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. https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login
 -3ستمنح املنصة (املوقع) صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال
االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
تحميل بحثه .
 -4يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة ،وعلى النحو اآلتي :
 تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية( :العنوان :بحرف  /16املتن :بحرف
ً
سطرا ،وحين
 /14الهوامش :بحرف  ،)11ويكون عدد السطور في الصفحة الواحدة)27( :
َ
تزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة عند النشر داخل املجلة على ( )25صفحة للبحوث
الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة ،وتحقيق النصوص ،و ()30
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية ،وتأكيد سالمته من
 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
 يجب أن ال يضم البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث ،أي :يرسل بدون اسم .

 يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث (القسم /الكلية او املعهد /الجامعة) والبحث
واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
واإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
َ
التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
على النحو اآلتي :
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
 يجب مراعاة تصميم البحث وأسلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي ألفكاره
وفقراته.
َ
 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

تنويه:

َ
تعبر جميع األفكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء
ِ
َ
تعبر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى
أصحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكرية وال ِ
التنويه
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– العدد ()87

تطوّر صورة اآلخر العثماني
يف كتابات املستشرقني واملؤرخني األوربيني
حممد علي حممد عفني
تأريخ التقديم2021/5/9 :



تأريخ القبول2021/6/5 :

المستخلص:

يتناول البحث قضية ذات أهمية كبيرة .خاصة في سياق التغيرات السياسية

واالجتماعية التي يمر بها العالم .وهذه الفكرة هي فكرة اآلخر التي جذبت انتباه المفكرين

والفالسفة والمؤرخين.

في هذه الدراسة نتناول موضوع اآلخر العثماني في أدب الفكر األوروبي .برزت قضية
اآلخر العثماني على أساسها العديد من المواقف السياسية والثقافية تجاه الشرق بشكل
عام.
تطور فكرة اآلخر العثماني في الثقافة األوروبية؛ أوالً بطريقة
البحث
يتناول
ُ
ّ
كرونولوجية ،والمقصود هنا تاريخ الحوادث؛ وفقا لتسلسلها الزمني ثم بالمنهج التحليلي.
ِمن خالل مجموعة مختارة من العينات المختلفة التي تضم كتابات تاريخية وشرقية ،حيث
جرى انتخاب افكار تاريخية معينه تصدر عن الشريحة االكثر شهرة في مجال الكتابات

أن كلمةَ تطوير لم ترد في المعاجم العربية،
التاريخية او التأثير في مجرى الحوادث ،علما ّ
وهي ِمن األلفاظ المستحدثة وتختلف عن التطور وان التطوير يقتضي وجود ارادة تهدف
الى التغيير والتطوير .

يهدف البحث من خالل هذا الطرح أوالً إلى الكشف عن حموالت فكرة اآلخر؛ والمقصود
بها الحموالت النفسية واالجتماعية ،أي بمعنى آخر :رواسب وتراكمات دينية وعقائدية
وحوادث تاريخية تعتري ثقافات معينة وتؤثر فيها ويمكن استحضارها حين يرى صاحبها
نماذج حوادث مشابهه لها؛ وهو ما يطلق عليه ثنائية الغرب  /الشرق .ثانيا :تبيان
 أستاذ مساعد /قسم التاريخ /كلية اآلداب/جامعة الموصل.

233

تطوّر صورة اآلخر العثماني يف كتابات املستشرقني واملؤرخني األوربيني

حممد علي حممد عفني

انعكاس حموالت هذه الثنائية على العالقة بين الشرق والغرب بشكل عام ،وأخي اًر :يهدف

البحث إلى اإلسهام في تصحيح التصورات عن اآلخر الشرقي والغربي كليهما؛ من أجل

الوصول إلى حالة االستقرار والقبول والتعايش اإلنساني بين الشعوب.
الكلمات المفتاحية :صورة االخر ،العثماني  ،المستشرقين االوربيين.
المقدمة:

تشكككل ثنائيككة األنككا واآلخككر إحككدى المعضك ِ
كالت الفكريككة والنفسككية التككي رافقككت التطككور الثقككافي
والحضككاري ف ككي الع ككالم ،وهككي قيم ككة تص ككورية لهككا ثق ككل ف ككي مواقككف الش ككعوب واألعك كراق م ككن

بعضها البعض .وهي من أخطر المفاهيم التي حددت عالقات أوربا بالشرق.
ومنككذ وقك ك
كت مبكككر كككان لحضككارةُ اليونككان ثقككل فككي تأصككيل هككذا المعنككى الككذي البككا مككا كككان

حيز آخر ذي بعد حضكاري .وتشك ّكل لكدى اليونكان مفهكوم
يتجاوز البعد الجغرافي ليدخل في ّ
لآلخر البا ما شابه في العصكر الحكديث الكثيكر ِمكن سكوه الفهكم ،ألن نظكرة اليونكان للشكرق

أن نظرة اليونكان ألوربكا
آنذاك كانت تختلف جذريا عن نظرة أوربا في العصور الحديثة؛ بل ّ
نفسها ُير ما يدعيه الغربيون في العصور الالحقة.

ثككم تطك لكور الحككال إلككى اإلمبراطوريككة الرومانيككة التككي بككدت فيهككا مفككاهيم اآلخريككة أكثككر بككرو اًز
وتحديككداً ،بككل أكثككر حككدةً وتعسككفاً؛ حتككى مككا المكونككات األوربيككة األخككرى بمككا فككي ذلككك اإلرث

اليوناني ذاته.

وم ككن الج ككدير بال ككذكر أن مص ككطلح اآلخ ككر  )Otheringأطل ككق م ككن قب ككل الب ككاحثين عل ككى

الجهككات المغككايرة لهككم عقائككدياً ،وأن الد ارسككة لككم تُحككدد بفت كرة زمنيككة وذلككك ل شككارة إلككى تطككور
المصطلح.
ثم تنامى هذا األمر في العصكور المتكأخرة ويقصكد بهكا الحديثكة والمعاصكرة بفعكل التطكورات
العقائديككة والسياسككية والثقافيككة ونشككوه الككدول القوميككة ،لكككن الككدافا السياسككي ثككم االقتصككادي
البككا مككا كككان المككؤثر االبككرز فككي تشكككيل التصككور عككن اآلخككر الشككرقي للعثمككانيين و يككرهم ؛

أثرهككا أيضككا فككي تشكككيل المفهككوم .ومنككذ
حتككى وا لن تل كبلس بشككعارات وأهككداف دينيككة ال ُينكك ُكر ُ
ترسككخت بفعككل الفتوحككات
اتصككال الغككرب بالشككرق كانككت هنككاك موجهككات سياسككية وعسكككرية ّ
اإلسككالمية؛ ثككم االجتيككاح الصككليبي لمنطقككة الشككرق الحق كاً ،ثككم كككان للحضككور العثمككاني ثقلُككه
العالقة بين الشرق والغرب؛ لكنه أخذ مكا يشكبه إلكى حكد كبيكر ِ
ِ
ِ
إعادة ِ
الفصكام
زخم
الكبير في
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الككذي واكككب الحككروب الصككليبية ،لكككن هككذه المكرة مككا حضككور القككوة العثمانيككة وسككطوتها علككى

األحداث.

وترسخت مفاهيم مختلفة عن اآلخرية سواه في الشكرق أم فكي
ومن كل تلك األحداث برزت
ّ
الغرب .وهذه اآلخرّية الباً مكا تككون ذات حمكوالت نفسكية ترسكخ ال يشكقة بكين الشكرق والغكرب
ِ
ثقافات الشعوب وعالقتِها ببعضها البعض.
ثم تؤدي إلى حاالت سلبية تنعكس على
يتتبا البحكث مكن خكالل أخكذ العينكات قيكد الكدرس قكد ال تمثكل مطلكق األحكوال نظك اًر

لس ككعة القض ككية وتش ككعباتها؛ لك ككن ه ككذه النم ككاذج الت ككي توزع ككت ب ككين الفلس ككفة وفلس ككفة الت ككاريخ

والد ارسككات االستش كراقية تعطككي انطباعككا مناسككباً عككن المسككألة وتطوراتهككا؛ ألنهككا مشككتقّة مككن
أكثر األصوات حضو اًر في السكاحة السياسكية والفكريكة .ولهكا أصكداه أثّكرت علكى الكثيكر مكن
البككاحثين والمككؤرخين بمككا يمثككل امتككداداً لككرؤاهم وتصككوراتهم عككن اآلخككر العثمككاني ،ومككن هنككا
تكوزع البحككث إلككى منعطفككات توصككف بمجملهككا تطكور التصككور األوربككي مككن األخككر العثمككاني

عبر األدبيات المكتوبة.
توطئة

ك
ِ
ِ
ِ
بخصوص مكنهج البحكث فكي قضكية الكشكف عكن
الحظة
إبداه ُم
بداية من المفيد ُ
ص ككورة اآلخ ككر العثم ككاني ف ككي ال ككذهن الغرب ككي ،وه ككذه المالحظ ككة مفاده ككا :أنن ككا وف ككي مع ككرض
توضككيح صككورة اآلخككر العثمككاني فككي التصككور الغربككي ربمككا أمكككن لنككا إعطككاه نمككاذج تشككمل

عصككو اًر مختلفككة وتوجهككات متباينككة زمنككا واتجاهككا عككن وكيفيككة نظكرتهم إلككى اآلخككر العثمككاني،
لكككن يلزمنككا اإلق كرار بأننككا مهمككا اخترنككا ِمككن عينككات تاريخيككة أو فلسككفية أو إستش كراقية فهككذه

العينككات ال تمثككل وحككدها تصككور الغك ِ
كرب عككن الشككرق عموم كاً ،وع كن اآلخككر العثمككاني علككى
َ
أن تكراكم النمكاذج واخكتالف مشكاربها وتوجهاتهكا تعطكي انطباعكاً مقاربكاً عكن
الخصوص ،إال ل

الحالة؛ لتصبح ظاهرة عامة.

ل
كى س ك ككلبي ب ك ككالعموم؛ لك ك ككن
وس ك ككنرى أن تص ك ككورات الغ ك ككرب ع ك ككن اآلخ ك ككر الش ك ككرقي ذات منح ك ك ً
الموضككوعية تقتضككي اإلق كرار بوجككود آراه وتصككورات أخككرى إيجابيككة؛ أو علككى األقككل ُمخالفككة

للتصورات السلبية.

فمثال وفي قلب الحاضنة األوربية آراه متناقضة حول الموقف من اإلسالم منكذ بدايكة القكرن
التاسككا عشككر ،فبجانككب آراه مككوير  - Moyer-مككثالً  -والككذي أمعككن فككي تفسككيراته السككلبية
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ل سككالم؛ معتمككداً البعككد التبشككيري؛ ووفقككا ل كرأي كلينتككون بيني كت  Clinton Bennettنجككد
تشككارلز فوسككتر  )1871-1787الكاتككب الككذي شك لكك فككي المواقككف التقليديككة تجككاه اإلسككالم؛
السككيما فككي كتابككه كشففا الاقففاب عف المحمديففة فككي عككام  ،1829األمككر الككذي حمككل مككوير

نفسه على االعتراف بما حمله كتاب فوستر من "رصيد ضخم مكن المعلومكات المفيكدة التكي
َ
سككتؤتي ثمارهككا جيك ًكدا ،لكككن الكتككاب أتككى بحجك كج إذا قُبلككت فسككتثبت "األصككل اإللهككي ل سككالم؛
كاه
وتعرض الرسالة المسيحية للخطر .مما حكدا ب ك مكوير علكى التسكاؤل :كيكف سكيرحب العلم ُ
ّ
)1
بمثل هذا الكتاب الذي كتبه رجل دين مسيحي" .
وا لذ البحك ككث بصك ككدد الكشك ككف عك ككن عينك ككات عامك ككة فسك ككينحى منحك ككى تطوري ك كاً يأخك ككذ
ً
باالعتب ككار العام ككل الزمن ككي ث ككم حي ككز التوج ككه؛ فص ككورةُ اآلخ ككر نج ككدها متغلغل ككة ف ككي الكتاب ككات
التاريخيككة البحتككة ،والكتابككات األدبيككة والخطككب الدينيككة وفككي الم ارسككالت السياسككية ،وحتككى فككي

لوحكات الفنككانين ،فضكالً عككن فلسكفة التككاريخ التككي تُعككد األكثككر جذريكة فككي تكككوين فككرة اآلخككر
بعد التوجه الديني.

 1تش ك ك ككارلز فوس ك ك ككتر "وزي ك ك ككر أنجليك ك ك ككاني بريط ك ك ككاني مش ك ك ككهور  )1871-1787يمث ك ك ككل الموق ك ك ككف األكث ك ك ككر

Mahometanism

كيال ل سك ك ككالم .ويعك ك ك ّكد كتك ك ككاب فوسك ك ككتر كشك ك ككف النقك ك ككاب عك ك ككن المحمديك ك ككة
تفضك ك ك ً
 ) Unveiledمك ككن لك ككدن الكثي ك كرين مرجعك ككا فك ككي موضك ككوعه ،علك ككى الك ككر م مك ككن أن هنك ككاك مك ككن شك كككك بشك ككدة

ف ككي أسس ككه الالهوتيك ككة .الس ككيما ف ككي قضك ككية تأص ككل قص ككة عهك ككد إبك كراهيم وابني ككه إسك ككماعيل واس ككحاق؛ التك ككي

أكك ككد فيهك ككا فوسك ككتر أن العهك ككد كك ككان إلسك ككماعيل ولك ككيس إلسك ككحاق .وبالتك ككالي يجك ككب أن ُينظك ككر إلك ككى اإلسك ككالم
عل ككى أن ككه يف ككتح الطري ككق ل نجي ككل .وانتق ككد المس ككيحيين الك كذين جعلك كوا محم ككد عل ككى مس ككتوى المس ككيح وأص ككر

عل ككى أن ككه يج ككب أن ُينظ ككر إليك ككه بمس ككتوى موس ككى ،وأن ككه ش ككخص سك ككعى إل ككى أن يك ككون ل ككه ت ككأثير إيجك ككابي
علك ككى األخك ككالق .تعرضك ككت نظريك ككة لفوسك ككتر النتقك ككادات شك ككديدة مك ككن اإلرسك ككاليات المسك ككيحية .ألنك ككه أعطك ككى

كاه ابراهيمي ك كاً ،ورفض ك كوا هك ككذه المدرسك ككة التصك ككالحية بك ككين المسك ككيحية واإلسك ككالم .ومك ككن
للمسك ككلمين نسك ككباً وثنك ك ً
هك ك ك كؤاله معارض ك ك ككين الس ك ك ككير ويلي ك ك ككام م ك ك ككوير  ، ) 1905-1819م ك ك ككدير مدرس ك ك ككة إدنبك ك ك كرة ومؤل ك ك ككف كت ك ك ككاب

Mahomet)1861

of

 .)Lifeوم ككوير ل ككم ي ككرفض وجه ككة النظ ككر القائل ككة ب ككأن اإلس ككالم يحت ككوي قيم ككة

روحيك ككة فحسك ككب ،بك ككل رفك ككض فك ك كرة أنك ككه مهك ككد الطريك ككق لقبك ككول اإليمك ككان المسك ككيحي ،وان ك ك كالم فوسك ككتر لك ككيس

ضد المسيح بل ضد موسى أيضا .أنظر:
Ruth A. Tucker. From Jerusalem to Irian Jaya. P. 235. Copyright © 1983,:
Zondervan, Grand Rapids, Michigan 2004
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لذلك كان على البحث توزيا األفق في عدة اتجاهات ،األول التحري عن الجكذور التاريخيكة
لفك كرة اآلخككر فككي الككذهن الغربككي؛ ثككم يعككرج علككى اختيككار عينككات أسككهمت فككي تكككوين تلككك

الص ككورة؛ وعن ككدها سيس ككهل تن ككاول فكك كرة اآلخ ككر العثم ككاني ف ككي م ككا كتب ككه المؤرخ ككون واألدب ككاه
وال رحال ككة والمستش ككرقون ف ككي ه ككذا المض ككمار .ألن معرف ككة اآلخ ككر بق ككدر م ككا ه ككي ق ككوة معرفي ككة
وماديككة؛ بقككدر مككا هككي قككوة أخالقيككة تضككفي طككابا التسككامح واإلنصككاف والتعككايش مككا اآلخككر

الككذي هككو المحككيط بعمومككه .و ِمككن هنككا تس ك ِهم مثككل هكككذا د ارسككات فككي الكشككف عككن مخككاطر
ومساوئ الشطط في معرفة اآلخكر أو تنصكيف اآلخكر تنصكيفنا إقصكائيا يتعكارض مكا المثكل
األخالقي ككة الت ككي م ككن ش ككأنها أن تفض ككي إل ككى الس ككلم وال ككتالقح البن ككاه ب ككين االم ككم بمع ككزل ع ككن
آخ كريتهم السياسككية أو العرقيككة أو الدينيككة " .وهككذه قضككية يتوجككب أن ينشككغل بهككا البككاحثون
واألك ككاديميون والمفك ككرون إل ككى جان ككب نخب ككة م ككن السياس ككيين واإلعالميك كين ... ،ناهي ككك ع ككن

المنظمككات الدوليككة ،كمككا يتوجككب االرتقككاه بككالحوار مككا جميككا الثقافككات والحضككارات واألديككان

إلككى مسككتوى مككا يفرضككه التككاريخ المعاصككر مككن تحككديات ،ومككا توجبككه أوضككاع العككالم المتقلبككة
ومساهمة أمنية في الدفاع عن السلم والحرية وحقوق اإلنسان في العالم بأسره (.)1

الجذور التاريخية لثاائية الشرق والغرب:

تُع يد ثنائية األنا واآلخر ِمن أهم الموضوعات التي تناولتها الدراسات الحديثة أيضا ،
وعنيت بها الدراسات التاريخية التي تطمح إلى تفسير النصوص والخطاب؛ عبر مناهج
تساعد على ِ
فهم الحادثة التاريخية .فالمنهج التحليلي في التاريخ أصبح ِمن أهم المناهج؛
ك
ك
ثقافة في
معرفة فائقة بدراسات الخطاب والفلسفة التأويلية؛ فضال عن
لكنه يحتاج إلى
مجاالت أخرى بخالف التاريخ السردي والوصفي.
وينبغي التنويه هنا إلى أن الدراسات التاريخية الحديثة خاصة انصبت على نقد خطاب
فلسفة التاريخ؛ إذ تعرض إلى نقود وتفكيك بسبب حموالتِه الخطيرة .وبالمقابل انصبت
اسات نقد االستشراق على هذا المنحى بهدف تحليل دوافا االستشراق وتبيان مراميه
در ُ
) (1حسن شحاته ،الذات واآلخر في الشرق والغرب ،صور واشكاالت ،دار العالم العربي ،ط ،1القاهرة ،

 ،)2008ص.102
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االيجابية والسلبية بوصف القسم األوسا من االستشراق كتابة تاريخية ذات خطورة
وأهمية.

