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ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 
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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16قياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الطباعة ال /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و ) الخالية من املصورات والخرائط والجداول 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في در واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصا

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خي –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
ر، وترجيح إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

  ن ال
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث بالل
َ
غتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)عن نكليزية التقل واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب
َ
أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 د  يعمل الباحث على تحديد ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه . يجب أ

 
 جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم يجب على البا -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
حث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 اد بحثه والعناية به .ذلك في ِإعد

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 تطّور صورة اآلخر العثماني
 يف كتابات املستشرقني واملؤرخني األوربيني

  حممد علي حممد عفني

5/6/2021 تأريخ القبول:       9/5/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص:

يتناول البحث قضية ذات أهمية كبيرة. خاصة في سياق التغيرات السياسية  
هذه الفكرة هي فكرة اآلخر التي جذبت انتباه المفكرين واالجتماعية التي يمر بها العالم. و 

 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.
فكرة اآلخر العثماني في الثقافة األوروبية؛ أواًل بطريقة  يتناول البحُث تطّور   

كرونولوجية، والمقصود هنا تاريخ الحوادث؛ وفقا لتسلسلها الزمني ثم بالمنهج التحليلي. 
ِمن خالل مجموعة مختارة من العينات المختلفة التي تضم كتابات تاريخية وشرقية، حيث 

الشريحة االكثر شهرة في مجال الكتابات جرى انتخاب افكار تاريخية معينه تصدر عن 
التاريخية او التأثير في مجرى الحوادث، علما أّن كلمَة تطوير لم ترد في المعاجم العربية، 
وهي ِمن األلفاظ المستحدثة وتختلف عن التطور وان التطوير يقتضي وجود ارادة تهدف 

 الى التغيير والتطوير .
إلى الكشف عن حموالت فكرة اآلخر؛ والمقصود  يهدف البحث من خالل هذا الطرح أوالً 

بها الحموالت النفسية واالجتماعية، أي بمعنى آخر: رواسب وتراكمات دينية وعقائدية 
وحوادث تاريخية تعتري ثقافات معينة وتؤثر فيها ويمكن استحضارها حين يرى صاحبها 

رق. ثانيا: تبيان نماذج حوادث مشابهه لها؛ وهو ما يطلق عليه ثنائية الغرب / الش

                                                 

   كلية اآلداب/جامعة الموصلالتاريخ/ قسم مساعد ستاذأ /. 
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انعكاس حموالت هذه الثنائية على العالقة بين الشرق والغرب بشكل عام، وأخيرًا: يهدف 
البحث إلى اإلسهام في تصحيح التصورات عن اآلخر الشرقي والغربي كليهما؛ من أجل 

 الوصول إلى حالة االستقرار والقبول والتعايش اإلنساني بين الشعوب.
 .المستشرقين االوربيين، العثماني  ،صورة االخر :يةالكلمات المفتاح     

 :المقدمة
تشكككل ثنائيككة األنككا واآلخككر إحككدى المعضككالِت الفكريككة والنفسككية التككي رافقككت التطككور الثقككافي 
والحضكككاري فكككي العكككالم، وهكككي قيمكككة تصكككورية لهكككا ثقكككل فكككي مواقكككف الشكككعوب واألعكككراق مكككن 

 عالقات أوربا بالشرق.  بعضها البعض. وهي من أخطر المفاهيم التي حددت
ومنككذ وقككتك مبكككر كككان لحضككارُة اليونككان ثقككل فككي تأصككيل هككذا المعنككى الككذي  البككا مككا كككان 
يتجاوز البعد الجغرافي ليدخل في حّيز آخر ذي بعد حضكاري. وتشكّكل لكدى اليونكان مفهكوم  

لشكرق لآلخر  البا ما شابه في العصكر الحكديث الكثيكر ِمكن سكوه الفهكم، ألن نظكرة اليونكان ل
آنذاك كانت تختلف جذريا عن نظرة أوربا في العصور الحديثة؛ بل أّن نظرة اليونكان ألوربكا 

 نفسها  يُر ما يدعيه الغربيون في العصور الالحقة.
ثككم تطككولر الحككال إلككى اإلمبراطوريككة الرومانيككة التككي بككدت فيهككا مفككاهيم اآلخريككة أكثككر بككروزًا 

مككا المكونككات األوربيككة األخككرى بمككا فككي ذلككك اإلرث وتحديككدًا، بككل أكثككر حككدًة وتعسككفًا؛ حتككى 
 اليوناني ذاته.

( أطلككككق مككككن قبككككل البككككاحثين  علككككى Otheringومككككن الجككككدير بالككككذكر أن مصككككطلح اآلخككككر 
الجهككات المغككايرة لهككم عقائككديًا، وأن الدراسككة لككم ُتحككدد بفتككرة زمنيككة وذلككك ل شككارة إلككى تطككور 

 المصطلح.
أخرة  ويقصكد بهكا الحديثكة والمعاصكرة بفعكل التطكورات ثم تنامى هذا األمر في العصكور المتك

العقائديكككة والسياسكككية والثقافيكككة ونشكككوه الكككدول القوميكككة، لككككن الكككدافا السياسكككي ثكككم االقتصكككادي 
 البككا مككا كككان المككؤثر االبككرز فككي تشكككيل التصككور عككن اآلخككر الشككرقي للعثمككانيين و يككرهم ؛ 

نل تلكككبلس بشكككعارات وأهكككداف دينيكككة ال ُينككككرُ  أيضكككا فكككي تشككككيل المفهكككوم. ومنكككذ  هكككاأثرُ  حتكككى وا 
اتصككال الغككرب بالشككرق كانككت هنككاك موجهككات سياسككية وعسكككرية ترّسككخت بفعككل الفتوحككات 
اإلسككالمية؛ ثككم االجتيككاح الصككليبي لمنطقككة الشككرق الحقككًا، ثككم كككان للحضككور العثمككاني ثقلُككه 

لكى حكد كبيكر الِفصكام الكبير في إعادِة زخِم العالقِة بين الشرق والغرب؛ لكنه أخذ مكا يشكبه إ
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الككذي واكككب الحككروب الصككليبية، لكككن هككذه المككرة مككا حضككور القككوة العثمانيككة وسككطوتها علككى 
 األحداث.

سواه في الشكرق أم فكي  اآلخريةومن كل تلك األحداث برزت وترّسخت مفاهيم مختلفة عن 
ق والغكرب الغرب. وهذه اآلخرّية  البًا مكا تككون ذات حمكوالت نفسكية ترسكخ الشيكقة بكين الشكر 

 ثم تؤدي إلى حاالت سلبية تنعكس على ثقافاِت الشعوب وعالقِتها ببعضها البعض.
يتتبا البحكث مكن خكالل أخكذ العينكات قيكد الكدرس قكد ال تمثكل مطلكق األحكوال نظكرًا   

لسكككعة القضكككية وتشكككعباتها؛ لككككن هكككذه النمكككاذج التكككي توزعكككت بكككين الفلسكككفة وفلسكككفة التكككاريخ 
عطككي انطباعككا مناسككبًا عككن المسككألة وتطوراتهككا؛ ألنهككا مشككتّقة مككن والدراسككات االستشككراقية ت

أكثر األصوات حضورًا في السكاحة السياسكية والفكريكة. ولهكا أصكداه أثّكرت علكى الكثيكر مكن 
البككاحثين والمككؤرخين بمككا يمثككل امتككدادًا لككرؤاهم وتصككوراتهم عككن اآلخككر العثمككاني، ومككن هنككا 

طكور التصككور األوربككي مككن األخككر العثمككاني تكوزع البحككث إلككى منعطفككات توصككف بمجملهككا ت
 عبر األدبيات المكتوبة.

 توطئة  
بداية ِمن المفيِد إبداُه ُمالحظةك بخصوِص مكنهج البحكث فكي قضكية الكشكف عكن            

صكككورة اآلخكككر العثمكككاني فكككي الكككذهن الغربكككي، وهكككذه المالحظكككة مفادهكككا: أننكككا وفكككي معكككرض 
نمككاذج تشككمل ربمككا أمكككن لنككا إعطككاه الغربككي  توضككيح صككورة اآلخككر العثمككاني فككي التصككور

عككن وكيفيككة نظككرتهم إلككى اآلخككر العثمككاني،  عصككورًا مختلفككة وتوجهككات متباينككة زمنككا واتجاهككا
فهكككذه  اإلقكككرار بأننكككا مهمكككا اخترنكككا ِمكككن عينكككات تاريخيكككة أو فلسكككفية أو إستشكككراقية لككككن يلزمنكككا

ن اآلخكككر العثمكككاني علكككى عمومكككًا، وعككك عكككن الشكككرق الغكككربِ  العينكككات ال تمثكككل وحكككدها تصكككورَ 
مقاربكًا عكن  واخكتالف مشكاربها وتوجهاتهكا تعطكي انطباعكاً  النمكاذجتكراكم  إال أنل ، الخصوص

 . ؛ لتصبح ظاهرة عامةالحالة
 لكككككككن ؛بككككككالعموم سكككككلبي   ذات منحككككككىً  الغكككككرب عككككككن اآلخككككككر الشكككككرقيتصككككككورات  أنل  وسكككككنرى

خالفككة مُ  األقككلعلككى  أو ؛يجابيككةأخككرى إوتصككورات  آراهبوجككود  الموضككوعية تقتضككي اإلقككرار
 .  ةللتصورات السلبي

فمثال وفي قلب الحاضنة األوربية آراه متناقضة حول الموقف من اإلسالم منكذ بدايكة القكرن 
والككذي أمعككن فككي تفسككيراته السككلبية  -مككثاًل  - Moyer-التاسككا عشككر، فبجانككب آراه مككوير 
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نجككد  Clinton Bennettت ل سككالم؛ معتمككدًا البعككد التبشككيري؛  ووفقككا لككرأي كلينتككون بينيكك
 ؛ك فككي المواقككف التقليديككة تجككاه اإلسككالمالكاتككب الككذي شكككل  (1871-1787 تشككارلز فوسككتر 

مككوير  األمككر الككذي حمككل ،1829فككي عككام  محمديففةكشففا الاقففاب عفف  الكتابككه السككيما فككي 
"رصيد ضخم مكن المعلومكات المفيكدة التكي  نفَسه على االعتراف بما حمله كتاب فوستر من

 ؛سككتثبت "األصككل اإللهككي ل سككالمفبلككت إذا قُ  جك حجككب أتككىثمارهككا جيككًدا، لكككن الكتككاب سككتؤتي 
 ب العلمكاهُ كيكف سكيرح  علكى التسكاؤل: مكوير مما حكدا بكك ض الرسالة المسيحية للخطر. وتعرّ 

 .(1 "بمثل هذا الكتاب الذي كتبه رجل دين مسيحي
ذل البحككككث بصككككدد الكشككككف عككككن عينككككات عامككككة فسككككينحى من           حككككًى تطوريككككًا يأخككككذ وا 

باالعتبكككار العامكككل الزمنكككي ثكككم حيكككز التوجكككه؛ فصكككورُة اآلخكككر نجكككدها متغلغلكككة فكككي الكتابكككات 
التاريخيككة البحتككة، والكتابككات األدبيككة والخطككب الدينيككة وفككي المراسككالت السياسككية، وحتككى فككي 

خككر لوحكات الفنككانين، فضككاًل عككن فلسكفة التككاريخ التككي ُتعككد األكثككر جذريكة فككي تكككوين فكككرة اآل
 بعد التوجه الديني. 

                                                 

( يمثكككككككل الموقكككككككف األكثكككككككر 1871-1787تشكككككككارلز فوسكككككككتر  "وزيكككككككر أنجليككككككككاني بريطكككككككاني مشكككككككهور   1
 Mahometanismتفضككككككياًل ل سككككككالم. ويعككككككّد كتككككككاب فوسككككككتر   كشككككككف النقككككككاب عككككككن المحمديككككككة 

Unveiled  موضككككوعه، علككككى الككككر م مككككن أن هنككككاك مككككن شكككككك بشككككدة ( مككككن لككككدن الكثيككككرين مرجعككككا فككككي
سككككحاق؛ التككككي  فككككي أسسككككه الالهوتيككككة. السككككيما فككككي قضككككية تأصككككل قصككككة عهككككد إبككككراهيم وابنيككككه إسككككماعيل وا 
أكككككد فيهككككا فوسككككتر أن العهككككد كككككان إلسككككماعيل ولككككيس إلسككككحاق. وبالتككككالي يجككككب أن ُينظككككر إلككككى اإلسككككالم 

ذين جعلكككوا محمككككد علكككى مسككككتوى المسكككيح وأصككككر علكككى أنكككه يفككككتح الطريكككق ل نجيككككل. وانتقكككد المسككككيحيين الككك
علككككى أنككككه يجككككب أن ُينظككككر إليككككه بمسككككتوى موسككككى، وأنككككه شككككخص سككككعى إلككككى أن يكككككون لككككه تككككأثير إيجككككابي 
علككككى األخككككالق. تعرضككككت نظريككككة لفوسككككتر النتقككككادات شككككديدة مككككن اإلرسككككاليات المسككككيحية. ألنككككه أعطككككى 

صككككالحية بككككين المسككككيحية واإلسككككالم. ومككككن للمسككككلمين نسككككبًا وثنككككاًه  ابراهيميككككًا، ورفضككككوا هككككذه المدرسككككة الت
( ، مكككككككدير مدرسكككككككة إدنبكككككككرة ومؤلكككككككف كتكككككككاب 1905-1819هكككككككؤاله  معارضكككككككين السكككككككير ويليكككككككام مكككككككوير  

Life of Mahomet)1861 ومكككوير لكككم يكككرفض وجهكككة النظكككر القائلكككة بكككأن اإلسكككالم يحتكككوي قيمكككة .)
ن ككككك الم فوسككككتر لككككيس روحيككككة فحسككككب، بككككل رفككككض فكككككرة أنككككه مهككككد الطريككككق لقبككككول اإليمككككان المسككككيحي، وا 

 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 
لفككككرة اآلخكككر فكككي الكككذهن الغربكككي؛ ثكككم يعكككرج علكككى اختيكككار عينكككات أسكككهمت فكككي تككككوين تلكككك 
الصكككورة؛ وعنكككدها سيسكككهل تنكككاول فككككرة اآلخكككر العثمكككاني فكككي مكككا كتبكككه المؤرخكككون واألدبكككاه 

رحالكككة والمستشكككرقون فكككي هكككذا المضكككمار. ألن معرفكككة اآلخكككر بقكككدر مكككا هكككي قكككوة معرفيكككة وال
وماديككة؛ بقككدر مككا هككي قككوة أخالقيككة تضككفي طككابا التسككامح واإلنصككاف والتعككايش مككا اآلخككر 
الككذي هككو المحككيط بعمومككه. وِمككن هنككا تسككِهم مثككل هكككذا دراسككات فككي الكشككف عككن مخككاطر 

اآلخكر تنصكيفنا إقصكائيا يتعكارض مكا المثكل  ومساوئ الشطط في معرفة اآلخكر أو تنصكيف
األخالقيكككة التكككي مكككن شكككأنها أن تفضكككي إلكككى السكككلم والكككتالقح البنكككاه بكككين االمكككم بمعكككزل عكككن 

قضككية يتوجككب أن ينشككغل بهككا البككاحثون  وهككذه  "آخككريتهم السياسككية أو العرقيككة أو الدينيككة. 
ناهيكككك عكككن  ...ين، واألككككاديميون والمفككككرون إلكككى جانكككب نخبكككة مكككن السياسكككيين واإلعالميككك

المنظمككات الدوليككة، كمككا يتوجككب االرتقككاه بككالحوار مككا جميككا الثقافككات والحضككارات واألديككان 
إلككى مسككتوى مككا يفرضككه التككاريخ المعاصككر مككن تحككديات، ومككا توجبككه أوضككاع العككالم المتقلبككة 

 .(1)ومساهمة أمنية في الدفاع عن السلم والحرية وحقوق اإلنسان في العالم بأسره 
 :ور التاريخية لثاائية الشرق والغربالجذ
ُتعدي ثنائية األنا واآلخر ِمن أهم الموضوعات التي تناولتها الدراسات الحديثة أيضا ،     

وعنيت بها الدراسات التاريخية التي تطمح إلى تفسير النصوص والخطاب؛ عبر مناهج 
يخ أصبح ِمن أهم  المناهج؛ تساعد على فهِم الحادثة التاريخية. فالمنهج التحليلي في التار 

لكنه يحتاج إلى معرفةك فائقة بدراسات الخطاب والفلسفة التأويلية؛ فضال عن ثقافةك في 
 مجاالت أخرى بخالف التاريخ السردي والوصفي.

