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 البحرين يف الؽتابات الػرنسية

 

 اهلل مؽي سعد

 اجلزائر ،جامعة تبسه ،مساظد  أشتاذ

 

 (هـ1932/ 2/ 13وؿبل ذم  هـ1932/ 2/0ؿدم فؾـؼ ذم )

 

 ادثاؿػة. ،افػركسقة ،صورة  ،افبحرين ،أخر ،إكا   ػتاحية املؽؾامت ال

ين ذم افؽتابات افػركسقة يسعى هذا افبحث إػ اشتجالء وتوَقح صورة افبحر  مؾخص  البحث

ادعاجم إـاديؿقة خاصة،َؿن مؼاربة موَوظاتقة تتبعت أهم افتقامت إـثر حضورا و ادوشوظات،ظامة

 ذم إبحاث افػركسقة.

وأحد إكشطة ،وهو حؼل من حؼول إدب ادؼارن Imagology ويدخل افبحث ذم إضار دراشة ظؾم افصورة

 ادػضؾة فؾؿدرشة افػركسقة.

ذم افغافب  مادة  افتي تؽونو ،دصادر افعؾؿقة افػركسقة ادوثؼةبحث يتؼىص صورة افبحرين ـام وردت ذم اواف

 افباحثغ حقث يستدفون هبا ـشواهد ظؾؿقة وكامذج متثقؾقة ذم دراشاهتم وبحوثفم.و تعؾقؿقة فؾطؾبةو مرجعقة

 

 التـــــؿثقـــافت وَوع افتؿثالت أوــدرج مــيـ

"la représentation"   أو ظؾم افصورة )افصوروفوجقا–

ثؼاؾقة بػعل و افصوراتقة( َؿن صرورة تارخيقة

ما ترتب و آحتؽاك افذي حصل بغ صعوب خمتؾػة

اجتامظي دمسد ذم و شقادو ظـه من تواصل ثؼاذم 

ـان هاجس افرؽبة ذم معرؾة و "ادثاؿػة"مػفوم

و تشؽقل صورة ظـه ادحػز إشاد أمتثؾه و "خرأ"

ادؼاصد و برصف افـظر ظن افسقاؿات ،ذه افصرورةهل
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افتداول. و افتلويلو افتي حتؽؿت ذم ظؿؾقة افتشؽقل

فذفك دظا افػقؾسوف و "كافأل"رضوري  "خرؾأ"

Emmanuel Levinasافػركيس ايامكويل فقػقـاس 
 
(1906-

مراجعة و "أخر"رضورة إظادة افـظرة إػ  إػ  (1995

إظادة ضرح و رآة افغريةؾفؿـا فذواتـا من خالل م

كه ادـادي أو فب اهلويةو ؿؾب "ؾأخر" ،مػفوم اهلوية

 افالصعوريو ترـقبي افشعوريو ظـايتيو ٓهتاممي

(levinas,1991)  جحقم  "أخر"ظذ افرؽم من أن

حؼل من و وظؾم افصورة ؾرع (1)أيضا ـام يؼول شارتر

 اددرشة افػركسقة خاصة،و حؼول إدب ادؼارن ظامة

ا إلكتاجفا ادعرذم ذم افتعرف ظذ افتي جعؾته حمورً 

ؿد بدأ تارخيقا مع إشتاذ افباحث و آداهباو افشعوب

 (3)ثم ضّوره ماريوس ؾراكسوا ؽويار (7)جان ماري ـاريه 

                                                           
ـاتب Jean Paul Sartre (1980-1905 )جان بول شارتر   (1)

وؾقؾسوف ؾركيس صاحب اددرشة افوجودية ذم افػؾسػة 

وبـاء ظذ شقاشة  "ظاركا ذم اجلزائر"من أهم أظامفه ادؿقزة،

 ؾركسا آشتعامرية رؾض جائزة كوبل.

أشتاذ  jean marie carré"" (1887-1958)جان ماري ـاريه   (7)

ارن، درس بجامعة وباحث ؾركيس خمتص ذم إدب ادؼ

افؼاهرة من أهم أظامفه بافػركسقة: صور من أمريؽا 

 ...1437،افرحافة وافؽتاب افػركسقون ذم مرص 1472

-Marius François guyard" (1921"ماريوس ؾراكسوا ؽويار  (3)

=  من أهم ،أشتاذ وباحث ؾركيس ذم إدب ادؼارن (1954

وظذ  "إدب ادؼارن"ذم افػصل إخر من ـتابه 

آكتؼاد ادؼدم هلذا افرضب من و افرؽم من افـؼد

 حول أهداؾهو (703:1462قك،)ويؾافدراشات 

افدراشات و كه ؾرع يتؼاضع مع افبحوثأإٓ  ،كتائجهو

ظؾامء و افتي يؼوم هبا ظؾامء افسالٓت افبؼية

حقث ٓ يؿؽن إكؽار  ،ؽرهمو آجتامعو اإلكساكقات

تؽوين و افدور افذي فعبه ظؾم افصورة ذم تشؽقل

ؾؼد ؽّرت مثال مدام دي  ،افرأي افعام

موؿف افػركسقغ من "madame de" Staël"شتايل

 de"" "من أداكقا"إدان ذم ـتاهبا 

l'Allemagne(9)أخر"ـافصورة إظادة تشؽقل فو" 

افؼراءة اجلديدتغ إػ افوؿوع و خيضع افبـاءو ادختؾف

مرجعقاته و أحقاكا ذم مغافطات بسبب آفقات افتشؽقل

شجغ صور  "أخر"مما جيعل  ،افعؼائديةو ادعرؾقة

افصورة » احلؼقؼة أنو قة ٓ ظالؿة هلا بادوَوظقةكؿط

                                                                                        
زؽقب ترمجه هـري  م،1421أظامفه إدب ادؼارن =

 وصدر ظن مـشورات ظويدات باريس.