اسات الحضارية فحاولت الجم َا بين تلك الدراسات معاً؛ وأصبحت الهاجس
أما الدر ُ
ّ
تب في هذا المجال الكثير من الكتب والبحوث؛ وكل ذلك بسبب ما
الذي يهم الباحثين؛ ف ُك َ
باتت تشكله ثنائية األنا /اآلخر) ِمن خطو كرة على السلم االجتماعي؛ في ظل االنفتاح

تدخالت السياسية ِ
ذات
الثقافي والعولمي ومؤثرات االستقطاب اإلعالمي؛ فضال عن ال ّ
اه ِ
السمة التي ترى في احتو ِ
ِ
أحد مدارِج القوِة والتم ّكن.
هوية اآلخر َ
ك
وتظل قضيةُ األنا و ِ
سلطة ال تعبر
عمل
اآلخر -في الكتابات التاريخية تعمل
َ

ِ
ِ
مصلحة النظام الساري؛ سواه أكان
تعبر عن
بالضرورة عن
مصلحة صاحبِها؛ بقدر ما ّ
ِ
محرضات،
نظاماً سياسياً أم عقيدياً أم عرقياً .واألاا ال تتحول إلى أاا سلبية من دون ّ
ِ
ِ
الفرد ضد مصلحة
مصلحة
إن اشتغلت اشتغاالً سلبياً فاشتغالُها محصور في
وهي ل
اآلخرين.

ِ
عالقة الشر ِ
ق بالغرب تاريخيا نجد السياسةَ قد عملِت على تعميق الطكابا التحريضكي،
وفي
كرب يب ككديها إلب ككان الح ككروب الصككليبية
وطمككس حقيق ككة الش ككرق؛ بفع ككل األطم ككاع الت ككي كككان الغ ك ُ
األولكى؛ ومكا انتهكت إليكه ِمكن إخفاقكات ،ثككم " كثيكر ِمكن الصكور المشكوهة للشكرق ترسلكبت فككي

الككذاكرة التاريخي ككة األوربي ككة علككى ش كككل عق ك ك
كدة ظه ككرت بفعككل ص ككدمة الفتوح ككات اإلسككالمية،

وقويك ك كت بظه ك ككور العثمك ك ككانيين ال ك ككذين حقلقك ك كوا فك ك ككي ع ك ككام 1453م الس ك ككيطرة علكك ككى
وتج ك ك ّكددت َ
()1
ِ
لب ِ
االصطالحات التي تعبر عن فكرة أالنا واألخر تمثللكت بفكك ِرة
ثقل
القسطنطينية "  ،وأ ُ
الشرق والغرب التي تعود جذورها إلى الحضارات القديمة؛ السكيما اليونانيكة والرومانيكة قُبالكة
عالم الشرق.

كزين " :أوربككا الواقعككة إلككى ككرب بحككر
للس ككنى إلككى جك أ
ق لسككم اإل ريك ُ
كالم القابك َكل ُ
كق العك َ
إيجه والبحر األسود ،وآسيا؛ التكي تقكا إلكى الشكرق ِمكن هكذه الميكاه .وبعكد زم ككن اسكتقر األم ُكر
َ
كالبحر
على تقسيم ثالثكي لكألرض؛ والتكي كانكت تشك ّكل مكا اعتقكدوا أنكه الجكزُه الي ُ
كابس منهكا ،ف ُ
ط
المتوسط – كان في ظنِهم  -يقا في مركز األرض و ِمن هنا أتكى اسكمه الكذي يعنكى وسك َ
1 Western Views of Islam in Medieval and Early Modern Europe David R.
Blanks and Michael Frassetto. p.210.
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كارن أرسككطو بككين ُس ككان
األرض) .وتقككا أوربككا إلككى الشككمال منككه ،وآسككيا إلككى الشككرق .وقككد قك َ
األ ارضككي البككاردة فككي أوربككا  -المتفج كرين حيويككة ،والمفتق كرين إلككى الككذكاه والمهككارة ،وليس كوا
ين علكى حككم اآلخكرين -بسككان األ ارضكي األكث َكر دفئكاً فكي آسكيا ،الكذين ككانوا "أذكيكاه
بقكادر َ
الم لعشر ،إال ألنهم يفتقرون إلى الحيوية"(.)1
ولطيفي َ
كح ل
كوم الحيويك ِكة لككدى أرسككطو  Arstoيعنككي القككدرةَ الجس كدية .والمالحككظ أنككه لككم
واألرجك ُ
أن مفهك َ
كق علككى ألنهككم أوربيككون ،بككل شككعب متميككز؛ حظككي  -بفضك ِكل موضك ِكعه الوسككط
يصك ّكن ل
ف اإل ريك َ
َ
بين القارتين  -بأفضل الصفات.
ق القوميككة ذات البعككد الثنككائي شككرق /ككرب) كانككت وليككدةَ ظك ك
إ ّن نزع كةَ اإل ري ك ِ
كروف حككدثت
يكنكون احت ارمكاً نسككبياً للثقافككات التككي
بفعككل الحككروب مككا الفككرس والفينقيككين؛ ومككا ذلككك " كككانوا ّ
قامككت فككي مصككر وفينيقيككة وبككالد ال ارفككدين .وكككان الغل ك يو فككي الشككعور الق كومي لككديهم ضككئيالً؛
مقارن كةً بالعنص كرية التككي اقترن ككت بعقيككدة أوربككا الحقك كاً؛ وه كو اتجككاه اجت ككاح أوربككا مككا ظه ك ِ
كور

الحركات القومية والحركة الرومانسية في أواخر القرن الثامن عشر"(.)2
كص الشكرقيين وحكدهم ،بكل ككل َمكن ليسكوا
إن ككانوا ِعكرقيين نسكبياً فعكرقيتهم ال تخ ي
واليونانيون ل
يون ك ككانيين .وأخط ك ككر م ك ككا ورد ع ك ككن اليون ك ككان ف ك ككي مج ك ك ِ
كنيف
كال ثنائي ك ك ِكة الش ك ككرق والغ ك ككرب التص ك ك ُ
ُ
()3
أي إلككى
االنثروبولككوجي الككذي وضككعه أرسككطو؛ إ لذ ق لسككم العككالم القككديم إلككى إ ريككق وب ارب كرة ؛ ل
حرة بطبيعتها وآخرين عبيد.
شعوب ل

نفسه ضكمن اإل ريكق؛ بينمكا أرسكطو لكم يس ِ
كتثن
الغرب
لكن
ُ
ُ
الحديث حاول تصنيف َ
أورب ككا الغربي ككة ِمك ككن البربري ككة .وم ككن رؤيك ك ِكة اليون ككان انتق ككل مصك ككطلح ش ككرقي  Orientalإلكككى
الالتينيككة؛ فأصككبح ُيشككير إلككى األ ارضككي اآلسككيوية الواقعككة إلككى الجنككوب الشككرقي ِم كن أوربككا،
والممت ِ
كدة حتككى الصكين ،وهككذا مككا ترتلكب عليككه ،ومنكذ وقككت مبكككر التشكبث بالعنصككر اليونككاني

 1ماترن برنال ،اثنا السوداه ،ترجمه :احمد عتمان ،المجلس األعلى للثقافة ،المشروع القومي للترجمة،
ج ،1د.م ،)2001 ،ص.102

))2برنال ،المصدر السابق ،ص.102

) )3أرسطوطاليس ،السياسة ،ترجمه  :لطفي السيد ،الهيئة المصرية للكتاب ،القاهرة ،د.ت) ،ص – 95
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بوصككفه مرجعكاً لعمككوم أوربككا؛ فأوربككا أصككبحت وريككث اليونككان؛ بينمككا الحقيقككة يككر ذلككك علككى
وفق النظرة التي ذكرناها ألرسطو نفسه.

ولما كانت اليونان ذات حضارة شامخة فقد ِ
سحب نظكرة
اتخذت مرجعاً قبالة الشرق ،وجرى
ُ
اليونكان للشكرق إلككى الثقافكة األوربيكة ،وازداد ذلككك باالسكتناد أيضكاً إلككى الثقافكة الرومانيكة التككي
ظهككر فيهككا التمككايز عككن الشككرق بصككورة واضككحة ،وهككذه احككدى الرواسككب التاريخيككة فككي العككالم

القديم

تاب الرومان مفهوم ثنائيةَ الشرق والغكرب الكذي طكوره اإل ريكق ،ومعكه تقسكيم الع ِ
كالم
ّ
تبنى ال ُك ُ
ّ
ُ
أن هذا االستقطاب كانت لكه عنكد الرومكان األهميكة الشكعورية
إلى ثالثة أجزاه ،ل
لكن ال يبدو ّ

مثككل اإل ريككق ،فالرومككان اسككتعملوا مصككطلحي أوربككا وآسككيا؛ ل شككارة إلككى القسككمين الشككرقي

والغربي من إمبراطوريتهم ،وخاضوا سلسكلة حكروب مكا الفكرس فكي الهضكبة اإليرانيكة ،لككنهم
لم يميلوا إلى استعمال مصطلح" آسيوي "على نحو ازدرائي

()1

تماماً.

عدوه تكأثي اًر أخالقيكاً ُمفسكداً آتيكاً ِمكن الشكرق ،وككانوا
بعض الكتاب
ولقد انتقد
الرومان بقوة ما ّ
ُ
َ
يعنككون بك ك الشككرق فككي معظككم األحيككان ب ف د اليواففا  ،التككي كانككت ثقافتهككا بالنسككبة لهككم ناعمككة
وتفتقر إلى الفضائل الحربية التي م لكنت الرومان ِمن إنشاه إمبراطورية بذلك االتساع.
ِ
وعبر الزمن " انتقل مركز جاذبية اإلمبراطوريكة الثقكافي والسياسكي نحكو والياتهكا األكثكر ثكراه

وتمككدناً فككي الطككرف الشككرقي مككن المتوسككط ،وانعكككس هككذا بككأكثر األشكككال دراميككة فككي ق كرار
اإلمب ارطككور قسككطنطين بنقككل عاصككمة إمبراطوريتككه ِمككن رومككا إلككى مدينككة تقككا فككي الشككرق؛
ُسك ككميت القسك ككطنطينية ،وهك ككي اسك ككطنبول الحاليك ككة ،كك ككذلك جعك ككل المسك ككيحية الديانك ككة الرسك ككمية
كت عليهككا
للرومككان .وخككالل القككرن الخككامس سككقطت اإلمبراطوريككة الرومانيككة الغربيفففة ،وتغلبك ل
شككعوب أخككرى أقامككت ممالككك أصككغر فككي ايطاليككا وأسككبانيا وبريطانيككا ،وع ك از بعككض مككؤرخي
قوضكت الفضكائل
روما سقوطها إلى "العدوى" التكي أصكابتها برذائكل الشكرق! ،إذ زعمكوا أنهكا ّ

) )1برنال ،المصدر السابق ،ص.104
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التي جعلت روما عظيمة يوماً ما ،تماما كمكا انتقكدوا التل ّكبس بالثقافكة اليونانيكة؛ وعكدوها أح َكد
عناصر الركاكة والضعف(.)1
أن ن ككرى ذل ككك ف ككي كت ككاب إدوارد جيب ككون  :Edward Gibbonت ككاريخ انحط ككاط
ونس ككتطيا ل
وسككقوط اإلمبراطوريككة الرومانيككة History of the Decline and Fall of the

 Roman Empireوق ككد ص ككدر ب ككين ع ككامي  1776و  .1788أ لكك كد جيب ككون ل
أن "الزه ك َكو
كبيل للغك ككرور التافك ككه للشك ككرق وم ارسك ككم العظمك ككة
الرجك ككولي للرومك ككان المشك ككبا بك ككالقوة أخلك ككى السك ك َ
المتباهي ككة؛ فتس ككللل إل ككيهم التص ك ّكنا الفخ ككم لبالط ككات آس ككيا" .واعتم ككد جيب ككون ال ككذي أس ككهم ف ككي

تشكيل الفكر األوربي على االنقسكام القكديم الكذي ككان يحمكل شكحنةً نفسكية بكين أوربكا وآسكيا،

وم كدعما بتككأطير التككاريخ باالختيككار االنتقككائي لعناصككر مككن ثقافككة رومككا؛ وجعلهككا العناصككر
ُ
()2
المتفردة وقطب الثقافة والحضارة " .
ويرى كثيرون " ل
أن حضارةَ الرومان نسخة مادية من حضارة اليونكان ،لك لكن رومكا مارسكت
الكثي ككر م ككن ألك كوان التعس ككف ومص ككادرة الحق ككوق والتم ككايز العرق ككي واالض ككطهاد والطبق ككي من ككذ

للنخكب علكى حسكاب األكثريكة خكارج
نشوئها ،وما يسكمى بالديمقراطيكة الرومانيكة ككان امتيكا اًز ُ
اإلمبراطوريككة وداخلهككا؛ فتككاريخ اإلمبراطوريككة سككيناريو لتمجيككد البطولككة علككى أسككاس التملككك؛

وهككذه البطولككة قامككت علككى تحقيككق أعلككى قك لكد كر ممكككن مككن الككبطش بككاآلخر واالسككتحواذ علككى
السلطة "(.)3
كالحروب المسككتمرة بككين آسككيا والرومككان لككم ترسككخ تمام كاً الثنائيككة السككلبية بككين
ومككا ذلككك فك
َ
توسككا المسككلمين فككي األنككدلس ،ثككم
الشككرق والغككرب ،وبككدأ التفعيككل السككلبي األكثككر خطككورة منككذ ّ
الزمكهُ دعايكة
منذ نشوه الحروب الصليبية التي هدفت إلكى اجتيكاح الشكرق العربكي ،وهكذا مكا َ
حربيككة البككا مككا لجككأت إلككى مسككو ات عقيديككة لتحقيككق م ربهككا " ،وكانككت الككدوافا االقتصككادية

محركاً للحمالت الصليبية؛ ولم يكن اشكتراك الطبقكات الشكعبية فيهكا مكن أجكل التح ّكرر
عامال ّ
) )1لوكمان ،تاريخ االستشراق وسياساته ،ترجمه :شريف يونس ،دار الشروق ،ط ،1د.م ،)2007 ،ص

.56 -50

) )2جون ريبين ،تاريخ العلم ،ترجمة :شوقي جالل ،عالم المعرفة  ،ط .1الكويت  ،)2012ص.24

(3) Imagining the Middle East, Thierry Hentsch, Black Rose BooJs Ltd., 1992
p.55.
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ِمن الفقر الذي عانوا منه تحت ضغط الكنيسكة واإلقطكاع فحسكب؛ بكل ر بكة الم ِ
كدن التجاريكة
مثككل جن كوا وبي ك از والبندقيككة فككي السككيطرة علككى م كوان شككرق البحككر المتوسككط( ،)1وكمككا يشككير

المستشككرق كلككود كككاهين؛ " فهنككاك أهككداف تمثّلككت بارتبككاط مصككالح بيزنطككة بمصككالح البابككا
إربان الثاني آنذاك ِعبر " :إنشاه قاعدة نفوذ في الشرق؛ لحساب كنيسة روما"(.)2

المم ككايزة ،وه ككو
ومككن هن ككا تع لمق ك ل
كت الش ككقةُ ب ككين الش ككرق والغككرب والزم ذل ككك خط ككاب الكراهي ككة و ُ
استمر طيلة العلو البيزنطي في الشرق.
امتداد لِما ظهر في أدبيات الحروب الصليبية ،و ل
ك
أن البيكزنطيين لكم يعايشكوا
إن الصورة الساخرة من المسكلمين كانكت مالزمكة لحقيقكة مفادهكا " ّ
حملكة ق ككيم ثقافيكة؛ ينبغكي القيكام معهكم
المسلمين إال على أنهم كزاة متوحشكون ،ال باعتبكارهم َ
بتبكادل ثقككافي وفكككري ،بيكد أنككه خككالل عمليكة االنتقككال الثقككافي والروحكي ل سككالم إلككى منككاطق

