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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

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

خيرة عند النشر داخل املجلة ع
َ
( صفحة للبحوث 25لى )تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ
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خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –، وُيحال النقل غير املشروع
َ
م( للفحص األ ِ
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و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

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

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

 
 ل

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

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

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

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

 مرتكزات علمية . 

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

ن عن )
 

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

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



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

َ
يجب على الباحث أ

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

 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

و 
َ
ها أ ِ

 
ا في متن البحث .على تحقيقها وحل  دحضها علميًّ

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد 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 ا
َ
لذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  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

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

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

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

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات 
َ
سئلة البحثية أ

َ
 التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسبة ترابطها مع األ

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

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

وزان ُيقبل 
َ
و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

َ
البحث أ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

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

تعب 

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

َ
ض ى أ

                                                            التنويه
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َ
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ت
ْ
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ُ
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َ
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وِر الل
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َحش 
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مة امل ِ

هـ( على الشرح الصغير لبحرق على 1325مقد 

فعال
َ
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ْيَمن ف
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ُ
ِرق فل

ْ
ش

َ
ْست

ُ
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َ
ْحِقْيق

َ
 ت

َ
   ْيِم َبْين

ٌ
ة

َ
 ُمَواِزن

ٌ
 ِدَراَسة

 مظفر حسين علي                                                                                             
555 - 566 

 ينأضواء على الدراسات الكيدوكلوجية لدى املستشرق

 مهدي محمد علي كصبان                                                                                   
567 - 586 

 املدرسة االستشراقية اإلنكليزية ودورها في ترجمة معاني القرآن الكريم

 محمد نجم حمزة نجم                                                                                       
587 - 608 

 التاريخ واحلضارة اإِلسالميَّة حبوث

 

 
َ
    خالل العصور الوسطى فريقي  ثنائية الشرق والغرب في املنظور األ

كرم جميل                                                                                              
َ
ار أ

 
 بش

609 - 624 

 وصلتها باالستشراق املعاصر املراكز البحثية  األمريكية

 ذاكر محي الدين عبد هللا                                                                                    
625 - 656 

 ريف املوصل في رحلة ماكس فون 
َ
 وبنهايمأ

حمد                                                             
َ
اب ِإسماعيل أ

 
 ومحمد علي صالح خط

657 - 684 

وروبي في الفكر العربي الحديث
ُ
ثر األ

َ
 قراءة في كتابات املستشرق البرت حوراني األ

 محمود صالح سعيد                                                                                         
685 - 710 



دور املدارس واملكتبات األندلسية في التواصل الحضاري بين الحضارة اإلسالمية 

-755هـ/ 897-138) والحضارة الغربية منذ عصر الدولة األموية حتى نهاية عصر بني نصر

 أحمد همام عبدهللا                                                                                م(1492

711 - 736 

املنجزات الحضارية للعراق أبان عصور ما قبل التاريخ في كتابات الباحث األمريكي روبرت 

 حسين يوسف النجم                                                                               بريدوود
737 - 760 

  عنها()رض ي هللا موقف املستشرقين من السيدة خديجة

 سعدي محمد علي كصبان                                                                                 
761 - 784 

فوشيه دي  النظرة النمطية للقادة املسلمين في كتابات مؤرخي الحروب الصليبية

 حياة الطاهر بهلول                                                الشارتري و وليم الصوري أنموذًجا
785 - 806 

  املعلومات وتقنيات املعرفة حبوث

 التقييس والتقييم وانعكاسات اعتماده على الخدمات والعاملين في املكتبات الجامعية

حمد ذنون                                                  
َ
ار عبداللطيف زين العابدين شذى أ  و عم 

807 - 834 

ِإدارة املعرفة وانعكاساتها على الدور القيادي الختصاص ي املعلومات في املكتبات 

ة كاديمي 
َ
حمد ذنون                                     األ

َ
ار عبداللطيف زين العابدينشذى أ  و عم 

835 - 860 

دراسة في ماهيته  - DOI (Digital Object Identifierاملعرف الرقمي للوصول الى املعلومات )

 ِإيمان عزيز خضر وعمار عبداللطيف زيد العابدين      ومكوناته وفوائده للباحثين والدوريات
861 - 892 

ة ساليب التحليل املوضوعي  ملصادر املعلومات في البيئة الشبكي 
َ
 أ

ر عبدالبا                                                              و رفل نزار عبدالقادر قيمجد ميس 
893 - 924 

استراتيجية البحث عن الرسائل الجامعية بواسطة رؤوس املوضوعات في قواعد البيانات 

   Pro-Questاملتاحة على االنترنت : قاعدة بيانات 

ر عبدالباقي                                                              لقادرو رفل نزار عبدا مجد ميس 

925 - 956 

ة  ة التعليمي   تكنولوجيا املعلومات ودورها في العملي 

 وسمية يونس سعيد شهد وعد هللا ياسين                                                              
957 - 984 

 تحديات أمن املعلومات واألمن السيبراني في مؤسسات املعلومات

 و سمية يونس الخفاف مهند محمد منيب                                                              
985 - 1012 

اعتماد األساتذة الجامعيين على مواقع التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات: كلية 

نموذًجا
ُ
 و سرمد صديق غازي  شيماء هاشم يوسف      اآلداب جامعة املوصل أ

1013 - 1046 

  تجتاا علم اال حبوث

 دراسة اجتماعية تحليلية لتفاوت التنموي بين الشرق والغربا

يوب خليل ِإبراهيم الجبوري                                                              
َ
 وحارث حازم أ

1047 - 1070 

سة درا -املجتمع العربي وثنائية الشرق والغرب  -املرحلة الحضارية ودراسات االستشراق

 و نادية صباح الكبابجيشفيق ِإبراهيم صالح                                                 تحليلية
1071 - 1094 

 دراسة مقارنة بين الصالبة والحداثة التغير عند باومن وابن خلدون 

حمد جاسمو عليافراس عباس فاضل البياتي                                                      
َ
 ء أ

1095 - 1111 



وانعكاساتها على التجربة  بعض التجارب الدولية في الخدمة االجتماعية املدرسية

اس قادر                                                                          الكوردستانية  مهدي عب 
1112 - 1142 

دراسة تحليلية  الثقافة املادية الغربية وانعكاساتها على الحرف اليدوية الشرقية

 فائز محمد داؤد                                                          اجتماعية في اسواق املوصل
1143 - 1178 

دراسة  ( في تخطيط املدن العراقية وآثارها االجتماعيةالغربية  -الثنائية ) الشرقية 

 السبعاوي  محمد عبدهللا يوسف حامد                                 تحليلية في مدينة املوصل
1179 - 1198 

 مواقع التواصل االجتماعي وتأثيرها على القيم السوسيوثقافية في املجتمعات العربية  

 زهية بختي                                                                                                       
1199 - 1224 

 وسائل الثقافة الغربية ودورها في تمكين املرأة املوصلية )التسويق اإِللكتروني  نموذًجا(

ة  -  نسمة محمود سالم                                                                   -دراسة ميداني 
1225 – 1252 

  الفلسفة حبوث        

 حلول ابن رشد إلشكالية املحرك األول عند أرسطو  

 سامي محمود ِإبراهيم                                                                                        
1253 – 1276 

 من دوغما اإليديولوجيا إلى فضاء اإلبستمولوجيا املضادسفة االستغراب )االستشراق فل

 هيثم محمد مصطفى                                                                                        
1277 – 1296 

دراسة تحليلية في الفكر الفلسفي السياس ي  -التصور الغربي للثورات في العالم اإلسالمي

ف                                                        د لويسلبرنار 
 

د العال  حسين ذنون سليم محم 
1297 – 1314 
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   اآلخُر الشرقيُّ يف أدبياِت الرحالِة األوربيني

 فارس عزيز محودي 

1/10/2022 تأريخ القبول:       13/9/2022 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

 .البحث )اآلخر  الشرقي في أدبياِت الرحالِة األوربيين( تتلّخص فكرة          
 ؛ فيمييا يتيّلييع ببيييِدحما الح يييار ؛اريخيييا  فييي التيرييين: ب شييوي   انييية األ ييا واآلخييير ت :لً أو   

 والَمي يُّ بالشرِع ح ا الشرع  األوسط.  ، من عالقة الشرع باآلخر األوربي
الرحاليية األوربيييين، مييع م موعيية  اآلخيير فييي كتابيياتِ  ال ييوَي عليير فكييرةِ  ط البحييث  : يسييلّ اثانًيًً

الرحالييية  برسيييانل ل ها حييياا الم حييير األدبيييي، المتم ّيييمييين اا  يييالات والتايييورات التيييي ت يييمّ 
الرحالية األوربييين  و ي  كيين اختايرت أدبييات  وي ،همتيبِ ك  حم و وتقارير  األوربيين عن الشرع

؛ يلّبيي حا ية األوربييين إلير  يول مين المتيية وانبتيياد عين الشرَع، وحوّ  لته إلر ميطر  حيالم؛
 ِميين الرحالية عليير التيي دأا ك يير   ؛ايرامة الواقيع الميياد ، لكين علير حسيياا حقيقية الشييرع

بيييدحا الروما سييية؛ مييع طمييل واقييع الشييرع وميا اتييه الحقيقييية أَ اختاييارحا، والتركيييل عليير 
 آ ااك.
إلييير الكشيييين عييين ح ييييم مييييا تركتيييه كتابييييات الرحالييية ميييين ميلومييييات؛  يسييييير البحييييث   ا:ثالثًًًً

( فييي ام  ارق يي  ابتيية عيين الشييرع )بوايي ه آخيير وتاييورات؛ ومواقيين عِملييت عليير تكييوين  يميية  
إيديولو ية ودي ية وتاريخية رّسيخت   انيية سيلبية بيين  ميبأة بحمونت؛  عموم الاحن األوربي،

 الشرع والغرا؛ تقوم علر ااقااي والتهميش.
 دين، تاريخ، رحلة.  الكلمات المفتاحية:

 
 
 
 

                                                 

   ستاذ مساعد/قسم اللغة العربي ة/كلية اآلداب/جامعة الموصلأ. 
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 الم قدِّمة 
ق ية األ ا واآلخر ِمن المو وعاِت الحساسيِة والمهمية فيي الياير الحيديث؛   يرا   ت يدُّ     

ومييين حييياا السيييمات ا تشيييار  الميرفييية وسيييهولة  ،ايييرة باتيييت تشيييّكل سيييماِت اليليواميييل ك يييير 
التواال بين الشيوا وال ماعات؛ مّما ييّلل  قيل التايوراِت والمواقين ت ياا اآلخيرين سيلبا  

ي اب يي ا. ف ييال  عيين التحييونت والتغيييرات السياسييية وال قافييية التييي أحييد ت إرباكييا  شييديَد األ يير وا 
 ااعالمية الواسية، مما ييث ر سيلب  ما في  ل التأ يرات انسي  و الشيوا؛  في مستوى عالقات
 علر السلم اليالمي.

ه فييييي تشييييكيل إّن دراسييييَة م هييييوم اآلخيييير وتحليلييييه يسييييهم فييييي الكشيييين عيييين أحميِتيييي          
أْن ت ميييَع الشييييوا وال ماعيييات؛ ِعبييير تيلييييل اليييروابط اني ابيييية  عالقيييات سيييليمة ي تييير 
ات ال قافية والدي ية، وفيي الوقيت   سيه الكشين عين ال وا يا السيلبية المت م ة في انختالف

 فيها؛ وبّث الوعي بين الم تميات للتحاير ِمن آ ار ااقااي علر الِسلم اليالمي.
كييين تشييّكلت اييورة  اآلخيير الشييرقي فييي أدبيييات الرحاليية األوربيييين البحييث  ويايين        

ن كيييا وا أك ييير يلدو يييية؛ ميييع أّن ح ييياك رّحالييية  يييابهوا قاميييت فيييي الغاليييا علييير الم ميييايلة ال تيييي
 مو وعية ووعيا  وا  اافا .

شيرقي الإّن تحديَد الم ابع التي استقر م ها الرحالة األوربييون ميواق هم ِمين اآلخير           
ق ييية ميقييدة ومتشيييبة، لكيين الي ايير اليقانييد  والرواييية التاريخييية وحمونتهييا الدي ييية بقيييت 

 عييين اليييدوافع اليرقيييية ف يييال   ،يرا  فيييي تحدييييد ايييورة اآلخييير الشيييرقيل تيييأ ِمييين أك ييير اليوامييي
 والسياسية التي كا ت مسوغات لهيم ة القو ؛ متم ال بالطروحات انستيمارية.

