة القيااادإل اذلمانيااة بسااكان تلااك المناااطق الغياار اضااعة ذلمانيااا ،ولكن ا يفهاام

التطلعات اذلمانية لتلك المناطق.
صورة إيجابية للعرب

قدم ماكس فون أوبنهايم وصفا مبه ارر ورومانسيا للبدو من الل وصف للحياإل العربية التي ال

يعرفها الغرب مثل أجزاء ال يمة  ( :الشقاق -الرواق -ال درإل – العواميد – الواسط – الكاسر –

المجدب – الطارفة – الطرايق – الكراب)  ،142وهنا ينتقل لعدد القباول من الل نشر أعداد
يام القباول مثل :قيس 2111

يمة ،وقدر أعداد

يام  41قبيلة م تلفة من قباول غرب

ال ابور وحدها ،143وهنا نستطيع باست دام تلك اذعداد تقدير أعداد البدو من كل قبيلة لو لم
يتوفر أعدادهم من مصادر أ رى.

رسم أوبنهايم صورإل فعلية لدستور القبيلة القاوم عل الن ام اذبوي وقرابة الدم ،وقدم وصفا

صحيحا لدور الشيخ الذي يرأس القبيلة وهو الرويس اذعل للقبيلة ،وال يحصل عل أي منافع

من رواست ولكن علي واجبات عديدإل ،وهو منصب وراثي ،ويصر لنا كير يست دم العبيد ك دم

وكحرس ل  ،وكير يعيشون بين أهل بل ويزوجهم الشيخ ،أما عن سلطات الشيخ فيبين كير
يتول السلطة القضاوية ،سواء كانت مدنية أم جناوية ،وعرل ماكس لقضايا القتل ودفع الدية،
كما تناول الثأر وتأثيره في سلوكيات البدوي وتعامالت وما ينتج عنها مثل حق اللجوء

والد الة.

144

قدم أوبنهايم شرحا ووصفا للكرم العربي وعادات  ،فمثال قدم وصفا لعمل القهوإل ،متتبعا

طواتها من تحميص الحبوب في " القدرإل" ،وطحنها في الهاون ال شبي ،ثم عمل القهوإل بعد ذلك

 ،141وتفنن ماكس في وصر جمال البيوة ،كما قدم وصفا جميال للم يم البدوي لقباول الشمر "
عند ااطاللة عل الم يم شاهدنا من ار في غاية السحر والروعة ،حيث يمتد السهل ذو اللون

اذصفر" ،149كما وصر الشيخ فارس شيخ قباول شمر أيضا بأن كأمير جليل متواضع  ،فقال" :
كان الشيخ فارس كأمير صغير ،وكان أبناء القبيلة ينادون يا شيخ أو يا فارس" ،ومع ذلك فقد

وصر مالبس بقول  ":كان قميص قد ات ذ لونا ال يمكن تحديده داللة عل طول االست دام".140

(142.69
)  -نف املصدر
143
)  -نف املصدر ص ( 97- 91
)  -نف املصدر ص (144.121- 111
(145. 72
)  -نف املصدر
)  -نف املصدر
)  -نف املصدر
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أما عن تسليح البدو فقد رصد أسلحتهم كالتالي :الشلفة رمح طويل طول  9-1أمتار ،الفالة ..

الحربة ،الرحاب القصيرإل تسم " قطعة" ،رماح الرمي ،وتسم " شت" ،السير المحدب ،وهو

السالح الرويسي ،البنادق  :البندقية الفتيلي ،بندقية القفل الحجري ( جفت ) حت
الحديثة.

اذوروبية

صورة سلبية للعرب

استخدام األسماء التوراتية
رغم أن ماكس كان دقيقا في وصف ل ماكن التي زارها إال أنا اسات دم اذساماء التوراتياة

ل ماااكن التااي زارهااا ،فمااثال صااحراء ال لياال يسااميها صااحراء يهااودا ،والجاازء الجنااوبي الش ارقي ماان
القدس يسمي يهودا ،ويرجع ذلك في رأينا ذن يهاودي أو لرغبتا فاي تأصايل الوجاود اليهاودي فاي

فلسطين ،ولكن مع ذلك قدم دليال يهوديا واعترافا يهوديا بعروبة فلساطين ،فقاد كتاب  119صافحة
عاان قباواال فلسااطين العربيااة ،متناااوال بطونهااا وشاايو ها وأماااكن تواجاادها وتنقلهااا وترحالهااا ،وتاااريخ
تنقالتهااا بفلسااطين ،ممااا يثباات عروبتهااا بشااهادإل يهااودي ألماااني يعتب اره اذلمااان بي ا ار فااي شااؤون

الشرق اذوسط ،ودبلوماسيا ممن وجهوا السياسة اذلمانية في بدايات القرن العشرين.149

السرقة:

قدم أوبنهايم رسم صورإل سلبية عن العرب في حديث عن السرقة عند البدو ،فقال :أن السرقة

ليست عمال مستنك ار لدى البدو عل ااطالق ،بل بالعكس صفة " حرامي"  -أي لص  -تعتبر

من ألقاب الشرر تقريبا ،141أما ممارسة السلب علنا واحتراف يعتبره كل بدوي حقا طبيعيا ل ،
ويقدم وصفا لكيفية سرقة الحيوانات تفصيليا ،111حقيقة أن الكر والفر من عادات البدو ،ولكن

هنا يقدمهم للغرب في صورإل لصوص ،شرفهم هو السرقة.

الطعام

قدم أوبنهايم وصفا للطعام البدوي ركز في عل أن اذكل بدون معالق ،رغم أن العرب يعرفون

است دام معلقة كبيرإل للطهو تسم " مغرفة" ،ويضعون معلقة صغيرإل للضيور تسم " اشوقة"
إن كان الضيور من الغربين ،ويحتقرون من يست دم المعلقة ،111وطريقة اذكل العربية غير

مؤدبة حسب مفاهيم  ،112ووصر ماكس كراهية البدو لحياإل االستقرار 113بشكل مبال في .

( 19إىل (148)198
)  -ماك فو أوبنهام البدو دار الورا لند 2 2119
149
( 124
)  -ماك فو أوبنهام من الب ر املتوس إىل اخللي العر ترمجة حممود كبيبو دار الورا لند 2119

( - )151نف املصدر

.125

)  -نف املصدر

(151.74

( .157
)  -نف املصدر
153
)  -نف املصدر ( .75
152
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المرأة والزواج

تناول أوبنهايم الزواو عدإل مرات ،فعند حديث عن زواو الشيخ فارس قال :أن فارس تزوو

بصورإل متتالية عددا كبي ار من النساء ،وبرر ذلك بأن كان يريد إنجاب أكبر عدد ممكن من

اذبناء ،وكان يحسد أ اه فرحان في هذا الصدد
في وصف لهم " بينما يلعب اذطفال والكالب" .

114

111

 ،أما اذطفال فقد ساوى بينهم وبين الكالب

أما الزواو فقد وصف أن عملية "شراء" ،من أجل الحصول عل العروس يتم االتفاق عل مبل

حسب ثروإل العريس واذب ،فالشيوخ الكبار يدفعون قطيعا كامال ،بينما يكون السعر عادإل عدإل

رؤوس ،119فلم يستطع أوبنهايم فهم المهر وتقاليده ،أو ربما تعمد ااساءإل للعرب.

أما حياإل المرأإل نفسها فقد صورها تصوي ار سلبيا أيضا ،فالمرأإل في الثامنة عشرإل تصبح شي ة

وقورإل ،ويعود السبب في هذه الشي و ة السريعة إل الزواو المبكر وكثرإل الوالدإل والحياإل القاسية
والتغذية السيوة وغير الكافية والرضاعة لمدإل ال تقل عن سنتين إل ثالث سنوات وفقا للشريعة

االسالمية – حسب تفسيره -التي تمنع الفطام قبل السنتين .110ورغم ذللك فهو يصر المجتمع
البدوي بأن مجتمع ضعير دينيا ،ر" الدين ال يلعب سوى دور ثانوي في حياإل بدو الشمال ،من
النادر جدا أن يرى المرء البدو يقيمون الصالإل ،بل أن أغلبيتهم ال يعرفون القواعد والحركات

المتبعة أثناء ذلك" ،119أما الدفن فقد أرجع أصول للمسيحية "،فالدفن يتم وفقا لعادإل قديمة ورد
ذكرها في اانجيل عل قمة جبل ليتمكن من رؤية أبناء قبيلت ".111
بوشهر :

وصل مااكس فاون أوبنهاايم لمينااء بوشاهر علا ال لايج العرباي ياوم  11سابتمبر

(

)

عاام

1913م ،وفااي ضااوء رحلتا ماان البصاارإل لبوشااهر رصااد عاادإل مالح ااات علا المالحااة فااي ال لاايج

العربااي( )  ،فق ااد س ااافر علا ا

ه اار الس اافينة "البمبااا" التابع ااة للش ااركة "البريطاني ااة الهندي ااة للمالح ااة
(154. 89
)  -نف املصدر
155
( . 64
)  -نف املصدر
156
( . 153
)  -نف املصدر
157
( . 155
)  -نف املصدر
158
)  -نف املصدر صص ( .162 163
(159.161
)  -نف املصدر
(160

) – كان د فددار يف تل د الفددرتة حت د حك د ناصددر الدددين شدداه راب د حكددا األسددرة القاجاريددة ال د حك د فددار يف الفددرتة مددن
 1896 -1848انظددر  :طددال جم د و إي درا مددن الثددورة الدسددتورية حددى الثددورة اإلسددالمية  1979 -1916دار ابددن رشددد
.9
لل باعة والنشر  1981ب،و
(161
)  -مدداك فددو أوبنهددام رحلددة مدداك فددو أوبنهددام مددن الب ددر املتوسد إىل اخللددي العددر ترمجددة  :عبددد الكددرم اجلالصددي
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الب ارية" ،وهي سفينة كان قد انته عمرها اافتراضي منذ عدإل سنوات مضت ،فقد كانت الشركة
البريطانية تستعمل أقدم سفنها الب ارية فاي النقال فاي ال لايج العرباي( )  ،وكانات السافينة تسات دم

بشكل أساسي في نقل ال يول العربية للهند ،وهي تجارإل كانت رابحة في منطقة ال ليج العربي في
تلك الفترإل ،ورغم وصول لبوشهر لم يسمح ل بد ولها إال بعد البقاء في الميناء في عارل البحار

لمدإل  24ساعة وبعد توقيع الكشر الطبي علي من طبيب هندي نوعاً من الحجر الصحي .

أما الميناء فقد وصف أن ميناء ال يصلح لرسو السفن الب ارياة وال حتا القاديم منهاا مثال

"البمبااا" الساافينة التااي وصاال عل ا متنهااا ،ولكاان كااان عل ا الساافينة أن تبق ا فااي عاارل ال لاايج
العربي ونقل الركاب منها للميناء بالسفن الشراعية في رحلاة كانات تساتغرق نصار السااعة ،ولعال

ذلااك يباارر تعاادد الاارحالت البحريااة للساافن الشاراعية الصااغيرإل التااي تنقاال البضاااوع بااين كافااة م اوان

ال ليج العربي في نهاية القرن التاسع عشر ،حياث كانات الماوان ال تصالح لرساو السافن الب ارياة

الكبيرإل

(

).

أما المدينة نفسها فهي تقع في الطارر الشامالي لشاب جزيارإل ،وال تتصال بالسااحل إال مان

الل لسان صاغير ،وهاي قليلاة العارل ومن فضاة ال تكااد ترتفاع عان ميااه ال لايج العرباي كثيا اًر،

وقااد وجااد أن ال اارور الصااحية بهااا غايااة فااي السااوءر فالمياااه ال اركاادإل فااي صااهاريج المدينااة مليوااة
بالدياادان ا دودإل غينيااا ا وشاوارعها ضاايقة ملتويااة مليوااة باذ اديااد التااي يصاال عمااق بعضااها إلا

نصر المتر ،وتمتد المنازل عل مساحة ضيقة ،وتنتشر اذكواخ في المساحات غير المبنية .

أم ااا العناص اار الز رفي ااة لمن ااازل المدين ااة فه ااي بس اايطة  :فنواف ااذها مص اانوعة علا ا طا اراز

فارسااي ،تعلااوه ز ااارر ماان الجاابس وال شااب ،أحيانااً مااا تكااون مرصااعة بالزجاااو ،وقااد وجااد بعاال

المنازل مازودإل ببراجيال ( سااحبة الريااح ) ،وهاي م صصاة لساحب الهاواء لغارر المنازل السافلية،
وكان قد الح وجود بعضها في بغداد( ) .

أمااا سااوق المدينااة فهااو سااوق بساايط أصااغر ماان سااوق البصاارإل ،يعاارل م تلاار البضاااوع،

وليس في ما يسترعي االنتباه ،غير استمرار صناعة البناادق الفارساية التاي كاان ينتشار بيعهاا فاي

سااوق بوشاهر ،أمااا التجااارإل بالمدينااة فكاناات تجااارإل جملااة ،وكاناات تجااارإل التجزوااة محاادودإل ،وقااد باارر
* تدرج هد ه ال بعدة مدن الكتدا السديد :عبدد الكدرم اجلالصدي مدرتج
در الرتمجدة يف جامعددة مدداينز وختدر مددن سد الرتمجددة هبدا عددا 1979
الكتددا باإلضددافة إىل كتددا نيبددور :وص د الددبالد العربيددة و ددد تددرج
)  -حو ال بيعة اجلغرافية ملوان اخللي العر انظر  :د .حممد متويل
 482ويتواف
القاهرة 1977
204

تونسدي در اال تصداد وختدر مدن جامعدة بدراو شدفاي بيملانيدا مث
ددا بالعديدد مددن الرتمجددا مددن األملانيدة إىل لعربيددة منهددا هد ا
الكتددا ونشددر حت د إش درا مركددز الدراسددا الوثائقيددة التدداب
لديوا رئي الدولة يف أبو ظي ال توىل النشر أيضا.
(162
. 326
)  -ماك فو أوبنهام املصدر نفس
(163
حو اخللي العر العر ح 2مكتبة األجنلو املصرية
وص ماك لتل املوان م ما جاء باملراج املت صصة .
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ذلااك بصااغر حجاام المدينااة وان فااال تعااداد سااكانها وسااكان المناااطق المجاااورإل لهااا ،وأمااا صااادرات
بوشهر فقد كانت متعددإل منها المنتجات الزراعية مثل  :القمح ،والتبا  ،واللاوز ،واذفياون ،وبعال

الصناعات مثل  :المنتجات الصوفية ،واذسلحة ،والذ يرإل ،إضافة للنقود .

أمااا الساافن الشاراعية بالمنطقااة التااي كاناات ماازودإل بشاراعين غالبااً ،وتبحاار للهنااد وزنجبااار

بالشا اراع ،فكان اات حمول ااة مع مه ااا  111ط اان ،وذك اار أن مع اام س اافن مس ااقط كان اات تحم اال العل اام
الفرنسي،وقد نقل معلومت استناداً إل " ما ورد في سجالت المقيم البريطااني فاي بوشاهر "
هنا نالح أن ينقل عن المقيم البريطاني وال يذكر ما الح

(

)،

هو بنفس  ،وهو ما يتكرر في كثيار

من اذحيان كما لاو كاان جامعااً للمعلوماات ولايس مادوناً لمشااهدات ر حياث تكارر اذمار نفسا فاي
تعليق عل سفن العرب الشراعية بأنها " نفس السفن التي كاان يسات دمها ق ارصانة ال لايج العرباي
حت منتصر القرن الجاري "

(

) ،رغم أن لم يشاهد قراصنة.

أمااا تع ااداد الس ااكان ف ااي المدين ااة فق اادره ب اااثنين وثالثا اين ألفا ااً دون أن ي ااذكر المص اادر ال ااذي

اساتق منا هااذا التعاداد ،أو كياار قاادره ،وأماا عاان فوااات الساكان فااي بوشااهر فقاد قاادر عاادد اذرماان
واليهود بالموات ،وعدد اذوروبيين يتراوح ما بين عشرين و مسة وعشارين ،مع مهام مان العااملين

بالمقيميااة البريطانيااة ،وأكثاارهم ماان أصاال عربااي ،وقااد وصاار النشاااط التجاااري الااذي يمثل ا ه اؤالء
اذجاناب أثنااء وصاف لمطعام أرمينااي يقادم الطعاام الساا ن لارواده إلا جاوار الجعاة وال ماور مثاال

الويسااكي وماااء الصااودا ،وهااو مااا كااان ال يسااتطيع المساالمون ممارساات ماان تجااارإل فااي المنطقااة،
ورصد كير أن هؤالء اذرمن يتمتعون بالحرية في ممارسة الشاعاور الدينياةر حياث صصات لهام

فااي المدينااة كنيسااة أرمينيااة ،وال ا جوارهااا كاناات توجااد مقااابر اانجليااز الااذين كااانوا يلقااون حااتفهم
بالمنطقة ،أي ما يمكن تفسيره بقيام اذرمن برعاية اذمور االجتماعية للبريطانيين بحكام االشاتراك

معهم في الدين .

وقد رصد النشاط التجاري اذلماني ببوشهر ،وكير بدأ ب ط مالحي باين بوشاهر وباريمن

فااي ألمانيااا ،لكن ا أُهماال وتوقاار بساابب انتشااار الطاااعون فااي الهنااد ،وقااد تاام إحياااء هااذا النشاااط
التجاااري ماان ااالل شااركة هاينك ا وشااركاه فااي بوشااهر ،وهااي الشااركة التااي أسسااها القاوااد السااابق
للبا رإل بلوبيوليس ،أماا النشااط الدبلوماساي اذلمااني فاي بوشاهر فقاد تمثال فاي وجاود ناواب قنصال

ذلمانياا فااي بوشاهر منااذ عااام 1910

(

)  ،غيار أنا لام يكتااب لنااا شايواً عاان زيارتا لناوااب القنصاال

هااذا فااي بوشااهرر حيااث زار المقيميااة البريطانيااة فااي بوشااهر وقاباال العديااد ماان البريطااانيين لكنا لاام
)  -ماك فو أوبنهام املصدر نفس
)  -ماك فو أوبنهام املصدر نفس
)  -ماك فو أوبنهام املصدر نفس
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يفعل ذلك مع اذلمان ،ويرجع هذا إل أن زار بوشهر عاام 1913م ،ولام يعاين ناواب القنصال إال
بعد رحلت بأربع سنوات ،لكن نالح أن أوبنهايم ي لط بين مشاهدات وما جمع من معلومات بعد

عودتا ذلمانيااا ،ويكتااب فااي النهايااة كتابا مزيجااً بااين مشاااهدات فااي ال لاايج العربااي ود ارسااات عاان

المنطقة في الوقت نفس  ،دون الفصل بين االثنين .

لنجة :

وصر لنا ماكس لنجة ا دون أن يحدد تاري ااً لوصاول إليهاا ا بأنهاا محطاة للباوا ر أقارب

مااا تكااون للطااابع الريفااي مقارن ااً هااذا ببوشااهر ،أمااا ش اوارعها فهااي أكثاار اتساااعاً ،بينمااا منازلهااا أقاال

ارتفاعاً في الوقت نفس  ،ويبدو مشهدها من البحر راوعاً كقرية مليوة بحداوق الن يل.

أمااا عاادد سااكان لنجااة فااي تلااك الساانة فقااد قاادره ب 12111نساامة ،ونقاال هااذا التعااداد عاان

لسااان ماادير البريااد الهناادي بهااا ،وهااو شاايخ أحمااد هناادي المو اار المساالم العاماال فااي دمااة البريااد

البريطاني ،ووصر ماذهب أهلهاا ا فاي أغلبا ا باأنهم مان السانة العارب ،أماا أصاحاب النفاوذ ا وهام
أقلياة ا فقاد كاانوا مان الفارس الشايعة ،وأماا البراهماة فكاان تعادادهم عشارين فقاط ،بينماا كاان العبياد
والعتقاء بأعداد كبيرإل ،وهو هنا يميز بين سمرإل البشرإل والعبودية ،ويبين أنا لايس كال أسامر البشارإل

ماان العبياادر فهااو لااون أصاالي للعديااد ماان أهاال الاابالد اذصااليين القااادمين ماان الجزياارإل العربيااة ،أمااا
النساااء فقااد كاان يضااعن البرقااع عل ا وجااوههن مثاال أهاال مسااقط ،وأمااا مالبسااهن المنزليااة فقااد كااان

يغلب عليها اللون اذزرق ،رغم أن لم يحدثنا كير شاهدهن بمالبس المنزل ،فهو لام يازر أيااً مان
منازل اذهالي ،أو عل اذقل لم يسجل لنا هذا في زيارات .

ويمكننا هنا إدراك الدور الذي لعب رجال البريد البريطانيين في المنطقة ،فقد كان مو ار

البريد البريطاني هندي مسلم ،وهو ما سهل ل ااقامة في المنطقة ،وقد قاام هاذا المو ار الهنادي
بإمداد ماكس بتعداد السكان في المنطقة ،والمعلومات الالزماة عان ماذهب أهال لنجاة ،بال وتحدياد
جنسياتهم ،ومن هنا نرى مدى طورإل الدور الذي لعب رجال البريد في لنجة ،وهاو ماا يطارح عادإل

تساؤالت حول دور رجاال البرياد البريطاانيين فاي المنطقاة ،فهال كاانوا مصادر معلوماات لبريطانياان
هل لعبوا دو ار في تزويد الحكومة البريطانية بمعلومات أكثر حول اذوضاع في المنطقةن إذا كاان

هذا المو ر البريطاني يصطحب اذجانب الزاورين للمنطقة ويقدم لهم المعلومات والتفسيرات فهل
لعب دو ار ما في تقديم معلومات محددإل للرحالاة اذجاناب مان ازواري لنجاةن أساولة يصاعب ااجاباة

عليهااا ،ولكاان فااي لنجااة لعااب هااذا المو اار البريطاااني الهناادي اذصاال هااذا الاادور ،فقااد كااان ملمااا
بالمجتمع بالكامل من تعداده إل مذاهب  ،ورافق اذجانب وقدم لهم معلومات عن الميناء وساكان ،

وهو ماا ال يمكنناا تعميما ماا لام تكان هنااك وقااوع مشاابهة لادى رحالاة آ ارين وجهاات أ ارى ربماا

تقدمها دراسات أ رى.
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وكان صيد اللؤلؤ هو العمل اذساسي للساكان إلا جاوار التجاارإل ،وكاان اللؤلاؤ المسات رو

يشااتري التجااار الهنااود القااادمون ماان بومباااي وفق ااً للحجاام والااوزن

(

السجاد اليدوي المصنوع في كرمان ويزد وجنوب فارس .

) ،أمااا الصااادرات فكااان أهمهااا

ويصر لنا زيارت لمير از إسماعيل ان ناوب حاكم لنجة ال اضع لحاكم بوشهر فاي ذلاك

الوقت آغا سعد الملك ،وكان يقيم في قصر كبير أصل قلعة برتغالية سابقة ،ذات أبواب ض مة،
وقااد وضااع عل ا ماادا لها مسااة ماادافع برتغاليااة مساات رجة ماان الماااء يعلوهااا الصاادأ ،بينمااا كااان
الجنااود يحملااون بنااادق ذات حشااو أمااامي ،عل ا حااين كااان اذهااالي مساالحين ببنااادق أفضاال ماان

طا اراز م ااارتيني وونشس ااتر ،وق ااد استض اااف مي اار از ف ااي الط ااابق اذول ف ااي غرف ااة مفروش ااة بالس ااجاد
والوساود عل طريقة أهل المنطقة ،وحيث إن كان عل دراية بثقافة الضير الغربية فقد وضع ل

بعل الكراسي صيصاً ،ووصار ميار از بأنا شااب فاي مقتبال العمار كاان ي ضاب شاعره وشاارب

باللون اذحمر المتوهج ،ولم يصر لنا في مقابلت سوى الم هر من شعر ولاون للشاوارب ووسااود

ميرز .
ا
ممددإل ،ولم يذكر لنا شيواً عن طبيعة الحديث الذي دار مع

ووصاار لنااا أوبنهااايم قصاار الشاايخ صااالح القاساامي المجاااور لقصاار الحاااكم ،ووصااف بأن ا قصاار

نصر متهدم ،ولكن هناا يعكاس مارإل ثانياة طبيعاة ثقافتا عان أهاالي المنطقاة ،فيقاول  :إنا " شايخ

قبيلة عربياة ميالاة للحاروب تادع القواسام ،يقيماون علا السااحل العمااني المقابال ،ويمثلاون شاعباً

من القراصنة سبقت ل وقاوع مشهورإل مع اانجليز " ،ويبدو أن معلومات كلها معدإل سلفاً ،فاال هاو
الذي شاهد قرصنة ،وال التق أحداً مانهم ،لكنا جااهز بأحكاام عان أهال المنطقاة مان العارب ،دون
أن يسأل أو يتحرى أو يحاول التحري عن الحقيقة بحال ،لكن يثبت عروبة لنجة.

بندر عباس :

لاام يحاادثنا أوبنهااايم عاان رحلت ا لبناادر عباااس وال كياار وصاال إليهااا

(

)  ،لكن ا فجااأإل باادأ

يصر لناا المينااء ويحادثنا عان ساكان  ،وال يفهام مان هاذا إن كاان قاد وصال للمينااء أم شااهده مان
البحرر فلم يذكر أن نازل مان السافينة كماا فعال فاي بوشاهر ،بال كاان يتحادث عان تأسايس المينااء
عل ا قريااة "ج اومبرون "

(

)

التااي كاناات موجااودإل أمااام هرمااز وطاارد البرتغاااليين منهااا فااي التحااالر

(168

)  -ملزيد من التفاصي حو العال ا بني اخللي العر واهلند انظر  :العال ا التارخيية بني اخللي العر العر وشب القارة اهلندية
مركز الدراسا والوثائ رأ اخليمة . 2111
(169
)  -تبل املسافة من بوشهر إىل بندر عبا حوايل  611كيلو مرت ملزيد من التفاصي انظر  :د .حممد متويل حو اخللي العر
. 242
 1مكتبة األجنلو القاهرة 1978
العر
(170
)  -حدو تيسددي بنددر عبددا انظدر  :د .علد عبدد اهلل فددار شدركة اهلنددد الشدر ية الربي انيددة ودورهدا يف تدداريخ اخللدي العددر العددر
. 115
( ) 1858 -1611مركز الدراسا والوثائ رأ اخليمة 2111
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)  ،وفجااأإل باادأ يصاار المدينااة ،وهااو فااي أساالوب يقااارن داوم ااً ببوشااهر التااي

(

أصبحت المقياس الذي يقيس ب  ،فهي أصغر من بوشاهر ،وشاوارعها أكثار اتسااعاً ،ومنازلهاا أقال

اتساعاً .

في وصف للحياإل فاي بنادر عبااس يصافها بأنهاا أساوأ مان بوشاهرر فاالحرارإل أشاد والرطوباة

أعل  ،لذلك يقصد السكان الجبال صيفاً ،ومياه الشرب رديوة و طار علا اذوروبياين مان أمثالا ،
ومياههااا ضااحلة تجعاال الساافن ترسااو عل ا بعااد ثالثااة أميااال ماان الشاااط  ،رغاام أنهااا محميااة ماان

الرياح وميناؤها متسع ،تحيط ب الحداوق ،و لفها تمتد الجبال العالية .

أمااا فااي دا اال المدينااة فرصااد وجااود بقايااا الوكاااالت الهولنديااة والبريطانيااة القديمااة ،وقااالع

البرتغ اااليين ،والمدفعي ااة الباقي ااة م اان العص اار البرتغ ااالي حتا ا زيارتا ا له ااا ،بينم ااا ال يوج ااد به ااا ااط

للتلغرار ،رغم وجود محطة للبريد.

وقد زار أوبنهايم الوالي محمد حسن ان ووصار قاعاات االساتقبال مثلماا فعال مان قبال،

حيث الوساود والفر

(

) ،ولم ي طرناا أيضااً باأي مان اذماور التاي دارت بينهماا ،ولام يعلاق علا

تصرفات هذا الوالي الفارسي.

أماا الساكان فكاان غاالبيتهم مان العارب ،وكاانوا يساببون ا حساب وصاف ا القالقال للحكوماة

باالشتراك مع القباول العربية ،وقد كانت هناك قالقل أثنااء زيارتا لبنادر عبااس ،لكنا لام ياذكر لناا
شيواً عن طبيعة هذه القالقل أو كيار تمات مجابهتهاا ،بينماا ذكار أن ذلاك كاان مبار اًر لتواجاد عادد
كبياار ماان الجنااود الفاارس فااي بناادر عباااس ،رغاام وصااف لتلااك القالقاال بأنهااا كاناات " ساااودإل " ،لكاان

ذلك مر مرور الكرام دون تعليق من  ،غير أن ال يذكر العرب إال بالقالقال ،ويالحا أن ماا أورده

ماان معلومااات ي تلاار تمام ااً عمااا أورده لااوريمر عاان أس اواق بناادر عباااس ،فقااد ركااز لااوريمر عل ا
حركة المبيعات فاي بنادر عبااس أكثار مان غيرهاا

(

) ،وفاي رأيناا أن شاهادت بعروباة بنادر عبااس

هي شهادإل بأن " ليج عربي" وليس غارسي.

مسقط :

وصاار أوبنهااايم مسااقط بأن ا الميناااء العربااي الوحيااد اآلماان فااي الم اوان العربيااة وم اوان

ال ليج العربير حيث يمكن الحصول عل الفحم في أي وقت ،وتجد في اذساطيل التجارية حتا
الكبياار منهااا مق ا اًر آمنااً ماان اذعاصااير ،وقااد زودهااا البرتغاااليون إبااان حكمهاام لهااا بعاادد ماان القااالع
التي تحيط بالمدينة ،لعل أهمها القلعتين الغربية والشرقية .

(171

)  -كان د مجددربو جددزءاَ ً مددن ع دداء الشدداه للشددركة الربي انيددة يف أعقددا الت ددال الربي دداين الفارسددي ضددد الربتغدداليني ملزيددد مددن
. 76
التفاصي انظر  :د .عبد العزيز عبد الغ ،إبراهي حكومة اهلند الربي انية ط 1981 1الريا
(172
. 336
)  -ماك فو أوبنهام املصدر الساب
(173
)  -لورمير دلي اخللي العر القس التارخيي  1طبعة ر . 211
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القلع ة الغربي ة  :تاادع المي ارنااي ،وهااي اذكثاار أهميااة ،وهااي ماازودإل بن ااام دفاااعي يتكااون م اان
مجموعة من المدافع الحديدية والبرونزية القديمة اذسبانية والبرتغالية ،ومسجل

فااي مااد لها عل ا لوحااة كبياارإل بالبرتغاليااة أن ا قااد تاام االنتهاااء ماان بناوهااا عااام

1191م .

القلعة الشرقية  :وتدع الجاللي ،ويسجل لنا أنها كانت مهجورإل حاين زارهاا ،وقاد أصاابها الكثيار
من الدمار ،ومكتوب عليها أن تم االنتهاء من إنشاوها عام 1190م .

قصر السلطان  :يحتل الجزء اذوسط من واجهة المدينة ،ويتجل في طابع الحداثاة والفان ،نوافاذه
ضراء موجهة للبحر ،ويعود إل عهد البرتغاليين ،وينطلق من أمام القصر شاارع عاريل ياؤدي

إل بوابة المدينة الجنوبية الغربية ،ويقيم أقارب السلطان عل جانبي هذا الطريق في مب ٍ
اان قديماة
عل هيوة قصور تربط بينها الجدران ،وعل واجهتها نوافذ صغيرإل يزيد عدد بعضها عل العشرإل،
فيها أطر صناعية من الجبس ،تحمل م تلر أنواع الرساوم الز رفياة العربياة ،وتام تزوياد الساطوح

بأسوار مسننة ،وبالقرب من القصر يوجد قصر آ ر قديم للسلطان

السلطان السيد فيصل بن تركي :

(

).

زار أوبنهايم السيد فيصل بن تركي في قصره الكبير ،ووصف بأن شاب فاي العقاد الثالاث

ماان العماار ،أطااول ماان المتوسااط ،ذو مالمااح عربيااة جذابااة ،أنف ا نحياار شااديد االنحناااء ،شاافاه

غلي ااة مثاال الزنااوو ،أمااا عيون ا وأساانان فهااي جميلااة ،وبش ارت ساامراء ،وتباادو الاادماء الزنجيااة فااي

مالمح ر إذ إن أم من زنجبار ،أما نساؤه فعددهن يتراوح ماا باين  19و 21امارأإل

(

)  ،هناا نجاد

ذلك الحرص عل إ هار السالطان بم هار الرجال المتعادد النسااء ربماا بشاكل مباال فيا  ،والسابب

فااي ذلااك اسااتهواء القااار الغربااي لمثاال تلااك التصااويرات ،فقااد كااان ماان الصااعب علي ا أن يحصااي

نساء القصر ،فغالبا ماال يسمح ل غراب بالد ول عل الحرم أي مكان إقامة الحريم.

وحدد لنا أوبنهايم الموضاوعات التاي تناقشاوا فيهاا  :فهاي شاؤون الدولاة واذسافار ،وأقاارب

السلطان ،والزواو من امرأإل واحدإل ،وقد أثاار مااكس مساألة عادم وجاود قنصال ذلمانياا فاي مساقط،
وهااو حااين ينقاال لنااا رؤوس الموضااوعات ال ينقاال تفاصاايل الحااديثر فلاام يذكا ار لن اا ما اا هااي شااؤون

الدولااة التااي تحاادثوا فيهااان أو لماااذا يتحاادث الساالطان عاان أقارب ا ن وهااو مااا يصااعب علينااا تصااديق
بسبب ثقافة السلطان.

