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الاٞخخاخُت
بؼم هللا الطحمً الطحيم
ًلسم هصا العسز مىهىعا هاما ًحمسل في ثحيزات الخٌاب ؤرىاء ثمسيل
املغاًطة ،بش جؼعى ول شات بلى بىاء مطهعٍة وحىزًة مً دالٌ جؼفيه دط
وجـىي ه وؤبلؼحه ،وهصا وله ٌؼب النزاعات وثإجج الحطوب الىالمية ومً رمة
الحليلية،
وه طا ألهمية هصا املىهى ػاهم في ثحطٍط العسز رلة مً الباحسين العطب
الصًً كسمىا هماشج عً هصه الحمسيالت املؼيئة ليل آدطٍة واملللية ليل
ادحالف في دٌابات ضوائية وؿعطٍة وفىطٍة مذحلفة،
وعلى برط شلً هطحى ؤن هىىن كس كسمىا ما ًاكل ليل حسًس ؤو ماًسعى بلى
احترام املغاًطة والادحالف .

ضئيؼة الححطٍط :ؤ .غعالن هاؿمي
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2016  ؤهحىبط23  العسز-  العام السالث- مجلة حيل السضاػات ألازبية والفىطٍة

: غنسخيٟي في ألاصب ال٣ٍغٞجمشالث نَعة "آلازغ" الٗغبي ٍؤلا
) الهَعة النمُُت٤(نؿ
 حامعة محمس ألاوٌ املغطب، ولية زاب والعلىم، كؼم اللغة العطبية، عبس الطحمً بىعلي.ز

:ملخم البحث
دو ٍجدلُلٞ خطخي بالًغٍعة٣غر الٗكغٍن ج٣غر الخاؾ٘ ٖكغ ٍال٣غنسخي في الٟصعاؾت جمشالث "آلازغ" في ألاصب ال
خذ اإلاُم) ٖلىٟ ؤزغ نَع اإلاؿخٗمغ (ب-غاع٨ بؿبب الخ- ٔ ٍؾنالخ.ضًم ىظو الخمشالث٣الٗضًض من الَؾاثل التي جم اؾخسضامًا لخ
اث٢ ٍالبُا،خب اإلاضعؾُت٨ ٍال،اث الؿُاؾُت٣ت ٍبغامج الضٖاًت ٍاإلالنٟخاباث ألاصبُت اإلاسخل٨ ال٫نَع الٗغب ٍالؿَص من زال
.ت الخاملت لًظو الخمشالث جبجي مجخمٗت نَعة آلازغٟ ؤر ىظو الَؾاثل اإلاسخل٠ُ٦ ُ غَٝ ٍؾ.البرًضًت الخ
. الاؾخٗماع،غنسخيٟ ألاصب ال، الهَعة النمُُت، الهَعة، الخمشل:اليلمات الطئيؼية

Abstract:
The study of representations of the Other in French literature of the nineteenth and
twentieth century necessarily involves the collection and analysis of several carriers that were used
to spread. We will observe the influence (by repetition) of the image of the colonized , the image of
black and Arabic from various literary writings, advertising programs of political posters, school
books, postcards, etc.). We will see how these means of representation building together the image
of the other.
Key Words: representation, image, stereotype, French literature, colonization.
Résumé:
L’étude des représentations de l’Autre dans la littérature française du XIX ème et du
XXème siècle implique nécessairement la perception et l’analyse de plusieurs supports qui ont servi
à leur propagation. Nous observerons l’influence (par la répétition) de l’image du colonisé, sur
l’image du noir et de l’arabe à partir des écrits litteraires variés, des programmes de publicité des
affiches politiques, des manuels scolaires, des cartes postales, etc.). Nous verrons comment ces
moyens de représentation construisant ensemble l’image de l’autre.
Mots-clés: représentation, image, stéréotype, littérature française, colonisation.
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ثمهيس:
ٌك٩ل مَيَٕ "جمشالث" " آلازغ" في آصاب الٗالم مَيَٖا ىاما ٍص٣ُ٢اٍ .ىَ مَيَٕ ًنضعط في بَاع ألاصب اإلا٣اعر.
ٍل٣ض بضؤ ىظا اإلاَيَٕ ًُغح ٟؿٌ ٖلى اإلاكًض الن٣ضي ٍألاصبي ٖنضما خضر الل٣اء ٍ ٫مغة بحر الش٣اٞاث اإلاسخلٟت ببار ٞترة
بضاًاث الاؾخٗماعٍ .الؿاا ٫الظي ُغخٌ الَُم ىَ الخالي :بإًت َغٍ٣ت جم بها جمشل آلازغ (الٗغبي ٍؤلاٞغٍ٣ي) في الش٣اٞت الٟغرؾُت
٢ضًما ،ؤي في الٟترة الخالُت لالؾخٗماع؟ زم ما هي الُُٟ٨ت التي بَاؾُتها جم النٓغ بلى ىظا آلازغٍ ،زانت آلازغ الٗغبي اإلاؿلم
ٍآلازغ ؤلاٞغٍ٣ي ألاؾَص؟ ًٞناٖ ٥ضص ٚحر مدضص من ال٩لِكحهاث – الَُم -اإلاؿنضة بلى آلازغ الٗغبي ٍألاؾَص عبما ججض ظظٍعىا في
الُغٍ٣ت التي ٧ا ذ جغؾم بها نَعة ألاظنبي ؤٍ نَعة اإلاؿخٗمغ (بٟخذ الغاء).
من الَاضر ؤر جاعٍش الخمشالث ىَ ؤًًا جاعٍش النٓغة – ٓغة الٛغب بلى الكغ -١التي جمذ نناٖتها ؤصبُاٍ ،من الَاضر
ؤًًا ؤر مٗغٞت ىظو النٓغة جٟغى ٖلى الباخض -الَُم -ؤٍال مؿاءلت اإلاغج٨ؼاث اإلاخٗضصة التي ؾاىمذ ٝينكغ جل ٪الخمشالث ،زم
–زا ُا -الخ٨ٟحر في م٣انض مسخل ٠ألاَغا ٝاإلاخضزلت في الٗمل ٍاللمًَع الظي ٧ار اإلا٣هَص مجها.
بر النٓغة جخمدَع خََ ٫غفي الناْغ ٍ le regardantاإلانَٓع بلٌُ ٍ ، le regardéهي جٖ ٫َ٣ن الناْغ ؤ٦ثر مما جٖ ٫َ٣ن
اإلانَٓع بلٌٍُ ،طل ٪انسلاما م٘ ما ظاء بٌ ٍؤ٦ضو الخدلُل النٟسخيٍ ،الظي ٍَ٣ ٌ٣ٞم دن بٗ٨ـ نَع ما ًسُٟنا ؤٍ ًماعؽ
ٖلُنا َٚاًخٌ ٦ما ً .ٍ ٫َ٣ما َني ٖ O. Mannoniلى آلازغٍ .لٗلنا ال جا ب الهَاب بطا ٢لنا –في خالت صعاؾدنا الَُم صب الٛغب-
بر الخضًض الَُم ٖن جمشالث الٗغب ٍالؿَص ٦ما هي في الالٍعي الج ماعي الٟغنسخي ًمغ ،بالًغٍعةٖ ،بر مالخٓت َ٧ر اإلااضخي ال
ًمطخي ؤبضاٍ ،ؤر ٞترة الاؾخٗماع خايغة بحر ًْغا ِنا بَ٣ة.
مفهىم ملٌلح الحمسالت في اللغة:
ٍ ر مهُلر "الخمشالث"  les représentationsىَ مهُلر ٚغبي ،ظاء ا من ألاصبُاث الٛغبُت في البضاًتٗٞ ،لُنا ؤر
بدض ٖن صالالجٌ الض٣ُ٢ت ا ُال٢ا من ىظو ألاصبُاثٍٖ ،لُنا في البضاًت ؤر نؿخٗغى مسخل ٠اإلاٗاني التي جإزظىا ىظو ال٩لمت
ختى ًًٗا في بَاعىا الصخُذ.
ففعل ثمسل )ٌٗ :(représenterجي اؾخدًاع شخيء م ٖن َغٍ ٤الهَعة ٖغى نَعة شخيء ما ،بًْاع في الظىن نَعة
لصخيء ما ٖن َغٍ ٤الخمازل الخ٤ُ٣ي ؤٍ الاٞتراضخي.
والحمسيل )ٗٞ : (la représentationل الخمشُل بَاؾُت نَعة ؤٍ ٖالمت ؤٍعمؼ .الصخيء الظي خمشلٌ ،الصخيء الظي ٌك٩ل
اإلادخَُ اإلالمَؽ لٟٗل من ؤٗٞا ٫ال٨ٟغٍٖ ،لى ٍظٌ السهَم ،اؾخنؿار جهَع ؾاب ٤في الؼمنٞ .غٍٍض ٌٗاعى بحر الخمشل
ٍألازغ.
واللىضة الىمٌية ) : (l’image typiqueهي الهَعة ال٣الب ؤٍ ال٩لِصخيٍ ،اإلاهُلر في ألانل مهُلر زام بالُباٖت
(ٍىَ لَخت مٗض ُت)ٍ .مٗناو في ألاصب ٍالن٣ض ،ىَ ٨ٞغة (ؤٍ عؤي ٢اثم) ًخم ٢بَلًا من صٍر ج٨ٟحرٍ ،جخ٨غع صٍر ؤر َ٣م بٗغيًا
ٖلى الٟدو الن٣ضي ،من ٢بل شسو ؤٍ مجمَٖت من ألاشسامٍ ،التي ثخضص ،بلى صعظت ما٦ ،بحرة ؤٍ ٢لُلتَ ،غ ٌ٢في الخ٨ٟحر،
ٍالكَٗع ٍالٗملٍ .في خا ٫الٗنهغٍت ٞةر الهَعة النمُُت جمن٘ من الخ٨ٟحرٍ ،الخبرًغ .مشال ( :ؤ ا ٢اى ٖلى الؿَص ؤٍ الٗغب،
ال٣ظعٍن ،ال٨ؿالءٍ ،اللهَم ،طل ٪جي ،في م٣ابلًم ،ؤ ا ٍُٓ ،٠ؤخب الٗمل ٍناص. )١
الهَعة النمُُت هي جمشُل طٍ بٗضًنٞ ،هي من ظًت نَعةٍ ،من ظًت ؤزغُ ،هي نَعة بضٍر ٖمٍ .٤ل٩ي جهبذ

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

10

مجلة حيل السضاػات ألازبية والفىطٍة  -العام السالث  -العسز  23ؤهحىبط 2016
الهَعة النمُُت جمشالً ،جب ؤر جَ٩ر ججاعب الٗال٢ت م٘ الساعط مخٗضصة ٍمخنَٖت ٦ما ً ٫َ٣ظُلبحر ؾُمَ ضٍر Gilbert
 Simondonفي ٦خابت "نٍُ ٜظَص ألاقُاء الخ٣نُت".)2001( Du mode d'existence des objets techniques1
والىمٌيٍ (typique) :ىَ الصخيء الظي ًَا ٤ٞالُاب٘ النمُي .الظي ًبضٍ ٍ٦إ ٌ زغط من ٢الب ،مهنَٕ ٧لُا ٍظامض.
الحمسالت :ؤػالي ا وزعامات ا:
منط ال٣غر الخاؾ٘ ٖكغٍ ،في ٞغنؿا بالخدضًض ،جَ٩ر ظًاػ ٧امل من جمشالث ألاظنبي ٢ض جم ٍيٌٗ بةخ٩ام٧ٍ ،ار ًنٓغ
بلى ىظا اللًاػ ٍ٦إ ٌ ظًاػ ٚحر ٢ابل لالزتزا ،٫زم بضؤ ىظا اللًاػ ٌؿخ٣غٍٍ ،دخل في ٍؾاثل ٣ل اإلاٗغٞت م٩ا ت ىامت٧ٍ .ار ىظا
اللًاػ ًًٓغ بك٩ل ٍاضر ؾَاء من زال ٫ال٨خابت ؤٍ من زال ٫الهَعة٧ٍ .ار الٛغى منٌ ،ب٣هض ؤٍ بضٍ ٌ ،ؤر ٌسلل في
مسُا ٫اإلاجخم٘ الٟغنسخي ٍٍظضا ٌ ؾلؿلت من الٗالماث ؾخهبذ بمشابت اإلامحزاث التي حٗغٞنا بم َ٩اث طل ٪الٗهغ الَ٩لَ ُالي،
ٍٍَ٩ر صٍعىا جبرًغ الاؾخٗماع ٍقغٖنت اخخال ٫ألاعاضخي الًاثلت اإلامخضة من قما ٫ؤٞغٍُ٣ا ٍظنَب الصخغاء بلى ظنَب قغ ١آؾُا
ٍالًنض الهِنُت.
من ىنا ،ؾدنُب٘ نَعة الؿَص ٍألاٞاع٢ت ٍالٗغب ٍالبربغ ٍآلاؾٍَُحر ٍألاجغا -...٥بالُغٍ٣ت التي ؾِنٓغ بها بلحهم،
ٍؾُ٣اؾَرٍ ،ؾَُنَٟر باإلا٣اًِـ ٍالهٟاث ٟؿًا -بك٩ل ال ًم٨ن مدَو ج٣غٍبا من الَعي الَظضاني ٍالٗاَ٠ي للؿ٩ار.
ٍؾخنكإ في اإلاسُا ٫الٛغبي نَع ججم٘ بحر ىاالء ألاظناؽ ظمًُٗم بك٩ل ٖكَاجي خُض ًسخٟي ٧ل جماًؼ بحر ىاالء ٍؤٍالث،٪
ٍٍخم جطسُم بٌٗ مٓاىغىم الساعظُت ،بلى خض مدَ شسهُاتهم اإلاسخلٟت ٍٍيًٗم ٧لًم في ٢الب ٖنهغي ؤٍ ز٣افي ٍاخض،
٦ما لَ ٧ا َا ٢ابلحر للخَالض٢ٍ ،ابلحر للخ٨غاع بلى ما ال جهاًت ،بلى خض ب خاط ما ؾماو ٞغٍٍض "الٛغابت اإلا٣ل٣ت" ٍهي ٨ٞغة ٧ار ٢ض
جدضر ٖجهاًٞ .ظو الهَع التي جغ٦ؼ ٖلى اللَر ٍألا ٍ ٠الكٟاو ٍالكٗغ ٍال٨الم ٍاللؿم بالنؿبت للؿَص مشال ،حك٩لذ لضُ
الٛغبُحرٍ ،بضؤث جًٓغٍ ،بضؤ ًخم جنا٢لًا بالنؿبت لًاالء٫ٍ .م ج٨ن جَلض ؤٍ جنخج ؤي زُاب مًاص  contre-discoursمن قإ ٌ ؤر
ًصدخًا ؤٍ ًس ٠ٟمن آزاعىا٧ .ار ىظا ما ٌك٩ل الخمشالث الَخُضة إلاجخم٘ ال ًنخج ٚحرىا.
بر ٖملُت نناٖت نَعة آلازغ ىظو هي اإلاَيَٕ الظي ؤٍص جدلُلٌ ٍمنا٢كخٌ ىنا في ىظا البدضٍ .ال ًخٗل ٤ألامغ،
بالنؿبت لي ،بذٞؿحر ىظو الٗملُت ٞدؿبٍ ،ل٨نً ،خٗل ٤ؤؾاؾا ،بخدب٘ نُ ٜآلالت التي ًَ٣م بدكُٛلًا من ىم في ؾضة الخ٨م في
اإلااؾؿت الاؾخٗماعٍتٍ ،بالَٖ َٝ٢لى جدَالث ىظو الهَع التي ًخم نكغىا ٖلى ُاٍ ١اؾٍٖ٘ ،لى ق٩ل نَع مُُت
ٍ٧لِكحهاث.
ؾَ ٝؤع٦ؼ في صعاؾتي ٖلى النهَم اإلا٨خَبت ،ؾَاء ؤ٧ا ذ ىظو النهَم هَنا جسُُلُت :من ٢هت ٢هحرة،
ٍعٍاًتٍ ،مؿغخُت ،ؤٍ ٧ا ذ مجغص قًاصاث :جخٗل ٤ؤؾاؾا بالؿغٍص ٍزهَنا ؾغٍص الغخالث .زم ؾإجناٍُٞ ٫ما بٗض الهَعة
اللمالُت ٦ما ٢ضمتها الغؾَم ؤٍ اللَخاث ،ؤٍ الهَع الَزاثُ٣ت ،ؤٍ البُا٢اث البرًضًت.
ؾدخم صعاؾت ألاصب ٍالغؽم ،زم الخهٍَغ ،للَٖ َٝ٢لى جمشالث آلازغ ىظوٍ .ؾإعُ  ٠ُ٦ؤر نُ ٜالخمشل ىظو هي
التي حك٩ل النٓام ٠ُ٦ٍ ،ؤجها جترابِ ُٞما بُجها ،للَنَ ٫بلى جد ٤ُ٣بَاع زُابي جناصخي ٖابغ لألظناؽ.
ىناٍ ٥ؾاثل نكغ ؤزغُ جنضعط يمن ٢نَاث ؤزغٍُ ،جخَظٌ بلى ظمًَع آزغ ،جخضزل هي ألازغُ في ماٖت نَعة
ىظا آلازغ ،لنظ٦غ ٖلى ؾبُل ألامشلت ال الخهغ بًًٗا ،من ٢بُل ال٨خاب اإلاضعسخيٍ ،الغؾَم اإلاخدغ٦تٍ ،ؤلاٖال اثٍ ،الهَع
Gilbert Simondon Du mode d'existence des objets techniques Editions Aubier (26 octobre 2012).
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الَُٟلُتٍ ،اإلاله٣اث الؿُاؾُتٍ ،نَع اإلاغؤة الؿَصاء في اإلاجالثٍ ،ألاٞالمٍ ،ال٨خب التي جخدضر ٖن ٖمل الخنهحر لضُ
اإلابكغٍنٍ ،اإلاٗاىضاث الُبية الاؾخٗماعٍتٍ ،ألابدار ألا ثرٍبَلَظُت ٍؤلازنَلَظُت ألاٍلى للمؿخٗمغ .
في ثاضٍذية ظاهطة ثمسالت دط:
بضؤ ٧ل شخيء٦ ،ما ىَ مٗلَم ،في مٟخخذ ال٣غر الخاؾ٘ ٖكغ ٖنضما بغػث في ألاٍؾاٍ الٗلمُت ٍالٟنُت الخاظت بلى ل٣اء
الكغ٢ٍ .١ض ٚظث ىظو الخاظت اللضًضة مٓاىغ قتى نكإث لضُ الٛغبُحر ،مجها الغٚبت الغٍمانؿُتٍ ،الُٗل للمٗغٞت
الٗلمٍَتٍ ،الخاظت بلى الخد ٤٣من خالت الٗالم من ؤظل حسلُل ما ًم٨ن حسلُلٌٍ ،في ٟـ آلار ؾِؿاٖض ٧ل ىظا ٖلى جلبُت
الكًُت الاؾخٗماعٍت الًاثلت ىظو لٛؼٍ ألاعاضخي اللضًضة ٍجَػًَٗا ،بحر البلضار الهناُٖت (ب جلترا ٍٞغنؿا ؤؾاؾا).
ؾنالخٔ ؤر ىظا اإلاؿلؿل جغا ٤ٞم٘ ًَْع ٨ٞغ مَا٦ب لٌ ىَ ٨ٞغ اؾخٗماعي مخُٗل للٛؼٍ ٍالاؾدُالء٣ٞ ،ض ٢ام
ٍ ،)1892ىَ ُٞلؿٍَ ٝماعر ٞغنسخي ،بٗغى الكغٍ ١ىَ ٌِٗل "ََٟلت ؤبضًت" ،بَنٌٟ
-1823
ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫بعنؿذ عٍنار (
م٩ا ا للخ٨متٍ ،ألاخالمٍ ،الؿلبُت .بره قغ ١ما ضٍ ،زابذً ،جٗلٌ عٍنار في مَاظًت م٘ الٛغب الظَ٧عي الخامل للٗ٣ل logos
ٍاللضٍ ٫ال٨ٟغ ٍالٟٗل.
ىظا الخإُ٦ض للخ ١َٟالٛغبي الهاصع ٖن م٨ٟغ ٍُٞلؿٍَ ،ٝالظي حٗؼػو ٓغٍت قبٌ اؾخٗماعٍت هي النٓغٍت
الضاعٍٍنُت للنكَء ٍالاعج٣اء ٍجدلُل اإلاجخمٗاث ألانلُت ،ؾِخٓاٞغ ٍؾُنخج لنا ما ًم٨ن حؿمُخٌ باإلانُ ٤الاؾخٗماعي اللضًض
ال٣اثل بازترإ آلازغ.
من اخُت ؤزغُ ،ؾدخم جغظمت ىظا الاىخمام بالكغ ،١ال٣غٍب ؤٍ البُٗض ،بة خاط ٍنناٖت ٍٞغة من الهَع  -ال٨خابُت
ٍألاًُ َ٣ت -التي جبجي نُٛا من الخمشالث ألابٍَت ٍاإلاجاػٍت للكَٗب اإلاؿخٗمغةٍٍ .جب ؤر نٗغ ٝؤر النٓام الاؾخٗماعي ال ًٟغى
ٟؿٌ ٖن َغٍ٣ ٤لٌ للًُا٧ل الؿُاؾُت ؤٍ ٚحرىاٍ ،ل٨ن ٖن َغٍ ٤زل ٌ٣لؿلؿلت من ال٣هو ٍألاٍناٍ ٝالخمشالث التي
جًٟي الكغُٖت ٖلى ىظا الن٣ل.
لنداٍ ٫ؤر ٟدو ىظا اإلاؿلؿل ال٣اثم ٖلى زل ٤ىظو ال٣هو ٍألاٍنا.ٝ
ثمسالت دط في ألازب املىحىب:
من البحر ؤر الخمشالث ألاٍلى ٧ار مهضعىا با ؾاؽ ؾغٍص الغخالثٍ .الناْغ في ىظو الؿغٍص التي ٧ار ًخم نكغىا – في
الٗاصةٖ -لى نٟداث الصخ ٠الَُمُت ؤٍال ،ؾِخإ٦ض ؤجها جَْ ٠ؤؾلَبا مجاػٍا با ؾاؽٍ .هي َغٍ٣ت ٦خابُت جسل ٤الهَعة .بر
مشل ىظو الؿغٍص ،في ال٨شحر من ألاخُار ،جخدضر ٖن اإلاؿاع الظي ً ٌُٗ٣اإلاؿاٞغٍٖ ،ن الخ٣لباث التي ٌِٗكًاٍٖ ،ن اإلاٛامغث
التي ًَ٣م بهاٍٖ ،ن ألا٩ٞاع التي جساللٌ زال ٫عخلخٌ ٧لًا .بر اللَر اإلادلي ،الخايغ بَ٣ة في ىظو النهَمً ،خجنب الخضًض
ٖن الَا٦ ٘٢ما ىَ ،بمداٍلخٌ الخُغ ١بلى ال ، curiosités ٫ًَٟؤما الَا ًَٞ ٘٢إلاجغص الخَُْ ٠بَن ٌٟصًَ٩عا للخ٩ي ًَٞ ،ِ٣ٞ
في ٦خب الغخالث اؾتراجُجُت بِنت اإلاٗالمٍ .لظلَُْٟٞ ٪ت اؾخضٖاء ما ىَ مدلي ال ًخ٩ئ ٖلحها الغخالت –في ظا ب مجها -بال لخظ٦حر
ال٣اعت الٛغبي باإلاؿاٞت اإلا٩ا ُت ٍالؼما ُت ،التي جٟهلٌ ٖن الغظاٍ ٫ألاظَاء ٍألاما٦ن اإلاهَعة في ىظو الغخالث.
ال بض من ال ،٫َ٣م٘ طل ٍ ،٪دن خدضر ٖن البلضار التي جم اؾخٗماعىا ٍزانت بلضار اإلاٛغب ال٨بحر من ٢بُل
ٍ ،1865اإلاٛغب الظي ٖغٓ ٝام الخماًت الكبٌُ بنٓام
ٍ ،1830جَنـ التي اخخلذ في الٗام
اللؼاثغ التي جم ٚؼٍىا في الٗام
 ،1912ؤر ىنا ٥ؾغٍصا ؤٍلى ًْغث بٗض الاخخال ٫مباقغةٍ ،اإلاالخٔ ؤر ىظو الؿغٍص – ؤٍ بًًٗا ٖلى ألا٢ل-
الاؾخٗماع في الٗام
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٢ض ٍنٟذ ىظو البلضار ،م٘ ببضاء بٌٗ الخٗاَ ٠م٘ الؿ٩ار الظًن جم الل٣اء بهم .لنظ٦غ في ىظا الهضص٦ ،خاب ال٩اجب
٦ٍ ،Voyage pittoresque en Algérie )1865خابي الغؾام
الٟغنسخي جَُُٞل َٚجٌُِ " Théophile Gautierالؿٟغ السالب بلى اللؼاثغ"( 1
"ٍ ،Un été au Sahara )1857ؾنت في
ٍال٩اجب الٟغنسخي ًَظحر ٞغٍما خار" (1820 – 1876) Eugène Fromentinنُ ٠في الصخغاء" ( 2
٦ٍ ، Une année dans le Sahel )1859خاب ال٩اجب الٟغنسخي ؤلَٟنـ صٍصًٌ " Alfonce Daudetجاعجغار صٍ
منُ٣ت الؿاخل"( 3
.Tartarin de Tarascon )1872
جاعاؾَ٩ر"( 4
ىظو ال٨خاباث ق٩لذ الضٗٞت ألاٍلى من الؿغٍص التي ٖ٨ؿذ نَعة آلازغ اإلاؿخٗمغ (بٟخذ اإلاُم) ٍ٧ا ذ ,بهظا ال٣ضع ؤٍ
طا٢ ,٥غٍبت من الؿ٩ار ألانلُحر ،اإلاٗظبحر في ألاعى ٦ما ؾماىم ٞغا ؼ ٞا َر .ل٨ن ؾغٖار ما ؾدخٛحر ٓغة الٛغب بلى بلضار
الكغ ١ؤٍ بلضار اللنَب بالنؿبت لبلضار اإلاٛغب الٗغبي ٍبٞغٍُ٣اٍ ،ؾِبضي البلض الاؾخٗماعي (ٞغنؿا) جهلبا ٦بحرا٧ ،ار مهاخبا
لخهلب هج ؾُاؾخٌ التي ؤنبدذ ؾُاؾت اؾدُُا ُت بضؤث جخ٨ك ٠بك٩ل ٍاضر في بضاًت اللمًَعٍت الشالشت اإلاَا٣ٞت لٗام
.1870
في اإلاغخلت الشا ُت ؾخبرػ حٛحراث ظضًت في الؿُاؾت الاؾخٗماعٍتٍ ،ؾترا ٤ٞبخٛحر في النٓغة بلى آلازغ ،زانت بٗض
ٍ ،)1865جَنـ ٖام
٦ٍ ،)1863مبَصًا ٍالؿِنٛاٖ ٫ام (
اخخال ٫بلضار ؤزغُ في الكغٍ ١اللنَب ،من طل ٪اخخال ٫بالص الًنض ٖام (
.1896
ٍ ،)1885مضٚك٣غ ٖام
ٍ )1881جَ ٨حر ٖام (
(
ٍفي ىظو اإلاغخلت الشا ُت ًْغ ٦خاب ٖضًضٍر ،بًًٗم مَىَب ٍمٗغٍٍ ،ٝالبٌٗ آلازغ ٢لُل السبرة با صبٍٍ .م٨ن
ؤر ظ٦غ من بحر ال٨خاب اإلاَىَبحر ٍاإلاٗغٍٞحر ٧اجبا ٦بحرا ىَ غي صي مَباؾار ٖ Guy de Maupassantلى ؾبُل اإلاشا ،٫ىظا ال٩اجب
٢ٍ .1881ض ٦خب بناء ٖلى ػٍاعاجٌ جل ٪ؾغٍصا ٖضًضة مجها عٍاًخٌ "جدذ الكمـ"Au 5
٧ار ٢ض ػاع اللؼاثغ ٖضة مغاث ،بضءا من ٖام
٢ٍ ،soleilهخٌ ال٣هحرة "خلَمت"٢ٍ ، Allouma 6ض نكغث الغٍاًت ٍال٣هت ال٣هحرة بٗض عظٌَٖ من ؤؾٟاعو.
٦ؿٖ ٠اصيً ٌٍُٞ ،هَع ٖال٢خٌ بهظا البلض
ع
في ٦خابٌ "جدذ الكمـ"ً ،غٍي غي صي مَباؾار ؾٟغو بلى اللؼاثغ
ٍبؿ٩ا ٌ ألانلُحر٣ٍٍ .ضم ٖضصا من ألاخ٩ام التي جٟاع ١الخ٣ُ٣تٍ ،هي ؤخ٩ام ج٣ترب من ألاخ٩ام السغاُٞت ٍالعلُبت ٍٚحر
اإلاَيَُٖت.
ٍمن ألامشلت الضالت ٖلى ىظو ألاخ٩ام ؤَ٢الٌ الخالُت ٫َ٣ً ًَٞ ،في ٍن ٠الٗغبي ١َٞ" :جلت التراب٧ ،ار ىنا ٥شسو
طٍ ظلض ؤؾَصٍ ،ؤ٢ضام ٖاعٍت ،مًُغبت ٍبضٍر لخم (ً )....خإمل بهَٗبت الضابت الخضًضًت [ٍٍ٣هض الؿُاعة] ٍهي حؿحر ؤمامٌ"
(م ٫َ٣ٍٍ .)15في ٍن ٠الكُش بَٖمامت ( ٍىَ الشاثغ اللؼاثغي اإلاٗغٍ " :)ٝلئُم من ٌؿخُُ٘ ال ٫َ٣من ٧ار بَٖمامت .ىظا
ال٨ظاب الظي ال ًم٨ن بل٣اء ال٣بى ٖلٌُ ( ".م ٫َ٣ٍٍ .)26في ٍن ٠الٗغبي مغة ؤزغُ " :من ًٖ ٫َ٣غبي ً ٫َ٣لو ،صٍر
1

Théophile Gautier , Voyage pittoresque en Algérie Librairie Droz,1973.
Fromentin, Un été dans le Sahara, Paris : Flammarion, coll."Champs Arts", 2010.
ٌقىل واشز انكتاب :هذا انكتاب هى كتاب رحهت أوجٍه فزومىتان عبز انجىىب انجزائزي وإقامته فً مدٌىت األعىاط صٍف  .1853هى أٌضا أول
كتاب نزساو فزوسً ,وغزابته آتٍت مه هىا.
3
)Eugène Fromentin , Une année dans le Sahel, Flammarion (6 juillet 2011
4
Alfonce Daudet, Tartarin de Tarascon Le Livre de Poche, 1982.
قبم أن ٌظهز انكتاب بهذا انعىىان كان ٌحمم عىىاوا آخز ,هى "باربزان تزاسكىن " .وقد وشز قسمه األول فً شهز دجىبز  .1869وقد وشز
انعمم كامال بجزٌدة "انفٍجارو" ما بٍه  7فبزاٌز إنى  19مارس .1870
5
Guy de Maupassant, Au soleil Edition Albin Michel, Paris, 1925.
6
Guy de Maupassant, Allouma, Pitbook, Fevrier 2002.
2
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اؾخصناء" ( .مَ٢ٍ ،)54لٌ في الٗغب ظمُٗاً " :نبػي ؤر حِٗل بُجهم [ ٍٍ٣هض الٗغب ] ل٩ي حٗغ٦ ٝم ٌك٩ل ال٨ظب ظؼءا من
ٍظَصىم٢ٍ ،لَبهم ٠ُ٦ٍ ،ؤنبذ ال٨ظب لضحهم َٖا من َبُٗت زا ُتٍ ،يغٍعة من يغٍعاث الخُاة" (مَ٢ٍ .)78لٌ في الكٗب
اللؼاثغي " :ب ٌ قٗب ٚغٍبٍََٟ ،لي ،ب٣ي بضاثُا ،مشلما ًَ٩ر طل ٪في مغخلت ٍالصة ألاظناؽ" ( مَ٢ٍ ،)98لٌ في اإلاغؤة الٗغبُت:
"اإلاغؤة الٗغبُت هي بك٩ل ٖام نٛحرة ،بًُاء ٦ما الخلُبٍ ،ظًًا ٌكبٌ ٍظٌ السغٍ .ٝال جمل ٪خكمت بال من ٍظًًا( "..م.)99
بر مشل ىظو ألاَ٢اٍ ٫ألاخ٩ام النمُُتٍٚ ،حرىا ٦شحر ،ما هي في خ٣ُ٣ت ألامغ ؾَُ اؾخٗاصة ؤمُنت لأل٩ٞاع التي
شخظتها ألاًضًَلَظُت ؤلامبرًالُت في ىظا الٗهغ ،ىظو ألاًضًَلَظُت التي عؤث ؤر اإلاؿخٗمغ (بٟخذ اإلاُم) ىَ بالًغٍعة من ٞئت
ص ُاٍ ،ؤر ىظو الضٍ ُت مَظَصة في ظُناجٌٍ .بناء ٖلى طلٞ ٪ةر اإلاؿخٗمغ (بٟخذ اإلاُم) ىَ َٕ من البكغ ٚحر اإلا٨خمل الخٍَ٩ن بطا
ما َ٢عر باإلنؿار ألاٍعٍبي الظي ىَ بنؿار م٨خمل البناء ٍالخٍَ٩ن ٍالسهاثوٍ .لظلٍ – ٪صاثما بناء ٖلى ىظا ال٨ٟغ ألاٍعٍبي
الاؾخٗماعيً -دخاط الٗغبي بلى ب٦ما ٫جٍَ٩نٌ ٍبٖاصة حكُ٨لٌ.
من الناخُت ال٨ٟغٍت نؿخُُ٘ ؤر جض ؤنَ ٫ىظو الهَع النمُُت التي ط٦غ ا بًًٗا في السلُٟت ال٨ٟغٍت الٗمُ٣ت
لل٩اجب غي صي مَباؾار ٍبالظاث في مَ ٌٟ٢السام من ؤلاؾالمٚ ،حر ؤر ىظا اإلاَ – ٠٢م٘ طل -٪لم ًَضخٌ مَباؾار بما ًٟ٨ي.
ٍٍم٨ننا ؤر ٖ ٫َ٣ن ىظا اإلاَ ٠٢ب ٌ مَ ٝ١زام بمَباؾار ،مَ ٠٢ؾُخي ٍبال ٜالخبؿُِ ،اٖتر ٌُٞ ٝىظا ألازحر لإلؾالم
بصخيء من البؿاَت (اإلاؿاظض بٛغًٞا من صٍر ػزغٞت)ٍ ،بصخيء من اإلاؿاٍاة (خُض ًخم صمج الُب٣اث الاظخماُٖت بال جمُحز ؤزناء
الهالة)ٍ .الٛغٍب ؤر مَباؾار  -في ىظا اللا بْ -لذ ح ٌٍَٛاإلا٩ا ت اإلاسههت للمجا حر في اإلاجخم٘ الاؾالميَ٣ٍَ ،ؽ اللناػة
(الضٞنٍ ،اإلا٣برة)ٍ ،بهٟخٌ ٧ار ٌٗاعى ماٌؿمى بالً٨نَث لضُ الٛغبُحر ٞة ٌ اٖخبر ُٚاب ىظو الٓاىغة لضُ اإلاؿلمحر بمشابت
محزة جدؿب للمؿلمحر.
م٣ابل طل ٪ؤلاعلاب البؿُِ ٍال٣لُل الظي ؤبضاو مَباؾار ٍظض او ًنخ٣ض ٍ -بكضة -الَي٘ الظي ٧ا ذ جدخلٌ اإلاغؤة،
ٞغؤُ في ىظا الَي٘ – ٦ما بضا لٌ -اؾخصناء للنؿاء من اإلاجا ٫الاظخماعيٍُٚ ،ابا لًن ٖن حٗؼٍؼو٦ .ما عؤُ – من اخُت ؤزغُ -في
ْاىغة الكظٍط اللنسخي الظَ٧عي َٖا من اإلاماعؾاث البربغٍت التي ٖٟا ٖلحها الؼمن.
من ىظو اإلاالخٓاث التي ؤبضاىا مَباؾار رعاو ًسلو بلى ؤر ؤلاؾالم ٚحر ٢اصع ٖلى مَا٦بت الخضازت (!)٧ٍ .ار مشل ىظا
الغؤي ٢ض ؤنبذ م٣بَال ٖلى ُاٍ ١اؾ٘ في اإلاداٞل الاؾخٗماعٍت ٍ٢تها ،ألامغ الظي ؤصُ – خُنئظ -بلى من٘ ا٦دؿاب الٗضًض من
الٗغب اإلاؿلمحر زال ٫الٟترة الاؾخٗماعٍت ،نٟت اإلاَاَنت الٟغنؿُت.
ٍٍضًن مَباؾار – خؿب عؤًٌ الظي نٗاعيٌ ىنا ٍبكضة -ما ٌؿمٌُ الضٍع الؿلبي لإلؾالم في جَظحهٌ للمؿلم
باؾخمغاع٦ٍ ،بدٌ لٌ ٖن ؤًت بم٩ا ُت في خُاجٌ لخد ٤ُ٣ؤي ج٣ضمٍ .من ىنا جضو ًظ٦غ مجمَٖت من السهاثو التي ًلهً٣ا
بالٟغص اإلاؿلم ٍالتي هي ٖباعة ٖن نَع مُُت ،مشل :اللًلٍ ،ال٨ظبٍ ،ال٨ؿلٍ ،ال٣ظاعةٍ ،اللبرٍ ،النٟاٍ ،١الغيا ٖن
النٟـٍ ،الاؾدؿالمٍ ،ؤلازٟاء٢ٍ ،لت ألاصب.
ٍ٢هخٌ ال٣هحرة "خلَمت"  Alloumaالتي جمذ ؤلاقاعة بلحها من ٢بل٢ ،هت ًغٍي ٞحها الؿاعص ٖال٢ت خب ظمٗذ بحر
ؤخض اإلاٗمغٍن (اإلاؿخٗمغٍن) ٍٞخاة ٖغبُت من اللنَبٌ ،ؿمحها خُنا "خاعؾت ا٫صخغاء "ٍَ ،ؿمحها خُنا آزغ "الَخل العلُب،
ٍخل الخؿُتٍ ،خل اإلاخٗت الظي لٌ ظؿم امغؤة" (م .)35بجها خلَمت البُلت التي ال جمخل – ٪خؿب الغاٍي -ؤي قَٗع بالخب،
ىظو الَعصة الهٛحرة الؼع٢اء التي جخٟخذ في ٢لب نؿاء الكما.٫
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ٍفي ٍن ٌٟلًا ؤًًا ً ٫َ٣الغاٍي :هي "مغ ت مشل حيٍار " ( مٍٚ ،)56البا ما ً٣اع تها الغاٍي بهظا الخَُارٍ .هي ال
جدًغ في ال٣هت بال بَنًٟا ظؿضا ٌكُ٘ قًَا ِخٌ التي ال اعجَاء لًاٍ ،هي ٦ظابت "مشل ٧ل الٗغب" (ٍ ،)76ىنا جض ؤ ٟؿنا ؤمام
نَعة مُُت ممجَظت ٍْاإلات ٍٚحر م٣بَلت البخت.
1

الغٍاًت الشا ُت التي جلٟذ الا دباو في ىظا ألاصب الٟغنسخي الاؾخٗماعي بلى ؤ٢صخى الخضٍص ،هي عٍاًت "مامبَ ٍخبٌ"
 1924في ق٩ل
 Mambu et son amourالتي ٦خبها ؤخض ال٨خاب الٟغنؿُحر لََـ قاعبَ ٍَ Louis Charbonneauالتي نضعث في الٗام
ٍٍ .1904خٗل٤
مظ٦غاث خمُمُتٍٍ .ظ٦غ مالًٟا ؤر ؤخضار ىظو ال٣هت هي ؤخضار خُ٣ُ٣تٍ ،ؤجها حصزذ في بالص الَ٩ن َٛفي الٗام
ألامغ ىنا ؤًًا ب٣هت خب جدضر بحر الغاٍي ٍ"ٞخاة ػ جُت نٛحرة" جمخل٧ ٪ل الهٟاث (ظمُلتٍ ،ظضًتٍ ،مدبتٍٖ ،ظعاء،
ٍمخٟغنؿت) ،بال ؤجها ،م٘ ٧ل ىظا ،ال جنخمي لنٟـ ظنـ الخبِب (الٟغنسخي َبٗا)ٞ .االزخالٞاث الش٣اُٞت بُجهما ،خؿب ال٪اجب،
٦بحرةٍ ،الٟجَة ،بحر ٖاإلاحهما ،سخُ٣ت بلى خض ؤر الٟغا ١بُجهما ًهحر ٞغا٢ا ٢ضعٍا بمَث البُلت.
بر ىظو الغٍاًت ،التي ال ُ٢مت ؤصبُت لًاٍ ،التي ججإع م٘ طلٍ ٪بجغؤة – ٍىظو هي محزتها -بال٨كٖ ٠ن جناً٢اث
الؿُاؾت الٟغنؿُت الغؾمُت في مؿخٗمغاتها ،اؾخُاٖذ ؤر جبحر ٧ي ٝؤر اإلاؿخٗمغ (ب٨ؿغ اإلاُم) ًغ ٌٞؤر ٌؿخَٖب ختى
مؿخٗمغٌٍ (بٟخذ اإلاُم) اإلاخٟغنؿحر.
في ىظو ال٣هت-الغٍاًت مكًض ْاىغ ٍظضًغ بإر نكحر بلٌُ ىَ اإلاكًض الظي ًشحر – ٦ما صعط ٖلى طل ٪ألاصباء
الٟغنؿَُر الاؾخٗماعٍَر -مؿإلت لَر البكغةًُ٢ٍ ،ت الٟغ ١بحر "اللنـ ألابٌُ" ٍ"اللنؽ ألاؾَص" .ىظا اإلاكًض ًا٦ض الغئٍت
الٗنهغٍت التي ٧ا ذ مؿخد٨مت في الَعي الٟغنسخي الاؾخٗماعيًٞ .نا ٥ؾُضة مؿنت حكٗغ بالؿٗاصة  ِ٣ٞلغئٍتها مامبَ Mambu
ٍىَ ًسً٘ للغظل ألابٌُ ،بجها ج " :٫َ٣بر الغظا ٫البٌُ ًإزظٍر النؿاء الؿَصٍ ،بهظا ٞا َٟا ٫ؾُهحرٍر ٧لًم بًُا !
ٍى٨ظا ؾُدن٣غى ٧ل الؿَص ! ".
ٍٍبضٍ مًما ؤر نكحر بلى ؤر ىظا اإلآًغ – من ظًت -ىَ مًٓغ من مٓاىغ اإلاؿخٗمغٍن الظًن خٟلذ بها خُاتهم
الؿُاؾُتٍ ،ىَ – من ظًت زا ُت -من آلازاع الناججت ٍاإلاترجبت ٖما ؾمي بٓاىغة "اإلاشاٟ٢ت" ٓ٦ acculturationاىغة ؾَؾَُز٣اُٞت،
ٍ٢ض ا٢ل ىظا ؤلاق٩ا ٫ال٨شحر من اإلا٨ٟغٍن الٛغبُحر ،مشل اإلا٨ٟغ ٞغا ؼ ٞا َر الظي عبٌُ بمًَٟم "ٖ٣ضة ٦غاىُت الظاث"
ٍ ، complexe delactificationطل٦ ٪بضًل ٖما ٧ار ٌؿمٌُ البٌٗ آلازغ ب٨غاىُت الظاث.2
ثمسالت دط في الطػم:
ؾاىم الغؾم الاؾدكغاقي من ظا بٌ ىَ آلازغ في نُاٚت جمشالث اإلاـحٗمغ (بٟخذ اإلاُم)ٍ ،طلٖ ٪بر ج٣ضًم نَع
مُُت للٗغبٍ ،البضٍٍ ،اإلاٛاعبُحرٍ ،ألاٞاع٢تٍ ،الؼ َطٍ ....مشل ىظو الهَع النمُُت ٦شحرة ٍمسخلٟت في مَايًُٗاٟ٨ٍٍ ،ي ؤر
نكحر لبٌٗ ىظو النماطط التي ٧ا ذ حك٩ل في ػمجها ماطط ناعزت.
La mort )1827
٣ٞ ، Eugène Delacroix )1832ض ٢ضمذ ،لَخخٌ" ،مَث ؾاعصا ابا( "٫
بالنؿبت للغؾام ؤٍظحر صٍ ال٦غٍا (
 ،de Sardanapaleنَعة زُالُت ٖن الكغ ١ال٣اسخي ٍالهُ٣ل في ٟـ الَ٢ذٟٞ .ي لَخخٌ ىظو ،ؾِكًض الُاُٚت ؾاعصا ابا٫
 ،Sardanapalusاإلا٣بل ٖلى اإلاَث صٍر مباالة ٍفي ٢هغو الغاج٘ لخطخُخٌ بؼٍظاجٌ ٍزُلٌ .بر ما ًسُم ٖلى ىظو اللَخت من ظَ من
1 Louis Charbonneau, Mambu et son amour, Edité par L'Harmattan, Paris, (2013).
2
FANON, F. Peau noire, masques blanches. 3.ed. Paris: Seuil.
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اإلاإؾاٍٍت التراظُضًت اإلاكَٖٟت بالٗٓمت اإلاغ٢َٞت هي بضٍعىا با خاؾِـ اإلاخُغٞت ٩اص لمؿٌ من زال ٫اللَختٍ ،اإلاالخٔ ؤر
صٍال٦غٍا جم لَمٌ في ىظا الٗمل ٌ ،ججغؤ ٖلى اإلاؼط  ٌُٞبحر قِئحر ال ًم٨ن اللم٘ بُجهما :اإلاَث ٍاإلاخٗت٧ٍ .ار من ألاظضع ؤر ًالم
ٖلى مًمَر لَخخٌ ىظو.
Les massacres de Scio)1824
لَخت ؤزغُ ٢ضم ٞحها صٍال٦غٍا نَعة مُُت ؤزغُ هي لَخخٌ اإلاٗنَ ت "مظابذ زَُؽ" (
 ،خُض ؾلِ الًَء ٖلى ما عؤُ ؤ ٌ ٌك٩ل ٍخكُت ألاجغا ٥يض الَُ ا ُحر٢ٍ ،ض ؾاىمذ ىظو اللَخت في ٍالصة قَٗع َ٢ي
بالغ ٌٞيض جغُ٦ا ٍألاجغا.٥
ل٣ض ازخاع صٍال٦غٍا ٍىَ ًسخاع بٌٗ اإلاَا ٠٢الضعامُت بٌٗ ألالَار التي جشحر اإلاكغ ١بالنؿبت لٌ ،مشل اللَر
ألاخمغٍ ،اللَر ألاػع ١الضا٦نٍ ،اللَر الظىبيٍ ،اللَر الغناصخيٍ ،اللَر ألاؾَص.
Femmes )1834
 ،1832عؾم لَخذه الكًحرة "نؿاء اللؼاثغ" (
ٍبٗض ب٢امخٌ ال٣هحرة في اإلاٛغب ٍاللؼاثغ ،في الٗام
.d’Alger
ٍىنا ٥عؾامَر آزغٍر قاعَ٧ا بضٍعىم في ازترإ ٍج٣ضًم نَعتهم ٖن آلازغٍ ،طل ٪بما باؾخلًام ؾغٍص عخالث ٢ام
بها عخالَر ٚحرىم ،ؤٍ باؾخلًام عخالتهم ىم ؤ ٟؿًم .ىظا ىَ قإر ب جغَـ  ( Ingresلم ٌؿاٞغ ؤبضا بلى الكغ )١م٘ ٍ٫خخٌ
 ،Horace Vernet )1833م٘ لَخخٌ "ألامحر ٖبض ال٣اصع" الكًحرة La smala de l’Emir
"ؤٍصالِؿدٍُ ، Odalisques "٪ىَعاؽ ٞغ ٌُ (
 Théodore Chassériau )1846م٘ لَخخٌ "ٖاق٤
ٍ ، Abdel-Kaderهي لَخت ضسمت جبل ٜؤ٦ثر من ٖكغٍن متراٍ ،جَُصٍع قاؾحرًَ (
. Jean-Léon Gérôme )1853
الخُاة الصخغاٍٍت" ٍظار لَُر ظحرٍم (
بر ىاالء الغؾامحر ٍَٟ٢ا في ٦شحر من ألاخُار ٖنض الؿَُح الساعظُت لخُاة الناؽ :اإلاضرٍ ،الكَاعٍٕ ،اإلا٣اهي،
ٍألاؾَاٍ ،١الصخغاءٍ ،الؿماءٍ ،لم ًخم٨نَا من الَلَط بلى َٖالم الناؽ السهَنُت ،ؤي بلى َٖاإلاًم الؿغٍت اإلاَظَصة ٍعاء
الدلب ٍاللضعار ،مما ٍعًَم في نناٖت لَخاث حُٗي ماصة لجزٍاتهم :الخغٍمٍ ،الغ٢هاثٍ ،الخماماثٍ ،الُ٣لَلت خُض اللؿض
الٗاعي (ٖاصة ظؿض اإلاَمؿاث).
ثمسالت دط في اللىضة الفىثىغطافية:
الهَعة الَٟجَٚغاُٞت بضٍعىا خٟلذ ٦شحرا بهَع آلازغٍ ،هي بَنًٟا ٞنا حُٗض اؾخنؿار رٞـ اإلاَا ٠٢التي ؾب٤
اؾخٗغايًاٍ ،ل٨ن بةُٖائها ماقغا بياُٞا ٖلى َ٧جها خُ٣ُ٣ت لَ٩جها منَ٣لت ٖن الَا.٘٢
ًخٗل ٤ألامغ ىنا بالبُا٢ت البرًضًت٢ٍ ،ض صؤبذ البُا٢ت البرًضًت٢ ،بل ٖام 1900بٟترة ٍظحزة ٖلى جطسُم عئٍت
اإلاؿخٗمغ ىظو بةياٞتها لٗنَار لًا ؤٍ حٗلُٖ ٤لحها٣ٞ .ض ؤُٖذ بقاعة مُالص آلازغٍ .اإلاالخٔ ؤر البُا٢ت البرًضًت التي جهل بلى
مسخل ٠ؾ٩ار ٞغنؿا ،ججيء لخا٦ض في طىن الصسو الظي ًدهل ٖلحها ٖلى ٨ٞغة ٧ار ٢ض جم ٣لًا بَؾاثل ؤزغُ من ؤصب
)1918
ٍعؾم ٍجهٍَغ َٞجَٚغافي ،ؤٍ ؾب ٤ؤر ٍظضث في ال٨خب اإلاضعؾُت ؤٍ في ال٣هو اإلاهَعة (بُ٩اؾحر ٖنض ألاجغا( 1)٥
Zig )1931
 ، Tintin au Congo)1930ؤٍ (ػٍٍ ٪بَؽ في اإلاٗغى الاؾخٗماعي) (
 ،Bécassine chez les Turcsؤٍ (جار جار في الَ٩ن( 2)َٛ

Bécassine chez les Turcs , Paris Gautier-Languereau 1919.
Tintin au Congo, Editeur : Casterman, 1942.
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 et Puce à l’exposition colonialeالر ؾا ذ ؤٍٚار ٍٚ 1 )1895 1974 ( Alain Saint-Oganحرىا من الؿالؾل اإلاكابهت مشل ؽلؿلت
 ........ Tarzan)1930الخ).
(َغػار) (
ثمسالت دط في امللطضات املسضػية:
٧ا ذ ٦خب الخاعٍش ٍاللٛغاُٞا ٍ٦خب ال٣غاءة ٍبهٟت ٖامت ٧ل ٦خب اإلاٗخمضة في بغ امج اإلاضاعؽ الٗامت ؤٍ السانت بلى
 1950حٗ٨ـ ال٨ٟغ الؿاثض في الخ٣بت الاؾخٗماعٍت.
ٚاًت الٗام
ٍمن زهاثو ىظو ال٨ٟغ في ىظو الخ٣بت الاؾخٗماعي َ٧ر ىظا ال٨ٟغ ٌٗخمض ٖلى الٟلؿٟت الَيُٗتٍٖ ،لى النٓام
الٟلؿٟي الظي ًغُ في مغا٢بت ألاخضار ؤلاًجابُتٍ ،في الخجغبت ،اإلاهضع الَخُض للمٗغٞت ٌ َ٧ٍ ،من خُض اإلابضؤ ًمحز بحر ؤٍعٍبا
الخضًشتٍ ،الٗ٣ال ُت ٖن الكغ ١اإلاخجمض في مايٌُ اإلاكغٍ ١ال٣اب٘ في ؤ ٣ايٌ .بر مًَٟم الٗغ ١الظي ٓغ لٌ ؤعجحر َٚبِنَ
Essai sur l’inégalité des races )1855
-1853
 Arthur de Gobineau )1882في ٦خابٌ "بدض في الالمؿاٍاة بحر ألاٖغا ١ؤلانؿا ُت"( 2
-1816
(
 ،humainesؾًََ ٝظض في الضعٍؽ التي ج٣ضم بلى لُالبٍ .ؾًَ ٝغسخ بٗالم الاظخمإ لُٟي -بَٚل (Lévy-Burhl (1857-1939
"ٍ Les fonctions mentales dans les sociétés primitives )1910الٗ٣لُت
ب٨خابٌُ "الَْاث ٠الٗ٣لُت في اإلاجخمٗاث البضاثُت"( 3
ٍ . La mentalité primitive)1922بالنؿبت لُٟي-بَٚل ،ناخب ألاٖما ٫التي اإلاؿخلًمت من الٗنوعٍت البَُلَظُت
البضاثُت"( 4
الناػٍتٞ ،ةر اإلاخَخل ىَ ناخب ٖ٣لُت صٍ ُتٍ ،الؿبب ؤ ٌ ًخإزغ با عٍاخُت ٍ animismeالسخغ .زم بر اإلاخدًغ ىَ ؤعقى
ٍالؿبب ؤ ٌ مُبَٕ بالخ٨ٟحر اإلانُ٣ي ٍالٗملي٢ ٍ .ض طىب ظَٞ ٫حري  ، Jules Ferryؤب اإلاضعؾت اللمًَعٍتٍ ،ىَ ًمحز ٟؿٌ ٖن
ؤصخاب ألاَغٍخاث اإلاخُغٞت ؤر ٞغنؿا اإلاؿخٗمغة في م٣ابل الخَؾ٘ الا٢خهاصي ٢ضمذ الخًاعة بلى الكَٗب اإلاؿخٗمغة.
 ،1881ؾاىمذ في ا دكاع ٍجغؾُش ألاخ٩ام الٗنهغٍت في طا٦غة
ًم٨ننا ال ٫َ٣بر اإلاضعؾت ،التي ؾخهبذ بلؼامُت في ٖام
ٖضة ؤظُا ٫من ؤَٟا ٫اإلاضاعؽٍ .في ٦خابٌ "٣ ٠ُ٦ضم الخاعٍش لألٍٞا٦ ، Comment on raconte l’Histoire aux enfants5" ٫خب
ماعٞ ٥حرٍ " : Marc Ferroال ًنبػي ؤر سُئٞ ،الهَعة التي جَ٩ر لضًنا ٖن الكَٗب ألازغُ ٍٖن ؤ ٟؿنا لًا ٖال٢ت بالخاعٍش
الظي جم ج٣ضًمٌ لنا ٖنضما ٦نا ؤَٟاالًٞ .ظو الخمشالث ؾخُبٗنا ََا ٫خُاجنا" (م.)76
ثمسالت دط في وػائل الاثلاٌ ألادطي:
للَٗصة بلى ٍؾاثل ٣ل الخمشالث التي لم ظ٦غىا من ٢بل ،ؾنٗغى ىنا بٌٗ الٗنانغ التي ًم٨ن جٍَُغىا في ٍ٢ذ
الخ. ٤

1

Alain Saint-Ogan, the son of a newspaper editor, started his career in 1913, when some of his drawings
were published for the first time. He served in World War I, and became a cartoonist and newspaperman
after his return. In 1925 he created the comics strip 'Zig et Puce', for the French weekly Dimanche Illustré. It
was an instant success.
2
Zig et Puce à l’exposition coloniale, Nabu Press (28 août 2010).
3
Lévy-Burhl , Les fonctions mentales dans les sociétés primitives , Presses universitaires de France. 1re
édition: 1910
4
Lévy-Burhl, La mentalité primitive, Presses universitaires de France. Collection Bibliothèque de
philosophie contemporaine. Première édition, 1922. 15e édition, 1960,
5
Marc Ferro, Comment on raconte l’Histoire aux enfants Paris, Payot, 1981
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ُٞما ًخٗل ٤بخمشل ؤلانؿار ؤلاٞغٍ٣ي ًجب ال ٫َ٣ب ٌ بضءا من ال٣غر الخاؾ٘ ٖكغ ،اؾخ٣غث في ؤطىار ألاٍعٍبُحر
نَعة مؼصٍظت ٖن ؤلانؿار ؤلاٞغٍ٣ي ألاؾَص في ؤٍعٍباٍ ،هي نَعة ؤلانؿار آ٧ل لخَم البكغ (ٍهي الهَعة اإلامشلت لٌ في ٖاإلاٌ
الُبُعي الظي ىَ الٛابت) ٍنَعة الساصم (ؤٍ الساصمت) اإلاضمجحر في ٖالم البٌُ.
ىظو الهَعة النمُُت حُٗض ا ظؼثُا بلى ٖهَع سخُ٣ت ٍبالخدضًض بلى َ٣ف ال٣غر الؿاصؽ ٖكغ حير ٧ار
ألاٍعٍبَُر ًمشلَر ألاظنبي ٩٦اثناث ٖمال٢ت ،من َبُٗت نؿاثُت ،حِٗل في منُ٣ت البدغ ال٩اعٍبي ( اإلااعجُنُ ،٪ىاًتي  .)...ل٣ض
٧ا ذ جل ٪الهَع في ٚاًت الٛغابت ٍالعلب .ل٨جها ٧ا ذ جمشل النٓغة الخد٣حرًت للٛغب ججاو ٧ل ما ىَ ؤظنبي.
ٚحر ؤ ٌ في ٍ٢ذ الخ ،٤ؾنكًض بٌٗ الخٛحر ٍالخململ في اججاو ٖ٣لنت النٓغةٍ ،ؾُٗخبر الُٟلؿَ ٝالٟغنسخي ظار
ظا ٥عٍؾَ ،J.J. Rousseauالظي ٧ار ٌؿبذ يض جُاع ؤ٩ٞاع ٖهغو الاؾخٗماعٍت ٍالٗنهغٍت٨ٍٖ ،ـ ما ٧ار ًٓن الٛغبَُر ،ؤر
ؤلانؿار "البضاجي" ؤ َُ٢من ؤلانؿار "اإلاخدًغ".
ٍبالنؿبت لخمًٓغاث نَعة آلازغ في ؤلإال اث نؿخُُ٘ ؤ نظ٦غ ألامشلت الخالُت:
• ثمسيل كىضة إلافطٍلي في إلاعالن الحجاضيٍٍ :مشل  ٌُٞؤلانؿار طٍ اللَر ألاؾَص اإلانخَط ال٣اصم من م٩ار آزغ.
ٞدمالث الترٍٍج التي ٧ا ذ جخدضر ٖن الًَ٣ةٍ ،الكََ٧الجٌٍ ،الؿمنٍ ،اإلاَػ٧ ،ا ذ حؿخٗمل نَعة ؤلانؿار طٍ اللَر ألاؾَص
ىظو ـ بل ٍجبال ٜفي اؾخٗمالًا.
• ثمسيل كىضة إلافطٍلي في املذياٌ الٌفىليٍ :حؿتهض ٝنَعة ؤلاٞغٍ٣ي ؤًًا ألاَٟاٍ ٫ج٣ترح ٖلى ؾبُل اإلاشا٫
الهَعة التي ًَ٩ر ٞحها ؤلانؿار ؤؾَصاٞ ،هَعة شسهُت بامبَال ٖ Bamboulaلى ؾبُل اإلاشا ،٫حؿلي ببراءتها ٍمًٓغىا٢ٍ .ض ًخم
اؾخٗما ٫نَعة بامبَال لخَيُذ ٓغٍت النكَء ٍالاعج٣اء مشال ،ؤٍ ًم٨ن ؤر جمنذ ٦جَاثؼ للخالمُظ اإلاجتهضًنٍ .في بٌٗ ألاخُار
جؼٍن ىظو الهَعة اإلاَاص ألا٦ثر اؾتهال٧ا مشل الكََ٧الَا ٍالسبز.
• ثمسيل كىضة املطؤة الؼىزاء :باٖخباع اإلاغؤة الؿَصاء جمشل ال٣اعة ؤلاٞغٍُ٣ت ٖنض اإلاؿخٗمغٍن٣ٞ ،ض حٗضصث ألاٚغاى
التي من ٍعائها جم ج٣ضًم ىظو الهَعة٣ٞ .ض اؾخٗملذ نَعة اإلاغؤة الؿَصاء ٖاعٍت في اإلاجالث ختى جلٟذ ا دباو ٢غائهاٍُٞ .ما بٗض،
ٍ دُجت لخضزل ال٨نِؿت اإلاؿُدُت للمدآٞت ٖلى الخكمت الٛغبُت ،اؾخٗملذ الهَعة بمالبـ اإلاغؤة ٍهي جاصي ؤقٛاال مجزلُت.
• ثمسيل ألاػىز في امللللات الؼياػيةٍ :جغمؼ نَعة ؤلانؿار ألاؾَص ىظو بلى الَ٣ة الؿَصاء الكغؾت ٍالصلاٖت
(في اقاعة الى اإلاخداعبحر ألاٞاع٢ت ال٣ضماء ألاٞغٍُ٣ت حكاع ٥في الخغب الٗاإلاُت ألاٍلى)ٍ ،في مغخلت زا ُت ٖنضما جبضؤ مغخلت ؤ٫َٞ
الاؾخٗماع ،ؾخهبذ نَعة ؤلانؿار ألاؾَص عمؼا للشَعة ٍاإلااامغاث ٍالٗن.٠
داثمة:
٦ما عؤًناٞ ،ةر َغاث ٤جمشل ألاظنبي في الش٣اٞت الٛغبُت ٍبالخدضًض في الش٣اٞت الٟغنؿُتٖ ،ن َغٍ ٤ببغاػ نَعجٌ
ٍج٣ضًمًا ظاىؼة بلى اإلاخل٣ي ،ق٩لذ ٓاما مد٨ما ٍظض في ٧ل مداٞل ؤلا خاط الش٣افي ٍالٟجي ٍؤلاٖالمي التي جناٞؿذ  -ببار ٞترة
الاؾخٗماع -في نناٖت الهَع التي ؾخهبذ نَعا مُُت٦ٍ .إي نَعة مُُتٞ ،بمجغص ما ًخم ج٨غاعىا ٍٖبَعىا بلى اإلاخل٣ي،
ٍقَٗعو بخ٣بلًاً ،خم جبنحها صٍر مؼٍض من الخ٨ٟحر ؤٍ الٗناء.
ٍمحزة ىظو الهَعة النمُُت ،من ٍظًت النٓغ الٛغبُت الاؾخٗماعٍت ،ؤجها ججنب ؤلانؿار الخ٨ٟحرٍ .ججٗلٌ ًخٗغٖ ٝلى
آلازغ صٍر ٖناءٍ .بُٗضا ٖن َ٧ر الهَعة النمُُت ٢غاءة للَا ٘٢ؤٍ ؤي شخيء آزغٞ ،هي حك٩ل جدٍَال لًظا الَاً ،٘٢جغي ٍٍخد٤٣
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١الٛ اإلاؼصٍط الظي ؾُغ لًا ٍىَ ؤلانٝ مما ًاصي بلى الًض، ٍالخٗخُم،٫ ٍالازتزا، الخٗمُم:ىظو ٖبر زالر ٖملُاث مترابُت هي
. ٍبالندُجت ظٗلٌ ًُب٘ مًٗا ٍٍنُب٘ بها،ؿٌ بهاٟ  ٖلى٤لٛي ًن٣ ؤي ظٗل اإلاخل:ٍُ٘الخُب
هض٣ ٍ ،اص ؤر ىظو الٗملُت٣ الاٖخ٤ٍ ٖن َغ،ًمٟ اإلاجمَٖاث البكغٍت ٍجهن٤لٛةر الهَعة النمُُت حٞ ،من ىنا
. هي ؾحرٍعة َبُُٗت جنب٘ من َبُٗت الناؽ،ٖملُت نناٖت الخمشالث
 ٌٗض ىظا النمِ من الهَع النمُُت،)خدًاٍٞ  اإلاهَع ( بدكضًض الغاءٝ ٍىظا من ٍط ىت ٓغ الُغ،ُمن اخُت ؤزغ
 الكَٗب اإلاؿخٗمغة١ ىظا الُاب٘ الظي حكمئز منٌ ؤطٍا.َيت بؿبب َابًٗا ألاًضًَلَجي ٍاإلااصلجٞمن الخٗبحراث اإلاغ
.ٍخؿاؾُتها
:امللازض واملطاحع
Théophile Gautier, Voyage pittoresque en Algérie Librairie Droz,1973.
Fromentin, Un été dans le Sahara, Paris : Flammarion, coll. "Champs Arts", 2010.
Eugène Fromentin , Une année dans le Sahel, Flammarion (6 juillet 2011)
Alfonce Daudet, Tartarin de Tarascon Le Livre de Poche, 1982.
Guy de Maupassant, Au soleil Edition Albin Michel, Paris, 1925.
Guy de Maupassant , Allouma, Pitbook, Fevrier 2002.
Louis Charbonneau, Mambu et son amour, Edité par L'Harmattan, Paris, 2013.
Bécassine chez les Turcs, Paris Gautier-Languereau 1919.
Tintin au Congo, Editeur : Casterman, 1942.
Zig et Puce à l’exposition coloniale, Nabu Press 28 août 2010.
Lévy-Burhl , Les fonctions mentales dans les sociétés primitives , Les Presses universitaires de
France. 1re édition: 1910.
Lévy-Burhl, La mentalité primitive, Les Presses universitaires de France. Collection Bibliothèque
de philosophie contemporaine. Première édition, 1922. 15e édition, 1960,
LÉVY-BRUHL, L. L’âme primitive. 6.ed. Paris: Puf. 1997.
LÉVY-BRUHL. Le surnaturel et la nature dans la mentalité primitive. 7.ed. Paris: Puf. 1997.
Marc Ferro, Comment on raconte l’Histoire aux enfants Paris, Payot, 1981
CHARBONNEAU, L. Mambu et son amour. 1. ed. Paris: Ferenczi. 1930.
FANON, F. Peau noire, masques blanches. 3.ed. Paris: Seuil. 1990.
FERRO, M ; JEAMMET, P. Que transmettre à nos enfants? 2. ed. Paris: Seuil. 2000.
FREUD, S. Introduction à la psychanalyse. 12. ed. Genève: Payot. 1999.
GOBINEAU, A ; GAULMIER, J. Essai sur l’inégalité des races humaines. 5. ed. Paris: Gallimard.
1990.
GUÉGAN, S. De Delacroix à Renoir, l’Algérie des peintres, catalogue d’exposition.1.ed. Paris:
Hazan Eds. 2003.

19

2016 © جيل البحث العلمي

جميع الحقوق محفوظة لمركز

2016  ؤهحىبط23  العسز-  العام السالث- مجلة حيل السضاػات ألازبية والفىطٍة
GUÉGAN; DAGUERRE DE HUREAUX, A. L’ABCdaire de Delacroix et l’Orient. 2. ed. Paris:
Flammarion. 1994.
MANNONI, O. Psychologie de la colonisation. 3.ed. Paris: Edition du Seuil. 1950.
RENAN, E. Histoire des origines du christianisme.4.ed. Paris: Seuil. 1995.
REY ; DELAPORTE, L. Le petit Robert des noms propres et atlas géographique et culturel petit
Robert des noms propres.2.ed. Paris: Le Robert. 2001.
ROUSSEAU, J-J ; MAIRET, G. Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les
hommes précédé de Discours sur les anciens et les arts. 9. ed. Paris: LGF. 1996.
SIMONDON, G. Du mode d’existence des objets techniques. 2. ed. Paris: Aubier. 2001.

20

2016 © جيل البحث العلمي

جميع الحقوق محفوظة لمركز

مجلة حيل السضاػات ألازبية والفىطٍة  -العام السالث  -العسز  23ؤهحىبط 2016

بؿيالية الهىٍة وكوية الاهحماء واللسام بين ألاها و دط
"واػيني ألاعطج همىشحا"
ز .عبس اللازض ؿطٍف حؼني ،كؼم اللغة العطبية وآزاب ا – ولية اللغات و زاب ،حامعة عبس الطحمً بً دلسون –
ثياضت

ملخم:
جنُل ٤ىظو اإلا٣اعبت من ؤلاق٩االث التي جُغخًا ؤػمت الًٍَت ٍجضاُٖاتها في مسخل ٠اإلاجاالث التي جَاظًًا البكغٍتٍ ،زانت جل٪
اإلاخٗل٣ت بة٢هاء ألا ا لآلزغٍ ،آلازغ لأل اًٞ ،نا٦ ٥ما ًبضٍ في الَا ،٘٢اعجباٍ مباقغ بحر ما ًدضر في الٗالم الٗغبي ٍالٗالم ٩٦ل
من ؤخضار ٍجدَالث ؤجذ ٖلى ٖضص من ألا ٓمت الٗغبُت.
ٍنؿعى من زال ٫ىظا البدض بلى ج٣ضًم ٞلؿٟت ظضًضة للخٗامل م٘ الٓغٍ ٝالتي خخمتها ألاخضار ألازحرةٍ ،هي جغ٦ؼ ٖلى ج٣ضًم
نُاٚت ظضًضة لظٍاجناُُٟ٦ٍ ،ت الخٗامل م٘ ىظا الَا ٘٢صٍر ب٢هاء ي َغ ٝمن ألاَغا ،ٝبالغٚم من ٧ل الهغاٖاث الؿاثضة
ٍاإلاَاظًاث الؿازنت -صازل ألاٍَار الٗغبُت ٍزاعظًا -من خغٍب ٍاحجالالث ٍؤػماث ؾُاؾُتٍ .لًظا ٍظب الا ُال ١في مٗاللت
ىظو ألاػماث باال ٟخاح ٖلى آلازغٍ ،الخٗامل ٍالخٟاٖل م٘ ٧ل جَظًاجٌ ٍؤَُا ٌٞللسغٍط بنمَطط بنؿاني مٛاًغ.
٦ما جبدض ىظو اإلا٣اعبت ٖن ىٍَت ظضًضة للظاث الٗغبُت صازل الََن ألام ٍزاعظٌٍ ،لًظا ظاء ازخُاع ا ل ـ "بق٩الية الًٍَت
ًٍُ٢ت الا خماء ٍالهضام بحر ألا ا ٍآلازغ" لخَ٩ر مجا ٫بدشنا ىظا من زال ٫م٣اعبت هَم ال٩اجب الغٍاجي "ٍاؾُجي ألاٖغط"
٦نمَطط للخدلُل ٍالخمدُو ٍاإلاؿاءلت.
ّ
املفحاحية :الًٍَت  -الظاث  -ألا ا  -آلازغ  -الؿحرة الظاجُت  -الغٍاًت  -الغٍاجي  -الؿاعص  -اإلاخل٣ي.
اليلمات
ثمهيس:
ً٩اص ًجم٘ ال٨شحر من الباخشحر ٖلى ؤر الخ٨ٟحر في آلازغ من اإلاباخض اإلاٗانغة التي جخ٣اَ٘ خَلًا اإلاٟاىُم ٍاإلا٣اعباث،
التي ؤجاخذ للضاعؾحر ظملت من الخهَعاث اللضًضة خَ ٫مٗغٞت الظاث لآلزغُُٟ٦ٍ ،ت الخٗغٖ ٝلٌٍُ ،مٗغٞت زهاثهٌ التي
ّ
جمحز بها ٖن ٚحروٍ ،منٌ ٞةر ًُ٢ت الًٍَت  -في ىظو اإلاغخلت من خُاجناًُ٢ -ت مًمتٓ ،غا إلاا ٌكًضو الٗالم الَُم من جدَالث
ؤخالذ بلى زناثُت ؤٖم ٤من طلٍ ،٪هي زناثُت (ألا ا  /آلازغ) ،طل ٪ؤر ىظا ألا ا ىَ الظي ًضاٖ ٘ٞن الًٍَتٍ ،ىَ الظي ًَاظٌ آلازغ،
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ٍبظل ٪لم حٗض ىظو الًُ٣ت ًُ٢ت ظضٍ ٫خؿبٍ ،ب ما هي ؤػمت جاعٍسُت مٗغٍٞت منظ ألاػ ٫جُغح ًُ٢ت الهغإ بض ٫الخَاع ما
ًسلَٖ ٤ا من ؤلاخؿاؽ بخطسم آلازغ ججاو ألا ا ٍالٗ٨ـ صخُذ.
ٍجإؾِؿا ٖلى ما ج٣ضم ؤعُ ؤ نا في خاظت بلى ج٣ضًم ظملت من اإلاٟاىُم التي جدضص لنا ألا ا(*) من آلازغ ٖلى ازخالًٞا
ٍاجٟاً٢ا ،ما من قإ ٌ ؤر ًؼٍل الٛمَى الخانل في جدضًض اإلاًَٟمحرٍ ،ؾننُل ٤في جدضًض طل ،٪من ظنـ الغٍاًت ،باٖخباعىا
اللنـ ألاصبي ألا٢ضع ٖلى جهٍَغ آلازغٍٍٖ ،حها بٌ ،ؾَاء ؤ٧ار ىظا آلازغ ٖلى نُٗض الظاث ،ؤٍ ٖلى نُٗض آلازغ اإلاخمشل في
الٛغب.
ّ
ٍمن ىظا اإلانُلٞ ٤إًن ألا ا من آلازغ في الغٍاًت؟ ٍمن ىَ آلازغ؟ ٍ ٠ُ٦نٓغ بلٌُ؟ ٍ ٠ُ٦حك٩ل ىظا الهغإ بحر ألا ا
ٍآلازغ في البناء اإلاسُالي؟ ٍىل الهغاٖاث الؿُاؾُت هي التي جٍ ٠٣عاء جمًٓغ ىظا آلازغ؟ ؤم ؤر لًظا ألامغ ظظٍعو جاعٍسُت؟
ّ
ٍىل اؾخُاٖذ الغٍاًت ال٨كٖ ٠ن مغاخل الانكُاع التي ؤنابذ ألامت ،ما ٍلض آزغ من طٍاجنا؟ ٍ ٠ُ٦خٗامل م٘ آلازغ
اإلاسخل ٠في الُٗ٣ضة؟ ٍىل ىَ الظي ًسخلٖ ٠نا في الٗاصاث ٍالخ٣الُض ٍاللنـ ٍاللَر؟ ؤم ؤ ٌ ٧ل من ىَ لِـ ؤ ا؟ ٍماطا نٗجي
بخ٣بل آلازغ؟ ٍىل ٌٗجي ج٣بل آلازغ ىَ الظٍبار ٌُٞ؟
ٍلإلظابت ٖلى ىظو الدؿائالث ٍالخٟاٖل مًٗاً ،نبػي ؤر جم٘ ٧ل ما ًدُِ بالٟغص ٍظماٖخٌ من ْغٍ ٝجاعٍسُت
ٍاظخماُٖت ٍؾُاؾُت...بلخ ،ختى نؿخُُ٘ ؤر دضص ىٍَت من ىَ في ٍَنٌٍ ،ىظا ؤمغ ؾًلٍ ،ىٍَت من ىَ زاعط ٍَنٌٍ ،ىظا
ألامغ ًبضٍ مدَٟٞا بصخيء من الهَٗبتٍٍ ،دخاط بلى صعاؾت مٗم٣ت.
٧ل ىظو الدؿائالث ؾخٟخذ اإلاجا ٫لًٟم ىظو الضاثُت ،ؤٍ ٖلى ألا٢ل ل٨ك ٠الن٣اب ٖجها٣ٞ ،ض جاصي الٛغى ٍ٢ض ال
جاصًٌ جها ؾخٓل ٢غاءة من ال٣غاءاث اإلاخٗضصة.
ٍللبدض ٖن نَعة آلازغٍ ،يٗنا بحر ؤًضًنا بٌٗ عٍاًاث ال٩اجب اللؼاثغي ٍاؾُجي ألاٖغطٍ ،التي جمشل بخضُ اإلاضٍ اث
الٗغبُت الٟنُت التي جَْ ٠نَعة آلازغُُٟ٦ٍ ،ت الخٗامل مٌٗ من زال ٫ججاعب ٖاقًا ال٩اجب في مجمَٖت من البلضار الٛغبُت،
ٍمن ىظا اإلانُل ٤حؿعى ىظو الضعاؾت بلى ج٣ضًم آلازغ بإق٩الٌ اإلاخنَٖتٍ .بٌ ٞمن ىَ ألا ا؟ ٍمن ىَ ألازغ؟ ًٍ ٠ُ٦نٓغ بلحهما؟
هىٍة الياث :
لم ٌٗض ٍاؾُجي ألاٖغط ًغُ ٟؿٌ ىٍَت مٛل٣تٍ ًَٞ .بر ؤصعٍٍ ٥عى ٍؤخـ ؤ ٌ ال ًنٖ ٪ٟن ظظٍعو الش٣اُٞت ٍال ًندل
ٖن َ٢مٌ٣ٞ ،ض ٖلم ؤر ىٍَخٌ هي نحرٍعة ٧ل ما نكإ ٖلٌُ ٍجسل ٤بٌ ٍا ُب٘ ٍ ،ٌُٞمدهلت ٧ل ما ٍٖاو ٍجإصب بٌٍ ،ما زبرو
ٍؤصعٌ٦؛ ؤي زالنت ؤخَالٌ ٍىُإجٌ ،خُض ؤصع ٥ؤر الٗلَم التي حٗلمًا ٍآلاصاب التي جإصب بها جازغ ٦ ،ٌُٞما ؤ ٌ ًازغ ٞحهاٍَ ،ؿًم
ّ
جَ٣م الًٍَت ٍجبٗثها من ظضًضٍ ،ؤر مٗغٞت آلازغ هي الؿبُل إلاٗغٞت
في بٖاصة ٢غاءتهاٍ ،نُاٚتها من ظضًض ٍؤً٣ن ؤر اإلاٛاًغة ِّ
الظاثٍ ،بالخالي ٍمن زال٦ ٫خاباجٌ جدغع من "الجرظؿُت"ٍ ،ؤصع ٥ؤ ٌ ّ
البض من الخٗامل ٍالخٟاٖل م٘ آلازغ ،بط ال ٌٗ٣ل ؤر جَ٩ر
ألامم (آلازغ) بضٍر ُ٢م بنؿا ُت ٍال زحرٍ ،ال ظما.٫

*  -الفرق بني األنا والذات  :تتحدد األنا من اإلنسانية ،وىي حب النفس والرغبة يف حتقيق حاجاهتا ولو على حسب الغري  .أما حب الذات ىو أمر طبيعي بني
بين البشر ،فالذي ػلب ذاتو ال يعين أنو أناين ،أما الذي ػلب أناه فإنو يعمل من أجل التفوق عن اآلخر  .وذلذا فإن العمل على التخلص من األنانية يكون
بتجاوز كل السلبيات اليت حتط من قيمة اآلخر أمام األنا ،مهما كان ىذا اآلخر.
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ًا
٦ما جدغع من جبُٗخٌ لآلزغ ٍصٍ ِخٌ بػاءو ،خُض لم ٌٗض ًنٓغ للٛغب مهضعا إلحهامٌ ٍمغظٗا ًنبػي الغظَٕ بلٌُ ،ب ما
طىب بلى مايٌٍُ ،ماضخي ؤمخٌٍ ،ؤزظ ًخدهل من طا٦غتهاٞ ،اجطخذ ؤمامٌ الُغٍ ،١ناع ً٣غؤ صٍر ٖ٣ضٍ ،ب٣لب م٠جَح ٍٖ٣ل
اضجٍٍُ ،ل٘ ٖلى ز٣اٞاث آلازغٍٍ ،خٗامل م٘ ؤثمت ال٨ٟغ ٍٖلماثٌ ب ٌٛالنٓغ بلى ا خماءاتهمٍ ،بٌ ؤنبذ ىظا اإلابضٕ ال ًدخٌٍَ
مظىب مدضص ٍال ًُٟض من جهنُ ٠مٗحرٍ ،ال ىَ خ٨غ ٖلى ؤي ؤمت من ألامم ،خُض ٖلم ٍؤصع ٥ؤر عٍاج٘ ال٨ٟغ ًٟؿغ بًًٗا
ًا
ًا
بًٗاٍ ،اجطخذ ٖنضو لٛت اٚ٫مَى ٍالالخباؽ ٖنض الَٖ َٝ٢لى ز٣اٞاث الٛحرٍ ،ما ػاصو ز٣اٞت في مجا ٫ال٨خابت ىَ بج٣ا ٌ
٦ثر من لٛت.1
ختى جل ٪النٓغة الخ٣ضٌؿُت ًبضٍ ؤجها ػالذ ،طل ٪نا لؿنا ؤ٢ل قإ ا من آلازغًٞ ،ا ىَ ألاصًب ال٨بحر " جُب
مد٢ "َّٟض ا ٫ظاثؼة َبل لآلصابٍ ،ىا ىَ ٧اجبنا "ٍاسخيني ألاٖغط" ٢ض ا ٫ال٨شحر من اللَاثؼ الٗاإلاُتٍ ،ىَ الَُم مجاال
لل٨خابت ٍالبدض ٍالخ٣صخيٍ ،عٍاًاجٌ جترظم لآلزغ (الٛغب)ٍ ،ب٨م من لٛتٍ ،لًظا ٞال مجا ٫إل٢هاء ألا ا لآلزغٍ ،ال الٗ٨ـ،
َٞظَص ٍاؾُجي ىَ بَظَص آلازغ اإلاخمشل في اإلاخل٣ي ،مًما ٧ار ىظا اإلاخل٣ي.
واػيني ألاعطج ومحىة البحث عً الصات:
الخضًض ٖن الظاث ًجغ ا بلى الخضًض ٖن الؿحرة الظاجُتٍ ،ما جلٗبٌ من صٍع في الاَالٕ ٖلى مغظُٗت ال٩اجب التي ًنُل٤
مجها في جدضًض ؤ او من ؤ َاث ٚحروٍ ،من آلازغ الظي ًمشل لٌ النض ٖلى ٍظٌ الخدضًضٍ ،لًظا ً٣ضم لنا ٍاؾُجي ؾحرجٌ الظاجُت من
زال ٫عٍاًخٌ ألازحرة "ؾحرة اإلانخهى" ؤٍ بًٗا من ؾحرجٌ في عٍاًت "طا٦غة اإلااء" التي ًخٗامل ٞحها م٘ الَا ٘٢اإلاغٍغ الظي ٖاقخٌ
اللؼاثغ في ٖكغٍتها الؿَصاء بٟٗل تهضًضاث آلازغ (خغاؽ النَاًا) ،ما اؾخضعى ٦خابت ىظو النهَم التي جضَٖ بلى الخدغع من
عب٣ت الً ِٛالظي ماعؾٌ ىظا آلازغ ٖلى اإلاشٟ٣حرٍ ،ما ظٗل من ىظو النهَم في خض طاتها منكُغة انكُاع الظاث اللؼاثغٍت،
ٍالٗغبُت ٖلى الؿَاءٍ ،ىَ ما ً٣ضمٌ لنا و "طا٦غة اإلااء":
"ََا ٫ىظا الؼمن النٟسخي الظي ال ٌٗض ٍال ًدصخى ٦نذ ؤخلم بصخيء نٛحر .نٛحر ظضا ٍل٨نٌ بالنؿبت لي
2
٦بحر٢ ،بل ؤر حؿغ٢جي عمانت ٖمُاء ،ىَ ؤر ؤ هي ىظا الٗمل٩ ،اًت في ال٣خلت".
لم حؿخُ٘ شسهُت الغاٍي في طا٦غة اإلااء الخمُحز بحر الَاٍ ٘٢السُا ،٫الُٓ٣ت ٍاإلانامٍ ،ىظا ما ؤصُ بلى الخدام الَا٘٢
بال٩ابَؽٍ ،ىَ بضٍعو ؤصُ بلى ا ٟها ٫الظاث ٖن الَا٧ٍ ،٘٢ل ىظا بؿبب ؤلاعىاب الظي جغػح جدذ ٍَإجٌ شسهُت الغاٍي التي
لم حؿخُ٘ الخٛلب ٖلٌُ ؤٍ الخسلو من عب٣خٌ ،بال بَؾاثل الخمٌٍٍَ ،ى٨ظا ج ٘٣الظاث في الخسلُِ ٍالا ٟهام ٍالخمؼ٦ ١ما
ًتراءُ ما ؤيخى ٖلٌُ الغاٍي من زال ٫ما ًتربهٌ في الكاعٕ ،ر الغاٍي ىنا ً٣ضم لنا ما ٌكٗغ بٌ ٍاؾُجي.
ج٣ضم لنا "طا٦غة اإلااء" مضُ اجهؼام الظاث ؤمام آلازغ اإلانكُغ من الظاث اللمُٗتٍ ،ىَ ما ص ٘ٞبهظو الظاث بلى البدض
ٖن الًنا ٥اإلاخمشل في اإلاضر الٛغبُت ،ىظو الظاث التي لم حٗض جغُ طاتها بال ٖنض الٛحر الظي ًَٞغ لًا َٖا من الخغٍت ٍألامن ،بل
ًا
ّ
الخغٍت ٍالش٣اٞت ٍاإلاخٗت ٍجٟطخي
ٍٍمًض لًا الُغٍ ٤ل٨خابت هَنًا اإلاناىًت للٛحرٞ ،خجغبتها في اإلاضًنت الٛغبُت جبضي ٖاإلاا من

ٔ  -ينظر عبد القادر شريف حسين ،مجاليات الفضاء يف روايات واسيين األعرج ،أطروحة دكتوراه ،جامعة عبد احلميد بن باديس ،ٕٕٓٔ ،ص.ٔٗٚ :
ٕ  -واسيين األعرج ،ذاكرة ادلاء "زلنة اجلنون العاري" ،دار ورد ،سورية ،طٗ ،ٕٓٓٛ ،ص.ٔٔ :
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اإلاش ٠٣الظي ٌسخ ٤في اإلاضًنت الٗغبُتً ،جهٌ ّ
بلى الخَُع ٍالخ٣ضم ٍالبناء .م٣ابل ّ
اإلاش ٠٣الظي ًخٟخذ ٍٍنُل ٤في اإلاضًنت
الٛغبُت ،1التي ٞخدذ ًٞاءىا ؤمام اإلاشٟ٣حر.
ٍخحر خدضر ٖن اإلاضر الٛغبُت بٌطا الك٩لًٞ ،ل ٌٗجي ىظا الانؿالر ٖن ؤٍَا نا ألانلُتٍ ،الخسلي ٖجها؟ ٍٖن ً٢اًا
مجخمٗاجنا الٗغبُت؟ ال ؤْن طلٍ ،٪ال مجا ٫للخ٨ٟحر في مشل ىظو ألاَغٍخاثٍ ،ل٨ن ألامغ ًخٗل ٤بُُٟ٨ت الِٗل في ؤٍَار آلازغ
بٗ٣لُاجناٍٖ ،اصاجناٍ ،مٗخ٣ضاجناّ .
ٍالبض ؤر ألامغ ٌؿخضعي الخسلي ٖن ظؼء ٦بحر مما جغبِنا ٖلٌُ ،ما ًضَٖ بلى بٖاصة ب خاط ٖال٢اجنا
الاظخماُٖت ٍ ٤ٞما جخُلبٌ الخُاة ىناٖ ٥نض آلازغٍ ،ىَ ما ًض ٘ٞبلى ازخال ١ىٍَت مغ٦بت ٖغبُت ٚ /غبُت ،بَنًٟا حٗبر ٖن
الخُاة اللضًضة لألٞغاصٍ ،ل٨ن ىظا ألامغ ٢ض ٌؿخجز ٝالظاث في اإلاجاالث الساَئت ،ر آلارع ٌؿعى صٍما بلى َمـ مٗخ٣ضاث ىظو
الظاث الٗغبُت ،التي حؿعى بضٍعىا بلى الخٟاّ ٖلى ىٍَتها اإلا٨دؿبت في ٧ل اإلاجاالث ؾَاء حٗل ٤طل ٪باللٛت ؤٍ اإلاٗخ٣ض ،ؤٍ الاؾم،
ؤٍ ختى اإلاإ٧ل ٍاإلالبـ...بلخٍ" ،لٗل الهغإ الًٟاجي ؤ َُ٢ما ًَ٩ر خحر ًخٗل ٤ألامغ بهَة سخُ٣ت بحر ىٍَت "ألا ا" اإلاخباًنت
جماما ٖن ىٍَت "آلازغ"ُٞ ،إحي "آلازغ" من الساعط لُداٍ ٫بَؾاثلٌ اإلاسخلٟت ؤر ٌكَو ؤٍ ًمسخ "ألا ا" من الضازل ،ر ؾلب
ؤي ًٞاء ماصي ال ًخم بال بؿلب ىٍَت ىظا الًٟاء في الهمُمٍٖ ،لٌُ ٞةر ؤي ٚؼٍ ز٣افي لِـ في مًَٟمٌ الَاؾ٘ ٍٖلى اإلاضُ
البُٗض بال ٚؼٍا ٝياثُا بضٍر ٢نابل ٍال َاثغاث"ٍ 2،ىَ ما ٌك٩ل زَُعة ٖلى الًٍَت الٗغبُت.
٦ما ؤر مَ٣ماث ٍزهاثو ألامت التي حك٩ل خالت جماًؼ ٖن آلازغ ،هي التي حك٩ل اإلاًاص الخَُي لألمم التي جخٗغى
إلاداٍالث ؤلالٛاء ٍالتهمِلٍ ،النٟي ٍالخظٍٍبٍ .ىَ ما نؿمٌُ "ٍعي الظاث" ،ؤي ٍعي ألامت ٫طاتهاٍ ،ألامت التي حعي طاتها عٚم
الخدضًاث التي جدُِ بها ،جبضؤ باؾخسضام ٧ل الَؾاثل اإلااصًت ٍاإلاٗنٍَت اإلاخاخت لًا في اإلاغخلت الؼمنُت اإلاِٗكت من ؤظل جد٤ُ٣
ىظو الظاث ٍجٍَُغىاٍ ،الجهَى بها ،بضءا من الخٟاّ ٖلى الٗاصاث ٍالخ٣الُض٧ٍ ،ل اإلاَ٣ماثٍ ،ا تهاء بالنًا ٫الـًاسخي ٍالٟ٨اح
اإلاؿلرٍ ،3ىَ ما حؿعى بلٌُ الُب٣ت اإلاشٟ٣ت من زال ٫بٌٗ الخٛحراث في الَعي الاظخماعي ٍالؿُاسخي من زال ٫التر٦حز بك٩ل
م٨شٖ ٠لى مؿإلت جٍَ٩ن الَعي الَ٣مي لضُ الكَٗب اإلاًًُضة ٍاإلاؿخٗمغةٍ ،من زال ٫الاخخجاط ٖلى الَا٘٢؛ ٍا ٘٢الً٣غ
ٍالٓلم ٍالايًُاص ٍالاؾخٗماع 4،ىظا الَا ٘٢الظي ًَلض ٣ٞضار الًٍَتٍ ،بالخالي ًاصي بلى الاٚتراب.
ؤما عٍاًت "قغٞاث بدغ الكماٞ "٫خ٣ضم لنا نَعة البدض ٖن الًنا٥؛ البدض ٖن الخلم الًاجٖ٘ ،ن الََن
اإلاَ٣ٟص ،الظي ال ٌؿاٌٍٍ ٍَنٍ ،ىَ ما جضو في النو الخالي:
"ما ؤظمل ىظو اإلاضًنت ٍما ؤ٦ثر احؿإىا .ىل اإلاُناء بُٗض؟ ًبضٍ ؤر ٧ل اإلاضر التي ال بدغ ٞحهـا مـضر آًلت بلى
الؼٍا .٫البدغ ىَ الخُاة الضاثمت التي ُٞنا.
ًا
ال .اإلاُناء ٢غٍب .ؤ٢ل من ه ٠ؾاٖت مكُا ٖلى ألا٢ضام ؤٍ ٖكغ ص٢اث ٤بالخـغام .حؿخُُ٘ ؤر جٟٗـل طل٪
ّ
اإلادب ،ؤمؿترصام ٦بحرة ٍل٨جها لِؿذ
ٖن َغٍ ٤ػٍاع ١ال٣نَاث اإلااثُت ٖبر جهغ ألامـجُل  Amstelؤ ذ جغُ ىظو اإلاضًنت بٗحر
ب٩ل ىظا الاحؿإ.

ٔ  -ينظر سامي سويدان ،ادلتاىة والتمويو يف الرواية العربية ،دار اآلداب ،لبنان ،ط ٔ ،ٕٓٓٙ ،ص.ٖٔ :

الة ،اجلزائر ،دط ،ٕٓٓ٘ ،ص.ٔ٘ٛ :
ٕ  -عبد اجلليل مرتاض ،دراسة سيميائية وداللية يف الرواية والًتاث ،منشورات ث
ٖ  -ينظر عدنان عويد ،األيديولوجيا والوعي ادلطابق ،دار التكوين ،دمشق ،طٔ ،ٕٓٓٙ ،ص.ٜٖ :
ٗ  -ينظر ،عدنان عويد ،األيديولوجيا والوعي ادلطابق ،ادلرجع نفسو.ٜٖ ،
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 ال ًا ماعٍخا .الاحؿإ ٍالًُـً ٤خدضصار بدؿب اإلاَ ٘٢الظي دخلـٌ ٍالؼاٍٍت التي ُل مجها .ؤ ِّذ صازل مضًنت جًٓغىاً٣ضمًا لي ال٣ٟضار ٍيُ ٤الر ًاة ّ
ل ٪ألالٟت عٍجُنُت ّؤما ؤ ا ّ
ظنت ٍاؾٗت .عئا ا جخ٣اَ٘ ٍال جدكابٌ.
ًا
نمخذ ٢لُال زم ٢الذ في برة اٖخظاع مبُنت .خؿاؾُت الٛغٍب جخًاٖٖ ٠نضما ًسؿغ ؤعيٌ ٍؤخبابٌ.
ّ ّ
 ٖنضّ ٥ًدـ بال ما ٌِٗكٌ ".1
خ .٤ؤلانؿار ال
ٚاصع الؿاعص باججاو ؤمؿترصام ٞغاعا من الال-ؤمن َالبا للغاخت ٍالًضٍء ٍالؿ٨حرة٢ٍ ،ض جنٟـ ىناٖ ٥نض آلازغٍ ،ل٣ي
الاَمئنار ٍل٨نٌ ٧ار ٌٗلم جمام الٗلم ؤ ٌ ال ٌؿخُُ٘ حُٛحر خُاجٌ في ىظو الؿنٞ ،ؿُِٗل خُاة مكدخت ٌ ،ال ٌؿخُُ٘ بزباث
الظاث بال في ٍَنٌ ٖلما منٌ ؤر مضًنخٌ هي مضًنت ألاٍظإٍ ،هي في الَ٢ذ ٟؿٌ مضًنت ألاخالمٍ ،من زال ٫طل ٪جض ؤر الغاٍي
ًا
ًا
٢ض ٢ضم لنا "اإلا٩ار مضاعا للًٍَت ،ؤٍ مبٗشا لضالالتها ٍمأػً٢اٍ ،الًٍَت خحر جٟٗل طل ٪جضٗٞنا إلاَاظًت بخضُ ؤ٦بر اإلاك٨الث التي
حِٗكًا اإلاجخمٗاث ؤلانؿا ُت في ؾٗحها لخد ٤ُ٣بنؿا ُتها الصخُدت ٍاإلا٨خملت؛ ؤلانؿا ُت التي صٖذ بلحها ألاصًارٍ ،ؾعى بلحها
ؤلانؿار م ظ الَظَص" .2بجها ىٍَت ؤلانؿا ُت ظمٗاء.
٦ما ٌؿعى الؿاعص في "قغٞاث بدغ الكما "٫بلى الٟغاع دَ مََن ؤًٞل ،ؤٍ للسالم من حٗاؾت الظاث اللمُٗت،
ٍل٨ن ىل لًظا الٟغاع ٍالؿعي دَ ألاًٞل من مالط آمنٍ ،منخهى ؾُٗض بالٟٗل؟؟ .3ؤم ؤ ٌ مجغص ؾغاب ال ًم٨ن ال٣بٌ ٖلٌُ
مشلٌ مض ٫الَُباٍٍاث اإلاؿخدُلت التي ال ًم٨ن ال٣بٌ ٖلحها بال في ألاخالم؟ ٍالغاٍي في ىظا النو هلغ طاجٌ اللمُٗت بٟٗل
ال٨شحر من ألاؾباب التي من زاللًا ٣ٞض الََن.
ٍ جض ؤر آلازغ (ماعٍخا) من زال" ٫قغٞاث بدغ الكما "٫جمشل مَطظا بنؿا ُا مؿاإلااٞ ،هي ال جدمل ؤي ٖضاء ججاو
"ألا ا"ٍ ،ال ج٨غىٌ ،جنٓغ بلٌُ ٦ةنؿار ،ب ٌٛالنٓغ ٖمن ىٍَ ،جخُٗ ٠مٌٗ ٌ ٞا٢ض لََنٌ٦ .ما ؤر الغاٍي لِـ لٌ مَ٠٢
مخٗهب من آلازغ (ماعٍخا) ،بط جضو ًامن بالخٗاٌل مًٗا٣ٞ ،ض خاٍعىاٍ ،حٗامل مًٗا ،صٍر الكَٗع بخ ١َٟىظا آلازغ ٖلى
الظاثٍ ،ال الظاث ٖلى آلازغ.
ٍٖنض الَٗصة بلى النوً ،م٨ننا ال ٫َ٣بإر مالمذ "ألا ا" ٍىٍَخٌ ٢ض بضؤث جمُل دَ الَىن ٍالًٗ٣ٍٞ ٠ض ألامل.
ّ
ٍطل٧ ٪لٌ جدذ جإزحر السهاثو النٟؿُت التي مندًا 4ال٩اجب للغاٍي ٍشخنٌ بها في "قغٞاث بدغ الكما ،٫ختى ٍبر ٧ار ىظا
الغاٍي ٌكبٌ ال٩اجب ٦شحرا ،مما ًَحي بلى ؤر ألاخضار مؿخمصة من الَا ،٘٢الظي ّ
هلغ ال٨شحرٍ ،ؤ٢ل ٤ال٨شحرٍٍ ،اؾُجي ٍاخض مجهم،
بط انٗ٨ـ ىظا ال٣لٖ ٤لى النو الظي ظاء ٢ل٣ا ىَ آلازغ.
٦ما جض ؤر الغٍاجي ٌَٛم صازل الظاث الٗغبُت من زالٞ ٫لؿُحر ،لُهَع لنا مضًنت ال٣ضؽ في نغاًٖا يض آلازغ
(الاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي) ،الظي ٌؿعى بلى ٍمـ الظاث الٟلؿُُنُتٍ ،ىَ ما جضو في ؾَ اجا:

ٔ  -شرفات حبر الشمال ،دار اآلداب ،لبنان ،طٕ ،ٕٓٓٚ ،ص.ٚٗ :

ٕ  -سعد البازعي ،سرد ادلدن (يف الرواية والسينما) ،منشورات االختالف ،اجلزائر ،طٔ ،ٕٜٓٓ ،ص.ٜٗ :

ٖ  -ينظر زلمد شوقي الزين ،الذات واآلخر "تأمالت معاصرة يف العقل والسياسة والواقع " ،منشورات ضفاف – منشورات االختالف ،بريوت ،اجلزائر ،ط ٔ،
ٕٕٔٓ ،ص.ٔٛٔ :
ٗ  -ينظر زلمد بشري بوغلرة ،األنا ،اآلخر "ورىانات اذلوية يف ادلنظومة األدبية اجلزائرية" ،منشورات دار األديب ،وىران ،دط ،ٕٓٓٚ ،ص.ٙٙ :
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"لم ؤنض ١ؤطني ٖنضما ؾمٗذ ٍالضي الُُب ٍاإلادؿامذً ،د٩ي ٖن الٗملُت التي قاعٞ ٥حها في
 ،1948في قاعٕ بن حهَصا ،بال٣ضؽ .الا ٟجاع
ا٢خدام ظغٍضة بالؿخحر بَؾذ با دكاء٧ .ار طل ٪في ًَم ألاعبٗاءٞ 1براًغ
ّ
ىؼ ؤع٧ار اإلانُ٣ت الحهَصًت ٍؤؾٟغ ٖن نؿ ٠ظؼء من قاعٕ بن حهَصا ٍظغٍضة البالؿخاًن بَؾذ ،التي ٧ا ذ جبض ؤزباعا ٖضاثُت
1
يض الٗغب ٍجهًٟم ب٩ل الهٟاث ال٣بُدت".
٦ما ً٣ضم لنا ال٩اجب ّ
ُٖنت من ألازغ (الحهَص) الظًن ٍنًٟم بالُُبت:
ّ
"ؾلم لي ال٨شحر من ألاَٟا ٫الدلاعة التي ٦ؿغٍىا ٖلى خَا ٝالُغ٢اثٍَ ،لبَا مجي ؤر ؤ٦ؿغ ػظاط ؤخض اإلادالث
الحهَصًت ٍل٨ن الدلاعة الخه٣ذ بُضي ،لِـ زَٞاٞ ،تربُت زالي ّ
ٚؿار ظٗلخجي ال ؤزلل ٍال ؤزاٍ ،ٝل٨ن ر ناخب اإلادل
2
٧ار نضً ٤زالي ّ
ٚؿار ٍ٧ار حهَصًا ّ
َُبا".
ٍعبما ؤعاص ال٩اجب ؤر ًلمذ من زال ٫النو ألازحر بلى ؤر ٖضاء ألا ا لآلزغ ،ىَ ٖضاء الٗغب للُ٨ار الهًَُني ٍلِـ
للحهَص ،بد٨م ؤر الهلغة الحهَصًت بلى ٞلؿُحر ٢بل ال٨ٟغة الهًَُ ُت٧ ،ا ذ ؾلمُت ،لخخَُع بلى َٕ من الاؾخٗماع الاؾدُُاني
الٗنهغي الظي حهض ٝبلى بطابت الكٗب ألانلي ٍالً٣اء ٖلٌٍُ ،مدَ شسهِخٌ.3
ٍٍ٣ضم لنا ال٩اجب قي مت الََن في بخضُ م٣خبؿاجٌ من زال ٫عٍاًت "يمحر الٛاثب":
اللي مًُ٘ طىب ،في ؾَ ١الظىب ًل٣او.
ٍاللي مًُ٘ خبِب ًم٨ن ؾنت ٍٍنؿ ـ ـ ـ ـ ــاو .
بـ اللي مًُ٘ ٍَن ٍٍن الََن ًل ٣ـ ـ ـ ــاو .