إلى أن الدراسات التاريخية الحديثة خاصة انصبت على نقد خطاب  وينبغي التنويه هنا   
نقود وتفكيك بسبب حموالِته الخطيرة. وبالمقابل انصبت  فلسفة التاريخ؛ إذ تعرض إلى

دراساُت نقد االستشراق على هذا المنحى بهدف تحليل دوافا االستشراق وتبيان مراميه 

                                                 

شكاالت، دار العالم العربي، ط (1) ، ،  القاهرة 1حسن شحاته، الذات واآلخر في الشرق والغرب، صور وا 
 .102(، ص2008
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االيجابية والسلبية بوصف القسم األوسا من االستشراق كتابة  تاريخية ذات خطورة 
 وأهمية. 
َا بين تلك الدراسات معًا؛ وأصبحت الهاجس أّما الدراساُت الحضارية فحاولت الجم       

الذي يهم الباحثين؛ فُكتَب في هذا المجال الكثير من الكتب والبحوث؛ وكل ذلك بسبب ما 
باتت تشكله ثنائية  األنا/ اآلخر( ِمن خطورةك على السلم االجتماعي؛ في ظل االنفتاح 

تدّخالت السياسية ذاِت الثقافي والعولمي ومؤثرات االستقطاب اإلعالمي؛ فضال عن ال
 السمِة التي ترى في احتواِه هويِة اآلخر أحَد مدارِج القوِة والتمّكن.

 تعب ر ال سلطةك  عملَ  تعملفي الكتابات التاريخية  -واآلخرِ  األنا قضيةُ  وتظل        
 أكان سواه   ؛الساري النظام مصلحةِ  عن رتعبّ  ما بقدر ها؛صاحبِ  مصلحةِ  عن بالضرورة

 ضات،محرّ  دون نمِ  سلبية أاا إلى تتحول ال األااو .أم عرقياً  عقيدياً  أم سياسياً  نظاماً 
 مصلحة ضد الفردِ  مصلحةِ  في محصور   هافاشتغالُ  سلبياً  اشتغاالً  اشتغلت إنل  وهي

  .اآلخرين
 التحريضكي، الطكابا تعميق على تعملِ  قد السياسةَ  جدن تاريخيا   بالغرب الشرقِ  عالقةِ  وفي

 الصكككليبية الحكككروب إبلكككان يبكككديها الغكككربُ  ككككان التكككي األطمكككاع بفعكككل الشكككرق؛ حقيقكككة وطمكككس
 فككي ترسلكبت للشكرق هةالمشكو   الصكور نِمك كثيكر   "ثككم  ،إخفاقكات نِمك إليكه انتهكت ومكا األولكى؛
 ،اإلسكككالمية فتوحكككاتال صكككدمة بفعكككل ظهكككرت  عقكككدةك  شككككل علكككى األوربيكككة التاريخيكككة الكككذاكرة
 علككككككى السككككككيطرة م1453 عككككككام فككككككي قككككككواحقل  الككككككذين يينالعثمككككككان بظهككككككور توقوَيكككككك دتوتجككككككدّ 

وأ لُب ثقِل االصطالحاِت التي تعب ر عن فكرة أالنا واألخر تمثللكت بفككرِة  ،(1)" القسطنطينية
الشرق والغرب التي تعود جذورها إلى الحضارات القديمة؛ السكيما اليونانيكة والرومانيكة ُقبالكة 

 عالم الشرق. 
 بحككر  ككرب إلككى الواقعككة أوربككا"  :ينأجككز  إلككى كنىللُسكك القابككلَ  العككالمَ  اإل ريككقُ  قسلككم  

 األمكرُ  اسكتقر زمكنك  وبعكد. الميكاه هكذه نِمك الشكرق إلكى تقكا التكي ؛وآسيا األسود، والبحر هإيجَ 
 فكالبحرُ  منهكا، اليكابُس  الجكزهُ  أنكه اعتقكدوا مكا لتشككّ  كانكت والتكي ألرض؛لك ثالثكي   تقسيم على

 وسكطَ  يعنكى الكذي اسكمه أتكى هنا نومِ   األرض مركز في ايق - همظنِ  فيكان  – المتوسط
                                                 

1 Western Views of Islam in Medieval and Early Modern Europe David R. 

Blanks and Michael Frassetto.  p.210. 
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 كانُسكك بككين أرسككطو قككاَرن قككدو  .الشككرق إلككى وآسككيا منككه، الشككمال إلككى أوربككا وتقككا(. األرض
 وليسكككوا والمهكككارة، الكككذكاه إلكككى والمفتقكككرين حيويكككة، المتفجكككرين - أوربكككا فكككي البكككاردة األراضكككي
 أذكيكاه" ككانوا الكذين آسكيا، فكي دفئكاً  ثكرَ األك األراضكي بسككان  -اآلخكرين حككم علكى بقكادرينَ 
 .  (1)"الحيوية إلى يفتقرون همأنل  إال شر،الَمعل  ولطيفي
. والمالحككظ أنككه لككم ةديالجسكك القككدرةَ  عنككيي Arsto أرسككطوأنل مفهككوَم الحيويككِة لككدى  واألرجككحُ 
 الوسككط هموضككعِ  بفضككلِ  - حظككيَ  ؛متميككز شككعب   بككل أوربيككون، هككمأنل  علككى اإل ريككقَ يصككّنفل 

 .  صفاتال بأفضل - القارتين نبي
 حكككدثت ظكككروفك  وليكككدةَ  كانككت(  كككرب/ شكككرق  الثنكككائي البعككد ذات القوميكككة اإل ريكككقِ  نزعككةَ  نّ إ

 التككي للثقافككاتنسككبيًا  احترامككاً  ونيكّنكك واكككان " ومككا ذلككك والفينقيككين؛ الفككرس مككا الحككروب بفعككل
 ؛ضككئيالً  يهملككد وميالقكك الشككعور فككي وي الغلكك كككانو  .الرافككدين وبككالد وفينيقيككة مصككر فككي قامككت
 ظهكككورِ  مكككا أوربكككا اجتكككاح اتجكككاه ووهككك ؛الحقكككاً  أوربكككا بعقيكككدة اقترنكككت التكككي بالعنصكككرية مقارنكككةً 

 .  (2)"عشر الثامن القرن أواخر في الرومانسية والحركة القومية الحركات
 ليسكوا نَمك ككل بكل وحكدهم، الشكرقيين تخكصي  ال فعكرقيتهمنسكبيًا  ِعكرقيين ككانوا إنل  اليونانيونو 
وأخطكككككُر مكككككا ورد عكككككن اليونكككككان فكككككي مجكككككاِل ثنائيكككككِة الشكككككرق والغكككككرب التصكككككنيُف  .نكككككانيينيو 

إلككى  أيل ؛ (3)إذل قسلككم العككالم القككديم إلككى إ ريككق وبرابككرة  االنثروبولككوجي الككذي وضككعه أرسككطو؛
 شعوب حرلة بطبيعتها وآخرين عبيد. 

م يسكتثِن لكن الغرُب الحديُث حاول تصنيف نفَسه ضكمن اإل ريكق؛ بينمكا أرسكطو لك  
 إلككككى Oriental شككككرقي مصككككطلح انتقككككل اليونككككان رؤيككككةِ  ومككككنأوربككككا الغربيككككة ِمككككن البربريككككة. 

 أوربككا، نِمكك الشككرقي الجنككوب إلككى الواقعككة اآلسككيوية األراضككي إلككى ُيشككير فأصككبح ؛الالتينيككة
، وهككذا مككا ترتلكب عليككه،  ومنكذ وقككت مبكككر التشكبث بالعنصككر اليونككاني الصكين حتككى والممتكدةِ 

                                                 

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

 . 102ابق، صالسالمصدر  برنال،((2
 – 95ص  ، (د.ت القاهرة، لطفي السيد، الهيئة المصرية للكتاب،  رجمه :أرسطوطاليس، السياسة، ت ((3

101 . 
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عككًا لعمككوم أوربككا؛ فأوربككا أصككبحت وريككث اليونككان؛ بينمككا الحقيقككة  يككر ذلككك علككى بوصككفه مرج
 وفق النظرة التي ذكرناها ألرسطو نفسه. 

ولما كانت اليونان ذات حضارة شامخة فقد اتِخذت مرجعًا قبالة الشرق، وجرى سحُب نظكرة 
لثقافكة الرومانيكة التككي اليونكان للشكرق إلككى الثقافكة األوربيكة، وازداد ذلككك باالسكتناد أيضكًا إلككى ا

ظهككر فيهككا التمككايز عككن الشككرق بصككورة واضككحة، وهككذه احككدى الرواسككب التاريخيككة فككي العككالم 
 القديم 
 العكالمِ  تقسكيمُ  ومعكه اإل ريكق، رهطكوّ  الكذي والغكرب الشرق ثنائيةَ  مفهوم الرومان الُكتابُ  تبّنى
 الشكعورية األهميكة الرومكان عنكد لكه كانت االستقطاب هذا أنّ  يبدو ال لكنل  أجزاه، ثالثة إلى
 الشككرقي القسككمين إلككى ل شككارة ؛وآسككيا أوربككا مصككطلحي اسككتعملو ا الرومككان، فاإل ريككق مثككل

 لككنهم اإليرانيكة، الهضكبة فكي الفكرس مكا حكروب سلسكلة وخاضوا إمبراطوريتهم، من والغربي
 .  تماماً  (1)ازدرائي نحو على" آسيوي" مصطلح استعمال إلى يميلوا لم

 وككانوا الشكرق، نِمك آتيكاً  فسكداً مُ  أخالقيكاً  تكأثيراً  وهعدّ  ما قوةب الرومانَ  الكتاب بعُض  دانتق ولقد
 ناعمككة لهككم بالنسككبة ثقافتهككا كانككت التككي ،اليواففا  بفف د األحيككان معظككم فككي الشككرق بككك يعنككون

   .االتساع بذلك إمبراطورية إنشاه نمِ  الرومان مكلنت التي الحربية الفضائل إلى تفتقرو 
 ثكراه األكثكر والياتهكا نحكو والسياسكي الثقكافي اإلمبراطوريكة جاذبية مركز انتقل"  الزمن بروعِ 

 قككرار فككي دراميككة األشكككال بككأكثر هككذا وانعكككس المتوسككط، مككن الشككرقي الطككرف فككي وتمككدناً 
 الشكككرق؛ فكككي تقكككا مدينكككة إلكككى رومكككا ِمكككن إمبراطوريتكككه عاصكككمة بنقكككل قسكككطنطين اإلمبراطكككور

 الرسككككمية الديانككككة المسككككيحية جعككككل كككككذلك الحاليككككة، سككككطنبولا وهككككي القسككككطنطينية، ُسككككميت
 عليهكككا تغلبكككتل و  ،الغربيفففة الرومانيككة اإلمبراطوريكككة سكككقطت الخككامس القكككرن وخكككالل .للرومككان
 مككؤرخي بعككض وعككزا ،وبريطانيككا وأسككبانيا ايطاليككا فككي أصككغر ممالككك أقامككت أخككرى شككعوب  
 الفضكائل ضكتقوّ  أنهكا زعمكوا إذ ،!الشكرق رذائكلب أصكابتها التكي" العدوى" إلى سقوطها روما

                                                 

 . 104، صسابقالمصدر البرنال،  ((1
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 أحكدَ  وعكدوها اليونانيكة؛ بالثقافكة التلكّبس انتقكدوا كمكا تماما ما، يوماً  عظيمة روما جعلت التي
   .(1)والضعف الركاكة عناصر
 انحطكككاط تكككاريخ: Edward Gibbon جيبكككون إدوارد كتكككاب فكككي ذلكككك نكككرى أنل  ونسكككتطيا
 History of the Decline and Fall of the الرومانيككة اإلمبراطوريككة وسككقوط

Roman Empire ككك. 1788 و 1776 عككككامي بكككين صكككدر وقككككد  الزهككككوَ " أنل  جيبكككون دأكل
 العظمككككة ومراسككككم للشككككرق التافككككه للغككككرور السككككبيلَ  أخلككككى بككككالقوة المشككككبا للرومككككان الرجككككولي
 فكككي أسكككهمالكككذي  جيبكككون واعتمكككد". آسكككيا لبالطكككات الفخكككم االتصكككنّ  إلكككيهم لفتسكككلل  المتباهيكككة؛

 وآسكيا، أوربكا بكين نفسكية شكحنةً  يحمكل ككان الكذي القكديم االنقسكام على األوربي لفكرا تشكيل
 العناصكككر وجعلهكككا رومكككا؛ ثقافكككة مكككن لعناصكككر االنتقكككائي باالختيكككار التكككاريخ بتكككأطير دعماوُمككك

 .((22))" والحضارة الثقافة وقطب المتفردة
 مارسكت رومكا لككنل  ان،اليونك حضارة من مادية   نسخة   الرومان حضارةَ  أنل "  كثيرون ويرى  

 منكككذ والطبقكككي واالضكككطهاد العرقكككي والتمكككايز الحقكككوق ومصكككادرة التعسكككف ألكككوان مكككن الكثيكككر
 خكارج األكثريكة حسكاب علكى للُنخكب امتيكازاً  ككان الرومانيكة بالديمقراطيكة يسكمى وما ،نشوئها

 تملككك؛ال أسككاس علككى البطولككة لتمجيككد سككيناريو اإلمبراطوريككة فتككاريخ ؛وداخلهككا اإلمبراطوريككة
 علككى واالسككتحواذ بككاآلخر الككبطش مككن ممكككن رك قككدل  أعلككى تحقيككق علككى قامككت البطولككة وهككذه

 .(3)" السلطة
ومككا ذلككك فككالحروَب المسككتمرة بككين آسككيا والرومككان لككم ترس ككخ تمامككًا الثنائيككة السككلبية بككين    

ثككم  الشككرق والغككرب، وبككدأ التفعيككل السككلبي األكثككر خطككورة منككذ توّسككا المسككلمين فككي األنككدلس،
منذ نشوه الحروب الصليبية التي هدفت إلكى اجتيكاح الشكرق العربكي، وهكذا مكا الزَمكُه دعايكة  

 االقتصككادية الككدوافا كانككتحربيككة  البككا مككا لجككأت إلككى مسككو ات عقيديككة لتحقيككق م ربهككا، " و 
 رالتحكرّ  جكلأ مكن هكافي الشكعبية الطبقكات اشكتراك يكن ولم الصليبية؛ للحمالت كاً محرّ  عامال

                                                 

، ص (2007 د.م، ،1شريف يونس، دار الشروق، ط رجمه:لوكمان، تاريخ االستشراق وسياساته،  ت( (1
50- 56. 
 .24، ص(2012الكويت  . 1ط ، عالم المعرفة،شوقي جالل  رجمة: ت ريخ العلم،( جون  ريبين، تا(2

(3) Imagining the Middle East, Thierry Hentsch, Black Rose BooJs Ltd., 1992  
 p.55. 
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 التجاريكة المكدنِ  ر بكة بكل فحسكب؛ اإلقطكاعو  الكنيسكة ضغط تحت ا منهعانو  الذي فقرال نمِ 
 يشككير وكمككا ،(1)المتوسككط البحككر شككرق مككوان  علككى لسككيطرةفككي ا والبندقيككة وبيككزا جنككوا مثككل

 البابكككا بمصكككالح بيزنطكككة مصكككالح بارتبكككاط لكككتتمثّ  أهكككداف   فهنكككاك"  ن؛يككككاه كلكككود المستشكككرق
 . (2)"روما كنيسة لحساب الشرق؛ في نفوذ قاعدة إنشاه : "برعِ  آنذاك الثاني إربان

قكككتل الشكككقُة بكككين الشكككرق والغكككرب والزم ذلكككك خطكككاب الكراهيكككة والُممكككايزة، وهكككو  ومكككن هنكككا تعمل
 امتداد  ِلما ظهر في أدبيات الحروب الصليبية، واستمرل طيلة العلو البيزنطي في الشرق.

