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حجي �إىل مكة :رحلة �إىل املناطق ال�ساحلية والداخلية لبالد
ّ
احلجاز )1873 -والأمري بوكالر مو�سكاو (رحالت �شرقية)1838-
وغريهالد رولف�س (�إقامتي الأوىل باملغرب )1865 -بو�ضوح تام
على ���ص��ورة امل�����ش��رق الأج��ن��ب��ي ووظيفتها .وك���ان هايرني�ش فون
مالت�سان قد و�صف يف كتاب رحلته �إىل ال�سعودية حيث تنكر يف
�صفة م�سلم ،واعترب �أف�ضل «عارف بال�شرق دون منازع» يف زمنه
�إن مل يكن يف ع�صره كله .كما عرب الأم�ير بوكالر يف رحلته �إىل
اجلزائر عن حلمه ب�شرق رومان�سي حامل ،وعن انبهاره بالطبيعة
ال�شرقية باعتباره عامل الأنقا�ض والبدو� .أما رولف�س فقد د ّون
�أول رحلة �إىل املغرب ،و�شيد �صورة ال�شرق يف مثال رحلة املغرب،
فعرب عن انبهاره بالطبيعة اخل��ام واملهملة ،وع��ن خيبة �أمله يف
امل�شهد الثقايف ال�شرقي املتهالك يف املغرب ،و�صورة املدينة املغربية
الرحالة الثالثة امل�شرق ف�ضاء بدائيا،
اخلادعة .وقد اعترب ه�ؤالء ّ
ومتخلفا ع��ن زمنه وواج��ه��وا �شرقاً مل يتغري ،ومل يتطور منذ
�أزمنة غابرة ،ومل يت�أثر بالتحديث الذي عرفته �أوروبا يف القرن
التا�سع ع�شر ،كما �أن��ه ال يتما�شى مع منزلة امل�سافر الأوروب���ي،
وهو �شرق مدنه مت�سخة وحدائقه مهملة ،ويعرف �أدنى م�ستوى
له تقنيا واقت�صاديا مقارنة مع وطنهم احلديث ،ورغم ذلك من
�صورة ال�شرق احلامل املفقودة انبهر بوكالر ورولف�س بالطبيعة
الرومان�سية لل�شرق .جت��در الإ���ش��ارة �إىل �أن امل�سافرين الثالثة
ي�ستخدمون م�صطلح «���ش��رق» لكل م��ا ه��و غ�ير �أوروب�����ي ،وغري
ّ
متح�ضر .كما �أ ّن م�صطلح «امل�شرق» غام�ض وال يحتوي �سوى
ك�ل�ام معمم للغاية ع��ن جمتمع «���ش��رق��ي» واح���د يف الن�صو�ص
الثالثة .وي�شري مالت�سان ورولف�س �إىل �أن ال�شرقيني ال ميكن
�أن يكونوا عقالنيني مثل الأوروب��ي�ين ب�سبب دينهم .ويتعاطف
ه���ؤالء الباحثون مع ثقافتهم الأوروب��ي��ة احلديثة واحل�ضارية،
على الرغم من �أنهم ي�صفون الأخ�ير ب�أنه م�ضياف .كما تتفق
�أحكام امل�سافرين الثالثة على الن�ساء اللواتي يتعر�ضن للقمع
«املحمدي» ،فيحاولون الت�أكيد على عدم القدرة املفرت�ضة على
التطور �أو وح�شية «ال�شرقيني» .وه��ذا ينبغي �أن يعزز تفوقهم
الأوروب���ي يف جميع جم��االت احلياة من خ�لال الإح�سا�س الناجت
عن التفوق �أو تفوق الأوروب��ي�ين على امل�سافرين الثالثة الذي
يتحول عندهم �إىل النقد ال�سلبي باعتباره جم��ا ًال غري �أوروب��ي
وبالتايل غري متح�ضر ،فم�صطلح ال�شرق م��رادف لالنحطاط
الثقايف ،ويرى مالت�سان �أوروبا جت�سيدا للثقافة املثالية بطابعها
امل�سيحي ،و�أن ال�شرق غري املتح�ضر يجب �أن يعتمد على �أوروب��ا،
وق���د �أ����ض���اف ك��ل م��ن ب��وك�لار ورول��ف�����س ���ش��رع��ي��ة ع��ل��ى ا�ستعمار
امل�شرق باعتبارها رغ��ب��ة كامنة يف نفو�س/كتابات امل�ست�شرقني
والرحالة الأمل��ان وميكنها �إنقاذ الب�ؤ�س «ال�شرقي» .وميثل بوكلر
� ً
أي�ضا مفهومًا متطاب ًقا ،حيث يرى �أن موطنه الأوروب��ي مرادف
للح�ضارة واحلداثة .تبعا لذلك ،ف�إن �أوروبية «ال�شرق» هي خطوة
ملمو�سة نحو التحديث واحل�ضارة الإيجابية وت�شمل كل ما ميكن
�أن يكون �أوروبيا فقط ،وهو تر�سيم ا�ستعماري عن�صري وطبقي
مار�سه اال�ستعمار على �شعوب ال�شرق و�إفريقيا.