4

ٍ جض الخضًض ٖن الًٍَت من زال ٫عٍاًت "ؾُضة اإلا٣ام":
"بغب ٪ؤ ذ ؤؾخاط ظامعي؟! ٍ٧اجب؟ ٍٖاق ٤للٟن ال٨الؾُ٩ي؟ ًا عظل ًٟ٨ي من الن٨ذ .ؤ ذ ال شخيء في ىظا الًٟاء
ّ
ّ
مد٣حر ٖنضما ٢الَا لٟ٨ً ،٪ي من الٟؿتي (ال٨ظب) .ؤؾخاط الؼٞذ .ال شخيء ً ٪ُٞشبذ ىٍَخ ٪التي
اإلاا٦ؿض .خغاؽ النَاًا ٧ا َا ِّ
لم ٌؿإٖ ٫جها ختى خغاؽ النَاًا .ما مٗجى الًًَت في ٍَن لِـ ل.٪؟ ًا عظل َمم ّؼ ْقَ ١معَّبها ّ
ٍعٍذ.
ِّ
ًا
ّ ًا
ًا
ملُا بسًغتها الباىخت التي ال جَعر بخـؿاؾا ٦بحرا بالََنُت .زم
٧ار الؼٍ ــذ اإلاٛلي ٢ض بضؤ ًمأل عؤسخي ،ؤزغظتها .جإملتهـا
٢ * 124170لبتهـا .الهَعة ال٣ضًمت ٍبهمت ألانب٘ الِؿاع الٗغًٍتّ .
ّ
مؼ٢تها
الىًىية عسز / .ضكم
٦خابتها الٗغًٍت بٌاكة الحعطٍف
زم ؤ٧لتها مشلما ٦نذ في ََٟلتي ؤلَ ٥السبز الُابـ ختى ٍنلذ بلى بهمت ألانب٘ الِؿاع .جإملتها زم ؤ٧لتها هي بضٍعىا".5
ًدناٍ ٫ىظا النو مإػ ١الًٍَت الََنُت من زال ٫بُا٢ت الخٗغٍ ٠الََنُتٍ ،ما جخٗغى لٌ ىظو الًٍَت من ججاطب بحر
ال َُ٣اإلاخهاعٖت خَ ٫الؿلُت ،مما ؤ٣ٞض الناؽ بخؿاؾًم بهٍَاتهمٍ ،مؼ ١طٍاتهمٞ ،الََن ىنا لِـ مجغص ؤعى نِٗل ٖلحها،
ٔ  -واسيين األعرج ،سوناتا ألشباح القدس ،دار اآلداب ،بريوت ،طٔ ،ٕٜٓٓ ،ص.ٔٗ٘:
ٕ  -سوناتا ،ص.ٔٗٗ :
ٖ  -ينظر عبد ادلالك خلف التميمي ،االستيطان األجنيب يف الوطن الغريب ،اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،ٜٖٔٛ ،ص.ٕٔ :
ٗ  -واسيين األعرج ،ضمري الغائب ،منشورات الفضاء احلر ،اجلزائر ،طٕ ،ٕٓٓٔ ،ص.ٚ :
٘  -واسيين األعرج ،سيدة ادلقام ،ادلؤسسة الوطنية للفنون ادلطبعية ،اجلزائر ،طٕ ،ٜٜٔٚ ،ص.ٕٖٚ :
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ٍال ٍزُ٣ت جشبذ ىٍَدنا؛ ٍب ما ىَ مًَٟم ٞلؿٟي ًجم٘ ال٨شحر من اإلا َ٩اثً ،هٗب جدضًضو ،بَزاث ٤جشبذ طلٍ .٪منٌ ٨ٟٞغة
الََن ماػالذ لم جدضص بك٩ل جام ٓغا ل٘صم الاؾخ٣غاع ٢ا َ ُا ٍصؾخَعٍاٍ ،اظخماُٖاٍ ،ا٢خهاصًاٍ ،ال ختى ٟؿُاٍ ،...لًظا
ٍظب ؤر حٗؼػ الًٍَت الََنُت بخدضًض جهَع صخُذ إلابضؤ اإلاَاَنتً ،دضص الخٍ ١َ٣الَاظباث ،صٍر ب٢هاء ي َغ ٝمن
ألاَغا.ٝ

هىٍة دط وهيفية كطاءثه:
لم ٌٗض الٗالم الَُم م٣خهغا ٖلى الٛغب ٍخضو ،طل ٪ؤر الكَٗب ٢اعاث ؤزغُ ٢ض جمشلذ اإلاؿغح الٗالميٍ ،ال ؤخض
ًن٨غ ٍػر ىظا آلازغ في اإلاحزار الٗالميٍ ،م٘ طلٞ ٪من اإلام٨ن ؤر جَ٩ر ىنا ٥قَٗب ؤزغُ ٞاٖلت في ىظا الٗالمٍ 1.لًظا ٣ٞض
خاٍلنا في ىظو اإلا٣اعبت جَؾُ٘ مًَٟم آلازغ .ب ٌ طل ٪اإلاسخلٖ ٠نا من خُض اللَرٍ ،الٗغٍ ١اللنـٍ ،الضًنٍ ،الُ٣م ٍال٨ٟغ،
ٍاللٛت...بلخ ،بل ٍ٧ل ما ىَ يض ألا ا ،ختى طل ٪آلازغ الظي ًنكُغ من طٍاجناٞ ،لِـ آلازغ ىَ الٛغب ٍخضو ٍال ًخمشل ،ٌُٞ
ٍب ما ىَ ٧ل من ٌك٩ل نضاما م٘ ألا ا٣ٞ ،ض ًَ٩ر ىظا آلازغ في اإلاجخم٘ الظي نِٗل ٍ ،ٌُٞلًظا ٞةر الهغإ بُجهما يخمل َابٗا
مدلُا ٍآزغ زاعظُاٍ ،منٌ حٗضصث خاالث ًٞم ٍ٢غاءة آلازغ بحر الضاعؾحر ،ؾَاء ؤ٧ار طل ٪في الش٣اٞت الٗغبُت ؤم الٛغبُتٍ ،لٗل
ؤىم ىظو الخاالث ،ما ًلي:
 - 1الدكََل الؿلبيٍ :ىنا جض قَٗع ألا ا اإلابضٖت بالخٖ ١َٟلى آلازغ ،ما ٌٗؼػ الٗال٢اث الٗضاثُت يض آلازغ ،لدكَو نَعجٌ
بٗض طلٍ ٪ال ٌؿمذ بؿمإ نَجٌ.
 - 2الدكََل ؤلاًجابيٍ :في ىظو الخالت حكٗغ ألا ا اإلابضٖت بصخيء من الضٍ ُت ججاو آلازغٍٍ ،نٓغ بلى ىظا آلازغ ٖلى ؤ ٌ مخ١َٟ
ٖلى ألا اٍ ،ىَ ما ٌُٗي ألاًٞلُت لألظنبيٍ ،لظل ٪جض بٌٗ ال٨خاب منبهغٍن بالنمَطط الٛغبي.
 - 3خالت الدؿامذٍ :في هطو الخالت جض ؤر ىناَٖ ٥ا من الدؿامذ ،ما ًاصي بلى َٕ من اإلاَاػ ت بحر ألا ا ٍآلازغٞ ،ترؾم نَعة
آلازغ بصخيء من اإلاَيَُٖت ٌؿَصىا الدؿامذٍ ،لًظا ال جبال ٜالظاث في ج٣ضًم آلازغٍٍ ،نٓغ بلٌُ ٖلى ؤ ٌ مناٞـ ال زهم.2
ٍٍم٨ن ال ٫َ٣ؤر نَعة الظاث لن ج٨خمل بال با٦خما ٫مٍعة "آلازغ" ٍالٗ٨ـ صخُذٞ ،الخضًض ٖن الظاث ىَ بقاعة
بلى ؤر ىنا" ٥آزغ" ً٣ابل ىظو الظاث ٤ٍٞ ،خخمُت اؾخضٖاء الًضٍ" ،من ىنا جإحي اإلاؿلمت ال٣اثلت باؾخدالت ٍعي الٟغص لآلزغ
ما لم ًنُل ٤في ىظو الغخلت من السَُة ألاٍلى اإلاخمشلت بَعي طاجٌٍٖ ،نضىا ٌٛضٍ مم٨نا ٍعي الٗالم اإلادُِ ٍؤقُاثٌ ٍؤشسانٌ
ٍبناو اإلاجخمُٗت من اخُتٍٍ ،عي الظاث ٟ٦اٖل ٍمنٟٗل في ىظا الٗالم من اخُت ؤزغُ".3
زوض الىحابة في وحىز الصات:

ٔ  -ينظر زيغرييد ىونكو ،مشس العرب تسطع على الغرب "أثر احلضارة العربية يف أوربا " ،تر  :مارون عيسى اخلوري ،دار اجليل ،دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت،
ط ،ٜٜٖٔ ،ٛص.ٔٔ :
ٕ  -ينظر ماجدة محود ،صورة اآلخر يف الًتاث العريب ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،االختالف ،بريوت ،اجلزائر ،طٔ ،ٕٓٔٓ ،صص.ٕٛ ،ٕٚ :
ٖ  -عمر منيب إدليب ،سرد الذات "فن السرية الذاتية" ،دائرة الثقافة واإلعالم ،الشارقة ،طٔ ،ٕٓٓٛ ،ص.ٕٙ :
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خحر حكٗغ الظاث بش٣ل الٗالم ٧ ١َٞاىلًا ،جللإ لل٨خابت ،لخهبذ ىظو ال٨خابت مٗاصال للنجاة ٍالا ٟالث من ز٣ل الغٍح
اإلاخٗبتٍ ،لظلٞ ٪ال٨خابت جم٨ننا من مؿاءلت اإلاجخمٍ٘ ،حؿعى بلى ٦كَٖ ٠اإلاٌ الضازلُت ،لخخدَ ٫بلى ًٞاء للظاث التي ؾخَاظٌ
ّ
الٗالم ب٩ل مخناً٢اجٌٍ ،لخٗبر ٖن ا ٨ؿاعاتها في ٖالم مدكٔ ،مكدذ لألخالم ٍآلاماٍ ،٫م٘ الَ٢ذ جخدَ ٫ىظو الظاث بلى ٗٞل
زالو إلزباث الخًَع ٍم٣اٍمت الُٛابٍ ،1لًظا حؿعى الظاث إلزباث ٍظَصىا من زالٗٞ ٫ل ال٨خابتٞ ،نهَم الؿحرة الظاجُت
مشال -جمشل ٍظَص ال٩اجبٍٍ ،ظَص الظاث الٟغصًت ٍ 2هَم الؿحرة الٛحرًت جمشل ٍظَص آلازغ؛ ٍالٛحرًت هي ٖ٨ـ الًٍَتٍ ،هي"ىظا الساعط ؤٍ اإلانٟخذ الالجهاجي الظي ًُ٣م في جهضٖاث الًٍَت"ٍ ،3الصخيء الظي ً٠نل بحر الًٍَت ٍالٛحرًت ٌؿمى "الازخال، "ٝ
ٍ"لِـ الازخال ٝىَ مجغص ما ًمحز ألاقُاء ٖن بًًٗا ٍل٨ن ؤًًا ما ًجم٘ بُجها في الخمُحز طاجٌ ؤٍ ما ًمحز بُجها في الَخضة
ٟؿًاٞ ،الًٍَت هي "ٚحرًت" في ٓغ آلازغ ٍالٛحرًت هي ؤًًا "ىٍَت" في ٓغو ٍٖال٢ت الخَجغ ؤٍ الخَانل بِنٌما جتراءُ في
مؿخٍَاث الكَٗع بهظو الٛحرًت بحر ٢بٍَ ٫عٍ ،ٌٞبحر جَانل ؤٍ جضا ،٘ٞحٗاع ٝؤٍ جنا٦غ"٧ٍ 4،ل ما من قإ ٌ ؤر ًاصي بلى
الا خماء ،ؤٍ ًَلض الهضام بحر ألا ا ٍآلازغ.
ٍلًظا جض ؤر ؤلانؿار ًبجي ٖال٢اجٌ م٘ الٗالم من زال ٫ال٨خابتٍ ،هي ٖال٢ت ال حكبٌ ؤي ٖال٢ت مما حٗلمٌ َُلت ٍظَصو
ٍختى بٗض مَجٌ ٍجالقٌٍُ ،بها ًداعب الؼمن ًٍٍ٣غ يٗٞ ،ٌٟال٨خابت هي التي جهلنا الَُم باآلصاب ال٣ضًمتٍ ،بها جشبذ الظاث
ٍظَصىا ٍجًمن المدضٍصًت اؾخمغاعىا 5في الظا٦غة اللمُٗتٍ ،لًظا جض ؤر ٗٞل ال٨خابت -في الؿحرة الظاجُت ٖلى ٍظٌ السهَم-
ًبضٍ ؤقض الخها٢ا بًُ٣ت الضٞإ ٖن الظاث في مَاظًت الؼٍاٍ ٫الخالشخيٍ ،لًظا الؿبب ؼٖم ؤ نا لخٔ في ىظا الخ٣ل ألاصبي
ؤبل ٜخاالث الضٍعار في صاثغة (ألا ا)ٍ ،ظٗل الظاث مَيَٖا للك٩ل الؿغصي ّ
الؿحريٍ ،ما ىظا بال لُِٗل ؤلانؿار اإلابضٕ ؤ٦ثر من
مغةٍ ،6ىَ ما ًًمن ٍظَصو بٟٗل ٦خاباجٌ.
٦ما جخإؾـ ال٨خابت ٖلى ؤ٦ثر اإلاٗاني ٗٞالُت في ً٢غ الؼمنٍ ،طلٖ ٪بر الضًمَمت التي جمندًا ال٨خابت لَظَص ؤلانؿار
بٗض ػٍالٌ ُ٨٦ار ماصي ٞحزًاجي ،جها هي التي جداٖ ٔٞلى ىٍَت ؤلانؿار ،ؤًن ًدا ٔٞاؾمٌ ٖلى مغ ألاظُا ،٫ختى ٍبر ٧ار ىظا
الاؾخمغاع الٟٗلي ال ًضٍمٍ ،بطل ٪جً٣غ ال٨خابت الؼمنٍ ،زانت جل ٪ألا٩ٞاع البكغٍت التي ال جمَث بمَث البكغٍ ،بظل ٪جخًاص
ال٨خابت م٘ اإلاَثٍ ،ىض٧ ٝل ٧اجب ىَ ؤر ًيهئ طاجٌ للمؿخ٣بل من زال ٫ال٨خابت ،7خُض ًظىب بلى اإلااضخي ٍَؿخدًغو ٍ٤ٞ
النهَم ّ
الؿحر طاجُت لخ٣ضم ٖلى ق٩ل هَم م٨خَبت ،لحزٍ ٫بٗض طل ٪اللؿض ٍجب٣ى الظاث ٍ ٤ٞما ٦خب.
ٍ جض ؤر اإلاال ٠في الؿحرة الظاجُت ًًٓغ في النو ،بك٩ل مباقغة ؤٍ ٚحر مباقغٍٍ ،مشل الغاٍي اإلاالٍ ،٠لظلٞ ٪الغاٍي
ىنا لِـ ؤؾلَب نُاٚت ب٣ضع ما ىَ ٧اثن ٍا٢عي ٍمدَع مغ٦ؼي في السُاب ّ
الؿحر الظاحي ًدُل ٖلى اإلاالٍ ،٠بهظا ًبضٍ الغاٍي
ٍ٦إ ٌ مَيَٕ الؿغص بإ٦ملٌ ،8ال مجغص ٍاؾُت بحر الظاث اإلاالٟت ٍآلازغ ال٣اعتٍ ،لًظا ٞجَىغ اإلاؿإلت في ظضٖ ٫ال٢ت الظاث
ٔ  -ينظر ادلرجع نفسو ،ص.ٙ٘ :
ٕ  -سرد الذات ،ادلرجع نفسو ،ص.ٙٛ :
ٖ  -زلمد شوقي الزين ،سؤال االختالف "اذلوية والغريية" ،رللة كتابا معاصرة ،عدد  /٘ٚرللد ٘ٔ ،شركة حوار للصحافة ،بريوت ،ٕٓٓ٘ ،ص.ٙ :
ٗ  -ادلرجع نفسو ،ص.ٙ :
٘  -سرد الذات ،املرجع السابق ،ص.ٙٛ :
 - ٙينظر ادلرجع نفسو ،ص.ٚٓ :
 - ٚينظر ادلرجع نفسو ،ص.ٙٛ :
 - ٛينظر ادلرجع نفسو ،ص.ٔٙٚ :
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باآلزغ ًًٓغ في ٗٞل ال٨خابت ٖن الظاث ،خُض جدضر اإلاَاظًاث بحر َغفي ىظو الٗال٢ت اللضلُتٞ ،ما بر جبضؤ عخلت الَعي
بالظاث ٍال٨خابت ٖجها ،جبضؤ الظاث بالبدض ٖن ىٍَتهاٍ ،حٛضٍ الغخلت زَُاث جإملٍ ،بدض ٖن اإلاٗجى ٍؾاا ٫الَظَصٍ ،حٛضٍ ٧ل
زَُة من السَُاث مداٍلت حٗغ ٝبلى مَ ٘٢ال ـ (ؤ ا) في ىظا الٗالمٍ ،جهبذ الخضٍص الٟانلت بحر ىظا اإلاَ( ٘٢الظاحي) ٍمَا٘٢
الظٍاث ألازغُ مؿإلت قاث٨ت ٍمدل نغإ٦ .ما جهبذ ًُ٢ت البَح بسهاثو ىظا اإلاَ ٘٢الظاحي لآلزغ ًُ٢ت جدخاط بلى ز٣ت
1
باآلزغ ٍزَ ٝمنٌ بأر مٗا.
ٍبالخالي جٓل زناثُاث (ألا ا  /آلازغ)( ،الكغ / ١الٛغب)( ،ال٣ضًم  /اللضًض)( ،اإلااضخي  /الخايغ)( ،ألانُل  /الَاٞض)،
زناثُاث خاؾمتٞ ،اٖلت ،في ال٨خاباث الؿغصًت ،من خُض هي زناثُاث ٖ٨ؿذ في الؿغص الٗغبيٍ ،ال جؼا ٫حٗ٨ـ ،جناً٢اث
اللخٓت اإلاخٛحرة التي جَلضث مجها الغٍاًتٍ ،التي ْلذ مالػمت لًا في ملخمت بدثها ٖن الًٍَت اإلان٣ؿمت ما بحر زناثُاث مخضازلت
2
ٍمخهاعٖت.
ألاها الياثبة و دط املحللي:
ًإزظ ال٩اجب في الاٖخباع ٍظَص اإلاخل٣ي ٦أزغ ٌؿعى بلى حٗؼٍؼ مٗاعٍ ٌٞالاَالٕ ٖلى ججغبت ىظو الظاثٍ ،جد ٤ُ٣اإلاخٗت
من ظًت ؤزغٍُ ،ىظا آلازغ ىَ بضٍعو من ًازغ ٖلى النو جإزحرا ؤًضًَلَظُاً 3،سغط بالنو بلى مغخلت ببضإ ظضًضة ،لخدك٩ل
بٗض طل ٪بحر مٗغٞت الظاث ال٩اجبت ٍالظاث ال٣اعثت صاثغة من اإلاٗغٞت التي جخهل بحر الظٍاث في ٗٞل ّ
حٗغً ٝجاٍػ الٟغصٍٍ ،نَُي
ٖلى ؾغ من ؤؾغاع ب٢بالنا ٖلى ٢غاءة الؿحرة الظاجُت التي حُٟٗنا ٖلى ٚحرر بما ٌؿًم في جدغع ا 4من عب٣ت الَا ٘٢الظي حِٗكٌ
الظٍاث اإلابضٖتٍ ،ىَ ما ً٣ضمٌ لنا و "ؾُضة اإلا٣ام":
"٧ا ذ مغٍم ٍعصة ىظو اإلاضًنت ٍخلمــًاٍ ،جٟاخت ألا بُاء اإلاؿغٍ٢ت في لخٓت ٟٚلت ،عٖكت اإلاٗكٍَ ١ىَ ً٨دك٠ّ
ٞجإة زٍَُ ظؿض مٗكَ٢خٌ .ل٨جها ٞجإة ؾُ٣ذ من حٗضاص ٧ل ألاقُاء الشمُنت التي ْلذ مضة ٍََلت حٗتز بها البناًاث،
ٍالكَاعٕ ٍ٢اٖاث اإلاؿغحٍ ،نـاالث الغ٢وٍ ،الخاعاث الكٗبُت التي بـضؤث جخأ٧ل ٖلى ؤَغا ٝاإلاضًنت التي ّ
ٚحرث ََ٣ؾًا
ٍٖاصاتها منظ ؤر بضؤ " ّ
خغاؽ النَاًا" ًؼٍدَر ؾلُت بجي ٧لبَر ٍَؿخُٗضٍر ؤمجـاص الَع ١ألانٟغ ٍالخــغ ٝاإلا٣ـضؽ ٍالؿَُٝ
5
اإلاَٗٞ٣ت.
٢ضم لنا ال٩اجب "ألا ا" من زال ٫هٌ ٍىَ ًضٖ ٘ٞن ٟؿٌ مهاثب الَا ٘٢اإلاغٍغ بزغ ألاخضار اإلاإؾاٍٍت التي ٖملذ
ٖلى جهُٟت ٧ل ما ىَ ظمُل في ىظا الٍَرٍٖ ،لى عؤؽ طلَ ٪مـ الش٣اٞت ٍاإلاشٟ٣حرٍ .لًظا جض ؤر الؿاعص في "ؾُضة اإلا٣ام"
خحر ًخدضر باؾم ال٩اجب ،ال ًمشل طاث ال٩اجب ٍخضو ٍب ما ًغمؼ بلى ٧ل الظٍاث اللؼاثغٍت التي ٖاقذ خُاة نٗبت بٟٗل
تهضًضاث آلازغ (خغاؽ النَاًا) ،ىظو التهضًضاث التي عسسذ خالت من اإلاإؾاة بحر الظاث اللؼاثغٍت ٍبحر آلازغ الظي ًماعؽ
ؾَُجٌ ٖلى ىظو الظاث مًما ٧ار ىظا آلازغ.

ٔ  -ينظر سرد الذات ،ادلرجع نفسو ،ص.ٖٙ :
ٕ  -ينظر جابر عصفور ،زمن الرواية ،دار ادلدى للثقافة والنشر ،سورية ،طٔ ،ٜٜٜٔ ،ص.ٖٗ :
ٖ  -ينظر سرد الذات ،ادلرجع السابق ،ص.ٕٙ :
ٗ  -زمن الرواية ،ادلرجع السابق ،ص.ٔٚٓ :
٘  -سيدة ادلقام ،مص ،س ،ص.ٙ :
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٦ما َغخذ ىظو الغٍاًت ًُ٢ت الًٍَت اللؼاثغٍت ٍٖال٢تها باآلزغ ،بط اؾخُإ ىظا الٗمل ؤر ًمشل لنا نَعة آلازغ الظي
ًنكُغ من الظاث اللمُٗت التي حؿعى بلى مناً٢ت "ألا ا"ٍ ،من بحر ىاالء "خغاؽ النَاًا""ٍ ،بجي ٧لبَر"ٞ ،اآلزغ في ىظو
الغٍاًت ،ىَ آلازغ اإلانبَط.
ٍلًظا جخُلب ال٨خابت ٖن الظاث ٍعي ناخبها باآلزغ اإلاخمشل في اإلاخل٣ي؛ ىظا اإلاخل٣ي الظي ٌؿعى بلى ٦ك ٠ىظو الظاث؛
"ٍال٨كٖ ٠ن الظاث الش٣اُٞت ب ما ًخم بالغظَٕ بلى خهُلت الش٣اٞت الَ٣مُت التي ج٨ضؾذ ٖبر الخاعٍش ٍالتي اٚخنذ بالخباص ٫م٘
ًا
ًا
ًا 1
الش٣اٞاث اإلاٗانغة ؾاب٣اٍٍ ،جب ؤر حٛخجي الَُم بالخباص ٫م٘ الش٣اٞاث اإلاٗانغة ؤًًا ل٩ي حؿخُُ٘ ؤر جبجي ز٣اٞت ؤ٦ثر ج٣ضما"
م٘ ٖضم الاؾدؿالم لل٨ٟغ الٛغبي الَاٞض ؤٍ الظي ٍٞض ٢بل ىظا الَ٢ذ ،خُض لم نؿخُ٘ ؤر نؿغص ؾُاصجنا الض٢اُٞتٍ ،ؾُٗنا
2
ّ
اإلانجغ ٖن الترار ٍٖن ال٨ؿل في ؤلابضإ ٍالخجضًض.
ٍعاء الترظمت ٍجبجي ال٨ٟغ الٛغبي٦ ،ما لم نؿخُ٘ ؤر مأل الٟغا ٙالش٣افي
ثما ي ألاها و دط:
جَ٣م الٗال٢ت بحر ألا ا ٍآلازغ ٖلى ظملت من الن٣اٍ ،بَن ٠ىظا آلازغ ٌك٩ل ؤ٣ٞا لًظو ألا ا مًما ٧ار ىظا آلازغ،
ؾَاء ؤ٧ار مؿاإلاا ؤٍ مؿخٗمغاٍ .جنَُي نٟت آلازغ في الٛالب ألاٖم ٖلى ٧ل ما ىَ ٚغبي ،م٘ ؤر ىنا ٥من ًدمل ىظو الهٟت،
ٍىَ ظؼء من ىظو الظاث لَُ٩ر آلازغ صازل الظاث بؿبب الازخال ٝبُجهماٍ ،ىَ ما جهَعو عٍاًاث ٍاؾُجي ،الظي ً٣ضم لنا ىظا
النَٕ من آلازغ الظي ٌك٩ل زُغا ٖلى الظاث اللمُٗت٦ ،ما ج٣ضم لنا ىظو الغٍاًاث نَعة آلازغ (الٛغب) اإلاؿالمٍ ،لًظا ٞلِـ
٧ل ألا ا مؿالم ٍلِـ ٧ل آلازغ مٗاص.
ٍٍنٓغ ألاٚلب بلى "آلازغ" بهَعة مٗاصًت عٚم مداٍلت الٗضًض من ال٨خاب ؤلاحهام في ج٣ضًم زُاب مٗخضً ٫ضَٖ بلى
الخٗاٌل م٘ "آلازغ"ٞ ،بٗض ؤر ٧ا ذ ٞغنؿا ؾاب٣ا حك٩ل تهضًضا لللؼاثغ ،ؤنبدذ الَُم مالطا لل٨شحر من ال٨خابٞ ،هي ٖنضىم
عمؼ لللماٍ ٫الٟنٍ ،الخغٍاثٍ ،من بحر ىاالء ٍاؾُجي ألاٖغط الظي ً٣ضمًا ٖلى ؤجها ٧ا ذ مغ٦ؼا ل٨خابت بٌٗ هَنٌ٦ ،ما
ً٣ضم ٚحرىا من اإلاضر الٛغبُتٍ" ،مما ال ق ٌُٞ ٪ؤ نا بداظت بلى جٟاٖل آلازغٍن ٍاٖتراًٞم لنضع ٥ىٍَدناٞ ،الظاث جهبذ مضع٦ت
3
بالٟٗل بخَانلًا م٘ آلازغٍ ،ما طل ٪بال ر ّ
جلم َم
ـ الظاث ال ٌٛضٍ مم٨نا بال بخُُٗجها ٖبر ٖال٢ت ما م٘ آلازغ ٍاإلادُِ الساعجي"،
ر ٦ك ٠الظاث ًَ٩ر ٖبر ٦ك ٠آلازغ ،ؤٍ ؤر ىظو الظاث جخجلى من زال٫
لخ٨خمل بٗض طل ٪جغؾُمت ىظو الظاث،
آلازغٍ ،ختى ٍظَص ىظا آلازغ ال ًَ٩ر بال بَظَص ىظو الظاث
ؤما اإلاؿدكغ٢ت ألاإلاا ُت "ػَٛغٍض ىَ ٍ "ٌ٨هي جمشل آلازغ (الٛغب) ٞترُ ؤ ٌ "لِـ اإلاًم ؤر َؾ٘ آٞا٢نا الخاعٍسُت
ٞدؿب ،بل بر ألامغ الًام ؤًًا في ػمننا ىظا ؤر بدض ٖن نضً ٤الٛض في ٖضٍ ألامـٍ ،ؤر نُل ٤من َُ٢ص اإلاٗخ٣ضاث الضًنُت
الؿاب٣ت لنُل من ٍعاء الٗ٣اثضٍ ،من زال ٫الدؿامذ ٍؤلانؿا ُت الؿامُت ٖلى البكغ ؤظمٗحر؛ ٍؤر جإزظ الٗضالت مجغاىا ٍجغص
خ ١َ٣قٗب ؾب ٤ؤر خغمٌ الخٗهب الضًجي ٧ل ج٣ضًغ مَيَعي خٍ ،٤خِ من ٢ضع ؤٖمالٌ الٟاث٣تٍ ،حلب النَع ٖما ٢ضمٌ
لخًاعجن" 4،من امخُاػاث.
ا

ٔ  -عفيف البهنسي ،اذلوية الثقافية بني العادلية والعودلة ،م ،س ،ص.ٛ٘ :
ٕ  -ينظر عبد القادر شريف حسين ،ادلرجع السابق ،ص.ٖٔ٘ :
ٖ  -سرد الذات ،ادلرجع نفسو ،ص.ٕٙ :
ٗ  -زيغرييد ىونكو ،مشس العرب تسطع على الغرب ،ادلرجع السابق ،ص.ٕٔ :
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اكٌسام ألاها باآلدط:
بر ٖال٢ت ألا ا باآلزغ ٖال٢ت ٢اثمت منظ ألاػ٫؛ ٍهي ٖال٢ت جناٞغ بُجهمآ ،غا الزخال ٝالضًا اث ٍألاٖغاٍ ،١اللٛاث...بلخ،
ٞال٩ل ًنٓغ بلى آلازغ ٖلى ؤ ٌ ٚحر مغَٚب ٍ ،ٌُٞماػالذ -بلى خض الَُم -ىنا ٥ظماٖت من مدضٍصي آلاٞا ١بُٗضير ٖن الدؿامذ
الضًجي جبجي الخَاظؼ في ٍظٌ النَع بخهغٞاث ال قَٗعٍت بػاء آلازغٍ ،1ال ًنبػي لنا ؤر نٟٛل مضُ جإزغ الٛغب بالٗغبٍ ،ال جإزغ
الٗغب بالٛغب ،ؾَاء ؤ٧ار طل ٪في اللٛت ،ؤٍ في اإلاإ٧ل ؤٍ في اإلالبـ ،ؤٍ في ٚحر طلٟٞ .٪ي آلازغ (الٛغب) ما ىَ سخيء ٌٍُٞ ،ما ىَ
خؿن.
ٍلظلٞ ٪االنٛال ١في ًٞاء ز٣افي ٍاخض ؤمغ نٗب في ٖهغ الَٗإلاتٍ ،لًظا ٞاال ٟخاح ٖلى ز٣اٞت آلازغ لن ًظًب الًٍَت
اإلاخمؿ٨ت بم َ٩اتهاٍ ،التي جمخل ٪ز٣ت بالظاث ،م٘ عٚبت في الٗلم ٍاإلاٗغٞت٢ٍ .ض الخٓنا ٖبر الؼمن ؤر الخًاعة جهن٘ باال ٟخاح
ٖلى آلازغٍ ،في الَ٢ذ ٟؿٌ الخٔ ا ؤر ألامت الًُٟٗتٚ ،البا ما جَ٩ر ٢لُلت الش٣ت بظاتها ،ما ًضًٗٞا بلى الانٛالٖ ١لى طاتها
ُ
ٍبالخالي ؤلاؾاءة بلى ٟؿًاٍ ،بلى آلازغٍ ،2لظلٞ ٪ة نا بنهج اللًل ٍيُ ٤ألاٍ ،٤ٞالانٛالٖ ١لى الظاث ،نُٗ ٤مكاع٦خنا الٟاٖلت في
نُاٚت الًٍَت الََنُتٍ ،ىَ ما ًضٗٞنا بلى َاخَرة الٗنهغٍت اإلاَظًت يض ا ٠ًٍٍٗ ،من بم٩ا ُاث ٍٞاٖلُت ٍآٞا ١ؤظُالنا
3
الكابت.
٦ما ًبضٍ لي ؤر ألا ا خحر جنٓغ لآلزغ ال ج٣ضم نَعجٌ ٞدؿب ،بل ٍجن٣ل نَعتها ٦ظل ،٪بط ٌكاع ٥في جغُ٦ب ىظو
الهَعة ظملت من الُ٣م ٍألا٩ٞاع التي امن بهاٍ ،من زاللًا الخٔ ٖال٢ت ىظو الظاث بالٗالمٍ ،لًظا ٞمن الهٗب ؤال غُ ؤر
ىنا ٥آزغ ً٣ابلناٍ ،زانت ٖنض ال٨خاب باٖخباعىم لؿار خا ٫ألامتٞ ،ةطا جدضر ىاالء ٖن الظاثٞ ،ةر طل ٪ؾُجغ بلى ٟي
آلازغ ٍبلٛاثٌٍ 4،م٘ طلٞ ٪ال ٍظَص لأل ا صٍر ٍظَص آلازغٍ ،ال خًَع لًظا آلازغ صٍر ٍظَص ألا ا ٍ٦إ ما الٗال٢ت بُجهما ٖال٢ت
ججاطب ٍجالػمٍ ،في الَ٢ذ ٟؿٌ ٖال٢ت جهاصمٍ ،ما ؾمي ىظا آلازغ باآلزغ بال ٌ يض ألا اٍ ،ؤر خب الظاث ٍ غظؿُت الَاخض
منا هي ما ججٗل من ىظو الٗال٢ت ٖال٢ت مٗاعيت بحر ألا ا ٍآلازغ.
ٍبطا ظئنا للبدض في ىظو الًُ٣ت (ألا ا  /آلازغ) ٞنجض ؤر ؤٚلب عٍاًاث ٍاؾُجي ،ظاءث من زال ٫الهغإ بحر ألا ا
ٍآلازغ ،ؾَاء ؤ٧ار ىظا آلازغ منكُغا من الندن ،ؤٍ آلازغ اإلاخمشل في الٛغب ،بط جخدضر ىظو الغٍاًاث ٖن الَٟاظ٘
ٍالهغاٖاث ،ما ًاصي خخما بلى ٍظَص آلازغ الظي ىَ يض ألا ا ،ر ُ٣ت الهضام م٘ آلازغ جنُل ٤من الٗضاء لًظا آلازغٍ ،بٌ
ٞمٛظًاث هطا الهضام مخَٞغة من زال ٫جَُْ ٠الخ ٫َ٣الضاللُت اإلاخٗل٣ت بالَٟاظ٘.
ٍزخاما إلاا ؾب ٤جض ؤر بق٩الُت الًٍَت ًٍُ٢ت الهضام ٍالخماهي بحر ألا ا ٍآلازغ؛ ًُ٢ت جدخاط بلى اإلاضاعؾت،
ٍاإلاؿاءلت ،إلاا ٞحها من ٖناء ٍم٩ابضة ،لظل٧ ٪ار الخضًض ٖلحها مًنُا ٓغا الزخال ٝآلاعاء ٍاإلاًَٟماث الَاعصة خَ ٫ىظو
ؤلاق٩الُتٞ ،البدض في الًٍَت ب ما ىَ عص اٖخباع لًاٍ ،الخضًض ٖن آلازغ ،ب ما ىَ خضًض ٖن ألا ا ٍبزباث لَظَصىا ،خُض ؾُٗنا
اإلا٣اعب مجاال
ة
بلى التر٦حز ٖلى ألازغ ؤ٦ثر من التر٦حز ٖلى ألا ا ،ر عص الاٖخباع لآلزغ ب ما ىَ جمجُض لأل اٍ ،بظل ٪جب٣ى ىظو
مٟخَخا للضعاؾت ٍالبدض.
ٔ  -ينظر ادلرجع نفسو ،ص.ٕٔ :
ٕ  -ينظر ماجدة محود ،صورة اآلخر يف الًتاث العريب ،ادلرجع السابق ،ص.ٖٔ :
ٖ  -ينظر علي محدان ،إشكالية اذلوية واالنتماء ،ادلركز االسًتايل العريب للدراسات السياسية ،سلسلة األسًتاليون العرب ،جٔ ،سيدين ،طٔ ،ٕٓٓ٘ ،ص.ٚ٘ :
ٗ  -ينظر ماجدة محود ،صورة اآلخر يف الًتاث العريب ،ادلرجع السابق ،ص.ٖٔ :
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٦ما غظَ ؤر َ٩ر ٢ض ؤٞلخنا في ج٣ضًم ّ
ُٖنت صالت بما ًم٨ن ؤر جَ٩ر ٖلٌُ الظاث الؿاعصة ٍهي ج٣ضم هًاَٞ ،ظض ا ؤر
الظاث خايغة في ىظا السُاب ،بًٟل ما جتر ٌ٦من آزاع في مشل ىظو السُاباث ،طل ٪جها حؿخُُ٘ ؤر جغؾم لنٟؿًا نَعة
جَ٩ر من راللًا ٢اصعة ٖلى ؤلا٢نإ ٍالخَظٌُ.
٦ما إمل من الباخشحر اإلاًخمحر التر٦حز ٖلى ىظو الًُ٣ت للسغٍط بمٟاىُم ص٣ُ٢ت لخدضًض ىظا آلازغٍ ،من ًَ٩ر؟
ٍٖلٌُ ٣ٞض ازتر ا ؤر جغ٦ؼ الضعاؾت ٖلى مٓاىغ ا ضعاط ألا ا ٍآلازغ في السُاب الغٍاجيٍ ،خاٍلنا الَٖ َٝ٢لى مٓاىغ الهغإ
بُجهما.
ٍٖلٌُ ٞةر البدض في ًُ٢ت الًٍَتٍ ،ما ًنجغ ٖجها من نضام بحر ألا ا ٍآلازغً ،خُلب ظًضا ٓغٍا ٍجُبُُ٣ا ٖمُ٣ا ،بطا
ؤعص ا الَنَ ٫بلى دُجت مغيُتٍ ،بٌ ٞاللمُ٘ مضَٖ للمؿاىمت في ىظا البدض الظي ًٟخذ مجاال عخبا للضعاؾت ٍالخُبُ ٤خَ٫
ؾاا ٫الًٍَتٍ ،بق٩الُت الهغإ بحر ألا ا ٍآلازغُٟ٦ ،ما ٧ا ذ نٟت ىظا آلازغ.
ٍفي ألازحر غظَ ؤ نا ٢ض ٍ٣ٞنا ٢ضع ؤلام٩ارٍ ،هللا من ٍعاء ال٣هض.
كائمة امللازض واملطاحع:
ؤوال -امللازض:
واػيني ألاعطج،
طا٦غة اإلااء "مدنت اللنَر الٗاعي" ،صاع ٍعص ،ؾَعٍت.2008 ،4ٍ ،
ؾَ اجا قباح ال٣ضؽ ،صاع آلاصاب ،بحرٍث.2009 ،1ٍ ،
ؾُضة اإلا٣ام ،اإلااؾؿت الََنُت للٟنَر اإلاُبُٗت ،اللؼاثغ.1997 ،2ٍ ،
قغٞاث بدغ الكما ،٫صاع آلاصاب ،لبنار.2007 ،2ٍ ،
يمحر الٛاثب ،منكَعاث الًٟاء الخغ ،اللؼاثغ.2001 ،2ٍ ،
راهيا -املطاحع:
الباػعي ؾٗض ،ؾغص اإلاضر (في الغٍاًت ٍالؿِنما) ،منكَعاث الارجال ،ٝاللؼاثغ.2009 ،1 ٍ ،
بكحر بٍَجغة مدمض ،ألا ا ،آلازغ "ٍعىا اث الًٍَت في اإلانَٓمت ألاصبُت اللؼاثغٍت" ،منكَعاث صاع ألاصًبٍ ،ىغار ،اللؼاثغ،
صٍ.2007 ،
البهنسخي ٖ ،٠ُٟالًٍَت الش٣اُٞت بحر الٗاإلاُت ٍالَٗإلات ،منكَعاث الًُئت الٗامُت الؿَعٍت لل٨خاب ،صمك.2009 ،1ٍ ،٤
خمضار ٖلي ،بق٩الُت الًٍَت ٍالا خماء ،اإلاغ٦ؼ الاؾترالي الٗغبي للضعاؾاث الؿُاؾُت ،ؾلؿلت ألاؾترالَُر الٗغب ،ط،1
ؾُضني.2005 ،1ٍ ،
خمَص ماظضة ،نَعة آلازغ في الترار الٗغبي ،الضاع الٗغبُت للٗلَم اقغٍر ،منكَعاث الازخال ،ٝبحرٍث ،اللؼاثغ،1ٍ ،
.2010
زل ٠الخمُمي ٖبض اإلاال ،٪الاؾدُُار ألاظنبي في الََن الٛغبي ،اإلاجلـ الََجي للش٣اٞت ٍالٟنَر ٍآلاصاب ،الٍَ٩ذ.1983 ،
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ػَٛحرًض ىَ  ،ٌ٨قمـ الٗغب حؿُ٘ ٖلى الٛغب "ؤزغ الخًاعة الٗغبُت في ؤٍعبا" ،جغ :ماعٍر ِٖسخى السَعي ،صاع اللُل ،صاع
آلاٞا ١اللضًضة ،بحرٍث.1993 ،8ٍ ،
الؼٍن مدمض فٍقي ،الظاث ٍآلازغ "جإمالث مٗانغة في الٗ٣ل ٍالؿُاؾت ٍالَا ،"٘٢منكَعاث يٟا – ٝمنكَعاث الازخال،ٝ
بحرٍث ،اللؼاثغ.2012 ،1ٍ ،
الؼٍن مدمض قَقي ،ؾاا ٫الازخال" ٝالًٍَت ٍالٛحرًت" ،مجلت ٦خابا مٗانغةٖ ،ضص  /57مجلض  ،15قغ٦ت خَاع للصخاٞت
ٍالنكغ ،بحرٍث.2005 ،
ؾٍَضار ؾامي ،اإلاخاىت ٍالخمٌٍَ في الغٍاًت الٗغبُت ،صاع آلاصاب ،لبنار.2006 ،1ٍ ،
قغٍ ٠خؿجي ٖبض ال٣اصع ،ظمالُاث الًٟاء في عٍاًاث ٍاؾُجي ألاٖغط ،ؤَغٍخت ص٦خَعاو ،ظامٗت ٖبض الخمُض بن باصٌـ،
.2012
ٖهَٟع ظابغ ،ػمن الغٍاًت ،صاع اإلاضُ للش٣اٞت ٍالنكغ ،ؾَعٍت.1999 ،1ٍ ،
ٖمغ منِب بصلبي ،ؾغص الظاث "ٞن الؿحرة الظاجُت" ،صاثغة الش٣اٞت ٍؤلاٖالم ،الكاع٢ت.2008 ،1ٍ ،
ٍَٖض ٖض ار ،ألاًضًَلَظُا ٍالَعي اإلاُاب ،٤صاع الخٍَ٩ن ،صمك.2006 ،1ٍ ،٤
مغجاى ٖبض الللُل ،صعاؾت ؾُمُاثُت ٍصاللُت في الغٍاًت ٍالترار ،منكَعاث زالت ،اللؼاثغ ،صٍ.2005 ،
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الدحيز ألاًسًىلىجي في الخٌاب الؼياس ي وؤرطه على ألازاء الحعبي في الجعائط
ألاؾخاط :مًملي بن ٖلي ـ اإلاغ٦ؼ اللامعي ٚلحزار ـ اللؼاثغ

ملخم السضاػة:
ًجغ ا الخضًض ٖن الخؼب الؿُاسخي في بَاعو اإلااؾؿاحي ،بلى الخضًض ٖن َٖحر من الاجها ،٫الاجها ٫الضازلي ٍَكمل
مجمَٖت من الخٟاٖالث الَُُْٟت ٍالخنُٓمُت صازل الخنُٓم الخؼبيٍ ،الاجها ٫الساعجي الظي ٌٗبر ٖن ٖال٢ت الخؼب الؿُاسخي
ب٩ل الَٟاٖل الاظخماُٖت ٍالؿُاؾُت ٍال٣ا َ ُت ٍألاًضًَلَظُت الساعظُتٍ ،ل٨ن مًمَر الغؾالت الاجهالُت ًخُلب اىخماما
ؤ٦بر ٍىُا٧ل زانت جخالءم ٍَبُٗت ٍ َُٖت ىظو الغؾالت ٍمهضع اإلاٗلَماثٍ ،مضُ ٍنَلًا الى اإلاخل٣ي من ؤظل جد ٤ُ٣ؤىضاٝ
مُٗنت ،هي ٧لًا ٖنانغ مغجبُت م٘ بًًٗا البٌٗ جاؾـ بضٍعىا إلاَيَٕ ىام في ىظو الٗال٢ت الخٟاٖلُت ٍىَ السُاب
الؿُاسخي.
ٍل٨ن ما حهمنا في ىظو الضعاؾت ،ىَ بًْاع مٓاىغ الخدحز ألاًضًَلَجي للسُاب السخياسخي في اللؼاثغٍ ،ألالُاث التي ًم٨ن من
زاللًا جُٟٗل ألاصاء الخؼبي ،بدُض ٌٗبر الخدحز ألاًضًَلَجي ٖن جل ٪اإلانَٓمت اإلاخ٩املت من ألا٩ٞاع ٍآلاعاء ٍاإلاٗلَماث
ٍالخَظًاث ٍاإلاَا ،٠٢جنكإ بد٨م َٖامل مخٗضصة ،جغجبِ بؿماث شسهُت خجذ ٖن جغا٦ماث خًاعٍت ؤٍ جاعٍسُت ؤٍ جٟاٖالث
بُئُت ٍمجخمُٗت ،ؾاىمذ بهَعة مباقغة في جٍَ٩ن عئٍت مُٗنت ؤٍ ؾلَ ٥مٗحر دَ ٨ٞغة ما.

ملسمة:
جخدضص الٗال٢ت بحر الٗملُت الاجهالُت ٍالٗملُت الؿُاؾُت في َ٧جها ٖال٢ت جٟاٖلُت خُ٣ُ٣ت ،ال ًم٨ن لًا ؤر ج٨خمل ،بال
بَظَص مَ٣ماث خُ٣ُ٣ت ٍَٞاٖل مغجبُت بالٗملُت الاجهالُت يمن بَاع مٗاصلت ؾُاؾُت مٗ٣ضةً ،خجٌ مًَٟمًا دَ جٟؿحر
مضُ ٢ضعة النسبت الؿُاؾُت ٖلى جُبُ ٤ىظو اإلاٗاصلت ا ُال٢ا من ًٞمًا للترُ٦بت الاظخماُٖت ٍالش٣اُٞت ٍألاًضًَلَظُت من ظًت،
ٍالخٍَ٩ن الؿُاسخي الؿاثض في اإلاجخم٘ من ظًت ؤزغٍُ ،بالخالي حؿخُُ٘ النسبت الَنَ ٫بلى مٗغٞت مٟاجُذ الخإزحر ٍالؿُُغة.
ٌٗبر السُاب الؿُاؾي ٖن طل ٪الك ٫٨السام ٍاإلاخمحز من الخَانل اإلاَظٌ ظل ب٢نإ اإلاخل٣ي ٍجٗضًل ؾلَ ٌ٦بهضص
مَيَٖاث تهم الضٍلت ٍجَظياتها الضازلُت ٍالساعظُتٍٖ ،اصة ما ًغاص بٌ في اإلؾخٗما ٫الكاث٘ زُاب الؿلُت الخا٦متً ،خم
بعؾالٌ بلى اإلاخل٣ي ،بُٛت الخازحر ٍ ٌُٞب٢ناٌٖ بمًمَر السُابًٍ ،خًمن ﻫظا اإلاًمَر ؤ٨ٞاعا ؾُاؾُت ،لًا ؤبٗاص ز٣اُٞت ؤٍ
اظخماُٖت ؤٍ ا٢خهاصًت ؤٍ بًضًَلَظُت مُٗنتً ،خم طلٖ ٪بر ٍؾاثل مخنَٖت من ؤظل ب٢نإ اإلاخل٣ي بالغؾالت السُابُت.
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٦ما ًغظ٘ الٗضًض من الباخشحر في ٖلم ا٫ؾُاؾت ٍصاللُاث السُاب ٍالؿُمَُلَظُت ؾبب جضني مؿخَُ ألاصاء الؿُاسخي بلى
مجمَٖت من ألاؾباب ؤبغػىا الخدحز ؤلاًضًَلَجي في السُاباث الؿُاؾُت للٟاٖلحر الؿُاؾُحر ٍ٢اصة ألاخؼاب الؿُاؾُت ،مما
ؾاىم في ج٨غَـ اللمَص الؿُاسخيٍ ،ؤصُ بلى َٟع اإلاخل٣ي من اإلاكاع٦ت في ٧ل اٗٞ٫الُاث الؿُاؾُت  ،ىظا ما ًضٗٞنا لُغح
إلاؿيالية الحالية :ما ي م اهط الححيز ألاًسًىلىجي للخٌاب الؼياس ي في الجعائط؟ وما ي ألاليات التي ًحم مً داللها
ثفعيل ألازاء الحعبي ؟
ٍلإلظابت ٖلى ىظو ؤلاق٩الُتٞ ،ة نا ؾنٗخمض ٖلى السُت الخالُت:
املحىض ألاوٌ :إلاًاض الى طي ملفهىم الححيز ألاًسًىلىجي والخٌاب الؼياس ي.
املحىض الساوي :م اهط الححيز ألاًسًىلىجي في الخٌاب الؼياس ي وؤليات ثفعيل ألازاء الحعبي في الجعائط.
املحىض ألاوٌ :إلاًاض الى طي ملفهىم الححيز إلاًسًىلىجي والخٌاب الؼياس ي.
ّ
ٌٗبر الاجهاٖ ٫ن جل ٪الٗملُت ؤلانؿا ُت الخٟاٖلُت اإلابنُت ٖلى اإلاكاع٦ت ؾَاء ٧ا ذ شسهُت ؤٍ ظماُٖت ؤٍ ظماىحرًت ،
ٛٞغى الاجها ٫بطر ىَ ب٢نإ الناؽٍ ،خملًم ٖلى الؿلَ ٥بُغٍ٣ت مُٗنتٗٞ ،غ ٝبًًٗم الاجها ٫بإ ٌ جل ٪الٗملُاث التي
1
ًازغ ٖن َغًٍ٣ا ألاٞغاص في من خَلًم ٓ ٍ ،غ البٌٗ بلى المظخمٗاث ؤلانؿا ُت ٖلى ؤجها ٓم اجها.٫
ؤوال :جعطٍف الححيز ألاًسًىلىجي.
 - 1جعطٍف الححيز لغة واكٌالحا:
أ .لغة:
ّ
مهُلرّ " :
الخدحز ٌٗجي الا ًمام ٍاإلاَا٣ٞت في الغؤيٍ ،ىَ مهضع
الخدحز" ،بالغظَٕ بلى اإلاٗاظم اللٍَٛت الٗغبُت :ٌٍُٞ ،ؤر
الٟٗل جدحز ،م٘ ؤر ىظو ال٩لمت ٍعصث في ال٣غآر ال٨غٍم( :ؤٍ مخدحزا بلى ٞئت)  -ؾَعة ألا ٟاُ٢ٍ -16:٫ل في مٗناىا :منًما بلحها،
ؤي بلى الٟئت ،بال ؤر اإلاٗاظم ال٣ضًمت ججاىلذ ىظو ال٩لمت٦ٍ ،ما ظاء في الَؾُِ ٣ٞض اؾخسضمذ ٧لمت الخدحز في مٗجى الا ًمام
2
ٍاإلاَا٣ٞت في الغايٍ ،جبجي عئٍت ما ،مما ٌٗجي ع ٌٞآلاعاء ألازغُ.
َم ُ
َم ْق َم
ٍٍ ٫َ٣ابن منَٓع (جَفي711ﻫ) في لؿار الٗغب ...« :ا ْق َم
داػ ْقال ُ َم ُ َم َم
َم ْق
ي٘ آزغَ .مٍج َمد ََّ َمػ
َ٣م :ج َمغَ٧ا م ْقغ٦ؼىم ٍمٗغ٦ت ِِّّ ٢
خالًم ٍمالَا بلى مَ ٍع
َم
ًا َم
ْق
َم
َم
َم
َم
خَ ًاػا ٍخ َم
ْ ٣ٞقض َم
خاػ ُو ْق
ُاػ ًاةُّ ...ل
ٍال َمخ ْقَ ُػْ :قال َمل ْقم ُُّ٘ .ل
اخُت ٖلى
ٍ٧ل
ٚحر طل،٪
ٖنٌ ٍج َمد َّح َمز بطا ج َمن َّخى...
ٍع
ِّ
ٍ٧ل من ي َّم قِئا بلى ِّ
ٟؿٌ ِّمن ٍع
ما ٫ؤٍ ِّ
َم ْق َم ُ َّ ُ
الناخُت».
ِّخ َمض ٍعة َمخ ِّّحزٍ ...الخَػة:
ب .اكٌالحا:
ٌٗغ ٝمُجار الغٍٍلي ٍؾٗض الباػعي الخدحز بَ٣لًماٍ« 3:اإلا٣هَص بالخدحز ىنا اعجباٍ الش٣اٞت ٍمنخجاتها بالسهاثو ّ
اإلامحزة
ِّ
لخل ٪الش٣اٞتٍ ،بالٓغٍ ٝالؼمانية ٍاإلا٩ا ُت التي خ٨مذ حك٩ل جل ٪الش٣اٞت ٍمنخجاتها في مغخلت مُٗنت٦ .ما ؤر من اإلا٣هَص بلَٙ
ٔ ـ جيهان امحد رشيت ،األسس العلمية لنظريات اإلعالم ،القاىرة ،دار الفكر العريب ،ٜٔٛٚ ،ص ٘٘.

ٕ ـ عبد الوىاب ادلسريي ،إشكالية التحيز :رؤية معرفية ودعوة لالجتهاد :الجزء األول  ،الواليات ادلتحدة األمريكية :ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمئٜٜٙ ،
،ص .ٔٛ
ٖ ـ علي صديقي ،مفهوم «التحيز» عند عبد الوىاب المسيري  ،ادلوقع الرمسي جمللة الكلمة الفصلية ،قربص،
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الخدحز ًّ
خضا ًجٗل من الهٗب ًٞم جل ٪الش٣اٞت صٍر الَعي بجَا ب جدحزىا لنٟؿًا ٍلٓغًٍٞا اإلا٩ا ُت ٍالؼما ُت ،باإلياٞت بلى ما
ًسل ٌ٣من َٖاث ٤ؤمام ٣ل جل ٪الش٣اٞت ٍمنخجاتها بلى خحز ز٣افي آزغ صٍ ما ٚغبلت لبٌٗ الؿماث ألاؾاؾُت جسلهًا من طل٪
الخدحز ؤٍ السهَنُت ؤٍ ج٣لل من مٗضلًما» .من ىناً ،ا٦ضار ؤر حٗغْ ٝاىغة الخدحز ؤمغ يغٍعي «لًٟم الش٣اٞاث ؤلانؿا ُت
بك٩ل ٖامٍ ،بخدضًض ؤ٦ثرًٞ ،م ُُٟ٦ت حك٩ل منخجاث ز٣اٞت ما ،من مٗغٞت ٍٞنَرٍ ،مناهج ٍمٟاىُمٍٚ ،حر طل٦ .٪ما ؤجها
ْاىغة مًمت لًٟم ُُٟ٦ت الخٟاٖل بحر الش٣اٞاث».
بر الخدحز ٖنض الباػعي ًُٟض مٗجى «السهَنُت» ،ل٨ن لِـ بمًَٟمًا الؿلبي الظي ٌٗجي لضُ البٌٗ «الازخال ٝاإلاخًمن مٗجى
ًا
الا ُ٣إ ٍالٗؼلتٞ ،خَ٩ر زهَنُت ز٣اٞت ؤٍ خًاعة ما يغبا من الخباٖض ٖن بُ٣ت ا٫ز٣اٞاث ٍالخًاعاث ،باإلياٞت بلى مٗجى
ؾلبي آزغ ىَ صَُٖ الخمحز ،ؤي السهَنُت ال من خُض مجغص الازخالٍ ٝب ما من خُض الخمحز بما ًنَُي ٖلى الخ .»١َٟبر
السهَنُت ٖنضو ال حٗجي ؾَُ «الازخال ٝالنؿبي ال٣اثم ٖلى ظملت ؾماث ز٣اُٞت خجذ ٖن جغا٦ماث جاعٍسُت ٍجٟاٖالث بُئُت
ٍمج جمُٗت باإلياٞت بلى اظتهاصاث ٨ٞغٍت ٍببضاُٖت ٖلى مؿخَُ ألاٞغاص.1 »...
 - 2جعطٍف ألاًسًىلىحية:
ل٣ض قغح اؾخَاعث ﻫَ )HALL( ٫مٟغصة اإلاغظُٗاث في جٗغً ٌٟالظي ًنو ٖلى ؤر ؤلاًضًَلَظُا ﻫي اإلاغظُٗاث الظﻫنُت،
بإجها ا ٨ٞاع ،اللٛت ٍاإلاٟاىُم ،التي جٗمل ٍ٣ٞيا ظماٖاث مُٗنت في اإلاجخم٘ ٍ ،جازغ في عئًت ﻫظو اللماٖاث ؤزناء خغا٦يا
اإلاجخمعي.2
ٌٗض صي جغاسخي ( )DE TRACYؤٍ ٫من ن ٪ىظا اإلاهُلر في ٖهغ الخنٍَغ الٟغنسخي ،في ٦خابٌ "ٖنانغ ألاًضًَلَظُا"ٍَٗ .جي
ُ
جغاسخي با ًضًَلَظُا ٖلم ألا٩ٞاع ،ؤٍ الٗلم الظي ًضعؽ مضُ صخت ؤٍ زُإ ألا٩ٞاع التي ًدملًا الناؽ ،ىظو ألا٩ٞاع التي جبجى مجها
النٓغٍاث ٍالٟغيُاث ،التي جخالءم م٘ الٗملُاث الٗ٣لُت ًٖاء اإلاجخم٘٢ٍ ،ض ا دكغ اؾخٗما ٫ىظا الانُالح بدُض ؤنبذ ال
ٌٗجي ٖلم ألا٩ٞاع ٞدؿب ،بل النٓام ال٨ٟغي ٍالٗاَٟي الكامل الظي ٌُ ّ
ٗبر ٖن مَا ٠٢ألاٞغاص من الٗالم ٍاإلاجذم٘ ٍؤلانؿار،
ُ
ٍ٢ض َب ٤ىظا الانُالح بهَعة زانت ٖلى اإلاَا ٠٢الؿُاؾُت ،التي هي ؤؾاؽ الٗمل الؿُاسخي ٍؤؾاؽ جنُٟظو ٍقغُٖخٌ.3
ؤما بُ٨ع )ُٗٞ (BECKERغ ٝا ًضًَلَظُا ،بإجها مجمَٖت من اإلاغظُٗاث ،جخَ٨ر من مدضصاث ُ٢مُت مخضازلت جؿاٖض ا في
جدضًض عئٍدنا بلى الٗالم ٍالخ ٠ُ٨مٌٗ.4
٦ما حٗبر ألاًضًَلَظُت ٖن جل ٪اإلاهالر ٍالٍ َُ٣ألا٩ٞاع ٍألاعاء ٍاإلاٗلَماث ،جنبش ٤من نؿُج اظخماعي مٗحر مخٗضص البجىً ،خم
من زاللٌ جدضًض الؿلَ ٥الؿُاسخي ٍجإَحر اإلاجا ٫اإلاٗغفي ،لهُاٚت مجمَٖت من الغئُ ٍالخَظًاث التي جسضم مهالر مُٗنت.
 ،http://www.kalema.net/v1/?rpt=1033&artلوحظ يوم :السبت  ٕٚأوت  ،ٕٓٔٙعلى الساعة ٕٗ ٔٙ:بتوقيت اجلزائر.

ٔ ـ علي صديقي ،مفهوم «التحيز» عند عبد الوىاب المسيري ،ادلوقع الرمسي جمللة الكلمة الفصلية ،قربص،
 ،http://www.kalema.net/v1/?rpt=1033&artلوحظ يوم :السبت  ٕٚأوت  ،ٕٓٔٙعلى الساعة ٘ٗ ٔٙ:بتوقيت اجلزائر.

ٕ ـ احلاجة سعود ،استراتيجية الشرعية واالستمرار لألنظمة السياسية العربية :دراسة بنائية للخطاب السياسي  ،مذكرة ماجستري غري منشورة ،جامعة زلمد
بوضياف ادلسيلة ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،نوقشت بتاريخ  ٔٚجوان ٕ٘ٔٓ ،ص ٕٗ.

ٖ ـ نسرية ىاين ،التحيز المعرفي والتحيز األيديولوجي  :سمات فارقة ،ادلوقع الرمسي دلـعـهـد اإلمـام الـشـريازي الـدويل للـدراسـات -
 ،http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/709.htmلوحظ يوم ٕٕ :أوت  ،ٕٓٔٙعلى الساعة ٕٕ ٕٕ:بتوقيت اجلزائر.

واشــنطن،

ٗ ـ احلاجة سعود ،مرجع سابق  ،ص ٓٗ.
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ّ
الححيزٍ :ي٘ ا٫ص٦خَع اإلاؿحري َ٢اٖض ؤؾاؾُت حؿاٖض ٖلى ًٞم ّ
الخدحز ٍجمُحزوٍ ،هي:
 - 3كىاعس
ّ
1
 اللاعسة ألاولى :الخدحز خخميٍ ،طل ٪بؿبب اإلاُُٗاث الخالُت:ؤ ـ ٞالخدحز مغجبِ ببنُت ٖ٣ل ؤلانؿار طاتها ،الظي ال ّ
ّ
الهماء بإما ت بالٛت ٍصٍر ازخُاع ؤٍ بًضإ،
ٌسلل جٟانُل الَا٧ ٘٢اآللت
 ًَٞلِـ ؾلبًا ٍب ما ّ
ٗٞاً ،٫ضع ٥الَا ٘٢من زال ٫مَطط ِٞؿدبٗض بٌٗ الخٟانُل ٍٍب٣ي بًًٗا آلازغٍٍ ،طسم بٌٗ ما
جب٣ىٍٍ ،مندٌ مغ٦ؼٍتٍ ،حهمل الباقي.
ّ
الخدحز لهُ ٤باللٛت ؤلانؿا ُت ٟؿًاٞ ،ال جَظض لٛت انؿا ُت ٍاخضة جدخَي ٖلى ٧ل اإلاٟغصاث اإلام٨نت للخٗبحر ٖن الَا٘٢
بـ
ب٩ل م َ٩اثه ،ؤي ؤ ٌ البض من الازخُاع ،بط زبذ ؤر ٧ل لٛت مغجبُت بلى خض ٦بحر ببِئتها الخًاعٍتٍ ،ؤ٦ثر ٟ٦اءة في الخٗبحر ٖجها،
ٍجسخل ٠ؤق٩ا ٫الخٗبحر ٖن الؼمار من لٛت زغُ٦ ،ما ؤر اإلاجاػ ظؼء من اللٛت.
الخدحز من نمُم اإلاُٗى ؤلانؿانيٍ ،مغجبِ بةنؿا ُت ؤلانؿار ،ؤي بَظَصو ٩٦اثن ٚحر َبُعي ،ال ّ
ّ
ًغص بلى َ٢ا حر الُبُٗت
طـ
ّ
ّ
ّ
الخٟغص ٍالظاجُت ٍمن زم الخدحز ،بط ؤر ؤلانؿار ىَ الظي ًجض
الٗامت ٍال ًنهإ لًا٩ٞ ،ل ما ىَ بنؿاني ًدَي ٖلى ٢ضع من
الصخيء الُبُعي ختى لَ ٖثر ٖلٌُ بالهضٞتٍ ،ىظو لِؿذ ٖملُت ٖكَاثُت ٍب ما هي دُجت بصعا ٥بنؿاني ٗٞا.٫
ًا
ًا
 اللاعسة الساهيةّ :الخدحز ٢ض ًَ٩ر خخمُا ٍل٨نٌ لِـ جهاثُا .2
ّ
ٞالخدحز لِـ بُٗب ؤٍ ُ٣هت ،بل ٖلى الٗ٨ـ ًم٨ن ؤر ًُ ّ
جغص من مٗا ٌُ الؿلبُتٍ ،من زم جَي٘ بق٩الُت الخدحز ٖلى مؿخَُ
مسخل ٠جماماٍٍ ،هبذ ىَ خخمُت ّ
الخٟغص ٍالازخُاع ؤلانؿاني.
ل٣ض زل٣نا هللا ؾبدا ٌ ٍحٗالى ٖلى ُٞغٍاللٛت ؤلانؿا ُت عٚم خضٍصىا ٢اصعة ٖلى جدٍ ٤ُ٣اخضةٍ ،ل٨نٌ ؾبدا ٌ ٍحٗالى قاء
ؤر ال َ٩ر قٗبا ٍاخضا٢ٍ ،ض ؤنبذ البكغ قَٗبا ٍ٢باثل ،ل٩ل ازخُاعاجٌ السانت بٌٍ ،ل٨ن ىظا ال ٌٗجي بالًغٍعة الخناخغ ٍ ٟي
ألازغٍ ،اللٛت ؤلانؿا ُت عٚم خضٍصىا٢ ،اصعة ٖلى جد ٤ُ٣ىظا الخَانلٍٖ ،لى جَنُل الخٍ ٤الخ٣ُ٣ت ٍالخ٣اثٍٖ ،٤لى
ّ
الخدحزٍٖ ،لى بناء ماطط مٗغُٞت ٢ض جَ٩ر خاط ججغبدنا الخًاعٍت السانتٍ ،ل٨جها م٘
مؿاٖضجنا ٖلى ججاٍػ ؤق٩ا٦ ٫شحرة من
3
ىظا حؿاٖض ا ٖلى الخٗامل م٘ ؤ ٟؿنا ٍم٘ ٍاٗ٢نا ٍم٘ آلازغ.
 - 4جعطٍف الححيز ألاًسًىلىجي.
مما ؾب ٤ط٦غو ًم٨ننا ؤر ٣ضم حٗغٍٟا ٖاما للخدحز ألاًضًَلَجي ٖلى ؤ ٌ جل ٪اإلانَٓمت اإلاخ٩املت من ألا٩ٞاع ٍآلاعاء ٍاإلاٗلَماث
ٍالخَظًاث ٍاإلاَا ،٠٢جنكإ بد٨م َٖامل مخٗضصة ،جغجبِ بؿماث شسهُت خجذ ٖن جغا٦ماث خًاعٍت ؤٍ جاعٍسُت ؤٍ جٟاٖالث
بُئُت ٍمجخمُٗت ،ؾاىمذ بهَعة مباقغة في جٍَ٩ن عئٍت مُٗنت ؤٍ ؾلَ ٥مٗحر دَ ٨ٞغة ما.
راهيا :الفطق بين الححيز املعطفي والححيز إلاًسًىلىجي.
ًجب ٖلُنا ؤر ٟغ ١بحر الخدحز اإلاٗغفي ٍالخدحز ألاًضًَلَجيٞ ،الخدحز اإلاٗغفي ًنخمي للمجا ٫الش٣افي ،الاظخماعي ٍ ٓغٍت
الش٣اٞتٍٍ ،خمحز بمجمَٖت من السهَصخياث الاظخماُٖت ٍالخاعٍسُت٦ ،ما ؤر مًَٟم اإلاٗغٞت ؤٍؾ٘ من الٗلم بط جضىا
ٔ ـ عبد الوىاب ادلسريي ،مرجع سابق ،ص .ٔٛ
ٕ ـ المرجع نفسو ،ص ٕٓ.

ٖ ـ عبد الوىاب ادلسريي ،مرجع سابق  ،ص ٕٔ.

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

38

مجلة حيل السضاػات ألازبية والفىطٍة  -العام السالث  -العسز  23ؤهحىبط 2016
بنؿب مخٟاٍجت بحر مجاالث ٖضةٍ ،بطا ٧ار ٧ل ٖلم ًد ٤٣مٗغٞت نؿبُتٞ ،ةر اإلاٗغٞت لِـ بالًغٍعة ؤر جدٖ ٤٣لم ،ؤما
الخدحز ؤلاًضًَلَجي ٞحرجبِ بمًَٟم ؤلاًضًَلَظُاٍ ،التي حٗخبر من بحر اإلاهُلخاث التي ًهٗب جٟؿحرىاٍ ،م٘ طلٞ ٪هي
حؿخسضم ٖلى ُاٍ ١اؾ٘ ،ؾَاء ٧ا ذ بُغٍ٣ت صخُدت ؤٍ زاَئت٦ ،ما حٗخبر الاًضًَلَظُا في ٞلؿٟت ٖلم الاظخمإ
الؿُاسخي َغٍ٣ت مشلى للخ٨ٟحر الؿُاسخي.
1

ٍٍم٨ننا ؤر بحر الٟغ ١بحر اإلاهُلخحر من زال ٫ما ًلي:

 -1ؤر الخدحز اإلاٗغفي ىنا ًنخمي لنؿ ٌ٣المٖغفي "الش٣افي ٍالخًاعي السام"٦ ،ما ٌؿخسضم ؤصٍاث مٗغُٞت في الخدلُل ٍالُغح
ٍالبناء الظاحي ٨ٞغٍا ٍٖلمُاٍ .الٗلمي التي ال جنُل ٤من بظاباث ظاىؼة ٍبعاصة بًضًَلَظُت مهمخت ًَظًًا ٖ٣ل ؤصاحي ًجُض
الؿغص ٍؤلاؾناص ٍالَنٍ ٠ال ًجُض الا٦دكاٍ ٝالابخ٩اع ٍالخجاٍػ.
 -2الخدحز ألاًضًَلَجي جدحز اؾخٗالجي ٍج٣ضٌسخي ًضعي صٍما الا٦خٟاء النٓغي ٍامخال ٥الخ٣ُ٣ت اإلاُل٣ت ،ؤما الخدحز اإلاٗغفي
 ًَٞجدحز الظاث اإلادؿاثلت التي جنا٢ل ٢ناٖاتها بهٟت صاثمت ٍال جغ٦ن بال إلاا ٌؿخُُ٘ ؤلاظابت الضاثمت ٖن ألاؾئلت اإلاُغٍخت
ٍالدؿائالث اإلاؿخجضة .لظا غُ ؤر الخذ ًؼ اإلاٗغفي ىَ مجا ٫للدؿائالث بِنما ًإحي الخدحز ألاًضًَلَجي ججؿُض لضَٖة الا٦خٟاء
النٓغي ٍمجا ٫ؤلاظاباث.
ً -3خمحز الخدحز ألاًضًَلَجي بالُاب٘ السلالي ٍالنهج اإلااامغاحي في الخ٨ٟحر؛ ُٗٞنٌ صاثما ٖلى آلازغ ٖضٍا ٍمخأمغا قغٍغا ،بِنما
ًإحي الخدحز اإلاٗغفي ُٖنا ٖلى ا٫طاثٍُٖ ،نا ٖلى آلازغ في آلار ٟؿٌ ٤ٍٞ ،ؤصٍاث مٗغُٞت حؿاء ٫ؤلاظاباث اللاىؼة ىنا
ٍىناٍ ٥حؿعى إلظاباث ؤ٦ثر ٖلمُت ٍؤ٦ثر ٢بَال ٍٚحر مغ٦ؼٍت ٍال اؾخٗالثُت ٍل٨ن مٗغُٞت.
ٞالخدحز اإلاٗغفي عئٍت مٗغُٞت ٍلِـ عئٍت ؤًضًَلَظُت ،صَٖة لالظتهاص ٍؤلابضإ ٍلِـ صَٖة لال خهاع الض٢افي ؤٍ ألاًضًَلَجي
ٍ ٤ٞآلُاث الٗ٣ل ألاصاحي ٍالَُْٟي في الاؾخالب دَ آلازغٍن ٍالا٦خٟاء بخَنُ ٠اإلاسلهحر لَناًا ؤ بُائهم ؤٍ ٖضاء
ال٩اٞغٍن بهم.
 -4الخدحز ألاًضًَلَجي جدحز للمغ٦ؼٍت ٍالخدحز اإلاٗغفي جدحز لإلنؿا ُتٞ ،ا ًٍ ٫نٟي اإلاغ٦ؼٍت بك٩ل ٦بحر إلزباث مغ٦ؼٍت
مٌاصة ز٣اُٞت ؤٍ ظٛغاُٞت ،بإصٍاث الا خهاع ألاًضًَلَجي اإلاًَٗصة الؿلب ٍؤلاياٞت ،بمٗجى التر٦حز ٖلى ظَا ب الؿلب في
آلازغٍن ٍفي نُٛت حٗمُمُت ٚالباٍ ،جهَع الظاث اإلاسلو ألازحر.
رالسا :جعطٍف الخٌاب الؼياس ي ودلائله.
ٌٗبر السُاب الؿُاسخي ٖن جل ٪اإلانَٓمت الخٟاٖلُت من ألا٩ٞاع ٍآلاعاء ٍالاججاىاث الؿُاؾُت ٍالش٣اُٞت ٍالاظخماُٖت
ٍال٨ٟغٍت من ؤظل جد ٤ُ٣ؤىضا ٝمُٗنت ،يمن بَاع ظملت من ألا ٓمت ٍألانؿاٍ ١الخهَعاث ٍاإلا٣ترباث اإلادكاب٨ت ُٞما بُجها
ظَىغىا الغؾالت الاجهالُت ٍما جدضزٌ من جإزحر ؾَاء ٧ار بًجابُا ؤٍ ؾلبُا ٖلى اإلاخل٣يٍ ،ىَ ما ٌٗغ ٝالخٛظًت الغظُٗت الؿلبُت
ؤٍ ؤلاًجابُت ؤٍ ختى اإلاداًضة.

ٔ ـ حيدر اجلراح ،األيديولوجيا ،ادلوقع الرمسي لشبكة النبأ ا دلعلوماتية ،http://annabaa.org/arabic/annabaaarticles/1975 ،لوحظ يومٕٗ :
أوت  ،ٕٓٔٙعلى الساعة ٘ٗ ٖٔ:بتوقيت اجلزائر.
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 - 1جعطٍف الخٌاب الؼياس ي
ٌٗغ ٝالسُاب من الناخُت اللٍَٛت خؿب ما طىب الٌُ ابن منَٓع بإ ٌ :مغاظٗت ال٨الم٢ٍ ،ض زاَبٌ بال٨الم مساَبت
ٍزُاباٍ ،ىما ًخساَبارٍ ،اإلاساَبت نُٛت مبالٛت جُٟض الاقتراٍ ٥اإلاكاع٦ت في ٗٞل طي قإرٞ ،هل السُاب :ؤر ًٟهل بحر
1
الخٍ ٤الباَل ٍٍمحز بحر الخ٨م ٍيضو.
ابخ٨غ ىاعَـ مهُلر السُاب ٍٖغ ٌٞبَ٣لٌ " :بر السُاب منهج في البدض في ؤًما ماصة مك٩لت من ٖنانغ مخمحزة ٍمترابُت في
امخضاص ََلي ؾَاء ؤ٧ا ذ لٛت ؤم قِئا قبحها باللٛتٍ ،مكخمل ٖلُؤ٦ثر من ظملت ؤٍلُت ،بجها بنُت قاملت حصسو السُاب في
2
ظملخٌ ..ؤٍ ؤظؼاء ٦بحرة منٌ".
ٌٗغ ٝالسهحىض ػعس مٌط عبىز العبيسي السُاب الؿُاسخي بإ ٌ منَٓمت من ألا٩ٞاع حك٩لذ ٖبر جغا٦م مٗغفي اب٘ من
اؾخ٣غاء للَا ٘٢ب٩ل م َ٩اجٌ الش٣اُٞت ٍالاظخماُٖت ٍالؿَُ٩لَظُت ٍثمدَعث ٖبر ؤنؿا ١بًضًَلَظُت مؿخمضة من الخهَعاث
الؿُاؾُت اإلانبش٣ت من الترار ؤٍ من الخضازت التي جسخل ٠في آلُاتها ٍ ٓمًا خؿب مؿخَُ النطج ال٨ٟغي ٍالَعي بمخُلباث
اإلاجخم٘ ٍمضُ اعجباًَا بمؿخَُ ألاصاء الخغ٧ي في ٖملُت الخُٛحر ٍالخنمُت ٍالخًَع الَظَصي.3
ًجغ ا الخضًض ٖن السُاب الؿُاسخي الى جناٍ ٫مَيَٕ الغؾالت الاجهالُت مما ًخُلب اىخماما ٍىُا٧ل زانت جخالءم م٘
َبُٗت ٍ َُٖت الٗال٢ت الاجهالُت بحر مهضع اإلاٗلَماث ٍاللمًَع اإلاؿتهضٞ .ٝالغؾالت جهبذ مؿخ٣لت ٖن اإلاغؾل بمجغص
بعؾالًا .خُض ؤر جصخُدًا ٢ض ًاصي الى بغٍػ َٕ من الخنا٣ٍٞ ٌ٢ضار الش٣ت من ظا ب اللمًَع اإلاؿتهض ،ٝالظي ًنخمي بلى
جُاعاث خًاعٍت ٍ٨ٞغٍت مسخلٟتٍ .ىَ ما ٌؿخَظب بالخالي ؤر جخَٞغ في الاجها ٫الضٍلي ٖضة نٟاث مشل  :ال٣ضعة ٖلى الخنبا،
الخظعٖ ،ضم اإلابالٛت ٍ ،بٗض النٓغٍٍ ، 4غُ ؤعؾَُ ؤر السُاب الؿُاسخي ًَ٣م ٖلى ع٧اثؼ زالر هي :ؤرالُ٢اث اإلاجخم٘ (،)Ethos
مدا٧اة اإلاكاٖغ الكٗبُت (ٍ ،)Pathosاإلانٍُ ،)Logos( ٤ىَ ما ٌٗجي الدكاب ٪اإلاغى ٤بحر اإلانَُ٢ٍ ٤اٖض اللٛت ٍبحر الهَعة التي
جغ٦بها الاؾخٗاعاث اللُٟٓت (ٍ )Metaphorاإلاجاػ (ٍ )Metonymyاللناؽ ( )Analogyفي بنُت السُابٍ ،جن٣ؿم ٖنانغ السُاب
السخياسخي بلى ٖنهغٍن ؤؾاؾُحر ٍىما( :اإلاخدضر ؤٍ اإلاغؾل ٍالسُاب الؿُاسخي).
٦ما حهض ٝالسُاب بلى  ٪ٞقٟغة النو بالخٗغٖ ٝلى ما ٍعاءو من اٞتراياث ؤٍ مَُ٨ٞ ٫غٍت ؤٍ مٟاىُم؛ ٞخدلُل السُاب
ٖباعة ٖن مداٍلت للخٗغٖ ٝلى الغؾاثل التي ًَص النو ؤر ًغؾلًاًًٍٍٗ ،ا في ؾُاً٢ا الخاعٍذي ٍالاظخماعيٍ ،ىَ ًًمغ في صازلٌ
5
ىض ٝؤٍ ؤ٦ثرٍ ،لٌ مغظُٗت ؤٍ مغظُٗاث ٍلٌ مهاصع ٌكخ ٤مجها مَاٍ ٌٟ٢جَظًاجٌ.

ٔ ـ ابن منظور ،لسان العرب ،اجمللد الثاين ،بريوت :دار اجليل ،ٜٔٛٛ ،ص .ٛ٘ٙ

ٕ ـ ديان مكدونيل،مقدمة في نظريات الخطاب ،ترمجة د.عز الدين إمساعيل ،القاىرة :ادلكتبة األكادؽلية ،طٔ ،ٕٓٓٔ ،ص ٖٓ .

ٖ ـ ػلي جرب ،مجال أبو مرق ،الخطاب السياسي الفلسطيني والمؤثرات الخارجية،شهادة على العصر ،ورقة حبثية أعدت يف مؤمتر جامعة اخلليل ،ادلوقع
الرمسي جلامعة النجاح الوطنية ،http://blogs.najah.edu/staff/yahya-jaber/article/article-77 ،لوحظ يوم :األحد  ٕٛأوت  ،ٕٓٔٙعلى الساعة
ٖ٘ ٕٓ:بتوقيت اجلزائر.
ٗ ـ عبد اهلل زلطة ،اإلعالم الدولي في العصر الحديث ،مصر :دار النشـر للجامعـات  ،ٕٓٓٔ ،ص .ٜٔ
٘ ـ أمحد زايد ،صور من الخطاب الديني المعاصر ،القاىرة :دار العني للنشر والتوزيع ،ٕٓٓٚ ،ص ٕٔ.
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 - 2دلائم الخٌاب الؼياس ي
ًخمحز السُاب الؿُاسخي بمجمَٖت من السهاثوَ٣ً ،م اإلاخدضر بخدضًض َبُٗتها ٍالخضعب ٖلحها ؾلٟاٍ ،هى ٧الخالي:

1

 املؼحىي اللىجي للخٌاب :خُض ىنا ٥نلت ٍاضخت بحر اإلاؿخَُ الهَحي ٍما ًغمؼ بلٌُ ًٞ ،نا ٥مؿخَُ للخٗبحر ٖن خالتالًٛب ٍالٟغح ٍالا ؼٖاط ٍالَ٣ة ٍالًٗ٦ ٍ ٠ظل ٪مضٍص ال٩لماث ٍ٢هغىا ٍاعجٟإ الهَث ٍز ًٌٟى٨ظا.
 املؼحىي اللطفي للخٌابٍ :هى حٗجي جناٍ ٫ؤبنُت ال٩لماث صازل السُاب٦ ،إر ًُل ٤ؾُاسخي ما مهُلر ما ٢ام بهُاٚخٌٍ دخٌ ٖلى خؼب ؤٍ ظماٖت ؤٍ ٞغص ٦إر جُل٧ ٤لمت الخماثم ٍالهَ٣ع ٖلى بٌٗ الؿُاؾُحر٢ٍ ،ض ًَ٣م البٌٗ بخدٍَل اإلاٗجى
الضاللي لبٌٗ اإلاهُلخاث ٍَؿخسضمًا لهالخٌ ٟٞي ٖ٣ض الشما ُنُاث من ال٣غر الٗكغٍن جمذ ؤلاقاعة بلى الؿُضة -ماعظغٍذ
جاحكغ” في البضاًت باؾم -اإلاغؤة الخضًضًت”٧ٍ ،ار ىظا الَنٌٗ ٠جي ٖضم اإلاغٍ ت في حٗاملًا م٘ آلازغٍنٍ ،جدَلذ صاللت اإلاهُلر
بٗض طل ٪بلى مٗجى بًجابي ٖنضما جم ًٞمٌ ٖلى ؤجها ججؿض مٗجى الهالبت ٍالخدمل ٦ما ط٦غو ظَعط ٦الٍؽ.
 املؼحىي الساللي للخٌابٍ :ىَ الاىخمام با ٩ٞاع ٍاإلاَيَٖاث ٍاإلاٟغصاث ٍاإلاًامحر التي جد ٤٣اإلاٗجى ٍالخمحز السُابيللمخدضر٣ٞ ،ض ٌٗخمض ؤخضىم ٖلى الاؾخٗاعاث ؤٍ ألالٟاّ الٟنُت ؤٍ الخغبُت ٦من ًخدضر ٖن ؤخض الؿُاؾُحر بإ ٌ عؤؽ
الخغبتٍ ،آزغ بإ ٌ الضٞإ اللَي ٍى٨ظا٢ٍ ،ض ًخدضر آزغ بإؾلَب خؿابي ؤٍ عٍاضخي ٧اإلاال٦مت ؤٍ صًجي ؤٍ ٖلمي ٍمن اإلاًم ؤر
ًَ٩ر للؿُاسخي ال٣اثض ؤؾلَب ًمحزو.
 الاهحمام باللغة :اإلاؿخسضمت ٣ٞض ًخدضر ؤخض الؿُاؾُحر بلٛت الخٍ ،١َ٣آزغ بالَ٣ة ٍ ،آزغ بلٛت ألامنٍ ،آزغ بلٛت ٦بحرالٗاثلت ؤٍ ألار ألا٦بر ؤٍ ألانٛغ ،ؤٍ اإلآلَم ٍمن ىنا ٞةر اإلاخدضر ًدضص الهُٛت التي ًساَب بها الج ماىحر ٍالكَٗب ٍ ال ًتر٥
ٟؿٌ للٓغٍ ٝجدغُٟ٦ ٌ٦ما حكاء.
ال ًن ـخج اإلاغؾل الؿُاسخي زُاب ـٌ  ٟٚـال ٖ ـن اٖخب ـاع الؿ ـُا ٞ ،١ـال زُ ـاب صٍر ا سغاٌَ في ؾ ـُا ١مٗحر٦ ،مـا ال ًخجلـى
السُاب الؿُاؾ ـي صٍر اؾ ـخٗما ٫الل ٛـت اإلاناؾبت٣ٞ ،ـ ـض ًؿـ ـخٗمل اإلاغؾل اللٛـ ـت الُبُُٗـ ـت٦ ،مـ ـا ٢ـ ـض ًؿـ ـخٗمل بٗـ ـٌ الٗالمـ ـاث
ٚحر اللًَٛـ ـت (اإلقاعة بالُض ،ؤلاًماء ،)...لُماعؽ بها زُابٌٍ ،لبل ـَ ٙطل ـًٗ ،٪م ـض الساَب بلى اؾ ـخٗما ٫الل ٛـت ب ُُٟ٨ـاث منٓم ـت
ٍمخناؾ ـ٣ت ،جخناؾب م٘ الؿُاٍ ،١ﻫي منٓمـت ر النـاؽ ًنخمـَر بلى ظماٖاث اظخماُٖـت مما ًجٗلًم ًخبَٗر ماطط من
الؿلَ ٥الٗام ٍاإلاخَ ٘٢صاز ٫اللماٖت .2
 اليلمات املفاثيحٍ :هي ال٩لماث التي ًخم نُاٚتها ٍا خ٣ائها بض٢ت ٍج٨غاعىا ؤزناء السُاب الؿُاسخيٞ ،هي جسخمغ في طىناللماىحر ٍجإزظ بإلبابهم ٍَٖ٣لًم ٍ٢ض جهبذ صلُال ٖلى ناخبها بٗض طل ،٪مشل ٧لمت ماعجن لَزغ ٦بنج في بخضُ زُبٌ الكًحرة
 1963في ٍاقنُن ٖنضما ٢ا ٫ؤ ا لضي خلم ” ٣ٞ ”I have a dreamض طاٖذ ال٩لمت ٍا دكغث ختى ؾمُذ
في ًَم 28ؤٚؿُـ ٖام
السُبت باؾم ىظو اللملت ٍ ،ؤنبذ الؿَص ظمُٗا في الَالًاث اإلاخدضة ًغصصٍر ” ؤ ا ٫صي خلم “ .3
ٔـ أرلد أبو العال،

الخطاب السياسي وأثره في تحريك الشعوب

 ،مركز الوفاق اإلظلائي للدراسات والبحوث والتدريب،

 ،http://wefaqdev.net/art3730.htmlلوحظ يوم  ٜٓنوفمرب ٕ٘ٔٓ ،على الساعة ٓٓ ٕٔ.بتوقيت اجلزائر.

ٕ ـ احلاجة سعود  ،مرجع سابق ،ص ٖ.ٙ

ٖ ـ أرلد أبو العال ،مرجع سابق  ،http://wefaqdev.net/art3730.html ،لوحظ يوم  ٜٓنوفمرب ٕ٘ٔٓ ،على الساعة ٓٔ ٕٔ.بتوقيت
اجلزائر.
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ٍبالغظَٕ بلى جهمُم السُاب الؿُاسخي ٟؿٌ ،جض ؤ ٌ ٖباعة ٖن مجمَٖت من اإلاٟغصاث طاث الخإزحر الَاؾ٘ ٖلى جَظًاث
اللمًَع ،لِؿذ لٛغى ٍُْٟي مٗحر ب٣ضع ما هي ٍؾلت إلخال ٫جَظًاث ظضًضة ،خُض ًخم اؾخٗما ٫مهُلخاث في ٚحر م٩اجها
1
لٛغى جد ٤ُ٣اىضا ٝمُٗنتٍ ،ج٨غؾذ ىظو اإلاٟغصاث من زال ٫زالزت ؤ ماٍ مٗانغة للسُابٍ ،هي:
أ  -زُاب اإلاُاصًن :السُاب الاخخجاجي ٍاإلاٟخَح ؤمام ٧ل ألاٞغاص.
ب -زُاب الكاقاثٍَ :كمل ٧ل ما جبشٌ ال٣نَاث الًٟاثُت.
ج -زُاب الهناصًٍ :٤ىَ السُاب الؿُاسخي الظي ًغا ٤ٞالٗملُاث الا خسابُت.
املحىض الساوي :م اهط الححيز ألاًسًىلىجي في الخٌاب الؼياس ي وؤليات ثفعيل ألازاء الحعبي في الجعائط.
ًا٦ض مِكا َ٧َٞ ٫في ٦خابٌ " ٓام السُاب" ٖلى ؾلُت السُابٞ ،يَ ٌٗخبر ؤر للسُاب ؾلُخٌ السانت ،التي ًؿخمضﻫا
من طاجٌٍ ،طل ٪من منُلٞ ٤لؿٟي ٍظَصيً ،ندَ  ٌُٞمندى ُخكٌُ ٍﻫُضٚغٞ ،ال ؾلُت بال ؾلُت السُابٞ ،منظ ا ػ٫
ًٗمل السُاب ٖلى جَظٌُ اإلاٗجى ٍببغاػ ؾلُت السُاب في طلٞ ٪يَ الظي ًٟغى ؾلُخٌ ٖلى اآلزغًنٍ ،من زم ع٦ؼ في ٦خابٌ
اإلاظَ٧ع ٖلى ؾلُت السُاب ،باإلياٞت بلى جغُ٦ؼو ٖلى مسخل ٠ؤق٨ا ٫الغ٢ابت ٍاإلان٘ التي جُ٣ميا الؿلُت الؿُاؾُت ؤٍ اإلاجخم٘
ٖلى السُاب زانتٍ ،ؤر ىظا ألازحر ال ًهبذ ؤصاة في ًض الؿلُت ؤٍ ها ٌٗ٨ـ ؤىضا ٝالؿلُت ،بل ٌك٩ل في طاجٌ ؾلُت ،2
٦ما ج٨من َ٢ة ألاصاء الخؼبي من زالَ٢ ٫ة السُاب الؿُاسخي ،الظي ٌك٩ل خل٣ت ؤؾاؾُت ىامت في ٍنَ ٫الخؼب الؿُاسخي بلى
الؿلُت ؤٍ اإلاكاع٦ت ٞحها.
ؤوال :م اهط الدحيز ألاًسًىلىجي في الخٌاب الؼياس ي الجعائطي.
ًجغ ا الخضًض ٖن الخؼب الؿُاسخي في بَاعو اإلااؾؿاحي ،بلى الخضًض ٖن َٖحر من الاجها ،٫الاجها ٫الضازلي ٍَكمل
مجمَٖت من الخٟاٖالث الَُُْٟت ٍالخنُٓمُت صازل الخنُٓم الخؼبيٍ ،الاجها ٫الساعجي ٍٍم٨ن في ٖال٢ت الخؼب الؿُاسخي ب٩ل
الَٟاٖل الاظخماُٖت ٍالؿُاؾُت ٍال٣ا َ ُت ٍألاًضًَلَظُت الساعظُتٍ ،ل٨ن ما حهمنا في ىظو الضعاؾت ،ىَ بًْاع مٓاىغ الخدحز
ألاًضًَلَجي للسُاب الؿُاسخي في اللؼاثغٍٍ ،م٨ن ؤر بجي جهَعا ٍاضخا من زال ٫ما ًلي:
 ألاحعاب الؼياػية وليسة ثىحهات ؤًسًىلىحية وال ثحمحع بحاضٍر داق ب ا:ٌكحر ألاؾخاط الض٦خَع َع الضًن زنَُ بلى ؤر ألاخؼاب الؿُاؾُت ال جخمخ٘ بخاعٍش زام لًا ،ب ما اٖخمضث في البضاًت ٍالؿُا١
ٍالجهاًت ٖلى م٣خًُاث الؿلُت ٍقغًٍَا ٍخاظاتهاٍ ..لٗل م٨من ؤلاٞالؽ الضًم٣غاَي في اللؼاثغ ؤر الؿاخت الؿُاؾُت لم
جدك٩ل منظ البضاًت بمجالًا الش٣افي ٦كغٍ الػم ي مماعؾت للكإر الٗام٧ٍ .ل ما خضر ىَ اٞتراى الخٗضصًت في الًَامل
ٍألاَغا ٝم٘ بناء الؿلُت الٟٗلُت في اإلاغ٦ؼ النَاة .3

ٔ ـ وليد عبد احلي ،لغة الخطاب السياسي :المشكلة والحل  ،جامعة الريموك ،احملاضرة اخلامس عشر ٕٔ ،تشرين الثاين ٖٕٔٓ ،ص ٗٔ٘.
ٕ ـ احلاجة سعود  ،مرجع سابق ،ص .ٛٙ

ٖ ـ نورالدين ثنيو وأخرون ،الديمقراطية داخل األحزاب في البلدان العربية ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،ٕٓٓٗ ،ص .ٕٜٔ
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ا َُث ألاخؼاب الؿُاؾُت ٖلى ٢هَع ٍاضر لم جخٗغٖ ٝلٌُ منظ البضاًت جها ٧ا ذ ٖاظؼة ٖن بصعا ٌ٦ز٣اُٞا٦ ،ما لم ج٨ن
بيصىا الَؾاثل الكغُٖت للٟٗل الؿُاسخيٍ ،ا تهذ ججغبت ألاخؼاب الؿُاؾُت بلى ؤجها ججاعب ٚحر م٨خُٟت بظاتها ٍال ًم٨ن بالخالي
٦خابت جاعٍسًا السام ٦غاٞض ًهب في جاعٍش ال٨ٟغ الؿُاسخي اللؼاثغي اإلاٗانغٞ .ةطا ٧ا ذ مٗٓم ألاخؼاب من بنكاء الؿلُت.1
 ؤحعاب شات ثىحه زًني في لعبة السًملطاًية:ٌكحر ألاؾخاط الض٦خَع َع الضًن زنَُ بلى ؤر الخجغبت الضًمَ٢غاَُت في اللؼاثغ ؤ٦ضث ٖلى خ٣ُ٣ت ًم٨ن بؾ٣اًَا ٖلى ظمُ٘
ألاخؼاب طاث الخَظٌ ؤلاؾالميٍ ،هي ؤجها ٗٞال ؤخؼاب صًنُت باإلاٗجى الض ٤ُ٢لل٩لمت ،من خُض الخهَع ٍالَؾُلت ٍالٛاًاث
ّ
اإلانكَصة ،ختى ٍار اصٖذ ٚحر طل٢ٍ ٪ضمذ بغامج ٖاصًتٍ ،ؤي جن٨غ لظل ٪صلُل آزغ ٖلى ٖضم مهضاُ٢ت الخؼب ٍيٍٗ ٠ظَصو
ٍلٗل م٣خل ألاخؼاب الضًنُت ؤجها ظاػٞذ ّ
الؿُاسخيّ ،
بمَ٣م ظَىغي في اإلاجخم٘ اللؼاثغي ٍصزلذ بٌ اإلاٗتر ٥الؿُاسخي بض ٫ؤر
جب ٌُ٣بمنإُ ٖن الخالٖباث الؿُاؾُتٍ ،ال حؿخٛلٌ يضا ٖلى ألاخؼاب الٗلما ُت ٍألاخؼاب الََنُت ٍٚحرىا ...ر ألاخؼاب
الؿُاؾُت طاث الخَظٌ الضًجي٧ ،ا ذ منظ البضاًت ٢انغة ٖن اصعا ٥مجا ٫الؿُاؾت ،ؤي اؾخ٣ال ٫الؿُاؾت بد٣لًا السام
ٍٖ٣لًا الظي ًد٨مٌ منُ ٤ازخُاع البضاثل اإلام٨نت في الخاعٍش ٍلِـ بُٗضا ٖنٌ.2
 عسم ثٌابم ضػالة المثحسذ مع الىاكع:جنب٘ مهضاُ٢ت السُاب الؿُاسخي من زال ٫جُاب ٤عؾالت اإلاخدضر م٘ ٍا٢ٍ ،ٌٗ٢ض ً٣ٟض السُاب الؿُاسخي مٗناو ٍىضٍ ٌٞال
جهل عؾالخٌ الى اإلاخل٣ي٣ٍٍٟ ،ض الؿُاسخي مهضاُ٢خٌ بطا ٧ار بُٗضا ٖن الَا ،٘٢لخ٣ٟض مٌٗ مهضاُ٢ت الخؼب الؿُاسخي بإ٦ملٌ،
ٍفي ىظا الؿُا ٠ًًٌ ١الض٦خَع ؤخمض خمضي ( :ال ق ٪ار الخإزحر في اللمًَع ٍب٢ناٌٖ ٚاًت ٧ل زُاب ؾُاسخيٍ ،طل ٪بهضٝ
حٗضًل عؤًٌ ٍالاؾخجابت إلاًمَر النضاء اإلاَظٌ بلٌُ ،ل٨ن ما قاب ىظو الخملت ىَ الًغط الٟل٩لَعي البُٗض ٖن ؤلا٢نإ،
ٍاؾخنؿار البرامج ٖن بًًٗا البٌٗ بال من عخم عبٍٖ ،٪ضم اٖخباع م٣خًُاث السُاب اإلادلُت٧ ،لًا ؤمَع ؾاىمذ في
3
بيٗا ٝىظا السُاب).
حهض ٝالسُاب الؿُاسخي الخ٣ُ٣ي بلى جناًٍ٢ ٫اًا ٍىمَم ٍمكا٧ل اإلاَاَنحر ٍمداٍلت خلًا ٍلَ بالخضعٍج ٍيمن اإلاؿخُإ،
ٍب٢غاع مبضؤ اإلاكاع٦ت الٟاٖلت ٍالخُ٣ُ٣ت في ج٣غٍغ اإلاهحر ٍجدضًض ال٣غاعاث اإلاًمة  ،الخإُ٦ض ٖلى النَٕ ال ال٨م ،م٘ حكُ٨ل
مجالـ ؤٍ للار اؾدكاعٍت قغٍُت ؤر جإزظ بٗحر الاٖخباع عؤي ألاٚلبُت ٍخ ٟٔخ ٤الغص ؤٍ الخد ٟٔصٍر اإلاؿاؽ بها اٍ
مهاصعتها٦ ،ما ًجب ؤر حٛلب ٖلى السُاباث الؿُاؾُت الهغاخت ٍالَيَح ٍاإلاهضاُ٢ت ٍالَاُٗ٢ت ،ب ٌ زُاب ألاٗٞا ٫ال
ألاَ٢اً ٫مخاػ بَ٣ة الدجج ٍالبراىحر ٍألاصلت ٍؤلا٢نإٍَ ،ؿعى بلى ؤلانالح ال٩امل ٍالكامل في مسخل ٠اإلاجاالث ٍال ًغ٦ؼ ٖلى
ظا ب صٍر ؤزغ ،م٘ الا ٟخاح ٍالخَاع ٍالخٟاٖل م٘ ألازغ ٍ٢بَ ٫ألازغٍ ،جٍَ٩ن ٢اٖضة ظماىحرًت ٍاؾٗت جاٍض ؤىضاٍَ ٌٞمَخاجٌ

ٔ  -نور الدين ثنيو ،األحزاب السياسية في الجزائر والتجربة الديمقراطية ،
 ،0aa2-4bed-aa70-3f3d6dbfbdb1لوحظ يوم  ٕٜأوت  ،ٕٓٔٙعلى الساعة  ٓٓ.ٖٚبتوقيت اجلزائر.