-Anneواشؿفا افؽامل  ،"madame de Staël"مدام دي شتايل   (9)

louise   Germaine Necker (1766-1817)  ـاتبة ورواية ؾركسقة

 de أداكقامن  "ٌية، يعد ـتابه ـشوي أصولمن 

l'Allemagne"  ًا ذم ظامل صور افشعوب افذي مل ا جديدً ؾتح

 بعدما مـعه كابؾقون. م1619ذم شـة  إٓكسا يـؼ ذم ؾر
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 مجاظي يدخل ؾقفا ظـارص ثؼاؾقة أوهي متثقل ؾردي 

ذاتقة، ؾال يؿؽن ٕي أجـبي أن و موَوظقةو تلثريةو

بؿعـى إن افعـارص  ،يرى بؾدا ـام يريد أهؾه أن يراه

 «ادوَوظقة تػوق افعـارص افتلثرية

 . (199،7666)بقشوا،

ذم افؽتابات افؼديؿة ادتعؾؼة  افبحثو ؾاحلػر

بشؽل جع ادؼاركة افغربقة ذم رشم و بافصورة، يؾحظ

جعؾفا كؿطقة بـاءا ظذ مرجعقات بعقـفا ختدم و افصور

ؾؼد فعبت  ،ؽاياته آشتعامريةو افتؿرـز افغريب

أدب و " "les grands narrativeادرويات افؽزى 

اإلظالم و آشتؼاق ،افبعثات افتبشريةو افرحالت

جعؾوا و حافقا أدوارا ذم رشم صور افشعوب وإمم

ا ٓحتالهلا حتت افتوحش متفقدً و ا فؾزبريةمـفا كؿوذًج 

 افبعث احلضاري.و ؽطاء افتؿدين

 ،ؾصورة افعريب مثال ٓ خترج ظن صػات شاذجة

يعقش  ،بدوي.. ؾؼر تعؾقؿه مـخػض» شطحقة ؾفو 

إن ،قؾةمع حريم حقث ٓ توجد فؾـساء شوى حؼوق ؿؾ

 افعريب ؽرو اإلضالق،ـاكت  هلن حؼوق ظذ 

حتت شقطرة  ،يعقش ذم حافة ؾساد شقاد ،ديؿؼراضي

 «ا فواجب اإلخالص فؼبقؾتهخاَعً  أوافطغقان مجاظة 

 (.62:1461)ياشغ،

 بافدٓٓت -مصطؾح ؽـي- "خرؾأ"

فذفك ؽافبا ما يؽون َحقة  ،ادحؿوٓت افثؼاؾقةو

 نّ ٕ ؛افعؼائديةو يوفوجقةاإلشؼاضات ادرجعقة اإليد

تـظقؿي هيتم و ترتقبيو ؿراءة افصورة ظؿل تصـقػي

ادالمسات و افظروفو باشتجالء مؽوكات افصور

افتي ـوكتفا )رحؾة،اشتؽشاف،خقال،ختقل( ذم حغ أن 

 إدراك إبعادو تلويل افصورة ؾعل يتعؾق بافتػسر

تؼزيم  "كافأل"ا ما حيدث ذم هذا افػعل تضخقم ؽافبً و

تؽريس فدوكقته ذم مـظار تعافقة و وهتؿقشه "خرًف"

 ؛افريادةو ادمهؾة فؾؼقادة ،ادتؿدكة، ادتحرضة "إكا"

ح هذا و ؿدو ،بذفك تتم ظؿؾقة افتؿرـز افعرؿيو َّ

 "خرفة ألمس"ذم ـتابة "Todorov"تودوروف 

ما تبع من ظؿؾقات إبادة و ،(:144727)تودوروف،

ت صعار افػتوحات ثؼاؾات ظديدة حتو مجاظقة فشعوب

اجلغراؾقة، ـام صـّف ظؾامء  آجتامع إجـاس افبؼية 

حسب أفواكه إربعة؛ إبقض، إصػر، إمحر ثم 

 إشود مع إظطاء إؾضؾقة فألبقض ذم افؼقادة

 افتدبرو حسن افتػؽرو افريادةو

(793dominique,1998:) 

ؽر ثابتة، ؾفي ختضع و ؾافصور فقست واحدة

رجعقات ادو يديوفوجقة افؽاتبإلاإفقه وفؾؿـظور 



  افبحرين ذم افؽتابات افػركسقة :هللا مؽي شعد 327

ؾفي  ،، ؾافـظرة متحقزة(2)"خرفً"ادتحؽؿة ذم كظرته 

تشؽؾه، ؾفي ختتؾف و ختتار ما تريد أن تشاهدهو تـتؼي

إن »موَوظقة و تتحؽم ؾقفا ظوامل ذاتقةو ظن افواؿع

« ـافصورة افػوتوؽراؾقة اكعؽاس افصورة ٓ يتم أبداً 

(Pierre, 1980:123). 