والبحييييث ن يسييييتهدن إبييييداي ال وا ييييا السييييلبية ون يتيييييدُّ باادا ييييِة؛ بقييييدر مييييا يبغييييي 
طياا قسيم؛ مين الرّحالية األوربييين، الكشن عين آليية اشيتغال المميايلة وت شيي الكراحيية فيي خ

ة  وتيرابط؛ بيدل الوعي بخطيورة المميايلة وميال تهيا؛ كيي تتشيكل بيين الم تمييات أل ي ومن   م  
لمخيلية األوربيية ا إرث الرحالية األوربييين ليه تيأ ير  وح يور فيي عميومِ  ن  ألَ  ؛التوتر واليدانية
 شويع وال ا ا القااي واا ارة.  را  ِلما فيه ِمن ع اار الغرانبية والت ؛لم يلل م تشرا  

ومن ح ا يكيون ألدِا الرحلية خطيورة وأ ير وطيابع ا تشيار  وشييبي ميث ر؛ ي بغيي           
حيا يا؛ وفيي الحار من شططه السلبي، واليوعي بتيأ يرا اليا  يقيوم علير الي ايرية والدو يية أ

 ي ابي الم يد.المقابل دعم تو هه ااِ 
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تل ية لغير  تبييان حمونِتهيا وطريقية ا تشيارحا ويحلل البحث  حاا األبياد وي تخا عي ات مخ
وواييين الم ييياحر والايييور التيييي شييياحدحا أو رسيييمها أو اختَلقهيييا الرحالييية؛  يييّم عيييّول عليهيييا 

ي حا يية؛ التيييواعتمييدحا فييي رسيييم اييورة اآلخيير الشيييرقي فييي الييياحن الغربييي. وحيياا الايييورة ب
 الوعي بحمونتها وسلبياتها وطبيية خطابها.بتو ي  وتيديل 

وِمييين  افليييِة القيييول  أّن البحيييث  ن يركييييَل علييير ال ا يييَا السيييلبي؛ علييير حسييياا                
ال ا ييييا ااي ييييابي فييييي م ت ييييات الرحاليييية األوربيييييين، لكيييين ال ا ييييا اني ييييابي لييييه دراسييييات ه 

 ومكا ته. 
 يييرى تقيييديم ِمهييياد أوليييي عييين م هيييوم األ يييا واآلخييير ل هيييم اشيييتغال   انيييية األ يييا              

 واآلخر في الاحن األوربي.
 البحث      

 ِمهاد أولي عن مفهوم األنا واآلخر
أبييياد  سيييلبية فييي ك يييير مييين لم هييوِم اآلخييير عالقيية  وطييييدة بم هييوم الغْيييير، وليييه         

 ه يشير إلر كيان؛ دأبه  التمّيل، وتتبي ه مواقن  وتا ي ات سلبية.    ألَ  ؛األحيان
فيييي المييييا م اليربيييية بمي ييي  سيييوع أو خيييال، ولهيييا مي ييييان:  غيًًًروتسيييتيمل كلمييية          

ول لما ي ويدلُّ علر التقدم والتأخر، وال ا ي علير المغيايرة. وورد فيي المي يم الوسييط:   األ
خيير أحييد  الشييينين، ويكو ييان قهقييَر ع ييه؛ أْ  لييم ياييل إليييه، واآلتييأّخر ع ييه أ   يياي بيييدا. وت

 .(1)ِمن   ل واحد  
لين ميا يخت علير كيلِّ  أوسيع؛ ييدلُّ  اآلخير بييدا   م هيوموفي المي م ال ر سيي، يأخيا           

أّميا م هيوم  الغيير، فهيو  ،ويشيمل انخيتالن فيي مسيتوى األشييايعن المو ول وعن الياات؛ 
 .  (2)   ال اا سانا في مَ ت ييع  مي ر اآلخر وحار  

 

                                                 

. . )د . ن(9إبييراحيم ماييط ر وآخييرون، المي ييم الوسيييط، المكتبيية ااسييالمية للطباعيية وال شيير تركيييا، ص 1
 د. ت(، 

شييكانت، حسيين شييحاته، ص 2 ، 1.دار اليييالم اليربييي، ط17اليياات واآلخيير فييي الشييرع والغييرا، اييور وا 
   .2008القاحرة ، 
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ختليين عيين اليياات ي كو ييه كيا ييا  ميين حيييث  Otherاآلخيير  ل يي  دل  اا كليلييية   ييي اللغيية وفييي
يالقييييِة ال وحرييييية ال خالايييية. وحييييو اليييياات ال ماعيييييةوعيييين ( Selfالم ييييردة ) األ ييييا، اليييي  ل 
 .(1)إل سان  ل ةالم ثاخرة ال غرافيويدل أي ا علر . ةوال احرية لهوية الشخاي

 ميييا يتبيييع التاييي ينَ  د، وغالبيييا  واسيييع  وميّقييي اآلخيييرِ  ا فيييي المي يييم ال لسييي ي فمو يييول  وأّمييي
د، المدرسيييي، ولكْ يييه بالتيييالي:   اسيييم  خييياص للمغييياير؛ ويقيييال ل شيييخاص واألشيييياي واألعيييدا

 .(2)ه األ ا  في الماحية، ويقابل   ويطلع علر المغاِيرِ 
، كالتم ييِل بييين اليياات اليارفيية ومو ييول الميرفيية، و  األ ييا واآلخييروتتم ييل اليالقيية  بييين 

 ن الغير بوا ه ااتا  أم مو وعا ؟حاا يدفي ا إلر طرِح التساثل: حل  ير 
: اليك اليا   لكيْن بم يرد اليدخول فيي عالقية . لًي  أنًاو ولسًت   ًوفي اعتقاد سارتر الغير 

، أْ  أ  ييا    ير إلييه كشييي؛ خيار  عين اواِت يا و سييلا  ميرفّيية مييه ييتمُّ تحويل يه إلير مو يول؛
م ييه ميييا ي الييوعي والحرييية واارادة. حكيياا تبييدو كي و يية الغييير م تيالييية  عيين م ييال إدراك يييا 

لييل ح يياك بييد  قطيييي  بييين . والحيال  أّن مييا احيا إليييه سياتر فيييه إعمييام  م خيل   سييبيا؛  ف(3) 
خرا يه تماميا  عين  الاات والمو يول، ون يي يي ال  ير  فيي مو يوِل اآلخير ترسييخ مغايرتَيه وا 

 اات ا. 
 رى تو ين  الم ارقيِة بيين الياات واآلخير تو ي يا  واسييا  علير ميدى التياريخ؛ نسييما فيي    

ة بيين الغيرا والشيرع مو ول الشرع والغرا، واسهم حاا التو ين  في تكيوين ايورة؛ م  مطي
ل كييل  ِميين الغييرا والشييرع إليير م هييوم؛ ميتييافيليقي يقييوم عليير تمر ييل؛ ااتييي   كليهمييا؛ فييي   تحييو 
محييياط؛ بتمركيييلات أخيييرى،   سييي ت مكو اتهيييا بأشيييكال متخّيلييية و مطيييية تستح ييير  إمكا يييات 

الوقييون التهميييش واالغيياي؛ لي قييَد الم هييوم أ   احتمييال لل ييدِل والتوااييل ... وحيياا يقت يير 
ع ييد مييا أ ت ييه الخطيياا  ميين طييرع؛ ادراك اآلخيير، األميير  الييا  يطييرح أسيينلة  م حر يية  أميياَم 

                                                 

1 New Fontana Dictionary of Modern Thought, The Other, The, Oxford. Third 
Edition, (1999) p. 620. 

 .2000مكتبة مدبولي، . 1. ط29المي م الشامل لماطلحات ال لس ة، د. عبد الم يم الح  ي، ص 2
 19م.ن. صالاات واآلخر في الشرع والغرا، 3 
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الِ كر الم ِتج له، فيي مرحلية تخيتلط فيهيا اليرثى والتايورات  بالمايالِ  والرغبيِة فيي السييطرة 
 (1). 

وفييييي الواقييييِع فييييمن  حيييياا الت ميييييط    يييياي حايييييلَة أحييييداث؛ واختالفييييات؛ عقاندييييية؛           
ة وحييييروا؛ عّمييييت الشييييرع والغييييرا؛ وتمّخ ييييت ع هييييا  اييييوص  اييييارت بحكييييم وح يييياري

المرِ ييييع، ف ييييال  التغيييييرات والتبييييّدنت ال غرافيييييِة والسياسييييية التييييي ت ييييّم ها حيييياا التحييييّول؛ 
 ال تييييكيييالحروِا الايييليبية فيييي الما يييي، أو ان تيييياح انسيييتيمار  فيييي الياييير الحيييديث؛ 

 باورة؛ تهدن إلر خدمِة تلك التحونت.  ( وِسَمْت َميالم ه  )آخر  احتا ت إلر تا يِن 
وفي  لِّ حاا األو ال كان للرحالِة والمستكش ين  يم المستشيرقين دور  بيالف  فيي            

ت بيِت اورة اآلخير الشيرقي فيي الياحن األوربيي؛ ِعبير طروحيات م سيتمدة؛ مين اليك التيداخل 
ة والمستشيييرقين ال يييدلي بيييين م هيييومي األ يييا واآلخييير؛ وا يكسيييت وتمّ ليييْت فيييي أدبييييات الرحالييي

 والرسامين. 
 :في التطّور التاريخي لمفهوم اآلخر لدى الرحالة األوربيين   
خ ييت فكييرة  اآلخيير الشييرقي لتطييورات؛ تاريخييية عّميْت اليييالَم القييديم، وميين حيياا التطييورات   

وأخيات تليك التايورات  ،الغرا  عن الشرع  هال  أو عمدا   ما خ ع ألحكام؛ مسبقة اعت قها
ميييييا  عّللحييييا الت يييياحر  السياسييييي والييييدي ي.   وت بييييع حيييياا الق ييييية ميييين ت ّسييييِد تلييييك بيييييدا  تراك

التايييورات فيييي تشيييكيلة ِمييين أ  يييال الكتابييية: كاألعمييياِل ال لسييي ية والرواييييِة والشيييير، وأدا 
اليرحالت. وفيي الحيانت التيي ع ير  فيهيا الشييرع بكي يية تت ياول الايورة التيي تختلليه إليير 

كامن؛ أف ر إلير التميييل بيين حياتين الهيويتين. فالشيرع  ميبهم  حكايات غرانبية، ف مة شيور 
، والغييرا اكييورة، والشييرع أ و يية. ونحقييا  قييّدمت حيياا التم يطييات تبريييرا  لإلمبريالييية  ومتخّليين 

 . (2)  وم حتها الحع في السيطرة علر اآلخر
الشييرع  وم ييا عاييور؛ متقدميية؛ كييان لح ييارِة اليو ييان أ يير  كبييير  فييي ترسيييخ م هييوم   انييية 

 والغرا. لك ه لم يت اول غالبا البيَد ال غرافي؛ ويدخل  سبيا  في إطار ا  بيد؛ ح ار . 

                                                 

 .27 -26ص م.ن.  1
. 15  سييية عيين الشييرع األوسييط. البريطييا يون وال ر سيييون واليييرا. ديريييك حوبييوت. ص: التاييورات ال 2

 .2009. حينة ابو  بي للكتاا. 1تر مة.  اار ماط ر ط



                                                                                                          فارس عزيز محودي                                                                          اآلخُر الشرقيُّ يف أدبياِت الرحالِة األوربيني  

 530 

وم هوم  اآلخر لدى اليو ان   غالبا ما شاَبه الك ير  ِمن سوي ال هم، ألّن   رة اليو يان إلير 
 الشييرع كا يييت تختليين  ييياريا  عييين   ييرِة أوربيييا فييي اليايييور الحدي ييية؛ بييل أّن   يييرَة اليو يييان
ألوربييييا   ِسييييها غييييير  مييييا اّدعيييياا الغربيييييون فييييي الياييييوِر الالحقيييية.  ييييم تطييييو ر الحييييال  إليييير 

أك يَر بيرولا  وتحدييدا ، بيل أك ير حيدة   اآلخريًةاامبراطورية الروما يية التيي بيدت فيهيا م ياحيم 
 وتيّس ا ؛ حتر مع المكو ات األوربية األخرى بما في الك اارث اليو ا ي ااته.