�أمّا يف اجلزء الثاين من ال�شق التحليلي فيطرح الباحث العديد
من الأ�سئلة �ساعدته يف معاجلة فر�ضيته الثانية التي �أعلن عنها
يف مقدمة كتابه ،وهذه الن�صو�ص هي ن�ص ( العربية ال�سعودية-
يف بالد الإ�سالم املقد�سة )2001 -لغيت�سيال رامينغ ليوبولد ،ون�ص

(رح�لات يف ال�شرق )2005-لأندريا�س ب��روف ،ون�ص (رح�لات يف
ال�������ش���رق )2011-ل���رودول���ف ه��وف��ن��ب��اخ ،وه����ذه الأ���س��ئ��ل��ة ه���ي :هل
ال�صورة احلالية لل�شرق والإ�سالم يف القرن احل��ادي والع�شرين
هي ا�ستمرار «حديث» ل�صورة ال�شرق والإ�سالم يف القرن التا�سع
ع�شر؟ ب�شكل عام  -يف ع�صر ما بعد اال�ستعمار  -هل ال يزال هناك
حديث عن اال�ست�شراق الثقايف باعتباره ا�ستمرا ًرا تاريخ ًيا وعقل ًيا
لال�ست�شراق «اال�ستعماري»؟
ي��ح��اول ال��ك��ات��ب الإج���اب���ة ع��ل��ى ه���ذه الأ���س��ئ��ل��ة م��ن خ�ل�ال فح�ص
ثالثة ن�صو�ص �سفر حديثة خمتارة يدعي م�ؤلفوها �أنها واجهت
جتارب �أجنبية و�سفر حقيقية يف «امل�شرق» يف ال�سنوات الأوىل من
القرن احلادي والع�شرين .وقد عرف ت�صور «التفوق الغربي على
«ال�شرق» ا�ستمرارية مركزية يف ع�صر ما بعد احلداثة و�أعطى
امل�ؤلفون الثالثة يف ن�صو�صهم وجهات نظر �شخ�صية خمتلفة
عن الغرباء «ال�شرقيني» الذين �سافروا �إليهم ،وقدموا دون وعي
�صورة منوذجية ومتطابقة تقري ًبا عن «امل�شرق» التي تتميز �أو ًال
بطابعها «اال�ست�شراقي» وثانياً بو�صماتها النمطية مت�أثرين يف
هذا مبن �سبقهم من الرحالة يف القرن التا�سع ع�شر ،وهذا يدل
بو�ضوح على الت�أثري الهائل لال�ست�شراق.