مساكن مسقط :

)  -ماك فو أوبنهام املصدر نفس
) – ماك فو أوبنهام املصدر نفس
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صااور لنااا أوبنهااايم منااازل مسااقط بأنهااا مبنيااة ماان الحجاار واآلجاار ،وطرقاتهااا ضاايقة جااداً،

وأس اواقها نشااطة كثياارإل الحركااة ،يباااع فيهااا ساايور بديعااة أسااهب فااي وصاافها ،أمااا جميااع رجالهااا

فيحملون السالح ،بينما تضع النساء اذقنعة ( البراقع ) عل وجوههن ،وأغلب هاؤالء الساكان مان
العاارب ،كمااا لااو كااان ياازور بلااداً غياار عربااي فوجااد أغلااب سااكان ماان العاارب ،وقااد ا ااتلط ه اؤالء

ا تالطا ااً ك ااامالً ب ااالزنوور حي ااث يس ااتطيع اب اان الزنجي ااة العرب ااي أن ي اارث أب اااه حتا ا ف ااي الس االطنة،

ويتعامال عربيااً حتا لاو كانات أما آماة ،وقادر عادد الساكان ا نقاالً عان جايكاار ا باأنهم 41111

نسمة

(

)  ،وقد صنفهم إل عرب وزناوو وبلاو

(

)

وهناود وفارس ،وقادر عادد الزناوو ب11111

وفقااً لتقادير أحااد الم ارجاع ساانة  ،1991ولاام يعلااق علا الارقم ماان واقااع مشااهدات  ،أمااا البلااو

فلاام

يقدر تعدادهم ،لكن ذكر أنهم قدموا من الضفة اذ رى من ال ليج العربي ،وكاناوا يعمل اون عم ااالً

و دماً وجنوداً ،ويقيمون في أماكن اصاة أقال ن افاة مان مسااكن العارب ،أماا الهناود فلام يتجااوز
عااددهم ال مسااماوة هناادي ،وكااان أغلاابهم ماان الهناادوس الااذين كااانوا يسااتطيعون الجهاار بعقياادتهم،

ويلقبون بالبنيان

(

)  ،ويعيشون في عزلة تامة عن المجتمع ،ويعرفون ببنيتهم الضعيفة ومالبساهم

المميزإل ،وال يعملون إال في التجارإل ،أما المسلمون من الهنود ا وكانوا أقل مكانة ا فكانوا طاوفتين :
اذول هي الشوجة وتعدادهم حوالي ألر ،والثانية هي الجط أو الزت

(

)

وتعدادهم حوالي ماوتين

ماوتين و مسين نفسااً ،وأ يا اًر جااء الفارس الاذين لام يكان عاددهم يتجااوز المااوتين ،وكاانوا صاناع

صغار وحرفيين وصناع أنسجة حريرية بالدرجة اذول .
وتجار
أسلحة
اً
اً

كاناات تلااك هااي مشاااهدات ماااكس فااون أوبنهااايم فااي ال لاايج العربااي ومااا سااطره فااي رحلتا

حااول صااورإل العاارب ،لكن ا زود القااار بمعلومااات أ اارى ليساات ماان رحلت ا أو مشاااهدات  ،باال إن
بعضها يضم معلومات حدثت بعد رحلت ر حيث عاد ذلمانيا عام  ،1914عل حين يذكر أحاداثاً
حدثت بعد ذلك بعدإل سنوات عام 1919م ،لكن استقاها من مصادر متعددإل لعل أهمها ما استقاه
من الوثاوق البريطانية حول ال ليج العرباي بعاد ذلاك ،منهاا جاداول الحركاة المالحياة لتلاك الماوان

وصااادراتها ووارداتهااا( ) ،والتااي توضااح النشاااط البحااري فااي بوشااهر فااي العقااد اذ ياار ماان القاارن
التاسع عشر ،حيث سيطرت بريطانيا علي تمام السيطرإل ،وبلغت حركة السفن التجارية البريطانياة
(176

)  -جايكار ضاب بري اين من أص هند من الربامهدة اعتند املسدي ية ظد السداعد األميدن للمندوبيدة الربي انيدة يف مسدق كدا
يت م اإل امة يف شهور الصي الصعبة الي ال يست ي أورو البقاء فيها وكان طبائع إجنليزية خالصة وزي أورو متاماً .
(177
. 179
)  -ملزيد من املعلوما حو ر البلو انظر  :جور رن عما والساح اجلنو لل لي ط2113 1
(178
)  -ملزيدد مددن املعلومددا حددو احليدداة االجتماعيدة للبنيددا يف اخللددي العددر انظددر  :د .ندوره حممددد القددامسي الوجددود اهلنددد يف اخللددي
. 211
العر العر (  ) 1947 -1821الشار ة 1996
(179
)  -حو الز يف التاريخ انظر  :د .عبادة حممد ك يلة الز دار عني للنشر القاهرة . 1998
(180
36
1898/1897 31
1895/1894 29
)  -مصدر اجلدو  :التقارير اإلدارية الربي انية 1894/1893
. 327
نقالً عن ماك فو أوبنهام املصدر نفس
210

الشرق يف عيون الغرب

مؤمتر كلية اآلداب الدويل

 192ساافينة فااي أعل ا معدالت ا عااام 1911م ،منهااا  31ساافينة ش اراعية و  132ساافينة ب اريااة،
وبلغت كمية البضااوع المنقولاة  102934طنااً ،وربماا يرجاع وجاود هاذا العادد إلا وجاود عادد مان

السفن المملوكة لهنود يرفعون علم بريطانيا.

أمااا الوجااود التجاااري التركااي  -أقاارب قاوإل فااي المنطقااة  -فلاام يتجاااوز  39ساافينة تجاريااة،

منهااا  31ساافينة ش اراعية ،ومركااب ب اااري واحااد فقااط ،تنقاال  3131طن ااً ماان البضاااوع ،وهنااا نجااد
الف ااارق الكبي اار ب ااين الوج ااود التج اااري البريط اااني والوج ااود الترك ااي الهزي اال مقارن ااة ب ااالقوإل التجاري ااة

البريطانية ،أما فارس صاحبة الميناء نفس فلم تمتلك أي سفينة ب ارية ،وكانت تملك  132سفينة
ش اراعية ،تنقاال  1411طن ااً ماان البضاااوع ،أي أن قاادرإل النقاال البريطانيااة كاناات  32ضااعر القاادرإل

الفارسااية ،وأمااا الساافن العربيااة بالمنطقااة فلاام يتجاااوز عااددها  31ساافينة شاراعية ،تنقاال  1411طنااً
من البضاوع فقط ،ب الر  10سفينة تنقل  1011طناً من البضاوع ،فإذا كانت السفن البريطانياة
وحا اادها تنقا اال  102934طن ا ااً ما اان البضا اااوع ،وتنقا اال با اااقي البلا اادان مجتمعا ااة  11002طن ا ااً ما اان

البضاااوع ،أي مااا يساااوي ح اوالي  11ضااعفاً ممااا تنقل ا ساافن جميااع دول العااالم ،فااإن بوشااهر كااان
ميناء بريطانيا بالدرجة اذول  ،والحركة المالحية في حركة بريطانية .

ثانيا صادرات بوشهر بالروبية

يرص ااد لن ااا أوبنه ااايم أن بريطاني ااا والهن ااد معا ااً كانت ااا تس ااتأثران بالص ااادرات الفارس ااية م اان

بوشهر ،فقد استحوذت بريطانيا والهند معاً عل  %41من تلك الصادرات سانة

(

) ،1919بينماا

لاام يتجاااوز نصاايب الساااحل العربااي  %1,12ماان تلااك الصااادرات ،أمااا حركااة التبااادل بااين بوشااهر
وباااقي الماوان الفارسااية فلاام تمثاال سااوى  %1,11ماان صااادرات بوشااهر ،وهااو مااا يبااين أن الميناااء
يعمل بالدرجة اذول ل دمة التجارإل مع بريطانيا وتوابعها.

ثالثا واردات بوشهر بالروبية الهندية

(

)

يرصااد لنااا ماااكس ماان ااالل الوثاااوق البريطانيااة أن بريطانيااا كاناات أيض ااً هااي المصاادر

اذع م لبوشهر ،فقد استأثرت بماا يسااوي  %11مان واردات بوشاهر ،فاإذا ماا أضاير إليهاا الهناد

ك ا ا اان نصا ا اايبهما مع ا ا ااً  %01ما ا اان إجما ا ااالي الما ا ااوردين لبوشا ا ااهر عا ا ااام 1919م ،أي أن بريطانيا ا ااا
ومستعمرتها المدللة الهند كانتا تستأثران بمع م واردات بوشهر.

رابعا صادرات لنجة بالروبية الهندية

(

)

)  -مصدددر اجلدددو  :التقددارير اإلداريددة الربي انيددة 1895/1894
)  -مصدددر اجلدددو  :التقددارير اإلداريددة الربي انيددة 1895/1894
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ومان االل الوثااوق البريطانياة يرصااد لناا مااكس فاون أوبناااهيم أن لنجاة أيضااً كاان ميناااء

في دمة المالحة والتجارإل مع بريطانيا والهند ،فقد استأثرت بريطانيا والهناد معااً ب  %41,2مان

صااادرات لنجااة ،أي مااا يقاارب ماان نصاار صااادرات لنجااة ،يليهااا الساااحل العربااي الااذي اسااتأثر ب
 %32من صادرات لنجة ،وهو ماا يعناي أن العالقاات بالدرجاة الثانياة كانات ماع السااحل العرباي،
فإذا كانت التجارإل مع البحرين تحصل عل  %1أ رى عندواذ يكاون نصايب العارب مان صاادرات

لنجة حوالي  %33من صادراتها ،وهي نسبة كبيرإل مقارنة بصادرات بوشهر.

خامسا واردات لنجة بالروبية الهندية

)

(

أمااا واردات لنجااة فنجااد أن بريطانيااا والهنااد احتلتااا المكانااة اذول ا فااي واردات لنجااة ساانة

1910مر حيااث كاناات لنجااة تسااتورد  %41ماان وارداتهااا ماان الهنااد ،بينمااا لاام تتجاااوز وارداتهااا ماان
بريطانيا  ،%1,1لكن ذن الهند بريطانية فنصيب لنجة مان الاواردات يمثال  %41,1مان وارداتهاا
من بريطانيا ،علا حاين كانات وارداتهاا مان السااحل العرباي  %31مان مجماوع وارداتهاا ،وهاو ماا
يوضح ارتباط لنجة بالساحل العربي.

سادسا صادرات بندر عباس بالروبية الهندية

(

)

ماان رصااد ماااكس فااون أوبنهااايم يتضااح لنااا أن ا فااي عااام  1910كااان  %12تقريب ااً ماان

صادرات بندر عباس يتجا لبريطانياا والهناد ،علا حاين لام تتجااوز صاادرات بنادر عبااس %2,9
للساااحل العربااي ،ممااا يعنااي أن العالقااات التجاريااة لبناادر عباااس كاناات عالقااات تجاريااة بريطانيااة

فارسية صرفة ،ولم تمثل العالقات العربية الفارسية نصيباً يذكر من صادرات بندر عباس.

سابعا واردات بندر عباس بالروبية

(

)

أما واردات بندر عباس كانت بالدرجة اذول واردات بريطانيةر فقد اساتأثرت بريطانياا ب
 %19,1ماان واردات بن اادر عب اااس ،بينم ااا احتل اات الهن ااد النص اايب اذكب اارر فق ااد بلغ اات  %04م اان
واردات بناادر عباااس ،أي أن مجمااوع واردات بناادر عباااس ماان الهنااد وبريطانيااا كااان  %11,1ماان

واردات بندر عباس سنة 1910م ،عل حين لم يتجاوز نصيب بندر عباس من الاواردات العربياة

 ،%1,3أي أن واردات بندر عباس لم تكن سوى واردات بريطانية.
)-
)-
)-
)-
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ثامنا صادرات مسقط بالدوالر

)

(

أمااا عاان صااادرات مس ااقط فنجااد أن الهنااد قااد اس ااتأثرت بمااا يساااوي  %01ماان ص ااادرات

مسقط ،ورغم ا تفاء بريطانيا تماماً مان جادول الصاادرات إال أن ذلاك ال يعناي بحاال مان اذحاوال
توقاار العالقااات التجاريااة بااين مسااقط وبريطانيااار فقااد كاناات الهنااد هااي الوجهااة اذول ا لصااادرات

مسقط ،ومن ثم تمثل بريطانيا تجارياً وعملياً ،أما نصيب ال ليج العربي ككل من تجارإل مسقط فلم
تتجاوز ما قيمت  %1,2من صادراتها.

تاسعا واردات مسقط بالدوالر

(

)

أمااا ال اواردات فناارى أن الهن ااد وبريطانيااا اسااتأث ار مع ااً با اواردات مسااقطر فقااد بل ا نص اايبهما

 ،%90احتلت بريطانيا منها  ،%92بينماا بلا نصايب الهناد  ،%21أماا الجاناب العرباي وال لايج

العربااي فقااد بل ا نصاايب صاافر %ماان واردات مسااقط ،أي أن ا لاام تكاان هناااك أي صااادرات عربيااة
لعمان ،وهو ما يعكس توقفاً كامالً للعالقات التجارية بين مسقط وباقي البلدان العربياة فاي ال لايج

العربي عام 1910م .

الخاتمة :

رسم ماكس صورإل سلبية للعرب وايجابية لحياإل الشرق ،فالعرب لصاوص ،يبيعاون النسااء،

ويهلكااونهن بالغنجاااب الكثياار ،وهمااج فااي طعااامهم ،ومالبسااهم قااذرإل وأطفااالهم يلعبااون مااع الكااالب،
ولكن بالدهم جميلة ملوية بال يرات التي يجب أن تنال ألمانيا نصيب منها ،هذه هي الصورإل التي

رسمها في عيون الساإل اذلمان ،وطبعا لم يكن هناك من يرد عل افتراءت عليهم.

لقد صور ماكس فون أوبنهايم البادو تفصايليا فاي الجزيارإل العربياة فقاد رصاد توزياع القباوال

العربيااة ،وأنسااابهم وا تالفاااتهم ،وصااور حياااتهم وم يماااتهم وعاااداتهم وتقالياادهم ،كمااا رساام صااورإل

للطاارق والماادن باادأ ماان سااوريا وانتهاااء فااي مسااقط ،كاال هااذا التصااوير ل دمااة االسااتعمار اذلماااني،
حيااث شااارك بنفسا فااي تأساايس مسااتعمرإل أفريقيااة ،وأسااهم كمسااؤل تنفيااذي فااي مشااروع سااكة حديااد

بغااداد ،كمااا لعااب دو ار فااي محاولااة إثااارإل القباواال العربيااة فااي أوقااات م تلفااة ،وه او مااا يبااين طبيعااة
اذدبيات اذلمانية التي تقدم وصفا للساسة اذلمان للمناطق التي يتطلعون لها.

أمااا ماوان ال لاايج العربااي اذربعااة التااي ماار بهااا فقااد صااورها علا أنهااا ماوان عربيااة ولااو

كاناات علا الضاافة الغربيااة  ،وهااي م ارفا صااغيرإل تكاااد تكااون غياار صااالحة لرسااو الساافن باسااتثناء
)  -التقددارير اإلداريددة الربي انيددة 1895/1894

1898/1897 53 51

 94/93نقدالً عددن مدداك فددو أوبنهددام
. 327
املصدر نفس

(187

* الدوالر يساوي ما بين  2و  1،6روبية .

)  -التق د ددارير اإلداري د ددة الربي اني د ددة 1894/1893
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ماك فو أوبنهام املصدر نفس
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مسااقط ،حيااث ال يمكاان ذصااغر الساافن الب اريااة د ااول موانوهااا ،أمااا تلااك الم اوان وبتتبااع نشاااطها
التجاااري والبحااري فنجااد أنهااا كاناات تحاات الساايطرإل البريطانيااة الكاملااةر إذ كاناات ت اادم الصااادرات
وال اواردات مااع بريطانيااا والهنااد ،حت ا حركااة نقاال البضاااوع بااين الم اوان الفارسااية كاناات أقاال ماان

الصااادرات وال اواردات مااع الم اوان البريطانيااة والهنديااة ،كمااا قاماات الساافن البريطانيااة بنقاال مع اام
البضاوع في مع م هذه الموان .

أمااا الحياااإل فااي هااذه الماوان فلاام تكاان سااهلة بالنساابة ل وروبيااين كمااا صااور ماااكس ،لااذلك

كان مع م البريطانيين العاملين في بوشهر من أصول عربية أو هندية ،وينطبق الحال عل باقي

الموان  ،وقاد شاهد مااكس علا الساماحة ااساالمية فاي ال لايج العرباي حياث كاان غيار المسالمين
ار في ممارساة شاعاورهم ساواء أكاانوا مان المسايحيين أم الهنادوس ،وهاي السامة الغالباة فاي كال
أحر اً
موان ال ليج العربية التي زارها .

وقد رصد ماكس الوجود العربي عل الضفة الفارسية في لنجة وبوشهر ،وكير أن أغلب

السكان في بندر عباس مان العارب ،واذقلياة مان الفارس ،ورغام ذلاك يتحادث عان العارب بوصافهم

مثير للشغب وليس كأغلبية سكانية عربية في الموان الواقعة عل الضفة الفارسية.
عنصر اً
اً

أما كتابات ماكس كمصدر لدراسة تاريخ ال ليج العربير فإن يجب التعامل معها بحرص

شاديدر حيااث لاط ماااكس باين مشاااهدات وبااين قراءاتا عاان المنطقاة ،وماان ثام ال تصاالح المااذكرات
ادر ،فهنااك أحاداث تمات بعاد رحيلا عان المنطقاة بعادإل سانوات ،كتاب عنهاا كماا لاو كاان
ككل مص اً
شاااهد عيااان ،ولاام يكاان سااوى مسااافر عل ا ساافينة ب اريااة قطعاات ال لاايج العربااي فااي طريقهااا إل ا

زنجبااار ،وقااد ناازل فااي الطريااق فااي عاادإل ماوان قاباال بعاال اذشا اص فيهااا وكتااب عاان مشاااهدات
القليلاة والكثيار عاان المنطقاة ،وبالتاالي يجااب أن نفصال باين مااا رآه بنفسا وماا كتبا عان المنطقااة،

فق ا ااد زار مس ا ااقط س ا اانة 1913م ،لكنا ا ا كت ا ااب ع ا اان اليعارب ا ااة والبرتغ ا اااليين ،وع ا اان تأس ا اايس الدول ا ااة
البوسعيدية ،وعن الرحالاة الاذين سابقوه فاي المنطقاة ،وكاان أحيانااً ماا يشاير للمصاادر التاي اساتق
منها معلومات وأحياناً ال يشير .

ادر أوليااً كافيااً الساتنتاو صااورإل
هكاذا تمثال رحلاة مااكس فااون أوبنهاايم لل لايج العرباي مصا اً

العرب في عيون الدبلوماسية اذلمانية حول المنطقة ،أما الشام فقاد قضا بهاا فتارات أطاول ،لهاذا
تعتبر أعمال من رواوع كتابات الرحالة والدارسين بل والمستشرقين الدارسين لتاريخ الشرق عموماا

والبدو صوصا.

هكذا كانت اذدبيات اذلمانياة برجماتياة االسات دام فالكاتاب يقاوم بارحالت للشارق لد ارسات

وكتابة تقاريره مباشرإل للمستشار اذلماني ،ويعكر السنوات الطويلة بعد عودت لابالده لرسام صاورإل
للباادو والعاارب والماادن والطاارق لتساااعد بااالده عل ا د ااول تلااك الاابالد إن أمكاان ،فااي الوقاات نفس ا
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بحكم ديانت اليهودية يحاول إدراو المسميات التوراتية بين كتابات عس أن يؤصال للدولاة المزماع

إنشاااؤها مسااتقبال ،كمااا يصاار عااادات العاارب وصاافا ساالبيا ،كااذلك نساااءهم وأطفااالهم والعديااد ماان
عاداتهم ،وهي مبررات الستعمار تلك المناطق من العالم.
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Between Romanticism and Reality : Interest in Arab
Medieval Culture in Bulgaria, The Late 1800s to
the1950s

Prof. Liliana Simeonova
Bulgarian Academy of Sciences

In his book titled Orientalism, Edward Saïd argues that the history of European
colonial rule, and of the consequent political domination of the civilizations of the
East, distorts the views of even the most knowledgeable Western Orientalists. While
the term Orientalism was not an invention of Saïd’s, he used it to describe what he
argued was a pervasive Western tradition, both academic and artistic, of prejudiced
outsider interpretations of the East, shaped by the eighteenth- and nineteenth-century
European racist and imperialist attitudes. In other words, for Saïd the term
Orientalism describes the Eurocentric cultural prejudices that are derived from a long
tradition of romanticized images of the East, and which functioned as justifications
for the colonial ambitions of the European powers and the U.S189. Since the moment it
was published, Saïd’s book has been the focus of much controversy and debate, with a
number of scholars accusing Saïd of having presented a flawed account of Western
scholarship on the Orient190.
In a wider academic context, the impact of Saïd’s ideas has been a rethinking of
Western European perceptions of Eastern and South-Eastern Europe. M. BakićHayden, for example, introduced the term Nesting Orientalisms, to explain how a
group, which created the Orientalized Other, could also be the subject of
Orientalization by another group, and so on; thus, Asia is more “East” (or “Other”)
than Eastern Europe but, within Eastern Europe, the Balkans are perceived as being
189

Said, E.W. Orientalism. New York, NY: Pantheon Books, 1978. On Said, see Iskandar, A. –
Rustom, H. (eds.). Edward Said: A Legacy of Emancipation and Representations. Los AngelesBerkeley: The University of California Press, 2010; McCarthy, C. The Cambridge Introduction to
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190
See the systematic critique of Said’s work, in: Ibn Warraq. Defending the West: A Critique of
Edward Said’s Orientalism. Prometheus Books, 2007.
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the most “Eastern”191. M. Todorova, on the other hand, introduced the related concept
of Nesting Balkanisms in an effort to explain the dual perception of the Balkans as
being a part of, and in opposition to, Europe: while the Balkan region has generally
been viewed as not being alien to Europe it nonetheless is believed to represent
Europe’s “darker side”192.
However, the theoretical debate on how alterity (or otherness) affected the
construction of “cultural others” as well as of national identities is not in the focus of
this study. Rather, I would like to focus on the Christian Bulgarians’ views of the
Arabs as well as of the medieval Arabo-Islamic civilization, in the period between the
late 1800s and the 1950s.
In the late nineteenth and the early twentieth centuries, there were two sets of ideas,
which were seemingly unrelated to one another but which exerted influence on the
Bulgarians’ perceptions of the Arabs. On the one hand, there were people among the
Bulgarian intellectuals who seem to have been strongly influenced by the ideas of the
Enlightenment and Romanticism, which had made the Europeans rediscover the
Orient, representing it as an attractive, fabulous, and alternative world. The numerous
translations and adaptations of One-Thousand-and-One-Night tales, for example,
affected many of the ideas, which the Bulgarian reading public had about Arab
medieval culture. On the other hand, there was the nascent interest of Bulgarian
public opinion in the contemporary Arab affairs. Arab nationalism under the Ottoman
Empire arose in the early twentieth century, mainly as a reaction to Turkish
nationalism. The Arabs’ desire for independence, however, soon aroused the
sympathy of nations, which were – or had been until not long ago – under Ottoman
rule. There was also a third set of ideas, which stemmed from the Bulgarian scholars’
interest in Arab medieval authors; at the turn of the century, however, this set of ideas
did not exert strong influence upon the wider public, as it remained altogether limited
to the academia.
Let us first consider the origins of the Bulgarians’ interest in the contemporary Arab
affairs. The last quarter of the nineteenth century bore witness to the Bulgarians’
efforts to get fully emancipated from the Ottomans. The Congress of Berlin (June –
July1878), which was convened in the wake of the Russo-Turkish War (1877/78),
191
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192
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established Bulgaria as a principality inside the Ottoman Empire: this principality was
to be under nominal Ottoman sovereignty but was to be ruled by a prince elected by a
Congress of Bulgarian notables and approved by the Powers.
While the Congress of Berlin managed to altogether satisfy the interests of the
European Powers, it failed to consider adequately the aspirations of the Balkan
peoples themselves and thereby laid the foundations of future crises in the Balkans.
As for the semi-independent Principality of Bulgaria, only a fraction of the Bulgarian
ethnic territories were included in it, according to the Treaty of Berlin (1878). An
autonomous Ottoman province under the name of Eastern Rumelia was created in
what is present-day southern Bulgaria, whereas the province of Western Rumelia (i.e.,
present-day Macedonia) was returned under the sovereignty of the Sultan. In 1885, in
violation of the Treaty of Berlin, the Unification of Bulgaria and the hybrid territory
of Eastern Rumelia took place; as a result, the Principality of Bulgaria doubled its
territory. A little later, the Great Powers grudgingly recognized the Act of Unification.
At the same time, there was a substantial Bulgarian population still living under
Ottoman rule, particularly in the province of Western Rumelia (Ottoman Macedonia).
This fact made the Bulgarians aspire for yet another act of unification – this time
between the Principality of Bulgaria and Macedonia. To complicate matters, Serbia
and Greece too made claims over parts of Macedonia, while Serbia, as a Slavic
nation, also considered Macedonia’s Bulgarians as belonging to the Serbian nation.
Thus began a five-sided struggle for control of Ottoman Macedonia (or Western
Rumelia), which lasted until World War One.
In 1903, a Bulgarian insurrection in Macedonia was brutally suppressed by the
Ottoman authorities. This caused great disappointment in Bulgaria proper as well as
in Macedonia but it also made Bulgarian political analysts turn their eyes to other
parts of the Ottoman Empire, especially the Middle East, where the Ottomans were
experiencing difficulties in keeping the local populations under control.
Eventually, the chaos that ensued in the Ottoman Empire following the Young Turk
Revolution of 1908 provided suitable conditions for the proclamation, by the
Principality of Bulgaria, of independence from the Ottoman Empire (September 1908)
as well as for the de jure annexation, by Austria-Hungary, of the Ottoman province of
Bosnia-Herzegovina (October 1908). After these events, the situation in Southeastern
Europe changed dramatically. The Christian Balkan states began to prepare for a war
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on Turkey and a secret war pact, the Balkan League, was concluded (1911). Finally,
as a result of the Balkan Wars (1912/13), the Ottoman Empire was all but “kicked
out” of the Balkans, with the Christian nation-states in the region partitioning its
former territories193.
It was in the tense political atmosphere of that time period that Bulgarians began to
show greater interest in the Arab world. Continuous coexistence of Bulgarians and
Arabs within the Ottoman Empire had brought about the establishment of certain
patterns in the perceptions of the “Other”. Because religion had been, for centuries,
the main dividing line between the Christian and Muslim populations of the Ottoman
Empire, for the Bulgarians the Arabs altogether fit into the general, or stereotypical,
image of “the Muslim”. But in the early 1900s, with the rise of Arab nationalism, the
existing stereotypes were re-examined and new assessment criteria began to prevail.
In 1905, Simeon Radev, a talented journalist and diplomat, published an extensive
commentary on Naguib Azoury’s book Le réveil de la nation arab dans l’Asie turque
(Paris,

1905).