ادـظور " ادـظور إػؿقاس  "افـاطر"وـام تـوع         

ـان أـثرها ؿدما و صؽال افصورة،أؾؼد تعددت  "فقهإ

                                                           
وتصـقػاهتا  "افصورة "إن افسقاق افذي ترتؽز ظؾقه دراشة    (2)

خطاب كخبوي،  -ؽافباً  –ادختؾػة ذم افثؼاؾة افغربقة 

ازدرائي، اشتعالئي مـبثق من ادرـزية افغربقة 

égocentrisme" " افتي دمعل أوروبا مرـزا وما ؽره هامشا

ر وحشقة ختققؾقة مستخؾصة من تؽققف كظرية مـؿطا بصو

 Gobineau افؽقوف إرشطقة وبحوث افؽوكت ؽوبقـو

)بحث ذم ظدم تساوي ب ( ذم دراشته ادوشومة 1816-1882)

 فتتواؾق مع أضروحاهتم ومعتؼداهتم.إظراق افبؼية((

وؿد أظدت بحوث ظؾؿقة وأـاديؿقة تػـد هذه    

ٓدوارد شعقد،  "تؼاقـآش"إضروحات مـفا: 

ؾتح "فركا ؿباين،  "أشاضر أوروبا حول افؼق"

ودراشته فتزيػقتان تودوروف  "أمريؽا،مسافة أخر

حق افتضحقة " ،"اخلوف من افزابرة" بافرائدة ادوشومة 

دـر افعؽش، دون أن كـسى كظريات افدـتور  "بأخر

افغذامي ذم افـؼد افثؼاذم ودراشة إكساق  ظبد اهلل

 اؾقة.... افثؼ

 

، افصورة إدبقة وافػـقة ثم افصور افذهـقة ادختؾػة

رص ـإػ ظ وصوًٓ  ،ادستؽشػغو صور اجلغراؾقغو

إن ـان فؽل كوع و افتؼـقة مع افصورة افػوتوؽراؾقة.

 ؿرب افصور إػ ادوَوظقةأ نّ نؾ ه،وإجيابقات شؾبقاته

افعؾؿقة هي تؾك افصور افتي صؽؾتفا افظروف و

ادصادر ادعرؾقة ادختؾػة و افعؾؿقة فتؽون ذم ادراجع

فتؽون مـفال و ؽرهاو موشوظاتو من معاجم

أثـاء و دراشاهتمو إـاديؿقغ ذم بحوثفمو فؾباحثغ

 يد.  افتجدو افـؼدو تداوهلم هلا ؾفي معرَة فؾتغقر

ا ذم اختقاركا فؾؽتابات ا مباًذ وهذا افداؾع ـان شببً 

ٌدية افتي ـادعرؾقة أـثر من افدراشات افو افعؾؿقة

آدماهات و ادؼاربات افسقاشقةو يؾعب اخلقال

حتديد كتائجفا و ا ذم تسقرهاا أشاًش يديوفوجقة دورً إلا

فؽن افعغ افتي و ؾافعامل موَوظي ذم ذاته ادسبؼة.

 ادخقالو تحقزة ؾفي تراه ظز وشائط افثؼاؾةتصوره م

هذا ما و ؛اؿصدً و اؾفي تـتؼي افصور ؿرًص  ،ادعتؼدو

 جعؾفا تتالظب بافعؼول بتعبر بقر بورديو

 .(169:7669ديو،)بور

 ملاذا البحرين ؟

ؼوظقة افتساؤل تػرض كػسفا، ؾؾامذا ـم إنّ 

ادتصػح فػفارس حمرـات افبحث  نّ إ كؼول:افبحرين؟ 

افشبؽة افعـؽبوتقة يصطدم بافؽم اهلائل من ظذ 
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افعؾؿقة ادختؾػة ادتعؾؼة و ادواد ادعرؾقةو افؽـوز

فؽن ظذ افرؽم من أـاديؿقة بعض و ،بافبحرين

افؾوحات إٓ أهنا و ادشاهدو افتصوراتو افدراشات

فؽن ذم ادؼابل إذا و "virtuel"تبؼى ذم ؿافبفا آؾسايض 

كؽاد كصاب بافذهول باحلجم تصػحـا ادؽتبات، ؾنكـا 

افؽتابات ادختؾػة و افؽبر من اإلكتاج ادعرذم

 (0)ادخصصة فدوفة افبحرين، ؾادؽتبة افوضـقة افػركسقة 

موزظة ظذ خمتؾف  وثقؼة مؽتوبة، 1300مثال متـحك 

احلؼول ادعرؾقة، دون إحصاء حضور مصطؾح 

ذم أٓف من افؽتابات افتي يتؼاضع ؾقفا  "افبحرين"

مع ذـر حدود دول اجلوار أو تسويق بضاظة بعقـفا 

 ذم تعؾؼه بادصطؾحات افبحريةو صقد افؾمفمو ـتجارة

تؼاضعه مع ؿقم  أرخبقل( أو ذمو اجلغراؾقة )جزرو

                                                           
ادمشس افػعع فؾؿؽتبة افوضـقة افػركسقة هو ادؾك فويس    (0)