البيكزنطيين لكم يعايشكوا  أنّ  " مفادهكا حقيقكةك ل مالزمكةكانكت من المسكلمين ن الصورة الساخرة إ
ينبغكي القيكام معهكم  ؛ثقافيكة لكة قكيمك باعتبكارهم حمَ  الالمسلمين إال على أنهم  كزاة متوحشكون، 

بيكد أنككه خككالل عمليكة االنتقككال الثقككافي والروحكي ل سككالم إلككى منككاطق  ،بتبكادل ثقككافي وفكككري
شبه جزيرة أيبيريا وفيما بعكد بأمكاكن أخكرى في ال الثقافة الغربية أو الثقافة الالتينية جرت، أو 

ن جانككب المككؤلفين أكبككر ِمكك بككين ثقافككات المسككلمين والمسككيحيين نجككم عنهككا اهتمككامُ  اتصككاالت  
 .(3)" باإلسالم وبتعاليمه وقيمه الحضارية والثقافيةالمتأثرين المسيحيين 

 التطور الداللي لمفهوم اآلخر 
هككذا  يككز عككن األنككا الفرديككة أو الجماعيككة، وتكككون أسككبابُ اآلخر المتمبكك الغيككرِ  ةتنحصككر داللكك
كك مككا عرقيككة أو حضككاريةالتميككز إمل  يتحككدد مفهككوم الغيككر فككي االصككطالح الشككائاو  ،ا ماديككة، وا 

تتخذ منكه مواقكف،  التي قد الذاتعن بالسلب، ألنه يشير إلى ذلك الغير الذي يتميز  أحياناً 
   وبعُضها سلبي.ها إيجابي بعضُ 

 ، ومكن ثكمل أو خكال بمعنك  سكو  ؛ أيلالستثناه عادةً  غير لفظةُ عربي تستعمل في المعجم الو 
 ،بكين معنيكي الغيكر واآلخكر تكرادفُ . ومكا يعنينكا هنكا المعنى التميكز واالخكتالف هيتخذ مفهومُ 

                                                 

 .87-77، ص (1998الكويت،  ، 1، طهعالم المعرف ة الحروب الصليبية،قاسم عبده، ماهي (1)
، ص (1990القاهرة،  ، 1احمد الشيخ، دار سينا للنشر، ط رجمة: تالشرق والغرب،  كلود كاهن، ((2
83. 
المركككككز القككككومي  ،جمككككال الككككدين سككككيد رجمككككة:( عككككدنان سككككيالجيتش، مفهككككوم أوربككككا المسككككيحية ل سككككالم، ت(3

 ؛ للمزيد ينظر 46، ص (2016،رة القاه للترجمة، 
Muslim - Christian Encounters, W . M . Watt  London and New York, 1991., 
p. 83 - 88. 
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إذ  يككدل اآلخككُر فككي المعجككم العربككي علككى معنيككين: األول زمنككي يككدور حككول التقككدم والتككأخر، 
"  :معجكم الوسكيطالمغكايرة، مكا أنهمكا ِمكن جكنسك واحكد. جكاه فكي الوالمعنى الثاني يكدل علكى 

ن الشكيئين، ويكونكان ِمك لم يصل إليه، واألخر أحدُ أيل وتقهقر عنه  .جاه بعدهأي تأخر عنه 
 .(1)" جنس واحد

 يتخكذ مفهكومُ  إذالغيكر واآلخكر،  يالحظ بعض التمييز بين مصكطلح، يُ يفي المعجم الفرنسو 
 فكككييشكككمل االخكككتالف و  ؛د ككككل مكككا يختلككف عكككن الموضكككوع والكككذاتيفيككك ؛أوسكككا اآلخككر معنكككىً 

حصكره فكي مجكال اإلنسكان، و معنكى اآلخكر  الغيكر، فهكو تضكييقُ  ا مفهكومُ مستوى األشياه. أمّ 
 .(2)"ويقصد به الناس اآلخرين

 مختلفككًا عككنمككن حيككث كونككه  otherإلككى اإلنسككان اآلخككر  صككطلحُ مُ ال يشككيرُ وفككي اإلنكليزيككة " 
 عالقكككككككةِ  وهكككككككو محصكككككككلةُ (. Sameوالمماِثلكككككككة   (Us) والجماعيكككككككة( Self) الكككككككذات الفرديكككككككة

 (Othering) المككؤاخرةِ  مفهككوميشككير و  الخصككائص الجوهريككة والظاهريككة للهويككة الشخصككية.
أيضكًا ؤاخرة والُمك ،مكن فئكة اآلخكر اً ثانوّيك وحسكبانه مواطنكاً  ،شكخصلإلى التصنيف االختزالي ل

ة للجماعكة. والمكؤاخرة فكي الجغرافيكا اإلنسكانية: استبعاد َمكن ال يسكايرون األعكراف االجتماعيك
قصككاؤهم عككن المجتمككا الككذي ال يسككايرون أعرافككه ؛تهمككيش أشككخاص لمجككرد كككونهم آخككرين  وا 

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

ككا فككي المعجككم الفلسككفي فككاآلخُر موضككوعه واسككا  حككدل التعقيككد، وكككّل ينطلككق حسككب توجهككه  أمل
باختصكككار اآلخككككُر: " اسكككم  خكككاص للمغككككاير؛ ويقكككال لألشكككخاص واألشككككياه المدرسكككي، ولككككنل 

واألعككداد، ويطلككق علككى المغككاِير فككي الماهيككة، ويقابلككه األنككا، والمقصككود بككالغير هنككا لككيس مككا 
، وهكذه هكي النقطكة الحساسكة فكي البحكث؛ إذ اآلخكُر هكو (4)هو في الواقا بل كمكا أعيكه أنكا "

                                                 

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

 .17سابق، صالمصدر الشحاته، ، (2)
(3) New Fontana Dictionary of Modern Thought, The Other, The, Oxford. Third 

Edition, (1999) p. 620. 

، (2000 ، 1د. عبد المنعم الحنفي، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، مكتبة مدبولي، ط ((4
 .29ص
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ل عن حقيقته؛ التكي إّمكا نجهلهكا أو نحكاول طمسكها أو المتشّكُل في الذهن عن اآلخر؛ بمعز 
 تشويهها.

 ( Hegel  1770–1831 لجففهي  وبككالعودة إلككى الجككذور األوليككة لتطككور معنككى اآلخككر نجككد
علككى  اإلدراك الككذاتي قككدرةيكمككل و للككوعي الككذاتي  اً تأسيسككيّ  طككرح مفهككوم اآلخككر بوصككفه جككزهاً ي

ثككم عككزز  .Fekhta  1762–1814)(1)تفف خفيمككن قبككُل  طرحهككا وهككذه الفكككرة ،االسككتبطان
مفهككوم اآلخككر بالكشككف عككن  Hosrel  (1859–1938)إدمواففد هوسففرلهككذا االهتمككام 
م توسكعت دائكرة االهتمكام بمصكطلح اآلخكر لتشكمل الدراسكات . ثكالكذوات توافقِ  بوصفه أساَس 

التاريخيكككة والنفسكككية متمثلكككة بالنزعكككة الظاهراتيكككة لكككك هوسكككرل، والتكككي طورهكككا الحقكككًا الفيلسكككوف 
 .Recor ()ريكورالفرنسي 

تشكككابك عمليكككات تأويكككل  تتمثكككل بالكشكككَف عكككن Recorرريكفففو پفففول إسكككهاماتكانكككت إحكككدى 
 رُ ويصكو   ،هادفكة التأويليكة هكي تالقكي الكذات واآلخكر بطريقكةك  المهمكة أنل على كد وأ ،الظواهر
مككن خككالل  ؛علككى أنككه نشككاط تفسككيري يسككعى إلككى الكشككف عككن معنككى الوجككود الفكككرريكككور 

لمعنككى الخفككي ا قككراهةِ ظاهراتيككًة ألنهككا تتطلككا إلككى تظككل  الفلسككفةَ  نل إ"  :؛ يقككولتفسكير الظككواهر
الوجككود ال يصككل  أنل  ل بإثبككاِت فكككرة مفادهككا:الظاهراتيككة تتمثككمهمككة ؛ و داخككل المعنككى الظككاهر

التفسككير المسككتمر لجميككا الككدالالت التككي تظهككر فككي  المعنككى إال مككن خككاللِ عككن إلككى التعبيككر 
 .(2)عالم"ال

                                                 
(1  ( The Encyclopedia of Philosophy. Edward Craig. London. (1967) Vol. 1, p. 

76 

 )  ولد بول ريكورRicœur  وهي الجامعة 1948في فرنسا  دخل جامعة ستراسبورغ عام  1913عام ،
، حصل على الدكتوراه الدولة. 1950الفرنسية الوحيدة التي تضم كلية بروتستانتية لالهوت. وفي عام 

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

 ينظر: ، وكان جاك دريدا   صاحب نظرية التفكيكية( مساعًدا لريكور خالل فترة الستينيات(.1960
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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موضككوع بيمثككل  والثككانيالككذات العارفككة بمثككل أحككدهما بككين طككرفين، يُ  عالقككةً  المعرفككةُ  لُ تشككك  و 
أم  اً تكككاؤل التكككالي: هكككل نعكككرف الغيكككر بوصكككفه ذاالتسككك هكككذا مكككا يكككدفعنا إلكككى طكككرحِ  "و ،المعرفكككة
لكككن بمجككرد  .هففو لففيأ أاففاس ولسففت  هككو ذلككك الككذي  فككي اعتقككاد سككارتر الغيككرُ ، ؟موضككوعاً 

تحويلكه إلكى موضكوع. أي أننكا ننظكر إليكه كشكيه خكارج  يكتمي  هالدخول في عالقكة معرفيكة معك
ينونكة الغيكر متعاليكة عكن نا ونسلب منه معاني الوعي والحرية واإلرادة. هكذا تبدو كعن ذواتِ 

 "حسكية انطباعيكةمجكال إدراكنكا مكا دامكت معرفتنكا للغيكر معرفكة 
، ورأي سكارتر هكذا عليكه (1)

م خكككذ؛ ألنكككه يفضكككي إلكككى مفارقكككات سكككلبية عكككن اآلخكككر بينمكككا األمكككر أحيانكككًا ال يحتمكككل هكككذا 
 اإلعمام. 

فككي  توظيككفالسككهم هككذا ا، و مغككايرة فككا فككي سككياقاتك الغككرب والشككرق وظ   مفهككوم َ  إنل   
مككن الغككرب والشككرق  ل كككل  تحككول  كليهمككا؛ إذ " صككور نمطيككة عككن الغككرب وعككن الشككرق تشكككيل

نسككجت مكوناتككه و  أخككرى، بتمركككزات ذاتكك  محككاطك  علككى تمر ككز يقككوم يميتككافيزيق إلككى مفهككومك 
ليفقد المفهوم أي إمككان للجكدل ؛ أشكال متخيلة ونمطية تستلهم إمكانيات التهميش واإللغاهب

إلدراك  مكككن طككككرقك  وهككككذا يقتضكككى الوقككككوف عنكككد مككككا أنتجكككه الخطككككابُ .. . تواصكككلوالكككرأي وال
ج لككه، فككي مرحلككة تخككتلط فيهككا الككذي يطككرح أسككئلة محرجككة أمككام الفكككر المنككتِ  اآلخككر، األمككرُ 

 .(2)"الرؤى والتصورات بالمصالح والر بة في السيطرة 
ت الشكرق والغكرب وهذا التشّكل فكي الواقكا حصكيلُة أحكداث وتغيكرات اعتقاديكة وحضكارية عمك

كليهما؛ وأنتجت نصوصا أضحت بحكم المرِجكا، فضكال عكن تبكدالت سياسكية اقتضكت ذلكك 
التحول؛ السيما ظاهرة االستعمار والهيمنة في العصر الحديث؛ والتكي رافقكت مكا حكدث مكن 
تخلككف و يككاب حضككاري فككي الشككرق وعلككو أوربككا اقتصككاديا وسياسككيًا، وفككي هككذه األجككواه كككان 

عا للكشكككف عكككن الشكككرق وأدى دورًا كبيكككرًا فكككي إحيكككاه كنكككوز الشكككرق؛ لكنكككه االستشكككراق مشكككرو 
 بالمقابل أسهم وبعمق في تشكيل صورة نمطية عن الشرق. 

 

                                                 

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

رواجًا وسطوة؛ ألنها تمتلك عنصر إسكباغ القداسكة واعتمكاد أمثلتهكا  الصليبية الوسيلة األكثر
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 

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

 الهيمنة الكاثوليكية على الدول األوربية.
ن حيككككث ربطهككككا م تخككككيالت الحككككروب الصككككليبية ِمككككااسككككتخدنعككككم  البككككا مككككا جككككرى            
رم حكرب الِقكف " ،واستغل الخطاب الديني بوصكفه نمطكا تحريضكيا تعبويكا الحديثةبالصراعات 

شكككاًل م( ُعككّدت 1856-1853التككي دارت بككين اإلمبراطوريككة العثمانيككة وروسككيا بككين سككنتي  
 - األمككمُ  بعككض ن تحككالفعلككى الككر م ِمكك ،ن الحمككالت الصككليبية إلنقككاذ األمككاكن المقدسككةِمكك

 القنصكككلُ  لككككنالمسكككلمين،  العثمكككانيينمكككا  -الصكككليبية  التكككي كانكككت شكككاركت فكككي الحمكككالتِ 
ضكد المسكلمين  كانتالصليبية األولى  الحملةُ  :قائالق البريطاني في القدس زمن الحرب علل 

الحكرب اآلن موجهكة بوسكاطة  صكيحاتُ  ولككنل  ،الذين كانوا يسيطرون على الضريح المقكدس
لكنهكا اآلن يكتم خوضكها  ؛الصكليبية األولكىالحكرب ممثلي األمم نفسها التي حاربت فكي تلكك 

م تصككبح مسككيحية التككي لككه ضككد قككوة روسككيا دفاعككًا عككن المسككلمين الككذين يحككوزون الكنككز نفَسكك
  .(1)" تشتهي امتالك الضريح المقدس منذ عصر الحروب الصليبية ولها تطلعات   ؛تماماً 
إلككى رمككز للشككر ثككم إلكككى  –بوصكككفهم عثمككانيين  -ومككن هنككا تحككّول نمككط العككداه لألتككراك    
نل لككم يككن العثمككانيون طرفكًا فيككه؛ وهكذا إيغككال  مصك طلح الهكوتي ضككد الشكر بعمومككه، حتكى وا 

في توصيف اآلخر على أنه قاعدة  للشر ال ينساق في المنظومة األوربيكة، وهكذا لكم يقتصكر 
ككان الهجكوم البروتسكتانتي بكل تعكدى إلكى خصكومها أيضكا فمكثال "  ةعلى الكنيسكة الكاثوليكيك

                                                 

قاسكم  : ترجمة وتعليكق ،يزابيث سيبيري،  صور الحروب الصليبية في القرنين التاسا عشر والعشرينإل (1)
، 2عبده قاسم، تحرير جوناثان رايلي سميث،  بحث منشور في كتاب تأريخ اكسفورد الحروب الصكليبية، ج

 .346- 345، ص(2009القاهرة،  
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مكككن الهجكككوم علكككى امتيكككازات الكنيسكككة  جكككزهاً  -الحمكككالت الصكككليبية  علكككى رأي البابكككا بشكككان
نفوذهككا. وعلككى الككر م مككن االعتككراض علككى مبككررات الحككرب المقدسككة التككي شككنها و الرومانيككة 

أي الحككرب الدفاعيككة مككن  العادلففةالبروتسكتانت فككي إنجلتككرا عككن مبكدأ الحككرب  البابكا فلككم يتخككلَ 
وبينمكككككا كككككان لكككككوثر   علككككى حكككككد قككككولهم، (!الكفككككار األتكككككراك جانككككب العكككككالم المسككككيحي ضكككككد 