الثقافة الغربية أو الثقافة الالتينية جرت ،أوال في شبه جزيرة أيبيريا وفيما بعكد بأمكاكن أخكرى
كام أكبككر ِم كن جانككب المككؤلفين
اتصككاالت بككين ثقافككات المسككلمين والمسككيحيين نجككم عنهككا اهتمك ُ
المسيحيين المتأثرين باإلسالم وبتعاليمه وقيمه الحضارية والثقافية "(.)3
التطور الداللي لمفهوم اآلخر
كباب هككذا
تنحصككر دالل كة الغيك ِكر ب كاآلخر المتميككز عككن األنككا الفرديككة أو الجماعيككة ،وتكككون أسك ُ
التميككز إ لم كا ماديككة ،وامككا عرقيككة أو حضككارية ،ومفهككوم الغيككر فككي االصككطالح الشككائا يتحككدد

أحياناً بالسلب ،ألنه يشير إلى ذلك الغير الذي يتميز عن الذات التي قد تتخذ منكه مواقكف،
وبعضها سلبي.
بعضها إيجابي
ُ
ُ

وفي المعجم العربي تستعمل لفظةُ غير عادةً لالستثناه؛ أي بمعنك سكو أو خكال ،ومكن ثك لم
ادف بكين معنيكي الغيكر واآلخكر،
يتخذ
مفهومه معنى التميكز واالخكتالف .ومكا يعنينكا هنكا التكر ُ
ُ
) (1قاسم عبده ،ماهية الحروب الصليبية ،عالم المعرفه ،ط ،1الكويت ، )1998 ،ص.87-77

) )2كلود كاهن ،الشرق والغرب ،ترجمة :احمد الشيخ ،دار سينا للنشر ،ط ،1القاهرة ،)1990 ،ص

.83

) )3ع ككدنان س ككيالجيتش ،مفه ككوم أورب ككا المس ككيحية ل س ككالم ،ترجم ككة :جم ككال ال ككدين س ككيد ،المرك ككز الق ككومي
للترجمة ،القاهرة  ،)2016،ص 46؛ للمزيد ينظر

Muslim - Christian Encounters, W . M . Watt London and New York, 1991.,
p. 83 - 88.
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إذ يككدل اآلخك ُكر فككي المعجككم العربككي علككى معنيككين :األول زمنككي يككدور حككول التقككدم والتككأخر،
والمعنى الثاني يكدل علكى المغكايرة ،مكا أنهمكا ِمكن ج ك
كنس واحكد .جكاه فكي المعجكم الوسكيط" :
أحد الشكيئين ،ويكونكان ِمكن
أي لم يصل إليه ،واألخر ُ
تأخر عنه أي جاه بعده .وتقهقر عنه ل
جنس واحد "(.)1
كوم
وفي المعجم الفرنسيُ ،يالحظ بعض التمييز بين مصكطلحي الغيكر واآلخكر ،إذ يتخكذ مفه ُ
اآلخككر معنككى أوسككا؛ يفي كد كككل مككا يختلككف عككن الموضككوع والككذات؛ ويشككمل االخككتالف فككي
ً
كييق معنكى اآلخكر وحصكره فكي مجكال اإلنسكان،
كوم الغيكر ،فهكو تض ُ
مستوى األشياهّ .
أما مفه ُ
ويقصد به الناس اآلخرين"(.)2
كطلح إلككى اإلنسككان اآلخككر  otherمككن حيككث كونككه مختلفكاً عككن
كير ال ُمصك ُ
وفككي اإلنكليزيككة " يشك ُ
الك ك ككذات الفرديك ك ككة ( )Selfوالجماعيك ك ككة ( )Usوالمماثِلك ك ككة  .)Sameوهك ك ككو محصك ك ككلةُ عالقك ك ك ِكة

الخصككائص الجوهريككة والظاهريككة للهويككة الشخصككية .ويشككير مفهككوم الم كؤاخرِة ()Othering
المكؤاخرة أيضكاً
إلى التصنيف االختزالي للشكخص ،وحسكبانه مواطنكاً ّ
ثانويكاً مكن فئكة اآلخكر ،و ُ
استبعاد َمكن ال يسكايرون األعكراف االجتماعيكة للجماعكة .والمكؤاخرة فكي الجغرافيكا اإلنسكانية:
تهمككيش أشككخاص لمجككرد كككونهم آخكرين؛ واقصككاؤهم عككن المجتمككا الككذي ال يسككايرون أع ارفككه

"( ،)3ألنهم ينحدرون من بقعة جغرافية أخرى.

كاآلخر موضككوعه واسككا ح ك لد التعقيككد ،وكك ّكل ينطلككق حسككب توجهككه
أ لمككا فككي المعجككم الفلسككفي فك ُ
المدرس ككي ،ولك ك لكن باختص ككار اآلخ ك ُكر " :اس ككم خ ككاص للمغ ككاير؛ ويق ككال لألش ككخاص واألش ككياه
واألعككداد ،ويطلككق علككى المغككايِر فككي الماهيككة ،ويقابلككه األنككا ،والمقصككود بككالغير هنككا لككيس مككا
هو في الواقا بل كمكا أعيكه أنكا "( ،)4وهكذه هكي النقطكة الحساسكة فكي البحكث؛ إذ اآلخ ُكر هكو

) (1ابر اهيم مصطفى وآخرون ،المعجم الوسيط ،المكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر تركياُ ،د .ن) ،د.
ت) ،ص.9

)(2شحاته ، ،المصدر السابق ،ص.17
(3) New Fontana Dictionary of Modern Thought, The Other, The, Oxford. Third
Edition, (1999) p. 620.
) )4د .عبد المنعم الحنفي ،المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة ،مكتبة مدبولي ،ط،)2000 ،1
ص.29
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إمكا نجهلهكا أو نحكاول طمسكها أو
المتش ّك ُل في الذهن عن اآلخر؛ بمعزل عن حقيقته؛ التكي ّ
تشويهها.
وبككالعودة إلككى الجككذور األوليككة لتطككور معنككى اآلخككر نجككد هيجفل )1831–1770 Hegel

يطككرح مفهككوم اآلخككر بوصككفه جككزهاً تأسيسكّكياً للككوعي الككذاتي ويكمككل قككدرة اإلدراك الككذاتي علككى
االسككتبطان ،وهككذه الفك كرة طرحهككا مككن قب ك ُل فيخت ف  .)1()1814–1762 Fekhtaثككم عككزز
هككذا االهتمككام إدمواففد هوسففرلHosrel

) (1859–1938بالكشككف عككن مفهككوم اآلخككر

أساس تواف ِ
ق الكذوات .ثكم توسكعت دائكرة االهتمكام بمصكطلح اآلخكر لتشكمل الد ارسكات
بوصفه
َ
التاريخي ككة والنفس ككية متمثل ككة بالنزع ككة الظاهراتي ككة ل ك ك هوس ككرل ،والت ككي طوره ككا الحقك كاً الفيلس ككوف
الفرنسي ريكور.)( Recor

كف عككن تشككابك عمليككات تأويككل
كانككت إحككدى إسككهامات پفففول ريكفففور Recorتتمثككل بالكشك َ
الظواهر ،وأكد على ل
أن المهمكة التأويليكة هكي تالقكي الكذات واآلخكر بطريق ككة هادفكة ،ويصكوُر
ريكككور الفكككر علككى أنككه نشككاط تفسككيري يسككعى إلككى الكشككف عككن معنككى الوجككود؛ مككن خككالل
تفسكير الظكواهر؛ يقككول " :إ لن الفلسككفةَ تظككل ظاهراتيكةً ألنهككا تتطلككا إلككى قكر ِ
اهة المعنككى الخفككي
داخككل المعنككى الظككاهر؛ ومهمككة الظاهراتيككة تتمثكل بإثبك ِ
كات فككرة مفادهككا :ل
أن الوجككود ال يصككل
إلككى التعبيككر عككن المعنككى إال مككن خك ِ
كالل التفسككير المسككتمر لجميككا الككدالالت التككي تظهككر فككي

العالم"(.)2

(1( The Encyclopedia of Philosophy. Edward Craig. London. (1967) Vol. 1, p.
76
 )ولد بول ريكور  Ricœurعام  1913في فرنسا دخل جامعة ستراسبورغ عام  ،1948وهي الجامعة

الفرنسية الوحيدة التي تضم كلية بروتستانتية لالهوت .وفي عام  ،1950حصل على الدكتوراه الدولة.

منصبا في جامعة السوربون كرئيس للفلسفة العامة .وأصبح واحداً من أبرز
وفي عام  ،1956تولى
ً
فالسفة فرنسا .كتب ثالثة أعمال عززت منها كتاب :الرجل المعصوم ورمزية الشر الذي ُنشر عام

مساعدا لريكور خالل فترة الستينيات) .ينظر:
 ،1960وكان جاك دريدا صاحب نظرية التفكيكية)
ً
Encyclopedia of World Biography: 20th century supplement, vol. 13, J. Heraty,
1987: "Paul Ricoeur. Geoffrey Bennington, Jacques Derrida, University of
Chicago Press, p. 330.
(2( An Anthology of His Work. Charles E. Reagan,: Beacon Press, 1978, pp.
101- 106.
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وتشككك ُل المعرف كةُ عالق كةً بككين طككرفينُ ،يمثككل أحككدهما بالككذات العارفككة والثككاني يمثككل بموضككوع
المعرفككة ،و" هككذا مككا يككدفعنا إلككى طككرِح التس كاؤل التككالي :هككل نعككرف الغيككر بوصككفه ذات كاً أم
موضككوعاً؟ ،فككي اعتقككاد سككارتر الغيك ُكر هككو ذلككك الككذي لففيأ أاففاس ولسففت هففو .لكككن بمجككرد
الدخول في عالقكة معرفيكة معكه يكت يم تحويلكه إلكى موضكوع .أي أننكا ننظكر إليكه كشكيه خكارج
عن ذواتِنا ونسلب منه معاني الوعي والحرية واإلرادة .هكذا تبدو كينونكة الغيكر متعاليكة عكن
مجكال إدراكنكا مكا دامكت معرفتنكا للغيكر معرفكة انطباعيكة حسكية" ( ،)1ورأي سكارتر هكذا عليكه

م خ ككذ؛ ألن ككه يفض ككي إل ككى مفارق ككات س ككلبية ع ككن اآلخ ككر بينم ككا األم ككر أحيانك كاً ال يحتم ككل ه ككذا

اإلعمام.

إن مفهككوم الغككرب والشككرق وظفككا فككي سك ك
ل
كياقات مغككايرة ،واسككهم هككذا التوظيككف فككي
َ
تشكككيل صككور نمطيككة عككن الغككرب وعككن الشككرق كليهمككا؛ إذ " تحك لكول كككل مككن الغككرب والشككرق
كوم ميتككافيزيقي يقككوم علككى تمر ككز ذات ك محك ك
إلككى مفهك ك
كاط بتمرك كزات أخككرى ،ونسككجت مكوناتككه

بأشكال متخيلة ونمطية تستلهم إمكانيات التهميش واإللغاه؛ ليفقد المفهوم أي إمككان للجكدل
كاب م ككن ط ككر ك
ق إلدراك
والك كرأي والتواص ككل  ...وه ككذا يقتض ككى الوق ككوف عن ككد م ككا أنتج ككه الخط ك ُ
اآلخككر ،األمك ُكر الككذي يطككرح أسككئلة محرجككة أمككام الفكككر المنككتِج لككه ،فككي مرحلككة تخككتلط فيهككا
الرؤى والتصورات بالمصالح والر بة في السيطرة "(.)2

وهذا التش ّكل فكي الواقكا حصكيلةُ أحكداث وتغيكرات اعتقاديكة وحضكارية عمكت الشكرق والغكرب

ِ
المرجكا ،فضكال عكن تبكدالت سياسكية اقتضكت ذلكك
كليهما؛ وأنتجت نصوصا أضحت بحكم
التحول؛ السيما ظاهرة االستعمار والهيمنة في العصر الحديث؛ والتكي رافقكت مكا حكدث مكن

تخلككف و يككاب حضككاري فككي الشككرق وعلككو أوربككا اقتصككاديا وسياسككياً ،وفككي هككذه األجكواه كككان
االستشك كراق مش ككروعا للكش ككف ع ككن الش ككرق وأدى دو اًر كبيك ك اًر ف ككي إحي ككاه كن ككوز الش ككرق؛ لكن ككه
بالمقابل أسهم وبعمق في تشكيل صورة نمطية عن الشرق.

)(1شحاته ،المصدر السابق ،ص.19
) (2المصدر نفسه ،ص .27 -26
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التطور التاريخي لمفهوم اآلخر العثمااي:
وفي ِ
حالة الموقف األوربي ِمن العثمانيين يظل هكاجس الرجكوع إلكى إرث الحكروب

الصليبية الوسيلة األكثر رواجاً وسطوة؛ ألنها تمتلك عنصر إسكباغ القداسكة واعتمكاد أمثلتهكا
الدموية وسيلة الستحضار العداه؛ وهذه النزعة في الحقيقة هي الجانكب الكديني والتحريضكي
لكنكه يخفكي وراه ظاللكه دوافككا أخكرى ذات أهميكة وثقككل كبيكر فكي تشكككيل تلكك الصكورة .ومككا

تنامي نشوه الدول القومية في أوربا حدثت انقسامات كبيرة بينها وانعكست تلكك االنقسكامات
علككى الموقككف مككن التغي كرات السياسككية بعيككدا نسككبيا عككن الككدوافا الدينيككة التككي كككان تفرضككها

الهيمنة الكاثوليكية على الدول األوربية.

نع ككم الب ككا م ككا ج ككرى اس ككتخدام تخ ككيالت الح ككروب الص ككليبية ِمك كن حي ككث ربطه ككا
بالصراعات الحديثة واستغل الخطاب الديني بوصكفه نمطكا تحريضكيا تعبويكا " ،فحكرب ِ
القكرم
التككي دارت بككين اإلمبراطوريككة العثمانيككة وروسككيا بككين سككنتي 1856-1853م) ُعك ّكدت شكككالً
ِم كن الحمككالت الصككليبية إلنقككاذ األمككاكن المقدسككة ،علككى الككر م ِم كن تحككالف بعككض األمك ُكم -
الت ككي كان ككت ش ككاركت ف ككي الحم ك ِ
كالت الص ككليبية  -م ككا العثم ككانيين المس ككلمين ،لك ككن القنصك ك ُل

البريطاني في القدس زمن الحرب عللق قائال :الحملةُ الصليبية األولى كانت ضكد المسكلمين
كيحات الحكرب اآلن موجهكة بوسكاطة
الذين كانوا يسيطرون على الضريح المقكدس ،ولك لكن ص ُ
ممثلي األمم نفسها التي حاربت فكي تلكك الحكرب الصكليبية األولكى؛ لكنهكا اآلن يكتم خوضكها

نفس كه ضككد قككوة روسككيا التككي ل كم تصككبح مسككيحية
دفاع كاً عككن المسككلمين الككذين يحككوزون الكنككز َ
تماماً؛ منذ عصر الحروب الصليبية ولها تطلعات تشتهي امتالك الضريح المقدس "(.)1
ومككن هنككا تحك ّكول نمككط العككداه لألت كراك  -بوصككفهم عثمككانيين – إلككى رمككز للشككر ثككم إلككى
مصكطلح الهكوتي ضككد الشكر بعمومككه ،حتكى وا لن لككم يككن العثمككانيون طرفكاً فيككه؛ وهكذا إيغككال
في توصيف اآلخر على أنه قاعدة للشر ال ينساق في المنظومة األوربيكة ،وهكذا لكم يقتصكر
على الكنيسكة الكاثوليكيكة بكل تعكدى إلكى خصكومها أيضكا فمكثال " ككان الهجكوم البروتسكتانتي

) (1إليزابيث سيبيري ،صور الحروب الصليبية في القرنين التاسا عشر والعشرين ،ترجمة وتعليكق :قاسكم

عبده قاسم ،تحرير جوناثان رايلي سميث ،بحث منشور في كتاب تأريخ اكسفورد الحروب الصكليبية ،ج،2
القاهرة ،)2009 ،ص.346- 345
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عل ككى رأي الباب ككا بش ككان الحم ككالت الص ككليبية  -ج ككزهاً م ككن الهج ككوم عل ككى امتي ككازات الكنيس ككة

الرومانيككة ونفوذهككا .وعلككى الككر م مككن االعت كراض علككى مبككررات الحككرب المقدسككة التككي شككنها
البابكا فلككم يتخك َكل البروتسكتانت فككي إنجلتك ار عككن مبكدأ الحككرب العادلففة أي الحككرب الدفاعيككة مككن
جانك ككب العك ككالم المسك ككيحي ضك ككد الكفك ككار األت ك كراك!) علك ككى حك ككد قك ككولهم ،وبينمك ككا كك ككان لك ككوثر
والبروتسكتانت يشكبهون الكنيسكة الرومانيككة والبابكا بالكفكار العثمككانيين ،ككان الكاثوليكك ينسككبون
نفسكها .وفكي عكام ۱5۲۹م ككان الشكعار الحربكي " مكن أجكل حكرب
إلى البروتستانت النعكوت َ
صليبية عامة بهدف وقف الكفرة والقضاه على الطائفة اللوثرية "(.)1
وفككي المقابككل اعتمككدت اللوثريككة المككزج ذاتككه بككين العثمككانيين وبككين الشككر ِمككن جهككة،
وبين العثمانيين وبين البابا من جهة أخرى .ففكي " الرؤيكة النبوئيكة للكوثر تمكت مسكاواة البابكا
بالمسيح الدجال .وفي الحقيقة فبعد إدراجه اإلسالم فكي نطكاق عصكور اإليمكان باألخرويكات

