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المفجعJJ اهFJJز العJJالم المIJJMIFي فJJي الربJJع الخJJMر مJJن القJJرن العشJJرلن، حFJJى بدالJJ  القJJرن الIاحJJد والعشJJرلن بالعدلJJد مJJن الحJJداث 
كأحداث الحرب الFي  بت في الFسJJعMنMات فJJي البلقJان، وفJي السJنIات الFJJي تلJت فJي الشMشJJان والقIقJاز، ولحقJا فJي حربJي الخلJJMج،
وهكذا رولدا رولدا ولى غال  النزاoات الخMر  الFي  ملت لMبMا وIMرلا والعJJراق حJJMث كJJان للقIJJى الFJJMعمارل  الوروبJJM  السJJابق 
 JJدلMقلFات الJJالعلق  JJانFبرت مJJFد اخJJلم ، قJJو مس  MحMب مسIها بالسلح  عMي غالبا ما تجابهت فFم. هذه الحداث المؤلم  الMدور حا
للبلدان المIل  oلى البحر البMض المMIFط القائم  oلى حسن الجIار والFعJJاون oلJى المسIFJJى القFصJادي والثقJافي. مJJن المؤكJJد أن

لFضاءل، و فJJي كJل مكJJان مJازالت تFكJJرر الحكJام المسJبق  مسIFى الFحفظات و انعدام الثق  المFبادل  بMن  عIب حIض المMIFط لم
وأحMانا الحكام المIجز  المFعلق  بالخر في الصحف ووMائل الoلم وفي الشارع. وهذا بالFأكMد لJMس بJJالمر الجدلJJد. فJي العصIJر
الIMIى كني المسلمIن من طرف الغرب بJاللقب المIJجز "MراMJMن"، كمJا لقJب العJالم الJMلمي المسMJحIMن القJادمIن مJن أوروبJا

بالMم المبهم "الفرنج " الذي لنحدر لغIلا من كلم  "الفرنج". 
لذا لجدر الIMم بالمؤMسات الجامعM  محارب  هذا النIع من الFبسMط اللغIي الذي لخFصر  ثقاف –حضJJار  بأJJMرها فJJي مصIJJلح واحJJد
مبهم ومIجز، في حMن أنهJا تمFلJJك فJي جIهرهJا تعرجJات oدلJJد  وتمJالزات وتJMارات وألIJان مخFلفJ . اخFصJار الخJر فJي مصIJلح
تعرلفي غلMظ كFلك اللفاظ الFي اFMعملت منذ العصIر الIMIى، هI في حد ذاته ونشاء حاجز لصعب هدمه في فFر  وجMز . حIاجز
تحIل دون  رح أو فهم  تارلخنا المشFJرك، الJJثري بJJالكثMر مJJن لحظJات الJJFداخل الFجJاري والثقJافي السJJعMد. نحJJن نعلJم أنJJه قJJد كJانت
هنالك أوروبJJا غJMر مسMJJحM ، نJJFذكر (فJي هJJذا الصJJدد) النJJدلس وصJقلM  خلل الفFJJر  الJJMلمM  ألJن ازدهJرت oاصJJمات قIلJJ  مثJJل
قرطب  وبJالMرمI، أو نJJFذكر هJJذا الجJزء المهJJم مJJن المثقفJJMن الوروبJJMMن مJJن القJرن العشJرلن الJJذلن كJانIا مJJن أصIJل لهIدلJJ  والJJذلن
MاهمIا في الIIFر الفكري الوروبي قبل أن لFم وبادته من طرف الهمجM  النازل . كما نFذكر ألضا العالم العربJي المسMJحي بأJJMاقفFه
وoلمائه الذلن كانIا لFنازIoن حIل المسائل اللهIتM  في بغداد القرن الFاMع في oهد الخلMف  المأمIن. هJJذا العJJالم العربJJي المسMJJحي
لعJJرف حFJJى الن الكJJثMر مJJن المجFمعJJات المنFشJJر  بJJMن الضJف  الجنIبJJM  للبحJر البJJMض المJMIFط والشJرق الوJJMط، مJJن لبنJJان ولJى
العراق والذي كان رائدا خلل النهض  العربM  ما بMن القرن الFاMع oشر و القرن العشرلن.أما فMمJJا لخJJص العJJالم الFJJركي العثمJJاني،
ورلث بMزانIا من مخFلف الجIانب أو "روما الثانM "، فكان حاضرا بقI  خلل الحداث الوروبM ، لMس فقط بسبب الحJJروب بJJل و
ربما بصIر  أوMع oبر الFجار  والعلقات الدبلIماMM  مع البندقM ، تاركا وراءه بصم  واضJح  فJJي الداب والفنIJن المرئJJM  وحFJى