يف �سياق ه��ذا العمل ،يالحظ الباحث م��دى تطابق �آراء رامينغ
ليوبولد مع مالت�سان حول اململكة العربية ال�سعودية يف العديد
م��ن �أوج���ه الت�شابه يف املحتوى والأي��دي��ول��وج��ي��ة ،فهي -كما هو
احل��ال يف العديد من الكتابات الأملانية احلديثة عن الإ���س�لام-
بالكاد مييز بني الإ�سالم ال�سيا�سي والإ�سالم كدين وثقافة .ت�صف
رامينج  -لوبولد الإ�سالم ب�أنه اخ�تراع خال�ص ملحمد وتفرت�ض
كذباً �أن امل�سلمني ال يعرتفون بالأديان الأخرى ،وال �سيما الديانة
امل�سيحيةُ ،تظهر �صاحبة البالغ نف�سها القليل من الت�سامح يف
ح��واره��ا  -لي�س فقط جت��اه الإ���س�لام ،ولكن � ً
أي�ضا جت��اه الأدي���ان
الأخ���رى� .أم��ا هوفنباخ ف�يرى يف التدين ال�سائد ل��دى ال�شخ�ص
الغريب �أن���ه ع��امل م�ضاد لأوروب����ا احل��دي��ث��ة .جت��در الإ���ش��ارة �إىل
�أن���ه يف كثري م��ن احل����االت ،ي��وف��ر مالت�سان ورام��ي��ن��غ ليوبولد ،
على الرغم من اختالف ع�صورهما ،ت�صو ًرا وتقيي ًما متطابقني

تقري ًبا للبلد امل�ستهدف� .إنهما ي�ستخدمان نف�س اال�سرتاتيجيات
تقري ًبا :التعميم وال�سخرية واملبالغة والإن����ذار والتحذير من
خطر ال�شرق ،وهكذا  ،ف�إن القيم والأعراف والتقاليد التي عرفها
النا�س منذ �أكرث من  1400عام تقا�س باملبادئ الأخالقية احلالية
للثقافة الأوروبية والأملانية .ويف هذا الإطار �صور الرحالة بروفه
الريفيني يف الريف الإيراين باعتبارهم �أ�شخا�صا غرباء و�أجانب،
فيحر�ص على اختيار و�إظهار الأ�شخا�ص الذين يرتدون مالب�س
تقليدية �أو ف��ق�يرة ،وال �سيما ال��ب��دو ال��ع��رب �أو ال��ب��دو ال��رح��ل يف
�إي��ران بحياتهم الب�سيطة املتوا�ضعة الذين يعي�شون يف خيام مع
موا�شيهم يف الربية ،ويقدم املر�أة «ال�شرقية» بوجهة نظر مركزية
 ،ذلك �أن معظم �صور بروفه تظهر املر�أة ال�شرقية �ضحية لعاملها
«ال�شرقي» .ويظهر الرحالة الأملاين كيف يعي�ش املرء هنا يف عامل
تقليدي ميار�س فيه �أن�شطة ب�سيطة متا�شيا مع عامله ،مما يجعل
«امل�شرق» احل��ايل م�ستبعدا من قبل الرحالة ب�شكل �أ�سا�سي من
متناول احلداثة وحم�صنا �ضد التحديث والدمقرطة.
ي��ح��اول امل���ؤل��ف �أن ينقل للقارئ الأمل���اين تفوق ثقافته م��ن �أج��ل
�إقناعه مبوقف �أكرث ت�شددًا جتاه الإ�سالم .مبعنى �آخر ،بالن�سبة
لإعادة تقييم مركز �أوروبا للثقافة �أو الدين الأوروبي ،ف�إن �شاغل
امل�ؤلف الرئي�سي هو تخفي�ض قيمة الثقافة الإ�سالمية الأجنبية.
بهذا املعنى ال ميكن فهم خطاب ه�ؤالء الرحالة كحلقة و�صل بني
«ال�شرق» يف القرن التا�سع ع�شر والقرن احلادي والع�شرين.
يف ختام هذا العر�ض ميكننا القول �إن امل�ؤلف �أبرز يف مقدمة كتابه
–ويف العر�ض التحليلي للن�صو�ص -خا�صية التجدد امل�ستمر
التي متيز �صورة ال�شرق الثقافية يف امل�ؤلفات الأملانية املدرو�سة
يف هذا الكتاب ،رغم تعدد رهانات احلا�ضر وجتدد الأ�سئلة حول
الرحالة الأملان �إىل ال�شرق .كما �أو�ضح الإ�سهام
مو�ضوعات ا�شتغال ّ
الكبري لو�سائل الإع�لام ودور الن�شر يف ن�شر وتثبيت ا�ستمرارية
هذه املعرفة التاريخية للأملان بال�شرق .فمن خالل �صورة امل�شرق
يف ن�صو�ص ال�سفر الثالثة يف �أوائل القرن احلادي والع�شرين ،التي
مت فح�صها يف هذا الكتاب ،يظل ال�س�ؤال الرئي�سي مطروحا وهو:
الرحالة املعا�صرون وظائفهم اال�ست�شراقية يف
�إىل �أي مدى ي�ؤدي ّ
�سياق عالقتهم باال�ست�شراق؟ وت�ستمر راهنية املوا�ضيع املركزية،
�أي اال�سالم وامل���ر�أة والثقافة ،يف تقليد الرحلة واال�ست�شراق ،يف
تكرار الت�صور التاريخي الأملاين عن الذات الأجنبية .وعليه ،ف�إن
اال�ست�شراق الأمل��اين حتى يف فرتة ما بعد اال�ستعمار ،ظل خطاب
مركزية �أوروبية �أملانية وال يختلف كثريا عن اال�ست�شراق الفرن�سي
والربيطاين الأمريكي املعا�صر ،رغم طابعه الأكادميي الظاهر.