، ككان الكاثوليكك ينسككبون العثمككانيينهون الكنيسكة الرومانيككة والبابكا بالكفكار والبروتسكتانت يشكب  
م ككان الشكعار الحربكي " مكن أجكل حكرب ۱5۲۹. وفكي عكام نفَسكها إلى البروتستانت النعكوت

  .(1)" صليبية عامة بهدف وقف الكفرة والقضاه على الطائفة اللوثرية
وفككي المقابككل اعتمككدت اللوثريككة المككزج ذاتككه بككين العثمككانيين وبككين الشككر ِمككن جهككة،         

الرؤيكة النبوئيكة للكوثر تمكت مسكاواة البابكا وبين العثمانيين وبين البابا من جهة أخرى. ففكي " 
بالمسيح الدجال. وفي الحقيقة فبعد إدراجه اإلسالم فكي نطكاق عصكور اإليمكان باألخرويكات 

ولكذا فإنكه فكي قصكائد الطقكوس  "األتكراك هكم جسكدهو إن البابا هكو روح المسكيح الكدجال " :لقا
احفظنككا بكلماتككك وامككنح المككوت للبابككا ولألتككراك    الدينيككة التككي ألفهككا شخصككيا تضككرع قككائال:

(. ومككن الجلكك  تمامككا أن لككوثر (الككذين يريككدون تقككويض عرشككك وعككرش ابنككك المسككيح عيسككى
لكنيسككة علككى المسككتوى الروحككي الخككالص، ويناضككل ضككد اإلسككالم كككان يناضككل ضككد البابككا وا

علككى المسككتويين السياسككي والمككاد  بسككبب خطككره المسككتمر بعككد وصككول المسككلمين أمككام فيينككا 
 .(2 " ۱۰۲۹في عام 
فككككإن لككككوثر حتككككى عككككام  " وتحليالتككككه الدقيقككككة Normanووفقككككا لككككرأ  دانيككككل نورمككككان       
وبعبكككارة أدق قكككاده اإلسكككالم إلكككى انتقكككاد الطقكككوس  ؛ماإلسكككالمكككن  إيجابيكككاً  م اتخكككذ موقفكككاً 1541

الشكككعائر المسكككيحية واإلسكككالمية أثنكككي لكككوثر  تأديكككةوبمقارنتكككه بكككين تقاليكككد  ،الدينيكككة الكاثوليكيكككة
خالصككهم، وعلككى جديككة أخالقهككم وديككنهم، وخلككص إلككى أن كككل مككؤمن  علككى كككرم المسككلمين وا 

يشعر بالدونيكة بالنسكبة للديانكة  أنل  البد ؛ه من الطقوس المرتبطة بالشموعمسيحي يستمد قوتَ 
   .(3 التركية

                                                 

 . W . M . Watt  Op.Cit:؛ وللمزيد ينظر 115، صالمصدر السابق ( سيالجيتش، (1

 .114سابق، ص المصدر ال( سيالجيتش، (2
 .113، ص المصدرنفسه( (3
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والمالحظ في خطكاب لكوثر أنكه علكى الكدوام يمكزج بكين مصكطلح إسكالم وبكين تعبيكر  الديانكة 
التركيكة، أو العثمانيككة(، ومككا أنل فككي هكذا اختصككار تعسككفي إال أنككه يعّبكر عككن عمككق حضككور 

ر عكككن الذرائعيكككة فكككي الموقكككف ِمكككن العثمكككانيين فكككي الذهنيكككة األوربيكككة. ويعب كككر ِمكككن جانكككب آخككك
م 1541منكذ عكام و لكوثر اآلخر بحسب البعد المصلحي؛ أكثر من البعد الحقيقي المجرد؛ فك 

هكذا  ِعلكةفمكا  ( ،أوليكاههم مقدسكات شكيطانية  أعلكن أنل  إذ ؛من اإلسالم  ير موقفه جذرياً " 
فحككككين تقتضككككي  علتككككه نابعككككة  ِمككككن أثككككرك سياسككككي أكثككككر ِمنككككه عقائككككدي،؛ ه!التغييككككر المفككككاجي

المصلحة يجري دمج ما هو سياسي بما هو عقائدي؛ لكيخلَص إلكى إقصكاه اآلخكر وتشكويه؛ 
شكككلل فككي القككارة األوروبيككة  العثمككانيينوجككود  وسككبب التغيككر فككي موقككف لككوثر يكُمككن فككي أنّ 

، (1 " يلككتهم العككالم المسككيحي بأكملككه اإلسككالم يمكككن أنل  أنل  أيضككا، معتقككداً  لككهبالنسككبة  كابوسككاً 
هككككذا الخككككوف مككككن المككككد العثمككككاني ذو أطككككر سياسككككية، وسككككتتجلى هككككذه األطككككر الحقككككًا فككككي و 

تمخضككات حركككة االسككتعمار وقسككم مككن الحركككة االستشككراقية بوصككفها داعمككة معرفيككة للمككد 
 .  الكولينيالي
لكككنل تككم حرقككه س Ojsetاوجيسففت  اعترافففاتصككدر كتككاب لككوثر   ۱53۰ففككي عككام "        

ندقية والتي كانكت تسكمى بالعكاهرة التركيكة، وككان لكوثر قكد عّضكد بعد فترة ِمن صدوره في الب
الحكايككات ب ترجمككة القككرآن ونشككره ليككتمكن كككلي مسككيحي مككن أنل يككرى هككذا الكتككاب ...  الحافككل

 .(2)"ن كل لونوالفظائا مِ 
 اإلسككككالم عككككرض ايككككة فككككي السككككلبية فككككي  دوراً ومككككا ذلككككك فقككككد أدت البروتسككككتانتية         

العرب وأوروبفا نورمان دانيل في مؤلفكه  قدم وقد ،إلى الشعوب األوروبية والعثمانيين خاصة
" قكدم اإلصكالحيون فككرة اإلسكالم كحالكة داخليكة يمككن  قائال:نقدًا لتلك األحوال  القروسطية

مكككن  واهكككذا المعنكككى ككككانوا قكككد جعلكككبو  ،أن يكككتم إلصكككاقها بأعكككداه العقيكككدة النقيكككة أو خصكككومها
ويسككوق دانيككال مثككال الكاثوليككك  ،ويلككة فككي الخيككال األوروبككياإلسككالم عككدوا سككيعيش لفتككرة ط
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وهككذا فإنكه فكي القكرن السكابا  ،ين بالمسلمينيهم المسيحهون خصومَ والبروتستانت الذين يشب  
 .(1)" على أنهم البروتستانت المحمديون األتراكعشر رأى المبشر الكاثوليكي 

القكككرن السكككابا عشكككر، إال أننكككا  واسكككتمر هكككذا الحكككال طيلكككة القكككرن السكككادس عشكككر وامتكككد الكككى
ملزمون باالشارة االيجابيكة التكي قكدمها أمثكال نورمكان دانيكال وآخكرون، وهكؤاله بالفعكل قكدموا 
صورة أكثر اندماجًا وقبواًل لفكرة اآلخر؛ وهذا النشكاط هكو ِمكن ثمكرات عصكر التنكوير وطكرق 

لككن هكؤاله أنفسكهم مكا االستدالل االكاديمي؛ بدل الميل الى التعسف في إصدار األحككام، و 
وهككو مككن وضككا كتككاب الديانككة المحمديككة  كانككت كتككبهم لتنجككوا مككن المصككادرة مككن ذلككك مككثال:

مككن  وأدريككان هككذا، ()م(۱۷۰۰فككي قائمككة الكتككب المحظككورة  فككي عككام  أدريففا  ري اففدتككأليف 
 يواقعكك وهككو" كاتككب ائككل الككذين حككاولوا إعطككاه صككورة علميككة لآلخككر فككي التصككور األوربككي.أو 

حتكرام اداعيكا إلكى  ؛إلسكالمعكن اصكور األوروبكي تأساطير ال نزعفي  جهداً  وقدمد ما، إلى ح
التكككي انتشكككرت بسكككهولة وسكككرعة فكككي منكككاطق آسكككيا وأفريقيكككا اإلسكككالمية أو التركيكككة، و  الديانكككة
وهرطقكككة للتعكككاليم المسكككيحية األصكككلية.  ياافففة حمقفففا دمكككن وصكككفها بأنهكككا  ومحكككذراً  ؛وأوروبكككا

"ت إلكى عهكد التقبكل التنكويري ل سكالملفكاؤ وتقودنا مثل هذه الم
عكن  أدريكان ريالنكدويكرى  .(2)

مؤسسككة قويككة فككي الشككرق األدنككى ألن الكثيككر مككن حالككة الكنيسككة االرثوذكسككية وكيككف كانككت 
" وهككذا مككا جعككل المسككيحيين اليونككانيين كككانوا يشككغلون وظككائف رئيسككية فككي العهككد العثمككاني. 

لكككيس لشكككيه سكككوى نيسكككة الالتينيكككة واليونانيكككة، أهميكككة االتحكككاد بكككين الك يكككدرك Urban البابكككا
                                                 

 .119سابق، ص المصدر ال( سيالجيتش، ، (1
 )   علكى الكر م ( عالم واستشراقي  هولندي بارز ورسام خرائط وعالًما لغوًيا. 1718-1676أدريان ريالند

من أنه لم يغادر هولندا أبًدا  فقد قدم اسهامات كبيرة في اللغويات ورسم الخرائط فكي الشكرق األوسكط وآسكيا 
بمكا فككي ذلككك بككالد فككارس واليابكان واألراضككي المقدسككة. مككن آثككاره كتكاب فككي الديانككة المحمديككة وفلسككطين كمككا 

. حصككل 1717،  1716أو المحمديككة. هككانوفر  تبككدو فككي اآلثككار القديمككة. ولككه كتابككان عككن الديانككة التركيككة
عاًمككا  41، تككوفي عككن عمككر ينككاهز  1718علككى لقككب األسككتاذية وأصككبح أيًضككا شككاعرًا مشككهورًا. فككي عككام 
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زيككادة سككيطرته علككى الكنيسككة الشككرقية مككن خككالل إعطككاه دفعككة جديككدة للدراسككات فككي ة حاولككم
مهمككة فككي  أداةً لتكككون  1624عككام  لذلك أعككاد تنظيمهككا بالفعككولككالكليككة اليونانيككة فككي رومككا، 

األرثوذكسكية، وبالتكالي علكى  المعركة بين روما وأوروبا البروتسكتانتية للسكيطرة علكى الكنيسكة
 .أي بمواجهة امتداد العثمانيين (1)"الحياة السياسية واالقتصادية في شرق المتوسط

نعكككود اآلن إلكككي تفّحكككص صكككورة اآلخكككر العثمانيكككة وتحليكككل دوافكككا تشككككلها وتناميهكككا بصكككورك 
مختلفكككة؛ بحسكككب األزمكككان واألحكككداث والظكككروف التكككي ضكككربت بثقلهكككا علكككى عالقكككة الشكككرِق 

ًا والغكككرب، وسكككنجد أّن اآلخكككر العثمكككاني الكككذي تشككككل منكككذ نهايكككة القكككرن السكككابا عشكككر عمومككك
 تختلف كليا عن صورته فيما قبل ذلك بشكل عام.

كككان لككدى األوربيككين فككي أواخككر القككرن الخككامس عشككر، وفككي القككرن السككادس عشككر "        
، فقكد خطيكراً  تهديكداً  - الذين كانوا يسكمونهم األتكراك عكادة - قوية العتبار العثمانيين أسباب  

القككوات  مقاومككةأو دولككة أوربيككة تسككتطيا  مككرت فتككرات طويلككة بككدا أثناههككا أنككه ال يوجككد جككيش  
التهديككد الككذي  دي أن الدولككة العثمانيككة كانككت مسككلمة رسككميا، لككم يعككِمككن ولكككن بككر م  ،العثمانيككة

ألوربيكككة المسكككيحية ولكككم تككككن عالقكككات الكككدول ا ... دينيكككا أو إيكككديولوجيا مثلتكككه ألوربكككا تهديكككداً 
نما بسياسةِ  ال بكد أنهكا كانكت  صكورةالمنفعة ومصلحة الدولة، ب بالعثمانيين محكومة بالدين وا 

 .(2 ستصدم المسيحيين الالتين في القرون الوسطى
كانككت الدولككة العثمانيككة أكثككر انفتاحككًا وقبككواًل لآلخككر سككواه علككى مسككتوًى سياسككي أو         

ه ولمسككه األوربيككون أنفُسككهم طيلككَة ثالثككة قككرون تقريبككا، أي مسككتوى أخالقككي؛ وهككذا مككا شككاهد
بحسكب مكا يكرى زككاي  –المدة ما قبل ضعف الدولة العثمانية، ووجدوا فكي الدولكة العثمانيكة 

تسككامحًا وقبككوال ومصككلحة مككا كككانوا ليجككدوها فككي ظككل بلككدانهم آنككذاك؛ فقككد  Lokmanلوكمكان 
 حيين األوربيين الموهوبين والطمكوحين الطريكقَ إلى اإلسالم كان يفتح للمسي لُ فالتحوّ " كانت 

واصكبحوا  ن اسكتغلوا الفرصكة إلى أعلى المناصب في الدولة والجيش العثمكاني، ولكم يككن َمك
مكن النكباله المسككيحيين فكي البلقككان  كثيككر   بكل صكار ؛قليلككينتحكت مظلكة الدولككة العثمانيكة بكل 

وكانكككككت  ،ن الجكككككيش العثمكككككانيللعثمكككككانيين، وحكككككاربوا إخكككككوتهم المسكككككيحيين كجكككككزه مككككك اتباعكككككاً 
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ثوا إذا لككم يحككدِ  تسككامحة مككا المسككيحيين واليهككود وتتككركهم فككي سككالمك اإلمبراطوريككة العثمانيككة، مُ 
بكت بكالمنفيين والمنبكوذين القكادمين مكن أوربكا المسكيحية الضكرائب، فرحّ  نفعو يدو  ،اضطرابات

حكككين سكككقطت  اأسكككبانيوينطبكككق هكككذا علكككى اليهكككود الكككذين طكككردوا مكككن  ،بكثيكككر األقكككل تسكككامحاً 
ينطبق أيضا على الالجئين البروتستانت مكن المالحقكة ، وهذا  رناطة آخر بقعة في أسبانيا

 .(1 الكاثوليكية والمنشقين
نعككم كانككت القككوة العثمانيككة قككوة مجلجككة وذات هيبككة وباعثككة للخككوف لمككا تمتلكككه مككن          

مصكككالح مكككن األمكككراه عناصكككر القكككوة واالجتيكككاح وهكككذا أمكككر يسكككبب هلعكككًا وخوفكككا ألصكككحاب ال
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 
لمككن يقككاومهم ويصككادمهم إلككى منحككًى عككام يسككتهدف النككاس عمومككًا؛  ولقككد جككرى تصككويرهم 

سككمون بككالعنف قسككاة يتّ  قككوم  علككى أنهككم " األدب الشككعبي لخطككب الدينيككة أو سككواه مككن خككالل ا
 باإلضككافة ،بطككرق تعتمككد علككى صككور هزليككة عككن اإلسككالم ظلككت سككائدة طككويالو والتعصككب، 

للترك، والتكي قيكل  عديد من القصص الشنيعة والمثيرة عن الفضائح الجنسية المزعومةإلى ال
 بعكض األوربيكين ككانوا قكادرين علكى تبنكى موقككفك   إنهكا جكرت فكي حكريم السكلطان(.  يكر أنل 

كككان كثيككر مككن األوربيككين المتعلمككين فككي القككرن السككادس ف ،أكثككر موضككوعية تجككاه العثمككانيين
فهككم الككذين أطلقككوا علككى السككلطان  -عشككر مفتككونين بككالقوة والثككروة الفككائقتين للدولككة العثمانيككة 

وأرادوا أن يفهمكوا  -ليكه لقكب القكانوني ن الكذين أطلقكوا عو العثمكاني بينما، العظيمسليمان لقب 
 .(2)"سر نجاح اإلمبراطورية بالمقارنة بين الفضائل العثمانية وعيوب مجتمعاتهم هم