ل الشيييرع  إليييير ااسيييالم حاييييل ت يييالل  و ييييود؛ اتخيييا لييييه مسيييوغات؛ عقاندييييية وم يييا أْن تحييييوّ   
  وقيييد أورد اعتميييدت علييير مايييادرِة اآلخييير؛ ومحاولييية الحيييّط م يييه علييير مسيييتويات مختل ييية، 

فيييي  األوربييييونخييية أ يييار فيهيييا مثرّ  حاد ييية؛  ااسيييالم والغيييرا أولَ » ورميييان دا يييييل فيييي كتابيييه 
سيييت فيييي القيييرن ة الشيييهداي القرطبيييية التيييي تأسّ  ماعييي» تْ إا تحيييدّ  ،إسيييبا يا حييياا التايييورات

. (1)فييي األميياكن الياميية    بشييخص ال بييي التاسييع المسييلمين ب هورحييا عليير الميي  مشييهرة  
ااسييالم فييي الييك الم يياا، ولربمييا ميين غييير  اِاسييايةفكييرة  ا تشييار   ن الغرييياِ وعليييه فليييل ِميي

 ربية.األو المخيلة الشيبية  في اِاسايةكّل أواان يأخا  أنْ  غرياال
( علير المخيلية 1291–1096ن )و القير  خيالل الخميل الاليبية حمالت  الاستحوات  قدو   

ارييية قايدت ة  ميلكين  الحقيقية  ،األر  المقدسية اسيتردادَ  يلين  كان حيدفها الم  و األوروبية.  
ت يييافل الال يييبالي فيييي أوروبيييا، التيييي كا يييت م همكييية فيييي  توحييييد طبقيييةَ و  هيييا  يييروة الشيييرع، 

عيييين ااسييييالم،  وام الحمييييالت الاييييليبية ييرفييييون شييييينا  كيييين اليييياين شييييكلوا ِقييييت يييياحر. ولييييم يالو 
 ا حارت أفكارحم في انعتقاد بأن ميت قيه و  يون وحراطقة.و 

ألدا أوروبيييي غرانبيييي؛ كالرواييييات، والشيييير، واأل اشييييد. وخليييدت  ميييادة وفييييرة   أهييييت   وبهييياا
بهييا فيي طريييع عيودتهم ميين يتغ يون وحييم بسيالة ال  يود  التيي تاييور، تًًرو بًًادور يأحياليج إلي

 .(2)الوحشية   همتلك الحمالت، رامين وراي  هورحم أعمالَ 
 ييم ستشييهد أدبيييات  أوربييا تحييون  م اييليا  يختليين ميين حيييث شييكله عمييا افييرلا إرث الحييروا  

الاييليبية. حييدث الييك م ييا دخييول األتييراك م افسييا شرسييا  لماييال  األوربيييين؛ فتغيييرت  مييية 
أو عربييييا ؛ لتي يييي تركييييا  أو ع ما ييييا . وا يكسيييت حييياا الحالييية  اآلخييير الشيييرقي بواييي ه مسيييلما  

                                                 

1 Islam and the west, Norman. Daniel revised ed. (Oxford, 1933). P. 16-18. 
 .19ص: م.ن. التاورات ال  سية عن الشرع األوسط.  2
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علر م مل ما كتا عن الشرع؛ بما في الك كتابات الرحالة؛  احيك عن األدبياي والشييراي 
 والالحوتيين.

وكيان للح ييور الي مييا ي  قل ييه الكبييير فييي تحديييد اليالقييِة بييين الشييرع والغييرا؛ لك ييه أخييا مييا 
 اآلخريًًةلحييروا الاييليبية. وحكيياا بييرلت م يياحيم مختل يية عيين يشييبه الِ اييام الييا  واكييا ا

سواي في الشرع أم في الغيرا. وحياا )اآلخرّيية( غالبيا  ميا كا يت اات حميونت؛   سيية؛ ترسيخ 
يييقة بيييين الشيييرع والغيييرا،  يييم أدْت إلييير حيييانت سيييلبية ا يكسيييت علييير  قافييياِت الشييييوا  الشُّ

 .(1)وعالقاِت بي ها ببي   
 هموطنيييت  يوش ييي، و للح يييارة األوروبيييية نَ يم ييياونبوايييِ هم المشيييهد  إلييير الي ميييا يون ا  يييمّ 
سيييبا يا أواخييير القيييرن الخيييامل إِ ن المسيييلمين ِمييي ميادلييية لطيييردِ  فيييي خطيييوة؛ األوروبيييي،  التيييرااَ 

 تلييييكا. وقييييد داميييت يّ يييڤ ييييواحي إلييير ها مييييدياتِ  الي ما ييييية لتايييلَ  القيييوة   ت امييييتعشييير،    يييم 
فيهييا ييية الحييرا اليالمييية األوليير، التييي خسييرت الم ابهيية بييين األوروبيييين واألتييراك حتيير  ها

 ااسييالمي شيي ال   بل التهديييد  وحكيياا، تّليي الي ما ييية  ميييع أرا يييها فييي أوروبييا. اامبراطورييية  
نْ  )آخير تركيي(ا في عقول األوروبين، فالمسيلمون  ميييهم تركيّ   مين أعيراع؛  تخللهيم خلييط   وا 

 .(2)  أخرى كاليرا وال رل والبربر
 -التييي عّمييْت ولقييرون؛ طويليية اليياحن األوربييي عيين الشييرع  -ِت إّن تلييك الحمييون          

كان نبد لها من عمل ي ّمها ويثّال لها في أدبييات؛ وتيواريَخ م ك  ية. وبال ييل حيدث اليك 
؛ إن وحييو 1697عييام  هيير فييي فر سييا  ميين الشييرعواسييية   ييخم غطييي مسيياحة   عمييل؛ فييي 

لقيد   سيييد: بابيِه؛ وع يه يقيول ادوارد  ، وحو َمر ع  مهيم  فييلي بارتمل  ديربيلو مكتبة الشرق
عن الشيرع،  ك يرة ميلومات مع  إا (3)  الشرع وشرق ته احتوايأوروبا من  ن حاا اليمل  مكّ 

فكا يت َمر ييا  لَمين أراد التياميل ميع الشيرع؛ سيواي فيي كتاباتيه أو األوروبيين.  بيد وو يها
 ي الاحن األوربي.رحالته. وأسهم الك اليمل في ترسيخ مي ر اآلخر الشرقي ف

                                                 

. محمييد علييي محمييد ع ييين. رة اآلخيير الي مييا ي فييي كتابييات المستشييرقين والمييثرخين األوربيييينتطييّور اييو  1
 .2021. 87آداا الرافدين. اليراع. اليدد: 

 .20ص:  م.ن. التاورات ال  سية عن الشرع األوسط. 2
3 Orientalism. Edward Said. p.65. Vintage books. A division of Random 

House. New York. First Edition. 1979. 
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 أو تاريخييا    عيين حييياة ال بييي محمييد عمييال حاييريا  « مكتبيية الشييرع»لييم يكيين كتيياا والواقييع 
فييييي تلييييك البقييييية التييييي عيييياش فيهييييا اليييييرا  ا  محاييييور فيييييه الشييييرع  كيييينلييييم ي  و للمسييييلمين 

ياييب   نْ ومهّيييأ ألفييي الييوعي األوروبييي،  ال  كّمييم  فيييه متخييياَل   غييدا الشييرع   بييلوالمسييلمون، 
 لتخيالت األوروبية. ل ا  ميدا 

Antoine Gallandكييان أ طييوان غييانن 
حييدوَد الشييرع،  للكتيياان فييي مقدمتييه عيييّ   قييد   

تحييييدث الوقييييانع األك يييير تهويمييييا  ِإا ؛بوايييي ه المكييييان الييييا  يييييييش فيييييه اليييييرا والمسييييلمون
آخيير  وروما تيكييية. وحكيياا يكييون غييانن قييد أ ييان إليير الاييورة السيياندة عيين الشييرع بيييدا  

 .(1)ه الروما تيكي  قحر الشرع الغرانبي، وتحقسِ  ل فييتم ّ 
وغيييانن حييياا ِمييين أوانيييل متر ميييي ألييين ليلييية وليلييية، وَمبييييوث  الدبلوماسيييية ال ر سيييية فيييي 
القسييييط طي ية؛ ولييييه عيييين الشييييرع كتابييييات  واسييييية  وتيكييييل ماكراتييييه ا بهييييارا بالمخطوطييييات 

  Chardin(2)جًان شًاردانل الشرقية. و  لقد تأ ر برحالة أوروبيين سبقوا إلر الشرع، وقابي
. وميع أّن  واله يد وتركييا فيارل كتيا عين فر سيي م، وحيو اآلخير  رحالية  1643- 1713 

 .(3)شاردان كان رّحالة مِ ّدا  إن أ ه لم يستطع أْن يكون كامَل ال لاحة  
 ،أوروبيييية لكتييياا ألييين ليلييية وليلييية تر مييية؛  أولَ  1717و  1704أايييدر غيييانن بيييين عيييام   

والتر ميية ب ملِتهييا ت يييد أحييم  الم ييابع التييي اسييتقر م هييا الرحاليية المتقييدمون أخيلييَتهم وخلطوحييا 
وفييي الوقييت الييا  كييان بمييا شيياحدوا واسييتخدموحا فييي شييحا قااييهم أو وايين رحالتهييم. 

عليير البيييد ال  يييي فييي دراسيية الشييرع، فم ييه  -يمييه للمكتبيية الشييرقية عبيير تقد - د فيهييايشييدّ 
ن اييييوه حيييياا مك تييييه ِميييي لكيييية  مَ ه كييييان لييييإا .... فييييي تر متييييه لليييييالي  مختل يييية بسييييط مقاربيييية  

الايييت عبيير أشييكال  أمسييت مييا ااك ران ييةَ فالحكايييات عليير  حييو يييوانم الاانقيية األوروبييية، 
  .(4)شت   

                                                 

 .21. ص: . م.نالتاورات ال  سية عن الشرع األوسط 1
 .1993. 3. بيروت. طدار اليلم للماليين. 88موسوعة المساشرقين. عبد الرحمن بدو . ص  2
. 82. م ليية آداا الرافييدين. عيييدد 97ال يياور الشييرقية للروما سييية الغربيييية. فييارل عليييل الميييدرل. ص 3

 .2020ع.  امية الموال. اليرا
 .20التاورات ال  سية عن الشرع األوسط. ص:  4
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ن الرحالييِة إليير ال سييج عليير م والييه؛ نسيييما التركيييل عليير وبتييأ ير؛ ِميين غييانن ل ييأ ك ييير  ِميي
الي ايير ال سييو  الييا  تسييب ا فييي رسييم  يميية م تشييرة فييي اليياحن األوربييي عيين عييالم اآلخيير 

 الي ما ي، الا  ع دُّ م اونا  سياسيا  ودي يا . 
وقييد شييارك فييي حيياا األميير  سيياي  رّحييانت  مسييتغالت قييدرتهن  عليير التغلغييل فييي بينيية ال سيياي 

الليييد  مو تييياغو و قييل ميلومييات عيي هن وا  ييافة أخييرى علييير سييبيل التشييويع. وميين حييثني 
إسييط بول، فييي سيي ير الإدوار دورتليي  مو تيياغوا؛ »لو يية   وحييي رحاليية و ( 1689-1762)

ميييين الم تمييييع  (، متخيييياة  17161718ن الرسييييانل فييييي تلييييك ال تييييرة )ِميييي وقييييد كتبييييت سلسييييلةَ 
 باييورة؛  لبهيا إليير أايدقانها، وكا ييت الرسيانل ترسيي لتليك الرسييانل التيي بي ييتْ  الي ميا ي مييادة  

بييين حييين وآخيير عليير  ة  ر يييم   ؛حييياة الحييريم، والحمييام التركييي، والييبالط الملكييي عيينسييهبة م  
وكأن اورة اآلخر الشرقي  سخة طبيع األايِل للشخاييات  .(1) من الحياة اليومية شاحد؛ مَ 

كتبيت    اليك اليايرلرحالية وعلير شياكلة عشيرات آخيرين مين االواردة في قايص اللييالي. 
ًًرل لتثبًًتالسيييدة  واقيييية للطبييال  أ ييه وباسييت  اي مشيياحد السييحرة طرحييت الليييالي الاييورةَ  مي

. وحيياا الحييال  امتييد  حتيير بيييد أفييوِل   ييم الدوليية الي ما ييية، ودخييول (2)" واليييادات فييي تركيييا
تقييع فييي م تميييات الشييرع األوسييط عايير انسييتيمار األوربييي؛ حتيير فييي األقطييار التييي ن 

 آسيا.
والحيييال  ليييم تقتاييير عملييييات انستكشيييان والرحلييية إلييير الشيييرع بيييدوِل أسييييا، بيييل توّسييييت    

لتشيييمل أفريقييييا أي يييا؛ فأفريقييييا كا يييت لهيييا  اييييا  واسيييع  ِمييين  شييياط الرحالييية علييير اخيييتالن 
مشاربهم وأحدافهم؛ نسيما بيد ت يامي حركية انسيتيمار الحيديث. و شياط اليرحالت األوربيية 

يقيا بدأ متأخرا ، وله أسباا تختلن  سبيا  عن  شياطِهم فيي الشيرع األوسيط اآلسييو ، إلر أفر 
 ويتيّلع بالتغيرات السياسية وانقتاادية التي حالت في أوربا ااتها.