في المMMIقى.
وبالمثل لمكن للمIاجه  بMن المشرق والمغرب أن تؤدي ولى الفهم الخJIأ: أكJJد ألMسJاندرو بJJاوزاني، بJاحث معJروف فJي الJMلم، أن
هذا الدلن "جزء أMاMي  من الثقاف  الغربM " مفكرا في المساهم  الكبMر  للفلMف  والعلمJJاء العJرب (الJJذلن كJانIا فJي الحقMقJ  لكFبIJJن
باللغ  العربM  ولكن في الغالب كانت لهم أصIل أoجمM  وألضا تركM  و فارMM ) الذلن طIJروا العلIJم Joبر تفسMJر منهجJي للفلJMف 
الIMنانMMن. الدلان  المسMحM  بحد ذاتها الFي هي oنصر أMاMي للهIل  الوروبM ، والFي ظهرت في الغرب، اFMمدت قIتها من الكJJFب
 JJا مكانJل، مخصصJJMل النجJMل رJا كJرآن تقرلبJذكر القJJرات لJن المJد مJJي العدلJرق. فJي ...المشJف  Jالمؤلف  JMابات المقدFالقدلم  والك

 رف لعMسى ومسمMا السIر  الFاMع  oشر "مرلم".
 مMلدي، نشJJط مركJJز271لمكن لجذور ما لعرف الIMم بـ"الغرب" أن تفاجئنا. في جندلسابIر بإلران ما قبل الMلم، ابFداء من Mن  

رائع للFرجمات والبحاث العلمM  الذي اFMعان بعمل المثقفMن والفلMف  القادمMن لMس فقط من المبراطIرلJJ  الفارMJJM  الساJJMانM  بJJل
529وحFى من الهنJJد ومJJن الراضJي الهMلMنسMFJJ  فJي حقبJJ  مJJFأخر ، خاصJ  بعJJد غلJJق أكادلمJJM  أثMنJJا مJJن طJرف جسMFJJنMان فJي JJMن  



مMلدي. في جندلسابIر تIIرت العدلد من العلIم كالفلك والرلاضMات والJIب وترجJم مJJن الIMنانJJM  ومJن اللغJات الهندلJJ  وحFJى مJJن
الصMنM . اFMفاد العالم الMلمي من كل هذا العمل ابFداء من العهد العباMي (نصJف القJرن الثJJامن) واJJFoبر "بJMت الحكمJJ " المIجIJJد
في بغداد أثناء الخلف ، الIرلث الIبMعي لكادلمM  جندلسابIر. فJي بغJJداد اFJJMمرت ترجمJJ  النصIJص العلمJJM  والفلسJJفM  خاصJ  مJJن
الIMنانM  والسرلانM  بفضل Joائلت المFJJرجمMن الJذلن كJانIا فJي أغلJبFMهم Joائلت لهIدلJJ  ومسMJحM . فJي القJرون الFالJ   JMهدت هJJذه

اFMثري بFفسMرات معمق  مكIFب  بالعربM  (من طرف الغزالي، ابن الهMثJJم، ابJJن MJJMنا، الJJرازي، الفJJارابي، النصIص تIIرا ملحIظا
جJJابر، ابJJن ر JJد)، ونقلJJت بJJدورها فMمJJا بعJJد للغJJرب المسMJJحي خلل العصIJJر الIJJMIى. oرفJJت لحقJJا مكFبJJ  طلIMلJJ  الثرلJJ ، الFJJي

)، تدفقا كبMرا للFرجمات ولكن هJJذه المJJر  مJJن العربJJM  ولJJى اللتMنJJM ، ثJJم اFJJMفادت منهJJا1085اFMعادها المسMحIMن منذ فFر  وجMز  (
فMما بعد الفلسف  المدرMM  (السكIلئM ) ممثل  في أMماء كالقدلس ألبMرتI  ماغنI  و تIما الكIلني.