قال" :إن البابا هكو روح المسكيح الكدجال واألتكراك هكم جسكده" ولكذا فإنكه فكي قصكائد الطقكوس
الدينيككة التككي ألفهككا شخصككيا تضككرع قككائال :احفظنككا بكلماتككك وامككنح المككوت للبابككا ولألت كراك
الككذين يريككدون تقككويض عرشككك وعككرش ابنككك المسككيح عيسككى)) .ومككن الجل ك تمامككا أن لككوثر
كككان يناضككل ضككد البابككا والكنيسككة علككى المسككتوى الروحككي الخككالص ،ويناضككل ضككد اإلسككالم
علككى المسككتويين السياسككي والمككاد بسككبب خطكره المسككتمر بعككد وصككول المسككلمين أمككام فيينككا

في عام .)2 " ۱۰۲۹

ووفقك ككا ل ك ك أر دانيك ككل نورمك ككان Normanوتحليالتك ككه الدقيقك ككة " فك ككإن لك ككوثر حتك ككى عك ككام

1541م اتخككذ موقف كاً إيجابي كاً مككن اإلسككالم؛ وبعبككارة أدق قككاده اإلسككالم إلككى انتقككاد الطقككوس
الدينيككة الكاثوليكيككة ،وبمقارنتككه بككين تقاليككد تأديككة الشككعائر المسككيحية واإلسككالمية أثنككي لككوثر
علككى كككرم المسككلمين واخالصككهم ،وعلككى جديككة أخالقهككم وديككنهم ،وخلككص إلككى أن كككل مككؤمن
أن يشعر بالدونيكة بالنسكبة للديانكة
مسيحي يستمد قوتَه من الطقوس المرتبطة بالشموع؛ البد ل
التركية .)3
) )1سيالجيتش ،المصدر السابق  ،ص115؛ وللمزيد ينظر .Op.Cit W . M . Watt:
) )2سيالجيتش ،المصدر السابق ،ص .114
) )3المصدرنفسه ،ص .113
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والمالحظ في خطكاب لكوثر أنكه علكى الكدوام يمكزج بكين مصكطلح إسكالم وبكين تعبيكر الديانكة

التركيكة ،أو العثمانيككة) ،ومككا ل
يعبكر عككن عمككق حضككور
أن فككي هكذا اختصككار تعسككفي إال أنككه ّ
العثمككانيين فككي الذهنيككة األوربيككة .ويعبككر ِمككن جان ككب آخ كر عككن الذرائعيككة فككي الموقككف ِم ككن
اآلخر بحسب البعد المصلحي؛ أكثر من البعد الحقيقي المجرد؛ فك لكوثر ومنكذ عكام 1541م
" ير موقفه جذرياً من اإلسالم؛ إذ أعلكن ل
أن أوليكاههم مقدسكات شكيطانية)  ،فمكا ِعلكة هكذا
التغييك ككر المفك ككاجيه!؛ علتك ككه نابعك ككة ِمك ككن أثك ك ككر سياسك ككي أكثك ككر ِمنك ككه عقائك ككدي ،فحك ككين تقتضك ككي

كيخلص إلكى إقصكاه اآلخكر وتشكويه؛
المصلحة يجري دمج ما هو سياسي بما هو عقائدي؛ ل
َ
أن وجككود العثمككانيين فككي القككارة األوروبيككة ش ك لكل
يكمككن فككي ّ
وسككبب التغيككر فككي موقككف لككوثر ُ
أن يلككتهم العككالم المسككيحي بأكملككه " ،)1
أن اإلسككالم يمكككن ل
كابوسكاً بالنسككبة لككه أيضككا ،معتقككداً ل

وهك ككذا الخك ككوف مك ككن المك ككد العثمك ككاني ذو أطك ككر سياسك ككية ،وسك ككتتجلى هك ككذه األطك ككر الحق ك كاً فك ككي
تمخضككات حركككة االسككتعمار وقسككم مككن الحركككة االستش كراقية بوصككفها داعمككة معرفيككة للمككد

الكولينيالي.

" ففككي عككام  ۱53۰صككدر كتككاب لككوثر اعترافففات اوجيسففت Ojsetس لكك لكن تككم حرقككه
عضكد
بعد فترة ِمن صدوره في البندقية والتي كانكت تسكمى بالعكاهرة التركيكة ،وككان لكوثر قكد ّ
ترجمككة القكرآن ونشكره ليككتمكن كك يكل مسككيحي مككن ل
أن يككرى هككذا الكتككاب  ...الحافككل بالحكايككات
والفظائا ِمن كل لون"(.)2

ومك ككا ذلك ككك فقك ككد أدت البروتسك ككتانتية دو اًر ايك ككة فك ككي السك ككلبية فك ككي عك ككرض اإلسك ككالم

والعثمانيين خاصة إلى الشعوب األوروبية ،وقد قدم نورمان دانيل في مؤلفكه العرب وأوروبفا
القروسطية نقداً لتلك األحوال قائال " :قكدم اإلصكالحيون فككرة اإلسكالم كحالكة داخليكة يمككن
أن ي ككتم إلص ككاقها بأع ككداه العقي ككدة النقي ككة أو خص ككومها ،وبه ككذا المعن ككى ك ككانوا ق ككد جعلك كوا م ككن

اإلسككالم عككدوا سككيعيش لفت كرة طويلككة فككي الخيككال األوروبككي ،ويسككوق دانيككال مثككال الكاثوليككك

) )1المصدر نفسه ،ص .113
) )2المصدر نفسه ،ص .122
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خصومهم المسيحيين بالمسلمين ،وهككذا فإنكه فكي القكرن السكابا
والبروتستانت الذين يشبهون
َ
عشر رأى المبشر الكاثوليكي األتراك على أنهم البروتستانت المحمديون "(.)1
واس ككتمر ه ككذا الح ككال طيل ككة الق ككرن الس ككادس عش ككر وامت ككد ال ككى الق ككرن الس ككابا عش ككر ،إال أنن ككا

ملزمون باالشارة االيجابيكة التكي قكدمها أمثكال نورمكان دانيكال وآخكرون ،وهكؤاله بالفعكل قكدموا
صورة أكثر اندماجاً وقبوالً لفكرة اآلخر؛ وهذا النشكاط هكو ِمكن ثمكرات عصكر التنكوير وطكرق
االستدالل االكاديمي؛ بدل الميل الى التعسف في إصدار األحككام ،ولككن هكؤاله أنفسكهم مكا
كانككت كتككبهم لتنج كوا مككن المصككادرة مككن ذلككك مككثال :وضككا كتككاب الديانككة المحمديككة وهككو مككن

تككأليف أدريففا ري اففد فككي قائمككة الكتككب المحظككورة فككي عككام ۱۷۰۰م)( ،)وأدريككان هككذا مككن
أوائككل الككذين حككاولوا إعطككاه صككورة علميككة لآلخككر فككي التصككور األوربككي .وهككو" كاتككب واقعكي
إلى حد ما ،وقدم جهداً في نزع أساطير التصكور األوروبكي عكن اإلسكالم؛ داعيكا إلكى احتكرام
الديان ككة اإلس ككالمية أو التركي ككة ،والت ككي انتش ككرت بس ككهولة وس ككرعة ف ككي من ككاطق آس ككيا وأفريقي ككا
وأوروب ككا؛ ومح ككذ اًر م ككن وص ككفها بأنه ككا دياافففة حمقفففا وهرطق ككة للتع ككاليم المس ككيحية األص ككلية.
وتقودنا مثل هذه المؤلفكات إلكى عهكد التقبكل التنكويري ل سكالم"( .)2ويكرى أدريكان ريالنكد عكن
حالككة الكنيسككة االرثوذكسككية وكيككف كانككت مؤسسككة قويككة فككي الشككرق األدنككى ألن الكثيككر مككن
المسككيحيين اليونككانيين كككانوا يشككغلون وظككائف رئيسككية فككي العهككد العثمككاني " .وهككذا مككا جعككل

الباب ككا  Urbanي ككدرك أهمي ككة االتح ككاد ب ككين الكنيس ككة الالتيني ككة واليوناني ككة ،ل ككيس لش ككيه س ككوى
) )1سيالجيتش ، ،المصدر السابق ،ص .119

لغويا .علكى الكر م
 )أدريان ريالند  )1718-1676عالم واستشراقي هولندي بارز ورسام خرائط
وعالما ً
ً
أبدا فقد قدم اسهامات كبيرة في اللغويات ورسم الخرائط فكي الشكرق األوسكط وآسكيا
من أنه لم يغادر هولندا ً
بمكا فككي ذلككك بككالد فككارس واليابكان واأل ارضككي المقدسككة .مككن آثككاره كتكاب فككي الديانككة المحمديككة وفلسككطين كمككا

تبككدو فككي اآلثككار القديمككة .ولككه كتابككان عككن الديانككة التركيككة أو المحمديككة .هككانوفر  .1717 ، 1716حصككل

عامككا
علككى لقككب األسككتاذية وأصككبح ً
أيضككا شككاع اًر مشككهو اًر .فككي عككام  ، 1718تككوفي عككن عمككر ينككاهز ً 41
بسبب مرض الجدري في أوترخت.

ينظر ترجمته في كتاب السلطة والدين في العصر الباروكي اإليطالي:
Power And Religion in Baroque Rome, Barberini Cultural Policies,Peter
Rietbergen. BRILL
LEIDEN • BOSTON 2006. p.321
) (2عدنان  ،المصدر السابق ،ص.122
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محاولكة زيككادة سككيطرته علككى الكنيسككة الشككرقية مككن خككالل إعطككاه دفعككة جديككدة للد ارسككات فككي

الكليككة اليونانيككة فككي رومككا ،ول كذلك أعككاد تنظيمهككا بالفع كل عككام  1624لتكككون أداةً مهمككة فككي
المعركة بين روما وأوروبا البروتسكتانتية للسكيطرة علكى الكنيسكة األرثوذكسكية ،وبالتكالي علكى
الحياة السياسية واالقتصادية في شرق المتوسط"

()1

أي بمواجهة امتداد العثمانيين.

تفح ككص ص ككورة اآلخ ككر العثماني ككة وتحلي ككل دواف ككا تش كككلها وتناميه ككا بص ك ك
كور
نع ككود اآلن إل ككي ّ
مختلف ككة؛ بحس ككب األزم ككان واألح ككداث والظ ككروف الت ككي ضك كربت بثقله ككا عل ككى عالق ككة الش ككر ِ
ق
أن اآلخككر العثمككاني الككذي تشكككل منككذ نهايككة القككرن السككابا عشككر
عموم كاً والغككرب ،وسككنجد ّ
تختلف كليا عن صورته فيما قبل ذلك بشكل عام.
" كككان لككدى األوربيككين فككي أواخككر القككرن الخككامس عشككر ،وفككي القككرن السككادس عشككر
أسباب قوية العتبار العثمانيين  -الذين كانوا يسكمونهم األتكراك عكادة  -تهديكداً خطيك اًر ،فقكد
مككرت فتكرات طويلككة بككدا أثناههككا أنككه ال يوجككد جككيش أو دولككة أوربيككة تسككتطيا مقاومككة القكوات
العثمانيككة ،ولكككن بككر م ِمككن أن الدولككة العثمانيككة كانككت مسككلمة رسككميا ،لككم يع ك يد التهديككد الككذي

مثلت ككه ألورب ككا تهدي ككداً ديني ككا أو إي ككديولوجيا  ...ول ككم تك ككن عالق ككات ال ككدول األوربي ككة المس ككيحية
ِ
بسياسة المنفعة ومصلحة الدولة ،بصكورة ال بكد أنهكا كانكت
بالعثمانيين محكومة بالدين وانما
ستصدم المسيحيين الالتين في القرون الوسطى .)2

كتوى سياسككي أو
كانككت الدولككة العثمانيككة أكثككر انفتاح كاً وقب كوالً لآلخككر س كواه علككى مسك ً
أنفسككهم طيل كةَ ثالثككة قككرون تقريبككا ،أي
مسككتوى أخالقككي؛ وهككذا مككا شككاهده ولمسككه األوربيككون ُ

المدة ما قبل ضعف الدولة العثمانية ،ووجدوا فكي الدولكة العثمانيكة – بحسكب مكا يكرى زككاي

لوكمكان  Lokmanتسككامحاً وقبكوال ومصككلحة مككا كككانوا ليجككدوها فككي ظككل بلككدانهم آنككذاك؛ فقككد
كق
كانت "
فالتحو ُل إلى اإلسالم كان يفتح للمسيحيين األوربيين الموهوبين والطمكوحين الطري َ
ّ
إلى أعلى المناصب في الدولة والجيش العثمكاني ،ولكم يككن َمكن اسكتغلوا الفرصكة واصكبحوا
تحكت مظلكة الدولككة العثمانيكة بكل قليلككين؛ بكل صكار كثيككر مكن النكباله المسككيحيين فكي البلقككان

اتباع ك كاً للعثم ك ككانيين ،وح ك ككاربوا إخك ككوتهم المس ك ككيحيين كج ك ككزه م ك كن الج ك ككيش العثم ك ككاني ،وكانك ككت
(1) Power And Religion in Baroque Rome ،Op.Cit .p.400..

) )2لوكمان ،المصدر السابق ،ص .93
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اإلمبراطوريككة العثمانيككة ،متسككامحة مككا المسككيحيين واليهككود وتتككركهم فككي سك ك
كالم إذا لككم يحك ِكدثوا
ُ
فرحبكت بكالمنفيين والمنبكوذين القكادمين مكن أوربكا المسكيحية
اضطرابات ،ويدفعون الضكرائبّ ،
األق ككل تس ككامحاً بكثي ككر ،وينطب ككق ه ككذا عل ككى اليه ككود ال ككذين ط ككردوا م ككن أس ككبانيا ح ككين س ككقطت
رناطة آخر بقعة في أسبانيا ،وهذا ينطبق أيضا على الالجئين البروتستانت مكن المالحقكة

الكاثوليكية والمنشقين .)1

نعككم كانككت القككوة العثمانيككة قككوة مجلجككة وذات هيبككة وباعثككة للخككوف لمككا تمتلكككه مككن

عناص ككر الق ككوة واالجتي ككاح وه ككذا أم ككر يس ككبب هلعك كاً وخوف ككا ألص ككحاب المص ككالح م ككن األمك كراه
والملوك؛ األمر الذي دفا الكثير منهم إلى تفعيل عنصر التحريض ضد العثمكانيين ،وجكرى

تصككويرهم بصككور تككنم عككن الخككوف والكراهيككة واالستبشككاع مككن خككالل سككحب بأسككهم الحربككي

كى عككام يسككتهدف النككاس عموم كاً؛ ولقككد جككرى تصككويرهم
لمككن يقككاومهم ويصككادمهم إلككى منحك ً
سكواه مككن خككالل الخطككب الدينيككة أو األدب الشككعبي علككى أنهككم " قككوم قسككاة يتّسككمون بككالعنف
والتعصككب ،وبطككرق تعتمككد علككى صككور هزليككة عككن اإلسككالم ظلككت سككائدة طككويال ،باإلضككافة
إلى العديد من القصص الشنيعة والمثيرة عن الفضائح الجنسية المزعومة للترك ،والتكي قيكل
أن بعكض األوربيكين ككانوا قكادرين علكى تبنكى موقك ك
إنهكا جكرت فكي حكريم السكلطان) .يكر ل
كف
أكثككر موضككوعية تجككاه العثمككانيين ،فكككان كثيككر مككن األوربيككين المتعلمككين فككي القككرن السككادس
عشككر مفتككونين بككالقوة والثككروة الفككائقتين للدولككة العثمانيككة  -فهككم الككذين أطلق كوا علككى السككلطان
سليمان لقب العظيم ،بينما العثمكانيون الكذين أطلقكوا عليكه لقكب القكانوني  -وأرادوا أن يفهمكوا
سر نجاح اإلمبراطورية بالمقارنة بين الفضائل العثمانية وعيوب مجتمعاتهم هم"(.)2

ولككيس عسككير أن يجككد المككره كثيك اًر مككن األمثلككة التككي تثبككت هككذه األح كوال؛ وهككي شكواهد تمثككل
مشارب مختلفة وال تقتصر على العامة من الناس؛ بل تطال المتنفذين وأهل العلم؛ صكحيح
أنهككا ش كواهد تجككد مككن يناقضككها مككن لككدن المتحككاملين فككي كككل وقككت إال أنهككا اظهككر واثبككت،

وتصف الواقا العملي ال الواقا الشعاري التحريضي.