استمرت  ال ة قيرون قيد  ال تيكا ت   عملية  قل الرقيع ِمن شواطئ أفريقيا إلر األمريكتين، 
، األمير  اليا  حيدا ببريطا ييا إلير 1776ونييات المتحيدة فيي تيّر ت لترا ع؛ بيد استقالل ال
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الت تيش عن بدانل، نسييما وأّن ال يورة الاي اعية بيدأت تتطليا ميواّد خيام، فبيادرت إلير حيل 
مشييييكلة  ييييحالة الرايييييد الميرفييييي األوروبييييي، ودعييييْت إليييير مييييا يسييييمر بييييي اكتشييييان القييييارة 

 .1788لداخلية م ها عام اافريقية، وأّسست  مييات؛ تتولر اكتشان األ لاي ا
أشييخاص ليسييوا بريطييا يين، بييل بعليير  مييع الميلومييات اليمييل وبييدأت ال مييييات 

مغيييامرين وعسيييكريين. وتلاييييدت أعيييداد الرحيييالين وتطيييورت وسيييانلهم، وت اميييت الميييادة التيييي 
، 1865 - 1821حالوا عليهيا. وبيرل فيي تليك اليرحالت شخاييات م يل حي يريش بيارت 

، راييييد فيييييه أدّع (1)ل الييييا  أليييين كتابييييه )الاييييحراي وبييييالد السييييودان(  وغوسييييتان  اختبكييييا
م ااييل الم تميييات التييي لبييث فيهييا، ولك ييه رسييم ميييالم لييي آخيير شييرقي ِميين و هيية تحليالتييه 

 ومشاحداته حو. 
فتحا  فيي تياريخ اليرحالت إلير اليداخل األفريقيي. إن أّن  مونغو باركوقد ع دْت رحلة الرحالِة 

المتأخرون الاين احتموا بالو انع والميلوميات اا  وغرافيية ن يمكين مقار تيه ما قدمه الرحالة  
. وحكيياا (2)بالميلوميات السيطحية وغيير المترابطية التيي ايدرت عين رحاليِة عاير الت يوير  

 يييرى التوّسييييَع األفقييييي ألدا الرحاليييية، و لحيييي  الت ييييوَل فييييي األسيييياليا وانحتمييييام الييييا  شييييمل 
ف يييال  عييين اخيييتالن بيييّين؛ فيييي مشيييارا الرحالييية واخيييتالن  مختلييين مرافيييع الحيييياة الشيييرقية؛

 تو ههم و  سهم.
كا ت حاا  باة عن الخريطة التاريخيية لت يامي أدا اليرحالت األوربيية إلير الشيرع األوسيط، 

فييي  صًًور ا اآلخًًر الشًًرقيويحّلييل  ةبيييدحا يمكيين للبحييث أْن يتوسييع فييي تحليييل حيياا ال يياحر 
ل قافية األوربيية؛ وا يكاسيها السيلبي علير موقين اآلخير أدبيات الرحالة األوربيين وأ رحيا فيي ا

 الشرقي م ها.
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 ترسيخ المغاير و وفكر  اآلخر في أدبيات الرحالة األوربيين   
وبيد تحليِل م هوم اآلخر وتقديم  بياة عين تطيورا التياريخي بحيدود دنلتيه فيي ع يوان البحيث 

ي أدبيات الرحالية األوربييين؛ عبير اار الم ال أك ر و وحا  لتحليل اشتغال حاا الم هوم ف
 ا تخاا عي ات م ها؛   را  نستحالة الير  الشامل ل شاطهم.

ولّما كا ت ال كرة  األساسية  لهاا البحث ت طليع  ِمين تيأ يِر مسيّلمة؛ م اد حيا: أْن ن اسيتقالليَة   
ور و ي ِتيه أل ِّ عمل أدبي عن السياع الا  أ تج فيه؛ فالتيامل  مع اليمل األدبيي ِمين م  ي

الميرفية وال مالية غير المرتبطة بالشيروط التاريخا يية وان تماعيية والسياسية التيي أسيهمت 
؛ ألسباا مختل ة؛ إْا  اليمل  األدبي والم  ت يات ال قافيية عموميا  ميليج  ِإن  في تكوي ه مرفو  

 ِمن تأ ير الخياِل والواقع والبينة التي تشّكل فيها.
عييادة تأويييل  اإلمبرياليًًة والثقافًًةرد سييييد فييي كتابييه و  بهيياا التاييّور تاييّدى إدوا لتحليييل وا 

الرواييية األوروبييية الكالسيييكية عيين الشييرع و اواييها بوايي ها  ييليا  ميين الت ربيية التاريخييية 
. ولكّ ييه لّخايييها بمختاييير م ييادا: إّن الشيييرع فيييي أدبيييات الرحالييية والمستشيييرقين وحتييير (1) 

 قيه.األدباي حو باليموم تا يع شرقي م ارع لوا
إّن أغلَا الاور الخاطنة التي أعطييت عين الييالم اليربيي وعين الشيرع ااسيالمي         

عموما، ف ال عن الكراحية الشديدة إ ميا اياغها تيراث  أدبيي وف يي ا تشير والدحير فيي  يل 
رعاية اامبريالية   أْ  أَن ال قافيَة كا يت مرتبطية  بانسيتيمار ارتبياط ايميميا، وواقيية تحيت 

اه؛ لحقييانع القييوة. في ييدما اييّور الرّحاليية والرسييامون الشييرع مكا ييا  للي يين وال يي ل تييأ ير طيي
والكسييل والتياييا، إ مييا كييا وا يسييبغون الاييدقية عليير ال كييرة القانليية بييأن أحييل الشييرع ليسييوا 
مثحلين لحكم أ  سهم، وبالك كا وا يبررون تمهيد الطريع، لم يي  يوش أوروبيا ومو  يهيا 

 .(2) انستيمارين 
اا كييان أدا  الييرحالِت ييطييي القييارو متييية  وليياة ويشيييرا بال مييال والمغييامرة بوايي ه        وا 

  سييا  أدبيييا  لييه رواد ا ومحبييوا؛ فهييو ِميين  ا ييا؛ آخيير عمييل  او خاواييية؛ ِميين حيييث كو ييه 
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َمادرا  ِمين مايادر الميرفية؛ وفيي الوقيت   ِسيه عيامال  مين عواميل تشيويه الميرفية وترسييخ 
 الم تميات والشيوا.قيم المغايرة بين 

وفيييي أدِا اليييرحالت ميطييييات  م ييييدة ؛ سيييواي  علييير المسيييتوى ال  يييي أو ال ميييالي؛ أو        
عليييير مسييييتوى الميرفيييية وال قافيييية؛ فالرحاليييية  بمي يييير  ِميييين الميييييا ي مثرخييييون؛ لهييييم أسييييلوبهم 

ي؛ وحيياا مييا يثكييد عليييه البحييث؛ إا وميلوميياتهم الممتل يية بال مييال األدبييي ونسيييما القاايي
كتابات الرحالة و يانع تأريخيية؛ بمييلل عين قيمتهيا اليلميية وسيالمتها الم ه يية. ومي ير  ن  إِ 

كيا ييا مكتوبييا  ع ييه، أّمييا  اييارحيياا أّن سييمة الكتابيية التاريخييية تثّكييد عليير أّن اآلخيير الشييرقي 
الم ييال  ال ييرُّ ل قيياد  -عليير الحقيقيية  -مييدى مطابقيية مييا مكتييوا  ع ييه ومسييتوى اييحته فهيياا 

 لتاريخية؛ كل  بحسا م حاا وتخااه.الكتابات ا
  شيييّكل الشيييرع  مو يييوعا  لت كيييير؛  ت يييت ع يييه دراسيييات  مختل ييية، بيييدا فيهيييا الشيييرقي  مطيييا    

م لتبسيييا باألسييياطير والتايييورات المغلوطييية، و هييير فيهيييا مغيييايرا  لواقيييع الشيييرع ااتيييه، ميييع أّن 
علييير مسيييبقات؛ وأحكيييام  الشيييرَع لييييل  يا يييا  واحيييدا ؛ لكييين األبحييياَث والدراسييياِت ايييّورته ب ييياي  

 ، وحاا عي ه ما فيله أدا  الرحالة األوربيين إلر الشرع.(1)التمر ل الغربي  
وقيييد اسيييت خِدم م هيييوم الشيييرع اسيييتخدما  مربكيييا ووّ ييين فيييي سيييياقات م يييطربة   وأسيييهم حييياا 
انسيييتخدام  فيييي اييي ع ايييور ملتبسييية عييين الشيييرع. وتحيييّول م هيييوم )الشيييرع   الغيييرا( إلييير 

 سيي ت مكو ات ييه عليير  ِإار تمر ييل ااتيي ، وغيياا الميطيير الييواقيي للم هييوم،   انييية؛ ب يياي  عليي
وفييع أشييكال متخي ليية تسييتلهم إمكا يييات التهميييش، وحيياا مييا اقت يير الوقييون عليير مييا أ ت ييه 
الخطاا من طرع لتمّ ل اآلخر، والتساثل عما ييّبر ع ه مين إرادة للميرفية بياآلخر، األمير 

 .(2)ر الم تج له، ول مطه المهيمن الا  يطرح أسنلة محر ة أمام ال ك
قييام التاييور  الغربييي عليير تقسيييمات ت ييّخم  اليياات، وتييرو  عطييش التمييايل والت ييوع       

علر اآلخر، لالك  رى مّد حاا الاات ب سور ماط ية ت حيلها إلر ااغريع، ا طالقيا  مين 
يتوافيع  حا ل البحث عن أاول احبية وما  عرييع. و يرى ت سيير  تياريخ اليو يان بشيكل

مييع أسييطورة الغييرا المتمييدن والمتح يير.    وقييد دّعييم الييك ال  رييية  القديميية الروما ييية التييي 
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اّ  ت الشيوَا إلر أا ان متيار ة، م ل متوحشين، وبرابيرة، ومتميد ين.  يم استيا يت 
المسيييحية فييي الياييور الوسييطر عيين مييييار ال اييل فييي   انييية: رومييان   برابييرة؛ بمييييار 

 لر   انية: اايمان   الك ر.فال؛ آخر يقوم ع
 ييم بييدأت فييي اليايير الحييديث، حركيية  )األْوربيية( التييي ت ّلييْت بمخ ييال م تميييات          

اليالم لل موا  األوروبي، عبر أشكال انستيمار، ورأت  يرورة إخ يال الشييوا لل ميوا  
تقييدم   الغربييي بوايي ه ال مييوا  األاييل ، ويحتييل الغربييي فيييه القطييا األول فييي   انييية: الم

 . (1)المتخلن  
ون غرابَة في أْن ي  اَن إلر حاا ع ار  تسيويغي  تم ّيَل ب كيرة ان تيداا، أْ  مبيّرر اليتحّكم  

 في اآلخر ال احل؛ بح ة الوااية!.
وِميييين ح ييييا أ  ييييي ت فكييييرة الوايييياية امتييييدادا  لل يمييييات األخييييرى آ  يييية اليييياكر؛ ف ييييال عيييين  

ي عمليييت علييير ترسييييخ الدو يييية بيييالتروي  لدو يييية المسيييوغات ان  روبولو ييييا الكالسييييكية التييي
ال سد وما يلحع به ِمن لون البشرة وح م ال م مة وعدم القدرة علير التحلييل ... . وييدعم 
حاا اليطل  الح ار  الا  لحع بالشيرع وكأ يه حالية مطلقية دون ال  ير إلير عايور تألقيه 

ايورة؛ وتغيييا أخيرى؛ وت وقه عن الغيرا. أ  أن ان تخياا التسيويغي ييميل علير ت يخيم 
 خدمة لمقرراته. ومن   م  خدمة لتاوراته 

  وقيييد اّدعييير واأل تروبولو ييييون األوانيييل أّن بممكيييا هم قييييال تطيييور عيييرع مييين األعيييراع عييين 
طريع قيال ال م مة، فشيكل  ال م مية وح مهيا حميا اللياان ييدنن علير قيمية حياا الييرع. 