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/3a09df28-

ٕ  -نور الدين ثنيو ،األحزاب السياسية في الجزائر والتجربة الديمقراطية،

 ،http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/3a09df28-0aa2-4bed-aa70-3f3d6dbfbdb1لوحظ يوم
 ٕٜأوت  ،ٕٓٔٙعلى الساعة  ٓٓ.ٖٚبتوقيت اجلزائر.
ٖـ أمحد محدي ،قراءة يف اخلطاب السياسي اجلزائري ( حوار خص بو جريدة الشعب) ،فضاء أمحد محدي،
 ،http://www.ahmedhamdi.net/?p=362لوحظ يوم  ٜٓنوفمرب ٕ٘ٔٓ ،على الساعة ٖٓ ٔٔ.بتوقيت اجلزائر.
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في الخُٛحر الؿلمي ٍالخ٣ُ٣ي ،م٘ ؤلاًمار بَظَص اإلاٗاعيت الخغةٍ ،ىَ طل ٪السُاب الظي ًدترم مَ٣ماث ألامت ٍٍخضتها،
ٍٍ٨غؽ ٧ل ظًَصو لغبِ الٗال٢ت م٘ ال٣اٖضة الكٗبُت من زال ٫جنُٓم ضٍاث اظخماُٖت من اظل ػٍاصة عبِ الٗال٢ت بحر اًٖاء
1
الخؼب ٍالكٗب ٍ ...حصلُ٘ الخٗاٍر الاظخماعي ٍالترابِ ألاؾغي ٍبًجاص حلَ ٫للً٣اًا الاظخماُٖت.
 آلية مً ؤليات الٌمؽ وإلاكلاء:جخم ىظو ألالُت من زال ٫حلب ٧ل السُاباث اإلاخٗاعيت م٘ النؿ ٤اإلاًُمن ،خُض ًخم بٖاصة ب خاط السُاباث ال٣ضًمت
ٍالخالٖب بها لدؿاًغ الُ٣مُت الؿاثضةٍ ،الخالٖب بالنهَم ٍالخ٣اث ٤لدؿاًغ خاظاث الخل٣ي في خ٨م المٍظَص،بر الخمشُل ًخم
ٖبر آلُاث مسخلٟت جمخشل لًظو الخَظًاث ،مجها ؤلا٢هاء ؤٍ ا٢خُإ ظؼء من الظا٦غة جسضم ٗٞل الخمغ٦ؼٍ ،2اإلا٣هَص بالخمغ٦ؼ
٦ما ٖغ ٌٞالض٦خَع ٖبض الَىاب اإلاؿحري ٖلى ؤ ٌ ” :انسلام مجمل آلُاث الخ٨ٟحر ٍالاؾخنباٍ اإلاٗغفي م٘ ألانؿا ١ال٨برُ للش٣اٞت
ؤٍ الخًاعة التي جهضع ٖجها جل ٪آلالُاث ،بطر الخمغ٦ؼ ىَ ” َٕ من الخٗل ٤بخهَع مؼصٍط ٖن الظاث ٍآلازغ ،جهَع ًَ٣م ٖلى
الخماًؼ ٍالتراجب ٍالخٗالي ًدك٩ل ٖبر الؼمن بناء ٖلى جغاص ٝمخَانل ٍمخمازل إلاغٍٍاث جلَح ٞحها بَيَح نَعة ا خُ٣ذ بض٢ت
إلاَاظًت ي٦ ٍَٛشحرة“.3
 ألاحعاب الؽًاػية مجطز وػيلة لححليم ثىحهات ؤًسًىلىحية معيىة:ؤنبدذ ألاخؼاب الؿُاؾُت مجغص ٍؾُلت في ًض ؤشسام ىمًم الَخُض ؤلاقاصة بما خ٣٣خٌ جنُٓماتهم الخؼبُت ،صٍر الاٖخماص
ٖلى ؾُاؾت الخٗلم من اإلااضخي ٍالخسُُِ للمؿخ٣بلَُٛ ،ار ؤؾالُب التهمِل ٍؤلا٢هاء ٍٖضم ٢بَ ٫ألازغٍ ،الاٖخماص ٖلى
مجمَٖت من اإلاَالحر ٍببٗاص ال٣اٖضة اللماىحرًت اإلاخُلٗت لٛض ؤًٞلٍ ،جمغٍغ الٗباعاث الََنُت ٍالضًم٣غاَُت ٍالخاعٍسُت من
ؤظل اؾخمالت اللمًَعٍ ،الخَُْ ٠الساَئ لبٌٗ اإلاٟغصاث ٍاإلاهُلخاث الٗلمُت ؤٍ ألاصبُت اٍ الؿُاؾُت ؤٍ الا٢خهاصًت في
َغخًم للً٣اًا التي تهم اإلاَاَن بهٟت ٖامت ،زلَ ألاخؼاب الؿُاؾُت من بغامج خُ٣ُ٣ت ٍاُٗ٢ت ناص٢ت ج٨ٟغ في بًجاص الخلَ٫
اإلام٨نت ٍالُغٍ ١ألاؾالُب الُٟ٨لت بخد ٤ُ٣الخنمُت الكاملت٦ ،ما ؤر الخؼب الؿُاسخي ٍفي ْل ىظو الغ٧ا٦ت السُابُت ابخٗض
٦شحرا ٖن مًَٟم اإلااؾؿت الخؼبُت.
ؤنبذ الخؼب الؿُاؽيٌٗبر ٖن جنُٓماث جمشل مهالر زانت لبٌٗ الٟئاث جماعؽ الًٖ ِٛلى الخ٩ام من ؤظل بنضاع
حكغَٗاث جغاعي اإلاهالر اإلاكتر٦ت لخل ٪الٟئاثٍ ،4ىَ ما نؿمٌُ باللماٖاث الًاُٚت.
 ثسوي املؼحىي اللغىي والساللي للخٌابات الؼياػية:ؤظم٘ الٗضًض من الباخشحر ٍاإلاسخهحر في الاجوا ٫الؿُاسخي ٖن جضني السُاباث الؿُاؾُت للٟاٖلحر ٍال٣اصة الؿُاؾُحر،
خُض ؤنبدذ زُاباتهم ال جسلَ من نٟاث التهضًض ٍالَُٖض ٍالترُٚب ٍالترىُب للسهم ،الاؾخسٟا ٝبمكاٖغ ٍمَا٠٢
ٔ ـ األمني شريط ،مرجع سابق ،ص .ٕٜ٘
ٕ

غزالن ىامشي  ،التحيز األيديولوجي في التمثيالت الخطابية الغربية  ،http://massareb.com/?p=7014 ،لوحظ يوم ٕ٘ أوت  ،ٕٓٔٙعلى

الساعة ٖٓ ٕٖ.بتوقيت اجلزائر.

ٖ غزالن ىامشي  ،التحيز األيديولوجي في التمثيالت الخطابية الغربية  ،http://massareb.com/?p=7014 ،لوحظ يوم ٕ٘ أوت  ،ٕٓٔٙعلى
الساعة ٘ٗ ٕٖ.بتوقيت اجلزائر.
ٗ  -مولود ديدان ،مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية ،اجلزائر :الدار البيضاء ،دار بلقيس للنشر ،ٕٓٔٓ ،ص ٕٕٓ.
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ٍمٗغٞت اإلا٣ابلُٚ ،اب ألاؾلَب الٗلمي ٍألاصبي اإلا٣نٍ٘ ،اؾخٗما ٫مٟغصاث ؾَُ٢ت مندُت صزُلت ٖلى السُاب الؿُاسخي
اللؼاثغي ً ...نبػي الخنبٌُ بلى ؤجها اقؼة ٍقاطة ٖن السُاب الؿُاسخي اللؼاثغي اإلاٗغٍ ٝبغٍح اإلاؿاٍلُت ٍالخغم ٖلى اخترام
اللمًَع ٍمًامحر السُاب التي جدنافى م٘ مباصت زَعة َٞمبر السالضة بل ٍ٧ا ذ في ُٖ٣ضتها حٗخبر من اإلادغماث التي جَصي
بمغج٨بحها الى ؤلاٖضام مشل اللًٍَت اإلاُ٣خت (قاٍي٢ ،باثليٖ ،غبيَ ،اعقي ،قلخي ،مال٩ي ،بباضخيٍ )..ؤزُغ من طل ٪بغٍػ زُاب
ًؼعٕ عٍح الكٍ ٪جسٍَن ألازغٍٍ ،بض الغٖب ٍالترىُب ٍالخسٍَ ٠في ن َٟٝالظًن ال ٌكاَغٍ ٌ الغؤي ،اجها َْاىغ لم ج٨ن
مَظَصة في السُاب الؿُاسخي اللؼاثغيً ،نبػي الخدظيع من مٛبت الَ َٕ٢في بغازجها٦ ،1ما حٛلب نٟت الاتهام ٍاإلااامغة ٖلى
الُغ ٝألازغ.
 اعحباض السًملطاًية الحل الىحيس ليل املـاول التي ٌعاوي م ا املجحمع.ًغُ ألاؾخاط الض٦خَع َعالضًن زنَُ ؤر الضًم٣غاَُت َلبها اللمُ٘ ٍؤزٞ ٤ٟحها اللمُ٘ ؤًًاٍ ،من ىنا م٨من اإلاإػ ١الظي آلذ
بلٌُ ألاٍيإ ٍ ،بهذ اللمُ٘ بلى يٗ ٠ز٣اٞت الضٍلت ٍىكاقت الَعي الؿُاسخي في مؿإلت زُحرة ٍهي ػعٕ الضًم٣غاَُت ٦إؾلَب
للخ٨م ٍبصاعة اإلاجخم٘.2
ًًُ ٠الض٦خَع بَ٢كَع مدمض من ظامٗت مدمض إلاحر صباٚحر -ؾُُ٢ ،2٠اثالٞ ( :ال٩ل ٖلى ؾبُل اإلاشاً ٫خدضر ٖن
الضًم٣غاًٍت باٖخباعىا الَنٟت الكاُٞت من ٧ل ألامغاى التي ٌٗاني مجها اإلاجخمٍ٘ ،ؤجها اإلاٟخاح السخغي الظي جٟخذ بٌ ظمُ٘
ألابَاب اإلاَنضة ،ل٨ن ال٩ل ًدناسخى ؤر الضًم٣غاَُت ٟؿًا بداظت بلى مٟخاح ً ٪ٟقٟغتها ٍ ،ر الضًم٣غاَُت٦ ،ما ًا٦ض ظَعط
َغابِصخي هي با ؾاؽ ْاىغة مجخمُٗتٍ ،ال ًم٨جها ؤر جَ٩ر ٓاما للخ٨م صٍر ؤر جَ٩ر ٓاما للمجخم٘ ٍ ،ر الضًم٣غاَُت هي في
الخدلُل ألازحر ز٣اٞت ٍمنَٓمت ُ٢م مخًامنتٍ ،هي بظعة ٢بل ؤر جَ٩ر زمغةٞ ،ةر زمن اللًض ٢ض ًَ٩ر مًاٖٟا ٖنضما ًخم
اؾتزعإ بظعة الضًم٣غاَُت باإلاشاٟ٢ت ،ؤما بسهَم لٛت ىظا السُاب في ق٣حها اإلانٍَُ ١اإلا٨خَب ُٞخَظب بضاًت الخإُ٦ض ٖلى
ؤر اللٛت هي اإلاحزة ألاٍلى ٍألاؾاؾُت التي جدضص ىٍَت ؤلانؿار) . 3
 ؤظمة امللساكية في الخٌاب الؼياس ي:ج٨من ؤػمت السُاب الغؾمي الٗغبي في ٖضم مهضاُ٢خٌٞ ،إػمت اإلاهضاُ٢ت في ؤي زُاب جبضؤ ٖنضما ًؿَص اإلٖخ٣اص لضُ
اإلاخل٤ي بإر مٟغصاجٌ  -السُاب – جترظم الَا٦ ٘٢ما ًغاو ًٍٗخ٣ضو ناخب السُابٍ ،لُـ ٦ما ًغاو ًٍٗخ٣ضو اإلاخل٣يٍ ،ﻫظو ﻫي
ا ػمت التي ٌٗاني منيا السُاب الغؾمي الٗغبي (الخا٦م) ٍﻫي اججت ٖن ٖضم جَٞغ ظملت من الكغٍٍ في ا ع٦ار الشالزت في
السُاب ٍاإلاخمشلت في مَيَٕ السُاب ٍناخب السُاب ٍاإلاخل٣ي.4

ٔـ أمحد محدي ،قراءة في الخطاب السياسي الجزائري ( حوار خص بو جريدة الشعب)،
 ،http://www.ahmedhamdi.net/?p=362لوحظ يوم  ٜٓنوفمرب ٕ٘ٔٓ ،على الساعة ٖٓ ٔٔ.بتوقيت اجلزائر.

فضاء

أمحد

محدي،

ٕ  -نور الدين ثنيو ،األحزاب السياسية في الجزائر والتجربة الديمقراطية،

،http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/3A09DF28-0AA2-4BED-AA70-3F3D6DBFBDB1
يوم  ٕٜأوت  ،ٕٓٔٙعلى الساعة ٖٓ ٓٓ:بتوقيت اجلزائر.

بوقشور زلمد ،إفالس الخطاب نتيجة منطقية لتمييع العمل السياسي ،ادلوقع الرمسي جلريدة
ٖـ
 ،/http://www.elkhabar.com/press/article/87299لوحظ يوم  ٜٓنوفمرب ٕ٘ٔٓ ،على الساعة ٓ٘ ٔٔ.بتوقيت اجلزائر.

لوحظ
اخلرب،

ٗ ـ احلاجة سعود ،مرجع سابق ،ص ٕٗٗ.

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

45

مجلة حيل السضاػات ألازبية والفىطٍة  -العام السالث  -العسز  23ؤهحىبط 2016
 دلى مومىن الخٌاب الؼياس ي مً الححليل السكيم للىاكع:ؤما بالنؿبت للماقغاث اإلاخٗل٣ت بمًمَر السُاب الؿُاسخي ُٞبضٍ زلَو من الخدلُل الض ٤ُ٢لَا ٘٢اإلاجخم٘ اللؼاثغي اإلادؿم
بخجضص ألاظُا ٫بهَعة ٖالُتٍ ،من زمت ججضص الانكٛاالثٍ ،جنَٕ الخاظاثٍ ،ثظاٍب ا٦بر م٘ اإلاازغاث الخضًشت للخًاعة،
ٍا ضماظٌ في جضاُٖاث الَٗإلاتٍ ،لِـ ببُٗض ٖن مغمى ؾًام الَٟضخى ٚحر السال٢ت التي ججخاح الٗال٢اث الضٍلُت ،بِنما ْل
السُاب الؿُاسخي في ىظو الخملت بُُئا مؿخنسسا ٖن بًٌٗ البٌٗ ،ال ًلبي الخاظاث الخُ٣ُ٣تٍ ،ال ٌٗبر ٖن الخُلٗاث
ا٫ظضًضة للمجخم٘ اللؼاثغيٍَٖ ،ى طل ٪ا سغٍ في زُاب اإلاشالُاث ٍألاخالم الَعصًت ٍالََٖص ال٩اطبت من ظًتٍ ،زُاب
الَُٖض ٍالخسٍَن ٍالترىُب ٍالترٍَ٘ ٍالخنضًض الٟاخل من ظًت ؤزغُ٦ ،ما لم ًدا ٔٞختى ٖلى الًُبت ٍالَ٢اع اإلاٟتريت في
السُُبٞ ،ا ؼل ٤دَ الخًٌُ ألاصنى في مٟغصاجٌٍ ،ا دِ الى الابخظاٍ ٫الؿَُ٢ت في حٗابحروٍ ،مشا ٫طل ٪ىظو اإلاٟغصاث اإلا٣ؼػة
 :ا ا ،٥صاصاٍ ،٥جغاعَـٍ ،الًغصة الغابٗت.1
 جعىٍم الؼاحة الؼياػية وثمييع العمل الؼياس ي:ًغُ الض٦خَع بَ٢كَع مدمض بإر بٞالؽ السُاب الؿُاسخي ىَ دُجت منُُ٣ت لخٍَٗم الؿاخت الؿُاؾُت ٍجمُُ٘ الٗمل
الؿُاسخي٦ٍ ،ظا باؽ جمشالث ؤقباو الؿاؾت صٍاعىم في اإلاجخم٘ .2
 عسم ثجاوب الخٌاب الؼياس ي مع املارطات الحسًسة للحواضة:ًًُ ٠الض٦خَع ؤخمض خمضي في خَاع زو بٌ ظغٍضة الكٗب ٖن ٢غاءجٌ للسُاب الؿُاسخي اللؼاثغي ؤزناء الخملت الا خسابُت
 2014ؤر السُاب الؿُاسخي لضُ اإلاترشخحر في ىظو الخملت الا خسابُت لم ً٨ن بالضعظت ال٩اُٞت من ألاصاء اإلانخٓغ منٌ،
لغثاؾُاث
٣ٞض ٧ار ٌَٗػو الخدلُل الض ٤ُ٢لَا ٘٢اإلاجخم٘ اللؼاثغي ٍىَ ٍا ٘٢ؾغَ٘ الخجضص حٗا٢بذ ؤظُالٌ بهَعة ٖالُت ،خج ٖجها بغٍػ
انكٛاالث ظضًضةٍ ،جنَٕ للخاظاث اظضٍ ،ججاٍب ؤ٦بر م٘ اإلاازغاث الخضًشت للخًاعةٍ ،ا ضماط قبابٌ في جضاُٖاث الَٗإلات،
ٍؤؾاَحر الخغٍاث ٍخ ١َ٣الانؿارٍ ،اخابُل الَٟضخى ٚحر السال٢ت التي ججخاح الٗال٢اث الضٍلُت ،بِنما ْل السُاب الؿُاسخي
في ىظو الخملت بُُئا مؿخنسسا ٖن بًٌٗ البٌٗ ،ال ًلبي الخاظاث الخُ٣ُ٣ت للمجخم٘ اللؼاثغي ،ا ٌ في خاظت الى الابخ٩اع
ٍؤلابضإ ٧ي ٌؿخجُب لُمَخاث ٍجُلٗاث الكٗب اللؼاثغي التي لم حٗض مدهَعة في الً٣اًا الاظخماُٖت ٍالخنمٍَت . 3
راهيا :عىامل كىة الخٌاب الؼياس ي وػبل ثفعيل ألازاء الحعبي.
ًغج٨ؼ ٧ل زُاب ؾُاسخي ٖلى مجمَٖت من ألاَغ النٓغٍت التي ثعج٨ؼ بضٍعىا ٖلى مجمَٖت من اإلاٟاىُم اإلاترابُت في النو،
لخبجي نَعة طىنُت للمخل٣ي جغحؿم من زاللًا مالمذ الٓاىغة الؿُاؾُت في مؿخٍَحر ،مؿخَُ الترابِ اإلانُ٣ي في بنُت السُاب،

ٔ

ـ أمحد محدي ،خطاب الوعود وخطاب التنديد ،فضاء أمحد محدي ،http://www.ahmedhamdi.net/?p=372 ،لوحظ يوم  ٜٓنوفمرب

ٕ٘ٔٓ ،على الساعة ٕٗ ٔٔ.بتوقيت اجلزائر.

بوقشور زلمد ،إفالس الخطاب نتيجة منطقية لتمييع العمل السياسي ،ادلوقع الرمسي جلريدة
ٕـ
 ،/http://www.elkhabar.com/press/article/87299لوحظ يوم  ٜٓنوفمرب ٕ٘ٔٓ ،على الساعة ٕٓ ٔٔ.بتوقيت اجلزائر.
ٖ ـ أمحد محدي ،قراءة يف اخلطاب السياسي اجلزائري ( حوار خص بو جريدة الشعب) ،فضاء أمحد محدي،
 ،http://www.ahmedhamdi.net/?p=362لوحظ يوم  ٜٓنوفمرب ٕ٘ٔٓ ،على الساعة ٖٓ ٔٔ.بتوقيت اجلزائر.
اخلرب،
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ٍمؿخَُ ال٣ضعة ٖلى ا خ٣ا ٫مًمَر السُاب بلى خحز الخُبٍُ ٤الٟٗل٦ ،1ما جخدضص َ٢ة السُاب السخياسخي من زالٍ ٫بالخالي
ال٣ضعة ٖلى جُٟٗل الاصاء الؿُاسخي من ظًتٍ ،ألاصاء الخؼبي من ظًت ؤزغُ.
 - 1عىامل كىة الخٌاب الؼياس ي.
جنب٘ َ٢ة السُاب الؿُاسخي اإلاَظٌ من زال ٫مجمَٖت من الن٣اٍ ٍالتي َظؼىا ُٞما ًلي:
أ .رلافة املححسذ ٍالتي جًٓغ ظلُا في اؾدكًاصاجٌ ٍم٣اع اجٌٞ ،2مًما امخل ٪اإلاخدضر من مَانٟاث ٞنُت جخٗل ٤بمؿخَُ ؤصاثٌ
ٍَ٢ة شسهِخٌٍ ،مضُ ؤىمُت النو السُابي ؤٍ زَُعجٌ ؤٍ نؿبت الدكٍَ ،ٌُٞ ٤بال ؤر الٗامل الاؾاسخي في جاح السُاب
الؿُاسخي ٍجإزحرو ىَ جل ٪اإلاَ٣ماث الش٣اُٞت التي جمحزو ٖن ألازغٍنٍ ،هي مجمَٕ اإلاٗلَماث ٍاإلاٗاع ٝالٗمُ٣ت ٍالض٣ُ٢ت ٍالكاملت
خَ ٫اإلاَيَٕ الظي ًخدضر ٖنٌ؛ ر ألازظ بال٩لماث ألا ُ٣ت ٍالٗباعاث الغ ا ت بضٍر الاعج٩اػ ٖلى مُُٗاث ٖلمُت مَزَ٢ت ٍ
مٗار ٍَ٢ت ٍمخماؾ٨ت ًسلي السُاب الؿُاسخي من َ٢جٌ ٍىض ٌٞالخ٣ُ٣ي.
ٍع
3
ب .إلاػتراثيجية في الخٌاب الؼياػ ـي  ،ل َ٨ـٌ ٖملُ ـت ً ٣ـَم بها اإلاغؾل الؿُاؾـي بازخُ ـاع الٗبـاعاث ٍال٨لم ـاث اإلاناؾبت٦ٍ ،ـظا
ازخُ ـاع الؿ ـُا ١اإلاناؾبٞ ،ي ـَ ٢ب ـل الـ ـخل ٟٔبسُابٌ ًسُِ لُُٟ٨ـ ـت ب خاظ ـ ـٌ ٍ٦ـ ـظل ٪ل ُُٟ٨ـ ـت بًهـ ـا ٫مٗن ـ ـاه بلى اإلاغؾل بلُ ـ ـٌ
(اللمًَع)ٞ ،اإلاغؾل الؿُاؾـي ًدغم  ٦ـل الخغمٖل ـى اؾ ـخٗما ٫الل ٛـت اؾ ـخٗماال ص ٣ُ٢ـا ًخَاءم ٍالؿُاٍ ،١ختى ًخم٨ن من
الُ٣ام بهظو الٗملُاث البض ٍؤر ج٨ـَر لضًـٌ ٟ٦اًـت لًَٛـت باإلياٞت بلى الٟ٨اًت الخضاٍلُت٦ ،ما جض ؤر السُاب الؿُاؾـي ،ﻫـَ
خُجـت بؾتراجُجُت مُٗنـتٍ ،إل خاظـٌ ﻫن ـا ٥زالر مغاخل ﻫي:
 بصعا ٥الؿُا ١الظي ًجغي  ٌُٞالخَانل ب٨ل ؤبٗاصو اإلاازغة. جدضًض الٗال٢ت بحر الؿ ـ ـُاٍ ١الل ٛـ ـت اإلاؿخٗملت ،لُ ـ ـخم ازخُ ـ ـاع الاؾتراجُجُت السُابُت اإلاالثمت. الخل ٟٔبالسُاب.ج .الانسلام ٍالخناٚم الضازلي للسُاب الؿُاسخي ،خُض ؤر نكاٍ السُاب اإلانٍَُ ١اإلاؿمَٕ ىَ ظًض ًٖلي ًخم لخد٤ُ٣
ىض ٝمٗحر ًخجاٍػ النكاٍ ٟؿٌٍ ،ختى بطا لم ً٨ن للسُاب ىضٞ ٝلٌ ٍُْٟت ٧الَُْٟت الاظخماُٖت للخضًض ،ؤي ؤر ًَ٩ر
ًا
اإلاخدضر اظخماُٖا (بالخدضر) من ؤظل ٦ؿغ الهمذ ٦ ِ٣ٞما ًظىب بلى طل ٪اللؿاني الاظخماعي مالُنَؾ٩ي .
د .اإلاؿخَُ الضاللي للسُاب الؿُاسخي :مُٗـاع صاللـت الكـ٨ل اللٛـَي ،بط ً٨ـَر ٍاخـضا مـن ننٟحر ،بما ٢هضا مباقغا ،ؤي ؤر
ال٣هض ًخًذ في السُاب مباقـغةٍ ،بمـا ٢هـضا ٚحر مباقغ ،بـإر ًَ٨ر اإلاٗجى مؿخلؼما من ق٨ل السُاب ،ؤي ًهبذ ق٨ال
ًؿخلؼم ٢هضا ٚحر اإلاٗجى الـظي ً ـضٖ ٫لُ ـٌ ْ ـاﻫغ ال ٣ـَ ٫ؤٍ ال ٨ـالمٍ ،مــن زم ًه ـبذ ؾ ـُا ١السُاب ﻫ ـَ ا ؾ ـاؽ ل٨ك ـ٠
اإلا٣انض ٍاإلاٗاني التي ًغًــض اإلاغؾل الؿُاؾ ـي جدً٣ُ٣ا م ـن ٍعاء ﻫ ـظا السُاب .
ٔ ـ وليد عبد احلي ،لغة الخطاب السياسي :المشكلة والحل ،جامعة الريموك ،احملاضرة اخلامس عشر ٕٔ ،تشرين الثاين ٖٕٔٓ ،ص ٖٓ٘.
ٕ

ـ أرلد أبو العال،

الخطاب السياسي وأثره في تحريك الشعوب

 ،مركز الوفاق اإلظلائي للدراسات والبحوث والتدريب،

 ،http://wefaqdev.net/art3730.htmlلوحظ يوم  ٜٓنوفمرب ٕ٘ٔٓ ،على الساعة ٓٓ ٕٔ.بتوقيت اجلزائر.

ٖ ـ احلاجة سعود ،مرجع سابق ،ص ٖ.ٙ
ٗ
_ Malinowski, B (1923- p 315) “The problem of meaning in primitve languages’ In: The meaning of meaning . By
C. Ogden and I, Richards. Harcourt, Brace and World. New York.

٘ ـ احلاجة سعود ،مرجع سابق ،ص .ٙٙ
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ه .كىة شخلية املححسذ ٍمضُ ٢ضعجٌ ٖلى ب٢نإ اللماىحر بالًُ٣ت ؤٍ اإلاؿإلت التي ًُغخًاٍ ،مَاظًت ؤي مك٩لت ؤٍ ؤػمت
ب٩ل ز٣ت ٍ جاح ،لظلً ٪جب ٖلى اإلاخدضر ؤر ًخٗغٖ ٝلى ىظو الٍٍ َُ٣خٗلم ٌ ٠ُ٦ؿدشمغىا بنجاح.
و .مسي اللىة اللغىٍة للمححسذ واوسجامها مع الحسًث ٞالناْغ بلى خضًض ؤعصٍٚار للبرإلاار التر٧ي ٖنض خاصزت ؤؾَُ٫
الخغٍت ًغُ بنٟؿٌ َ٢ة اللٛت الترُ٦ت التي ًخدضر بها ختى ٖنض من ال ًًٟمًا ٍ٧ ٠ُ٦ار ؤعصٍٚار ًشحر ا٫خماؾت في النَٟؽ
ٍالًماثغ ٍمن ىنا خ ٤لًا ؤر تهؼ الٗالم ٍججٗلٌ ًنخ ٌٟلخل ٪الخاصزتٖ ،1لى ؾبُل اإلاشا ٫ماخضر مازغا في جغُ٦ا ،في ْل
 ،2016خُض اؾخُإ الغثِـ التر٧ي عظب َُب ؤعصٍٚار ٖبر عؾالت نَجُت
ٖملُت الا ٣الب الٗؿ٨غي الٟاقل فيًَ 15لَُ
 ِ٣ٞؤر ًدغ ٥الكٗب التر٧ي ٍٍجٗلٌ ًسغط للكاعٕ لخإًُضو.
ز .الىعي الؼياس ي لسي املححسذ٣ ٍ ،هض بٌ جلل ٪ىَ الغئٍت الكاملت الناججت من مٗاع ٝؾُاؾُت ٍُ٢م ٍاججاىاث
ؾُاؾُت التى جدُذ بصعا ٥ؤٍيإ اإلاجخم٘ ٍمك٨الجٌ م٘ ال٣ضعة ٖلى جدلُلًا ٍالخ٨م ٖلحها ٍالا دُاػ الى مَ ٠٢مجها مما ًضٌٗٞ
للخدغ ٥من ؤظل ا٫حُٛحر ٍالخٍَُغ.
ح .الـفافية والىاكعية ىما ؤخض الٗنانغ الًامت في جُٟٗل َ٢ة السُاب الؿُاسخي ،جها حؿاىم في حٗؼٍؼ ُ٢مت الهض ١في
ًا
ًا
ًا
خُاجنا جها لِؿذ مُلبا  ،ِ٣ٞبل هي ُ٢مت ملتزمت جالػما ؤُ٦ضا بُ٣منا التربٍَت ٍالؿُاؾُت ٍألازالُ٢ت ٍالخاعٍسُت ٍالََنُت
ٍالٗ٣اثضًتٖٝ ،نضما ًخدضر ؤي مؿاٍ ٫ؾُاسخي ٖن قٟاُٞت الا خساباث ،في الَ٢ذ الظي ٌٗلم  ٌُٞاللمُ٘ ؤر ىنا ٥جؼٍٍغ،
ٞةر طل ٪خخما ؾِن٣و من ج٣بل اإلاخل٣ي للسُاب الؿُاسخي لًظا اإلاؿاٍٍٍ ،٫ل٣ي بٌ ٖغى الخاثِ.
ط .مطاعاة ملحوى الحاٌ :خُض ًلجإ السُُب الؿُاؾي بلى مغاٖاة م٣خًى الخا ،٫لُساَب ٦ل َب٣ت بما ًناؾبيا ٍلخدُ٣ـ٤
طل ـً ٪جب ؤر ً ٨ـَر ٖاع ٞـا ب ـإخَا ٫م ـن ًساَبهم ،اظخماُٖ ـا ٍز٣ا ُٞـا ٍؾُاؾ ـُا ،ر ال ٨ـالم ًٟؿ ـغ ًٍٟي ـم خؿ ـب اإلاَ ٠٢ال ـظي
ًدضر  ُٞـٌ ،ل ـظلً ٪جب ؤر ًجغُ ؤًً ـا خؿب اإلاَ ٠٢الظي ًدضر  ،ٌُٞؤٍ الظي ًشحرال٨الم ؤٍ اللٛت .2
ي .السلة بين املححسذ والجماهير ؤخض ٖنانغ ال٣بَ ٫اإلاخ٨غع للخضًض ٞةطا خضر ٍ٢ض ؤزُإ ؤٍ زضٕ ؤخض اإلاخدضزحر ؤٍ
٦ظب في زُابٌ ٞةر طل ٪صَٖة لٗضم الؿمإ ٍالخهضً ٤لظل ٪اإلاؿئَ ٫مغة ؤزغُٞ ،بالنؿبت لنا قَٗب اإلاؿلمحر ٢ض ظغبنا
الغثِـ ألامغٍ٩ي الؿاب ٤ظَعط بَف ؤ٦ثر من مغة ًٍٖض ا منٌ ؾُ٣اث ٦المُت زُحرة ٞا هغ ٝال٨شحر ٖن الاىخمام بٌ
ٍ٦ظلً ٪دضر آلار م٘ ؤٍباما خُض ٖلم اللمُ٘ ؤر ٗٞلٌ ال ًُاب٦ ٤المٌ ٍبالخالي ٞمن الهٗب ؤر جش ٌُٞ ٤اللماىحر مغة
ؤزغُ بال بإٗٞا ٫خُ٣ُ٣ت ًغاىا اللمُ٘ ٍجمدَ من الظا٦غة اإلاَا ٠٢الؿاب٣ت .3
 - 2ػبل ثفعيل ألازاء الحعبي في الجعائط.
ٌكحر الا ٟخاح الؿُاسخي بلى مَ قَٗع ٖ٣الني لضُ ٓام خ٨م الٟغص ؤٍ ال٣لت ،بخإ٧ل قغُٖخٌ الخ٣لُضًت ٍالشَعٍتٍ ،من زم
ُ٢امٌ دُجت لظل ٪بخ٣ضًم جناػالث ؾُاؾُت من خُض الكٗاعاث ٍمن خُض صعظت يبٌُ لخغٍت الخٗبحر ٍالخنُٓم ؤخُا ا ،بل
ٔـ أرلد أبو العال،

الخطاب السياسي وأثره في تحريك الشعوب

 ،مركز الوفاق اإلظلائي للدراسات والبحوث والتدريب،

 ،http://wefaqdev.net/art3730.htmlلوحظ يوم  ٜٓنوفمرب ٕ٘ٔٓ ،على الساعة ٖٓ ٕٔ.بتوقيت اجلزائر.

ٕ ـ احلاجة سعود ،مرجع سابق ،ص ٕ.ٚ

 ،مركز الوفاق اإلظلائي للدراسات والبحوث والتدريب،
الخطاب السياسي وأثره في تحريك الشعوب
ٖ ـ أرلد أبو العال،
 ،http://wefaqdev.net/art3730.htmlلوحظ يوم  ٜٓنوفمرب ٕ٘ٔٓ ،على الساعة ٓٓ ٕٔ.بتوقيت اجلزائر.
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ٍعبما ُ٢امٌ بدبجي بٌٗ ؤلُاث الضًم٣غاَُت ٍماؾؿاتها م٘ ب٣اء مهضع للخا٦م الٟغص ؤٍ الٟئت الخا٦مت ،مما ٌٗجي ؤر الا ٟخاح
الؿُاسخي ٌٗبر ٖن ٖضم ٢ضعة الؿلُت ٖلى الاؾخمغاع في الخ٨م بإؾلَب خ٨مًا الؿاب٦ ،٤ما ؤر ىنا ٥الٗضًض من ألاؾالُب
اإلاسخلٟت لٗملُت ؤلانالح الؿُاسخي ٍالاظخماعيٍ ،بالخالي الا خ٣ا ٫من بَاع الخٗامل النٓغي بلي الخ٨ٟحر الٗملي من زال٫
مجمَٖت من اإلااقغاث ال٣ابلت للُ٣اؽ لًض ٝجٍَ٣م خالت اإلااؾؿاث ٍَغٍ٣ت ٖملًاٍ ،صعظت ججاٍبها م٘ الَاٍ ،٘٢ال ًخم جد٤ُ٣
طل ٪بال من زال ٫ما ًلي:
ًا
أٖ .ضم الخدحز في بٖضاص ج٣اعٍغ الا خساباثٍٍ ،غجبِ ىظا اإلاٌٍٟم اعجباَا ٍزُ٣ا بالض٢تٞ ،اإلبال ٙالض ٤ُ٢ىَ قغٍ مؿب٤
ًا
لٗضم الخدحز ،ل٨نٌ لِـ ٧اُٞا ٍخضو .ؤما الخ٣اعٍغ التي جن٣ل مَ ٠٢خؼب ؤٍ مغشر مًٟل من ظا ب ٍاخض صٍر حُُٛت
اإلاَا ٠٢البضًلت ٞهي حُُٛت ا خسابُت مخدحزة .بر السبر الظي ًخًمن ٍظًاث ٓغ مسخلٟت ىَ صاثما ؤٍ َُ٢ؤ٦ثر جَاػ ا٦ ،ما
ؤر بخضُ ؾماث الخُُٛت الا خسابُت الجزحهت هي الٟهل بحر الَاٗ٢ت ٍالخٗلُٖ ٤لحهاٍ ،بٗباعة ؤزغُ ،بطا ٧ار الصخٟي ؤٍ
اإلادغع ٌٗبر ٖن عؤًٌ السامً ،جب ؤر ًخم ط٦غ طلٖ ٪لى ىظا ألاؾاؽٍٍ ،نُب ٤ىظا ختى ٖلى صخاٞت الخملت الا خسابُت.
ًا
ًا
ًا
ًا
٢ض جاٍض ٍؾُلت بٖالمُت مغشخا ؤٍ خؼبا ؤٍ مَٟ٢ا ؾُاؾُا بال ؤر التزامًا الجزاىت في حُُٛت الا خساباث ٌؿخلؼم ظٗل الخُُٛت
ص٣ُ٢ت ،ختى خحر جَ٣ى ىظو الض٢ت طل ٪الخإًُض .ىظا الالتزام ألازالقي ًٖ ٘٣لى ٖاج ٤الصخُٟحر ٍاإلادغعٍن الٟغصًحر،
ٍ٦ظلٖ ٪لى ٖاج ٤ؤلاصاعة الٗلُا للَؾُلت ؤلاٖالمُت.1
ب .مغٍ ت الًُ٩ل الخنُٓمي للخؼبٍٍ ،خمشل البناء الخنُٓمي للخؼب الؿُاسخي في الًُا٧ل البناثُت التي ٌٗخمض ٖلحها الخؼب في
ب٢غاع ؾُاؾاجٌ ٍٖ٣ض ماجمغاجٌ ٍجنُٟظ بغ امجٌٍ ،ىظو الًُا٧ل هي التي جدضص مضي ٢ضعة الخؼب ٖلي ؤر ًَ٩ر ماؾؿت باإلاٗجي
الخغفي لل٩لمتٞ ،ةلي ظا ب الخٍ ٠ُ٨الاؾخ٣الٍ ٫الخماؾ ،٪ىنا ٥الدكٗب الخنُٓمي ٦مدضص ٖلى جاح الخؼب ٦ماؾؿت.
ج .كىة الخٌابات الؼياػية ،كسكها وواكعيت ا ،وشلً مً دالٌ اوسجام الخٌاب الؼياس ي وثىاغمه السادلي ،بحيث
ؤن وـاي الخٌاب املىٌىق واملؼمى هى حهس عولي ًحم لححليم هسف معين ًحجاوظ اليـاي هفؼه ،وحتى بشا لم ًىً
ً
للخٌاب هسف فله وظيفة والىظيفة الاححماعية للحسًث :ؤي ؤن ًىىن املححسذ اححماعيا (بالححسذ) مً ؤحل هؼط
اللمد فلٍ هما ًصه بلى شلً اللؼاوي الاححماعي ماليىىػيي.2
د .الاٖخماص ٖلى ؤؾلَب الخَاع ٍؤلا٢نإٞ ،هي من الَؾاثل الًامت لخدٍ ٤ُ٣خضة ٍجماؾٍ ٪خضة الخؼب ا٫صازلُت ،خُض
ًَ ٤ٞبحر ٍظًاث ٓغ ؤًٖاثٌ اإلاخباٖضة ؤٍ اإلاخًاعبت٦ ،ما ًَُع مَاٍ ٌٟ٢بغ امجٌ بًٟل آلاعاء ٍاإلاٗلَماث التي جنكغح ٖجها
اإلانا٢كاث اإلاسخلٟت صازلٌ.3
ه .بر الخَظٌ الظي جنخهلٌ ألاخؼاب الؿُاؾُت ل٨ؿب الخإًُض الكٗبي ٍزل٢ ٤اٖضة ظماىحرًت خُ٣ُ٣ت جامن بإىضاًٞا
ٍجَظًاتهاٍ ،جنخٓغ جد ٤ُ٣ؤمالًا من زال ٫بغامجًا ٍؾُاؾاتها ،مما ًترجب ٖلحها ا تهاط ؾُاؾت اجهالُت ٗٞالت ،ىاصٞت،
ًا
ًا
مبرمجت ٍمنٓمت جخَانل من زاللًا م٘ ىظو ال٣اٖضة الكٗبُتٍ ،ب٣ضع ما ٧ا ذ ىظو البرامج الؿُاؾُت جمخلٖ ٪م٣ا قٗبُا
ؤ٦بر ب٣ضع ما ٧ا ذ ؤ٢غب بلى الخدٖ ٤ُ٣لى ؤعى الَا.٘٢
http://aceproject.org/ace ،ادلوقع الرمسي لشبكة ادلعرفة اإللكًتونية،
ٔ عدم التحيز في إعداد تقارير االنتخابات
 ، . ar/topics/me/mef/mef03/mef03a02لوحظ يوم السبت  ٕٚأوت  ،ٕٓٔٙعلى الساعة  ٕٓ:ٕٙبتوقيت اجلزائر.
ٕ
_ Malinowski, B (1923- p 315) “The problem of meaning in primitve languages’ In: The meaning
of meaning . By C. Ogden and I, Richards. Harcourt, Brace and World. New Yor
ٖ ـ األمني شريط ،الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية المقارنة ،اجلزائر :ديوان ادلطوعات اجلامعية ،ٜٜٔٛ ،ص .ٕ٘ٚ
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و .ال٣ضعة ٖلي الاجها ٫بال٣اٖضة اللماىحرًت ب٩ل ٗٞالُتٚ ،حرؤر ﻫظا ال ًخد ٤٣بال بطا خاػ ﻫـظا السُاب ٖلـى ٢ـضع مـن
الغيـا اللماىحري ٍال٣ب ـَ ٫م ـن ز ـال ٫اإل٢ن ـإ ٍالدلت ،بط ًه ـ ٠السُاب بمٟاىُمٌ الل ًَٛـت ٍا ٢ـ٘ ٍؾ ـُا ١مٗحر٦ ،م ـا ؤر
ﻫن ـاٖ ٥نان ـغ مدضصة مخ ٟـٖ ٤لُي ـا ٍم ـن زاللًا ًم٨ن الخ٨م م ـا بطا  ٦ـار بؾ ـخٗما ٫ﻫ ـظا السُاب بمٟاىُمٌ ًد َٖ ٤٣ـا
م ـن الخَان ـل ؤم ال ٨ٞ ،ـل زُ ـاب ؾُاؾ ـي ًخإؾـ  ٌُٞبالًغٍعة مٗجى مٗحر ؤٍ ٖضة مٗار ًغاص جَنُليا لل٣اعت.1
ز .الٖ ٠٨ن جضزل الؿلُت في قاٍر ألاخؼاب الضازلُت ٍ ،ججاٍػ الا ٣ؿاماث ٍالانك٣ا٢اث الضازلُت ٍججؿُض
الضًم٣غاَُت من زال ٫الخضاٍ ٫الضازلي في ىغمًا الُ٣اصيٍ ،اؾخمغاعٍت الٗمل الخؼبي ٖلى مضاع الؿنت ختى ال جهبذ ؤخؼابا
مَؾمُت ،وبعساز بطام  ،بما ان املىاضز املازًة والبـطٍة محىفطة ،ثىىن واكعية وواضح املعالم بةميا ا ثحليم الحىمية.2
ح .الَالء الؿُاسخي للخؼب ٍَ٢اٖض الا ًباٍ الخؼبي ،مما ٌٗؼػ عٍح الخٗاٍر ٍالٗمل ب٩ل عٍح ؾُاؾُت جًمن جد٤ُ٣
ألاىضا ٝاإلاؿُغةٍ ،جد ٤ُ٣ؤصاء ؾُاسخي ممحز ٍٗٞاٍ ،٫الابخٗاص ٖلى الاٖخماص على الاشخاق ؤو على مبسؤ الصخلىة في
وـإة الاحعاب الؼياػية والحمؼً بةزاضتهاوثىح ها ،ولىا العسًس مً الامسلة لبعى الصخليات الحاضٍذية الباضظة التي
3
ػاهمد في بوـاء بعى ألاحعاب.
طٍ .ي٘ مٗاًحر ازخُاع ٍجُُ٣م الُ٣اصاث الخؼبُت مما ًخُلب جدضًض ماقغاث ُ٢اؽ ألاصاء الخنُٓمي ٍاإلااؾؿاحي للخؼب،
ٍاٖخماص الض٢ت باٖخباعىا الٗنهغ ألاؾاسخي في جاح ٖملُت الُ٣اؽٞ ،هي ٖملُت لِؿذ ؾًلت ،جها حٗخمض ٖلى ٍي٘ مجمَٖت
من ألاؾـ الالػمت الزخُاع اإلااقغاث في خحر ًجب ؤر جلحها ٖملُت اإلاخابٗت ٍالغ٢ابت اإلاؿخمغةً ،خم من زال ٫ىظو اإلااقغاث
مخابٗت ألاصاء ٍجدضًض ا دغاٞاث ؾحرو ؤزناء الخنُٟظ بهض ٝجالٞحها ٍمٗاللتها.
ي .مضُ ٟ٦اءة اؾخسضام ؤصٍاث الضٖاًت ٍؤلاٖالم ،حًض ؤر ٍاظب ٍؾاثل ؤلاٖالم اإلاملَ٦ت ملُ٨ت ٖامت ؤٍ حؿُُغ ٖلحها
الخَ٩مت ،في نكغ ؤٍ بض آعاء اإلاٗاعيت ،مؿخمض من خٓغ الخمُحز السام بالخمخ٘ بالخ٢ٍ ،١َ٣ض ٍعص ط٦غ طل ٪بهَعة
ٍاضخت في اإلاًٗض الضٍلي السام بالخ ١َ٣اإلاض ُت ٍالؿُاؾُت٦ٍ ،ظل ٪في ؾاثغ مٗاىضاث خ ١َ٣ؤلانؿارٍ ،ىظا ٌٗجي ؤ ٌ بطا
٧ار الخؼب الخا٦م لضًٌ الٟغنت إلاماعؾت خ ٌ٣في خغٍت الخٗبحر ٖبر ٍؾاثل ؤلاٖالم الخَ٩مُتً ،جب ؤر حُٗى اإلاٗاعيت
الٟغنت ٟؿًا.4
ك .مضي جاح الضٍع البرإلااني للخؼب :اإلا٣هَص ىَ صٍع مؿخٍَاث الخؼب اإلاسخلٟت في نُاٚت الؿُاؾاث الٗامت ٍآلُاث
الخنؿُ ٤م٘ الر َ٧مت في ىظا الكإرًٞ ،ال ٖن آلُاث جنؿُ ٤الخؼب م٘ ىُئخٌ البرإلاا ُت.
ل .جُٟٗل ٓام الاجها ٫الضازلي ٍالساعجي للخؼب الؿُاسخيٍٍ ،خم طل ٪من زال ٫ج٣غٍب اإلاَاَن من الخؼب الؿُاسخي،
ٍالاؾخمإ إلاخُلباجٌ ٍانكٛاالجٌٍ ،ػعٕ الش٣ت من زالٍ ٫ي٘ زُِ ًخم من زاللًا جهَع الخلَ ٫اإلام٦نت ل٩ل مُالب
ٍانكٛاالث اإلاَاَنٍ ،من ظًت ازغُ جٍَ٣ت ظًاػ الاجهاالث الضازلي للخؼب من زال ٫الاٖخماص ٖلى ؾُاؾت ٍاضخت جخماشخى
ٍالش٣اٞت الخنُٓمُت للخؼب الؿُاسخيً ،خم من زاللًا حٗؼٍؼ الَالء الؿُاسخي صازل الخؼب ،مما ًٟٗل ألاصاء الخؼبي.

ٔ ـ احلاجة سعودن مرجع سابق ،ص .ٚٚ

ٕ ـ نورالدين حاروش ،تفسير العجز الوظيفي لألحزاب في إطار اإلصالحات السياسية في الجزائر ،مداخلة قدمت يف ادللتقى الوطين الثاين ادلنظم من طرف
جامعة اجللفة حول اإلصالحات السياسية يف اجلزائر يومي  ٓٙو ٓٚمارس ٖٕٔٓ.
ٖ ـ عيسى جرادي ،االحزاب السياسية في الجزائر ،اجلزائر :دار قرطبة للنشر والتوزيع ،ٕٓٓٚ،ص .ٗٙ

http://aceproject.org/ace ،ادلوقع الرمسي لشبكة ادلعرفة اإللكًتونية،
ٗ نشر وجهات نظر المعارضة
 ، ar/topics/me/mef/mef03/mef03a02لوحظ يوم السبت  ٕٚأوت  ،ٕٓٔٙعلى الساعة  ٕٓ:ٗٙبتوقيت اجلزائر.
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و .الخدلي بإصبُاث السُاب الؿُاسخي الٟٗا ٫الظي ٌؿاىم في نكغ الَعي الؿُاسخي ٍالش٣افيٍ ،ؤر ًَ٩ر ٖنهغا ىاما في
ٖملُت البناء الضًم٣غاَي ٖلى ؤر ٌٗالج ٍا ٘٢الخُاة الاظخماُٖت ٍالؿُاؾُت ب٩ل صًم٣غاَُت ٍقٟاُٞت بُٗضا ٖن الخؿاباث
الصسهُت الًضامت.
ن .الاٖخماص ٖلى بغامج خُ٣ُ٣ت ابٗت من بِئت ٍز٣اٞت اإلاجخم٘ ا٫ظؼاثغي ب٩ل ٍاُٗ٢تً ،خم من زاللًا جهَع عئُ ٍاضخت
لَي٘ زُِ لخل اإلاكا٧ل التي ٌٗاني مجها اإلاَاَن اللؼاثغي.

الخاثمة:
ٌٗض السُاب الؿُاؾي من ؤﻫم اإلاناٞظ للَنَ ٫بلى ب٢نإ اإلاَاَنحر ب٨ٟغة مُٗنـتًٍَ ،يذ للجماىحر مضُ ٦اعًؼمُت
ػٖمـاثيم ٍ٢ضعتهم ٖلى جدَ ٤ُ٣مَخاث ٍؤما ٫اإلاَاَنحرٍ ،من ؤبغػ الَؾاثل التي حٗخمض ٖلحها ىظو الُ٣اصاث لخمغٍغ عؾاثلًا
الؿُاؾُت هي ألاخؼاب الؿُاؾُت ،ل٨جها جدخاط هي الازغُ قإجها قإر ظمُ٘ اإلااؾؿاث الؿُاؾُت في الضٍلت بلى الضٖم الكٗبي
ٍاللماىحري الظي ًداٖ ٔٞلى اؾخمغاعٍتها ٍَٗؼػ م٩ا تها صازل اإلاجخمٍ٘ ،ال ًخإحى طل ٪بال من زال ٫جُٟٗل صٍع الاجها٫
الؿُاسخي ب٩ل اججاىاجٌ ٍؤ َاٌٖ اإلاسخلٟتٌٗ ٌ ،خبر من الًغٍعٍاث التي ًجب ؤر ًخبناىا الخؼب في ُٖ٣ضجٌ ٍمنهلٌ ٍبغامجٌ
ٍجهَعو ،ر ىض ٝؤي خؼب ؾُاسخي ىَ الَنَ ٫بلى الؿلُت ؤٍ اإلاكاع٦ت ٞحها ،قغٍُت ٍظَص ٢اٖضة قٗبُت جامن بؤ٩ٞاعو
ٍمباصثٌ ٍؤىضاٍ ٌٞزُاباجٌ الؿُاؾُت التي جنب٘ من ٍا ٘٢خ٣ُ٣ي ٍناص ١ىض ٌٞالنٓغ الى اإلاؿخ٣بل من ؤظل مٗاللت ظمُ٘
اإلاكا٧ل الٗال٣ت التي ًَاظًًا اإلاَاَن.
ًغج٨ؼ ٧ل زُاب ؾُاسخي ٖلى مجمَٖت من ألاَغ النٓغٍت التي جغج٨ؼ بضٍعىا ٖلى مجمَٖت من اإلاٟاىُم اإلاترابُت في ا٫و ،لخبجي
نَعة طىنُت للمخل٣ي جغحؿم من زاللًا مالمذ الٓاىغة الؿُاؾُت في مؿخٍَحر ،مؿخَُ الترابِ اإلانُ٣ي في بنُت السُاب
الؿُاسخيٍ ،مؿخَُ ال٣ضعة ٖلى ا خ٣ا ٫مًمَر السُاب خحز الخُبٍُ ٤الٟٗل٦ ،ما ؤر الخدلي بإصبُاث السُاب الؿُاسخي
الٟٗاٌ ٫ؿاىم ٍبهَعة ٦بحرة في نكغ اٍ٫عي الؿُاسخي ٍالش٣افيٍ ،زل ٤الش٣ت في منار جنُٓمي مناؾب ٍمصل٘ ٖلى الٗمل
الؿُاسخي ٍاإلاماعؾت الؿُاؾُتٍ ،ؤر ًَ٩ر ٖنهغا ىاما من ٖنانغ البناء الضًم٣غاَي.
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الحمسيل الخٌابي للىحىز الغيري في ضواًة هذلة الىاؿىٌىهيا
ؤ.م .ز .ببطاهيم ملٌفى الحمس/ ،حامعة ثىطٍد/ولية التربية للعلىم إلاوؼاهية كؼم اللغة العطبية ،العطاق

ملخم البحث:
جداٍ ٫الضعاؾت ؤر جٖ ٠٣لى ؤىمُت الٗنَار بَن ٌٟالٗخبت الغثِؿت من ٖخباث النو الؿغصي ،بط ماعؽ الٗنَار في عٍاًت
( سلت الَاقنَُ ُا) لَٗاص ٖلي صٍع البَُلت اإلاَاػٍت ً ،بضٍ ؤر الٗنَ ت في ىظو الغٍاًت ٖلى ظا ب ٦بحر من ألاىمُتٞ ،الٗنَار ٢ض
دَ الٞذ ،من زال ٫خًَعو اإلاخَاجغ في ؤٚلب نٟداجٌ
ؤزظ مؿاخت ٦بحرة في اإلاترٍٞ ،غى ىُمنخٌ ٖلى النو الغٍاجي ٖلى ٍع
ًا
ًا
َّ
بخمًٓغاث مسخلٟت ،مماعؾا ٍْاثٍ ٌٟممؿ٩ا بسٍَُ اللٗبتٞ ،الٗنَار ٖلى ٍ ٤ٞطل ٪ؤؾـ لَزَُ٢ت ٢غاثُت بالخها ١خمُم،
ًا
ًا٦ض ٢ضعجٌ ٖلى الخإزحر ٍؤلاخالت ٍال٨كٍ ،٠الدكٟحر ؤخُا ا .
الطواًة والادحالف
ًا
ًا
ًبضٍ ؤر الغٍاًت الٗغبُت اإلاٗانغة بخمًٓغاتها الٟنُت ؤ٦ثر مُال بلى الخجغٍب مجها بلى الشباث ،طلً ٪خ٨كٍ ٠اضخا في الغٍاًاث
التي ناعث جهضع ب٨ثرة في ٖاإلانا الٗغبي ٖلى ؤ٢ل ج٣ضًغ ،بط ًخٗظع ؤر جض عٍاًت حؿحر ٖلى زِ مُي ؤٍ م٨غع في عٍاًت ؤزغُ ،
ًا
ٍُٖا من ٦خابنا ؤر ال٨خابت مٛامغةٍ ،اإلاٛامغة ٍعي ًخجضص ٍا تها ٥للمإلٍَ ٝالؿاثضٍ ،ابخ٩اع آلُاث ٍَغاث ٤ظضًضة في بناء الخب٨ت
ُ
ٍؤؾلَب الٗغى ،من زالّ ((٫
ؤ٩ٞاع ٍعئُ ٍٞلؿٟاث
الخمغص ٖلى الخ٣الُض ٍألاٖغا ٝال٣ضًمت في ألاصب))( ،)1جها
ِّ
بمجملًا جنبش ٤من ٍع
امخضاصاث قضًضة ّ
ُ
ُ
منَٓع
بالهَعة
بًْاعىا
ًدغم الغٍاجي ٖلى
الخنَٕ ٍالازخال، ٝ
ٞنُت ،طاث
ٍ٤ٞ
ٍع
ٍعئٍت ٍع
ٍع
ِّ
ٍع
ِّ
زانت ،جدك٩ل ٖلى ِّ
زانت ٌؿخسضمًا الغٍاجي ،
ؾغصًت
اث
اإلاشلى ٍالدكُ٨ل الٟجي
ألامشل ،بما جنَُي ٖلٌُ الهَعة الغٍاثُت ٍالدكُ٨ل الٟجي من ج٣ا ٍع
ٍع
ٍع
ِّ
ًا
َم
َم
ّ
ُّل
لدؿخجُب لُمَخٌ في ؤر َم
َم
الخٗضصًت الناظمت ٖن ال٨خابت هي بخضُ ؤىم
ٌؿخد ٤ال٣غاءة (ٍ ،)2لٗل
حكُ٨ل ظمالي
ًنخج ها طا
ِّ
ٍع
ؾماث الخٛاًغ ؤلاظناسخي( )3في الغٍاًت اإلاٗانغة..
ؿاعطٍة العىىان :
ًا
ال٨خابَ ،م
ؤًًا باىخمام ّ
بلٌ الن٣اصٍ ،ال ًسٟى ما للٗنَار
ل٣ض خٓي الٗنَار بَنٖ ٌٟخبت الٗخباث في النو ألاصبي ٍٚحر ألاصبي
ٌف
من ؤىمُت في صٖم اؾتراجُجُت النو ٍ٢غاءجٌ ،ل ٌ َ٩اإلاضزل الغثِـ بلى ٖالم النو ٍجًاعَؿٌ ٍؤبهاثٌ ،بط ب ّ ٌ (( ٌّص
و م٨ش٠
ٔ  -التجريب يف القصة العراقية القصرية حقبة الستينات ،حسني عيال عبد علي ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،طٔ.ٔ٘ : ٕٓٓٛ ،
ٕ  -يُنظر :مجاليات التشكيل الروائي – دراسة يف ادللحمة الروائية (مدارات الشرق )  ،زلمد صابر عبيد  ،و سوسن البيايت ،دار احلوار للنشر والتوزيع  ،ط ٔ،
، ٕٓٓٛسوريا . ٖٚ:
ٖ
 -ما وراء السرد – ما وراء الرواية ،عباس عبد جاسم ،دار الشؤون الثقافية ،بغداد ،طٔ.ٕٓٓ٘:ٔٗ ،
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ّ
بالًغٍعة ،مَاػ للنو الغٍاجي بجمل ِّخ ٌِّّ ،
ٍالخنانُت،
مدم ٌفل بكب٨ت من ؤلاًداءاث ٍ ،الخجلُاث اللمالُت اللٍَٛتٍ ،البالُٚت،
ٍع
ًا
َم ّ ًا
ّ
ًا
ّ ًا
ًا
ُ
ّ
ّ
ّ
َم
خض ما -محزة مًمت ًنماػ بها الٗنَار
ٍ٧لما ٧ار الٗنَار ز ِّغٍا م٨شٟا ٚضا ؤ٦ثر قاٖغٍتَ٢ٍ ،ة ٍجإزحراٍ .عبما ًَ٩ر الٛمَى  -بلى ٍع
ّ
الغٍاجي ،ما لم ًهل طل ٪الٛمَى َّ
مدً ٟاؼا لل٣اعت ٍمشح ًارا لٌٖ ،لى الؿعي َم
ٍعاء ما ًدُل ٖلٌُ الٗنَار،
خض ؤلابهامُٗٞ ،مل
بَنِّ ٌِّ ٟ
ِّ
ّ ًا
ًا
َم
هُت ٍصازلّ -
من حٗال٣اث زاعطّ -
جغٍٍجُا
ظظب ٍبٚغاء للمخل٣ي ،لُد ٤٣ىضٞا
هُت؛))( ،)1ل٨ن اإلاًم ؤر ٌك٩ل الٗنَار خالت
ٍع
لل٨خابٍ ،طلَ٩ً ٪ر بمغاٖاة البِئت الش٣اُٞت ٍالٗهغ ٍٖنَا اث عٍاًاث ال٩اجب ٟؿٌ ؤٍ النَٕ ال٨خابي في نُاٚت الٗنَار(.)2
ِّ
ؤؾاسخي ّ
ٍم٘ ٧ل طلٞ ،٪ال ًم٨ن ُّل
َم
ٌف
ٖض الٗنَار((ٖباعة ّ
ل ٪ٟمٛالُ٤
مٟخاح جإٍٍلي
لٍَٛت منُٗ٣ت ؤٍ بقاعة م٨خُٟت بظاتها ،بل ىَ
ٌّص ِّ
ؤ ٤ٞجٍَ ٘٢ا خٓاعُٞ ،جٗلٌ ًبدض ٖن الٗال٢ت التي جغبِ النو بٗنَا ٌَ ،م
ال٣هت))( ،)3بط ًسلَ ٤م
ٖنض ال٣اعت َم
ّ
ٍٖنض طل٢ ٪ض ًَا٤ٞ
ٍع
ٍع
ُّل ًا
ّ
ُ ُ
ُ
النو َم
ُُ
ّ
جإٍٍلي ٌٗمل ٖلى
صاللت لم ً٨ن ًخًَُٗ ٢ا( ،)4في ؾُا١
ؤ ٤ٞجَ٢ٍ ٌٗ٢ض
ً٨ؿغو ؤٍ ًسالُٞ ،ٌٟسل ٤لضًٌ جَجغا ٍٍ٨ك ٠لٌ ٖن ٍع
ٍع
جنكُِ ّ
ٗٞالُت ال٣غاءةٍ ،جسهُبها.
البٌىلة املىاظٍة :
في عٍاًت ( سلت الَاقنَُ ُا) لَٗاص ٖلي ً ،بضٍ ؤر الٗنَ ت ٖلى ظا ب ٦بحر من ألاىمُتٞ ،الٗنَار ٢ض ؤزظ مؿاخت ٦بحرة في
دَ الٞذ ،من زال ٫خًَعو اإلاخَاجغ في ؤٚلب نٟداجٌ بخمًٓغاث مسخلٟت،
اإلاترٍٞ ،غى ىُمنخٌ ٖلى النو الغٍاجي ٖلى ٍع
ًا
ًا
ٍممؿ٩ا بسٍَُ اللٗبتٞ ،الٗنَار ٖلى ٍ ٤ٞطلَّ ٪
ؤؾـ لَزَُ٢ت ٢غاثُت بالخها ١خمُمً ،ا٦ض ٢ضعجٌ ٖلى الخإزحر
مماعؾا ٍْاثًٟا
ًا
ٍؤلاخالت ٍال٨كٍ ،٠الدكٟحر ؤخُا ا.
ًا
ًا
ًا
ّ
ٍجدغى ٖلى الخإٍٍلٍ ،من ىنا ًجيء جإُ٦ض ظحراع ظُنِذ ٖلى
بر بنُت الٗنَار بضءا من الدؿمُت ،جشحر ظضال ٢غاثُا،
ّ
ًا
َبُٗت((الٗال٢ت الضالت التي جغبِ الٗنَار بالنو ،بل ًبضٍ ؤخُا ا٦ٍ ،إر النو ًدك٩ل من الٗنَار ٍٍضٍع خَلٌٞ ،ندن ٖنضما
ًا
ّ ًا
ًا
ٍمنٟهال ٖن ناخبٌ ٌ الاؾم الصسصخي ّ
اإلامحز
ها منٟخدا ٖلى صالالث ِّٖ ّضة ٍٖالماث مدكاب٨ت،
٣غؤ الٗنَار ب ما ٣غئو
للنوٍ ،ناخبٌ ال ًَ٩ر ؾَُ ًاُٞت جسُُلُت جنسخب لختر ٥الٗنَار ًَاظًناً ،دؿلل بلى النوٍٍ ،غجبِ بش ًٍَ حكابٌ٨
ًا
ًا
ّ
لُخدَ ٫بضٍعو بلى و))(٩ٞ ،)5لمت ( سلت) التي ًإحي مَيًٗا الندَي زبرا م٣ضما إلابخضؤ مدظٍ ٝج٣ضًغو اؾم اقاعة ( )...حكحر بلى
الٗغا ١بلض النسُلٍ ،النسلت شلغة مباع٦ت ٖلى اإلاؿخٍَحر الكٗبي ٍالضًجي ،ل٨ن ىظا اإلاٗجى ًخالشخى في بنُت ؤلاياٞت ( سلت
ّ
اإلاضمغة(( ،في َغٍ ٌ٣بلى اإلا٣هى الخٔ ٦ما ٫ؤر سالث ال٨ناعي ٍطًل
الَاقنَُنيا) بط ًدُل ٖلى مٗجى الاخخالٍ ٫مسلٟاجٌ ٍآزاعو ِّ
ُ
الؿمٍ ٪ال٩امُضٍعٍا ،التي ٧ا ذ جٓلل عنُ ٠قاعٕ الَػٍغٍت٢ ،ض ازخٟذ ٧لًاٍٚ ،غؾذ م٩اجها سالث ٍاقنَُ ُا ٍََلت
اللظٍٕ ،طاث جُجار ٦شُٟت الؿٗ ٠في ال٣مت ٍشخُدت من ألاؾٟل٦ ،إجها ظغاع صا٦نت السًغة))( ،)6بط ق٩لذ النسلت من زال٫
ّ
ًا
ًا
ج٣نُت الَن ٠مًٓغا من مٓاىغ الَ٣ة التي ج٣ترر بالسَ ٝاإلاخسل ٤من ٍظَصىا بضال من ألاشلاع التي اٖخاص الناؽ عئٍتها
ًا
ًا
ٍالخمخ٘ بمًٓغىا السالبٍ ،زهَنا ٖنضما جض في النو الغٍاجي ،ؤر ىظو الصلغة ُث٢خل٘ مغاعاَ٣ٍٍ ،م ألامغٍ٩ار بٛغؽ ٍاخضة

ٔ
،عمان ،األردن طٔ.ٗٚ -ٗٙ :ٕٓٔٗ ،
 الفن الروائي عند صبحي فحماوي  ،د .إبراىيم مصطفى احلمد ،دار جليس الزمان للنشر والتوزيع ّٕ
عمان ،طٔ .ٕٗٙ - ٕٗٗ : ٕٓٓ٘ ،
 البناء السردي يف روايات إلياس خوري ،عالية زلمود صاحل ،دار أزمنة للنشر والتوزيعّ ،ٖ  -ثريّا النص – مدخل لدراسة العنوان ،زلمود عبد الوىاب ،م.ص العدد ، ٖٜٙ:دار الشؤون الثقافية العامة  ،بغداد .ٖٔ :ٜٜٔ٘ ،
ٗ  -ينظر :البناء السردي يف روايات إلياس خوري. ٕٗ٘ :
٘
يع،عمان،طٔ.ٗٔ: : ٕٓٓٓ ،
 اخلطاب الروائي يف األردن ،زلمد قوامسة ،دار الفارس للنشر والتوز ّٙ
عمان.ٙٛ : ٕٜٓٓ ،
 -طللة الواشنطونيا -رواية ،عواد علي ،دار فضاءات للنشر والتوزيع ،طّٔ ،
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ًا
ظضًضة م٩اجهاٍٍ ،دَُُجها بإؾال ٥قاث٨ت لخماًتها ٨ٞ ،إجها حٗجي بظل ٪بصامت الاخخال ٫ألامغٍ٩ي للٗغا ،١بل جخدَ٧ ٫ابَؾا ًغاٍص
الناؽ في ؤخالمًم((:ع٦ؼث ٓغىا بلى اللًت التي ا بٗض مجها الهَث ،ظًت الغنُ ٠الشاني للكاعٕ خُض ج ٘٣سلت الَاقنَُ ُا،
ًا
ًا
ًا
ًا
مًَال ال ًُ َّ
هض ،١قِئا ُٗٓٞا ٌؿخدُل ٍظَصو زاعط ٖالم الَ٩ابِـٍ ،ؤزظث جٟغُٖ ٥نحها لخخإ٦ض من ؤجها في خالت
ٞغؤث منٓغا
ًا
ًا
صخَ٧ .ار اإلانٓغ ًدبضُ ى٨ظاٚ :ضث النسلت شلغة ٖمال٢تٍ ،ظظًٖا اإلا٨ؿَ بالخغاق ٠ؤضسم من اَدت سخابٍ ،جاظًا ال
ًُغُ بالٗحر اإلاجغصة في ؾماء خال٨تٍ ،ؾٟٗاتها اإلاخضلُت باآلال ٝحُٛي ؤؾُذ البناًاث ٍاإلاناػٖ ٫لى امخضاص البهغ))(.)1
ًا
ًا
ٞلم ٌٗض خًَع النسلت مدهَعا في الَعي ،بل اظخاػ ؾضًم الالٍعي ٍألاخالم لحرج٨ؼ ٧ابَؾا ًغاٍص الصسهُاث الغٍاثُت في
ّ
ًا
منامًا ٍٍ ٌ٣مًاظًٗاٞ ،إَغ النو بٛغاثبُت ٍانٗ٨ـ ٖلى ؾلَ ٥الصسهُاثٍَ ،اب٘ ال٨غاىُت الظي ًخمًٓغ ٍاضخا ججاو
النسلت ،بط ؤؾـ الٗنَار إلاٟاع٢ت في جغُ٦بٌ اإلاعلمي ٍالندَي ،بحر اإلاًا (ٝسلت) ٍاإلاًا ٝبلٌُ(الَاقنَُ ُا) ٍ ،ؤنبذ الٗنَار
ّ ًا
ًا
ًا ًا
ٖالمت صالت ججُب ٖلى ؤؾئلت ال٣غاءة ألا٦ثر جَجغا في النو الغٍاجيٍ ،جشحر اؾئلت ؤزغُ جخجؿض في مكًض خَاعي بحر شسهِخحر
ًا
ىما "ؤإلااؽ" ٍ"عاىبت" ًخ٨ك ٌُٞ ٠ىاظـ ال٨غاىُت ٍالسٍَ ٝالغٍبت من جل ٪النسلت ًٞ ،ال ٖلى ما ًخجلى من عئُ مخباًنت
ججاو النسلت ،بحر ألاصًار اإلاسخلٟت ًخمًٓغ من زاللًا اللا ب الش٣افي ٍاإلاٗغفي "ألابؿخمَلَجي"  ،الظي صؤبذ الغٍاًت ٖلى جُٟٗلٌ
ٖلى دَ الٞذ في النو الغٍاجي ٟٞي اإلاكًض :
(( -ؾمٗذ ؤر للنسلت عاثدت في اللُل جسخلٖ ٠ن عاثدتها في الجهاع.
 آو منً ٪ا ؤم الغاثدت! ؤزصخى ؤ  ٪ظئذ جبدشحر ٖن عاثدت عظل ٞحها. ٍما ٖال٢ت النسلت بغاثدت الغظل؟ ال ؤصعي ،ل٨جي ؾمٗذ الترمُظا في بخضُ اإلاغاث ً ٫َ٣بر الٗنهغ الظ٦غي الظي نؿمٌُ ؾِنضع٧ا ىَ النسلت عمؼ الخ٩ازغ ٍالشباث. ٍمن ًَ٩ر الترمُظا؟ ب ٌ عظل الضًن ٖنض ا. ٍماطا حؿمَر الٗنهغ ألا شَي بطر؟ نؿمٌُ بًناٍ ،ىَ ٖحر اإلااء. النسلت ٖنض ا ٖلى الٗ٨ـ من٨م ٖنهغ ؤ شَيٍ ،لظل ٪ناصحها ّبٗمخنا النش لت.
ّ ًا
ٖمت؟
 ًا ل ٪من بلًاء ..ؤحؿمحر ىظا الَخلًا
 عاثدتها ٚغٍبت ظضا.ًا
ًا
 عبما جَ٩ر شلغة ؾامت .بجها ججشم ٖلى نضٍع الناؽ ٍجسنً٣م .ل٨ن ؤًن ألاؾال ٥التي ٍيَٗىا لخماًتها؟٦نذ جبدشحر ٖجي؟
 -لم حٗض بداظت بلى ؤؾال .٥ىل ِّ

ٖ  -الرواية .ٕٔٚ :
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 ؤعصث  ِ٣ٞؤر ؤَمئر ٖلُ.٪ .....ًا
 ىل ؾخٔلحر ٍاٟ٢ت ظنب ىظو البلُت؟ إلااطا ال جإجحر معي ٧ي خدضر في البِذ؟ًا
مؿاٍٍا لؼمن ال٣هت ،للا بحر ّ
ىامحر ألاٍ ٫مجهما ببغاػ الَي٘
ىنا ٌٗغى لنا اإلاكًض الخَاعي ،الظي ؤنبذ  ٌُٞػمن الؿغص
ّ ًا
ٖمت؟ /ٍ/عبما جَ٩ر
اإلاإؾاٍي لالخخالٍ ٫اإلا٣ترر بالَظَص ألاًَ٣ني (للنسلت) ًخمًٓغ طل ٪في ؤَ٢ا ٫من مشل / :ؤحؿمحر ىظا الَخل
ًا
ًا
شلغة ؾامت /ٍ /بجها ججشم ٖلى نضٍع الناؽ ٍجسنً٣مٞ /النسلت لم حٗض جمشل ٖنهغ السهب ٍالسحر ٍالُٗاء ٦ما ىَ الخا٫
ًا
ؾاب٣ا ،بل ناعث جمشل ظا ب الكغ ٍالاخخالٍ ٫اإلاَث ٍَك ٪الناؽ ؤجها ؾامت ٍجخمشل بالَخل الًاعي ،ؤما اللا ب الشانيًَٞ ،
اللا ب الش٣افي الظي ًَ٣م ٖلٌُ الخَاعٞ ،ـ"عاىبت" اإلانضاثُت جغُ بدؿب حٗالُم صًجها ؤر النسلت عمؼ الظَ٧عة ،بِنما "ؤإلااؽ"
ّ
بخهغ((ٝؤخؿنَا بلى
اإلاؿلمت جغُ ٞحها عمؼ ألا َزت بضلُل َ٢لًا  /ناصحها بٗمخنا النسلت ٍ /ىَ ًدُل ٖلى الخضًض النبَي الكغٍ٠
ٖمخ٪م النسلت ٞةر هللا حٗالى زل ٤آصم ًٟٞل من َُنتها ٞسل ٤مجها النسلت))(. )2
ًا
ًا
بطر ؤزظث النسلت ؤ٣ٞا ٍاؾٗا في الًٟاء الؿغصيٍ ،ناعث مغ٦ؼ اىخمام الصسهُاث الغٍاثُتٍ ،ػاخمذ في بَُلت الغٍاًت -بلى
خض ما -البُل "٦ما ٫جغػي" الظي ج ٘٣جل ٪النسلت ؤمام قغٞت بِخٌ في الَػٍغًت ،بط ًغا٢بها ٖلى دَ صاثبٞ ،حرُ مغة ؤجها م٣خلٗت
ًا
ًا
من اللظٍعٍ ،ؤزغُ ًغُ ؤر ىنا ٥سلت ظضًضة ج ٠٣م٩اجهاٍ ،ؤخُا ا ًغُ من ًغقً٣ا بالغنامٍ ،ؤخُا ا ؤزغُ ىنا ٥من ٌكٗل
ًا
النحرار ٞحها ((ٞخذ بخضُ ٞل٣تي الناٞظة ٞلٟدخٌ عاثدت زكب مدترٍٞ ،١جإة ٍٗ٢ذ ُٖناو ٖلى مكًض ٚغٍب٧ ،ا ذ سلت
ًا
ًا
ًا
ًا
الَاقنَُ ُا م٣خلٗت من اللظع ٍمخنازغة ٖلى ألاعىٍ ،ؾٟٗاتها مدتر٢ت جماماٍ .عٚم الؿٗاصة التي ا خابخٌٞ ،ةر قِئا ما ؤزاع
اؾخٛغابٌ ٍامخٗايٌ ،ل٣ض إلاذ ٖلى م٣غبت من النسلت ؤعبٗت ؤشسام لم ًخم٨ن من جمُحز ٍظَىًم ٖن بٗض ،ل٨نٌ قٗغ بَظَص
قبٌ بُجهم ٍبحر ؤلاًغا ُحر الظًن ناصًٞم في ص٧ار الكُش مش٣ا٧ .٫ا َا ًلبؿَر الؼي اإلاَخض للامعي ال٣مامتٍٖ ،لى ًَْعىم
٦خابت ٞاعؾُت))(.)3
()1

ًبضٍ ؤر ال٩اجب ٖلى لؿار الغاٍي ًداٍ ٫ؤر ٌُٛي ؤٍؾ٘ مؿاخت من اإلاجخم٘ الظي جناٍلخٌ الغٍاًتٌٗ ًَٞ ،غى لنا في اإلاُ٘٣
ًا
في ؤٖالو ،ظا با من النَٟط ٍالخضزل ؤلاًغاني في الٗغاٍٍ ،١بضٍ ؤر جهٍَغ ىاالء ؤلاًغا ُحر بضٍع ٖما ٫ال٣مامت ،ظاء لَُنلنا بلى
٢ناٖت ؤر بًغار صازلت في الٗغا ١من ؤٖلى اإلاؿخٍَاث بلى ؤص اىاٞ ،من ظا ب هي جداعب ألامحر٧ار في الٗغا ١في الٓاىغ ٍ ،من
ظا ب آزغ ٞهي جد ٤٣م٩اؾبها الخَؾُٗت في الٗغاٍ ،١جضمغ ما حؿخُُ٘ جضمحرو ،لظل ٪لم ج٨خمل ٞغخت "٦ما ٫جغػي" بمنٓغ
النسلت اإلا٣خلٗت؛ ٌ ؤُ الٗما ٫ؤلاًغا ُحرٍْ ،ن ؤجهم من ٢امَا با٢خالًٖا ،ل٨نٌ ً٨دكّ ٠
ؤر الٗما ٫ؤلاًغا ُحر لِؿَا ىم من
ع
ِّ
ا٢خلًٗا ،بل قاب ٖغاقي ؤل٣ى ٖلحها ٢نبلتٌٗ ،لم طل ٪من زال ٫خَاعو م٘ "ؤإلااؽ":
ًا
ًا
(( -ؤًن ازخَٟا؟ ٧ار ٖضصىم ؤعبٗتً ،لبؿَر ػٍا مَخضا للامعي ال٣مامت .عؤًتهم ٢بل مجُئَٟ٣ً ٪ر ىناٖ ٥لى م٣غبت من
النسلت٢ٍ ،ض قبهتهم بةًغا ُحر ناصٞتهم في الؿَ.١
 ىاالء لِـ لًم ًض في جٟجحرىا.ٔ

 الرواية.ٕٜٔ -ٕٔٛ :ٕ  -سلسلة األحاديث الضعيفة وادلوضوعة ،أبو عبد الرمحن زلمد ناصر الدين األلباين )ٕٔٗٓ( ،دار ادلعارف ،الرياض ،طٕٔٗٛ -ٕٗٚ :ٜٜٕٔ ،
ٖ
 -الرواية .ٜٔٗ:
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 ما ؤصعا٥؟َم
ًا ّ ًا
ًا
ٞغ بض اظخٌ الناعٍتُ .
٦نذ لخٓ َمتها ٍاٟ٢ت ٖنض الناٞظة.
 عؤًذ شسها ملشما ؤل٣ى ٖلحها ال٣نبلت ٍ ّ ع()1

٧ -ل شخيء ظاثؼ))

ٞالخَاع الظي ((ىَ ٦الم الصسهُاث ؤ٦ثر منٌ ٦الم اإلاالً ،)2())٠دغع الغاٍي ٍٍَ ٠٢الؿغص ؤٍ ٌؿاٍي بحر ػمنٌ ٍػمن ال٣هت،
٢ض جغ ٥ألامغ لالخخماٍ ٫الخإٍٍل ،بدؿب ما ٍعص في اإلا ُ٘٣الخَاعي ألازحر ،ل٨ن ألاىم من ٧ل طل ،٪ىَ ب٣اء النسلت الباعة التي
ًا
ّ
ًا
جخسل ٤خَلًا ألاخضارٍ ،جنمَ الصسهُاث ٍجخٟاٖل في بَاعىاٞ ،النسلت في ىظو الغٍاًت ؤزظث بٗضا ؤ َُلَظُا ًمخض بٓاللٌ ٖلى
ًا
ًا
ًا
الًٟاء النٟسخي ٍالخٍَ٩جي ل٩ل ما في الغٍاًت من شسهُاث ٍؤخضار ٍٍ٢اجٍ٘ ،بٗضا ؤًُ َ٣ا م٢تر ا باإلا٩ار الظي ًخَؾِ مضًنت
بٛضاص ٍؤمام قغٞت بِذ البُل "٦ما ٫جغػي" جل ٪الصسهُت اإلادَعٍت التي اؾخُ٣بذ ألاخضار ٍباقي الصسهُاث الشا ٍَت.
رىائية الخير والـط :

َم
ًا
ًبضٍ ؤر الٗنَار بجؼؤًٌ (اإلاًاٍ ٝاإلاًا ٝبلٌُ) ٢ض ٞغى ظضلُت في ؾُا٢حر مخٗاعيحر ،ىما السحر ٍا٫قغ ٞ ،اللؼء ألاٍ٫
ًا
( سلت) ًمشل ظا ب السحر ٍٍلخه ٤بالترازحر الكٗبي ٍالضًجي ،لظل ٪خحر ً٣غؤ "٦ما ٫جغػي" زبرا في صخُٟت مدلُت ٖن خغ١
البؿاجحر اإلامنهجٞ ،ة نا لمذ في النو اللا ب اإلاإؾاٍي اإلا٣ترر باتهام صٍلت مجاٍعة ،بمماعؾت طل ،٪بط ًغص ٖلى لؿار الغٍاي
ًا
الساعجيٝ((:ي الَُم الخالي ٢غؤ ٦ما ٫زبرا في صخُٟت مدلُت بٗنَار "خغاث ٤مجًَلت جإحي ٖلى آال ٝؤشلاع النسُل":٫َ٣ً ،
"حٗغيذ ٖكغاث بؿاجحر النسُل في مضًنتي بضعة ٍقًغبار ،اإلاداطًخحر إلًغار ،بلى خغاث ٤صمغث آال ٝؤشلاع النسُل ٞحها ،في
ًا
ْاىغة ً ٫َ٣ؤصخاب البؿاجحر بجها جخ٨غع منظ ما ًؼٍض ٖلى الكًغُ ،
ٍجدضر في اللُل صاثماَ٩ٍٍ ،ر الخغ ١لألننا ٝالناصعة٢ٍ .ض
ًا
ط٦غ ناخب ؤخض البؿاجحر إلاغاؾل الصخُٟت ؤر خَاصر بخغا ١البؿاجحر التي ُح ّ
ٞخ٩ا بالنسُل ما ػالذ ُح َّ
سلل يض
ٗض ألاقض
مجًَٞ ،)3())"!٫النسلت ىنا جمشل ظا ب السحر ٍالسهب ٍالخُاة بالنؿبت للٗغاً١حر ٍخغً٢ا ؤٍ جضمحرىا ىَ جضمحر إلاَ٣ماث الخُاة
ًا
ًا ًا
ٖنضىم٢ٍ ،غاءة "٦ما ٫جغػي" للسبر ؤٍصٖخٌ ىما ٍخؼ ا ٦بحرا .
ؤما اللؼء الشاني من الٗنَار(الَاقنَُ ُا) ُٞمشل ظا ب الكغ لظل ٪جض "٦ماً "٫بدؿم خُنما ًغُ سلت الَاقنَُ ُا
مَُٖ٣ت الخاط  (( :زُا ٖضة زَُاث نَب الناٝطة ،ؤزغط عؤؾٌ مجها ٍعاح ًجُل ٓغاجٌ في ما خَ ٫الكاعٕ بُٗنحر مترصصجحر،
ًا
ٞإبهغ جاط النسلت اللضًضة مَُٖ٣اً ،خضلى ٖلى ظظًٖا مشل عؤؽ زَع مظبَحٍ ،جنؿضٖ ٫لى ظنباجٌ ؤٍعا ١ؾٟٗاتها اإلاغٍخُت،
التي بضث في ْلمت اإلاؿاء السُٟٟت بلَر ال٣غمُض اإلادتر .١ابدؿم ٍؤزغط ىاج ٌٟالمخمَ ٫من ظُبٌ ٍاجهل بجًاص))(.)4
ًا
بر بُٖاء ىظو الهٟت لنسلت الَاقنَُ ُا في الهٟداث ألازحرة من الغٍاًت ،حُٗي عؾالت مٟاصىا ؤر الاخخال ٫البض لٌ من
جهاًتٍ ،ىظو الجهاًت ال جَ٩ر بال ب ُ٘٣قإٞت الاخخال ٫بالَ٣ة.
ل٣ض ماعؽ الٗنَار ،بَن ٌٟالٗخبت ألا٦ثر زَُعة في بناء النو الغٍاجي ،صٍع البَُلت اإلاَاػٍت ،من زال٦ ٫شاٞت خًَعو
ٍججلُاجٌٍ ،الغؾاثل التي بٗثهاٍ ،ألاؾئلت التي ؤزاعىا في النوٞ ،البُل "٦ما ٫جغػي" جل ٪الصسهُت اإلاشٟ٣ت ٦ما ٍعصث في
ٔ

 الرواية ٔ٘ٔ.ٕ  -مشكلة احلوار يف الرواية العربية،د .صلم عبد اهلل كاظم ،منشورات احتاد وأدباء اإلمارات ،دولة اإلمارات العربية ادلتحدة،طٔ.ٚٚ :ٕٓٓٗ ،
ٖ  -الرواية .ٔٙٛ :
ٗ  -ادلصدر نفسو .ٔٚٓ :
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الغٍاًت ،اعجبُذ ؤٗٞالًا ٍؤصٍاعىا بالنسلت ،جل ٪النسلت التي جغاٍح خًَعىا بحر َ٧جها ىٍَت ٫لٗغاٍ ١الٗغاُ٢حر من ظًتٍ ،بحر
ًا
َ٧جها ٖالمت جدُل ٖلى الاخخالٍ ٫الً٣غ ٍالاؾخالب ،في جغُ٦بها الندَي ٍا٢تراجها باإلياٞت بلى "الَاقنَُ ُا"  ،لظل ٪خ ٤٣الَٗار
ًا
ّ ًا
ها م٨شٟاً ،سخهغ النو اإلاَُ ٫الظي ًمشلٌ الًُ٩ل البناجي للنو الغٍاجي.
ٍْاث ٌٟالؿغصًت ٍججلى بٌ َ٩
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بالغة الححيز ،زضاػة في آليات ا وًطق اؿحغالها عىس الجاحظ .
ؤ.بالٌ زاووز ـ حامعة عبس املالً الؼعسي ،ولية زاب والعلىم إلاوؼاهية بحٌىان ) ،املغطب(.

ملخم السضاػة:
حؿعى ىظو الضعاؾت بلى جناٍ ٫الترؾل ٖنض اللاخٔ ،من زال ٫عؾالت حٗض ألاىم بحر عؾاثلٌ ( ألاٍَار ٍالبلضار) ،في ؾُا١
صاللتها ٖلى ظا ب من ظَا ب ال٨ٟغ ٖنض اللاخٔ ٍ منَٓمخٌ ٍ .ألامغ ىنا ال ًخٗل ٤بضعاؾت ؤ٩ٞاع اللاخٔ ٍ مالخٓاجٌ
الخاعٍسُت ٍ ال٨ٟغٍت ،في ٧ل جمًٓغاتها ٍ ؤق٩الًا ،بل ًخدضص ىضٞنا بك٩ل ؤؾاسخي في اإلاؼاٍظت بحر جدحز اللاخٔ لٟئت مُٗنت من
ظًت ٍ ،ؾبل اؾدضماع آلالُاث النٓغٍت ٍالخُبُُ٣ت الدلاظُت اإلاًُٟت بلى طل ٪من ظًت زا ُتٛٞ .اًدنا بهظا الُغح جخدضص في
ال٨كٖ ٠ن ؾبل الاخخجاط التي ؾلً٨ا اللاخٔ في جدحزو للًاقمحر ٍ ،هي ٚاًت ؾخ٨ك ٠ال مدالت ظا با مًما من الانسلام
اإلانُ٣ي ل٨ٟغ اللاخٔ ٍ ٍخضجٌ اإلاَيَُٖت٦ ،ما ؾخ٨كٖ ٠ن آلُاث ٍَغ ١اقخٛا ٫بالٚت مسهَنتٍ ،ؾمتها ببالٚت الخدحز.
اليلمات املفحاحية.
الجاحظ ،الححيز ،بالغة ،الحجاج ،ضػالة ألاوًان والبلسان ،العباػيين ،ألامىٍين ،املعتزلة ،الهاؿميين.