) (1المصدر نفسه ،ص.94

) )2لوكمان ،المصدر السابق ،ص .95
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كفير إلمب ارطككور
وم ككن تل ككك الشك كواهد م ككا ذكك كره جي ككر د بوس ككبيك  - Bosbekال ككذي خ ككدم س ك اً

الهابسبورج االمبراطورية الرومانيكة ) فكي الكبالط العثمكاني بكين عكامي  ۱554و – ۱554
كدح للنخبككة المدنيككة والعسكككرية العثمانيككة باعتبارهككا نخبككة تختككار علككى أسككاس الكفككاهة:
مككن مك ك
 ...ال يككدين أي رجككل بمكانتككه إلككى شككيه سككوى جدارتككه الشخصككية وشككجاعته؛ ومككا مككن أحككد

كرف علككى كككل إنسككان وفقككا لطبيعككة واجباتككه
يتميككز عككن اآلخ كرين بفعككل مككيالده ،بككل ُيسككبا الشك ُ
 ...وعلى ذلك كان الشرف والمناصب اإلداريكة عنكد األتكراك م افك ت علكى القكدرة والجكدارة؛

تميكز ،وانمكا يبقككون مغمككورين ،لهككذا نجككح األتكراك
وال يحصكل يككر الشككرفاه والكسككولون علككى ّ
وأص ككبحوا عرقك كاً س ككائداً ويوس ككعون ح ككدود حكمه ككم ،والح ككظ بوس ككبيك وباش ككمئزاز ملح ككوظ ،أن

«طريقتنككا مختلفككة تمامككا؛ لككيس هنككاك مكككان للجككدارة ،وانمككا يعتمككد كككل شككيه علككى المككيالد؛
فاعتباراته وحدها هي التي تفتح الطريق إلى موقا رسم عال"(.)1

وم ك ككن ذل ك ككك م ك ككا كتب ك ككه الق ك ككانوني والم ك ككؤر الفرنس ك ككي الكبي ك ككر ج ك ككان ب ك ككودانBodan

) )۱5۹۹-۱5۲۹ف ككي الم ككدة ذاته ككا تقريب ككا " رافض ككا ادع ككاهات أسك كرة الهابس ككبورج ف ككي لق ككب
أصر على أنه إذا كان ثمةَ في مككان مكا سكلطة تسكتحق اسكم إمبراطوريكة فكإن
اإلمبراطور ،و ل
السلطان العثمكاني هكو بالتأكيكد الكذي يمكارس مثكل هكذه السكلطة :فهكو يحتكل أ نكي األ ارضكي
فككي آسككيا وأفريقيككا وأوربككا؛ وتمتككد ممتلكاتككه عبككر المتوسككط ،باسككتثناه بعككض الجككزر ،وسكيكون

من العدل اعتبار السلطان العثماني وريث اإلمبراطورية الرومانية.

واعتب ككر المنظ ككر السياس ككي العظ ككيم ني ول ككو ما ي ككافيل Mekavely

-1496

 )۱5۲۷اإلمبراطورية العثمانية نموذجاً على أحد نوعين من الدول فعلى خالف دولة مثكل
فرنسككا يحكمهككا ملككك وأرسككتقراطية وراثيككة مع كاً ،يحكككم اإلمبراطوريككة العثمانيككة أميككر وخدم كه،
يساعدونه في إدارة إقليمه منة منه وفضكال ،وليسكت لهكم امتيكازات وراثيكة ،وال قاعكدة مسكتقلة

للسككلطة .ولككم يصككنف ماكيككافيلى اإلمبراطوريككة العثمانيككة كدولككة قائمككة علككى الطغيككان ،بككر م
قولككه بككأن النككوع العثمككاني مككن الدولككة يعطككى الحككاكم سككلطة شخصككية أكبككر ،بككل شككعر أنهككا
تتحلى بالكثير من الفضائل المرتبطة باإلمبراطوريات القديمة العظيمة ،بما فيها روما .)2

) (1المصدر نفسه ،ص. 95

) (2لوكمان ،المصدر السابق ، ،ص.96- 95
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كاه شككخص مسككلم بككل أق كوال
إن كككالم جككان بككودان وجيككر جيسككلين وحتككى ميكككافللي لككيس دعك ً
واعترافات أناس من قلب النخبة الفكرية والسياسية األوربية .واخطر ما في تلكك االعت ارفكات
أن اآلخ ككر العثم ككاني ك ككان أكث ككر رص ككانة ف ككي البع ككد األخالق ككي وف ككي التعام ككل اإلنس ككاني م ككا

رعايككاهم ومككا مخككالفيهم ،ثككم ل
أن تلككك االعت ارفككات تمثككل مقارنككة مهمككة مككا واقككا أحكوال اآلخككر

العثماني بالنمط السياسي األوربي آنذاك ،وهذه المقارنة هي التكي تكشكف سكر تفكوق وتم ّككن

العثمانيين على سواهم.

لكككن و" قككرب نهايككة القككرن السككادس عشككر ،بككدأ يحك يكل محككل المواقككف المادحككة للعثمككانيين بككين

كات نظ ك ككر أق ك يكل إيجابي ككة ،فكم ككا ق ككررت المؤرخككة الفرنس ككية
األوربي ككين الغك كربيين المتعلم ككين وجه ك ُ
نوسيت فالنسي Valnsyفي كتابهكا مولكد الطا يكة  The Birth of the Despotالمنشكور
فككي  ،۱۹۸۷عككن رؤيككة أعضككاه الصككفوة الحاكمككة فككي فينيسككيا ل مبراطوريككة العثمانيككة التككي
كانوا يعيشون في ظلها العمالق :م هذه اللحظة تاتمى اإلمبراطوريفة العثماايفة إلفى أففق
مختلففففا حيك ككث ارحك ككت تركك ككز التقك ككارير علك ككى عك ككدم التوافك ككق

بك ككين اإلمبراطوريك ككة والنظك ككام

الفينيسككي ...فمقككدمتهم األساسككية ه كي أن النظككامين يختلفككان عككن بعضككهما .وبككدأوا يعتبككرون
كثي ار من األشكياه نفسكها التكي ككانوا قكد أبرزوهكا مكن قبكل كعالمكات علكى فضكائل العثمكانيين

عيوب كاً ،وعالم كةً علككى دنككو من كزلتهم ،وكلمككا تقككدمنا فككي القككرن السككابا عشككر ،قككل مككا يعتب كره
الفينيسككيون و يككرهم مككن األوربيككين جككدي ار باإلعجككاب فكي المجتمككا العثمككاني ،وبككدال مككن ذلككك

أصبحوا يصورون «األتراك» كأجالف جهلة عكديمي الفاعليكة وال عقالنيكين .وخبكت الصكورة
القديمككة للدولككة العثمانيككة كدولككة كف كوه كة عادلككة فاضككلة؛ متسككامحة تقككوم علككى الجككدارة ،ليحككل
محلها تصويرها كدولة تتسم بالفساد والقما " .)1

وهنككا نلحككظ أن اآلخككر العثمككاني كككان عرضككة للظككروف واألحكوال والمصككالح أكثككر مككن كونككه
ذاتا تخضا لمعايرة أو محاكمة قيمية لذاتها ،وال شكك فكأن هكذا التبكدل فكي التصكور األوربكي

لآلخككر العثمككاني ارتككبط بككالتطورات التككي حككدثت فككي اإلمبراطوريككة العثمانيككة منككذ بدايككة القككرن
السككابا عشككر " ،ففككي ذلككك الككزمن بككدأت اإلمبراطوريككة العثماني كة تفقككد تفوقهككا العسكككري الككذي
تميزت به على أوربا ،ما أن الجيوش العثمانية كانت قادرة على محاصكرة فيينكا ،ومنكذ ذلكك

) (1المصدر نفسه ،ص.100-99
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الحك ككين صك ككار العثمك ككانيون نموذجك ككا لِ مك ككا أصك ككبح المفكك ككرون السياسك ككيون األوربيك ككون يسك ككمونه
االس ك ككتبداد الش ك ككرقي " ،وه ك ككو مفه ك ككوم اكتم ك ككل تط ك ككوره عل ك ككى ي ك ككد المفكك ك كر والق ك ككانوني الفرنس ك ككي
مونتسكككيو ) ،(۱۷55 -۱۹۸۹Montsokyoفقككد سككخر فككي كتابككه الخطابككات الفارسككية
 ،Persian Lettersوالذي كتبه علكى لسكان اثنكين مكن الرحالكة الفكرس إلكى فرنسكا .أمكا فكي

كتابكه الكروح القكوانين  174۸ The Spirit of the Lawsفقكد مكارس تكأثي ار عظيمكا علكى
الفكككر السياسككي فككي أوربككا والمسككتعمرات البريطانيككة فككي أمريكككا الشككمالية الواليككات المتحككدة

اآلن" .)1

لك ككن ل ككو تفحص ككنا مجم ككل تحك كوالت ه ككذه األحك ككام والتص ككورات ل ككدى مونتس كككيو ع ككن الدول ككة
العثمانيككة وقارناهككا بمقاصككده التككي كككان يرمككي إليهككا والتككي تتمثككل بتوجيككه آراهه ونقككوده إلككى

السلطات الحاكمة في أوربا آنذاك للمسنا مدى ذكائه في تحويل نمط الخطكاب إلكى محمكول
آخككر وهككو الدولككة العثمانيككة؛ بينمككا هككو يريككد اسككتهداف أنظمككة الحكككم األوربيككة تحديككدا .فك ك "

شجب مونتسكيو لالستبداد العثماني أكثكر صكلة بالجكدل الكدائر فكي أوربكا نفسكها منكه بكالواقا
العثماني ،والمثل الكريه الذي قدمكه عكن العثمكانيين منحكه طريقكا آمنكا لنقكد مكا اعتبكروه ميكوال
اسككتبدادية عنككد الملككوك األوربيككين  ...ولككم يقبككل كككل المفك كرين األوربيككين تأ يككدات مونتس ك يو

بشككأن االسككتبداد الشككرقي ،لكككن ق كدر للمفهككوم أن يعككيش ويمتك ّكد بأشكككال مختلفككة عبككر الق كرنين
التاسكا عشكر والعشكرين ،فقكد وظكف كفارل مفارسأ Carl Marxومفاكأ فيبفر Maks
 Weberفيبر وآخرون مفهوم االستبداد الشرقي ليساعد على تفسكير :لمكاذا توصكل الغكرب

)2
أن األنظمككة الجككائرة
اجتماعيككا واقتصككاديا وثقافيككا إلككى الهيمنككة علككى العككالم  .وهككم يعلمككون ّ
التي كانت تحكم أوربا؛ والتي أجبرت الشعوب األوربيكة علكى القيكام بثكورات دمويكة مكن أجكل

نيككل حريتهككا؛ مككن مثككل الثككورة األمريكيككة ثككم الثككورة الفرنسككية؛ وهككي أمثلككة أكثككر وضككوحاً علككى
االستبداد من المثال العثماني.

وبهككدف ربككط هككذا المسككتوى التطككوري لمككا آل إليككه مفهككوم اآلخككر العثمككاني فككي القككرن التاسككا

عشر فصاعداً نستشهد بأحد النماذج النماذج التكي ق ّكدمت صكورة اقصكائية لآلخكر العثمكاني؛
) (1لوكمان ،المصدر السابق ،ص .102

) )2المصدر نفسه ،ص.103- 102
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وهك ككي كتبك ككات إدوارد فريمك ككان ، )1 Freemanفعلك ككى الك ككر م مك ككن كونك ككه عك ككاش فك ككي العصك ككر

الفكتوري* الذي شهد تغيي ار نسبيا فكي المنكاهج التاريخيكة التكي بكدت أكثكر دقكة وحصكافة فكي
موقفه من اآلخر الشرقي إال انه احتفظ بالنمطيكة السكارية تجكاه صكورة اآلخكر الشكرقي والتكي
كانككت سككائدة قبككل العصككر الفكتككوري ،وهككو يلككح علككى تسككمية المسككلمين بالك ك س ارسككين وضككمن
هككذه التسككمية فككي عن كوان كتابككه:

The History and Conquests of the

.Saracens

وهو على دراية كاملة بتأثير الكتابات التاريخية علكى اآلخكرين؛ ممكا دفعكه ومنكذ وقكت مبككر

إلى نقكد َمكن ال يتوافقكون ورؤيتكه لآلخكر الشكرقي إلكى القكول " :قكد تككون هنكاك بعكض الم ازيكا
في أطروحة مؤلفة ،ليس مكن لكدن عكالم شكرقي معكروف ،ولككن مكن لكدن شكخص ينظكر إلكى

التككاريخ الشككرقي بعيككون ربيككة ،وبالتككالي يميككل بشكككل طبيعككي إلككى إيككاله قك ك
كدر مككن العنايككة

كي
) )1إدوارد أو ص ككتوس فريم ككان )1892 - 1823
ً
مؤرخ ككا بريط ككاني ومهن ككدس معم ككاري وفن ك ُ
كان وسياس ك ّ
ليبرالي .شغل منصب أستاذ للتكاريخ الحكديث فكي أكسكفورد  ،وككان لكه اثكر فكي انتفاضكة البلقكان فكي البوسكنة
والهرسك ككك  ) 1878-1874ضك ككد اإلمبراطوريك ككة العثمانيك ككة .مك ككن أشك ككهر أعمالك ككه :تك ككاريخ الفك ككتح النورمانك ككدي

السراسين المسلمين) .وكتابات فيرمان واسعة الطيف وشملت تواريخ الكثيكر مكن
إلنجلترا .وتاريخ فتوحات َ
األمم بما في ذلك تواريخ أوربا وانكلت ار على الخصوص.
ينظرThe Life and Letters of Edward A. Freeman, Stephens, W R W (1895a). :
D.C.L., LL. D. Vol. I. London; p1-6. New York: Macmillan and Co.

* العصر الفيكتوري في تاريخ المملكة المتحدة هو " مدة حكم الملكة فيكتوريا من  20يونيو  1837حتى
وفاتها في  22يناير  .1901وتبع هذا العصر الفترة الجورجية ،بدأت هذه الفترة مع إقرار قانون اإلصالح
 .1832كان هناك دافع ديني قوي لمعايير أخالقية أعلى بقيادة الكنائس اإلنجيلية القائمة في إنجلترا .ومن
ا
وتحوًل
الناحية األيديولوجية  ،شهد العصر الفيكتوري مقاومة للعقالنية التي ميزت الفترة الجورجية
متزايداا نحو الرومانسية والتصوف.
أما من الناحية التكنولوجية فقد شهد هذا العصر ابتكارات هائلة أثبتت أنها مفتاح قوة بريطانيا وازدهارها.
بدأ األطباء والعلماء في اًلبتعاد عن التقاليد القديمة .وتشير الدراسات إلى أنه على أساس نصيب الفرد فإن
عدد اًلبتكارات المهمة في العلوم والتكنولوجيا والعباقرة العلميين بلغ ذروته خالل العصر الفيكتوري".
أُنظر:
Dixon, Nicholas. From Georgian to Victorian". History Review. 34–36. 2010 .
Archived from the original on 27 January 2013.London.
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ب كأجزاه موضككوعه س كواه م ككن حيككث االرتبككاط أو التنككاقض ،ول ككه بعككض التككأثير علككى تككاريخ
الغرب"(.)1

يقكول فيليكب المونككد " :اعتمكد فريمككان علكى خطابككات ارسكخة عككن اآلخفر ليقككدم بشككل الشككرق

علكى أنكه مغككاير للغكرب وأدنكى منككه ،وقكد ربكط المسككيحية بالتقكدم الغربكي وأبككدى عكداهاً شرسككا

مفص كلة تص ككوير الشككرق عل ككى أنككه آخفففر ،وهككذا
للعككالم يككر المس ككيحي ،ويمعككن بتحل ككيالت
ل
التحليل يتحدى العلم الذي يشير إلى أن الفيكتكوريين أنتجكوا إعكادة تقيكيم إيجكابي وموضكوعي
ل سك ككالم " .2إذ بينمك ككا بك ككدأت آراه مختلفك ككة عك ككن اإلسك ككالم والشك ككرق عموم ك كاً بالتك ككداول بحلك ككول
منتصك ككف العصك ككر الفيكتك ككوري السك ككيما فك ككي إنكلت ك ك ار فقك ككد " احك ككتفظ فريمك ككان بموقك ككف تقليك ككدي

وتصككادمي تجككاه الككدين المنككافس ،بوصككفه عقيككدة يككرى أنهككا تمثككل بربريككة الشككرق ،وتعك ّد هككذه
المقالككة ملخككص نظرتككه إلككى أوروبككا المسككيحية كمجتمككا ثقككافي يكككافح ضككد تجككاوزات العككالم

أن الخطاب ككات االستشك كراقية تق ككوي الغ ككرب وتك كرتبط باإلمبريالي ككة،
اإلس ككالمي .بينم ككا ُيفت ككرض ّ
وتركككز سككرديات فريمككان حككول الشككرق علككى التهديككد الككذي يشكككله وجككود الشككرقيين فككي حككدود
العالم المسيحي وتتوج بمطالبة بإزالة اآلخر التركي بدال من أن تهيمن عليها أوروبا"(.)3

لككم يكككن فريمككان واثق كاً مككن التقككدم الحتمككي للجككنس اآلري ،لككذلك يظهككر التككاريخ فككي د ارسككاته

الشرقية سجالً لصراعات سياسية خطيرة على السلطة بكين حضكارات يكر متوافقكة جوهريكاً،
حرب داخلية قديمة بين الشرق والغرب ،بين االستبداد والحريكة ،بكين دولكة اجتماعيكة تقدميكة

وأخرى راكدة ".4

إن ورؤية فريدمان هذه تتناقض مكا سكلوك حكومتكه إذ ل
ل
أن بريطانيكا  -وطيلكة أزمكان مختلفكة
 وقف ككت م ككا الدول ككة العثماني ككة ض ككد دول أوربي ككة مس ككيحية .فق ككد " وق ككا العثم ككانيون تحالف ككات(1( E.A. Freeman, The History and Conquests of the Saracens (Oxford: John
Henry and James Parker, 1856), p. v; further page references appear in
parentheses.
 Western Images of Islam 1700–1900, 412 Albert Hourani, Australianانظر(2) :
Journal of Politics and History(2003), and Islam and the West, Bernard Lewis,
(Oxford: Oxford University Press, 1993).
 Rana Kabbani :Terror of the World’ to the ‘Sick Man of Europe’:انظر; )(3
European Images of Ottoman Empire and Society from the Sixteenth Century to
the Nineteenth (Oxford: Peter Lang, 2002)..
(4) Freeman Papers, ref. EAF/2/2/14, John Rylands University Library. By: E.A.
Freeman، Islam and Orientalism. VickyMorrisroe. P.4.
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رسكمية وقكاتلوا بنشككاط فكي مصككر مكا بريطانيككا ،ضكد فرنسككا ،وبحلكول منتصككف القكرن التاسككا

عشككر ،وخككالل حككرب القككرم  1856-1853قاتككل العثمككانيون والبريطككانيون والفرنسككيون مع كاً

ض ككد روس ككيا ،وف ككي ع ككام  ،1856دخل ككت اإلمبراطوري ككة العثماني ككة ف ككي تح ككالف األم ككم ،وه ككو
اعتراف رسمي بتحولها ِمن خصم إلى مشكارك ضكمن الكدول األوروبيكة ،وتعمكل كواحكدة مكن
بككين العديككد مككن الككدول ،باسككتخدام الدبلوماسككية والحككرب فككي السككاحة السياسككية األوروبيككة ،إال

أنها ظلكت ريبكة ،فقكد اعتبكروا بشككل مت ازيكد أن اإلمبراطوريكة العثمانيكة جسكم ريكب ،مخكيم
علككى األ ارضككي األوروبي كة( .)1علككى الككر م مككن كككل هككذه السككلوكيات المتناقضككة فككاألمر لككيس

إقصككاها يتعلككق بموقككف اعتقككادي وأخالقككي؛ ب ككل يتعلككق بالدرجككة األسككاس بالمصككالح ،وهككذا
الح ككال رد حاس ككم عل ككى الكثي ككر مم ككا ي ك كراه المؤرخ ككون المتطرف ككون ب ككرد الخ ككالف م ككا اآلخك ككر
العثماني إلى اعتبارات أخالقية وعقائدية .السيما آ اره فريمان.