Azoury

was

a

Maronite

Christian

who

espoused

Arab

nationalist ideology. Radev discussed Azoury’s ideas regarding the options of
reformation of the Caliphate as well as the nascent Palestinian Question in all of its
complexity. Radev also discussed the ideas of other prominent Arab thinkers, such as
the early Islamic reformer Muhammad Rashid Rida, the Egyptian nationalist Mustafa
Kamil, and others. Last but not least, Radev presented his own analysis of the Arabs’
prospects of independence from the Ottomans: he did so from a geopolitical
perspective, mostly in the context of the European Powers’ Middle Eastern policies,
specifically mentioning Britain’s fears of the rise of Panislamism as a factor in the
formation of British foreign policy. According to Radev, the unraveling of the
Ottoman Empire in the Middle East might also prove helpful for the realization of the
Macedonian Bulgarians’ aspirations for independence from the Ottoman Turks, in the
wake of the brutally suppressed 1903 uprising194.
In World War One, the Ottoman Empire and Bulgaria sided with the Central Powers.
(Interestingly, Bulgaria’s alliance with the Ottomans did not result in the diminishing
193
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of the interest, which Bulgarian reading public showed in the Arabian Nights; the
Nights continued to be popularized through a variety of adaptations and abridgments;
what is more, shortly after the war had ended, the first collection of translated Arab
poems, with a short introductory essay, was published in Bulgaria195.)
In the aftermath of the war, due to the dissolution of the Ottoman Empire, the
restrictive conditions which the so-called Paris Peace Treaties had imposed on the
defeated countries and the creation of the mandate system in the Middle East,
Bulgarian-Arab commercial relations suffered a setback. It was only in the early
1920s, following Britain’s unilateral Declaration on Egypt (28 Feb. 1922), that a
Bulgarian Consulate General was opened in Alexandria. The newly appointed
Bulgarian Consul General, Pantcho Dorev, proved to be a man of action: he managed
to revive the bilateral relations, promote economic exchange and reunite the shattered
Bulgarian community in that city196. Alexandria and Cairo, similar to Constantinople
and Izmir, had been, for over a century, central locations for the “Levantine trade” of
Bulgarian bankers and businessmen. But, as I pointed out, the post-WWI reality,
along with the redrawing of the world map, proved to be detrimental to the business
relations between Bulgaria and “the East”. It would take years before the BulgarianArab business relations could be fully revived.
Let us now consider the Bulgarians’ acquaintance with the romanticized version of
Arab medieval culture. The concept of “the exotic and fabulous Orient” that needed to
be rediscovered by the Europeans was trickling into Bulgarian mass culture mostly
via Western Europe. Of the utmost importance in this process were the translations
and adaptations of the Arabian Nights (or One Thousand and One Night), a fantasy
version of the Middle East, presented in a series of tales of adventure, love, and
magic. The first Bulgarian translation of an abridged version of One Thousand and
One Night was published in 1884. The front cover of the book informs us that it is “a
translation” but does not say from which language the work was translated; also, we
are informed that the translator – a certain P.A. Petrov – had the book published at his
own expense, in the press of Bogdan Proshek in Sofia197. For the most part, the
various translations, abridgments and adaptations of Arabian-Nights stories that
195
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would appear in the Bulgarian book market in the next 60 or 70 years were based on
different European translations and/or adaptations of Galland’s original edition.
Antoine Galland (1646–1715), the great French Arabist, was the first man to translate
these ancient stories for a European audience. The ladies of the court of Louis XIV
adored the translations and discussed them at their “salons”. The twelve-volume Les
mille et une nuits, published in 1704/17198, contains a number of stories that were not
part of the original Arabic lore but had been added to it by Galland. This was the form
in which the collection first reached Europe, and the choices, which Galland made in
putting together his rather free adaptation of the materials available to him, have had a
huge influence ever since. Although it was only in 1943 that a highly abridged version
of Galland’s work was published in Bulgaria199, Galland’s influence on Bulgarian
translators and writers had been felt, as I mentioned, since the late 1800s.
The stories of One Thousand and One Night were translated into Bulgarian from West
European languages, mostly French and German. They were, as a rule, retold in a
fashion that made them suitable for children200. Ali Baba, Sindbad the Sailor, Aladdin,
the Caliph Harun al-Rashid, Princess Scheherazade, Halima, Prince Ahmed and the
fairy Banu, and the Magical Horse became popular characters in children’s literature.
(In Bulgaria, the tradition of presenting the stories of Ali Baba and the Forty Thieves,
Sindbad, Aladdin and the Enchanted Lamp, etc. as fairy tales, which are duly purged
of all erotic elements and focus mostly on adventure in exotic lands, survived into the
1970s and 1980s201). This type of adaptations of Scheherazade’s Tales, however, was
by no means a Bulgarian literary invention. The tendency for presenting a “purified”
version of One Thousand and One Night, with the religious and erotic elements
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omitted from the collection of stories, was set up by Galland himself. Later, in
Victorian England as well as in nineteenth-century Germany the Nights were adapted
as stories for children and all the “scandalous bits” were cut out.
Characteristically, in the period between the 1880s and the 1920s, the translations into
Bulgarian of One-Thousand-and-One-Night stories were printed in small numbers;
sometimes, the same booklet would be published by two or three successive
publishers, over a period of several years. But the total number of books containing
one or several of Scheherazade’s Tales is, to say the least, impressive. The
romanticized concept of medieval Arabia thus became firmly rooted into Bulgarian
mass culture.
One of the best-known “authors” of Arabian-Nights tales was Nikolay Rainov – an
artist, art historian, writer, and folklorist202. During World War One, Rainov was sent
to the front as a reporter. Upon his return, he published his first collection of poems; it
was titled The Eyes of Arabia. Dream Ballads203. In the postwar period, Rainov’s
interest in the “East” found reflection in his comparative study of Eastern and
Western art204. From the year 1927 onwards, Rainov published several books of
literary adaptations of One-Thousand-and-One-Night stories, and each of these books
has had quite a few editions ever since. Rainov was not only a great storyteller; he
admired “the magical” and the “beautiful” in the fairly-tales205. His original interest in
Arab folklore has led him to discover the folklore of other Eastern nations as well206.
The Bulgarian reading public’s early acquaintance with the “fabulous Orient”,
however, was not limited to the adaptations of One Thousand and One Night. West
European authors, whose works were conceived in the spirit of Oriental masters,
began to be translated, too. For example, the Oriental-style fairy-tales by Wilhelm
Hauff (1802–1827)207 as well as some adventure novels, which are set in the Middle
202
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East, by Karl May (1842–1912)208 gained wide popularity among adolescent
Bulgarians in that time period.
The introduction of medieval Arab sources into Bulgarian historiography is a different
story. Since the 1870s, Bulgarian academics have been increasingly interested in
medieval Arab authors, mostly because of what those authors wrote about medieval
Bulgaria and Byzantium. For example, the eleventh-century author Yahya of Antioch
seems to have been of primary importance to Bulgarian medievalists. A Melkite
Christian, who was expelled from Egypt, Yahya moved to Byzantine-held Antioch.
There, drawing on a wide variety of sources, he wrote a history dealing with the
events in Byzantium, Egypt, Bulgaria and Kievan Rus in the period between 938 and
1034209. Bulgarian scholars became first acquainted with Yahya of Antioch through
the excerpts, which were published in Russian translation by V.R. Rosen 210. Another
medieval Arab author, Harun ibn-Yahya, who was held prisoner in Constantinople in
the late ninth or early tenth century, became known to Bulgarian medievalists in
translation, too211. In the following decades, it became customary, for Russian as well
as for Bulgarian medievalists, to get interested primarily in those excerpts of medieval
Arab works, which contained references to Byzantine, Bulgarian, and Russian history
and geography212. To publish anthologies of excerpts of medieval Arabic texts in
translation is still being practiced in Bulgaria213. In the early 1990s, however, a new
trend was set: Bulgarian translations of complete Arab medieval works began to
appear in the book market214.
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Finally, one question, which is crucial to the understanding of why Arabia remained
for so long practically unknown to the Bulgarians, remains to be asked: what was the
reason for the Christian Bulgarians not to write anything on the Muslim Arabs during
the Middle Ages or even later, in the Ottoman era? The answer lies in the religious
differences, which drew a deep demarcation line between Christians and Muslims.
While Bulgarian Christians began to show interest in the Christian Holy Places as
early as the beginning of the tenth century and to compile descriptions of the churches
and relics of Jerusalem and Palestine as early as the 1300s215, they showed no interest
whatsoever in Arab Muslim culture. Even if some of them spent many years in the
monasteries on Mount Sinai or in Jerusalem, they only had contacts with the local
Christians (Arabs and non-Arabs) and were interested in the activities and the literary
output of the local Christian centers.
In 1396, Bulgaria lost its independence to the Ottoman Turks and became a European
province of the Ottoman Empire. Later, under Sultan Selim I (1512–1520), the entire
Mamluk Sultanate of Egypt was conquered by the Ottomans and the Christian Holy
places were thus placed under Ottoman control. With the Balkans and the Middle East
now being parts of the same empire, traveling from Southeastern Europe to the
Middle East became easier than before.
The period between the mid-1500s to the late 1700s bore witness to an intensive
Christian pilgrimage movement, from Bulgaria to Palestine and back, via the socalled Syrian route. The journey normally lasted between eight or nine months and a
year, with the celebration of Easter at the Holy Sepulcher being the focal point of the
trip. “Washing” in the holy waters of the Jordan River was also an important element
of the pilgrimage. Some of the Bulgarian pilgrims were monks or priests, but the
majority of pilgrims were lay people, mostly craftsmen or traders, coming from the
four corners of Bulgaria. On some occasions, men took with them their wives and
children to the Holy Land.
In seventeenth-century Bulgaria, the Slavonic word for “pilgrimage” began to be
substituted, more often than not, for the Arabic word “hajj”. As a result, the Christian
pilgrim who had returned from a hajj to the Christian Holy Places began to be
addressed as hajji – an honorific title of sorts, which spread to include the man’s wife,
215
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children, and grandchildren. Ironically, the first Bulgarian who, in a brief description
of his pilgrimage to Jerusalem in 1666, referred to himself by using the Arabic word
hajji was an East Orthodox priest-monk, Meletiy216. In 1868, Dimitar Palaveev, who
was one of the wealthiest Bulgarians of his time and who directed his Middle Eastern
banking and trading businesses from his offices in Egypt, gave what is probably the
most elucidating explanation of why a Christian Bulgarian should call himself hajji:
“In Cairo, the Arab or the visitor from Bukhara would not know anything about either
my origin or my ethnicity but, on hearing that I am a hajji, he will show all the
deference that is due to me. That “title” is a kind of a passport that easily opens doors
[in the Ottoman Empire]”217.
However, the numerous dedicatory inscriptions and marginal notes in the books that
were donated, in the 1600s and 1700s, to Bulgarian churches and monasteries by
Bulgarian Christian hajjis mention only “the beautiful city of Jerusalem”, Mount Sinai
and the Christian Holy Land in general but do not say anything about the Muslim
population living in those places218. In the Middle Ages and in the Ottoman era,
Muslim Arabs remained invisible for the Bulgarian Christians who compiled
catalogues of the relics and holy places that were to be seen in and around Jerusalem
as well as for the authors of hagiographical works and travel descriptions, and the
donors of Christian books and other sacred objects that had been brought as gifts from
the Holy Land.
If there were any pieces of information about the Muslim population of the Middle
East, they must have been an element of the oral tradition. At the same time, the
Bulgarians’ acquaintance with the Middle Eastern material culture was limited to the
exotic objects – mostly fabrics, food staffs, and even baby trees – that were brought,
along with various Christian souvenirs, by the Christian hajjis, as gifts for friends and
family. (There are a significant number of Arabic loanwords in modern Bulgarian,
many of them referring to culinary art and the culture of eating; however, they were
adopted through Turkish, which acted as a mediator between Bulgarian and
Arabic219.)
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In the Ottoman era, there were medreses built in or around the mosques in the
Balkans. Islamic books were collected and copied there. Also, some of the Turkish
notables had big private libraries, with Arabic books in them220. It seemed, however,
that neither were the educated Christians interested in Islamic texts and Arabic
literature, nor were the educated Muslims interested in Christian literature. Of course,
Muslims too went on a hajj221. But the gifts (souvenirs and books) they brought from
Mecca to give to the mosques in the Bulgarian lands remained hidden from Christian
eyes. Or rather, the Christians showed no interest in them. In the fifteenth through the
eighteenth century, Christian-Muslim relations in Bulgaria can thus be seen to have
moved along two separate lines: that of an everyday, basic-level contact and that of a
harsh distinction in terms of literacy and religion.
In the first half of the nineteenth century, in Bulgaria the interest in going on a
Christian pilgrimage to the Holy Land began to dwindle. At the same time, Bulgarian
merchants became increasingly interested in trading with the Middle East, especially
Egypt, and opened offices there. Even in that time period, however, the mass of
Bulgarian Christians seemed to remain ignorant of Arab Muslim culture.
It is small wonder then that it was mostly the Bulgarian graduates of West European
universities who began to introduce, in the 1880s and 1890s, the knowledge of
medieval Arabia into Bulgaria. Mass culture proved to be quite susceptible to the
concept of the exotic Orient that needed to be rediscovered; One Thousand and One
Night in its various abridgments and adaptations turned out to be the most efficient
means of achieving that goal.
It was only in 1960 that Arabic began to be offered as “optional” in the Program of
Oriental Studies at Sofia University. And in the academic year of 1974/75 a new
Program in Arabic Studies at the Department of Oriental Studies was launched222.
Currently, there is a Department of Arabic and Semitic Studies at Sofia University,
which offers a wide array of courses in Arabic and Arab culture; some of its
professors have published well-researched works on the history, culture and literature
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of medieval Arabia223. On a more popular level, there are publications on the history
of Bulgarian-Arab relations224 while a new translation from Arabic of One Thousand
and One Night225 has finally allowed the Bulgarians to enjoy, in its full splendor, the
most famous example of Arabic medieval fiction.
Thanks to the development of Arabic studies in Bulgaria, both the academic
community and the wider public have managed to overcome the romanticized view of
medieval Arabia and have gained a truthful, in-depth knowledge and appreciation of
the accomplishments of medieval Arab culture.

223

See, for example, Tzvetan Theofanov’s works on Arab medieval culture and Pavel Pavlovitch’s
work on the history and culture of medieval Arabia: Theofanov, Tz. Arabskata srednovekovna kultura.
T. 1-2. Sofia: Sofia University Press, 2001–2002; Idem. Arabskata srednovekovna kultura: ot
ezichestvoto kum isljama. Sofia: Sofia University Press, 2004; Pavlovitch, P. Istorija I kultura na
drevna Arabia. Sofia: Mezhdunaroden centar za izsledvane na maltzinstvata, 2004.
224
Fol, A.N.; Pavlov, P.H. et al. Bulgari i arabi. Sofia: Tangra/TaNaKra, 2003.
225
Trans. by K. Tzonev, Sl. Ruschukliev. Sofia: Trud, 2004, 900 p.
227

الشرق يف عيون الغرب

مؤمتر كلية اآلداب الدويل

“Images are Stronger than Knowledge:
How to Re-invent Dialogue”
Prof. Dr. Maurits S. Berger
Leiden University
Netherlands
Abstract
The West – and in particular Europe – has a century-old tradition of studying Islam.
The proclaimed purpose was dialogue, but the actual motive was to prove the faith of
the Muslim wrong. Later, dialogue gave way to a more scientific approach to the
study of Islamic civilization, but here also scholars were often led by a colonial mindset. Since the late nineteenth century, drastic changes have taken place in Western
scholarship of Islam and the Arab world, and the academic view on Islam and Arabs
has altered significantly for the best. However, as this paper will demonstrate, this
increase in objective knowledge has done little to alter Western views on Islam and
the Arab world, and negative images still prevail. The events of 9/11 have prompted
states as well as civil society to take initiatives for dialogue between Muslims and
Westerners, as well as between the Muslim and Western world. This paper will argue
that, within the context of these dialogues, factual and academic knowledge is of little
consequence since the sources of century-old imagery still persist. The paper will
conclude with suggestions for new directions for this dialogue to be effective.
Introduction
The difference between perception and factual truth is a problem known to
psychologists as well as historians. One of the terrains where the interchange between
the two is formidable and persistent is the interaction between Islam en the West.
Some observers and authors refer to the conflictuous nature of that interaction and
therefore foresee a dark future in particular with regard to the presence of Islam in
Europe.226 Others, on the other hand, emphasize the intellectual nature of that
interaction between the two realms rather than their belligerent relations, and point at
the many ways that Europe is indebted to Islamic civilization.227
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The differences in viewpoints cannot only be explained by the fact that these
observers might be focusing on different time periods or events. Even those who
study the same historical periods and using the same data may come to diametrical
different conclusions. Two eminent contemporary scholars of Islamic history, the
American professors Bernard Lewis and Richard Bulliet, provide a point in case.228
Bulliet argues that Islam and Christianity share the same cradle of a common
civilization from which they parted ways ‘as siblings’ in the sixteenth century, while
Lewis asserts that both civilizations have always been at permanent loggerheads.
Bulliet stresses the similarities in developments and experiences in the growth of the
two civilizations, while Lewis emphasizes their differences. Bulliet refers to religion
as only one of the many factors that shaped Islamic identity, while Lewis puts religion
central stage to understand the Muslim. And Bulliet argues for a legacy of a ChristianIslamic heritage, while Lewis differentiates between an Islamic civilization, on the
one hand, versus a Judeo-Christian civilization, on the other. Lewis’ view has gained
popularity since the events 9/11 in 2001 and the subsequent terrorist attacks in
Europe, and the mounting reports on the lack of integration of Muslim migrants in
Western European societies. Bulliet’s view, on the other hand, is shared particularly
by many historians of the Middle Ages who point at the parallels between the two
civilizations and the ways how Europe is indebted to Islamic culture.
Perception, apparently, is quite important, even among those who credit
themselves with academic objectivity. This may be a distinctive obstacle in times
when dialogue is promoted between the Western en Muslims worlds. But rather than
focusing on the degree of historical and factual truth, we aim to contribute to this
dialogue by paying attention to its main obstacle: perceptions and images. Before one
engages in conversation about each other, should one not first get an impression of the
ideas on holds about each other, and try to determine where they come from? This
may sound self-evident, but it is much harder then one may think because perceptions
are often not conceived as such by those who hold them: they will either claim that
these are not perceptions but truths, or they will flatly deny that they hold any
perceptions in the first place.
In this article, I want to make a contribution to the deconstruction of Western
imagery of Islam and the Muslim world in order to see how they play a role in the
current dialogue between the Western and Muslim world, and subsequently how such
dialogue can be restructured to avoid the obstruction of such imagery. I will retrace it
to its origins, and present an overview of how so-called objective (‘academic’) and
imagined knowledge as evolved through the centuries, and extrapolate these findings
into the present. The position taken in this analysis is that of the West – we can make
an exact same study of the Arab or Muslim perspective, but I leave that to others229 –
and therefore will be predominantly discuss the European perspective that only
developed into the wider Western perspective during the twentieth century. Granted,
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this topic has been extensively research by several eminent scholars,230 but their
research has been mostly restricted to the period of the European Middle Ages. This
article will provide a full overview of thirteen centuries of Western perspectives on
Islam – thereby gratefully drawing from the aforementioned studies with respect to
the Middles Ages – and, in addition, will use the findings to shed light on the current
initiatives for dialogue.
Collective memory
Before we start our overview and analysis of European and Western imagery of Islam,
we must first briefly contemplate the nature of imagery. In the case of the relation
between Islam and the West, historical facts have become distorted and conflated with
general held images, and these are then stored in what is being called the ‘collective
memory’. This term received much attention by historians in the 1990s and
consequently developed into multiple meanings, but for the purpose of this book we
will use this notion to mean the ways in which people construct a sense of the past,
and from which they derive an awareness of their unity and peculiarity.231 Collective
memory provides a people with a common identity that can be traced back into
history, regardless of the accuracy of the historical events or the causal connection of
these events to the identity of the people holding the collective memory.
An important aspect of this collective memory, therefore, is the distortion of
history into mythology or imagery. What, then, are the historical experiences that
Europe has had with Islam and, more importantly, in what form are they lodged into
today’s collective memory? An example is the Frankish victory in Poitiers in 732 CE
against one of the many plunder raids conducted by Spanish Moors: in European
collective memory this battle has acquired the historical significance of halting the
Muslim onslaught on Europe and consequently saving Europe from Islamic
domination. We may flatly say that the historical evidence proves this analysis to be
incorrect: the battle at Poitiers was merely one of the many raids conducted by the
Spanish Moors into France that had gone awry, and these raids were not part of a
large invasion as the one twenty years earlier aimed at conquering the Iberian
Peninsula.232 We will return to this ‘historical moment in European history’ later.
Equally interesting is the mirror-side to this same question: what historical
experiences have been erased from or not admitted into European collective memory?
230
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An example is the keen interest and study of the eight centuries of Muslim life in
Catholic Spain as opposed to the near lack thereof of the six centuries of Muslim life
in Catholic Poland and Lithuania. Another example is the European collective
memory of the Barbary corsairs and the hundreds of thousands of Christian slaves
they kept, while neglecting the fact that enslavement by means of piracy was
conducted on a similar scale by the Christian European side.
This is not to say that such omissions in European – and now also Western collective memory or academic interest are deliberate. To the contrary. But that is
exactly the point that needs to be made before we continue: the highlighting or
omission of these events is so much engrained in the European collective psyche and
memory that one is possibly not even aware of it. For example, when I mention the
battles of Poitiers and Vienna where respectively Moorish and Ottoman armies were
defeated, many of my students of Dutch origin nod their heads in recognition of these
names, while my Muslim students of foreign origin will give me blank stares.
Reversely, when I mention the battle of Hittin, where Saladin brought defeat to the
Crusader armies, my Muslim students look up in recognition while the others do not.
The different reactions are remarkable given the fact that all these students have taken
the same Dutch state exams, and none of these historical events is part of the Dutch
school curriculum. Apparently, the Dutch students who are born, raised and educated
in Europe but who are of foreign origin have inherited a collective memory that has
stored different images, events and notions than that of their fellow students of Dutch
origin. Collective memory, therefore, is powerful, perhaps even more than acquired
knowledge.
We must also realize that collective memory may undergo changes through
time. To Catholics of the sixteenth and seventeenth century, the ‘Turk’ was the great
enemy, while many Protestants saw more similarities with Islam than with
Catholicism and some Protestants claimed to prefer Ottoman rule to that of the
Catholics. Nowadays, on the other hand, most Protestants will feel closer to
Catholicism than to Islam. In the seventeenth century, the fall of Vienna might have
been a disaster for the Holy Roman Empire, but would have been applauded by the
Empire’s enemy France. Nowadays, on the other hand, Frenchmen may concur with
the view that ‘Vienna’ saved Europe from Islamic domination. But these are historical
facts – the Protestants applauding Islam, the French applauding Ottoman conquests in
eastern Europe – that Europeans nowadays opportunely forget. And, again, this act of
forgetting is also not something that happens deliberately, but is stored in the
collective memory, thereby deleting earlier or inconvenient memories.
Why and how Western scholarship has studied Islam
In 1648, professor Voetius, one of the first professors of Arabic at Leiden University
gave a lengthy lecture on Islam with the title “Better Turkish than Papish” (which
translates as “being Muslim is preferable over being Catholic”).233 Voetius was a
Protestant in the Dutch Republic that was engaged in a rebellion for independence
against the Spaniards, and this struggle quickly acquired religious overtones pitting
the Protestant Dutch against the Catholic Spaniards. It was the time of Reformation,
the great schism between the Catholics and Protestants, and also the time of the
233
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incursions of the Ottoman Empire into south west Europe (the Ottoman armies
besieged Vienna in 1529 and 1683).
In their opposition towards the Catholics, quite some Protestants expressed a
favorable attitude towards the ‘Turk’. Were these Muslim Ottomans not also against
icons, clerical hierarchy, celibacy, alcohol and swearing and excessive religious
architecture, just like the Protestants, but unlike the Catholics?234 Protestants also
looked favorably at the Ottoman relative tolerance toward their non-Muslim subjects
as opposed to the Protestants’ treatment at the hands of the Catholics. It did not go
unnoticed that many religious refugees from Catholic Europe found refuge in the
Ottoman empire, like the Jews from Spain, Huguenots from France and some
Anglicans and Quakers from England.
This Protestant attitude towards the Turk did not mean that they were equally
admiring of their religion, Islam. Voetius was quite clear in his lecture that Islam is a
heresy. Islam remained to the average Protestant of the seventeenth century an
aberration or evil, and more common among Protestants was to equate Islam with
Catholicism, declaring them equally bad. For instance, a wall painting in the Gothem
church on the Swedish island of Gotland depicts St Christopher carrying Jesus as a
child safely across the water with on either side the Pope and Muhammad (with
distinct Ottoman features) drowning, symbolizing their heresy and unbelief.235 This
imagery was also voiced by Martin Luther in whose Christian cosmology the Turks
represented ‘the Devil’ who had come as ‘the scourge of God’ to punish the
Christians for their sins, whereas the pope and his clergy represented the ‘Anti-Christ’
because of their burning and persecution of ‘the innocent, the pious, the orthodox.’236
Still, he thought the pope worse than the Turk, because the latter was at least tolerant
towards other faiths.237
Voetius’ lecture is but one of the many examples of how European scholarship and
imagery about Islam interacted and even reinforced each other. But in the thirteen
century-history of European interaction this was an exceptional example of a relative
positive view of the Muslim and, to a much lesser extent, his religion. In preceding
and succeeding periods these views were much more negative. For the purpose of this
article it is useful to get a quick overview of the development of European study and
imagery of Islam.
Since the moment that the Arab Muslim armies conquered most of the Iberian
Peninsula in 711 CE and Sicily more than a century later, and Arab Muslim pirates
threatened most European Mediterranean shores, European Christians held no urge or
curiosity whatsoever to understand this new religion. Islam only ‘began to be treated
seriously’ by the twelfth century238, among others with the first Latin translation of
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the Quran in 1143 AD239 - more than five hundred years after the Muslim conquest of
the Byzantium empire, and more than four hundred years after the Muslim conquest
of Spain. But regardless of this late interest, Christianity remained the frame of
reference, and the many Christian elements of Islam, as well as Mohammed’s
acquaintance with Jews and several Christians, was reason enough to conclude that
Islam was a heretical offshoot from the true faith. Islam was not treated as a religion
in its own right, but was listed as one of the great heresies, together with Nestorianism
and Arianism.240 The attitude towards the study of Islam therefore remained polemic:
it needed to be studied properly, but only with the purpose of proving it wrong and
wicked. This opinion was also defended by the Dutch professor Voetius five centuries
later, and would remain the general position of European scholarship until the
nineteenth century. Only then was Islam recognized and studied as a religion in its
own right.
However, the nineteenth century was also the age of European colonialism and
imperialism, and many of the European colonies were Muslim majority countries. The
Dutch in Indonesia, British in British India and Egypt and the French in North Africa
were for the first time in their history confronted with Muslim subjects, Islamic
institutions like the religious scholarly clergy (ulama) and Islamic courts, religious
culture and traditions. Studying Islam was mostly instigated for pragmatic reasons, for
it was to serve purposes of colonial rule.241 But while Islam for the first time in
European history was studied as a religion in its own right, it was often conceived as
one, if not the main cause for the backwardness of the Muslim countries at that time.
This idea was based on highly popular racial and Darwinist theories of that time.
According to these theories, not only race but also religion was intrinsic parts of each
civilization, and each civilization was unique in its own right and developed in its
own pace. From this reasoning sprang the idea that European civilization was
attributed to Christianity, and that by consequence Islam was to be blamed for the
deplorable state of the Muslim societies.242 In this mindset, the position of women
was attributed to Islam rather than to tradition or culture, revolts were the result of
Islamic fanaticism rather than to political or economical factors, and anti-imperialism
was a characteristic of pan-Islam rather than local social-political opposition.243 The
view of Islam as the single factor and motivation of Muslim lives remained a
persistent concept, and enjoyed a second life in the late twentieth century, as we will
see below.
More than a century later, in 1979, Edward Said argued that these
preconceived and pejorative notions about Islam and Muslim societies were still
present in western academic circles.244 Although Said’s accusations were too broad
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and not always sufficiently substantiated,245 they did hit a nerve in the European
academic world. The word ‘orientalist’ gained a negative meaning, and various
academic disciplines set out to reconsider their academic premises and
methodologies. This reconsideration had already been set into motion when
anthropologists entered into this field of study that was previously dominated by
philologists. By consequence, Muslims and Islam were not only to be studied as
representations of texts that dated from the past, but as living entities of today.246
The arrival of Muslims in the West brought a new challenge to the Western study of
Islam. Until the 1980s, studying Islam meant a trip to the library or to some faraway
exotic land. But now Islam was in the West, and Muslims were fellow-citizens in
Western societies and fellow-students in Western universities. Western scholars had
to become used to the fact that Muslims and Islam, as objects of study, were part of
shared the habitat of the researchers, and that they responded to lectures and studies
about them.247 The fact that the politically and socially charged atmosphere in
Western societies had put Muslims in a permanent spotlight during the late 1990s and
the first decade of the twenty-first century merely added to the complexity of this
interaction.248
The attacks of 9/11 and subsequent attacks by Muslim extremists in Western
cities have yet again changed the research agenda of Islam in Europe. During the first
decade of the twenty-first century, most of the research on Islam and Muslims in
Europe became embedded in the overall theme of security. This situation was not
necessarily by scholarly design, but often prompted by the practical circumstance that
national research funds during this period tended to prefer research proposals that had
relevance to practical needs of the time.249
Nevertheless, a steady stream of studies on Islam and Muslims both within
and without Europe emerged from universities, think tanks, and investigative
journalists. Most studies tended to discuss the Muslim identity in ethnic and national
minority terms rather than religious terms. Very few of these studies referred to Islam
as a source of Muslims’ actions. To the contrary, importance in this respect was
attached much more to culture, ethnicity and migration. Most scholars identified
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religion as a secondary motivator that enhanced existing issues and conflicts rather
than being the instigating factor thereof.250
But while the theological approach was gradually removed from the Western
academic studies of Islam (just like Christian theology was gradually disappearing
from Western academic curricula), Western Muslims introduced the study of Islamic
theology. The purpose of that kind of study was different from what was conducted at
most Western universities, however: these Muslims were not studying their religious
behaviour or texts, but their own faith. In some Eastern European countries, such
studies could be pursued at Islamic theological institutions and seminars. In Western
European and North American countries, on the other hand, there was an absence of a
tradition as well as an infrastructure of the theological study of Islam.251 Moreover,
the Muslim communities in these societies lacked religious authorities that could
guide or instruct them in these studies. This posed a problem with the growing need
since the 1990s among Muslims for knowledge on Islamic theology. Their response,
generally speaking, was twofold: some actually went abroad to study, while others
resorted to self-study, either by means of the Internet or by setting up study circles.
At the time of writing, the two disciplines – Islamic Studies and Islamic
Theology – have taken separate routes and cater to separate student communities.
This is an important observation for when we come to speak of ‘dialogue’, because
who exactly are the Western partners in that dialogue? Moreover, if imagery is to be
an important component of that dialogue, as I argue, whose collective memory are we
to address, because that of the Muslim Westerners (who are mostly of foreign origin)
is different from that of native Westerners. We will discuss this issue in more depth
below.
The perseverance of Western images of Islam
The previous paragraph has ended with the rather upbeat observation that Western
scholarship regarding Islam has disentangled itself from a philological and theological
structure and from a negative (‘Orientalist’) and polemic mind set, and has taken to a
more sociological and anthropological approach which focuses on the persons and
their identities rather than the tenets of their faith. This, however, has backfired in an
unexpected way. Now that Islam has become important to so many Muslims around
the world – whether as personal piety, societal involvement, political motivator or
source of militancy – we run the risk of Western academics turning a blind eye to
Islam for they have by now learned not to be fixated on religion. This is even more
the case for public and political opinion; they have gone through a long process of
secularization, which has reduced religion to the realm of personal privacy, and the
public displays of religion as manifested by Muslims abroad as well as domestically is
bewildering at best and threatening at worst. These reactions have become known by
the term “Islamophobia”, but they draw from century-old imagery, which is therefore
worth scrutinizing. For the purpose of this article I will present a brief categorization
of those images that have proven persistent through the ages until the present day.
Religion is backward
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Criticism of Islam has a longstanding European tradition, as we have seen in the
previous paragraphs. But from the nineteenth century onwards Europe has developed
a tradition of criticism of religion in general, and Christianity has already had its fair
share of criticism and abuse, first in the nineteenth century and then again in the
1960s and 1970s. In European majority public and political discourse, religion does
not enjoy a status of prestige. The manifestation of Islam through dress, behaviour,
and manners of speech as is manifested in Western, and to a lesser extent in Eastern
Europe, therefore runs counter to the dominant European notions of the position of
religion in the public domain. The criticism of Islam from this perspective is mostly in
line with the older forms of criticism of Christianity, namely that religion is
backward, irrational and oppressive. Some critics of Islam are therefore not
necessarily targeting Islam as such but are critical of religion in general: for them, any
adherence to religion is ludicrous and possibly dangerous, and they are concerned
with the fact that in a quite secularized Europe a new Muslim community is
manifesting itself with a distinct religious identity. But the criticism of Islam also
bears features typical of the anti-Islam themes that have been repeated through the
centuries.
It must be noted that we are dealing here with a sentiment that, to my mind, is
not Western but typical European. European societies have developed the customary
practice of not publicly manifesting religion, even though that would be perfectly
admissible by law. Religious dress in public has become rare, and even selfproclaimed Christian politicians will seldom refer to Scripture to make their point.
Despite a strong tradition of Christian-Democratic politics in many European
countries, and regardless of references to the Christian identity of Europe, religion is
mostly absent from the European political and public domains. This is often referred
to as secularism, and according to several observers this is the point where Islam
clashes with European values.252 I would argue, however, that the issue here is not
secularism but a typical European cultural tradition of handling religion. In the United
States, for instance, we observe a completely different tradition of secularism where
religion plays a very prominent role in the public and political domain.253
Manifestation of religion – whether Islam or any other religion – is therefore bound to
clash with the European way of handling religion, but not with the American way.
We must realize that in the above we have used the term secularism in its
sociological definition. Any clash between Islam – or religious manifestations in
general – and Western society is much less prominent if secularism is defined as a
political-legal institution of separating religion and the state. It is precisely this
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separation that is embraced by many European Muslims because it guarantees their
freedom to practice their faith according to their own wishes and without state
interference.254
Homo Islamicus
Given the Western, and in particular European sentiment regarding religion in general
and Islam in particular, the Muslim is at a disadvantage by the mere fact that he is
called ‘Muslim’, or prefers to call himself so. Under that name he is the homo
Islamicus, the man or woman who is supposedly guided at best, or driven at worst, by
religion and by religion alone, and other factors of his or her identity or behaviour are
of little relevance. Consequently, one only needs to study the religion to understand
the faithful. The emergence of the social sciences at European universities has altered
this view, as we have seen: we now know that not everything a Muslim does is in
accordance with Islam, nor is everything Islam proclaims adhered to by even the most
devout Muslims. It is with this insight that among social scientists religion has lost
prominence as a factor of great relevance when studying people.
But the homo Islamicus has returned to centre stage with 9/11. The terrorist
acts – in particular the suicidal nature thereof – by Muslim extremists are so
bewildering for Westerners, that they try to find the explanation in what these
terrorists claim as their inspiration: Islam. The same is the case for women wearing
the veil; from a Western perspective this is so contrary to every ‘normal’ human
response, that the answer for such behaviour had to be sought in the religion of these
women (we will discuss the issue of the veil in more detail below). In doing so, the
anxious Westerners continue the century-old European tradition of studying Muslims
by means of Islamic scripture and texts. The sale of Qurans in the Western world
peaked after the attacks of 9/11, as did the many books on Islam. When I am invited
by teacher unions, police academies or medical schools to talk about Islam, they never
mean to know about the prophet, the meaning of Ramadan or pilgrimage to Mecca, or
the tenets of Islam: they want to know if there is anything special about these people
that makes them different – because that is what they experience in their interactions
with them at work – and assume that it is Islam.
Mohammed
The fascination with the person of the prophet Mohammed through the centuries had
much to do with the Christian perspective that was taken on Islam. Christian
theologians saw him as a missionary priest who was well aware of the Christian
message but deliberately corrupted it to his own advantage, teaching falsehood and
heresies, leading the poor Arab desert dwellers astray with tricks and magic, himself
being victim of epileptic seizures.255 Moreover, he was seen as the main inspiration
for mass violence that took the form of massive conquests that so often were directed
against the Europeans.
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Just like the Christian theologians were preoccupied with the person and role
of Mohammed, so were popular legends in medieval Europe abound with the theme
of the impostor posing as a prophet.256 One of these stories was that Mohammed put a
pea in his ear that was picked out of there by a trained pigeon – his way of tricking his
audience in believing that he communicated directly with God. It is an interesting
combination of Islamic and Christian elements: Islam holds that God conveyed His
message to Mohammed by means of the messenger angel Gabriel, while the pigeon as
a symbol of the Holy Spirit is typical for Christianity. A similar story is that of a
trained bull showing up while Mohammed was addressing the crowd, holding a book
tied to its horns, representing the Koran sent to God’s prophet.
Other medieval European stories about Mohammed hold more mundane
themes. Famous was the story of Mohammed drinking with his good friend, the monk
Sergius (again a mixture of Islamic and Christian elements: according to the Islamic
biography of Mohammed he had met a monk named Bihai during his travels as a
merchant into Syria, while Christian folklore holds that an apostate priest named
Sergius had run off to Arabia to spread falsehood). When the two companions fell
asleep in drunken stupor a soldier passed by who killed the sleeping monk and placed
the sword in Mohammed’s hands. When he awoke and the soldier told him that he
had killed his companion in his sleep, Mohammed foreswore wine for the rest of his
life. The Islamic prohibition of alcohol and pork greatly intrigued the medieval
European, and recur in many stories, possibly because they represented the
elementary food supply for the average European (we should keep in mind that beer
and wine in many medieval European cities replaced water that was often too polluted
to drink).
The other Christian perspective was the position of Jesus. Non-recognition by
the Muslims of Jesus as the son of God was for many theologians a source of utter
bewilderment and the main reason to call Islam wicked and evil, for how could people
who had knowledge of the teachings of Jesus and even recognized Jesus, fail to see
that he was the true son of God?257 The fact that Muslims were called Mohammedans
in the nineteenth century, that is in the very period that Islam was seriously studied in
its own right, is quite telling, for it suggests that Muslims were seen as followers of
Mohamed, just as Christians were called so since they are followers of Christ, thereby
disregarding that from the Islamic perspective this was absolutely incorrect.
The person of Mohamed as the wicked imposter who incited violence returned
with vigour after 9/11. Once more the Westerners returned to polemics, but now often
made use of a new tool: irony and mockery. The notorious Danish cartoons are but
one example. These had a double effect: not only did they make fun of certain
behaviour of Muslims, but they also did this in a manner – by depicting the prophet –
which was in itself a taboo for many Muslims. For Muslims, whether devout or not,
icons of religion such as their prophets are part of a sacral domain that deserves
respect. For many Westerners, on the other hand, and in particular Europeans, making
fun of authority, whether political or religious, is part of public discourse and does not
automatically imply disrespect.
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Position of women
Europeans have persistently been preoccupied with the position of the woman in
Islam, which was considered to be bad, both in the theology and practice of Islam.
This concern with the plight of women was intertwined with an obsessive fascination
with the sexual licentiousness of Islam.258 To the medieval Christian European, for
whom marriage meant an indissoluble and monogamous bond, the Islamic notions of
bigamy and divorce were shocking, and contributed to the notion of the ever-lustful
Muslim man. The oppression of the Muslim woman was explained by the fact that she
did not enjoy the same rights as her husband – an argument that may sound odd given
the social position of women in European medieval life, but from a formal legal
perspective the medieval Christian woman indeed had exactly the same options like
the man: a monogamous marriage, and no divorce. With the advance of Ottoman
power from the sixteenth century onwards, the notion of the harem perpetuated this
European fascination for something that was at the same time lustful and sinful. It was
conveniently forgotten that having a mistress was quite common in European upper
society in these times.
The presumed lustfulness of the Muslim (or Turk, or Arab) acquired new
dimensions in the nineteenth century with the coming of what became known as
Orientalist painting and later also photographing. The white female figure, often nude
or barely dressed, in reclining positions or under the scrutinizing eyes of male slave
dealers, was a recurring object, creating a world of lustful fantasy that stirred the
imagination of the European onlookers. The nineteenth century was also the period of
imperialism, and many – mostly male – Europeans voiced their criticism of the
subordinate position of Muslim women in the colonies. This opinion was often one of
double standards, since the position of European women was not necessarily better
off. Lord Cromer, the British governor of Egypt in the 1880s, was a case in point: he
fulminated against the position of women in Egypt but was also staunchly opposed
the women in England claiming voting rights. It can be assumed, however, that the
issue was not one of rights but of visibility: the women in Europe might not have had
the same rights and level of participation as men, but were visible in the public
domain whereas this was much less the case with women in Muslim societies.
It was this issue of visibility that became prominent in the West – in particular
Europe - since the 1990s with the debate on the headscarf and, later, about the full
face veil. Western critics perceived these garments as a sign of women oppression.
Especially European feminists, who had fought a very hard battle in the 1960s and
1970s to obtain equal rights, perceived this practice as a setback that had to be fought.
An interesting aspect of this debate was that until recently the Muslim women
themselves had no voice in it: they were treated as creatures without a will, being
forced by others than themselves – husbands, brothers, religion - to wear the
headscarf. The assumption was that, if these women were truly free, they would
choose otherwise. It is now gradually becoming accepted that it is indeed out of free
will and inner conviction that these women do what they do.
A related issue that is claiming attention in the West is that of Muslim family
law. Just like any other religious family law, the positions of man and wife in Muslim
family law are different. Feminist movements in both the Western and Muslim word
have struggled to eradicate the inequalities in these laws. In the West, complete legal
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equality of man and wife only came about since the second half of the twentieth
century. From that perspective, maintaining a system of religious law as is the case in
many Muslim countries, is abhorrent. So when Muslims in the West called for the
possibility to have Muslim family law applied in a voluntary fashion, secondary to the
applicable civil family law, just like the orthodox Catholic and Jewish communities
were doing, this created a public and political outrage. The arguments against such
practices were predominantly related to the position of Muslim women which,
according to Western critics of Muslim law, needed to be defended against the
inequalities that such a legal regime would impose on them.259
Violence
The notion of violence is another persistent theme in European – and now also
Western – discourse on Muslims and Islam. Violence was for centuries equated with
conquest: the European perception of the Saracen or Moor was that of a victorious
and fearsome warrior, not unlike the Vikings, Huns or Maygars who pillaged Europe
in the early Middle Ages, and this image was emulated by the fierce Turk who in the
fifteenth and sixteenth century conquered large parts of south western Europe. Stories
of their bloodthirsty cruelty were abound and reverberate into the present with the
many acts of intolerance and violence that have been committed within and outside
Europe by Muslims in name of Islam: Islamic regimes like those of Pakistan, Iran and
Saudi-Arabia, movements like the Taliban, Shabab or Boko Haram, and the suicide
attacks all over the world, including those in Europe. Islam, so it seems, once it
becomes part of a political or societal discourse, is prone to become violent or
oppressive. Here again we see the recurrence of the homo Islamicus: while some
critics point at social and political factors to explain why those Muslims are drawn to
these violent interpretations of Islam, others blame Islam as such for being a religion
of violence and oppression.
Establishing world rule
The image of violence as the alleged disposition of Muslim behaviour is driven by
another image, namely the innate need of Muslims for world domination and hence
conquest. This Western fear became apparent with the establishment of a large
Muslim presence in Western Europe since the 1980s. According to scholars like
Bernard Lewis and Bassam Tibi one needs to conceive the massive migration of
Muslims to Europe as a ‘third wave’ that might prove successful after the first two
‘waves’ had been repelled at the battles of Poitiers (732 AD) and Vienna (1683).260
Some observers have alluded to the same imagery by comparing the admittance of