ثلسًم:
ٍلض اللاخٔ ؤبَ ٖشمار ٖمغٍ بن بدغ في البهغة في خضٍص ٖام 160ىـٍ 1.جَفي في ٖام 255ىـٞ 2،ناىؼ بٗمغو ىظا السامؿت
ًا
ٍالدؿٗحرٍ .هي بال ق ٪ؾنَاث ٍََلت خٟلذ بنكاٍ ٨ٞغي ،عبما ضع من مازلٌ في حلمٌ ٍجنٌٍَٖ .ؾاٖض ٖلى طل ٪ؤًًا ٢ابلُخٌ
ًا
ًا
ال٨ٟغٍت اإلاخنَٖت التي ظٗلذ منٌ مَؾَُٖا ،ختى باث من الناصع ؤر ججض مَيَٖا لم ًللٌ ؤٍ ًسِ  ٌُٞب٣لمٌ الغقُ ٤اإلاخذطلٍ ٤لَ
بغؤي ؤٍ ٨ٞغة ٖابغة٦ .ما ؤقاعث الَ٢اج٘ ال٨شحرة بلى ؤر اللاخٔ ؤٖض ٟؿٌ للٗلم ٍالش٣اٞت ٍألاصب منظ نَٗمت ؤْٟاعوٞ .إل٣ى بها بحر
ّ
ّ ًا
ازخٌُ لًا من ًا
ّ
الٗلماء ٍألاصباء ،زالًُم ٍظالؿًم ٍؤزظ ٖجهمَّ ،
خُاحي.
منخى
مهغا ٖلى بجمام ما
ٍٖغى ٟؿٌ للًاث٣اث ال٨شحرة
ٍع
ٍجغا٣ٞذ ىظو النكإة م٘ ْغًٞا اإلاالثم ٞؼاصتها زهَبتٍ .جمشل ىظا الٓغ ٝباىخمام السالٞت الٗباؾُت ال٨بحر ٍالَاؾ٘ بكاٍر الش٣اٞت
ًا
ٍألاصب ٍالٗلم ٍال٨ٟغ ،احؿا٢ا م٘ منهج الضٍلت ؤلاؾالمُت في ٖهغىا اللضًض بخدٍَل الاىخمام ألا٦بر للضٍلت من النكاٍ الٗؿ٨غي بلى

ٔ-انظر مناقشات شارل بيال حول ىذه ادلسألة يف :اجلاحظ يف البصرة ،ترمجة إبراىيم الكيالين ،دمشق ،ٜٔٙٔ ،ص.ٜٕ:
ٕ-ابن ادلرتضى ،طبقات ادلعتزلة ،حتقيق زلور ،بريوت ،ٜٔٙٔ ،ص.ٚٓ :
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ًا
ًا
ًا
ّ
اإلاضني ٍالخًاع ّيٞ .ال ٚغابت بطر ؤر ًجض اللاخٔ لنٟؿٌ م٩ا ا بضؤ م٣بَال لُهبذ مغمَ٢ا بلى خض ٦بحر ٍٖلى مؿخٍَاث
النكاٍ
ٍمُاصًن ٖضًضة.
ًا
ًا
ل٣ض بضؤ اجها ٫اللاخٔ بالؿلُت في البهغة ،مترصصا ٖلى صاع ؤلاماعة في مناؾباث ٖضة  1 ،زم حٗم٣ذ ٖال٢خٌ بالؿلُت لخبل ٜقإ ا
ًا
٦بحرا في زالٞت اإلاإمَر ،الظي ؤ٢ام ؤًٍٖ ٫ضو في مغٍ ـ ٖانمت ب٢لُم زغاؾار٩ٞ .ار اللاخٔ بحر الظًن ؤ ُِ بهم بٖضاص ال٨خب
ٍالغؾاثل في مَيَٕ ؤلامامتٞ .إ جؼىا ٍؤٍصًٖا لضُ السلُٟت .زم ػاعو مغاث ؤزغُ إلاٗغٞت عؤًٌ ٞحهاٍ 2 ،في بٛضاص ؤنبذ ًترصص ٖلى بالٍ
اإلاإمَر ،3زم اؾخ٨خب في ىظو ألازناء في صًَار الغؾاثل ،الظي لم ًم٨ض  ٌُٞؾَُ زالزت ؤًام ٖ ،4ِ٣ٞلى الغٚم من ؤلاقاعاث التي اٞاصث
ؤ ٌ ج٣لض زالٞت ببغاىُم بن الٗباؽ الهَلي ٖلى ىظا الضًَار مغاث ٖضًضةٍ 5،اؾخمغث نلت اللاخٔ بالؿلُت ختى زالٞت اإلاخَ٧ل
الظي لم ً٨ن قضًض الخماؽ لٗال٢اجٌٍ .6من اخُت ؤزغٍُ ،ز ٤اللاخٔ نالجٌ بغظاالث الضٍلت آلازغٍنٍ ،ال ؾُما الَػعاء مجهم،
ٞإىضاىم ٦خبٌ ٍعؾاثلٌ ٍمهنٟاجٌٞ،إظؼلَا لٌ الُٗاء بضٍعىم ٍؤٞايَا ٖلٌُٚ ،7حر ؤر ىظو الٗال٢اث ا خابتها بٌٗ الًؼاث ٩ٞاص ًنالٌ
ألاطُ ال٨بحر بؿبب الخهُٟاث التي ظغث في زالٞت اإلاخَ٧ل لَال بالٚخٌ اإلاكٍٖ٠ت بالخَؾالث التي ؤ ٣ظجٌ في اإلاَا ٠٢الخغظتًٍٍٓ 8غ
ًا
9
ٖلى ٍظٌ الٗمَم ؤر نالجٌ بالؿلُت ٧ا ذ مهحرًت؛ ٛٞالبا ما جدضر بهُٛت الا دؿاب بلحها مشل َ٢لٌ» :ؤصخابنا ٍزلٟائ ا ٍملَ٦نا«...
ًا
ٍبمَظب ىظو الهلت ٍبًٟل ما امخ٩لٌ من مَاىب بالُٚت ٍ٢ضعاث مٗغُٞتًْ ،غ بَن٧ ٌٟاجبا قبٌ عؾمي ٍاظبٌ بطاٖت ٍنكغ ٍجٟؿحر
ألاٍامغ الخَ٩مُت ؤٍ ألا٩ٞاع الضًنُت التي مالذ بلحها الؿلُت ،زم الضٞإ ٖن الٗباؾُحر ٍجبرًغ ٍظَصىم في الؿلُتٍ .عبما ٢اصو طل٪
ًا
ؤًًا بلى ؤلاؾًام في نن٘ ؾُاؾت الضٍلت ٍنُاٚت مَ٣التها ٍاإلاكاع٦ت في جَظحهًاٍ ،10ؤخُل بلٌُ مغاث ٖضًضة ٍي٘ ال٨خب ٍالغؾاثل في
مَيَٖاث ؤعاصتها الؿلُت ؤر جظٌ٘ ٍجندكغ بحر ظمًَع الناؽٟ٨ٞ .ى لًا ؤر ا٢تر ذ باؾمٌ لُلخًُ٣ا الناؽٍ ،ىَ ؤمغ ؤصع٦خٌ الؿلُت
ًا
ظُضا ٞإٞاصث منٌ٩ٞ .ل ٌٟاإلاإمَر بَي٘ عؾاثل في مَيَٕ ؤلامامت٧ٍ ،ل ٌٟاإلاخَ٧ل بَي٘ عؾالت في الغص ٖلى النهاعُ ،11ختى باث
ًا
 247ىـٗٞ .مل ٦ثر من ه٢ ٠غر مغٍظا للؿلُت
اللاخٔ من بحر ؤىم ٍؾاثل الضٖاًت التي اؾخسضمتها الؿلُت بحر ٖاميٍ 198
الٗباؾُت.
ٌؿعى ىظا اإلا٣ا ٫بلى جناٍ ٫الترؾل ٖنض اللاخٔ ٍ ٣ضو ،من زال ٫عؾالت حٗض ألاىم بحر عؾاثلٌ ( ألاٍَار ٍالبلضار) ،في
ؾُا ١صاللتها ٖلى ظا ب مر ظَا ب ال٨ٟغ ٖنض اللاخٔ ٍ منَٓمخٌ ٍ .ألامغ ىنا ال ًخٗل ٤بضعاؾت ؤ٩ٞاع اللاخٔ ٍ مالخٓاجٌ
الخاعٍسُت ٍ ال٨ٟغٍت ،في ٧ل جمًٓغاتها ٍ ؤق٩الًا  ،بل ًخدضص ىضٞنا بك٩ل ؤؾاسخي في اللضلُت بحر جدحز اللاخٔ لٟئت مُٗنت
ٔ-اجلاحظ ،احليوان ،حتقيق عبد السالم ىارون ،القاىرة ،د .ت ،ج ٔ ،ص.ٙٔ :
ٕ-اجلاحظ ،البيان والتبيني ،حتقيق عبد السالم ىارون ،القاه رة ،ٜٔٗٛ ،ج ٖ ،ص.ٗ٘ :
ٖ-األصفهاين ،األغاين ،طبعة دار الكتب ،القاىرة ،ج ٓٔ ،د .ت ،ص.ٔٔٙ :
.
ٗ-ياقوت ،معجم األدباء ،حتقيق مرجليوث ،ج  ،ٙالقاىرة ،ٜٖٔٓ ،ص٘ٛ :
٘ -ادلصدر نفسو ،ج  ،ٙص.ٕٙ :
-ٙاملصدر نفسو ،ص.ٚٗ :
-ٚادلصدر نفسو ،ص.ٚٙ:
-ٛادلصدر نفسو ،ص ٘ٛ :ـ ٜ٘؛ ابن ادلرتضى ،ص ٜٙ :ـ ٓ.ٚ
-ٜانظر مثالً :اجلاحظ ،احليوان ،ادلصدر السابق ،ج ٔ ،ص.ٕٜٗ ،ٕٖٖ ،ٕٔ٘ ،ٖٚ :
ٓٔ-طو احلاجري ،اجلاحظ حياتو وآثاره ،القاىرة ،ٜٕٔٙ ،ص.ٕٚٛ :
ٔٔ-ياقوت ،مصدر سابق ،ج  ،ٙص.ٕٚ :
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من ظًت ٍ ،ؾبل اؾدشماع آلالُاث النٓغٍت ٍالخُبُُ٣ت الدج اظُت اإلاًُٟت بلى طل ٪من ظًت زا ُتٛٞ .اًدنا بهظا الُغح جخدضص في
ال٨كٖ ٠ن ؾبل الاخخجاط التي ؾلً٨ا اللاخٔ في الخدحز لُغ ٝمٗحر ٍ ،هي ٚاًت ؾخ٨ك ٠ال مدالت ظا با مًما من
الانسلام اإلانُ٣ي ل٨ٟغ اللاخٔ ٍ ٍخضجٌ اإلاَيَُٖتٞ 1.ما هي الخ٣نُاث التي ًٍْٟا اللاخٔ في بَاع الدلاط للخإزحر ٖلى
آلازغ؟ ٍما هي اؾتراجُجُاث بناء السُاب الدلاجي اإلاًمغ لبالٚت الخدحز؟
 ثجليات بالغة الححيز عىس الجاحظ ) ألاوًان والبلسان(:
ًغُ البالَُٚر ؤر لٟٓت  :بالٚت ،2من َ٢ :لًم بلٛذ الٛاًت بطا ا تهُذ بلحهاٍ ،بلٛتها ٚحري ٍمبل ٜالصخيء  :منتهاوٍ .اإلابالٛت في
3
الصخيء :الا تهاء بٚ ٫اًخٌٞ .ؿمُذ البالٚت بالٚت جها جنهي اإلاٗجى بلى ٢لب الؿام٘ ًُٟٞمٌ.
ٍٍغُ ابن ألازحر ؤر مضاع البالٚت ٧لًا ٖلى :اؾخضعاط السهم بلى ؤلاطٖار ٍالدؿلُم ٌ ،ال ا خٟإ بةًغاص ألالٟاّ اإلالُدت الغاث٣ت
4
ٍال اإلاٗاني اللُُٟت الض٣ُ٢ت صٍر ؤر جَ٩ر مؿخج لبت لبلَٚ ٙغى اإلاساَب بها.
ؤما مًَٟم الخدحزٞ ،دؿب لؿار الٗغب جض  :خَػ الخَػ الؿحر الكضًض ٍالغٍٍضُ٢ٍ ،ل الخَػ ٍالخحز ،الؿَ ١اللحرٍ ،خاػ
ؤلابل ًدَػىا ٍٍدحزىا خَػا ٍخحزاٍ ،خَػىا ؾاً٢ا ؾَ٢ا عٍٍضاٍ ،ؾَ ١خَػ ٍن ٠باإلاهضع ٍ ..ا داػ الَ٣م جغَ٧ا مغ٦ؼىم
5
ٍمٗغ٦ت ٢خالًم ٍمالَا بلى مَي٘ آزغٍ ..الخدَػ الخلبض ٍالخم٨ض..
الخدحز بطر ىَ ٗٞل الَ َٕ٢في خحز ٖ ،ن َغٍ ٤جبجي ؤٍ مؿا ضة ٍظًت ٓغ ،ؤٍ ُٖ٣ضة بًضًَلَظُت ٍ ،اإلاُل لٟئت ؤٍ ظماٖت
مدضصةٍ ،ىظا ىَ اإلاًَٟم الظي ًخُاب ٤م٘ َبُٗت ىظا اإلا٣ا ،٫بط ٌٗمض اللاخٔ للخدحز للًاقمُحرٖ ،ن َغي  ١ببغاػ ؤىمُت
النؿب في جَلي السالٞتٍ ،امخضاخًم ٍالشناء ٖلحهم ٍط٦غ منا٢بهم.
ًا
6
ًظ٦غ
ٍالبلضار ،بط زو ٢غَكا بدضًض ٍاؾ٘ في عؾالت ألاٍَار ٍالبلضار(: ،
جدحز اللاخٔ ل٣غَل ٍبجي ىاقم ،في عؾالت ألاٍَار
ُّ
ُّل
٢..غَكا ٍالٗغب ٢ض ٌؿخٍَر في منا٢ب ٦شحرة٢ ،ض ًلٟى في الٗغب اللَاص اإلابر٦ٍ ،ظل ٪الخلُم ٍالصلإ ،ختى ًإحي ٖلى زها٫
خمُضةٍ ،ل٨نا غٍض السهاثو التي في ٢غَل صٍر الٗغبًُٓٞ 7.)...غ ظلُا ؤر جإلُ ٠الغؾالت ٧ار من ؤظل امخضاح ٢غَل ٍىاقم
بحر ألامٍَت
ٞحهاٞ ،إؾباب ال٨خابت في ألاٍَار ًم٨ن بعظاًٖا بطر بلى زهَماث ؾُاؾُت ؤٍ مدلُت ،ؤٍ زهَماث جَ٣م

ٔ-للتوسع ،أنظر :البناء احلجاجي يف رسائل اجلاحظ ،رسالة )مناقب الًتك( ظلوذجا .لعبد الرحيم وىايب ،رللة البالغة وحتليل اخلطاب  ،العددٕٕٔٓٔ .م.
-2لقد عرف مفهوم البالغة عدة حتوالت ،للتعرف أكثر على مسارات ىذه التحول ،أنظر  :البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول ،أفريقيا الشرق بالدار البيضاء
ٕ٘ٓٓ  ،والبالغة العربية أصوذلا وامتداداهتا ،افريقيا الشرق بالدار البيضاء  ،ٜٜٜٔحملمد العمري.
ٖ -أبو ىالل العسكري ،كتاب الصناعتني ،حتقيق علي زلمد البجاوي ،زلمد أبو الفضل ابراىيم ،دار الفكر العريب ،مصر  ،طٕ،دت،صٕٔ.
 ٗ ابن األثري ،ادلثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر ،حتقيق زلمد زلي الدين عبد احلميد ،ادلكتبة العصرية،بريوت،ٜٜٔٓ،جٕ،ص٘.ٙٗ،ٙ-5لسان العرب ،ابن منظور ،ص.ٕٔٓ :
 -6رسالة األوطان والبلدان ،كتاب مشهور  ،من أمتع وأظرف الكتب األدبية والدينية والتارؼلية  ،مجع فيو اجلاحظ كل ما أسعفتو بو ذاكرتو من نوادر األخبار
واألشعار واخلطب والكالم احلسن ،وتشتمل الرسالة على (فضائل مكة وادلدينة ومصر والعراق ) ،تتناول يف فضائل مكةفصالً مطوالً عن قريش ،وآل أيب طالب
منهم ،فادلتأ مل للرسالة غلد أن اجلاحظ جعلها وعاءا تارؼليا للمظاىر والعادات االجتماعية لبعض طبقات الناس يف عصره ،فحوت الرسالة ظلاذج ألدب ال طبائع
البشرية واحليوانية .طُبع ما وصلنا من الكتاب ألول مرة بتحقيق ادلرحوم عبد السالم ىارون ،ضمن نشرتو لرسائل اجلاحظ  ( :جٗ  /من ص  ٜٔٓ:إىل،)ٔٗٚ :
القاىرةٖٜٜٔ( :ىـٜٜٔٚ/م).
 -ٚرسالة األوطان والبلدان ،ص.ٔٔٗ :
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ٍالٗباؾُتُٟٞ 1،ما ًسو ٢غَل ،ؤقاع بلى امخُاػىا من ٚحرىا بالؿمَ ٍالغٗٞتٍ 2،اللَص ٍالسساء ختى ؤ ٌ(لم ٌٗترىم من بسل
ًا
4
ٍبؾالمًا،بلى ٚحر طل ٪مما ىَ ٦شحر٦ ،ما امخضح
٦شحرٍ 3،ؤر ٢غَكا التزمذ ٖلى الضٍام بَ٣اٖض الضًن ،في ظاىلُتها
الخجاع ٢لُل ٍال )
ًا
ًا
ًا
ًا
ًا5
٢لبا ٍ٢ا٫
٢غَكا في ؤما٦ن ؤزغُ من ٦خاباجًٌٞ ،م(ؤٞصر الٗغب لؿا اٍ ،ؤًٞلًا بُا اٍ ،ؤخًغىا ظَاباٍ ،ؤظمًٗا ٖنض ال٨الم ).
ًا
ؤًًا٢( :غَل َ٢م لم ًؼ ٫هللا حٗالى ً٣لبهم في ألاعخام البرًئت من آلاٞاثٍٍ ،ن٣لًم من ألانالب الؿلُمت من الٗاىاثٍٍ ،ب٣حهم ل٩ل
ظؿُم ٍٍغؾحهم ل٩ل ُْٕم)ٍ 6.ال ٌؿخُ٣م مشل ىظا ال٨الم م٘ منُ ٤الٗ٣لٍ ،اإلاٗتز)لتٍاللاخٔ مجهم( بنَا مٗخ٣ضىم ال٨ٟغي ٖلى
ًا
8
بالغٖاًت،زم امخضح ٢غَكا بالًٟل الَاٞغ ٍؾٗت الهضع التي لم ج٨ن
اإلانٍُ ٤الٗ٣لٍ 7،ؤر النبي ىَ ٍخضو الظي ازخهٌ هللا حٗالى
َ٢لٌ
عؾاثل٣ ٍ 10ل ٖنٌ الشٗالبي بةًجاػ قضًض :
.
لٛحرىم 9.جناٍ ٫بٗض طل ٪بجي ىاقمبالخٟصخيٞ ،٫إزجى ٖلحهم الشناء الَاؾ٘ في ٖضة
11
(الٗغب ٧البضر٢ٍ ،غَل عٍخًاٍ ،ىاقم ؾغىا ٍلبهاٍ ،مَي٘ ٚاًت الضًن ٍالض ُا مجهاٍ ،بنَ ىاقم ملر ألاعى ٍػٍنت الض ُا.)...
ًا
ٍمجهاالنبَة التي هي زالنت زها ٫السحر ٧لًاٍ 12،ؤر اإلالٞ ٪حهم محرار
ٍجدضر ٖجهم مكحرا بلى السها ٫التي با َا بها ٖلى ٢غَل: ،
ًا
13
بالبر٦ت (ٍ٧ار ؤٍ ٫بغ٦تهم ؤر هللا حٗالى ع٘ٞ
:
ٖنٌٍ ،امخاػٍا ؤًًا
ٖن الغؾٍَ ٫عزٌ الٗباؽ ٖلٌُ الؿالم زم ٍعزٌ ؤبنائو ٍؤخٟاصو
ًا
الَُاٖحر ٍاإلاَجار اللاع 14،)ٝزم ؤقاع بلى ؤر لبجي ىاقم َابٗا في ٍظَىًم صٖ ٫لى ٦غم الٗخ٦ٍ ٤غم الخجاعٍ ،لم ً٨ن طل ٪في
15
ؤمغو.
ىاقم ،ؤر هللا ٚالب ٖلى )
ٚحرىم ،ختى ؤر ألاخَاػ التي جٟؿض ٞحها الُباج٘ ٧اصث ؤر جٟؿض طلٖ ٪لى من ؾ٨جها من بجي (لَال
الخٓنا  ٠ُ٦ؤر اللاخٔ جدحز ل٣غَل ٍمضخًم٨ٞ ،ما ًمخل ٪ألاصب ال٣ضعة ٖلى الخدؿحر ٍالخجمُلٞ ،ةر ه في ٟـ الَ٢ذ
ًم٨ن ؤر ًَ٩ر ؤصاة ًًَْٟا ألاصًب ،في جدحزو لٟئت ٖلى خؿاب ٞئاث ؤزغُ ،طل ٪ؤر من خضٍص ألاصب ؤ ٌ " جهٍَغ الباَل في
ّ 16
نَعة الخ."٤
ٔ -من ادلعلوم أن الدولة العباسية مجعت يف ثناياىا أجناسا سلتلفة ،وكان شلا يثري القلق يف بيت اخلالفة ما غزى البالد شلا عرف بالنزعة
تشكل خطرا على وحدة البالد وأمنها ،و الرسالة ظلوذجاً ذلذا الصراع الشعويب ،الذي أصبح فيو كل واحد ينتصر جلنسو.
ٕ -نفسو ،ص.ٔٔٗ:
ٖ-نفسو،ص.ٔٔٙ :
ٗ -نفسو،ص.ٔٔٙ:
٘ -فصل من صدر كتابو يف "تفضيل النطق على الصمت "للجاحظ ،حتقيق حامت صاحل الضامن ،رللة ادلورد ،بغدادٖٜٜٔ ،ىـٜٜٔٚ/م.ط  ،ٚعدد ٗ،
الشعوبية ،اليت أضحت

ص.ٔٚٗ:
 -ٙفصل من صدر كتابو يف "ادلعلمني"،للجاحظ ،حتقيق حامت صاحل الضامن ،رللة ادلورد ،بغدادٖٜٜٔ ،ىـٜٜٔٚ/م،ط  ،ٚعددٗ ،ص.ٔ٘ٙ:
شك،
االدعائي على اهلل تعاىل اختصاصو قريشاً برعاية استثنائية ،ولو كان األمر كذلك ،دلا ظهر فيهم وثنية وال ودلا
 -ٚذلك بأنو ليس بالوسع
احتاجوا أن يبعث فيهم نبياً
ّ
(ومثل ىذا االدعاء أوقع صاحبو يف نوع من»اجلربية«).
مؤمنة
 -ٛوىو مع ذلك ولد من رحم ليست .
 -ٜرسالة األوطان والبلدان،ص.ٔٔٙ:
ٓٔ -انظر مثالً :رلموعة رسائل "رسالة احلاسد واحملسود" ،و "مناقب الًتك" ،للجاحظ.
ٔٔ -مثار القلوب ،للثعاليب ،حتقيق زلمد أيب الفضل إبراىيم ،القاىرة ،ٜٔٙ٘ ،ص.ٖٔ :
ٕٔ -رسالة األوطان والبلدان ،ص.ٕٔٔ :
ٖٔ -نفسو،ص.ٕٔٔ:
ٗٔ -نفسو ،ص.ٕٕٔ:
٘ٔ -نفسو،ص.ٕٔٙ:
 -ٔٙالبيان والتبيني ،للجاحظ ،جٔ  ،ص ، ٖٔٔ:ص.ٕٕٓ :
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ٍال ًخم ج٣ضًم ألام٨نت في الغؾالت بال من زال ٫م٩ار مغ٦ؼيٍ ،اإلا٩ار اإلادَعي في الغؾالت ىَ الٗ٨بت اإلاكغٞتٞ ،ةلحها حكض
الغخاٍ ،٫مجها ًخم ٢غاءة ألام٨نت اإلاندكغة في مكاع ١ألامت ؤلاؾالمُت ٍمٛاعبها  .ى٨ظا ًَ٣م ؾلم ألام٨نت ٖلى بالٚت الخدحز ؤًًا .
مدٟؼا بمغ٦ؼٍت ال٣ضاؾت اإلاجؿضة في البِذ الخغام٦ ،ما ًظ٦غ اللاخٔ في عؾالخٌ ٢.. ( :غَكا ٍالٗغب ٢ض ٌؿخٍَر في منا٢ب
ُ
ُّل
٦شحرة٢ ،ض ًلٟى في الٗغب اللَاص اإلا ّبر٦ٍ ،ظل ٪الخلُم ٍالصلإ ،ختى ًإحي ٖلى زها ٫خمُضةٍ ،ل٨نا غٍض السهاثو التي في
٢غَل صٍر الٗغب.1.)...
ًا
جدضر اللاخٔفي مناؾباثٖضًضة باإلاضح ٍالشناء ،2ؾَاء ٖن الًاقمُحرٍالٗباؾُحربهَعة ٖامت ؤٍ ٖن السلٟاءبهَعة زانت ،مكحرا
ًا
بلى منا٢بهم ٍمأزغىمٗٞ .لى الهُٗض ألاٍٍ ،٫ي٘ عؾالخٌ "٦خاب ًٞل ىاقم ٖلى ٖبض قمـ" ٍ" الٗباؾُت" ،3خُض ؤٞاى ٦شحرا في ط٦غ
ًا
ًا
منا٢ب بجي ىاقم ٍمٟازغىمال٨شحرةٍ 4. .مما ؤبغػو من منا٢ب ٍلٌ نلت بدضًصناىنا َ٢لٌٍ» :جٟسغ ىاقم بإر ؤخضا لم ًجض حؿٗحر ٖاما ال
ََاٖحرٞحها بال منظ ملَ٩ا٢ .الَا :لَ لم ً٨ن من بغ٦ت صَٖجنابال ؤر حٗظًب ألامغاء لٗما ٫السغاطبالخٗلٍُ٤الغىٍ٤الخجغٍضٍالدؿًحر٢ ...ض
ًا ًا
ًا
اعج ،ٟ٘ل٩ار طل ٪زحرا ٦شحرا«٦ 5.ما بهذ الغؾالتبلى مأزظ ٖضًضة ؤزظث ٖلى ألامٍَحر،لم ً ٘٣الٗباؾَُرٞحهاٗٞ ،ض طل ٪من٣بت ًٍٞال
ًا
لًمٍ 6.بطا ما امخضح ؤمغا ؤجاو ا٫زلٟاءالٗباؾَُرٖ،اب ٖلى ألامٍَحر ٖضم بجُاجهمبًاو ،مشل َ٢لٌ :ب ٌ لم ً٣م ؤخض من ٍلض الٗباؽ باإلال٪
بال ٍىَ ظام٘ ؾباب الٟغٍؾُتٍ،جن٣و بهظو اإلاناؾبت من ٞغٍؾُت السلٟاء ألامٍََر (٦ظا)ًٍٍٟ 7 .م من ٖمَم مَ ٌٟ٢ىظا امخضاخٌ
لٗهغ الٗباؾُحرالظي قًض ُ٢ام الخٍ ٤الٗضٍ٫الغزاء.
ًا
ٍفي باب ؤلاَغاء الٗام ،ج٩لم اللاخٔ ٖلى بغاٖت ٖضص من الٗباؾُحر في السُابت ،مٗغبا ٖن بعلابٌ الكضًض ب٣ضعاتهم ىظو 8 .ؤما في باب
ؤلاَغاء الصسصخي٣ٞ ،ض ٖمض اللاخٔ بلى ط٦غ منا٢ب السلٟاء الٗباؾُحرٞ ،إٞغص لًم مؿاخت ٍاؾٗت في ٦خاب "الخاط" ،اؾخُغص ٞحها

ٔ -رسالة األوطان والبلدان ،ص.ٔٔٗ :
ٕ -عندما نتحدث عن بالغة ا لتحيز عند اجلاحظ ،نلمس نقطة الصلة بني البالغة واألدب ،فالبالغة بالنسبة لألدب ىي مبنزلة العامل الصغري بالنسبة إىل العامل
الكبري .كما يرى أحد الدارسني أن األدب والبالغة عند اجلاحظ صنوان ال يفًتقان .أنظر  :زلمد بركات محدي أبو علي ،دراسات يف األدب  ،دار وائل ،عمان،
ٕٓٗٔىـٜٜٜٔ/م ،ص.ٖٖ:

ٖ -يف ىاتني الرسالتني يصور اجلاحظ الصراع ادلستحكم ،بني فخذين من أفخاذ قريش على اخلالفة  .ىذان الفخذان علا بنو ىاشم وبنو عبد مشس  .ويبدو
مزم واحلجابة  .وحسم ىذا
اخلالف بينهما واضحا منذ العصر اجلاىلي يف تنافسهما على مقاليد السلطة يف مكة ،ادلمثلة باللواء والندوة والسقاية والرفادة وز
 .وبانتصاره على
اخلالف لصاحل بين ىاشم ،عندما ظهر النيب زلمد بن عبد اهلل بن عبد ادلطلب بن ىاشم القرشي ،ػلمل رسالة اإلسالم ويبشر هبا وينشرىا
ادلشركني ،الذين كان يتزعمهم أبو سفيان بن حرب بن أمية بن عبد مشس القرشي  .والذي توج بفتح مكة وتسلم النيب زلمد مفتاحها  .بيد أن األمويني سكتوا
على مضض ،حىت إذا خلف عثمان بن عفان قبضوا على مقاليد السلطة ،وتوزعوىا فيما بينهم ألن عثمان وىل أقرباءه األمويني على األمصار وا عتمد عليهم يف
احلكم .وعندما قتل عثمان على أيدي الثوار ،وبويع علي ،أعلن معاوية بن أيب سف يان األموي العصيان ومترد على سلطة اخلليفة اذلامشي ،وبعد حروب طويلة
استتب األمر دلعاوية ،على إثر مصرع علي ،على يد عبد الرمحن بن ملجم اخلارجي  .ومل ييأس بنو ىاشم وراحوا يبثون دعوهتم سرا سحابة حكم بين أمية الذي
دام زىاء قرن من الزمان.
ٗ -اجلاحظ ،رسائل اجلاحظ ،حتقيق السندويب ،مصدر سابق ،ص ٙٚ :ـ .ٔٔٙ
٘ -اجلاحظ ،رسائل اجلاحظ ،مصدر سابق ،حتقيق السندويب ،ص ٛٓ :ـ ٔ.ٛ
 -ٙادلصدر نفسو ،ص ٛٔ:مثالً.
 -ٚالبيان والتبيني ،مصدر سابق ،ج ٖ ،ص.ٕٗ :
 -ٛاجلاحظ ،البيان والتبيني ،مصدر سابق ،ج ٔ ،ص.ٖٖٗ :
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ًا
ًا
بالخضير ٖن مؼاًاىم مبخضثا باإلانهَع ٍمنتهُا باإلاإمَ .ر ٞ 1اظتهض في ٟي نٟت البسل ٖن اإلانهَع بخٗضاص اإلاَا ٠٢التي ؤًْغ ٞحها ٦غم
ًا
ًا
ًا ًا
ًا
ًا
ُٖاثٌ ٍظَص سساثٌ 2،زم ٍن ٌٟبإ ٌ ٧ار» :صاىُا ؤعٍبا ،مهِبا في عؤًٌ ؾضًضا٧ٍ ،ار م٣ضما في ٖلم ال٨المٍ ،م٨ثرا من ٦خب آلازاع،
ًا
ًا
ٍل٨المٌ ٥جاب ًضٍع في ؤًضي الَعا٢حر مٗغٍٖ ٝنضىم«ٍ 3من الظًن امخضخًمؤًًا السلُٟت اإلاٗخهم ،مكُضا بضٍعو في ؾض الشَٛع ٍعص
اإلآالم ،زم ػاص بإر هللا حٗالى »خؿم بٌ ٖغ ١البػي ٍ َاظم الٟخنت ،الظي لم ًؼ ٫هللا ًؼٍضو في ٧ل َغٞت مدبت٦ 4،«...ما مضخٌ
ًا
ًا
بَ٣لٌ٢ٍ» :ض ظم٘ هللا محر اإلاامنحر م٘ ٦غم الٗغٍٍ ١نالح اإلانكإ ،البٗض ٖن بًشاع الًٍَُ ،ىل عؤًذ ؤٗٞاال ؤقبٌ بإزالٍ ،١ال ؤزال٢ا
5
ؤقبٌ بإٖغا ،١من ؤٗٞا ٫بإزالٍ ٌ٢ؤزال ١بإٖغا.«ٌ٢
ًًٓغ مما ؾب ٤ؤر جإلُ ٠اللاخٔ لغؾالت ألاٍَار ٍالبلضار٧،ار من ؤظل امخضاح ٢غَل ٍىاقم ٞحهاُٟٞ .ما ًسو ٢غَل ،ؤقاع بلى
ًا
امخُاػىا من ٚحرىا بالؿمَ ٍالغٗٞت ٍ 6اللَص ٍالسساء ختى ؤ ٌ »لم ٌٗترىم من بسل الخجاع ٢لُل ٍال ٦شحر«ٍ 7ؤر ٢غَكا التزمذ ٖلى
ًا
الضٍام بَ٣اٖض الضًن ،في ظاىلُتها ٍبؾالمًا 8،بلى ٚحر طل ٪مما ىَ ٦شحر؛ ٦ما امخضح ٢غَكا في ؤما٦ن ؤزغُ من ٦خاباجًٌٞ ،م »ؤٞصر
ًا
ًا
ًا
ًا 9
اٖ٫غب لؿا اٍ ،ؤًٞلًا بُا اٍ ،ؤخًغىا ظَاباٍ ،ؤظمًٗا ٖنض ال٨الم ٢لبا«.
ًا
ٍ٢ا ٫ؤًًا٢» :غَل َ٢م لم ًؼ ٫هللا حٗالى ً٣لبهم في ألاعخام البرًئت من آلاٞاثٍٍ ،ن٣لًم من ألانالب الؿلُمت من الٗاىاثٍٍ ،ب٣حهم ل٩ل
ظؿُم ٍٍغؾحهم ل٩ل ُٖٓم«ٍ 10ال ٌؿخُ٣م مشل ىظا ال٨الم م٘ منِ ١الٗ٣لٍ ،اإلاٗتزلت ـ ٍاللاخٔ مجهم ـ بنَا مٗخ٣ضىم ال٨ٟغي ٖلى
ًا
ّ
الاصٖاجي ٖلى هللا حٗالى ازخهانٌ ٢غَكا بغٖاًت اؾخصناثُتٍ .لَ ٧ار ألامغ ٦ظل ،٪إلاا ًْغ ٞحهم
اإلانٍُ ٤الٗ٣ل ،طل ٪بإ ٌ لِـ بالَؾ٘
ًا
ٍزنُت ٍال قٍ ،٪إلاا اخخاظَا ؤر ًبٗض ٞحهم بُا (ٍمشل ىظا الاصٖاء ؤٍ ٘٢ماخبٌ في َٕ من »اللبرًت«) ٍؤر النبي (م) ىَ ٍخضو الظي
ًا
ازخهٌ هللا حٗالى بالغٖاًتٍ ،ىَ م٘ طلٍ ٪لض من عخم لِؿذ مامنت .زم امخضح ٢غَكا بالًٟل الَاٞغ ٍؾٗت الهضع التي لم ج٨ن
.
لٛحرىم  11جناٍ ٫بٗض طل ٪بجي ىاقمٞ ،إزجى ٖلحهم الشناء الَاؾ٘ في ٖضة عؾاثل٣ ٍ 12.ل ٖنٌ الش٘البي بةًجاػ قضًض َ٢لٌ» :الٗغب
٧البضر٢ٍ ،غَل عٍخًاٍ ،ىاقم ؾغىا ٍلبهاٍ ،مَي٘ ٚاًت الضًن ٍالض ُا مجهاٍ ،بنَ ىاقم ملر ألاعى ٍػٍنت الض ُاٍ 13 . «...جدضر ٖجهم في
ًا
عؾالت البلضار ،مكحرا بلى السها ٫التي با َا بها ٖلى ٢غَلٍ ،مجها :النبَة التي هي زالنت زها ٫السحر ٧لًاٍ 14 ،ؤر اإلالٞ ٪حهم محرار

ٔ -ادلصدر نفسو ،ص ٖٖ :ـ ٘ٗ.

ٕ -ادلصدر نفسو ،ص.ٖٗ - ٗٔ :
ٖ -البيان والتبيني ،مصدر سابق ،ج ٖ ،ص.ٖٙٚ :
ٗ -رسائل اجلاحظ ،ادلصدر السابق ،حتقيق عبد السالم ىارون ،ج ٔ ،ص.ٖٓٙ :
٘ -رسائل اجلاحظ ،ادلصدر السابق ،ج ٔ ،ص.ٖٓٛ :
ص.ٗٙٙ
 -ٙاجلاحظ،األوطان والبلدان: ،
 -ٚادلصدر نفسو ،ص.ٗٙٚ :
 -ٛادلصدر نفسو ،ص.ٕٗٚ ،ٗٙٛ :
 -ٜاجلاحظ ،فصل من صدر كتابو يف "تفضيل النطق على الصمت" ،ص.ٔٚٗ :
ٓٔ -اجلاحظ ،فصل من صدر كتابو يف "ادلعلمني" ،ص.ٔ٘ٙ :
ٔٔ -ادلصدر نفسو.
ٕٔ -انظر مثالً :اجلاحظ ،رلموعة رسائل "رسالة احلاسد واحملسود" ،و "مناقب الًتك".
ٖٔ -مثار القلوب ،حتقيق زلمد أيب الفضل إبراىيم ،القاىرة ،ٜٔٙ٘ ،ص.ٖٔ :
ٗٔ -ادلصدر نفسو ،ص.ٗٚٚ :
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ًا
ٖن الغؾَ(٫م) ٍعزٌ الٗباؽ ٖلٌُ الؿالم زم ٍعزٌ ؤبنائو ٍؤخٟاصو ٖنٌٍ 1 ،امخاػٍا ؤًًا بالبر٦ت٧ٍ» :ار ؤٍ ٫بغ٦تهم ؤر هللا حٗالى ع٘ٞ
ًا
الَُاٖحر ٍاإلاَجار اللاع 2«ٝزم ؤقاع بلى ؤر لبجي ىاقم َابٗا في ٍظَىًم صٖ ٫لى ٦غم الٗخ٦ٍ ٤غم الخجاعٍ ،لم ً٨ن طل ٪في ٚحرىم،
ختى ؤر ألاخَاػ التي جٟؿض ٞحها الُباج٘ ٧اصث ؤر جٟؿض طلٖ ٪لى من ؾ٨جها من بجي ىاقم» ،لَال ؤر هللا ٚالب ٖلى ؤمغو«  3 .زم ظاءث
4.
عؾالخٌ في اإلاٟازغة بحر بجي ىاقم ٍبجي ٖبض قمـ ،لدكحر بلى زها ٫الٟغٍ ٤ألاٍٍ ٫منا٢بهم بك٩ل جٟهُلي ال مجا ٫ىنا لإلٞايت ًٌٝ
ٞما الخ٣نُاث التي ًٍْٟا اللاخٍٔ ،ؤؾٟٗخٌ في جدحزو ىظا؟
 ؤليات وًطق اؿحغاٌ بالغة الححيز في ضػالة (ألاوًان والبلسان)عؾالت ألاٍَار ٍالبلضار زُاب جَانليٍ ،لٟٓت مساَبت جُٟض في مٗناىا اإلاعلمي الٗام :اإلاكاع٦ت في الٟٗل٧ٍ ،ل مساَبت بهظا
َم
اإلاٗجى ج٣خطخي بالًغٍعة مساَبا ٍ مساَباٌُٗ ،خبر ألاٍُ ٫مغؾال للخضًض ؤٍ(السُاب)ٍ ،الشاني ُمغؾال بلٌُ ؤٍ( ُمؿخ٣بال)،
ٞالغؾالت بطر جنَُي ٖلى ٍُْٟت جَانلُتٍ ،ال ًم٨جها ؤر جخد ٤٣زاعط ىظا ؤلاَاعٍ ،هي بظل ٪جدمل عؾالت مٗغُٞت مُٗنت من
مغؾل (اللاخٔ) بلى مخلً ،٤خدضص في َاثٟت مُٗنت ًَظٌ ب٫حها السُابٍ ،حؿخضعي في الجهاًت ىظو الخَانلُت بُابًٗا ؤلا٢ناعي،
مجمَٖت من الخ٣نُاث الدلاظُت من ٦ال الُغٞحر.
ًا
ٍٍم٨ن اٖخباع اللاخٔ عاثضا لٓاىغة الخدحز لألٍَار ٍالبلضار ،التي ا٦دؿبذ ؤىمُت ٖٓمى في الٗهغ ال٣ضًم)٦ما ط٦غ ا ؾالٟا(
بط ٖالج الٓاىغة في عؾالت ألاٍَار ٍالبلضارٍٖ ،اص بلى الخضًض ٖجها في عؾالت (التر ٥ػٖامت ظنض السالٞت)(ٍ .منا٢ب التر 5)٥خُض
ٖمض اللاخٔ في ىظو الغؾالت بلى عص الاٖخباع للتر ،٥صٍر حكخِذ لَخضة ظنض السالٞت ٫َ٣ً ،في طلٍ(:٪ؤخببذ ؤر ًَ٩ر ٦خابا
٢هضاٍ ،مظىبا ٖضالٍ ،ال ًَ٩ر ٦خاب بؾغا ٝفي مضًذ َ٢مٍ ،بٚغا٢ا في هلاء آزغٍنٍ ...ؤ ا ؤ :٫َ٢بر ٧ار ال ًم٨ن ط٦غ منا٢ب
6
التر ٥بال بظ٦غ مشالب ؾاثغ ألاظناص ٞ ،تر ٥ط٦غ اللمُ٘ ؤنَب).
من ىظا اإلانُل ،٤ؾنكغٕ في عنض الدجج التي اؾخسضمًا اللاخٔ لخبرًغ جدحزو للًاقمُحر٦ ،ما ؾنٗمل ٖلى جدضًض م٣هضًت
الدلاط ،خُض ؾعى اللاخٔ بلى بناء عؾالخٌ بناءا حلاظُاٞ ،الغؾالت مخَالُت من الدجج التي خكضىا اللاخٔ بُٛت الضٞإ
ٔ -ادلصدر نفسو.

ٕ -ادلصدر نفسو.
ٖ -ادلصدر نفسو ،ص.ٜٗٗ :
ٗ -رسائل اجلاحظ ،حتقيق السندويب ،مصدر سابق ،ص ٙٚ :ـ .ٔٔٙ
٘ -أنظر:رسائل اجلاحظ ،حتقيق وشرح عبد السالم ىارون ،ا جلزء الثالث ،نشر دار اجليل  /بريوت ٜٜٔٔ/م .وضع اجلاحظ قسما من ىذا الرسالة يف خالفة
ادلعتصم ،ووضع القسم الثاين يف خالفة ادلتوكل  .والقسم األول وجهو اىل ادلعتصم فلم يصل إليو ألسباب مل يفصح عنها اجلاحظ  .أما القسم الثاين فوجهو إىل
وزير ادلتوكل الفتح بن خاقان الًتكي األصل والذي عرف بأدبو وشاعريتو ،وذكرت لو بعض الكتب مثل كتاب أخالق ادللوك ،وكتاب الروضة والزىر وكتاب الصيد
واجلارح .وقد قتل مع ادلتوكل سنة  ٕٗٚىـ .ويصفو اجلاحظ يف مقدمة الرسالة حبسن إطاعتو اخلليفة ،والدراية بالتدبري ،واحلرص من الوقوع يف اذلفوات اليت يعا ب
هبا.
والغرض الذي رمى إليو اجلاحظ من الرسالة ىو األلفة بني قلوب ابناء الشعوب اليت تشكل الدولة العباسية  .كانت تلك الدولة ادلًتامية األطراف ،تضم عدة
شعوب سلتلفة األصل واللغة واألخالق ،ومل يستطع اإلسالم الذي اجتمعت عليو أن يصهرىا صهرا كامال يف بوتقتو ،فظل كل شعب منها متعلقا بًتاثو وماضيو
ولغتو وطباعو ،ونشأت اخلصومات بينهم على الصعيدين الفكري والعسكري  .وأىم تلك الشعوب اليت كونت الدولة العباسية ،العرب والفرس واألتراك والسودان،
أضف إىل ذلك شعبني مولدين علا ادلوايل واألبناء.
-ٙرسالة مناقب الًتك ،ص .ٜٔٚ :
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ٖن ؤَغٍخخٌ ٌ٣ ٍ ،ألاَغٍخت اإلاٗاعيت لٌ ،بطر ىَ مَ ٠٢حلاجي ٍظضلي بامخُاػ ،ظٗل منٌ اللاخٔ ؤصاة حسسغ إل٢نإ
اإلاخل٣ي.
ٍٍخَ٩ر زُاب الدلاط في عؾالت (ألاٍَار ٍالبلضار) من ؤعبٗت ؤع٧ار:





 ألاَغٍخت(اإلاَ ٠٢الدلاجي) :الخٟايل بحر البلضار. الدجج ٍألاصلت ٍالبراىحر( :الاٖخماص ٖلى حلت الؿلُت بالضعظت ألاؾاؽ.)... ألاصٍاعالدلاظُت٣ ٍ :هض بها اللاخٍٔ ،ؤَغا ٌٞاإلااٍضة ٍاإلاٗاعيت ٍظمًَع اإلاساَبحر ٍ ،ال٣غاء. -الندُجت ؤٍ الخ٨م  :الخدحز للًاقمُحر زانت ٍاٖ٫باؾُحر بك٩ل ؤٖم.

َم
ًُل ٖلُنا في م٣ضمت الغؾالت ؤؾلَب الدلاط اإلاباقغ ،خُض ًاؾـ اللاخٔ زُابٌ باالٖخماص ٖلى اإلاساَبٍ( ،ىَ َٕ من
اإلاناْغة اإلاٟتريت) ً ٫َ٣اللاخٔ ( :ػٍن ٪هللا بالخٟ٦ٍ ،َُ٣ا ٥اإلاًم من ؤمغ آلازغة ٍألاٍلىٍ ،ؤزلج نضع ٥بالُ٣حرٍ ،ؤٖؼ٥
ًا
ًا
ًا
ّ 1
جمش ُل ىظو الٟاجدت اؾتهالال ًخًمن ٍُْٟت لؿا ُت جخمشل في الضٖاء،
بال٣ناٖتٍ ،زخم ل ٪بالؿٗاصةٍ ،ظٗل ٪من الكا٦غٍنِّ ).
ّ
الظي ًنخمي صاللُا بلى ؤؾلَب (ؤلانكاء الُلبي)ٍ ،ىَ ما ٌؿخضعي مُلَبا ٚحر خانل ٍ٢ذ (الُلب)ٍ ،اللاخٔ في طلً ٪ماعؽ
2
َٖا من الاؾخضعاط اإلاا٦غ ،ب ٌ ًمنذ اإلاساَب ز٣ت ٍاٖخضاصا لِؿخَز ٤منٌٍٍ ،إزظ ٖلٌُ الًَٗص الُٟ٨لت بة هاجٌ ٍزكٌَٖ.
يؾترؾل اللاخٔ عؾالخٌ( 3بٗض الضٖاء للمساَب) ،بؿغص حجلٌٞ ،الغؾالت هي ظَاب ٖلى ؾاا ،٫ؤٍ اؾخجابت مغ الترؾل،
ٍاإلاالخٔ ا٢خهاع اللاخٔ ٖلى بًغاص عؾالخٌ اللَابُتٍ ،ا٦خٟاءو بخلسُو مًمَر عؾالت الابذصاء بٗباعاث مَظؼة٫َ٣ً ،
اللاخٔ ( :ؾإلذ ؤب٣ا ٥هللا ؤر ؤ٦خب ل٦ ٪خابا فيٍ...ط٦غث ؤر ََ ٫اإلا٣ام من ؤؾباب ال٣ٟغٞ 4،)...مًَٟم الدلاط مغجبِ
بخدضًض َبُٗت ال٨الم ،في ٍُْٟخٌ الدؿائلُت ( ،طل ٪ؤر اإلاؿاءلت من خُض هي ٖملُت ٨ٞغٍت ماؾؿت ٖلى ؾااٍ ٫ظَاب حؿخضعي
٣اقا ًَلض حلاظاٞ ،اإلاداجلت مَظَصة بالَ٣ة في الخضاٍ ٫اللَٛي٦ ،ما ؤجها حٗخبر ْاىغة مالػمت للسُابٍ ،الخساَب َاب٘
مًُمن ٖلحها) 5.جبٗا لظلٞ ٪الغؾالت ؾلؿلت من الدجج اإلاترابُت التي ٌسسغىا اللاخٔ في اإلاضح ٍالظم ،خُض ٌؿترؾل في ؾغص
حجلٌ ،مٗخمضا ٖلى م٣ابلت الغؤي بالغؤي ٍ ،م٣اعٖت الدلت بالدلت ،مؿدشمغا حلت الؿلُت بك٩ل ؤؾاسخي ،خُض ًظ٦غ :
(ٍط٦غث  ٫َ٢ال٣اثل :الناؽ بإػماجهم ؤقبٌ مجهم بأبائهم.6).
ً ٫َ٣اللاخٔ مؿًٟا ٍعي اإلاخل٣ي٢ٍ ( :لخم زبرٍ ا ٖن السها ٫التي با ذ بها ٢غَل ٖن ظمُ٘ الناؽٍ ،ؤ ا ؤٖلم ؤ  ٪لم جغص
ىظا ٍ ،ب ما ؤعصث السها ٫التي با ذ بها ٢غَل من ؾاثغ الٗغبٍ 7).جخَالى الغؾالت ٖلى ىظو الكا٧لت 8،خُض اللاخٔ َمًخ٩ل في
زُابٌ الدلاجي ٖلى ظًل اإلاساَب ،لظل ٪جدٟل الغؾالت بخ٣نُاث ٍمَاي٘ جد٣غ اإلاساَب ٍحؿ ،ٌٍُٖ ٌٟب ٌ زُاب ج٣غَعي
 -1رسالة األوطان والبلدان ،ص.109:
 -2الحجاج قد ٌنزلق هنا إلى ما ٌسمى باإلكراه و العنف الخطابً  ،أي التطوٌع (الحجاج القصري ) ،وهذه من الثغرات الحجاجٌة
كم ا ذكرت آنفا.
 -3وغالبا عند الجاحظ ٌبتدئ السرد من حٌث ٌنتهً.
 -4رسالة األوطان والبلدان،ص.109:
 -5أنظر مقال :الحجاج السردي عند الجاحظ ،بحث فً المرجعٌات والنصٌات واآللٌات.
 -6األوطان والبلدان،ص.109:
 -7رسالة األوطان والبلدان،ص .114:
القلوب وال
ٌ .قول الجاحظ  ( :ال ت ُكدُّوا هذه
األدب عند الجاحظ ضرب من التكرار واإلعادة بهدف تنشٌط العواطف
 -8ف
َ
ب َولَج ).البٌان والتبٌٌن ،ج،1
وعاو ُدوا الفِكر َة عند َن َبوات القلوب،
ُتهمِلوها…
واشح ُذوها بالمذاكرة … ،فإنّ َمن أدام قرع البا ِ
َ
ِ
ص.274:
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ّ
حهض ٝبلى جنبٌُ اإلاساَب بلى يغٍعة الامخشا ٫للمخ٩لمٍ ،يمن ىظا الؿُا ١ال ًخَعٕ اللاخٔ ٖن جإ ِب اإلاساَب بخَُ٦ض ىظو
اإلاٗاني بط ً ٫َ٣اللاخٔ ّ
مَظًا ٦المٌ للمساَبٍ( :نؿِذ ؤب٣ا ٥هللاٍ ،1..اٖلم ؤب٣ا ٥هللا ، 2..ؤال جغُ ؤجهمٍ ،3..من ػٖم ...
ِّ
5
َ٣ٞلنا ىظا مهضا ١لٌ ،4..زم ا ٓغ في قإر طٍاث البٌُٞ ، ..ةر ؤخببذ ؤر حٗغ ٝظملت ال ٫َ٣في زها ٫بجي ىاقم ٞا ٓغ في
٦خابي ىظاٞ ،)6..الدلاط بطر مؿل ٪خَاعي ٍاؾخضاللي لخضبحر الازخال ٝفي عؾالت اللاخًٔ ،دَي اؾدشماعا ضسما للمل٨ت
السُابُت ٍاللضلُت في جضاٍ ٫اإلاٗغٞتٍ ،جنٓحر ص ٤ُ٢لٟنَر اللضٍ ٫السُابت ٍالترؾل ٫َ٣ً ،اللاخٔ٢ٍ ( :لذ :ابضؤ لي بالكام
ٍمهغًٍٞ ،ل ما بُجهماٍ ،جدهُل ظمالًماٍ ،ط٦غث ؤر طل ٪ؾُجغ الٗغاٍ ١الدلاػٍ ،النجَص ٍ ألاَٚاعٍ ،ط٦غ ال٣غُ
ٍألامهاعٍ ،البراعي ٍالبداعٍ .اٖلم  -ؤب٣ا ٥هللا -ؤ ا متى ٢ضمنا ط٦غ اإلاازغ ٍؤزغ ا ط٦غ اإلا٣ضمٞ ،ؿض النٓام ٍطىبذ اإلاغاجب.
7
ٍلؿذ ؤعُ ؤر ؤ٢ضم قِئا من ط٦غ ال٣غُ ٖلى ط٦غ ؤم ظمُ٘ ال٣غٍُ .ؤٍلى ألامَع بنا ط٦غ زها ٫م٨ت ،زم زها ٫اإلاضًنت،).
اللاخٔ ىنا ًماعؽ حٗنُٟا للمساَب ،الظي ًٞل الابخضاء الكام ٍمهغ ،مؿخسٟا بغؤًٌ ،لِـ ىظا ٞدؿب ،بل بر اللاخٔ
ٌؿخإ  ٠ج٣غَ٘ اإلاساَب الؾخهلا ٌ جًُٟل الكام ٍمهغ ٖلى م٨تٍ ،التي ال ًم٨ن جٟؿحرىا بال بَنًٟا نناٖت حلاجية
تهض ٝبلى الا خهاع إلا٨تٍ ،جًُٟلًا ٖلى ؾاثغ ألاٍَار ٍالبلضار٦ .ما ؤر َبُٗت اللٛت في اإلا ُ٘٣ؤٖالو ،جدُل بلى خ٣ل البالٚت،
ٍبر ٧ار اإلا٣ام م٣ام سسغٍتٍ ،ألامشلت ٖلى ىظا ٦شحرة في الغؾالتٍَ 8.ؿخٗحر اللاخٔ نَث اإلاساَب الظي ًدؿاءٖ ٫ن جٟايل
البلضارٞ ،اإلاساَب الظي ًوصع ٖن ىظو الغئٍت الخبؿُُُت ٢اعت ظاىل ٫َ٣ً ،اللاخٔ ٢ٍ ( :لخم :زبرٍ ا ٖن السها ٫التي
با ذ بها ٢غَل ٖن ظمُ٘ الناؽٍ .ؤ ا ؤٖلم ؤ  ٪لم جغص ىظاٍ ،ب ما ؤعصث السها ٫التي با ذ بها ٢غَل من ؾاثغ الٗغب٦ 9).ما
ٌؿعى اللاخٔ بلى ب٦ؿاب زُابٌ مهضاُ٢ت مُل٣تٞ ( :٫َ٣ً ،ةر ؤخببذ ؤر حٗغ ٝظملت ال ٫َ٣في زها ٫بجي ىاقم ٞا ٓغ
في ٦خابي ىظا الظي ٞغ٢ذ  ٌُٞبحر زها ٫بجي ٖبض مناٍ ٝبحر بجي مسؼٍم ٍٞ،غ٢ذ ما بحر ٖبض قمـٞ ،ة ٌ ىنا ٥ؤٍٞغ ٍؤظم٘،
بر قاء هللا حٗالىًٍٍٓ 10).غ حكضًض اللاخٔ ٖلى جمؿ ٌ٨بالخ ٤خغنٌ ٖلى ٖضم حؿغب الك ٥َ٩بلى زاَغ ال٣اعتٞ ،اللاخٔ
ال ً٣ضم الًما اث ال٨برُ لل٣اعت ،ختى ًبرىن لٌ ٖلى صخت ما ًٞ ٫َ٣دؿبٍ ،ب ما لض ٌٗٞبلى جبجي اإلاَاٟ ٠٢ؿًاٍ ،حكُ٨ل
ؤ ماٍ للخَاٍ ٤ٞالخإزحر  ٌُٞلال٢خنإ ٍالاؾدؿالم.

 -1رسالة األوطان والبلدان،ص.109:
 -2نفسه،ص.110:
 -3نفسه،ص.116:
 -4نفسه،ص.119:
 -5نفسه،ص.124:
 -6نفسه،ص.125:
-ٚنفسو،ص.ٔٔٓ:
-ٛيقول اجلاحظ(:وضلن وإن أطنبنا يف ذكر مجلة القول يف الوطن ،وما يعمل يف الطبائع ،فإنا مل نذكر خصال بلدة بعينها ،فنكون قد خالفنا إىل تقدمي ادلؤخر
وتأخري ادلقدم) ،فأحال بذلك إىل اإلطناب واإلنزياح ،..نفسو،ص.ٖٔٔ:
-ٜرسالة األوطان والبلدان،ص.ٔٔٗ:
ٓٔ-نفسو،ص.ٕٔ٘:
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٦ما ج٨ك ٠ىظو الاؾتراجُجُت ٖن مغ٦ؼٍت خًَع اللاخٔ زال ٫اإلاداجلتٖ ًَٞ 1،نضما ًٟغى ٍناًخٌ ٖلى الخٍ ٤الهَاب،
ٞة ما ًغٍض مهاصعة آلازغ ٍمماعؾت الاؾخٗالء ٖلٌُ ٫َ٣ً ،اللاخٍٔ ( :نؿِذ ؤب٣ا ٥هللاٍ....ؤ ا ؤٖلم ؤ  ٪لم جغص ىظا) ،ىظو
السسغٍت الكضًضة تهض ٝبلى ٦ك ٠ؤٍىام ىظو الٟئت من السهَم.
ٍ ًهضع اللاخٔ في زُابٌ ٖن حلاط ٌٗخمض ٖلى الؿلُت ٍالَ٣ة ٦ما ط٦غث ؾالٟا  ،2ؤي جل ٪الدجج التي ٌؿلم بها الناؽ
ؾلٟاٞ ،ذلت الؿلُت بإ َاًٖا مًُمنت ٖلى الغؾالتٍ ،جخد٨م ؤٍ جخضازل م٘ الدجج ألازغُ٦ ،ما جخسلل الغؾالت ج٣نُاث
ّ
حلاظُت مخٗضصة ،جًمغىا حلت الؿلُت ،مشال (الَنٍ 3،٠النٗذٍ ،الخمُحز) ،طلّ ٪
ؤر ٚاًت اللاخٔ ً٢غ زهم اإلاال٠
ّ
4
ّ
حٗا٫
الًمجيٍ ،ختى ًنجؼ ىظو الٛاًت ٞةر اللاخٔ ٌؿخٗحر ٖلٌُ بمخَالُاث من الدججٍ ،لٗل بنُت النٗذ ج٨كٖ ٠ن ٍع
ّ
حلاجيٞ ،اللاخٔ ًنٓغ بلى زهمٌ ٓغة اػصعاءً ًَٞ ،مل ٪من ألاصٍاث الدلاظُت ما ًم٨نٌ من ضخضوٍ ،ج ٌٍَ٣زُابٌ
بؿًَلت مخناىُتٍٖ ،نضما ًباقغ اللاخٔ زهمٌ بؿلؿلت من الدجج ٞة ما ًداٍ ٫الخمًُض لٌ بًغٍعة التراظ٘ ٖن زُابٌ،
ٍبٖالر الًؼٍمت اإلابضثُتٍ ،منظ البضاًت ًًٓغ اللاخٔ مؼىَا بخٍ ،ٌ٢َٟىَ ًضعّ ٥
ؤر ؤلا٢غاع بالتراظ٘ ٖؿحر ٖلى السهم ،لظل٪
ًبضؤ اللاخٔ با تهاط ؤؾلَب البناء الدلاجي بٗض ْق
ؤر َ٢ى زُاب زهمٌ(ؤي اإلاهاصعة ٖلى اإلاُلَب).
ٍالَن ٠ؤًًا ج٣نًت حلاظُت مَْٟت في الغؾالتٞ ،الَن ٠اإلاٟهل للًاقمُحر ٍَباجًٗمٚ ،غيٌ حلاجي مدٌٍ ،ىَ ببغاػ
م٩ا ت (الًاقمُحر) ٍجًُٟلًم ٖلى ؾاثغ الٗغبٍ ،ىَ جمازل من قإ ٌ ؤر ً٣لل من ُ٢مت ألاٍَار ٍالبلضار ألازغُ التي ط٦غىا
اللاخٔ في مدٌ عؾالخًٌ ،نخ٣ل بٗضىا اللاخٔ بلى جٍَ٣ت زُابه الدلاجي بذلت جخإؾـ ٖلى حلت ؤلاٞدام(الؿلُت)،
الُٟ٨لت ْق
بإر جَ٩ر زُابا حلاظُا م٨خُٟا بنٟؿٌ ٫ُ َ٣ً ،اللاخٍٔ( :اٖلم ؤب٣ا ٥هللا ؤ ا متى ٢ضمنا ط٦غ اإلاازغ ٍ ؤزغ ا ط٦غ
اإلا٣ضمٞ ،ؿض النٓام ٍطىبذ اإلاغاجبٍ .لؿذ ؤعُ ؤر ؤ٢ضم قِئا من ط٦غ ال٣غُ ٖلى ط٦غ ؤم ظمُ٘ ال٣غٍُ .ؤٍُ٫ألامَع بنا ط٦غ
زها ٫م٨ت ،زم زها ٫اإلاضًنتٍ ،لَال ما ًجب من ج٣ضًم ما ٢ضم هللاٍ ،جإزحر ما ؤزغ ،ل٩ار الٛالب ٖلى النَٟؽ ط٦غ ألاٍَار
5
ٍمًَٗ٢ا من ٢لب ؤلانؿار).
ّ
َم
الاؾتهال ٫الدلاجي ال حهض ٝبلى اإلاداجلت ٞدؿبٍ ،ب ما ىَ ٍٖض بمخخالُت من الدجج ؤلاٞدامُتٞ ،اللاخٔ ًنخ٣ل في
بر ىظا
زُابٌ من حلت بلى حلت ،بهض ٝجدهحر زُابٌٍ ،جمخحر صٖاثمٌٍ ،في ٧ل ا خ٣اً ٫دغم ٖلى ص ٘ٞمسٌُُ الدلاجي دَ بَاع
جٟاٖلي ًَ٣م ٖلى الا خ٣ا ٫من الٗام بلى السامٍ ،من ألاىم بلى اإلاًم.

ٔ -تلميح :مركزية اجلاحظ تشمل الثقافة اإلنسانية ككل ،وال تقتصر على نصوصو ،وقد خصصت مؤخرا ندوة دولية لذلك (مركزية اجلاحظ يف الثقافة اإلنسانية)،
برحاب كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان ،يومي الثالثاء واألربعاء ٘ٔ و ٔٙنوفمرب ٕٖٗٔىـٕٓٔٔ/م.
ٕ -غمس اجلاحظ يف رسالتو  ٔٚ :آية قرآنية ،وٖ أحاديث ،و ٗ أبيات شعرية ،و  ٛأقوال للثقات.
ٖ-غمس اجلاحظ حجة التوصيف بنوعيها يف رسالتو:
ٔ-إصدار حكم سليب للتقبيح واالستهجان(وقد جتدون عموم السخف واجلهل ،والكذب يف ادلواعيد والغش يف الصناعة)...أنظرصٕٔٛ. :
ٕ-إصدار حكم إغلايب للتحسني والتقدير(:وأمر ادلدينة عجب..من دخ ذلا أو أقام فيها ..غلد من تربتها وحيطاهنا رائحة طيبة )..أنظرص.ٕٜٔ :
ٗ-النعت أداة من أدوات احلجاج ،فالنعوت ذلا دور كما الروابط ذلا دور.
٘-رسالة األوطان والبلدان،ص.ٔٔٓ:
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ُ
َمٍ َمؾَ ١اللاخٔ لدجج الؿلُت بَ٣ة ،ال ًب٣ي للمساَب مجاال لضخًًا ؤٍ منا٢كخٌا ،إزظ ؤمشلت لظل ٪من عؾالت ألاٍَار
ٍالبلضارٍ ،هي ٟـ الدجج التي اخخج بها في عؾالخٌ ( :الخنحر بلى ألاٍَار) ،1بط ًٍ( :٫َ٣لَ ؤ ا ٦خبنا ٖلحهم ؤر ا٢خلَا ؤ ٟؿ٨م ؤٍ
ازغظَا من صًاع٦م ما ٗٞلَو بال ٢لُل مجهم) ٞؿَُ بحر مَ٢ ٘٢خل ؤ ٟؿًم ٍبحر السغٍط من صًاعىم٢ٍ .اٍ ( :٫ما لنا ؤال ٣اجل في
َّ
ٞؿَُ بحر مَ ٘٢السغٍط من صًاعىم ٍبحر مَ ٘٢ىال ٥ؤبنائهمٍَ 2).ؿدشمغ حلت
ؾبُل هللا ٍ٢ض ؤزغظنا من صًاع ا ؤبناثنا) ..
الؿلُت في مَ ٘٢آزغ من الغؾالتٍ( :لَال ما ًجب من ج٣ضًم ما ٢ضم هللا ٍجإزحر ما ؤزغ ،ل٩ار الٛالب ٖلى النَٟؽ ط٦غ ألاٍَار
ٍمًَٗ٢ا من ٢لب ؤلانؿار 3).جلحها حلت ؤزغُ للؿلُت ٫َ٣ً ،اللاخٔ ..( :ؤال جغُ ؤجهم ٖنض بنُار الٗ٨بت ٢ا ٫عئؾائىم :ال
4
جسغظَا.)...
ُ
ٍمن ؤمشلت حلت الؿلُت ؤًًاَ ،عص اخخجاط اللاخٔ بإبُاث قٗغٍت ؤزناء خضًشٌ ٖن السها ٫التي با ذ بها ٢غَل ٖن ظمُ٘
الٗغبً ،ن٣ل بِخحر ٖن ٖبض هللا بن ظظٖار:
لٌ صإ بم ٨ــت مكمٗ ـ ــل ٍخٟو  ١َٞصاعجٌ ًناصي
5

بلى عصح من الكحزُ مالء لباب البري ًلب ٪بالكًاص

مما ؾب ٤ط٦غو ،ؤم٨ننا ال ٫َ٣بإر اللاخٔ ق٩ل نَعة ل٣غَل 6من زال ٫مٟايلخٌ لألٍَار ٍالبلضار ،خُض ًدمل ىظا
الخهٍَغ بٗضا بالُٚا حلاظُا ،لمؿٌ ؤزناء ؽعص اللاخٔ لسها٢ ٫غَل اإلاخٗضصةٍ ،التي حكترٞ ٥حها م٘ ٧اٞت الٗغبٍ ،من
بُجها(:الٟٗت ،الكغ ،ٝالٗ ،َٟال٨ؿب الخال ،٫اللًاص ،ال٨غم ،ال٨ؿب الخال ،٫نلت ألاعخام ،البُار ،ألاصب ،ألازال،)...١
ٍٍسلو اللاخٔ بٗضىا بلى َّ
بمجمَٖت من ّ
َّ
َّ
ؤر البكغ ًن٣ؿمَر باٖخباع َّؤٍ ٫بلى ؤممُّ ،ل
ألازالُ٢ت
الؿماث ٍاإلاؼاًا
جسخو
ٍ٧ل َّؤمة
ٍع
ِّ
ٍع
ٍع
ج َ٩ذ بٟٗل ْغٍّ ٝ
ٍالاظخماُٖت َّ
ٟؿُت 7،التي َّ
ٍالن َّ
َّ
٧ل َّؤم ٍعت بلى ٢باثل ؤٍ بلضار ٍيُإ ًَّدؿم ؤىل ّ
مخٗضصةُ ،ز َّم جنكٗب ُّل
٧ل مجها
ٍع
ِّ
ٍع
ٍع
ٍَّع
ًا
ٖمن ؾَاىا من ٢باثل ؤٍ بلضار ؤزغُ من الا خماء بلى َّ
ؤًًا بسهاثو ،جنٟغص بها َّ
ألامت طاتهاٍ ،ىظا ما ؤ٦ضو ٚحر َّ
مغ ٍعةٍََٗ ،ص
ّ
لُا٦ضو َّببار ٖغيٌ لسها٢ ٫غَل صٍر ؾاثغ الٗغبٍ 8.ىظا ألازحر ىَ اإلا٣هَص بُٗنٌ ،ؤي ىَ الٛغى ألاؾاؽ من جإلُ ٠ىظو
ِّ
9
الغؾالتٞ .اللاخٔ َّ
٦غؽ ىظو الهَع في م٣ضماث ٍمؿلماث مغجبُت بمنَٓمت ُ٢مُت (حلاط بالُ٣م)  ٫َ٣ً ،اللاخٍٔ( :اٖلم-
ؤب٣ا ٥هللا-ؤ َم ا متى ٢ضمنا ط٦غ اإلاازغ ٍؤزغ ا ط٦غ اإلا٣ضم ٞ ،ؿض النٓام ٍطىبذ اإلاغاجبٍ ،لؿذ ؤعُ ؤر ؤ٢ضم قِئا من ط٦غ ال٣غُ
ٔ
ألول َمَّرة يف كتاب عن مطبعة ادلنار بالقاىرة ،عام ٖٖٖٔىـٜٔٔ٘/م ،بعناية طاىر
ت َّ
ت ىذه ِّ
ص َد َر ْ
 طُبِ َع ْالرسالة يف رلموعات ىارون ومهنَّا ودار الثَّقافة ،وقد َ
اجلزائري ،وصدرت ببريوت عام ٕٓٗٔىـٜٕٔٛ/م ،عن دار الرائد العريب.
ٕ-رسالة األوطان والبلدان،ص.ٕٔٔ:
ٖ -نفسو،ص.ٔٔٓ:
ٗ-نفسو،ص.ٔٔٙ :
٘-أنظر:رسالة األوطان والبلدان،ص.ٔٔٚ/ٔٔٙ:
 "-ٙيذكر الدكتور زلمد مشبال أن :مثة تالزما بني التصوير واحلجاج ،ليس يف أدب اجلاحظ فقط ،ولكن يف مطلق النصوص األدبية"(،البالغة والسرد ص.)ٙ :
-ٚوشلا بانت بو قريش على سائر العرب حسب ما جاء يف الرسالة ،تقريبا ثلث الرسالة (أكثرمن  ٔٚصفحة) ،نذكر (:النبوة اليت ىي مجاع خصال اخلري وأعاله ا
وأفضلها ،مث :احللم ،النجدة ،ادلعرفة ،أسواق عكاظ وذو اجملاز ،بيت اهلل مكة ،احلجر األسود ،زمزم ،مقام إبراىيم.)...
-ٛأنظر:رسالة األوطان والبلدان ،من ص ٔٔٗ :إىل ص. ٖٔٔ:
 -ٜاستند اجلاحظ إىل مجلة من الوقائع والقيم اليت يؤثرىا الناس ليعضد هبا أطرحتو منها (:تقدمي ما قدم اهلل ،اجلود والكرم ،احللم ،الشجاعة ،العفة ،صلة األرحام،
الوداعة )...كما استند اجلاحظ إىل قيم يبخسها الناس لينقض هبا أطروحة ادلتلقي مثل( :الغزو ،الغشم ،استحالل األموال والفروج ،البخل.)..
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ٖلى ط٦غ ؤم ظمُ٘ ال٣غٍُ ،ؤٍلى ألامَع بنا ط٦غ زها ٫م٨ت ،زم زها ٫اإلاضًنتٞ 1 ).الغؾالت ال جَ٣م ٖلى زغ ١ؤ ٤ٞاإلاخل٣ي ،بل
جض ٘ٞاإلاخل٣ي للخٗاَ ٠م٘ ىظو الهَعة (جهٍَغ جُُ٣مي)ٍ ،ىنا ًخجلى البٗض الخضاٍلي الدلاجيٞ ،اللاخٔ ال ٌؿغص زاعط اإلا٣ام،
بل ىَ ؾغص مغجبِ بم٣ام مٗحر ،ؤي لٌ ٍُْٟت ٖملُت ،من ىنا اإلانُلٌٗ ٤خبر ؾغص اللاخٔ ،ؾغص حلاجي جضاٍلي.
 داثمة و اػحيحاج:
ًا
جبحر لنا من زال ٫ىظا الم٢اّ ،٫
ؤر زُاب اللاخٔ ًّمشل مَطظا مكغ٢ا صالا ٖلى ز٣اٞت الخَاع ٍالدلاط التي ٧ا ذ ؾاثضة في
الش٣اٞت الٗغبُت ال٣ضًمت ،مَطظا ًغج ٌُٞ ٟ٘ؤصخابٌ بلی لٛت ٞحها ٞن ٍمًاعة ٍبالٚت.
ُ
ٍالظي ؤإلاذ بلٌُ في زاجمت َ٢لي ،ىَ ؤر البُار في الغؾالت ىَ الٛاًتٍ ،من مُاصًنٌ الاخخجاط ٍم٣اعٕ ة السهَمٍ ،بر ٧ار الدلاط
مًمَعا َٖا ماٞ ،ةر "الٗملُت الدلاظُت" ٧ا ذ الؿمت اإلامحزة للًض اللاخٔ ،بل لللًَص الخ٨ٟحرًت الٗغبُت ٖمَماٍ .ىظا
ّ
ٌكًض لٌ َ٢لٌ نلى هللا ٖلٌُ ٍؾلمٞ ...( :لٗل ؤخض٦م ًَ٩ر ؤلخن بالدلت من ناخبٌ ٞإ٢طخي لٌ ٍ .2)...اإلا٣هَص بإلخن ىنا ،ؤي
ؤ٢ضع ٖلى ؤلابا ت ٖما في ٟؿٌ.
ًٞ غؽ اإلاهاصع ٍاإلاغاظ٘ :

3

امللازض:












اإلاؿالٍ ٪اإلامال ،٪البن زغصاطبٌ ،منكَعاث صاع ناصع ،بحرٍثَ ،بٗت لُضر -بغٍل1307 ،ىـ1889 /م.
الٗشما ُت ،اللاخٔ ،جدٖ ٤ُ٣بض الؿالم ىاعٍر ،ال٣اىغة1375،ىـ1955 /م.
1379ىـ ،1959 /ط .9
قغح هج البالٚت ،ابن ؤبي الخضًض،جد ٤ُ٣مدمض ؤبي الًٟل ببغاىُم ،ال٣اىغة،
َب٣اث اإلاٗتزلت ،بن اإلاغجطخى ،جد ٤ُ٣ػلَع ،بحرٍث1381 ،ىـ 1961/م.
ؾلَ ٥اإلاال ٪في جضبحر اإلامال ٪لكًاب الضًن ؤخمض بن مدمض بن ؤبي الغبُ٘ ،خامض عبُ٘ (جدٍ ٤ُ٣حٗلٍُ ٤جغظمت)،
اللؼء ألاٍ ،٫ال٣اىغة :صاع الكٗب للصخاٞت ٍالُباٖت ٍالنكغ1400 ،ىـ1980/م.
اإلاشل الؿاثغ في ؤصب ال٩اجب ٍالكاٖغ ،ابن ألازحر ،جد ٤ُ٣مدمض مخي الضًن ٖبض الخمُض ،اإلا٨خبت
الٗهغٍت،بحرٍث1410،ىـ1990/م،.ط.2
البُار ٍالخبُحر ،لللاخٔ ،جدٖ ٤ُ٣بض الؿالم ىاعٍر ،م٨خبت السا جي ،ال٣اىغة1418 ،7ٍ ،ىـ1998/م.
عؾاثل اللاخٔ ،جدٍ ٤ُ٣قغح ٖبض الؿالم ىاعٍر ،الُبٗت ألاٍلى ،صاع اللُل ،بحرٍث1412 ،ىـ1991/مٖ ،ضص
ألاظؼاء .4
الخَُار ،لللاخٔ ،جدٖ :٤ُ٣بض الؿالم مدمض ىاعٍر ،صاع اللُل ،بحرٍث1412 ،ىـ1992/م.
صخُذ البساعي ،ؤلامام البساعي ،صاع ابن ٦شحر1414 ،ىـ1993/مٖ .ضص ألاظؼاء.7 :
معجم ألازباء ،لياكىت الحمىي ،زاض بحياء التراذ العطبي ،بيروت 20،حعء في 10مجلسات ،ز.ت.

ٔ -رسالة األوطان والبلدان،ص.ٔٔٓ:
ٕ-أخرجو البخاري.
ُ -3مرتبة حسب سنوات اإلصدار.
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 لؿار الٗغب ،البن منَٓع ،صاع ناصع ،بحرٍث.ص.ث.
 م٣ضمت ابن زلضٍرَ ،بٗت صاع الكٗب ،مهغ .ص.ث.
 الهناٖخحر ،ؤبَ ىال ٫الٗؿ٨غي ،جدٖ ٤ُ٣لي مدمض البجاٍي ،مدمض ؤبَ الًٟل ابغاىُم ،صاع ال٨ٟغ ال٘عبي ،مهغ
،2ٍ ،صث.

املطاحع:









ؤصب اللاخٔ ،خؿن الؿنضٍبي ،اإلا٨خبت الخجاعٍت ال٨برُ ،ال٣اىغة1351،ىـ1931 /م.
(الُبٗت ألاٍلى )1366ىـ/
الٟن ٍمظاىبٌ في ألاصب الٗغبي ،قَقي يُ ،٠صاع اإلاٗاع ٝبمهغ ،الُبٗت السامؿت
1946م.
م٣االث ؤلاؾالمُحر ،ألاقٗغي ،جد ٤ُ٣مدمض مدحي الضًن ٖبض الخمُض ،ال٣اىغة1370،ىـ ،1950 /ط .2
التر ٥في مالٟاث اللاخٔ ،صاع الش٣اٞت ػ٦غٍاء ٦خابجي ،بحرٍث ،الُبٗت ألاٍلى1392:ىـ1972 /م.
الغئٍت البُا ُت ٖنض اللاخٔ ،الصعَـ بلملُذ ،صاع الش٣اٞت ،الضاع البًُاء ،الُبٗت ألاٍلى1404 :ىـ1984/م.
ٓام السُاب ،مِكُل  ،َ٧َٞث مدمص بؿُال ،صاع الخنٍَغ ،لبنار1404 ،ىـ1984/م.
في بالٚت السُاب ؤلا٢ناعي -مضزل ٓغي ٍ جُبُ٣ي لضعاؾت السُابت الٗغبُت -مدمض الٗمغي ،صاع الش٣اٞت للنكغ
ٍالخَػَ٘/الُبٗت ألاٍلى /الضاع البًُاء1406 ،ىـ1986/م.
اإلاٗتزلت ٍمك٩لت الخغٍت ؤلانؿا ُت ،مدمض ٖماعة ،بحرٍث1406 ،ىـ1986/م.

 مَاکب ألاصب الٗغبي ٖبر الٗهَع ،لٗمغ الض٢اَ ،١الؽ ،صمك ،٤الُبٗت ألاٍلى1408 ،ىـ1988/م.
ٞ ر الؿسعُت ٞي ؤصب الجادّ مر سال ٨ ٫خاب الخعبُ٘ ٍالخصٍُع ٍالبسالء ٍالدٍُار  ،لغ ابذ الٍٗبي  ،صٍُار
المٍبٍٖاث الجامُٗت،الجػائع1409 ،ﻫـ1989/م.
 ؤصبُت النو النثري ٖنض اللاخٔ ،لهالر بن عمًار ،صاع اإلاؿحرة ،بحرٍث ،الُبٗت ألاٍلى1411 :ىـ1990/م.


٣ض السُاب الضًجي ،هغ خامض ابَ ػٍضَ ،بٗت 1412 ،1ىـ1992/م.
نناٖت ال٨خابت ٖنض اللاخٔ - ،الكاىض ألاصبي في اإلاٟازغة  -يمن ؤٖما ٫ضٍة  :نناٖت اإلاٗجى ٍجإٍٍل النو،
منكَعاث ٧لُت آلاصاب ،منَبت1412 ،ـه1992/م.
مَ٣الث بالُٚت في جدلُل الكٗغ ،مدمض مكبا ،٫م٨خبت اإلاٗاع ٝاللضًضة /الُبٗت ألاٍلى ،الغباٍ1413 ،ىـ1993/م.
ًا
ًا
الضٖاًت الؿُاؾُت ٍجُبُ٣اتها ٢ضًما ٍخضًشا ،ص .مدمض منحر حلاب – صاع الٟجغ للنكغ ٍالخَػَ٘1419 ،ىـ1998/م.



صعاؾاث في ألاصب ،مدمض بغ٧اث خمضي ؤبَ ٕلي ،صاع ٍاثلٖ ،مار1420 ،ىـ1999/م.
مًَٟم السُاب في ٞلؿٟت  ،َ٧َٞالؼٍاٍي بَٛعة ،اإلاجلـ الاٖلى للش٣اٞت ،مهغ1421 ،1 ٍ ،ىـ2000/م.
ألاصب الٗغبي ال٣ضًم ٍ ٓغٍت ألاظناؽ ،لٟغط بن عمًار ،صاع مدمض ٖلي الخامي ،نٟا٢و ،الُبٗت ألاٍلى
1422ىـ2001/م.
السبر في الؿغص الٗغبي :ا٫زَابذ ٍاإلاخٛحراث ،لؿُٗض ظباع ،اإلاضاعؽ ،الضاع البًُاء ،الُبٗت ألاٍلى1424 :ىـ2004/م.
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جمشُالث آلازغ –نَعة الؿَص في اإلاخسُل الٗغبي الَؾُِ ،-اصع ٧اْم ،اإلااؾؿت الٗامت للضعاؾاث ٍ النكغ ،الُبٗت
ألاٍلى ،بحرٍث1424 ،ىـ2004/م.
ٞلؿٟت ألازالٖ ١نض اللاخٔ ،صٖ .ؼث الؿُض ؤخمض ،منكَعاث اجداص ال٨خاب الٗغب ،صمك1425 ،٤ىـ2005/م.
البالٚت اللضًضة بحر الخسُُل ٍالخضاٍ ،٫مدمض الٗمغي ،بٞغٍُ٣ا الكغ ،١الضاع البًُاء1425 ،ىـ2005/م.
ٞلؿٟت ألازالٖ ١نض اللاخٔ ،صٖ .ؼث الؿُض ؤخمض ،منكَعاث اجداص ال٨خاب الٗغب ،صمك1425 ،٤ىـ2005/م.
،3
اللام٘ في جاعي ر ألاصب الٗغبي (ألاصب ال٣ضًم ) ،لخنا الٟازَعي ،منكَعاث طٍي ال٣غبی٢ ،مٍ ،
1427ىـ2006/م.

 زُاب الؿلُت الاٖالمي ،ص .مدمَص ٖ٩اقت ،م٨خبت صاع اإلاٗغٞت1428 ،ىـ2007/م.
 البالٚت ٍ الؿغص ،إلادمض مكبا ،٫ظض ٫الخهٍَغ ٍ الدلاط في ؤزباع اللاخٔ  .للض٦خَع مدمض مكبا . ٫منكَعاث
 .مُبٗت السلُج الٗغبي ،جَُار
٧لُت آلاصاب ٍالٗلَم ؤلانؿا ُت ،ظامٗت ٖبض اإلاال ٪الؿٗضي ،جَُار
1431ىـ2010/م.
 الغؾاثل ألاصبُت ٍصٍعىا في جٍَُغ النثر الٗغبي ال٣ضًم ،لهالر بن عمًار ،صاع الٟاعابي ،بحرٍث ،الُبٗت .ألاٍلى .ص.ث.


الاٖالم ٍالضٖاًتٖ ،بض اللُُ ٠خمؼة – صاع ال٨ٟغ الٗغبي .ص.ث.

 اللاخٔ ،خُاجٌ ٍآزاعو ٌَ ،الخاظغي ،صاع اإلاٗاع ٝبمهغ ،ال٣اىغة .الُبٗت الشالشت .ص.ث.
ًْ غ ؤلاؾالم ،ؤخمض ؤمحر ،صاع ال٨خاب الٗغبي ،الُبٗت الشالشت ،بحرٍث .ص.ث.
 اللاخٍٔ ،مجخم٘ ٖهغو في بٛضاص ،ظمُل ظبر ،صاع ناصع ،بحرٍث .ص.ث.
املجالت :
الخٗغٍ ٍ ٠الخإؾِـ ، -ألازًغ الؿَامي،
 مجلت ظظٍ ع الؿَٗصًت ،م٣ضمت لنٓغٍت السبر ٖنض اللاخٔ -
اإلاجلض،27الٗضص ،11نكغ الناصي الش٣افي ،ظضةً ،ناًغ 1428ىـ2007 /م.
 مجلت ٖالم ال٨ٟغ .الٗضص( ،2الدلاط) .اإلاجلض  .40ؤ٦خَبغ-صٌؿمبر 1432ىـ2011/م.
 مجلت البالٚتٍ ،جدلُل السُاب ،مل ٠الٗضص )الدلاط( ،الٗضص1،1433ىـ2012 /م.
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ّ
واػتراثيجيات الحفىيً املواز:
املطهع والهامف
ملاضبة في دٌابات ه طٍة ما بعس الاػحعماض
م.م ؤػامة ؤحمس حاػم ،ولية إلامام ألاع م الجامعة /كؼم ؤكىٌ السًً في البلطة/العطاق

ملخم:
اإلاخدحزةٍ ،ججزٕ ّ
ّ
الخالُت َمج َمب ْقر َمى َمن لضحها َّ
ّ
َّ
غظؿُت َمم َمغ َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
نؿُ٣ت ُمٛل٣ت جٟغػ
يُت
مغ٦ؼٍت
بالخالي دَ
بمبرًالُتها
ؤر٧ :ل
الضعاؾت
ْق
الخبسِـ َّ
اإلاٟغٍٍ ،انمت آلازغ اإلاسخل ٠ب٩ل مَظباث َّ
ّ َّ
ٍالخض ِـ ُّل
ُ
ٍالضٍ َُّت،
مخٗالُت ،جطسم ؤ اىا بلى خض الخبجُل ٍالخ٣ضٌـ ِّ
نًضة َّ
السُابُت ال ُـم َّ
بالخ ُّل
َّ
ٍالاؾخٗماع الَ٩لَ ّ
دحزاث ،التي خاٍ ٫ؤر ًُبرع بها ٍٖبرىا ٍمن زاللًا
ُالي -بما ىَ بعاصة ىُمنت -لٌ ؤنؿاٌ٢
ٍمنهلُتها َّ
ىُمنخٌ ٖلى الكَٗبٍ ،بزًاًٖا لؿَُجٌ ٍؾلُا ٌ٦ٍ ،خاباث ما بٗض الاؾخٗماع حؿعى بغئاىا َّ
الن َّ
َّ
َّ
٣ضًت
هَعٍت
الخ
لخ ٌٍَ٣البنُت ّ
َّ
َّ
بمبرًالُتها الؼاثٟتٍ ،جداٍ ٫حكُ٨ل عئٍت لأل ا ابٗت
نؿُ٣ت مَ٣التهاٍٞ ،طر
اإلااؾؿت لخل ٪السُاباثٍ ،ج٪ُ٨ٟ
ِّ
ُ ُ ُ ًا
َّ ُ ّ
ّ
من َّ
دضر عقضا ًٟاع ١مٌٗ ٍناًت
م٨جها من الَعي بظاتهاٍ ،الاخخٟاّ بمؿاٞت اؾخ٣ال ٫جمحزىا ٖن آلازغ ،ج ِّ
الًٍَت الظاجُت ،ج ِّ
آلازغ ٖلحها ،منٟلخت من اؾخالباث ز٣اٞت الٛالب اإلاـ ْق
حٗ ِّمغّ ،
مدغعة ٟؿًا من اٚترابها الَظَصي ٍالخًاعي.
ِّ
اليلمات املفحاحية :ما بٗض الاؾخٗماع -الَ٩لَ ُالُتّ -
َّ
اإلاغ٦ؼٍت الٛغبُت -الخ -٪ُ٨ٟالكغ -١الٛغب
الخدحز-
مسدل:
من البضًهي َّ
اإلاٗغُٞت ٍالخ٣اث ٤التي ّ
َّ
حٗبر ٖجها ال ٌؿخُُ٘ الباخض ؤلامؿا ٥بها في طاتها ؤٍ ج٣لُبها ؤمام ُٖنٌُ
ؤر الَٓاىغ
ًا
لخً٨ُ٨ٟا ٍجدلُلًا من ؤظل ًٞمًا ٍالخٗامل مًٗا ٍجًََُٗاٍ ،ل٨ن ٖاصة ما ّ
ًخم الا٢تراب من ىظو الَٓاىغ بدشا ٖن خ٣اثً٣ا من
ُ
ًا
مُٗنتٍ .من َمز َّم َّ
مٟاىُمُت ٍؤبنُت َّ
منهلُت َّ
َّ
َّ
ٞةر ىنا ٥صاثما ٍاؾُت بحر الباحر ٍمَيَٕ
ٓغٍت ٍبإصٍاث ٍٍؾاثل
زال ٫ؤَغ
ٍٞغيُاث ٍٖال٢اث ،لظلَّ ٪
ّ
ّ
ٞةر َبُٗت اإلاٗغٞت
النٓغٍاث ٍاإلاناهج ٍما حكخمل ٖلٌُ من مٟاىُم
البدض .ىظو الَاؾُت هي
َّ
ٍمهضاُ٢تها ٍ٢غبها من الُ٣حر ٍُبٗضىا ٖنٌ ٍ٢ضعتها ٖلى الخٗبحر ٖن خ٣اث ٤الَٓاىغ ؤٍ بترىا ٍحكَحهًاٍ ،اظتزائهاٍ ،جؼًٍُٟا
مخَٟ٢ت ٖلى َبُٗت منٌط َّ
النٓغ ٍ َّ
ٓغٍخٌ.
َم
َّ
ٍالن َّ
ٓغٍت ٍمن ز َّم اإلانهج لِؿذ ٍ ِ٣ٞؾُلت للَنَ ٫بلى اإلاٗغٞت ؤٍ َغٌٍ ٤ؿل ٌ٨الٗ٣ل لًٟم الَاٍ ٘٢جٟؿحرو ٍالخنبا
َم
ًا
بٌ ٞدؿب ،بل َّ
بر ىناٖ ٥ال٢ت بحر الَؾُلت ٍاإلاَيَٕ ججٗل ٦ال مجهما ًازغ في آلازغٞ ،الَؾُلت حُٗض حكُ٨ل اإلاَيَٕ ٍمن ز َّم
ّ
ال ًٔىغ منٌ ٍال ًم٨ن مٗغٞت بال ما حؿخُُ٘ الَؾُلت خملٌ ٍالخٗبحر ٖنٌ ٍما جغٍض ٖغيٌ ٍ٦كٍ ،ٌٟما ًضزل ؤٍ ًدناؾب م٘
ّ
ؤبنُتها ٍُؤَغىا َّ
ّ
الن َّ
ٍٞغيُاث ٍمَ٣الثٍ ،ال حؿخُُ٘ ؤر جغُ في اإلاَيَٕ بال ما هي ماىلت لغئٍخٌ ٍ٢اصعة ٖلى
ٓغٍت من مٟاىُم
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ًا
ٓغٍت في الًٟم ٍالخدلُلّ .
٢غاءجٌٍ ،ما ٖضا طلٞ ٪إمغ ٚحر مٍظَص بالنؿبت إلان ٌٗخمض ٖلى ىظو َّ
الن َّ
ٍبالخالي ٞالَؾُلت لِؿذ بَاعا
ْق
ًا
بر الَؾُلت التي هي َّ
مداًضا ٌٗ٨ـ الَا٦ ٘٢ما ىَ ،بل َّ
الن َّ
ٓغٍت ؤٍ اإلانهج ٖنهغ خَُي مخٟاٖل لٌ بصعا ٥طاحي ًجٗلٌ ًُٓ ًِّغ من
ًا
ّ
َّ
الخ٣اث ٤ما ًدؿ ٤م٘ نؿ ٌ٣الٗامٍ ،ما ٌؿخٌِ٘ الَنَ ٫بلٌُ من زال ٫ما ٢ض ُع ِّ٦ب ٖلٌُ ٍجمذ بغمجخٌ لٌ – جماما مشل لٛت
ًخمخ٘ بٌ من ٢ضعة ٖلى ّ
(الَ٩مبَُجغ) التي ال حؿخُُ٘ ؤر ج٣غؤ ّبال ما ًَّدؿ ٤م٘ عمَػىا ٍقٟغتهاٍ -ب٣ضع ما َّ
 ٪ٞعمَػ الٓاىغة
زم ّ
اإلاضعٍؾتٍ ،الخٗامل م٘ قٟغتها ٌؿخُُ٘ الَنَ ٫بلى م٨نَجها ًٍٞم ؤؾغاعىاَّ ،
ٌٗبر ٖجها ٍَؿًم في ًٞمًا ٍجدلُلًا ٍجٟؿحرىا،
ٍمن ىنا ٢ض ٌؿخُُ٘ اإلانهج ؤٍ َّ
الن َّ
َّ
ٓغٍت الخٗامل با٢خضاع م٘ ْاىغة َّ
نالخُت ؤ٦بر في
مُٗنتٍ ،ال ٌؿخُُ٘ م٘ ؤزغُ٢ٍ .ض ًد٤٣
بَاع مٗغفي ز٣افي ٍال ٌؿخٌُُٗ في آزغ.
ًا
ًا
ٓغٍت ُ
ٍمن اخُت ؤزغُ جتر ٥الَٓاىغ التي هي مَيَٕ البخض ؤزغىا ٖلى َّ
الن َّ
ٞخ ْقد ِّضر ٞحها حٗضًال ؤٍ حُٛحرا ؤٍ بياٞت ؤٍ
ًا
ًا
صاثما بٖاصة بناء َّ
ٓغٍت ٍصٍعىاَّ ،
ؤر الباخض الظي ٌؿخسضمًا ٖلى ٍعي بُبُٗت َّ
خظٞا َاإلاا َّ
للن َّ
الن َّ
ٓغٍت بٗض ازخباعىا،
ٍؤر ىنا٥
مغة حؿخسضم ٞحها َّ
ٓغٍت) ٍ(ازخباع َّ
بر (بناء َّ
خُض َّ
الن َّ
الن َّ
الن َّ
ٓغٍت) ؤمغار مذالػمارٍ ،من َّ
زم ٩ٞل ّ
ٓغٍت ًنبػي ؤر جمشل بياٞت لًا ؤٍ
ًا
َّ
َّ
َّ
ٖلمُت لخدًٞ ٤ُ٣م السُاباث ٍالَ٢اج٘ ٍجٟؿحرىا ٍخؿن
مٗغُٞت ٍؤصاة
ؤًضًَلَظُت ٍب َّ ما ٍؾُلت
حٗضًال ٞحهاَّ ،جها لِؿذ
ٍبناء ٖلى طلَّ ٪
بق٩الُت ىظو الضعاؾت؛ ث٦من في ٞدو ٍجدلُل ٍجٍ ٪ُ٨ٟبٖاصة جغُ٦ب ّ
َّ
الخٗامل مًٗاً .ا
ٓغٍاث الاؾخٗماع ٍما
ٞةر
ُ
ًا
َّ
َّ
َّ
الؿُاؾُت
الخاعٍسُت ٍٚاًاتها
اإلاٗغُٞت ٍزلُٟاتها
بٗض الاؾخٗماع ؾُٗا دَ ج٣ضًم ًٞم مؿخُ٣م مخ٩امل لًاًًًٗ ،ا في ؤَغىا
ْق
َّ
َّ
َّ
ٍمؿلماتها ٍبم٩ا اتها ؤلاظغ َّ
َّ
اإلانهلُت في ٢ضعتها ٖلى الخٟؿحر.
اثُت
ٞغيُاتها
الخًاعٍتًِّ ٍٍُٓ ،غ َ٧امن
ٍؾُا٢اتها
ال بض من ّ
ّ
َّ
اإلاٗغُٞت ٍالَظَصًت في ججغبدنا ،من ال حهخم بخجغبخٌ
منهلُت ابٗت من بصعا٦نا لًٍَدناٍ ،لألبٗاص
جبجي عئٍت
ٍالخاعٍسُت ٍٍ٨خٟي با٢خباؽ ما ًَ٣لٌ آلازغٍر ّ
ّ
َّ
ٍٍُبٖ ٌ٣لى ٟؿٌ ال ًم٨نٌ ؤر ًضع ٥ظَىغ الخ٣ً٤ت ٍال ؤر ًهن٘
الخُاجُت
ًا
ّ
ّ
َّ
الخبُٗت ؤلاصع َّ
اُ٦ت ؤٍ ما ؾماو ؤخض الٗلماء
ٍالخ٣نُتٍَ ،ؿ ِ٣خخما في
ال٨ٟغٍت
خًاعة ؤٍ ًَا٦ب الٗهغ ؤٍ ٌؿخَٖب ب جاػاجٌ
ّ
ّ
الخدلُلُت لآلزغ صٍر ٍعي ٍصٍ ما بصعا ٥لخًمُناتها(.)1
بمبرًالُت اإلاَ٣الث) ،ؤي ؤر ٌؿخسضم الباخض اإلاَ٣الث
ألامغٍ٩ار (
ًا
ًا
َّ
بر اإلانهج – بةظغاءاجٌ ٍؤصٍاجٌ – لِـ بغٍئا جماما ،بط من زاللٌ ًخم اؾدب٣اء بٌٗ الخٟانُل ٍاإلاُُٗاث ٍاإلاٗلَماث
ٍاؾدبٗاص ؤٍ تهمِل البٌٗ آلازغ خؿب زغٍُت الباخض ؤلاصع َّ
اُ٦تٍ ،خؿب النمَطط اإلاٗغفي الظي ًدضص من زاللٌ :ما
اللَىغي؟ ٍما الًامصخي؟ ٍبالخالي َّ
ٞةر اإلانهج َغً٣ت ج٨ٟحر الباخض ٍعئٍخٌ للٗالم(.)2
دن ْق
ٍاإلا٣ضماث ٟؿنا ّ
ّ
بر لم ّ
زم َّ
خضصىا لنا آلازغٍ ،من ّ
َّ
البدشُتٍ ،بالخالي ؾنجض ؤ َّ نا
خضص ؤظنضجنا
دضص ألاؾئلت
ِّ
ًا
ُغح ٖلى ؤ ٟؿنا ؤؾئلت ٢ض ال حٗنِنا ٦شحرا ٍجهمل الً٣اًا ألا٦ثر خٍَُت٦ ،ما ؤ َّ نا ؾنهل في آزغ ألامغ بلى خاثج جضٖم ٍظًت
ًا
ًا
ٓغو .بِنما لَ َّ
خضص ا ألاؾئلت ٍخاٍع ا الَاٍ ٘٢الَٓاىغ من ؤعيِخناٞ ،ؿنهل بلى بظاباث ٢ض جَ٩ر ٚالبا مسخلٟت ازخالٞا
ًا
ظَىغٍا ٖن عئٍخٌ ٍٖن الخلَ ٫التي ًُغخًاٍ ،ل٨جها ابٗت من ٍاٗ٢ناٍ ،بالخالي ًُهبذ بَؾٗنا ؤر خٗامل م٘ ىظا الَاّ ٘٢
ٍنٛحرو
ٍ جهٌ بٌ(.)3
بدؿٌ النا٢ض جل ٪ال٨ٟغة التي ّجضعي َّ
طُ٦ت ٍص٣ُ٢ت الخٖ ِ٣بض الَىاب اإلاؿحري ّ
في مالخٓت ّ
ؤر ؤلاخاَت بَٞغة من
ٍالخهَع ال٣اضخي َّ
ألاًضًَلَظُتَّ ،
َّ
بإر اإلاٗغٞت هي مجمَٖت من
اإلاٗلَماث ٖن آلازغ ًجٗلنا ؤ٢غب بلى ًٞمٌ ٍاؾدُٗابٌ ٍبصعا ٥بناو
(ٔ) ينظر :حوارات مع الدكتور عبد الوىاب ادلسريي :الثقافة وادلنهج ،حترير :سوزان حريف ،دار الفكر ،دمشق ،طٕٖٔٗٔ ،ىـٕٓٔٓ،م ،ص.ٕٕٙ-ٕٕ٘ :
(ٕ) ينظر :ادلصدر السابق ،ص.ٕٕ٘ :
(ٖ) ادلسريي من ادلادية اىل اإلنسانية اإلسالمية ،شلدوح الشيخ ،مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي ،بريوت ،طٕٔٓٓٛ ،م ،ص.ٕٔٙ :
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ّ ًا
ضا َّ
ؤر في ىظا الغ٧ام الًاثل من اإلاٗلَماث ٚحر اإلاترابُت جًُ٘
اإلاٗلَماث التي ًخل٢اىا اإلاغء ُٞبخلًٗا زم ًجترىا ٖنض اللؼٍم ،ما٦
َّ
ّ
ًجغصىا ٖ٣ل ؤلانؿار من الخ٣اثٍ ٤اإلاٗلَماث اإلاخنازغة َ٣ُٞم بالغبِ بُجها زم
الخ٣ُ٣تٞ ،الخ٣ُ٣ت لِؿذ الخ٣اث ٤ر الخ٣ُ٣ت ِّ
ًا
ّ
ًجغص مجها ؤ ماَا جمل٢ ٪ضعة الًٟم ٍالخٟؿحر للَٓاىغ اإلاضعٍؾت(.)1
ه ّطٍات ما بعس الاػحعماض ػياكات املفهىم واليـإة:
ًا
َّ ُّل
ٌٗغ ٝلَُجاع ما بٗض الخضازت َّ
ّ
الؿ ّ
ك ٪٨بػاء اإلاُخا-خ٩اًاث"( ،)2ؤي بػاء َّ
ّ
الؿغصًاث
غصًاث ال٨برٍُ ،زهَنا
بإجها " :الد
ِّ
َّ
ّ
ق٩لذ َ٢ام الم َّ
َّ
الؿغصًاث ال٨برُ ىظو طاث الُبُٗت
الٛغبُت ،ؾاىمذ ؼٖت ج٪ُ٨ٟ
ع٦ؼٍت
اإلاخٗل٣ت (بالخنٍَغ ٍالٗ٣لنت) التي
َّ ًا
َّ ًا
َّ ًا
َّ ًا
َّ ًا
َّ
الكمَلُت اإلاُل٣ت ٍمداٍلت ازترا ١جنمُُاث الؿلُت طاث الُبُٗت اإلاخٗالُت مٗغُٞا ٍؾُاؾُا ٍا٢خهاصًا ٍبنؿا ُا ٍجاعٍسُا ،في
ًَْع ما ٌٗغَّ ٝ
بالن َّ
ُالُت ٍما بٗض الَّ ٍ٫َ٩
ٓغٍت الَ٩لَ َّ
ُالُت يمن جُاع ما بٗض الخضازتٍٚ .اًت جل ٪الضعاؾاث هي ج٪ُ٨ٟ
ّ
َّ
َّ
الامبرًالُت ٍٞطر ظمالُاث جؼٍُ ٠الَاٍ ٘٢جنمٌُُ.
الكمَلُت ال٨برُ التي ؤ خجتها الش٣اٞت
الؿغصًاث
ّ
ْق
اإلاؿخٗ َممغ ،ثؤؾؿذ ٖلى ًض
ما بٗض الَ٩لَ ُالُت ٓغٍت جدلل السُاب الاؾخٗماعي ٍحُٗض ٢غاءة الخاعٍش من ٍظًت ٓغ
بصٍاعص ؾُٗض ٍىَمي بابا ٍٚاًاجغي ؾبُٟا ٥الظي ًضَٖىم عٍبغث ًان( ٜالشالَر ّ
اإلا٣ضؽ َّ
للن َّ
ٓغٍت ما بٗض الَ٩لَ َّ
ُالُت)٢ٍ ،ض ٧ار
٧ل من ؤجَا من الن٣اص ما بٗض الَ٩لَ ُالُحر(ّ .)3
٦خاب (الاؾدكغا )١لؿُٗض ٦خابا جإؾِؿُا لًظو النٓغٍت ماعؽ جإزحرو ٖلى ّ
ًبحر
الهلت الَزُ٣ت بتراجب ّ
ؾً٘ض في ٦خابٌ الاؾدكغا ١ؤ ٌ لِـ ّزمت ق٩ل ؤٍ نكاٍ ٖ٣لي ؤٍ ز٣افي بغيء من ّ
الَ٣ة ،ألامغ الظي ً٨ك٠
ِّ
ُالُتٍٍَ .ضر َّ
ٖن الخَاَا بحر ؤق٩ا ٫الخمشُل ألاصبي ّ
َّ
َّ
ٍالَ٣ة الَ٩لَ َّ
ؤر ٧ل ٞغٕ من ٞغٍٕ الٗلَم الُبُُٗت ؤٍ الانؿا ُت لِـ طا
ّ
الؿُاؾُت ٍعٍبا من زال ٫الٛؼٍ الاؾخٗماعي ٍالؿُُغة ٞدؿب ،بل ىَ ظؼء ال ًخجؼؤ مجها(.)4
نلت ٍزُ٣ت بالًٌمنت
ًا
ُّل
حك٩ل مؿخمغ ٍٚحر ُم ْقن َمجؼٍ ،ص اؾاث ما بٗض الاؾخٗماع ال ّ
َّ
َّ
الٟٗلُت
الؼمنُت
جخدضص ػمنُا عانضة آزاع الٟترة
الاؾخٗماع
ع
ًا
َّ
لالؾخٗماع ب٣ضع ما جنكٛل بٗال٢اث الًُمنت ب٩ل ؤق٪الًا ٍزُاباتهاٖ ،لى الغٚم من ؤر الاؾخٗماع ال٣ضًم ما ػا٢ ٫اثما ٦ما في
ؤٛٞانؿخار ٍالٗغاٍٚ ١حرىما(.)5
ًَ٣م َّ
النو ألاصبي في زُاب ما بٗض الَ٩لَ َّ
ُالُت بضٍع عثِـ ًَٞ ،الظي ٌؿمذ بالٗشَع ٖلى النٓام ٍاإلاماعؾت
َم
السُابُت٦ٍ ،ما َّبحر َّ ،َ٧َٞ
َّ
ٞةر صعاؾت السُاب ال جَ٣م ٖلى ما ُ٢ل ،ب َّ ما ٖلى ما لم ًُ٣لٍ ،إلااطا؟ ٍى٨ظا نٗثر ٖلى نؿ٣حر من
زُابُت ّ
ْق
اإلاؿخٗمغ التي تهض ٝبلى جهٍَغ ٍجمشُل آلازغ ،يمن اؾتر ّ
َّ
مدضصة ،م٣ابل نؿ ٤آزغ مناْغ
اجُجُاث
ال٨خابت٦ ،خابت
ِّ
َّ
ًَ٣م ٖلى ٗٞل ٖ٨سخي ً٨ك٣ٍٍ ٠اٍم النؿ ٤الؿابٞ ،٤ةطا ٧ار الٛغبي ًستز ٫الكَٗب ألازغُ يمن جدضًضاث ٍٞئاث ٍؤخ٩ام
ًا
ّ ًا
ّ
مدضصة ،جَ٣م ٖلى الخٟؿحر الٗغقي ٍاللنسخي ٍالش٣افيَّ ،
َم
مًاصاٌٗ ،مل ٖلى
اإلاًُمن ٖلٌُ بلى ؤر ًنصخئ زُابا
ٞةر طل ٪ص٘ٞ