أثMنJJا، جندلسابIر–بغJJJداد، طلIMلJJ : كمJJا نلحJظ تبقJى أكادلمJJM  جندلسJابIر وخلMفFهJJا المبا Jر  بJJMت الحكمJJ  فJي بغJJداد مركJزا لJJFداول
 JJذور المعرفJلـ"ج  MJJسMالرئ  Jكل الحلقJ  ثJMح ، JJMنMى اللتIJMIر الIJالعص  JJى غالJول (!انيJنIMدم الJس فقط القMل) المعرف  منذ القدم

الغربM " وحMث كانت هنالك رغب  لمد  طIلل  في وزال  المراكز البعMد  جغرافMا والFي اFoبرت بالخIأ غMر فعال .
هل لمكن بجدل  الFMمرار في الحدلث oن المشرق والمغرب في حMن أنه في حIض المMIFط لFشارك من البدال  الIFارث النجMلي
و الIMناني الهMلMنسFي؟ مFJى MنكFشJف أن المIاضMJع الكJبرى فJي أدب الخرولJات  الMهIدلJJJ –المسMحM  والJJMلمM  (دور  المعJراج)
 JJMر دراJJشo امنJJرن الثJJى القFJJا حJJي أوروبJJمر فFسFM ىFوالسنائي؟ ولى م Iلل رومانIي وابن العربي والمانFند دانo ترجع من جدلد
قانIن ابن MMنا وكMمMاء جابر؟ العالم المIJMIFي قJJد Joرف بالFأكJJMد لغJات وثنJJM  وأدلJJان مخFلفJ ، و Jاهد  JJعIبا تFنJJازع منJJذ الحJروب
الصلMبM  ولى غال  الكفاح الFحرلJري ضJد الFJMعمار، غJMر أن الحJJدلث Joن المشJرق والمغJرب لشJعرنا فعل أنJه MJMبقى محل لسIJء

الفهم . 
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 (صIر وتغMرات  كل الخر) ل لرلد أن لFجاهل الحقMق  غMر المFجادل فMها، بأنه بMن  عIب حIJض البحJر البJJMضIDAمشروع 
المMIFط –حIض المMIFط الكبMر الذي، من الMكندر الكبر ولى ما بعJJده، أوصJJل تJJأثMره ولJى غالJJ  أبIJJاب الهنJJد– صIJJر  الخJJر قJJد

كانت ول تزال تشIلها لشكل الخر  (وفي الحقMق  الكثMر من الFشIله).  
مع بدال  القرن الIاحد والعشرلن ظهرت صIر  جدلد  للخر محمل  بنزoات oرقM  واجFرار oنصJري، والFJي ل تJزال تFشJكل فJي

لجJب أن لكIJن كJالتي:  تجسMJJد  قJد لكIJJن وقJدIDAالضمائر والمدار  والجامعJات ووJMائل الoلم. الغJرض مJن هJJذا المشJروع 
صIر  جدلد  للخر وهذا انIلقا من تحلMل في الدب، ولMس فقط بالهFمام بهذه الFغMرات الشكلM  لنهJا كJJثMر  وجJJد قIلJ . نقJرأ فJي

  JJف، آلJJر  الكهIJJM) رآنJJرح60القFJJر. اقJJامض الخضJJل–المبادر الغIJJJMحب  الرJJن" بصJJع البحرلJJى "مجمJJافر ولJJM دJJى قJJMIأن م (
المفسرون oد  مIاقع لهذا المكان مثل معبر السIلس الذي لIجد بMن بحرلن مهمJJMن فJي العJالم مJJا قبJل الحJدلث. ولكJJن العبJار ، لنهJJا
غامض ، لبدو أنها تلمح رمزلا ولى ل–مكان الروح، ولى نقI  لقJاء غامضJJ  أو حJJدود مJJا بJJMن الحقMقJJ  و العIJJالم المخFلفJJ ، وهIJJ لJJMس

  JJف، اللJJر  الكهIJJM ،"ى أبلغ مجمع البحرلنFى ("ل أبرح حMIه. في تصرلح مMلo اصلIFا60بالشيء الذي ل لمكن الJن لنMبJJFل  (
قراء  بJJMان وحFJJى  Jبه برنامJJج الJذي لجJب oلJى العJالم المIJJMIFي الحJJدلث –الJJذي هIJ الIJMم فJي صJراoات وفJي أزمJJ  حJاد  للفكJر

. oبقه بشجاIي ولoIبعه بFل – أن لIولله
 لزمع مشارك  دارMMن وباحثMن خاص  الشJJباب منهJJم، الJJذلن بJJدؤوا منJJذ فFJJر  وجJJMز  مغJJامرتهم فJJي مجJال البحJث،IDA المشروع 