727

Natasha Bakht, ‘Family Arbitration Using shari῾a Law: Examining Ontario’s Arbitration Act and its
Impact on Women,’ in Muslim World Journal of Human Rights, 2004 (Vol. 1, Issue 1); Samia Bano,
‘Cultural Translations and Legal Conflict: Muslim Women and the shari῾ah Councils in Britain’ in A.
Hellum, S. Ali and A. Griffiths (eds.), Transnational Law and Transnational Relations, Ashgate
Publishing, 2011; Maurits S. Berger, ‘Responding to sharia in the Netherlands,’ Canadian Journal for
Netherlandic Studies, Vol.33, Issue 2, 2013; John R. Bowen, ‘How Could English Courts Recognize
shari῾ah?’ University of St. Thomas Law Journal, 2010 (Vol. 7, No. 3), pp. 411-435.
260
Bernard Lewis, ‘The Third Wave: Muslim Migration to Europe,’ New Perspectives Quarterly, 2007
(Vol.24), pp.30-35; Bassam Tibi, Political Islam, World Politics and Europe (New York: Routledge,
2008), p.1.
240

الشرق يف عيون الغرب

مؤمتر كلية اآلداب الدويل

Turkey into the European Union to the loss of Vienna to the Ottomans in 1683.261 The
imagery of the two ‘waves’ may historically incorrect262 but is psychologically
powerful.
Although the notion of ‘taking over’ seems to reverberate through the
centuries of European-Muslim relations, it has distinctly different meanings to the
modern as opposed to the pre-modern European. To the pre-modern European ‘taking
over’ meant the fear of actual conquest by Muslim armies. To the modern European,
on the other hand, the notion of ‘taking over’ is much more nebulous. Military
conquest is surely not a realistic option, but other forms of domination apparently are
to be considered. To some, the notion of an Islam that ‘takes over’ is represented by
the physical presence of Muslims in Europe and, consequently, the values they bring
with them. Already in 1995 the secretary general of the trans-Atlantic military
coalition NATO argued that Islamic ‘fundamentalism’ had replaced Communism as
the new threat to European ‘civilization’.263 Many more of such warnings and
anxieties were to follow, whereby the allegedly anti-European tendencies among
Muslims in Europe were often directly connected with similar sentiments in Muslim
countries outside Europe. The threat was therefore not only from the outside of
Europe, but also from its inside.
But what, then, is this threat? Since it cannot be the physical presence of
Muslims since their numbers are so small – except in certain cities where they live in
concentrated numbers – it must be what they stand for: Islam. We must therefore
rephrase the question: Does the presence of Muslims in Europe represent a presence
of Islamic values that contradict European values? And if so, do these values
represent an impediment to integration or, worse, a set of values that Muslims want to
impose on their environment? We already saw that some authors warn that this is
indeed the case264 and European politicians have been elected on the basis of this
view. We will come to speak of this more detail in the next paragraph.
One positive image: neo-Turkerie
Perhaps the only trend in European imagery about Islam and its faithful that we might
characterize as positive is what became known as Turquerie. Turquerie was the
European fashion in the sixteenth and seventeenth century to imitate aspects of
Ottoman culture, ranging from decorative motifs to fashion and coffee.265 In 1630, the
first coffee house was opened in Venice, a novelty in European society, followed by
coffee houses in Paris and London, and developing in into a verily coffee house
culture in eighteenth century Europe. Turquerie is said to have been introduced in
France by doings of the first Ottoman ambassador to Paris, Muteferikka Suleyman
Agha who in 1699 opened a salon in good Parisian custom, but did so in an Ottoman
style with Turkish coffee, tobacco and pipes, draperies and reclining sofas. The salon
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became very popular, and quite a few prominent Parisian ladies had their portrait
painted while reclining on couches in Turkish robes and hair styles. 266
Turquerie was not the only fashion at the time; it was part of a larger trend for
anything exotic from the Orient. We therefore see in this period also a similar interest
in the Far East (the so-called ‘Chinoiserie’). This longing for exoticism was a
particular feature of European bourgeoisie that by the late seventeenth century had
developed into a very rich and independent middle class that was willing to spend
money to show off its wealth and to have itself entertained. The Ottoman decorative
style – or what was assumed to be so – found its way throughout Europe in tiles,
carpets, pottery and the like. These, as well as the Ottoman fashion were often
reproduced in paintings, especially of Biblical scenes, such as those of Rubens and
Rembrandt, but also in the dresses like those worn by Frans Hals’ Girl with the Pearl
Earring or by Rembrandt himself in one of his latest self-portraits. Ottoman themes
also featured in theatre plays and operas, such as Molliere’s Le Bourgeois
Gentilhomme (1670) Rossini’s il Turco in Italia (1814) and Mozart’s Die Entfurung
aus dem Serial (1782). Several composers used the typical Ottoman military marching
music in their compositions: Mozart’s Rondo alla Turca and Beethoven’s Turkish
March are the best known examples.267 Even European literature did not escape
Turquerie: Goethe wrote twelve poetry collections inspired by Persian poets under the
title West-östlicher Divan (West-Eastern Diwan), and Victor Hugo wrote the poem
Les Djinns (that was later put to music by Fauré).
Turkerie was an innocent indulgence of the seventeenth and eighteenth
European, unlike its successor known as Orientalism that was an expression of both
Romantic views of the Oriental primitive and in particular the Arab Muslim world, as
well as European cultural superiority over these foreign peoples. Many of the images
of this Orientalism are reflected in current Western discourse on the Muslims and
Islam. However, many Europeans have also embraced parts of the Muslim cultures in
a manner that can be best described as neo-Turquerie: interior decoration items like
lamps and furniture with Moroccan and Afghan designs became fashionable, just like
the water pipe cafes and certain forms of cloths like the baggy pants and embroidered
long-sleeve shirts, and both pop and classic musicians used Arabic or Pakistani music
or corroborated with musicians from Muslim lands.
The Muslim ‘Other’
How do we position this imagery in the European mind set? Many will provide
historical and political explanations. But these do not suffice. Yes, Europeans have
been at war with Arab and Turkish armies, but never on the scale that Europeans have
been at war with each other. Yes, Islamic theology may not be too positive about
women, but neither is Christianity or Judaism, and a feminist reading of European
history will not be to laudable about the position of women. Elsewhere I have argued
that Europe’s physical interaction with Muslims – that is, by war, diplomacy, trade,
and the like – cannot provide sufficient explanation for the persistence of negative
views of Muslims and Islam.268 The explanation therefore must be sought in a
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cognitive dimension that gives rise to a perceived division between ‘us’ and ‘them’.
This is what in the social sciences is known as the process of ‘Othering.’
The Other is not merely an indication of a category of persons who are
different, but primarily serves as a process to identify and profile oneself. The Other
embodies everything that We are not, and as such represents everything that We scorn
or deny or, in more amiable wordings, prefer not to be. This notion of Othering is
very helpful to describe the relation between Islam and Europe. From a European
perspective, Muslims and Islam represented more than a false religion or incidental
interactions of warfare, commerce or science; they represented a permanent European
Other. In social sciences, the process of Othering is researched on numerous levels:
man versus woman, white man versus black man, sane person versus madman,
civilized person versus barbarian, occidental versus oriental, etc, but also in terms of
Europe versus the outside world.269
Most illustrative for this Othering is the aforementioned nineteenth century
trend of Orientalism whereby the Orient was a projection of the Other who embodied
all the characteristics and qualities that were considered the opposite of those held by
the Europeans. The many paintings in the so-called Orientalist style show a whole
range of these characteristics and qualities: sensual ladies, often nude en reclining (as
opposed to the self-composed and virtuous European), malicious men at female slave
auctions (as opposed to a European sense of gender equality), poverty and
backwardness (as opposed to European modernity and prosperity), fatalistic believers
(as opposed to European Christianity that inspires self-determination and selfdevelopment), and fanaticism (as opposed to European self-restrain based on
rationalism).
An interesting point is that the centuries of Othering within Europe – that is,
among European nations - has never undermined the prevailing sense of a single and
unified European identity. Tony Judt notes the ‘curious’ characteristic of Europeans
that emphasizing their mutual differences is precisely the factor that binds them:
“Indeed, drawing distinctions among and between themselves has been one of the
defining obsessions of the inhabitants of the continent.”270 This notion of a
Europeaness as a diversity-in-unity has resulted in a process of Othering that was
mostly directed outward, towards the non-European Other, pitting the ‘West’ against
‘the Rest’.271 Here, the Other was the primitive or savage, as opposed to the
‘civilized’ world of Europe. Europe perceived itself as rational, organized and
cultured, characteristics that had propelled Europe into its state of power and
prosperity. The notion of the uncivilized Other had not only a “reinforcing effect on
the collective of Europe”272 but has also been elaborated by postcolonial scholarship
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as “critical for the formation of Western modernity – without it, the West would not
have been able to recognize and represent itself as the summit of human history”.273
And even though centuries of religious conflict and religious wars,
culminating in the Thirty Years’ War (1618-1648), appear to argue the opposite of the
unity-in-diversity, the notion of Europe-as-Christendom has been called the ‘grand
narrative’ of European identity: this narrative “possesses a sufficient degree of
continuity and coherence to be a powerful factor both in intellectual history and in the
collective unconsciousness of contemporary Europeans.”274 Indeed, such grand
narratives can hardly be challenged “partly because their greatest power is at the level
of the unconscious mind, collective and individual.”275 So powerful is this narrative,
that it has even survived the secularization of Europe since the nineteenth century.
From that moment onwards, the Other was mostly defined in terms of culture and
civilization, but Christendom was still considered an intrinsic part, and to some even
the main propellant of that European superior civilization.276
At first glance, Islam does not appear to be so different from the other Others:
Muslims as well as Islamic civilization have served as the ant-Christian archetype in
medieval times and as the uncivilized Other during colonial times, and nowadays
Islam is often perceived as the antithesis to modernity and its products of
Enlightenment, freedom and democracy. In this respect, Islam is not an exceptional
Other. However, I would argue that within the notion of European Otherness, Islam
takes a special position in several respects. First, its interaction with Europe has not
been incidental or contingent, like the Soviet Union or colonialism, but continuous
albeit in different forms. Second, as a civilization, Islam has for several centuries been
more superior than Europe in numerous ways - militarily, economically, technically,
intellectually, culturally – and consequently had a position different from that of the
conventional Other who is to serve as the lesser alter ego. Third, Islam is a religion,
and unlike other religions such as Judaism, Hinduism or animism, has always been a
focus of European polemics. The European criticism did not confine itself to
theological dogma, but extended freely into the Islamic ‘mind’, ‘nature’ or ‘culture’ of
its believers. The combination of these three factors, through a period of thirteen
centuries, has given Islam its special position as the European Other.
Let us now turn to current Western imagery of Islam and Muslims. We may
observe that much of it reflects century-old images but at the same time relates to
practical and tangible issues: resurgence of fundamentalism, immigration, terrorism,
loss of national identity. However, while many of these concerns may be real, their
focus tends to be on the Islamic nature and origins of these problems. So while the
issues at hand may very well be reasons for concern, the presupposition is often too
easily made that Islam is their root cause. This focus reached such proportions in the
late 1990s that a new word was coined for it: Islamophobia. The near impossibility to
define this term – is it racism, religious intolerance, an equivalent of anti-Semitism? –
has put many scholars to work.277 Suffice it here to say that some define Islamophobia
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in terms of a behavioural attitude (hostile attitude or behaviour toward Muslims),
while others define it as a sentiment (unreasonable fear of Islam and Muslims).
Islamophobia is sided with xenophobia and anti-Semitism but there is a distinct
difference: whereas the latter two target people (foreigners and Jews, respectively),
Islamophobia targets the religion more than its faithful – which is consistent with the
century-old tradition in Europe of distinguishing between Islam as a vile or wicked
religion, on the one hand, and its faithful (the Turk, Moor or Saracene), on the other
hand.
In addition to a dismissive or discriminatory attitude towards a Muslim for
being somehow inferior (the century-old image of the irrational, sexist, fanatical
Other), the late twentieth-century Islamophobia has added a second component: the
fear of the compatriot Muslim as a potential threat (either because he can not or
refuses to integrate, or because he might pose a security threat). While the first
attitude brings the Muslim in a very uncomfortable position shared by many
minorities in Europe, the latter attitude puts the Muslim in a corner from which there
is no escape: he should disappear, either by leaving or by dissolving (assimilating)
into the native society.
Re-inventing dialogue
In the previous paragraphs we have painted with broad brush strokes a picture of a
century-long tradition of European academics and imagery regarding Islam. We have
seen how the two have intertwined, sometimes even enforced each other, and only
occasionally diverged. The persistence of the negative images may be explained with
the fact that in the thirteen centuries of interaction between Europe and Islam, very
little actual physical interaction took place between Europeans and Muslims. The
images about Islam were mostly produced by Europeans who had never encountered a
Muslim (whereas the descriptions of those few who had lived among the Arabs,
Turks, or Saracens were often quite unlike these images). Elsewhere I have used the
terms ‘virtual’ and ‘physical’ Islam to denote the difference between talking and
writing about Muslims and their religion, on the one hand, and interacting with
Muslims, on the other.278
It is the contention of this article that certain strands of the imagery that
pertains to ‘virtual Islam’ have become embedded in current Western collective
memory, and as such will be part of any dialogue that is being conducted with Muslim
counter parts, whether the European party wants or knows it, or not. This embedded
imagery happens to be mostly negative, and for a constructive dialogue to take place
it is helpful for both interlocutors to understand them – mind that the argument here is
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not that the negative image is a priori false, but that both sides should be aware of
such imagery in the first place. Moreover, not only the imagery itself is of relevance
to those engaged in dialogue, but perhaps more important is to be aware of their
underlying motivations. The negative views of Westerners vis-à-vis Muslims and
Islam are quite formidable. How, then, can they be overcome? Should that be the
purpose of the dialogue? Or should one first eliminate or merely recognize them in
order to be able to engage in dialogue in the first place?
Let us start therefore with a basic question: what is the purpose of dialogue
between the Western and Muslim world? Let us first be clear that we should be
careful not to confuse the conversations aimed at conversion with dialogue. Europe
has a long tradition of missionary activity into Muslim lands, 279 and this zeal still
continues, in particular among American Evangelists. Sometimes the European
collective memory may conflate understanding the other with converting the other, as
was the case when Pope Benedict referred to Saint Francis as the symbol of ‘dialogue’
with Islam. Saint Francis was the founder of a monk order, some of whose members
in the early Middle Ages engaged in missionary activities into the heartlands of Islam,
often with the express goal of becoming martyrs for their religion. The most
prestigious act of such self-righteous defiance was by Francis of Assisi himself who
in 1219, during the Fifth Crusade in Egypt, crossed the enemy lines and was admitted
to the tent of Egyptian sultan Al-Kamil where he apparently was allowed to speak to
the sultan for a while before he was escorted back to the crusaders’ camp.280 We will
never know whether Francis of Assisi was intent on martyrdom or on conversion of
the great sultan, and whether he was disappointed in obtaining neither of these goals.
It is an interesting twist of European history, however, that Pope Benedict in 2010
held this bold action of missionary and crusading zealously as a symbol of civilised
conversation with the purpose of understanding each other.281
If we look at the international level, we may observe that current initiatives for
dialogue stem mostly from Muslim countries; Indonesia’s Foreign Ministry, for
instance, has made interfaith dialogue a prime element of its public diplomacy,282 and
Saudi Arabia in conjunction with Spain and Austria had established in 2013 a centre
for interreligious dialogue in Vienna.283 Malaysia and Qatar also have staged
initiatives of interfaith dialogue as a remedy to international tensions.284 On the
Western side, the need for dialogue was also strongly felt in the first years after 9/11:
the Americans developed a new approach towards the Arab and Muslim worlds called
‘public policy,285 the United Nations embraced the initiative of an Alliance of
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Civilizations,286 and the European Union tried to re-kindle its official EU-Arab
dialogue.287 The main difference between the Western and Muslim initiatives,
however, was that the first did not couch their dialogue in religious terms whereas the
Muslim world did. Apparently, there is a distinct difference in the interpretation of
what divides the Western and Muslim worlds, or at least what the means should be to
foster rapprochement.
In addition, one might tentatively observe that there is also difference in
opinion between the Muslim and Western world as to the need for dialogue: on the
Western side, this need is primarily instigated by security reasons, the aim of dialogue
being the reduction of tensions in the international arena to forestall any terrorist
attacks; on the Muslims side, on the other hand, the need for dialogue is mostly
propagandist, the aim of the dialogue being to present an example (Indonesia,
Malaysia) or platform (Qatar, Saudi Arabia) for harmonious coexistence of mixed
faith communities. This difference in agenda creates a Catch-22: Westerners want
Muslims to tell them that they do not hate them, while Muslims want Westerners to
tell them they like them. These, to my mind, are the true motivations behind this
dialogue: not mere knowledge for the purpose of knowing and understanding each
other, but the need for reassurance and recognition, respectively.
Still, the mutual enforcement of each other’s fears and anger only seems to
continue, regardless of the many efforts to the contrary. One needs but an action by a
single individual on either side to reignite these fears and anger. This brings me to the
following tentative conclusion: people on both sides want to be confirmed in their
misgivings of the other. We have seen that, from a Western – but predominantly
European - perspective, the caricature image of the Muslim Other has served – and
still serves - the ulterior purpose of reinforcing Europe’s self-image. If that is indeed
the case, then misgivings about the other will not be overcome by a simple
presentation of historical and factual truth. This undoubtedly also holds for the
Muslim and Arab side: although we have chosen in this article to highlight the
Western side, the preconceptions and prejudices on the Arab and Muslim side are
known to be strong and also of an almost irrational persistent nature, just as it is the
case on the Western side. Knowledge, in other words, is not the key to the solution,
and should therefore not be the main goal of dialogue.
This, then, brings us to the world of imagery. The dialogues that are
undertaken will often not be driven by facts but by what people want to see. The
saying “knowledge is power” does not hold in this particular case, because true power
is given to imagery. It is the mutual imagery between the Western and Muslim world,
therefore, that must be made the subject of a dialogue. By consequence, this will
include the discussion of the self-image on both sides. This will be the hardest and
trickiest part, because both sides naturally consider themselves beyond reasonable
reproach. Is the West willing to discuss its use of double standards, its self-proclaimed
position of superiority, without hiding behind the self-image of universal truths and
values? And will the Muslim world be able to discuss the causes of interreligious
violence that takes place in so many of its countries, without hiding behind the selfimage of interfaith harmony? This, now, should be the future of interreligious
286
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dialogue. Religion should not be the main subject, nor the main means of conducting
this dialogue, but one of the important factors through which parties express their
identity.
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Kuwait in the Eyes of the West : Conflicting Views ,
1756 - 1896
Dr. Ben J. Slot
Leiden University
Netherlands

The population of the Republic of Kuwait is one of the freest “
peoples of the world...” This is a sentence from the most
important geographical manual of the 19th century, Reclus’s
Nouvelle Géographie universelle. In some texts of that time
Kuwait is described as an ideal state, an Arabian Utopia. In reality,
this kind of descriptions caused the Ottoman Empire of Sultan
Abdulhamid II (not a Utopia) to be alarmed.
The question is how this concept of a utopian Republic of
Kuwait was born.
The text of Reclus has not the same words as the earliest text to
describe the political system of Kuwait, but somehow this earliest
text, dating from 1756 breathes already the same spirit.
Several different shaikhs rule them [i.e. the people of Kuwait], all
living in relative unity. The highest ranking shaikh is Mobarak
Eben Saback [Mubarak bin Sabah], but because he is poor and
still young, another, called Mahometh Eben Khalifa [Muhammad
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bin Khalifah] who is rich and possesses many vessels, enjoys
almost equal respect among them.
This text is from a report on the Arab tribes of the Gulf to the
Governor General of the Dutch East Indies by Tiddo van
Kniphuizen, a German nobleman, son of a small German
sovereign, who became a Dutch colonial official. He had great
projects for the Gulf where he had occupied Kharg island. His
report was meant to defend his policy to base the Dutch presence
in the region not any more on the Turks and Persians, but on the
Arabs. In contrast to Turks and Persians Arabs were a free people,
so Kniphausen wrote his report in the spirit of the Age of Reason,
where freedom became important.
Kniphausen’s report contains in several places the elements for an
idealized Arab state: one should without arrogance approach the
Arabs as free people, the Arabs are poor and if their freedom is
under threat of the great regional powers they simply leave with
their possessions and ships to another place. Rulers are selected
not by simple succession but also for ability to rule. Kuwait has a
plural government, but the position of the Al Sabah family
apparently is old and established, otherwise a young and poor
man would not be recognized as first in rank.
The idea about Gulf Arabs being free and equal people, unlike the
Persians and the Turks appears in European texts already in the
17th century. The first Dutch envoy to Oman reported that the
ruler wore the same dress as his subjects.
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Some elements from Kniphausen’s description can also be found
in the well-known Beschreibung von Arabien by Carsten
Niebuhr. Niebuhr as a Frisian came from the same German
region as Kniphausen. In his Beschreibung von Arabien
[Description of Arabia] the piece on the Gulf region bears on
several points strong resemblance with Kniphausen’s report,
probably because Niebuhr who was in the Gulf in 1765-1766,
but never visited Kuwait, received information from the Dutch
officials there who were in touch with Kuwait. Niebuhr
mentions that at an occasion when Kuwait was attacked by the
Banu Khalid, the population left to Faylaka island: thus illustrating
Kniphausen’s point about tribal mobility. Niebuhr, however,
does not mention anything about the shaikhs of Kuwait.
Kniphausen has a bit of precise information, but for the following
decades Kuwait’s history remains extremely vague. The accepted
version in Kuwait is taken from a text of the 1820‘s by the British
navigator Brucks which tells that Sabah I was succeeded by his
son Abdallah I who ruled from c. 1750 to 1812. This seems an
extremely long time and for this period we have only very few
mentions of Kuwait. Moreover, if we try to find some more
sources we will get into contradictory material. The Diary of the
British agency in Basra, which should be considered a very
primary source because unlike Brucks’s piece it is a contemporary
source, mentions Shaikh Khalifa as being in charge of Kuwait in a
conflict with the Turks in 1768. I have not found any
contemporary English sources mentioning Shaikh Abdallah I, but
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he is mentioned in a few contemporary French texts as Abdallah
bin Salim or Abdallah bin Saleh in the years 1808-1812.
What becomes clear from different contemporary reports is that
Kuwait was at that time a kind of buffer state between the
Wahhabi emirate and the Ottoman Empire. Typically for a buffer
state was that Kuwait tried to find a balance between its two
powerful neighbours, moving towards the Turks when the
Wahhabi became too dangerous, but trying to keep the
dangerous Turks at a certain distance. If possible one might also
try an alliance with the British, but also the British were not to be
trusted and occasionally wanted to occupy Kuwait.
A typical example of Kuwait’s problems with the Turks is told by
Fontanier, the French consul in Basra. This cases should be dated
around the year 1840 is where the Shaikh of Kuwait (Jabir I) tells
the Pasha of Baghdad who wants to come and force him to
submission that he will flee to an island and that the Pasha has no
ships to pursue him. Fontanier ironically ends his account with
the words “Finally, the Pasha decided as a good Turk, to resign
himself to Providence and stay where he was.” Shortly
afterwards the British were looking for a place to be their main
.office in the Gulf, and also Kuwait and Faylaka were considered
In short, there existed an idealized European concept about Arabs
which could serve as background to the idea of Kuwait as a free
republic. The interesting question remains where did this idea
come from. Reclus was not the only one to write the words
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about the free republic of Kuwait. Approximately the same text
can be found in the geographical encyclopedia of his
contemporary Vivien Saint Martin. Both texts seem to have been
inspired by a German map of the famous cartographer Heinrich
Kiepert (1818-1899), published by the still existing firm of
Dietrich Reimer in Berlin in 1867 and later a few times reprinted.
This map much later caused some diplomatic upheaval. The
point about it map was that it shows a “Republik Kuwait”as a
separate territory surrounded by a coloured borderline. The
colouring is the same as that used for the other Arab states of the
Gulf such as Bahrain, the Trucial coast, Oman (including the part
of Iran that was then still in Omani hands). Moreover the Kuwaiti
territory includes the Fao peninsula.
The title of the map mentions that it is intended to serve for the
understanding of Karl Ritter’s great many volume geography and
that it is reviewed on information added from the works of
Guarmani and Palgrave. However, in Ritter’s book there is no
text at all supporting a the mention of the Republic of Kuwait or
the inclusion of Fao. The other authors mentioned on the map
also do not mention a republic, but Palgrave is relevant because
the map in Palgraves book also includes the Fao peninsula in the
borderlines of Kuwait.
The real origin of the mention of the Republic of Kuwait on the
1867 Kiepert mapt is small article in an important German
geographical periodical, Mittheilungen aus Justus Perthes’
Geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf
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dem Gesammtgebiete der Geographie von Dr. A. Petermann,
vol. 19 of the year 1863. This article was written by an
adventurous Swiss doctor, named Alexander Schläfli, who had
been in the service of the Ottoman military in Baghdad and had
made from Basra in October 1862 a travel by Arab baghala to
Bombay.
Recognizing up to a certain extent the overlordship of the
Sublime Porte, or rather at least enjoying the advantages of its
protection and using the Ottoman flag is the small Freistaat
[German term for Republic] of Kuwait. It consists of the place
Kuwait, the village of Fao on the mouth of the Shatt al-Arab, the
island of Feludsche and several smaller but only intermittently
inhabitated islands closer by. In earlier years Kuwait was a
troublesome neighbour for Basra and conducted a long lasting
smuggling trade and not rarely was in conflict with the Pasha.
Because the Turkish government could do nothing because of the
miserable condition of its navy, the Turks were reduced to
unworthy lenience to gain the sympathy of their very small
adversary. These [the Kuwaitis] accepted this more easily because
on the other side the Wahhabis were threatening to make the
small state their tributary. The Sublime Porte promised the
citizens of Kuwait, (who owned around Basra important
possessions of date groves) the maintenance of their full
independence and freedom of taxes. Also they promised to their
Shaikh Abyr [Jabir I] who was later succeeded by his son Sabah,
an annual present of 140 Kisre (each kisre is 1080 Constantinople
okas) dates.
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Schläfli’s text covers both the mention of Republic and the
territorial extension of Kuwait to Fao.
The Kiepert map appeared at a somewhat delicate moment
regarding the status of Kuwait. The Ottoman government was at
that time quite nervous about British activities in the region.
There were alarms about British activities in the region and
uncertainty about the status of Kuwait was an important element
in the Ottoman preoccupations. The main cause op upheaval was
a report in the international press that the shaikhs of Kuwait had
offered their harbour and town to the British and had offered to
hoist the British flag. This news was spread all over the world,
from the Bombay press it entered British newspapers, even the
provincial ones and it went in November 1866 all over the
European papers. There it sometimes was exaggerated, a
newspaper in Rotterdam, Netherlands, simply wrote that “the
Shaikhs of Koweit on the Persian Gulf have given their harbour
and territory as a free gift to England. It is no wonder that such
news would alarm with the Ottomans and their friends. The
French government even sent a small warship, the Diamant, to
visit Kuwait in order to get reliable information. The French
consul in Baghdad, Pellissier, gives in his report of 3 November
1866 a quite interesting view on Kuwait:
The present Shaikh of ‘Kouet’ is ‘Sba-Ibn-Gaber’who has since a
few months succeeded to his father. The land around that place is
independent from the authority of the Porte and the kaymakam
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of Basra even pays him (Sabah) since a long time a kind of
underhand tribute in order not to have its market disturbed by
[Kuwait’s] adventurous sailors. The fact that the Turks have
recently stopped paying this tribute and fear that the Turks would
come to interfere into the business of the Kuwaitis have caused
the Kuwaitis to enter contacts with Colonel Pelly [the British
political resident in the Gulf]. The Ottoman provincial
government of Baghdad, which pretends some kind of authority
over Kuwait, has become alarmed by the British intrigues and has
asked for orders from the Porte.
In the archives of the Government of India, we find a few concise
mentions of the background of this press upheaval. In August
1866 the Government of India looked at a report from Pelly that
he had in May 1866 been approached by a certain Abu Issa, who
claimed that he was acting as confidential agent on behalf of the
Shaikhs (plural!) of Kuwait “to tender their township and harbour
in free gift to the English Government as free port and to hoist
the English flag.” Pelly reported that he had replied that he could
not “enter upon this question”. Pelly’s reply looks quite innocent,
but as we have seen the later descriptions in the press looked a lot
more dangerous. Moreover the stories in the press came at a time
when there were a lot of British activities that caused unease with
the Turks: the new telegraph line from Basra to India, the fact
that steam navigation in the remote Ottoman province of
Baghdad Iraq was in British hands and British interference in
Bahrain and with tribes in the Basra region. Also the travels in
Arabia of Pelly cannot have remained without effect on the
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Ottoman minds, even though Pelly’s publications on his travel are
quite discreet: it is mentioned there that Shaikh Sabah, a clever
old man, who reads the international press had told Pelly that
Kuwait had always been tributary to the Turks (while both
Pellissier and Schläfli made the Turks tributary to Kuwait). We
should appreciate Shaikh Sabah’s discretion in this: Sabah would
certainly want to keep the English at a distance, at earlier times
the Kuwaitis had been alarmed by the risk of British interference
in Kuwait. Maybe he also was not happy about British
interference in Bahrain affairs. It was typical for Kuwaiti policy to
move towards the Turks if the Wahhabis or the British became
dangerous, and move towards the British when the Turks became
too insistent.
As mentioned before, the French consul in Baghdad had notified
his government in November 1866 that the press rumours
concerning Kuwait had caused the governor of Baghdad Namiq
Pasha to ask for instructions from the Porte. The Kuwait people
were anxious about rumours that the Turks intended to establish
their control over the entire Arabian coast of the Gulf and Shaik
Abdallah had been called to Basra to explain to the governor of
Basra about the newspaper reports. The British consul in Basra
had discreet talks with two interesting Kuwaiti personalities:
Salim al Badr, the agent of the Shaikh of Kuwait in Basra and a
prominent Kuwaiti personality, Abdallah bin Issa al Ibrahim.
Probably the latter was a member of the Al Ibrahim family of
shaikhs of Dawra who also later played an important part in
Kuwaiti history. This working group looked at some alternative
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scenarios. One option was that the Kuwaitis would let the Turks
occupy Kuwait, but the Kuwaiti merchants would then sabotage
the economy to such an extent, the second was to admit the
Turks, but then Kuwaiti merchants would move to Abadan, and
option three was to move the entire population to Abadan and
leave the Turks with an empty shell. Interestingly this discussion
is a new variation on the old mobility option already mentioned
by Kniphausen: the Arab who out of love of his freedom is ready
to move. Kuwait is a place outside the control of tyrants and if
the tyrants control it, the Kuwaitis will leave...
For the time being there was no cause for very great alarm. The
Ottoman military means were extremely limited, there was one
old and decrepit Turkish warship in Basra. The Turks managed
with some difficulties to get the thing moving and sent it to
Kuwait with an impressive document written by Namiq Pasha
bringing the news that Sabah II had been appointed by the Sultan
as governor of Kuwait, with a coat of honour for the shaikh and
some presents. The ship sailed to Kuwait in January 1867 and
fired a salute of 21 shots: interestingly the number of shots usually
assigned to a sovereign ruler! The captain and the ship’s doctor
went on land, and this not so impressive delegation went to the
Shaikh’s majlis for a short visit. The Shaikh received the
gentlemen politely, and put the coat of honour on over his rather
shabby bisht. The gentlemen rapidly went back with some
presents of the Shaikh. Sabah apparently found the coat of honour
to hot because he threw it in a corner: a true symbolical gesture.
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In fact the preoccupation of the Turks with Kuwait were not
only inspired by rumours about British machinations with Arab
tribes. There also was a strong economic motive. The finances of
Baghdad province were in a bad state and the Turks wanted to
have a customs office in Kuwait to obtain some revenue from the
important trade via Kuwait to Arabia, but this plan was not
executed because of fears for Kuwaiti opposition. The Kuwaitis
wanted no outside interfering with their trade, neither Ottoman
nor British. This is confirmed by Bosc, the commander of the
French warship Diamant who had been sent to Kuwait by the
French to verify the press reports of November 1866. Bosc sent
his superiors the information that the press reports had been
exaggerated. From a meeting with Shaikh Sabah he concluded
that the Kuwaitis mistrusted the British as much as they mistrusted
the Turks and that at present they were keeping their distance
from the British. “There is no doubt that the British would like to
take control of the very important trade of that place but I[Bosc]
found that the Kuwaitis preferred to keep it for themselves.”
So the Ottoman attempt of 1866-1867 to tighten the ties with
Kuwait was no success. Two years later we see a new attempt, the
importance of which has been overestimated. A new wali of
Baghdad, Midhat Pasha, who was appointed in 1869 was
confronted with the same economic problem. He tried to solve
the problem by creating troubles regarding the Al-Sabah
possessions near Basra in the Basra court of law and when a
number of shaikhs came to Basra to defend their position he had
them taken as hostages and forced them to submit to the Ottoman
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Empire and accept an Ottoman garrison and customs officials.
Neither the garrison or the customs office appeared: Baghdad
province was too poor to carry the expenses. In the absence of
any effective Ottoman presence the Ottoman claim on Kuwait
remained an empty façade.
It is rather interesting to see what Midhat’s son Ali Haydar wrote
in his biography of his father (‘based on original memoirs and
documents’) on Midhat’s intervention in Kuwait. Except for an
interesting reference to practical independence and republican
form of government it heavily overestimates the impact of
Midhat’s intervention.
They [the Kuwaitis] had maintained their quasi-independence
under their own chiefs, the descendants of one Sabah who had
come with his tribe of Moutayer from Nedjed five hundred years
before, and had maintained ever since with practical
independence a republican form of government, choosing by
election their own judges {cadis} and the professors of their
religious schools (medresses). Owing to the restricted extent of
their territory, the inhabitants, like those of Venice, took chiefly
to maritime pursuits, and upwards of two hundred small vessels of
various tonnage traversed in every direction the Indian Ocean, as
far as the coasts of Zanzibar, and practically monopolised the pearl
fisheries of the Persian Gulf. Although they had adopted a special
flag of their own, they occasionally hoisted a Dutch or English
flag, to secure certain privileges accorded to these flags by the
capitulations. It seemed highly desirable to Midhat Pasha to put
260