ولككيس عسككير  أن يجككد المككره كثيككرًا مككن األمثلككة التككي تثبككت هككذه األحككوال؛ وهككي شككواهد تمثككل 
وأهل العلم؛ صكحيح مشارب مختلفة وال تقتصر على العامة من الناس؛ بل تطال المتنفذين 

أنهككا شككواهد تجككد مككن يناقضككها مككن لككدن المتحككاملين فككي كككل وقككت إال أنهككا اظهككر واثبككت، 
 وتصف الواقا العملي ال الواقا الشعاري التحريضي. 
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إلمبراطكككور  اً الكككذي خكككدم سكككفير  - Bosbek جيكككر د  بوسكككبيكومكككن تلكككك الشكككواهد مكككا ذككككره 
 – ۱554و  ۱554الط العثمكاني بكين عكامي فكي الكب االمبراطورية الرومانيكة ( الهابسبورج 

 نخبككة المدنيككة والعسكككرية العثمانيككة باعتبارهككا نخبككة تختككار علككى أسككاس الكفككاهة:لل مككدحك مككن 
مككا مككن أحككد و ... ال يككدين أي رجككل بمكانتككه إلككى شككيه سككوى جدارتككه الشخصككية وشككجاعته؛ 

لطبيعككة واجباتككه علككى كككل إنسككان وفقككا  سككبا الشككرفُ يُ بككل يتميككز عككن اآلخككرين بفعككل مككيالده، 
ت علكى القكدرة والجكدارة؛  ... وعلى ذلك كان الشرف والمناصب اإلداريكة عنكد األتكراك م افك

نمكا يبقككون مغمككورينوال يحصكل  يككر الشككرفاه والكسككولون علككى تمّيكك لهككذا نجككح األتككراك  ،ز، وا 
باشكككمئزاز ملحكككوظ، أن و والحكككظ بوسكككبيك  ، ويوسكككعون حكككدود حكمهكككم سكككائداً  وأصكككبحوا عرقكككاً 

نمككا يعتمككد كككل شككيه علككى المككيالد؛ طريق» تنككا مختلفككة تمامككا؛ لككيس هنككاك مكككان للجككدارة، وا 
 .(1)"فاعتباراته وحدها هي التي تفتح الطريق إلى موقا رسم  عال

 Bodanجكككككان بكككككودان الكبيكككككر القكككككانوني والمكككككؤر  الفرنسكككككيومكككككن ذلكككككك مكككككا كتبكككككه          
سككككرة الهابسككككبورج فككككي لقككككب رافضككككا ادعككككاهات أ" تقريبككككا  ذاتهككككا المككككدة( فككككي ۱5۲۹-۱5۹۹(

فكإن  في مككان مكا سكلطة تسكتحق اسكم إمبراطوريكة على أنه إذا كان ثمةَ  وأصرل اإلمبراطور، 
فهكو يحتكل أ نكي األراضكي  السلطان العثمكاني هكو بالتأكيكد الكذي يمكارس مثكل هكذه السكلطة:

يكون سككو  ،فككي آسككيا وأفريقيككا وأوربككا؛ وتمتككد ممتلكاتككه عبككر المتوسككط، باسككتثناه بعككض الجككزر
 وريث اإلمبراطورية الرومانية. يالسلطان العثماناعتبار  لعدال من

-Mekavely 1496 اعتبكككر المنظككككر السياسككككي العظكككيم ني ولككككو ما يككككافيل و           
 مثكل ةفعلى خالف دول  على أحد نوعين من الدول ( اإلمبراطورية العثمانية نموذجاً ۱5۲۷

، ه، يحكككم اإلمبراطوريككة العثمانيككة أميككر وخدمككفرنسككا يحكمهككا ملككك وأرسككتقراطية وراثيككة معككاً 
وال قاعكدة مسكتقلة  ،يساعدونه في إدارة إقليمه منة منه وفضكال، وليسكت لهكم امتيكازات وراثيكة

كدولككة قائمككة علككى الطغيككان، بككر م  العثمانيككة للسككلطة. ولككم يصككنف ماكيككافيلى اإلمبراطوريككة
ة شخصككية أكبككر، بككل شككعر أنهككا قولككه بككأن النككوع العثمككاني مككن الدولككة يعطككى الحككاكم سككلط

 .(2 تتحلى بالكثير من الفضائل المرتبطة باإلمبراطوريات القديمة العظيمة، بما فيها روما
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وحتككى ميكككافللي لككيس دعككاًه شككخص مسككلم بككل أقككوال  جيككر جيسككلينو  جككان بككودانإن كككالم 
العترافكات واعترافات أناس من قلب النخبة الفكرية والسياسية األوربية. واخطر ما في تلكك ا

أن اآلخكككر العثمكككاني ككككان أكثكككر رصكككانة فكككي البعكككد األخالقكككي وفكككي التعامكككل اإلنسكككاني مكككا 
تمثككل مقارنككة مهمككة مككا واقككا أحككوال اآلخككر  ترعايككاهم ومككا مخككالفيهم، ثككم أنل تلككك االعترافككا

العثماني بالنمط السياسي األوربي آنذاك، وهذه المقارنة هي التكي تكشكف سكر تفكوق وتمّككن 
 ين على سواهم.العثماني
محككل المواقككف المادحككة للعثمككانيين بككين  قككرب نهايككة القككرن السككادس عشككر، بككدأ يحككلي لكككن و" 

إيجابيكككة، فكمكككا قكككررت المؤرخكككة الفرنسكككية  أقكككلي  نظكككرك  األوربيكككين الغكككربيين المتعلمكككين وجهكككاتُ 
المنشكور  The Birth of the Despotفي كتابهكا مولكد الطا يكة  Valnsyنوسيت فالنسي

، عككن رؤيككة أعضككاه الصككفوة الحاكمككة فككي فينيسككيا ل مبراطوريككة العثمانيككة التككي ۱۹۸۷فككي 
م  هذه اللحظة تاتمى اإلمبراطوريفة العثماايفة إلفى أففق كانوا يعيشون في ظلها العمالق: 

تركككككز التقككككارير علككككى عككككدم التوافككككق   بككككين اإلمبراطوريككككة والنظككككام  حيككككث راحككككت مختلففففا
يختلفككان عككن بعضككهما. وبككدأوا يعتبككرون  ي أن النظككامينالفينيسككي... فمقككدمتهم األساسككية هكك

كثيرا من األشكياه نفسكها التكي ككانوا قكد أبرزوهكا مكن قبكل كعالمكات علكى فضكائل العثمكانيين 
وكلمككا تقكككدمنا فككي القككرن السككابا عشكككر، قككل مككا يعتبكككره  ،علككى دنكككو منككزلتهم ، وعالمككةً عيوبككاً 

بككدال مككن ذلككك ، و ي المجتمككا العثمككانيالفينيسككيون و يككرهم مككن األوربيككين جككديرا باإلعجككاب فكك
وال عقالنيكين. وخبكت الصكورة  كأجالف جهلة عكديمي الفاعليكة« األتراك»أصبحوا يصورون 

متسككامحة تقككوم علككى الجككدارة، ليحككل  ؛عادلككة فاضككلة ةك وهالقديمككة للدولككة العثمانيككة كدولككة كفكك
 .(1 " محلها تصويرها كدولة تتسم بالفساد والقما

العثمككاني كككان عرضككة للظككروف واألحككوال والمصككالح أكثككر مككن كونككه  وهنككا نلحككظ أن اآلخككر
األوربكي  التصكورفكي  بكدلأن هكذا التفكال شكك ذاتا تخضا لمعايرة أو محاكمة قيمية لذاتها، و 

القككرن  بدايككة منككذفككي اإلمبراطوريككة العثمانيككة التككي حككدثت بككالتطورات  ارتككبطعثمككاني لآلخككر ال
تفقككد تفوقهككا العسكككري الككذي  ةالعثمانيكك إلمبراطوريككةت ابككدأ ذلككك الككزمنففككي "  ،السككابا عشككر

، ومنكذ ذلكك فيينكا محاصكرةعلى ة قادر  تكان ةش العثمانيو أن الجي ما ا،به على أورب تميزت
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مككككا أصككككبح المفكككككرون السياسككككيون األوربيككككون يسككككمونه العثمككككانيون نموذجككككا لِ  صككككار الحككككين
ر والقكككككانوني الفرنسكككككي وهكككككو مفهكككككوم اكتمكككككل تطكككككوره علكككككى يكككككد المفكككككك" االسكككككتبداد الشكككككرقي، 

 فقككد سككخر فككي كتابككه الخطابككات الفارسككية، )Montsokyo) ۱۹۸۹ -۱۷55مونتسكككيو
Persian Lettersوالذي كتبه علكى لسكان اثنكين مكن الرحالكة الفكرس إلكى فرنسكا. أمكا فكي ، 

مكارس تكأثيرا عظيمكا علكى  فقكد The Spirit of the Laws 174۸ الكروح القكوانين كتابكه
أوربكككا والمسكككتعمرات البريطانيكككة فكككي أمريككككا الشكككمالية الواليكككات المتحكككدة  الفككككر السياسكككي فكككي

 .(1 "اآلن
عكككن الدولكككة  مونتسككككيولككككن لكككو تفحصكككنا مجمكككل تحكككوالت هكككذه األحككككام والتصكككورات لكككدى 

العثمانيككة وقارناهككا بمقاصككده التككي كككان يرمككي إليهككا والتككي تتمثككل بتوجيككه آراهه ونقككوده إلككى 
نذاك للمسنا مدى ذكائه في تحويل نمط الخطكاب إلكى محمكول السلطات الحاكمة في أوربا آ

آخككر وهككو الدولككة العثمانيككة؛ بينمككا هككو يريككد اسككتهداف أنظمككة الحكككم األوربيككة تحديككدا. فككك " 
الجكدل الكدائر فكي أوربكا نفسكها منكه بكالواقا ب صكلةشجب مونتسكيو لالستبداد العثماني أكثكر 

ثمكانيين منحكه طريقكا آمنكا لنقكد مكا اعتبكروه ميكوال المثل الكريه الذي قدمكه عكن العو العثماني، 
ن تأ يككدات مونتسكك يو األوربيككيلككم يقبككل كككل المفكككرين و  ... اسككتبدادية عنككد الملككوك األوربيككين

بأشكككال مختلفككة عبككر القككرنين  ويمتككدّ در للمفهككوم أن يعككيش لكككن قككبشككأن االسككتبداد الشككرقي، 
 Maks  فيبفر ومفاكأ Carl Marxمفارسأكفارل  فقكد وظكف ،التاسكا عشكر والعشكرين

Weber  توصكل الغكرب  لمكاذا :يساعد على تفسكيرلمفهوم االستبداد الشرقي وآخرون  فيبر
وهككم يعلمككون أّن األنظمككة الجككائرة  .(2  اجتماعيككا واقتصككاديا وثقافيككا إلككى الهيمنككة علككى العككالم

مكن أجكل التي كانت تحكم أوربا؛ والتي أجبرت الشعوب األوربيكة علكى القيكام بثكورات دمويكة 
نيككل حريتهككا؛ مككن مثككل الثككورة األمريكيككة ثككم الثككورة الفرنسككية؛ وهككي أمثلككة أكثككر وضككوحًا علككى 

 االستبداد من المثال العثماني.
وبهككدف ربككط هككذا المسككتوى التطككوري لمككا آل إليككه مفهككوم اآلخككر العثمككاني فككي القككرن التاسككا 

صكائية لآلخكر العثمكاني؛ عشر فصاعدًا نستشهد بأحد النماذج النماذج التكي قكّدمت صكورة اق
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، فعلككككى الكككككر م مكككككن كونككككه عكككككاش فكككككي العصكككككر (Freeman 1وهككككي كتبكككككات إدوارد فريمكككككان
الذي شهد تغييرا نسبيا فكي المنكاهج التاريخيكة التكي بكدت أكثكر دقكة وحصكافة فكي  *الفكتوري

موقفه من اآلخر الشرقي إال انه احتفظ بالنمطيكة السكارية تجكاه صكورة اآلخكر الشكرقي والتكي 
سككائدة قبككل العصككر الفكتككوري، وهككو يلككح علككى تسككمية المسككلمين بالككك سراسككين وضككمن  كانككت

 The History and Conquests of theهككذه التسككمية فككي عنككوان كتابككه: 
Saracens. 

وهو على دراية كاملة بتأثير الكتابات التاريخية علكى اآلخكرين؛ ممكا دفعكه ومنكذ وقكت مبككر 
: " قكد تككون هنكاك بعكض المزايكا آلخكر الشكرقي إلكى القكولإلى نقكد َمكن ال يتوافقكون ورؤيتكه ل
شكخص ينظكر إلكى  لكدنعكالم شكرقي معكروف، ولككن مكن  لكدنفي أطروحة مؤلفة، ليس مكن 

 العنايكككةمكككن  التكككاريخ الشكككرقي بعيكككون  ربيكككة، وبالتكككالي يميكككل بشككككل طبيعكككي إلكككى إيكككاله قكككدرك 

                                                 

( مؤرًخككككا بريطككككاني ومهنككككدس معمككككاري وفنككككاُن وسياسككككّي 1892 - 1823إدوارد أو صككككتوس فريمككككان  ( (1
لتكاريخ الحكديث فكي أكسكفورد ، وككان لكه اثكر فكي انتفاضكة البلقكان فكي البوسكنة ليبرالي. شغل منصب أستاذ ل

( ضككككد اإلمبراطوريككككة العثمانيككككة. مككككن أشككككهر أعمالككككه: تككككاريخ الفككككتح النورمانككككدي 1878-1874والهرسككككك  
إلنجلترا. وتاريخ فتوحات الَسراسين   المسلمين(. وكتابات فيرمان واسعة الطيف وشملت تواريخ الكثيكر مكن 

نكلترا على الخصوص.األم  م بما في ذلك تواريخ أوربا وا 
 .The Life and Letters of Edward A. Freeman, Stephens, W R W (1895a)ينظر: 

D.C.L., LL. D. Vol. I. London; p1-6. New York: Macmillan and Co. 

 

حتى  1837يونيو  20ريا  من العصر الفيكتوري في تاريخ المملكة المتحدة هو " مدة حكم الملكة فيكتو  *

. وتبع هذا العصر الفترة الجورجية، بدأت هذه الفترة مع إقرار قانون اإلصالح 1901يناير  22وفاتها في 

. كان هناك دافع ديني قوي لمعايير أخالقية أعلى بقيادة الكنائس اإلنجيلية القائمة في إنجلترا. ومن 1832

فيكتوري مقاومة للعقالنية التي ميزت الفترة الجورجية وتحوًلا الناحية األيديولوجية ، شهد العصر ال

ا نحو الرومانسية والتصوف.  متزايدا

أما من الناحية التكنولوجية فقد شهد هذا العصر ابتكارات هائلة أثبتت أنها مفتاح قوة بريطانيا وازدهارها. 