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الشرق في الذاكرة الحضارية األلمانية في القرنين التاسع
عشر والحادي والعشرين
زهير سوكاح

رضوان ضاوي *

الرحالين مع
يرصد هذا الكتاب مسار تطور الكتابة االستشراقية في القرن التاسع عشر والقرن الحادي والعشرين ،إذ يسلط الضوء على كيفية تعامل
ّ
الشرق ،كما يعرض حصيلة أعمالهم وآفاق تصوراتهم ،وأشكال تفاعلهم مع الثقافة الشرقية ،وذلك من خالل مواصلة الباحث زهير سوكاح الحفر في
قضايا االستشراق والرحلة باللغة األلمانية ،وينطلق الباحث من أطروحة كون االستشراق األلماني للقرن التاسع عشر لم يكن فقط خطابا علميا خالصا
وأكاديميا بل أيضا خطاب استعمار عن الشرق وخطاب هيمنة ذا خلفية أورومركزية باعتباره وسيلة تثبت بها ألمانيا هويتها الجديدة من حيث هي جزء
من العالم الغربي .كذلك أكدت نصوص في القرن الحادي والعشرين استمرارية هذا الخطاب من خالل التسويق الهيمني عن الشرق ،من أجل تحقيق
وظيفة إثبات الهوية زمن ما بعد االستعمار والعولمة واإلرهاب .وكان من الضروري البحث أيضا في العالقة بين أدب الرحلة ألوروبا الغربية واالستشراق ،فقد
اعتبر سعيد أدب الرحلة أهم مؤسس نصي ومنتوج استشراقي ،وهي أداة ووسيط نصي لالستشراق ،فالرحلة جزء أساسي منه ،وهي إلى جانب القصة
والخرافة والكليشيهات من العدسات التي رأى بها الغربيون الشرق .بالتالي قام األساس التحليلي والنقدي لهذا البحث على فحص الوظيفة االستشراقية
للنصوص الستة التي اختارها الباحث بعناية لهذا الغرض ،من أجل مقارنتها وتتبع تطور ووظيفة خطابات الرحلة االستشراقية.

تناول زه�ير �سكاح يف الق�سم الأول من كتابه الأف��ك��ار الأ�سا�سية
لأدي��ول��وج��ي��ة اال�ست�شراق وت��ط��وره��ا ال��ت��اري��خ��ي ،واه��ت��م الباحث
بجن�س الرحلة وعالقتها باال�ست�شراق وبال�سفر �إىل الأجبني
ال�شرقي .وا�ستند الباحث على هذا الت�أطري النظري لكي يحلل
يف اجل��زء ال��ث��اين �ستة ن�صو�ص رحلية م��ن ال��ق��رن التا�سع ع�شر
وب��داي��ة القرن احل��ادي والع�شرين .ويعود اختيار الباحث فرتة
ال��ق��رن التا�سع ع�شر لأن��ه��ا متثل الع�صر ال��ذه��ب��ي لال�ست�شراق
وظهرت فيه ن�صو�ص رحلية كثرية عن ال�شرق خا�صة يف الن�صف
الأخري من القرن التا�سع ع�شر مما �ساهم يف تكثيف اهتمام �أوروبا
الثقايف بال�شرق� .أما فرتة القرن احلادي والع�شرين ،فقد اختارها
ال��ب��اح��ث لأن��ه��ا ع�صر مكافحة الإره����اب وت�صاعد وث�ي�رة العنف
وال�صراع يف ال�شرق الأو���س��ط ،مما جعل امل�شرق م��رة �أخ��رى قوة
جذب لال�ست�شراق احلديث.