 James Cowles Prichardريتشيارد وكان أحد حياملي ليواي حياا ال كيرة )  ييمل كياولل 
(   رييية الطبقييات اليرقييية ۱۸۱۳( الييا  قييدم فييي كتابييه )أبحيياث فييي تيياريخ ال يي ل البشيير  

( كيان ۱۸۶۳متسيّترة تحيت ق يال علميي. إن أن كتابيه ال يا ي )التياريخ الطبيييي لإل سيان ( )
مين قيمية حيدي هم انوربييين؛ مميا لاد  روايًات الرحالًةِ أك ر شيبية وروا ا واعتميد فييه علير 

 الي ار  عن األ  ال األخرى.
وقييد تييأّ ر الرحاليية ) بيرتييون ( بأفكييار ) بريتشييارد ( بسييبا تشييابهها مييع  لعتييه الي اييرية.  

وكان بيرتون م له يرى أّن السياميين أك ير تقيدما  مين الل يو  الياين حيم فيي   يرا أد ير أ يوال 
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حييدى التاييورات التروي ييية التييي رو  . وبهيياا تكييون الدو ّييية ال سييدية إ(1)ال يي ل البشيير   
سيرد قايص حقيقيية أو خياليية تيثول علير أ هيا قايور بالرحالة إّما مباشيرة أو  لها قسم من

 وا حطاط ا  روبولو ي.
أّما بخاوص ق ية انمتيال التي تثال لآلخرية الدو ية فقد عد  الك ير الرحالية أ  َسيهم   

ا حقوقييا  وامتيييالات. وفييي الوقييت الييا  رأى فيييه رحاليية مم لييين عيين الح ييارة   وبييالك اكتسييبو 
عايير الت ييوير فييي الم تميييات البدانييية ملي ييا  ميين )طبيييية إ سييا ية، وعقييل( و قافيية مشييوحة 
)الغيبيات( و مطا من الم تميات يختلن كليا عن م تمياتهم المتمد ية؛ فمين حياا الم طليع 

المتميييدن، القيييادر علييير حيييل  دأبيييوا فيييي م ميييل رحالتهيييم، علييير رسيييم ايييورة الر يييل األبيييي 
 . (2)المي الت  مييها  

وميييع أّن الشيييرَع لييييل  يا يييا  واحيييدا  لكيييْن  هيييرت الك يييير ِمييين حميييونت انستشيييراع والرحالييية 
، و رى فهمه حكاا ق بالة م هيوم التمركيل ومتخلن تكش ين علر أسال أّن الشرع واحدوالمس

اطالحه ال غرافي، بيل فيي تأكييد التبياين الغربي. و  ال ال  بين الغرا والشرع لم يأخا با
ال قيييافي واألييييدلو ي بي هميييا ... والتمر يييلات ِاييييغْت اسيييت ادا إلييير  يييول التم ييييل اليييا  تغاييييه 

 المرويات، ال قافية واألدبية، للاات المتوّحمة بالت ّوع، ق بالة اآلخر الموسوم بالدو ية. 
ت واآلخير، وتيأتي المروييات لتيراكم وعليه يغدو التمر ل   وعا  من تاّور؛ م اعن عن الياا

. ومرويييييات  الرحاليييية اات  أ يييير؛ م يييياعن فييييي (3)الاييييور ال مطييييية المتخيليييية ال ات يييية ع ييييه 
 المخيلة؛   را  أل ها في الغالا اات إطار قااي أو وا ي سهل التلقي من لدن القراي.

د  ِمين اختيييار لكين ل ييل كييّل اليك نبيد  ميين تغطيتيه بغطياي أخالقييي يبيرر األفييال؛ فكييان نبي
ايي ات؛ خاايية؛ ت يييل ميين الشييرقي مّتهمييا ن  ييحية . وأسييهل ايي ة بيييد التخليين اليمرا ييي 
إسباَه ا ة الشر علر م تمييات؛ م ست يي ة أو متخّل ية لخليع م بيرر الهيم ية، والتيدخل فيي 
شييثو ها أو اسييتيمارحا. فميي ال كمييا ربطييت   أوروبييا القييرون الوسييطر بييين ال سيياي والشيييطان، 

ر م طيييياردة السيييياحرات ومحاكميييية ال سيييياي بييييتهم؛ ورأت فييييي هن  عييييدوات؛ للك يسيييية والمد ّييييية؛ وبيييير 
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، فقيد مورسيت حياا ال لعية (1)" ال رانم ال  سية، وأكل لحوم البشر، ومياشرة األرواح الشريرة
 أي ا  في الك ير ِمن مواقن الرحالة ت اا بي  الم تميات الشرقية.

لبا ما تخ  ه إلر مرتبِة الا  ن  دوى ِمين إايالحه   والروايات  األوروبية عن الشرقي غا
األوليير انّدعيياي  بييأن  : وكييان فييي تلييك الروايييات التييي تايين الييك )اآلخيير( مقولتيياِن م ل تتييان

الشييرع مكيييان  ال سيييع والملييياات، وال ا يييية أن  الشييرع عيييالم  الي ييين الم تأايييل. والقيييرن  التاسيييع 
لمقييونت؛ ...  فييماا مييا اييوِّرت شيييوا  الشييرع عشيير حييو الييا  أفييرل الشييكَل الميي  م لتلييك ا

بأ هييا خامليية، وليييل لهييا قييدرة عليير أْن تحكييم   سييها، ع دنييا ي ييد المسييتيِمر  المبييرَر ليتييدخل 
 .(2)في شثو ها!  

وألّن الرحاليية األوربييي باييدد م خاطبيية عقييول؛ أوربييية ِشييبه خاوييية ِميين تاييّور عيين الشييرع؛   
د كان  آم ا ِمن ال قد  سيبيا ، فَمين ِمين الياين يقيرأون ليه ف ال  عن ال هل باللغاِت الشرقية فق

ويسييتمتيون بأكاايبييه التييي تييداعا الخيييال سيييأتي إليير المدي يية الم ييورة ليتحييّرى عيين مكا يية 
ال خلة في عقيدة المسلمين! التي تحد ث ع هيا الرحالية بيرتيون مي ال !. والحقيقيِة فيمن المبالغية  

لغربيية تقيلُّ در تهيا أو تلييد بحسيا  قافية الرحالية وسييِة حي السمة األبرل في أدا الرحلية ا
 . وطبيية  قافته. (3)خياله  

عين الحقيقية؛ لكين   وما مّر باليموم ن يي ي أْن ليل ح اك رحالة  أسوياي؛ حدفهم التحّر    
طالل وال هل بلغاِت الشرع وتاريخه وطبانييه ت تميع لتيثّ ر فيي تايورا وفهميه ال قَر في ان

رع، وحييو سييبا   ييابع  عيين ال هييِل وعييدم اكتمييال الاييورة؛ ن بسييبا القاييد وسييوِي عيين الشيي
 الطوية.
إّن تحليييييِل خطيييياِا الّرحاليييية وت كيكييييه مو ييييول  ليييييل بييييالهين     ييييرا  لتيّقييييد دوافيهييييم        

ال قافييية، ف ييال  عيين كييون التيقيييدات الح ييارية والتغيييرات ال كرييية والسياسييية أاييبحت ِميين 
في تو يِه الرحالة األوربييين. ف يال عين تبياين الرحالية أ  سيهم مين حييث  اليوامل المست ّدةِ 

                                                 

1     Women and Colonization: Anthropological Perspectives, Mona Etienne  
and Eleanor Leacock. ) p. 175.  (New York, 1980. 

 .20-19. ص م.نأساطير أوربا عن الشرع.  2
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ّن مقوليييَة:  القايييد وطرانيييع التيبيييير؛ والخ يييول للياميييل التييياريخي المحّميييل بيييأطر دي يييية. وا 
 ، الغييرا  ييييرن عيين الشييرع أك يير ِميين الشييرقيين؛ ن تاييادر  ح ييور الشييرقي ووعيييه فحسييا 

 .  (1)ا يقرأ  بل وعي األوربي أي ا ؛ و يله أسيَر م
  فيياآلخر  كيييان Victor Segalen وعليير ال حييو الييا  يقييرُّا فيكتييور سييي الن           

 قييافي مغيياير، واليياات تشييير بليياة انخييتالن، واليياحاا  حييو اآلخيير ا تييلال  ميين اليياات وِميين 
 قلهيييا ال قيييافي األايييلي، إا يمكييين التمتيييع بييياأل  بي مييين م طليييع ي تيييلل الميييري مييين  ر سييييته 

 . (2)"ه وا غالق
ن يحييدِّد طبييييَة م ه ييِه، ون حتيير أسييلوا كتابتييه بقييدر مييا يخ ييع لتييأ ير  بًًالعموموالرحالييَة 

الاانقة ال ماحيرية في بلدا؛ ليكيون  هيدا مقبيون ؛ واأل ير   اليا  ي ير  ح يورا علير م يتج 
ال سيج علير الرحالة البينة  ان تماعية التي ي تميي إليهيا، وحيو ميا ي  يكُّ يييّلل ا تمياَيا إليهيا ب

م وال متطلباتها. وحاا ن ي  يي الااتيية؛ لك يه يحيّدد الهيكيَل اليا  ي ير   قليه علير م ت يات 
أّ  كاتيييا عييين اآلخييير، ليييالك ف يييي مرحلييية الياييير ال يكتيييور  مييي ال ؛ وحيييي مرحلييية التوسيييع 
انسيييتيمار البريطيييا ي كا يييت اليييروح انسيييتيمارية والايييرامة األخالقيييية وان تماعيييية آ يييااك 

لييلات سيلطتها؛ وبمو بهيا كيان ي ير  دعيم  رحالية؛ ميا، وحياا ن ييتم إن إاا تشيّرا تقت ي تي
 ن و دوا رفدا  سياسيا  وماليا  من لدن حكوماِتهم.يسه ب ه ها، وأغلا الرحالة ال ا ح  

  وبارن ال  ر عن كون الرحالِة آ يااك يثّييد األفكيار انسيتيمارية أو يرف يها فيمن رثيتيه 
أسياطير اامبرياليية؛ التيي تلاييد ح م هيا حتير غيدْت تقالييَد قيام بييدعمها  أايبحت أداة  لتل ييع

اليديد مين الرحالية بشيكل مسيتمر، وقيد كيان لهياا التقالييد دور  فيي تكيوين التسيميات ال قافيية 
 التي ت رل اآلخر الشرقي بوا ه كيا ا  مغايرا  علر مستويات مختل ة. .(3) 

 

                                                 

تاور الشرع فيي كتابيات الرحالية البريطيا يين فيي الياير ال كتيور . حسيين يوسين حسيين. م لية كليية  1
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. 2017. 41- 40ص  .ية. ليليييير ال بييييار . م ليييية اليلييييوم اا سييييا يةتميييي الت الشييييرع فييييي أدا الييييرحالت ال ر سيييي 2
 .م.نتاور الشرع في كتابات الرحالة البريطا يين في اليار ال كتور .  عن:  .1بيروت. الم لد 
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    هيييودحم فيييي ويِ يييدون الرحاليييةِ  أولنيييك  هيييد يمّ يييدون ال قييياد ِمييين قسيييم   كيييان أنْ  ع ييياَ  ون
 ِمييين رحالت هيييم حوْتيييه ميييا ميييع سيييابقة؛ عايييور فيييي األوربييييين للرحالييية تتهييييأ ليييم  وعيييية   خدمييية  
 .(1)  وح ارية شخاية وعقد ومبالغات الشرع حع في تيسن؛ 
 غ يييَبه ييلييين( القسيييط طي ية فيييي شيييهر  ) كتابيييه فيييي سيييميث ألبيييرت الرّحيييال  ييييل ميييا وحييياا

 ميييا عِمليييت  :   يقيييول ال يييال، بيييين و شيييروحا اليييرحالت؛ أولنيييك قيييّدمها رواييييات؛  مييين َ هوشييي و 
 م يارةب القيارو؛ يسيتغل وتشيويه ليين، ِمين خالطهيا لما   را   الكتابات؛ تلك ِمن أل الَ  بوسيي
 .  وقااه أسلوبه علر الروما سية طابع وا   اي. (2)  الم مع واألسلوا األخيلة

