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.1مقدمة
اهFJJز العJJالم المIJJMIFي فJJي الربJJع الخJJMر مJJن القJJرن العشJJرلن ،حFJJى بدال JالقJJرن الIاحJJد والعشJJرلن بالعدلJJد مJJن الحJJداث المفجعJ
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 الوروب JMالسJJابق
دور حاMم .هذه الحداث المؤلم الFي غالبا ما تجابهت فMها بالسلح عIب مسMح Mو مسJJلم  ،قJJد اخJJFبرت مFان JالعلقJJات الFقلMدلJ
للبلدان المIل oلى البحر البMض المMIFط القائم oلى حسن الجIار والFعJJاون oلJى المسIFJJى القFصJادي والثقJافي .مJJن المؤكJJد أن
مسIFى الFحفظات و انعدام الثق المFبادل بMن عIب حIض المMIFط لم لFضاءل ،و فJJي كJل مكJJان مJازالت تFكJJرر الحكJام المسJبق
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 الجامع Mمحارب 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 مخFلف . JاخFصJار الخJر فJي مصIJلح
تعرلفي غلMظ كFلك اللفاظ الFي اFMعملت منذ العصIر الIMIى ،ه Iفي 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 مسMJJح ، MنJJFذكر )فJي هJJذا الصJJدد( النJJدلس وصJقل Mخلل الفFJJر الJJMلم MألJن ازدهJرت oاصJJمات قIل JمثJJل
قرطب وبJالMرم ،Iأو نJJFذكر هJJذا الجJزء المهJJم مJJن المثقفJJMن الوروبJJMMن مJJن القJرن العشJرلن الJJذلن كJانIا مJJن أصIJل لهIدل JوالJJذلن
MاهمIا في الIIFر الفكري الوروبي قبل أن لFم وبادته من طرف الهمج Mالنازل  .كما نFذكر ألضا العالم العربJي المسMJحي بأJJMاقفFه
وoلمائه الذلن كانIا لFنازIoن حIل المسائل اللهIت Mفي بغداد القرن الFاMع في oهد الخلMف المأمIن .هJJذا العJJالم العربJJي المسMJJحي
لعJJرف حFJJى الن الكJJثMر مJJن المجFمعJJات المنFشJJر بJJMن الضJف الجنIب JMللبحJر البJJMض المJMIFط والشJرق الوJJMط ،مJJن لبنJJان ولJى
العراق والذي كان رائدا خلل النهض العرب Mما بMن القرن الFاMع oشر و القرن العشرلن.أما فMمJJا لخJJص العJJالم الFJJركي العثمJJاني،
ورلث بMزانIا من مخFلف الجIانب أو "روما الثان ،" Mفكان حاضرا بق Iخلل الحداث الوروب ، MلMس فقط بسبب الحJJروب بJJل و
ربما بصIر أوMع oبر الFجار والعلقات الدبلIما MMمع البندق ، Mتاركا وراءه بصم واضJح فJJي الداب والفنIJن المرئ JMوحFJى
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 الغرب " Mمفكرا في المساهم الكبMر للفلMف والعلمJJاء العJرب )الJJذلن كJانIا فJي الحقMق JلكFبIJJن
باللغ العرب Mولكن في الغالب كانت لهم أصIل أoجم Mوألضا ترك Mو فار ( MMالذلن طIJروا العلIJم Joبر تفسMJر منهجJي للفلJMف
الIMنانMMن .الدلان المسMح Mبحد ذاتها الFي هي oنصر أMاMي للهIل الوروب ، MوالFي ظهرت في الغرب ،اFMمدت قIتها من الكJJFب
القدلم والكFابات المقد JMالمؤلف JفJي ...المشJرق .فJي العدلJJد مJن المJرات لJJذكر القJرآن تقرلبJا كJل رJMل النجJJMل ،مخصصJا مكانJ
رف لعMسى ومسمMا السIر الFاMع oشر "مرلم".