ركككز فريمككان" عملككه بشكككل أساسككي علككى تككاريخ الغككرب وكانككت أهككم أعمالككه الت كأريخ للغككزو
النورماندي ستة مجلدات ،)1879-1867 ،والعلماه المعاصرين ركزوا على مدح فريمكان
لدسككتور إنجلت ك ار القككديم واعتقككاده بككأن المؤسسككات السياسككية المشككتركة للككدول األوروبيككة أثبتككت
أص ككلها اآلري المش ككترك يتطلك ككب فه ككم فريمك ككان كمؤي ككد لتف ككوق العك ككرق اآلري مراجع ككة كتابيكككه
مهملك ككين ع ك ككن الشك ككرق :ت ك ككاريخ ك ككزوات المس ك ككلمين  )1856والقك ككوة العثماني ك ككة فك ككي أوروبك ككا
 " ،)1877ركزت الدراسات الحديثة عن فريمان ،كالتي أج ارهكا جكون بكورو وبيتكر مانكدلر،

علككى محاولتككه الجمككا بككين السككرد اليمينككي التقليككدي عككن الحريككة اإلنجليزيككة واألفكككار الجديككدة

حول الخصائص العرقيكة الغربيكة وقكد قكدمت تلكك الد ارسكات فريمكان علكى أنكه "األكثكر يمينكة

على اإلطالق".

ومؤرخككو منتصككف العصككر الفيكتككوري و"أعظككم مككؤر قككومي فككي القككرن التاسككا عشككر" .وهككو

الذي ربط المسيحية بالتقدم الغربي وأبدى عداها شر ًسا تجاه العالم يكر المسكيحي .ووصكف
الشرق ك خر منفصم عن

(1) The Ottoman Empire, 1700–1922 Second Edition. DONALD QUATAERT,
University of New York. 85-86
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الغككرب وخطككاب تركككز الروايككات عككن الشككرق علككى أنهككا التهديككد الككذي يشكككله وجككود الشككرقيين

داخككل حككدود العككالم المسككيحي وتتككوج بالمطالبككة بإ ازلككة "اآلخككر" التركككي مككن أوروبككا بككدالً مككن

السيطرة عليها"(.)1

أن ينتهككي ،وجنككد نفسككه علككى
لككذلك أصك لكر فريمككان علككى أن تحككالف بريطانيككا مككا تركيككا يجككب ل
رأس حركك ككة احتجاجيك ككة ُعرفك ككت باسك ككم التح ك كريض علك ككى الفظك ككائا البلغاريك ككة()؛ " حيك ككث قك ككام
بالتحريض ضد القوة العثمانية ،وحاول استخدام التاريخ الشرقي إلثبات أنكه طالمكا بقيكت أي

ك
أرض مس ككيحية تح ككت حك ككم الت ككرك ،س ككيكون هن ككاك اس ككتياه واض ككطرابات وث ككورات وم ككذابح؛
سككتكون هنككاك صككعوبات وتعقيككدات دبلوماسككية .يعتقككد فريمككان أن هككذا التككاريخ كككان ضككرورًيا
(1) Eastern History with Western Eyes’: E.A. Freeman, Islam and Orientalism.
VickyMorrisroe. Pp. 1-4. Journal of Victorian Culture.
 ) كانت دوافا فريمان تلقى دعما عمليا من آخرين يشاطرونه رؤاه وتطلعاته وعلى رأسهم رئيس وزراه

بريطانيا كالديستون ،صاحب الجهد الدعائي األكثر عدوانية ضد المسلمين والعثمانيين على الخصوص.
ويذكر جيمي سولت بخصوص قضية البلغار تلك قائال " :عندما تمرد البلغار أثار وليم

الدشتون

 (1898 -1809كراهية األتراك ووصفهم بانهم« :إنهم ليسوا المعتدلين المحمديين وليس لهم شهامة

صالح الدين األيوبي ،وال هم المثقفون المسلمون في األندلس» .هذا ما كتبه في منشوره الشنيا :الفظائا

البلغارية والمسألة الشرقية  .۱۸۷۹يقول :و انوا  -ويعني األتراك -أحد أكبر األمثلة ألعداه اإلنسانية،

وحيثما ذهبوا خلفوا وراههم خطة عريضة من الدم ،وحيثما حل سلطانهم ابت المدنية عن األنظار .ولكن

فظائا أكبر من الفظائا البلغارية حلت بالمسلمين بعد ذلك ،عندما أرسل الجنود الروس لمحاربة العثمانيين
اسم المسيحية في نيسان عام  ،۱۸۷۷هم والمتطوعون البلغار الذين ركبوا قطارات الجيش الروسي،

بحثوا المسلمين حيثما وجدوهم ،وقرية بعد قرية جرى نهبها وتدميرها ،وهاجمت العصابات البلغارية قوافل
النازحين المسلمين الذي خرجوا من المناطق التي استولى عليها الروس ،وضحايا هذه النوبة من القتل

واال تصاب شملت اليهود الذين كانوا آمنين ومحميين تماما تحت حكم العثمانيين المسلمين .أكثر من

 260 000مسلم قتلوا أو ماتوا بسبب الحرب ،وأكثر من نصف مليون مسلم طردوا من بلغاريا ،وهم
يمثلون أكثر من  % 50من مسلمي بلغاريا ،ولم يكن لدي

الدستون) أي إشارة إلى هؤاله أيضا ،لم يكن

هناك بيانات ومناشير وال دعاية عن هذه الفظائا للتحدث فيها عن المسلمين المنهوبين والذين قتلوا على
أيدي المسيحيين ،وحصل تطهير ديني آخر للمسلمين الذين بقوا في المناطق األوروبية من السلطنة ،في

حرب البلقان في عام ."۱۹۱3 – ۱۹۱۲
ينظر :جيرمي سولت ،تفتيت الشرق األوسط ،تـ نبيل صبحي ،دار النفائس ،ط(،1سوريا،)2008 ،ص
.46-45
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بشكل خاص ألن بريطانيا كانت مخدوعة من قبل رئيس وزراه "يهودي" الكذي ككان بطبيعكة

الحال متعاطف شرقي" .1ويعني هنا دزرائيلي Dezrailiرئيس وزراه بريطالنيا آنذاك.

ونظرةُ فريمان عن سلوك دزرائيلي فيها قصور شديد ال ترقى إلى حصكافة دزرائيلكي وحنكتكه
ومكك ك كره الش ك ككديد؛ ث ك ككم تثب ك ككت انجك ك كراف فريم ك ككان وراه عواطف ك ككه الشخص ك ككية ،ف ك ككدعم دزرائيل ك ككي
ل مبراطوريككة العثمانيككة علككى وفككق مككا يككرى جوناثككان بككاري " كككان جككزهاً مككن سياسككته لحمايككة
الطرق المؤدية إلى الهند البريطانية( ،)2ومهما كانت دوافا دزرائيلكي ،فقكد أسكاه التعامكل مكا
األزم ككة الش ككرقية عل ككى نح ككو ك ككارثي م ككن وجه ككة نظ ككر الليبرالي ككون مث ككل فريم ككان وجالدس ككتون

واعتبروا سلوكه دليال على الركود والنخبوية والتعاطف الشرقي مكن حكومكة المحكافظين ،بكل
أن فريمككان وصككف سياسككة دزرائيلككي الخارجيككة " ي كر شككرعية وجريمككة أخالقيككة ومككن أعظككم

الشرور "(.)3

والواضح على فريمكان القصكور فكي المصكادر الشكرقية عكن الشكرق وهكو يعمتكد اعتمكادا شكبه

كلي على المصادر الغربية؛ لذلك فهو مشبا بالتحامكل علكى الشكرقيين ومكن ثمكة العثمكانيين
انطالقاً من ثقافته المغلقكة تلكك .وهكذه المعضكلة تناولهكا المستشكرق البريطكاني هكاملتون گكب

 ،Hamilton Jibbومن قبله أستاذه ثوماس آرنولكد  Arnoldالكذي درس أيضكا بكدوره علكى
التعسكف الككذي
اهد ِمكن حضككا ِرة اإلسككالم ،مككدلالً علككى حجكِكم
يككد فريمككان ،إذ ذكككر األخيككر :شكو َ
ّ
وقككا علككى المسككلمين جك لكراه تلككك المنككاهج ،يقككول :بقككي اإلسككالم حتككى فككي الم ارجككا الكبككرى

التككي كرسككت السككتعراض ديانككات العككالم الديانكةَ الوحيككدة التككي جككرى تناولهككا بقسككوكة وتعصككب،
وهنالككك العديككد ِمكن الشكواهد علككى عككدم موضككوعية السياسككة والصككحافة البريطانيككة فككي تنككاول
اإلسالم"(.)4

) (1المصدر نفسه ،ص. 46
(2) Parry, jonathan. Politics of Patriotism, pp. 323–86, and W.E. Gladstone,
Bulgarian Horrors and Russia in Turkistan, with Other Tracts (London: John
Murray, 1876).
(3) Stephens, Life and Letters, published in 1877. The Turks in Europe’, was
written as the first in a series entitled Politics for People, published in II,P, 110.
(4) The Study of Arabic. T. W. Arnold. Bulletin of the School of Oriental
Studies, University of London, Vol. 1, No. 1. (1917), pp. 112-121.
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ومن بين المصادر الرئيسية لك فريمان كان هناك معلمان معترف بهما عموماً لمعرفة تكاريخ

الش ك ككرق ،األول كت ك ككاب س ك ككيمون أوكل ك ككي ت ك ككاريخ الع ك ككرب  )1708ومص ك ككحف ج ك ككورج س ك ككيل
 ،)1734تكم أيضككا مكواد مكن أعمككال االستشكراق الحديثكة مثككل كتككاب جكون مككالكولم المؤلككف

من مجلدين تاريخ بالد فارس .)1()1815

وبالمحصلة سواه القينا الضوه على عينة من الكتابكات المكؤرخين األوربيكين أو المستشكرقين
فإننككا نلحككظ أن التركيككز علككى الجانككب السياسككي والسككيما المككأخوذ مككن المصككادر الغربيككة هككو

المعلككم األبككرز ،بينمككا تفتقككر المكتبككة األوربيككة إلككى د ارسككات مستفيضككة حككول األخككر العثمككاني
ل
تتناول بسعة األحوال االجتماعية واالقتصادية والثقافية ،بخالف الدراسات الحديثة فيمكا بعكد
العص ككر الفكت ككوري فص ككاعدا ،ص ككحيح أن المؤلف ككات الحديث ككة ك ككان موض ككوعية وأكث ككر جذري ككة
وتناولككت موضككوعات بعيككدة عككن موضككوعات الحككروب والتنازعككات السياسككية اال أنهككا وقعككت

في تشكيل صورة اآلخر العثماني بوصفه آخر لكن هكذا اآلخكر اخكذ علكى انكه مغكاير ولكيس
بالضرورة عدواً؛ كما هو الحال لدى فريمان ،فما كتبه لويس على الكر م مكن كونكه معاصك ار
يعككد امتككداد لفكككر فريمككان نفسككه لكككن بككأدوات مغككايرة وخطككاب مختلككف ،يتحككدث عككن ماضككي

سكلف وعكن عصكر التكدهور دون الحكديث عكن عهكود القكوة وعكن عناصكر االبكداع والتحضكر
والنمكاه فكي تكاريخ الدولكة العثمانيكة فيمكا قبكل تكدهورها ،بينمكا تحكدث فريمكان عكن لحظكة آنيكة

أسهم هو نفسه فيها كما مر بنا سابقاً.

وكما تذكر مليسكا تكاليور  Malissa Anne Taylorف ك " تميكل الكتكب المدرسكية القياسكية
الت ككي أنتجه ككا المستش ككرقون مث ككل جي ككب وب ككوين وبرن ككارد ل ككويس ف ككي الخمس ككينيات والس ككتينيات

التركيز على عصر التدهور وعملية الغربلة ل مبراطوريكة العثمانيكة .اإلمبراطوريكة العثمانيكة

حتى الشرق األوسط تحولت بفعل تأثير الغرب في القرنين الثامن عشر والتاسا عشر.

وما ذلك كانت تلكك الد ارسكات جكديرة بالمالحظكة بسكبب قلكة المعلومكات التكي ككانوا قكادرين
على نقلها عن اإلمبراطورية العثمانية قبكل عمليكة التغريكب .ومكن األمثلكة علكى ذلكك مناقشكة

حيازة األرض ،وعائدات األرض وحالة الفالحين .لم يتمكن گب وبوين مكن االستشكهاد بأيكة
أرقككام ،لكنهم ككا ذكك ك ار أن الز ارع ككة ف ككي األ ارضككي العربي ككة ق ككد رك ككدت بس ككبب األدوات البدائيككة،
) )1المصدر نفسه ،ص .10-7
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واالفتقار إلى التحسين التكنولوجي وعبه الربكا الرهيكب عكدم القكدرة علكى إعطكاه المزيكد مكن

التفاصكيل الملموسكة حكول االنخفكاض فكي وقككالوا إن اإلنتكاج والسككان الفالحكين يرجعكان إلككى

نقككص المصككادر "( .)1إن ميلسففا تحيككل االفتقككار إلككى السككعة والتنككوع فككي كتابككات مككن ذككرتهم
إلى قلكة المصكادر بينمكا األمكر األكثكر واقعيكة ككونهم هكم أنفسكهم مشكغولون فكي إبكراز اآلخكر

العثمككاني بالصككورة التككي تحككدثوا عنهككا النهككم يمثلككون مؤسسككات سياسككية كانككت بحاجككة إلككى
مواقفهم وكتاباتهم تلك .فالتسييس قكائم علكى قكدم وسكاق فكي كتابكاتهم سكواه بكر بتهم هكم كمكا
هككو الحككال مككا فريمككان ،أو بككدافا مدرسككي مكرتبط بعالقككات مككا سياسككات الحكومككات كالحككال

الذي نجده لدى ثوماس ارنولد في كتابيه :الدعوة إلى اإلسالم وكتابه الخالفة.
امطية اآلخر العثمااي في كتابات المستشرقي

جهود االستشراق أحد المظكاهر األكثكر وضكوحا وجكاله فكي التعبيكر عكن ثنائيكة الشكرق
تمثل
ُ
والغككرب ،فككإذا كككان الكتابككات التاريخيككة والفلسككفية وفلسككفة التككاريخ تتنككاول اآلخككر بككالعموم فككإن
هد االستشراق موجه صراحة على التعريف باآلخر الشرقي أو الكشف عنه سلبا أو إيجابا.
ِ
كرق
نمطاً ِمن فعاليات التمرككز الغربكي حكول الكذات " ،وقكد شككل الش ُ
نشأ االستشر ُ
اق بوصفه َ
موضوعاً للتفكير نتجت عنه دراسات وأبحاث تاريخية مختلفة بكدا فيهكا الشكرقي نمطكاً مفعمكاً
باألسككاطير والتصكورات المغلوطككة وظهككر فيهكا الشككرق عمومكاً مغككاي اًر لواقعكه ،مككا ل
كرق
أن الشك َ
كاث والد ارسككات االستش كراقية صككورته بنككاه علككى وفككق مسككبقات
لككيس كيان كا واحككداً ،لكك لكن األبحك َ
وأحكككام التمر ككز الغرب ككي .فالفصككل الميتككافيزيقي ب ككين الغككرب والشككرق ل ككم يأخككذ باصككطالحه

المك ككاني والجغ ارف ككي ،ب ككل ف ككي تأكي ككد التب ككاين الثق ككافي والسياس ككي واألي ككد ل ككوجي ،ل ككذلك ف ككإن
االستشراق غالبا كان صاد اًر عن ك
عقل ميتافيزيقي متمركز علكى ذاتكه ،همكه األساسكي إنتكاج