 بحJJثلننJJا مFأكJJدون أن هJJؤلء هJJم أول مJJن لJJدلهم الهFمJJام والقJJدر  oلJJى "وJJoاد  تشJJكMل" صIJJر  للخJJر. مJJن هنJJا تجلJJت لمركJJز
FIMIMاتJن جامعJJMبك  بJ   JMر  ترقJفك ، JقIد  في المنIجIا والذي لشمل بعضا من أهم المراكز المMالIا– ولMنIلIابع لجامع  بFال 

حIض البحر المMIFط من تركMا (جامع  اIMنبIل) ومصر (جامعJJ  القJJاهر ) والمغJJرب (جامعJJات جزائرلJJ  ومغربJJM ). وللمشJJروع
ألضا تIلعات في المشرق وصIل ولى ولران وبلد الرافدلن، وبذلك نكIن oلى oلق  وطMد  مع oالم حIض المMIFط وذو حضIJJر

في الIIFر الذي هI بالFأكMد القلب النابض لFارلخنا المشFرك.
 لرلد أن لعIي الولIل  للبحاث الFابع  لمجال الدب والدب المقارن وتارلخ العلقات الثقافM  بMن الشعIب. IMفIDAالمشروع 

لأخذ بعMن الFoبار الفFر  الممFد  من العصIر الIMIى ولى العهد المعاصJJر والحJJدلث، مJJع اهFمJJام خJJاص بكJJل مJJن الFبJJادل الوربJJي
الغربي من فFر  الحروب الصلMبM  ولى لIمنا هذا من جه ، ومن جه  أخرى بالعالم اللراني الFركي المنعكس oلى حIض المJJMIFط
،" JJMالعرب"  JJوالثقاف  JJاللغ  JJMبدرا  JJالخاص ، JJدلMثر تقلJJالك  JJابر المعرفJJن منJJo يJJغاضFوهذا دون ال . MبIى والجنIMIا الMMلى آoو
"الرومنسM "، "اللرانM "، "المFعلق  بالعصIر الIMIى" أو"الFركM "، بل بالعكس مع نM  وضعها في تIاصل حIاري آخJJذلن بعJJMن
الFoبار فضاء الFبادل الذي غالبا ما أهمل من طرف الدراMات المFخصص  باFMثناء مجالت محدد  (مثل أدب الهجر  أو الدراMات

الثقافM )، مع اقFناoنا –كIنها الIMم أكثر تشاركا– بأننا نIاجه حIض تارلخي–ثقافي كبMر ووحMد والذي لعIي اللهام النسب 
. Mي هي في الول أدبFل  والMست بالقلMي هي لFاهر الIالظ  Mوالطار المرض لدرا

. دي اجة3 

لFضمن المشروع ثلث محاور رئMسM  تم تحدلدها من طرف القائمMن oلMه وهي:



–ال JJكال الدبJJM . مقارنJJ  المIاضMJJع والJJدوافع و النIJJاع (الغنJJائي، الروالJJ ، الJJدراما ولJJخ.) فJJي آداب العJJالم الهنJJJدو–مIMIFي مJJن
العصIر الIMIى ولى لIمنا هذا.

–هIل  الخر (السراMMن، الفرنج ، المهاجر، المسFعمر، الMهIدي، الغجري) في الدب السردي وأدب الرحل  وأدب الهجر .
–تارلخ الFرجمات والFلقي في العالم الهندو–مIMIFي (ترجم  مؤلفMن أوروبMMن ولى لغات  رق أوMIM  ومؤلفMن من الشرق الوMط

.( Mط  ولى لغات أوروبMIFض المMللبحر الب  MبIومن الضف  الجن
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( Mبرمج  محل) ن الجانبMالمشارك  Ioات/ مؤتمرات بدMقFمل –
– ندوات ومخابر

– مؤتمرات دولM  (بحركM  في جمMع مقرات المشروع)

 مسJاحات فJي المجلت و/أو السلسJلت الFابعJ تخصMJص  oلJىMMIDAعمل مخFلف المسJؤولIن المحلIJMن القJائمIن oلJى مشJروع 
للقسام لنشر نFائج أبحاث المشاركMن.

لهذا الغرض لمكن أن تبرمج ألضا:
– أoداد خاص  من المجل 

– Mلسل  خاص  لFMقبال أoمال الملFقى أو أoمال بمIاضMع مIحد  ولخ. الFي oرضت في وطار المشروع.