 برسيم الرسيامين أغيرى الرّحاليةِ  بيي ِ  كتابيات في ت  مل الا  الروما سي  وال لول            
 ليلية ألين بسيحرِ  الممتل ية قاايهم ِعبير عليهيا اطلييوا أخيلية ِمين مسيت يدين سياحر؛ شرع
 رسييموا اليياين للرسييامين َماييدرا   كييان الحديثًًة مصًًر كتابييه فييي لًًين الرحاليية   فميي ال   وليليية،

 بييين ِميين ال سيياي وكا ييت. الحييريم بمخييادل يسييمر ومييا ال سيياي؛ عييالم  سييدت التييي اللوحييات
 وقيوة   تماسيكا   األك ير التيبييرَ    كتابات يه لقييت وقيد. ليديهم وا  ارة وع انبية غرابة األشد الرمول

 عيام إلير يييود اليا  المبكير عمِله ف ي ،Jean Auguste أوغست  ان الماّور عمل في
 والحمييام الييييد ، الشييهيرين بيملْيييهِ  بيهيياوأت ،العظيمًًة التركيًًة المحظيًًة لوحتَييه رسييم 1814
 .(3)  التركي

انفتتييان بقاييص )أليين ليليية وليليية(  يييل اليديييَد ميين األوروبيييين يخلطييون بييين  إن          
 ( مي ال   Mary Montaguالشرع الحقيقي وشرع حاا القايص؛ فاللييد  ) ميار  مو تياغو 

سييت أطراف ييه؛ بايي تها لو يية عتقيدت أن  القاييص وايين  دقيييع للم تمييع الشييرقي الييا  نما
السيي ير البريطييا ي. وكتبييت بسيياا ة:   إّن حيياا القاييص كتبهييا مثليين محلييي؛ ولييالك فهييي 
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الغربييي حتير تييوحم  واخل الخيييال والواقيع ع ييد القيار تيدتايور ال يال تاييويرا  حقيقييا . وبييالك 
 هما شيي واحد .أ   

 فكار   سها فقد كتا:أما )غوبي و( ال ر سي الا  بدأ س را وحو تحت تأ ير األ      
كّلما خطو ا خطوة في آسيا الداد اقت اع ا أّن )ألن ليلة وليلة( حو األك ر دقة، وايحة مين 

. وقيد لخيص ) فرييدريك شييليغل (1)سيانر الكتيا التيي واي ت أقطياَر حياا ال ييلي مين الييالم  
Friedrich Schlegel  وحييو ميين كبييار م  يير  الروما سييية( حماسيية الحركيية الروما سييية

فييي الشييرع  ي يير  عليير أرِع شييكل للروما سييية، فهييو ال بييع  امكا يييات الشييرع األدبييية بقولييه:
الييييا  ي ييييا أْن ت هييييل م ييييه. فالروما سيييييون و ييييدوا فييييي الشييييرع عالمييييا مختل ييييا عيييين عييييالم 
الكالسيكية، ن عقال ية تملثا، وتلّو ه حرية التخيل والحساسية، والقدرية. وكان الشيرع ييوفر 

ا ر شيياعرية يتحييرك عليهييا أبطييال رواييياتهم وقايياندحم. ف ييي قايييدتي لهييم خل ييية اات م يي
(  يرى أبطيال الشياعر )  The revolt of Islam( و)  يورة ااسيالم  Alastor)اآلسيتور 

( ييييلورون األطيييالل، ويميييرون بيييواد  ال ييييل، وي تيييالون فيييارل وال لييييرة  Schelleyشييييّلي 
ر الودييان عللية فيي كشيمير، وبيالك يبيرل اليربية، ويتسلقون الهماليا، حتير يايلوا إلير أك ي

 .  (2)أمام ا المحور الرنيسي الا  تدور حوله القااند الروما سية أن وحو: الترحال  
وشرع الروما سية في الحقيقة مكان  ن الَة له بالشرع الحقيقي. ومن  هة أخرى فليم يكين 

ال قيير )فييي كتابييات  ح يياك أييية رغبيية فييي تاييوير المييدن أو م يياحر البييثل ان تميياعي، أّمييا
الرحالييية( فيييال و يييود ليييه فيييي الشيييرع األسيييطور ، إ يييه الشيييرع الغ يييي بالبه ييية والخييييال، حييياا 
الشييرع   كمييا لخاييه ال ر سييي ) شيياتوبريان (: حمامييات، وعطييور، ورقييص، ولاانييا آسيييوية 

 (3). 
 ةفني داخيل فيي لكين ال يواحر؛ تليك م يل   م تميع؛  كيلِّ  فيي يكيون أنْ  حيالبيد ومن            

 عليير الغربيي الم تمييع إلير و قلهييا الحالية، بمعمييام كا يت المشييكلة لكين   ال سيياي، مين محيدودة
 تشيييكيل فيييي الرحالييية وكتابيييات. اليربيييية نسييييماو  الشيييرقية للم تمييييات الطبيييييية السيييمة   أ هيييا
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  مطّييية اييورة؛  إليير تتحييّول مييا سييرعان ع هييا سييمع أو شيياحدحا  يياحرة؛  اخييتالعِ  أو مييا اييورة؛ 
 وغرانبيية م شيوقة بقايص؛  مدعمية تكيون ع يدما خاايا القيّراي،  مياحير اتتاور  في سختر ت

 .  إ ارة واات
الباحث  روبرت بو تون قانال  إّن:   حسيابات )الرحالية( األوروبييين  ِمن حاا ما اكرت وقريا

في أوانل القرن التاسع عشر غير قادرة عموما  علر التمييل بين )اليوالم والغيوال (، وعميوم 
مما يشير إلر در ة ِمين ال هيل ال قيافي؛ ف يال  عين عيدم إمكا يية وايول مي يم  الم تمع،

 .(1)األ ا ا إلر األ لاي الداخلية الخااة من شران  الم تمع  
المغيييامرة  حليييية لتمتيييل َ عقانديييية علييير الكتابيييات الرِ  طبيييييةاات  أخبيييار؛  ل ّ عييين  حييياا ف يييال  

  فييي أحسين األحييوال. دوا أو كيا ييا دو ييا  أو عي هيا مييدا ا  ب دي يي ي هيير اآلخير الشييرقي بهيا ل

 ِمييين( Tancred() تيييا  رد) روايتيييه لبطيييلَ  اسيييما يتخيييا(  Disraeli دلرانيليييي)  مييي ال ف  يييد
 بينتييييه برثيييييةِ  تييييلّود وقييييد أحلييييه، إقطاعييييية ميييين رحلتييييه يبييييدأ   الاييييليبية الحييييروا قييييادة أحييييدِ 

 يغييدو حتيير رحلتييه فييي يم ييي إنْ  مييا ولكيين يييتيّلم، كييي الشييرع إليير احييا وحييو وسييلوكياتها،
 وكيل   ا  يانِته ال و ر تيمها ال تي فيها توّغل التي األماكن إلر ميه يحمل إ ه الميلِّم، حو
 .  السلوك ارامةِ  ِمن عليه  شأ ما
ا  قياموا رحالية   أي يا   شاكلِته علر أ تج فقد الخيالية تانكرد شخاية ال كتور  اليار أ تج وا 

 بك ييير قييرايات هم لّودتهييم أنْ  مييا عليير بانعتميياد والييك ،أاييال بهييا يشييرعوا أنْ  قبييلَ  بييرحالتهم
 .(2) للشرع اورة بم ابة كا ت التي الا ات من

                                                 

1 British Travelers and Egyptian ‘Dancing Girls. Locating Imperialism, 
Gender, and Sexuality in the     Politics of Representation, 1834-1870 by 
Robin Bunton. B.A. (Hons.), P.17.University of British Columbia, 2017   

  تيا كردTancredن لعيميا   ورما ييا  وأحيد قيادة الحملية الايليبية األولير، وشيارك فيي ميركية حايار ، كيا
 يّم حاكميا علير إميارة أ طاكيية وتيوفي فييي  1100أايب  بييدحا أميير علير ال لييل عيام  1099القيدل عيام 
  ي  ر:م. 1112أ طاكية عام 

The Crusades - An Encyclopedia. Grabois, Aryeh. New york. (2006) pp. 
1143-1145.                      2009                            
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 الممقوتية فاأل يا الياات، عين ليتحيّدث فراية؛  كيل   ي تهيل   األوربيي فالرحالة   سابقا  وح ا وكما
 الايليبي، حيو الرحيال وايار األوربيي، التم ييد مع لتتوافع تكيي ها تم الكالسيكية ال برة في

. أسيييطوريا   أبييييادا   تأخيييا وراحيييت شيييهرت ه اتسييييت ميييا وسيييرعان. المسييييحي وال  يييد  والبطيييل،
 و لعييات  قافية مين ميييه حمليه ِلميا م حايلة سييوى للرحاليةِ  األسيطورية اليياات تكين ليم والواقيع

 .(1)  وميتقدات
   عشير، التاسيع القيرن مين ال يا ي ال اين فيي و مطيتهم الرحالةِ  دوافعِ  تباي ت فقد والواقع  

 اليلميي، والبحيث الروما سيية، عن والبحث المغامرة، وحا التبشير ، الحمال بين وتوّلعت
 التقيييارير مييين األوسيييط الشيييرع فيييي اليييرحالت تليييك حسيييابات وتتيييراوح. السياسيييي وانسيييتطالل

 الييراع، فيي( 1851)  ي يوى مدي ية فيي  نييارد ح ير  أوسيتن السيير اكتشيافات  م ل األ رية
 الهيييالل  كتابيييه فيييي واربرتيييون إلييييوت كيييان بي ميييا. بيرتيييون لريتشيييارد الاييياخبة وايييياتالر  إلييير

 .(2)  لال تباا إ ارة أقل لك ه طموحا ؛ أك ر( 1844  )والاليا

 هيييرت طروحيييات  الرحاليييِة فيييي م تاييين القيييرن ال يييامن عشييير أك ييير رايييا ة  وتسيييلحا        
م. مييع أن  اليديييَد ِميي هم  ميييوا بييين بم يياحج كتابييية نسيييما ميين حيييث األداي اللغييو ، والت  ييي

األخيلِة المقروية في القاص القديمة عن الشيرع وبيين مشياحداتهم ومالح ياتهم الشخايية 
 Richard Francis Burtonريتشًًارد بيرتًًون ع ييه. وفييي  مييوا   الرحاليية البريطييا ي 

 .(3)، تتك ن حاا السمة  وت هر بو وح1890-  1821
 ان تماعييييية الحييييياة عيييين األحمييييية غاييييية فييييي بميلومييييات؛  تاريخيييييةال المكتبييييةَ  أمييييدّ    وبرتييييون

   يييدا كمييا الدقييية، ميين كبييييرا   قييدرا   وتحميييل مهّميية، مالح ات يييه وتيييدُّ  والح ييياليين، للماييريين

                                                 

. الم ليييل األعلييير 1. تر مييية: عايييام ح يييال . ط25اليروميا سييييية دو كيييان حييييث،  يييود  بورحيييام. ص 1
 .  2002لل قافة، القاحرة، 

 .  151. ص م.ناليار ال كتور. تاور الشرع في كتابات الرحالة البريطا يين في   2
 3     Travels in Arabia Deserta, Doughty, First published in 1964 by Routledge 

Kegan Paul Ltd, (New York:Dover, 1979), vol. I, p. 5 
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لكين حياا ن يي ييه  .(1)" رآحيا التيي األحيداث أو  اقشيها التيي الق ايا من ك ير حيال م ا ا  
ا؛  تي ييية قايييور فيييي الميرفييية أو بسيييبا حمونتيييه مميييا وردت فيييي كتاباتيييه مييين ت ييين  أحيا ييي

 آخيرين أوربييين وكتابيات الشيرع عين( برتيون)  كتابيات بيين ال ميعَ  فمن   الك ومع ال قافية.
 ِحيكييت ميرفيية أ هييا إن ح ييمها، يسييهل الميرفيية ميين اييغيرة كبسييولة فييي الشييرع صخِّ سيييل

 .(2)  هع  رغما َشركها في  سا ها تْوقع أنْ  ِمن م اص ن فانقة؛ بي اية

ث عييين حوا سيييه ويتحيييدّ  ،ه  ِسييي عييين دخيليييةِ    اسيييتخدم  ب رتيييون )ألييين ليلييية وليلييية ( لييبيييرَ 
يييرد  طييية لوايين  ميييع أ ييوال ان حرافييات بشييغن واحتمييام. فمييا أنْ ال  سييية، كمييا  يلهييا مَ 

ميلوماتيييه ع هيييا، وليييم  اكييير واحيييدة مييين حييياا ان حرافيييات حتييير يقتييي ص ال راييية ليسيييرد كيييلّ 
أخرى فكان   رته   ألحيل الايين  أمما   تبل طال ؛ر الشرع اليربيعل تلك  رتهتقتار   

واحييدة ميين م يياحر احتقييارا الشييامل للشيييوا غييير الغربييية بياميية: كأحييل السيي د والماييريين، 
 .(3)" جميعا سمعتهم يشوه فلكيوال رل، واألتراك، وكان ع دما ياكر حثني 

( فسيي الح  1843 - 1926) Doughty دويتًًيلكيين إاا ا تقل ييا إليير الرحاليية البريطييا ي   
كراحيتيييه لإلسيييالم والم تمييييات اليربيييية التيييي اخيييتلط بهيييا، وأّلييين ع هيييا؛ نسييييما فيييي كتابيييه 

. ودويتيي حياا   باألايل Travels in Arabia Deserta رحًتت فًي الصًحرال العربيًة
ييتمكن مين اللغيية اا  ليليية؛ وليد فييي مقاطيية  يبرتييون، ودرل فيي مدارسييها  كاتيا  وشياعر  م 

، وتشّرا فيها باللغة اا كليل  وآدابها قبيل أن يكيون رحالية،    يم التحيع بكليية (4)الخااة  
(5)كي  ييل فييي ل ييدن، وتخيير  أخيييرا ميين كلييية  و  يييل فييي كامبريييد  

  ويتحييدث فييي كتابييه  .