راسات إلى أنه على أساس نصيب الفرد فإن بدأ األطباء والعلماء في اًلبتعاد عن التقاليد القديمة. وتشير الد

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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تكككأثير علكككى تكككاريخ لكككه بعكككض الو أجزاه موضكككوعه سكككواه مكككن حيكككث االرتبكككاط أو التنكككاقض، بككك
"الغرب

(1). 
ليقككدم بشككل الشككرق  اآلخفر اعتمكد فريمككان علكى خطابككات راسكخة عككنيقكول فيليكب المونككد: " 

 شرسككا ربكط المسككيحية بالتقكدم الغربكي وأبككدى عكداهاً  وقكد ،لغكرب وأدنكى منككهل مغككايرعلكى أنكه 
ككك بتحلكككيالت  ويمعكككن ، يكككر المسكككيحي للعكككالم ذا وهككك، آخفففرلشكككرق علكككى أنكككه اتصكككوير  ةلمفصل

يتحدى العلم الذي يشير إلى أن الفيكتكوريين أنتجكوا إعكادة تقيكيم إيجكابي وموضكوعي التحليل 
" ل سككككالم

بحلككككول  بالتككككداول والشككككرق عمومككككاً  إلسككككالمعككككن اآراه مختلفككككة  بككككدأتبينمككككا إذ  .2
احككككتفظ فريمككككان بموقككككف تقليككككدي السككككيما فككككي إنكلتككككرا فقككككد "  منتصككككف العصككككر الفيكتككككوري

هككذه  دّ تعككو  ،أنهككا تمثككل بربريككة الشككرق يككرى عقيككدة  بوصككفهلمنككافس، وتصككادمي تجككاه الككدين ا
إلككى أوروبككا المسككيحية كمجتمككا ثقككافي يكككافح ضككد تجككاوزات العككالم  تككهنظر  ملخككص المقالككة

 ،الخطابككككات االستشككككراقية تقككككوي الغككككرب وتككككرتبط باإلمبرياليككككة اإلسككككالمي. بينمككككا ُيفتككككرض أنّ 
الككذي يشكككله وجككود الشككرقيين فككي حككدود  تركككز سككرديات فريمككان حككول الشككرق علككى التهديككدو 

 .(3)العالم المسيحي وتتوج بمطالبة بإزالة اآلخر التركي بدال من أن تهيمن عليها أوروبا"
 دراسككاتهيظهككر التككاريخ فككي لككذلك  ،لككم يكككن فريمككان واثقككًا مككن التقككدم الحتمككي للجككنس اآلري

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

 .  4"وأخرى راكدة 
وطيلكة أزمكان مختلفكة  -إنل ورؤية فريدمان هذه تتناقض مكا سكلوك حكومتكه إذ أنل بريطانيكا 

وقكككا العثمكككانيون تحالفكككات فقكككد " . وقفكككت مكككا الدولكككة العثمانيكككة ضكككد دول أوربيكككة مسكككيحية -
                                                 

(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. 

انظر:  (2)  Western Images of Islam 1700–1900, 412 Albert Hourani,   Australian 

Journal of Politics and History(2003), and Islam and the West, Bernard Lewis, 

(Oxford: Oxford University Press, 1993). 

(3) ; انظر   Rana Kabbani :Terror of the World’ to the ‘Sick Man of Europe’: 

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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بحلكول منتصككف القكرن التاسككا و  ،رسكمية وقكاتلوا بنشككاط فكي مصككر مكا بريطانيككا، ضكد فرنسككا
قاتككل العثمككانيون والبريطككانيون والفرنسككيون معككًا  1856-1853وخككالل حككرب القككرم  ،عشككر

األمكككم، وهكككو تحكككالف ، دخلكككت اإلمبراطوريكككة العثمانيكككة فكككي 1856فكككي عكككام و  ،ضكككد روسكككيا
تعمكل كواحكدة مكن ، و الكدول األوروبيكة ضكمنن خصم إلى مشكارك راف رسمي بتحولها مِ اعت

بككين العديككد مككن الككدول، باسككتخدام الدبلوماسككية والحككرب فككي السككاحة السياسككية األوروبيككة، إال 
فقكد اعتبكروا بشككل متزايكد أن اإلمبراطوريكة العثمانيكة جسكم  ريكب، مخكيم   ريبكة،أنها ظلكت 

علككى الككر م مككن كككل هككذه السككلوكيات المتناقضككة فككاألمر لككيس  .(1)ةعلككى األراضككي األوروبيكك
يتعلكككق بموقكككف اعتقكككادي وأخالقكككي؛ بكككل يتعلكككق بالدرجكككة األسكككاس بالمصكككالح، وهكككذا  اإقصكككاه

الحككككال رد حاسككككم  علككككى الكثيككككر ممككككا يككككراه المؤرخككككون المتطرفككككون بككككرد الخككككالف مككككا اآلخككككر 
 ه فريمان.العثماني إلى اعتبارات أخالقية وعقائدية. السيما آرا

ريخ للغككزو أأعمالككه التككأهككم كانككت و الغككرب تككاريخ عملككه بشكككل أساسككي علككى  "ركككز فريمككان
العلماه المعاصرين ركزوا على مدح فريمكان و  ،(1879-1867النورماندي  ستة مجلدات، 

لدسككتور إنجلتككرا القككديم واعتقككاده بككأن المؤسسككات السياسككية المشككتركة للككدول األوروبيككة أثبتككت 
 كتابيككككهالمشككككترك يتطلككككب فهككككم فريمككككان كمؤيككككد لتفككككوق العككككرق اآلري مراجعككككة  أصككككلها اآلري

فكككككي أوروبكككككا  ( والقكككككوة العثمانيكككككة1856مهملكككككين عكككككن الشكككككرق: تكككككاريخ  كككككزوات المسكككككلمين  
التي أجراهكا جكون بكورو وبيتكر مانكدلر، كفريمان، عن ركزت الدراسات الحديثة ، " (1877 

يككدي عككن الحريككة اإلنجليزيككة واألفكككار الجديككدة علككى محاولتككه الجمككا بككين السككرد اليمينككي التقل
 يمينكةفريمكان علكى أنكه "األكثكر  تلكك الدراسكات حول الخصائص العرقيكة الغربيكة وقكد قكدمت

 على اإلطالق". 
وهككو  مؤرخككو منتصككف العصككر الفيكتككوري و"أعظككم مككؤر  قككومي فككي القككرن التاسككا عشككر".و  

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

                                                 
(1) The Ottoman Empire, 1700–1922 Second Edition. DONALD QUATAERT, 

University of New York. 85-86 
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لشككرقيين االتهديككد الككذي يشكككله وجككود  أنهككا الروايككات عككن الشككرق علككىالغككرب وخطككاب تركككز 
داخككل حككدود العككالم المسككيحي وتتككوج بالمطالبككة بإزالككة "اآلخككر" التركككي مككن أوروبككا بككداًل مككن 

 .(1)"السيطرة عليها
نفسككه علككى  ، وجنككدينتهككي ن تحككالف بريطانيككا مككا تركيككا يجككب أنل فريمككان علككى أ أصككرل لككذلك 

قككككام ؛ " حيككككث ()رأس حركككككة احتجاجيككككة ُعرفككككت باسككككم التحككككريض علككككى الفظككككائا البلغاريككككة
وحاول استخدام التاريخ الشرقي إلثبات أنكه طالمكا بقيكت أي ، القوة العثمانية بالتحريض ضد

واضككككطرابات وثككككورات ومككككذابح؛ مسككككيحية تحككككت حكككككم التككككرك، سككككيكون هنككككاك اسككككتياه  أرضك 
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 )
ا كالديستون، صاحب الجهد الدعائي األكثر عدوانية ضد المسلمين والعثمانيين على الخصوص. انيبريط

ويذكر جيمي سولت بخصوص قضية البلغار تلك قائال: " عندما تمرد البلغار أثار وليم  الدشتون 
شهامة إنهم ليسوا المعتدلين المحمديين وليس لهم »كراهية األتراك ووصفهم بانهم:   )1898 -1809 

هذا ما كتبه في منشوره الشنيا: الفظائا «. صالح الدين األيوبي، وال هم المثقفون المسلمون في األندلس
أحد أكبر األمثلة ألعداه اإلنسانية،  -ويعني األتراك -.  يقول: و انوا ۱۸۷۹البلغارية والمسألة الشرقية 

سلطانهم  ابت المدنية عن األنظار. ولكن وحيثما ذهبوا خلفوا وراههم خطة عريضة من الدم، وحيثما حل 
لت بالمسلمين بعد ذلك، عندما أرسل الجنود الروس لمحاربة العثمانيين حفظائا أكبر من الفظائا البلغارية 

، هم والمتطوعون البلغار الذين ركبوا قطارات الجيش الروسي، ۱۸۷۷اسم المسيحية في نيسان عام  
ية بعد قرية جرى نهبها وتدميرها، وهاجمت العصابات البلغارية قوافل وا المسلمين حيثما وجدوهم، وقر ثبح

من القتل  النازحين المسلمين الذي خرجوا من المناطق التي استولى عليها الروس، وضحايا هذه النوبة
واال تصاب شملت اليهود الذين كانوا آمنين ومحميين تماما تحت حكم العثمانيين المسلمين. أكثر من 

أو ماتوا بسبب الحرب، وأكثر من نصف مليون مسلم طردوا من بلغاريا، وهم  قتلواسلم م 260 000
% من مسلمي بلغاريا، ولم يكن لدي   الدستون( أي إشارة إلى هؤاله أيضا، لم يكن 50يمثلون أكثر من 

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

 ".۱۹۱3 – ۱۹۱۲ب البلقان في عام ر ح

ص (،2008، سوريا،)1ط ،دار النفائس ،تـ نبيل صبحي ،تفتيت الشرق األوسط ،جيرمي سولتينظر: 

45-46. 
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بشكل خاص ألن بريطانيا كانت مخدوعة من قبل رئيس وزراه "يهودي" الكذي ككان بطبيعكة 
 رئيس وزراه بريطالنيا آنذاك. Dezrailiويعني هنا دزرائيلي .1"متعاطف شرقي الحال

نظرُة فريمان عن سلوك دزرائيلي فيها قصور شديد ال ترقى إلى حصكافة دزرائيلكي وحنكتكه و 
ومككككككره الشكككككديد؛ ثكككككم تثبككككككت انجكككككراف فريمكككككان وراه عواطفككككككه الشخصكككككية، فكككككدعم دزرائيلككككككي 

مككن سياسككته لحمايككة  كككان جككزهاً " جوناثككان بككاري علككى وفككق مككا يككرى ل مبراطوريككة العثمانيككة 
مهما كانت دوافا دزرائيلكي، فقكد أسكاه التعامكل مكا و  ،(2)بريطانيةالطرق المؤدية إلى الهند ال

الليبراليكككون مثكككل فريمكككان وجالدسكككتون  مكككن وجهكككة نظكككر األزمكككة الشكككرقية علكككى نحكككو ككككارثي
، بكل دليال على الركود والنخبوية والتعاطف الشرقي مكن حكومكة المحكافظين واعتبروا سلوكه

أعظكككم  مككنوجريمككة أخالقيككة و  ر شككرعيةالخارجيككة " يكككأن فريمككان وصككف سياسككة دزرائيلككي 
 .(3)" الشرور

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 

 گكبالمستشكرق البريطكاني هكاملتون انطالقًا من ثقافته المغلقكة تلكك. وهكذه المعضكلة تناولهكا 
Hamilton Jibb ومن قبله أستاذه ثوماس آرنولكد ،Arnold  الكذي درس أيضكا بكدوره علكى

 الككذي فالتعّسكك حجككمِ  علككى مككدلالً  ،ماإلسككال حضككارةِ  نِمكك شككواهدَ يككد فريمككان، إذ ذكككر األخيككر: 
 الكبككرى جككاالمرا فككي حتككى  اإلسككالم بقككي  :يقككول المنككاهج، تلككك اهجككرل  المسككلمين علككى وقككا
 وتعصككب، بقسككوةك  تناولهككا جككرى التككي الوحيككدة الديانككةَ  العككالم ديانككات السككتعراض كرسككت التككي
 تنككاول فككي البريطانيككة والصككحافة السياسككة موضككوعية عككدم علككى الشككواهد نِمكك العديككد لكككوهنا

 .(4)"ماإلسال

                                                 

 . 46، صالمصدر نفسه (1)
(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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فة تكاريخ لمعر  فريمان كان هناك معلمان معترف بهما عموماً ك من بين المصادر الرئيسية لو 
 ( ومصكككككحف جكككككورج سكككككيل1708سكككككيمون أوكلكككككي تكككككاريخ العكككككرب   الشكككككرق، األول كتكككككاب

تكم أيضككا مككواد مكن أعمككال االستشككراق الحديثكة مثككل كتككاب جكون مككالكولم المؤلككف  ،(1734 
 .  (1)(1815من مجلدين تاريخ بالد فارس  

و المستشكرقين وبالمحصلة سواه القينا الضوه على عينة من الكتابكات المكؤرخين األوربيكين أ
فإننككا نلحككظ أن التركيككز علككى الجانككب السياسككي والسككيما المككأخوذ مككن المصككادر الغربيككة هككو 
لككم األبككرز، بينمككا تفتقككر المكتبككة األوربيككة إلككى دراسككات مستفيضككة حككول األخككر العثمككاني  المعل

بعكد  تتناول بسعة األحوال االجتماعية واالقتصادية والثقافية، بخالف الدراسات الحديثة فيمكا
العصكككر الفكتكككوري فصكككاعدا، صكككحيح أن المؤلفكككات الحديثكككة ككككان موضكككوعية وأكثكككر جذريكككة 
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 

لدى فريمان، فما كتبه لويس على الكر م مكن كونكه معاصكرا بالضرورة عدوًا؛ كما هو الحال 
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 

ث فريمكان عكن لحظكة آنيكة والنمكاه فكي تكاريخ الدولكة العثمانيكة فيمكا قبكل تكدهورها، بينمكا تحكد
 أسهم هو نفسه فيها كما مر بنا سابقًا. 

تميكل الكتكب المدرسكية القياسكية فكك "  Malissa Anne Taylorوكما تذكر مليسكا تكاليور 
التكككي أنتجهكككا المستشكككرقون مثكككل جيكككب وبكككوين وبرنكككارد لكككويس فكككي الخمسكككينيات والسكككتينيات 

راطوريكة العثمانيكة. اإلمبراطوريكة العثمانيكة ل مب التركيز على عصر التدهور وعملية الغربلة
 تحولت بفعل تأثير الغرب في القرنين الثامن عشر والتاسا عشر. حتى الشرق األوسط
الدراسكات جكديرة بالمالحظكة بسكبب قلكة المعلومكات التكي ككانوا قكادرين  تلككوما ذلك  كانت 

األمثلكة علكى ذلكك مناقشكة على نقلها عن اإلمبراطورية العثمانية قبكل عمليكة التغريكب. ومكن 
وبوين مكن االستشكهاد بأيكة  گبحيازة األرض، وعائدات األرض وحالة الفالحين. لم يتمكن 

أرقكككام، لكنهمكككا ذككككرا أن الزراعكككة فكككي األراضكككي العربيكككة قكككد رككككدت بسكككبب األدوات البدائيكككة، 

                                                 

 .10-7المصدر نفسه، ص  ((1
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مزيكد مكن واالفتقار إلى التحسين التكنولوجي وعبه الربكا الرهيكب عكدم القكدرة علكى إعطكاه ال
وقككالوا إن اإلنتكاج والسككان الفالحكين يرجعكان إلككى  التفاصكيل الملموسكة حكول االنخفكاض فكي

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

بالصكككورة التككي تحكككدثوا عنهككا النهكككم يمثلككون مؤسسكككات سياسككية كانكككت بحاجككة إلكككى  العثمككاني
مواقفهم وكتاباتهم تلك. فالتسييس قكائم علكى قكدم وسكاق فكي كتابكاتهم سكواه بكر بتهم هكم كمكا 
هككو الحككال مككا فريمككان، أو بككدافا مدرسككي مككرتبط بعالقككات مككا سياسككات الحكومككات كالحككال 

 تابيه: الدعوة إلى اإلسالم وكتابه الخالفة.الذي نجده لدى ثوماس ارنولد في ك
 

 امطية اآلخر العثمااي في كتابات المستشرقي 
تمثل جهوُد االستشراق أحد المظكاهر األكثكر وضكوحا وجكاله فكي التعبيكر عكن ثنائيكة الشكرق 
والغككرب، فككإذا كككان الكتابككات التاريخيككة والفلسككفية وفلسككفة التككاريخ تتنككاول اآلخككر بككالعموم فككإن 

 ستشراق موجه  صراحة على التعريف باآلخر الشرقي أو الكشف عنه سلبا أو إيجابا.هد اال
 وقكد شككل الشكرقُ "  ،الكذات حكولن فعاليات التمرككز الغربكي مِ  بوصِفه نَمطاً  االستشراقُ  نشأ

 مفعمكاً  مختلفة بكدا فيهكا الشكرقي نمطكاً تاريخية تفكير نتجت عنه دراسات وأبحاث لل موضوعاً 
 الشككرقَ  ، مككا أنل هلواقعكك مغككايراً عمومككًا الشككرق  اظهككر فيهككو ورات المغلوطككة باألسككاطير والتصكك