اآلخر علكى وفكق ص ك
كور متخيلكة؛ تعتريهكا التشكوهات ,وتُظهكر الكثيكر مكن أدبيكات االستشكراق
الذات الغربية ذاتاً متفوقة متمدنة " ،بينما تزيف ثقافة اآلخر الشرقي خصوصكاً اإلسكالمي)
َ
وتحتقر ثقافته ولغته وديانته ووجكوده ،وتضكعه خكارج التكاريخ .وقكد ال ينطبكق هكذا التوصكيف

(1) Fragrant Gardens and Converging Waters: Ottoman Governance in
Seventeenth Century Damascus. By Malissa Anne Taylor Doctor of Philosophy
in History. University of California. . 2003. P.6.
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علككى توجهككات قسككم مككن المستش كرقين ،لكنهككا بالمجمككل تعبككر عككن حركككة االستش كراق خككالل
م ارح ككل اقترانه ككا بالم ككد االس ككتعماري .إذ جع ككل االستشك كراق م ككن الش ككرق مي ككدانا أنثروبولوجي ككا

واثنولوجيا مجرداً من قيمته التاريخية ،وظهر الشرقي على وفق توصكيفاته ،العربكي والترككي
والفارسي ،بصورة الشهواني ،أو صورة البربري

()1

كاج الصكورة النمطيكة التكي تشككلت إلبكان القكرون الوسكطى؛ ونسكجتها
وهذا في الواقا إعكادةُ إنت ِ
فككي األذهككان مخيلككة التمركككز الالهككوتي الككذي دفككا إلككى حككدوث أكبككر مواجهك ككة بككين اإلسككالم
والمسيحية خالل الحروب الصليبية.
لكن ومنذ منتصكف القكرن العشكرين تطكورت الد ارسكات األنثروبولوجيكا ،وتغيكرت معهكا النظكرةُ
إلككى اآلخككر الشككرقي ،وش ك ِهد معهككا االستش كراق تغي ك اًر وتح كوالً ِم كن نشككاط يقككوم علككى الخضككوع
ونظرتككه اإلقصككائية " إلككى عككالم ينتقككد التمحككور
ا
لتمركك ككز ذاتككوي يميككل نحككو حمكوالت الماضككي
حككول المركككز ويسككعى نحككو عالميككة تفتككرض وجككود طبيعككة إنسككانية مشككتركة ،تنككادي بتسككاوى
الطاقات الكامنة للثقافات من أجل تحقيق ما هو إنساني ،وما ذلكك لكم تفلكت األنثروبولوجيكا
االستشراقية من عقلية النموذج األوروبي ،وخضا اإلسالم إلى شرقنة أوربيكة تكم وضكعه فكي

قف ككص االته ككام ،وتع ككرض لمختل ككف أنك كواع ال ككرفض " ( .)2ونظك كرة بس ككيطة ف ككي كت ككاب باتريش ككا

كاجريون)( )3تب ّكين اسكتم اررية التفسكير االنثروبكولجي
كرونه Coronaومايكل ككول Coolاله َ
والفيلولوجي المتعسف بحق الوقائا التاريخية التي هي بحكم الوثوق القطعية التامة.
ِ
وهذا يعني ل
التمركز حول األنا واقصكاه اآلخكر أو طمسكه تظكل بكين م ككد وجكزر؛ إذ
أن قضيةَ
الباً ما تنبثق هذه النعرة بكين الفينكة واألخكرى؛ لتظه َكر علكى شككل كتكب وبحكوث أو آراه أو
أعمككال فنيككة حتككى تص كريحات سياسككية تؤكككد علككى ديمومككة الثنائيككة التككي يكككون فيهككا الشككرقي

القطب الساكن واألدنى ،وتتكوزع بكين الكتابكات التاريخيكة والد ارسكات االنثربولوجيكة ثكم بحكوث
َ
االستشراق وفلسفة التاريخ.
) )1شحاته ،المصدر السابق ،ص .28

) (2حسن شحاته ،المصدر السابق ،ص .30-29

) )3ينظر :باتريشه كرون ،مايكل كوك ،الهاجريون ،تكرجمة  :نبيل فياض ،لمركز األكاديمي لألبحاث،
دمشق.)1990 ،
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الذات الغربية ذاتاً متفوقة متمدنة " ،بينما تزيكف ثقافكة
وتُظهر الكثير من أدبيات االستشراق
َ
اآلخر الشرقي خصوصاً اإلسكالم ) وتحتقكر ثقافتكه ولغتكه وديانتكه ووجكوده ،وتضكعه خكارج
التاريخ .وقد ال ينطبق هذا التوصكيف علكى توجهكات قسكم مكن المستشكرقين ،لكنهكا بالمجمكل
تعبككر عككن حركككة االستش كراق خككالل م ارحككل اقترانهككا بالمككد االسككتعماري ،إذ جعككل االستش كراق
مككن الشككرق ميككدانا أنثروبولوجيككا )علككم االنسككان) واثنولوجيا الد ارسككات المعرفي كة ) مجككرداً مككن

قيمت كه التاريخيككة ،وظهككر الشككرقي علككى وفككق توصككيفاته ،العربككي والتركككي والفارسككي ،بصككورة

()1
إنتاج الصورة النمطية التكي تشككلت
الشهواني ،أو صورة البربري "  ،وهذا في الواقا إعادةُ ِ
إلب ككان الق ككرون الوس ككطى؛ ونس ككجتها ف ككي األذه ككان مخيل ككة التمرك ككز الاله ككوتي ال ككذي دف ككا إل ككى
حدوث أكبر مو ك
اجهة بين اإلسالم والمسيحية خالل الحروب الصليبية.

وتتميككز رؤيككة برنككارد لككويس Bernard Lowisبتغي كرات رافقككت تط كور فك كره ورؤاه للشككرق
عامك ككة ،حيك ككث بك ككدأ شك ككيئا فشك ككيئا يتحك ككول مك ككن مك ككؤر إلك ككى باحك ككث انثروبك ككولجي بك ككالا التعقيك ككد
والتناقض ،وكتابات لويس في أشدها تحامالً ال تخلو ِمكن طكابا اإلعجكاب واالنبهكار بالعكالم

أن انبهاره هذا يأتيه على مضض.
اإلسالمي؛ حتى ليشعر المره ّ
ولكويس يقككف مككن اآلخككر العثمككاني عنككد نقطككة تككتلخص بتمييككز التركككي العثمككاني عككن التركككي
الطككوراني أو العلمككاني؛ أي بمعنككى التمييككز بككين ثقافككة تسككير فككي ركككاب النسككق الغربككي وبككين

نم ككط ل ككه جك كذور عميق ككة ف ككي المغ ككايرة ع ككن الغ ككرب األورب ككي ،ومحم ككل بثقاف ككة خاص ككة ورؤى
سياسية مختلفة ش لكلت تعارضاً ما الحضارة األوربية دام لقرون.

تلخكص رؤيكة أ لكب المستشكرقين التعبكويين التكي انصكبت علكى محاولكة تفكيكك
ورؤية لكويس ّ
الشخصك ككية الشك ككرقية؛ ولكك ككن بأسك ككاليب أو تحلك ككيالت سياسك ككية ذات طك ككابا تك ككاريخي ،فلآلخك ككر

العثماني في كتاباتكه أطكر واسكعة القكت انتشكا اًر فكي العصكر الحكديث؛ بوصكفها كتابكات ذات
طابا أكاديمي له قبول؛ مما حمل ادوارد سعيد على الدخول في معارضات واسعة معه.

ل
إن " آخك ككر لك ككويس مكك ككون أنطولك ككوجي وجك ككودي) يمثك ككل م ك كرآة عاكسك ككة لك ك ك األاففففا مك ككن خك ككالل
سككيرورتها ،اسككتطاع تشككخيص وتعميككق تفسككير الصكراع الغربككي اإلسككالمي ،الككذي تُعك يد الككذات
أولى ساحات معاركه؛ متجاوزة الفكرد و ارقكة فكي مفكاهيم الكذات الجمعيكة والحضكارة والكوطن

) )1المصدر نفسه ،ص.30
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والككدين ،ونظك ار لتخصصككه فككي الد ارسككات العثمانيككة فقككد ركككز جككل عنايتككه بالتككاريخ اإلسككالمي

علككى وفككق حموالتككه الثقافيككة ،وهككو وا لن يتحككدث كثي ك ار عككن المسككلمين لكنككه البككا مككا يسككتمد
رؤيته من خالل معرفته بكالتركي العثمكاني " ،لكن تجكد مكا لكويس صكور المتحضكر والبربكري

أن تقك أر
والنبيل والمتوحش؛ بل جملة من العالقات والوسائل التاريخية التكي م لكنكت األنكا مكن ل
اآلخر في صورة أوضح ،وتتمثله فكي عالقكات دنيويكة تاريخيكة؛ فقكوة اإلمبراطوريكة العثمانيكة
مكنتهككا مككن الوقككوف أمككام جككدران فيينككا م كرتين  ...وأوروبككا لككم تهمككل اآلخككر الوجككودي فككي
تكوين أناها ،وحولت اآلخر العثماني ِمن عدو يربض على الحدود إلى مكادة للتكاريخ ،سكواه
كان هذا التأريخ للذات ،أو لبناه تاريخ اآلخر وصكورته لصكالح األنكا ،والتكأريخ اإلمب ارطكوري

"(.)1

إن التركيككز علككى كتابككات لككويس يعككد برأينككا تكثيف كاً شككديداً علككى نمطيككة التفكيككر فككي اآلخككر

العثمككاني .ومواقككف لككويس بعامككة تجككاوزت أطك َكر التفكيككر الككديني لتأخككذ لهككا بعككداً كولينياليككا؛
ولكك لكن بككأفق حككداثي يعتمككد المنهجي كةَ األكاديميككة سككبيالً لككه .والس كؤال هنككا هككل تنككاظر كتابككات
لككويس كتابككات هنتغتونككا فككي ص كراع الحضككارات؛ بوصككفه عم كالً شككموليا يقككا ضككمن فلسككفة
التاريخ؛ أم هي مكملة له؟.

ف ككي الواق ككا أن االثن ككان يركك كزان عل ككى مفه ك ك
كوم واح ككد وا لن اختلف ككت توجهاتهم ككا ،وه ككذا المفه ككوم
ل
يتلخص في التركيز على الغيرية أو اآلخرية .لكن مكا يميكز هكانتغتونا عكن لكويس أنكه أكثكر
جذرية وشمول؛ صكحيح أنكه تحك لدث عكن الصكراع الحضكاري القكائم أو المفتكرض بكين الغكرب

والعككالم اآلسككيوي عامككة؛ إال أنككه يفضككي فككي النهايككة إلككى التركيككز علككى اآلخككر المسككلم متخككذاً
عيناته التاريخية من ِ
الصدام الفعلي الذي كان بين أوربا وبين العثمكانيين .يقكول هنتغتكون" :
إننا نواجه حالةً تتخطلكى مسكتوى القضكايا التكي تتابعهكا سياسكة الحكومكات ،واألم ُكر لكيس أقكل
رد فعككل تككاريخي لتنك ك
كافس قككديم
مككن صككدام حضككارات ،وقككد يبككدو األمك ُكر يككر منطقككي؛ ولكنككه ّ

ضد تراثنا اليهودي المسيحي وحاضرنا "(.)2

) )1بكن سكخري زبيكر ،المسكلم العثمكاني كك خر فكي كتابكات لكويس برنكارد ،مجلكة النكور للد ارسكات الحضكارية
والفكرية ،العدد  ،)18السنة التاسعة  ،المركز الجامعي ،ميلة ،الجزائر  ،)2018 ،ص.53

) )2صامويل هانتنكتون ،صدام الحضارات ،إعادة صنا النظام العالمي الجديد ،ترجمة :طلعت الشايب،
دار سطور ،ط ،2بغداد ،)1999 ،ص .344
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الكككالم اعككاله يفضككي إلككى تواف ك ك
ق عميككق مككا مقككال لككويس :جككذور الغضككب اإلسككالمي The
أن
Roots of Muslim Rage؛ وان اختلفككت سككبل التعبيككر عنككه لغوي كاً ومنهجيككا .بككل ّ
لكويس أول َمكن اسكتعمل مصكطلح صكدام الحضكارات ،)1()A Clash of Civilizations
والشككك فككإن كتاباتككه الواسككعة عككن العثمككانيين كانككت القاعككدة الفيلولوجيككة التككي اعتمككد عليهككا
هانتغتونا الذي هو " ليس ب ُمستشر ك
جذورها ِمن كتابكات المستشكرقين،
ق؛ لكن ثقافته ُمستمدة
ُ
واحساس لويس بالشكرق نكابا ِمكن الصكو ِرة التكي شك ّكلها االستشكراق؛ الكذي انتقكل مكن وص ك
كاف
ّ

صانا له .والقارئ بإمكانكه االستعاضكة عكن قكراهة كتكاب هنتغتكون – بخصكوص
للشرق إلى
ك

العككالم اإلسككالمي  -بمككا نشكره برنككارد لككويس فككي بحثيككه جككذور الغضككب اإلسككالمي  ،ومقالككه

أزمة اإلسالم .)2(" The crisis of Islam

وأكثكر مكا يتمثّكل موضككوع اآلخكر فكي كتابككات لكويس مكا ذككره فككي كتابكه اإلسكالم والغككرب،

فهككذا الكتككاب يظهككر العثمككاني ك ك خر ُمفككارق ألوروبككا دون منككازع ،قككد يقككال :لككم يكككن اهتمككام
العثمك ككانيين بأوروبك ككا إال بمثابك ككة دار حك ككرب يسك ككتوجب فتحهك ككا عسك كككرياً واخضك ككاعها ثقافيك ك كاً

وسياسككياً ،لكككن أكثككر مككا نجككده فككي أدبيككات المسككلمين عامككة والعثمككانيين خاصككة بخصككوص

الغ ك ككرب ال يحتم ك ككل التحقي ك ككر وال الع ك ككزل الت ك ككام كك ك ك خر دون ك ككي؛ ف ك ككاألوربيون عمومك ك كاً وال ك ككدول
االسككتعمارية مككن وجهككة نظككر األدبيككات العثمانيككة ليسكوا بكفككار؛ بككل أنككاس يككر ملتككزمين عككن

العقيدة التي ي لدعونها .ونظرة العثمانيين للشرق بعامكة تخلكو مكن حمكوالت نظكرة الغكرب إليكه؛
وكذلك الحال ما الشعوب األخرى التي حكموها على الر م من اختالفها العكرق والعقائكدي،

فليس هناك تنميط حضاري ذا صبغة عرقية كالذي نجده في الكثير من أدبيات أوربكا قكديما
وحديثا.
" ل
إن نقل فكرِة الحضارة إلى األوساط الفكرية العثمانية جرى بطريقة تأسيس توليفة لهكا آثكار
كبيرة على التصكور العثمكاني ل ك الشكرق .فقبكل ترسكيخ فككرة اآلخكر وعالقتهكا مكا الغكرب ككان

لدى العثمانيين فكرة عن الشرق سارك) بالككاد تتجكاوز المرجعيكة جغرافيكة .فلكم ُينظكروا إلكى
(1) The Roots of Muslim Rage. The Roots of Muslim Rage. Lewis, Bernard. The
Atlantic; Sep 1990; 266, 3; ABI/INFORM Global. pg. 57
) (2فارس عزيز المدرس ،التطور التاريخي والوظيفي االستشراق ،دار الخليج للنشر والتوزيا ،ط،1
عمان ،)2021،ص.118
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سكان الشرق على أنهم يشكلون كلية مقابل الغرب؛ بل تم تسميتهم وفحصهم بشككل فكردي.

لكككن هككذا الحككال بككدأ يتغيككر مككا اسككتيراد جدليككة الشككرق والغككرب مككن الغككرب نفسككه ،ومككا هككذا
االسككتيراد بككدأ العثمككانيون فككي قبككول أن الشككرق كيككان مختل كف عككن الغككرب وعليككه فقككد اتبع كوا
كور الغربكي قائمكاً علكى انقسكام صكارم بكين
الخطاب الغربي إلكى حكد مكا ....،بينمكا ككان التص ُ
الشرق والغرب على أساس مفهوم الحضارة "(.)1
قككد يكككون هككذا هككو الخككط العككام عككن التصككور اآلخككر األوربككي لككدى العثمككانيين؛ وقككد تكنفككه
عدائيككة ال تخلككو مككن ذ ارئككا سياس كية وأطمككاع؛ لكككن بالتككالي عنككد المقارنككة بككين األوربككي وبككين

أن النفككي الشككامل لككدى األوربككي لألخككر أوسككا وأعمككق بحيككث ال يتوقككف عنككد
العثمككاني نلحككظ ّ
أن العثمككانيين
التصككنيف العقائككدي بككل يتعككداه إلككى التصككنيف األخالقككي واالنثروبولككوجي ،بككل ّ
ك
ولممدد طويلة بعضاً ِمكن الكدول األوربيكة حلفكاه اسكتراتيجيين؛ كالحكال الكذي بكدأ علكى
اتخذوا
إوجك ِكه فككي الحككرب العالميككة األولككى والتحككالف مككا األلمككان ،وكمككا يجككري اختصككاره للمسككلمين
عمومككا بككاألتراك العثمككانيين) فهككو يعككود ليبككالا فككي هككذه القضككية ويعمككل علككى تنمككيط العككالم
اإلس ككالمي برمت ككه بوص ككفهم أت ارك ككا دون االلتف ككات إل ككى التن ككوع ف ككي الثقاف ككة والمس ككتوى العرق ككي
وحتى العقائدي.
" ومككن وجهككة النظككر األيديولوجيككة لك ك برنككارد لككويس يريككد تقككديم اإلسككالم والمسككلمين باعتبككارهم
كر موجهككا ضككد أوروبككا عامككة والغككرب خاصككة .ولمككا كانككت الدولككة العثمانيككة العككدو الككذي
خطك اً
عرفته أوروبا منذ القرن الخامس عشر حتى انحسر تهديدها لوسكط أوروبكا فكي أواخكر القكرن
السككابا عشككر ،فقككد ترسككبت صككورة فككي الفولكلككور األوروبككي ،واحتككل ص كراع العثمككانيين ضككد
أوروبا خكالل هكذين القكرنين موقعكا هامكاً فكي كتكب التكاريخ األوروبكي .ومكن هنكا جكاه اختكزال
برنككارد لككويس ل سككالم فككي الدولككة العثمانيككة ،وللمسككلمين فككي األتكراك ،فهككو يبنككي علككى أسككس
قائمككة فعككال فككي الثقافككة األوروبيككة ،ومككن الجككدير بالككذكر ان برنككارد لككويس عنككدما تنككاول فككي
اطروحتككه عككن الحشاشككين فهككم ليسككو عرقككا بككل عقيككدة ضككمت اع ارقككا واجناسككا مختلفككة فمككنهم

الزنوج والقرامطة وليس بها قومية  ..وفضال عن تهافت فكرة وجود نموذج نمط ل سكالم
على ضوه الدراسات العلمية المستفيضكة للمجتمعكات اإلسكالمية وثقافتهكا ،التكي تكشكف عكن
(1) Travel, civilization and the east Ottoman travelers. Thesis submitted to
middle east technical university. April 2010. P. 400.