لمكن لجذور ما لعرف الIMم بـ"الغرب" أن تفاجئنا .في جندلسابIر بإلران ما قبل الMلم ،ابFداء من Mن  271مMلدي ،نشJJط مركJJز
رائع للFرجمات والبحاث العلم Mالذي اFMعان بعمل المثقفMن والفلMف القادمMن لMس فقط من المبراطIرل Jالفار MJJMالساJJMان MبJJل
وحFى من الهنJJد ومJJن الراضJي الهMلMنس MFJJفJي حقب JمJJFأخر  ،خاص JبعJJد غلJJق أكادلم JMأثMنJJا مJJن طJرف جسMFJJنMان فJي JJMن 529

مMلدي .في جندلسابIر تIIرت العدلد من العلIم كالفلك والرلاضMات والJIب وترجJم مJJن الIMنان JMومJن اللغJات الهندل JوحFJى مJJن
الصMن . MاFMفاد العالم الMلمي من كل هذا العمل ابFداء من العهد العباMي )نصJف القJرن الثJJامن( واJJFoبر "بJMت الحكم " JالمIجIJJد
في بغداد أثناء الخلف  ،الIرلث الIبMعي لكادلم MجندلسابIر .فJي بغJJداد اFJJMمرت ترجم JالنصIJص العلم JMوالفلسJJف Mخاص JمJJن
الIMنان Mوالسرلان Mبفضل Joائلت المFJJرجمMن الJذلن كJانIا فJي أغلJبFMهم Joائلت لهIدل JومسMJح . MفJي القJرون الFالJ JMهدت هJJذه
النصIص تIIرا ملحIظا اFMثري بFفسMرات معمق مكIFب بالعرب) Mمن طرف الغزالي ،ابن الهMثJJم ،ابJJن MJJMنا ،الJJرازي ،الفJJارابي،
جJJابر ،ابJJن ر JJد( ،ونقلJJت بJJدورها فMمJJا بعJJد للغJJرب المسMJJحي خلل العصIJJر الIJJMIىo .رفJJت لحقJJا مكFب  JطلIMل Jالثرل ، JالFJJي
اFMعادها المسMحIMن منذ فFر وجMز ) ،(1085تدفقا كبMرا للFرجمات ولكن هJJذه المJJر مJJن العرب JMولJJى اللتMن ، JMثJJم اFJJMفادت منهJJا
فMما بعد الفلسف المدر) MMالسكIلئ ( Mممثل في أMماء كالقدلس ألبMرت Iماغن Iو تIما الكIلني.
أثMنJJا ،جندلسابIر–بغJJJداد ،طلIMل : JكمJJا نلحJظ تبقJى أكادلم JMجندلسJابIر وخلMفFهJJا المبا Jر بJJMت الحكم JفJي بغJJداد مركJزا لJJFداول
المعرف منذ القدم )لMس فقط القJدم الIMنJاني!( ولJى غال JالعصIJر الIJMIى اللتMن ، JMحJMث Jكل الحلق JالرئMس MJJلـ"جJذور المعرفJ
الغرب " MوحMث 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 الMهIدل– JJJالمسMح MوالJJMلم) Mدور المعJراج(
ترجع من جدلد oند دانFي وابن العربي والمانIلل رومان Iوالسنائي؟ ولى مFى FMسFمر فJJي أوروبJJا حFJJى القJJرن الثJJامن oشJJر دراJM
قانIن ابن MMنا وكMمMاء جابر؟ العالم المIJMIFي قJJد Joرف بالFأكJJMد لغJات وثن JMوأدلJJان مخFلف ، Jو Jاهد JJعIبا تFنJJازع منJJذ الحJروب
الصلMب Mولى غال الكفاح الFحرلJري ضJد الFJMعمار ،غJMر أن الحJJدلث Joن المشJرق والمغJرب لشJعرنا فعل أنJه MJMبقى محل لسIJء
الفهم .