مسككبقات وفككق والدراسككات االستشككراقية صككورته بنككاه علككى  األبحككاثَ  ، لكككنل ا واحككداً نككلككيس كيا
والشكككرق لكككم يأخكككذ باصكككطالحه  وأحككككام التمر كككز الغربكككي. فالفصكككل الميتكككافيزيقي بكككين الغكككرب

ي، لككككذلك فككككإن واأليككككد لككككوجالتبككككاين الثقككككافي والسياسككككي  والجغرافككككي، بككككل فككككي تأكيككككد المكككككاني
علكى ذاتكه، همكه األساسكي إنتكاج  متمركز ميتافيزيقي عقلك عن  كان صادراً  غالبااالستشراق 

االستشكراق  الكثيكر مكن أدبيكاتظهكر تُ و , تشكوهاتالتعتريهكا  ؛متخيلكة وفكق صكورك علكى  اآلخر
( اإلسكالمي ثقافة اآلخر الشرقي  خصوصكاً  بينما تزيف" ، ذاتًا متفوقة متمدنةالغربية  الذاتَ 

قكد ال ينطبكق هكذا التوصكيف . و وتحتقر ثقافته ولغته وديانته ووجكوده، وتضكعه خكارج التكاريخ
                                                 

(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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حركككة االستشككراق خككالل تعبككر عككن مجمككل بال لكنهككاالمستشككرقين،  قسككم مككنعلككى توجهككات 
أنثروبولوجيككككا  مكككن الشككككرق ميكككدانا االستشككككراق جعكككل إذ ي.االسككككتعمار مراحكككل اقترانهككككا بالمكككد 

ثنولوجيا مجرداً  وفق توصكيفاته، العربكي والترككي على ، وظهر الشرقي يةتاريخاله تمن قيم وا 
 (1) لشهواني، أو صورة البربرياصورة بوالفارسي، 

ونسكجتها  ؛القكرون الوسكطىهذا في الواقا إعكادُة إنتكاِج الصكورة النمطيكة التكي تشككلت إبلكان و 
بككين اإلسككالم  هككوتي الككذي دفككا إلككى حككدوث أكبككر مواجهككةك تمركككز الالالمخيلككة فككي األذهككان 

 والمسيحية خالل الحروب الصليبية.
 تغيكرت معهكا النظكرةُ و األنثروبولوجيكا، الدراسكات تطكورت  لكن ومنذ منتصكف القكرن العشكرين

الخضككوع يقككوم علككى  نشككاطن ِمككوتحككواًل  د معهككا االستشككراق تغيككراً إلككى اآلخككر الشككرقي، وشككهِ 
التمحككور إلككى عككالم ينتقككد  تككه اإلقصككائية "االماضككي ونظر  يككل نحككو حمككوالتيم لتمركككزك ذاتككوي

المركككز ويسككعى نحككو عالميككة تفتككرض وجككود طبيعككة إنسككانية مشككتركة، تنككادي بتسككاوى حككول 
وما ذلكك لكم تفلكت األنثروبولوجيكا  ،الطاقات الكامنة للثقافات من أجل تحقيق ما هو إنساني

فكي  تكم وضكعهخضا اإلسالم إلى شرقنة أوربيكة و  ،بياالستشراقية من عقلية النموذج األورو 
. ونظكككرة  بسكككيطة فكككي كتكككاب باتريشكككا (2) "لمختلكككف أنكككواع الكككرفض  قفكككص االتهكككام، وتعكككرض

تبكّين اسكتمرارية التفسكير االنثروبكولجي  (3)  الهكاَجريون( Coolومايكل ككول Coronaكرونه
 لوثوق القطعية التامة.والفيلولوجي المتعسف بحق الوقائا التاريخية التي هي بحكم ا

قصكاه اآلخكر أو طمسكه تظكل بكين مكدك وجكزر؛ إذ  وهذا يعني أنل قضيَة التمركِز حول األنا وا 
 البًا ما تنبثق هذه النعرة بكين الفينكة واألخكرى؛ لتظهكَر علكى شككل كتكب وبحكوث أو آراه أو 

الشككرقي  أعمككال فنيككة حتككى تصككريحات سياسككية تؤكككد علككى ديمومككة الثنائيككة التككي يكككون فيهككا
القطَب الساكن واألدنى، وتتكوزع بكين الكتابكات التاريخيكة والدراسكات االنثربولوجيكة ثكم بحكوث 

 االستشراق وفلسفة التاريخ.
                                                 

 .28( شحاته، المصدر السابق، ص (1

 .30-29، ص السابق ، المصدرحسن شحاته (2)
، لمركز األكاديمي لألبحاثنبيل فياض،  رجمة :ه كرون، مايكل كوك، الهاجريون،  تكينظر: باتريش( (3
 (.1990 ،دمشق 
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بينما تزيكف ثقافكة " ، ذاتًا متفوقة متمدنةالغربية  االستشراق الذاتَ  الكثير من أدبياتظهر تُ و 
تكه وديانتكه ووجكوده، وتضكعه خكارج اإلسكالم ( وتحتقكر ثقافتكه ولغ اآلخر الشرقي  خصوصاً 

مجمكل بال لكنهكاالمستشكرقين،  قسكم مكنقد ال ينطبق هذا التوصكيف علكى توجهكات . و التاريخ
 االستشككراق جعككل ، إذياالسككتعمار حركككة االستشككراق خككالل مراحككل اقترانهككا بالمككد تعبككر عككن 

ثنولوجياعلككم االنسككان( (مككن الشككرق ميككدانا أنثروبولوجيككا  مككن  مجككرداً  ة ( الدراسككات المعرفيككوا 
صككورة بوفككق توصككيفاته، العربككي والتركككي والفارسككي، علككى ، وظهككر الشككرقي يككةتاريخاله تككقيم
هذا في الواقا إعادُة إنتاِج الصورة النمطية التكي تشككلت و  ،(1)" لشهواني، أو صورة البربريا

تمرككككز الالهكككوتي الكككذي دفكككا إلكككى المخيلكككة فكككي األذهكككان ونسكككجتها  ؛القكككرون الوسكككطىإبلكككان 
 بين اإلسالم والمسيحية خالل الحروب الصليبية. حدوث أكبر مواجهةك 

ور فككككره ورؤاه للشكككرق طكككرات رافقككت تبتغيككك Bernard Lowisلككويسبرنكككارد تتميككز رؤيكككة و 
انثروبككككولجي بككككالا التعقيككككد باحككككث  إلككككىشككككيئا فشككككيئا يتحككككول مككككن مككككؤر  أ عامككككة، حيككككث بككككد

واالنبهكار بالعكالم  اإلعجكابن طكابا ال تخلو ِمك تحامالً  أشدهاوالتناقض، وكتابات لويس في 
 على مضض.  يأتيهانبهاره هذا  أنّ حتى ليشعر المره  اإلسالمي؛

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 

ذور عميقكككة فكككي المغكككايرة عكككن الغكككرب األوربكككي، ومحمكككل بثقافكككة خاصكككة ورؤى نمكككط لكككه جككك
 سياسية مختلفة شكللت تعارضًا ما الحضارة األوربية دام لقرون. 

ورؤية لكويس تلّخكص رؤيكة أ لكب المستشكرقين التعبكويين التكي انصكبت علكى محاولكة تفكيكك 
تككككاريخي، فلآلخككككر  الشخصككككية الشككككرقية؛ ولكككككن بأسككككاليب أو تحلككككيالت سياسككككية ذات طككككابا

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

مككككن خككككالل  ألاففففااك آخككككر لككككويس مكككككون أنطولككككوجي  وجككككودي( يمثككككل مككككرآة عاكسككككة لكككك "إنل 
الككذات  عككدي سككتطاع تشككخيص وتعميككق تفسككير الصككراع الغربككي اإلسككالمي، الككذي تُ سككيرورتها، ا
متجاوزة الفكرد و ارقكة فكي مفكاهيم الكذات الجمعيكة والحضكارة والكوطن  ؛معاركهات أولى ساح

                                                 

 .30، صالمصدر نفسه( (1
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، ونظككرا لتخصصككه فككي الدراسككات العثمانيككة فقككد ركككز جككل عنايتككه بالتككاريخ اإلسككالمي والككدين
نل يتحككدث كثيككرا عككن المسككلمين لكنككه  البككا مككا يسككتمد علككى وفككق حموالتككه الثقافيككة، وهككو  وا 

لكن تجكد مكا لكويس صكور المتحضكر والبربكري  رؤيته من خالل معرفته بكالتركي العثمكاني، "
تقكرأ  أنل مكن ألنكا انكت بل جملة من العالقات والوسائل التاريخية التكي مكل  ؛والنبيل والمتوحش

فقكوة اإلمبراطوريكة العثمانيكة  ؛ة تاريخيكةوتتمثله فكي عالقكات دنيويك ،اآلخر في صورة أوضح
أوروبكككا لكككم تهمكككل اآلخكككر الوجكككودي فكككي ... و مكنتهكككا مكككن الوقكككوف أمكككام جكككدران فيينكككا مكككرتين 

سكواه  ،ريخاربض على الحدود إلى مكادة للتكين عدو مِ ت اآلخر العثماني حولو  ،تكوين أناها
، والتكأريخ اإلمبراطكوري نكااألالتأريخ للذات، أو لبناه تاريخ اآلخر وصكورته لصكالح هذا كان 

"(1). 
علكككى نمطيكككة التفكيكككر فكككي اآلخكككر  اً إن التركيكككز علكككى كتابكككات لكككويس يعكككد برأينكككا تكثيفكككًا شكككديد

التفكيككر الككديني لتأخككذ لهككا بعككدًا كولينياليككا؛  تجككاوزت أطككرَ  . ومواقككف لككويس بعامككةالعثمككاني
ؤال هنككا هككل تنككاظر كتابككات لككه. والسكك األكاديميككة سككبيالً  يعتمككد المنهجيككةَ  بككأفق حككداثي   ولكككنل 

شككموليا يقككا ضككمن فلسككفة  لككويس كتابككات هنتغتونككا فككي صككراع الحضككارات؛ بوصككفه عمككالً 
 التاريخ؛ أم هي مكملة له؟. 

وهكككذا المفهكككوم  همكككا،اختلفكككت توجهات نل ا  واحكككد و  فكككي الواقكككا أن االثنكككان يرككككزان علكككى مفهكككومك 
 أكثكرنكه أز هكانتغتونا عكن لكويس يميك . لكن مكاص في التركيز على الغيرية أو اآلخريةيتلخل 

الغكرب  نث عكن الصكراع الحضكاري القكائم أو المفتكرض بكينكه تحكدل أصكحيح  ؛جذرية وشمول
 التركيككز علككى اآلخككر المسككلم متخككذاً النهايككة إلككى  يفضككي فككينككه أإال  ؛والعككالم اآلسككيوي عامككة

" : هنتغتكونيقكول  العثمكانيين.دام الفعلي الذي كان بين أوربا وبين عيناته التاريخية من الصِ 
 أقكل لكيس واألمكرُ  الحكومكات، سياسكة تتابعهكا التكي القضكايا مسكتوى ىتتخطلك حالةً  نواجه إننا
 قككديم لتنككافسك  تككاريخي فعككل ردّ  ولكنككه منطقككي؛  يككر األمككرُ  يبككدو وقككد حضككارات، صككدام مككن
 .  (2)" وحاضرنا المسيحي اليهودي تراثنا ضد

                                                 

مجلكة النكور للدراسكات الحضكارية  ،برنكارد لكويس كتابكات فكي كك خر العثمكاني المسكلم ،زبيكر سكخري بكن( (1
 . 53ص (،2018 ،الجزائر  ،ميلة  ،المركز الجامعي ،السنة التاسعة  (،18عدد ، الوالفكرية

طلعت الشايب،  :إعادة صنا النظام العالمي الجديد، ترجمة صدام الحضارات،صامويل هانتنكتون،  ((2
 .344، ص (1999بغداد،  ، 2دار سطور، ط
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 Theاإلسككالمي الغضككب جككذور: لككويسمقككال الكككالم اعككاله يفضككي إلككى توافككقك عميككق مككا 

Roots of Muslim Rage ن اختلفككت سككبل التعبيككر عنككه لغويككًا ومنهجيككا. بككل أّن ؛ وا 
، A Clash of Civilizations)(1)لكويس أول َمكن اسكتعمل مصكطلح  صكدام الحضكارات 

هككا والشككك فككإن كتاباتككه الواسككعة عككن العثمككانيين كانككت القاعككدة الفيلولوجيككة التككي اعتمككد علي
 ،المستشكرقين كتابكات نمِ جذوُرها  ستمدة  مُ  ثقافته لكن ؛ستشرقك مُ ب ليسهانتغتونا الذي هو " 

حساس  وّصكافك  مكن انتقكل الكذي االستشكراق؛ شكّكلها التكي الصكورةِ  نِمك نكابا   بالشكرق لويس وا 
بخصكوص  – هنتغتكون كتكاب قكراهة عكن االستعاضكة بإمكانكه والقارئ .له صاناك  إلى للشرق

 ومقالككه ، ياإلسككالم الغضككب جككذور بحثيككه فككي لككويس برنككارد نشككره بمككا -سككالمي العككالم اإل
 The crisis of Islam اإلسالم أزمة

("2)  . 
اإلسكالم والغككرب،  هكتابكوأكثكر مكا يتمثّكل موضككوع اآلخكر فكي كتابككات لكويس مكا ذككره فككي    

 اهتمككامكككن لككم ي ، قككد يقككال:ألوروبككا دون منككازعُمفككارق العثمككاني ككك خر  يظهككر فهككذا الكتككاب
خضكككككاعها ثقافيكككككاً  دار حكككككرب يسكككككتوجب فتحهكككككا عسككككككرياً بمثابكككككة  العثمكككككانيين بأوروبكككككا إال   وا 

، لكككن أكثككر مككا نجككده فككي أدبيككات المسككلمين عامككة والعثمككانيين خاصككة بخصككوص وسياسككياً 
الغكككككرب ال يحتمكككككل التحقيكككككر وال العكككككزل التكككككام كككككك خر دونكككككي؛ فكككككاألوربيون عمومكككككًا والكككككدول 

نظككر األدبيككات العثمانيككة ليسككوا بكفككار؛ بككل أنككاس  يككر ملتككزمين عككن االسككتعمارية مككن وجهككة 
العقيدة التي يدلعونها. ونظرة العثمانيين للشرق بعامكة تخلكو مكن حمكوالت نظكرة الغكرب إليكه؛ 
وكذلك الحال ما الشعوب األخرى التي حكموها على الر م من اختالفها العكرق والعقائكدي، 

قية كالذي نجده في الكثير من أدبيات أوربكا قكديما فليس هناك تنميط حضاري ذا صبغة عر 
 وحديثا.

بطريقة تأسيس توليفة لهكا آثكار  جرى الحضارة إلى األوساط الفكرية العثمانية فكرةِ  نقل إنل " 
وعالقتهكا مكا الغكرب ككان اآلخكر قبكل ترسكيخ فككرة فكبيرة على التصكور العثمكاني لكك الشكرق. 
إلكى  والكم ُينظكر فمرجعيكة جغرافيكة. التجكاوز تك( بالككاد لدى العثمانيين فكرة عن الشرق  سار 
                                                 

(1) The Roots of Muslim Rage. The Roots of Muslim Rage. Lewis, Bernard. The 

Atlantic; Sep 1990; 266, 3; ABI/INFORM Global. pg. 57 

، 1فارس عزيز المدرس، التطور التاريخي والوظيفي االستشراق، دار الخليج للنشر والتوزيا، ط (2)
 .118، ص(2021 عمان،
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سكان الشرق على أنهم يشكلون كلية مقابل الغرب؛ بل تم تسميتهم وفحصهم بشككل فكردي. 
مككا هككذا مككن الغككرب نفسككه، و  الشككرق والغككرب يككةبككدأ يتغيككر مككا اسككتيراد جدل لكككن هككذا الحككال

ف عككن الغككرب وعليككه فقككد اتبعككوا االسككتيراد بككدأ العثمككانيون فككي قبككول أن الشككرق كيككان مختلكك
علكى انقسكام صكارم بكين  الغربكي قائمكاً  ككان التصكورُ  بينمكا. ...الخطاب الغربي إلكى حكد مكا،

  .(1)" الشرق والغرب على أساس مفهوم الحضارة
قكككد يككككون هكككذا هكككو الخكككط العكككام عكككن التصكككور اآلخكككر األوربكككي لكككدى العثمكككانيين؛ وقكككد تكنفكككه 

ية وأطمككاع؛ لكككن بالتككالي عنككد المقارنككة بككين األوربككي وبككين عدائيككة ال تخلككو مككن ذرائككا سياسكك
العثمككاني نلحككظ أّن النفككي الشككامل لككدى األوربككي لألخككر أوسككا وأعمككق بحيككث ال يتوقككف عنككد 
التصككنيف العقائككدي بككل يتعككداه إلككى التصككنيف األخالقككي واالنثروبولككوجي، بككل أّن العثمككانيين 

يكة حلفكاه اسكتراتيجيين؛ كالحكال الكذي بكدأ علكى اتخذوا ولممددك طويلة بعضًا ِمكن الكدول األورب
ككِه فككي الحككرب العالميككة األولككى والتحككالف مككا األلمككان، وكمككا يجككري اختصككاره للمسككلمين  إوج 
عمومككا بككاألتراك  العثمككانيين( فهككو يعككود ليبككالا فككي هككذه القضككية ويعمككل علككى تنمككيط العككالم 

فكككي الثقافكككة والمسكككتوى العرقكككي  اإلسكككالمي برمتكككه بوصكككفهم أتراككككا دون االلتفكككات إلكككى التنكككوع
 وحتى العقائدي.