الشرق يف عيون الغرب

مؤمتر كلية اآلداب الدويل

an end to this equivocal status of the inhabitants of Koweit, and to
regularise their position. He accordingly entered into negotiations
with them, and offered the full enjoyment of their autonomy and
privileges under the government of their own Sheik Sabah,
provided they recognised themselves as forming part and parcel of
the Ottoman empire, and adopted the Ottoman flag as their
national ensign.
Midhat’s intervention also remained without practical
consequences because the costs of his expansive policy in many
fields proved to be unbearable to the bankrupt province of
Baghdad. The question of the Republic of Kuwait rested for
some decades, but came to the surface again in the 1890’s, which
was again at a period of tension around Kuwait. In the meantime
the Ottoman Baghdad province had been split in two with Basra
as an independent province and the provincial authorities of Basra
supposed that Kuwait was under their authority, even if there
existed no practical sign to show that.
This situation is described in the big assessment of the Ottoman
Empire by Vital Cuinet, an official of the International
Committee of of the Ottoman Debt, a supranational body that
was to inspect the ability of the Ottoman Empire to pay back its
huge debts. Cuinet states that the Shaikh’s position is totally
independent and that there is no appeal at an Ottoman court
against sentences passed by the Shaikh.
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The Kuwaiti possessions on the Fao peninsula which had already
served as a tool to Midhat Pasha to blackmail Kuwait again
became a problem in 1886. The Turks, nervous about possible
British intrigues in that region and about the British claim that the
Shatt al-Arab was an international waterway, wanted to
strengthen their hold on the region by building a fortress at the
entrance of the Shatt al-Arab... on land owned by the Al Sabah.
In the following years the presence of this fortress caused new
claims on Al Sabah which in the eyes of the Turks were too close
to the fortress. The Kuwaitis were nervous about the Ottoman
attitude amd in 1891, for the first time, they felt the pressure so
much that they asked for foreign protection: Shaikh Abdallah
asked permission to hoist the British flag because he feared that
the Turks intended to annex Kuwait. But at that time the British
were not interested in Kuwait at all, they were considering the
advantage of Ottoman control of the entire Arabian coast of the
Upper Gulf.
Meanwhile the question of the fully independent “Republic of
Kuwait” was still coming up from time to time. In 1889 the
leading German encyclopedia once again mentioned it. Kiepert
also published in the 1890’s a concise atlas of the world with a
map showing the 1867 image. In the tense international situation
of that time this caused some alarm. Already in November 1890
the always nervous Sultan Abdulhamid II was notified of a plan of
the Ottoman ministry of Defence to establish a committee of
military officers to check how the borderlines of the Ottoman
Empire are drawn on different maps. Henri Pognon, the French
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consul in Baghdad warned his government for the danger of a
complete British takeover of the Arab littoral of the Gulf and
mentioned that “on most geographical maps one sees already the
mention south from the mouth of the Shatt al Arab a pretended
Republic of Koueït or Koureïn the territory of which is clearly
indicated as separate from the Ottoman Empire”. Pognon, who
depended for his information on Ottoman officials in Baghdad,
who had a far too optimistic view of the Ottoman power in the
region, combined the “Republic of Kuwait” mentions with the
fact that some years ago the Viceroy of India had sent to Shaikh
Muhammad of Kuwait at the occasion of his succession as ruler a
formal felicitation as if “this miserable Shaikh were a Prince”.
According to Pognon the Turks had treated this démarche as a
simple joke and the Turks had always neglected to occupy
Kuwait. In the present circumstances Pognon feared that the
British would formally recognize the independence of Kuwait...
The German consul in Baghdad, Carl Richarz was even wilder in
his accusations against British intriguiing, seeing a hideous
conspiracy against in Ottoman Empire. He also is reflecting wild
ideas circulating among the Ottoman officials in Baghdad:
Several thousands Ottoman soldiers have passed Suez canal, on
their way to Hejjaz and for war against Wahabi. It is told that
among the Wahabis there is a movement against the rule of the
Sultan. It is also said that the British agents cause trouble there, to
have a pretext to seize the territory where the British have a plan
for a railroad between Port Said and the Gulf. It should be noted
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that as terminus for this railroad not Basra but Kuwait is being
considered. The British describe this small place often with the
ridiculous name of Republic of Kuwait. This place has retained a
certain independence from the Ottoman Empire. The British
even call it the Republic of Kuwait. This ‘ republic’ is being
carefully preserved by the British and supplied with arms. The
inhabitants all belong to the Wahabi sect. Their hostility towards
the Ottoman government is being carefully kept vivid by British
agents, apparently with the intention to prepare a British
protectorate over this ‘republic’. If the railroad project is started
then the protectorate will certainly be effectuated, and one would
wish that the Ottoman Government would have enough courage
to oppose the British in this matter. Helping to preserve Ottoman
authority in Mesopotamia and Arabia would be for other
European powers a way to obtain political and commercial
influence in the region. The disappearance of Ottoman power
would leave a British monopoly.
Both Pognon and Richarz were unaware that the British were
totally innocent of the notion of a “Republic of Kuwait” the
romantic orientalist notion of a free republic was a German idea,
propagated also by French scholars. After 1900 the “Republic of
Kuwait was soon forgotten...
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From Orientalism to Social Sciences.
Prof. Dr. Stephan Conermann
Bonn University

Everyone knows that since the publication of Edward Said's Orientalism
in 1978, much academic discourse has begun to use the term
“Orientalism” to refer to a general patronizing Western attitude towards
Middle Eastern, Asian and North African societies. Not only in Said’s
analysis but still in the media and in the mind of many politicians these
societies are essentialized as being static and undeveloped – thereby
fabricating a view of Oriental culture that can be studied, depicted, and
reproduced. Implicit in this fabrication is the idea that Western society is
developed, rational, flexible, and superior.
Myths and basic concepts of European self-perception
The relationship between Europe and Islam has a long history and is
thoroughly complex as well as unstable. Islam has carved itself deeply
into the collective awareness of the European people, and even today it
contributes in an essential way to the creation of identity and the related
exclusion of all the elements that are perceived as alien. It is certainly
legitimate to speak of „Islam“ as a European realm of memory, especially
since „realm of memory“ as a category has remained notoriously
indistinct, in spite of countless efforts to sharpen the concept analytically.
By this concept, we understand „all cultural phenomena (whether
material or mental), that are consciously or unconsciously being
associated with the past or with national identity on a collective level“
(Erll). Since the account of realms of memory is a matter of the
development and the tradition of models of the past, it appears to make
sense to not only consider the present, but also to sound the ambivalence
of the European reception of Islam in historical depth. Many stereotypes,
topoi, prejudices and resentments against Muslim minorities that are
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noticeable in the European societies nowadays, can only be understood
by a look at history.

The age of ignorance and the first exposure (from the 7th to the 12th
century)
Before 1100, European authors knew downright nothing about Islam as a
religion. From their point of view, Islam presented itself merely as a large
number of enemies that threatened Christianity from every possible
direction. They were not interested in distinguishing the Norsemen, Slavs
or Magyars, who primitively worshiped idols, from monotheistic
Muslims or in differentiating the followers of Mani (died 276/7) from the
followers of Mohammed. In any case, there is no reason to assume that
anyone in the North of Europe had heard the name of the Prophet in those
days. After the sudden and successful establishment of Islam in the 7th
and the 8th century, people in Europe felt very uncomfortable. The
danger they deemed themselves to be exposed to was hard to assess and
not clearly outlined in its dimensions. This unforeseeable threat was
intensified by the circumstance that the matter itself was not properly
understood. The past did not offer any suitable patterns of explanation.
This fact was deeply unsatisfying at a time, in which the illustrative
material used to interpret present situations was generally taken from
prior eras. The closest match for the intellectual positions of the Muslims
were those of the Jews. At least they shared a few of the objections that
were demurred by the followers of Mohammed against Christianity.
However, Christian thinkers had plenty of texts at their disposal that
offered good answers against the objections raised by the Jews.
Moreover, the economic and social inferiority of the Jews could tempt
people to treat them with contempt. Nothing is easier than to disregard
the arguments of those, who are disadvantaged in a society. However, due
to its immense success one could not deal with Islam accordingly. After
every little stumble there was an era full of astonishing boom and
development that threatened the Europeans. Islam resisted every attempt
of conquest, could not be proselytized and did not withdraw from any
occupied territory. To make things even more unbearable for the
Christians, Islam took a very confusing intellectual stance. To
simultaneously honor one God as the almighty creator of the universe and
to refuse the doctrine of the Trinity, of the Incarnation and of the divinity
of Jesus was a philosophical position well known from the ancient world.
But what was one to do with a religion that did not accept the divinity of
God and that indeed considered the Old as well as the New Testament to
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be (slightly adulterated) revelations. Moreover, that attributed the final
authority to a curious book that obviously contained a miscellany of
different Christian doctrines and external additions? A scripture that, on
the one hand, envisaged the philosophically justifiable position of
otherworldly punishment and reward, but on the other hand alienated the
philosophers with the conception of sexual pleasures as the essential part
of paradisiacal life. Needless to say, those perceptions were formed in
European minds merely in the course of some generations, but they
stayed deeply embedded in the collective consciousness. There were
always people who simply wanted to discount Islam as an absurd product
of diabolic imagination. This certainly would have gained recognition to
a great extend, if this religion had not proven to be as steadfast and
politically successful. There was no trace of decline, no sign of weakness.
Besides, there was the fact that the Muslims had managed to translate the
entire Greek literature into Arabic and to advance the ideas and
conceptions of the ancient world. The Islamic construct of ideas
concerning natural sciences, humanities, and theology was based on the
works of men like Al-Farabi, Avicenna and Averroes who were soon to
be deeply admired in Europe. In the course of 400 years, Islam went
through a remarkable phase of intellectual maturity – a process that took
the Europeans much longer. When the ancient world fell apart, Islam
became the principal heir of Greek sciences and philosophy, whereas
barbaric Europe was stuck with Roman literature, including the fathers of
the church.
The first fainthearted attempts of interpreting Islam however, have had a
great influence on the later analyses. Summing up, it can be said that the
new religion was embedded into three big contexts of tradition. 1) Into
the Bible. Despite their general ignorance, Latin authors possessed at
least some clues on where and how they should classify the Muslims,
which they called Saracens, in the general course of the world.
Indications could be found in the Bible. The part of the Bible was
however limited to spotting the distant origins of the Saracens in the Old
Testament. 2) Into the apocalypse. The conception that the rule of Islam
could be the preparation for the apocalyptic appearance of the Anti-Christ
as already mentioned in the Bible also enjoyed certain popularity. 3) Into
legends like the one of the chivalric Saladin, that in particular developed
during the time of the Crusades.
The relationship between Christianity and Islam changed abruptly with
the First Crusade (1096–1099). Surprisingly, this event did not implicate
any increase of knowledge, but rather narrowed the view on Islam. The
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Crusaders who left for the Holy Land in 1096, were – just like their
successors – remarkably little versed in the Eastern cultures and societies.
The great initial successes saw to it that the formative reactions on the
situation and the local people were made up of a feeling of triumph and
profound contempt. For the first time however, people came to know
precise facts on the Prophet and the religion of the Muslims, whereat the
image which formed itself in the first 40 years of the 12th century in
Europe, developed in reversing the conditions out of a feeling of
superiority and victory. The results were widespread legendary images of
Mohammed and the religious practices of the Muslims, which persisted in
the minds of the Europeans.
A short period of reason and hope (13th century)
With the works of scholars like Petrus Alphonsi and Otto of Freising,
some kind of independent study of Islam arose in Europe at the beginning
of the 12th century, in which these men even showed some mild
acknowledgment for their enemies’ religion. A truly big step towards a
more substantial examination was then the translation of the Koran, that
had been commissioned by Petrus Venerabilis, the abbot of Cluny. In
June 1143, the English scholar Robert of Ketton submitted his Latin
translation of the work. In the second half of the 12th century, Europe
was flooded by heresies. At the same time, the situation of the Crusaders
in the Holy Land deteriorated. In this respect, it is not surprising that even
Petrus Venerabilis thought of Islam as a Christian heresy. The event that
would strongly shatter the perception of Islam and the Islamic World
came from an unexpected direction: At the beginning of the 13th century,
the Mongols appeared out of the Central Asian lands, attacked half of the
world and finally advanced as far as the Adriatic Sea. The emergence of
the Mongolian horsemen fundamentally widened the geographical
horizon of the Europeans. Especially from the reports of the Gray Friars
Johannes de Plano Carpini and Wilhelm of Rubruk, people learned a lot
about areas to which no European had ever been before. Until that time,
nobody actually assumed that something or someone existed east of the
Islamic lands. Even though it scared the Europeans that the hordes did not
have the right faith, they found it comforting that they were at least not
Muslim. However successful they were militarily, according to the
Christians’ opinion they had nothing to offer on an intellectual level. In
the end, this first European exposure to Asia had two outcomes: On the
one hand, people suddenly noticed that, compared to the Mongols, there
were certain basic analogies concerning the faith between Muslims and
Christians. On the other hand, people found out about the existence of a
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great number of Oriental Christians whom none had ever heard of before.
Very soon the idea and the hope arose that someday, one would be able to
defeat Islam with the support and in alliance with a vast Christian army
from the East, led by the priest king John.
In this regard, the English philosopher Roger Bacon is an important
figure. In particular, there is one major difference regarding Bacon and
the other authors that is worth mentioning: Most of the Christian scholars
conceded to Islam solely negative functions in history. His followers,
who had apostatized from the true religion, were heralds of the last days
before the emergence of the Antichrist. Bacon however thought of Islam
as a positive aspect that would have a central role in the development
towards a philosophical entity of religions. He did not make any use of
the Bible altogether to explain the part that Islam played in the world. In
fact, he exclusively drew upon Muslim philosophers and the reports of
Christian
travelers. They were much more unreliable guides than he thought, of
course. All in all, Bacon also did not know very much and also not
always the right things, but he tried to come to conclusions and to
organize and categorize them. His optimism matched that of the Grey
Friar’s missionaries. Islam seemed weak and, all in all, not as far spread
as presumed. His historical work had been done and he was humbly
awaiting his end. With respect to the Mongols: They had frightened
Europe for half a century. Now their position seemed to be clear: They
were the ones who were to release Christianity from Islam. From this
perspective, the 30 years between 1260 and 1290 were certainly the most
hopeful period of time of the Middle Ages. No one could envision that
more clearly than the Catalan philosopher and theologian Raimundus Lull
and the Florentine traveler Ricoldo da Monte di Croce.
Visionary Moments (from the 14th to the 16th century)
(Those) Hopes soon proved to be deceiving. With the fall of Acre and the
Islamization of the Mongolian part-empires in the 14th century, it became
obvious that Islam would not perish.
The attitude towards and the interest in Islam changed noticeably. At the
Council of Vienna (1311/12), at which the main topics were Templars,
mendicants and beguines, it was decided that departments for Arabic,
Hebrew and Syriac would be established in Paris, Oxford, Bologna,
Avignon and Salamanca. Towards the middle of the 14th century we see
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the first actual break between tradition and innovation. The denunciations
of the views of Marsilius of Padua, Wilhelm of Ockham, Master Eckhart
and of Dante Alighieris “Monarchia Libri Tres” that occurred at short
intervals, are clear indications of the reshaping of European thought in
that time. In the ages of trials and tribulations there was little space for a
constructive examination of Islam and the determination of his part in
salvific history. And even less felt was the need to learn anything from
them. The positive and friendly acceptance of the affiliate religion in the
13th century was followed by a phase of mistrust and hostility. The
floodgates to indifference and imagination had been opened again.
The elaborate condemnation of Muslims and their faith was accompanied
by a massive and real threat: At the end of the 14th century, the Ottomans
controlled the entire Balkans save for Bosnia and Albania. In 1453,
Constantinople was seized – a shock for all of Europe. Soon after, the
Turks arrived at the Adriatic Sea and were on the brink of taking over
Hungary. In 1460, they reached the first outpost of Latin Christendom.
The reaction was a blend of fear and hope. People resorted to the old
spirit of the Crusades. In the meantime, a number of significant scholars
looked into the faith of the enemy once again in a visionary, but also
conflicting manner. John of Segovia, Nikolaus of Kues or Enea Silvio
Piccolomini, who later became pope Pius II., wrote pathbreaking works
on Islam. Their visions were diverse as well as delusive in certain
respects, but also more comprehensive, more precise and more
constructive than all the previous analyses. In many ways, they were even
better than the explanations of the forthcoming two centuries. Those men
developed excellent concepts, that allocated Islam in world history as
determined by destiny. In doing so, they rather called on rationality and
common sense than on little established and unfounded presumptions.
The advance of the Ottomans continued over the entire 16th century.
After the fall of Belgrade in 1521 and the occupation of Rhodos one year
after, the Battle of Mohács in 1526 that resulted in the loss of Hungarian
independence and the first siege of Vienna in 1529 followed. A very
typical reaction to the situation is to be found in the works of Martin
Luther. The reformer interfered in the debate on the Muslim faith by
presenting the public a translation of the anti-Islamic treatise “Confutatio
Alchoran” by the already mentioned Ricoldo da Monte di Croce from the
13th century, to which he added a preface and an epilogue. After all,
Luther’s polemics represent the in that time dominating despair of not
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having been able to find neither an intellectual nor a political solution to
the problem “Islam”. Whereas the linguistic tools, the conceptual models
and the argumentative processes featured a wide range, an explicit and
unanimously negative judgment of the “Turkish religion” prevailed
during the time of Luther. In general, Islam was perceived (1) in the
tradition of the indices on heresy, that is to say as Christian heresies; (2)
just as Judaism as an autonomous religion that was different from
Christianity; or (3) the question of dealing with heresy or a pagan rite
remained unanswered.
Islam – in its role as a derivate of the own religion that had been distorted
by the devil – could be classified and criticized according to the
parameters of the European Christian tradition: The Turks were said to
know neither the principle of confession and absolution nor of
exhortation and change for the better. As they were said to be unfamiliar
with the concept of the original sin, the rite of circumcision would lack
any sacral quality as a cure. The harshest judgments on the Turkish
religion were of course associated with the fact that Muslims considered
Mohammed as the seal of all previous prophets and that the revelation he
had preached abrogated, or respectively ultimately corrected, all the
others. To the Christians, this must have looked like a radical and
unbearable demotion of their own faith.

Given the actual threat, the Christian authors had the tendency to describe
Islam as a monolithic entity, “that wielded together its members to a cultand faith-based community by the means of authoritative doctrinal
attributes, ceremonial methods and repressive structures of allegiance.
(…) The fact that they could not be proselytized, was said to be
associated with Turkish barbarism, yes, even beastliness; instead of
rational arguments they merely defended their sect with the sword and the
force of arms” (Kaufmann).
This “knowledge” on the faith of the Ottomans spread swiftly due to
ways of publishing information for the masses, and as sermons, they also
spread through to a wide range of people who were not part of the
educated public. By means of the alleged knowledge on the Turkish
religion it was easy to distinguish oneself from the enemy and, above all,
to create a very own group identity that served as a factor that helped to
mobilize mental and military powers needed in the battle against the
Turks. Along with the important “integrating function of the European
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anti-Turkish concept of self-perception, the cultural “knowledge”, that
was applied to the Turk, offered themes that helped to deal with the
internal Christian antagonisms and to polemically handle the situation”
(Kaufmann). Further: “In the course of the ideological general
mobilization for the Ottoman Wars of the 16th century, a trend towards
the totalization of the conflict became apparent. Europe found itself
facing an inevitable fundamental confrontation with the hereditary
enemy, the Turks, that was henceforth to be solved my military means.
This confrontation took place in every possible area of life, in matters of
political culture, ethos and religion, in every matter that was precious and
important to Europe. After the decline of Byzantium, “the Turk” was the
most important factor in the formation of a European mentality of
distinction”.
Eventually, it was not the intellectual examination of the religion of the
enemy, but the discovery of America and the sea route to India at the end
of the 15th century that changed the perception of Islam.
The age of enlightenment
Both events mentioned above once again expanded the European view of
the world to an extent that was unthinkable until then. In the course of the
17th century, the Islamic world was considerably put into perspective
concerning its dimension and power; the perception of the former sole
non-European enemy was superimposed by the perception of other
peoples and worlds. Suddenly, Islam was not a threat to the existence of
the European people anymore, particularly because the Europeans tore
each other apart within the own borders throughout dreadful wars of
religion that were fought in this century.
To change the view on Islam was one of the various aspects
enlightenment carried with it. It was based on the impetus to gather
knowledge in order to interpret it in one’s own sense. The monopoly of
interpretation, that was thus aspired, inevitably gave rise to the
intellectual and, later on, the political usurpation of the non-European
societies. At the end of the 18th century, especially the world outside
Europe was “illegible” for the progressive scholars. It is precisely for this
reason that the “demystification” of the Orient, which appeared to be –
like Jörg Fischer put it – “fabulous”, by means of advanced knowledge
was called for. Based on this new knowledge, non-European cultures
were subordinated to the categories of the occidental interpretation of the
world. But the non-European world still defied to an absolute intellectual
domination. It was not until the cultural codes of the alien were broken
that it was available for power politics and that it provided the
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precondition for its thorough usurpation and conquest in the age of
imperialism. The repetition of the idea of the cultural superiority of
Europe, emphasized so many times in the course of the second half of the
19th century, lead to the notion that it had become a commonplace.
As Jürgen Osterhammel has put it, the 18th century is strange to us in
many respects. What separates us today from the people back then,
according to Osterhammel, is that there was no continuous progress
concerning the appropriate comprehension or representation of nonEuropean civilizations, but a long period of obscuring the non-occidental
rest of the world. Eurocentrism, nationalism, racism, imperialism and
orientalism bedimmed the perception of the Islamic countries and of
Islam itself. The so-called savages and barbarians of the non-European
regions were visited, described and commented on, because the “science
of man”, that the reformers in France, Scotland, England, Germany and
Italy envisioned, pressed to go beyond Europe. In a way, Asia was not an
exotic ingredient any more but a natural and central field of the European
experience of the world. People traveled a lot, not anymore to collect
curiosities along the way, but to follow a scientific impetus. The same
interest that was previously shown concerning the ancient world was now
primarily directed towards the Orient. There was a true “renaissance
orientale”, a (re-) discovery of Asia, in particular of the ancient Iran and
India. On the other hand there were enough progressive scholars who
used the “savage” as background for their own desires and wishes.
However, this widely known “noble savage” was contrasted with the
“barbaric savage”, who was considered to be uncivilized and to be in a
preliminary stage of history on a cultural level.
There is no better analysis of the period previous to Napoleon’s
occupation of Egypt than that Jürgen Osterhammel has presented in his
study “Die Entzauberung Asiens. Europa und die asiatischen Reiche im
18. Jahrhundert”, published in 1998. He considers the age of
enlightenment the time of “discursive transition” that marked “rise and
triumph of a European special consciousness”. He condenses the era as
follows: “For a short period of time, Arabs, Indians, Persians or Chinese
became distant neighbors, with whom it was possible to lead a dialogue
that was not distorted by ethnological considerations, despite obvious
communicational difficulties. At the latest, it was the racism, the dark
twin of empathic romanticism, so to speak, that arose in the 19th century,
that shattered this chance.”
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Interestingly enough, the preoccupation with Islam as a religion faded
from the spotlight during the enlightenment.

The 19th Century: Deislamization and Orientalization
In the 18th century, the Orient was already very much in vogue with the
culture of the European elite. Let us remember the chinoiseries of the
rococo, the architecture, the paintings and the music alla turca (speaking
of Mozart’s “The Abduction from the Seraglio” or Händel’s
“Tamerlano”), the show machines (Schauautomat), Turkish gardens,
Persian costumes or the tuliponamnia or the prevailing turquerie.
Furthermore, there was the romantic orient of poetry. “The orient became
an imaginary place for many authors of the second half of the 19th
century, where everything that had never existed in Europe (or was
defunct) was possible” (Pflitsch). Themes that were dominant in painting
were the Turkish bath, the harem, the slave market and the sun-drenched,
colorful Orient in general. One author who very well represents popular
literature at that time is Karl May with his know-it-all and patronizing
manner. This romanticizing at home was accompanied by the on-site
conquest of the real Orient: 1830 Algiers, 1857 Afghanistan, 1858 India,
1860 Morocco, 1881 Tunisia and in 1882 Egypt. The once dreaded
Ottoman Empire was reduced to be the “sick man of Europe”.
In the collective memory of Europe, Islam in the 19th century was very
keen to present itself in a way as if it lacked exactly those qualities that
had pushed Europe forward: Whilst Europe now signified freedom,
rationality, progress and entrepreneurship, Muslims were linked with
terms like subservience, superstition, stagnation, irrationality and
indolence. People believed that these features could be detected in
Muslim societies and in the Ottoman Empire in particular. While Europe
was thought to be furiously rising to the mastery of the world, the history
of the Turks was said to be a history of steady demise since the end of the
16th century. Since the glorious days of Suleiman the Magnificent in the
16th century, the Ottomans and their religion had permanently
deteriorated. Now, the Turkish state and its society were in a state of
political, military, cultural and moral decay. Behind this concrete
example was the general idea of the Islamic world as a civilization in the
stage of demise that was thought to be fundamentally and categorically
different from Europe and its culture. This narrative became a European
meta-narrative in the 19th century. When Europeans wanted to express
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who they were, where they came from and how they had come up to their
standing and such a powerful position, they in general drew back on this
story. This construction of history was partly in accord with the ideas of
enlightenment that lay down the history of mankind as a development
from dark medieval times, in which ignorance and oppression prevailed,
towards a bright modern age of reason and freedom.