وهي واحدة من أظرق ادؽتبات وأمهفا ذم  احلادي ظؼ،

افعامل. وحتتػظ ادؽتبة بـسخة من أي مطبوظة ضبعت 

 ،مؾقون جمؾد مطبوع 76بػركسا. وتشؿل جمؿوظاهتا كحو 

أفف  066و ،أفف خمطوط 102أفف جمؾة و 266و

مؾقوًكا من افـؼوش وافصور افضوئقة وكحو 12و ،يطةخر

 أفف كوع من افعؿؾة واحلجارة افؽريؿة ادـؼوصة. 966

 

شحر، مـظر، أشطوري، جـة اجلامل افطبقعي )

 .افدكقا...وهؽذا(

تساؤل أـثر مؼوظقة من  افتساؤل،يضاف إػ هذا 

ـ   كؼول: ية افؽتاب؟يتؿثل ذم هوو إول اب ت  إن 

ادوَوظات ادتعؾؼة بافبحرين، ؿد شجؾوا و ادؼآت

 ـز ادوشوظات افعؾؿقةأدوكوها ذم و معارؾفم

ٕهنم من افباحثغ  ؛ادعاجم إـاديؿقة افعؿقؼةو

ادوشوظقة افعؾؿقة باإلَاؾة و ادشفود هلم بادوَوظقة

 افبحث توفقفم ـرادو إػ تدريسفم بلصفر اجلامعات

ريػقة افتي ـافتشو ؾوزهم بلظذ إوشؿة افعؾؿقةو

 افؽتابة. و متـحفا افسؾطات افػركسقة فػرشان افؼؾم

 التؽالب االستعامريو البحرين  املوقع اجلغرايف 

 أصبحت مـطؼة اخلؾقج افعريب من أهم ادـاضق

افبمر اإلشساتقجقة ذم افعامل ٓرتباضفا باـتشاف و

ن افبحرين أحدثت أإٓ  فـػطخاصة او مصادر افطاؿة

ؾفي باإلَاؾة إػ ثرواهتا افطبقعقة، تزخر  آشتثـاء،

ممقز جعؾفا ظز افزمن و شساتقجي خاصإبؿوؿع 

ا يس أو موَوظً ـافروماكو ا فإلهلام افشعريمصدرً 

ؾلمهقة ادوؿع اجلغراذم جعل من »افتـاؾسو فؾرصاع

ادسقطر ظؾقفا شقحتؽر  نّ ٕ ؛افبحرين مـطؼة رصاع

هذا ما جعؾفا مـطؼة رصاع و افسؾع افؼادمة من اهلـد
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 « دول إؿؾقؿقة أخرىو إشبانو افزتغالو بغ افػرس

(Raphael,1890:21). 