م اإلسككالم والمسككلمين باعتبككارهم يقككدتريككد ي لككك برنككارد لككويسمككن وجهككة النظككر األيديولوجيككة " و 
موجهككا ضككد أوروبككا عامككة والغككرب خاصككة. ولمككا كانككت الدولككة العثمانيككة العككدو الككذي  اً خطككر 

لوسكط أوروبكا فكي أواخكر القكرن  عرفته أوروبا منذ القرن الخامس عشر حتى انحسر تهديدها
السككابا عشككر، فقككد ترسككبت صككورة فككي الفولكلككور األوروبككي، واحتككل صككراع العثمككانيين ضككد 

فكي كتكب التكاريخ األوروبكي. ومكن هنكا جكاه اختكزال  أوروبا خكالل هكذين القكرنين موقعكا هامكاً 
علككى أسككس وللمسككلمين فككي األتككراك، فهككو يبنككي  ،برنككارد لككويس ل سككالم فككي الدولككة العثمانيككة

، ومككن الجككدير بالككذكر ان برنككارد لككويس عنككدما تنككاول فككي قائمككة فعككال فككي الثقافككة األوروبيككة
اطروحتككه عككن الحشاشككين فهككم ليسككو عرقككا بككل عقيككدة ضككمت اعراقككا واجناسككا مختلفككة فمككنهم 

تهافت فكرة وجود نموذج نمط  ل سكالم عن وفضال ..  الزنوج والقرامطة وليس بها قومية 
اسات العلمية المستفيضكة للمجتمعكات اإلسكالمية وثقافتهكا، التكي تكشكف عكن على ضوه الدر 

                                                 
(1) Travel, civilization and the east Ottoman travelers. Thesis submitted to 

middle east technical university. April 2010. P. 400. 
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التنوع والتعدد، وتبين أن الثقافة اإلسالمية تتضمن العديد من الثقافات الفرعيكة التكي تختلكف 
فضككال عككن ذلككك  -بككاختالف المككوروث الثقككافي القككديم السككابق علككى اإلسككالم فككي تلككك الككبالد 

، فهكو يتعامكل مكا الدولكة العثمانيكة وكأنهكا مجتمكا واحكد، مكاماإلعكله، يقا لكويس فكي خطكة 
 . (1)"ويسقط من اعتباره تعدد الشعوب والمجتمعات التي تكونت منها

والمالحكظ علكى موقككف لكويس وهككو موقكف الكثيكر مككن المكؤرخين: أن الهككاجس العقائكدي هككو 
محكككد دات المعيكككار األوحكككد فكككي تصكككنيف الشكككعوب؛ حتكككى بمعكككزل عكككن العكككرق والجغرافيكككة وال

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 
العثمككانيين؛ ككككأنل تبكككرم االتفاقكككات الحربيكككة والسياسككية مكككا الدولكككة العثمانيكككة ضكككد دول أوربيكككة 

وكأن العثمانيين حينها جكزه وشكريكا فكي التككوين األوربكي. لكذلك تلحكق هكذه الممكايزة  أخرى،
على الدوام بمسميات فارقكةك ممي كزة لآلخكر العثمكاني؛ حتكى وهكو فكي حلكف مكن األوربكي ضكد 

 أوربي آخر.
ت و عكبنفكي تسكمية المسكلمين   ريبكاً  " أبدى األوربيون في أجكزاه متعكددة مكن القكارة تكردداً  فقد
اه عرقيكة، وهكادفين مكن خكالل هكذا إلكى إضكعاف اعتبكارهم وأهميكتهم، وتقلكيص دورهكم، أسمو 

(، أو Saracens  بالكككالمسككلمين تسككمية  وقككد اعتككاد األوربيككون فككي أوقككات وأمككاكن مختلفككة
الترك إلكى حكد كبيكر هكو اسكم لكن . Tatars( أو  Turks(، أو األتراك  Mootsالمغارية  

ة، فقككد أصككبح مرادفككا حتككى لكلمككة "مسككلم"، وكككان يقككال عككن أكثككر دول المسككلمين قككوة وأهميكك
انتشكككار  يمعتنككق اإلسككالم إنككه  أصكككبح تركيككا(، وممككا يكككدل علككى ارتبككاط اسكككم المسككلم بككالتر 

مككاركيز فكككي Garsiya ارسككيا   ابرييككلالتسككمية فككي أمريكككا الالتينيككة حتككى ليشكككير األديككب 
 .(2)" ألمريكا الالتينية باألتراكعت األهالي للعرب المهاجرين نرواية قصة موت معلن إلى 

ويمضككي برنككارد لككويس فككي تشككخيص  فلككة اإلمبراطوريككة العثمانيككة عككن رؤيككة العككالم الجديككدة 
بأن المستفيدين مكن التغيكر االقتصكادي هكم  "يقرو حتى  في ربط الحياة السياسية باالقتصاد،

                                                 

القاهرة،   ،1محمد عناني، دار سطور، ط رجمة: ينظر: برنارد لويس. مقدمة كتاب: أين الخطأ، تك ((1
 .14، ص (2003

 .58سابق، ص المصدر الزبير،  سخري بن( (2
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فيمككا كككانوا يعككدون  ؛يالغربككاه واألقليككات الدينيككة حيككث مثلككوا الوسككطاه مككا االقتصككاد العثمككان
جل ُسك ۱۹۲۱هامشا في الحياة اليومية ألنهم يهكود ومسكيحيون ويونكانيون وأرمكن، ففكي عكام 

   .(1 لم يكن أي منهم تركيا مسلماو  مصرفيا من القطاع الخاص في استانبول أربعون
إنل إقرار لويس هنا بامتياِز األقليات يدحض تشويه صكورة العثمكانيين علكى أنهكم مصكادرون 
لحقكككوق رعايكككاهم مكككن الكككديانات األخكككرى،  فطبقكككا إلقكككرار لكككويس كانكككت تلكككك األقليكككات تتمتكككا 
ال فالجانكككككُب  بميكككككزات ال تتمتكككككا بهكككككا األ لبيكككككة مكككككن رعايكككككا الدوليكككككة العثمانيكككككة المسكككككلمين، وا 
االقتصادي والسياسي يعد هرم هوية الدولة وتماسكها؛ وما ذلك كان ُمباحكًا أمكام المتميكزين 

 يات.تلك هؤاله األقل
وهذا الذي يكذكره لكويس ال تجكد لكه نموذجكًا مشكابها فكي أوربكًا 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 

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

لقكد أضكحى . را ينكزل فيكه التجكار األتكراك الزائكرونفكي تحمكل وجكود أي خكان ولكو ككان صكغي
وضكككا األتكككراك فكككي المجتمكككا الغربكككي كالعكككاهرات والجكككذام والمجكككانين، حتكككى ال يليكككق بمدينكككة 

لكم يعكد العثمكاني يسكتحق و  البندقية رائدة التجارة في الشرق أن يكون بها خان متواضكا لهكم.
ككككان  ذاا  .... و شكككرقا وامتكككد  ربكككاد تكككأن يككككون آخكككر أوروبكككا فكككي ظكككل العكككالم الجديكككد الكككذي ام

العثمككانيون قككد اسككتعانوا بالبككارود والمككدافا والسكككيوف فككي مقارعككة أسككوار فيينككا، فقككد أوجكككدت 
ويقككدم نتائجككه  اإلنسككانيةالجامعككات األوروبيككة حفككل االستشككراق الككذي يفككت ويفكككك الظككواهر 

يم جديككككدة لقككككد نشككككأت فككككي أوروبككككا مفككككاه ،المعرفيكككة لمككككن هككككو أولككككى بهككككا، أال وهككككي السياسكككة
 .(2)" وسلطات جديدة، إنها سلطة المعرفة

                                                 

 .62-61المصدر نفسه، ص  (1)
 .62-61سابق، صالمصدر الزبير،   سخري بن( (2
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وهنا يدافا لويس عن الخطكاب االستشكراقي ويبكرر ارتباطكه األداتكي باالسكتعمار ويحكث عكن 
ذرائككا أخالقيككة ومسككو ات منطقيككه تتلفككا بالمعرفككة وكككان المعرفككة بريئككة تمككام البككراهة فككي كككل 

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

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

فككاإلرث المعرفككي االستشككراقي وهككو يحبككو ثككم يقككف علككى  ،عككادة توزيككا الككوعي الجيوسياسككيوا  
يناقضككها، مككن  اإلدارة السياسككية ضككدمره ثرجلككين كفككرع معرفككي متميككز بخلفيككة خطابيككة، تسككت

 . (1 قناة تمرير معارف  ير علمية بعنوان موضوعية ىحتى أضح
رب إلكككى أسكككباب كثيكككرة حكككاول مكككن الغكككعكككن مجكككاراة  لكككويس تفسكككير تراجكككا العثمكككانيينحكككاول و 

عكن ذاتيكة العجكز فكي الدولكة العثمانيكة؛ دون التطكرق  ةخاللها إعطاه صورة تكاد تككون ثابتك
 تحقككقعككد تفلككم " الحضككاري  اونهككمك كثيككرا ألسككباب تككدخل اآلخككر. فهككو يعككزو انهيارهككا إلككى

 كاألسكككلحة وبنكككاه السكككفن بكككل رككككزت علكككى مكككا هكككو مكككادي عسككككريالتكككاريخ واإلنسكككان،  شكككرط
 كككان ينبغككي أنل يصككاحبها ثقلهككا الثقككافي الككذيردت مككن الوسككائل ُجكك وهككذهوممارسككة الطككب، 

أفضكت األزمكات الناتجكة عكن التحكوالت و  ،حضكاري ميكتنمكط إلكى  الدولة العثمانية فتحولت
الطارئة السعي إلى البحث عكن األسكباب الحقيقيكة، لككن الحلكول كانكت ترقيعيكة عتيقكة، وبكدأ 

رجكككال الدولكككة، والجنكككود والبكككاحثون بمواجهكككة الحقيقكككة المكككرة لضكككعفهم، المسكككلمون العثمكككانيون 
 . (2)" بعض الحلول لهم األخير يمكن أن يقدم مقارنين مجتمعهم بمجتما أوروبا، آملين أنل 

قد يكون لويس في هكذا الجانكب يعبكر عكن منحكى سكلبي؛ هكو بكال شكك محكق  فيكه؛ إذ ثمكة   
حجبككت العثمككانيين عككن مواكبككة التطككور الككذي كانككت مككؤثرات نفسككية والتقاليككد راكككدة ومنغلقككة 

 تقتضيه دولتهم. 

                                                 

 .66-64، ص نفسهالمصدر ( (1
فؤاد عبد المطلب، اتحاد الكتاب العرب، ط، : ظر: لويس برنارد، اإلسالم والغرب، ترجمة أن(2) 
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إّن لكويس هنكا محككق فكي الكثيكر ممككا ذهكب إليكه فككي تفسكير سكبب انهيككار الدولكة العثمانيككة؛   
لككككن يغفكككل بشكككككل كبيكككر اثكككر التككككدمير المسكككتمر للدولككككة العثمانيكككة مكككن لككككدن العكككالم الغربككككي 

دعايكة وأدبيكات البكت عليهكا األقليكات وككل بعمومه، وبسبب ما انصب على هذه الدولكة مكن 
 الحركات المناهضة لها.

   :استاتاجات
عن  الكشفَ  حاول البحث من خالل منهج التحليل التاريخي والمنهج الجدلي       
والمقصود بها الحموالت النفسية واالجتماعية التي تتبلور كرواسب  فكرة اآلخر؛ حموالت

تاريخية تعتري ثقافاتك معينة وتؤثر فيها، ويمكن  وتراكمات دينية وعقائدية وحوادث
استحضارها حين يرى صاحبها نماذج حوادث مشابهه لها؛ وهو ما يطلق عليه ثنائية 

. وأّن هذه الثنائية في الحقيقة لها دوافا معلنة وأخرى خفية؛ أو  ير طافيةك الغرب / الشرق
 .على السطح. لكنها تنعكس على عالقة الشعوب بعضها ببعض

إن اآلخر العثماني في الذهن األوربي لم يكن راكدا بل تعرض لتبدالت وتغيرات كثيرة    
دخلت في  –في فترات معينة  -ما أن عالقة الدولة العثمانية وما الدول األوربية 

عالقات ودية وتحالفات؛ إال أن الغالب على تلك العالقات أنها كانت سالبة؛ بفعل 
قصاه األخر أو تصنيفه على الحروب والمواقف السياسي ة؛ فضال عن الدعاية المضادة وا 

 أنه عدوا مستدامًا.
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 
 تبيان حقيقتها.العسير ردها إال بكشفها و 

وتبّين ِمن خالل البحث أّن حالَة التراكم والتكرار هي التي تشكل التصور تجاه اآلخر،   
وهذا التراكم يتكون من سلسلة حوادث وحموالت مختلفة؛ ِمن مثل الحموالت السياسية 
والحموالت العقائدية والنفسية، ثم حموالت نقص المعرفة باآلخر. ونقص المعرفة يعني 

ييب والجهل. بينما صاحبها ال يعي بخطورتها. لذلك تسهم مثل هذه الدراسات في التغ
تثقيف المجتمعات بخطورِة المواقف السلبية تجاه اآلخر، ِمما يؤثر على حالة السلم 

 العالمي.
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واستنتج البحث أيضا أّن فكرة اآلخر السلبي في الغالب يأتي نتيجة أفعال السياسة  
يلبس ثوبا وطنيا أو عقائديًا؛ بينما تدفا الشعوب ثمن تلك الشقة والمعتقدات المتطرفة و 

والخالفات واإلقصاهات. لذلك تبقى هذه الحالة بحاجة إلى تحليل ومعرفة بأسبابها 
 وحيثياتها وطريقة اشتغالها في ذهنية المجتمعات.

 :الخاتمة
ة لقد اتضح من خالل البحث حقيقة هامة وهي ان العرب المسلمين هم اساتذ 

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 

لثقافية ونشاط حركة الترجمة والعالقات التجارية وحل الكثير من وتطور العالقات ا
المشكالت وبخاصة تبادل االسرى فقد كان للسفارات مهام مختلفة عسكرية وسياسية 
واقتصادية وثقافية ودينية ظهرت واضحة وجلية من خالل الكثير من النماذج التي 

بينت فضل العرب المسلمين اعطيت عن السفارات في العصر العباسي فقد طرقت ابواب 
وسبقهم في طرق التعامل واالتصال الدبلوماسية ، وارجو ان اكون قد وصلت بهذا العمل 
ن العصمة من الزلل شيه  الى درجة الكمال ما اليقين التام بأن الكمال  اية ال تدرك وا 

 .من عصم اهلل من االنبياه والرسل ال يصار اليه اال
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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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