This negative notion of the Ottomans (came along) formed with two other
movements. On the one hand, the Islamic world became the exotic Orient
that fascinated Europeans as the utterly “other” far beyond its
degenerated condition. A significant number of translations of Oriental
works were available to the educated reader. “Arabian Nights” was only
one of them. On the other hand, some intense scientific analyses of the
Muslim cultural heritage were initiated. It was at the end of the 18th
century, when particularly British and French scholars started to study
Sanskrit, albeit the active knowledge of this language that was used in
holy texts could still make use of a living tradition in India. Furthermore,
there were translations from classical Persian literature and in the 1820s,
the deciphering of the hieroglyphics by Jean-François Champollion took
place. In 1795, Silvestre de Sacy was appointed to the “École spéciale des
Langues orientales” in Paris and in 1821, the “Société Asiatique de Paris”
was founded.
As could already be seen to emerge at the end of the period of
enlightenment, Islam as a subject appeared less and less on the agenda of
those who studied the Orient. The Muslim world had been downright deislamized but in return had been “orientalized”. By “orientalist
discourse”, in the sense of Edward Said, one understands: “a construct
based on interests that confirms the essential otherness, sometimes even
the inferiority of that which is alien to the very own culture, in a
soliloquizing way. Political claims to power or at least the cultural
hegemony of the West are often derived from this construct”
(Osterhammel). The Oriental discourse subdues – according to Edward
Said – the organized world and placed it at its disposal. It only abides by
the rules it has laid down for itself and if necessary has also modified.
Although this might not always be as obvious as in the case of
imperialism, the orientalist discourse ultimately aims at the exercise of
sovereignty and the establishment of power. At the end of the day it is,
Said continues, a phenomenon of the 19th century. While the examination
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of the Orient had occasionally still been of dialogic character in the 17th
and 18th century, it finally led to a European monologue on a subject that
had been constructed by Europe itself.
The image of the Orient in the 19th century was based mainly on three
pillars: To begin with, there was the utilitarian and imperialistic attitude
of Europe that was shaped by the contempt for other cultures; then, a
romantic exoticism existed as well. It was dominated by the enchantment
by a magical Orient that even gained additional charm through its
growing poverty. And finally, the last pillar was the specialized
eruditeness that most notably became manifest in a historico-critical
philology. Even though these three tendencies seemed to contradict each
other at first glance, they rather complemented one another. The notion
they all had in common was the idea, that there were different cultures,
which developed in their own territory, and that each had a unique
character. The affinity between the languages suggested the kinship of the
souls of the people (“Volksgeist”), of their very essence. It was reckoned
that this essence was able to explain every social phenomenon in the
history of a people.
In the course of the 19th century, a new, as of now modern and abstract
notion of “religion” that was thought of as being universal, was
developed in Europe. Jürgen Osterhammel has pointed to the
development of the idea of “world religions” in Europe in his
fundamental works on the transformation of the world in the 19th
century: “A great number of religious views have been condensed to
macro-categories like “Buddhism” or “Hinduism” in the new discourse of
religious studies. Those “world religions”, among which Christianity,
Islam, Judaism and not uncommonly also Confucianism were ranked,
offered the possibility of a lucid cartography of the religious, its
attribution to “civilizations” and of illustrating them on world maps of
“the great religions”. Obscure conditions were oftentimes labeled as
“natural religion”. The experts based accurately elaborated
classifications, be it of denominational lines or of sociological models of
religion, on the rough raster of world religions. Underlying the concept of
“world religions” was a fundamental assumption like it is, still today,
defining the European notion especially of the Islam: All non-Europeans
were controlled by religion, “oriental” and “primitive” societies could
best be defined and understood by religion. Only the enlightened
Europeans had succeeded in breaking the compulsive thinking of the
religious and even to look at their own religion, Christianity, “from the
outside” and to put it into perspective.”
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This assumption, Osterhammel continues, has contributed to a lasting
dematerialization, dehistoricization and depoliticization of the view on
the Islamic societies as well. Until today, stereotyped equalizations are
suggesting that religious modernization was limited to the west that had,
in its self-awareness, as the only civilization in the world made religion a
private affair and that had based its self-perception on a secular
“modernity”.
The Oriental, who had indeed been a terrible enemy in the middle ages
but who had been on the same level, and above all had been considered a
human beneath his disguise in the eyes of the 18th century and the
ideology of the French Revolution that arose from it, now became a
special being, immured in his peculiarity that people gladly condescended
to applaud. Thus, the idea of the homo islamicus emerged that is, even
today, far from being shaken. This homo islamicus was, according to
European discourse, a being that differed fundamentally from a
European. The Europeans increasingly perceived themselves as kinsmen
of a very own and unique civilization that was essentially different from
all other cultures. This position was confirmed by the opinion that, in the
end, not states or nations were the key categories of mankind but
civilizations that all had their very own character and their own moral
values. The individual did not stand a chance to elude from the imprinting
at the hands of the superior entity. History of mankind presented itself as
a history of rise and fall of civilizations.
Islamic civilization was said to have risen in the 7th century, young and
full of vigor, to have witnessed its “golden age” and its prime in the era of
the Abbasids from the 8th to the 10th century and to then have lost its
dynamics, its cultural creativity and its ability to profitably acquire new
things. The Ottomans then represented something one could compare to a
last sigh right before the end, accompanied by a last territorial effort
before the rapid beginning of the demise. Islam as a religion also became
increasingly rigid, inflexible, tyrannical as well as intolerant and
hermetically rejected external influences. On this account, it also proved
to be incapable of adopting new ideas and technical knowledge from
Europe. When Europe pressed forward, the Islamic world remained in
social and cultural ossification and stagnated in the shape of cruel
despotism. The idea of looking at Islam as a coherent and very own
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civilization with a homogenous culture, led even many orientalists to the
opinion that the prevailing ideas and institutions of every Muslim society,
as well as the interaction and procedures of all Muslims at any place and
at any time, were eventually a manifestation of the unchangeable essence
of Islam, an articulation of its very own values and concepts. In order to
best understand Islamic societies it was said that one only had to read and
study the normative texts of the classical period.
At the end of the 19th century, another aspect was added to the idea: In
the course of an interpretation or misinterpretation of the theory of
evolution that had been put forth by Charles Darwin and in connection
with some kind of imperialistic exhilaration, some men developed the
idea that the cultural and political superiority of Europe could not only be
attributed to higher values and institutions, but also to hereditary
biological characteristics of the white race. European dominion over the
Islamic countries was hence necessary to bring them civilization and
progress (mission civilisatrice and The White Man’s Burden). The
Muslim States were contrasted with an idealized model of European
history and society: European freedom versus Oriental servility,
European constitutionality versus Oriental despotism, European
modernity versus Oriental tradition, European notions of property versus
Oriental lawlessness. Given the mental and social deficiencies of the
Muslims, who in addition had to suffer from their fossilized and
repressive religion, it was thought to be a mercy for the Orientals that
they had come to live under European supremacy, either directly or in an
indirect manner.
The short 20th century (1914–1989)
World War I shook the self-confidence of the European civilization in
many domains as well as their belief in unlimited progress. The European
ethnocentrism was increasingly challenged. The Arab revolt in the East,
the Kemalist accession to power in Turkey, the movement that seized the
allochthonous nations of the old Russian Empire, the uprisings in India,
Indonesia and other places and the Persian revolution 1905–1911
revealed that European hegemony could be called into question. At the
same time, topoi and ideas of the Orient, like the notion of a latent and
badly hidden savagery or of nationalistically unleashed fanaticism, that
made a stand against Europe’s civilizing energy, remained in Europe’s
collective memory. Nationalist Muslim intellectuals, be they reformists or
revolutionaries of socialist or non-socialist character, were libeled as
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imitators of Europe who were just about to destroy their own heritage due
to abstract and poorly understood ideas. Islamic modernization was
thought of as an artificial element, as betrayal of the own peculiarity. In
the light of the conflicts between communist, fascist and liberal systems,
two World Wars (world wars?) and an intense and sanguinary phase of
decolonization, that was signed with nationalist omen and extended until
the 1970s, the European examination of Islam as religion receded into the
distance. It was not until the Six-Day War (1967), the Iranian revolution
and the Soviet invasion in Afghanistan (both in 1979) that many countries
with a Muslim influence experienced a massive re-Islamization. It was
also not until after 1945 and in the course of the Cold War that the first
actual attempt to have a discussion on religion among equal participants
was made. In the joint fight against atheistic Communism, common
features in both denominations were looked for until the 1990s. The basis
for a genuine inter-religious debate however has to be the
acknowledgment of and the respect for fundamental theological
differences. Even though Muslims did not feel like engaging in dialogue
for a long time because in the end, they knew that they belonged to the
concluding form of monotheism that had been politically victorious for a
long time, recently, there have been considerable rapprochements from
the Muslim side. An actual dialogue has admittedly just begun after the
examination of the September 11 attacks. This way however, numerous
problems, that had previously been considered just marginally, were now
highlighted. It is now not exclusively a matter of dogmatic questions
anymore, but rather of the extremely complex and not at all trivial
coexistence of Muslims and non-Muslims in European societies.
In view of European migration or respectively of the influx of a great
number of Muslims to Europe as part of labor migration, decolonization
and devastating wars, the September 11 attacks on the Twin Towers in
particular seem to have had engendered intense strategies of dissociation
of the European societies from the Muslim minorities that live in them,
and hence also from Islam as a religion. Suddenly, questions concerning
the successful integration of people of another religion, the possibilities
of a multicultural social cooperation and the essence of the own cultural
identity arose anew. In light of the European unification process, many
people even began constructing a European identity alongside an alleged
Jewish-Christian-Antique mainstream culture, which eventually excluded
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the 15–20 million believers of the Muslim faith in the European Union.
Islam quickly represented a European realm of memory with a negative
connotation. In the course of this development, many patterns of
argument are and were drawn on that have been around since the first
contact with the affiliated religion, as was to be shown. Unfortunately,
such a discourse can occasionally be very potent and not uncommonly
gives rise to fatal processes of exclusion.
Beyond Orientalism
My point in this talk is that we have to overcome these obsolete and
somehow defaming approaches by focusing on the analysis of social,
cultural, and political aspects of Global Environmental Change and
Human Development and on the governance of social resources and
resource transfer. Our overall understanding of resources should
encompass not only the economic or natural dimension, but should
include also the social sphere. In every society the production, access and
control of social resources (or of social capital) play a crucial role. As
social resources one could understand knowledge, institutions (rules,
norms) and networks of a society. The production, access and control of
social resources – in combination with economic and natural resources –
are the driving forces for inclusion and exclusion processes – the guiding
principle of every society. They are shaping the emergence of identities,
power structures or disparities and vice versa. However, social resources
do not only shape the communal life, but also the bio-physical
environment that enables people to survive.
Additionally, such research is focused on the transfer of social resources,
which includes a vertical as well as a horizontal dimension. Horizontal
transfer of social resources involves all kinds of population movements.
Besides migration, forced by natural catastrophes or wars, there are
networks of legal labor migration, networks enabling the flow of goods
(trade) or of ideas (knowledge). In this context, such research addresses
cross-boundary networks and migration, which takes place in
ecologically and politically vulnerable border regions. The vertical
transfer of social resources deals with social stratification and chances for
social mobility, e.g. in which context what kind of social resources enable
people to improve their livelihoods.
Following this understanding of social resources, we could concentrate on
three core research areas:
• Institutions and Strategic Groups;
280

الشرق يف عيون الغرب

مؤمتر كلية اآلداب الدويل

• Social and Cultural Diversity;
• Knowledge Governance
Institutions and Strategic Groups
Apart from patterns of power, authority, and collaboration, which are
fundamental to governance, a special focus is on the generation,
proliferation, evolution, and decay of institutions. Institutions include
laws, rules, regulations, norms and values, as well as organizations in
which they are implemented. The making, implementation, supervision
and enforcing of rules and norms are social processes constituting
societies and organizations. Institutions have the potential to reduce or
increase the transaction costs of social interaction and define the
distributional outcomes of social interaction and resource exploitation.
Especially in developing nation-states, which are often characterized by a
great degree of social, political and cultural diversity as well as a limited
degree of state hegemony, institutional regimes are often diversified.
Here the lack of power, resources and at times political will leads to a
situation in which state laws and regulations are paralleled by (neo-)
traditional, religious or customary rules, norms and values, remnants of
colonial laws and project regulations, which people may equally refer to.
On the one hand, this legal pluralism may lead to competition between
institutional representatives and create behavioral uncertainty which has
the potential to increase conflicts. On the other hand, it creates flexibility
and grants local actors more room for maneuver. Given the institutional
complexity in the developing world, it becomes clear that careful
institutional mapping and institutional analysis is crucial to understand
patterns of societal control regarding resource use and resource transfers.
Institutions as the core of governance, defining socially accepted behavior
as well as access to resources are frequently debated and contested. Social
actors that create, change or ignore institutions directly affect power
structures and the distribution of benefits. The key is to identify and
analyze the way in which different actors are involved in these processes.
Institutional and strategic group analysis, therefore, unravels the ways in
which various actors invest their respective bargaining power to shape or
ignore institutions in ways that suit their interests.
The focus on institutions as a boundary concept will foster meaningful
trans-disciplinary research cooperation. Actor-oriented approaches that
focus on the interests of strategic groups and the underlying power
structures would enable us to understand the distributional outcomes and
social impact of respective institutional arrangements. This would
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generate narratives for realistic resource management scenarios and
would allow cross-checking the likely social and political impacts of
different policy options. Qualitative research is combined with
quantitative methods that enable the social scientists to deliver parameters
for a formalized analysis of resource management options that can be
combined with the economic and physical modeling approaches
developed by colleagues in other departments, as quantified socio-science
results provide crucial inputs for the calibration of rule-based multiple
agent and economic optimization models.
Social and Cultural Diversity
In governing social resources, one is directly confronted with the
complexity of diverse social and cultural patterns. Any attempts to
regulate or even control communal or societal entities have to cope with
diverging social and cultural norms, values, and identities. Over the last
two centuries, efforts to establish governance structures while
maintaining a balance between diversity and homogenization are based
on two meta-narratives: the establishment and spread of the nation state
and globalization.
Many nation states endeavor to diminish the cultural and social diversity
on their own territory by political and economic integration and
homogenization. The definition of ‘national’ cultural and social
categories has become an effective means to simplify governance and to
exercise power. Additionally, by imposing certain cultural and social
norms governments have not only created effective instruments for
resource allocation, but established certain cultural icons or even fetish
for the nation-building process. However, the forced imposition of
cultural norms and values caused some of the most protracted and violent
wars during the last hundred years from the Second World War up to
recent wars in the Balkans, Caucasus, or Darfur.
The current move towards globalization seems to be a governance
strategy which also leads to the homogenization of cultural and social
norms and values. While globalization opens – in competition with the
nation-state – a new avenue for cultural and social diversity on the one
hand, cultural and social patterns, which hamper the integration of global
markets are homogenized on the other hand. Thus the global development
of the metropolitan city and its uniform cultural and social codes has led
to a retreat of diversity that stands in the way of global markets,
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worldwide conglomerates and the need of effective governance.
Furthermore, industrialization and the extension of global markets may
have led to a loss of diversity with regard to locally available livelihood
strategies. Cultural and social homogenization attempts may ease
governmental control but could lead to the suppression of various parts of
the population, which do not meet national or global standards. However,
the great potential of cultural and social diversity is rarely taken into
consideration. Especially sustainable livelihood and resilience strategies
are often depending on cultural and socio-economic structures, which are
threatened by globalization. The imposition of national or global
standards and policies often leads to a loss of highly adapted socioeconomic strategies and therefore increases the vulnerability of the
respective population. Such research focuses on the impacts, which
development policies and globalization have on cultural and social
diversity and the livelihood strategies, social resilience, and vulnerability
of local populations. It also aims to assess the importance of diversity,
and to develop ideas of how governance of diversity can work and under
which conditions it is possible to maintain cultural and social diversity in
today’s world.
Knowledge Governance
Knowledge is a major factor of development. Many governments have
embarked on a development strategy that hopes to create a knowledgebased economy and a knowledge society. Though there is increasing
attention given to this topic the contours of a knowledge-based strategy
for development are still hazy. In particular, we still need to investigate
which policies are most suitable for developing regions with divergent
endowment of natural and human resources. The creation of a knowledge
system requires not only a backbone of ICT (information and
communication technology) but also an appropriate institutional
framework and a vibrant epistemic culture of knowledge creation. The
increased value of knowledge for development may also induce the
appropriation, monopolization, and control of knowledge production
through strategic groups. Knowledge is increasingly becoming a strategic
resource for development, but also for the accumulation of private wealth.
Development knowledge is becoming a valuable source of power, which
raises the necessity to examine its impact on social mobility and social
stratification. A polycentric competitive system of knowledge creation,
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utilization, and dissemination requires coordination between public
administration, private companies, and civil society organizations. The
field of knowledge governance increasingly requires the attention of our
researchers. Knowledge on natural and human resources is created
through research, including trans-disciplinary projects. The transfer of
this knowledge has to be embedded in social structural, cultural, and
institutional environment in order to achieve effective dissemination and
adoption of research results (“Bridging research and practice”). The
typical adopters are government agencies, private firms, civil society
organizations, and the population at large. Channels of knowledge
dissemination have to be researched, demand for specific pieces of
information has to be ascertained and the local adaptation of global expert
knowledge has to be studied. Decision support systems aiming to use
knowledge for development, including poverty reduction, health care and
improved livelihood strategies will have to take local knowledge into
account.
To conclude, our research should depart from intellectual discourses and
embrace topics such as ‘social security’, ‘livelihood strategies’ and
‘social resilience’ as well as ‘institutions and strategic groups’, ‘social
and cultural diversity’ and ‘knowledge governance’. Only if we do
research together and hand in hand in this direction by meeting the
highest scientific standards we can leave “Orientalism” behind.

284

الشرق يف عيون الغرب

مؤمتر كلية اآلداب الدويل

The East in the Eyes of Western Women Travellers of the 18th
and 19th Centuries: Solidarity and Understanding the East
Dr. Irene Kamberidou,
University of Athens
Greece

"It also may be said that in our travels we saw only the bright side of Islam. Well!
That is just what we desired to see; … The fact of it is, we had heard quite enough of
the dark side of Islam, so we determined to pursue our studies on the side looking to
the sun … Is it right, fair, or just, to visit other people in their homes, or in their
countries, wherever they dwell, and come away to decry them? No! It is not right!"
argues Emilie Hayacinthe Loyson, after her travels in Oriental lands in the years
1894-1896.

Abstract
Women travellers from Great Britain, France, Germany, Switzerland, Sweden,
Austria and America explored, visited, worked and resided in regions of the East that
were considered “proper and safe for dynamic men only” (Smith, 1887). The
mammoth body of writings by women travellers of the 18th and 19th centuries, that
claim to be eyewitness descriptions of the female microcosmos, provide a rich and
detailed interpretation of the Orient, including a feminine version, a female gaze.
European and American women identified with the so-called Other, expressed their
solidarity and participated in Muslim women’s daily domestic life, customs, female
social gatherings, religious celebrations and feasts. As a result, they accused male
travellers- who had written about domestic manners in the East and the position of
women in Islam of misinforming or misleading their readers, stressing that their
accounts were based on second or third-hand information, their unrestrained
imagination and exotic fantasies.

1. Introduction –Methodology
A cross-examination of the travel accounts of over 240 women of the 17th, 18th and
19th centuries in Asia Minor, Cyprus, Egypt, Africa, Greece and other occupied
Ottoman territories shows that an extraordinary number of European and American
women, over six thousand288 travelled, experienced the Orient and witnessed
historical events. Women from Great Britain, France, Germany, Switzerland, Sweden,
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The majority in the 19th century: these numbers, including many of their names and titles are
recorded or mentioned in the writings of the 240 women travellers and harem women, such as Melek
Hanum (formerly Marie Dejean Millingen). More analytically see: Kamberidou 2002.
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Austria and America visited, explored, trekked, hiked, worked or lived as permanent
residents in regions of the Orient or the Ottoman Empire revealing their reasons for
travel, their goals, their dreams as well as their reasons for publishing their
experiences. (Kamberidou 2002, 2006b, 2012)
As early as the 17th century, women have been going from one corner of the world
to the other, recording their impressions and relating their experiences. In 1659 two
English missionaries, Katharine Evans and Sarah Cheevers, set out for Alexandria to
preach the Gospel but were detained in Malta for four years. They were imprisoned
and tortured by the Inquisition for their religious beliefs. (Evans & Cheevers 1719)
Women travelled in the 17th century, not only for religious purposes but for pleasure
and knowledge, witnessing historic events, such as the Swedish travellers Miss Anna
Akerhjelm (Anna Mansdotter Agriconia) and her friend Miss Catharina Charlotta de
la Gardie who later married the Swedish Field Marshal Count Otto Guillaume
Koenigsmark and continued her travels as the Countess Koenigsmark. Miss
Akerhejelm, who accompanied the Countess in her travels with Count Koenigsmark
from 1685-1688, provides remarkable information on historic events such as the Siege
of Athens in 1687, the destruction and looting of the Parthenon by the Venetians; a
detailed account of Francisco Morosini’s campaign in the Morea in 1685, the only
Venetian-Ottoman conflict from which Venice emerged victorious, as well as an
extensive account on the Siege of Negreponte (Chalkis) in 1688. (Kamberidou 2012)
The 18th and 19th century accounts, observations and impressions are the primary
sources used in this paper to provide an overview of the vast, diverse and multifaceted female writings and subject matter, including a brief outline of gendered
travel: the three categories of women travellers. The accounts are approached from a
sociological perspective—which includes a gender perspective, the female gaze along
with the colonial or Western gaze—and not examined for their historical content or
literary value, indeed also significantly noteworthy and constituting other areas of
concentration for research. The descriptive and exploratory research approach aims at
achieving new insights that could contribute to an understanding and celebration of
the "Otherness of the Other." (Patsantaras 2013) Specifically, the purpose of this
paper is to pursue "the side looking to the sun" (Loyson 1905: 6) by focusing on the
eyewitness accounts, information and descriptions of social phenomena that
contribute to creating bridges to understanding, gaining new perspectives in
understanding the so-called Other and as a result
bridging cultural gaps.
(Kamberidou 2007) One need point out here that the female travel literature was
written primarily by white/Caucasian aristocrats and middle-class women—explorers,
humanitarians, pilgrims, volunteers, sensation seekers, adventuresses, settlers,
missionaries, professionals, artists, governesses, housewives, superficial sightseers,
tourists etc—who ignored all the inconveniences, discomforts and even dangers of
travel (malaria, cholera, pirates, corsairs, robbers, quarantines, dangerous storms) to
experience the Orient. (Craven 1878, Ferté-Meun 1822, Demont 1821a,b, Grosvenor
1842, Celine 1848, Londonderry 1842, Egerton 1841, Merton 1846, Beaufort 1861,
Pfeiffer 1852 a,b)
This paper focuses mainly on the accounts of 19th century women travellers who
claim to be participant observers or eyewitnesses of the female microcosmos in the
East, including Osmanli (Ottoman) society:
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"Every rule and custom of harem life that I describe in my book will be found
exemplified in the varied scenes that have been drawn from notes of personal
experience during a residence of nearly thirty years in the East. I have selected those
more particularly connected with my work as an artist, which brought me amongst
scenes that would have been quite inaccessible to the tourist or the visitor," claims the
English artist Mary Adelaide Walker (1886 A' xii-xiii)
The accounts reveal that Eastern women open their homes and provide warm
hospitality to their western guests and friends. Eastern women are also eager to learn
about the [western] Other, namely western customs and manners, and not only.
Eastern women also visit the homes of western women in the East and some pay visits
to lady travellers on their yachts, such as Princess Nazli—grand-daughter of Mehemet
Ali and wife of Hali Pascha—who visited Lady Brassey (1880) on her yacht in
Constantinople in 1878. In their private and intimate conversations with Eastern
women, despite difference or cultural barriers, western women express their emotions,
repeatedly using terms such as I feel, I felt and feelings and convey their solidarity and
identification with the women of the East. (Kamberidou 2002, 2012) Indeed a great
number of Western and Eastern women share their concerns, dreams, emotions and
desires. They discuss marriage, childbirth, divorce, religion and adultery. They
discuss human rights, women’s social privileges and legal rights, and both Eastern
and Western women express their feelings and aspirations for liberty and freedom. A
significant number—beginning with Lady Montague (1718) and ending with Lucy
Garnett (1895)—seem to envy the legal position of Muslim women, observing that
they enjoyed greater legal rights and social freedoms than their European sisters.
European and American women are welcomed into all the women’s meeting
places or gender spheres of Ottoman society, observing, visiting or interacting with
the different peoples: Turks, Yuruk, Kurds, Jews, Arabs, Armenians, Greeks, Gypsies,
Georgians, Circassians, etc. They focus in particular on the women behind the veil.
They describe their social and political power and influence, the imperial harem’s
pyramidical hierarchy, the powerful women of Ottoman society, the valide sultans
(mothers of the sultans of slave descent) and their rise to power, the Ottoman
women’s networks, their role in the appointment, dismissal and execution of state
officials and rivals, the political power of the Grand Vezir’s wife and her "political
office" (Blunt 1878: Α’ 108) in her harem, the voluntary slaves or the phenomenon of
voluntary slavery, the women entrepreneurs, namely harem women who bought and
trained young female slaves in order to re-sell them later for a profit or to offer them
as gifts to the sultan and other powerful officials so as to empower their female
network or consolidate their authority and positions. (d’Istria 1859, Vivanti 1865,
Lott 1866, Melek Hanum 1872, 1873, Walker 1886, Blunt 1878 A', Garnett 1891,
1895)
"We have become very emancipated in the West, no doubt, but we are yet far from
having attained such an equality of the sexes as would allow a Cabinet Minister to
divide with his wife the responsibility of choosing his colleagues and subordinates in
office. Such is however the influence possessed by the clever and intriguing wife of a
Grand Vizier [Prime Minister], not only directly over her lord, but indirectly through
her friends in the Imperial Serai, that the dismissal of old, and appointment of new
functionaries of the Porte often rests to a great extent virtually with her." argues Lucy
Garnett (1891: 461), confirming the accounts on the authority of the Grand Vezir’s
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wife and the powerful women in Ottoman society of her predecessors Fanny Janet
Blunt (1878) and Melek Hanum (1872, 1873).
Western women focus on the harem’s elite slavery system, stressing that the
enslaved black women from Africa and Arabia were never included in the Ottoman
harem’s elite slavery system, whereas the black eunuchs represented a status symbol.
They describe harem music and dancing: the acrobats, the pantomimes, the musicians
and the singers. They discuss their relationships with the eunuchs. They meet with
the educated and emancipated women of Ottoman high society, who in the privacy of
their homes had done away with the division of the haremlik and selamlik, educated
their daughters in their private schoolrooms with English or French governesses and
allowed them to take part in equestrian sports, in the privacy of their estates. They
take part in the general amusements of the Osmanli women, "paying calls, attending
dughuns, or wedding festivals, promenading, driving, shopping, and going to the
bath" (Garnett, 1891: 463), an occasion of great festivity and ceremony for Eastern
women. They are invited to participate in their picnics or excursions at the Sweet
Waters of Europe, the Sweet Waters of Asia, the Sultans Valley and the Vale of
Lindens (Fliamour). They participate in nearly all Eastern women’s social gatherings,
family pastimes, celebrations, feasts, ceremonies and rituals: the birth of a child,
circumcision, wedding feasts, taking the bride to the hamam (bath) and so forth.
Certainly, many were fascinated by the Arab world and Arab hospitality in
particular, such as Emilie H. Loyson, Lady Hester Stanhope, Princess Caroline (the
Princess of Wales), Louise Demont and Celine (the Countess Stephano), to name but
a few. For instance, while in Tunis in 1816, Caroline, the Princess of Wales and future
Queen of England, enjoyed the magnificent hospitality of three harems where she was
treated with honour and great respect. When she reached Tunis on April 3, 1816,
Princess Caroline and her suite were all magnificently and warmly received at the
palace of the Bey of Tunis. Three days later, on the 6th of April, 1816, they enjoyed a
magnificent reception at the Bey’s country palace, three miles from the town. While
in Tunis they also paid a five hour visit to the seraglio of the Bey’s eldest son, Prince
Moustafa, who personally took her Royal Highness by the hand, and conducted her
into his harem. (Demont 1821 a,b, Celine 1848)
With regard to their stay in the Bey’s harem in Tunis on April 3, 1816, the Swiss
travel writer Louise Demont (1821b), a member of her majesty’s suite, informs us that
the Bey took the Princess by the hand, and conducted her into this seraglio and they
all followed, "however the gentlemen remained in the hall, it being forbidden for any
man to enter the seraglio, under pain of death. We were introduced into a magnificent
room: the women were dressed with incredible splendour, being loaded with gold,
diamonds, and precious stones; their legs were uncovered, and their ankles encircled
with diamond chains their fingers covered with rich rings, and the tips of them painted
black. The Princess seated herself with the Bey and his first wife, upon rich cushions;
[…] there were full two hundred different dishes, all served upon gold. After the
repast, the slaves brought their finest perfumes, and sprinkled us with them from head
to foot." (Demont 1821b: 16)
In her memoirs later, Celine (1849), Princess
Caroline’s adopted daughter who accompanied her royal mother to Tunis, confirms
many of Demont’s observations, adding her own, such as her intended long journey to
the East.
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Emilie Hayacinthe Loyson, an American by birth and French by marriage, also
enjoyed Arab hospitality during her travels in Oriental lands in the years 1894-1896.
In a letter to Rev. Dr. Edward Everett, dated December 1895, we learn that in Tunis
she was frequently the guest of the Sheik-ul-Islam, Ahmed-Bel-Khodja, who she
describes as a man who had a cultivated mind, consideration for the opinions of
others, without prejudice or fanaticism, and was respected by Christians and Muslims:
"His authority on religious questions is great throughout Islam, even with the KalifSultan himself. He possesses a remarkably cultivated mind, open to science and
reform, having charity for all men; And, though he is a most devout Mussulman, or, I
should say because of it,--he has consideration for the opinions of others, without
prejudice or fanaticism. He is respected by all Christians who know him, and
venerated by all Mussulmans. We have been invited to a reception and banquet upon
the marriage of one of his sons; And we were expected early in the afternoon […] We
had two hours of interesting and remarkably frank conversation, which was a
combined course of Moslem and Christian theology, with something of human
philosophy. […] The Moslem bears the most incisive criticism with perfect good
grace, as we have seldom found Christians able to do. (Loyson 1905: 107-109)
2. Theoretical discussion: the “barbarous East" and “civilized
Europe" (Pardoe 1837 A'11)
Did western women really experience the Orient? Certainly, one could question the
reliability of the female accounts, or how Western women really experienced the
Orient due to their different socio-cultural perspectives, representations, prejudices or
interpretations. Indeed, both women and men, due to a long literary tradition, had
already experienced the Orient, before visiting the geographic region. (Melman 1995)
Namely, they carried with them, to that region, the western or colonial gaze, i.e. their
western European values, commonly shared images, notions, sensibilities, social
stereotypes and views (Pratt, 1992; Mills 1993), such as the Victorian notions of
propriety and the construction of womanhood, those relating to sexualism, morals and
manners (Russett 1989), and undoubtedly Oriental fantasizing about polygamy, the
exotic Orient and the harem institution.
Orientalism or what Edward Said (1986) describes as the distinction between
Western superiority and Oriental inferiority, expanded and proliferated in the years of
Western expansion. For example, Julia Pardoe (1837 A') examines and condemns
western prejudices pertaining to “barbarous East" and “civilized Europe". On the
other hand, Sarah Emily York (1853) and Harriet Martineau (1848) display religious
and racial prejudices and myopic ethnocentricity. Lady Elizabeth Craven (1786), the
French traveller, Mme de la Ferté-Meun (1822) and the English governess in Egypt,
Emmeline Lott (1866) condemned certain domestic manners and customs such as
regular home bathing, going to the public hamams or baths, Oriental dances and
music. (Kamberidou 2003, 2006a), as opposed to Lady Mary Wortley Montagu who
enjoyed the hamam, the harem performances held in her honour, as well as the dances
of the subjects of the Port, e.g. the Greek dances in which she personally participated.
(Kamberidou 2006a) However, most western women did not seem to appreciate
Oriental dance and music. Louise Demont (1821a,b), Mme de la Princesse de
Belgiojoso (1855), Emmeline Lott (1866) and the Dowager Marchioness of Dufferin
and Ava (1916) describe the harem dances and music as strange, curious, ugly,
inconceivable, disgraceful, provocative, inappropriate, immoral, extraordinary, etc.
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They describe harem music as Arabian, Turkish, Persian, Egyptian, Eastern and
Oriental, claiming it is the same for all the peoples of the East. (Kamberidou 2003,
2006a)
"There is only one dance in the Ottoman Empire, and it is the same for the Turks,
the Arabs and all the Muslim nations spread out in this territory; It is the same for the
Greeks and the Armenian subjects of the Sublime Port, and this universal dance does
not deserve to be called a dance (or merit the name of dance) […] I ignore what they
find gracious in this dance." observes Mme de la Princesse de Belgiojoso (1855: 97),
who was a guest in many harems during her travels in the depths of Asia Minor in
1852.
Euro-imperialism is also reflected in the female literature, i.e. the western or
colonial gaze, views and positions pertaining to European economic and political
expansion. (Pratt, 1992; Mills 1993) English women travellers such as Lady (Annie)
Brassey (1880) and Mrs. Scott-Stevenson (1881) repeatedly express and defend their
country’s colonial experiences and goals with regard to Cyprus, Asia Minor, and so
forth. For example, Lady Brassey (1880), a strong supporter of Britain’s occupation
of Cyprus, admits she was relieved that it would belong to England in perpetuity. In a
letter dated Dec. 11, 1878 she asserts among other things, that "it had just been
decided that the British Government were to retain Cyprus in perpetuity, and that they
would probably also occupy some spot on the mainland, Alexandretta, in the Gulf of
Scanderoon, being the most likely place." (Brassey 1878: 372) About two weeks
prior to this, in a letter from Cyprus dated Wednesday, Nov. 27 1878, Lady Brassey
expresses her concern about losing Cyprus to the Greek element, which she describes
as a perpetual thorn in England’s side, and is happy to hear of plans to populate
Cyprus with poor Turkish refugees, stressing that: "the introduction of a large
Mussulman population into the island would be a great thing, especially if it ever
became a really permanent possession of England. If the Greek element should once
prevail, it would be a perpetual thorn in our side, and the end would probably be that
we should be requested to move out when we had done everything possible in the way
of administrative reforms […] The Turks on the other hand would suit the climate as
well as the natives, and would be always contented with our rule. (Brassey 1880: 325326)
The English traveller Gertrude Bell (1868 –1926) who explored the Arab world
(extensive travels in Asia Minor, Arabia, Greater Syria and Mesopotamia), is said to
have been a spy who surveyed the regions as an archaeologist and mapped them to
serve British policy. She contributed in founding modern Iraq and influencing British
decision concerning the creation of nations in the Middle East. (Meyer & Shareen
2008) Although it is not the scope of this paper to examine the female accounts
pertaining to the "removal" or destruction of antiquities by western travellers and
archaeologists one need point out here that the renowned in her time Queen of the
Desert, Lady Hester Stanhope (Merton 1846) discovered a medieval Italian
manuscript in Syria, according to which millions of gold coins were buried under the
ruins of a mosque in Ashkelon. So she set out in 1815 to find the coins and persuaded
the Ottoman authorities there to allow her to excavate, resulting in the first
archaeological excavation in Palestine. She did not find the gold coins, but she
discovered a marble statue which she ordered to be smashed into pieces and thrown
into the sea!
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A plethora of western European women experienced the Orient, and wrote about
it. Imperialism or European colonialism—directly related to exploration and travel—
had made many parts of the world secure for women travellers, especially in the mid
to late 19th century and early 20th century. The number of English women travellers
or travel writers is much greater than those of other nationalities (eg. French,
Austrian, Swiss, German), a fact related to Britain’s intervention in the Middle East
(Orient), which contributed to the development of Mediterranean travel.
Travel for pleasure was an upper class European activity in the 18th and beginning
of 19th century, but by the mid 19th century more women began travelling.
Industrialization (the invention of the steam engine, steam train, steamers) had made
travel more affordable and increased women’s mobility: women from middle class,
missionaries, professionalism, governesses, nurses, teachers, etc. However western
women required a culturally legitimate excuse for their journey to the Orient. Travel,
an interest in the foreign or the exotic was condemned in females but tolerated in the
context of the pilgrimage and the vocational duty, which provided women with an
escape from family constraints and social barriers, as well as an alternative to
domesticity, especially for single [unmarried] women. Nevertheless, regardless of the
social constraints, the overwhelming majority of lady travellers openly reveal their
true intentions and passion for travel. (Kamberidou 2012)
3. Respecting the Otherness of the Other
Many women travel writers exhibited extraordinary, for their time, open-mindedness,
respect, understanding and solidarity for the "otherness of the Other" (Patsantaras
2013), such as Lady Mary Wortley Montagu (1718), Mary Adelaide Walker (1886),
Fanny Janet Blunt (1878) and Lucy Garnett (1895) who seem to view Eastern
manners and domestic life, e.i. gender relations and the harem institution, from a
sociological or a historic angle rather than a moral or judgemental one. (Kamberidou
2012) Although most 19th century travellers were not necessarily opposed to
imperialism or colonization, many were critical of the abuses it produced, such as the
English traveller Mary Henrietta Kingsley, who explored West Africa in 1893 and
1895 and the American traveller Emilie Hayacinthe Loyson who travelled in Oriental
lands in the years 1894-1896. The first, Mary Kingsley attacks the social prejudices of
British politicians with regard to the peoples of Africa, and the second, Emilie Loyson
proposes bridging the gulf between Christianity and Islam, good-fellowship and
reconciliation through cultural exchange.
Mary Henrietta Kingsley attacks the social prejudices of British politicians: "stay
at home statesmen, who think the Africans are awful savages or silly children- people
who can only be dealt with on a reformatory penitentiary line." Her lobbying and
lectures in England along with her two handbooks, Travels in West Africa (1897), and
West African Studies (1899) contributed to promoting tolerance or a new
understanding of African tribes. (Blunt 1994) Her views on West African culture
were controversial for her time, especially those on polygamy. She was criticized by
the Church of England because she expressed her disapproval of missionaries
converting African people and corrupting their religion, especially with regard to
polygamy which she argued was practiced out of necessity, stressing that when
converted African men were forced to choose one wife and abandon their other wives
and children, this resulted in the impoverishment and destitution of their abandoned
families, creating enormous societal changes and economic problems.
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The English traveller and author Lucy M. J. Garnett (1891) also seems to approach
the practice of polygamy as a survival strategy, "a necessity of existence" (Garnett
1891: 210), when she refers to the Yuruks, a nomad tribe of Asia Minor, who she
claims surpassed the number of four wives allowed a Muslim. Garnett argues that a
Yuruk man needed at least seven wives as polygamy was necessary for survival, a
means of acquiring the necessary labour for agricultural work, which enabled the men
to work as shepherds or in camel breeding, as their social customs did not allow them
to hire help, so they had to marry it. The demand for labour was so great that men
had to buy their wives from their fathers and in urgent circumstances did not hesitate
to steal women that belonged to other tribes:
"Unlike the Kurds the Yuruks are polygamous, the number of their wives often
exceeding the limit of the four fixed by Mohammed. A man of average wealth
marries at least seven helpmates, and he must be a poor man indeed who does not
possess three. For, though a plurality of wives is to the Osmanli [Ottoman] an
expensive luxury, it is to the Yuruk a necessity of existence. He requires a certain
number of ‘farm-hands’ to enable him to pursue his calling of flock-master, camelbreeder, &c., and a social usage does not allow of his hiring such ‘hands’, he secures
their services by marrying them. Each wife has her separate tent and her special
occupation. The care of the flock will be divided between two or three, each tending a
certain number of goats or broad-tailed Qaramanian sheep; The fourth looks after the
camels; The fifth collects fuel and draws water; The sixth makes the butter and
cheese; And the seventh weaves, on the loom before-mentioned, the brightly coloured
and substantial rugs and carpets which find their way to this country under the names
of ‘Kelim’, Qaramanian, &c. Though the Yuruks are, as far as possible, endogamous,
they do not scruple, when short of wives, to steal them from other tribes; And, the
services of the women being in such request, the husband has to purchase them from
the father with a sum of money." (Garnett 1891: 210-212)
3.1