ًخدغ ٥زُاب ما بٗض الٍ٪لَ َّ
مؿخٍَحر؛ ألاٍ ٌ٣ ٫ما ٢الٌ آلازغٍ ،الشاني الغص باإلا٣اٍمتٍ ،يمن ىظًن اإلاؿخٍَحر ّ
ُالُت ألاصبي،
ٍمن النماطط ّ
ّ
هُت َّ
اإلاخبهغة ٖماَّ ٫
ٚغبُت ،عٍاًاث٦ٍ ،خب عخالتٍ ،صعاؾاثٍ ،زُاباث،
الضالت ٖلى طل٢ ٪غاءاث بصٍاعص ؾُٗض
(ٔ) ينظر :حوارات مع الدكتور عبد الوىاب ادلسريي :الثقافة وادلنهج ،ص.ٕٕٙ :
(ٕ) الوضع ما بعد احلداثي ،جان فرانسوا ليوتار ،ترمجة :أمحد حسان ،دار شرقيات للنشر والتوزيع ،القاىرة ،طٔ ،ٜٜٔٗ ،ص.ٕٗ :
(ٖ) ينظر :يف أدب ونقد ما بعد الكولونيالية ،خالد سليمان ،رللة عالمات يف النقد ،جٗ٘ ،مٗٔ ،شوال ٕ٘ٗٔه -ديسمرب ٕٗٓٓم ،ص.ٛٚ-ٛٙ :
(ٗ) ينظر :ما بعد الكولونيالية ،فردوس عظيم ،ترمجة :شعبان مكاوي ،رللة أوان ،جامعة قطر ،العدد التاسع ،ٕٓٓٙ ،ص.ٔٗ :
(٘) ينظر :الرسيس وادلخاتلة  :خطاب ما بعد الكولونيالية يف النقد العريب ادلعاصر النظرية والتطبيق ،رامي أبو شهابـ ادلؤسسة العربية لدراسات والنشر ،بريوت،
طٔ ،ٕٖٓٔ ،ص.٘٘-٘ٗ :
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َّ
ق٩لذ مجخمٗت مًَٟم ؤلامبر َّ
اََعٍت ٍازخل٣تهاٍ ،مجها ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫عٍيت مانؿُٟلض للحر ؤٍؾتر،
ٍ هَم ؤعقُُٟت،
ٍالٛغٍب لبحر ٧امي٢ٍ ،لب الٓالم للَػٍ َ٧ ٠غاص(ٍ ،)1في اإلا٣ابل ىنال ٪زُاب مًاص ٢ام ٖلى ؤٖما٦ ٫خاب آؾٍَُحرٍٖ ،غب،
ًا
ٍؤٞاع٢ت ،مجها عٍاًت (ألاقُاء جخضاعي) حكِنَ ؤحكبي(ٍ ،مَؾم الهلغة بلى الكما )٫للُُب نالر التي ؾنخَٖ ٠٢نضىا الخ٣ا في
ىظو الضعاؾتٍ ،عٍاًت (ؤَٟا ٫منخه ٠ا٫لُل) لؿلمار عقضيٍ .ى٨ظا جبضٍ ال٨خابت يض ال٨خابتٍ ،بحر ىظًن اإلاؿخٍَحر من
ًا
اجُجُاث ،باإلياٞت بلى حكُ٨الجٌ َّ
ُالُت َّ
ٍايٗا آلُاث ٍاؾتر ّ
ال٨خابت اإلاخباصلت نكإ زُاب ما بٗض الَ٩لَ ّ
الن َّ
هُت ال٣اثمت
الن٣ضي
ٍبناء ٖلى ىظا ّ
ٖلى اللٛتً ،ا
حٗضصث اإلاضازل الن٣ضًت إلا٣اعبت رَاباث ما بٗض الاؾخٗماع.
٣ضًت لضُ ال٩اجب ظَعط َغابِصخي جخمازل في بٌٗ ؤٍظًًا م٘ ُّل
ًَعص الباخض ٖبض الغخمن ٖماع عئٍت َّ
جَظًاث
ًا
اؾخ٣الال؛ ىَ َّ
ؤر ؤ٦ثر يغٍب َّ
جنو ٖلىَّ " :
َّ
الش٣اُٞت ٍ٦خاباث ما بٗض الاؾخٗماع ُّل
الن٣ض الظي
الن٣ض
اإلاكخٛلحر ٍاإلاًخمحر بالضعاؾاث
ًداٍ ٫ؤر ٌؿخ٣غت من َّ
النو صاللخٌ الباَنت"(ٍ .)2خ٣ل صعاؾاث ما بٗض الاؾخٗماع ًنكِ ب٨كِ الُب٣ت الٓاىغة من السُاباث
ّ َّ
َم
ُ
َم
َّ
ٍاإلاُٛب
اإلاًمغ
ٟصر ٖن صالالجٌٍٍ ،جلي النؿ٤
لُبدض في الباَن ٍاإلادخجب ٍاإلاخَاعي ُٞبرػوٍَ ،ؿدنُ ٤اإلاؿَ٩ث ٖنٌ لُ ِّ
ُ َم ًا
ًا
اإلاؿخٗمغ ُّل
ْق
مٗلنا ٖن ُى ٍََّخٌّ ،
ٍجدحزاتها بدٍ ،ٌ٣ؤٍ٧ل
ؿخ ْقج َِّبا مهاصعاث زُاباث
ٍٍدغ ٥الؿا٦ن لخشٍَغ السامل من ؾباجٌ ،م
ِّ
ّ ًا
ًا
ًا
ّ
مدؿُضا ٍٞاٖال٦ ،ما جغُ عيَُ ٖاقَع في يغٍعة "٢لب الًامل بلى متر ٍص٘ٞ
الخمغص ٖلى اإلاغ٦ؼ ظاٖال الًامل
لظاجٌ مًمت
ّ
َّ
ّ
ّ
َّ
َّ
َّ
ٍألازالُ٢ت التي
ٍالؿُاؾُت
اإلاٗغُٞت
ٍالسلُٟاث
ٍاإلاغظُٗاث
اإلاتر اإلادؿلِ بلى الؼاٍٍت"( .)3ىظا الخٍ ٪ُ٨ٟالخٟغ الن٣ضي في ألاؾـ
ؤ خجذ زُاب الاؾخٗماع؛ لِـ بال مداٍلت للًٟم ،باٖخباع َّ
ؤر الًٟم الكغٍ ألاٍٍ ٫ألاؾاؽ إلاٗغٞت الظاث ٍآلازغ.
ًا
ىظا ٌٗجي َّ
َّ
َم
ُالُت َّ
ؤر صعاؾاث ما بٗض الَ٩لَ َّ
الاؾخٗماعٍتٍ ،ؤلاؾدك٩اٖ ٫لحها٦ٍ ،ك٠
بمؿاءلت الخ َاباث
مٗنُت ؤؾاؾا
الُُٟ٨ت التي بمَظبها ّ
َّ
َّ
ُّل
ًخم جَظٌُ
الخٗغٖ ٝلى
الاؾخٗماعٍت للؿُُغة ٖلى الكَٗبٍ ،مداٍلت
آلُاث الًُمنت ٍؤصٍاث الؿلُت
ُّل
ْق
َم
ىغمُت جغ َّ
ٍاإلاًُمر ٖلٌُ ٖال٢ت َّ
اجبُت
اإلاًُمن
اإلاؿخٗ َممغة ٍحكُ٨ل ٢ناٖاتها ٍالخد٨م بها؛ ل٩ي حٛضٍ الٗال٢ت بحر الُغٞحر
الظاث
ِّ
ْق
اإلاؿخٗ َممغ) ٍ ٤ٞمبضؤ الامخشا .٫لًظا جنسغٍ ىظو الضعاؾاث في مًمت ج ٌٍَ٣ألانؿاَّ ١
ال٣اعةٞ ،ا نؿا١
ًغضخ لًا الُغ ٝألاصنى (
ًا
ّ
َّ
َّ
ننمُت.
ماقغ ٖلى الغجابت ٍالسمٍٍَ ٫سل ٤ؤ٢نَما ؤٍ
الشبَجُت ِّ
ًا
جدب٘ الاؾتر ّ
اإلاَيَُٖتٍ ،ال ًخَٖ ٠٢نض ّ
َّ
اجُجُاث
ىظا الخ٣ل من الضعاؾاث بطا ،ال ٌُٗجى بالخَنٍُ ٠عنض الخ٣اث٤
ٍآلالُاث التي ّ
اإلاؿخٗمغ ؤؾالُب ىُمنخٌ ٞدؿب ،بل ًخجاٍػ طل ٪في ال٣بٌ ٖلى ٖال٢اث الخَاَا بحر اإلاٗغٞت
ٌكُض بها
ِّ
ٍالؿلُتّ ،
لُدٟؼ بهظا الخَاَا اإلاخدال ٠بعاصة اإلا٣اٍمت لضُ الكَٗب اإلاًَ٣عة ،ا٢ض ٦ةصٍاعص ؾُٗض ؤخض ؤىم ؤٖمضة الخإؾِـ
ًخُٛا من ٍعاء ٣ضو للسُاب الاؾدكغاقي جَنُ ٠آلُاث اقخٛالٌ ٞدؿبٍ ،ب َّ ما ال٨كٖ ٠ن ُّل
ّ
لنٓغٍاث ما بٗض الاؾخٗماع ال ّ
جدحز
ًا
َّ
لإلمبرًالُتًٞ ،ال ٖن الضَٖة إلا٣اٍمخٌ٢ ًَٞ ،ض ا خ٣ض مِكُل  َ٧َٞال٢خهاعو ٖ ِ٣ٞلى بًْاع ً٠ُ٦ت
الاؾدكغاٍ ١زضمخٌ
ًا
جدَ ٫السُاب بلى ّ
َ٢ة َّ
ماصًتّ ،
مجغصا بظل ٪الظاث ؤلانؿا َُّت من بعاصة اإلا٣اٍمتٍ .في ىظا الاججاو ً ٫َ٣ناخب ٦خاب (مٟاع٢ت
َّ
الًٍَت) " :اإلاك٩لت التي لضُ ؾُٗض م٘  َ٧َٞهي بخؿاؽ ّ
مترصص بإ َّ ٌ مبهَع بالُغٍ٣ت التي حٗمل بها الؿلُت ؤ٦ثر مما ىَ ملتزم

ٔ
معززة).
( ) ينظر :كتاب الثقافة واإلمربيالية ،إدوارد سعيد ،ترمجة :كمال أبو ديب ،دار اآلداب ،بريوت ،طٗ ،ٕٓٔٗ ،وباألخص الفصل الثاين( :رؤيا ّ
(ٕ) بنية التشابو بني ادلؤلف وشخصيّاتو الروائيَّة :دراسة نقديّة ،عبد الرمحن عمار ،منشورات احتاد الكتاب العرب ،دمشق ،ٕٓٓٚ ،ص.ٕ٘ :
(ٖ) يف النقد التطبيقي :صيادو الذاكرة مقاالت نقدية ،رضوى عاشور ،ادلركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،بريوت ،طٔ ،ٕٓٓٔ ،ص.ٕٕٗ :

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

76

مجلة حيل السضاػات ألازبية والفىطٍة  -العام السالث  -العسز  23ؤهحىبط 2016
ًا
باإلاداٍلت في حًٜحر ٖال٢اث الؿلُت في اإلاجخمَّ٘ ،
بر مًَٟم  َ٧َٞللؿلُت َ٧جها قِئا ٌٗمل في ٧ل مؿخَُ اظخماعي ال ًٟسر
ًا
مجاال للم٣اٍمت  ...ؤما ىض ٝؾُٗض ٗٞلى الٗ٨ـ ،لِـ ؤر ً ٘٣في الٟش بل ؤر ّ
ًبحر ما ىَ ٧امن ٧ي ً٣اٍم ٍٍسل ٤من ظضًض"(.)1
ّ
ًخهضٍر
ٍفي ىظا الهضص ً ٫َ٣النا٢ض قُلي ٍالُا " :اؾخش صم ؾُٗض ؤ٩ٞاع ٚغامصخي لخإُ٦ض الخاظت الى اإلاشٟ٣حر الظًن
ًا
الٛغبُت اإلاًُمنت"(ٝ .)2اإلاٛلَب ْق
ؤًًا -مضع٦حر لالؾتر ّ
َّ
َّ
ٍاإلاًُ َممن
اجُجُاث ال٣مُٗت لألؾاَحر
الاؾدبضاصًتَ َ٩ٍٍ ،ر –
بَ٣ة للمماعؾاث
ًا
َّ
ٖلٌُ ًدك٩ل في يغبحر من السًََٕ٣ً ،م ألاٍٖ ٫لى َ٢لبت ألاٞغاص جب٘ا إلا٣خًُاث الؿلُتّ ،ؤما الشاني َ٣ُٞم ٖلى صمج ألاٞغاص في
ّ
ّ
ال٨لي ّ
ٍاإلاًُمنت يمن َّ
الٛالبت ْق
ٍالجهاجي(.)3
ٍمدضصة الخدضًض
ىٍَت مٗلَمت ٍمٗغٍٞت
الش٣اٞت ِّ
ِّ
َّ
َّ
َّ
الخبُٗت جًمن الًُمنت ٍالؿُُغة ٖلى جل٪
لإلمبرًالُت َّر ٖال٢اث
بر الخ٨م الاؾخٗماعي اإلاباقغ ٚحر يغٍعي بالنؿبت
ًا
البلضارَّ ،
ٍالخ َّ
بُٗت هي ؤٖلى مغاخل الاؾخٗماعٟٞ .ي الٗالم الخضًض بطاً ،م٨ننا الخمُحز بحر الاؾخٗماع ٦ؿلب لألعاضخي ٍالاؾدُالء
َّ
َّ
ٍالش٣اُٞت عى ؤٍ ؤمت ؤزغٍُ ،ؤلامبرًالُت ٖلى ؤجها ٓام ٖالمي
الؿُاؾُت
ٖلى اإلاهاصع اإلااصًت ٍاؾخٛال ٫الٗمل ٍالخضزل بالبجى
لًا ال٣ابلُت ٖلى ؤر جٟغى ىُمنتها من صٍر ؾُُغة مباقغة(.)4
ًا
َّ
ج٣ضم َّ
ًَّخطر مما َّ
ًخٗل ٤في بًجاص نَعة َّ
طىنُت
ؤر ّزمت ؤ٦ثر من ق٩ل لالؾخٗماعٍٍ ،بضٍ ؤ٦ثرىا زُغا طا ٥الظي
َّ
َم
للمؿخ ْقٗ َممغ بػاء آلازغ ْق
الن َّ
ؿُ٣ت اإلاًمغة إلًضًَلَظُا الاؾخٗماع) جنبجي ٖلى ؤؾاؾًا
اإلاؿ َمخ ْقٗ ِّمغ ،ؤٍ ما ًم٨ننا ؤر ُلٖ ٤لٌُ (
ّ
اإلادغ٦ت للمَا ،٠٢لظا خاٍٖ ٫بض الَىاب اإلاؿحري عبِ الاؾخٗماع بضعاؾت النماطط التي
منَٓمت ُ٢مُت جُب٘ بؿمتها الؿلَُ٦اث ِّ
ّ
َّ
ّ
َّ
مٗغُٞت ٍمَ٣الث بصع َّ
َّ
ًَ٩جها ؤلانؿار ٖن
جترظم ٟؿًا بلى زغاثِ
اُ٦ت ِّ
ًنٓم بها ؤلانؿار ٍاٍٍ ٌٗ٢هنٍ ،ٌٟبلى نَع بصعاُ٦ت ِّ
()5
ٟؿٌ ٍٖن ٍاّ ٌٗ٢
ٍٖمن خَلٌ من بكغ ٍمجخمٗاث ٍؤقُاء .

اُ٦ت ٖنض اإلاؿحري في َّ
اإلاٗغُٞت ٍالهَع ؤلاصع َّ
َّ
ٍج٨من ؤىمُت صعاؾت النماطط ؤلاصع َّ
اُ٦ت ،التي ًدملًا ؤلانؿار في
ؤر السغاثِ
َّ
ٖ٣لٌ ٍٍظضا ٌ ،هي التي جدضص ما ًم٨ن ؤر ًغاو في الَا ٘٢السام اإلاَظَص زاعط خَاؽ ؤلانؿارٍ ،الظي ًدك٩ل بةصعاٍٖ .ٌ٦نض
ّ
الخي ال ًجب الا٦خٟاء بغنض الَا ٘٢في ّ
صعاؾت ؾلَ ٥ؤلانؿار ّ
خض طاجٌٍ ،ب َّ ما ًجب عنض الَا٦ ٘٢ما ًضع ٌ٦ؤلانؿار ٍٍخإزغ بٌ.
ًا
ثما ٍما ًنبػي ؤر ًَ٩ر"(َّ .)6
" َّ
ًخَ٩ر مما ىَ ٢اثم بالٟٗل ٍخؿب ،بل َّ
بر ٍا ٘٢قٗب ما ال َّ
ٍبر
ًخَ٩ر في الَ٢ذ ٟؿٌ مما ٧ار ٢ا
ْق
اإلاؿخٗ َممغة من خالت َّ
َّ
جبُٗت
الخُ٣ُ٣ت لِؿذ الَاٍ ،٘٢ب َّ ما جٟاٖل ؤلانؿار مٌٍٗ .في عؤي اإلاؿحري حٗاني البلضار
عٗ٢ت الضعاؾت
َّ
َّ
بصع َّ
ّ
ٍاإلاًُمنٍ ،ىظا " َٕ من الخبً٘ت ال٩امنت ،جنهغ ٝبلى
الٛغبي الٛالب
اُ٦ت ٧املت ،خُض حؿخَعص ماطظًا اإلاٗغُٞت من آلازغ
ِّ
ًا
ُّل
ؤؾلَب الخُاةٍ ،بلى عئٍت الظاث ٍعئٍت آلازغّ ،
ٍجنمي صازلنا بخؿاؾا بالخسلٍ ٠الًؼٍمت في م٣ابلت آلازغ"(.)7
(ٔ) ادوارد سعيد مفارقة اذلوية ،بيل أشكروفت ،وبال اىلواليا ،ترمجة :سهيل صلم ،مراجعة  :حيدر سعيد ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط ٔ ،ٕٕٓٓ ،ص-ٜٗ :
٘.ٜ
(ٕ) صدام ما بعد احلداثة :إدوارد سعيد وتدوين التاريخ ،شيلي واليا ،ترمجة :عفاف عبد ادلعطي ،رؤية للنشر والتوزيع ،القاىرة ،طٔ ،ٕٓٓٙ ،ص.ٔٓ٘ :
(ٖ) ادلعرفة والسلطة :مدخل لقراءة فوكو ،جيل دولوز ،ترمجة سامل يفوت ،طٔ ،ٜٔٛٚ ،ص.ٔٔ٘ :
(ٗ) ينظر :يف نظرية االستعمار وما بعد االستعمار األدبية ،آنيا لومبا ،ترمجة :زلمد عبد الغين غنوم ،دار احلوار ،الالذقية ،طٔ ،ٕٓٓٚ ،ص.ٕٕ-ٕٔ :
(٘) ينظر :يف عامل عبد الوىاب ادلسريي  :حوار نقدي حضاري ،مج ٕ (دراسات وشهادات ) ،تقدمي زلمد حسنني ىيكل ،حترير  :أمحد عبد احلليم عطية ،دار
الشروق ،القاىرة ،طٕٔٔٗ٘ ،ىـ ٕٗٓٓم ،ص.ٜ :
( )ٙفلسطينية كانت ومل تزل  :ادلوضوعات الكامنة وادلتواترة يف شعر املقاومة الفلسطيين (مقدمة نقدية وسلتارات) ،د .عبد الوىاب ادلسريي ،دار الشروق ،القاىرة،
طٕٔٓٓٔ ،م ،ص.ٕٔ :
( )ٚيف عامل عبد الوىاب ادلسريي :حوار نقدي حضاري ،مجٕ (دراسات وشهادات) ،ص.ٜ :
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َّ
بر َّ
ٖملُت حكُ٨ل ظماٖت في ألاعى ٌٗجي بالًغٍعة بجهاء حكُ٨ل ٍب٢امت حكُ٨ل مٛاًغ ،بجهاء حكُ٨ل ٢اثم لٌ َ٢امٌ
ٍىٍَخٌ ٍز٣اٞخٌ ٍىُ٩لٌ الخٍَ٩جي ٍالخنُٓمي ٍالبناجيٍ ،بخال ٫حكُ٨ل آزغ بضلٌ ،لٌ ؤ ماٌَ اإلاسخلٟتَّ ،
ٍىٍَخٌ اإلاٛاًغةٍ ،بنائو
ّ
الخٍَ٩جي اللضًضٍ .ىظا ٌٗجي َّ
الؿلُت التي ّ
َّ
َّ
الاؾخٗماعٍت ْلذ مخٛلٛلت بغٚم َ٧جها زاٍٍت في الٛالب
الٗملُت
عسستها
ؤر "ىُ٩ل
َّ
الش٣اُٞت ٖبر بلضار الٗالم"(.)1
صازل الٗال٢اث
ّ
ّ
الاؾخٗماعٍت َّ
َّ
بالخهَع
ٍمخد٣٣ت في عاىن ٖهغ ا؛ َاإلاا َّؤجها حٗجي في ؤخض
اإلاخ٣ضم ٖابغة لؼماجها الظي ٧ار،
الٓاىغة
ِّ
ِّ
ججلُاتها بعاصة الًُمنتٍ ،بؿِ ماطظًا الخًاعٍت ٖلى ٧اٞت اإلاٗمَعٍٞ ،غى ؤ ماٍ ز٣اٞتها ٖلى الخًاعاث ؤظم٘ بَنًٟا ز٣اٞت
َّ ًا
ًا
َُّ َ٧ت٦ ،ما َّ
ؾُاؾُا جنُل ٤منٌ؛ ب َّ ٌ الٛغب الظي ىَ في ََع
ؤر الَٗإلات ؤخض ؤٍظٌ الاؾخٗماع اإلاٗانغ ،بما َّؤجها جمل ٪مجاال ظَُ-
َّ
البدض ٖن َّ
َّ
اإلاغ٦ؼٍت للٗالم التي جلبـ لبَؽ السحر ٍالخٍ ٤اللما ٫بِنما جغمي بالضٍ َُّت
ظماُٖت جدُذ لٌ حؿٍَٓ ٤غجٌ
ىٍَت
َّ
بنؿار ظضًض صٍر طا٦غة"(.)3
آلازغ بتهمت الكغ ً ٌ َّ ِ٢ٝغ ٌٞؤر ًَ٩ر ٚحر طاجٌ(َّ .)2بجها –الَٗإلات" -جغمي بلى ب خاط
ٍع
ّ
ًا
اللٛت بك٩ل زام ،بما َّ
عثِؿُ ًاا في َّ
َّ
َّ
ٍإلاجا ٫صعاؾاث ما بٗض الَ٩لَ َّ
ٖملُت
ؤر اللٛت طاتها لٗبذ صٍعا
خؿاؾُت ججاو
ُالُت
الاؾخٗماع( ،)4في اؾخ٣غائها ٍج٣ضًمًا ل٨ذاب ٞخذ ؤمغٍ٩ا لخَصٍعٍ ٝجظىب ٞغٍا ٫ظبَعي ٚؼٍ ٫بلى الخغط من اؾخسضام
ّ
اإلاهُلخاث ٍزَُعة اللٛت في ج٣غٍغ ٍي٘ ػاث ٠صٍر الخُٟن بلٌُٞ ،مهُلر (ا٦دكاً )ٝبٗض ٖلى الخغط في اؾخٗمالٌ؛ َّر
َّ ًا
ًا
َم
َّ
َّ
ٍمغ٦ؼٍت َّ
ٞاإلا٨ذق ٠ؤٍعٍبي ٍاإلا٨دك ٠ىَ ال٣اعة التي ٧ا ذ
ٚغبُت.
ؤٍعٍبُا
ٖنهغٍت ٍجمدَعا
ال٩لمت في ىظا الؿُا ١جخًمن
ِّ
خُنظا ٥ظًَلت بالنؿبت ٍعٍبا ٍالٗالم ال٣ضًمَّ ،
ٍل٨جها مٗغٍٞت ٖنض ؤىلًا ٍٖامغة بؿ٩اجها ألانلُحر طٍي الخًاعة الٗغٍ٣ت مشل
آلاػجٍُ ٪ؤلا ٩ا ٍاإلااًا ٍٚحرىمَّ .
بر (الا٦دكا )ٝىنا ىَ ا٦دكا ٝمن ٍظًت ٓغ ألاٍعٍبي ،ال من ٍظًت رْغ ؤىل البالص ال٣اَنحر
َّ
َّ
َّ
ألاٍعٍبُت ٍحُِٛب
بًضًَلَظُت جطسم الظاث
الخَؾُٗت خاملت في زناًاىا
ٞحهاٍ .بهظا جَ٩ر ٧لمت (ا٦دكا )ٝالتي اؾخسضمتها ؤٍعٍبا
ًا
ًا
ّ
ألانلَُرَّ ،ر ىظا الخضر لم ً٨ن ا٦دكاٞا لًم ٖلى
آلازغ الال ؤٍعٍبيٞ .هي خخما حٗبحر ال ًم٨ن ؤر ٌؿخسضمٌ ؾ٩ار ال٣اعة
ًا
ؤلاَال١؛ ٍب َّ ما ٧ار ا٦دكاٞا من ٍظًت ٓغ آلازغ .ِ٣ٞ
ًا
ًا
ؤًًا في ىظا الؿُا ١من ٍن ٠ال٣اعة َّ
َّ
٦ما ؤ َّ نا ّ
ؤمغٍُ٨ت) ؤٍ ٦ما ً٣اٖ ٫جها ؤخُا ا (الٗالم اللضًض)٣ٞ .ض
بإجها (
خدغط
جَنل بلى َّ
ُؤَلٖ ٤لى اؾم ال٣اعة (ؤمغٍ٩ا) ٦ما ىَ مٗغٍ ،ٝنؿبت بلى ؤمغٍِٞ َ٩ؿبَحصخي  Amerigo Vespucciالظي ّ
ؤر ىظو ال٣اعة،
ًا
ُ
التي َّ
ْجها َ٧لَمبَؽ امخضاصا للًنض ،لِؿذ في الكغ ١ألا٢صخى بل هي ٢اعة ؤزغُ لم حٗغ ٝمن ٢بلٍ .ىظا الٗالم (اللضًض)
ًا
ًا
ًا
ياعبا بجظٍعو في ؤٖما ١الخاعٍشٍ .ى٨ظا جض َّ
ؤر الدؿمًاث طاتها حصخي
بالنؿبت ىلٌ ٍمَاَنٌُ لِـ ظضًضا ٍال مؿخدضزا ،بل
ًا
َّ ًا
َم
ؤًًا ٖلى نُٗضي الا٢خهاص ٍالش٣اٞت بةػاخت آلازغ ٍبباصجٌ ،ختى َّ
ؤر الؿ٩ار
لٍَٛا٢ٍ ،ض ج َّم الاؾخمال٥
باؾخمال ٥آلازغ
ألانلُحر ؤنبدَا َّ
ؤ٢لُت ٚغباء في ؤٍَاجهمٞ .اللٛت باؾخسضاماتها الكاجٗت جلٗب صٍعىا في جُبُ٘ ىظا الٛؼٍ الاؾدُُاني ٍالا تها٥
الش٤افي لآلزغ(.)5

(ٔ) دراسات ما بعد الكولونياليَّة :ادلفاىيم الرئيسية ،بل أشكروفت وآخرون ،ترمجة :أمحد الرويب وآخرون ،ادلركز القومي للًتمجة ،طٔ ،ٕٓٔٓ ،ص.ٖٗ :
(ٕ) ينظر :عن أزمة اذلوية ورىانات احلداثة يف عصر العودلة ،نصر الدين بن غنيسة ،منشورات ضفاف ،بريوت ،دار األمان ،الرباط ،منشورات االختالف،
اجلزائر ،طٖٖٔٔٗ ،ىـٕٕٓٔ ،م ،ص.ٕٔ :
(ٖ) ادلصدر السابق ،ص.ٕٕ :
(ٗ) دراسات ما بعد الكولونياليَّة :ادلفاىيم الرئيسية ،بل أشكروفت وآخرون ،ترمجة :أمحد الرويب وآخرون ،ادلركز القومي للًتمجة ،طٔ ،ٕٓٔٓ ،ص.ٗٗ :
(٘) فتح أمريكا مسألة اآلخر ،تزفتيان تودوروف ،ترمجة :بشري السباعي ،تقدمي :فريال جبوري غزول ،سينا للنشر ،القاىرة ،ط ٔ ،ٜٜٕٔ ،ص.ٛ :
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َّ
الاؾخٗماعٍت ٍؾُلت ٞاٖلت من ٍؾاثل الايًُاص الظي ماعؾخٌ ؤلامبراََعٍاث٣ٞ .ض ٍي٘ ٓام الخٗلُم
مشلذ اللٛت
ًا
ًا
َّ
َّ
الاؾخٗماعٍتٍ ،اٖخبرىا مُٗاعا مُل٣ا للَصة الخٗبحر ٍٟ٦اءجٌٍ ،للإ بلى تهمِل (الهُ )ٜألازغُ بَنًٟا
ُ٢اؾُت) للٛت
نُٛت (
ّ
َّ
َّ
ّ
لٛاث (بظًئت)ٞ ،إمبدذ اللٛت الاؾخٗماعٍت "الَؾُِ الظي ًجغي من زاللٌ بيٟاء َاب٘ ؤبضي ٖلى بنُت جغاجبُت للَ٣ة،
ٍالَؾُِ الظي جهبذ من زاللٌ مٟاىُم (الخ٣ُ٣ت) ٍ( ّ
النٓام) ٍ(الَا )٘٢عاسست"(.)1
َّ
صعاؾاث ما بٗض الاؾخٗماع ًم٨ن ٍن ٠اىخماماث اقخٛالًا بإجها نؿُج مدكابٍ ٪مخًاٞغ من خ٫َ٣
مٗغُٞت ٦شحرة،
ًا
ٌؿخٗحر بها الباخض ٖلى ج٣ضًم عئاو َّ
َّ
الن َّ
الاؾخٗماعٍتٍ ،ىظا ما لخٌٓ مشال لضُ (ٖلي بهضاص) في منُل٣اجٌ ما بٗض
٣ضًت للخجغبت
ُ
ٖمضث بلى صعاؾت هَم جنخمي بلى ٚحر خ٣ل جمشُلي
الاؾخٗماعٍت في ٣ض ٍج ٪ُ٨ٟزُاباث الًُمنت الَ٩لَ ُالُتٍ " :٫َ٣ً ،ل٣ض
ّ
ؾلِ الًَء ٖلى ُّل
حٗ٣ضاث الاؾدكغا ،١صٍر ُّت في حكُِض خ٣ل َّ
َّ
من الخ٫َ٣
السُابُت ،ؤٍ ا٢تراح ٍخضة
مَخض من اإلاماعؾاث
ًا
ُ
اؾخٗغثّ ،
َّ
بخَظٌ مكابٌ ،هَنا َّ
َّ
ٍالنٓغٍت
ٓغٍت من (ٚحر خ٣ل) مٗغفي٧ ،ا ثرٍبَلَظُا
مَيَُٖت جد٨م ىظو ألازحرة٦ .ما
ًا
ًا
َب٣ا لغئٍت ظُل صًلَػ ٦ـ( ّ
ٖضة ٖمل) ال َّ
َّ
ًخَظب اؾخسضامًا بال خحر
ٍالٟلؿٍ ٠الخدلُل النٟسخي ،اْغا بلحها،
ة
ألاصبُت ٍالخاعٍش
ُج ْقشبذ ًٟٗا ٍظضٍاىاّ ،
َّ
ؤلامبرًالُت ،بما ىَ زُاب خضًض للؿلُت،
ٍج٣ض ُم بياٞت ما لٛحرىا من خ ٫َ٣البدض"( .)2بط ٌؿخَلض ٖلم
ِّ
ُّل
َّ
َّ
حٗض َّصًت في اإلاَيَٕ ٍاإلاَا ٠٢ؤلاًضًٍَ٫ظُت  .مما ٌٗجي حٗظع حكُِض ؤي ٣ض لًظا الٗلم بال ٖبر مماعؾت مٗغُٞت مكتر٦ت الخ٫َ٣
(.)3
ّ
الححيز وثمسيالت ا في الخٌاب الاػحعماضي
وؼلية
َّ
َّ
َّ
ألانلُتٍ ،جسغٍب
الش٣اُٞت
الاؾخٗماعٍت التي قملذ مٗٓم ؤعظاء الٗالم ،بلى جضمحر ٦شحر من اإلاإزَعاث
ؤًٞذ الخجغبت
ْق
ْق
َّ
َّ
َّ
اظخماُٖت ؤٍ
بالبضاثُت ٧ل مماعؾت
اإلاؿخٗ ِّمغَٞ ،نمذ
اإلاؿخٗ َممغةٍ ،اؾدبٗاص ما ال ًمخ ِّشل لغئٍت
الخاعٍسُت للكَٗب
الظا٥عة
ُ ْق َم
َّ
َّ
ز٣اُٞت ؤٍ َّ
َّ
صًنُت مًما ٧ا ذ ٍُْٟتهاٞ ،لم ًنٓغ بلحها بٗحر الخ٣ضًغ ،ب ما بالٛغابت؛ بط جخٗالى مجها عاثدت ألاؾَُعةٍ ،مجاٞاة الَا،٘٢
ّ
ًا
ْق
اإلاؿخٗمغ ال٣اثم ٖلى َّ
ُٟٗت مسُِ لًا ،خُض َّ
ججغص
ٍالعلؼ ٖن جٟؿحروٍ ،ؤنبذ ؤمغ ٦بدًا مكغٍٖاٞ ،ال ؾُاصة بال لٟٗل
ِّ
الخاعٍسُتُ ،
ٞخَنَّ ٠
ْق
ّ
بإجها َّ
َّ
بضاثُت(.)4
قغُٖتها
اإلاؿخٗ َممغة من
مماعؾاث الكَٗب
ًا
َّ
بر ؤي صعاؾت ّ
ظاصة جنكض الخُاص اإلاَيَعي ٍاؾدنُا ١الخ٣ُ٣ت ٦ما هي جخإؾـ ؤٍال ٍ٢بل ٧ل شخيء "ٖلى ؾالمت
ألاؾئلت اإلاُغٍخت ال ٖلى بضاىت ألاظَبت َّ
اإلا٣ضمت"(ٍ ،)5لٗل ىظا ىَ الغىار اإلاٗغفي الغنحر ل٩ل صعاؾت ؼحهت جخٗل ٤باآلزغ٫َ٣ً .
بر السُاب ّ
جَصٍعٍَّ " :ٝ
ّ
ًدضص ٍظًخٌ من زال ٫مَيٌٍَٖ .صعاؾت ب خاط السُاب ٖبر ّ
ؤلاًضًَلَظُت ثؾمذ لنا بإر غبِ
آلالُاث
ّ
ؤصبُت ٍصعاؾاث ّ
بحر هَم مسخلٟت في الٓاىغ ٍبظل ٪جض ٟـ ؤلاًضًَلَظُا خايغة في ٦خاباث ّ
ؾُاؾُت"
ٖلمُتٍ ،زُب
ًا
الٗلمُت حهمنا ّ
بالضعظت ألاٍلى بطا ما اٖخبر ا َّ
ّ
ؤر السُاب خَ ٫الكغً ١دمل مَاٍ ٠٢ؤ٩ٞاعا
ٍخضًض جَصٍعٍ ٝىنا ٖن الضعاؾاث

(ٔ) الرد بالكتابة :النظرية والتطبيق يف آداب ادلستعمرات القدؽلة ،بيل أشكروفت وآخرون ،ترمجة  :شهرت العامل ،ادلنظمة العربية للًتمجة ،بريوت ،ط ٔ،ٕٓٓٙ ،
ص.ٕ٘ :
ٕ
ادلتأخرون :االستشراق يف عصر التفكك االستعماري ،علي هبداد ،ترمجة  :ناصر مصطفى أبو اذليجاء ،مراجعة  :أمحد خريس ،ىيئة أبو ظيب للسياحة
الرحالة ِّ
( ) َّ
والثقافة مشروع (كلمة) ،طٖٔٔٗٗ ،ه ،ٕٖٓٔ ،ص.ٔٛ-ٔٚ :
(ٖ) ادلصدر السابق ،ص.ٕٙ :
(ٗ) التخيّل التارؼلي :السرد ،واإلمرباطورية ،والتجربة االستعمارية ،عبد اهلل إبراىيم ،ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت ،طٔ ،ٕٓٔٔ ،ص.ٕٗٔ :
(٘) اإلسالم ادلب ّكر :االستشراق االصللوسكسوينّ اجلديد باتريسيا كرون ومايكل كوك أظلوذجاً ،آمنة اجلبالوي ،منشورات اجلمل ،أدلانيا ،طٔ ،ٕٓٓٛ ،ص.ٔٔ :
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ّ
ّ
٢ض جخسُى خضٍص الؿاا ٫اإلاٗغفي الَٟٗي في بٌٗ ألاخُار ،بلى ؤلاًضًَلَظُا ال٩امنت ؤٍ الالٍاُٖتٍ .اإلاٗغٞت في عؤي جَصٍعٍٝ
ُ ّ
م٨ن الظي ًمخلً٨ا من جَظٌُ آلازغ ٍالخالٖب بٌ ُٟ٦ما قاءَّ ،
بر ؾُض السُاب ىَ ّ
الؿُض"(.)1
"ج ِّ
َّ
ّ
ٍزُاباث َّ
الخ ُّل
اإلاخجظعة في بنُت الَعي ٍالالٍعي اإلااؾـ للم َّ
َّ
الٛغبُت ٖبر الخاعٍش ججلذ ٖبر مداٍع زالر٧ٍ ،ل
ع٦ؼٍت
دحز
ِّ
ّ
ّ
الًض ًَّت:
الشناثُاث
جل ٪اإلاداٍع جإؾؿذ ٖلى حٗاعى مٟاىُمي ٢اثم ٖلى
ِّ
ّ
 -1الحمطهع العطقي/السلافيّ :
رىائية إلاغطٍم/ال رابطةً ،خٗل ٤ألامغ بالخ٣ؿُم الَُ اني للٗالم بلى بٚغٍٍ ٤بغابغة ،ؤٍ بٗباعة
ُ
()2
ّ
ضلل ٖلٌُ صٍ ما لبـ
ؤزغُ بلى ؤخغاع ٍٖبُض ٍ ،ىَ ج٣ؿُم ْل ًماعؽ صٍعو الٟٗا ٫بهَعة ؤٍ بإزغُ في زناًا الخ٨ٟحر الٛغبي ج ِّ
ٖال٢ت الٛغب باآلزغٍنٍ ،حَٗص آزاع ىظا الخ٣ؿُم بلى ؤعؾَُ الظي ٢ؿم الٗالم بلى ٖبُض بالُبُٗت ٍؤخغاع(ٍ ،)3ؤعؾَُ ٟؿٌ
ًا
اٖخبر َّ
زانت ،بِنما زل٣ذ ٚحرىم من مَاص زؿِؿت ،لًظا َّ
ؤر آلالًت زل٣ذ الَُ ا ُحر من ّ
ماصة َعا َُّت ّ
ٖض ٚحر الَُ اني ٢انغا
َّ ًا
َّ ًا
بالًمجُت َّ
َّ
ٍالخَخل،
ًٍٖلُا ٖلى زال ٝالَُ اني الظي ًخمخ٘ بال٨ما ٫في اللا بحر(٧ٍ .)4لًا جنب٘ ٖن ؤ ا ؤٍ ؤ ا َُّت جتهم آلازغ
ٖ٣لُا
ُّل ًا
َّ نا ٖنضما تهم آلازغ بالًمجُت َّ ٝ
َٖا من ّ
خب الظاث.
ؤر طلٌٗ ٪ض
ًا
ًا
جهَع اؾخصناجي ّ
ٍفي ّ
َّ
الجرظؿُت اإلاخٗالُت( :٫َ٣ً ،الًمجي) ىَ ؤًًا
٢ضم صًَعا ذ في ٦خابٌ ٢هت الخًاعة ٣ضا لًظو
ٍع
ّ
مخمضر بمٗجى ىام من مٗاني اإلاض َُّتٌُٗ ٌ َّ ،جى بن٣ل جغار ال٣بُلت بلى ؤبناثٌ ٍ ...من اإلاؿخدُل في ىظا الهضص ؤر لتزم خضٍص
الٗلم َّ ،نا خحر ُلٖ ٤لى ٚحر ا من الناؽ اؾم (الًمج) ؤٍ(اإلاخَخكحر) ٣ٞض ال ّ
َّ
مَيَُٖت
نٗبر بمشل ىظو ألالٟاّ ٖن خ٣ُ٣ت
ِّ
٢اثمت ،بل ّ
نٗبر بها ٖن ّ
خبنا الٗاعم ٟؿنا ال ؤ٦ثر؛ ٍٖن ا ٣باى َٟؾنا ٍا ٨ماقًا خحر جض ؤ ٟؿنا بػاء يغٍب من الؿلَ٥
ِّ
ّ
ًا ًا
َّ
ّ
()5
جسخلٕ ٠ما ؤلٟناو؛ ٞال ق ٪ؤ نا بسـ من ُ٢مت ىاجُ ٪الكَٗب التي حؿخُُ٘ ؤر حٗلمنا ٦شحرا ظضا من اللَص ٍخؿن السل. ٤

ّ
ّ
ّ
ٍمخدًغٍن ٍمخسلٟحر،
ٍمًما جنَٖذ الشناثُاث التي ق٩لًا الٛغب )الَُ ار ال٣ضًم) من ٖبُض ٍؤخغاع ٍبغبغ ٍبٚغٍ٤
ٍمًما ّ
ؤر الٛغب مغ٦ؼ ٍآلازغٍن مدُِ ؤٍ ؤَغاَّ .ٝ
ٞةر ظَىغ ال٨ٟغة الَاخضة ىَ َّ
حٗضصث ألاٍناَّ ٝ
ّ
الشناثُاث ٧ا ذ
بر ىظو
ًا
ًا
ًا
َّ
ّ
َم
ّ
ق٩لذ ٦خلت مخجانؿت ّ
َّ
ؿخدً َمغة
ؤًٞلُت الظاث ظنؿا ٍج٨ٟحراٍ ،صٍ َُّت آلازغ ٖغ٢ا ٍز٣اٞتٍْ ،لذ ىظو الغئٍت ُم
 َ٧ذ
مَظًاث
ًا
صٍما في اإلاسُا ٫الٛغبي ٍٖلى ّ
مغ الٗهَع.
-2اللطون الىػٌى :رىائية إلاًمان /الىفط
َّ
َّ
َّ
َّ
لشناثُت
جاعٍسُت ٍََلت ظظعث
حك٩لذ بألُت الخ٨ٟحر السُابي اإلاباقغ ٍٚحر اإلاباقغ في مالمذ مماعؾاث ؤ٦ضتها خ٣بت
ؤلاًمار ٍالٟ٨غ ٖنضما َّ
جدَلذ بلى جهاصم ؤٍ خغٍب ؾمُذ بالخغٍب الهلُبُت َّ
ٖم٣ذ لًظا الخ٨ٟحرٍ ،اتهم عظا ٫الضًن في
الٛغبُت بؿبب اإلاَاظًاث ّ
ال٨نِؿت ؤلاؾالم بالٟ٨غَّ .
ّ
قَىذ الكغ ١الٗغبي ؤلاؾالمي في ّ
بر ىظو الخغٍب ٢ض َّ
الضامُت،
اإلاسُلت
لظلِّ ٍُ ٪ن ٠في جل ٪اإلاغخلت ٧ل شخيء ًمذ نلت لإلؾالم ؤ َّ ٌ ٧اٞغ(.)6

(ٔ) ادلصدر السابق ،ص.ٔٓ :
(ٕ) ينظر :ادلطابقة واالختالف ،عبد اهلل إبراىيم ،ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت ،طٔ ،ٕٓٓٗ ،ص.ٜ٘ٗ :
(ٖ) ينظر :كتاب السياسة ضمن شروح على أرسطو مفقودة يف اليونانية ورسائل أخرى ،حتقيق :عبد الرمحن بدوي ،دار ادلشرق ،لبنان ،ٜٔٛٙ ،ص.ٙٗ :
(ٗ) ينظر :السياسة ،أرسطو طاليس ،ترمجة أمحد لطفي السيد ،الدار القومية للطباعة والنشر ،القاىرة( ،د.ت)( ،د.ط) ،ص.ٕ٘ٗ :
(٘) ينظر :قصة احلضارة ،ويل ديورانت ،ترمجة :زكي صليب زلمود ،دار اجليل ،بريوت ،طٕ ،ٕٓٓٔ ،مجٔ ،ص.ٜٔ :
( )ٙينظر :الغارة على العامل اإلسالمي ،أُ .ل شاتليو ،ترمجة :مساعد اليايف وزلب الدين اخلطيب ،منشورات العصر احلديث ،ج ّدة ،طٕٖٔٛٚ ،ه ،ص.ٔٚ :
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ّ
َّ
الضازلُت التي حٗه ٠بها
ٍى٨ظا ؤٖلنذ الخغب الهلُبُتٞ ،باؾم هللا ؤعاص البابا (اًغبار) ؤر ًسلو ال٨نِؿت من ألاػمت
ّ
الخُ٣ُ٣ت
َٞظٌ ؤ ٓاع اإلاامنحر (الٛغب اإلاؿُخي) بلى الكغ ١إلاداعبت الٟ٨اع (اإلاؿلمحر) ٍزُاب (اًغبار) ً٨كٖ ٠ن ألاؾباب
ال٩امنت زل ٠الضَٖة للخغٍب ،الا٢خخا ٫بحر اإلاامنحر ٍالخُاة الخِٗؿت ٍ٦ثرة الكغٍع ٍجضمحر ألاظؿاص ٍألاعٍاح زم ال٣ٟغ
ٍالباؽ(ٍ .)1ىنا ٥ؤؾباب ٦شحرة ظٗلذ من بٌٗ ُّل
النهَم اإلاظَ٧عة في ؾٟغ الغئٍا ٍالظي اخخَُ في َُاجٌ ٖلى هَم ( ّ
ج٨غؽ
ًا
ّ
الخدحز) يض اإلاناَ ٤الكغُ٢ت ال ؾُما بابلً .ظ٦غ مدمض ٞاعٍ ١الؼٍن هَنا ٦شحرة من ٦خاب ؾٟغ الغئٍا آزغ ٦خب الًٗض
ًا
اللضًض جَن ٠بابل ٍٞلؿُحر ٍَٖصة الحهَص بلى ؤعى اإلاُٗاص طا٦غا الترار الظي جغًَ ٌ٦خنا الٗاع ٝللٗغا ١بإ َّ ٌ ٍنم بابل
ًا
الُٗٓمت بإجها (ؤم الٗاىغاث ٍ جؿاث ألاعى) ٍمنظ ؤر ٍنم ًَخنا بابل بهظا الل٣ب ؤنبدذ ٖنضىم بلى ألابض عمؼا ل٩ل عطًلت
ّ َّ َّ
ٍل٩ل شخيء بٖ ٌُٛلى ٍظٌ ألاعى(ٍ .)2بظلَّ ٪
الهلُبُت ُّل
ٚظث ّ
َّ
َّ
َّ
بٟاٖلُت الخٗهب
الٛغبُت
اإلاسُلت
ٍالننَم الضًنُت
ٞإر الخغٍب
ًا
ّ
ّ
َّ
الٛغبُت التي ظٗلذ من الٗغبي/ؤلاؾالمي ٧اثنا
الكٗبُت
الٗغقي ٍالش٣افي ٍالضًجي يض الكغ ١ؤلاؾالمي٢ٍ ،ض ججلى طل ٪في اإلاغٍٍاث
ًا ّ ًا
ًا
بغبغٍا.
٢اؾُا مندغٞا
ّ
ّ
الححوط /الحذلف
 -3العلط الحسًث :رىائية
مسُلت الٛغبي بهَعة َّ
منظ ٖوع الجهًت جضازلذ نَعة الكغ ١في ّ
مٗ٣ضة ٍمدكاب٨ت ًخضازل ٞحها الؿُاسخي
َّ
باال٢خهاصي ٍالش٣افي بالضًجي ٍالاؾخٗماعي بالخًاعيٍٚ ،ضا الكغ ١مدِ ؤ ٓاع الٛغبٍ ،جمشلذ نَعة الكغ ١بإ َّ ٌ الٛغٍب
ٍاإلاشحر ٍاإلاضىل ٍمََن السخغ ٍالسغاٞت ٍم٩ار ؤل ٠لُلت ٍلُلت ٍٖالء الضًن ٍاإلاهباح السخغي ٍ٢هو قًغػاص ،جستز ٫ىظو
ًا
الغئٍت التي ّ
اُ٢ت ب٩املًا ،التي ّ
ًخبناىا الٛغب جٟطر زاللًا الٗملُت الاؾدكغ َّ
ج٣ضم َ٣ما من الٗال٢اث ٍالهَع ٍالغئُ
َّ
َّ
الاؾخحهامُت التي ق٩لًا الٛغب للكغ :١نَعة الكغ ١الُٟل الظي لم ًنطج بٗض ،نَعة الكغ ١الساىٕ الظي ًم٨ن الؿُُغة
ًا
ّ
ًَٞغ بقباٖا للٛغاثؼ ٍاإلاخ٘ اإلاكتهاة التي ال
ٖلٌُ ٍحٗلُمٌ ٍتهظًبٌ ٍمٗاملخٌ ب٣ؿَة ،نَعة الكغ ١العلُب الٛغٍب الظي ِّ
ٌؿخُُ٘ الٛغب جدً٣ُ٣ا بحر ًْغا ٌُ(.)3
َّ
بر نَعة الكغ ١في ٓغ الٛغب ّ
حٗبر ٖن ؤلانؿا َُّت في ََٟلتها ألاٍلى لظل٧ ٪ار ٧ل شخيء ٝي اإلااضخي َّ
ًخٛحر ما ٖضا
ًا
ًا
ًا
ّ
الكغٞ ،١إنبذ مكغٍٖا مباخا للٛغبً ٌ َّ ،مشل منجما من الاؾدشماعاث ٍالُمَخاث( ،)4بل ٍاإلاٛامغاث٢ٍ ،ض ٍنَٟا ٢اَجي
ًخَنلَا بلى مٗغٞت َّ
الكغ ١بإجهم قَٗب ظاىلت ٍمخسلٟت ال حٗغٖ ٝما ًدُِ بها قِئاً .ا ٍ٦ما ً ٫َ٣ىُجلَّ " :
َّ
ؤر
بر الكغُ٢حر لم
ًا
ًا
ٞةجهم لِؿَا ؤخغا ًاعا٧ٍ ،ل ما ٖغَٞو ىَ َّ
الغٍح ،ؤصاة ؤلانؿار بما ىَ بنؿار ،خغةً ٓ ٍ ،اغا بلى ؤجهم لم ٌٗغَٞا طلَّ ٪
ؤر شسها مُٗنا
خغ ٍل٨ن ٖلى ىظا الاٖخباع ٟؿٌ َّ
َّ
ٞةر ّ
ىَ ّ
شسهُت ٍقغاؾت ؤٍ ا ٟها ٫متهَع
خغٍت طل ٪الصسو الَاخض لم ج٨ن ؾَُ ؼٍة
ٍخصخي ؤٍ جغٍٍطخي ،ال ًَ٩ر ىَ طاجٌ ؾَُ ٖغى من ؤٖغاى الُبُٗت ،ؤي مجغص ؼٍة ٧الجزٍة الؿاب٣تٍ ،من زم ىظا الصسو
ًا
ًا ّ ًا
خغاٍ ،لم ًًٓغ الَعي بالخغٍت ٍ ٫مغة بال ٖنض الَُ ارٍ ،من زم ٣ٞض ٧ا َا ؤخغاعا"(ٍ ،)5بظل٪
الَاخض لِـ بال َاُٚت ال بنؿا ا
ًنٟي ىُجل ٖن الكغُ٢حر ٧اٞت ٢ضعتهم ٖلى بصعا ٥ماىُت الغٍح ّ
الخغة ٍىظا ًلؼم ؤجهم ظاىلَرٍ ،بٗباعة ؤزغُ ؤجهم ٌِٗكَر
(ٔ) ينظر :ادلطابقة واالختالف ،عبد اهلل إبراىيم ،ص.ٜ٘ٚ-ٜ٘ٙ :
(ٕ) ينظر :ادلصدر السابق ،ص.ٜ٘ٚ :
(ٖ) االستشراق :صورة الشرق يف اآلداب وادلعارف الغربيّة ،ضياء الدين ساردار ،ترمجة  :فخري صاحل ،ىيئة أبو ظيب للسياحة والثقافة ،ط ٖٖٔٔٗ ،ه ٕٕٔٓم،
ص.ٖٔ :
(ٗ) ينظر :قصة احلضارة ،ول ديورانت ،مجٗ ،ص.ٕٜٛ-ٕٛٛ :
(٘) زلاضرات يف فلسفة التاريخ ،ىيجل ،ترمجة :إمام عبد الفتاح إمام ،دار الثقافة ،القاىرة ،ٜٔٚٗ ،ص.ٛ٘ :
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ًا
ًا
ًَما ؤخغا ًاعاٍ .بظلّ ٪
ًبرع لنٟؿٌ ؤر ًنٗتهم بنَٗث ٢اؾُت ظاٖال مجهم خَُا اث مخَخكت،
ٖبَصًت صاثمت جهم لم ًَ َ٩ا
ٍألالٟاّ التي اؾخسضمًا ٧لًا جنُبٖ ٤لى ال٩اثناث الخَُا َُّت اإلاخَخكت ( :ؼٍة ،قغاؾت ،ا ٟٗا ٫متهَع ٍخصخي ،جغٌٍٍ).
ٍلم ً ٠٣ألامغ ٖنض خضٍص ىُجل الظي ٍن ٠الٗغب باإلاخَخكحر َّ
ٞةر الُٟلؿَُ ٝدكٌ ٢ض ّاتهم الغؾَ ٫مدمض (ٖلٌُ
ّ
الهالة ٍالؿالم) بإ َّ ٌ ٢ض ا خ ٟ٘من الغمَػ ٍاإلاٟاىُم ٍالٗ٣اثض التي بها جم الدؿلِ ٖلى اللماىحر ٍجنُٓم الُٗ٣ار (حؿُحر الناؽ
ّ
ًا
حقَصا ٧الخَُا اث) ٍالتي ؤنبدذ ٍؾُلت للدؿلِ الً٨نَحي(.)1
ًا
الٟلؿُٟت ٍٚحرىاَّ ،
َّ
صاثما ّ
َّ
َّ
ٍؤر ؤٍعٍبا مٗ٣ل الخ٨ٟحر
الٗلمُت،
الصٖاء ؤ َّ ٌ مُٗاع للًٟاثل اإلاسخلٟت،
بر الٛغب ًغٍط
الٛغبي ٍمغ٦ؼوٍ ،بظل ٪ناعث الغئٍت الٛغبُت لآلزغ هي اإلاُ٣اؽ٦ ،ما ؤ َّ ٌ زلَّ ٤
زناثُت الغظل ألابٌُ يض الغظل اإلالَر ،لظا ٧ار
ٚغبُ ًااٞ ،دُض الٛغب زمت منَُ٣ً ٤ص الخُاة بلى مهحر زالض ٍبهظا َّ
ٖامل ال٨ما ٫ىَ ؤر ًَ٩ر آلازغ ّ
جترجب قاٍر آلازغ بمنَٓع
ًا
ًا
 َ٧ذ ّ
ٟا ث َّ
َّ
ٖ٣لُت الٟغص
ًخ٣هض ؤر ًغاو ىَ ٗٞال ٍٍغٚب ٍ ،)2(ٌُٞمن زال ٫ما ط٦غ او آ
ٚغبي ال ًغٍض ؤر ًغُ في مَيٌَٖ بال ما
ًا
ّ
ْق
الٛغبي ٍمن يمجها ٖ٣لُت الٛاػي
اإلاؿخٗ ِّمغ في اإلاَعٍر الش٣افي للكغ ١الظي حك٩لذ منٌ ؤٍناٞا ؾاٖضث ٖلى جٍَ٩ن نَعة
َم
ّ
ٍمكَىت في اإلاٗغٞت الْ ٣قب َّلُت لالؾخٗماع ٖنض اظخُاخٌ للكغ ١إلؾ٣اًَا ٖلٌُ ٍهي البربغي اإلاخَخل الٗبض ال٩اٞغ
ظاىؼة ٍمؿب٣ت
ّ
اإلاخسل ٝالا ٟٗالي.
ّ
ّ
ٍمن ىظو اإلاَاَّ ٠٢
الخ ّ
َظٌ ال٣اثم ٖلى ّ
الاججاو الظي ًغُ
ٓغٍت اللنـ ٍالٗغ ١الؿاميٍ ،ؤعنؿذ عٍنار ؤخض ّعٍاص ىظا
ّ
َّ ّ
ٖضاء ّ
مٗاص للٗلم ٍؤ َّ ٌ الَظٌ ألا٦ثر ًا
لخَُع الكَٗب"(ٍ ،)3ىَ اججاو ًغُ ؤر للمجخم٘ الكغقي "َبُٗت
خؿحر مغٍة ؤ ٌ "اججاو ٍع
ّ ًا
ًا
جٍَ٩نُا"(ً .)4ن٣ل بصٍاعص ؾُٗض في ٦خابٌ الاؾدكغاٖ ١ن بًمُذ جحر ٫صعظت ٖالُت من ال٣ظٍ ٝالخجغٍذ ٍالٗنهغٍت
ٖاظؼة علؼا
ُ
ًا
ؤؾاؾا َمَ ٢مخ َملتَّ ،
الٗغُ٢ت ،بط َغخذ منَٓمت جَّ ٫َ٣
َّ
َّ
الٗغبُت(ٍ .)5ما
ٍؤر الٗنٍ ٠السضٌٗت مدمَالر في اإلا ـ َمـَ ّ ِّعزاث (اللُناث)
بر الٗغب
ّ
الٗغقي في ٦خابٌ (مدمض) ،بل اٖخبر َّ
ًم٨ننا مالخٓخٌ ٝيىظا الهضص ىَ َّ
ؤر ( ّ
ّ
الؿ َّ
ّ
الٗغبُت
امُت)
ؤر ماً٩ل  ٥َ٧ع٦ؼ ٖلى ىظا اللا ب
ّ َم
ّ
ًا٦ض لنا َّ
ؾامُت (لُُ٣ت) ٍٚحر ؤنُلت بما َّ
ّ
ّ
ؤر السُاب اإلاٗغفي
مهغٍت ؾَصاء البكغة(ٍ .)6ىَ ؤمغ
ؤر ؤم بؾماُٖل ،لِؿذ بال ؤ َممت
ًا
ًا
ّ
الخٟايلُت ٍٍجاىغ بها صٍ ما خُاء.
اإلاٗانغ لم ًؼ ٫بٗض مجًامنا بل ٍصاُٖا بلى ألاخ٩ام
َّ ًا
ّ
مَظًا بنبرة ٖخاب لهضً ٌ٣الظي ًبضٍ ؤ َّ ٌ
ًَعص ٖبض الٟخاح ُ٦لَُُ في مٟخخذ ٦خابٌ (لن جخ٩لم بلٛتي) زُاب بُترا٥
ؤخض اإلاكخٛلحر بمجا ٫الُب خحر ًمخضح الٗغبٞ ،خإزظو مَظت من الخنٍ ،٤جهضع ٖنٌ ؤخ٩ام ُ٢مت مجخٟت عٚم ج٣ضًم
َّ
الٗغب بياٞتهم الٟاٗ٢ت في بناء خًاعة طل ٪الؼمارٍ ،ق٩لذ ز٣اٞتهم خاينت لنبَ ٙآلازغ/الَُ اني" :٫َ٣ً ،ؤعظَ من ،٪في ٧ل ما
ًا
ّ
ًخٗل ٤بي ،ؤر ال جُ٣م ؤي اٖخباع لٗغبٍ ،٪ؤر جخهغ ٝجماما ٦ما لَ ٧ا َا ٚحر مَظَصًن ب َّ جي ؤ٦غو ىظو الؿاللت ب٩املًا .ؤٕع ٝؤر
ًا
ًا
ًَ ار ؤ جبذ عظاال ٖلماء ٞصخاءٞ :الؾٟت ،قٗغاء ،زُباء ،عٍايُحر٧ ،لًم بَٛا ىنا٥؛ ٍىنا ٥ؤًًا ٍلض آباء الُب .ل٨ن

(ٔ) ينظر :عدو ادلسيح ،فردريك نيتشو ،ترمجة :جورج ميخائيل ديب ،دار احلوار للنشر والتوزيع ،دمشق ،طٔ ،ٕٓٓٗ ،ص.ٜٔٔ :
(ٕ) ينظر :ادلطابقة واالختالف ،ص  .ٜٜ٘ :وينظر :االستشراق :التكوين -الوسائل -األىداف ،رعد مشس الكيالين ،مركز البحوث والدراسات اإلسالمية،
بغداد ،طٔ ،ٕٓٓٙ ،ص.٘-ٗ :
(ٖ) النزعات ادلادية يف الفلسفة اإلسالمية ،حسني مروة ،دار الفارايب ،بريوت ،طٔ ،ٜٜٔٚ ،جٔ ،ص.ٖٔٔ :
(ٗ) ادلرجع السابق ،ص.ٖٔٔ :
(٘) ينظر :االستشراق :ادلعرفة .السلطة .االنشاء ،إدوارد سعيد ،ترمجة :كمال أبو ديب ،مؤسسة األحباث العربية ،بريوت ،طٔ ،ٜٔٛٔ ،ص.ٕٛٚ :
( )ٙاإلسالم ادلب ّكر :االستشراق االصللوسكسوينّ اجلديد باتريسيا كرون ومايكل كوك أظلوذجاً ،آمنة اجلبالوي ،منشورات اجلمل ،أدلانيا ،طٔ ،ٕٓٓٛ ،ص.ٖٔ :
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ًا
ألاَباء الٗغب! ..ال ّ
ق ٪في ؤ َّ  ٪ؤصعُ بدالًمُٞ .ما ًسهجي ؤٖغ ٝقٗغاءىمٍ ،ال ًم٨ن جهَع شخيء ؤ٦ثر ىكاقتٍ ،ؤ٦ثر بػٖاظا
ًا ّ ًا
ًا
َُبا ًم٨ن ؤر ًإحي من الٗغب"(.)1
ٍؤ٦ثر ٞدكاّ ...عبما لِـ بةم٩ار ؤي ٧ار ؤر ًجٗلجي ؤنض ١ؤر قِئا
َّ
جدن٨غ باإلاُل ٤لإلؾًام الظي ّ
٢ضمٌ الٗغب٦ ،ما َّ
ُّل
ؤر ؤلاقاعة بلى بٌٗ
جدحزاث السُاب الٛغبي في مجا ٫آلاصاب ٍالش٣اٞت
َم
الٗغبُت ال ّ
َّ
جخم بياءتها بال خحر جخ٣اَ٘ بٗال٢اث مر الكبٌ بأصابهم ٍؾُا٢اتهم الش٣اُٞتٍ ،بٗض ؤر ًُلخٍ ِ٣ظٌ
ألاؾماء ٍالٗنَا اث
ّ
ّ
َّ
اى م٣هَص ألاؾبُ٣ت الؼمنُت لإلبضإ الٗغبي ٖلى آصابهم
الكبٌ ً٣اؽ الؿابٖ ٤لى ظمالُاث الالخ ٤ال الٗ٨ـ ،مخجاىلحر بةٖغ ٍع
ّ
َّ
بُال ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫خحر َّ
اإلاخإزغة بٌٞ .كاع٫
ًخدضر ٖن ؤصباء الٗغب ً ًَٞنُل ٤من ط ٥٫الخهَعٖ ٫َ٣ً ،ن مشالب الَػٍغٍن
ُ ّ
َّ
ٌف
ظ٦غ بٌٗ نٟداجٌ بالبغٍٍحر) .ؤما ٦خاب الؿاٖ ١لى الؿا ١للكضًا٣ ( ًَٞ ،١ض إلاجخم٘ الكغ١
للخَخُضي ب ٌ (٦خاب هلاء ج ِّ
ّ
ّ ًا
ًا
ٟؿغ ىظو ؤلاخاالث ٖلى ألاصب الٟغنسخي؟ ٢ض ًُ٣اَّ ٫
ألاصنى ،مخإزغ بغابلي)ّ ٠ُ٦ .
ٖلُمُاًَٞ ،
بر قاع ٫بُال ًنهج ىنا ؾلَ٧ا ث
ًا
ًا ًا
ٖاما ،ال بإلاام لٌ با صب الٗغبيٍ ،من الًغٍعي ؤر ّ
ً٣ضم بلٌُ ما ال ٌٗغ ٝمن زال ٫ما ٌٗغَّ .ٝبجها خ٣ا ٍؾُلت
ًساَب ٢اعثا
ِّ
ّ
مكغٍٖت ٍال ٌؿٗنا بال ؤر ه ٤ٟلًا.
ًا
ٍل٨ن ٖنضما ًٖ ٫َ٣ن ٖمغ بن ؤبي عبُٗت َّ
بر قٗبِخٌ (ما جن ٪ٟجؼصاص في ٍ٢خنا الخاليَّ ،ر ثظانؿا ًُ٨دك ٠بِنٌ ٍبحر
قٗغاء الٛؼ ٫ألاٍعٍبُحر ال٨باع)؛ ٍٖنضما ًٖ ٫َ٣ن عؾالت الٟٛغار للمٗغي َّبجها ٦خاب (مشحر لالىخمام ل٣غابخٌ من الَ٩مُضًا
ًا
ت ّ
ؤلالًُت)َّ ،
ّ
مشالّ ،
َّ
مًمت في
لخخدَ ٫بلى خ٨م ُ٢مت .لِؿذ عؾالت الٟٛغار،
جخٗضُ الًض ٝالبُضاَٚجي
ٞةر ألامغ ًسخل ،٠بط اإلا٣اع
ّ
ّ
َّ
ؤلالًُت(.)2
السانتٍ ،ب َّ ما بًٟل قبهًا م٘ الَ٩مُضًا
خض طاتها ٍبمؼاًاىا
ٞجت َّ
ىمجُت َّ
َّ
َّ
ٍبإر بنؿار الكغ – ١خؿب
الاؾخٗماعٍت ٧ا ذ جنٓغ بغاصً٩الُت مخُغٞت لآلزغٍ ،جسخل ٤لٌ نَعة
الغئٍت
ًا
َّ
َّ
منَٓعىا الَ٩لَ ُالي -ؤ٢غب بلى الُبُٗت الخَُا ُت منٌ بلى الش٣اٞت ٫َ٣ً ،اإلاؿدكغ ١ىجري مَ ضعٍل ٍانٟا الكغُ٢حر بإجهم
َّ
"مٗاصٍر للش٣اٞت ،بل َّؤجهم من طل ٪النَٕ من البكغ ٚلُٓي الًٟم بٗامت ،ال ٌٗغَٞر من اإلاخ٘ ؤ٦ثر من جل ٪ألامَع
الخؿُت التي
ًدؿاٍُ ٞحها البكغ م٘ الخَُا اث"(.)3
ٍ٢ض ًهل ؤمغ الاخخ٣اع الَ٩لَ ُالي للبلضار اإلاـ َم
حٗمغة في ؤر ٌكُب ٖلى ؤمت ٧املتٍ ،خًاعة ٖغٍ٣تٍٍ ،نتزٕ مجها
ًا
ًا
َم
جَاٞغىا ٖلى ّ
الْ ٣قضح ًخجلى ػاٖ٣ا في مَ٣الث الؿحر ظَر قاعصار الظي ًغُ
ؤي شخيء طا ٍ ،ٟ٘ؤجها زلَا من اإلاٗغٞت اإلاشمغة ،ىظا
" َّ
ؤر مٗغٞت ٖاصاث ٍمٗاع ٝقَٗب الًنض لِؿذ بإي ق٩ل من ألاق٩ا ٫اٗٞت بظاتها"(ٍٖ .)4لى طاث الندَ الاخخ٣اعي لآلزغ اٖخبر
ًا
ًا
ًا
بصٍاعص جحري الكٗب الًنضي "ؤ اؾا قضًضي السس ،٠ؤقبٌ باإلاسمَعٍن ٍاإلاندكحرَٖ ،ا ظاىال من البكغ اإلاخناً٢حر في ُ٢مًم،
ًا
بط اصعا ما ٌٗغَٞر السهَبت التي ًنٍَُر ٖلحها(.)5
ًا
ّ
ؾلبُت منٟٗلت ،بل َّ
ْق
ْق
اإلاؿخٗ َممغ بَمُ٦ ٌٞنَ ت ّ
اإلاؿخٗ ِّمغ جهَعا للكغ١
بر ُ٦بلُنً Kipling ٜبال ٜفي جإُ٦ضو
ًدبجى الٛغب
الكنُ٘ ٍىَ ًداٍ( ٫قُُنت) آلازغ ٚحر الٛغبي ٍصم ٌٛبالؿظاظت ٍالَُٟلُت ٚحر الناضلت بَ٣لٌ ٖن آلازغ ؤ َّ ٌ " :ه ٠قُُار
(ٔ) لن تتكلّ َم لغيت ،عبد الفتاح كيليطو ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،بريوت ،طٔ ،ٕٕٓٓ ،ص.٘ :
(ٕ) ينظر :لن تتكلّ َم لغيت ،عبد الفتاح كيليطو ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،بريوت ،طٔ ،ٕٕٓٓ ،ص.ٕٓ-ٜٔ :
(ٖ) االستشراق :صورة الشرق يف اآلداب وادلعارف الغربيّة ،ضياء الدين ساردار ،ترمجة  :فخري صاحل ،ىيئة أبو ظيب للسياحة والثقافة ،ط ٖٖٔٔٗ ،ه ٕٕٔٓم،
ص.ٙٙ :
(ٗ) ادلصدر السابق ،ص.ٙٛ :
(٘) السابق ،ص.ٚٓ-ٜٙ :
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هَٟ ٠ل" ّ
جهَع ىظو الغئٍت ؤر ُ٦نَ ت الكغَّ ١
الؿ َّ
لبُت الَُٟلُت اإلانٟٗلت ،ؤقبٌ بٞاجنت ًم٨ن للٛغب الَ َٕ٢في خبها
ًا
َّ
ٍاؾخٛاللًاٍ ،حكُ٨لًا ٍاخخَائهاٍ ،جغًًٍٍا ٍاؾتهالً٦ا(ٍٍ .)1اضر ظضا الترمحز ألاًَ٣ني النؿ٣ي للكغٍ ١مُاب٣ت ىظا الخهَع
ًا
ًا
َّ
ًا
مَيَُٖاٍ .جظ٦حر َّ
بإر الٛغب َّ
زابخا ال ّ
َّ
ًخَ ٘٢ؤر ًب٣ى الكغ١
ًخٛحر
ٍٍخٛحر في الَ٢ذ الظي
ًخ٣ضم
لالؾخٗماع بَن ٌٟمٗاصال
ًا
لخمؿ ٌ٨بالخ٣الُض؛ ٍمن ّ
ُّل
مخسلٟا مضً َٞاا في جاعٍش الٗهَع الَؾُى .ل٣ض َّ
ْل الكغٖ ١لى الضٍام ٖلى خالٌٍ ،من زم
زم ٞة َّ ٌ ًب٣ى
ه َممذ ال ّ
 ًَٞج٣لُض ُم ْق
ًخٛحر.
ًا
َّ
بر ؤخ٩ام الُ٣مت ٢ض ا ضمجذ في ألام٨نتٍ ،اٖخ٣ض الناؽ َّؤجهم ٌؿخإىلَر جماما اإلاُخاث الغىُبت إلاجغص ٍظَصىم في جل٪
الٛغبُت ،ؤٍ منجؼىا ؤلانؿاني( ٍ ،)3دُجت لظلَّ ،٪
ْق
َّ
اإلاؿخٗ َممغ من
ٞةر اإلا٣اٍمت التي ًماعؾًا
ألام٨نت(ّ .)2اصٖاء جهضًغ مًَٟم الخًاعة
الخَخل ٦ما ّ
ُّل
ٖبر ماعٞ ٥غٍ(.)4
ٍظًت ٓغ الٛغب صلُل ٖلى
ّ
ال٨ٟغ الاؾخٗماعي من زال ٫ما َّ
ج٣ضم من ُّل
َّ
جدحزاث ر َّ
الُُٟ٨ت التي جخجلى
َابُت ًنخهج مًَٟم (الخمشُل  )representationؤي
ّ
َّ
َّ
ٞحها ألاخضار يمن السُاباث ب٩ل ؤق٩الًاٞ ،ال جَظض ؤخضار َّ
اإلاخسُلت
الخاعٍسُت) مجها ؤٍ
الَاُٗ٢ت (
مجغصة ،ب َّ ما ألاخضار
ْق ًا
٣ا لؿلؿلت مخ٩املت من َّ
الخ ُّل
ألاصبُت) جًٓغ في ؾُا ١زُاب ،حٗمل اؾتر ّ
( َّ
دحزاث
اجُجُاجٌ ٖلى الخد٨م في رٍٕ الخضرٍ ،جًٓغو َِّب
ٍع
ٍع
ًا
ًخم من زاللًا بٖاصة بناء الهَعة ،ؤٍ َّ
بطاٌ ،كحر بلى الُغٍ٣ت التي ّ
َّ
النو ؤ٦ثر مما
الش٣اُٞت السايٗت لظل ٪الؿُاٞ .)5(١الخمشُل،
ٍبالخاليَّ ،
جم جمشُلٌَّ ،
َّ
ٌٗ٨ـ ؤٍ ً٣ضم ألانل الظي َّ
الخُ٣ُ٣ت،
ٞةر عؾم ؤٍ جهٍَغ ؤٍ ٥جابت و ٖن شلغة ،ال ٌٗجي الصلغة
ٞةٖاصة الدكُ٨ل ؤٍ البناء جتراءُ ٖبر منَٓع من ٢ام بالخمشُلٍ ،مٗجى الخمشُل في ؤخض ظَا بٌ الُغٍ٣ت التي ّ
ًخم ٞحها حكُِض
اإلاٗجى(.)6
من زال ٫الخٗغًٍَّ ٠خطر َّ
ؤر مًَٟم الخمشُل ىَ ٖملُت بناء ظضًضة جٟاع ١ألانلًٞ ،ناٖ ٥ملية ب خاط َّ
مكَىت
ُ
ًا
َّ
ٍمل٣ٟتٍ ،ىظا َّ
الخدَ ٫في ٖملُت الخمشُل ٖن الهَعة ألانلٌٗ ،جي جبٗا إلانَٓع اإلانصخئ ؤٍ اإلاـم ِّشلٍ ،ىظا مما ٌٗجي اعجباٍ الخمشُل
باإلا٣انض ٍألاىضا ٝالتي جغججى من َّ
ٖملُت الخمشُل ٍمجها نُاٚت آلازغ ،بهض ٝالؿُُغة ٖلٌُٞ .الخمشُل بهظا اإلاٗجى ىَ ٖملية
بػاخت جَ٣م ٖلى جهَعاث مُٗاعٍت مٟتريت.
بر ظَىغ الخمشُل ٢اثم في ٍعي الٛغبيٞ ،اآلزغ/الكغ ١ال ًمخل ٪ال٣ضعة ٖلى جمشُل ٟؿٌٍ ،لًظا َّ
َّ
ٞةر السُاب الٛغبي
ب٩ل مؿخٍَاجٌ٢ ،ض َّ
جهضع لًظو اإلاًمت ،لُُٗض عؾم مٗالم آلازغٍ ،ىنا ًبرػ بصٍاعص ؾُٗض ٖباعة ٧اع ٫ماع٦ـ في مؿتهل ٦خابٌ
َّ
الاؾدكغا ،١خُض ٢ا ٫ماع٦ـَّ " :بجهم ٖاظؼٍر ٖن جمشُل ؤ ٟؿًم؛ ًنبػي ؤر ًُمشلَا"( ،)7ىظا العلؼ ٖن الخمشُل ًدمل في َُاجٌ
ال٨شحر من َب٣اث بػصعاء آلازغ ٍا خ٣انٌ ٍٍدمل زُاب الًُمنت ٖلٌُ.

(ٔ) ادلصدر السابق ،ص.ٔٛ :
(ٕ) ينظر :االستشراق جنسياً ،إرفِن مجيل ِشك ،ترمجة :عدنان حسن ،تقدمي شلدوح عدوان ،قدمس للنشر والتوزيع ،بريوت ،طٔ ،ٕٖٓٓ ،ص.ٗٛ :
(ٖ) االستعمار الكتاب األسود ،مارك فرو (ٓٓ ،)ٕٓٓٓ-ٔٙترمجة :زلمد صبح ،قدمس للنشر والتوزيع ،بريوت( ،د.ت) ،ص.ٕٜ :
(ٗ) ادلصدر السابق ،ص.ٕٜ :
ارؼلي  :السرد ،واإلمرباطورية ،والتجربة االستعمارية ،عبد اهلل إبراىيم ،ص.ٕ٘ٛ :
(٘) ينظر :التخيّل الت
( )ٙينظر :الرسيس وادلخاتلة :خطاب ما بعد الكولونيالية يف النقد العريب ادلعاصر ،ص.ٙٓ :
( )ٚاالستشراق :ادلعرفة ،السلطة ،االنشاء ،إدوارد سعيد ،ص.ٖ٘ :
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جَضر َّ
جبحر ؾبُٟاَّ ٥
ؤر جدلُالث السُاب الَ٩لَ ُالي ّ
ّ
ؤر الخاعٍش لِـ ب خاط الخ٣اثَّ ٤
اإلاجغص من ألاىَاء ٍخؿب ،بل ب َّ ٌ
ِّ
ٖملُت من (الٗن ٠ألابؿخمَلَجي) ٍبناء ّ
مخدحز زام بهَعة بُٗجها إلاَيَٕ ما ًم٨ن بنائو بال٩امل في ُٚاب ؤي ٍظَص ؤٍ ٍا٘٢
ًا
ّ
جاعٍذي ،ىَ في الٗاصة ؾغص م٨خَب من
زاعط نَعجٌٍ ،بِنما ال ًخسظ ىظا الخاعٍش ق٩ل الهَعةٞ ،ة َّ ٌ ًخَ٩ر ٖمَما من ؾغص
ْق
اإلاؿخٗ ِّمغة ٍاٞتراياتها(.)1
منَٓع الٛغب ؤٍ الَ٣ة
ًا
اإلاؿخٗ َممغة ٧ي جضعَّ ٥
ٍلٗل ما ّ
ْق
َّ
مضزال للش٣اٞاث ألازغُ
ؤر مًَٟمًا ٖن طاتها ،ما
ًمحز ٖمل بصٍاعص ؾُٗض ٢ ٌ َ٧ض ؤٍظض
ِّ
ُ
ىَ بال ازخالٍ ١بناء٢ ،ام بها الٛغب في مٗامل الّ ٨خاب ٍألاصباء ٍالٗلماء ٍا َّلغخالت ٍالؿُاؾُحر الٛغبُحرٍ ،لِـ ىظا ٞدؿب ،بل
الٗملُت ،مما ؤزاع من ٧ار ٖاظ ًاؼا ٖن ال٨الم ،ؤر ًبضؤ ّ
َّ
َّ
بخدضي ؤ ماٍ
السُابُت ،التي جمذ ٞحها ىظو
ب َّ ٌ ٢ض ؤجاح لًم ًٞم اإلاماعؾت
ىظا السُابٍ ،جمشُالجٌ لٌٍ ،ىَ ما ًم٨ن ؤر ًُلٖ ٤لٌُ مهُلر (اإلا٣اٍمت) ٍؾُٗض ٟؿٌ ًواصٖ ١لى مَ٣لت صًُٟض بنَٛعٍَر
نغح " :في الخ٣ُ٣ت َّ
بإر الخاعٍش ّ
الظي ّ
بغمخٌ لم ٌكًض خالت ٌؿدؿلم ٞحها قٗب ببؿاَت ٍَؿمذ لكٗب آزغ باالؾدُالء ٖلى
ؤعيٌ"(.)2
َّ
َّ
َّ
بمبرًالُت الاؾخٗماع ممشلت في ؤلالخاح الخاعٍذي (لل٣بٌ) ٖلى آلازغٖ ،بر ما ًَ٩ر في مخناٍ ٫الظاث اإلاخ٪إلات من
بر

ّ
ٍالغؾمُت ظٗل – زُاب الاؾخٗماع -ؤبناءو ًبدشَر ّ
َّ
َّ
اؾخ٣غ في ؤطىاجهم ٍزُاالتهم من نَع ُم َّنمُت ٖن
ٖما
اإلادؿُضة
السُاباث
ِّ
آلازغ/الكغقي ،جٖ ٫َ٣باعة قاجَ بغٍار في م٣ضمخٌ للُبٗت ألاٍلى من ٦خابٌ (عخلت من باعَـ بلى ال٣ضؽ)٦ " :نذ ؤؾعى دَ
ًا
ًا
الهَع ال ؤ٦ثر"(ٍ .)3هي ّ
َّ
قُ٣ا للغٚبت الاؾدكغ َّ
َّ
النمُُت للكغ١
جخًمن مداٍلت ال٣بٌ ٍالالخ٣اٍ للهَع
اُ٢ت التي
ج٣ضم مشاال
ِّ
ًا ّ ًا
ّ ّ
اإلانُبٗت في اإلاسُا ٫الٛغبيٍ ،البدض ٖما ًا٦ض جل ٪الغئٍت اإلاؿب٣ت ٍَٗؼػىاٞ ،م٣اعبت الكغ ١بهظا اإلاٗجى لِؿذ اؾخ٨كاٞا ٖلمُا
ُ ْق
جخَدى ّ
ْق
َّ
اإلاؿخٗ ِّمغةً ًَٞ ،بدض ٖن
الغٍمانؿُت الخاإلات حك ِّب٘ جَىماث الظاث
الض٢ت ٍالخمدُو ٍالخُاص ،ب٣ضع ما ىَ يغب من
ًا
ًا
َّ
َّ
الاؾخحهامُت للكغ١
صٍا ٫جخُابٍ ٤الهَعة اإلاازلت في طىنٌ ،لظا لن جض مضلَال مٛاًغا للخنمُُاث ٍمسؼٍر الهَع
الظىنُت
ٍال٣اعة في السُاب الاؾخٗماعيٍ .من ىنا حُٛب اإلاؿاٞت بحر الظاث اإلاالخ َمٓت ٍاإلاَيَٕ َم
ّ
اإلاالخٔ.
الغاسست
ِّ
ُ
ًدبحر لنا َّ
مما ؾبّ ٤
ّ
ّ
الٗالم م٘ الخا٦م،
الاؾخٗماعٍت ٖ٨ؿَا
ؤر م٨ٟغي الخ٣بت
جَاَئُت النسبت م٘ الؿلُتٍ ،جدالِّ ٠
َ٢ة النٓام اإلاًُمنَّ ،
ٍؤر السُاب الاؾدكغاقي ٢ض "اؾخسضم ّ
ٍجًاٞغ اإلاٗغفي م٘ الؿلَُي لًغٍعة الخٟاّ ٖلى ّ
َ٣٦ة ٍاؾٗت
ِّ
النُا ١لخبرًغ الًُمنت ٍالؿُُغة ٍالًم من ظًتٍ ،من ظًت ؤزغُ َ٢ة لالظخشار ٍجّ ٪ُ٨ٟ
ّ
الؿُاؾُت،
الًٍَت ٍجبرًغ اإلاُ٩اُٞلُت
ًا
ٍجض ٤ٞألاخ٣اص"( .)4لم ًنٟلذ الٗ٣ل الٛغبي –ٍىَ في ؤقض ؤػما ٌ جنٍَغا -من بٌٗ جمغ٦ؼو الخَايغي ٍاإلاتربَلي ،لظا جض في ٖم٤
ًا
ًا
ًا ّ ًا
ٍعبما جضو ّ
غصًاث ال٨برُ في الخاعٍش الش٣افي الٛغبيّ ،
الؿ ّ
َغٞا من ؤٍىام ّ
ىظا ال٦٠غ ّ
اإلاخنَع
ًَُع مًَٟما مًلال اججا ٖن طا٦غة
ّ
اإلادؿلُت في الخاعٍشٍ ،مخمازلت م٘ ّ
ّ
ّ
َّ
ٍبلَُٛعٍت مخماىُت م٘ ٨ٞغ الَُ٣
الَىمُت(.)5
ؾغصًاث اإلانخهغ ٍخ٩اًاجٌ
جسُُ ّلُت
في الٗهغ الغاىن َّ
َّ
الاؾخٗماعٍت اإلاٗانغة ( :بغ اعص لََـٞ ،غانؿِـ ُ٦َٞاما ،نامٍَل ىندنٛخَر)
ٞةر زالَر الؿلُت
ّ
ّ
ٍخخمُت خضٍثها َّ
َم ْق
َّ
َّ
َّ
ٍيُٗت
خُ٣ُ٣ت ،جخجلى مٗاإلاًا في
ٍؤجها ْاىغة
ٍٍبكغٍر بـ(خغب الش٣اٞاث)
ًد ِّٟؼٍر الٗالم للهضام الخًاعيِّ ،
(ٔ) أساطري بيضاء :كتابة التاريخ والغرب ،روبرت يانج ،ترمجة :أمحد زلمود ،ادلشروع القومي للًتمجة ،القاىرة ،طٔ ،ٕٖٓٓ ،ص.ٖٕ٘ :
(ٕ) الثقافة وادلقاومة ،إدوارد سعيد ،حاوره :ديفيد بارساميان ،ترمجة :عالء الدين أبو زينة ،اجمللس األعلى للثقافة ،القاىرة ،طٔ ،ٕٓٓٙ ،ص.ٕٕ :
ٖ
ادلتأخرون :االستشراق يف عصر التفكك االستعماري ،علي هبداد ،ص.٘ٚ :
الرحالة ِّ
( ) َّ
(ٗ) ماسينيون يف بغداد من االىتداء الصويف إىل اذلداية الكولونيالية ،علي بدر ،ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت ،طٕ ،ٕٓٔٓ ،ص.ٔٛ :
(٘) ماسينيون يف بغداد من االىتداء الصويف إىل اذلداية الكولونيالية ،علي بدر ،ص.ٕٗ :
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َّ
َّ
َّ
الَيُٗت التي ج٨دسخي َاب٘ الخٗاعى
الٛغبُت ،جل٪
الخ ُّلَجغ اإلاؿخمغ التي جدؿم بها الٗال٢اث بحر الٗالم الٗغبي ؤلاؾالمي ٍالخًاعة
ّ ًا
ّ ًا
ّ
َّ
ّ
َّ
َّ
ٍجٍَ٩نُا -ؤخض
بنٍَُا
الاؾالمُت ًمشل (الكغ) -
الٗغبُت
ٍجنا ٝجامٞ ،الش٣اٞت
ٍجناٌ٢
بخًاص
بحر ؤًضًَلَظُخحر مخناٟ٦خحر
ٍع
ٍع
ٍع
َم
ّ
ظضاع ٖؼٍ ٫خاثِ ّ
نض َّ
زهاثو َّ
َّ
الٛغبُت،
يض ؤَغٍخت الخنٍَغ ٍالخضازت
ىٍَتها اإلاخسلٟت – ٦ما ًُ ْقؼ َمٖم -جل ٪الش٣اٞت التي ج٠٣
ٍع
َم ٍع
ًا
الخ ّ
ُ٢ما َُّ َ٧تٍ ،ؤعقى ما بل ٌٛمؿاع َّ
٣ضم البكغيٍ .من َمز َّم ّ
َّ
الخنٓحرًت لظل ٪الشالَر الخغب بٗضاء
جٟؿغ جل ٪السُاباث
بهٟتها
ّ
ٖمض ٍؾب ٤بنغاع بإ ٌَّ
ُّل
َّ
ٖضاء ٍُنٖ ٠ن ٍعْق
َّ
َّ
ٌف
َم
مٟترى ً٨نٌ ألاٍ ،٫ؤي لضي اإلانخمحر بلى الش٣اٞت الٗغبُت الاؾالمُت ،للُغ ٝالشانيٍ .ىَ
ِّ
ّ
ألاٍٍ ،٫لِـ في ؤلام٩ار َّ
الُغَّ ٝ
ّ
َم َّ
َّ
َّ
الخدغع منٌ
الٗ٣لُت الؿاثضة لضُ
مخإنلت في
ٖضاء للخضازت الٛغبُت ٍُ٢مًاٍ ،طٍ َبُٗت ماىٍَت ِّ
الٛغبُتّ ،
ّبال بخدغٍغ ىاالء من مٗٓم ّ
َّ
م َ٩اث ز٣اٞتهم .طَّ ٥٫جهم َّ
ٍبالخالي
مُالَر بُبُٗتهم بلى الٗنٍ ،٠عاًَٞر لُ٣م الش٣اٞت
ِّ
ُّل
ٖهَُر ٖلى الخضازت(.)1
ْ
املؼحعمط في ضواًة (مىػم ال جطة بلى الـماٌ)
الطز بالىحابة على دط/
ٍالٟنُت ،من صٍر الا٢تراب من ًٞم ما ّ
ال ًم٨ن جدلُل ُّل
ًخسٟى ٍعاء ب خاظًا من صٍإ َّ
َّ
َّ
عمؼٍت(ٍ .)2ىظا ما
ألاصبُت
النهَم
ٍع
الغمؼٍت في عٍاًت َّ
َّ
َّ
ظؿضث الهغإ
النهُت ًٍٞم مكمَالتها
داٍ ٫الا٢تراب منٌ في جدلُلنا للسُاب الغٍاجي في اؾدنُا ١الضالالث
ْق
اإلاؿخٗ ِّمغ.
بحر الكغٍ ١الٛغبٍَ ،غخذ بم٩ا َُّت الغص ٖلى آلازغ
ًا
ٖمال ًنطر بمناىًت الاؾخٗماع٢ٍ ،اٍم َّ
الخ ُّل
ّ
الٛغبي لهَعة
دحز
ؤ جؼ الُُب نالر بغاٍٍخٌ (مَؾم الهلغة بلى الكما)٫
ًا
البنضُ٢ت ،خُض َّ
مٗاعيا ٞحها مؿغخُت ق٨ؿبحر التر َّ
َّ
َّ
٢ضم
اظُضًت (ُُٖل) :مٛغبي
بالٗغبُت
ألاٞغٍ٣ي٦ ،خب الُُب نالر عٍاًخٌ
ًا
ًا
ق٨ؿبحر البُل اإلاٛغبي منُٗ٣ا ٖن ظظٍعو ٍمنسغَا في النؿ ٤ألاٍعبي اإلاؿُخي/الخَؾعيٍ ،مك٩لخٌ الَخُضة هي الٛحرة
َّ
َّ
ضٞاُٖت التي ً٢ذ ٖلى ٖال٢ت الخب الٗاثلي .اإلاك٩لت بطر ٖنض ق٨ؿبحر لِؿذ مك٩لت نغإ خًاعي ؤٍ
الؼٍظُتٍ ،الجزٖت الا
ؤػمت حٗاٌل بحر نؿ٣حر ز٣اُٞحر؛ بل هي مك٩لت َِل بضاجي ٍانؿُاٖ ١اَٟي ًٍٚب ؤخمٖ ٤نض ألاٞغٍ٣ي ُُٖل ،الظي ّؤصُ بلى
بإر ػٍظخٌ اإلاسلهت (صًؼصًمَ ت) ٚحر ُٖٟٟت .صخُذ َّ
الؼٍظُتٍ ،الاٖخ٣اص َّ
َّ
ؤر اإلاؿاٍٖ ٫ن اإلاإؾاة ىَ (ًا )َٚالظي
ىضم خُاجٌ
ّ
َّ
ٍسٛغة اؾخسضمًا اللئُم ًا َٚلَُ ٘٢ب٣اثضو .ىظو زالنت
يٗ٠
٢ام بماامغة بكٗت لُنا ٫من ُُٖل .بال ؤر للبُل ُُٖل ُ٣ت
ٍع
ٍع
اإلاإؾاة ٍٖهب اإلاك٩لت ٖنض ق٨ؿبحر.
ًا
ًا
ًا
ٍما ًم٨ن ؤر نؿخنبٌُ من ٢غاءة ق٨ؿبحر ىَ َّ
ألاٍعبُت لم ُ
َّ
ًمذ –جماما -ظا با ؤىَط ٍؾاطظا
ؤر جإ٢لم ُُٖل م٘ الخُاة

َّ
َّ
ألاٍعبُت -نٟخار جلخه٣ار باللنَبيٍ .لِـ من الهضٖ ٝنض ق٨ؿبحر ؤر ًَ٩ر البُل
اإلاغ٦ؼٍت
ٍ ،ٌُٞالؿظاظت ٍالًَط  -في
ّ ًا
ّ ًا
ًا
ًا
ًا
اإلاخإمل ٍالمجإني ؤمحرا مشٟ٣ا (ىاملذ)ٍ ،ؤر ًَ٩ر البُل ألاىَط ٍالؿاطط ٢اثضا ٖؿ٨غٍا مٛغبُا (ُُٖل)ٍَٗ .ؼػ من ىظو الهَعة
َّ
النمُُت للمٛغبي في ٖمل ق٨ؿبحر ألاٍنا ٝالتي جُلٖ ٤لى ُُٖل ٖنضما حٗل٣ذ صًؼصمَ ت ب ُد ّـبٌ ّ
ٍ٢غعا ؤر ًتزٍظاٍ .هي نٟاث
ِّ
ًا
ّ
ًا
ّ
ٍالَ٣ة ٍالكب ٤مما ًجٗل ىظا البُل ألاؾَص مشاال للخض ٤ٞالخَُاني الظي ٦شحرا ما عا٤ٞ
جا٦ض ٖلى ؾماث الخماؾت ٍال٠خَلت
ِّ
ًا
َّ
الكمالُت لٌ .غُ ىظا ٍاضخا ٖنضما ًساَب ًاٍ َٚالض صًؼصمَ ت لُنبهٌ بلى زُغ الٗال٢ت بحر ابنخٌ
نَعة اللنَبي في الغئٍت
ٍُُٖل:

(ٔ) ينظر :يف الثقافة واخلطاب عن حرب الثقافات  :حوار اذلويات الوطنيَّة يف زمن العودلة ،عبد الرزاق الداوي ،ادلركز العريب لألحباث ودراسة السياسات ،الدوحة،
طٔ ،ٕٖٓٔ ،ص.ٛٚ :
ٕ
السرديَّة :رواية احلي الالتيين مقاربة جديدة ،د .عبد الرحيم جريان ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،طٔ ،ٕٓٓٙ ،ص.ٜ٘ :
( ) يف النظريَّة ّ
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"ٍظغٍح اإلاؿُذ ،ؾُضي ،ل٣ض جهبَُٖ !٥ب! البـ رٍب٢ ! ٪لب ٪ا ٟجغٍ ،عٍخ٣ٞ ٪ضث هًٟا! آلار في ىظو اللخٓت
ّ
ّ
ّ ًا
ظضا من.٪
ُٖجها ّزمت ٦بل ؤؾَص ٦بحر ًُإ نعلخ ٪البًُاء .اجهٌ .اجهٌ ؤً ٔ٣الناؽ الٛاَحر في َمًمٍ .بال ظٗل الكُُار
ؤ ٫َ٢ل ٪اجهٌ"(.)1
ّ
لُهَع ٖال٢اث ال٣غابت م٘ اإلاٛغبيٍ " :ظغٍح ؾُضي اإلاؿُذ ،ب َّ  ٪من َ٢م
٦ما ٌؿخسضم ًا َٚالخمشُل الخَُاني
ًا
ًغًَٞر زضمت هللا بطا الكُُار ؤمغ ٥بظل َّ ٍ .٪نا ظئنا لسضمخٍ ٪جدؿبنا ؤظالٞا ،ؾترضخى البنخ ٪ؤر ٌٗلَىا خهار بغبغي،
ًا
ؾترضخى خٟاص ٥ؤر ًهًلَا ل ،٪ؾترضخى ر جَ٩ر ألاٞغاؽ ٍالسَُ ٫ؤبناء ٖمٍ ٪ؤ٢غباثٍ .)2("٪م٘ َّ
ؤر صًؼصًمَ ت ؤًًا ٌكاع
ؤر الٟاع ١بحر ؤزغ الهَعجحر ٍاضرَّ .
بلحها من زال ٫الترمحز الخَُاني (نعلت بًُاء) ٚحر َّ
ٞالنعلت جدمل ؾماث الَصاٖت ٍالخمل
ًا
جدضًضا عمؼ البراءة في الترار ألاٍعٍبي (نؿبت بلى حكبٌُ اإلاؿُذ بٌ)٦ .ما َّ
ؤر البُاى ًغمؼ ٖنضىم بلى الن٣اء ،بِنما ال٨بل
ُّل
َّ
َّ
َّ
النمُُت جَُ٦ض
ٍالخَخلٍ .في ىظو الهَعة
الَخكُت
ٍزانت ال٪بل ألاؾَص ٍالخهار البربغي ًٞما ًخًمنار ؾماث
ٍالخهار
َّ
َّ
َّ
َّ
الٛغبُت التي ًم٨ن عنض ؤنَلًا ٖنض اإلا٨ٟغٍن ؤلاٚغٍ ٤الظًن اٖخبرٍا ٧ل ما ىَ (آزغ)
ال مباقغ ٖلى الجزٖت الٗنهغٍت في اإلاغ٦ؼٍت
ّ
َّ ًا
َّ
ىمجُاٍ ،اؾخسضمَا مهُلر (البرابغة) لألٖاظم٦ .ما ؤر الُبِب ظالُنَؽ ٖلل َِل الؿَص ٍزٟتهم "لًٗ ٠اصمٛتهم ٍما نكإ
ّ ًا
ّ
مدهل لٌ ٍال بغىار .)3("ٌُٞ
مٗل٣ا ٖلٌُ بالٍ" :٫َ٣ىظا ٦الم ال
ٖنٌ من يَٗ٣ٖ ٠لًم" ٦ما ً ٫َ٣ابن زلضٍر ِّ
الُُب نالر ؤر ٌٗاعى ىظو الهَعة لألٞغٍ٣ي في ؤٍعٍبا ٨ٞخب عٍاًخٌ ّ
ؤعاص ّ
لُ ٥٪ٟنَعة ُُٖل اإلاًُمنت ال ٖلى ؤٍعٍبا
ّ
ُ
ٞدؿب ،بل ٖلى الٗالم بما في طل ٪الََن الٗغبي ٍالٗالم الاؾالمي٣ٞ .ض ٧ا ذ مإؾاة ُُٖل ؤٍٖ ٫مل مؿغحي جغظم ٍُم ِّشل ٖلى
ّ
ّ
( 1884في ال٣اىغة) ٦ما َّؤجها ما ػالذ َّ
اإلاكغَُ٢ر
ٍاإلاٛغبَُر ٍؤلايعا َُر في الخٗبحر ٖن
خُت اؾخَخاىا
زكبت اإلاؿغح الٗغبي في ٖام
نغح الُُب نالر َّ
ىمَمًم٢ٍ .ض ّ
بإر ؤىم ؤؾباب ٦خابت الغٍاًت ىَ  ٌ٣نَعة ُُٖل ٍمٗاعيت ق٨ؿبحر " :من ألاٍ٫
َّ ًا
ّ ًا
ًا
ؤخؿؿذ َّ
ظضا من
ٖغبُا – ٍؤَلَ٣ا ٖلٌُ اإلاٛغبي -ؤي ٍاخضا ً٣ترب
ؤر مؿغخُت ُُٖل ال مٗجى لًا؛ ٣ٞض ٧ار ُُٖل ٖلى ألاعجر
َّ
لبنضُ٢ت – ٍ٧ا ذ خُنظا ٥ؤٖٓم مغ٦ؼ ؤٍعٍبيٍ -ا ضمج في اإلاجخمٍ٘ .ىظا الغظل طٍ البكغة الضا٦نت ٢بلخٌ
الؿَصار ظاء بلى ا
ًا
ًا
َّ
خسُل َّ
البنضُ٢ت ٞهاع ٢اثضىا الٗؿ٨غي ٍجؼٍط من ابنتهاًٞ .ل ًم٨ن ؤر َّ
َّ
ٖغبُا عثِؿا للَ٣اث البرًُا َُّت اإلاؿلخت؟! ب جي
ماؾؿت
ّ
ًا َّ ًا
ّ
ؤٖخ٣ض ؤر ًٚب ُُٖل ال ًم٨ن ؤر ًَ٩ر بال ًٚبا َ٢مُا دُجت نغإ الخًاعاثٍ ،ىظا الٗنهغ الَخُض الظي ًٟؿغ ًٚبٌ،
ال ماامغة ًاٍ َٚؾغٖت جهضً .ٌ٣ؤ ا اٖخ٣ض َّ
ؤر مهُٟى ؾُٗض بُل مَؾم الهلغة بلى الكما ٫ىَ ما ٧ار ًجب ؤر ًَ٩ر ٖلٌُ
ُُٖل"(.)4
ًا
ًا
ًا
ٍفي الغٍاًت جخَاٞغ ؤلاقاعاث بلى ُُٖل نغٍدت ؤخُا ا ٍجلمُدا ؤخُا اٍ " :مطخىً ..غؾم نَعة لٗ٣ل ٖب٣غي صٗٞخٌ
الٓغٍ ٝبلى ال٣خل ،في لخٓت ّ
ٚحرة ٍظنَر"(ٍ .)5في م ُ٘٣آزغ من الغٍاًتٍ" :ؾإلخجي :ما ظنؿ٪؟ ىل ؤ ذ ؤٞغٍ٣ي ؤم ؤؾَُي؟ ٢لذ
لًا :ؤ ا مشل ُُٖلٖ :غبي ؤٞغٍ٣ي ..نٗم ىظا ؤ اٍ ..ظهي ٖغبي ٦صخغاء الغب٘ الساليٍ ،عؤسخي ؤٞغٍ٣ي ًمَع بَُٟلت قغٍغة"(.)6

(ٔ) مأساة عطيل ،وليم شكسبري ،ترمجة :جربا إبراىيم جربا ،دار ادلأمون للًتمجة ،بغداد ،طٔ ،ٜٔٛٙ ،ص.ٚ٘ :
(ٕ) مأساة عطيل ،وليم شكسبري ،ص.ٚٙ-ٚ٘ :
جارية ،القاىرة( ،د.ت) ،ص.ٛٚ :
(ٖ) مقدمة العالمة ابن خلدون ،عبد الرمحن بن خلدون ،ادلكتبة الت
(ٗ) ادلعرفة والسلطة :مساعلات نظرية وتطبيقيَّة ،نادية حجاب وآخرون ،معهد االظلاء احلضاري ،حلب ،طٔ ،ٜٜٔٛ ،ص.ٔٛٗ :
(٘) موسم اذلجرة إىل الشمال ،الطيب صاحل ،دار العودة ،بريوت ،طٕ ،ٜٜٔٚ ،ص.ٖٙ :
( )ٙموسم اذلجرة اىل الشمال ،الطيب صاحل ،ص.ٕٗ :
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ٍَٗبر البُل الؿَصاني ٖن عئٍخٌ الٚخهاب الٛغب لٗاإلاٌ ّ
ّ
ٍجدحزىم يضو في مَ َلَط صازلي ٍهي ً ٠٣في اإلاد٨مت بٗض
ًا
اعج٩ابٌ ظغٍمت ٢خل ػٍظخٌ ٍىَ ًًاظًٗاٍ" :ؤ ا ؤخـ ججاىًم بنَٕ من الخٞ ،١َٟاالخخٟا ٫م٣ام ؤنال بؿببيٍ ،ؤ ا ٧ ١َٞل شخيء
مؿخٗمغ ،ب َّ جي ا َّلضزُل الظي ًجب ؤر ّ
ْق
ًبذ في ؤمغو ،خحر جيء ل٨دكؼ بمدمَص ٍص ؤخمض ٍىَ ًغؾ ٠في الٛال ٫بٗض ؤر ىؼمٌ في
ِّ
َّ
مَٗ٢ت ُٖبرة٢ ،ا ٫لٌ :إلااطا ظئذ بلضي جسغب ٍججهب؟ الضزُل ىَ الظي ٢ا ٫طل ٪لهاخب ألاعىٍ ،ناخب ألاعى َإَإ عؤؾٌ
ًا
ًا
ٍلم ً٣ل قِئاٞ ،لُ٨ن ؤًًا طل ٪قإني مًٗم ،ب َّ جي ؤؽم٘ في ىظو اإلاٗغ٦ت نلُل ؾَُ ٝالغٍمار في ٢غَاظنت٢ٍ ،غٗ٢ت ؾناب٪
ًا
زُل اللنبي ٍهي جُإ ؤعى ال٣ضؽ ،البَازغ مسغث ٖغى النُل جدمل اإلاضا ٘ٞال السبزٍ ،ؾ ٪٨الخضًض ؤنكئذ ؤنال لن٣ل
ًا
اللنَص٢ٍ .ض ؤنكإٍا الضاعؽ لُٗلمَ ا  ٫َ٣ ٠ُ٦نٗم بلٛتهم ..نٗم ًا ؾاصحي ،ب َّ جي ظئخ٨م ٚاػٍا في ٖ٣غ صاع٦مُ٢ ،غة من الؿم
ًا
الظي خ٣نخم بٌ قغاًحر الخاعٍش ،ؤ ا لؿذ ُُٖالُُٖ ،ل ٧ار ؤ٦ظٍبت"(.)1
ّ
ًا
ًا
ّ ًا
البُل ىًنا ٌؿخضعي في مَ َلَظٌ ّ
َّ
مدٟؼا ّبًاىا ٖلى الخجلي ،خاقضا في طىنٌ ٍ٢اج٘ ٍنَعا
الخاعٍسُت،
الضازلي الظا٦غة
ّ
اإلاؿخٗ َممغة باآلزغ اإلاـ ْق
ْق
حٗ ِّمغٍ ،ىَ بهظا الخضاعي ٍالا صُاالث اإلاخض٣ٞت اإلاخالخ٣ت ٌُٗض اٖخباعو لظاجٌ
قتى حكدبٞ ٪حها ألا ا
ًا
ًا
ّ ًا
ّ ًا
َّ
َّ
الخًاعٍت،
ٍمهَعا ٟؿٌ ىَ الٛاػي اللضًض اإلاخماهي م٘ ما ٧ار مكٗا ٍمخإل٣ا في الظا٦غة
الخًاعٍت ،مخظ٦غا ؤمجاص ألاؾال،ٝ
ًا
ْق
َّ
مبرًالُتٍ ،جنكُِ الاؾخظ٧اع للخإعٍش الخًاعي "لِـ مجغص
للمؿخٗ ِّمغ ٍٞطخٌ ٖبر ٦كٚ ٠اًاجٌ ؤلا
ُم ْقب ُِّال السُاب الؼاث٠
عٍمانؿُت للٗل اإلااضخي ؤظمل ٍؤىم من الخايغ ،بل َّ
ّ
َّ
ٌف
الخٗم ٤في قٗاب الظاث،
يغب آزغ من
بر الَٗصة بلى اللظٍع ىَ
ؼٖت
ىٍَاث خًاع َّةي ؤزغُ َّ
الٗغبُت الَُم حؿعى في ججضًض ٟؿًا ٖلى دَ خًاعي بػاء ّ
ٍبطا ٧ا ذ َّ
َّ
ٞةر الَٗصة بلى اللظٍع
الًٍَت
ُّل ًا
ًا
٣ا في الظاث ،ؤٍ َّ
َّ
الٗغبُتً ،د ٤٣ق٨ال من ؤق٩ا ٫ألانالت"(.)2
الًٍَت
حٗم
ًا
ًا
ًا
ٍٍاُٖا في خحر آزغ ٖبر ؾلَُ٦اث مهُٟى ؾُٗض بل َّ
بر الالقَٗع
ىظو الظا٦غة اللماُٖت جخجلى خ٣ضا ٚحر ٍإ خُنا
اللمعي ًخطسم في ٟؿٌ ختى لُُػى ٖلى شسهِخٌ ،بل ًجٗل ىظو الصسهُت جخ٣مو طل ٪الالقَٗع ٍجخهغٖ ٝلى ؤجها
ججؿُض لٌ ،ؾُما خحر ٧ار ًغاٍص بًؼبُال ؾُمَع اإلاغؤة اإلاتزٍظت التي ا خدغث ج ٫َ٣لٌ:
" -ىل جضعي ؤر ؤمي ؤؾبا ُت ؟
 ىظا بطر ًٟؿغ ٧ل شخيء"(.)3َّ
بر مهُٟى ؾُٗض ما ً٩اص ًنهي ٦المٌ ختى ٌٗلٍ " :٤جسُلذ بغىت ل٣اء ا٫ظنَص الٗغب ؾبا ُا ،مشلي في ىظو اللخٓت،
ؤظلـ ٢بالت بًؼابُال ؾُمَعْ ،مإ ظنَني جبضص في قٗاب الخاعٍش في الكما ،٫ؤ ا ال ؤَلب اإلاجض ٞمشلي ال ًُلب اإلاجض"(.)4
٦ما ًخجلى خ٣ضو الخاعٍذي مغة ؤزغٍُ ،طل ٪خحر ًخٗغٖ ٝلى آر ىمنض الٟخاة اإلاَلٗت با صب الٗغبي٧ٍ ،ار مهُُ٠
ؾُٗض ًل٣ي مدايغة في ب٦ؿَٟعص ٖن ؤبي َاؽ ٍجإزحرو في السُامٍ " :بٗض اإلادايغة الخَٟا خَلي ،مََْٟر ٖملَا في الكغ،١
ٍنؿاء َاٖناث في الؿن ماث ؤػٍاظًن في مهغ ٍالٗغاٍ ١الؿَصارٍ ،عظا ٫خاعبَا م٘ ٦دكؼ ٍاللنبيٍ ،مؿدكغَ٢رٍ ،مََْٟر
في ٍػعاة اإلاؿخٗمغاثٍ ،مََْٟر في ٢ؿم الكغ ١ألاٍؾِ في ٍػاعة الساعظُت"(.)5
(ٔ) موسم اذلجرة اىل الشمال ،الطيب صاحل ،ص.ٜٛ :
(ٕ) الذاكرة يف الرواية العربية ادلعاصرة ،د .مجال شحيد ،ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت ،طٔ ،ٕٓٔٔ ،ص.ٕٓٛ :
(ٖ) موسم اذلجرة إىل الشمال ،الطيب صاحل ،ص.ٗٙ :
(ٗ) موسم اذلجرة إىل الشمال ،الطيب صاحل ،ص.ٗٙ :
(٘) موسم اذلجرة إىل الشمال ،الطيب صاحل ،ص.ٔٗٗ :
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ىظو اللَخت جٓم من ًُالبهم مهُٟى ؾُٗض بشإعو الخاعٍذيٍ ،ىَ ٢ض ظمًٗم لُطخٖ ٪لحهم٢ " :لذ لًم َّ
بر ٖمغ
ًا
ًا
اٖما لًم َّ
ؤر
السُام ال ٌؿاٍي قِئا الى ظا ب ؤبي َاؽ٢ٍ ،غؤث لًم من قٗغ ؤبي َاؽ في السمغ بُغٍ٣ت زُابُت مطخ٨ت ،ػ
جل ٪هي الُغً٣ت التي ٧ار الكٗغ الٗغبي ًل٣ى بها في الٗهغ الٗباسخي ٦ ..الم مل ٤ٟال ؤؾاؽ لٌ من الصخت"(.)1
ّ
ْق
اإلاخدحزةٍٞ ،طر
اإلاؿخٗ ِّمغٍ ،ج ٪ُ٨ٟمَ٣الجٌ
في لنضر التي اعجدل بلحها مهُٟى ؾُٗض ًَّخجٌ البُل في صخٌ ؤَغٍخت
الؿَي طلَّ ٪
ػٍ ٠الخمغ٦ؼ الخًاعي اإلاخٗالي ٍ٦ك ٠الن٣اب ٖن جل ٪الخًاعة التي جهُضم بالخـ ؤلانؿاني َّ
ؤر "الٗالم ٞحها ال
َّ
َّ
الغٞاىُت هي الهَعة ّ
ٍالٗبصُت هي الهَعة
البرا َُّت،
ٌؿحر في َغٍ ٤ؤلانؿا َّ ُتٍ ،ب ما في َغٍ ٤اٚتراب ؤلانؿار ٍاؾخالب بنؿا َِّخٌ،
َّ
َّ
َّ
َّ
الٗنهغٍت التي ًدملًا آلازغ
بالجرظؿُت
النمُية اإلاٟٗمت
ًخ٣هض بًغاص الهَعة
اللَا َُّت لخ ٪الخًاعة"(ٍ ،)2السُاب الغٍاجي
ْق
َّ
َّ
نكَتهن مٌٗٞ ،م٘ (قُال
الٛغبي ُلِ ْقؿًُ٣ا ٖلى بُل الغاٍٍت مهُٟى ؾُٗضٞ ،إٍعٍبا ممشلت بٟخُاتها ًنل َمن منٌ ٍفي ؤعٍٕ لخٓاث
ًا
عظال ؤؾَص َّ
ٚغٍنَص) جل ٪التي ؤٚغاىا بالًضاًا ٍال٨الم اإلاٗؿَ ،٫ج ٫َ٣لٌ" :ؤمي ؾخجن ،ؤبي ؾُ٣خلجي ؤطا ٖلم ؤ َّ جي ُّل
ٍل٨نجي ال
ؤخب
ًا
َّ
ًا
ًا
َّ
َم
٦إجها ّ
باللظة َّ
ؤبالي"(ٟ٨ً ،)3ي ؤر ًَ٩ر
جغصص ََ٣ؾا في مٗبض:
ؤؾَص لَُ٩ر ( ا٢ها) مخٟٗنا ٍجهاعخٌ (آر ىمنض) ٍٍظًًا ًخ٣لو
ّ
اإلاخٟٗنت في ٚاباث ؤٞغٍُ٣ا"(ٍ ،)4جنا ٫منٌ (ظحر مَعؽ) هي ألازغُ في زل٣خٌ ّ
ٍحٗحرو بالبكاٖت:
"ؤخب ٪ؤخب عاثدخ ٪عاثدت ألاٍعا١
ِّ
ًا
ٍظًا َ٧ظً٦ ،)5("٪ما َّ
ؤر بغٞؿَع (ما٦ؿَٞ ٫ؿتر٦حر) ً ٫َ٣لٌ في جبرم ٍاضر " :ؤ ذ ًا مؿتر ؾُٗض
"ؤ ذ بك٘ لم َمؤع في خُاحي
الخًاعٍت في ؤٞغٍُ٣ا ٖضًمت اللضٍُٞ ،إ ذ بٗض اإلاجًَصاث التي بظلناىا في جشَّ ٪ُٟ٣
زحر مشاٖ ٫لى َّ
َّ
٦إر ٥جسغط من
ؤر مًمخنا
الٛابت ٍ ٫مغة"(ٍ ،)6لم ً ٠٣اخخ٣اع الٛغب للبُل ٖنض ّ
خض النؿاء ٍألاؾاجظة ،بل حٗضاىم الى نن ٠الً٣اة٣ٞ ،بل ؤر ًهضع
ٖلٌُ الخ٨م في ألاٍلض بُلي ٫َ٣ً ،لٌ ال٣اضخي" :ب َّ ً ٪ا مؿتر ؾُٗض عٚم ج ٪٢َٟالٗلمي عظل ٚبي"(.)7
الٗنهغٍتَّ ،
ٍبٟٗل انُضام ججغبخٌ بالخًاعة الٛغبُت ٍاخخ٣اعىا لٌ من منُلّ ٤
َّ
جدٟؼث لضًٌ الغٚبت
جدحزاث السُاباث
َّ
َّ
الخًاعٍت٦" ،غة ظماُٖت جاعٍسُت خاصة ًخ٨شٞ ٠حها خ٣ضو الخاعٍذي ججاو جل٪
في الشإع ٍالا خ٣امٍ ،عاح ٌؿخدض مسؼٍر الظا٦غة
الخًاعة"(.)8
السانت من مضعؾت (خًاعة الاؽحٗماع ) ،مضعؾت َّ
ّ
الخضظحر ٍاإلاشاٟ٢تٍ .ب٣ضع ما ٧ار
٧ار مهُٟى ؾُٗض ًشإع بُغٍ٣خٌ
َّ
الغظل ألابٌُ ًؼٖم َّ
ّ
َّ
خًاعٍت في مجاىل ال٣اعة الؿَصاء٧ ،ار مهُٟى ؾُٗض ًنخهب ٧الَُص – ؤٍ ٧الَجض -قاىض
ؤر لٌ مًمت
ًا
َّ
َّ
ؤًًا قاىض بزباثٍ ،ل٨ن ٖلى ( َّ
الخدًحرًت)
٢كغٍت) الُالء الخًاعيٞ .ب٣ضع ما جغ٦ؼث ظًَص الغظل ألابٌُ (
ٟي .ؤٍ بطا قئنا
()9
ٖلى صىن الغظل ألاؾَص ب٣كغة بغا٢ت٧ ،ار صٍع مهُٟى ؾُٗض ؤر ً٨كِ باؾخمغاع جل ٪ال٣كغة .

(ٔ) موسم اذلجرة إىل الشمال ،الطيب صاحل ،ص.ٔٗ٘ :
(ٕ) اإلسالم بني الشرق والغرب ،علي عزت بيجوفيتش ،مؤسسة الصادق للطباعة والنشر ،طهران ،طٔ ،ٜٜٔٗ ،ص .ٖٚ :
(ٖ) موسم اذلجرة اىل الشمال ،ص .ٔٗٓ :
(ٗ) موسم اذلجرة إىل الشمال ،الطيب صاحل ،ص.ٖٔٗ :
(٘) موسم اذلجرة إىل الشمال ،ص.ٖٗ :
( )ٙموسم اذلجرة إىل الشمال ،الطيب صاحل ،ص.ٜٚ- ٜٙ :
( )ٚموسم اذلجرة إىل الشمال ،الطيب صاحل ،ص.٘ٛ :
( )ٛأبطال يف الصريورة :دراسات يف الرواية العربية وادلعربة ،زلي الدين صبحي ،دار الطليعة ،بريوت ،طٔ ،ٜٔٛٓ ،ص.ٔٗ :
( )ٜينظر :شرق غرب رجولة أنوثة :دراسة يف أزمة اجلنس واحلضارة يف الرواية العربية ،جورج طرابيشي ،دار الطليعة ،بريوت ،طٗ ،ٜٜٔٚ ،ص.ٔ٘ٗ :
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َّ
ًا
ٍ٢ض ٖمض الُُب نالر بلى اؾتر َّ
اجُجُت مغ٦بت لخ ٪ُ٨ٟالهَعة اللاىؼة لألٞغٍ٣ي٣ٞ ،ض ٢ام ؤٍال بالخإُ٦ض اإلابالٜ
اللنؿُت ٍا ضٞاٌٖ الٗاعم؛ ّ ًَٞ
َّ
ً٣ضم لنا بُلٌ ٍ٦إ َّ ٌ خَُار
ٍالؿازغ للهٟاث اإلاغجبُت ٖنض ألاٍعٍبي با ٞغٍ٣ي ٍهي ٞدَلخٌ
ِّ
ّ
الظىنُت الاؾدكغ َّ
َّ
اُ٢ت
ألاظنبُاثٍ ،ىَ نَعة حٛالي لؿخسغ من
قب٣ي ال ٚغى لٌ بال ازترا ١آلازغٍ ،الاقدبا ٥اللنسخي م٘
ًا
ّ
بمكاٖغىن مما ًَرَّ ١ؤج َّ
َّ
ْق
َّ
النمُُت اللاىؼة للغظل ألاٞغٍ٣ي.
هن ٍاٗ٢اث جدذ الهَعة
اإلاؿخٗ ِّمغ٦ٍ .شحرا ما جهاعخٌ الٟخُاث
للٛغب
ِّ
"ج َ٣لي ؤجها جغُ في ُٖجي إلاذ الؿغاب في الصخغاء الخاعةٍ .حؿم٘ في نَحي نغزاث الَخَف ال٩اؾغة في الٛاباث ..عٗ٦ذ َّ
ٍ٢بلذ
ّ
٢ضمي ٍ٢الذ :ؤ ذ مهُٟى مَالي ٍؾُضي"(.)1
ًا
ًا
بُل الغٍاًت ًخُابٍ ٤الغئٍت التي ّ
ً٣ضمًا ٞغٍضً ٪الٚغا ج بط ً " :٫َ٣الغظل الٗغبي مجغٍح عمؼٍا ٍظؿضًا ٖلى ًض
ِّ
ًا
ًا
ًا
ّ
َّ
الٛغبٍ .بطا ٧ار زايٗا من الناخُت الؿُاؾُتٞ ،ة ٌ ؾَُ٩ر مًُمنا من الناخُت اللنؿُت عصا ٖلى طل ... ٪ب ٌ جمشُل اؾخٗاعي
ًا
للهغإ بحر الٗالم الٗغبي ٍالٛغب الَ٩لَ ُالي ؤٍ -ما بٗض الَ٩لٍَنالي -بَنً ٌٟا
ل٣اء ظنؿُا ٍمٗغ٦ت من ؤظل الؿُُغة"(.)2
٩لحزًت ؾماٌٖ من ؤ٧اطًبْ ،ق
ٍ غُ في الغٍاًت ً ٠ُ٦لٗب مهُٟى ؾُٗض صٍعو بةج٣ار  ٫َ٣ُٞما جغٍض اإلاغؤة الا َّ
ٍٍمؿغح
َّ ًا
قًغٍاعٍ ًااٍٍ .ؼٍنٌ بالبسَع ّ
َّ
َّ
مُية ٖن اللنَبي
ٍالسلاص ٍ٧ل ما ٌؿتهَي ألاظنبي من جٟانُل
قغُ٢ا –
مسضٌٖ بدُض ًبضٍ
الكغقيٖ ،ن الٗغبي ٍألاٞغٍ٣ي ٍاإلاؿلمٍ ،بهظا ًَ٣م اإلاالٖ ٠بر ال٨كٖ ٠ن اللا ب اإلاؿغحي ٍالخمشُلي في الٗال٢ت بٟطر لتزًحر
َّ
اللنؿُت بلى السسغٍت من ىظا النمَطط الخسُُلي
ٍالدكٌٍَ اإلاخباصً ،٫د ٤٣من زال ٫الٛلَ في ا خهاعاث مهُٟى ؾُٗض
ّ
الالٍا٢عي الظي نسج ه الاؾدكغا ١ألاصبي ٍألا٧اصًميٍ .بالُب٘ ال ًاصي ىظا الٛؼٍ اللنسخي لبالص ؤلا ٩لحز بال بلى اللغٍمت ٍالسلن.
ٍفي ىظا ملمذ ؤزالقي بجا ب الخّ ٪ُ٨ٟ
الؿازغ للهَعة الساَئت.
ًا َّ ًا
ّ
مؼٍٟا ٍػٍ ٌٟاجج ٖن  ٌ َ٧خهُلت جؼاٍط ز٣افي بحر ١اىغ ٍمًَ٣ع،
ً٣ضم الُُب نالر (مهُٟى ؾُٗض) بَن ٌٟبُال
ِّ
ّ
ْق
َّ
بحر الؿلُت ٍالخبُٗتٍ ،الخهُلت هلحر ال ًم٨ن ؤر ًنخمي بلى ٍَنٌ ٦ما ال ًم٨ن ؤر ًنخمي بلى ز٣اٞت اإلاؿخٗ ِّمغ ألاظنبيٍٖ .لى
ًا
َّ ًا
َّ ًا
صٍما ّ
بالضٍ َُّت
ٟؿُا ججاو آزغ مخطسم ألا ا ٌكٗغو
الغٚم من ج ١َٟمهُٟى ؾُٗض ألا٧اصًمي ٚ ًَٞحر ٢اصع ٖلى ؤر ًَ٩ر متز ا
ٍالا خ٣امٍ ،لًظا جبَء ٧ل ٖال٢اجٌ بالٟكلٍ .ختى ٖنضما ٢غع ؤر حهاظغ بالص الا ٩لحز لحرظ٘ بلى الؿَصارٍٍ ،بضؤ بضاًت ظضًضة
َّ
ٟ٦الح في ٢غٍت من ٢غُ ّ
الؿَصار ال ًخم٨ن من الخسلو من ظغخٌ ٍمن عاٞضو ألاظنبيُٞ ،دخ ٟٔفي صزُلخٌ بٌ ٍٍخمشل طل ٪في
ْق
اإلاؿخٗمغ ٍآزاعوٍ ،ىنا جإزظ الٛغٞت ؤلا َّ
َّ
٩لحزًت في
الؿغٍت التي ؤ٢امًا ٝي بِخٌ الغٍٟيٍٖ ،بإىا ب٩ل ما ا٦دؿبٌ من ز٣اٞت
الٛغٞت
ِّ
ًا
ًا
ُّل
الؿَصار بٗضا ّ
َّ
الكغُ٢ت التي ٧ار ًدباهى بها في
عمؼٍا حكحر بلى ٖضم بم٩ا َُّت الخسلو من الا سغاٍ ألاظنبي٦ .ما ج٣ابلًا الٛغٞت
لنضر ٍالٟاع ١بُجهما َّ
الٗغبُت لالؾخٗغاى ٍالٛغٞت ؤلا َّ
َّ
٩لحزًت لل٨خمارٍ ،في ٧لخا الخالخحر جض الٛغٞت – مٟ٣لت ؤٍ
ؤر الٛغٞت
ًا
ّ
َبُُٗ ًاا لهاخبهاَّ ،
ْق
مؼٍٟتّ -
ممؿغخت ،مٗخمت ؤٍ َّ
َّ
ٍ٦إجها ما جدذ الَعي ؤٍ ما ٍ .ٌ٢َٞا تهاء
حُٛب الخ٣ُ٣تٍ ،ال حك٩ل امخضاصا
ِّ
ًا
الغٍاًت بال٣خل ؤٍ الا خداع لِـ بال اإلا٣ابل ألاصبي لغئٍت (ٞغا ؼ ٞا َر) في خخمُت الٗنٖ ٠نض اإلاًَ٣عٍن يض بًًٗم بًٗاٍ ،يض
ّ
َّ ًا
ّ
ٍمؿخٗ َممغ؛ ّ
ْق
ْق
ٞدتى
مؿخٗ ِّمغ
ببضاُٖا ؤ َّ ٌ ال بم٩ا َُّت للخٟاٖل ؤلانؿاني ٍالسال ١بحر ٢اىغ ٍمًَ٣ع ،بحر
ال٣اىغٍنٍ .اإلاالً ٠ا٦ض
ّ ًّ
َّ
َّ
َّ
ظاطبُت الخ٩امل
ظاطبُت ً٢غ آلازغ ٍبزًاٌٖ ٍمدَو ،ال
حكض ٦ال من مهُٟى ٍظحر مَعؽ لبًًٗما هي
اللاطبُت التي
ٍالتراؾل ٍالخأػع.

(ٔ) موسم اذلجرة اىل الشمال ،الطيب صاحل ،ص.ٔٗٚ :
(ٕ) ادلثلية الذكورية يف األدب العريب احلديث ،فريديك الغرانج ،رللة أبواب ،العدد (ٕٕ) ،دار الساقي ،بريوت ،ٜٜٜٔ ،ص.ٕٔٓ :
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اإلابنُت ٖلى اإلابالٛت اإلاطخ٨ت ٍاإلا٣ابلت بحر ّ
ٍباإلياٞت بلى ُّل
السسغٍت اإلاٟاع٢ت َّ
النٟاٍ ١الخ٣ُ٣ت ،بحر الهَعة ٍالَا،٘٢
ًا
ًا
ّ ًا
مَٗ٩ؾا لَُ٘ل ق٨ؿبحر في شسهُت مهُٟى ؾُٗضّ ًَٞ .
َّ
ً٣ضم جٟانُل
ألاصبُت بخ٣ضًمٌ مَاػٍا
مَْٟا اإلاٗاعيت
ِّ
جض اإلاالِّ ٠
ًا
ّ
ٍالخدضي بحر مهُٟى ٍظحرٍ ،ب٣ضع ما
الٗال٢ت بحر صًؼصًمَ ت ٍُُٖل م٣لَبتَٖ .يا ٖن التراخم ٍالخٗاَ ٠جض البٌٛ
ُ
ًا
جضو اإلاإؾاة دُجت اؾخٟٛاُُٖ ٫ل ٖنضما ؤبل٦ ٜظبا ٖن منضًلٌ ٢ض ؤُٖخٌ ػٍظخٌ لٗكًُ٣ا .جض ظحر جدباهى بٖكً٣ا الظًن
َّ
الؼٍظُت.
ًترَ٧ر آزاعىم في بِذ
ظغٍمت ال٣خل بطر في (مَؾم الهلغة بلى الكما )٫لِؿذ بضاّ ٘ٞ
َّ
الٛحرة التي َّ
مؿغخُت ُُٖل،
ىُإ لًا مخأمغ زبِض ٦ما في
بل هي اؾخضعاط ٍجهُٗض للخ٣ض ٍالخنافي بحر خًاعجحر بخضاىما ٚاػٍت .اإلاؿإلت بطر لم حٗض ّ
ٚحرة ػٍط ٖلى ػٍظخٌ ٍالخباؾٌ ،بل
َّ ًا
ًا
جدغٍغٍا؛ َّ ٌ ا خ٣ام
هي ظغٍمت م٘ ؾب ٤ؤلانغاع ُى ِّ ّح َمئ لًا جاعٍش مَٚل من الٗضاءٍ .ا خ٣ام مهُٟى ٚحر ماىل ر ًَ٩ر ٖنٟا
ّ ّ
ًا
ًاصي بال إلاؼٍض من الٗن ٠الظي ًدبلَع في ا خداع مهُٟىٍُُٖ .ل ؤًًا ًنخدغ بٗض ٢خل ػٍظخٌ.
ٞغصيٍ ،ال
ًا
ُال٢ا من عئٍت (ظار بَ ٫ؾاعجغ) الظي ً٣غع " َّ
َّ
ْق
بر الٛغب في َّ
اإلاؿخٗ َممغ ٌكٟى
بر
اإلاؿخٗمغٍ ،ا
طىنُت مهُٟى ؾُٗض ىَ
ِّ
ّ
اإلاؿخٗمغ من ؤعيٌ بالؿالح ًَٞ ،خحر ّ
ْق
ٌؿترص قٟاُٞخٌ اإلاَ٣ٟصة ،بظلٌٗ ٪غٝ
ًخٟجغ ًٚبٌ
من ٖهاب الاؾخٗماع ،بُغص
ِّ
ًا
ًا
َّ
ٟؿٌ بم٣ضاع ما ًَ٩ر ٢اصعا ٖلى ننًٗا"(ٍ ،)1ا ُال٢ا من ىظه الغئٍت جض ؤر مهُٟى ؾُٗض ًخالٖب في مًَٟم الٗن،٠
ّ
جدن٨غ ٍعاء بقبإ عٚباث ٚامًتَّ ،
َّ
ل٨نٌ ٖنً ٠بػي بٌ الكٟاء من ظغحٍ ،السالم من
ظنؿُت زإعٍت
ٍَؿخسضمٌ ٦مماعؾت
ّ
الٟهام ّ
ّ
الن٨ض بحر الكغٍ ١الٛغبٍ ،ما جَلض ٖنٌ من ؤػمت اٚتر َّ
ابُت خاصة ٍ٢ض ٧ار مهُٟى ؾُٗض بمماعؾذه الٗن٢ ٠ض اؾخٗاص -
َّ
قٟاُٞخٌ٧ ٌ َّ ،اٞإ الٗن ٠بالٗن ٠اإلاًاصٞ ،غخلخٌ بلى (الكما٧ )٫ا ذ مضَٖٞت بهاظـ الشإع الٗنُ٦ ،٠ما
خؿب حٗبحر ؾاعجغ-
ًا
ّ
َّ
َّ
َّ
الخًاعٍتٍ ،التي َّ
اللماُٖت بٟٗل الًُمنت ٍالؿُُغة ٖلى بالصو،
مخسُلٌ ٍطا٦غجٌ
ؾببها لٌ الٛغب ٢ضًما في
ٗٞل لٛغبخٌ
هي عصة ٍع
ًا
ٍخايغا في بىا خٌ ٍالنُل منٌ ٍجبسِؿٌ ٍزُ٢ ٌٟمخٌ ؤلانؿا َُّتٍ ،ب٢هاء ٗٞلٌ الخًاعي ،عٚم ز٣اٞخٌ الَاؾٗت.
الُُب نالر ّ
َّ
مخٗضص اللَا ب ً ًَٞبال ٜفي جهٍَغ ّ
بر ما ًَ٣م بٌ ّ
الؿماث اإلامحزة لألٞغٍ٣ي-الٗغبي-اإلاؿلم ٦ما عؾمًا
ّ ًا
ًا
ًا
خا َّ ٠ُ٦
ٍالؿلَُ٦اث جنُل ٤من ىظو الهَع َّ
ّ
اإلاؼٍٟت٦ ،ما
ؤر اإلاماعؾاث
اإلاسُا ٫ؤلاؾدكغاقي ؾازغا مجها٧ٍ ،اقٟا ػًٍٟاٍ ،مَض
َم
ٍاإلاًُمن ٖلٌُ في يَء منَٓع مؿخ٣ى من ججاعب
اإلاًُمن
ًد ٤٣اإلاال ٠بٖاصة عؾم الهَعة – ٦ما ًغاىا -للٗال٢ت اإلاغًٍت بحر
ِّ
الٗالم الشالض.
ًا ّ
اؾخٗالثُت جنٟي جالقي َّ
َّ
َّ
الًٍَاث
ٍزَُ٢ت
جا٦ض عئٍت قاٖغ الامبراََع ًَّت ٦ما ًَنُ٦( ٠نبلج) خحر ٢ا ٫بنبرة
الغٍاًت ؤزحرا ِّ
ّ ًا
مهغخا بإر الكغ ١قغٍ ١الٛغب ٚغب ٍلن ًلخُ٣ا(.)2
ٍخَاع الش٣اٞاث
ًا
ّ
ٍى٨ظا جض َّ
ّ
ْق
الخدحز التي ؾً٨اٍ ،الهَع
اإلاؿخٗ ِّمغ م٣اٍما زُاباث
ؤر السُاب الغٍاجي ؾاىم في ج ٪ُ٨ٟؤَغٍخت
َّ
اإلاؿخٗمغةٍ ،لَ ٞدهنا اؾتر ّ
َم
َّ
َّ
اجُجُاث السُاب الغٍاجي
ٍمخسُلٌ ٍؤؾًُ٣ا ٖلى قَٗب البلضار
النمُُت التي ق٩لًا في ٨ٞغو
الٛغبُتٍ ،ظٗلٌ ؾلؿلت َّ
َّ
ؤُ٣ٞت مما ٌؿمذ
لَظض ا َّؤجها جَ٣م بٗملُخحر ؤؾاؾِخحر :ؤٍالىما ٌ٣ :التراجب الٗمَصي للمغ٦ؼٍت
َّ
مغ٦ؼٍت السُاب الؿاثض بةياءة ؤَغاَّ ٌٞ
اإلاُٛبت ٍزناًاو اإلاٗخمتٍ ،حؿلُِ
للم٣اع ت ٍاإلا٣ابلت ٍاإلاَاػ تٍ .ال٘ملُت الشا ُت هي ىضم
ّ
ّ
الخدحزاث بدُض ال ًم٨ن ججاىلًا ؤٍ جُبًُٗا ؤٍ جؼٍُجهاٍ ،ى٨ظا ً٣ضم نَعة قاملت إلاا ىَ ٧اثن ٍفي طاث الَ٢ذ
الًَء ٖلى
ّ
ً ٪٨ٟألاؾاؽ الظي ج٣ام ٖلٌُ ىظو الهَعة.
(ٔ) مقدمة :معذبو األرض ،فرانز فانون ،ترمجة :ليلى بعلبكي ،دار اآلداب ،بريوت ،طٕ ،ٜٜٔٙ ،ص .ٛ :
(ٕ) كيم :مغامرات صيب حبثاً عن ىويتو يف اذلند ،رديارد كيبلنج ،ترمجة :زلمد عناين ،ادلشروع القومي للًتمجة ،القاىرة ،طٔ ،ٕٓٔٔ ،ص.ٛ :
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امللازض والمضاحع



















ؤبُا ٫في الهحرٍعة :صعاؾاث في الغٍاًت الٗغبُت ٍاإلاٗغبت ،مخي الضًن نبخي ،صاع الُلُٗت ،بحرٍث1980 ،1ٍ ،م.
اصٍاعص ؾُٗض مٟاع٢ت الًٍَت ،بُل ؤق٨غٍٞذٍ ،با ٫اىلَالُا ،جغظمت :ؾًُل جم ،مغاظٗت :خُضع ؾُٗض ،صاع ال٨خاب
الٗغبي ،بحرٍث2002 ،1ٍ ،م.
ؤؾاَحر بًُاء٦ :خابت الخاعٍش ٍالٛغب ،عٍبغث ًا ج ،جغظمت :ؤخمض مدمَص ،اإلاكغٍٕ الَ٣مي للترظمت ،ال٣اىغة،1ٍ ،
2003م.
ًا
الاؾدكغا ١ظنؿُا ،بع ِّٞن ظمُل ِّق ،٪جغظمتٖ :ض ار خؿن ،ج٣ضًم ممضٍح ٖضٍار٢ ،ضمـ للنكغ ٍالخَػَ٘ ،بحرٍث،
ٍ2003 ،1م.
الاؾدكغا :١الخٍَ٩ن -الَؾاثل -ألاىضا ،ٝعٖض قمـ الُ٨الني ،مغ٦ؼ البدَر ٍالضعاؾاث ؤلاؾالمُت ،بٛضاص،1ٍ ،
2006م.
الاؾدكغا :١اإلاٗغٞت .الؿلُت .الانكاء ،بصٍاعص ؾُٗض ،جغظمت٦ :ما ٫ؤبَ صًب ،ماؾؿت ألابدار الٗغبُت ،بحرٍث،1ٍ ،
1981م.
ّ
الاؾدكغا :١نَعة الكغ ١في آلاصاب ٍاإلاٗاع ٝالٛغبُت ،يُاء الضًن ؾاعصاع ،جغظمتٞ :سغي نالر ،ىحئة ؤبَ ْبي
للؿُاخت ٍالش٣اٞت1433 ،1ٍ ،ه 2012م.
ّ
الٛغبُت ،يُاء الضًن ؾاعصاع ،جغظمتٞ :سغي نالر ،ىُئت ؤبَ ْبي
الاؾدكغا :١نَعة الكغ ١في آلاصاب ٍاإلاٗاعٝ
للؿُاخت ٍالش٣اٞت1433 ،1ٍ ،ه 2012م.
الاؾخٗماع ال٨خاب ألاؾَص ،ماعٞ ٥غٍ ( ،)2000-1600جغظمت :مدمض نبذ٢ ،ضمـ للنلع ٍالخَػَ٘ ،بحرٍث( ،ص.ث).
ًا
ّ
ّ
جلَؾ٨ؿَني اللضًض باجغَؿُا ٦غٍر ٍماً٩ل  ٥َ٧ؤ مَطظا ،آمنت اللبالٍي ،منكَعاث
ؤلاؾالم اإلاب٨غ :الاؾدكغا ١الا
اللمل ،ؤإلاا ُا2008 ،1ٍ ،م.
ًا
ّ
ّ
جلَؾ٨ؿَني اللضًض باجغَؿُا ٦غٍر ٍماً٩ل  ٥َ٧ؤ مَطظا ،آمنت اللبالٍي ،منكَعاث
ؤلاؾالم اإلاب٨غ :الاؾدكغا ١الا
اللمل ،ؤإلاا ُا2008 ،1ٍ ،م.
ؤلاؾالم بحر الكغٍ ١الٛغبٖ ،لي ٖؼث بُجَُٞدل ،ماؾؿت الهاص ١للُباٖت ٍالنكغًَ ،غار1994 ،1ٍ ،م.
الغٍاثُت :صعاؾت ّ
ّ
َّ
٣ضًتٖ ،بض الغخمن ٖماع ،منكَعاث اجداص ال٨خاب الٗغب،
ٍشسهُاجٌ
بنُت الدكابٌ بحر اإلاال٠
صمك2007 ،٤م.
ّ
الخسُل الخاعٍذي :الؿغصٍ ،ؤلامبراََعٍتٍ ،الخجغبت الاؾخٗماعٍتٖ ،بض هللا ببغاىُم ،اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث ٍالنكغ،
بحرٍث2011 ،1ٍ ،م.
الش٣اٞت ٍؤلامبرًالُت ،بصٍاعص ؾُٗض ،جغظمت٦ :ما ٫ؤبَ صًب ،صاع آلاصاب ،بحرٍث2014 ،4ٍ ،م.
الش٣اٞت ٍاإلا٣اٍمت ،بصٍاعص ؾُٗض ،خاٍعو :صًُٟض باعؾامُار ،جغظمتٖ :الء الضًن ؤبَ ػٍنت ،اإلاجلـ ألاٖلى للش٣اٞت،
ال٣اىغة2006 ،1ٍ ،م.
خَاعاث م٘ الض٦خَع ٖبض الَىاب اإلاؿحري :الش٣اٞت ٍاإلانهج ،جدغٍغ :ؾَػار خغفي ،صاع ال٨ٟغ ،صمك،2ٍ ،٤
1431ىـ2010،م.
صعاؾاث ما بٗض الَ٩لَ َّ
ُالُت :اإلاٟاىُم الغثِؿُت ،بل ؤق٨غٍٞذ ٍآزغٍر ،جغظمت :ؤخمض الغٍبي ٍآزغٍر ،اإلاغ٦ؼ الَ٣مي
للترظمت2010 ،1ٍ ،م.
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الظا٦غة في الغٍاًت الٗغبُت اإلاٗانغة ،ص .ظما ٫شخُض ،اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث ٍالنكغ ،بحرٍث2011 ،1ٍ ،م.
ّ
َّ
اإلاخإزغٍر :الاؾدكغا ١في ٖهغ الخ ٪٨ٟالاؾخٗماعيٖ ،لي بهضاص ،جغظمت :انغ مهُٟى ؤبَ الًُجاء ،مغاظٗت:
الغخالت
ِّ
ؤخمض زغَـ ،ىُئت ؤبَ ْبي للؿُاخت ٍالش٣اٞت مكغٍٕ (٧لمت)1434 ،1ٍ ،ه2013 ،م.
الغص بال٨خابت :النٓغٍت ٍالخُبُ ٤في آصاب اإلاؿخٗمغاث ال٣ضًمت ،بُل ؤق٨غٍٞذ ٍآزغٍر ،جغظمت :قًغث الٗالم ،اإلانٓمت
الٗغبُت للترظمت ،بحرٍث2006 ،1ٍ ،م.
الغؾِـ ٍاإلاساجلت :زِاب ما بٗض الَ٩لَ ُالُت في الن٣ض الٗغبي اإلاٗانغ النٓغٍت ٍالخُبُ ،٤عامي ؤبَ قًاب ،اإلااؾؿت
الٗغبُت لضعاؾاث ٍالنكغ ،بحرٍث2013 ،1ٍ ،م.
الؿُاؾت ،ؤعؾَُ َالِـ ،جغظمت ؤخمض لُٟي الؿُض ،الضاع الَ٣مُت للُباٖت ٍالنكغ ،ال٣اىغة( ،ص.ث)( ،ص.)ٍ.
ي ؤػمت اللنـ ٍالخًاعة في الغٍاًت الٗغبُت ،ظَعط َغابِصخي ،صاع الُلُٗت ،بحرٍث،
قغٚ ١غب عظَلت ؤ َزت :صعاؾت ٝ
ٍ1997 ،4م.
نضام ما بٗض الخضازت :بصٍاعص ؾُٗض ٍجضٍٍن الخاعٍش ،قُلي ٍالُا ،جغظمتٟٖ :اٖ ٝبض اإلاُٗي ،عئٍت للنكغ ٍالخَػَ٘،
ال٣اىغة2006 ،1ٍ ،م.
ٖضٍ اإلاؿُذٞ ،غصعٍُ ٪دكٌ ،جغظمت :ظَعط مُساتًل صًب ،صاع الخَاع للنكغ ٍالخَػَ٘ ،صمك2004 ،1ٍ ،٤م.
ٖن ؤػمت الًٍَت ٍعىا اث الخضازت في ٖهغ الَٗإلات ،هغ الضًن بن ٚنِؿت ،منكَعاث يٟا ،ٝبحرٍث ،صاع ألامار،
الغباٍ ،منكَعاث الازخال ،ٝاللؼاثغ1433 ،1ٍ ،ىـ2012 ،م.
الٛاعة ٖلى الٗالم ؤلاؾالمي ،ؤ ٫ُ .قاجلٌُ ،جغظمت :مؿاٖض الُافي ٍمدب الضًن السُُب ،منكَعاث الٗهغ الخضًض،
ّ
ظضة1387 ،2ٍ ،ه.
ٞخذ ؤمغٍ٩ا مؿإلت آلازغ ،جؼٞخُار جَصٍعٍ ،ٝجغظمت :بكحر الؿباعي ،ج٣ضًمٞ :غٍا ٫ظبَعي ٚؼٍ ،٫ؾِنا للنكغ ،ال٣اىغة،
ٍ1992 ،1م.
ٞلؿُُنُت ٧ا ذ ٍلم جؼ :٫اإلاَيَٖاث ال٩امنت ٍاإلاخَاجغة في قٗغ اإلا٣اٍمت الٟلؿُُجي (م٣ضمت ٣ضًت ٍمسخاعاث) ،صٖ .بض
الَىاب اإلاؿحري ،صاع الكغٍ ،١ال٣اىغة2001 ،1ٍ ،م.
في ؤصب ٍ ٣ض ما بٗض الَ٩لَ ُالُت ،زالض ؾلُمار ،مجلت ٖالماث في الن٣ض ،ط ،54م ،14قَا1425 ٫ه -صٌؿمبر 2004م.
َّ
الََنُت في ػمن الَٗإلاتٖ ،بض الغػا ١الضاٍي ،اإلاغ٦ؼ الٗغبي
في الش٣اٞت ٍالسُاب ٖن خغب الش٣اٞاث :خَاع الًٍَاث
لألبدار ٍصعاؾت الؿُاؾاث ،الضٍخت2013 ،1ٍ ،م.
النٓغٍت ّ
الؿ َّ
َّ
غصًت :عٍاًت الخي الالجُجي م٣اعبت ظضًضة ،صٖ .بض الغخُم ظحرار ،ؤٞغٍُ٣ا الكغ ،١الضاع البًُاء،1ٍ ،
في
2006م.
في الن٣ض الخُبُ٣ي :نُاصٍ الظا٦غة م٣االث ٣ضًت ،عيَُ ٖاقَع ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي ،الضاع البًُاء ،بحرٍث،1ٍ ،
2001م.
في ٖالم ٖبض الَىاب اإلاؿحري :خَاع ٣ضي خًاعي ،مج( 2صعاؾاث ٍقًاصاث) ،ج٣ضًم مدمض خؿنحر ىُ٩ل ،جدغٍغ:
ؤخمض ٖبض الخلُم ُُٖت ،صاع الكغٍ ،١ال٣اىغة1425 ،1ٍ ،ىـ 2004م.
في ٓغٍت الاؾخٗماع ٍما بٗض الاؾخٗماع ألاصبُت ،آ ُا لَمبا ،جغظمت :مدمض ٖبض الٛجي ٚنَم ،صاع الخَاع ،الالطُ٢ت،1ٍ ،
2007م.
٢هت الخًاعةٍٍ ،ل صًَعا ذ ،جغظمت :ػ٧ي جُب مدمَص ،صاع اللُل ،بحرٍث2001 ،2ٍ ،م.
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٦خاب الؿُاؾت يمن قغٍح ٖلى ؤعؾَُ مَ٣ٟصة في الَُ ا ُت ٍعؾاثل ؤزغُ ،جدٖ :٤ُ٣بض الغخمن بضٍي ،صاع اإلاكغ،١
لبنار1986 ،م.
ًا
ُ٦م :مٛامغاث نبي بدشا ٖن ىٍَخٌ في الًنض ،عصًاعص ُ٦بلنج ،جغظمت :مدمض ٖناني ،اإلاكغٍٕ الَ٣مي للترظمت ،ال٣اىغة،
ٍ2011 ،1م.
ّ
لن جخ٩ل َمم لٛتيٖ ،بض الٟخاح ُ٦لَُُ ،صاع الُلُٗت للُباٖت ٍا٫نكغ ،بحرٍث2002 ،1ٍ ،م.
ما بٗض الَ٩لَ ُالُتٞ ،غصٍؽ ُٖٓم ،جغظمت :قٗبار م٩اٍي ،مجلت ؤٍار ،ظامٗت ُ٢غ ،الٗضص الخاؾ٘2006 ،م.
مإؾاة ُُٖلٍ ،لُم ق٨ؿبحر ،جغظمت :ظبرا ببغاىُم ظبرا ،صاع اإلاإمَر للترظمت ،بٛضاص1986 ،1ٍ ،م.
الًضاي الَ٩لَ ُالُتٖ ،لي بضع ،اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث ٍالنكغ،
ة
ماؾُنَُر في بٛضاص من الاىخضاء الهَفي بلى
بحرٍث2010 ،2ٍ ،م.
اإلاشلُت الظَ٧عٍت في ألاصب الٗغبي الخضًضٞ ،غٍضً ٪الٚغا ج ،مجلت ؤبَاب ،الٗضص ( ،)22صاع الؿاقي ،بحرٍث1999 ،م.
مدايغاث في ٞلؿٟت الخاعٍش ،ىُجل ،جغظمت :بمام ٖبض الٟخاح بمام ،صاع الش٣اٞت ،ال٣اىغة1974 ،م.
اإلاؿحري من اإلااصًت الى ؤلانؿا ُت ؤلاؾالمُت ،ممضٍح الكُش ،مغ٦ؼ الخًاعة لخنمُت ال٨ٟغ ؤلاؾالمي ،بحرٍث،1ٍ ،
2008م.
اإلاُاب٣ت ٍالازخالٖ ،ٝبض هللا ببغاىُم ،اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث ٍالنكغ ،بحرٍث2004 ،1ٍ ،م.
مٗظبَ ألاعىٞ ،غا ؼ ٞا َر ،جغظمت :لُلى بٖلب٩ي ،صاع آلاصاب ،بحرٍث1969 ،2ٍ ،م.
اإلاٗغٞت ٍالؿلُت :مضزل ل٣غاءة  ،َ٧َٞظُل صٍلَػ ،جغظمت ؾالم ًَٟث1987 ،1ٍ ،م.
َّ
ٍجُبُُ٣ت ،اصًت حلاب ٍآزغٍر ،مًٗض الا ماء الخًاعي ،خلب1989 ،1ٍ ،م.
اإلاٗغٞت ٍالؿلُت :مؿاىماث ٓغٍت
م٣ضمت الٗالمت ابن زلضٍرٖ ،بض الغخمن بن زلضٍر ،اإلا٨خبت الخجاعٍت ،ال٣اىغة( ،ص.ث).
مَؾم الهلغة بلى الكما ،٫الُُب نالر ،صاع الَٗصة ،بحرٍث1979 ،2ٍ ،م.
الجزٖاث اإلااصًت في الٟلؿٟت ؤلاؾالمُت ،خؿحر مغٍة ،صاع الٟاعابي ،بحرٍث1979 ،1ٍ ،م.
الَي٘ ما بٗض الخضاسي ،ظار ٞغانؿَا لَُجاع ،جغظمت :ؤخمض خؿار ،صاع قغُ٢اث للنكغ ٍالخَػَ٘ ،ال٣اىغة،1ٍ ،
1994م.
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ثمسالت العىف في ضواًة "ه ــىر ـ ــاضٍ ـ ـ ــا " دطٍة املىت ىة وبهحاج الحليلة
ّ
العبىزي العطاق  /شي كاض  /حامعة شي كاض  -الباحث حؼين عبس الجليل عاٌف
ؤ.ز هياء غني

ملخم
 2003بك٩ل ٍاضر ٧ ،ال٣خل ٍالخهلحر ٍالاخخ٣ار
خٟلذ الغٍاًت الٗغاُ٢ت بهَع قتى ٖن الٗن ٝالظي ٖه ٠بالٗغا ١بٗض ٖام
الُاثٟي ٢ٍ ،ض ٖاللذ الغٍاًت الٗغاُ٢ت ىظو الٓاىغة في ٦شحر من ؤلاٖما ٫من بُجها عٍاًت ( ٦ــَز ـ ــاعٍ ـ ـ ــا) للغٍاجي نُٗم آ ٫مؿاٞغ  ،التي ؾن٠٣
ٖنض جمشالث الٗنٞ ٠حها .
Abstract
Concert Iraqi novel images of various violence that has plagued Iraq after 2003 clearly, such as murder,
displacement and sectarian tension, has addressed the Iraqi novel phenomenon in many of the business,
including the novel (Kutharia) novelist neem Al Musafer, which will stand at the representations of violence
in it.

اليلمات املفحاحية  :الٗن ، ٠الهغإ  ،الاظخماعي  ،الؿلُت  ،الاؾخالب.
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مفهىم العىف
ًا
ًا
ٌٗض الٗن ٠ؾلَ ٥بنؿاني ً٨من صازل ٧ل بنؿار ،ل٨ن بنؿب مخٟاٍجت جبٗا إلاُُٗاث ٦شحرة جازغ بالٟغص ٍججٗلٌ ٧ابدا لًظا
ًا
ًا
ا٫ؾلَ ٥ؤٍ مماعؾا لٌ٢ ،ض ًَ٩ر ىظا الؿلَ ٥مخنا٢ال بحر ؾلَُ٦اث ؤبناء اإلاٗمَعة من زال ٫اللُناث الَعازُت ٍطل ٪بٗض النؿل
ًا
ًا
منخمُا (( ل٣ابُل )) ناخب الٗن ٠الضمَي َّ
ألاٍ ٫ؤٍ ًَ٩ر مخنا٢ال من زال ٫الخإزحر ٍ ,الخإزغ ٖلى ازخال ٝاإلاؿخٍَاث
آلاصمي
البُئُت التي ٌِٗل ٞحها الٟغص ٞ ،البِئت لًا جإزحراتها ٖلى ؾلَُ٦اث الٟغص ٣ٞض ًنكإ الٟغص في بِئت جدخم ٖلٌُ ؤر ٌؿل ٪الؿلَ٥
الٗنُ ٠ؤٍ ّ
بر البِئت ًدخم ٖلحها الؿلَ ٥ؤلانؿاني ؤر جَ٩ر بِئت ّ
ٖنُٟت .
ّ
ٍ٢ض ٌٗغ ٝالٗن ٠بإ ٌ (( ؾلَٗٞ ٥لي ؤٍ َ٢لي ٌؿخسضم الَ٣ة ؤٍ حهضص باؾخسضامًا إللخا ١الًغع ٍ الظي بالظاث  ,ؤٍ
با شسام آلازغٍن ٍجسغٍب اإلامخل٩اث للخإزغ ٖلى بعاصة اإلاؿتهض٢ٍ ,)1()) ٝض ًُل ٤اؾم الٗنٖ ٠لى(: )2
٧ -1ل ما ًٟغى ٖلى ال٩اثن  ,بدُض ًَ٩ر مخنا ٌ٢م٘ َبُٗخٌ .
ًا
٧ -2ل ما ًُماعؽ بَ٣ة خاصة يض ما ٌك٩ل ٖاث٣ا بالنؿبت بلٌُ ٞن ٫َ٣عٍذ ٖنُٟت ( ؤي ٖانٟت )  ,مصمت ٖنُٟت  ,ا ٟجاع
ٖنُ. ٠
 -3نؿخٗمل ٦ظل٧ ٪لمت ٖنُٖ , ٠نضما خدضر ٖن ألاخاؾِـ ؤٍ ألاٗٞا : ٫بل ختى الُبإ ٍ ,التي جلخ٣ي في ٨ٞغة ٍاخضة ؤال
ٍهي ٍظَص ا ٟٗاالث جنٟلذ من ٢بًت ؤلاعاصة  (( : ٫َ٣ىَُ ٖنُ ٠ـ ـ عٚبت ٖنُٟت )) .
 -4نؿخٗمل ٧لمت ٖنُٖ ٠نضما ًخٗل ٤ألامغ بلزو ؤٍ بـ( َبٌٗ ) ٍ :نٗجي طا ٥الظي ًخهغ ٝبُغٍ٣ت ٖنُٟت يض ٧ل ما
ً٣اٍمٌ .
٧ -5ل ما ًدُل ٖلى الٗنٞ (( ٠ظا ٥الظي ٌٗمل من ؤظل الٗضالت ٌٗ ,مل إلاا  ٌُٞمهلخت اللمُ٘  ,بِنما ؤٍلئ ٪الٗنُٟحر ال
ّ
ٌٗملَر بال إلاا  ٌُٞمهلخت ٟؿًم ٍ ,في بٌٗ ألاخُار ًَ َ٩ر  ,في جهاًت المَاٖ , ٝنُٟحر يض طٍاتهم .
ٍللٗن ٠مؿخٍَاث (ٖ)3ضًضةهي :
ًا
ًا
ًا
ؤ -اإلاؿخَُ الؿَُ٩لَجي ٍَٗ :جي بٌ ٞاثٌ الخَجغ  ,الظي ًإزظ ق٨ال ٖضٍا ُا اججا من الًٛب ؤٍ ٣ٞضار الٗ٣ل ٍَ .ؿعى ىظا
ٍثغَ ٜالصخنت الٛايبت
الٗن ٠بلى جس ٠ُٟالخَجغ النٟسخي الظي ًدُاو ؤلانؿار في ْل الَي٘ الًا ِٚللماؾؿاث الٗنُٟت ٞ
ظغاء طل. )4(٪
ب -اإلاؿخَُ ألازالقي  :الظي ًمشل الاٖخضاء ٖلى ؤمال ٥آلازغٍن ٍخغٍتهم .
ط -اإلاؿخَُ الؿُاسخي  :الظي ٌؿخٗمل الَ٣ة ٚحر اإلاكغٍٖت من ؤظل الَنَ ٫بلى الؿلُت ؤٍ ٦ؿغ بعاصة آلازغ اإلاناٞـ .

)ٔ) الرواية والعنف  ،دراسة سوسيو نصية يف الرواية اجلزائرية ادلعاصرة  ،د .شريف جبيلة  ،عامل الكتب اجلديدة  ،األردن  ،طٕٔٓٔٓ/م . ٔٔ ،
)ٕ)العنف  :دفاتر فلسفية نصوص سلتارة  ،تعريف العنف  ،اندري الالند  ،اعداد وترمجة محمد الواليل وعزيز لرزق . ) ٔٓ – ٜ ( ،
)ٖ) يُنظر  :العنف واإلرىاب  :د .سعودادلوىل  ،دراسة ضمن رللة قضايا إسالمية معاصرة  ،عدد ( . ٕٙ٘ ، ٕٓٓٛ ،) ٖٛ – ٖٚ
)ٗ) التخلف االجتماعي :مدخل إىل سايكولوجيا اإلنسان ادلقهور،مصطفى حجازي ،معهد األظلاط العريب ،بريوت،طٗ.ٖٔٚ ، ٜٔٛٙ /
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ٍ٢ض جمشل الٛغاثؼ ؤلانؿا ُت ٖلى ازخال ٝؤنٗضتها النَاة اإلاؿخنبخت للٗن ٠ال٩امن في ؤٖما ١ؤلانؿار ٍٖ ,لماء الاظخمإ
ًامنَر َّ
ؤر الٗن٣ٖ ٠ضة اقئت في َبُٗت ؤلانؿار دُجت مازغاث اظخماُٖت َاعثت ٖلى الُبُٗت ؤلانؿا ُت(. )1
ٍالٗن ٤ٍٞ ٠اإلانَٓع الؿَُ٩لَجي ًَلض ٖنض ؤلانؿار من العلؼ ؤٍ السُُئت ؤٍ من الٗ٣ض النٟؿُت(.)2
هىراضٍا بين كىاعة اللىم وبهحاحية العىف
بر الَٖ َٝ٢نض ٖخبت الٗنَار ٌُُٗنا ال٨شحر من اإلاٟاجُذ التي ج ٪ٟلنا ؤبَاب الٗمل الؿغصي ٞاإلاٗغٍّ ٝ
ّ
ؤر َ٧زاعٍا مضًنت
ٖغاُ٢ت ٢ضًمت ًخم ٞحها نناٖت ألاننام ٖلى ًض (( آػع )) ظض ببغاىُم ٍ ٣لٌ الخإعٍش من عٍاًاث جضٖ ٫لى طل. ٪
ٍ ّ
بر ىظا الٗنَار ؤُٖى النو زُمت ٌكخٛل ٖلحها مخمشلت بالهنمُت ٍؤزغىا الٟاٖل في ألا ماٍ الخُاجُت ٖلى ازخال ٝؤنسلتها
مما ظٗل ال٩اجب ًاؾـ لنا مضًنت ٌِٗكًا ألاننام ٍجخد٨م بم٣اصًغىا ٍ ,طل ٪من زال ٫عبِ ؤخضار الهنم الخاعٍسُت بخجلُاتها
الخايغة .
ٍ٢ض حٗؼػث الٗنَ ت بهَعة الٛال ٝاإلاسخاعة  ،التي ّ
ججؿض لنا الُب٣اث الاظخماُٖت التي ٧ا ذ حِٗل في مضًنت َ٧زاعٍا٣ٞ ،ض
ِّ
٧ار ٍظٌ الٛالً ٝدخَي ٖلى زالزت ؤننام ؤخضىم ٦بحر ٍ٧ار ًمشل اإلاًُمن ٍاإلاؿُُغ الظي ًخد٨م بم٣اصًغ اإلاجخم٘ ،ؤٍ ٢ض ًَ٩ر
ًا
جمشال لُب٣ت الكُسَزت ،ؤٍ ٦باع الؿن ٞاإلاٗغٍَّ ٝ
ؤر ٧ل اإلاجخمٗاث جن٣ؿم ٖلى زالزت ؤ٢ؿام َ ,ب٣ت ٦باع الؿن ٍَ ,ب٣ت ٞخُت
قبابُت مغاى٣ت ٍَ ,ب٣ت اقئت ّ ,ؤما الُب٣ت الَؾُى ٍهي الُب٣ت الٟخُت ٣ٞض جمشلذ بالهنم ألاٍؾِ ٍىَ ٍلي الًٗض ٍالَعٍض
ًا
لُب٣ت الكُسَزت ّؤما الهنم الهٛحر ٣ٞض ٧ار مشاال للناقئت الظًن ًخم تهُئتهم إلمؾا ٥ػمام ألامَع ُٞما بٗض.
ًا
ّؤما الَاظًت السلُٟت للٛالٞ ٝإ نا جض اإلاغؤة خايغة مخمشلت بهنم ؤ شَي ٩ٞار ؤلا٢هاء مغا٣ٞا لًاٞ ،ار ظٗلًا بسلُٟت
الٛالً ٝضٖ ٫لى ا٢هاثُتها ٍ ٓغة اإلاجخم٘ الٗغبي ٖامت ٍالٗغاقي زانت بلى اإلاغؤة بإجها ا٢ل من الغظل ٍىظا ما ؤصُ بلى جإزغىا
ّ
ًا
ًا
زَُة ٖنٌ ٍٖ ,لى الغٚم من جإزحرىا ٍالا٢هاثُت اإلاَظٌ لًا ٍظٗلًا بسلُٟت الٛال ٝبال ؤ نا جض الغظل مكاع٧ا لًا ٍ٢انُا لًا
ختى بة٢هاثُتها .
ًا
ؾاب٣ا لًا ؤزغىا في الٗمل الؿغصي ّ
بٗضىا مٟاجُذ للنو ٨ٞما ٌٗغَٞر الٗنَ ت ّؤجها  (( :عؤؽ
ٞالٗنَ ت ٍالٛال٦ ٝما ؤقغ ا
النو ٍٍؾُلت لل٨كٖ ٠ن َبُٗخٌ ٍمًمَ ٌ ٍؤلاٖالر ٖن صالالجٌ ٍبقاعجٌ اإلاٗلنت ٍاإلا٨بَجت ٍمنازاجٌ ٍزلُٟخٌ الش٣اُٞت
ًا
ٍالنٟؿُت ))(٦ٍ , )3ظل ٪ؤنبذ الٗنَار في الضعاؾاث الخضًشت (( ٖخبت ٢غاثُت ٍٖنهغا من الٗنانغ اإلاَاػ ت التي حؿًم في جل٣ي
النهَم ًٍٞمًا ٍجإٍٍلًا صازل ٗٞل ٢غاجي قمَلي ))(ٍٍ , )4ظىب آزغ بلى ظٗل الٗنَار ٓام صاللي ع ٌف
امؼ لٌ بنِخٌ الؿُدُت
ًا
ٍمؿخَاو الٗمُ ٤مشلٌ مشل النو جماما(. )5

)ٔ )يُنظر:متثالت العنف يف الرواية العراقية بعد ٖٕٓٓ .ٙ :
)ٕ )سيكولوجية العنف (أصول الدافع اإلجرامي البشري) ،كولن ولسن ،تر،مالك األيويب ،د،األىلية –عمان ،ط.ٕٔ ،ٕٓٓٙ/ٔ:
)ٖ )يُنظر :متثالت العنف يف الرواية العراقية بعد ٖٕٓٓ :غاًل محيد قدوري.ٗٛ ،
)ٗ ) العنوان يف الثقافة العربية ،التشكيل ومسالك التأويل ،زلمد بازي ،منشورات االختالف ،ط.ٔ٘، ٕٕٓٔ /
)٘ )يُنظر :يف نظرية العنوان (مغامرة تأويلية يف شؤون العتبة النصية) ،د.خالد حسني ،دار التكوين ،ط.ٖٙٚ ، ٕٓٓٚ/
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ٍىظا ما جضو في ٖنَار َ٧زاعٍا  ٪ًٟ ًَٞلنا قٟغاث ٦شحرة صازل النو  ٍ ,غُ ججلُاث الٗنَار من زال ٫اعجباٌَ بالنو ,
ًا
ًا
ِٞؿَ ١لنا ال٩اجب مكًضا مٗبرا بٌ ٖن الهنمُت التي ؤنبذ ٖلحها اإلاجخم٘  (( : ٫َ٣ُٞؤصٍع في َُٖر مضًنتي اإلاضٍعة ٞال ؤظضىا ,
نَع الضمى جدُُجي من ٧ل اللًاث  .ؤحعلب من طل ٪ىل ناعث َ٧زاعٍا مضًنت للضمى ؟ ىل ناع اللمُ٘ مؼٍٟحر ؟ ؤم ناع ما
ًا
بضازلي من نَع ًنٗ٨ـ بمامي ٞال ؤعُ الظٍاث الخُ٣ُ٣ت ُٞهبذ ٧ل شخيء مؼٍٟا مشلي ))(. )1
ّ
ًا
ٞما ىظو بال جمشالث للٗن٢ ٠ض اعجبُذ بالٗنَ ت ٍ .ى٨ظا جض ال٩اجب مٗؼػا الٗنَ ت باؾتهالً ٫ضٖ ٫لى الهغإ الضًجي
ًا
ال٣ضًم بحر الضًا ت الخَخُضًت ٍالضًا ت الَزنُت ؾاعصا لنا ٢هت جدُُم ألاننام ٖلى ًض النبي ببغاىُم (( ٢غب اإلاَ٢ض ٦نذ اَلب
من ؤبي ؤر ًدضزجي ب٣هت النبي ببغاىُم  ,من بحر ٧ل ٢هو ألا بُاء التي ًدًٟٓا ٍٍغٍحها لنا في الَُٟلت ))(.)2
ججؿض في جدُُم ألاننام (( ٧ا ذ ىظو ال٣هت جإؾغني ما ُ
ّؤما الهغإ الضًجي ٣ٞض ّ
لذ اؾخٛغب ختى لخٓتي ىظو  ,ؤر ٌٗل٤
ػ
ًا
بضال من جدُُمٌ ٥ما ألاننام ألازغُ ))(ٞ ,)3النبي ببغاىُم ّ
بٗضو الضاُٖت لضًا ت الخَخُض ؤعاص
ببغاىُم الٟإؽ في ٖن ٤مغصٍر
ٌف
ؤلاٞالث من الٗباصة الهنمُت ٍالخدغع من جل ٪ألانؿا ١الَزنُت ازخاع الخدُُم ؤطر ٖ ,ن ٠اًجابي ٍىَ الظي جمشل ب ـ(( الٗن٠
النًالي الشَعي اإلاغجبِ باإلنؿار الشاثغ من ؤظل جدغٍغ الٗالم من ال٤ٟع ٍالُبُ٣ت ))(. )4
ًا
ّؤما ( مغصٍر ) ٣ٞض ٧ار ؤلٌ آلالًت َّر ببغاىُم لم ًدُمٌ ٍجغ ٌ٦قازها ٍ٧ا ذ عصة ٗٞل ىظا الهنم ؤ٦بر من الشَعة التي
٢اصىا ببغاىُم ٢ٍ ,ض ؤنبذ ؤ٦بر ٞإ٦بر  ,ؤزظ ًدؿلل ٖبر الؼمن  ,ؤزظ ٌصسهن من ٟؿٌ ؛ ٍطل ٪من زال ٫ججؿضو صازل ٧ل
ًا
ًا
ٍمًُمنا ٖلى ٧ل شخيء ختى ؤ ّ ٌ اؾخُإ ْق
ؤر حهُمن ٖلى الضًا ت الخَخُضًت بَظٌ ببغاىُمي ًٞا دن
ٞغص  ,ؤزظ ًنمَ ٕابغا الؼمن
لخٔ ( بُل) ٢ض جم٨ن منٌ ( مغصٍر ) ٍ٢ب٘ في صازلٌ ٍؤنبذ اإلادغ ٥الغثِـ للماؾؿت الضًنُت ٌكغٖن ٖن ٠الؿلُت ٍٍبرػ
ؤٗٞالًا  ًَٞؤصاة جخد٨م بٌ الؿلُت ٦ما ٌؿغصو الغاٍي لنا  (( :بُل بك٩لٌ الَعصي اللمُل ٍبما ًغجضًٌ من مالبـ بًُاء ُٟٓت ,
ؤر هض ٌ٢دن  ٠٣زل ٌٟفي ال٨شحر من اإلاؿاثل  ,بل نام زلْ , ٌٟق
بلخُخٌ ٍمؿبدخٌ الٍَُلخحر ًجب ْق
ٍبر ٢لذ ب َّ ٌ مؼًٍٞ ٠ل
حؿخُُ٘ الخمُحز بِنٌ ٍبحر من ىَ خ٣ُ٣ي في ىظا ال٨م الًاثل من عظا ٫الضًن الظًن ًملاٍر الكَاعٕ ٍؤما٦ن الٗباصة ٍالَ٣اصة .
الض ُا َ٢اصة ٦بحرة ٍٍجب ؤر خٗامل مًٗا ٦ما خٗامل م٘ الَ٣اصاث ))(.)5
ُ
ّ
ٍَؿَ ١لًا ؤٗٞالًا ٞ ,ـ(
٨ًٞظا هب بُل ناخب الخإعٍش الٍَُل ٖلى ػمام ؤمَع اإلااؾؿت الضًنُت ٌكغٖن ؤٗٞا ٫الؿلُت
ؾمحر ) ٖلى اجهاٍَُ ٫ض ب ـ( بي ) ٫من ؤًام السلن ٣ٞض ٧ار بُل (( ًغ٢و ختى الهباح ٍٍخلَُ ظؿمٌ الغقُ ٤بإ َإ الغ٢و
ُ
الكغقي ٍالٛغبي ٍجسخخم بإٚاني ًاصحها ؾالم ))(.)6

)ٔ )رواية كوثاريا:نعيم آل مسافر.ٛٓ:

)ٕ )م.ن .٘:
)ٖ )م.ن.٘:
)ٗ )متثالت العنف يف الرواية العراقية بعد ٖٕٓٓ.ٜ :
)٘ )رواية كوثاريا .ٗٙ :
)) ٙم.ن.ٚٓ:
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ى٨ظا ٧ار جإعٍش الهنم الضًجي اللضًض الظي هب بهالخُت من الؿلُت التي ًمل ٪ػمامًا ( ؾمحر ) ٦ما جض طل ٪في مكًض
ّ
ٌؿَ ٌ٢ال٩اجب (( عؤًذ بُل ًجلـ ب٩ل زكَٕ في اإلادغاب لُهلي باآلزغٍن ٖ،غٞذ بني لؿذ في خلم ٍال ٧ابَؽ  ,من زال ٫ل٨ؼة
ؾمحر في ًْغي ٦إ ٌ ٢غؤ ما ًضٍع بسلضي :
 من جاب  ,جاب هللا ٖلٌُ . هللا  ...؟! ))(. )1ىظا ًضٖ ٫لى النمُُت التي ٧ا ذ جدب٘ في ٖملُت الخَبت ٍالهالح ٍبلهاً٢ا بالَظٌ الضًجي (( من جاب جاب هللا ٖلٌُ )) ىظا
الكٗاع الظي ٧ار ًغصصو اإلاخضًنحر  ,ب ٌٛالنٓغ ٖلى ألاٗٞا ٫التي ؾخَ٩ر بٗض الخَبت ٢ٍ ,ض اؾخٗملتها الؿلُت ال٦دؿاب الؿلُت
الضًنُت ٍبزًاًٖا لنَٟطىا ٧ي ًمغعٍا ؤٗٞالًم من زال ٫قغٖنتها من ٢بل ( بُل ) (( خغب بُل لم جنخٌ بٗض ٤ٞ ,ص جدَلذ بلى
ًا
مِ ظضًض ؤ٦ثر ٞخ٩ا من ؾاب٣اتها  .جل٧ ٪ا ذ ٍاضخت اإلاٗالم ٍمٗلنت ألاىضاّ , ٝؤما ىظا النمِ اللضًض من خغبٌ ً٨خن٠
الٛمَى ٚ ,حر ٍاضر اإلاالمذ ًدؿتر بإ٢ضؽ اإلا٣ضؾاث لَُىم اإلاٛغع بهم ؤجها خغب م٣ضؾت ))(.)2
ًا
ًا
٣ٞض جمشلذ عصة ٗٞل ( مغصٍر ) بال٣ب٘ صازل بُل ؤنبح بُل مغصٍر ظضًضا ًَ٣ص اإلااؾؿت الضًنُت ٍ٦ظل ٪ببغاىُم مًمكا ال
ّ
ٌؿخُُ٘ ؤر ً٨مل زَعجٌ ال ٌؿخُُ٘ ؤر ًدُم مغصٍر ٞة ٌ لَ ٗٞلًا طل ٪الَُم ٍخُم مغصٍر م٘ ؾاثغ آلالًت إلاا مى مغصٍر
ّ
ًا
ٍجم٨ن من الَنَ ٫بلى ( بُل ٍ ,ؾمحر ٍ ,ؾالم ) ٣ٞ ,ض ٧ا ذ زَعة ببغاىُم ٍجدُُم ألاننام ٍجغ ٥مغصٍر ما هي بال اؾخٟداال
للهنمُت ٍىُمنت لًا .
ّؤما ببغاىُم اإلاًمل لخٌٓ الَُم ب٩ل ججلُاجٌ بصسهُت الغاٍي الؿُ٣مت ٍاإلاٗا٢ت ال حؿخٌُُٗ ٗٞل شخيء (( ا ُ
خبهذ لنٟسخي
زكُت ؤر ًندبٌ ّلي آلازغٍر ًٞم ٧ا بالؿت في ىظو ألامَع  .ما ػاص زَفي ٍعٖبي ا دباىًم لكغٍص طىجي ٍَٖصحي للماضخي ؤزناء
الهالة ٓ ,غاث مخَٖضة ٍظًَىا ّ
ؤلي ؤزناء جدغٍ ٪قٟاىًم بهَث زاٞذ ٦من ًخلَ ؤصُٖت حُٗ٣ب الهالة ))(.)3

ٞار شسهُت الغاٍي ٖاعٞت بخاعٍش بُل ؤًام السلنٍ ،ما ٧ار ًٟٗلٌ ٍاؾخسنازٌ ٞا ٌ ال ًامن بنبُل لخاعٍسٌ الغصيء ٣ٞ ,ض
ًا
ًا
٧ار بُل مؿخسنشا في السلن جابٗا ل ـ( ؾمحر ) ٞ ,السَ ٝال٣اب٘ في شسهُت الغاٍي ظٗلٌ ًمخشل لًظا الَي٘ ٣ٞ ,ض (( ٧ار بُل
ؤٚجى الجزالء خُض ًخاح لٌ الَ٢ذ ال٩افي للخُا٦ت ٍالبُ٘ ٍالكغاء  ,بالؿٗغ الظي ًدضص ٞمن ًم٨نٌ الامخنإ ٖن الكغاء ٍٍعاءو
ؾمحر ))(. )4
ًا
ًا
بر ىظا النَٕ من اللنـ ٧ار مندلعا في السلَر الٗغاُ٢ت ٌؿمَ ٌ الكبٌُ ؤٍ ( اإلاسنض ) ٣ٞ ,ض ٧ار بُل ٍاخضا من ىاالء
اإلاسنشحر بما الَظٌ آلازغ الظي مشل اإلااؾؿت الضًنُت ؤٍ الضًا ت الخَخُضًت  ( ًَٞؾالم ) ٍىَ شسهُت ٖبر ٖجها الؿاعص ُ٘٢ (( :

(ٔ )م.ن.21 :

)ٕ)م.ن.21:
)ٖ)م.ن.22:
)ٗ)م.ن.72:

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

99

مجلة حيل السضاػات ألازبية والفىطٍة  -العام السالث  -العسز  23ؤهحىبط 2016

ًا
اؾخنكاقي لغٍاثذ ال٣اثمت تهُا اللمُ٘ لخإصًت الهالة ٍنَث ًنبٗض من ال٣اٖت اإلاجاٍعة للم٨خب  ,نَث عزُم بضا َّلي مإلَٞا
ًا
ٌكبٌ نَث ؾالم مٛجي السلن  ,لم ؤجبحر ؤصاءو في البضاًت ْق
تهلُال ؤم ًا
ٚناء ))(.)1
بر ٧ار
ُ
ٍج٦ٍ ،ٌ٨٨ٟظل٪
ى٨ظا ؤنبدذ ػمام ؤمَع الؿُاؾت الضًنُت بُض عا٢و ٍمٛجي  ،مما ًضٖ ٫لى جغصي النمِ الضًجي ٍا داللٌ
ًا
ًا
زًٌَٖ للؿلُار ،مما ًجٗلٌ ٌكغٖن ؤٗٞالٌ الٗنُٟت ال ً ٠٣بَظًٌ ٣ٞض ٧ار ماٍضا لٌ ٍمنانغا  ,مما ًض ٫ىظا ٖلى بقاٖت
ّ
الٗن ٠الُاثٟي ؤٍ اإلاظىبي بحر ؤبناء الضًا ت الَاخضة ٍ ،ىظا ما زلٟخٌ الهنمُت صازل ( بُل ٍ ,ؾالم ) ٞ ,ما ىظو بال ؤٗٞاال
ًا
إلاغصٍر لُدؿجى لٌ ألازظ بالشإع بناء ظنؿٌ ،الظًن خُمًم ببغاىُم ٣ٞض ا خ٣ل الهغإ بلى صازل الضًا ت الَاخضة مبخٗضا ٖن
الهغإ بحر الضًا اث اإلاسخلٟت  ،ىظا مما ؤصُ بلى زلٖ ٤ن ٠صًجي َاثٟي مظىبي(( ٍىَ الٗن ٠الخانل من ظغاء مداٍلت َاثٟت
ًا
ًا
ؤٍ مظىب ما  ,بػالت َاثٟت ؤٍ مظىب آزغ  ,ؤٍ ٢مٌٗ ٍجهُٟت ؤ هاعو  ,ؤٍ مداعبخٌ ٖ٣اثضًا ٍ ٟؿُا من اظل حكٌٍَ ؾمٗخٌ ,
ًا
ٍبطاللٌ ٍبيٗاٍ ٌٞنَال بلى مدَ ىٍَخٌ َ٩ٍٍ ,ر طلٖ ٪بر ؤشسام ؤٍ ماؾؿاث صًنُت ؤٍ ؾلُاث ؾُاؾُت ))(ٍ،)2ىظا ما قًضو
اإلاجخم٘ الٗغاقي في الؿنَاث ألازحرة من نغإ صًجي ٖنُ ٠بحر الَُاث ٠اإلاَظَصة في اإلاجخم٘.
ؤنبدذ ؾَُة بُل ٖلى ػمام اإلااؾؿت الضًنُت ٦بحرة  ،بط ؤنبذ الؼمن (( ػمن بُل ل٨ن ىل ًمذ للنبل بصخيء  ٠ُ٦حؿجى
لٌ ٧ل ىظو الؿَُة ٍالؿلُار ٖلى ع٢اب الناؽ ٍمهاثغىم ))( ًَٞ , )3اإلاخد٨م َّ
ألاٍ ٫الخاب٘ للؿلُار الظي ًخد٨م بم٣اصًغ
الناؽ (( ؤي عؤؽ ال ًمخشل ٍامغىا ً. )4()) ُ٘٣
ىظا ًضٖ ٫لى الٟخاٍُ اإلاؿخسضمت لل٣خل ٍاللًاص ٍ ،الخض ٖلحها التي قاٖذ بحر الضًا اث ٖلى ازخالًٞا ٍ٦ظل ٪بحر الضًن
الَاخض ،بط ؤنبدذ ٦ما اقغ ا ٧ل َاثٟت حؿعى إل٢هاثُت آلازغ ىظا مما زلٖ ٤ن ٠صًجي ٖهِب .
ًا
ًا
٣ٞض ٧ار بُل ىَ اإلادغ ٥الغثِـ للمُ٘ الهغاٖاث جدضر صازل الـظنّ ،
بٗضو عمؼا صًنُا بلى الضًنٍ ،ىَ من ًخد٨م
بالهغاٖاث الاظخماُٖت ؤٍ الُاثُٟت ٍاإلاظىبُت ٣ٞض ٧ار (( بُل ًٟخٗل اإلاٗاعٍٍُٟ ٥ئها متى قاء بغىن بقاعجٌ  ًَٞ ,ايٗ٠
الجزالء ٍؤَ٢الًم في ٍعآر ٍاخض ٧ل شخيء ٖنضو ًم٨ن ؤر ًُبإ ٍَكتري ٞلَ خ٨م ٖلٌُ باإلابِذ بًٗت لُالي ٕ ض بخضُ اإلاجمَٖاث
ًا
ًا
ألازغُ ٍ٧ار ال ًغٚب بظلً , ٪ض ٘ٞبضال ٣ضًا ٖن الَٗ٣بت لؼُٖم جل ٪اإلاجمَٖت  ،بر لم جٟلر مؿاٍماجٌ ٌكتري ؤخض ألاقباو من
ًا
مجمَٖخٌ ؤٍ من مجمَٖت ؤزغُ لُ٣طخي جل ٪الَٗ٣بت بضال ٖنٌ م٣ابل مبل ٜاإلاا ٫ؤًًا ٞالَ٣ا حر حؿمذ بظلٍ ٪ىَ ًمخل ٪اإلاا٫
ًا
ٍالضىاء ال٩افي ًغصص صاثما مَ٣لخٌ اإلاكًَعة  ,الَ٣ا حر ٍيٗذ لخُبٖ ٤لى الًٟٗاء ))(.)5
ىظا ًضٖ ٫لى جد٨م بُل بالهغاٖاث الناقبت بحر ؤبناء الُاثٟت الَاخضة  ،ؤٍ بحر الَُاث ٠ألازغُ٦ٍ ،ظلّ ٪
ًضٖ ٫لى ٖضم
ًا ًا
ًا
الالتزام ٍجنُٟظ الَاظب اإلاناٍ بٌ ٣ٞ ،ض ًجٗل ؤخضا آزغا ًَ٣م بخإصًت ٍاظبٌ بضال ٖنٌ ،ؤٍ ًَ٣م بض ٘ٞاإلاا ٫ختى ال ًاصي الَاظب
ًٞ،ظو ٧لًا جمشالث للؼمن الضًجي الظي ؾاص في اإلاجخم٘ الٗغاقيً ًَٞ ،هضع ألاخ٩ام من صٍر الامخشا ٫لخُبًُ٣ا ما ٌٗؼػ ىظا مَ٣لت
بُل (( الَ٣ا حر ٍيٗذ لخُبٖ ٤لى الًٟٗاء )) ٍطل ٪الر ىظو الَ٣ا حر ناصعة منٌ ٍال ًم٪ر ؤر ًسا ٝمجها .