وهذه ادؽاكة ادؿقزة، جعؾتفا من أهم دول ادـطؼة 

حد إشاتذة افػركسقغ ذم أافعربقة جغراؾقا حتى أن 

ل كعتفا بعاصؿة افدو آشقا،درس من دروس جغراؾقة 

هي من أهم ادـاضق افعربقة، حقث تتوشط »افعربقة 

ظاصؿة جلؿقع إؿافقم  تعدّ و ،صبه اجلزيرة افعربقة

ختقارها ـعاصؿة وا (Ansart,1865:30) «افعربقة

ؾافبعد  افثؼاؾقة،و إمهقة افسقاشقةو اظساف بافؼقؿة

ؾفي ظاصؿة بام تزخر  ،ادوروثو افثؼاذم مرتبط باهلوية

 ع ثؼاذم صاهد ظذ افعؿق احلضاري،وتـو به من معامل

ؾاحلقز اجلغراذم أو افػضاء ادسبع ظذ مساحة معقـة ٓ 

 "أخر"يشؽالن ظاصؿة إكام افعاصؿة برشافتفا كحو 

ادؽوكات و ؾإمهقة اجلغراؾقة ا.تـوظً و اتساحمً و ثؼاؾة

شباق آؿتصادية افؼوية، جعؾت افؼوى آشتعامرية ذم 

ا فألبعاد ؾـظرً »حرين مع افزمن ٓحتالل افب

اجلقواؿتصادية فؾؿؿؾؽة، ؾنهنا ـاكت ذم و اجلقوشقاشقة

 /افزتغايل/ كجؾقزيإلوجه افتؽافب آشتعامري؛ا

 شساتقجيإلؾادوؿع اجلغراذم ا ،افرود/افػارد

ادوؿع افبحري، ـؾفا ظوامل و توشط افؼارة أشقويةو

شامهت ذم تلجقج إضامع آشتعامرية 

(Rouire,1908:41) د أصارت إشتاذة م. جواكغ ؿو

M.Jouannin  1469ديسؿز  14هلا بتاريخ ذم حمارضة، 

كجؾقز حاوفوا افسقطرة ظذ افبحرين ذم مطؾع إلأن ا

أما  ،افؼرن افسادس ظؼ حتت ذظقة ضرد افزتغافقغ

حتت ؽطاء حماربة ؾؼامت بذفك  ذم افؼرن افتاشع ظؼ 

ادـفجقة هلذه و ةافـتقجة افطبقعق» نّ أو ،افؼرصـة

افطريق و احلؿالت هي افسقطرة ظذ ضرف اهلـد

 ؿزصو مافطاو ي فؾؿتوشط أو جبل ضارقادمدّ 

 . (Jouannin,1905:35) «مرص...و

ادتصػح فؾبحوث افوثائؼقة ٕرصقف ادجالت 

افػركسقة يعثر ظذ كتائج تمـد أن إمهقة اجلقوشقاشقة 

شتعامري فؾؿؿؾؽة هي افسبب ادباذ فؾتؽافب آ

ذم صورة أخرى و ،ظؾقفا، ؾتارة تؽون مؼصودة فذاهتا

تؽون وشقؾة فؾعبور إػ بالد ؾارس، ؾؼد أصارت جمؾة 

ا إػ أن رصاظً  11336ذم ظددها  "صدى اجلزائر"

ا حول إيران جيعل افبحرين ذم موَع كجؾقزيً إا روشقً 

مـطؼة اكطالق ؿوية فؾبحرية »خطر بحؽم أهنا 

 .(l'echo,1941:01) «قج افػاردكجؾقزية إػ اخلؾإلا

 تعّد مناحلرب، و ؾؿوؿع ادؿؾؽة مفم ذم حافتي افسؾم

 اخلدماتو إشواق فتبادل افسؾعو أهم ادـاضق

ذم  "M. Renaud"ؿد أـد افباحث م.روكوو ،افثؼاؾاتو

يومقات "ادوشومة بو ادفؿةو تؼاريره اخلاصة

ظن افبعد احلضاري  "Journal Asiatique" "شقويةآ
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مفد احلضارة و هنا أصلإدؿؾؽة افبحرين من حقث 

ن احلؼائق أ. و(Journal officiel,1881:1861) "افػقـقؼقة

من معفد  "M.Oppert"وبرت أافتي توصل إفقفا افعامل 

حول اهلوية احلضارية  افبحوث آثـوؽراؾقة تعد ؾتحاً 

 فؾبحرين، حقث أصار افباحث إػ أصل افبحرين

ـان يصف مغامراته  "Opiri" ادؾك إنّ ،مؽاكتفاو

ذم « بافبحار ـإشامك ـان يعقش حماضاً »بافبحرين بلكه

 (2)ادرجانو ؽـاها بافًفئو ــاية ظن ـثرة اجلزر

(Journal officiel,1882:5543). 

أما ذم جمال احلرب ؾفي مـطؼة ؽـقة باإلمؽاكقات 

 ادسقطر ظؾقفا يضؿن موؿعاً و ،اداديةو ؼيةـافب

إظادة تشؽقل و افسقاشقة ا جمال اجلغراؾقا ذمشساتقجقً إ

ؿع  ادـظومة افسقاشقة اإلؿؾقؿقة. ؽؾب افباحثغ أوجي 

افبعد احلضاري فؾؿؿؾؽة ـان و ادوؿع اجلغراذم نّ أ ظذ

 اشتعامرها، يؼولو ا ذم احتالهلاا مباًذ شببً 

M.J.TH.Bent   ذم رحؾة اشتؽشاؾقة فؾبحرين شـة

 ؛ل بل ؾائق اجلاملمؽان مجق افبحرين ...» إن: 1646

أن إرصػة ادرجاكقة و «اداءو افـخقلو ٕكه مجع افرمل

                                                           
 ثؾفو باحJules Oppert" (1825-1905 ) "أما جقل اوبرت    (2)

وأشتاذ ذم افؽوفقدج دي ؾراكس، متخصص ذم ظؾم 

 إثريات إصورية.

 

هي ذات صفرة ظادقة ذم صقد افؾمفم و ،حتقط باجلزر

  ا تشبه افدـان افؽبر ....أما ادـامة ؾفي متحرـة جدً 

"un bazar..." فؾبحرين حضارة تعود فؾػقـقؼقغ ... و

رمز فؾحضارات ٕهنا ؛آثارها ذات ؿقؿة إكساكقة ـبرة

افثروات افطبقعقة هي و افؼديؿة ... هذه آمتقازات

 societé) (6)افتي دؾعت آشتعامر افزتغايل إػ احتالهلا

royale,1890:121) .  ـام ـان افػضاء افطبقعي افبحريـي

افروائقغ افذين جعؾوا أبطاهلم جيوبون و بافؽتاب مؾفامً 

وتوبقا ظن يو جزره باحثغ ظن افػردوس ادػؼود

إحالم ـام هو صلن و افطؿوحاتو فتحؼقق إمان

 "بطل ؿصة "Albert de lussan" "أفبر دي فوشان"

ؾقه دي  فغزا  "la marchande de fleurs""بائعة افورود 

 "Xavier de Montépin)"مـتقبؾغ 
(4)

L'ouest-

Eclair,1900:05 )  ،وافشفادات من هذا افـوع ـثرة 

هي صاهدة ظذ و ،افدراشاتو مسامقة ذم افؽتبو

 أصافة افبحرين من حقث افعؿق احلضاريو صؿوخ

 افؽـوز افطبقعقة. و

 

                                                           
( رحافة 1852-1897) " Théodor Bent "أما تقودور بـت   (6)

فؾبحث ذم جذورها  1664واثـوؽراذم زار افبحرين شـة 

 احلضارية افؼديؿة.