ق��ام ال��ب��اح��ث بعر�ض م��ق��ارن ل�����ص��ورة ال�����ش��رق يف ن�صو�ص رحلية
�شاملة من القرن التا�سع ع�شر وبداية القرن احلادي والع�شرين،
و�سد ثغرة مهمة يف الإملام بالعالقة بني اال�ست�شراق والرحلة ما
بعد اال�ستعمارية .هذا العمل ي�صبو �إىل الإحاطة بجن�س الرحلة
القدمي واجلديد من �أجل التعامل مع ال�شرق املتخيل من خالل
منهج الكاتب املتجاوز للتخ�ص�صات ،مثل الأدب والبحث ما بعد
اال�ستعماري ،والعلوم الثقافية وعلم ال��ت��اري��خ ،ذل��ك �أن البحث
يتناول ف�ترة وا�سعة ت�شمل ن�صو�صا رحلية م��ن ال��ق��رن التا�سع
ع�شر وبداية القرن احلادي والع�شرين .وي�صعب ت�صور وا�ستيهام
ال�شرق بدون جن�س الرحلة ،فالرحلة و�سيلة توثيق ن�صي مهمة
يف جتربة ال�شرق باعتبارها عد�سات نرى بها ال�شرق ،بالتايل يتم
تناول ه��ذا النوع من توثيق ال�سفر وال��رح�لات كو�سيلة لتبيان
م���دى �إدراك الأوروب������ي للغريب ال�����ش��رق��ي ،لي�س ف��ق��ط كوجهة
�سياحية ب��ل �أي�ضا ك�صورة م�ضادة للهوية الأوروب��ي��ة اخلا�صة،
املتمثلة يف املركزية الأوروبية التي تعيد اكت�شاف �آليات ا�ستعمار
دول تلك البقاع البعيدة ،فقد ت��ع��رف ال��ق��راء الأوروب���ي���ون على
«ال�شرق» ب�شكل مكثف ،ومت ن�شر الكتب وال�صحف واملجالت وكان
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«ال�شرق» مق�صدا للم�سافرين ،كما كان للرحلة �شعبية كبرية بني
القراء ،وكان عمل امل�ست�شرقني امل�سافرين �إىل «ال�شرق» امل�ستعمر
ه��و و�ضعه يف م��ي��زان ال��وع��ي اجلماعي للمتلقي الأوروب����ي �أثناء
وبعد القرن التا�سع ع�شر ،يف قالب �صورة ثابتة للم�شرق .وكان
��رح��ال��ة يف ال��غ��ال��ب ع�����ض��وًا يف املجتمع اال�ستعماري،
امل�����س��اف��ر /ال ّ
م�ساهما يف النهاية يف تكوين الأ�ساطري ح��ول العامل ال�شرقي،
وم�شك ً
ال ل��ل��ر�أي العام يف الغرب يف اجت��اه معني ،فبقي «امل�شرق»
 وحتى بعد �إنهاء اال�ستعمار ً -را�سخا يف الذاكرة الأوروب��ي��ة �أو
الأملانية باعتباره مقاب ً
ال لهوية �أوروبا الثقافية .والرحلة و�سيلة
ن�صية قدمية وحديثة وم�ستقبلية لال�ست�شراق وحتتل مكا ًنا ثاب ًتا
يف التقليد الإيديولوجي امل�ستمر لال�ست�شراق الأوروب��ي الغربي،
لأنها تعمل دائ ًما كو�سيط ن�صي منا�سب للخطاب اال�ست�شراقي
وتطوره .وبالتايل ف�إن تقرير ال�سفر ،ح�سب �إدوارد �سعيد ،الذي
ا�ستعان الباحث بنظريته عن اال�ست�شراق يف هذا البحث ،هو �أحد
و�سائل الإع�لام املهمة التي كانت متاحة لال�ست�شراق ،خا�صة يف
القرن التا�سع ع�شر ،مما مكن الكاتب من طرح �إ�شكالية مركزية
حاولت العديد من الدرا�سات ما بعد اال�ستعمارية الإحاطة بها،
على النحو ال��ت��ايل :كيف ميكن اعتبار �أك�ثر م��ن مليار �شخ�ص
يعي�شون يف مناطق خمتلفة ومتباعدة م��ن ال��ع��امل ،م��ن بيئات
اجتماعية وثقافية غ�ير متجان�سة،نعتربهم ممار�سني للعنف
و�أعداء للمر�أة ومتخلفني وخطريين؟» -وحتى يف ع�صر الرقمنة،