Promoting "permanent peace between the millions of
Christians and Mussulmans": "bridging the gulf between
Christianity and Islam" (Emily Loyson 1905)
"Our author [Emilie H. Loyson] discovers that the Arab, though despoiled by our
conquest, has preserved riches of which we cannot deprive him … The vanquished
finds therein a source of joy of which none can deprive him: for he has laid up his
treasure in his heart." (Prince de Polignac, Colonel of the French Army in Algiers,
Paris, July 4, 1897)
***
Exceptionally noteworthy, as they are unconventional and unique for the period, are
Emilie Hayacinthe Loyson’s observations, parts of which are presented below,
including her recommendations for permanent peace, bridging the gulf between
Christianity and Islam and cultivating understanding and reconciliation through
cultural exchange, since diplomacy is unable to bridge the chasm. She argues
adamantly that Christianity has great achievements to offer Islam and Islam has
precious treasures to give in exchange:
"This moral atmosphere which encircles our globe to-day is like an overcharged
electric belt that requires but a scintillation of diplomatic friction to spread rapine and
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carnage throughout the world. The lust of gold and the ambition of empire are the
main driving forces in this menacing cataclysm […] Leaving the lesser divisions, we
here place ourselves before two most powerful standing armies on the earth; and they
are the most powerful because they are the two greatest religious bodies existent. We
do not count in numbers, but in moral forces; And their greatness lies neither in the
wealth nor empires they represent, but in their common indestructible faith in their
Common Creator, Universal Ruler, and Divine Father. On one side of these two
formidable armies, is divided Christendom, armed cap-a-pie with all the refinements
of science and modern invention for human slaughter; On the other undivided Islam,
for the most part miserably accoutred with our worn-out matchlocks and broken
swords. Christendom includes about four hundred million souls; Islam numbers
nearly three hundred millions. Between these far-stretching battalions which stand, or
rather bivouac, over against each other, there lies a neutral zone, which fallow green
fields; And there sleeps Israel—alas among the tombs of the Prophets […]
Diplomacy can do but little to bridge the chasm which divides these millions of
believers, and war can only widen it and envenom the horrible wound in the great
heart of humanity. While arms are at rest for a time, or an armistice is declared, then
is the opportunity to prepare for permanent peace. Let not her sentinels sleep on the
watch towers!" (Loyson 1905: 2-3)
So what does she recommend? Arguing that Christianity has great achievements to
offer Islam and Islam has precious treasures to give in exchange, Loyson proposes
bridging the gap between Christianity and Islam, good-fellowship, friendly
intercourse, reconciliation and understanding through cultural exchanges:
"When engineers would bridge over an abyss which yawns between two unequal
shores, there must be a levelling process of cutting down one and building up the
other. A similar operation is necessary if we would bridge the gulf between
Christianity and Islam. And all the debris and scoria should be cast into the depths of
the abyss to help build up over oblivion the grand highway of human happiness.
When this is accomplished and we are able to pass over freely and in good fellowship,
we shall discover that if Christianity has great achievements to offer to Islam,
Islam has treasures of priceless worth to give in exchange […] One of the best
means of hastening this reconciliation between seemingly opposing principles, and
between different races and opposing peoples, is friendly intercourse, good
fellowship, and union between persons of different creeds or religious beliefs, as well
as between different seekers after scientific truths. (Loyson 1905: 3-5)
Loyson also claims that, "as a Humanitarian believer I take a paramount interest in
the religion of Islam which counts nearly three hundred millions of the firmest
monotheists on the globe! – and that France has thirty million Moslem subjects in
Africa alone, independent of her large possessions in the extreme Orient; And that
there is united with my profound religious interest a bounden, patriotic duty, which
must not be ignored […] By my impression of these travels in Oriental lands I may be
suspected of unusual sympathy for Mussulmans […] I will say that I am certainly
very sympathetic for the grand indomitable Arab race, and for the sublime,
unswerving faith of Islam. Was not Abraham the father of Ismael, as well as Jacob?
[…] I will state that I am also very sympathetic for the believers in the farther East:
the Hindus, who, though they have not a positive conception of the Living God, are
less than all others given to persecution because of religious dissimilarities, and make
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for peace on earth more that do those of other great religions. Moreover, I love the
Jews—and with peculiar affection; For they are of the Ancient Race of Believes,
chosen of God […] In short, I am an orthodox Christian; And because I am a
Christian, I am bound by my faith to seek and help, persuade, and love those who are
sick, ignorant, unhappy […] Yet, my sympathy for Islam does not prevent me from
deploring their polygamy, their lack of energy, and the unwarranted seclusion of their
women. Nor does my consideration for the Hindus prevent my disgust for their filthy
fakirs and their obscene symbolism. Nor does my affection for the Jews assuage my
ever-increasing sorrow for their unrighteous refusal of rehabilitation to the Great
Jew—Jesus—that which the Christian world most justly claims to-day for a lesser
Jew—Dreyfus." (Loyson 1905: 8-10) Concluding Loyson stresses that although she
is a Christian she is not "blind or indifferent to the sins and vices to which Christians
are given so often, in flagrant negation of their faith." (1905: 10)
In a letter addressed to Rev. Dr. Edward Everett Hale, of Boston, Massachusetts,
dated from Tunis, December 1895, Loyson advocates the reconciliation of various
religious beliefs, "permanent peace between the millions of Christians and
Mussulmans—many of whose provinces touch each other, and who are
necessarily coming more and more into contact […] Unification is neither possible
nor desirable. Reconciliation of various religious beliefs in the Brotherhood of Man is
the only remedy for all this world’s ills" (1905: 107)
4. Why they travelled, need one ask?
“In exactly the same manner as the artist feels an invincible desire to paint, and the
poet to give free course to his thoughts, so was I hurried away with an unconquerable
wish to see the world. In my youth I dreamed of travelling—in my old age I find
amusement in reflecting on what I have beheld." (Ida Pfeiffer, March 16, 1850)
***
The overwhelming majority of lady travellers, as previously stated, openly reveal
their true intentions and passion for travel. Even those who in the beginning of their
books, letters, travelogues, etc., claim to be on a religious pilgrimage, at the same
time, on the exact same page, in the same text, or else throughout their book, they
repeatedly express their desire to explore, see and discover the world, expand their
horizons, learn and study the peoples of the globe, acquire knowledge, discover
themselves and who they are, seek pleasure, break out of their gilded cages, escape
gender oppression in Europe, etc.
Although the right to travel, single status and living alone, was not tolerated in
western societies, a significant number of women travellers were not married, and
among those that were many travelled alone. For example, Mme de la Ferté-Meun
(1822: 183), travelling alone in the Orient from 1816-1819, without her husband,
stresses that the purpose of her journey was the desire to learn all: “le desir de tout
connaitre." She also argues that "men generally condemn us to stay by the fireplace
[…] they decorate our cage and go as far as to embellish/adorn it. However, I have
more ambition than that, I aspire for a place in the sun and for a very long time I have
been secretly dreaming of the Orient." (Meun 1822: 3-4)
Princess Celine (Countess Stephano), the adopted daughter of Queen Caroline,
from the island of Chios, a female Ulysses who travelled all her life, stresses that she
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has a great passion for travel, adding: "Nothing appears to me so unnatural as a
stationary state of existence. It is intended for man to move from place to place, to
visit his fellow creatures in distant lands, and to render homage to the Creator, by
admiring the wonders of his works. (Celine 1849 A' 224) Frances Maclellan (1835)
openly declares in the preface of her book that she travelled for pleasure. Even the
missionary Sarah Emily York, admits that she wanted to study the peoples of the
world, acquire opportunities for observation and “come to learn to know myself."
(York 1853: 274)
The Austrian explorer Ida Laura Pfeiffer (1852) who travelled around the world
alone all her life, experiencing tent-life and horse-back travel while visiting the Holy
Land, Egypt, Hindostan, Persia and Asia Minor, to name a few, observes: “I have
been called, in many of the public journals, a professed tourist; but I am sorry to say
that I have no title to the appellation in its usual sense. […] Nothing but a natural
wish for travel, a boundless desire of acquiring knowledge, could ever enable a person
to overcome the hardships, privations, and dangers to which I have been exposed.”
(Ida Laura Pfeiffer 1852: 333)
Three single women, the author Agnes Smith (1870), her sister Violet Smith and
their friend Edith astounded their social environment when they announced they were
going on a one year journey to the East:
"The Holy Land seems to be considered quite the tour for a gentleman. […] So
when two friends and myself resolved, in the summer of 1886, to absent ourselves for
a year from home, for the purpose of visiting scenes endeared to us by so many
hallowed associations, great was the consternation expressed by our friends at the idea
of three ladies venturing on so lengthened a pilgrimage alone. ‘Do you think they will
ever come back? They are going amongst Mohamedans and barbarians,’ said some,
who knew of our intention. [..] And if our education does not enable us to protect
ourselves from the influence of such dangerous opinions as, it is said, we shall hear in
a varied society with which it may be our lot to mingle, what is that education worth?"
(Smith, 1870: 1-2)
Many western women, risking their lives in order to learn, to see and explore,
transgressed gender boundaries. They masqueraded as men or as Muslim women in
order to enter the mosques, as did Lady Hester Stanhope in the beginning of the 19th
century—who disguised as a Mameluk—visited the mosques of Damascus. In 1836,
the English author and artist Miss Julia Pardoe, disguised as a Turkish woman (not as
a man), visited two mosques late in the evening during the Ramazan, that of Saint
Sophia and the mosque of Sultan Ahmet, despite the warning of her Turkish host that
if she is discovered she would lose her life (Pardoe l837: 375-377).
Marie Dejean and her friend Nazib Hanum, the adopted daughter of the Princess
Essemah Soultan—a sister of Sultan Mahmud, historically acknowledged as the
exterminator of the Janissaries—were guests at the harem of Haider-Effendi in
Constantinople, in 1836. That evening both women left the harem disguised as men
and visited the mosque of Saint Sophia. (Melek Hanum 1872: 25) Fanny Janet Blunt
(1878: B’) frequently dressed as a Turkish women in order to circulate freely and visit
the mosques during her twenty year residency in the East, as did Lady Elizabeth
Craven (1789) and Lady Montagu (1718) before her.
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Lady Stratford, the wife of Viscount Stratford de Redcliffe, also transgressed
gender boundaries, but not disguised as a man. She is reported to have visited and
stayed on the Holy Mountain, namely at Mount Athos, not disguised as a man but as
herself. Lady Stratford de Redcliff visited the monasteries of Mount Athos during the
Crimean War (1853-1856), a place absolutely forbidden to women, even today! Up
to today, we have no reports of a woman visiting Mount Athos.
According to Fanny Janet Sandison Blunt, daughter of the English Ambassador in
Constantinople and later the wife of English Ambassador in Thessaloniki:
“Women and animals of the feminine gender are not allowed to enter the precincts
of the Holy Mountain. This prohibition seems to be in some way connected with the
curiosity of Lot’s wife, whose punishment is expected to befall the adventurous
daughter of eve who should thus transgress. This superstition has, however, lost
much of its force since Lady Stratford’s visit to the monasteries during the Crimean
war, when some of the monks tremblingly watched for the transformation, till they
had the satisfaction of seeing her Ladyship quit the dangerous precincts in the full
possession of the graces that characterised her.” (Blunt 1878 B' 313)
4.1 Why they publish: "needed to share"
Western women surpassed the socio-cultural barriers of their societies during periods
in history when not only travel outside of Europe, but publishing was also viewed as
an exclusively male experience. Even those who published anonymously or with a
male pseudonym, reveal their gender and their identity throughout their books. Emily
A. Beaufort (1861 A’), who travelled to Egypt, Syria, Lebanon and Western Turkey,
in her preface asserts— as did many lady travellers before and after her—that she
“needed to share her experiences with the public. To show them with what ease and
security ladies may travel alone in these countries, frequently supposed to be open
only to strong and energetic men.” Mrs. R. L. Bensley (1896), after her journey to
Sinai, upon her return home lost her vision, but needed to share her experiences so
she wrote them down in Braille and her book was later published with the photos she
had taken during her travels.
Fanny M. Taylor (1856), in her preface presents her reasons for writing, according
to which she wanted to inform the public on the contributions and difficulties
confronted by the professional nurses and other lady volunteers in the hospitals of
Constantinople during the Crimean War (1853-1856). Lady Harriet Catharine Egerton
(1841), who visited the Holy Land, announces in her preface that she published her
impression in order to contribute the profits of her book to the women of Ireland,
specifically to the Committee of the Ladies’ Hibernian Female School Society which
had 232 schools and 13,696 scholars, "the only Society labouring in Ireland for the
exclusive benefit of the female children of that country."
Many European women visited the Holy Land and wrote about it, such as Mme de
la Ferté -Meun (1822) and E.A. Finn (1866). Harriet Martineau (1848) describes her
Arabian journey and especially her five week experience in the desert in Egypt. Lady
Ann Blunt (1881) embarked on a pilgrimage to Nejd and visited the court of an Arab
Emir and the Bedouin tribes of the Euphrates, and wrote about it. Amelia B. Edwards
(1888) wrote about her "Thousand miles journey up the Nile". One need reiterate
here that the female travel literature was primarily written by white aristocrats and
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middle-class women that we can categorize into three groups, which I will briefly
refer to. Each group could be extensively examined separately and comprise another
study or area of concentration:
The first group or category is that of the titled, i.e. royalty or royal women such as
queens, princesses, members of the aristocracy and their suite or entourage. Such an
example is Caroline, the Princess of Wales, later Queen of Great Britain, who after
separating with her husband was politically persecuted, deprived of seeing her
daughter Princess Charlotte (1822), thus she exiled herself and travelled from 18141820 accompanied by the ladies and gentlemen of her suite, which included Louise
Demont (1821a,b), Lady Charlotte Lindsay, Lady Forbes, Maids of Honour and her
adopted daughter from Chios, Celine (1849) who later became a promulgator of the
Greek cause, publishing her travel accounts and impressions and, as previously cited,
continuing her travels to the East, after the Queens death. Another example included
in this category is the self-exiled princess Christine Trivulce de Belgiojoso or Mme de
la Princesse de Belgiojoso known in her lifetime as “La princesse, journaliste
renommee” (1855, 1858). She lived with her daughter in the depths of Asia Minor, in
the valley of Eia-Maq-Oglou, a valley that she bought for 5,000 francs. From her
home in this valley, which was near Angora and Verandechir, she began an eleven
month journey in January of 1852 to explore the region, walking in the freezing desert
and living in a tent. She did not consider the journey that difficult as she claims to
have become accustomed to the dangers and discomforts entailed in a voyage in the
Orient. (Belgiojoso 1855)
The second group is made up of the middle class, professional women, authors,
artists, governesses, feminists, explorers and romantics who confess they want to
experience life and see the world. This category focuses on domestic manners, harem
life, the daily life of women in the East. It includes educated women, like Fanny Janet
Blunt (1878) and Mary Adelaide Walker (1886) who both had over 40 years of
residency and travel in different regions of the Orient and Ottoman society; women
who travelled alone (without a male escort or husband), like Mme de la Ferté-Meun
(1821), the English governess in Egypt Emmeline Lott (1866) and the English author
Agnes Smith (1870); travelling couples, the women who travelled with their
husbands as well as those who travelled with their fathers like Julia Pardoe (1837) and
Mary Frances Felicia Skene (1847).
The third group is made up of the women with a cause, those that declare a social
purpose for their journey or claim they have a calling: volunteers, missionaries,
teachers-educators, nurses. This category includes the mass movement of women
volunteers during the Crimean War and the wives of the English and French soldiers
who followed their husbands to war, in the battlefield. Unlike the wives of the French
soldiers, who were treated with respect and honour, those of the English soldiers were
socially stigmatized, considered women of questionable moral values by their
compatriots. (Kamberidou 2002)
5. Wo-manity: solidarity and understanding
Western women seem to identify with the women of the East. In expressing their
solidarity, sympathy and understanding they invent terms such “Wo-manity” and
“Slavedom”. (Harvey 1871: 71, Beaufort 1861: 399)
In their writings they
repeatedly use terms such as “woman-kind”, “liberty”, “freedom” “emancipation” and
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"womanhood" (Montagu 1718, Craven 1789, Guthrie, 1802 Lott, 1866,
Hanum 1872, 1873, Adalet 1890, 1892)

Melek

In their identification and solidarity with their gender Western women buy female
slaves and liberate them, as did the Princess of Wales, Caroline during her travels in
1814-1820. At the slave market in Tunis, in 1816, Princess Caroline, the future
Queen of Great Britain, bought and liberated 100 slaves and provided them with the
necessary funds to return to their homes. In Cairo she bought six female slaves,
provided them with dowries (financial support) and liberated them and in the Ottoman
slave market in Athens she bought three female slaves, provided them with money
and liberated them. (Demont 1821a, Celine 1848 A')
Celine, the adopted daughter of Princess Caroline, stresses that her royal mother
discovered a slave market in Tunis for the sale of slaves of all nations and “purchased
one hundred of these unfortunate beings, and restored them to liberty. Among them
was the daughter of the Balearic Islands, and another was a beautiful Genoese female
of good family. These liberated captives were provided with money to assist them in
returning to their native countries. I shall never in my life forget the happy faces of
the slaves restored to freedom by the Princess” (Celine 1848 A' 91-92)
One need reiterate here that Western women not only visit the slave markets, but
they are warmly received—as official guests, as intimate and close friends or as
employees—in harems (households) that corresponded to all the socioeconomic
Ottoman classes. As a result they attack European prejudices and accuse male
travellers of misleading and misinforming their readers, stressing that their accounts
on Eastern women were based on their unrestrained imaginations, including secondhand and third-hand information, especially those with regard to domestic manners,
the impropriety or immodesty of Eastern women. The first to do so, to attack
European prejudices and accuse male travellers of "stupidity" is Lady Mary Wortley
Montagu (1718) who is cited by many 19th century male and female travellers. In a
letter to her sister the Countess of Mar dated April 1, O.S. 1717, from Adrianople
Lady Montagu attributes western misconceptions on Turkish women’s inappropriate
behaviour to "the stupidity of all the [western] writers that gave given accounts of
them" (Montagu 1718, Montagu 1840: 122)
Miss Julia Pardoe, around 1837, also attacks European prejudices regarding the
impropriety of Eastern women: "It is an amusing fact, that an idea of impropriety is
attached by Europeans who have never visited the East, to the very name of a harem;
while it is not less laughable, that they can never give a reason for the prejudice! How
little foundation exists for so unaccountable a fancy must be evident at once, when it
is stated that the harem, or women’s apartments, are held so sacred by the Turks
themselves, that they remain inviolate even in cases of popular disturbance, or
individual delinquency; the mob never suffering their violence to betray them into an
intrusion on the wives of their victims; and the search after a fugitive ceasing the
moment that the door of the harem separates him from his pursuers." (Pardoe, n.d.:
126)
After a thirty year residency in various regions of the East, the English artist-travel
writer Mary Adelaide Walker (1886) argues that the male accounts were inaccurate,
untrustworthy and “doubtless, superficial, for to gain any accurate knowledge of the
home life of a people you must live amongst them and with them; and, more, you
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must meet them half way on the road of human sympathy and kindly feeling […] No
husband or master of a family would, under any circumstances, receive a friend
within the limits of the harem, and the information on domestic matters can very
rarely be gained but at second-hand, most often from sources inaccurate and
untrustworthy. This rule of rigid exclusion has been relaxed, only within the last few
years, in the case of medical men in the exercise of their profession." (Walker 1886 B'
38)
6. The real position of women in the religious system of Islam
"I think I never saw a country where women may enjoy so much liberty, and free from
all reproach as in Turkey”. (Lady Elizabeth Craven, Constantinople 1786: 205)
"It is easy to see that they have more Liberty than we have." (Lady Montagu, 1718)
***
Western and Eastern women discuss “the real position of women in the religious
system of Islam” (Garnett 1895: 61) and discover that the legal position, rights and
freedoms of Muslim women was far superior to that of the Christian women of
Europe, especially with regard to the laws concerning inheritance, marriage, divorce
and property rights. European women, beginning with Lady Montagu (1718) and
ending with Lucy Garnett (1891, 1895), seemed to envy the legal position of the
Muslim wife who enjoyed greater legal rights and social privileges of than her
European counterpart.
One need point out here that in western societies, it was not until the late 18th
century and throughout the 19th century that social movements emerged demanding
legal rights for women, like the right to divorce, own property, receive alimony and
vote. Whereas in the Islamic world, a woman had the right to own and control
property, to inherit it, to dispose of it as she wished, to divorce her husband and
maintain her property, to receive compensation, to plead her case in court, etc. For
centuries it was customary for wealthy Muslim women to make donations, endow
buildings, mosques, mausoleum, public baths, etc. They had religious rights and
obligations as well, the right to the honourable title of Hafiz which was conferred not
only to men, but to the women who had committed the whole of the Koran to
memory, the right to participate in the pilgrimage to the holy cities of Mecca and
Medina and so forth. (Ferté-Meun 1822, Blunt 1878, Garnett 1895)
"The legal position of free Muslim women was the same as it had been for the last
thirteen hundred years!" argues Lucy Garnett (1895), in her article entitled Women
under Islam: their social status and legal rights. "As a daughter, she was entitled, on
the decease of her father, to inherit his property in common with her brothers, in a
proportion determined by law according to the number of his children. As a wife, she
had the uncontrolled possession and disposal both of the wealth, which was hers
before marriage, and of that, which may have subsequently been accrued to her. She
could inherit property without the intervention of trustees, and dispose of it, as she
pleased during her lifetime or at her death. No doctrine of coverture existed for her;
she could sue or be sued independently of her husband, and also sue or be sued by
him. In the event of her suffering wrong, or being accused of wronging others, she
was at liberty to plead her own cause before the public tribunals, and often does so
most ably and eloquently. A husband is legally bound to support his wife, and her
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slaves or servants, according to her rank and his means, and to furnish her with a
suitable residence. To quote from the Hedaya (or Guide, a commentary on Muslim
law): ‘It is incumbent on the husband to provide a separate apartment for his wife’s
habitation, to be solely and exclusively appropriated by her, because this is essentially
necessary to her, and is therefore her due, the same as her maintenance,’ &c […] The
law of Islam allows a man to marry four wives, and to be the owner of an unlimited
number of slaves. A second wife means an extra suite of apartments, an extra slave or
train of slaves, according to her rank; for each hanum must have her own special
attendants and an extra allowance of pin-money.” (Garnett 1895: 60-62)
The female accounts repeatedly observe that if we exclude the law of Mohamed,
that allows a man to marry four wives and to be the owner of an unlimited number of
slaves, Muslim women, as far as the written law was concerned, enjoyed greater legal
rights than their European counterparts. (Montagu 1718, Pardoe 1837, Celine 1848,
Walker 1886, Blunt 1878, Adalet 1890, 1892, Garnett 1895)
"It is true their law permits them four wives; but there is no instance of a man of
quality that makes use of this liberty, or of a woman of rank that would suffer it.",
argues Lady Mary Wortley Montagu (1718), the wife of the English Ambassador in
Constantinople, adding "When a husband happens to be inconstant (as those things
will happen), he keeps his mistress in a house apart, and visits her as privately as he
can, just as it is with you."
In a letter to her sister the Countess of Mar dated April 1, O.S. 1717, Lady Montagu,
writes: "Upon all I look upon the Turkish women as the only free people in the
empire: the very divan pays respect to them; and the Grand-Signior himself, when a
pasha is executed, never violates the privileges of the harem (or women’s apartment),
which remains untouched and entire to the widow. They are queens of their slaves,
whom the husband has no permission so much as to look upon." (Montagu 1718).
The accounts reveal an obsession with the freedoms and rights of Ottoman women,
since in European societies women were economically vulnerable, even those of the
aristocracy, like Lady Mary Wortley Montagu (1718) and Lady Elizabeth Craven
(1789). Lady Montagu and her husband separated a few years after their departure
from Constantinople and she was left with nothing and completely reliant on his good
will for her maintenance. It was even worse for Lady Elizabeth Craven (1786), who
began her travels in 1786, after her divorce from William Craven, who not only left
her with no financial support but he deprived her of her seven children! No wonder
the introduction of her travelogue is an attack on abusive and tyrannical husbands.
Lady Craven claims that the behaviour of the Turks towards women is an example
for all nations! She argues that the legal position of Muslim wives is much superior to
that of their western sisters, especially with regard to divorce and financial
compensation. Lady Craven (1789) observes that the Turkish lady has so much
Liberty that she is the happiest creature on earth, and that no woman enjoys so much
"Liberty" and security as does a Turkish wife, stressing that when a Turk is beheaded
and his property confiscated, they never touch his wife’s wealth, since the harem is
considered a sacred place:
“The Turks in their conduct towards our sex are an example to all other nations—
A Turk has his head cut off—his papers are examined—every thing in his house
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seized—but the wife is provided for; her jewels are left her. The Harem is sacred
even to that rapacious power which has seized the master’s life, only because he was
rich—It may be said, that in Turkey likewise, women are perfectly safe from an idle,
curious, impertinent public and what is called the world, can never disturb the ease
and quiet of a Turkish wife—Her talents, her beauty, her happiness, or misery, are
equally concealed from malicious observers. Of misery, unless a Turkish woman is
beyond conception unreasonable, I cannot imagine that her portion can be great; for
the wife whose wretched husband earns subsistence by carrying water, or burdens, sits
at home bedecked with jewels, or goes out as her fancy directs, and the fruits of his
labour are appropriated to her use […] and I repeat it, Sir, I think no women have so
much liberty, safe from apprehension, as the Turkish—and I think them, in their
manner of living, capable of being the happiest creatures breathing" (Craven 1789:
234-235)
Miss Julia Pardoe observes: "All this may, and indeed must appear startling, to
persons who have accustomed themselves to believe that Turkish wives were morally
manacled slaves. There are, probably, no women so little trammelled in the world; so
free to come and to go unquestioned, provided that they are suitably attended; while it
is equally certain that they enjoy this privilege like innocent and happy children,
making their pleasures of the flowers and the sunshine; and revelling like the birds
and bees amid the summer brightness, profiting by the enjoyment of the passing hour,
and reckless or thoughtless of the future," stressing that Muslim women "are not like
birds in a cage, or captives in a cell;-far from it; there is not a public festival, be it
Turk, Frank, Armenian, or Greek, where they are not to be seen in numbers, sitting
upon their carpets, or in their carriages, surrounded by slaves and attendants, eager
and delighted spectators of the revel. Then they have their gilded and glittering
caiques on the Bosphorus, where, protected by their veils, their ample mantles, and
their negro guard, they spend long hours in passing from house to house, visiting their
acquaintance, and gathering a dispensing the gossip of the city." (Pardoe, n.d.: 127)
Annie Jane Harvey (1871), Fanny Janet Blunt (1878) and Mary Adelaide Walker
(1886 B') confirm that a Muslim wife had to be provided for according to her
socioeconomic status—with separate dwellings or apartments, servants, slaves,
coaches, money, and not only! She had the legal right to ask for a divorce if her
husband was unable to maintain her according to her rank, or in the lifestyle she had
been accustomed to before the marriage. Additionally, in case of divorce her husband
had no rights to her wealth or belongings.
Fanny Janet Blunt (1878), referring to women’s property rights, observes, among
other things: “The dowry is, of course, among Muslims is given by the bridegroom;
the only dowry Turkish brides are bound to bring consists of a rich trousseau. Should
the lady possess any property the husband cannot assume any right over it, nor over
any of the rest of her belongings. The wisdom and generosity of this law cannot be
too highly commended; it is an indispensable clause in the canons of polygamy. So
easy is it for a Turk to divorce his wife that he has only to say to her in a moment of
rage, ‘Cover thy face, thy nekyah is in thy hands’, and she ceases to be his wife and
must at once leave his abode, carrying with her, luckily for her, ‘bag and baggage’.”
Blunt 1878 A' 81)
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Women who are divorced are not socially stigmatized, argues a Turkish woman
from Ankara, Adalet (1892) in her article entitled Turkish Marriages viewed from a
Harem, dated July 1892:
“In Turkey a divorce has not all the weight attached to it by Europeans. A woman
divorced from her husband is not treated with contumely, even in the highest classes,
and often marries again, this being caused by the facility with which a man may
divorce his wife. There is no court to go to, and no trial to ensue. A man simply states
to his wife that he has divorced her, on which she will go away, and the man having
repeated the same to the cadi (judge) will have an act of divorce written, which he
will send to her. If it is the first or second time that this occurs he may take her back
again without any formality ensuing, and it will be only after the third that she will be
lost to him forever. Seeing the ease with which this may be done, it is not surprising if
men abuse it and divorce their wives for a fault which is hardly worthy of a harsh
word. However, in the higher classes it is not so general as in the lower, where a man
often divorces his wife for a badly cooked dinner or an unsewed button, knowing very
well that if he repents of it he may have her back before evening. I know a lady who
was divorced from five husbands, and is now living with her sixth, without having
incurred any worse censure than that which an unaccommodating temper must bring
to all who indulge in it.” (Adalet 1892: 136-137)
6.1 Obstacles to divorce
The female accounts argue that the laws protected married women from men’s abuse
of the divorce laws. A serious obstacle to a man’s facility to divorce, other than
religious and social restrictions, including public opinion, which condemned frivolous
divorces, was the institution and custom of the nekyah (marriage contract). The
nekyah was contracted before the marriage, during the betrothal ceremony, where
they appointed a sum of money to be paid to the wife in case of divorce. Without the
payment of this money, a divorce could not be had legally. This marriage contract
protected a married women by maintaining her in the position of legal wife, for if the
husband decided to divorce her, he would be obliged by law to pay her the nekyahmoney or settlement. (Harvey 1871, Melek Hanum 1873, Blunt 1878 A', Walker 1886
B', Garnett 1895)
According to the accounts, the nekyah was simultaneously a legal document, a
civil contract, a marriage contract, a covenant, a marital agreement, as well as a type
of financial dower, settlement or premarital financial arrangement, prepared during
the betrothal, to be paid to the wife if her husband decided to divorce her. It was
essentially her protection against divorce. Undeniably the nekyah contract, could be
annulled by a husband for the simplest of reasons, but he was obligated to pay his
wife this compensation (the nekyah money) as well as her nafakah (three-month
alimony) and he had no rights to her trousseau and her private fortune. (Harvey 1871
et al) Obviously, many 19th century European women travellers envied this
arrangement, including those of the 18th century like Lady Montague and Lady
Craven, who, as previously cited, had been divorced by their husbands and were
economically vulnerable.
More analytically, Lucy Garnett (1895), who repeatedly cites many of Fanny Janet
Blunt’s (1878) observations in her works, argues:
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“Though great facilities appear, at first sight, to be given to a man in the matter of
divorce women are, on the other hand, safeguarded from a too arbitrary exercise of
this prerogative by certain wise regulations, which to a great extent modify such
facilities in practice. ‘The curse of Allah,’ said the Prophet, ‘rests on him who
capriciously repudiates his wife.’ And, in addition to religious and social restrictions,
a serious obstacle to divorce is offered by the nekyah. This is the settlement upon the
wife at the betrothal of a considerable sum of money, to be paid to her in the event of
such dismissal from her husband’s roof, and without the payment of which no divorce
could legally take place. So essential is such a dower considered that, even were
mention of it omitted from the marriage contract, the law would presume it by virtue
of the contract itself. A Muslim marriage being a purely civil contract, consisting of a
proposal on one side and acceptance on the other, and rendered legal by the testimony
of two witnesses, it can also be dissolved by the contacting parties according to one of
three methods of procedure.” (Garnett 1895: 60-61)
With regard to these three methods of procedure, a marriage could be dissolved
firstly, by mutual consent. If a couple were not on good terms with each other, and all
attempts at reconciliation made by their friends and relatives were unavailing, a
divorce by mutual consent was pronounced, and the woman returned to her father’s
house, taking with her, besides the dower (nekyah), everything she brought into the
marriage and all of which she had become to possess since her marriage. (Garnett
1895)
Secondly, if a man divorced his wife without her consent, she was legally entitled to
her nekyah money and her nafaka, the three month alimony or compensation (Harvey
1871, Melek Hanum 1872, Blunt 1878 B’, Walker 1886 B’)
Thirdly, a wife could ask for divorce, claim her release and be entitled to receive
payment of the nekyah for various reasons, among which were desertion, cruelty or
neglect to maintain her in the degree of comfort to which she was entitled to which
was determined by her social status. A wife could claim the right of divorce, but
some reason had to be assigned for the demand, and amongst the reasons defined by
law and regarded as sufficient to justify it, was the impossibility in which a husband
may find himself of maintaining his wife in a style suitable to her social rank (Melek
Hanum 1872, Adalet 1892, Walker 1886 B'), a reason why most Muslim men
preferred to marry islamized slaves rather than a free Muslim woman who had legal
and social rights, including a family to defend and secure them. (Kamberidou 2012)
If however, the wife, without such adequate reason and contrary to the desire of
her husband, requested a divorce, she obtained it only by foregoing her dower, (the
nekyah-money or settlement), her three month alimony (the nafakah), her trousseau
and her private fortune, unless there had been a special agreement contracted before
the marriage. (Garnett 1895, Adalet 1892, Harvey 1871)
As for the much-discussed question of the custody of children, Adalet (1892)
stresses that this was settled for Muslims at the outset by Mohammed, who decreed
that a son must remain with his mother so long as he requires her care and a daughter
until she is of a marriageable age. If a child was born to a couple after their
separation, and the mother nursed it, the father was required to pay her for doing so;
and, if wealthy, he was required to spend proportionately for the maintenance of the
mother and nurse out of his plenty. If the mother died, the right of custody reverted to
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her female relatives, if any were living, the child’s maternal grandmother having the
first right, and, on her death, and failing a sister of suitable age, its maternal aunts.
Should the mother have been without female kin, the father’s mother and sisters
brought up the children.
With regard to the widows of the deceased, they seem to be well taken care of as
well. Adalet (1892: 140) informs us that, if childless, a widow inherited a quarter of
her husband’s fortune, as well as the sum first settled on her in the pre-marital
contract (the nekyah/dower), but if she had a child she had the right to the eighth part
of her husband’s fortune, the rest being divided between the other relations. If a free
Muslim woman who possessed a private fortune died, then the husband inherited one
quarter, another went to the children and the rest to the parents of the deceased. If she
was childless then the husband took the half.
“Barring the law on divorce," (Adalet 1892: 140) concludes that "the interest of
women is well looked to and it seems to me that we cannot complain of our first
lawgivers. That all marriages should be happy is impossible, but seeing the strange
manner in which we become acquainted with our future husbands, and all the chances
that exist against our happiness, we have comparatively few failures in that line, and
can be well proud of our wedded life."
Naturally, there are accounts pertaining to violations of Eastern women’s legal
rights and social privileges. As an example, I will briefly refer to Melek Hanum, who
was the one and only wife of Kibrizli Mehemet Pacha before he divorced her, married
Ferideh Hanum (who became his one and only wife) and later became the Grand
Vezir of Turkey. Melek Hanum in both her books reports violations of her legal
rights as well as those of her divorced daughter, Aisheh Hanum, the Grand Veizir’s
daughter. Both women were deprived of their nekya money (settlement), their nafaka
and their personal property even though their husbands divorced them with the first
degree/formula of divorce:
“In Turkey, as in every other country where the arbitrator takes the place of the law,
society is at the mercy of the powerful and of the greedy. In such countries everything
is permitted to those who have power. The divine law, public opinion, all are nil; the
only recognized law is the caprice of those who govern […] Eminent economists, like
Stuard Mill, have brought forward a theory, according to which it appears that
women’s rights are better established under the Mussulman than under the European
law […] But if from the written law we turn to the living one, from theory to practice,
it is there one sees of what little use for the woman are her pretended rights […] Now
where are women’s rights amongst this fight between the strong and the weak?”,
argues Melek Hanum (1872΄ 352), who escaped from Turkey in December 1865 with
her daughter and reached Greece in 1866.
6.2 Protection against men who abuse divorce privilege
While Western women envied Eastern women’s legal rights, they seem to be
disturbed by the facility with which a Muslim husband could capriciously divorce his
wife three consecutive times by simply just stating to her that he has divorced her,
without the necessity of assigning any reason for the act. However what really seemed
to shock them was the strategy husbands used to reclaim their wives after divorcing
three times. What was this strategy? When I man had divorced his wife a third time,
in order to get her back she had to marry another man and pass the night with him
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first. In reality, the "intermediary husband" (Blunt B' 1878) was actually a preventive
measure for men who abused the divorce privilege.
To begin with, a husband could divorce his wife even in her absence, by simply
announcing before a witness or in public that he divorces her. There was no social
weight, scandal or stigma attached to divorce. There were no formalities or legal
procedures, no court to go to or trial that ensued. (Adalet 1892) The accounts refer to
three degrees or types of divorce. For example, according to Melek Hanum, who was
divorced by her husband in her absence, divorce was “of three sorts; the first degree
of divorce is the weakest, for the husband who wishes to do away with it has only to
recite a formula, and pass his hand over his wife’s head to render the marriage valid
again […] when the husband showers upon the wife a battery of three combined
divorces which he rapidly discharges upon the woman’s ear; then it becomes very
difficult to renew the matrimonial bond. The divorce by which I had been separated
from his Highness [the Grand Vezir of Turkey, Kibrizli-Mehemet-Pasha] was not of
this dreadful description, stigmatized by the Koran under the name of Telakisalisseh;
it was a simple divorce (of the first-degree), which a spark would have sufficed to rekindle.” (Melek Hanum 1872: 354-355)
However, what really seemed to shock Western women, as previously mentioned,
was the strategy a husband used to reclaim his wife after he had divorced her for the
third time, a strategy to which Muslim women, such as Adalet and Melek Hanum do
not refer to in their writitngs. The first western account on this strategy is Lady
Montagu’s: “I could not believe it, yet it is certainly true that when a man has
divorced his wife in the most solemn manner, he can take her again upon no other
terms than permitting another man to pass a night with her; and there are some
examples of those who have submitted to this law rather than not have back their
beloved.” (1840: 175-177)
Fanny Janet Sandison Blunt (1878 B' 82) observes that “a Turkish husband has the
power of divorcing his wife and taking her back twice; but should he send her away
for the third time, she must be married to another man before she can again return to
her first husband. This strange and disgusting law is meant as a check upon people
disposed to abuse too often the privilege of divorce."
The person asked to fulfilll this strange position of "intermediary husband",
according to Blunt, was usually "advanced in years, generally belongs to the poorer
class, and receives a sum of money for his services. The conditions are that he should
enter the abode of the lady for one night only, with every right over her of a legal
husband, and quit it the next morning, telling her, “Thy liberty is in thy hands, thou art
no longer my wife.” Cases have been known, when the old gentleman, finding his
position pleasant, has refused to give the lady up, and if this should happen the first
husband is wholly without remedy and must forego his desire of reunion with his
former wife. An incident of this kind happened at Adrianople, affording much
merriment to my Turkish friends. The couple concerned were very fond of each other,
and lived happily together except at times, when the husband, under the influence of
raki, would become quarrelsome. The wife, a fine spirited woman, would retort, and
violent disputes followed, ending in alternate divorce and reconciliation. This
happening once too often, the husband, unable to repossess himself of his spouse, had
recourse to an old effendi who had seen better days, and promised 20 pounds for his
services. The effendi, according to custom, went to the bath, dressed himself in a new
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suit of clothes, and being presented at the appointed time, the nekyah ceremony was
gone through. The old gentleman walked into the harem, seated himself upon the
lady’s sofa, and began to enjoy through the fumes of his nargile, the sweet vision of
his unlooked-for happiness; while the lady, whose dreams did not exactly harmonise
with his, after offering the acquaintance-cup of coffee, generally shared by the wife
on such an occasion, preferred standing at a respectful distance. […] He decided upon
remaining master of the situation, leaving the poor husband to lament the loss of his
wife and his 20 pounds, and quite regardless of the useless burden he would become
to the doubly-injured lady.” (Blunt 1878 B' 82-83)