                                                 

للتيياريخ الح ييار  للمدي يية الم ييورة ميين مطلييع القييرن الحيياد  عشيير  كتابييات الرحاليية األوربيييين ماييدرا   1
.  امييية أم القييرى. 91ص  . يير  حتيير  هاييية اليايير الي مييا ي. حورييية عبييد االييه. أطروحيية دكتييوراااله

2013  . 
  92أساطير أوربا. م.ن.  2
 .98-96 م.ن. 3

4 David George Hogarth, The life of Charles. Doughty, Publisher: Oxford 
University Press, 1928, p.2 

5 Doughty, Charles Montagu  A Cambridge Alumni Database. University of 
Cambridge.         
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عين الحيياة فيي الم تمييات اليربيية، وكأ يه يتحيّدث عين عيالم  رحالت فيي الايحراي اليربيية
مبراطورييية البريطا ييية؛ ولكيين بمطييار دي يي مسيييحي، وحييو حييين ييياكر سييوريا تيابع ألمييالك اا

. (1)وفلسييطين ميي ال كأ ييه باييدد الكييالم عيين أر  مسيييحية مغييايرة  يياريا ل ليييرة اليربييية   
 تاريخيا وح اريا.

، وحيو فيي م ليدين   ليه تيأ ير علير 1888وعمله: )رحالت في الاحراي اليربية( في عيام 
ميين المرا ييع المهميية فييي أدا الييرحالت. كتبييه بأسييلوا؛ سييلل؛ ومتماسييك، ال قافيية األوربييية، و 

والغالا عليه است ادا إلر  غرافية التيوراة. والايورَة التيي رسيمها لآلخير الشيرقي   ن ت هير 
 لّييية  إن بيييد ميرفيية دوافيييه الدي ييية التييي دفيتييه للرحيييل إليير الاييحارى اليربييية. أن وحييي  

الم قوشييية علييير خرانيييا )ميييدانن ايييال ( نعتقيييادا بيييأّن لهيييا رغبتيييه فيييي فيييك رميييول الكتابيييات 
دننت توراتييية. وبال يييل أشييار فييي مقدميية الطبييية ال ا ييية ميين كتابييه ) الاييحراي اليربييية ( 
إليير أّن احتماَمييه الشييديد بالبحييث التييوراتي حييو الييا   يلييه يخيياطر ب  ِسييه ويقاييد إليير تلييك 

 .(2)الخرانا 
بيييدو فيييي الايييحراي اليربيييية:   يمكييين أْن  سيييمَع فيييي يقيييول فيييي مييييِر  كالِميييه عييين حيييياة ال

أحيياديِ هم ايييدع اللغيياِت الييييابرة، وأْن  لمييَ  فيييي عييياداتهم أسيياليا حيييياة قديميية ت بييييث أميييام 
. وِميين ح يا  اييب  القبائًًل العبرانيًةأعي  يا مين  ديييد؛ ف  يد ا وكأ  ييا عيد ا القهقيرى إليير أييام 

 لّودت ا به تلك الت ربة الحية.أك ر قدرة علر قراية اليهد القديم ب هم؛ مختلن 
من أْن تكيوَن اات ارتبياط و ييع بالما يي المسييحي، أّميا إاا  ن بد  ولكن حاا الت ربة الحية 

كا ييت م ييّرد ميتقييدات وعييادات مختل يية عّمييا ي شييدا األوروبييي، أو كييان لهييا م يياحيم مغييايرة 
اييورَة الراسييخة فييي احيين للتييوراة ع دنييا يتحييت م إ كييار حيياا الت ربيية ورف ييها؛ أل هييا تخلخييل ال

األوروبييي، وياييل رفيي   ) دويتييي( حييد التياييا الييا  ييياكر ا بتياييا الله يية الاييليبية 
  .(3)ومقونتها  

 

                                                 

1 Travels in Arabia Deserta, Doughty, (New York:Dover, 1979), vol. I, p. 11    
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ييييا الرحاليييية   فيايييين ِمايييير الحدي يييية بأ هييييا   مخييييلن  السييييحر  E.W.Lane. لًًًًين إدواردأم 
ليييياين والغمييييو ، ومييييا يتاييييل بيلييييم الت  يييييم والخيمييييياي، والحشيييييش واألفيييييون، والسييييحرة؛ ا

يراقاون األفاعي، والمشيواين في الساحات اليامية، واألفييال الشيااة الغريبية التيي تتحيّدى 
الخيييال... كيييان ح ييياك عليير اليييدوام اليييبغ  والكراحيييية اليتيقييان المغل  يييان بيييالحل األخالقيييي 

 والتياا الدي ي.
وليييين فيييي حييياا ي حايييي عييييوا الم تميييع الماييير  اليييا  نشيييك كيييان غارقيييا فيييي          

والتخلين  تي يَة الحييروا والم العيات السياسيية  لقييرون، إن أن  األحيوال التيي رّكييل  لترا يع ا
عليها ليست كّل األحيوال فيي الم تميع الماير  آ يااك؛ لك يه ليم يياكر فيي كتاباتيه األحيوال 

 األخرى ون اني ابيات التي في الح ارة المارية وااسالمية إن قليال .
في الترويج ِلما يكتيا افتيال يه المو يوعية، يقيول  لينلة التي ييتمدحا وأك ر  ما يمّ ل المخات

فييي كتابييه )سييلوك الماييريين الميااييرين وعيياداتهم(؛ الييا  كتبييه بييدعم؛ ميين ) ميييية  شيير 
الميرفة الم يدة( وتلقر عليه مساعدة مالية:   توّخيت الدقة قبل كلِّ شيي، ون أتيرّدد فيي أْن 

أفتييييل فيييي أ ِّ أمييير؛ رويتيييه شيييينا  ي يليييه م ييييرا  علييير حسييياا  أثكيييد علييير أ  يييي ليييم أتيّميييد أنْ 
 الحقيقة.
وحاا اليبارة الم قلة بالحار تدّل علير أّن )ليين( كيان ييدرك التل ييَع اليا  كيان ييميد         

إلييييه الرحالييية لي يليييوا مميييا ييييروون شيييينا  م ييييرا  لالحتميييام. ون شيييك أ يييه  ّايييَا   َسيييه خبييييرا 
تحاشر المبالغات التي أتر بها ك تاا  أقيل ميرفية م يه. وميع اليك بالشرع، وبال  هدا كي ي

ميا مين شيأ ه إ يارة  لم يقَو علر ت ياد  السيقوط فيي شيرك ان تقانيية؛ واليك ع يدما اختيار كيل  
الغربيييي. ليييالك كيييان حيييين ييييرو  حاد يييا  ليييم يشييياحدا ب  ِسيييه يثّكيييد لقرانيييه بيييأّن  واحتميييام القيييار 

 ت اايله. مادرا  مو وقا  حو الا  أعلمه ب
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أّن حييثني األشييخاص ليسييوا سييوى أقرا ييه اا كليييل. وخبييرة   لًًينولكيين سييرعان مييا يكشيين ل ييا 
حثني ن يمكن انرتياا م هيا!، أل هيم ميايومون ِمين أن ييطيوا شيهادة مشيكوكا  فيي أمرحيا 

كتبييه . وحيياا مييا حييدا بييي بيرتييون   ِسييه أْن يوّ ييه  قييدا  لمييا (1)بسييبا ال  سييية التييي يحملو هييا!  
لييين م بي ييا التطييّرن والالدقيية فييي تر متييه، وكييين أسييبف عليهييا حمونتييه الااتييية وميولييه حييو. 
قانال:   لم يحرل لين، اليا  كيان متطرفيا    احيا  فيي تر مية حكاييات ألين ليلية وليلية، ومين 
؛ فقيّدم الشيير  ل بييَ  ال ايول إلير تيليقيات؛ منتي حكاية أغ ل ال اين... واألسيوأ أ يه حيو 

ع ال  ييييير، وليييييم يح يييييل بيييييدننِت المي يييييم، فتشيييييّوحت اييييي حاته بسيييييبا األخطييييياي عييييين طريييييي
وحيييو ييييدّقع فيييي عيييادات المايييريين المياايييرين ليييه، وي يييرط فيييي الحيييديث عييين الايييبيا ية. 

شريحة الغوال  واليوالم، وكأ يه أ  يع  يل  رحلتيه لتتبيع حياا ال نية مين الم تميع. فهيو ياين 
 احييك عّميا واي ه أي يا مين أميور أخيرى ن  رييد بدقة أخبيارحم وأمياك هم وألييانهم وحلييهم، 

 .  (2)الخو  فيها في حاا الم ال
ووا ي  مين كيالم بريتيون أ يه يركيل عليير كشيِن اليواميل الااتيية وان  ياليية ليي لييين          

 ف ال عما يك  ه من كالم علر بينات محّددة ربما تيكل شخايته حو وميوله حو.
طويال  في مار في القرن التاسع عشر وكتيا عين عيادات :   ا  ع لين دا ييل مارتن يقول

الماييريين وتقاليييدحم، وأغلييا مييا كتبييه وركييل عليييه م يياحَر ان حطيياط األخالقييي وا حييران 
السييييلوك ِعبيييير كتابييييات ن تحليييييل علمييييي وواقيييييي فيهييييا، وحييييي كتابييييات مختلليييية فييييي  لعيييية 

 . (3)ا  ربولو ية ق دمت لَمن يريد الس ر إلر الشرع  
 
 

                                                 

 73-71م.ن.   1
2                       An Account of the Manners and Customs of the Modern 

Egyptians, Edward William Lane Vol. II; (London, Charles Knight & Co., 
1836), p. 271. 

       3 Islam Obscured The Rhetoric of Anthropological Representation. 
Daniel Martin p. 139. Newgen Imaging Systems Ltd., Chennai, India. First 
edition: January 2005 
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وحكيياا كا ييت ت يير  عملييية تكييرار و قييل اييورة الشييرقي؛ ليييل إليير الم تمييع األوربييي        
 فحسا  بل للرحالة اآلخرين الا  ي وون الرحلة إلر الشرع.

فييي سييييه حيياا لييم يختليين عيين بيرتييون فييي األ سيياع التييي ا طلييع م هييا، وحييي لييين و         
أ ييييييه ر ييييييل عليييييير ه   َسييييييأ سيييييياع  اسييييييتيالنية ومختاييييييرة لآلخيييييير؛   نسيييييييما وحييييييو ييييييييّرن 

ر عييين م احيمهيييا م لغيييات مسيييتيمراتها، وعب يييا فيييي  يشيييها، وتيّلييياليييا  تيييدرّ  ؛اامبراطوريييية
عليير حيياا الخطينيية، فتيبيييرا الوا يي  ال ا يي   يييالمَ  وكييان نبييد أنْ  ،وميتقييداتها اامبريالييية

 .  (1)كان يشكل تهديدا للبيروقراطية الحارة التي تث ر الكتمان)حو( ل لوات عارا 
الرحالييية وحييياا السيييلوك وال لعييية إلييير ااعميييام والتقلييييد  يليييت مييين اليسيييير علييير           

: فهييم الم تميييات التييي كتبييوا ع هييا وا ب ّييوا فييي م ااييل حياتهيياحييياة طبيييية فييي  ان ييدما  
قيييون مت وّ و هم مختل يييون بيييأ ّ  شييييور   ت يييامر ليييديهم تليييك الم تمييييات فيييي حييياولوا اليييدخول مييياكلّ 

نسيييما حييين ييَمييد  السييكان  إليير إبييداي  .طييرع خاايية ميهييم تهييا ا  ممييا دفيهييم إلييرعليييهم، 
 الماريين: عنرتون ييقول ب م ما ية وريبة ِمن وافدين ن ي قون ب واياحم ومراميهم.