266

كانون األَوَّل (2021/12/20م) 1443/هـ

– العدد ()87

التنوع والتعدد ،وتبين أن الثقافة اإلسالمية تتضمن العديد من الثقافات الفرعيكة التكي تختلكف

بككاختالف المككوروث الثقككافي القككديم السككابق علككى اإلسككالم فككي تلككك الككبالد  -فضككال عككن ذلككك
كله ،يقا لكويس فكي خطكة اإلعمكام ،فهكو يتعامكل مكا الدولكة العثمانيكة وكأنهكا مجتمكا واحكد،
ويسقط من اعتباره تعدد الشعوب والمجتمعات التي تكونت منها"(.)1

والمالحكظ علكى موقككف لكويس وهككو موقكف الكثيكر مككن المكؤرخين :أن الهككاجس العقائكدي هككو
المعي ككار األوح ككد ف ككي تص ككنيف الش ككعوب؛ حت ككى بمع ككزل ع ككن الع ككرق والجغرافي ككة والمح ككددات
الثقافية األخكرى؛ فكاآلخر العقائكدي هكو الغالكب فكي التصكور الغربكي ،علكى الكر م ممكا كانكت
تفرضككه المككؤثرات السياسككية مككن مواقككف تككنقض سككلوك األمككم الغربيككة ذاتهككا فككي موقفهككا تجككاه

كأن تبككرم االتفاقككات الحربيككة والسياسككية مككا الدولككة العثمانيككة ضككد دول أوربيككة
العثمككانيين؛ كك ل
أخرى ،وكأن العثمانيين حينها جكزه وشكريكا فكي التككوين األوربكي .لكذلك تلحكق هكذه الممكايزة
على الدوام بمسميات فارق ككة مميكزة لآلخكر العثمكاني؛ حتكى وهكو فكي حلكف مكن األوربكي ضكد
أوربي آخر.

فقد " أبدى األوربيون في أجكزاه متعكددة مكن القكارة تكردداً ريبكاً فكي تسكمية المسكلمين بنعكوت
وأسم اه عرقيكة ،وهكادفين مكن خكالل هكذا إلكى إضكعاف اعتبكارهم وأهميكتهم ،وتقلكيص دورهكم،
وقككد اعتككاد األوربيككون فككي أوقككات وأمككاكن مختلفككة تسككمية المسككلمين بالك ك  ،)Saracensأو

المغارية  ،)Mootsأو األتراك  )Turksأو  .Tatarsلكن الترك إلكى حكد كبيكر هكو اسكم
أكثككر دول المسككلمين قككوة وأهمي كة ،فقككد أصككبح مرادفككا حتككى لكلمككة "مسككلم" ،وكككان يقككال عككن
معتنككق اإلسككالم إنككه أصككبح تركيككا) ،وممككا يككدل علككى ارتبككاط اسككم المسككلم بككالتر ي انتشككار
التسككمية فككي أمريكككا الالتينيككة حتككى ليشككير األديككب ابرييككل ارسككيا Garsiyaمككاركيز فككي

رواية قصة موت معلن إلى نعت األهالي للعرب المهاجرين ألمريكا الالتينية باألتراك "(.)2

ويمضككي برنككارد لككويس فككي تشككخيص فلككة اإلمبراطوريككة العثمانيككة عككن رؤيككة العككالم الجديككدة

في ربط الحياة السياسية باالقتصاد ،حتى ويقر" بأن المستفيدين مكن التغيكر االقتصكادي هكم
) )1ينظر :برنارد لويس .مقدمة كتاب :أين الخطأ ،تكرجمة :محمد عناني ،دار سطور ،ط ،1القاهرة،

 ،)2003ص .14

) )2بن سخري زبير ،المصدر السابق ،ص .58
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الغربككاه واألقليككات الدينيككة حيككث مثل كوا الوسككطاه مككا االقتصككاد العثمككاني؛ فيمككا كككانوا يعككدون
هامشا في الحياة اليومية ألنهم يهكود ومسكيحيون ويونكانيون وأرمكن ،ففكي عكام ُ ۱۹۲۱سكجل

أربعون مصرفيا من القطاع الخاص في استانبول ولم يكن أي منهم تركيا مسلما .)1

ِ
ل
بامتياز األقليات يدحض تشويه صكورة العثمكانيين علكى أنهكم مصكادرون
إن إقرار لويس هنا
لحق ككوق رعاي ككاهم م ككن ال ككديانات األخ ككرى ،فطبق ككا إلقك كرار ل ككويس كان ككت تل ككك األقليككات تتمت ككا
كب
بميك ك كزات ال تتمت ك ككا به ك ككا األ لبي ك ككة م ك ككن رعاي ك ككا الدولي ك ككة العثماني ك ككة المس ك ككلمين ،واال فالجان ك ك ُ
االقتصادي والسياسي يعد هرم هوية الدولة وتماسكها؛ وما ذلك كان ُمباحكاً أمكام المتميكزين

تلك هؤاله األقليات.

وهذا الذي يكذكره لكويس ال تجكد لكه نموذجكاً مشكابها فكي أوربكاً أي أن حضكور اآلخكر الشكرقي
في السياسة واالقتصاد الغربي معدوم تماما بينما ما يقر به لويس من حضكور أقليكات يكر
مسلمة وشخصيات أوربية نافكذة فكي الدولكة العثمانيكة يعطكي إشكارة جليكة إلكى القبكول النسكبي

لآلخر في الذهن العثماني على الر م من كل األدبيات التي قد تخاف هذه الرؤيكة " ،فلكيس
هنككاك مكككان للمسككلمين فككي أ ارضككي العككالم المسككيحي التككي فقككدت سككابقا والتككي اسككتردت ثانيككة
اآلن ،وحتككى جمهوريككة البندقيككة التككي عاشككت مككن تجككارة المشككرق كانككت تواجككه أكبككر صككعوبة

فكي تحمكل وجكود أي خكان ولكو ككان صكغي ار ينكزل فيكه التجكار األتكراك ال ازئكرون .لقكد أضكحى
وضككا األت كراك فككي المجتمككا الغربككي كالعككاهرات والجككذام والمجككانين ،حتككى ال يليككق بمدينككة

البندقية رائدة التجارة في الشرق أن يكون بها خان متواضكا لهكم .ولكم يعكد العثمكاني يسكتحق
أن يك ككون آخ ككر أوروب ككا ف ككي ظ ككل الع ككالم الجدي ككد ال ككذي امتك كد ش ككرقا وامت ككد رب ككا ....واذا ك ككان
العثمككانيون قككد اسككتعانوا بالبككارود والمككدافا والسككيوف فككي مقارعككة أس كوار فيينككا ،فقككد أوجككدت
الجامعككات األوروبيككة حفككل االستش كراق الككذي يفككت ويفكككك الظ كواهر اإلنسككانية ويقككدم نتائجككه
المعرفي ككة لم ككن ه ككو أول ككى به ككا ،أال وه ككي السياس ككة ،لق ككد نش ككأت ف ككي أوروب ككا مف ككاهيم جدي ككدة

وسلطات جديدة ،إنها سلطة المعرفة "(.)2

) (1المصدر نفسه ،ص .62-61

) )2بن سخري زبير ،المصدر السابق ،ص.62-61
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وهنا يدافا لويس عن الخطكاب االستشكراقي ويبكرر ارتباطكه األداتكي باالسكتعمار ويحكث عكن
ذ ارئككا أخالقيككة ومسككو ات منطقيككه تتلفككا بالمعرفككة وكككان المعرفككة بريئككة تمككام البكراهة فككي كككل

أحوالهككا .والواقككا فهككذه التلميحككات هككي علككى األ لككب ردا علككى اتهامككات ادوارد سككعيد للككويس
والمبثوثككة فككي كتككب اآلخككر والتككي يعككدها سككعيد أداة فيلولوجيككة لتصككنيا شككرق مغككاير لحقيقتككه

فعند لويس " الخطكاب االستشكراقي لكيس مجكرد موضكوع سياسكي ،يكنعكس بصكورة سكلبية فكي
الثقافككة ،كمككا أنككه لككيس مجموعككة نصككوص يجمعهككا عككن الشككرق موضككوع ،بككل هككو توزيككا،

واعككادة توزيككا الككوعي الجيوسياسككي ،فككاإلرث المعرفككي االستشكراقي وهككو يحبككو ثككم يقككف علككى
رجلككين كفككرع معرفككي متميككز بخلفيككة خطابيككة ،تسككتثمره اإلدارة السياسككية ضككد مككن يناقضككها،

حتى أضحى قناة تمرير معارف ير علمية بعنوان موضوعية .)1

وحككاول لككويس تفسككير ت ارجككا العثمككانيين عككن مجككاراة الغ كرب إلككى أسككباب كثي كرة حككاول م ككن
خاللها إعطاه صورة تكاد تككون ثابتكة عكن ذاتيكة العجكز فكي الدولكة العثمانيكة؛ دون التطكرق
كثي ك ار ألسككباب تككدخل اآلخككر .فهككو يعككزو انهيارهككا إلككى مكونه كا الحضككاري " فلككم تعككد تحقككق
شككرط التككاريخ واإلنسككان ،بككل ركككزت علككى مككا هككو مككادي عسكككري كاألسككلحة وبنككاه السككفن
أن يصككاحبها
وممارسككة الطككب ،وهككذه الوسككائل ُج كردت مككن ثقلهككا الثقككافي الككذي كككان ينبغككي ل
فتحولت الدولة العثمانية إلكى نمكط حضكاري ميكت ،وأفضكت األزمكات الناتجكة عكن التحكوالت
الطارئة السعي إلى البحث عكن األسكباب الحقيقيكة ،لككن الحلكول كانكت ترقيعيكة عتيقكة ،وبكدأ

العثمككانيون المس ككلمون رجككال الدول ككة ،والجنككود والب ككاحثون بمواجهككة الحقيق ككة الم كرة لضككعفهم،

أن األخير يمكن أن يقدم لهم بعض الحلول "(.)2
مقارنين مجتمعهم بمجتما أوروبا ،آملين ل
قد يكون لويس في هكذا الجانكب يعبكر عكن منحكى سكلبي؛ هكو بكال شكك محكق فيكه؛ إذ ثمكة
مككؤثرات نفسككية والتقاليككد اركككدة ومنغلقككة حجبككت العثمككانيين عككن مواكبككة التطككور الككذي كانككت

تقتضيه دولتهم.

) )1المصدر نفسه ،ص .66-64

) (2أنظر :لويس برنارد ،اإلسالم والغرب ،ترجمة  :فؤاد عبد المطلب ،اتحاد الكتاب العرب ،ط،
د.م ،)2007،ص .38
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إن لكويس هنكا محككق فكي الكثيكر ممككا ذهكب إليكه فككي تفسكير سكبب انهيككار الدولكة العثمانيككة؛
ّ
لك ككن يغف ككل بش كككل كبي ككر اث ككر الت ككدمير المس ككتمر للدول ككة العثماني ككة م ككن ل ككدن الع ككالم الغرب ككي
بعمومه ،وبسبب ما انصب على هذه الدولكة مكن دعايكة وأدبيكات البكت عليهكا األقليكات وككل
الحركات المناهضة لها.
استاتاجات:

الكشف عن
حاول البحث من خالل منهج التحليل التاريخي والمنهج الجدلي
َ
حموالت فكرة اآلخر؛ والمقصود بها الحموالت النفسية واالجتماعية التي تتبلور كرواسب
ك
ثقافات معينة وتؤثر فيها ،ويمكن
وتراكمات دينية وعقائدية وحوادث تاريخية تعتري
استحضارها حين يرى صاحبها نماذج حوادث مشابهه لها؛ وهو ما يطلق عليه ثنائية
ك
طافية
أن هذه الثنائية في الحقيقة لها دوافا معلنة وأخرى خفية؛ أو ير
الغرب  /الشرق .و ّ
على السطح .لكنها تنعكس على عالقة الشعوب بعضها ببعض.

إن اآلخر العثماني في الذهن األوربي لم يكن راكدا بل تعرض لتبدالت وتغيرات كثيرة
ما أن عالقة الدولة العثمانية وما الدول األوربية  -في فترات معينة – دخلت في
عالقات ودية وتحالفات؛ إال أن الغالب على تلك العالقات أنها كانت سالبة؛ بفعل
الحروب والمواقف السياسية؛ فضال عن الدعاية المضادة واقصاه األخر أو تصنيفه على

أنه عدوا مستداماً.

إن البعد التطوري في تشكيل ثنائية اآلخر مهم في تحليل هذه الظاهر واإلسهام في

الحد منها ،ألنها نتيجة تراكمات وتطورات تاريخية وذهنية ونفسية متعددة المشارب ،ومن
العسير ردها إال بكشفها وتبيان حقيقتها.
ّ ِ
أن حالةَ التراكم والتكرار هي التي تشكل التصور تجاه اآلخر،
وتبين من خالل البحث ّ
وهذا التراكم يتكون من سلسلة حوادث وحموالت مختلفة؛ ِمن مثل الحموالت السياسية
والحموالت العقائدية والنفسية ،ثم حموالت نقص المعرفة باآلخر .ونقص المعرفة يعني

التغ ييب والجهل .بينما صاحبها ال يعي بخطورتها .لذلك تسهم مثل هذه الدراسات في
تثقيف المجتمعات بخطو ِرة المواقف السلبية تجاه اآلخرِ ،مما يؤثر على حالة السلم
العالمي.
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أن فكرة اآلخر السلبي في الغالب يأتي نتيجة أفعال السياسة
واستنتج البحث أيضا ّ
والمعتقدات المتطرفة ويلبس ثوبا وطنيا أو عقائدياً؛ بينما تدفا الشعوب ثمن تلك الشقة
والخالفات واإلقصاهات .لذلك تبقى هذه الحالة بحاجة إلى تحليل ومعرفة بأسبابها

وحيثياتها وطريقة اشتغالها في ذهنية المجتمعات.
الخاتمة:

لقد اتضح من خالل البحث حقيقة هامة وهي ان العرب المسلمين هم اساتذة

العالم وهم السابقون في اساليب التعامل واقامة السفارات ما الدول االخرى ولنا نحن

كباحثين ان نفخر بهم وبما تركوه لنا من انجازات تجعل االمة االسالمية في مقدمة الدول

في اصول التعامل والسفارات والعالقات الدبلوماسية فقد اسهمت السفارات في ازدهار
وتطور العالقات الثقافية ونشاط حركة الترجمة والعالقات التجارية وحل الكثير من
المشكالت وبخاصة تبادل االسرى فقد كان للسفارات مهام مختلفة عسكرية وسياسية
واقتصادية وثقافية ودينية ظهرت واضحة وجلية من خالل الكثير من النماذج التي
اعطيت عن السفارات في العصر العباسي فقد طرقت ابواب بينت فضل العرب المسلمين
وسبقهم في طرق التعامل واالتصال الدبلوماسية  ،وارجو ان اكون قد وصلت بهذا العمل
الى درجة الكمال ما اليقين التام بأن الكمال اية ال تدرك وان العصمة من الزلل شيه

ال يصار اليه اال من عصم اهلل من االنبياه والرسل.
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The Development Of The Ottoman Image of (The Other) in The
Works Of European Orientalists and Historians


Muhammad Ali Muhammad Afeen
Abstract
The research deals with an issue of great importance; Especially
in the context of the political and social changes that the world is
going through. And this idea is the idea of the other, which has
attracted the attention of thinkers, philosophers and historians
In this study, we deal with the issue of the Ottoman (other) in
the literature of European thought. The issue of the Ottoman (other)
has emerged on the basis of which many political and cultural
attitudes towards the East in general.
The research deals with the development of the idea of the other in
European culture, first in chronological manner, and then with an
analytical approach. Through a selection of different samples that
include historical and oriental writings.
The research aims, through this proposition, to reveal the payloads
of this second, West / East. And its effects on the relationship
between East and West in general.
Then the research aims to contribute to correcting perceptions
about the other. In order to reach a state of stability, acceptance and
human coexistence among peoples.
Keywords: the image of the other, the Ottoman, the European
orientalists.
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