الن�صي اال�ست�شراقي (�أي تقارير
يبدو �أن هذا النوع من التوثيق ّ
الرحلة) ال يزال احلامل واملنتج الن�شغال امل�ست�شرقني ب»الآخر»
غري الغربي .من هنا ي�أتي طرح الباحث لفر�ضيتني عاجلهما يف
هذا الكتاب ،الأوىل تقول ب�أن اال�ست�شراق الأملاين يف القرن التا�سع
ع�شر مل يكن �أقل هيمنة وامربيالية من اال�ست�شراق الإجنليزي �أو
الفرن�سي ،والثانية ت�ؤكد على �أن هناك ا�ستمرارية معا�صرة لهذه
املواجهة املهيمنة مع ال�شرق يف الذاكرة الثقافية للأملان ،ذلك �أن
ظاهرة اال�ست�شراق جت�سد ذلك االهتمام امل�ستمر لأوروبا بال�شرق
ال��ذي ال ي��زال يعمل حتى اليوم ب�صفته �آلية من �آليات املواجهة

اال�ست�شراقية مع الآخ��ر غري الأوروب���ي .بالتايل ميكن فهم هذا
اجل��زء باعتباره مكمال ومتمما لأط��روح��ة �سعيد يف جم��ال �أدب
اال�ست�شراق الأمل��اين يف عالقته بالهيمنة امل�ستمرة يف اال�ست�شراق
املعا�صر ،فقد ا�ستعان الباحث يف التحليل ب�ستة ن�صو�ص رحلية
من الرحلة الأملانية للقرن التا�سع ع�شر التي مل يعاجلها �سعيد
يف كتابه الذي ا�ستبعد اال�ست�شراق الأمل��اين رغم �سلطته املتفردة
يف املو�ضوع ال�شرقي .لهذا يو�ضح ه��ذا العمل م��دى �إث��ب��ات �أدب
الرحلة الأملانية للقرن التا�سع ع�شر للطابع اال�ستعماري املهيمن،
والأورومركزية وا�ستعمارية اال�ست�شراق الأملاين.
وجت���در الإ���ش��ارة �إىل �أن امل���ؤل��ف رك��ز يف بحثه على ن�صو�ص من
القرن التا�سع ع�شر والقرن احل��ادي والع�شرين ،وع��دم اختياره
لن�صو�ص من القرن الع�شرين �أو حتى من القرن الثامن ع�شر
مل يكن �إهما ًال علميا منه ،بل هو مرتبط باملنهجية املقارنة التي
تركز على اختيار فرتات زمنية �أو �أماكن حمددة وغريها للتحليل
املقارن ،ذلك �أن هذا العمل لي�س درا�سة م�سحية ،وقد �أ�شار الكاتب
بو�ضوح �إىل كل هذه الإجراءات املنهجية يف مقدمة كتابه ،خا�صة
�أن الن�صو�ص الثالثة املختارة من القرن التا�سع ع�شر قد عرفت
ا�ستقباال نقديا ك��ب�يرا يف �أمل��ان��ي��ا وح��ت��ى يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي ،فقد
ترجمت �إىل اللغة العربية (كتاب مالت�سان ،وكتاب رولف�س) ،بينما
ما زالت تنتظر الن�صو�ص احلديثة من القرن احلادي والع�شرين
دوره����ا يف ال�ترج��م��ة �إىل ال��ع��رب��ي��ة ،وه���ذا دور ال��ب��اح��ث�ين ال��ع��رب
املتقنني للغة العربية.
خ�ص�ص الباحث زهري �سوكاح الق�سم الثاين من كتابه لدرا�سة
تقارير الرحالت الأملانية ال�ستة املختارة من التا�سع ع�شر وبداية
ال��ق��رن احل���ادي والع�شرين ومقارنتها م��ن �أج���ل حت��دي��د طبيعة
وتطور ووظائف خطاب اال�ست�شراق .ففي اجلزء الأول من الق�سم
الثاين لهذا الكتاب ،ا�ستطاع امل���ؤل��ف �أن ي�ستخل�ص االختالفات
اخليالية بني �أوروب��ا املتفوقة ح�ضاريا وامل�شرق املهزوم واملتخلف
من منظور اال�ست�شراق اال�ستعماري يف القرن التا�سع ع�شر ،فقد
اتفق ك��ل م��ن الرحالة ال��ث�لاث هايرني�ش ف��ون مالت�سان (رحلة