7. Concluding remarks: bridges to understanding
"To gain any accurate knowledge of the home life of a people you must live amongst
them and with them; and, more, you must meet them half way on the road of human
sympathy and kindly feeling." (Mary Walker 1886 B' 38)
***
Many studies have extensively examined travel writings that objectify the peoples of
the Orient, accounts that exaggerate Oriental customs and present the superiority of
the Europeans, e.g. the Victorian women and men that describe the Africans as
savages that need to be tamed, those that focus on the immoral or inappropriate sexual
behaviour of Eastern women, and so forth. So I acknowledge that in focusing on the
accounts that embraced diversity and understanding of the peoples and manners of the
East, I neglected those pertaining to violations of Eastern women’s legal rights for the
reason that we have already "heard quite enough of the dark side of Islam." (Loyson
1905:6) Whereas research is limited on travel writers who examine and condemn
western prejudices pertaining to the “barbarous East" and “civilized Europe" (Pardoe
1837 A' 11), like Emily Loyson (1905) who proposes cultural exchanges between
Christian and Muslim societies and promoting permanent peace by bridging the gulf
between Christianity and Islam, among other things. So we should no longer examine
and disseminate the accounts that focus on differences and tolerance for the inferior
Other—as they have been extensively researched in the last two decades. We need to
give attention to those that celebrate or embrace diversity, respect for diversity, in
addition to the accounts that examine "commonalities" and "sameness" (Kimmel
2004), regardless of race, colour, religion, etc.
Essential to begin building bridges to understanding is focusing on and
disseminating the vast, diverse and multi-faceted thematology (subject matter) in the
female writings that touch many issues and questions, not necessarily related to
gender but simultaneously viewed from a gender perspective. To facilitate and
contribute to building bridges to understanding, we need to highlight or emphasize
the information provided in the numerous female accounts that exhibit extraordinary,
for their time, open-mindedness, respect, understanding and solidarity for the women
(and men) of the East, such as that found in the writing of Mary Walker (1886), Fanny
Janet Blunt (1878), Emily Loyson (1905) and Lucy Garnett (1891) who seem to view
Eastern manners and domestic life, including gender relations and the harem
institution, from a sociological, a historic or an ethnographic angle rather than a moral
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or judgemental one. This is not difficult to accomplish, as the information is available
since thousands of women travelled and wrote about it, especially in the 19th century,
the majority travelling to escape the gender oppression of their western societies.
Without a doubt, Western women had easier access to family life in Eastern
societies and most of them seemed to enjoy the warm hospitality of the East. Their
gender allowed them to research, study, learn and become experts in areas where men
had no access! Eastern women not only opened their homes to their western guests
and friends, but they opened their hearts. This type of communication, interaction or
sharing contributes to creating bridges to understanding, namely bridging cultural
gaps. In other words, Eastern women, in their intimate and confidential contacts with
western women shared their feelings, concerns as well as their "commonalities."
(Kimmel 2004) They were warmly received into the homes or dwellings (tents) of
hundreds of Eastern women (and men): Turks, Kurds, Yuruks, Armenians, Jews,
Greeks, Circassians, Georgians, Arabs, etc. They were welcomed into the harems and
the selemleks (men’s quarters) of Asia Minor, the zenanas of India, the huts of Africa
etc. Certainly, many European women identified with the native people and related to
them, without objectifying them, because they too, as women, were objectified in
their western societies. To reiterate, the plethora of 19th century accounts, the rich
thematology, and particularly that which focuses on understanding and respect for
diversity need to be studied and disseminated.
"Is it right, fair, or just, to visit other people in their homes, or in their countries,
wherever they dwell, and come away to decry them? No! It is not right! […] We did
not go to Africa and Asia on a hunting expedition in quest of big game not to be found
in Europe: lions, tigers elephants […] We went seeking our fellow-men whom we
knew not; New and unlike peoples, of gentle manners and simple faith; With all their
varied environments." (Loyson 1905:6-7)
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The ‘Arab Spring’ and the Transition to
Democracy:
A Challenge to Orientalism?
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Abstract:
The construction of the Arab ‘other’, which has
dominated academic writing and thinking for several
decades has been seriously challenged by the events of
the Arab Spring. For decades, the Arab and Islamic world
were perceived to be unable to make a transition to an
even semi-democracy. Orientalists contend that these
countries, ‘the other’, lack civic culture and any tradition
of democratic practices. Indeed, orientalists have argued
that the ‘Orient’ is a monolithic. Islam is a very big
component of this construction and it clashes with many
of the aspects associated with democracy such as
rationality, the treatment of women and other minorities.
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In this paper, I am going to argue that the events that have
been taking place in the countries of the Middle East and
North Africa since December 2010 represent are very big
challenge to the assumptions held about the ‘Orient.’ That
the values of liberty, freedom and democracy are
universal values that are not specific to the West. The
‘Arab Spring’ also permits criticism of not only
Orientalism, but also the different assumptions of the
study of transition to democracy.

Introduction:
Beginning in Tunisia in December 2010 and moving to the
majority of countries in the Arab World, popular protests above
all dignity, freedom, better economic and social condition, an
end to corruption and greater accountability have captivated the
world’s attention. The popular uprisings, generally referred to as
the ‘Arab Spring’, resulted in the dismantling of the
authoritarian regimes that have characterized the region since
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these countries achieved their independence. One after the other,
the regimes of Ben Ali of Tunisia, Mubarak of Egypt, Saleh of
Yemen and Qaddafi of Libya were toppled. The regime of
Assad, as we speak, has been fighting for its survival for over
two years. Demonstrations have also taken place Algeria,
Bahrain, Jordan, Morocco and some of the Gulf countries. Some
successes were registered. There were moves to establish a
constitutional monarchy in Morocco that would re-shape statecitizens relations in the country. The makhzen (the monarchical
centre) managed to introduce a number of reforms to pre-empt
any large scale uprising a la other countries in the region. These
reforms, however, did not seriously challenge the status quo.
Similarly Algeria, with its history of protests, took similar steps
in reforming its political system. On the surface, these reforms
seem to be concessions to the demands from the street, but the
outcome was the continuation of the status quo, albeit in a more
‘legitimate’ fashion.289 Consequently, the AME has come to
289

For further details on this see Youcef Bouandel and Larbi Sadiki, ‘The “Arab
Spring’ in the Maghreb: lessons and Prospects’, Orient –German Journal of Politics,
Economics and Culture in the Middle East, Vol. 3, 2013, pp. 12-24.
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occupy the world’s centre stage and the unfolding events in this
part of the world has not only focused academic, journalists and
policy makers attentions to what has been happening in the
region, but has also questioned many, if not the all, of the preconceived about the region. These demonstrations that shook
authoritarian regimes to their foundations represent a turning
point in the modern history of the AME. The rejection of the
autocratic political systems has been sweeping the region and is,
despite the problems that this movement has encountered and
might still encounter, unlikely to be reversed. Indeed, the
tentative steps towards democratization clearly represent a
challenge to the long-standing characterization of the Arab
citizenry and Arab state: passive citizens unable to initiate
reforms and inviolable, stable authoritarian state. Thus, the
‘Arab Spring’ has seriously questioned the conventional wisdom
of the East being by western eyes. The time has come to change
the lenses by which the East is seen and the material from which
it was constructed.
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When the ‘Arab Spring’ is discussed, it is talked about through
generalization, a common feature of Orientalism, and is seen as
a monolithic phenomenon. This is far from the truth. Indeed,
there is general consensus that the uprisings in the AME have
many things in common. These demonstrations have no obvious
leaderships, largely driven by the younger generation, the large
scale use of the social media such as Twitter and Facebook and
the use of technology, such as cellphones to spread the message
and to avoid state control and censorship. The demonstrators use
similar slogans, dignity, freedom end of corruption and all.
Nonetheless, the changes that have taking place defy
generalization. As outlined briefly above, each country in the
AME is undergoing change in its own way taking into account
their specificities and circumstances. These changes should be
seen through local eyes. The ‘Arab Spring’ offers not only the
opportunity to critique the Western wisdom that the West knows
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best, but also an alternative to read Arab culture in general and
Arab politics in particular.

In this paper, I am going to look at how and to what extend has
the Arab Spring represented a serious challenge to the reigning
wisdom of Orientalism. Particular attention will be paid to five
assumptions, which seem to have been discredited. The first is
the dominant type of political system in the Arab Middle East,
authoritarian, was inherently stable. The second is that
democracy and democratic aspirations were simply ‘alien’ and
not sustainable in tis pat of the world. There has been a tendency
to negate Arab agency. The third is that any opposition to the
existing regimes, would be Islamist, which is by definition nondemocratic. The fourth is that demands and interest of the
people in Arab Middle East are, by extension, different from
those that exist elsewhere. The fourth is that the demands and
interests of populations in the region were fundamentally
different from those elsewhere. The fifth, which is a direct result
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from the passivity of the local populations, argues that any
serious and meaningful political change in the AME must be
initiated from the outside by external actors. Before going into
discussing these assumption in more details, a definition of
orientalism is necessary.

Orientalism: a definition:
One cannot talk about Orientalism without referring to the work
of the late Edward Said.290 His work provided a deconstruction
of a Western, particularly European, tradition of looking at the
East. The construction of the ‘Orient’ is based on the West’s
imaginative geography with no clearly defined boundaries.291
According to Amanat (2012)292, the construction is based on the
West’s perception of itself as ‘near’ and the ‘Orient’ as ‘far’ and
‘alien’. Following from this logic, the East, ‘orient’ exists only
290

Said, E. W. Orientalism: Western Conceptions of the Orient, London: Penguin
Books, 1978.
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Salt, J. The unmaking of the Middle East: A history of Western disorder in Arab
lands, London: University of California Press, 2008.
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Amanat, A, ‘Is there a Middle East: Problematizing an virtual space, in Bonine, M,
Amanat, A. and Gasper, M. (eds) Is there a Middle East: The evolution of
geographical concept, Stanford: California University Press, 2012.
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in terms of what the West ‘occident’ is not and places them at
the extreme sides of a spectrum. There is a clear dichotomy
between ‘us’, the ‘occident’ and them, ‘the orient’ which had
paved the way to several underlying stereotype; the West
represents everything that is positive; ‘good’, rational’,
‘civilized’ and so on and so forth. The East, ‘the Orient’, on the
other hand, represents everything that is negative, ‘bad’,
irrational’ ‘barbaric’ . To put it in Edward Said’s words, ‘the
essence of Orientalism is the ineradicable distinction between
Western superiority and Oriental inferiority.’293 This Western
superiority, according to Said, can be traced back to colonial
times and persists until today.

In constructing the ‘orient’, two very important and intertwined
features stand out. The first refers to the tendency to
‘generalize’. The ‘orient’ is perceived to be fixed a single
monolithic. This, it can be argued, is the most important sin that
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Said, E. W. Orientalism… Op. Cit. p. 318.
319

الشرق يف عيون الغرب

مؤمتر كلية اآلداب الدويل

Orientalists are guilty of. According to this argument, the
‘Orient’ operates in a vacuum, outside the parameters of tools of
analysis that are used in the social sciences, such as culture,
time, space and relations with the outside world. The ‘Orient’ is
not influenced, not to say does not influence, the global
environment in which it exists and operates. This generalization,
it must be stressed ignores so many components such as history,
culture, history, socio-economic variables, ethnic and religious
divisions that exist in the ‘Orient’. This diversity exists not only
between the counties that make up the ‘Orient’ but also within
these countries themselves.

The second refers to the fact that Islam has invariable been seen
in negative light. There have been aggressive attacks on Islam
and is frequently perceived to be a hindrance to democracy. This
puts Islam at loggerheads with the Western ranging from secular
politics to the abrogation of women rights.294 Consequently.
294

Gellner, E. ‘Islam and Marxism: Some Comparisons’ International Affairs, Vol.
67, No. 1, 1991, pp. 1-6.
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Islam is not only perceived to be standing against everything
that democracy stands for, but as a threat also that needs to be
fought. The emphasis on security in Western, especially
American, academic, journalistic and policy makers circles is a
product of this Orientalism thinking. The view of Islam, in this
case outlined above, is seen from the ‘generalization’
perspective. This, however, is a misguided view and calls for
not only revision, but also interrogation. Sadiki rightly argues
that ‘generalizing is generic to Orientalizing. Islamists are not
one and the same even if they share a common political telos.’295

No serious observers of the AME had predicted the ‘Arab
Spring’ and its unfolding results. It not only dismantled some of
the longest serving dictatorships in the world, but also shook the
foundations of the knowledge and knowledge production about
it. Some of the ‘orientalists’ held assumption about the region
have now been discredited. Despite the obvious overlap between
295

Sadiki, L. The Search for Arab Democracy. Discourses and Counter Discourses,
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these assumption, in what follows, I will deal with each in some
details:

I: Stable authoritarian regimes:
One of the main characteristics of the AME has been the
dominance and stability of the authoritarian regimes. Over the
last four decades or so, several countries in Southern Europe,
Latin American, East and Central Europe have made the
transition from authoritarian rule to a democratic form of
government, in what Samuel Huntington famously called the
third wave of democracy.296 The AME, however, has not been
part of this process. In a further study, Diamond and his
collaborators have argued that the countries of the AME
‘generally lack any previous democratic experience’ and ‘most
appear to have little prospect of transition to even semi

296

Huntington, S. The Third Wave of Democracy in the late Twentieth Century,
Norman: University of Oklahoma Press, 1991.
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democracy.’297 These statement confirms these countries’
inabilities to move to a more open and accountable form of
government and suggests that authoritarian regimes are stable
and here to stay.

Nevertheless, this is part of the generalization that Orientalists
have been using to describe the ‘Orient’. Whilst authoritarian
regimes have been the whole mark of political systems in the
AME, the extent to which these regimes have been close/open
varies from one country to another. Furthermore, whilst there
has been attempts at reforming some of the Arab political
regimes such as Jordan, Kuwait, Algeria in the last 1980s, it is
the “Arab Spring” that caught the headlines. In addition to Iraq’s
authoritarian regime that was toppled by the Americans in 2003,
the “Arab Spring”, to date, had claimed the jobs of four heads of
states, who between them have ruled their respective countries
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for almost 130 years.298 The fifth, Bashar al Assad of Syria, is,
as we speak, is still fighting for the survival of his regime. The
Americans with reference to Saddam Hussein and the Arab
Spring had put an end to hitherto stable and had put an end to
the idea of succession in Libya, Egypt and Yemen. Other
countries in the region, such as Algeria and to a lesser extent
Morocco, aware of the popular discontent that inflamed the
region, embarked on a series of political reforms to appease the
protectors. Whilst these authoritarian regimes have been at the
receiving end of the protestors, the description of the ‘Arab
Spring’,

as

Arab

awakening

by

some

scholars

and

commentators, has some negative connotations. It gives the
impression that the Arabs have been sleeping for ages, putting
up with their dictatorial regimes and suddenly they woke up.

II: The absence of agency:

298

Ben Ali of Tunisia 1987-2011; Mubarak of Egypt 1981 - 2011, Qaddafi of Libya
1969 - 2011 and Saleh of Yemen 1978 – 2011.
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Perhaps the dominant feature in orientalist discourse has been
the perception that democracy and democratic aspirations are
not sustainable in the AME. The people in this region are
culturally inclined to authoritarian rule. In this sense, the
‘Orient’ is ‘systematically represented as inferior and does not
have the agency to create its own expectations. This reinforces
the binary imaginative geography that Orientalists create to
label, gain power over, and dominate the Orient.’299

In this areas the ‘Arab Spring’ represents a blow to the
orientalist discourse. The demonstrations that took place in the
streets and squares of Arab cities showed the Arab agency’s
ability to demonstrate and pressure. Labour organizations, such
as the powerful Tunisian Labor Union, played a significant role
in the downfall of the Ben Ali’s regime. This union has had a
long history of leading demonstrations against the authoritarian
rule of former President Habib Bourguiba (1956-87).
299
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III: Islam is incompatible with democracy.
Crucial to the Orientalists’ depiction of the AME is that, giving
the absence of a civil society and a tradition of democracy, any
genuine opposition to the ruling regimes would be Islamist. This
opposition, they argue, would not only be undemocratic, but
would also represent a threat In other words, this confirms the
pre-co0nceived idea that democracy is alien to the ‘Orient’ and
that authoritarian regimes are the best suited types of
governments in the region. This is not only an over
simplification of the current situation, but is generalization that
Orientalism has been guilty of. Turkish Foreign Minister, Ahmet
Davutoglo rightly observes that ‘the basic value of Koranic
teaching is not human dignity and the basic value of democracy
is human dignity. They do not contrast each other.’ Here, the
argument that Islam and democracy are compatible. He goes on
to argue that ‘we should not act orientalist. We should not ask if
Arabs can achieve democracy. I can assure you, Arab and
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Muslims societies can have the same level of democratic
system.’ He concluded his statement that ‘the basic threat to
democracy in the Muslim world [was] not Islam, but this
orientalist approach.’300

There has been several studies concerning the compatibility of
Islam and democracy. The Islamic concepts of consultation and
consensus, for instance, are an integral part in the definition of
democracy. This is not the concern of this paper. The concern,
however, is the orientalist approach to political Islam and how it
affects not only the Orient’s perception, but also the West’s
foreign policy vis-a vis the East. Whilst Islam is a very
important component of the political landscape of the AME and
a formidable opponent to the authoritarian regimes in these
countries, they are nonetheless, not the only player on the scene.
The last presidential elections in Egypt was a very close call
between the Muslim Brotherhood candidate Mohammed Morsi
300
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and his opponent Ahmed Shafiq. In the last May’s legislative
elections, the Algerian Islamists actually won less seats than
they win five years previously. Furthermore, not all Islamists are
the same and to brush them with the same paint, as orientalists
frequently do, is simply missing the point. In all post Arab
Spring countries and indeed in the majority of the AME where
these movements are legalized, Islamists have been ‘waging
battles with the ballot, not the bullets’301. The elections in
Morocco, Algeria, Tunisia, Libya and Egypt provide the most
uncontested example of this.

Despite these developments, however, orientalists continue to
see Islam as a danger and do not differentiate between jihadists
and reformists. Daniel Pipes typifies this stand when he argues
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that ‘it is misguided policy to distinguish between moderate and
extremist fundamentalists.’302

IV: Different demands
Given the exotic nature of the ‘Orient’ and its people,
orientalists argue that the demands as well as the interest of the
people in the region are fundamentally different from the
demands of those elsewhere. In other words, the values of
freedom, democracy and accountability are alien to this region
and therefore do not figure in the list of demands of its people.

Perhaps the most important demand that Arab youth throughout
the ‘Arab Spring’ countries has been the dignity (El Karama of
what Algerian call El Hogra). Davutoglo was correct is stressing
that dignity was the most important element of the Arab Spring.
If one looks closely at the international instrument pertaining to
human right, one see that ‘dignity’ is a fundamental aspect of it
302
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and indeed, the aim of all human rights is to ensure human
dignity. Hence, the outside world took notice of the demands of
the demonstrators throughout the AME and that these demands
were not fundamentally different from those of any other human
being. The youth’s demands are not limited to the removal of
the despotic regimes that have ruled the region for decade.
regime: the call has been about changing the political structure
that existed in the region, which favors nepotism. The demands
have ranged from demands of a parliamentarian system that
make office holders accountable for their action, to the fostering
of the concept of citizenship. It is a struggle for personal
freedom and social justice.

V: Change come from outside:
Essentially, this a continuation to the overall picture that
Orientalists have been painting about the AME; people who are
inclined to authoritarian rule, whose agency in not capable of
making change and any meaningful change needs to come from
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the outside and, it goes without saying, would be initiated by
external actors. Following this line of argument, the West does
not only knows best – defines what is good and what is not -,
but also legitimizes its role as a savior: the one that introduces
democracy to these ‘backwards’ people in an attempt to
‘civilize’ them. In this way, given the fact that people in the
‘Orient’ are passive and unable to initiate changes, the ‘Orient’
becomes the most fertile place to experiment with ideas and
theories of democracy. It is with this in mind that US President
George W. Bush’s (2001-2009) Greater Middle East Initiative
(GMEI) should be seen. In April 2004, Bush launched this
initiative, also known as the ‘forward strategy for freedom’ to
promote democracy in the Arab and Muslim World. This
initiative, which began after the invasion of Iraq and completely
overlooked Arab agency, has been unsuccessful.303
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The Arab Spring took everybody by surprise. The public squares
of Tunis, Manama, Benghazi, Sana’a, Rabat, to name just a few
have, have resulted, if not, in the dismantling of authoritarian
regimes, in concession to the opposition and the opening of the
political space. These changes, it must be stressed, has been the
work of internal actors.

Conclusions:
It becomes clear that the events that the AME has experienced
since January 2011 has not only taken everyone by surprise, but
dinted the conventional orientalist perception of the East. The
paradigm erected by Orientalists has been proven wrong and
that the time has come for a new knowledge production about
the AME. The ‘orient’ is no longer a laboratory to experiment
imported ideas, nor is Arab and Muslim culture inherently
incompatible with democracy. The persistence of despotic
regimes in the region owe more to the West’s support than to the
allegedly passive nature of the people. On the whole, the revolts
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against despotic regimes in the AME, unlike what orientalists
think, have remained peaceful and were not necessarily
dominated by the Islamists. The moves towards a more
democratic system, despite some of the setbacks, is a rejection
of Western type project, such as the GMEI and suggests that
internal actors can make the changes. The demands for freedom,
social justice, accountability and most importantly dignity are
valued that are not just Western and are not alien in the Orient.
In the words of Martiniquien poet, Aime Cesaire, ‘ the work of
man is only just beginning and it remains to conquer all the
violence entrenched in the recesses of our passion and no race
possesses the monopoly of beauty, of intelligence, of force, and
there is a place for everyone at the rendez304vous of victory.’
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