.2أهداف المشروع IDA
مشروع ) IDAصIر وتغMرات كل الخر( ل لرلد أن لFجاهل الحقMق غMر المFجادل فMها ،بأنه بMن عIب حIJض البحJر البJJMض
المMIFط –حIض المMIFط الكبMر الذي ،من الMكندر الكبر ولى ما بعJJده ،أوصJJل تJJأثMره ولJى غال JأبIJJاب 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 oرق MواجFرار oنصJري ،والFJي ل تJزال تFشJكل فJي
الضمائر والمدار والجامعJات ووJMائل الoلم .الغJرض مJن هJJذا المشJروع  IDAقJد لكIJJن وقJد لجJب أن لكIJن كJالتي :تجسMJJد
صIر جدلد للخر وهذا انIلقا من تحلMل في الدب ،ولMس فقط بالهFمام بهذه الFغMرات الشكل MلنهJا كJJثMر وجJJد قIل . JنقJرأ فJي
القJJرآن )IJJMر الكهJJف ،آل  (60 Jأن مJJMIى قJJد JJMافر ولJJى "مجمJJع البحرلJJن" بصJJحب الرIJJJMل–المبادر الغJJامض الخضJJر .اقFJJرح
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 نق IلقJاء غامض Jأو حJJدود مJJا بJJMن الحقMق Jو العIJJالم المخFلف ، Jوه IJJلJJMس
بالشيء الذي ل لمكن الIFاصل oلMه .في تصرلح مMIى )"ل أبرح حFى أبلغ مجمع البحرلن"IJJM ،ر الكهJJف ،الل (60 JلJJFبMن لنJا
قراء بJJMان وحFJJى Jبه برنامJJج الJذي لجJب oلJى العJالم المIJJMIFي الحJJدلث –الJJذي ه IJالIJMم فJي صJراoات وفJي أزم JحJاد للفكJر
وللهIل – أن لFبعه بoIي ولIبقه بشجا. o
المشروع  IDAلزمع مشارك دارMMن وباحثMن خاص الشJJباب منهJJم ،الJJذلن بJJدؤوا منJJذ فFJJر وجJJMز مغJJامرتهم فJJي مجJال البحJث،
لننJJا مFأكJJدون أن هJJؤلء هJJم أول مJJن لJJدلهم الهFمJJام والقJJدر oلJJى "وJJoاد تشJJكMل" صIJJر للخJJر .مJJن هنJJا تجلJJت لمركJJز بحJJث
 FIMIMالFابع لجامع بIلIنMا– ولIالMا والذي لشمل بعضا من أهم المراكز المIجIد في المنIق ، JفكJر ترقJ JMبك بJJMن جامعJات
حIض البحر المMIFط من تركMا )جامع اIMنبIل( ومصر )جامع JالقJJاهر ( والمغJJرب )جامعJJات جزائرل Jومغرب .( JMوللمشJJروع
ألضا تIلعات في المشرق وصIل ولى ولران وبلد الرافدلن ،وبذلك نكIن oلى oلق وطMد مع oالم حIض المMIFط وذو حضIJJر
في الIIFر الذي ه IبالFأكMد القلب النابض لFارلخنا المشFرك.
المشروع  IDAلرلد أن لعIي الولIل للبحاث الFابع لمجال الدب والدب المقارن وتارلخ العلقات الثقاف MبMن الشعIبIM .ف
لأخذ بعMن الFoبار الفFر الممFد من العصIر الIMIى ولى العهد المعاصJJر والحJJدلث ،مJJع اهFمJJام خJJاص بكJJل مJJن الFبJJادل الوربJJي
الغربي من فFر الحروب الصلMب Mولى لIمنا هذا من جه  ،ومن جه أخرى بالعالم اللراني الFركي المنعكس oلى حIض المJJMIFط
وoلى آMMا الIMIى والجنIب . Mوهذا دون الFغاضJJي JJoن منJJابر المعرف JالكJJثر تقلMدل ، Jالخاص Jبدرا JMاللغ Jوالثقاف" Jالعرب،" JM
"الرومنس" ،" Mاللران" ،" MالمFعلق بالعصIر الIMIى" أو"الFرك ،" Mبل بالعكس مع ن Mوضعها في تIاصل حIاري آخJJذلن بعJJMن
الFoبار فضاء الFبادل الذي غالبا ما أهمل من طرف الدراMات المFخصص باFMثناء مجالت محدد )مثل أدب الهجر أو الدراMات
الثقاف ،( Mمع اقFناoنا –كIنها الIMم أكثر تشاركا– بأننا نIاجه حIض تارلخي–ثقافي كبMر ووحMد والذي لعIي اللهام النسب
والطار المرض لدرا MالظIاهر الFي هي لMست بالقلMل والFي هي في الول أدب. M
 .3دي اجة
لFضمن المشروع ثلث محاور رئMس Mتم تحدلدها من طرف القائمMن oلMه وهي:

–ال JJكال الدب . J Mمقارن  JالمIاضMJJع والJJدوافع و النIJJاع )الغنJJائي ،الروال  ، JالJJدراما 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 أو MIMومؤلفMن من الشرق الوMط
ومن الضف الجنIب Mللبحر البMض المMIFط ولى لغات أوروب.( M
.4النشاطات الم رمجة و Dل نشر نتائج المشروع
– ملFقMات /مؤتمرات بد IoالمشاركMن الجانب )برمج محل( M
– ندوات ومخابر
– مؤتمرات دول) Mبحرك Mفي جمMع مقرات المشروع(
MMعمل مخFلف المسJؤولIن المحلIJMن القJائمIن oلJى مشJروع o IDAلJى تخصMJص مسJاحات فJي المجلت و/أو السلسJلت الFابعJ
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.