 ( روائي ؾركيس.1467-1673اؽزاؾقه دي موكتقبؾغ )     (4)
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 مـتوج غري قابل لؾؿـافسة  صيد الؾؤلؤ

ن افؽريم أربع مرات آورد مصطؾح افؾمفم ذم افؼر

 ،ؿقؿته افػـقةو ذم دٓفة واَحة ظذ مؽاكته اجلامفقة

افبحرين، ؾاهلل  ا باشموادتتبع دػفوم افؾمفم جيده مؼسكً 

كعؿة مل متـح فغرها، هذه افدوفة  اتعاػ حبو شبحاكه

إن »، "افبحرينو افؾمفم"ؾافؽتابات مجقعفا تؼرن بغ 

 (16)«تاريخ افبحرين يتؾخص ذم صقده فؾمفم.

(Jane,1888:43)  وهذا افؾمفم يؿؽن افعثور ظؾقه ذم

كه ٓ يرؿى إػ افؼقؿة اجلامفقة أافعديد من افبحار إٓ 

إـثر صفرة ذم افعامل  ؿـتوج افبحريـي افذي يعدّ فؾ

يؿؽن افعثور ظذ افؾمفم ذم خمتؾف خؾجان افعامل إٓ »

ومن  ،أن أجودها ذم افبحرين... وهو ذم أصؽال خمتؾػة

ؾإؽذ ؿقؿة ما ـان ذم صؽل أصؽافه تدرك ؿقؿته، 

هـاك ٔفئ ٓ تؼدر بؼقؿة إٓ من ؿبل و ،ىـؿثر

 .(Berthelot,1892:336) «ادختصغ ادحسؾغ.

افؾمفم افبحريـي خمتؾف ظن ؽره ادوجود ذم افعامل، 

تؼدر ؿقؿة افؾمفم » وجوده وجودته و ا دـاخ كؿوهكظرً 

                                                           
( باحثة اثـوؽراؾقة، 1410-1621وجان دي ٓ ؾوي )   (16)

روائقة، صحػقة ومصورة ؾركسقة، حائزة ظذ وشام 

 "chevalier de la légion d'honneur" "ؼفـؾارس جوؿة اف"

 lauréat de"ووشام افتػوق من إـاديؿقة افػركسقة 

l'académie française". 

صؽؾفا...أما وزهنا ؾقساوح و فوهناو بريؼفاو من ماءها

 6ظرف فمفمة دماوزت أٓ و ؽرامات 0و 2بغ 

ؽرامات...وتستخدم ذم أؽراض متـوظة؛ فؾزيـة 

إشاور ذم أوروبا،ذم ادؼق و افعؼودو ؿراطـإ

افؼدمغ... ـام تستعؿل افًفئ ذم و فتزيغ افػساتغ

 افؽموسو إضباقو تزيغ افصؾبانو إماـن ادؼدشة

يوجد ذم متحف و افرهبان...و أفبسة افؼساوشةو

 ذم باريس ادؽتبة افوضـقة كامذج مزيـة ""Louvreافؾوؾر

ادرجع ) «افثؿقـة.و مزداكة هبذه إحجار افؽريؿةو

 .(332افسابق:

اجلامفقة فؾمفم و ادشفد جع ذم افؼقؿة افػـقة

ؾقفا ؽر موجودة  لن ادـابع ادائقة افتي يـشٕ ؛افبحريـي

ذم ـل اخلؾجان، ؾؼد أصارت افعديد من ادوشوظات 

تؼاضع مـابع اداء افداؾئ و إػ طاهرة اختالط اداء،

 وذم هذا توجد أمجل أكواع افؾمفم. ،ادد ادافحو

(malte,1851:441) 

ارتػعت  ا فؾؼقؿة افعافقة فؾمفم افبحريـي،وكظرً 

ـز ادعارض افدوفقة، أذم و أشعاره ذم إشواق افعادقة

ادؼامة هلذه افبضاظة، مما دؾع بادـتجغ إػ تسويق كامذج 

  .اؽرهو مؼؾدة مصـعة من حبقبات افزجاجو ثروة

 .( encyclopédie:د.ت997)
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وظْجز افعامل ظن ادـاؾسة افؼظقة، دؾع بافدول إػ 

اختاذ إجراءات فؾحد من شقطرة افؾمفم افبحريـي ظذ 

أصدرت افسؾطات افػركسقة  حقثإشواق افعادقة،

 76ا ذم اجلريدة افرشؿقة افػركسقة بتاريخ مرشومً 

يـص ظذ تطبقق رضائب مباذة ظذ  1432جوان 

مشتؼاهتا افؼادمة من افبحرين، و ادـتوجات افبحريـقة

وذفك فعجز ادـتوحات افػركسقة افؼادمة من 

 .( bulletin,1938:300)(11) ادستعؿرات ظن ادـاؾسة.

وؿد شامهت ظوامل موَوظقة ـثرة ذم صفرة 

كؼاوة اداء، و ،صحة افصقادين :مـفا ،افؾمفم افبحريـي

بؿرض افؽوفرا، أن ة بحثقة متعؾؼة ؾؼد أصارت كؼ

هذا افوباء حآته ؿؾقؾة ذم افبحرين ظذ افرؽم من 

أن ظدد و اكتشاره ذم إماـن ادائقة ادختؾطة،

 اإلصابات افتي أحصقت ووجدت كادرة جدا.