)ٔ( م.ن.ٕٓ :

)ٕ(متثالت العنفي يف الرواية العراقية بعد ٖٕٓٓ.ٖٔ :
)ٖ( كوثاريإٕ:
)ٗ(م.نٕٕ:

(ٔ)م.ن.)ٖٚ- ٕٚ(:
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مما ؤصُ بلى يٗ ٠اإلااؾؿت الضًنُت التي ًَ٣صىا ؤقباو الغظا ٫ؤمشا ( ٫بُل ٍؾالم اإلاٛجي ) ٣ٞض جالٖبَا بم٣اصًغ اإلاجخم٘
ٍقغٖنَا ؤٗٞا ٫ؾلُت ( ؾمحر ) مؿخٛلحر ظنَص ألاٞغاص ٍالخمؿ ٪بالضًن ٍاإلا٣ضؽ ٞ ,ار ٧ل اإلاجخمٗاث ججنذ بلى الخمؿ٪
ّ
بالضًن ّ
بٗضو اإلاسلو الَخُض بناء اإلاٗمَعة من ٧ل ىظا الكغ اإلاسُم ٖلى اإلاجخمٗاث ًٞم ًدخمَر
باإلا٣ضؽ ٍٍناظَ ٌ بالؿغاء
ٍالًغاء ٍىظا ما ظٗل ( ؾمحر ) ٌؿخٗمل ؾلُت الضًن لكغٖنت ؤٗٞالٌ الؿلٍَُت .
ًا
ًا
ًا
٣ٞض ٧ار ( آػع ) نانٗا لألننام ٧ٍ ،ار ببغاىُم مدُما لخل ٪ألاننام٧ٍ ،ار مغصٍزا بظعة بً٤ذ ٖال٣ت حؿللذ ٖبر الؼمن
ًا
لخهل بلى اإلااؾؿت الضًنُتٞ ،ما ٧ار إلبغاىُم ؤر ًترً٦ا ٧ي ال ًدؿجى ٍنَلًا بلى ( بُل ) ٍؤمشالٌ ّ ,ؤما ( آػع ) ٣ٞض حؿلل ؤًًا
ًا
ًا
لُهبذ ب خاظٌ الهنمي ؤ٦بر مما ٧ار ٖلٌُ ؾاب٣ا  ،مخمشال بالٟاثضة الًغٍعة ٣ٞض اجسظ ألازحر ( من السلن ؤلانالحي َ٧زاعٍا
ًا
ؤزغُ ؤ خجذ من ألاننام اإلاخد٨مت في ؤ٢ضاع الناؽ ما ٞا ١خاط ؤناب٘ آػع  ,ىاىَ ؾمحر الَُم ًخسظ من ىظو اإلاؼعٖت م٩ا ا آزغ
ٖلى قا٧لتها ))(ٍ ,)1ىظا ما ًضٖ ٫لى ّ
ؤر اإلاضر الٗغاُ٢ت ؤنبدذ مضر للهناٖت الهنمُت التي ججنذ لٟغى ؾُُغتها ٖلى م٣اصًغ
الناؽ مؿخسضمت ٧ل ٍؾاثل البُل ٍالَ٣ة ٍالٗن٧ ٠ي جشبذ ؾلُاجها .
٣ٞض ٧ا ذ اإلااؾؿت الضًنُت التي ًَ٣صىا بُل جنٓغ بلى اإلاجخم٘ َّ
بإجهم (( ًمغٍر بدالت جنٍَم ٖ٣اثضي ٍهي ؤقض ٍَإة من
الخنٍَم اإلاٛناَِسخي ))(ٍ ,)2من زال ٫ىظا ًخم بض الٟخاٍُ لخُبًُ٣ا ًٞم ال ٌٗغَٞر شخيء ؾَُ يما اث بُل ٍؾمًغ بضزَلًم
اللنت (( ل٣ض يمنذ اللنت إلان ًمَث مجهم في ؤي ٖملُت ّ ،ؤما الظًن عؤًتهم ًاصٍر الهالة ٢بل ٢لُل ماػالَا ًاصٍجها جهم لم
ًخم٨نَا من حلؼ مٗ٣ض ىنا ٥ختى آلار ٞلم ً٧ ُ٘٣ل مجهم الغؤؽ الٗاقغ بٗض ))(ًٞ , )3ظا ًضٖ ٫لى َّ
ؤر اإلاجامُ٘ التي ؾُُغث
ٍع
 2003هي التي جخد٨م با ٍيإ الاظخماُٖت ٖلى ازخال ٝمؿخٍَاتها ٩ٞ ,لنا ٌٗغ ٝما آلذ بلٌُ
ٖلى ػمام ألامٍع الاظخماُٖت ما بٗض
ٍ 2003ما ٗٞلخٌ اإلاجام٘ ؤلاعىابُت ؤمشا ٫مجمَٖت ؾمحر ٍ بُل من ؤٗٞا ٫الٗنٍ ٠الَٟضخى التي
ؤمَع اإلاجخم٘ الٗغاقي ما بٗض
ؤخلذ في ألاٍؾاٍ الاظخماُٖت آ ظا. ٥
اٌعىف الاححماعي
٧ل مجخم٘ من اإلاجخمٗاث ٖلى ازخال ٝؤنٗضتها ال ًم٨ن ؤر ًسلَ من َْاىغ الٗن ، ٠ؾَاء ؤ٧ار ٖلى مؿخَُ ؤلاٞغاص ؤم
٧ار ٖلى مؿخَُ الؿلُاث الخا٦مت ،ؤٍ اإلااؾ٨ت إلا٣الُض الخ٨مُٞ ،خمشل الٗن ٠في اإلاؿخَُ ألازحر بَؾاثل ال٣م٘ التي
حؿخسضمًا الؿلُت لسًَٕ ألاٞغاصٍ ،ىَ ٖن ٠ال جخضزل  ٌُٞالؿُاؾت مشل الٗن ٠الاظخماعي يض اإلاغؤة ـ ـ ٍىظا ما ٍظض او
ًا
قازها في نَعة الٛال ٝـ ـ ٍ٦ظل ٪الٗن ٠الخانل من الهغإ بحر ؤلاٞغاص ٖلى ً٢اًا شسهُت ٍٚحر طل. )4(٪
ٞاإلاجخم٘ ىَ الظي ًَ٣ص الٗن ٠ب٩ل ؤنناٍ ٌٞؤ ماٌَ ،ؾَاء ؤ٧ار بالك٩ل اإلاباقغ بدُض ٌكاع ٥ألاٞغاص ؤ ٟؿًم بؿلَ٧اتهم
في بقاٖت الٗن ،٠ؤم ٢ض ًَ٩ر من زال ٫زًَٕ جل ٪ألاٞغاص بلى اإلاماعؾاث الٗنُٟت التي جخجؿض في مجخم٘ ما  ,ؾَاء من ألاٞغاص
ّ
ؤ ٟؿًم ،ؤٍ من الؿلُت ٞال٣بَ ٫بها ٍالؿَ٩ث ٖجها ما ىَ بال اقترا ٥ـ ـ ٚحر مباقغ ـ ـ بةقاٖت الٗنٍ ٠ا دكاعو ٍىُم خٌ ٖلى
ؾلَُ٦اث ألاٞغاص .
(ٕ)م.ن .)ٔٓ-ٜ(:
(ٔ)م.ن.ٙٔ:
(ٕ) م.ن.ٙٔ:
(ٖ)متثالت العنف يف الرواية العراقية بعد ٖٕٓٓ .ٖٔ:
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ٍ٢ض ًنكإ الٗن ٠الاظخماعي ـ ـ بياٞت إلاماعؾاث ألاٞغاص ٍالؿلُت ـ ـ من زال ٫الخ ٪٨ٟألاؾغي ؤٍ ال٣ٟغ ٍالخغمار  ,جض
ًا
الٗن ٠الاظخماعي مخجؿضا في عٍاًت َ٧زاعٍا من زالٍ ٫ن ٠الغاٍي لألٞغاص الظًن ٧ا َا ٌِٗكَر في السلن بط ً(( : ٫َ٣
بكٟاُٞت جماهي قٟاُٞت ألاقباح ً ,بدشَر بَُٟلت مٟغَت ٖن ؤخًار
ٌؿخنكَ٣ر نؿُم الن٣اء زاعط الؼمار ٍاإلا٩ار ٌكٗغٍر
ٍع
ًا
ألامًاث ٍ ,ل٨ن نضُ ظضعار ال٣اٖت ًغصص بضال ٖن مَاٍٍل ؾالم ؤٚاني من َٕ آزغ حُٗضىم بلى خغماجهم اإلاب٨غ مش٣لحر بالضمَٕ
ًا
ٌكٗغٍر لخٓت ؼٍ ٫جل ٪الُ٣غاث اإلاالخت خذُ ٍنَلًا ألاظٟار ؤجهم ماػالَا بكغا ٍبمجغص ٖبَع جل ٪اللخٓت ٌَٗصٍر بلى
ٍخكُتهم الؿاب٣ت ))(. )1
ًجغ ا ىظا النو بلى ُٞغة ؤلانؿار الظي ا ُٟغ ٖلحهاٍ ،هي بنؿا ِخٌ الكٟاٞت ٍٍَٖٟخٌ الؿلُمت ٍظنَخٌ لٟٗل السحر ،من
ّ
زال ٫بُئخٌ ألالُٟت التي ٌِٗل في ٦نًٟا (( ؤخًار ألامًاث )) ٍ(( نؿُم الن٣اء )) ما هي بال مغظُٗاث ؤنلُت جدًن ؤٗٞا٫
ًا
ؤلانؿار ّ
السحرة التي ًٟٗلًا بُٗضا ٖن الخ ٪٨ٟألاؾغي ٍما ًتر ٌ٦من ؤزغ في ؾلَ ٥الٟغص الٗنُ. ٠
ّبال َّ
ؤر ىظا الُٟغة ٍىظو الٍَٟٗت لًا من الخإزغ ٍالخإزحر في البِئت ٍالؼمن اللظًن ٌِٗكًما ؤلانؿار ٣ٞض ًخإزغ الؿلَ ٥الٟغصي
ًا
ًا
ًا
ببِئخٌ ٍٍهبذ ظا دا لٟٗل الكغ ٍٖنُٟا ؤًًا ٍىظا ما ٧ار ٖلٌُ ألاٞغاص الظًن ٌِٗكَر في طل ٪السلنٍٍ ،م٨ن ؤر ًنُبٖ ٤لى
اإلاجخم٘ الٗغاقي ٖامت ،إلاا ٧ار ٌٗا ٌُ من البِئت الؿلٍَُت اإلاًُمنت ٖلى م٣الُض الخُاة ٍؤ ماًَا اإلاسخلٟت ٍ ،ىظا ؤصُ بضٍعو بلى
زل٧ ١اثناث جدكَ ١لٟٗل ألاٗٞا ٫الؿلٍَُت الٗنُٟت ٍ٢ض ًَ٩ر مغص طل ٪بلى الخ ٪٨ٟألاؾغي ،الظي ٧ار ٌِٗكٌ اإلاجخم٘ في
ًا
ًا
ًا
ًا
الخ٣باث الؿاب٣ت ٍآلا ُت ؤًًا ٗٞنضما خلمـ اللَ ألاؾغي لؿمحر مشال جضو ظَا ٖبصُا ممخلئ بالسُباث ٍالسظالر ٍ٦ظل٪
الكظٍط اللنسخي الظي ٧ا ذ ؤمٌ جماعؾٌ م٘ ألازغٍاث ٞةجها ٧ا ذ (( ٚبراء زبحرة في انُُاص الٛبراٍاث الًُٟٗاث  ,جتربو بهن
ًا
ٗ٦ن٨بَث ماىغ ًتربو بٟغَؿخٌ زم ًُبٖ ٤لحها مغة ٍاخضة ٍال ًضٕ لًا مجاال للتراظ٘ ,من جًٌٗ في ٢اثمت ضخاًاىا ال ًم٨ن ؤر
ًا
ًا
ًنجَ ؤبضا حٗغ ٝمَاَن الًٍٗ ٠ؤلازاعة ٖنض ؤي ٚبراء ٍ ٠ُ٦جشحرىا ٍجسمضىا ٞ ,هي ٚبراء ٍحٗغ ٝمكاٖغ مشُالتها ظُضا
ٍمدكبهت بضاخـ جخ٣ن صٍعو ب٩ل نًُل الظَ٧عة اللامذ ٞحها ))(. )2
ًا
ّ
ٞةر ىظو البجى ألاؾغٍت الغزت ؾاىمذ بك٩ل ٦بحر في زل ٤ننم ىاثج ال ٌٗغ ٝالغخمت ظا دا للٗن ٠ب٩ل ؤننا٣ٞ ،ٌٞض ٧ار
ًا
ؾمحر ٖنض َٖصجٌ بلى البِذ ىاعبا من اإلاضعؾت (( ًجض ؤمٌ في ٚغٞت ؤخضُ يغاتها ٍالباب مٟ٣ل ً .جن ظنَجها لغئٍخٌ  ,جإمغو
ًا
بالَٗصة للمضعؾت ًسغط من البِذ ٍبط ٌُ خمغاٍٍن ٍ ,ال ٌَٗص بلى اإلاضعؾت زَٞا من ؤر جدمغ ؤقُاء ؤزغُ من ظؿمٌ ًًُ .غ بلى
الضزَ ٫في َٞىت الكاعٕ التي جبخل٘ ٧ل من ًضزل ٞحها  ,جهبذ مضعؾت ظضًضة لٌ ًخٗلم ٞحها ٧ل ٞنَر اللغٍمت ٧ي ًدصل٘ ٍٍنض٘ٞ
بإ٢صخى َ٢جٌ دَ ما ًغٍض ٍٍنسخى ٧ل باؾٌ ٍحٗاؾخٌ صخٌ ػمالء الدكغص آ ظا ٥بخٗاَي ٖ٣ا٢حر الؿٗاصة الَىمُت ))(.)3
ًا
ًا
ًا
ًا
ظَ مسٍُ ٠ؤؾغة ٧ار ٦بحرىا قاطا
ىظا الخٍ ٪٨ٟالدكغص ؤ خج ننما ؾلٍَُا ٢امٗا لخغٍاث آلازغٍن إلاا ٧ار ٌِٗكٌ من ٍع
ًا
ظنؿُا لم ً٨ن بةم٩ار ؤمٌ ؤر حٌُُٗ ألاؾـ ألاؾغٍت الغنِنت ٧ ,ي ًَ٩ر بسال ٝما ٧ار ٖلٌُ ٍقظٍطىا اللنسخي لم ً٣خهغ ٖلحها
هي ٍ , ِ٣ٞب َّ ما مضث بٌ بلى (( ِّ ّؤم بُل )) ٣ٞض ٧ا ذ ؤم ؾمحر (( جداٍ ٫إلاـ ؤما٦ن ؤلازاعة في ظؿض ؤم بُل ٧لما ػاعتها بُغٍ٣ت

(ٔ)كوثاريا.ٚٓ:
(ٕ)م.م.٘ٙ:
(ٖ) م.ن.)ٛٗ-ٖٛ(:
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جداٍ ٫ظًض ؤلام٩ار ظٗلًا ٍَٖٟتُٞ ,خض ٤ٞالضم بلى ٍظًًا صٗٞت ٍاخضة  ,ناعث ألازحرة جضمن ىظو ؤلازاعة البؿُُت ٧ل ًَم
ٍجٟسر اإلاجا ٫م ؾمحر بالُ٣ام بها صٍر ؤر جُلب مجها طل. )1()) ٪
ُ
ماطا ؾَُ٩ر ب خاط ؤؾغ ً٦ظو ٚحر بٞغاص قاطًن ال ًنخمَر لأللٟت ٍىظا ما خهل ,خحر امؿ ٪ؾمحر م٣الُض الخ٨م ٍجبٌٗ
بُل في الًُمنت ٖلى اإلااؾؿت الضًنُت ٍما ٧ار خاظًم ٚحر الؿلب ٍالجهب ٍالٗنٍ ٠ال٣خل ٍبزاعة الَٟضخى في اإلاجخم٘.
ّؤما الاؾخٟدا ٫ألا شَي ؤصُ ىَ آلازغ بلى ػعٕ ؾلَ ٥الٗن ٠صازل الهنم ؾمحر ٣ٞض ٧ا ذ ؤمٌ (( بمجغص اَمئناجها من
ًا
زغٍط ؤبٌُ ملخد٣ا بلى ٍخضجٌ اٖ٫ؿ٨غٍت جضزل ٚغٞتها ٍجسغط بٗض لخٓاث ؾُجاعة مكخٗلت بُضىا صزار ًسغط من ؤ ًٟا
ّ
باججاىحر مخَاػٍحر  ,ال ًدخاط ػٚب قاعبها لالؾترظا ٫بال لخٓاث ختى ًهبذ ٦كاعب مغاىٖ ٤اق.)2()) ٤
ًا
ًا
ُٚاب الغٍح ألا شٍَت الغ٣ُ٢ت ٍالُٗ ٠ألامَمي ظٗل من ؾمحر ٞدال طَ٧عٍا ًجنذ بلى ؤر ًهبذ ٤٦اثض الًغٍعة آ ظاٍ ٥ار
ًا
ًمؿ ٪ػمام الخ٨م ٞ ,ؿمحر ٢ض ؤج٣ن ٞن الؿغ٢ت من زال ٫ؤمٌ خُض (( ٧ا ذ جغؾلٌ لؿغ٢ت يغاتها  ,بضءا بما ًجلبٌ ؤبَو من
ًا
خلٍَاث ٍىضاًا ؤًام ؤلاظاػة بٗض جمغؾٌ ناع ًجتهض ؤ٦ثر ٍَؿغ ١ما ٖنضىن من َ٣ص ٍمهَٚاث طىبُت ٌُٗ ,حها مٌ بمٗا ا منٌ
بةعيائها ))(. )3
ؤصث ىظو الخماعٍن ٍالتهُئت للؿغ٢ت بلى زل ٤ؾاع٦ ١بحر ًَ٣م بازخالؽ ٣ٞض اجه ٠بـ( ؾمحر ) َ٧نٟخٌ ىظو ٖلى الخها١
بالؿاع ١اإلاٗغٍ ( ٝؾام٣ٞ ) َ٩ض ٧ار طاج٘ الهِذ في بٛضاص بازخالؽ ألامَاٍ ٫ىظا ؾمحر ؤنبذ ٦ظل ٪الؿاعُٞ , ١جغو لنا
الغاٍي بَ٣لٌ ٍ ٠ُ٦ (( :ز ٤الناؽ بٌ ٍؤَُٖو ؤمَالًم لدكُٛلًا في قغ٦خٌ الَىمُت ؟ ٦شحرٍر ٢الَا خُجها ؤر قغ٦ت جَُْ٠
ألامَا ٫الَىمُت جل٧ ٪ا ذ لنجل الًغٍعة ألاعٖن ٍؤر ؾمحر ٍؤمشالٌ ؾَُ٣ا ٦بل ٞضاء ّ
ًلم٘ بٌ نَعجٌ بمام الكٗب اإلاسضٍٕ ,
ًا
ل٨نٌ ؤ٦ض لي ُ٢امٌ بظلٗٞ ٪ال ٞؿمحر ٌٗتر ٝب٩ل ظغٍمت جنؿب بلٌُ قغٍ ؤر ال جَ٩ر َٖ٣بتها ؤلاٖضام ًٟ .خسغ بإر ًَ٩ر مخًٗض
ظغاثم ))(.)4
ّ
ًا
ًا
ٞجغٍمت الؿغ٢ت ٍازخالؽ ألامَا ٫ما هي بال جغؾباث ٖنُٟت ٧ا ذ مغظُٗاتها طل ٪اإلا٩ار اإلاٗاصي الظي قًض ج٩٨ٟا ؤؾغٍا
ًا
ًا
ًا
ٍقظٍطا ظنؿُا ٧ ,ل ىظا ؤصُ بلى نناٖت مجغم ؾاع ١ىظا ما ًضٖ ٫لى ؤر الٗن ٠مخإجُا مر ألاؾباب التي جم ط٦غىا .
ّ
ّؤما الٗن ٠الظي ٧ار ٖلى اإلاؿخَُ الاظخماعي ؤٍ اللماعي لِـ بهٟخٌ الٟغصًت ب ما من الؿلَُ٦اث التي ًنخجًا اللماٖت
ًا
ًا
ؤ ٟؿًم ٣ٞض ٧ار قازها ًٞ ,ا ىَ الغاٍي ًَ٣ص لنا مكًضا  (( : ٫َ٣ُٞنضمذ بمكاىضة ( اإلاًاعباث ) التي ججغي ىنا٥
ّ
شلاع آزغ ،زم ًخَ٠٢
٦إي
ٍع
ٞالصلاع ٖنضىم ًسخلٖ ٠ما ٦نذ ؤعاو زاعط السلن  .خُض ًبضؤ بك٩ل َٖٟي ج٣اط ٝبال٩لماث ِّ
ٖنض ىظا الخض صٍر الخ٣اط ٝبإقُاء ؤزغُ ،الاقدبا ٥با ًضي ؤٍ بإي آلت ؤزغُ ممنَٕ ٍَٗا٢ب مغج٨بي بالخبـ الا ٟغاصي ؤٍ
الن٣ل ّ
ٖضة ؤًام بلى ٢اٖاث الٗؼ. )5()) ... ٫

(ٔ)م.ن.٘ٙ:
(ٕ)م.ن.ٛ٘:
(ٖ)م.ن.ٖٛ:
(ٗ)م.ن .ٜٗ:
(ٔ) م.ن.ٖٚ:
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َّ
بر ىظو اإلاًاعباث التي ٧ا ذ ُجضاع في السلن قبحهت بخل ٪اإلاٗاع ٥الُاثُٟت التي ٧ا ذ جدضر في اإلاجخم٘ الٗغاقي٢ ،ض جَ٩ر
بحر َاثٟت ٍؤزغُ ،ؤٍ بحر الُاثٟت ٟؿًا ؛ بؿبب ازخال ٝجَظًاتها ٞما ؤر جضٍع الن٣اقاث ؤٍ الخَاعاث ختى ًبضؤ طل ٪الٗن٠
ًا
ٍالًُٛنت جُٟذ بلى زاعط مؿخَلُت ٖلى ؾلَ ٥الٟغص ٢ٍ ,ض جهل اإلاكاصاث ال٨المُت بلى بعا٢ت الضماء ؤخُا ا ٍ٧ل ىظا مغظٌٗ بلى
ال٨بذ الظي ٌِٗكٌ اإلاجخم٘ ٍالنَٟع الهامذ من الًُمنت الؿلٍَُت .
ًٞظو اإلاًاعبت ٍاإلاكاصة ال٨المُت جخدَُٞ ٫ما بٗض (( بلى شلاع ممنهج ٦إ ٌ لٗبت عٍايُت لًا َ٢ا ُجها ٌؿمَجها ( اإلاًاعبت )
ًخَ٣ٟر ٖلى مَٖض مدضص إل٢امتها ٍٖلى الجهاًت اإلاٟتريت لًا ٦إر حؿخمغ ختى ً ٘٣ؤخض الُغٞحر ٖلى ألاعى ٍٍَ٩ر الظي ب٣ي
ًا
ٍاٟ٢ا ىَ الٟاثؼ ٍ ,ار جنخهي اإلاًاعبت بَنَ ٫اخضىما بلى ؤلاٚماء قغٍ ؤر ال حؿُل الضماء من اخض الُغٞحر ٍال جدؿبب ب٨ؿغ
الٗٓام ٍاػع٢ا ١ؤٍ اخمغاع ؤي ظؼء من ؤظؼاء اللؿم الٓاىغ من اإلاالبـ ))(. )1
٢ض ًَ٩ر ىظا الهغإ ٖلى اإلاؿخَُ الُاثٟي ٖلى دَ ما ط٦غ ا ؤٍ اإلاؿخَُ الٗغفي الٗكاثغي ًٞظا ألازحر ٧ار لٌ ٟـ
ألاؾلَبُت اإلاخبٗت في ( اإلاًاعبت ) ًخَ٣ٟر ٖلى مَٖض ؤٍ ًإزظٍر ىض ت ٍٖنض ا تهاء الًض ت جنكب الناع ؤْٟاعىا ٍٖ ,نض الا تهاء من
ًا
الهغاٖاث صٍر النٓغ بلى من طىب ظغاء طلً ٪جلـ الُغٞحر خَ ٫ماثضة ٍاخضة ٍ(( جنخهي اإلاًاعبت صٍر ؤر جتر ٥خ٣ضا ؤٍ
ًا
ًا
يُٛنت في َٟؾًم ٌَٗ ,صٍر بٗضىا بلى الخدضر ٍألا٧ل مٗا ٦إر قِئا لم ً٨ن ))(.)2
ُ
ٍىظا انٗ٩اؽ للمجخم٘ ُ
الٗغفي الٗكاثغي ٞار الًض ت ا٫حي ٧ا ذ حٗ٣ض بٗض الصلاع الٍَُل ٍالظي ًظىب ضخُخٌ من طىب
جخهاٞذ ألاًاصي ٍجبدؿم ألاَٞاو ٍجمخلئ اللَُب .
ّ
ًا
ّؤما ٖلى اإلاؿخَُ الُاثٟي ٣ٞض ٧ا ذ الًض ت ؤًًا قبٌُ بالًض ت الٗكاثغٍت بال ّؤجها جَ٩ر ؤٍؾ٘ ٍاقمل بط جًم َاثُٟحر
،ؤما ما ًخسلل ىظو الًض ت ؤٍ اإلانٌظُت التي حؿحر ٖلحها ّ
مسخلٟحر ّ
ٞةجها ٧ا ذ (( حٗ٣ض ٍٍدضص مَٖض للهلر ججلـ  ٌُٞألاَغاٝ
ًا
اإلاخسانمت ٍٍدضص ٞحها اإلاٗخضي من ؤىم مَانٟاجٌ ا ٌ ايٗ ٠ألاَغا ٝاإلاخسانمت ٞالَ٣ي ب٣ا َجهم ال ٌٗخبر مٗخضًا ختى ٍار
٧ار ٚحر طل. )3()) ٪
ّ
ىظا بقاعة بلى الٗغ ٝالٗكاثغي ٍبخ٩امٌ الا٢هاثُت ٍالخٗؿُٟت ًٞم ال ًنٓغٍر بلى الُغ ٝاإلاٗخضي ٍٍداؾبَ ٌ ٍب ما
ًنٓغٍر بلى الُغ ٝألايٗ ٠الظي بةم٩اجهم ْق
ؤر ًُبَ٣ا بخ٩امًم ٖلٌُ .
ّؤما الخًٍَٗاث التي ًضًٗٞا اإلاٗخضي ٖلى يَء ؤلاخ٩ام الٗغُٞت التي ًدضصىا ال٣ا َر الٗكاثغي ِٞؿغصىا الغاٍي بَ٣لٌ (( :
جددؿب الخًٍَٗاث ٖلى ؤ َإ مخٗضصةً ,ض ٘ٞالُغ ٝاإلاٗخضي ٖضة ؤقغَت من ؤ٢غام ٖ٣اع الؿٗاصة ؤٍ ًبِذ ؤخضىم ؤقباو
لُاًٟٗ ٫ل بٌ الؼُٖم ما ٌكاء ٍ٢ض حهضًٌ بٌٗ اللُالي
بُل من اإلاجمَٖت اإلاٗخضًت ٖنض ػُٖم اإلاجمَٖت اإلاٗخضُ ٖلحها ٖضة ٍع
إلاؿاٖضًٌ خؿب ؤىمُتهم في اإلاجمَٖت ))(.)4
ًا
ٞما ٧ار ( ٖ٣اع الؿٗاصة ) بال قبحها با مَا ٫التي ٧ا ذ جضؽ بُض اإلاٗخضي ٖلٌُ من ٢بل اإلاٗخضي خؿب ما ج٣غعو الٗكاثغ
اإلاجخمٗت لخل ىظا الهغإ ٍ،ؤخُا ا ال جنخهي الللؿت الٗكاثغٍت بض ٘ٞألامَاٍ ِ٣ٞ ٫ب ما ًخدخم ٖلى اإلاٗخضي ؤر ٌؿَ ١امغؤة
(ٕ)م.ن.ٖٚ:
(ٖ) م.ن.ٖٚ:
(ٔ) م.ن.ٚٔ:
(ٕ)م.ن.ٚٔ:
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ّ
ٞهلُت ) ٍىظو ألازحرة قبٌُ جمام الكبٌ بإقباو بُل ٞ ,هي
من نؿاثٌ بلى اإلاٗخضي ٖلٌُ ٍحؿمى بالٗغ ٝالاظذماعي ؤٍ الٗكاثغي (
٦ظل ٪جظىب م٘ اإلاٗخضي ٖلٌُ ٍٍٟٗل بها ما ٌكاء ًتزٍظًا ؤٍ حهبها بلى ٚحرو ٞهي ؤنبدذ مل ٪لٌ
ىظو ألاٖغا ٝالٗكاثغٍت هي من ٧ا ذ جخد٨م بالَ٣ا حر الاظخماُٖت ٍ،بلى آلار هي من ًخد٨م بها ،في ْل ُٚاب ال٣ا َر
ًا
الخَ٩مي ؤٍ ّ
ؤر ألازحر ًسً٘ ؤًًا بلى ال٣ا َر الٗغفي الٗكاثغيٍ ،ؤٚلب ألاخ٩ام الٗغُٞت ؤخ٩ام ظاثغة ٚحر صخُدت ال جَ٩ر
ابٗت من ظَىغ ّ
ّ
ٞهلُت ) ًٍ ٠ُ٦نٓغ بلى اإلاغؤة من منٓاع اؾخٗالجي ,
الخ ٤حٗؿُٟت ا٢هاثُت ٦ما الخٓناو ٌ ٠ُ٦ؿَ ١اإلاغؤة (
ِّ
ٍُ٢َٞت ٍ ,جغٍ , ٘ٞىُمنت ٖلحها ؤر ٧ل ما ج٣ضم ط٦غو من ؤؾباب ؤٍ َْاىغ ٖنُٟت حكاع ٥بهَعة مباقغة ؤٍ ٚحر مباقغة في جٟصخي
الٗن ٠في اإلاجخم٘ ٍ٦ظل ٪حؿاٖض ٖلى زل ٤الٗنٍ ٠الهنم الٗنُ ٠ؤمشا ٫ؾمحر ٍ بُل ٍؤمحهما .
ّ
ٞار ؾلَُ٦اتهم الٗنُٟت ما هي بال جغؾباث ٢ابٗت بظٍاتهم ٍٖنض صزَلًم السج ر ؾاٖضىم ألازحر ٖلى مَىا ٍبًْاعىا بلى
الٗلن ٣ٞ ،ض ؤنبذ اإلاجخم٘ من٣ؿم ٖل مجامُ٘ جخ٣ابل ُٞما بُجها ؾباب َاثُٟت صًنُت ؤٍ َ٢مُت ٣ٞض ؤنبدذ (( ىظو
ُ
اإلاجمَٖت من الٗهاٞحر جنخمي بلى النسُل ُٞ ,جب ؤر ج٣خل ٧ ,ي حٗاصي ٍج٣اجل اإلاجمَٖت التي جنخمي بلى البرج٣ا ، ٫جل ٪ثخمي بلى
الباصًت ُٞ ,جب ؤر ج٣اجل اإلاجمَٖت التي جنخمي لل٣هب  ,بؿخار من قمالٌ ختى ظنَبٌ من قغ ٌ٢بلى ٚغبٌ  ,من ٢ممٌ الشللُت
ًا
ًا
ختى مؿدنٗ٣اجٌ اإلالخُت  ,مغٍعا بباصًخٌ الٛغبُت ختى ؾًلٌ الغؾَبي  ,ناع مجضبا ٌعج بالضماء  ,ظشض الٗهاٞحر باجذ جمأل ألاجهاع
ُ
ٍاإلاؼابل جبإ عئٍؾًا بإؾٗاع مسخلٟت  ,خؿب ألاىمُت ))(.)1
ى٨ظا ؤنبدذ ظٛغاُٞت الٗغا ١م٣ؿمت ٖلى ىظو الخ٣ؿُماث م٣ؿمت ٖلى يَء اإلاجامُ٘ الُاثُٟت م٣ؿمت خؿب اإلاجامُ٘
التي ًَ٣صىا ؾمحر ٍ بُل ٍٍخالٖبَر بها ال عابِ بُجهم ؾَُ الخناخغ ؾَُ ؾ ٪ٟالضماء ٍال٨غاىُت ال مَصة ال عخمت ىظا ما ؤعاصو
ؾمحر ٍؤجباٌٖ ٍ٦ظل ٪اإلاجامُ٘ اإلاٛاًغة لًم ٧ي ًدؿجى لٌ اؾخٛال ٫ىظا الَي٘ الا ٣ؿامي ٍٍخم٨ن من ٞغى ؾُُغجٌ ٖلى م٣اصًغ
الناؽ ٍٍدؿُضىم ٧ي ًُب ٤ما ٧ار ًخَ ١بلى جُبُ. ٌ٣
عىق السىضة وهيمىة الؼلٌة
ًا
ًا
ًغجبِ مًَٟم الؿُاؾت اعجباَا ٍقُجا بمًَٟم الؿلُت ٍطلّ ٪ر السخياؾت ججنذ بلى جشبُذ اًضًَلَظُاتها ٖن َغٍ٤
ًا
الدؿلِ ٍالًُمنت لظلٌٗ (( ٪ض مًَٟم الؿلُت من ؤ٦ثر مٟاىُم الؿِؿَُلَظُا جضاٍال في ٖلم الاظخمإ الؿُاسخي العجباًَا
بمًَٟم الضٍلت ٞ ,الضٍلت ُ٦ار ؾُاسخي ًماعؽ الؿلُت ٖن َغٍ ٤ؤصٍاث الَ٣ة اإلاكغٍٖت ؤٍ ما ٌؿمى بالٗن ٠اإلاكغٍٕ ...
ٍالؿلُت مَ٣لت ٖلُا جخمًٓغ ٖبر ؤق٩ا ٫مسخلٟت ٍمًَٟمًا مغجبِ باإلاجمَٖاث البكغٍت التي جماعؽ خُاتها ٖلى ألاعى ٍهي
مخإنلت في النٟـ البكغٍت ٟٞي ؤلانؿار ٚغٍؼجار مخإنلخار ىما  :خب الخملٍ ٪خب الؿُُغة  ,لًظا ّ
ٞةر ؤ٢ضم اإلاجخمٗاث
البكغٍت ٧ا ذ حؿعى بلى الؿلُت ٧ي جماعؾًا ٖلى بًًٗا ))(.)2

(ٔ)م.ن.ٔٔ:
(ٕ)متثالت العنف يف الرواية العراقية بعد ٖٕٓٓ.ٕٕٔ :
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ًا
ّبال ّ
ؤر ىظو الؿلٍَُت التي جمشلًا اللًت الؿُاؾُت دذ منخى اؾدبضاصًا ًخجلى الٗن ٌُٞ ٠بهَعجٌ ال٣مُٗت ٍالخٗؿُٟت
ٖلى اإلاًَٟماث الؿُاؾُت ٍبًضًَلَظُاتها التي جغٍض ؤر جصبتها لظل ٪هي حؿعى بلى ب٢امت خُاة ًَمُت نؿُجًا ال٣م٘ ٍٖبً٣ا
الٗؿٍ ٠ؤعٍجٌا الاؾدبضاص حهؼم اإلاَاَن ٢بل الًؼٍمت ٍَؿدؿلم الٟغص ٢بل اؾدؿالمٌ الغؾمي(. )1
ٍىظو الهنمُت الؿلٍَُت لخًٓا بهَعىا ٍججلُاتها ٍمٓاىغىا الَاضخت في عٍاًت ( َ٧زاعٍا ) بط ٧ا ذ جمشل بؿلٍَُت ( آػع )
ًا
ًا
ًا
ؤٍال ٍ ٠ُ٦نن٘ ننما ؾلٍَُا ًخد٨م بم٣اصًغ الناؽ الضًنُت ٍالظي جمشل بـ( مغصٍر ) ٢ٍ ,ض ا خ٣ل ( آػع ) بلى ٢اثض الًغٍعة ٍما
ٍ ) 2003ا تهاء ننمُخٌ ٧ٍ ,لنا
ؤقاٌٖ ألازحر من ٖنٍ ٠حؿلِ ٖلى اإلاجخم٘ الٗغاقي زال ٫خ٣بت الشما ِناث ٍالدؿُٗناث بلى ؾنت (
نٗغ٧ ٠ُ٦ ٝار الَي٘ الؿُاسخي الدؿلُي ال٣معي آ ظاًٞ ٥ا ىَ الغاٍي ٌؿغص لنا بٌٗ ؤٗٞا٢ ٫اتص الًغٍعة (( ًم٨ن بياٞت
ًا
ؤبَ خاػم بلى َ٢اثم اإلاٟغٍمحر َٗاما لل٩اثناث الجهغٍت  ,ؤٍ الظًن ؤلَ٣ىم ؤخُاء لنمَع الابن اإلاضلل ؤٍ ضخاًا اإلا٣ابغ اللماُٖت ...
))(.)2
ّ
بر ىظو ألاٗٞا٧ ٫لًا ٍاُٗ٢ت ٍ٧لنا نٗغًٞا ٍؤٚلب الَٗاثل الٗغاُ٢ت ٢ض ؤنابها ال٣م٘ ٍالٗنٞ ٠ـ( اإلا٣ابغ اللماُٖت ) ٍ(
الٟغاماث ) ؤٍ ( بَٗام الخَُا اث من اللخَم البكغٍت ) ٧لًا مماعؾاث ؾلٍَُت ٧ا ذ جماعؾًا الؿلُت اإلاًُمنت ٖلى م٣الُض
الخ٨م آ ظا. ٥
ٍا تهاء ٢اثض الًغٍعة ٍجمغجخٌ بدبل اإلاكن٣ت لم ًمنٌٗ طل ٪من الدؿلل ٍالخلبـ بـ( ؾمحر )  ,طلّ ٪
ؤر ألازحر ٧ار ًخمجى ؤر
ًٍ٪ر ٦ما ٧ار ٖلٌُ ٢اثض الًغٍعة خُض ٧ار ؤعيُت زهبت ٍمًُئت إل باث الهنمُت الدؿلُُت صازلًا ٣ٞض ٧ا ذ ؾُُغة (
ؾمحر ) صازل السلن (( مُل٣ت  ًَٞص٦خاجَع نٛحر ًم٨نٌ ؤر ًٟٗل ما ٌكاء بإي ؤخض مجهم خضزجي منظ الَُم َّ
ألاٍٖ ٫ن َ٢ا ِنٌ
ًا
الا٫ؼام بها  ,جَٖضني بار جَ٩ر ؤًامي في السلن جخُما ال ًُا , ١بر لم ؤلتزم بها ٦ما
التي قغًٖا ىناٍ، ٥ؤظبر اللمُ٘ ٖلى ج
آلازغٍن ))(. )3
ىظو الغٍح الدؿلُُت التي ٧ار ٖلحها ؾمحر منظ ؤًام السلن ٍٞغى ىُمنخٌ ٖلى آلازغٍن ٍ٦ظل ٪حكغَ٘ الَ٣ا حر ّ ,
٧ل ىظو
ًا
ُ
ٍعاٍصجٌ جل٪
جاع ٥ألازحر حهُمن ٖلٌُ (( لُاإلاا جمجى ؾمحر ؤر ًَ٩ر مشلٌ
اإلاماعؾاث ظٗلذ ؾمحر ٌؿخ٣بل (( قبذ الًغٍعة )) ا
ألامنُت ختى في ؤخالم الصخَ ج٣مو شسهُت ؤًامٌ الٍَُلت في الُٟلم طي الشالر ؾاٖاث  ,خ ٟٔضخ٨خٌ في ؤًامٌ اإلامُخت
التي اؾخمغث زمار ؾنَاث ًغ ٘ٞمخنٌُ دَ ألاٖلى ٍٍسًًٟما ؤزناء جإصًتها ))(. )4
ّ
٨ٞما يٖ ) َ٧َٞ ( ٫َ٢ن نكإة الؿلُت لِؿذ اؾخٗالثُت جإحي من ٍ ١َٞب ما هي خاط اظخماعي ؤ٣ٞي(ٞ ،)5ـ( ؾمحر ) عٍح
ًا
الدؿلِ ٧ا ذ ٢ابٗت بنٟؿٌ ّ
بٗضو ٞغصا من ؤٞغاص اإلاجخم٘  ًَٞانٗ٩اؽ لخجلُاث الؿلُت التي ٧ا ذ ج٣ب٘ في َٟؽ آلازغٍن .
ِّ

(ٖ)يُنظر :ادلثقف العريب والعنف :إبراىيم زلمود ،دراسة ضمن كتاب (الثقافة وادلثقف يف الوطن العريب )،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت،ط ٕٕٓٓ، ٕ،
ٗٓٔ.
(ٔ) كوثاريا.ٖ٘:
(ٕ)م.ن.ٜٙ:
(ٖ)م.ن.ٔٗ:
(ٗ)يُنظر:إرادة ادلعرفة  ،ميشال فوكو ،تر:جورج أيب صاحل ،مركز اإلظلاء القومي ،بريوت ،طٓ.ٔ،ٜٜٔ
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ّؤما لخٓت حؿلل قبذ الًغٍعة بلى ؾمحر ُٞهَعىا الغاٍي بَ٣لٌ  (( :ؾمحر ًضعي ؤر قبذ ال٣اثض الًغٍعة جلبـ بٌ ًَم
ًا
ًا
مخض٦ ٫ضمُت باجؿت ؟ ْن ؤٍ ٫ألامغ
قاىضو ٖلى قاقت الخلٟاػ مٗل٣ا بدبل ٚلُٔ حؿمغث ُٖناو ٚحر مهض ! ١ؤخ٣ا ىظا ىَ ٍ ,ع
ا ٌ ٢ض جناٍ ٫ظغٖت ٦بحرة من ٖ٣ا٢حر الؿٗاصة الَىمُت ))(.)1
٧ل ؤٞغاص اإلاجخم٘ الٗغاقي ؤنابتهم اإلاٟاظئت ٍطل ٪ر اللمُ٘ لم ًسُغ ببالٌ ّ
ؤر مشل ىظا الَُم ؾُإحي ؾِخٗل ٤مشل ى٨ظا
َاُٚت ظباع بدبل مكن٣ت ً٦ظو ل٨ن ىظا الَُم ظاء ّ
ٍبر (( الخبل بضؤ ًًُ ٤السناٖ ١لٌُ ؤٞلذ ًضًٌ اإلاغبََخحر زل ٌٟـ ـ ٦ما
جهَعىما ـ ـ ٍٍيًٗا بحر الخبل الٛلُٔ ٍع٢بخٌ لُدنٟـ زا ُت ٍاخضة اؾخٗغى زاللًا ؤًامٌ الٍَُلت ٍال٣هحرة ٍ ,ظَو
ضخاًاو التي ا تهؼث الٟغنت ٍػخٟذ دَو باإلاالًحر ٦ظعاث الغمل الٛايبت ٍؤٚل٣ذ ظمُ٘ اإلاؿاماث ٧ي ال جمنٌٗ ٞغنت
ًا
ًنخٌ اؾخٗغاى
الخٗغٍ ١جغَُب ظؿمٌ الؿازن ناعٕ الخبل الٛلُٔ َلبا لنؿمت ىَاء  ,زاعث َ٢او  ,جخٓذ ُٖناو ٍ ,إلاا ِّ
نَع الطخاًا ))(. )2
ا خهى الهنم ال٨بحر  ,ماث بدبل اإلاكن٣ت ججمٗذ ٧ل ضخاًاو مكاع٦ت بخًُِ ٤ىظا الخبل  ,طىب ؾلُا ٌ ٍىُمنخٌ
ٍ٢ؿغٍخٌ  ,ل٨نٌ جغ ٥لنا السلَر التي جم جضظحر الٗكغاث ؤمشالٌ ٍىُمنتهم للهنمُت ًٞا ىَ ( ؾمحر ) (( بحر الخلم ٍالخ٣ُ٣ت
قاىض الكبح ًسغط من ظؿض الًغٍعة ـ ـ بنٟـ الًُئت ـ ـ ًجَب قاقت الخلٟاػ مشل زٟاف مظَٖع ًبدض ٖن مسغط ًهُضم
ًا
بؿًٟ٣ا ٍظضعاجها ٖضة مغاث ختى ٌؿٖ ِ٣لى ؤعيُتها مخٗبا ًنٓغ دَو ٓغة زا٢بت جستر ١ظؿمٌ ٍعٍخٌ ً ,نُل ٤زاعط
ًا
الكاقت باججاىٌ ٌٛ ,كاو ختى ًخلبؿٌ جماما ))(.)3
ىا ىَ فبذ الًغٍعة ًخجؿض في الٟغص الٗغاقي ً٨من بضازل ٧ل ٞغص ىا هي الَٟضخى حٗم البلض  ,ؤنبذ الهنم ٖضة ؤننام
٧لًم ٧ا َا ٍاٟ٢حر ٌكاىضٍر مَث الهنم ٧لًم جلبؿًم قبذ الًغٍعة ٧لًم ؤنبدَا ؾمحر َ٩ٞزاعٍا هي ٟـ طل ٪السلن ب٩ل
جماىُاجٌ ٍؤٍياٌٖ  ,ؾمحر بالسلن ىَ ٟؿٌ ٢اثض الًغٍعة ٖلى ؤعى الَاً ٘٢مؿ ٪ػمام السلن الاظخماعي ال٨بحر  ,اؾدُٔ٣
ؾمحر (( ازغ طلٌ ٪كٗغ ّ
ؤر الًغٍعة ٌؿ٨ن عؤؾٌ ً ,إ٧ل ً ,مصخي ً ,نام ًصخَ مٌٗ ًدضزٌ ٍٍمضو بال٨شحر من ألا٩ٞاع ً ,غاٍصو في
ًا ًا
ؤخالمٌ بر ؤعاص منٌ قِئا مًما منٌ  ,ختى ناع ًغآ٦ ٌ٣ٞلٌ ))(. )4
ًا
ما ًم٨ن إلاغصٍر ؤر ٌٗخمض ٖلٌُ ٍٍم٨ن آلػع ؤر ّ
ًمضو با ٩ٞاع لهناٖت الهنم الظي ًلٌُ  ,امخض
ىا ىَ ؾمحر ًهبذ م
ًا
َٟطو  ,ىُمن ٖلى الَي٘ الاظخماعي مؿخٛال َٞيٍَت الَي٘ الؿاثضة آ ظا٦ ٥ما ً ٫َ٣ؾمحر (( نغث ٍبجباعي َ٢ة ٦بحرة ,
اإلاؿخ٣بل لنا دن الَا٧ٍ ٘٢ل شخيء ٚحر ا مؼٍ , ٠دن الٟٗل ًٍ ٙغ ا عص الٟٗل ػمام اإلاباصعة بإًضًنا ال بإًضي من ًد٨مَر َ٧زاعٍا
الَُم ))(. )5
ًا ًا
ًا
ظماٖت ؤٍ خؼب
ؤنبذ ( ؾمحر ) ننما ٦بحرا ًخمل ٪الؼمن بدايغو ٍمؿخ٣بلٌ ٞؿمحر ٍؤجباٌٖ مشاال لالنك٣ا ١الخدؼبي ٩ٞ ,ل
ٍع
ًغُ ؤ ٌ ؾُض اإلاٍَ ٠٢خضو لٌ الخ ٤بالؿلُت ٍالؿُاصة ٚحرو مؼًٍٞ ٠ظو الانك٣ا٢اث خضزذ بٗض ّ
جهضٕ ألاؾـ الخَ٩مُت
(٘)كوثاريا.)ٗٗ-ٖٗ(:
(ٔ)م.ن.ٗٗ:
(ٕ)م.ن.ٗٗ:
(ٖ)م.ن.ٗٗ:
(ٗ)م.ن.ٗ٘:

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

107

مجلة حيل السضاػات ألازبية والفىطٍة  -العام السالث  -العسز  23ؤهحىبط 2016

ٍٖبصُت ؤلاصاعة اإلاغ٦ؼٍت ٍحكٓي الَٟضخى في اللًاػ الخَ٩مي ٦ٍ ,ظل ٪البجى الاظخماُٖت ٞ ،إنبذ ( ؾمحر ) لٌ الؿلُت ٍالخد٨م
ًا
ًا
ًا
ؤنبذ ؤمغا اىُا ٞمن مماعؾاجٌ الٗنُٟت ٦ما ٌؿغصىا الغاٍي (( صزلذ مجمَٖت من زٟاِٞل ؾمحر اإلالشمحر ٌؿََ٢ر َٞظا من
ُ
الٗهاٞحر  ,مٗهَبي ألاٖحر  ,م٨بلي ألاظندت ٍ,من ٦ال اللنؿحر ٌؿحرٍر بهم دَ اإلاجًَ ٫بُٗذ ٦غامتهم ٍبالخالي خُاتهم ٍ٢بٌ
زمجها ))(. )1
ىظا ما جضو من مماعؾاث ؾلٍَُت ٖنُٟت ناصعة من ؾمحر ٍؤجباٌٖ بد ٤ؤٞغاص اإلاجخم٘ ال ًَ٣ر ٖلى عص الٟٗل ماػالَا
ٌٗا َر من ؾلٍَُت الهنم ال٨بحر ماػالذ آزاعو ج٣ب٘ بضازلًم ماػا ٫السَ ٝحهؼمًم ال ٌؿخَُُٗر ٗٞل شخيء ؾَُ السًَٕ
ًا
ٍالامخشاٟ٢ (( , ٫ؼ ؾمحر من م٩ا ٌ  ,جناٍ ٫مجمَٖت من ؤ٢غام ٖ٣ا٢حر الؿٗاصة مخَظًا لخل ٪الٛغٞت ؤمؿ ٪اإلاٗخ٣ل ٍؤقبٌٗ
ًا
ًا
يغبا  ,بٗض ؤر ابخضؤ ٗ٦اصجٌ بًغبت عؤؾُت ؤعصجٌ بُ٫ألاعى نغَٗا))(. )2
ًا
ًا
ًا ًا
ؤنبذ ؾمحرا ٢اجال ٞاج٩ا ٣٦ ًَٞاثض الًغٍعة ٦ما جمجى ؤر ًهبذ ٍىا ىَ مًُمنا ًٟٗل ما ٌكاء ال ًَظض ٢ا َر ًًبٌُ ىَ
ناخب ال٣ا َر ىَ من ٌؿن الؿجر ٦ما اٖخاص َ٧زاعٍا ؤٍ بٛضاص ؤٍ الٗغاٖ ١امت ؤنبذ مل ٪لخل ٪اإلاجامُ٘ مجها ٍبلحها ٞما ((
ًا
العلب في ؤر جنخج مشل ؾمحر الظي ؤنبذ َٟطو ٦بحرا ٦ؼُٖم ال ًً٣غ ,ػُٖم ٢اصم من اإلاجًَ ٫بالنؿبت بلى الناؽ اإلاسخلٟحر في
مايٌُ ٍفي ما ًَ٣م بٌ آلار ))(.)3
ى٨ظا ٧ار الَي٘ الاظخماعي آ ظا ٥حٗم  ٌُٞالَٟضخى ٍٍخد٨م بٌ اللماٖاث اإلاجًَلت ؤٍ اللماٖاث الخؼبُت ؤٍ الُاثُٟت ,
َ٧زاعٍا ممخلئت باإلالِكُاث التي ال جإبٌ بمن خَلًا ال ج٨ترر إلاا جٟٗلٌ  ,اإلاًم ٖنضىا ىَ  ٠ُ٦بةم٩اجها الخهَٖ ٫لى الؿُاصة
ٍالً٣اء ٖلى ٧ل من ًسالًٟا ٣ٞض ٧ا ذ جنٓغ ٞغاص اإلاجخم٘ ٦ما ًنٓغ ؾمحر ٍؤجباٌٖ (( ىاالء الناؽ الظًن جخإلم إلاا ًجغي لًم
ٖلى ًضي  ,لن ًنٓغٍا بلَُّ ٪
ٍبلي ٓغة اخترام مًما ٗٞلنا ختى ٍار جبنا ٍجٟا ِنا في جَبدنا ٍالتزمنا بها م٩ا نا مٗغٍٍ ٝمهحر ا
ًا
مٗغٍ ٝؾحهابَ نا ٍَٗخبرٍ نا ٢ضعا ًجب ٖلحهم ج٣بلٌ ٍالسًَٕ لٌ ٖنضما هبذ ؤٍَ٢اء ٍلن َ٩ر ؤٍَ٢اء صٍر الؿلُت ٍاإلاا٫
ًا
))(ّ )4
هب ٟؿٌ ٢ضعا ؤنبذ ًخطسم ؤنبذ ًدؿلِ ٖلى ٧ل شخيء ىَ من ًخد٨م بالَي٘ بر ؤعاص الاؾخ٣غاع ِٞؿخ٣غ الَي٘
ٍبر ؤعاص ٚحر طلٞ ٪ال ىَاصة لناع الٟخنت .
ًا
ّؤما الخُاع اإلاًاص ٣ٞض جمشل بشَعة مٗا٢ت ؤٍ زَعة ٚاثبت ؤٍ زَ٢ ٝاب٘ بالنَٟؽ ؤٍ ممشال بةبغاىُم مؿخلب الًٍَت مدكٓي
بحر ألاننام لم ًمؿ ٪زٍَُ طاجٌ لم ٌؿخُ٘ ؤر ٌٛؼلًا ٧ي ًمؿٞ ٪إؾٌ من ظضًض ( مغصٍر ) ٦بر ٍىُمن جم٨ن من ال٣ضع
امؿ ٌ٨بُضًٌ ؤنبذ ًخالٖب بم٣اصًغ الناؽ (( ختى الغٍذ مخَاَئت م٘ ؾمحر ٍؤمشالٌ ال جغٍض ؤر ٌؿم٘ ؤخض اؾخٛازت ٍآالم
الٗهاٞحر التي جخٗظب بحر ىظو اللضعار ))(. )5
ًا
ؤر مغصٍر جم٨ن من ببغاىُم ٞخاعة ّ
ختى ّ
ًهنمٌ ٍ ,ثاعة ًجٗلٌ صمُت ًخالٖب بٌ ٍ ,جاعة ٌؿخلب ىٍَخٌ ٍجاعة ببغاىُم ٟؿٌ
ًا
ًسخبإ زلٍ ٠ظَو لِؿذ لٌ (( الا خدا ٫مًاعة ٍخُضة ا٦دؿبتها ٍجمغؾذ بها ٦شحرا في السلن ؤجدَ ٫في ؤًت لخٓت بلى الصسو
(ٔ)م.ن.ٕٚ:
(ٕ)م.ن.ٕٚ:
(ٖ)م.ن.٘٘:
(ٗ)م..نٗٚ:
(ٔ) م.ن.ٖ٘:
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الظي ؤعٍضو ؤر ؤ ٌ َ٧في جماعٍن خُ٣ُ٣ت لالزخباء زل ٠الصسهُت التي ا خدلًا َ٧ر ٖلُقا٧لخٌ بضٍ ٖلى ٚحر ما ؤ ا ٖلٌُ من
السٍَ ٝالَىن في ُٖنٌُ ٍَُٖر بُ٣ت الجزالء ))(. )1
ختى ؤر ال٩اجب لم ًهغح بهٍَت الغاٍي ظٗل البُل صٍر اؾم مؿخلب الًٍَت مدكٓي بحر الصسهُاث جاعة خ٨م مًاعباث
ٍ ,جاعة ٍؾُِ بحر اإلاجامُ٘ ٍ ,جاعة صمُت ًخد٨م بها ؾمحر ٍ ,جاعة ًخسظ صٍع ؤلا هاث ٞ (( ِ٣ٞهغث صمُت ًدغً٦ا ال٣ضع بسٍَُ
ؾمحر ))(. )2
ٍ٦ظلٌٗ ٪بر ال٩اجب ٖن يُإ شسهُت البُل ؤٍ الغاٍي (( ل٣ض ؤيٗذ طاحي عٚم خغصخي الكضًض بالخٟاّ ٖلحها ناُٞت
ًا
ُ٣ت  ...ل٨نجي خحر زغظذ بٗض ا ً٣اء اإلادَ٩مُت لم ؤظضىا ٍ .ظضث مسسا آزغ  ,ؤعُ نَعجٌ ظلُت في َُٖر ٧ل من الخ ٌُ٣لم
ُ
ج ٪في َُٖجهم نَعة طل ٪الٟتى الَصٌ٘ اإلاؿالم الظي صزل ؤلانالخُت بظ ب ٚحرو ))(.)3
ًا
ٍ٦ظل٧ ٪ار اؾخالب الًٍَت مغصو بلى السلن الظي صزلٌ ٍالٗن ٠الظي جل٣او مب٨غا ظٗلٌ ًنسخى طاجٌ الٍَٟٗت الؿلمُت ؤٍ
السَ ٝمن الؿلُت ظٗلٌ ًسخبإ زلٖ ٠ضة شسهُاث ختى ال يم٨ن الخٗغٖ ٝلٌُ (( بر ؤعاص اإلاغء ؤر ًٓل ٖلى ُ٢ض الخُاة في
َ٧زاعٍا ٞ ,البض لٌ ؤر ًخ٣ن ٞن ا خدا ٫شسو آزغ ٖلى قا٧لت َمٖبضة مغصٍر ٣ُٟٞض طاجٌ ٍٍهحر صمُت مؿلَبت ؤلاعاصة ًدغً٦ا
ًا
الالٖبَر ال٨باع  ...بٛحر ىظا لِـ ؤمامٌ ّبال ّ
ؤر ًَ٩ر خُبا إلادغ٢ت النمغٍص التي اقخٗلذ ٝيؤٍنالنا منظ ػمن بُٗض بإؾباب
ٍؤؾماء مسخلٟت ))(. )4
ًا
٧ل ىظا الاؾخالب ٍالًُإ الظي ٧ار ٌِٗكٌ البُل ؾببٌ ىُمنخٌ الؿلُت ٍجمغ٦ؼىا خُض ؤنبذ مغصٍر مغ٦ؼا للمجخم٘
ًا
ّؤما ببغاىُم الٛاثب اإلادكٓي ؤنبذ ىامكا ال ً َُ٣ختى ٖلى بزباث ىٍَخٌ  ,ىظا ما ٧ار ٖلٌُ الٟغص الٗغاقي مر يُإ ٍُٚاب
ٍجٌُ لم ًجض ختى طاجٌ لم ً٨ن لٌ نَث مؿخ٣ل ًمشلٌ بحر ؤنَاث اإلاجامُ٘ ؤٍ ألاخؼاب التي ٧ار ًَ٣صىا ؾمحر ٍبجباٌٖ .
ّؤما الشَعة اإلاٗا٢ت ٣ٞض جمشلذ ب ـ( خمَص ) ٣ٞض (( نغر ؾمحر ٧اإلاجنَر خمَص حهؼمجي ٧ل مغة ا خهغ َّ
ٖلي في مٗغ٦ت َٞػٍت
ٖلي بَٗ , ٌ٢ال زغََم لضًٌ ً , ٌُٗ٢خمغظل ّ
ٍىاىَ الَُم ًنخهغ ّ
ٖلي بالغٚم من ٣ٞضار عمؼ عظَلخٌ ))(. )5
ًا
ًا
ًا
ًا
ى٨ظا ٧ار ( خمَص ) عمؼا للشَعة اإلاٗا٢ت ٣ٞ ,ض ٧ار ٌ ( ٌُٛؾمحر ) ٧ ,ار خمَص ظنضًا ٧ار (( عظال ٍَ٢عا الكِب ٌٛؼٍ عؤؾٌ
ًا
ًا
ًا
ّ
ٍلخُخٌ  ,الخؼر ٍالُُبت باصًخار ٖلى ٍظًٌ بك٩ل ظلي ))(٤ٞ , )6ص ق٩ل خمَص زُغا ٖلى ؾمحر ٣ٞض ٧ار ٍاٟ٢ا ـبَظًٌ ٖاث٣ا لٌ
في الخهَٖ ٫لى ( َٞػٍت ) التي ٧ا ذ جمشل الشَعة الٛاثبت التي ًخمناىا اللمُ٘ ختى ؾمحر ٧ار ًَص الخهَٖ ٫لحها ً (( ًَٞغاىا
ؤمحرة من ال٣غٍر الَؾُى  ,بلى ظا بها ٞاعؽ مَٛاع من ٞغؾار الُاٍلت اإلاؿخضًغة بؼٌٍ ال٣خالي اإلاًُب ً ,ض ٤٢النٓغ ًناصحها بإٖلى
نَجٌ  ,)7()) ...ل٨جها ال حؿخجُب ٞهي حٗك ٤طل ٪اللنضي خمَص اإلاخدغع الُُب.
(ٕ) م.ن.ٚٗ:
)ٕ )م.ن.ٚٛ:

)ٖ )م.ن.ٜٚ:
)ٗ )م.ن.ٛٛ:
)٘) م.ن.ٖٖ:
)) ٙم.ن)ٕٛ-ٕٚ( :
(ٖ)م.ن.ٔ٘:
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ماػا ٫ؾمحر ًخمجى ؤر ًخدغع من ىظو الهنمُت ال٣ابٗت بضازلٌ خحر ًغظ٘ لظ٦غٍاجٌ اإلاايُت ًخظ٦غ ( َٞػٍت) (( ؤ٢صخى ما
ابخ ٌُٛىَ ؤر ؤؾخُٗضىا في طىجي من بغازن طل ٪الُُ ٠الظي ً٩اص ؤر ًنؿُجي بًاىا ٍٍدل مدلًا في مسُلتي ))(. )1
ًا
ٍ( ؾمحر ) ماػا ٫مُ٣ضا بظل ٪الٗنٍ ٠جل ٪الؿلٍَُت ٍماػاً ٫ترجى جل ٪الشَعة الٛاثبت ؤر جندكلٌ من ٍا ٌٗ٢الضمَي ((
ًا
ًا
الا ًا
ٍبهاء ا ؼلي من الؿَع ٍحٗالي بلى
ل٣ض ؤزظ الٗمغ ما ؤزظو منً ٪ا َٞػٍت  ,ؤنبدذ ؤ٢ل ؤل٣ا من الؿاب , ٤ل٨ن ٪ؤ٦ثر ظم
ًا
ظا بي صُٖجي ؤعٍ ٪ما ٗٞلٌ ٞغاٍ ٪٢ما ٗٞلٌ قَقي بلُ ٪جدذ مالبسخي الهٟغاء اعا خمغاء جدغ٢ ١لبي اإلالًَٖ ٝلُ ... ٪ىل
ًا
ًا
حٗلمحر ؤر بنالح ألاخضار ٍؤبَ ٚغٍب ٍبَ٧ا ٌٗغ ٪ َٞظُضا ؟ عؾمخٖ ٪لى ظضعاجها ٍبُ٨خ٦ ٪شحرا  ,خلمذ ب٨ٍٞ ٪غث ب ٪في
جهاعاتها  ...ل٨جها خل٣ذ في الًٟاء الٟؿُذ .)2())...
ّ
٣ٞض ٧ا ذ جمشالث الخغٍت ٍالشَعة ج٨من بصسهُت ( َٞػٍت ) بال ّؤجها حٗك ٤ؤبن ٖمًا ( خمَص ) جغٍضو ٦غظل نامض بإعى
ًا
ًا
اإلاٗغ٦ت ٦غظل ظنضي إلحهاب الجهاع مسخلٟا ٧ل الازخالٖ ٝن ( ؾمحر )  (( ,بطر خ ٤٣عٚبتي ألازحرة ٍٖض ؾاإلاا ٣ٞض ٍٖضججي بظل٪
ىل نؿِذ ؤ جي ا خٓغج ٪منظ الَُٟلت ؟ مظ ٧ا ا ؤبَا ا ًغصصار َٞػٍت لخمَص ٍخمَص لَٟػٍت  ,حٗل٧ ٤ل شخيء ب , ٪عٍحي ٢ٍ ,لبي ,
ٌف
ماء ٍ٢بًت من خباث عػ حئ . )3()) ...
ٍمكاٖغي  ...ؾخَٗص ني صل٣ذ زلٖ ٪ٟنض الخدا ٪٢بلى اللِل آزغ مغة َاؾت ٍع
ى٨ظا ٩ٞل زَعة جخدٍ ٤٣ج٨خمل خحر ًغظ٘ عظالًا منخهغٍن مبدؿمحر ٨ًٞظا ٧ا ذ ( َٞػٍت ) الشَعة الٛاثبت  ,طل ٪ر
ؾلٍَُت ؾمحر ٢ض ٢امذ ب٣م٘ عظالًا ٍ٦ظل ٪الخغب التي جلتهم الغظا٣ٞ (( ٫ض خمَص ٌٍُٖ ؤزغ ع٦الث ًٚب ٍخ٣ض ٍظًًا لٌ
ؾمحر ٍ ,ا خ٣ل بلى مٗغ٦خٌ ألازحرة في ظبهاث ال٣خا. )4()) ... ٫
ًا
ى٨ظا ٧ا ذ الؿلُت حٗامل الظًن ال جغٚب بَظَصىم في اإلاجخم٘ ٞتزط بهم في ؾاخاث ال٣خاٍ (( ٫صاٖا ًا ابنت الٗم  ...بٗض
ًا
لخٓاث ؾإجٟدم ٍََٗصٍر بي بلُ ٪ملَٟٞا بُٗ٣ت من ال٣ماف عباُٖت ألالَار  ,ؾخنكغٍن قٗغ ٥ال٨ؿدناجي ٍحك٣حر ظُب٪
ًا
ٍجلُمحر زضٍص ٥الَعصًت ؤمام الناؽ  .ؾِنٓغٍر بلُ ٪بك ٠ٛعٚم الضمَٕ التي جتر٢غ ١في َُٖجهم  ,ؾخهبدحر مُمٗا
للغظاً ٫خ٣ضم ال٨شحرٍر لسُبخ ٪ؤٍ النُل من ٪بإًت َغٍ٣ت ؾَُ٩ر اإلاًم ٖنضىم الخهَٖ ٫لُ ... ٪ىل ؾخنؿِنجي ًا َٞػٍت ؟
جتزٍظحر من بٗضي . )5()) ...
ًا
ّ
ّ
حك٩ل زُغا
ى٨ظا ىَ خا ٫الشَعاث ًظىب عظاٍٍ ٫تهُإ لًا عظا ٫لَُ٣صٍجها ؤٍ ًتهُإ لًا آزغٍر للنُل مجها ٍ٢مًٗا ٞةجها ِّ
ٖلحهم ٦ما ٗٞلٌ ( ؾمحر ) م٘( خمَص ) بالشَعة اإلاٗا٢ت .
ّؤما الا خٟايت الخ٣ُ٣ت التي ٌؿغصىا الغاٍي لنا ٍالتي جمشل خل ٖ٣ضة ألاخضار ٞخخمشل في  ٫َ٢الغاٍي ّ (( :
بر ب٣اًا بنؿار
الػالذ ج٣ب٘ في صازلي ب٣اًا حؿنذ لًا الٟغنت السغٍط ٍ  ٌٟالظي جغا٦م ّ
ٖلي من زال ٫ىؼاثمي ٍزُباحي ٍا ٨ؿاعاحي ؤمام
ال٣ضع ّ
ٖضة مغاث ))(. )6

)ٔ) م.ن.ٕٙ:
)ٕ) م.ن.ٕ٘:
)ٖ)م.ن.ٖٕ:
)ٗ)م.ن.ٖٓ:
)٘ )م.ن)ٖٔ-ٖٓ(:
)) ٙم.ن.91:
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ىا هي مالمذ ببغاىُم جنخ ٌٟمغة ؤزغُ لخمؿ ٪الٟإؽ من ظضًض لخدُم طل ٪اإلاغصٍر الظي ً٣ب٘ صازل ٧ل ٞغص  ,ىا ىَ
ًا
ببغاىُم ًنخً ٌٟدُم ٧ل الَُ٣ص ٧ل الؿلُاث ال٣امٗت للخغٍاث الخاظبت لسٍَُ الكمـ ٖ ,اثضا بلى َ٧زاعٍا التي جسُم ٖلحها
الهنمُت (( ؤقٗغ بًُُٟا ًاػعني ٌكض من ٖؼٍمتي في ا جاػ ما ٧ار ًٟترى بي ا جاػو من البضاًت ٞالكمـ ًم٨ن ؤر حكغ ١بٗض
خحر لًُٓغ بُننا ببغاىُم آزغ ً٨مل مًمت لَ٩زاعٍا ُٖنار مبدؿمخار عٚم ٧ل ( آػع ) ٍ٢دخار ٖلى الضمَٕ ُٗ٦جي َٞػٍت . )1()) ...
امللازض
ـ بعاصة اإلاٗغٞت  ،مِكا ،َ٧َٞ ٫جغ  :ظَعط ابي نالر  ،مغ٦ؼ الا ماء الَ٣مي  ،بحرٍث . 1990 ،1ٍ ،
ـ الخسل ٠الاظخماعي  :مضزل بلى ؾاًَ٩لَظُا ؤلانؿار اإلاًَ٣ع  ،مهُٟى حلاػي ،مًٗض ألا ماٍ الٗغبي  ،بحرٍث ،
ٍ. 1986/4
ـ جمشالث الٗن ٠في الغٍاًت الٗغاُ٢ت بٗض ٚ، 2003ا م خمُض الؼٍضي  ،اَغٍخت ص٦خَعاو.2006،
ـ الغٍاًت ٍالٗن ، ٠صعاؾت ؾَؾَُ هُت في الغٍاًت اللؼاثغٍت اإلاٗانغة  ،ص .قغٍ ٠ظبُلت ٖ،الم ال٨خب اللضًضة  ،ألاعصر ،
ٍ2010/1م .
ـ ؾَُ٩لَظُت الٗن ( ٠ؤنَ ٫الضا ٘ٞؤلاظغامي البكغي ) َ٧،لن ٍلؿن ،جغ :مال ٪ألاًَبي  ،ص،ألاىلُت ـ ـ ٖمار . ،2006/1ٍ ،
ـ الٗن : ٠صٞاجغ ٞلؿُٟت هَم مسخاعة  ،حٗغٍ ٠الٗن ، ٠ا ضعي الال ض ،اٖضاص ٍجغظمت مدمض الًاللي ٍٖؼٍؼ لغػ. ١
ـ الٗنٍ ٠ؤلاعىاب  ،:صعاؾت يمن مجلت ً٢اًا بؾالمُت مٗانغة  ،ص .ؾَٗص اإلاَٖ، ُ٫ضص( 2008 ،) 38 – 37
ـ الٗنَار في الش٣اٞت الٗغبُت  ،الدكُ٨ل ٍمؿال ٪الخإٍٍل  ،مدمض باػي ،منكَعاث الازخال. 2012/1ٍ ، ٝ
ـ في ٓغٍت الٗنَار ( مٛامغة جإٍٍلُت في قاٍر الٗخبت النهُت )  ،ص .زالض خؿحر  ،صاع الخٍَ٩ن . 2007/1ٍ ،
ـ ـ َ٧زاعٍا،نُٗم آ ٫مؿاٞغ صاع محزٍبَجامُا  ،بٛضاص. 2014 ،
ـ اإلاش ٠٣الٗغبي ٍالٗن ، ٠صعاؾت يمن ٦خاب ( الش٣اٞت ٍاإلاش ٠٣في الََن الٗغبي ) ،ببغاىُم مدمَص ،مغ٦ؼ صعاؾاث
الَخضة الٗغبُت  ،بحرٍث . 2002 ، 2ٍ ،

(٘ )م.ن.ٕٔٓ:
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ضئٍة الٌفل لآلدط في ضواًة "الفطاؿات والغيالن" للطوائي "عع السًً حالوجي"
ألاػحاش ًىػف عٌية ـ حامعة كؼىٌيىة .01الجعائط

ملخم:
جخمحز ىظو الضعاؾت بَ٩جها جخَدى عنض عئٍت الُٟل لآلزغ في عٍاًت "الٟغاقاث ٍالُٛالر" للغٍاجي "ٖؼ الضًن ظالٍجي"،
من زال ٫عنض ُُٟ٦اث اؾدبُار ٍعي الُٟل لهَعة آلازغ ،ا ُال٢ا من عئٍت ٣ضًت جخإؾـ ٖلى جٟؿحر الٗال٢اث
الُٟنَمًنَلَظُت ،ب٩ل ما جدُل بلٌُ ىظو الٗال٢اث الُٟنَمُنَلَظُت من مٟاىُم ال٣هضًت ٍؤلاخالت اإلاخباصلت ٍؤٗٞا ٫الَعي
اإلاخٗضصةٍ ،من ىنا ًنإُ مًَٟم آلازغ ٖن  ٌ َ٧مَيَٖا خُاصًا زاعط ُا ١الغئٍت الَاُٖتٍ ،زاعط مجا٢ ٫هضًاث الَعي،
لُدُل مًَٟم آلازغ في ىظو الضعاؾت بلى ْ ٌ َ٧اىغة ٢هضىا ٍعي الُٟل ٍاعجبِ بهاٍ ،بظل ٪تهخم ىظو الضعاؾت بغنض جٟانُل
نَعة آلازغ باٖخباعو ماىُت ٖلى مؿخَُ ٍعي الُٟل ،ال باٖخباعو مَيَٖا زاعط الَعي٦ ،ما تهض ٝىظو الضعاؾت الن٣ضًت بلى
اؾخ٨ناو بنُت الٗال٢اث الضاللُت الٗمُ٣ت التي ًنخجًا جَانل ٍعي الُٟل م٘ آلازغ ،باٖخباع ىظا آلازغ ٨ٞغة ملخت بدًَعىا ٖلى
مؿخَُ الَعي ،م٘ مغاٖاة ما ًدُل بلٌُ مهُلر آلازغ من جباًن في الش٣اٞت ٍالا خماء ٍالًٍَت.
اليلمات املفحاحية:
الغئٍت – الُٟل – الٗال٢اث الُٟنَمُنَلَظُت – الخضؽ الُٟنَمُنَلَجي – آلازغ – اإلااىُت – الهَعة – ألا ا ٍآلازغ –
السُا - ٫ؤٗٞا ٫الَعي -عئٍت الُٟل لآلزغ.
٢بل البضء بضعاؾت آلازغ في عٍاًت "الٟغاقاث ٍالُٛالر" ٍجدضًض الغئٍت لٌ ال منام من ّ
جبحر ماىُت ىظا آلازغ ٍعؾم
خضٍصو ٍبٌٗ مالمدًٌٞ ،ل ٌٗجي ىظا آلازغ ٧ل شسو ٚحر ألا ا؟ ؤم ٌٗجي ّ
٧ل الٗال٢اث التي ًبنحها ألا ا م٘ ٚحرو؟ٍ ،بطا ٧ار ألامغ
ًا
ًا
ُ
الغٍاًت ّ
ٖاعياٍ ،ؾخَ٩ر ّ
٦ظلٞ ٪ندن ُمُالبَر بضعاؾت ٧ل شسَم ّ
الضعاؾت اٖخباَُت ال مٗجى
ختى ؤٍلئ ٪الظًن ط٦غٍا ط٦غا
مبرع ّ
لًاٍ ،ال ّ
ل٩ل ىظا الخٟخِل ٍؤلاَناب ٍالاظتراعّ ،ؤما بطا ٧ار آلازغ ٌٗجي الازخالٖ ٝن "ألا ا" من خُض الًٍَت ٍالا خماء
ّ
ٍالش٣اٞتٞ ،ظل٢ ٪محر بخ٣لُو مؿاخت البدض٢ٍ ،محر بجٗل ّ
٧ل ؤٞغاص ألاؾغةّ ،
الضعاؾت ؤ٦ثر جاٖت ٍٗٞالُتٞ ،نلػي بظلّ ٪
ٍ٧ل
ّ
ّ
يالخنا ٍؤىضاٞنا اإلاُخَزاةّ ٍ ،خجٌ سلاح آلازغ بمًَٟمٌ الظي ّ
ًخبناو
الظًن ٌكترَ٧ر في الًٍَت ٍالا خماء ٍالش٣اٞتٍ ،نعي ُبِؿغ
ألاصب اإلا٣اعر ٍبإىمُخٌ الخٌاعٍت ّ
ٍالن٣ضًت ،ر« :مٗغٞت آلازغ حك٩ل ىاظؿا مالػما للكَٗب ٍالخًاعاث»ٍ .1ال ٣هض آلازغ
٦دًَع خُاصي يمن اإلاتر الغٍاجي ،بل آلازغ ٦دًَع يمن ٍعي ٍعئٍت الُٟلٖ ،ن َغٍ ٤جَدي جدضًض قب٨ت الٗال٢اث
ٍالغئُ الُٟنَمُنَلَظُت التي جلج في نمُم اإلا٣اعبت اإلاَيَٖاجُت.

 1إبراىيم ،عبد اهلل  .السردية العربية احلديثة  :تفكيك اخلطاب االستعماري وإعادة تفسري النشأة  .الطبعة األوىل  .الدار البيضاء ،ادلغرب  :ادلركز الثقايف العريب،
ٖٕٓٓ)م( .ص ٖٗ.
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 /1دط اللطبي:
بِنما الُٟل " مدمض " في عٍاًت " الٟغاقاث ٍالُٛالر " ًلًَ بلٗبخٌ ٖلى ؾٟذ اللبل ًبهغ ٞلَ ٫اللنَص ّ
الهغبُحر ٍىم
ّ
ّ ّ
ًلتهمَر ألاعى ّ
ٍٍخجًَر دَوٍ ،ال جَظض ىنا ٥ماقغاث ؾغصًت جَمئ بلى ؤ ّ ٌ ّ
ٍبمجغص ؤ ٌ خضؽ الكغ ٌؿ٨جهم
حٗغ ٝبلحهم،
ّ
ّ
الكضًض ،بلى صعظت ّ
الغٍاًت؛ جلّ ٪
الغٖب ٍالط بالٟغاعٍ ،ىُمنذ نَعة اللغي ٖلى مؿتهل ّ
جملّ ٌ٨
ؤر "
الهَعة اإلاترٖت بالسَٝ
مدمض " ّ
جخ٣غح ع٦بخاو ٍال ًدٟل بظل ،٪بل ًَانل الٗضٍ بك٩ل ىؿخحري دَ اإلاجز.٫
ال منام ؤر نعي ىنا ؤر الخضؽ ىَ مَيَٕ اىخمامنا بَنٗٞ ٌٟال ُٞنَمُنَلَظُاٍ« :الخضؽ الُٟنَمي َلَجي ىَ
الغئٍت الٗ٣لُت للماىُاث»1خُض جبدض الُٟنَمُنَلَظُا في اإلااىُاث ب ٌٛالنٓغ ٖن ٍظَصىا ،ؤي جضعؽ ألاقُاء ٦ما جدبضُ في
الَعي ال ٦ما هي مَظَصة ٗٞال ،لظل ٪ما حهمنا ىَ ُُٟ٦اث خضؽ ٍعي الُٟل لآلزغ ٍجدٍَلٌ بلى ماىُت٧ٍ ،ل ما ىَ زاعط ُا١
الَعيً« :جب ؤر ًَنم بإماعة الٗضم»ٍٍ 2جب ٖلى ألاقُاء ٧ي جَظض ؤر ج ٘٣جدذ ؤلاصعا ،٥لظل ٪عًٞذ الُٟنَمُنَلَظُا
الٟلؿٟاث الخجغٍبُت التي حٗخبر اإلاَيَٖاث مؿخ٣لت ٖن الظاث ٍٍٖحها ،في خحر ٧ار من ألاظضع ٍألاظضُ – في ٓغ
الُٟنَمُنَلَظُا – ؤر جًٟم ىظو اإلاَيَٖاث في بَاع الَعي الظي ًدُل ٖلحهاٍٍ ،خٗغٖ ٝلحهاٍٍ ،مضىا بمٗناىا ،ال ؤر جدناٍ٫
3
٦إقُاء نماء ٍمؿخ٣لتٍ ،لظلً« :٪خٗحر صعاؾت اإلاَيَٖاث ٦ما جبضٍ في الكَٗع»
٢بل ؤر نؿترؾل في اؾخ٣هاء مالمذ عئٍت " مدمض " للُٛالرّ ،
ّ
نسلل من زال ٫الخََئت ّ
جخجؿض
الؿاب٣ت مٟاع٢ت صاللُت ىامت
ًا
في الؿاا ٫الخالي :إلااطا حهغٕ " مدمض " ىاعبا من اؽ لم ٌٗغًٞم؟ .ىنا ٥اخخماالر لإلظابت ٖن ىظا الؿاا٫؛ ّؤما الاخخما ٫ألاٍ ٫ىَ
ًا ًا
ّ
ّ
ؤر ىُئت ىاالء اللنَص ٍَغٍ٣ت مكحهم ؤعٖبذ " مدمض "ٍ ،ىَ اخخماٞ ٫اجغ يُٗ ٌ ،٠لِـ مبرعا ٧اُٞا للٗل الُٟل ًجؼٕ بلى
ٍَؿُج لٗبخٌ بحر ط اًٌٍُٖ ،سصخى ؤر ًإزظىا منٌ ىاالء اللنَص ،ؤما الاخخما ٫الشاني ىَ ّ
جلّ ٪
ّ
ؤر " مدمض " ًمخل٪
الضعظت،
ع
ّ ّ
ّ
مٗغٞت ٢بلُت خَ ٫ىاالء اللنَصٞ ،غٚم ؤ ٌ لم ًغىم من ٢بل ،بال ؤ ٌ ؾم٘ ٖجهمٍٖ ،ن ظغاثمًمٍٖ ،حر ُ٦ضىمٍ ،ىظا ىَ
ًا
ًا
الاخخما ٫ألاعجر الظي ًُ ّبرع بٌٗ الخبرًغ عٖب " مدمض " ٍىَ حهغٕ ىاعبا مخإ٦ضا من ٍخكُت الٟلَ ٫اإلاخجًت نَبٌ ٍنَب مجزلٌ،
جخإؾـ ٖلى مٗغٞت بٌٗ الهٟاث الؿلَُ٦ت الًمجُت من ظًتٍٖ ،لى ظًل ّ
الهغبُحر ّ
ٍلظلٞ ٪الغئٍت ألاٍلى لللنَص ّ
الهٟاث
الٟحزًَلَظُت ٍاإلااىُت الخُ٣ُ٣ت من ظًت ؤزغٍُ ،بخٗبحر ؤص ١الغئٍت ٖنض " مدمض " لللنَص ّ
الهغبُحر ّ
جخإؽؽ ٖلى مٗغٞت
ّؤجهم ُ٢ؿاة مٟؼَٖر ّ
ٞخاَ٧ر ،ل٨ن الًٍَت مجًَلت ًَٞ ،ال ٌٗلم من ىم ّ
بالًبٍٍِ ،جًل ؾبب الهلَمٍٖ ،نضما ؤعاص ؤر ٌؿخٟؿغ
ل٩ي ًجلَ الخ٣ُ٣ت الٛامًتّ ،عصث ٖلٌُ ؤمٌ بهَث زاٞذ« :اؾ٨ذ ّبجها الُٛالر».4
ىنا ًُُل ٤الُٟل " مدمض " الٗنار إلاسُلخٌٍٍ ،نبري ً٣اعر بحر ىاالء الُٛالر الظًن ًلتهمَر البابٍ ،جل ٪الُٛالر التي ٧ا ذ
ّ
ٍلٗل الٟغ ١الللي بحر الهَعجحر ىَ ّ
ؤر ّ ٫َٚ
ّ
اللضة جد٩ي ٖجهم ّ
ٍجسَ ٝبهمّ ،
اللضة ًغجبِ خًَعو باللُل ،ل٨ن ىاالء ًبضٍ
ّ
الؿماءٍ ،ىاىم ً٣خدمَر الباب ٍٍجِؿَر زالّ ٫
ّؤجهم ُٚالر قغؾت ظغٍئت ظاءث في ٍضر ّ
ٍالكمـ ماػالذ في ٦بض ّ
الضاع،
الجهاع
ٍ" مدمض " ًخَاعُ في خًن ّؤمٌٍ ،جُٟغ بلى مسُلخٌ نَعة الُٛالر الظًن جد٩ي ٖجهم ّ
ظضجٌ« :ىاالء ىم الُٛالر الظًن ٧ا ذ

 1ىوسرل ،إدموند .فكرة الفينومينولوجيا .ترمجة :فتحي انقرو .الطبعة األوىل .بريوت ،لبنان :ادلنظمة العربية للًتمجة( ٕٓٓٚ ،م) .ص ٖٓٔ.
 2ادلرجع نفسو .ص ٖ٘.
 3كرم ،يوسف .تاريخ الفلسفة احلديثة .الطبعة اخلامسة .القاىرة ،مصر :دار ادلعارف ،د ت .ص ٔ.ٗٙ
 4جالوجي ،عز الدين .الفراشات والغيالن .الطبعة الثانية .سطيف ،اجلزائر :رابطة أىل القلم( ٕٓٓ٘ ،م) .ص ٓٔ.
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ًا
صاثما»ٍ ،1ىظا الاٖخ٣اص ًُهاخب " مدمض " ّ
ظضحي ُج ّ
ّ
ختى ٌٛاصع ال٣غٍت ،خُض ًلخ٣ي بتربٌ " ٖشمار " في الٛابتٍٍ ،لَطار
دضزجي ٖجهم
بالٓالم ٍبا شلاع.
من ىنا امتزط الَا ٘٢بالسُاٍ ٫السغاٞت ٖنض " مدمض "ٍ ،اٖخ٣ض ّ
ؤر اللنَص ّ
الهغبُحر ىم ُٚالر ؤؾَُعٍت لُاإلاا ٧ا ذ
ًا
ختى عجخذ ّ
خغُٞا ما ٢الذٍٍ ،ؼٍضٍر ٖلى طلّ ٪
ّ
اللضة جغٍي ٖجهم بكاٖتهم ٍىمجُتهمٍ ،ىاىم الَُم ًُترظمَر
ٟ٦ت الذيا،٫
ًا
ّ
ٍجإ٦ض " مدمض " من ّؤجهم ُٚالر ّ
ؤبضا ؤر ًَ َ٩ا بك ًاغا ٌ ّ ،ال ٌُٗ٣ل ؤر ٌُ ّ
الهٟاث اإلاغٖبت ّ
ًخمخَٗر ب٩ل ّ
كَو
ٍالؿِئتٍ ،ال ًُم٨ن
ًا
ًا
ّ
ؤلانؿار ؤزاو ؤلانؿار٦ٍ ،شح ًارا ما ّ
خضزٌ ُمٗلمٌ ٖن اإلانا٢ب ٍالكماثل ٍالًٟاثل التي جخٗاعى حٗاعيا ناعزا م٘ ىظو ألاٖما٫
ّ
الًمجية الكنُٗت.
ّ
نؿخُُ٘ ؤر  -٫َ٣بطر  -بر عئٍت " مدمض " لللنَص ّ
الهغبُحر في البضاًت عئٍت ٍاىمت من خُض ب ٌ لم ًٟٓغ بهٍَتهم
الخُ٣ُ٣تٍ ،لم جخذ لٌ الٟغنت لغئٍتهم ّ
ٍالخ ّ
ٟغؽ في مالمدًم ،ؤٍ بصعاّ ٥ؤجهم ظنَص نغبَُرٍ ،ىظو الغئٍت الَاىمت في الخ٣ُ٣ت
ُ
الهغب ،الظًن ال ًُم٨ن ؤر ًَ َ٩ا بك ًاغاٍ ،ما ىم بال ُٚالر ّ
جؿض مضُ ٓٞاٖت ٍبكاٖت اللنَص ّ
ُج ّ
ٞخا٦ت ٢اجلت جد٨مًا الٛغٍؼة
اإلاخَخكتّ « :بجهم مؼٍج من بكغ ٍ٦الب ٍزناػٍغ»ّ ،2ر نَعة الُٛالر في ّ
ّ
خض طاتها جب٣ى ػثبُ٣ت زايٗت للسُا ٫الظي
الخَُا ُت
ُ
ّ
ّ
حؿخمض منٌ الغئٍت نؿًٛا ٍؤلَاجهاٍ ،جداٍٝ ٫ي٧ل ّ
مغة ؤر جغؾم الهَعة اإلاكَىتٍ ،جًُ ٠بلحها بٌٗ اإلاسالب ٍالَُٗر ٍألا ُاب
ٍلٗل ؤر ج٨خمل الغئٍتّ ،
ٍٍخطر ٍظٌ الٖ ٫َٛلى خ٣ُ٣خٌ ّ
ّ
اإلاَنبتٖ ،سخى ّ
ٍاإلانازحرّ ،
الؿاٞغة ،ر
ٍ٧ل ما ظاصث بٌ ال٣غٍدت
الَا ٘٢لم ًخذ ٞغنت إلادمض للخٗغٖ ٝلى الخ٣ُ٣تٍ ،ىظو الٓغٍ ٝالٛامًت ؤجاخذ الٟغنت للسُا ٫إلقبإ َٚاًت ال٫ًَٟ
ٍحٌٍَٗ صالالث الغٖ ٌٞلى مؿخَُ الَا ،٘٢طل ٪ؤر« :السُاٌُٗ ٫ي ما ًغ ًٌٞالَاٍ 3»٘٢إلاا لم ٌؿخُ٘ "مدمض" ؤر ٌؿخ٣غ
ّ
ًَلض الهَعة ٍٍخسُلًاٍ ،ال ًخَٖ ٠٢ن جطسُمًاّ ،
ختى ؤنبدذ ٧ل نٟاث الٗالم ّ
الؿِئت
ٖلى نَعة ٍاضخت ٍاخضة ،عاح
ّ
ٍاإلاكَىت مخًمنت ٍمدخَاة ٞحها.
ٍالمعٖبت
بر الغئٍت للُٛالر ٚحر مدضٍصةٍ ،ال ًم٨ن ؤر جَ٩ر ٦ظلّ ،٪جها جمخذ من لٓى السُا ٫الظي ال ٌٗغ ٝالخضٍص ّ
ّ
ٍالخسَم
ّ
ّ
ّ
ٍالشباث ٍ ،ر ظغاثم الُٛالر ٦شحرة مخنَٖت مًَلت ٖؿغ ٖلى " مدمض " ؤر ًُدهحها ٧لًا٧ٍ ،لما خاٍ ٫ؤر ًدٓى بهَعة ٍاضخت
ّ
ظشت زا ُت ٍزالشت ،بلى خحر ال ًنخهي ّ
الهَعة ّ
الٗض ٍال جنخهي ّ
ّ
ٌؿخ٣غ الٖ ٫َٛلى
اإلا٣ؼػةٍ ،لظل ٪ال ًُم٨ن ؤر
من ظشت ٍاخضة باٚخخٌ
ّ
ّ
ّ
نَعة ٍاخضة٦ٍ ،إ ٌ ًخَُع ٍٍخدَ ٫بؿغٖت مظىلتٍٍ ،مخل ٪ال٣ضعة ٍالبراٖت ٖلى عؾم لَخاث ٞنُت مخباًنت خَ ٫ظشض اإلاَث
اإلاغَ٘.
ّ
الُٟل " مدمض " ب اء الُٛالر ٖنضما ّ
ًٟنض نضًٖ " ٌ٣شمار " ىظو الغئٍتّ ،
ٍٍَ٣يًا
جن٨صر الغئٍت الَاىمت ٖنض
ػ
ًا
ٍٍدبحر لـ "مدمض " ّ
الهغب ًا مدمض  ...الهغب الظًن ً٨غىَ ناّ ، 4»...
ّ
ٍٍصدخًا ،مٗلنا بجهم٧« :ا َا بك ًاغا مشلنا جماماّ ...بجهم ّ
ؤر
ؤؾَُعي مشل جل ٪التي جغٍي ٖجها ّ
الهغبَُر الظًن ّ
ظضجٌ ،ىم في الخ٣ُ٣ت اللنَص ّ
ًبِخَر َاًا
ة
ىاالء الظًن ٌٗخ٣ضىم ُٚال ا
ؾِئت ٍزبِشت منظ ٢غٍر ٍََلتٍ ،ىاىم آلار ًهضَٖر ب٨غىًمٍٍ ،ترظمَر ًُٓٚم ٍخ٣ضىم ٍ٢ض ؤبهغىم " ٖشمار " ٍىم
ٍٍدغَ٢رّ ٠ُ٦ٍ ،
ّ
ً٣خلَر ّ
ؤر ؤخضىم خمل َٟلت نٛحرة ٧ا ذ اثمة ٍ ُ٘٢عؤؾًا بًغبت ٍاخضةّ ،
ٍٍظبدَر ّ
زم خملًا من عظلًا
 1ادلصدر نفسو .ص ٕٓ.
 2جالوجً ،عز الدٌن .ادلصدر السابق .ص ٓٔ.
 3مورون ،شارل .ماالرميو .ترمجة :حسني ظلر .الطبعة األوىل .بريوت ،لبنان :ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر( ٜٜٔٚ ،م) .ص .ٜٛ
 4جالوجي ،عز الدين .ادلصدر السابق .ص ٕٓ.

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

115

مجلة حيل السضاػات ألازبية والفىطٍة  -العام السالث  -العسز  23ؤهحىبط 2016

ٍىَ ٌٗبض بها ٌ٣ً٣ٍٍ ،بسُالء ٍػىَ «ًٍٞمذ ألامغ ٖنضثظ ...ىل ًم٨ن لإلنؿار ؤر ًهل بلى ىظو الضعظت من الَخكُت»ٞ 1دُجها
ًا
ًا
جٟاظإ " مدمض " بهظو الخ٣ُ٣ت اإلاٟجٗت اإلاٟؼٖتٍ ،ؤصعّ ٥
ظاىضا ؤر ّ
ؤر ؤٍلئ ٪الظًن ٧ار ًسالًم ُٚال ا ؤؾَُعٍتٍٍ ،ذ اٍ٫
ًخسُل
نَعة لًم ،ىم في خ٣ُ٣ت ألامغ اللنَص ّ
الهغبَُرٍٍ ،بضؤ السُا ٫في بٖاصة نُاٚت اإلاُُٗاث ٍجضاع ٥ىَٟاجٌٍٍ ،نبري بػمُل
ّ
الهغب ٍاضخت ظلُت ًَٞ ،آلار ٌٗغ ٝخ٣ُ٣تهم ّ
الظا٦غة ًندذ الهَعة من ظضًض ،لخهبذ عئٍت " مدمض " لللنَص ّ
ٍىٍَتهم
ؤره لم ٌؿخَٖب ٓٞاٖت ؤٖمالًمٍ ،لم ٌؿدؿ ٜؤي مبرعاث لظل ،٪بال ؤ ّ ٌ ّ
ٍؤىضاًٞمٍ ،عٚم ّ
جُ٣ن ّؤجهم ظنَص ّ
الهغب الظًن ٢خلَا
ًا
ٞؿاصاٍ ،بضؤث ّ
الهَعة جخطر ؤ٦ثر من زال ٫الغٍاًاث التي ٌؿمًٗا من بمام ال٣غٍت اإلاجاٍعةٍ ،من
ؤؾغجٌٍٖ ،ازَا في ال٣غٍت
ّ
اإلاخٗضصة التي ظغث في ٢غٍت زالخٌٍ ،في الُغٍٍ ٤في اإلاسُماثٍ ،ؤصع ٥مُُٗاث ؤزغُ ّ
ؤىمًاٍُ :ظَب مداعبت
زال ٫ألاخاصًض
ًا
ًا
ٍمناىًت ىاالء اللنَص الظًن ٌٗؼمَر ٖؼما ؤُ٦ضا ٖلى بباصة ٧ل َ٧ؾَفي ًل ٌ َٟفي َغًٍ٣م.
ؤر " مدمض " ؤصع ٥خ٣ُ٣ت ىاالء الظًن ّ
عٚم ّ
ً٣خلَر ّ
ٍٍظبدَر ٍٍُهاصعٍر الخُاة ب٩ل ٖنجًُتٍٍ ،عى ّؤجهم ظنَص
ّ
ّ
ّ
ّ
بال ّ
ؤر نَعة الُٛالر ماػالذ جدٓى
نغبَُر جاًَٞرٍ ،لن حهنإ لًم با ٫بال بطا ٩لَا ب٩ل ٞغص من ؤٞغاص الكٗب الَ٩ؾَفي،
ّ
ُ ّ
ّ
ٍالالقَٗع؛ طلّ ٪
الكَٗع
ؤر " مدمض " لم ًل ٠ؤي ٞغً ١محز اللنَص ٖن الُٛالر ،بل ب ٌ لم
بدًَعىا ٍقغُٖتها ٖلى مؿخَ
ٌٗتر ٝببكغٍت ىاالء اللنَص« :ىل ًُم٨ن لإلنؿار ؤر ًهل بلى ىظو ّ
الضعظت من الَخكُت»ٍ 2ال ًم٨ن بإي ق٩ل من ألاق٩ا ٫ؤر
ي ًا
َٟال نٛح ًاراٍٍ ،جبر ّؤمٌ ٖلى التهام البٌٗ منٌ بنؿا اٍ ،ال ًُم٨ن ّ
إلاسُلت "مدمض" ؤر حؿخَٖب ىظو
ًَ٩ر اللنضي الظي ٌكَ
ًا
ًا
الخ٣ُ٣ت التي جشحر الٛشُار ٍالاقمئزاػٞ ،دتى بر ٧ا َا ٖلى مؿخَُ الا خماء ظنَصا نغباًٞ ،م في خ٣ُ٣ت ظَىغ الًٍَت ّ
ٍالؿلَ٥
ًا
ٍٞخ٩ا من الُٛالر ألاؾَُعٍت التي جد٩ي ٖجها ّ
مخَخكت مٟترؾتٍ ،ىم ّ
ُٚالر ٍخَُا اث ّ
اللضةٍ ،لظلًٞ ٪االء
ؤقض يغاٍة ٍ٢ؿَة
ًا
ًا
ّ
اللنَص لِؿَا بكغاٍ ،في آلار ٟؿٌ لِؿَا ُٚال ا ٖاصًتًٞ ،م في الخ٣ُ٣ت بكغ ُٚالر؛ بكغ ّر " مدمض " جإ٦ض من ّؤجهم ظنَص
نغبَُرٍُٚ ،الر ر مماعؾاتهم ٍؾلَ٧اتهم الًمجُت الَخكُت ّ
جبحر طلٍٖ ٪نضما الخ٣ى اللنؿار ٍُلض ظنـ ّ
مكَو قغؽ
ًا
مسُلت َٟل نٛحر َمَ ٞم
مٗا ،ل٨نٌ ؤٞخٍ ٪ؤقغؽ ٍؤٖؿغ من ؤر حؿخَٖبٌ ّ
َغٝ
٣ض ٧ل شخيء بحر ة
ًخًمن مشالب البكغ ٍالُٛالر
ًا
ٖحر ٍا دباىتهاٍ ،ؤنبذ ًدُما ٌُٗاني ألالم ٍال٨مض.
ّ
ّ
من ىنا ٞةر " مدمض " -عٚم ؤ ٌ ؤصع ٥خ٣ُ٣ت اللنَص  -لم ًخسلو من الغئٍت الَاىمت بػاءىم ،بل جَُعث ىظو الغئٍت
ًا
ٍ طلذٍ ،جدَلذ بلى خ٣ُ٣تٍ ،ؤنبدذ الُٛالر ألاؾَُعٍت ُٚال ا خُ٣ُ٣ت حؿ٨ن ؤظؿاصا بكغٍت نغبُتٍ ،جماعؽ ؽلَ٧اث
ّ
ٍخكُت خُ٣ُ٣ت ال ًُماعي ؤخض في ٍاُٗ٢تها ،بل ّبجها بالٛذ في ٍاُٗ٢تها بلى صعظت الخٟجر في ال٣خلٍ ،اعج٩اب اإلاجاػع بنَٕ من السُالء
ّ
ّ
ٍالؼىَ ٍالخبرط ٍالٟسغ ،لظل٧ ٪ا ذ نَعة البكغ الُٛالر التي ؤج٣ن " مدمض " عؾمًا ٍنُاٚتها جَمئ بلى ٧ل اإلاشالب الكنُٗت
جخًمجها ىظو ّ
ّ
الهَعةٍ ،جَمئ في آلار ٟؿٌ بلى مضُ امخٗاى "مدمض" من ىظو ال٩اثناث اإلاخَخكت
ٍالكغٍع الٛلُٓت التي
ّ
ُ
ّ
اإلاٟترؾت ٍ٦غىٌ لًا ٍعٖبٌ مجهاٍ ،لم ًجض في معلمٌ ٧لمت ؤبلٍ ٜؤٞصر من ٧لمت الُٛالر ،لُٗبر ٖن ؤٍط ٍطعٍة الامخٗاى ٍالغٖب
ّ
ٍالهضمت التي ًُ ّ
ّ
٨جها لًاالء الُٛالر الظًن ىكمَا ٍىغؾَا ٧ل شخيء ظمُلٍ ،خهضٍا الخُاة في ْغٍ ٝظحز.