و يييوا ي   يحكمييوا بالطريقيية التييي حكييم بهييا ) سييير شييارلل  ابييييه( السيي د، أ  أنْ  ي ييا أنْ   
  ييلل سييالحهم، وتح يير ت مييياتِ عسييكرية، وي   تحكمهييم سييلطة   باسييتمرار تحييت المراقبيية، وأنْ 

 ر الهم.
 بييلالتيامييل ميهيم: أن تتوقين عيين دراسيتهم،  ر  ِسي إن    : ليور ل قييولفيي حيين ي            

 تراقييا   سييك وأقرا ييك طيلييةَ  ه، وأنْ بييأمييامهم عليير غوار  لقييي الكييالمَ تأخييا حييارك ميي هم، وأن ت  
تت يييرل فيييي  ميييا ي ييير  فيييي الخ ييياي، وأنْ م قيييال، وتتحقيييعميييا ي   تسيييمع كيييل   وعلييييك أنْ  .الوقيييت

كغرييا وليم أقيدر علير  إلير الييراِ  تي شخاياتهم، وتكتشن أاواقهم و قاط  ي هم. لقد ب  
نْ  أفكر م لهم أو أتب أنْ  ك يت أخ قيت فيي اايط ال شخاييتهم فقيد  ر ميتقداتهم، بيد أ يي وا 

 .(2)أخ ي شخايتي  علر األقل أنْ  استطيت  
ية التييي ييييا ي م هييا الرحاليية شييديدة؛ وحييم باييدد تغييير سييلوكهم كا ييت الميا يياة ال  سيي      

وملبسييييهم وطرانييييع تييييياملهم، أل ييييه يشيييييرحم بالغربيييية؛ لكيييي هم م ييييطرون إليييير الييييك ا  يييياح 
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مساعيهم في التغلغل في بينات مختل ة عن بيناتهم. وأحيا ا يشييرحم حياا انفتييال بال ييع 
وميلوميياتهم؛ فيوغلييون فييي تحقييير َميين  الشييديد الييا  يحملهييم عليير ال ييورة عليييه فييي كتابيياتهم

 ي برحم علر حاا اارغام والتخ ي.
قييامي خيالل حياا السي ين بارتيداي لبيال  إنّ   : وحاا الحال دفع لو ل   س ه إلر القيول      

إن أ  يييي فيييي الوقيييت   سيييه ليييم  ؛قلييييد  ميييط ت كييييرحم أبييييد ي عييين ااتيييي اا كليلييييةتالييييرا و 
 يكياد ي يع الميريَ  ا  يفياألمر كليه ليم يخير  عين كو يه تكلّ  ؛ربييفي ال ليد الي أدخلَ  أستطع أنْ 

 .(1)في وقت واحد متباي تينرثيتين و قافتين بون وحو ي  ر إلر األشياي علر حافة ال  
ال مطيييَة الكتابييية التييي يسييتخدمها لييور ل فييي واييِن الم تميييات اليربييية تحيياول  إن        

يسييكن البادييية وي يييل م هييا  مطييية عاميية تييوحي رسييم  يميية؛ عاميية عيين اليربييي الييا  كييان 
وفي مختلن عاورحم. وحو ي رسل ميا يكتبيه إلير  أ ميهم اليراللقارو الغربي بأ ه يان 

يييا بوايي ها ميلومييات سياسييية إليير الييدوانر المختايية فييي األوربيييين بوايي هم قييراي أون ، و ا   
حتها. وعلير حياا اليوتيرة بلدا. ون يرسلها بوا ها ا طباعات ااتية بل تقارير م روه  مين اي

يشيييتغل الخطييياا وت ييياُّ ال يلولو ييييا السيييردية لترسيييَم  يمييية  ابتييية لآلخييير الشيييرقي فيييي الييياحن 
 األوربي.  

قيد يبيدو ليور ل أ يه يكتيا خيار   طياع األدا فيي تقياريرا المرسيلة ولكين تقياريرا فيي        
الييية؛ يقيييتحم الم ييياَل الحقيقييية  هيييد سيييرد  فيييانع القايييدية والتيييأ ير. وقيييد يبيييدو أ  يييا بايييدد رح

السياسي علر الخاوص؛ لكن عمله يقع  من السيرد الحكياني الواي ي اليا  ي تهيي إلير 
يييدلل عليير قطيييية  ال ييا ال هايية ااتهييا التييي ي تهييي إليهيا الرحاليية او الميييول األدبييية البحتية   

سيمر مقرراته التي كان يقدمها علر شكل تقارير للحكومة البريطا ية ما كتبيه نحقيا تحيت م
( فييالي وان يك ييي ليييدلل عليير Seven Pillars of Wisdom) أعمييدة الحكميية السييبية 

 سًفر األمثًال: حيي أعميدة حكمية مقّدسية؛ ميأخواة ِمين فأولالتيالي الا  ي مرا أو ييل يه، 
 في اليهد القديم؛ بحْسِا  سخة الملك  ميل.

                                                 

1          Seven Pillars of Wisdom. T. E. Lawrence: A Triumph. (London, 1935; 
1965) p.18-19. 
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حكام ها ومقرراتهيا لهيا سيطوة  الحكمة لها مراتا  ن تأتي إن ِمن حكيم عارن، لالك فأ وثانيا
ن فمين اا اليا  يت يّرأ علير  وح ور شاخص؛ له ما يشبه القدسيَة فيي أاحيان السياميين؛ وا 

 .(1) الحكمة وي ال ِمن ادقها!
 وحاا الحال  حَمل الرحالة ويْل ريد بل ْ ت

Wilfred S. Blunt  إلر الوقون موق ا  شيديدا  لييل
عاايروا أو اليياين سييبقوا فحسيا    وا  مييا وقيين موق ييا  مين الشييط الييا  مارسيه الرحاليية اليياين 

حييادا  ِميين سييلوك الحكوميية البريطا ييية ااتهييا ت يياا الشييرع بياميية؛ بمييا فييي الييك سياسييتها فييي 
اله د والشرع األوسط. وميا قّدميه ِمين مالح يات؛ و ايان  لحكومِتيه نقيت رف يا ؛ لك هيا ميا 

مت حاية وا  يه او  لعية؛ م اي ة وسيلوك لب ت أْن تبّي ت أّن فيي رثيية بل  يت ايوابا  ومواقين 
إ سييا ي؛ يتيييار  مييع الموقيين ال  يييي للحكوميية البريطا ييية، مييع أ ييه لييم يكيين يتخّليير لح يية  

؛ وحمليه ل لعية أخالقيية تيأ ن ِميين أْن (2)عين دعيِم مايال  بليدا؛ لكّ يه يمتيال بسييلوِك  قيد   
 تحّقر اآلخر أو تلور حقيقته.

ِمين   رتيه  ب لنًتودويتي ولور ل وغيرحم؛   لم يغّيْر  وبخالن الحاِل الا  كان عليه برتون
إا بقيييي علييير إع ابيييه بيييورعهم اليييدي ي  ؛اييي ات البيييدو، ون ِمييين تياط يييه ميهيييماألولييير إلييير 

كييان شيييوخهم او  المحتييد يتلّقييون احتييرام  ِإاوب  ييرة المسيياواة التييي كا ييت تسييود م ييتميهم؛ 
(3)هة ال ارغة  األفراد بتوا ع  م، بييدا  عن م احر السلطان واألب

. 

 
 
 
 

                                                 

1               Letter of  T. E. Lawrence, edited by David. Garnett. Jonathan 
Cape. London. 1939   
Proverbs 9:1 bible hub. James, accessed 19 June 2018. P.607 
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اّييل ع وا يه   ال يا Ideas about India  أفكًار عًن الهنًدويقيول فيي مقدميِة كتابيه       
بيبييارة عربييية م ادحييا) عييدل  سيياعة؛ خييير ميين عبييادة سييبيين سيي ة(:   ح يياك مسييألة قييد تكييون 
شخاية؛ لك  يي اسيتغلها ألبيين رأييي بب يع كلميات، فمين بيين م تقيد  كتابياتي عين اله يد، 

ون إلير م هيا متي؛ ث   ح  ي، لكن يتمّلكهم الييأل فيل يح اك البي  ما ي  كون عن دح
طالعهيييم ااسييييون يتخاايييمون فيميييا بيييي هم، وفيييي بح يييا عييين مايييالحهم وسيييالمتهم. إ هيييم سي

وليييارتهم لله ييد ن يهييدفون إليير إ ييراي تحقيييع اييادع فييي الم ييالم القانميية، ولكيين ميين أ ييل 
 .(1)م  لتراإ ارة  لاعات  ديدة تلحع اليار ب

اليقلييييييَة الراديكاليييييية فيييييي السياسييييية البريطا يييييية قيييييانال:   إّن السيييييكاَن  بلنًًًًًت  وي تقيييييد          
 يي ل  ميين اليبيييد، مت يييدين، غييير س يييداي، و حي ييين بشييكل  -كمييا يسييمو هم  -األاييليين 

رحيييا، وحيياا يتم ّييل أي ييا  فييي اليبوديييِة الماييرية التييي ي ر ييو ها. إّن إيمييا ي بالمثسسييات 
حيياا الشيييوا تييييش حاليية مأسيياوية  يشييير ي بأ هييا سييتتلقر  ييربة مباشييرة، ألن  البريطا ييية 

وسييييت   ر عييييا ال  أم آ ييييال. إّن ح يييية تطييييوير اله ييييد ت  ييييحها الممارسييييات  التيسيييي ية التييييي 
تشهدحا تحت طانلة انحيتالل البريطيا ي. وحكياا ممارسيات ومييدنت فقير متد يية سيتحولهم 

هيييا بريطا ييييا أميييوالهم وحيييم يت يييورون  وعيييا  فيييي إلييير أكلييية لحيييوم البشييير، ون أفهيييم كيييين ت 
 .(2)مقابل ما تلقي عليهم من قاانن 

 
 
 
 
 
 

                                                 

1    Ideas about India., wilfrid Blunt,  kegan paul, London, trench, & Co.I, 
paternoster Square. 1885. p. 21.. 

 م. ن.  2
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 Secret History ofوفيي كتياا بل يت )التياريخ السير  لالحيتالل اا كلييل  لماير 

the English Occupation of Egypt  ت اييالت  عين مسيتوى انعتيداي واا حيان )
لكين اليك ال ليَم مسيكوت  ع يه فيميا كتبيه  ،تاللالا  طيال الشييا الماير  تحيت  يير انحي

ك ييير مييين الرحالييية؛ وأغليييبهم أّميييا مغرميييون بشييرع خييييالي يسيييت يا ل يييلواتهم أو حيييو م تميييع 
متخل يية؛ فيمي ييون فييي ت ييخيم تخل هييا ليسييّوغوا أل  سييهم مييا ي يلو ييه ومييا يب و ييه ميين أفكييار 

 .(1)وتاورات
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The Eastern Other in the Literature of European Travelers 

Faris Aziz Hammoudi   
Abstract 

         The idea of this research (the eastern other in the literature of 

European travelers) is summarized first: in the historical definition 

of the mergence of the dualism of the ego and the other; With regard 

to their cultural dimension; Within the relationship of the East with 

the European other. What is concerned with the East here is the 

Middle East. 

Second: The research sheds light on the idea of the other in the 

writings of European travelers, with a set of achievements and 

perceptions contained in this literary trend, represented by letters, 

reports and books of European travelers about the East. Explaining 

how the literature of European travelers shortened the East and 

turned it into a dreamy given; It meets the need of the Europeans for 

some kind of fun and to stay away from the strictness of the material 

reality, but at the expense of the reality of the East, which many 

travelers have been striving to shorten, and focus on its romantic 

dimension and on the side of excitement; With the obliteration of 

the reality of the East and its real suffering at the time. 

Third: The research seeks to reveal the volume of information, 

perceptions and attitudes left by the traveler’s writings that worked 

to form a stable and deep theme about the East in the whole of the 

European mind, packed with ideological, religious and historical 

loads that established a negative dichotomy between East and West. 

    Keywords: religion, history, journey. 
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