(notice,1832:01) . 

افبحوث بؿفارة و ـام أصادت افدراشات

 ،افصقادين، هذه ادفارة وصؾت إػ درجة إشطورة

افػركسقة  " les Gauloisافغوفقون  "جريدة حقث تشر 

حد إظدادها إػ أن أربعة أشاور ٓ تؼدر بثؿن أذم 

                                                           
أما افؼاكون ؾؼد صدر باجلريدة افرشؿقة فؾجؿفورية    (11)

 76افسـة افتاشعة وافستون بتاريخ  197افػركسقة ظدد 

 .1432جوان 

و شؼطوا ذم "  la Bella"َاظت من مافك خيت يدظى 

مل و "le havre"اداء بعد رحؾة من باريس إػ فوهاؾر 

عثر ظؾقفم إػ أن رؽم حماوٓت افبحث، مما دؾع  ي 

وجب اشسجاع هل يست :افؽاتب إػ افتساؤل

حمسؾغ من و إحجار افؽريؿة إحضار ؽطاشغ مفرة

عدد تتو تؽثرو ،(le Gaulois,1923:01) افبحرين؟

 إتؼاهنم فعؿؾفم .و افشفادات حول احساؾقة افصقادين

معؾق مع ـقس  ،يربط افصقادون أحزمتفم بحبل» 

مسا. ثم  36 إػ 76 ظذ جاكبفم ثم يسـون شػـفم

 ا ما خيرجونـثرً و طرف دؿقؼة يصطادون افؾمفم ذم

ي آذاهنم.ؾفو ظؿل ؿد يمدّ و افدم يـزف من أكوؾفمو

 .(bulletin,1928:86)« بحقاهتم 

ا ما جيتفد افصقاد ذم واحلاجة أم آخساع ؾؽثرً 

اخساع أدوات حلامية كػسه من إشامك افؽبرة و إبداع

أو ربط كػسه بحبل فالتصال بافباؿغ ذم افزورق، أو 

ة كػسه من آثار اداء ـوَع افؼطن ادـؼوع ذم حلامي

ـل (Jane,1888:45)هؽذا و إذنو افزيت ذم إكف

هذه افوشائل ٓصطقاد فمفم ؽر ؿابل فؾؿـاؾسة ذم 

 .  (Darboux,1906:151) إشواق افعادقة

   التعايش الديـيو ثؼافة التسامح

ارشون دو مفا باحثونذم صفادات متـوظة، ؿدّ 

ؾطري ظـد افبحريغ، حقث مل إػ أن افدين  أصاروا ؾقفا
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ـتبفم حوادث دامقة كتقجة و يثبتوا ذم دراشاهتم

ضائػقة، بل أـدوا ظذ حؼقؼتغ؛  رصاظات مذهبقة أو

ا إوػ أن افبعد احلضاري فؾؿؿؾؽة جعؾفا ؾضاء مـوظً 

اكصفرت ذم و أجـاس ـثرة، تػاظؾت ـؾفاو ٕظراق

 سؾؿي.افتعايش افو خدمة ثؼاؾة آختالف

وافثاكقة متعؾؼة بتداظقات ثؼاؾة افتـوع افديـي حقث 

آؿتصادي من خالل و اكتعش ادشفد آجتامظي

حقث مل  ،مئات افعامل افذين ؿدموا دامرشة مفـة افصقد

تشتك هذه افعامفة من ظـرصية أو متققز، بل مارشت 

ادؼقم، و جيايب بغ افواؾدإمفـتفا بؽل حرية ذم تـاؽم 

» بحوث إػ أن أرباب افعؿل افبحريـقغ ؾؼد أصارت 

أؽذية و متورو يوؾرون فعامهلم إـل؛ من شؿك

 .(Jane,1888:44) «متـوظة.

ا ما يتعاضػون معفم ـثرً و ا هلم،تشجقعً وا إـرامً 

)ادرجع  حتى ذم حآت تؾبسفم بجريؿة ٍؿة

. ؾثؼاؾة افتسامح صجعت مجقع إضقاف (99افسابق:

افديـي و افؼاموس افػؽري ؿد خال، وظذ افتعايش

صؽل و افعـرصية،و فؾبحرين من مصطؾحات افتؽػر

ادسقحي أؿوى ادمذات ذم ثؼاؾة و احلضور افقفودي

حسب -حرضوا إػ ادؿؾؽة  ويذـر أهنمافتسامح، 

هناية افؼرن افتاشع ظؼ من افعراق  -افتوثقق افرشؿي

فوي "يشر إشؼف  ،اصتفروا بؿامرشة افتجارة

ظذ افرؽم من »كه أإػ ، "louis Duchesne" "دوصان

تؼؾص ظدد افؽـائس إٓ أن ادسقحقغ مل يشعروا بلية 

معتؼداهتم و ضؼوشفم ظراؿقل ذم ممارشة

وذم هذا دمسقد فؼوفه   (louis,1905:352)(17)«افديـقة

 .720-افبؼرة   ڇ  مئ حئ  جئ ی ڇ  :تعاػ

 ؾؼد آمـت ادـظومة افديـقة افبحريـقة بافتـوع

هذا ما جعل افسقد ؽاشتون بوردا و ؛رية ذم ادعتؼداحلو

Gaston Bordat   بعد رحؾة دراشقة خاصة بافدراشات

آؿتصادية، ؿادته إػ افعديد من افدول و اجلغراؾقة

ـاكت من بغ حمطاهتا و ترـقا،و مـفا افعربقة افسعودية

تعرؾه و إشاشقة افبحرين افتي اشتؼر هبا ؾسة فدراشته

، هذا (Journal officiel,1902:884)ظل اإلشالم 

ن افؽريم ذم آظؾقه افؼر اإلشالم ادعتدل هو افذي كص  

 ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ڇ ؿوفه تعاػ:

ل آشورة   ڇ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 . 09-ظؿران

 آؿتصاديو ا ظن افتؼطقع افسقادوبعقدً 

 Jean"ؾؼد ـتبت جان بقار ظاليل ،افتلويالت ادغرَةو

   Pierre Allali"  افقفود ذم افبحرين  "مؼآ بعـوان

                                                           
ممرخ  louis Duchesne" (1843-1922) "فويس ديشان   (17)

 وؾقؾسوف وـاهن ؾركيس ظضو إـاديؿقة افػركسقة.



 324 هـ(1930م/7612جامعة  ادؾك  شعود، افرياض) ،  1، ع72جمؾة أداب، م 

 

 

افقفود أؿؾقة  نّ لوَحت ؾقه ب "اشتثـاء ذم اخلؾقج افعريب

فؽـفم يشؽؾون آشتثـاء ؾفم يامرشون  ذم افبحرين

 :7613)جان بقر،( 13) ظؼائدهم دون مضايؼة أو إـراه

 .(افواجفة

 افشفادات ظذ اكتشار ثؼاؾة افتسامح وتتواػ

 و إؿصاء.أافطوائف دون أـراه افتعايش بغ خمتؾف و

وكختم هذا افبحث ادتواَع بحؼقؼة أن تاريخ 

افبؼي ذم افؽتابات و احلضاريو افبحرين افثؼاذم

 يتطؾب ادزيد من افبحث ،اجديدً  افعادقة مازال حؼالً 

ا كشسك مع أمغ ذم هذا تؼصر جيعؾـا مجقعً و .افتؼيصو

الد ظربقة ت افظن مرة ببلخطأما »  :افرحياين حغ ؿال

 (.1474:124،أمغ) مثل خطئي بافبحرين،

 

 املراجع

 املراجع العربية 

، ترمجة ادؼارن إدبكدريه.م. روشو، ا -بيشوا كؾود 

 إكجؾومؽتبة افؼاهرة،  محد ظبد افعزيز.ط افثافثة،أ

 .7666ادرصية، كوؾؿز 

                                                           
، صتاء 12افعدد "tribu 12"كؼ بؿجؾة آخروذم مؼال   (13)

،أوَحت افؽاتبة شعادة اجلافقة افقفودية 71، ص7666

اإلؿصاء  أوذم افبحرين وظدم تعرَفا فؾؿضايؼة 

 وافعـرصية.

، افطبعة افثاكقة، بروت مؾوك افعرب،، الرحياين أمني

 .1474،، ادطبعة افعؾؿقة، يوشف صادراجلزء افثاين

افقفود ذم افبحرين اشتثـاء ذم اخلؾقج " عاليل جان بيري،

 Crif;consiel représentatif des institution) "افعريب

juives de France 11/17/7613( بتاريخ. 

افشخصقة افعربقة، بغ صورة افذات  ،ياسني السيد

 .1461 مؽتبة مدبويل افؼاهرة، ومػفوم أخر،

يـظر: بورديو بقر، افتؾػزة وآفقات افتالظب بافعؼول، 

دار ــعان،  ،درويش احلؾوجي، افطبعة إوػ ترمجة

7669. 

 فة أخر،لمس؛ ؾتح أمريؽا، تودوروف تزيػيتانيـظر: 

 دار افثؼاؾة اجلديدة،،افؼاهرة، بشر افسباظي :ترمجة

افتي  "اـتشاف"ـؾؿة »،حقث أصار إػ أن1447

متفا أوروبا افتوشعقة حامؾة ذم ثـاياها اشتخد

إيديوفوجقة تضخم افذات إوروبقة وتغققب أخر 

 «افالأوروبى.

، ترمجة جابر مػاهقم كؼدية، ويؾيك ريـيه ،كتاب :يـظر

، ومن 1462ظصػور، افؽويت، ظامل ادعرؾة، ؾزاير

من افواَح أن اإلؽريق ذم افعصور افؼديؿة  أكهآرائه 

ٕهنم ظاصوا ذم  ؛فؾدراشات ادؼاركة مل يؽوكوا ممهؾغ

ـل افشعوب افتي تؼع خارجه ظامل مغؾق اظتز 

باإلَاؾة إػ أظامل افؽاتب افػركيس ريـقه «. بربرية
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ذم حديثه ظن  René Etiemble" (1909-2002)"ايتقامبل

 comparaison n'est"أزمة إدب ادؼارن من خالل ـتابه

pas raison". 

 Schnapper Dominique , la relation à 'autre auيـظر: 

cœur de la pensée sociologique Gallimard, 1998.        

                         Paris. 
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