 1جالوجً ،عز الدٌن .ادلصدر السابق .ص ٕٔ.
 2ادلصدر نفسو .ص ن.
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ّ
عئٍت " مدمض " لللنَص ّ
الهغب جخلسو في ٧لمت ٍاخضة هي ّؤجهم ُٚالرّ ،ر الُٛالر ٍخضىا جمخلَ٢ ٪ة ؤؾَُعٍت
ّ
ج٨دسر بها ٧ل شخيءٍ ،جضمغ ٧ل شخيءٍ ،ال شخيء ٌؿخُُ٘ ؤٍ ًخجكم ً٢غىا ؤٍ عصًٖاّ ٍ ،ر الُٛالر ٍخضىا هي التي ًم٨ن لـ " مدمض
الغٖبٍٍ ،سا ٝمجها ٧ل ىظا السٍٍَ ،ٝم٣تها ّ
" ؤر ًغحٗب مجها ّ
٧ل ىظا ّ
٧ل ىظا اإلا٣ذ.
 /2دط اللليبي:
ّ
ّ
الهغبُحر ّ
ال ٌُكحر " مدمض " بلى ىٍَت اللنَص ّ
الضًنُت بال ٖنضما ًَ٩ر في مسُماث الالظئحر ،خُض جخٗاٍر اإلاؿاٖضاث
ّ
الالظئحرٍ ،من بحر منٓماث اإلاؿاٖضة منٓمت ّ
الهلُب ألاخمغ ،التي جًُل٘ بخ٣ضًم ٢ؿِ من
ٍبٚار
ة
من ؤظل محر ٍبٖالت
ّ
الُٗام ّ
ُ
ٍالضٍاءٍ« :ا ٨مل ٢لبي ٍؤ ا ؤؾم٘ ٧لمت ّ
كغص ا في الٗغاءّ ،
الهلُب ،ما مٗجى ؤر ًُغص ا من ؤعينا ٍؤر ٌ ّ
زم ًلخ ٤بنا
لِؿاٖض ا».1
ّ
ًا
ّ
ال منام من ّ
ؤر ىاالء الظًن ماعؾَا ٖنجًُت ٍىمجُت الُغص ٍالدكغٍضٍ ،ؤظائٍا " مدمض " بلى ؤر ًبرح ٍَنٌ َاٍٍا
ًا
ًا
خَلتهم ؤٖمالًم اللاثغة ّ
مخَخكت في ٓغوٍ ،ىا ىَ ّ
ّ
الهغبَُر الظًن ّ
ظؼٖا ىم اللنَص ّ
ًبحر في الٗباعة
الض ِئت بلى ُٚالر
باُ٦ا
ّ
الظ٦غ ّ
حٗهب صًجي ما٢ذ ًُماعؾٌ ّ
ب٩ل ما جدمل ىظه ال٩لماث من ّ
ّ
ؤر ىاالء الُٛالر نلُبَُر ّ
الهغبَُر
الؿغصًت الؿاب٣ت ِّ
ٍٍدخجَر بٌّ ٍٍُ ،برعٍر بٌ مجاػعىم اإلاخ٣اَغة اإلاتهاَلتّ ،
ّ
ٍ٦إجهم ًُدَُر ؤمجاص الخغٍب ّ
الهلُبُت بَظٌ ا خ٣امي ٢اجم ٧الر،
ٍٍندكلَر قغاًحر الَظَص ؤلاؾالمي الَ٩ؾَفي من ال٣إ ٍاللظٍع ّ
ختى جَ٩ر ؤلاباصة اظٗت اجختٍٍ ،ظ ّبدَر ّ
٧ل اخخماالث َٖصة
ّ
ًا
ّ
ىظا اللنـ البكغي الظي ٖملَا ٢غٍ ا ٍََلت ٖلى جضظُنٌ ٍٞسخ ىٍَخٌ ًٍ٢غ ز٣اٞخٌٍ ،إلاا ٞكلَا ٍعلؼٍا ٦كغٍا ٖن ؤ ُابهم،
ًا
ٍََ٣ٟا ّ
ّ
ً٣خلَر ّ
ظظٖا من مضاٞن اإلاخاخ ٠ال٣ضًمت التي ّ
ٍٍظبدَر ّ
ٍٍدغَ٢ر
جبرع ٧ل
ٍَكَىَرٍٍ ،هضَٖر ب٨غىًم الظي ٖاص
ّ
ابؼاػي قنُ٘ مُ٣ذ ّ
ٍجُب٦ ٌ٣ما ّ
اإلاندلت اإلاندغٞتّ ،
ؤلخذ ٖلحها ٖهبُتها
بالضًن ،خُض جترظمٌ ٦ما قاءث ؼٍاتها ٍقًَاتها
ٖمل ج
ّ
ّ
ّ
ّ
ٍٍخدَ ٫الضًن من مؿُدُخٌ النُ٣ت ٦ -ما ظاء بها " ِٖسخى ٖلٌُ ّ
ّ
الؿالم " -بلى نلُبُت ٍيغة بالخ٣ض ٍال٨غو
اإلاخإجلت اإلاخبلضة،
ظاء بها ىاالء ّ
الض ّظالَر اإلااعَ٢ر الظًن ؤزبخَا ّؤجهم ٢اصعٍر ٖلى جدغٍ٧ ٠ل شخيءٍ ،حكٌٍَ ّ
٧ل شخيء في ؾبُل جدٍ ٤ُ٣ظَصىم
ُ
ألا اني الٗابض ٖلى خؿاب صٞن آلازغٍن في م٣ابغ ظماُٖت ٦خل ٪التي ٢بر ٞحها ؤىل "مدمض " ٍىم ظشض مهلَمت مٟغٍمت
ٍمظبَخت.
ّ
جًُ ٠عئٍت " مدمض " بلى اللنَص ّ
الهغبُحر نٟت يغٍعًت ٍؤُ٦ضةٍ ،هي ؤ ٌ بٗضما ٧ار ًنٓغ بلحهم ٖلى اٖخباع ّؤجهم
ًا
ًا
ّ
الهُٛت الخالُت " :بكغ ُٚالر نلُبَُر "ٍ ،هي ّ
جدَلذ الغئٍت بلى ّ
بكغ ُٚالرّ ،
ألاقض ٞخ٩ا ًٍ٢غا في جاعٍش الخُاة
الهُٛت
ًا ًا
الَ٩ؾَُٞت ،التي ٌؿعى ىاالء ّ
اإلاكَىَر بلى تهكُمًا ٍىغؾًا ٍسخً٣ا ٍؾٟحها بُٗضا ظضا.
الهغب اؾخ٨جهنا ؤبٗاصىا ٍمالمدًا من زال ٫عئٍت " مدمض " بلى ّ
عئٍت " مدمض " بلى اللنَص ّ
الهلُب ألاخمغ خحر
ّ
الظا٦غة ٖلى اؾترظإ جاعٍش ال٣خل ّ
ٍالخنُ٨لٍَٟ ،غ السَّ ٝ
جناؾلذ ٖن ىظو الغئٍت ؤبٗاص جاعٍسُت ّ
ٍالغٖب بلى بابا
خغيذ
ّ
بال ؤر خانغجٌ ّ
الضىكت ٍالخحرة بحر
الٗحر خحر ؾم٘ " مدمض " ٧لمت نلُب جنٟجغ ؤ ُابا ٍمسالب ٍؤٍظاٖا ٍصماءٍ ،ما ٧ار
ّ
ؤيبار ىظا ّ
الهلُب ،الظي ٧ار ًُماعؽ ؤٖتى مماعؾاث ؤلاباصة في الََنٍ ،ىا ىَ آلار ًّضعي  -بدظٍ ١م٨غ  -مؿاٖضة الالظئحر
ّ
بالُٗام ّ
ّ
الٗضٍ ّ
ٍالهضً.2»٤
ٍالضٍاءَ٩ُٞ« :ر في آلار ٟؿٌ
ٍمحرىم
 .1جالوجً ،عز الدٌن .ادلصدر السابق .ص .ٜٙ
2جالوجً ،عز الدٌن .ادلصدر السابق .ص .ٜٙ
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ًا
ًا
ّ
ال ًُم٨ن لغئٍت " مدمض " ؤر حؿخَٖب خ٣ُ٣ت ىظا الخناّ ٌ٢
الهاعر ٌ ،في الخ٣ُ٣ت ًٟطر جَاَاا ظلُا ٍٍاضخا،
ًا
ّ
ّ
ٍٍبحر ماامغة ُمدا٦ت ًدًَ٦ا ّ
الهغبَُر الظًن آلَا ٖلى ؤ ٟؿًم بًالء ظاػما ؤر ًبُضٍا الكٗب الَ٩ؾَفي صازل الََن ٍزاعط
الهلُب ألاخمغ لًُُل٘ بمًمت ؤلاباصة الساعظُت ،الؾُما ّ
ؤر بةم٩ا ٌ ؤر ًُ ّ
الََنٍ ،ال ًَظض من ىَ ؤًٞل من ّ
٣ضم ؤٚظًت ٍؤصٍٍت
مؿمَمت ٍٞاؾضةٍٍ ،خد ٤٣الًضٍ ٝاإلاغام بؿًَلت جامتٍ ،لم ج٨ن ىظو الغئٍت بلى ّ
" مدمض"  ،ِ٣ٞبل
الهلُب ألاخمغ ٖنض
ًا
٦شحر من الَ٩ؾَُٞحر ٌٗخ٣ضٍر ىظا الاٖخ٣اص ّ
ُ٦ضا٦ٍ ،م جإ٦ض ىظا ّ
بإر ّ
حٗغى الالظئَر بلى ّ
الؼٖم خحر ّ
خمى
الهلُب ًُ٨ض لًم
ّ
الُٗام الظي ًُ ّ
٣ضمٌ ّ
الهلُب ألاخمغّ « :بجهم ً٣خلَ نا بُغ ١ؤزغُ» ،1ى٨ظا بؿذ " ػٍنب " ّ
مخظمغة ٚايبت عٚم
ٍبؾًا ٫بؿبب
ّ
ؤر عثِـ خملت ؤلاٚازت َمإر اللمٍُ٘ ،ؤزبرىم ّ
ّ
الؿبب ال ً٨من في الُٗام في ّ
بإر ّ
خض طاجٌ ،بل ً٨من في حُٛحر مِ الٛظاء
ٍؤلر ٖلى ّ
َُٖخٌّ ،
ؤر ألامغ بؿُِ ال ًخجاٍػ بٌٗ ألاٖغاى اإلاا٢خت ّ
ٍ ّ
الؿُدُت.
الهلُب من مؿاٖضاث ًبضٍ ّؤجها خُ٣ُ٣ت ٍنالخت ،بال ّ
عٚم ما ّ
ؤر عئٍت " مدمض " بلى ىظا ّ
ً٣ضمٌ ّ
الهلُب جب٣ى
ًا
ّ
ّ
ٍالغٍب ٍٖضم الاعحياح ٍال٣لّ ،٤ر ّ
ظضاّ ،
الكّ ٪
الهلُب  -ببؿاَت ًَ -مئ بلى اللنَص الُٛالر الظًن ؤز٩لَو
جخإؾـ ٖلى
مخدٟٓت

٧ل شخيء؛ ٖاثلخٌ ٍ٢غٍخٌ ٍمضعؾخٌ ٍٍَنٌٍ ،ىاىم آلار ًُمَٗر في اإلاؼٍضّ ،
ٍٍخلبؿَر في ىظو اإلاؿاٖضاث التي ال ًُم٨ن لـ " مدمض"
ّ ًا
ًا
ًا
ّ ًا
ّ
ًا
ّ
بال ؤر ًغُ في ّ
مخإىبا لال ً٣اى،
الخاصة،
٧ل ل٣مت مجها ظنضًا َٚال نغبُا ً ٌ٣ً٣بَ ٘٢ؤ٢ضامٌ البُٛلت ،م٨كغا ٖلى ؤ ُابٌ
ٞالهلُب في ّ
ّ
الجهاًت مغجبِ بخاعٍش اإلاَث ٍال٣خل ٍاإلاجاػع ٍالخؼر ٍال٣ٟضارٍ ،ال ًُم٨ن لصخيء ًخًمن ىظو اإلاٗاني اإلاسؼٍت اإلااإلات
مَمبت م٣غٍخت ّ
مَظبت مًما جٟانى ٍؤج٣ن ّ
ّ
الهلُب
ؤر ًُشحر ؤٍ ًبٗض ٍلَ الجزع ال٣لُل من الاَمئنار ٍعاخت الباٍ ،٫جب٣ى الغئٍت
ّ
ألاخمغ لٗبت ج٣ضًم اإلاؿاٖضاثٍ ،اظتهض في محر ٍبٖالت الالظئحر ٍالٗاثالث.
ّ
ىنا ٥ؤمغ ّ
الخدٍ ٟٔالغٍب ٍٖضم
مًم ًجب ؤر َمئ بلٌٍُ ،ال ًُم٨ن ؤر خٛاٞل ٖنٌ ؤٍ دناؾاو؛ ؤال ٍىَ ؤر عئٍت
الضٍ ٫الٛغبُت التي جداٍ ٫هي ألازغُ ؤر ُج ّ
ٖضاو بلى ّ
الهلُب ،بل جذ ّ
الاَمئنار ال ج ٠٣في جسَم ّ
٣ضم بٌٗ اإلاؿاٖضاثٍ ،هي
ًا ُ ّ ًا
ّ
ّ
ُ ّ
ُ
ٗا ٍلئ ٪اللنَص الُٛالر ّ
الهلُبُحرٍ ،بال ما ظضٍُ ىظو
ألازغُ في ٓغ " مدمض " جساجل ٍجضاىن ٍجته٨مٍ ،جمشل امخضاصا م٣ن
ّ
ًا
اإلاؿاٖضاث؟ ٍىم ًَٟ٣ر بػاء اإلاجاػع التي جدضر في الََن نامذًن ال ًُدغَ٧ر ؾا٦نا ٍٍخملَ٣ر اإلاؿاٖضة ببٌٗ ألاَٗمت التي
ّ
لم ج٨ن يغٍعٍت لَ خآَٞا ٖلى ؾالمت الكٗب صازل الََن.
نؿدكّ ٠
الضٍ ٫الٛغبُت مغؾَٚت باال خماء ّ
الهلُب ألاخمغٍ ،بلى ّ
الضًجي لللنَص ّ
ؤر عئٍت " مدمض " بلى ّ
الهغبُحر ؤ٦ثر
ًا
ًا
ًا
ظاُٞاّ ،
٧ل شخيءًٞ ،ظو اإلاُُٗاث ّ
الضيُت ٍالخاعٍسُت التي ىُمن ٖلحها ّ
الهغب ججٗل ّ
من ّ
ٍختى لَ لم
٧ل ما ىَ نلُبي ٞخا٧ا ٢اىغا
ٍ٧ل الظ٦غٍاث ّ
للغٖب ٍالاخخ٣ار ٍال٨لر ّ
ّ
ً٨ن ٦ظلٟ٨ُٞ ،٪ي ؤر جَ٩ر ٧لمت " نلُبي " مشحرة ّ
اإلاًٟ٨غةٍ ،مشحرة لخاعٍش
الخِٗؿت
ّ
٧امل من ال٣خل ٍالدكغٍض ٍؤلاباصة.
لظل٧ ٪ار ّ
الهلُب ألاخمغ ٍالضٍ ٫الٛغبُت ٍاللنَص الُٛالر يمن ُاٍ ١اخض في مجا ٫الغئٍت ٖنض " مدمض "ٍ ،بر ٧ار
ىنا ٥بٌٗ الازخال ٝبحر ؤ٢ا ُم ىظو الغئٍت ٞة ّ ٌ ّ
ًخإؾـ ٖلى ُُٟ٦اث جغظمت الخ٣ض ٍاإلاَث؛ ٟٞي خحر ًُترظم اللنَص
ّ
ّ
ٍالدكغٍض ٍالخغًُ ،١ترظم ّ
ّ
الهلُب ألاخمغ ُ
ٍالبلضار الٛغبُت خ٣ضىم
الهغبَُر خ٣ضىم بُغٍ٣ت مباقغة ٖن َغٍ ٤ال٣خل ٍالظبذ
ّ
بُغٍ٣ت ٚحر مباقغة ٖن َغٍ ٤جمل ٤اإلاؿاٖضاث الٛظاثُت التي ال ٌٗلم بال هللا مدخٍَاتها ٍؤىضاًٞاٍ ،جخ٩امل الغئٍت ٖنض "مدمض"
ّ
في ّ
الخ ّ
ٍالالؤمن ّ
َظـ زُٟت من ّ
٧ل ما ىَ نلُبي ًُغاصّ ٝ
ب٩ل ؤق٩الٌ ٍؤنناٍ ٌٞمٗا ٌُ.
الغٖب

 1ادلصدر نفسو .ص ن.
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 /3دط ألالباوي:
ّ
ّ
بٗضما ٣ٞض " مدمض " ؤؾغجٌ ٍ٢غٍخٌ ٖلى ًض اللنَص الهغبُحر ْٗن م٘ زالخٌ ٍؤٞغاص ؤؾغتها ٍ٢غٍتها بلى ؤلبا ُا للنجاة من
مسُماث لالظئحرُ ،
الؿغصًت ؤر ُ ّ
ٍؾنداٍ ٫من زال ٫اإلااقغاث ٍاإلاُُٗاث ّ
ال٣خل ،خُض اؾخ٣غٍا في ّ
دضص مالمذ عئٍت الُٟل "
مدمض " بػاء ىاالء ألالبار.
ّ
ّ
الظا٦غة الاؾترظاُٖت بلى ؤر الُٟل " مدمض " ًمخل ٪بٌٗ اإلاٗاع ٝال٣بلُت خَ ٫قٗب ألالبار خحر ّ
زبرىم اإلاٗلم
جَمئ
ُ ّ
ّ
ّ
ّ
ؤقُاء بًجابُت ٖن ىظا الكٗب الكٍ ،٤ُ٣ؤٖلمًم ؤر ؤلبا ُا قٗب نٛحر ًُخازمًمُ « :ؾ٩ا ٌ بزَار لنا ّ ...
ل٨جهم ٣ٞغاء ٍمجسلَٟر
ًا
البٗض ّ
الهَعة ّبصذ ال٨شحر من الاعجُاح في ٟـ " مدمض " ،عٚم ّ
جماما» .1ىظو ّ
ؤر ؤعى ألالبار حٗجي ُ
ٍالنإي ٖن الََن
مشلنا
ّ
َم
قغ ّ
َُبت ٍقٗبها ّ
الهغب ٍخ٣ضىم ٍمجاػعىمٍ ،هي ؤعى ّ
ٍالاٚتراب ٍالٛغبت ،بال ّؤجها ٖلى ألا٢ل ٍػع ًئل بلٌُ ٍٍّ ٌُ٣
َُبٖ ،لى
ألا٢ل ى٨ظا ؤزبر اإلاٗلم ّ
ٍخضر ٖجهاٍ ،للمٗلم قإٍ ُٖٓم ٖنض " مدمض " ًَٞ ،اإلاغظُٗت اإلاَزَ٢ت التي ًُمئر بلحهاٍٍ ،مخذ مجها
مٗاعٍٍ ،ٌٞطخيء بها صعبٌٍ ،من ىنا ٧ا ذ الغئٍت ٖنض " مدمض " بػاء ألالبار عئٍت بًجابُت حؿخمض مكغٍُٖتها من زلُٟت ز٣اُٞت،
ر ألاقُاء حؿخمض مٗا حها من ٍظَصىا ٖلى مؿخَُ اإلاغظُٗاث ٍألاؾُ٣ت الش٣اُٞتٞ ،مشال« :الؼىَع لِؿذ لًا مٗجى َبُعي ،بل
مٗجى جدضصو الش٣اٞت ؤٍ الخ٣الُض»٢ٍ 2ض ظؿض اإلاٗلم اإلاغظُٗاث الش٣اُٞت بالنؿبت إلادمضٍ ،عؾم نَعة للكٗب ألالباني نضً٢ا
الُٟل ٍآمن بهاّ ًُ ٌ ّ ،
هض ١مٗلمٌ ٍٍامن بإ٩ٞاعو ٍبمغظُٗاجٌ ا٫ز٣اُٞت .
النٓغي بلى مًَٟمًا الَا٢عي ّ
جخدَ ٫ىظو الغئٍت اإلاا٢بلُت من مًَٟمًا الاؾدكغافي الاٞتراضخي ّ
ّ
الخُبُ٣ي خحر ٌؿتهل
خاعؽ الخضٍص ألالباني جغظمت بٌٗ قظعاتهاًٍٍُ ،ل٘ بخًُٗض عئٍت اإلاٗلمٍ ،جبرًغ الهَعة التي عؾمًا ٍبغٕ في عؾمًاّ ،
ٍلٗل
ًا
ًا
ّ
ؤر ألاٖضاص ٧ا ذ مظىلت ٍىاثلت من ّ
َُبا ُٟ٦ل بسل ٤ا ُبإ خؿن ٖن قٗب ٧امل ،الؾُما ّ
الناػخحر ٍالالظئحر،
ؾلَ٧ا ٍاخض
ّ
الؿ٣م ٍاللَٕ ّ
ٍخؿب قٗبها ؤ ّ ٌ ً٩ابض ّ
ٍالًُ ،٤لظل٧ ٪ار من اإلام٨ن ؤر ًُالقي خغاؽ الخضٍص الالظئحر بَُٗر قغػاء ٍٍظَو
ًا
٧الخت ّ
مخبرمتٍ ،مٗامالث ظاٞت ظاُٞت ،ل٨ن الٗ٨ـ جماما ىَ ما ٍ ،٘٢خُض عم " ٤مدمض " خاعؽ الخضٍص ألالباني ٍىَ ٌفًدؿن
ّ
ّ
ٍالترخُبٍ ،ؤؾاعٍغ ٍظًٌ جَمئ بلى ٞغخٌ ٍظظلٌّ ،
ٍالَص ًنطر من ُٖنٌُ٧« :ار ًبدؿم لي في خب ٍُٖ٧ٍ ،3»٠ا ذ سخنخٌ
الل٣اء
مٟٗمت بالك٣ٟت« :طل ٪الترًا ١الظي ٌؿاٖض ا في م٩اٞدت اللٟاء ٍالالمباالة ٍال٣ؿَة»ّ ،4
مما ظٗل " مدمض " ٌؿخدًغ الهَعة
ّ
التي عؾمًا اإلاٗلم لكٗب ؤلبا ُاٍٍ ،خإ٦ض من نض ١نَٗتها ٍؤٍناًٞاِٞ ،كٗغ ببٌٗ الاَمئنار في ٚمغة الخؼر ٍالٗنذ ٧الكًب
ُ
ُ
الٓلمت التي ج٣ب ،زانت ّ
ٍؤر " مدمض " ما ٞتئ ٌِٗل اإلاإؾاة ٍاإلاجؼعة التي ٍٗ٢ذ في ال٤عٍت
التي جلَح في ٚحهب الٛؿٍ ،٤جنحر
ًا
ّ
ٍالظا٦غة ّ
دـ ّ
ٍ٣ٞض ٞحها ؤىلٌٍ ،ىاهي اإلاإؾاة الشا ُت خحر ًسَُ زَُة دَ الالٍَنّ ٍٍُ ،
ٍالخاعٍش جنؿل عٚما ٖنٌ من
ؤر ألاعى
٧ل طل ٪ىَ جل ٪الغئٍت لأللبار التي ّ
قٛا ٝال٣لبٍ ،الٗؼاء الَخُض في ّ
جخإؾـ ٖلى الاَمئنار لًمٍٖ ،لى ؤلاخؿاؽ با مار ١َٞ
ّ
ًخجؿؿَا؛ طلّ ٪
ّ
ؤعيًمّ ،ر ّ
ؤر ألالبار ًُلبَر من ٧ل الجئ
الوعب ال ًملَ٩ر ؾلُت ججاٍػ الخسَمٍ ،ال ًم٨جهم ؤر ًدؿللَا ؤٍ
ّ
لُخدَ٣٣ا من ّ
٧ل شسو ٌٗبر الخضٍص٢ٍ ،ض الخٔ " مدمض " نغامت ىظو ؤلاظغاءاثٍ ،ؤعاخٌ ألامغٍ ،ػعٕ ٌُٞ
ببغاػ ؤٍعا ١الًٍَت
ًا
ّ
بٌٗ بظٍع ألامل ٍألامن ،زانت ٍؤ ٌ ّ
مغ بججغبت ٢اؾُت ظضا ما ٞتئ ٌُٗاني َ٧ابِؿًا ٍٖ٣ابُلًا.
1جالوجً ،عز الدٌن .ادلصدر السابق .ص .ٜ٘
 2سًتوك ،جون  .البنيوية وما بعدىا من ليفي سًتاوس إىل دريدا  .ترمجة :زلمد عصفور  .د ط  .الصفاة ،الكويت :اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ،د ت .
ص ٘ٔ.
 3جالوجي ،عز الدين .ادلصدر السابق .ص ٖ.ٙ
 4كولتشيتسكايا ،ي.إ .تربية مشاعر األطفال يف األسرة .ترمجة :عبد ادلطلب أبو سيف .الطبعة األوىل .دمشق ،سوريا :دار عالء الدين( ٜٜٔٚ ،م) .ص .ٜٙ

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

119

مجلة حيل السضاػات ألازبية والفىطٍة  -العام السالث  -العسز  23ؤهحىبط 2016

ّ
الخدّ ،ٟٔجها ّ
جخإؾـ ٖلى مُُٗاث اإلاٗلمٍٖ ،لى بٌٗ بًماءاث
ماػالذ عئٍت " مدمض " بػاء ألالبار مكَبت ببٌٗ
ّ
خاعؽ الخضٍصٍ ،هي مُُٗاث ٚحر ٧اُٞت لخإؾِـ عئٍت ٧املت ظاصة ٍمُمئنتٍٖ ،نضما ٧ا ذ اإلاسُماث يُ٣ت مترٖت باإلاكاىض
ّ
ّ
ّ
الخٟ٨ل ببٌٗ الالظئحرٍ ،طل ٪من زالٞ ٫خذ مناػلًم لألَٟاٍ ٫العلؼة
اإلاإؾاٍٍت ٍالخؼٍنت جضزل بٌٗ ألالبارٍ ،ؤػمَٗا
ًا
ّ
ٍجدمل مؿاٍلُت ألالبؿت ٍألاُُٚت ٍالٛظاءٍ ،ىظا ألامغ ؤظظ " ٫مدمض " ٦شحرا ٍا دكلٌ من ٍا ٘٢اإلاسُم الٟاصح
ٍبًَائهم،
ً٨ن مكاٖغ خب ٍاخترام ّ
الباجـٍ ،ظٗلٌ ّ
ٍٍص ٍَ٢ت لًاالء ألالبا ُحر الظًن آزغٍا ٖلى ؤ ٟؿًم ٍلَ ٧ا ذ بهم زهانت ،الؾُما
ًا
طاّ ٥
الغظل الظي ٟ٦ل " مدمض "٧ٍ ،ار َبِبا اؾمٌ " ببغاىُم " بل ٜبٌ ألامغ بلى ؤر بٗض بإؾغجٌ بلى م٩ار آزغٍ ،ؤٞغ ٙاإلاجز٫
للنَم في ؾُاعجٌٍ ،ال ً٨خٟي بهظاٍ ،ال ًبضي ؤي ٖالمت من ٖالماث ّ
لألَٟاٍ ،٫ايُغ ّ
الخبرم ٍال٣ل ،٤بل ٖلى الٗ٨ـ ّ
ًغخب
ًا ًا
ّ
با َٟاٍٍُ ٫مئجهم ٍىَ باؾم الشٛغ ٍصٌ٘ ٌٗاملًم مٗاملت خؿنت ؾبذ مكاٖغ " مدمض "ٍ ،ظٗلخٌ ًُدب " ببغاىُم " ُخبا ٦بحرا،
ًا
ًا
ًا
الغُٗٞت ّ
النبُلت ،بلى صعظت ؤ ّ ٌ ّ
ٍَك ٠ٛبٗملٌ ٍ٦غمٌ ٍؤزالّ ٌ٢
نغح ٢اثال مخدمـا ظظال« :ؤعٚب في ج٣بُلٌ»1؛ ىظو الٗباعة التي
ّ
ُج ّبحر الخَُع اإلالخَّ في عئٍت " مدمض " بػاء ألالبارٍ ،التي جدَلذ ٍجنامذ ّ
الخدٟٔ
ٍحٗم٣ذ من عئٍت ٌؿمًا الاَمئنار ٍبٌٗ
ّ
ّ
بال ؤر ًُ ّ
الكٗب الظي -عٚم ْغٍّ ٌٞ
ًخي
الهٗبت ٍقِٖٓ ٠كٌ ٍ٣ٞغو -ؤبى
بلى عئٍت ُمترٖت بالخب ٍالاخترام ٍالاٞخساع بهظا
ّ
ّ
ّ
بالنٟـ ّ
ّ
ٍالنِٟـ من ؤظل ىاالء الالظئحرٍ ،ىظا بر ٧ار ًَمئ بلى شخيءٞ ،ة ٌ ًَمئ بلى ٖٓمت ىظا الكٗب الظي نض ١اإلاٗلم
ًا
ّ
ٖنضما نٗخٌ بالكٗٞ ًَٞ ،٤ُ٣ال ق ٤ُ٣ق.٤ُٟ
زخاما ل٣ض خًغ آلازغ بك٩ل الٞذ ٖلى مؿخَُ عئٍت الُٟل الظي اؾدبُن ىظا آلازغٍ ،خَلٌ بلى ماىُت ٖن َغٍ٤
جإؾِـ ٖال٢اث ُٞنَمُنَلَظُت ٦شحرة ال جدك٩ل بال ٖن َغٍ ٤الَعي الظي اجه ٠بإٗٞا٦ ٫شحرة لٗل ؤ٢مجها بالظ٦غ :الخضؽ
ٍالخسُل ٍؤلاصعا٢ٍ ،٥ض خٍ ٤٣عي الُٟل ٍظَصو بَاؾُت مًَٟم ال٣هضًت ٖن َغٍ ٤الاعجباٍ بمَيَٕ آلازغ ٍؤلاخالت ٖلٌُ،
ٍ ٤ٞعئُ جنَؽ بحر جمشل آلازغ َٚال ٢اجال ٞاج٩ا مخَاَإ خحر حٗل ٤ألامغ باللنَص الهغبُحر ٍبدلٟائهم من ظًتٍ ،جمشل آلازغ
ق٣ُ٣ا ق٣ُٟا خحر حٗل ٤ألامغ با لبار من ظًت زا ُتٍ .جب٣ى الٗال٢ت بحر ألا ا ٍآلازغ جخإؾـ ٖلى ؤلاخالت اإلاخباصلت ،خُض ًدُل
ألا ا ٖلى آلازغٍٍ ،دُل آلازغ ٖلى ألا اٍ ،خُض« :ألا ا ٍآلازغ ٍظًار للَا ٘٢ؤلانؿاني»ٍ2بلٛت ؤبلٍ ٜظًار للَا ٘٢الَ٩ؾَفي من
منَٓع ٍعي الُٟل.

 1جالوجي ،عز الدين .ادلصدر السابق .ص ٓ.ٛ
 2بوغلرة ،زلمد بشري .األنا واآلخر ورىانات اذلوية يف ادلنظومة األدبية اجلزائرية .اجلزائر :دار األديب( ٕٓٓٚ ،م) .ص ٓٔ.
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النزعة ألاكالهية وم اهط امللاومة في ضواًة (ألاضن والسم)
ملىلىز فطعىن ملاضبة ما بعس هىلىهيالية
ز.بىعلي هحاٌ ـ حامعة البىٍطة ـ الجعائط

ملخم
حهض ٝىظا ا٫بدض بلى ال٨كٖ ٠ن مٓاىغ م٣اٍمت ألا ا/اإلاُ ْقؿ َمخ ْقٗ َممغ لآلزغَ /م
اإلاؿخ ْقٗ ِّمغ ٖلى مؿخٍَاث مسخلٟت في عٍاًت (ألاعى
ٍالضم  ) La terre et le sangلل٩اجب اللؼاثغي مَلَص ٞغَٖرً .خم التر٦حز في ىظو ال٣غاءة ٖلى مؿخَُ اللٛت ٍؾُمُاثُت الٗنَار
ٍالضاللت الغمؼٍت لَْاث ٠الصسهُاث ٍألاخضار ٍؤزحرا مؿخَُ البنُت الضعامُت.
ٖلى اإلاؿخَُ اإلاجهجي حؿخلًم ىظو الضعاؾت آلُاث الخدلُل ا ُال٢ا من النٓغٍت الن٣ضًت ما بٗض َ٧لَ ُالُت ٍجغار ما بٗض
الخضازت ٍبٌٗ ألاٖما ٫التي ا خ٣ضث مًَٟم الضعاؾاث الكغُ٢ت ٍٖلى عؤؾًا صعاؾاث اإلا٨ٟغ الٗغبي ألانل بصٍاعص ؾُٗض.،
جداٍ ٫ىظو ال٣غاءة بلَعة مًَٟم اإلا٣اٍمت الش٣اُٞت من زال ٫ؤق٩ا ٫الخٗبحر اإلاسخلٟت ا ُال٢ا من الؿُا ١الخاعٍذي ٍالاظخماعي
لًظو النهَم.

ولمات مفحاحية  :ما بٗض الَ٩لَ ُالُت ـ ما بٗض الخضازت ـ الغٍاًت الٗغبُت ـ ألا ا ٍآلازغ
Abstract
This research focuses on revealing aspects of the subject / colonized 's resistance against the other /
( colonizer through various scales in the novel of the Algerian writer Mouloud Feraoun entitled
Earth and Blood ). There are at least three levels of approaching this subject : first we have to put
the events in their historical and social background, secondly we try to analyze the novel's title, and
thirdly we reveal the symbolic significance of narrative functions.
This study tries to carry out these interpretations on the basis of modern theories of post-colonialism
and post-modernism.
Keywords : Post-colonialism – Post-modernism – Arabic novel – Suject/other relation
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ثىًئة  :الى طٍة الىلسًة ما بعس هىلىهيالية
ال ًم٨ن ،في الَا ،٘٢جدضًض جاعٍش ص ٤ُ٢لًَٓع جُاع ما بٗض الَ٩لَ ُالُت في ال٨ٟغ الن٣ضي الخضًض ل٨ن ًَْع اإلاهُلر
ًم٨ن عبٌُ بًَٓع جُاع ما بٗض الخضازت بٗض الخغب الٗلمُت الشا ُت ٞ .مهُلر ما بٗض الَ٩لَ ُالُت ( ) Post-colonialism
ًْغ ُبُٗض ًَْع مهُلر ما بٗض الخضازت (  ،) Post-modernismبمٗجى ؤر اإلاهُلخحر ٌْعا قبٌ متزامنحر  ،م٘ ؤؾبُ٣ت َُٟٟت
 1888لُضٖ ٫لى ألاق٩ا٫
إلاًَٟم ما بٗض الخضازتٍ .اإلاٗغٍ ٝؤر مًَٟم ما بٗض الخضازت ًْغ ٍ ٫مغة في السُاب الٟجي في ؾنت
اللضًضة في الٟن الدكُ٨لي بهٟت زانتٍ .لم ًًٓغ اإلاهُلر في الخ٣ل ألاصبي بال في ؾنتٍٍ .1942م٨ن جدضًض ٞترة
٦ )1950بضاًت لخُاع ما بٗض الخضازت٢ٍ . 1ض ّ
جمحزث الخغ٦ت ال٨ٟغٍت إلاا بٗض الخضازت « بُُٛار ألاٖما٫
 1940ـ
ألاعبُٗنُاث (
ألا٧اصًمُت ٖلى خؿاب ألاٖما ٫الٟنُت ». 2
ؤما مًَٟم ما بٗض الَ٩لَ ُالُت ٣ٞض ًْغ بٗض مًَٟم ما بٗض الخضازت بٟترة ٢هحرة ٍ .مزلما ظاءث ما بٗض الخضازت بٖاصة ٓغ
في الخضازت الٛغبُت اإلا٨دؿبتٍ 3جبُا ًا ا لَُٗبها ٍعلؼىا ٖن جَٞحر ما ًخَ ١بلٌُ ؤلانؿار اإلاٗانغ من خغٍت ٍ٦غامتٞ ،ةر ما بٗض
َم
اإلاؿخٗمغة ٍل٨ن الٗ٨ـٞ .ما بٖض
الَ٩لَ ُالُت ًْغث ؤًًا ٦خُاع مًاص للخغ٦ت الاؾخٗماعٍت ل٨ن لِـ من ٢بل الكَٗب
الَ٩لَ ُالُت خغ٦ت ٨ٞغٍت ٚغبُت َالبذ بةٖاصة النٓغ في الؿُاؾت الاؾخٗماعٍت للضٍ ٫الٛغبُت٢ٍ .ض جغجب ٖلى طل ٪بغٍػ ؾُاؾت
ظضًضة في ؤٍعٍبا ٖغٞذ بخ ٪ُ٨ٟالاؾخٗماع (  .) Decolonizationؤصث في الجهاًت بلى جسلو ال َُ٣الاؾخٗماعٍت الٛغبُت من
مؿخٗمغاتها في مسخل ٠ؤن٣إ الٗالم ٍمجها ٦شحر من الضٍ ٫الٗغبُت.
ل٨ن ىظا اإلاؿاع الؿُاسخي اللضًض للضٍ ٫الاؾخٗماعٍت ما ٧ار لحرُ النَع لَال ٍظَص م٣اٍمت ٖنُٟت من الكَٗب اإلاًًُضة.
بضؤث ىظو اإلا٣اٍمت م٘ بضاًت الٛؼٍ ٍاؾخمغث ،ل٨ن بإق٩ا ٫مخٗضصةََ ،ا ٫اللُل الاؾخٗماعي بلى ٚاًت الاؾخ٣الٝ .٫خغ٦ت ما
َم
اإلاؿخٗم َمغة.
بٗض الَ٩لَ ُالُت الٛغبُت مضًنت ،في الَا ،٘٢لخغ٧اث اإلا٣اٍمت ٍالخدغع التي ٢امذ بها الكَٗب
َم
ٍاإلاؿخٗمغ ،ل٨جها جضعؽ ؤًًا
اإلاؿخٗمغ
ٍُٞما ًسو النٓغٍت الن٣ضًت ما بٗض َ٧لَ ُالُت ٞةجها جضعؽ جٓاىغاث الهغإ بحر
ِّ
جٓاىغاث م٣اٍمت الش٣اٞت اإلادلًت للٛؼٍ الش٣افيً .خٗل ٤ألامغ ؤخُا ا بالنَٖحر في ٍ٢ذ ٍاخض ،مشلما ىَ الخا ٫بالنؿبت للكَٗب
َم
اإلاؿخٗم َمغة ؾُاؾُا٢ٍ ،ض ًخٗل ٤ؤخُا ا ؤزغُ بالنَٕ الشاني ٦ ،ِ٣ٞما ىَ الكإر في الَ٢ذ الخالي بالنؿبت للكَٗب الٗغبُت التي
ما جؼا ٫حٗاني من ٚؼٍ ز٣افي م٘ ٍظَص م٣اٍمت ٖنُٟت مر الش٣اٞت اإلادلُتٍ .ما حهم النٓغٍت الن٣ضًت ما بٗض َ٧لَ ُالُت ؤ٦ثر ىَ
الخٗبحر ٖن ىظو اإلا٣اٍمت في الٟنَر ٍآلاصاب ٍلِـ في الٗمل الؿُاسخيٍ .من ىنا ج٨دسخي ىظو النٓغٍت ؤىمُت بالٛت في صعاؾت
ًا
ألاصب الٗغبي الخضًض الظي جًمن ٗٞال ؤق٩اال ال خهغ لًا للم٣اٍمت ْلذ مض ََي ٫عىُنت جإٍٍالث ٦الؾُُ٨ت ٍؾُدُت
ٚظتها نغاٖاث بًضًَلَظُت ٍ٨ٞغٍت زانت مجها الهغإ اإلاٗغٍ ٝبحر الخضازت ٍالخ٣لُضٍٍ ،نل ألامغ بلى خض اٖخباع ؤق٩ا٫
اإلا٣اٍمت الش٣اُٞت في بٌٗ ألاٖما ٫ألاصبُت ق٨ال من ؤق٩ا ٫الغظُٗت ٍالخ٣لُض.

J.A.Cuddon, The Penguin Dictionary of Literary Terms, Penguin Books, London 1999. p.689.
Christopher Butler,Postmodernism : A Very Short Introduction, Oxford University Press, London 2002.p.7.
J.A.Cuddon, op.cit., p.690.
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َم
اإلاؿخٗم َمغة ٍمدااٍلت آلازغ Other
ا هبذ الضعاؾاث الٛغبُت ما بٗض َ٧لَرًالُت ٖ 1لى جبُار مٓاىغ بزباث الظاث في اإلاجخمٗاث
ججاىل ىظو الظاث .بر اإلاشا ٫الؿاَ٘ الظي اؾدكًض بٌ الن٣اص الٛغبَُر ٖلى ىظا الهغإ ىَ عٍاًت (٢لب الٓالم Heart of
 ) Darknessلل٩اجب ؤلا جلحزي ظَػٍ َ٧ ٠غاص  « . J.Conradفي ؾُا ١جمشُل الٛغب للش٣اٞاث ٚحر ألاٍعٍبُت ٞ non-europeanةر
آلازغ ال جمنذ لٌ ٞغنت ال٨الم ؤٍ ٞلن٣ل اص ا ما ُج َم
من ُذ لٌ ىظو الٟغنتٍ .ؤبغػ مشاٖ ٫لى طل ٪عٍاًت (٢لب الٓالم) للَػٍ َ٧ ٠غاص
ع
خُض ال ًمنذ بُل الغٍاًت (ماعالٍ  )Marlowللؿ٩ار ألانلُحر 2ؤًت ٞغنت لل٨الم باؾخصناء مغجحر  .3» ِ٣ٞما ًُالخٔ في الغٍاًت
ّ
اإلاخدًغ ٍصَٖجٌ اإلاخ٨غعة ٖ ،بر ٞهَ ٫الغٍاًت ،إلباصة الكَٗب اإلاخَخكت ( ٍىَ
ا دُاػ بُل الغٍاًت ؤلا جلحزي للكٗب ألاٍعٍبي
ِّ
ً٣هض ىنا زانت قٗب الَ٩نٖ« .)َٛنضما ًإحي اإلاغء بلى ىنا ًَ٩ر ٖلٌُ ُٞما بٗض ؤر ًم٣ذ ىاالء اإلاخَخكحر ـ ؤر ًم٣تهم بلى خض
اإلاَث ».4
ًا
ظضال ٍاؾٗا في ألاٍؾاٍ ألاصبُت ٍال٨ٟغٍت في الٛغب ٖلى اٖخباع ؤجها ؤٍ٫
،1902
ؤزاعث ىظو الغٍاًت ،منظ نضٍعىا في ؾنت
َم
اإلاؿخٗم َمغة ٖلى ًض ألاٍعٍبُحرٍ .ألا٦ثر من طل ،٪ؤر
ٖمل ؤصبي ًٟطر اإلاٗاملت ال٣اؾُت ٍالٗنهغٍت التي جخٗغى لًا الكَٗب
ًا
ّ
السُاب الٛغبي ًداٍ ٫ؤر ًخدضر ُابت ٖن الؿ٩ار ألانلُحر ٍال ً٩لٟ ٠ؿٌ مداٍلت ًٞم َبُٗت ج٨ٟحرىم ؤٍ ؤر ً٣ضع ُ٢مت
ز٣اٞتهمٞ ،خَ٩ر الندُجت ج٣ضًم نَعة ٧اطبت ٖن ظماٖت بكغٍت لًا ُ٢مًا ٍ مًُا اإلاِٗصخي اإلامحز ،بل ٍلًا بنُت اظخماُٖت مشل ؤي
َم
َم
باإلاؿخ ْقٗ ِّمغ ٞدؿب ،بل
اإلاؿخٗم َمغة في اإلاكاع٦ت في جدضًض ؤَغ ٖال٢تهم
مجخم٘ آزغ« .لم ٌؿلب السُاب الَ٩لَ ُالي خ ٤الكَٗب
5
ُّل
الخَخل ٖن َغٍ ٤اؾخٗما ٫اللٛت الضالت ٖلى الٗنٍ ٠ال٣ؿَة »  .ل٣ض ٢ام الٛغب بهضم ظؿغ الخَاع م٘ الكَٗب
َّلَ ٣مجهم
َم
اإلاؿخٗم َمغة  ،ؤي «ا خاط ؤٍعٍبا آلزغ ؤصنى مغجبت »٩ٞ ، 6ا ذ عصة الٟٗل الُبُُٗت بغٍػ زَعاث في ىظو البلضار ؤصث في الجهاًت بلى
اؾخ٣ال ٫ىظو الكَٗب.
ل٣ض خاٍ ٫ؤصب ىظو الكَٗب اإلاًًُضة ،زانت في بٞغٍُ٣ا ،ؤر ّ
ٌٗبر ٖن ٍظًت النٓغ اإلادلُت في الٗال٢ت م٘ الٛغبً .مشل
ال٩اجب النُجحري اإلاٗغٍ( ٝقِنَا ؤقبي  ) Chinua Achebeىظا اللُل من ال٨خاب خُض ًهَع في ؤٖمالٌ ،من منَٓع جاعٍذي
اظخماعيٍ ،ا ٘٢الكَٗب ؤلاٞغٍُ٣ت ببار الاؾخٗماع « .اٖخبرث ؤٖما ٫ؤقبيٍ ،زانت عٍاًت (ؤقُاء من اإلااضخي ، )Things fall apart
بمشابت عص ٖلى عٍاًت  َ٧غاص (٢لب الٓالم) ٞ .الغص ًَ٩ر ٖن َغٍ ٤اؾترظإ الخ ٤في الخٗبحر ،بمٗجى ٦خابت ؤٖما ٫ؤصبُت جهَع
َبُٗت الخُاة ٍالٗال٢اث الاظخماُٖت صازل اإلاجخم٘ ألانلي ».7
ظاءث الَ٩لَ ُالُت بإ٢نٗت مخٗضصة لٗل ؤبغػىا ٢نإ الخًاعة ٍمؿاٖضة الكَٗب اإلاخسلٟت في الخَُع .ل٨ن الًض ٝالخ٣ُ٣ي
٧ار صاثما الاؾدُالء ٖلى زغٍاث الكَٗب اإلاًَ٣عة من ظًتٍ ،من ظًت زا ُت َمـ مٗاإلاًا الش٣اُٞت ٍالخًاعٍتٍ .ل٣ض ٞطر
ٔ ادلقصود بالدراسات الغربية تلك اليت صدرت يف الغرب يف إطار مدرسة غربية واضحة ادلعامل  .نقول ىذا ألنو ظهرت يف اآلونة األخرية دراسات دلؤلفني غربيني
يغري كثريا يف انتساهبم للفكر الغريب  .من ىؤالء ،على سبيل ادلثال ال احلصر ،إدوارد سعيد
من أصول غري غربية ،والبعض منهم من أصول عربية ،لكن ذلك ال ّ
العريب األصل ،ورقية حسن ذات األصول اذلندية ،وحلسن الزاىر الذي سيأيت ذكر كتابو يف ىذا البحث ،وغريىم.
ٕ تدور أحداث الرواية يف إفريقيا يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر ،وحتديدا يف الكونغو.

3

Lahcen E.Ezzaher, Writing and Cultural Influence: Studies in Rhetorical History, Orientalist Discourse and Postcolonial Criticism, Peter Lang Publishers, New York, USA 2003.p.91.
4
Joseph Conrad, Heart of Darkness, Doubleday, Page and Company, Garden City, New York 1916.p.16.
5
Lahcen E.Ezzaher, op.cit., p.91-92.
6
إدوارد سعٌد ،تعقٌبات على االستشراق ،ترجمة صبحً حدٌدي ،المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر ،بٌروت  .1996ص.70
7
Lahcen E.Ezzaher, op.cit., p.92.
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(ؤلٟغص بلنذ ) الؿُاؾت البرًُا ُت في مهغ منظ ٞغى الا خضاب ٖلحها في ٦خابٌ (الخاعٍش الؿغي الخخال ٫مهغ) خُض ٢ا ٫بإر
ىض ٝبغٍُا ُا من اخخال ٫مهغ ىَ جهب زغٍاتها ٍصٖم الا٢خهاص البرًُاني بالضعظت ألاٍلى .1صخُذ ؤر اإلاجخم٘ الٗغبي ٍ ،٘٢ببار
الٟترة الاؾخٗماعٍت ٍختى ما بٗضىا ،في ؤػمت مشاٟ٢ت ٍجماهي في الخًاعة الٛغبُت ،ؤٍ بمًَٟم الن٣ض الش٣افي ما بٗض َ٧لَ ُالي،
بػصٍاظُت ٍظضا ُت  ،2ل٨ن ىظا الخَظٌ ٧ار مَٟ٢ا ما٢خا ،ؤٍ بمٗجى آزغ ،مداٍلت الخٗغٖ ٝلى ز٣اٞت (اإلاغ٦ؼٍت ألاٍعٍبُت Euro-
ٍ ، 3)centrismؤر الغص ٖلى عٍاًت (٢لب الٓالم) ٧ار من ٢بل ػمغة من ال٨خاب في بَاع ما ُٖ ِّغ ٝبغٍاًت الهضام الخًاعي .ؤىم
الغٍاًاث التي مشلذ ىظا الخُاع جض (٢نضًل ؤم ىاقم) لُخي خ٣ي(ٍ ،الخي الالجُجي) لؿًُل بصعَـ ٍ(مَؾم الهلغة بلى الكما)٫
للُُب نا٫ح.
ٖبرث عٍاًت (٢نضًل ؤم ىاقم) ٖن الاػصٍاظُت الَظضا ُت في الٗال٢ت م٘ آلازغ  /ألاٍعٍبيٍ ،جمشل ٖمَما ٍظًت ٓغ اإلاش٠٣
الظي ًضع ٥ؤىمُت الخًاعة الٛغبُت ٍجً٢َٟا ٍخاظت مجخمٌٗ اإلااؾت بلى ىظو الخًاعة .ؤما الغٍاًت الشا ُت ٞخمشل لخٓت الُٓ٣ت
من ٍىم الخماهي في الخًاعة الٛغبُت ٍبٖاصة ا٦دكا ٝالظاث ألانلُت ٍؤىمُتها في اإلاهحر الٟغصي لبُل الغٍاًت .ؤما عٍاًت (مَؾم
الهلغة بلى الكماٞ )٫جاءث ؤقبٌ بالغص ٖلى عٍاًت (٢لب الٓالم) ،جها ٢ابلذ الٗنٍ ٠ال٣ؿَة الٛغبُت بٗن٢ٍ ٠ؿَة اإلاجخم٘
ألانلي.
ؤما في عٍاًت (ألاعى ٍالضم ) إلاَلَص ٞغَٖرٞ ،ندن ؤمام مَطط مسخل ٠ىَ ؤ٢غب بلى جهَع ما بٗض الَ٩لَ ُالُت لَُْٟت
ألاصب الَ٣مي الظي حهض ٝبلى جهٍَغ الخُاة الاظخماُٖت ٍالُبُُٗت للمجخم٘ ألانلي ٦مًٓغ للم٣اٍمت ٍبزباث الظاث ،م٘ ٍظَص
صالالث عمؼٍت جدملًا بٌٗ اإلاٟغصاث ٍألاقُاء هي بمشابت عؾاثل مكٟغة لآلزغ/ألاٍعٍبي.
ؤؿياٌ امللاومة في ضواًة (ألاضن والسم)
ًدـ ٢اعت عٍاًت (ألاعى ٍالضم) إلاَلَص ٞغَٖر بُٛاب عىُب لآلزغ  /ألاٍعٍبي م٘ ؤر ٧ل اإلااقغاث ٧ا ذ جا٦ض ٖ٨ـ طل.٪
َم
ٍاإلاؿخٗمغ٦ ،ما ؤر
ؾخٗمغ
ٞالغٍاًت نضعث ببار الشَعة اللؼاثغٍت يض الاؾخٗماع الٟغنسخي ٍما ناخبها من ٖن ٠مخباص ٫بحر الم ِّ
ال٩اجب ًنخمي بلى اإلاضعؾت الٟغنؿُت زانت في خ٣ل ألاصب ،ىظا باإلياٞت بلى ٍظَص شسهُت عٍاثُت جمشل آلازغ  /ألاٍعٍبي ٍهي
ػٍظت بُل الغٍاًت (ماعي)ٍ .باإلياٞت بلى طلٞ ٪ةر الغاٍي ٌَٗص بؿغصو ؤخُا ا بلى اإلااضخي في ق٩ل ٍمًاث ِٞ Flashbacksؿغص
جج اعب البُل في بالص الٛغبت (باعَـ) ؤًن اقخٛل في اإلاناظم ٛ٦حرو من اللؼاثغٍحر ال٣ٟغاء.
بالغٚم من ٧ل ىظو اإلاُُٗاث ال ًخضزل آلازغ في قإر ما ًدضر في ال٣غٍت ٍجخم ظمُ٘ ألامَع بةعاصة الؿ٩ار ألانلُحر
ٍعٚباتهم ،في خحر ً٣ضم الغاٍي نَعة باىخت لآلزغ جدؿم بالؿلبية في مٗٓم ألاخُار .ل٣ض ٖبرث ىظو الغٍاًت ٖن جإُ٦ض الظاث
ّ
ٍاإلاؿخٗمغ ؤقاع بلٌُ ال٩اجب في
اإلاؿخٗمغ
ٍم٣ابلت تهمِل آلازغ بتهمِل ممازل .ل٣ض ٖبرث الغٍاًت ٖن قغر في الٗال٢ت بحر
ِّ
م٣االجٌ ألازغُ٨ٌٗ « .ـ الخمغص الكامل في الَ٢ذ الغاىن خضٍر َال ُ٘ٓٞ ١بحر اإلاجخمٗحر (ً٣هض اإلاجخم٘ اللؼاثغي ٍاإلاجخم٘

ٔ بيل أشكروفت  ،غاريث غريفيث وىلني تيفني ،دراسات ما بعد الكولونيالية  :ادلفاىيم الرئيسية ،ترمجة أمحد الرويب ـ أؽلن حلمي ـ عاطف عثمان ،ادلركز القومي
للًتمجة ،القاىرة ٕٓٔٓ.ص .ٚ
ٕ ادلصدر نفسو ،صٖٖ.
ٖ ادلصدر نفسو ،ص.ٖٙ
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ًا
الٟغنسخي اإلاُ٣م في اللؼاثغ)ٍ .متى خضر الؼٍاط بحر اإلاجخمٗحر ؤنال؟ الخ٣ُ٣ت ؤر اإلاجخم٘ الٟغنسخي لم ٌٗتر ٝؤبضا بد ٤الكٗب
اللؼاثغي في ىظو ألاعىً ٠ُ٨ٞ ،م٨ن ؤر خ٩لم ٖن جٟاىم ٍخَاع بحر الُغٞحر؟ ». 1
في عٍاًت (ألاعى ٍالضم) ٌٗبر مَلَص ٞغَٖر ٖن ىظا اإلاَ ٠٢من الاؾخٗماع ل٨ن بك٩ل ٚحر مباقغ .ل٣ض ازخاع اإلاالٍ ٠ي٘
ؤخضار الغٍاًت في بَاع مدلي مدٌ ٍفي ىظا حٗبحر ٖن الا ٟها ٫الخانل بحر اإلاجخم٘ اللؼاثغي ٍمجخم٘ ّ
اإلاٗمغٍن الٟغنؿُحر.
بل ؤ ٌ ٢ام بة٢دام ممشلحر ٖن آلازغ  /ألاٍعٍبي ٍججغٍضىم من ؤًت ٍُْٟت جسضم عٚباث الصسهُاث الغثِؿُتٍ .حٗبر الغٍاًت ٖن
اإلا٣اٍمت ٖبر مؿخٍَاث مسخلٟت للخدلُل ٦ما ًخطر في اللؼء اإلاَالي للبدض.
ـ املؼحىي ألاوٌ  :ػيميائية العىىان
َّ
اإلاخسُل الظي ًبلَع صالالث ٦شحرة ٍمخنَٖت ٍمخٗاعيت ؤخُا ا ل٨جها جٟطخي
ٌٗخبر ٖنَار الٗمل ألاصبي بمشابت مضزل بلى الٗالم
في الجهاًت بلى صاللت مغ٦ؼٍتً .م٨ن اٖخباع ٖنَار الغٍاًت قٟغة من قٟغاث الضاللت اإلاغ٦ؼٍت ٞحهاٍٍ .نُب ٤ىظا جماما ٖلى الغٍاًت
التي بحر ؤًضًنا ٍالتي ازخاع لًا اإلاال ٠بٗناًت ٞاث٣ت ٖنَار (ألاعى ٍالضم)ٍ .من ٚغٍب اإلاهاصٞاث ؤر ج َ٩ا ىاحير ال٩لمخحر ظؼءا
من اإلاعلم الن٣ضي ما بٗض َ٧لَ ُاليٞ .ا عى ظؼء من ىٍَت الؿ٩ار ألانلُحر٦ ،ما ؤر الضم ىَ الًٍَت الٗغُ٢ت في خض طاتها ٍ .بطا
 ، )1953الضاللت ما بٗض َ٧لَ ُالُت لًاجحر ال٩لمخحرٞ ،من اإلاا٦ض ؤ ٌ ٢هض
٧ار اإلاال ٠لم ً٣هض ،في جل ٪الٟترة اإلاب٨غة (
اؾخٗما٫ىما للضاللت ٖلى مَيَٕ الغٍاًت ٍىَ مجخم٘ ألاىالي.
ٗٞنَار الغٍاًت ًً٘ ؤخضار الغٍاًت في بَاع مدلي ىَ ال٣غٍت اإلاجزٍٍت في ؤٖالي ظبا ٫ظغظغة التي ال ٌؿ٨جها بال ألاىالي من
اللؼاثغٍحر ،بُٗضا ٖن ؤي صزُل ؤظنبيٞ .ا مغ ًخٗل ٤بإعى ألاظضاص ٍبهٟاء الٗغ ١ألانُل .ي ٫َ٢مَلَص ٞغَٖر خَٖ ٫ال٢خٌ
ُ
ببِئخٌ ألانلُت في ظغظغة  « :ؤ٦ن إلانُ٣ت ال٣باثل خب ألاب لَلضو ٍىَ ما ؾُٗذ بلى الخٗبحر ٖنٌ في ٦خبي٦ ،ما خاٍلذ ٢ضع
ؤلام٩ار ج٣ضًم نَعة ٖن الخُاة في ال٣غٍت ،نَعة خُ٣ُ٣ت ٚحر ػاثٟت» .2ل٣ض ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلى مداٍلت ال٨ٟغ الَ٩لَ ُالي
مهاصعة خغٍت اإلاُ َم
ًًُض في الخٗبحر من زال ٫مًَٟم (الخمشُل ٍ . 3)Representationفي عؤًنا ؤر مَلَص ٞغَٖر ٢هض بلى ىظا اإلاٗجى
ّ
ٖنضما ؤ٦ض ٖلى عٚبخٌ اإلاؿخمغة في ج٣ضًم نَعة خُ٣ُ٣ت ٍؤنُلت ٖن مجخمٌٗ٦ .ما ؤر ٦المٌ ٖن ػٍ ٠الهَعة ًدُل ٖلى ٍظَص
نَعة مؼٍٟت للمجخم٘ اللؼاثغي في ؤطىار الٟغنؿُحر.
ًدمل ٖنَار الغٍاًت ؤًًا صالالث جخٗل ٤بالبنُت الضعامُت ٍٍظًت النٓغ  ،بمٗجى ال٨ٟغة التي جضٍع خَلًا الغٍاًت ٩٦ل.
ٞسالنت ال٣هت ؤر البُل ٖامغ حهاظغ بلى ٞغنؿا من ؤظل الٗمل ٍ٦ؿب الَ٣ث ٓغا لل٣ٟغ اإلاض ٘٢الظي ًخسبِ  ٌُٞؾ٩ار
٢غٍت بُٚل ؼمار ٍ .في ٞغنؿا ًنسخى ٖامغ ٢غٍخٌ ٍٍخجاىل مهحر ٍالضو ٍٍالضجٌ ٍخاظتهم بلٌُ ٍٍنٛمـ في خُاة ظضًضة ٧ا ذ في
الَا ٘٢ؾلؿلت من اإلاأسخي ٍزُبت ألاملً .تزٍط ٖامغ في ٞغنؿا من ٞخاة جضعى ماعي ٍٍ٣غع الَٗصة مًٗا بلى ٢غٍخٌ ألانلُت بُٚل
ؼمار ٖلى ؤمل اؾترظإ ما يإ منٌ ََا ٫مضة اٙجغابٌ٢ٍ .ض ٖبر ٖنَار الغٍاًت بالًبِ ٖن طل ٪الظي يإ منٌ ٍىَ  :ألاعى
ٍالٗكحرة.

3

Mouloud Feraoun, La terre et le sang, Seuil, Paris 2012.p.14.
La terre et le sang, p.8.
ٌنظر نقد إدوارد سعٌد لمفهوم التمثٌل فً فكر المركزٌة األوروبٌة فً  :المصدر السابق ،ص 63وما بعدها.
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ً٨دكٖ ٠امغ ؤر ما اٞخ٣ضو في ٢غبخٌ ًهٗب اؾترظاٌٖ ُٞسَى نغاٖا مغٍغا م٘ ؤىل ٢غٍخٌ ٍٖكحرجٌ بلى ؤر ًل٣ى خخ ٌٟفي
الجهاًت بٗض اؾترظإ ألاعى ًٍَْع بهُو ؤمل في ٍالصة خُٟض ًهَر ىظو ألاعىٞ .مَيَٕ الغٍاًت ىَ الخٟاّ ٖلى مَ٣ماث
الظاث اإلااصًت ٍاإلاٗنٍَت من منَٓع الهغإ ٖلى ألاعى الظي ٧ار ٍاضر اإلاٗالم ببار الاخخال ٫الٟغنسخي لللؼاثغ.1
ٍمن ٍظًت ٓغ ؾُمُاثُت جإٍٍلُت ٞةر ٖنَار الغٍاًت ٌٗبر ٖن ألا ا/اللؼاثغ في مَاظًت آلازغٞ/غنؿاٞ .اعجباٍ ؤىل ال٣غٍت
بإعيًم ٍمدآٞتهم ٖلى اؾخمغاعٍت ظنؿًم لٌ صاللت ؾُاؾُت ٍاظخماُٖت َ٢امًا اعجباٍ الكٗب اللؼاثغي بإعيٌ ٍىٍَخٌ
ٍبالخالي ٞة ٌ ال م٩ار في ىظو ألاعى للٛغباء ٖجها ٫َ٣ً .الغاٍي في بضاًت الغٍاًت  :ىَ ابن البلض (ً٣هض ٖامغ) ،ؤما هي (ً٣هض
ػٍظخٌ ماعي) ٞهي ٞغنؿُتٞ .إبناء البلض ىم اللؼاثغٍَر صٍر ٚحرىم.
جَ٣م ؤخضار الغٍاًت ببلَعة ىظو الضاللت اإلاغ٦ؼٍت التي خملًا الٗنَار ُٞدهل الانسلام الضاللي بِنٌ ٍبحر متر ال٣هت بٗض
الا تهاء من ال٣غاءة.
ـ املؼحىي الساوي  :زاللة اللغة
ٌٗخبر مَلَص ٞغَٖر مَطط اإلاش ٠٣اللؼاثغي ببار اؾخٗماع الٟغنسخي خُض جسغط من اإلاضعؾت الٟغنؿُت ٦ما نَع طل ٪في
عٍاًخٌ الشا ُت ( جل ال٣ٟحر  .)Le fils du pauvreل٨ن ىظا لم ًمن٘ ال٨خاب اللؼاثغٍحر الناَ٣حر بالٟغنؿُت من الخٗبحر بهضٖ ١ن
ىمَم اإلاجخم٘ اللؼاثغي  ،بل ؤجهم اجسظٍا من اللٛت الٟغنؿُت ؤصاة للخٗبحر ٖن الًٍَت ٍالازخالٖ ٝلى دَ ما ؾِخ٨ك ٠لنا في
عٍاًت (ألاعى ٍالضم ) إلاَلَص ٞغَٖر.
ًَْ ٠النو مٟغصاث ٍحٗابحر منخ٣اة بٗناًت ىضًٞا بلَعة الضاللت اإلاغ٦ؼٍت اإلاغجبُت بمَيَٕ الًٍَت ٍالهغإ ٖلى ألاعى
ظ٦غ مجها :
ـ ٧ : Tharoumitلمت ؤماػَُٛت حٗجي (اإلاغؤة ألاٍعٍبُت) ؤٍ (اإلاغؤة الٟغنؿُت).
ـ ٧ : Aroumiلمت ؤماػَُٛت مدلُت حٗجي (عخل ؤٍعٍبي) ؤٍ (عظل ٞغنسخي).
ـ ٧ : Takoravtلمت ؤماػَُٛت مدلُت حٗجي (اإلا٣برة).
ـ ٧ : Fellahلمت ٖغبُت حٗجي (ٞالح).
ـ ٧ : Hakemلمت ٖغبُت حٗجي (اإلاؿاٍ ٫ؤٍ الخا٦م).
ٞلًظو اإلاٟغصاث اإلادلُت ما ً٣ابلًا باللٛت الٟغنؿُت ل٨ن اإلاال ٠ججاىل طلٍ ٪ؤنغ ٖلى اؾخٗما ٫ال٩لماث ألانلُت بالغٚم من ؤر
ال٣اعت الٟغنسخي ال ًًٟم مٗناىاٍ .الَاضر ؤر صاللت ىظا الاؾخٗما ٫ىَ الخإُ٦ض ٖلى ألا ا ٍمماعؾت خًَعو في النؿُج الغٍاجي
خًَعا ًغؾم خضٍصو في م٣ابل آلازغ ٖن َغٍ ٤ىظو اإلاٟغصاث بالظاثٞ .الخضٍص  frontiersؤخض اإلاٟاىُم ألاؾاؾُت في النٓغٍت ما

 1لقد كانت استراتٌجٌة المعمرٌن الفرنسٌٌن فً الجزائر شراء األراضً من األهالً بأثمان بخسة بعد فرض أوضاع مزرٌة
علٌهم .فالتحضر بالنسبة إلٌهم إجراءات شكلٌة ٌجب الحفاظ علٌها ولٌس بقٌم أخالقٌة وإنسانٌة.
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بٗض الَ٩لَ ُالُتٍ . 1بطا ٧ا ذ عٍاًت (ألاعى ٍالضم) م٨خَبت باللٛت الٟغنؿُت ٞةر ىنا ٥خضٍصا لٟغنؿُتها من زال ٫مماعؾت اللٛت
اإلادلُت لخًَعىا ٞحها.
َم
اإلاؿخٗمغ اللٛت اإلادلُتٍٍ .خٗل ٤ألامغ ؤخُا ا
اإلاؿخٗمغَ٣ً ،م النو ىنا بخل٣حر
ٞمشلما ٢ام اإلاؿخٗمغ بٟغى لٛخٌ ٖلى
ِّ
بمٟغصاث جضٖ ٫لى اإلاؿخٗمغ في خض طاجٌ ( لٟٓت ٞ .) Aroumiاإلاؿإلت ىنا جخٗل ٤بدغٍت ألا ا في الخٗامل م٘ آلازغٖ ،لى زال ٝما
جًمنخٌ عٍاًت (٢لب الٓالم) من اؾدُالب ٫خغٍت آلازغ.2
ٍٖلى مؿخَُ مسخل ٠جًُل٘ اللٛت في الغٍاًت بخ٣ضًم نَعة ّ
مجؿمت ل٣غٍت بٌُٛل ؼمار َ٢امًا الََٖعة ٍاإلاك٣ت ٢ٍ .ض
ًدؿاء ٫ال٣اعت ٖن اإلاٛؼُ من ج٣ضًم ال٣غٍت ٖلى ىظو الهَعةٍ .ل٨ننا ٖنضما إزظ ؤٖماٞ ٫غَٖر ألازغُ ضع ٥بإر ألامغ ًخٗل٤
باؾتراجُجُت زُابًت جً٘ (ألاعى) في مَٚ ٘٢حر ٢ابل للَنَ ٫بلٌُ (.)inaccessibility
ً٨غؽ اإلاال ٠ىظو الهَعة في عٍاًخٌ الشا ُت ( جل ال٣ٟحر ٍَ ) Le fils du pauvreؿخٛغب من بعلاب الؿاثذ بمناْغ الغٍ٠
في ظغظغة في خحر ؤجها زالُت من ؤي مًٓغ من مٓاىغ الغٞاىُت ٖلى الغٚم من بنُاتها ال٨شحرة ٍاإلاترانت« .3حكبٌ ٢غٍت جحزي في
ىُ٩ل بنائها ٍخكا ضسا من ٍخَف ما ٢بل الخاعٍش »ٞ .4الهَعة صَٖة يمنُت بلى ٖضم الا٢تراب من ىظو ألاعاضخي الكاى٣ت التي
ًُ٣جها الؿ٩ار ألانلَُر ،زانت ٍؤ ٌ ؤ٢دم الؿاثذ ٍ ،ىَ ً٣هض الؿاثذ الٟغنسخي ٖلى السهَم ،في ؾُا ١ىظا الَن٠
الَُبَٚغافي لل٣غٍتٍ « .النُ٣ت الًامت ىنا هي صعظت الهَٗبت في مداٍلت ًٞم منُ٣ت من الٗالم جدبضُ ؾماتها ألاؾاؾُت في ؤجها
ًا
ؤٍال ٖلى صعظت مخَانلت من الخضٍ ،٤ٞؤجها زا ُا ال جدُذ ل٩ل من ًداٍ ٫بصعاً٦ا ». 5
ٍفي عٍاًخٌ الشالشت (الضعٍب الَٖغة ً 6)Les chemins qui montentهُضم ال٣اعت بهظو الهَعة من زال ٫الٗنَار ٟؿٌ الظي
ًدمل ٟـ الضالالث الؿاب٣ت التي ٦غؾًا اإلاال ٠في ٍن ٌٟلل٣غٍت الغٍُٟت التي ًُ٣جها ألاىاليٟٞ.ي بضاًت الغٍاًت ًا٦ض الغاٍي
ٖلى اؾخدالت الَنَ ٫بلى ال٣غٍت بؿبب مك٣ت الُغٍ٧« .٤ل الُغ ١التي جاصي بلى ال٣غٍت ٍٖغة».
بر جإُ٦ض الغاٍي في ىظو الغٍاًاث ٖلى الُبُٗت ال٣اؾُت لألعى ٍؾ٩اجها ٌٗخبر ق٨ال من ؤق٩ا ٫اإلا٣اٍمت يض الخضزل
ًا
ألاظنبي في قاٍر ألاىالي٢ٍ .ض اجسظ اإلاال ٠في (ألاعى ٍالضم) من اللٛت ؤصاة للخإُ٦ض ٖلى ىظو ال٨ٟغة من زالَُٛ ٫ار الَن٠
الَُبَٚغافي في بٌٗ م٤اَ٘ الغٍاًت.
ٍٍَ٣ص ا البدض في صالالث اللٛت ٍالَن ٠بلى الَٖ َٝ٢نض جَُْ ٠اللٛت في ٍن ٠مٓاىغ الخُاة الاظخماُٖت من لباؽ
ٍمؿ٨ن ٍمٓاىغ اخخٟالُت .ل٣ض ؤ٦ضث النٓغٍت ما بٗض الَ٩لَ ُالُت ٖلى الضٍع اإلادَعي الظي جلٗبٌ الخ٣الُض الاظخماُٖت في جنمُت
 1907ط٦غث صخُٟت (اإلاؿغح  ) The Theaterألاؾترالُت ؤ ٌ جم ٖغى مؿغخُت
ؤلاخؿاؽ باال خماء الٗغقي ٍالخإُ٦ض ٖلٌُ « .في ؾنت
في الٟلبحر حصل٘ ٖلى الخمغصٍ .بُبُٗت الخاٞ ٫الؿلُت ىنا اؾخٗماعٍت ٍٍخٗل ٤ألامغ بالَالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت التي ٧ا ذ جد٨م
الصخُ ٠ؤر اإلاؿغخُت ٖملذ ٖلى بزاعة الغٍح الََنُت في اللمًَعٍ .ما ٍ ٘٢في الخ٣ُ٣ت ؤر
ة
الٟلبحر في طل ٪الَ٢ذٍ .ط٦غث
1

أشروفت ،المصدر السابق ،ص .36

5

إدوارد سعٌد ،المصدر السابق ،ص.37

2

Lahcen E.Ezzaher, op.cit.p.91.
Mouloud Feraoun, Le fils du pauvre, Seuil, Paris 1995.p.12-19.
4
Ibid, p.12.
3

Mouloud Feraoun, Les chemins qui montent, Seuil, Paris 1957.
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اإلامشلحر ٢امَا بدغ٧اث ٍَٖٟت ٍانَُٟا بلباؾًم طي ألالَار الؼاىُت ٖلى ق٩ل نَعة للٗلم الٟلبُجي ٞخجاٍب اللمًَع م٘ ىظو
الخغ٧اث بك٩ل ٚحر م٣هَص ٖلى ؤلاَال .١ختى ىظا اللباؽ جم جإٍٍلٌ ٖلى ؤ ٌ طا َاب٘ ؾُاسخي.1» .
ٌؿخٗمل ال٩اجب في (ألاعى ٍالضم) ؤٍناٞا ص٣ُ٢ت إلآاىغ الخُاة الاظخماُٖت ٍالخ٣الُض في منُ٣ت ال٣بل٧ ٠ٍٍَْ 2لماث
مدلُت لًظا الٛغى زانت ما حٗل ٤باللباؽ ٍاإلاإ٧ل ٍالاخخٟاالث٢ٍ ،ض ط٦غ ا ماطط مجها في مَي٘ ؾاب٨ً .٤دسخي ىظا الَن٠
ؤىمُت بالٛت ٌ ٌكحر بلى الخضٍص الٟانلت بحر اإلاجخم٘ اللؼاثغي ألانلي ٍاإلاجخم٘ الٟغنسخي الضزُل ٖلى ألاعى٢ٍ .ض ظاءث
ؤلاقاعة بلى ىظو الخ٣الُض بدؿمُاتها ألانلُت باللٛت اإلادلُت من باب الخنبٌُ بلى زهَنُتها الش٣اُٞت ٍصاللتها الغمؼٍت في ٍعي
اإلاؿخٗمغ.
ألار في م٣ابل ىٍَت آلازغ /
ألاىاليٍ ،هي حك٩ل ظؼءا من ىٍَت ا
ِّ
ـ املؼحىي السالث  :الساللة الطمعٍة لىظائف الصخليات وألاحساذ
من زال ٫جَظٌُ الغاٍي إلاؿاع الصسهُاث ٍألاخضار في عٍاًت (ألاعى ٍالضم) جخ٨ك ٠لنا مجمَٖت من ألاصٍاع ٍالَْاث٠
ايُلٗذ بإصائها الصسهُاث ٍألاخضار ٍألاقُاءٞ .ال حهم من ٢ام بالَُْٟت ب٣ضع ما حهم ب جاػ الَُْٟت التي جبلَع الضاللت
اإلاغ٦ؼٍت في الٗمل الٟجي.
ل٣ض اىخم اإلاال ٠بالصسهُت الغثِؿُت ٖامغ ٍؤؾنض بلحها ٍْاث ٠بلَعث ٍظًت النٓغ بك٩ل مدَعيٍ .شسهُت ٖامغ ،ؾَاء
٧ا ذ من لخم ٍصم ؤٍ من ٍع ،3١شسهُت مَطظُت للكباب ا٫ظؼاثغي ببار الاؾخٗماع الظي ٧ار ٖلٌُ ؤر حهاظغ بلى ٞغنؿا ل٨ؿب
َ٢جٌ في ْل ؤٍيإ مؼعٍت ٧ار ٌِٗكًا ألاىالي في ٢غاىم اإلانٗؼلتٍ .في الَ٢ذ طاجٌٞ ،ةر ججغبت الٛغبت التي جًُل٘ بها ىظو
الصسهُت هي ألازغُ مَطظُت خُض ٌكتر ٥ىاالء الكباب الباجؿحر في ٟـ اإلاهحر ٍىَ الٟكلٍَ .كحر الغاٍي بلى طل٪
نغاخت ٖنضما ًٖ « : ٫َ٣اص ٖضص ٦بحر من ؤبناء ٍَنٌ اإلاسلَ حر مشلٌ بلى البلض لالنٛماؽ من ظضًض في بِئتهم ألانلُتٍ ،من
ؤظل ؤر ٌِٗكَا خُاتهم السانت بهمٍ ،ؤر ًخلمؿَا ًا
مٗجى لَظَصىم الباجـ ٍهلغتهم الٓغُٞت ». 4
ًا
في ىظا اإلا ُ٘٣بالظاث ًدمل اإلاال ٠مؿاٍلُت الباؽ للهلغة التي ظٗلذ ألاىالي ٌِٗكَر خُاة ؤزغُ ٚحر خُاتهمٍ ،ىَ ما
٢هضو بَ٣لٌ (ؤر ٌِٗكَا خُاتهم السانت بهم) .ل٨ن ؤىم ؾمت في شسهُت ٖامغ هي ٣ٞضا ٌ إلاٗجى الخب في الٗال٢اث ؤلانؿا ُت.
ل٣ض ٧ار ىظا دُجت ازخالٌَ با ٍعٍبُحر خُض ٧ار ًخٗغى  ،ىَ ٍؤمضالٌ من ألاىالي ،لٗنهغٍت بًُٛت ٍلخًُِ ٤في ؾبل الِٗل.
ٍ الخٔ في الغٍاًت جداشخي الغاٍي جَيُذ َبُٗت الٗال٢ت التي جغبِ ٖامغ بؼٍظخٌ الٟغنؿُت ماعيٍ ،لم ًظ٦غ ؤجها ٧ا ذ ٖال٢ت
خب ٖلى ؤلاَال .١في خحر ٌؿًب ىظا الغاٍي ٟؿٌ في جٟانُل ٖال٢ت الخب التي عبُذ بحر ٖامغ ٍابنت ٖكحرجٌ قابدتٞ .دب
ٖامغ لكابدت مداٍلت الؾترظإ شسهِخٌ ألانلُت اإلاؿلَبت .ل٨نٌ ال ٌؿخُُ٘ اإلاجاىغة بهظا الخب ر الٗكحرة ال ج٣بل بال
بالخب الُاىغ الٗ ٠ُٟالظي ًخَط بالؼٍاط « .ال٣غٍت ال حٗتر ٝبالٗال٢اث الٛغامُت الؿغٍت ». 5

Helen Gilbert and John Tompkins , Post-colonial Drama, Routledge Publishers, London 1996.p.1. 1
ٌُ 2ذكر أن مولود فرعون أصدر كتابا خاصا بهذا الموضوع بعنوان (ٌومٌات بالد القبائل  :وقائع جزائرٌة Jours de Kabylie :
 ،) chroniques algériennesوهو ما ٌنمً عن اهتمامه بثقافة وأصالة المجتمع الجزائري فً بالد القبائل.
ٌ 3شٌر المؤلف فً بداٌة الرواٌة إلى أن هذه القصة حدثت فعالٌ .نظر :
La terre et le sang, p.11.
4
La terre et le sang, p.72.
5
La terre et le sang, p.202.
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ٍفي مداٍلت جماهي ْاىغة م٘ خًاعة آلازغ /ألاٍعٍبي٧ ،ا ذ ؾلَ٧اث ٖامغ ،منظ ٍنَلٌ بلى ال٣غٍت ،ال جسلَ من اؾخٟؼاػ
إلاكاٖغ ألاىالي ٍالُبُٗت ٖلى خض ؾَاءٞ .ةلخاح ٖامغ ٖلى ظلب ألازار الٟغنسخي الٟازغ بلى مؿ٨ن ؤؾغجٌ البؿُِ في ال٣غٍت
ّ ًا
مٗ٣ضا بك٩ل ٚغٍبٍٚ ،حر ُم ْقظ ٍعض ،،بلٖ ،لى الٗ٨ـ من طلٞ ،٪ة ٌ ؤنبذ ٖبئا
ق٩ل نكاػا ْاىغا ٍال مبرع لٌ« .بضا ىظا ألازار
ٖلى البِذ».1
ٞما ٢ام بٌ ٖامغ بٗض َٖصجٌ من الٛغبت ٖباعة ٖن ؾلؿلت من الاٖخضاءاث (ٖ ) transgressionsلى ٢ضؾُت الٗال٢اث
الاظخماُٖت صازل الٗكحرة .ل٨ن ىحهاث! ٞالظي ًؼٍ ٫في الجهاًت ىَ ٖامغ ٍلِـ الٗكحرة التي حؿذمغ ٞحها َامِـ الخُاة ٦ما
ّ
بالدكغص في
ؾُغىا ألاظضاص .ل٣ض احؿمذ خُاة ٖامغ في الٛغبت ،زانت بٗضما جؼٍط بماعي ٍما ا جغ ٖن طل ٪من جغا٦م ألاٖباء،
الٟناصٍ ١اإلاٗاملت الؿِئت في الٗملٍ .في َباث الُإؽ ا بٗض في عٍخٌ قٗإ ؤمل مهضعو ؤعى ؤظضاصو في بلضو ألانليٍ .ى٨ظا
جذ ٍ ٫خلمٌ من الِٗل في ٞغنؿا ٖلى الًامل بلى الِٗل في مََنٌ ٦بَعظَاػي ًمل ٪خ٣ال ٌَٗلٌ م٘ ؤؾغجٌ٧ٍ .ار ٖامغ ًضع٥
ؤر ىظا الخلم ٌؿخدُل جد ٌ٣ُ٣في ٞغنؿا بؿبب ؤنلٌ ٚحر الٟغنسخيٞ .ا عى هي مدَع الهغإ ٍهي الُغٍ ٤بلى السالم من
الُإؽ ٍالخمؼ.١
ل٨ن ٖامغ لم ٌؿخُ٘ ؤر ٌؿترظ٘ شسهِخٌ ٧املت ٖنضما ٖاص بلى الََن .ل٣ض ؤزُإ ٖامغ ٖنضما خهغ مك٩لخٌ في اللا ب
اإلااصي (الخهَٖ ٫لى ألاعى) ٍنسخي ،ؤٍ جناسخى ،ؤىمُت الخ٣الُض في مجخمٌٗ ألانلي ٣ٞاصو طل ٪بلى الخضمحر الظاحي.
ٍبلى ظا ب شسهُت ٖامغ ج ٠٣شسهُت ػٍظخٌ الٟغنؿُت ماعي التي ظاءث لخِٗل في ال٣غٍت م٘ ٖامغ ٍ .منظ بضاًت الغٍاًت،
ٍلهٟداث ٖضًضةً ،لر الغاٍي ٖلى ٚغابت ؤر حِٗل ؾُضة ٞغنؿُت في ٢غٍت ٢باثلُت ج٣لُضًت ٍمنٗؼلت في ؤ٢اصخي اللبا « .٫ىل
حؿخُُ٘ ؤر حِٗل في بٌُٛل ؼمار ٍفي م٩ار َمم َمؿ َُّج ؾُضة ٞغنؿُت من باعَـ »ٍ .2ج٨من صاللت ىظو الٛغابت ٍٖضم الخهضً ٤في
ٖضم بم٩ا ُت الا ضماط بحر ألا ا ٍآلازغ٢ٍ .ض ؤ٦ضث الغٍاًت ٖلى ىظو الاؾخدالت من زالٖ ٫ال٢ت ٖامغ بكابدت.
ٍألا٦ثر من طل ٪ج٣ضم الغٍاًت شسهُت ماعي ٖلى ؤجها ابنت ٚحر قغُٖت ٍؤر ق٦ ٥َ٩شحرة جدَم خٍَ ٫الضىا الخ٣ُ٣ي٢ٍ .ض
٧ا ذ الك ٥َ٩جدَم خَٖ ٫م ٖامعٍ ،اؾمٌ عابذ ،الظي ٧ار ًُ٣م في ٞغنؿا بصخبت ٖامغ ،زم ؤ٢ام ٖال٢ت ٚحر قغُٖت م٘ ٍالضة
ماعي .جَفي عابذ في ْغٍٚ ٝامًتٍ ،جم الدؿتر ٖلى طل ٪بال ٫َ٣ؤر ألامغ ًخٗل ٤بداصر ٖمل .ل٨ن ٖامغ ًُتهم باإلاكاع٦ت في الدؿتر
ُ
ٖلى م٣خل عابذ .في ىظو الٓغٍٍ ٝلضث ٍجغٖغٖذ ماعي لُخبناىا شسو آزغ ِّّ ٢ضم ُٞما بٗض ٖلى ؤ ٌ ٍالضىا.
ٍُْٟذ ٖضم الكغُٖت ىنا للضاللت ٖلى ٖضم قغُٖت الٗال٢ت م٘ آلازغ ،مًما خاٍلذ مسخل ٠ألاَغا ٝالدؿتر ٖلى طل.٪
حٗاملذ الغٍاًت م٘ شسهُت ماعي من الساعط ٍلم ًداٍ ٫الغاٍي عنض ما ًضٍع في طىجها من ؤ٩ٞاع ٍجَظؿاث٦ .ما ؤر ٖال٢ت ٖامغ
بماعي ٖال٢ت عؾمُت ؤ٦ثر مجها ٖال٢ت بنؿا ُت ٍاظخماُٖت ،جماما مشل ٖال٢ت ألاىالي بٟغنؿا في طل ٪الَ٢ذٞ .بالغٚم من ٍظَص
الُغٞحر ٖلى ؤعى ٍاخضة بال ؤجهما ٌِٗكار منٟهلحر٦ ،ما ؤقاع مَلَص ٞغَٖر بلى طل ٪في بٌٗ م٣االجٌ.
٦ما جم جَُْ ٠شسهُت (ؾلُمار) الظي جغبٌُ بٗامغ ٖال٢ت ٢غابت م٣ضؾت ،ل٨ن ٖامغ ًسَر ز٣خٌ ٖنضما ًُ٣م ٖال٢ت
ٚغامُت م٘ ػٍظخٌ قابدت .جشَع زاثغة ؾلُمار ٖكُت ا ٨كا ٝىظو الٗال٢ت ٍٍ٣غع الا خ٣ام من ٖامغٞ ،خَ٩ر الندُجت مإؾاة

La terre et le sang, p.34.
La terre et le sang, p.11.
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ًسخٟي ٞحها الغظالر بلى ألابض .شسهُت ؾلُمار مجغص ؤصاة ٢امذ بَُْٟت مغ٦ؼٍت في الغٍاًت جخمشل في الا خ٣ام لكغ ٝال٣بُلت .بر
مهحر ٖامغ ٖلى ًض ؾلُمار ىَ مهحر ؤي ٧ار ًداٍ ٫اإلاؿاؽ ب٣ضؾُت الٗكحرة ٍٍظَصىا في خض طاجٌ.
املؼحىي الطابع  :زاللة البيية السضامية ومأٌ اللطا
من زال ٫مهاثغ الصسهُاث في عٍاًت (ألاعى ٍالضم) جخ٨ك ٠لنا زٍَُ البنُت الضعامُت التي جبلَع ٍظًت النٓغ ٍمأ٫
ؤلاق٩الُت التي جُغخًا الغٍاًت .ل٣ض ا تهذ الغٍاًت بمهغٕ شسهِخحر عثِؿِخحر ىما ٖامغ ٍؾلُمار .ل٨جها ،من اإلانَٓع الٟجي،
جهاًت عمؼٍت مغجبُت بالضاللت اإلاغ٦ؼٍت  :مأ ٫الهغإ بحر ألا ا ٍآلازغٍ .بطا ٧ا ذ الغٍاًت ٢ضمذ ىظو الجهاًت في ق٩ل خاصر
مإؾاٍيٞ ،ة ٌ في الَاٖ ٘٢باعة ٖن خمام صم ٞ .مداٍلت اؾترظإ ألاعى ٍاإلاؿاؽ بكغ ٝال٣بُلت ًَ٩ر مألٌ ٖلى ىظا الندًَٞ .ل
هي عؾالت مكٟغة لٟغنؿا لخَيُذ ما ٧ار ًدضر في اللؼاثغ في جل ٪الٟترة من زَعة جدغٍغٍت ٖنُٟت ٍا خٟايت قٗبُت يض الٓلم
ٍاإلاًا ت ٍالٗبَصًت؟ .
كائمة امللازض واملطاحع
ؤ/باللغة العطبية
.1بصٍاعص ؾُٗض ،حُٗ٣باث ٖلى الاؾدكغا ،١جغظمت نبخي خضًضي ،اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث ٍالنكغ ،بحرٍث .1996
م.70
.2بُل ؤق٨غٍٞذ ٚ ،اعٍض ٚغٍُٟض ٍىلحر جُٟحر ،صعاؾاث ما بٗض الَ٩لَ ُالُت  :اإلاٟاىُم الغثِؿُت ،جغظمت ؤخمض الغٍبي ـ
ؤًمن خلمي ـ ٖاَٖ ٠شمار ،اإلاغ٦ؼ الَ٣مي للترظمت ،ال٣اىغة .2010
ب/باللغة ألاحىبية
1. Christopher Butler,Postmodernism : A Very Short Introduction, Oxford University Press, London
2002.
2. Helen Gilbert and John Tompkins , Post-colonial Drama, Routledge Publishers, London 1996.
3.J.A.Cuddon, The Penguin Dictionary of Literary Terms, Penguin Books, London 1999.
4. Joseph Conrad, Heart of Darkness, Doubleday, Page and Company, Garden City, New York
1916.
5.Lahcen E.Ezzaher, Writing and Cultural Influence : Studies in Rhetorical History, Orientalist
Discourse and Post-colonial Criticism, Peter Lang Publishers, New York, USA 2003.
6.Mouloud Feraoun, La terre et le sang, Seuil, Paris 2012.
7.Mouloud Feraoun, Le fils du pauvre, Seuil, Paris 1995.
8.Mouloud Feraoun, Les chemins qui montent, Seuil, Paris 1957
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ثفىيً املطهعٍة الغطبية في هحابات بزواضز ػعيس
ؤ /ؤحالم بىعالق ،حامعة باجي مذحاضـ عىابة ـ الجعائط ،كؼم اللغة العطبية وآزاب ا

ملخم:
مما ال ق ٌُٞ ٪ؤر النا٢ض ٍاإلا٨ٟغ الٗالمي بصٍاعص ؾُٗض ٌٗخبر من ؤ٦ثر الصسهُاث اٞ٫اٖلت في الؿاخت ال٨ٟغٍت ٍالن٣ضًت ،من
زال ٫صٞاٌٖ ٖن خ ١َ٣الانؿارٍ ،الكَٗب اإلاٛلَبت ٍالٟئاث اإلاًمكت في الٗالم ،خُض اؾخُإ ٣ض اإلاغ٦ؼٍت الٛغبُت من زال٫
جٖ ٪ُ٨ٟضص ضسم من السُاباث ألاصبُت ٍالش٣اُٞت الٛغبُت منظ ال٣غر18م ؤٍ ًؼٍض٦ٍ ،ك ٠مسخل ٠ججاٍػاتها ٍمماعؾاتها يض
الكَٗب الض ُاٍ ،ىَ ما تهخم بٌ ىظو الَع٢ت البدشُت.
اليلمات املفحاحية :الاؾدكغا ،١الش٣اٞت ،اإلاغ٦ؼ ،الًامل ،الامبرًالُت ،الخ.٪ُ٨ٟ
ملسمة:
ًدًغ اؾم اإلا٨ٟغ بصٍاعص ؾُٗض في مسخل ٠خ ٫َ٣ألاصب ٍالن٣ض الش٣افي ٍاإلاَؾُ٣ى ٍصعاؾت آلازغ ،زانت بٗض نضٍع ٦خابٌ
1978م ،ا ٫ؾُٗض قًغة ٦بحرة في الؿاخت ال٨ٟغٍت ٓغا إلاا ٢ضمٌ من صعاؾاث ٍ ٣ض لسُاب الاؾدكغاٍ ١ز٣اٞت
الاؾدكغا ١ؾنة
اإلاغ٦ؼ ،منخهغا إلاسخل ٠الٟئاث الًامكُت التي جم اؾ٩اتها ٖبر الخاعٍشٍ .بالخالي ؤزاعث صعاؾاجٌ ٣اقا ٦بحرا في اإلااؾؿاث
ألا٧اصًمُت الٛغبُت ٍفي ٍؾاثل الاٖالم ٦ظل ،٪بٗضما ؤؾًم في حٗغٍت اإلاغ٦ؼٍت الٛغبُت اإلاًمغة في مسخل ٠السُاباث التي اىخمذ
بضعاؾت الكغٍ ١الٗغب ٍالاؾالم ٍقَٗب الٗالم الشالض.
 1ـ بزواضز ػعيس وثفىيً الخٌاب الاػخـطاقي:
ُ
ٌٗخبر ٦خاب الاؾدكغا ١للنا٢ض بصٍاعص ؾُٗض من ؤىم الضعاؾاث التي ّ ٦غؾذ الؾخ٨كا ٝالٗال٢ت بحر الٗالم ألاٍعٍبي
ٍألامغٍ٩ي (اإلاغ٦ؼ)ٍ ،الكغٍ ،١الاؾالمٍ ،الٗالم ما بٗض الَ٩لَ ُالي (الًامل) ،خُض جم٨ن من ج٣ضًم صعاؾت ٣ضًت جُ٨ُ٨ٟت لٗضص
٦بحر من النهَم التي ٦خبها الٛغب ٖن الكغٍ ١الكَٗب اإلاؿخٗمغة ٍؤلاٞغٍُ٣ت منظ ٧ 18١اق ٠بظل ٪مسخل ٠اإلاًمغاث
ألاًضيٍلَظُت ٍالش٣اُٞت ٍالؿُاؾُت للمغ٦ؼ اججاو الًامل.
ًغُ ؾُٗض ؤر الاؾدكغا" ١ؤؾلَب من ال٨ٟغ ٢اثم ٖلى جمُحز ٍظَصي ا َُلَجي ٍمٗغفي ابؿخمَلَجي بحر الكغٍ ١في
ظضا من ّ
مٗٓم ألاخُار الٛغبٍ ،ى٨ظا ٣ٞض ج٣بل ظمًَع ٦بحر ًا
ال٨خاب ٍبُجهم قٗغاء ٍعٍاثَُر ٍٞالؾٟت ...ا٫جمُحز بحر الكغ١
ٍالٛغب بَنُ٣ ٌٟت الا ُال ١لؿُاؾت مد٨مت الهُاٚت من النٓغٍاث ٍاإلاالخم ٍالغٍاًاث ٍألاٍنا ٝالاظخماُٖت ٍاإلاؿاعص
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الؿُاؾُت التي جخٗل ٤بالكغٍ ١ؾ٩ا ٌ ٍٖاصاجٌ ٍ ٖ٣لٌ ٍ٢ضعو٢ٍ 1"...ض ؤخضر َغخٌ إلاًَٟم الاؾدكغا ١ظضال ٍاؾٗا ،بٗضما
٦كٍ ٌٟؤماٌَ من مًمغاث ٍ ،ججلى طل ٪من زال ٫بدشٌ في جاعٍسٌ ٍمًَٟمٌ ٍمجاالجٌ ٍؤىضا ٌٞاإلاٗلنت ٍالسُٟتٍ ،ىَ ما ظٗلٌ
ًسخلٖ ٠ن مٗٓم الضعاؾاث التي ؾب٣خٌ .خُض ٢ضم للٗالم صعاؾت جُ٨ُ٨ٟت ؤبغػ من زاللًا مسخل ٠الغئُ التي اٖخمضىا الٛغب
ؤزناء ص اؾت ٍمٗاًنت الكغٍ ١زلو بلى ّ
ؤر ؤٚلبها جَ٣م ٖلى ٣اٍ مكتر٦ت ( الًُمنت  ،اإلاٗغٞت  ،السُا ، ٫اإلاغ٦ؼٍت ٍ .) ...ما ًجب
ع
الاقاعة بلٌُ ؤر "مكغٍٕ بصٍاعص النٓغي ٍالن٣ضي ٍال٨ٟغي لم ً٨ن صٞاٖا ٖن ز٣اٞت الٗغب ٍخًاعتهم ،ب ٌٛالنٓغ ٖن
اللَا ب اإلآلمت في ىظو الش٣اٞت٦ ،ما ًداٍ ٫ؤر ً ٫َ٣بٌٗ ماٍلي ٖملٌ يُ٣ي ألا .٤ٞبر مكغٌٍٖ ال٨بحر ًخلسو في ج٪ُ٨ٟ
ال٨ٟغ الٛغبي٣ ٍ ،ض ىظا السُاب الظي ازترٕ آلازغ ،الكغقي ٍالٗغبي ٍاإلاؿلم ،لُمحز طاجٌ ٖن آزغو الظي ً ٘٣في ؤصنى ؾلم
2
الخًاعة مبرعا خملخٌ الاؾخٗماعٍت ٖلى الكغ".١
ٍمن ىنا ٖمل بصٍاعص ؾُٗض منظ ٦خابٌ بضاًاث ٖلى ٢غاءة منَٓع الٛغب ٖن طاجٌٍ ،جدَالث ىظا اإلانَٓعٍ ،عئٍت الظاث من
زال ٫عئٍت ىظا الكغ ١الالٖ٣الني ،الخسخي ٚحر اإلاخدًغ ،طل٧ ٪ار مكغٌٍٖ في الاؾدكغاٍ ١الًُ٣ت الٟلؿُُنُت ٍحُُٛت
الاؾالم ٍالش٣اٞت ٍالامبرًالُت٢ٍ ،ض جَؾ٘ مكغٌٍٖ لِكمل ٢غاءة صٍع اإلاشٟ٣حر في الٗهغ الخضًضٚ ،غبا ٍقغ٢ا ،لُُٗض بخُاء
الضٍع الغؾالي للمش ٠٣الظي جالشخى في الٛغب بخإزحراث الَٗإلات ٍنكَء الكغ٧اث مخٗضصة اللنؿُت التي بضؤث جَُْ ٠اإلاشٟ٣حر
ٍألا٧اصمُحر لُ٣ضمَا لًا زبراتهم ب ٌٛالنٓغ ٖن الخإزحراث الؿلبُت التي جنكإ ٖن اإلاٗلَماث التي ً٣ضمًا ىاالء السبراءٍٖ 3".لٌُ
لَ خاٍلنا البدض في م٠ىَم الاؾدكغا ١جض ؤر ىظا اإلاهُلر ٌكحر في "في مضلَلٌ ألاؾاسخي ؤٍ اإلاخضاٍ ٫بلى الاىخمام الٗلمي ؤٍ
ألا٧اصًمي الٛغبي بالش٣اٞاث الكغُ٢ت ،ؤٍ آلاؾٍَُت جدضًضا بما في طل ٪الكغ٢حر ألا٢صخى ٍألاصنى ،بما ًخًمنٌ طل ٪الاىخمام من
صعاؾت ٍجدٍ ٤ُ٣جغظمت ٍمن اخُت ؤزغُ حكحر الٗباعة بلى جَظًاث في الٟنَر الٛغبُت ؾَاء الدكُ٨لي مجها ؤٍ ألاصبي 'اؾخلًم'
الكغ ١بم٣خًاىا ٍٍْٞ ٠نُا 4".ؤما ؾُٗض ٝازخهغ مًَٟم الاؾدكغا ١في  " ٌ َ٧ؤؾلَب ٚغبي للؿُُغة ٖلى الكغ،١
5
ٍاؾخبناثٌٍ ،امخال ٥الؿُاصة ٖلٌُ"...
ٍ٢ض ازخل ٠ؾُٗض في َغخٌ إلاَيَٕ الاؾدكغاٖ ١ن ٚحرو من اإلاًخمحر بالضعاؾاث الاؾدكغاُ٢ت بٗضما ٨ٞ ٪٨ٞغ
اإلاؿدكغ٢حر ٍ٢ام ب٨ك ٠الن٣اب ٖن ألانؿا ١اإلاٗغُٞت ٍالش٣اُٞت التي ظٗلذ الاؾدكغا " ١ؤؾلَب مٗحر في الش٣اٞت الٛغبُت في
الخدضر ٖن الكغٍ ١البدض ٍ ٌُٞجَُْ ،ٌٟؤؾلَب ٌٗ٨ـ الش٣اٞت اإلانخجت ؤ٦ثر مما ٌٗ٨ـ مَيَٕ الخإمل ؤٍ الخسُل ؤٍ البدض
ٍىَ الكغٟٞ ،١ي جاعٍش الش٣اٞت الٛغبُت ّ
ْل الكغٚ ١البا جٍَ٩نا ىالمُا ؾَاء ٖلى اإلاؿخَُ اللٛغافي ؤٍ الش٣افي  ،جٍَ٩نا ٌٗ٨ـ
مخٛحراث الش٣اٞت الٛغبُت ٍبر ْلذ لٌ زَابذ ؤٍ ؤ ماٍ ج٨ٟحر ٍجسُل مؿخ٣غةٍ ،من ؤبغػ ىظو الشَابذ ؤر الكغ ٌُ٣ ١الٛغب
6
ؾَاء باإلاٗجى الؿلبي ٍىَ الٛالب ،ؤٍ ؤلاًجابي ٦ما في جهَع الكغ ١ظنت ؤعيُت للخلم ٖنض الغٍما ُُُ٣حر ٚالبا"...
 .ادوارد سعيد :االستشراق ،ترمجة :كمال أبو ديب ،مؤسسة األحباث العربية ،بريوت ،الطبعة العربية السادسة. ،ٕٖٓٓ ،صٖٓ..

1

 .2فخري صاحل :إدوارد سعيد (دراسة وترمجات)،منشورات االختالف ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،اجلزائر /بريوت ،طٔ ،ٕٜٓٓ ،صٓٔ.
 .3ادلرجع نفسو :صٓٔ.
 .4ميجان الرويلي ،سعد البازعي  :دليل الناقد األديب ( إضاءة ألكثر من سبعني تيارا ومصطلحا نقديا معاصرا ) ،ادلركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء  /بريوت،
طٖ ،ٕٕٓٓ ،صٖٖ.
 .5االستشراق .ٖٛ :
 .6ميجان الرويلي ،سعد البازعي :دليل الناقد األديب ( إضاءة ألكثر من سبعني تيارا ومصطلحا نقديا معاصرا) ،ص.ٖٚ
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ٍمن ىظا اإلانُل ٤جم٨ن بصٍاعص ؾُٗض من الَٛم في ألاصب ٍالش٣اٞت الٛغبُتٍ ،جدضًض نَعة الكغ ١في ال٨خاباث التي
ناًٚا اإلاؿدكغَ٢ر ٖنٌٍٍ ،غُ ّ
ؤر الٛاًت جسخل ٠من ٧اجب بلى آزغ ؤزناء جناٍ ٫الكغ ١بالضعاؾت ،لظلّ ٪
٢ؿم النهَم
الاؾدكغاُ٢ت بلى زالر ٞئاث٧ ،ار ؤبغػىا و بصٍاعص لحر "مؿال ٪اإلاهغٍحر اإلاٗانغٍن ٍٖاصاتهم"ٍَٗ ،خبر من ال٨خب الًامت في
صعاؾت الكغٍٖ ١اصاجٌ ٍز٣اٞخٌ ،اٖخمض ٖ ٌُٞلى اإلاالخٓت الٗلمُت ،بٗضما ؤ٢ام في مهغ ٍحٗلم اللٛت الٗغبُت٩ٞ ،ار خهُلت
 " )1835بٗض ؤر
 1833ـ
( ٍ )1828
 1825ـ
ٍاُٖت لؿلؿلت من اللًَص ٍالبدَر التي ٢ام بها لحر ،خُض ٦خبٌ ؤزناء ب٢امخٌ في ٞترجحر (
ّ
صٍر ٖضصا من اإلالخَْاث خَ ٫مهغ الخضًشت ،شلٗخٌ ٖلى ب خاط ٖمل مجهجي منٓم ٖن البالص ٍؾ٩اجها ،بخضُ للار ظمُٗت
نكغ اإلاٗغٞت اإلاُٟضةٍ .ى٨ظا ّ
جدَٖ ٫ملٌ من مجمَٖت من اإلالخَْاث اإلاخٟغ٢ت صٍر يابِ بلى ٍزُ٣ت للمٗغٞت اإلاُٟضة ،مٗغٞت
مغجبت ٍمَيَٖت في مخناٍ ٫من ٌكاء ؤر ٌٗغ ٝألاؾاؾُاث اإلاخٗل٣ت بمجخم٘ ؤظنبي٢ٍ 1".ض جر في ٖملُت بٚغاٍ ١صمج ٟؿٌ بحر
الؿ٩ار ألانلُحر ،خُض زً٘ ٫مِ الِٗل ٟؿٌٍ ،امخشل لٗاصاتهم٦ ،ما ّ
جُ٣ض ب٩لماث ال٣غآر  ِ٣ٞلخٟاصي ّ
ؤي ق ٪اججاىٌ
ًا
ّ ّ
من ّ
الؿ٩ار بخُٟلٌ ٖلحهم بال ؤ ٌ "٧ار صاثما ٍاُٖا للخماًؼ بِنٌ ٍبحر ز٣اٞت ؤظنبُت ؤنال ٖلٌٍُ ،ى٨ظا ٞبِنما ٌَٗم ظؼء من
ىٍَت لحر في البدغ اإلاؿلم البريء من الكّ ،٥َ٩
ظؼءا آزغ مٛمَعا ًدخ ٟٔبَ٣جٌ ألاٍعٍبُت ّ
ٞةر ًا
الؿغٍتَ٢ ،ة ؤر ً٨دؿب ٍٍمخل٪
٧ل ما ًدُِ بٌ من خُض ىَ عاٍٍت ىَ الٗاعى ٍاإلاٗغٍى مٗاً ،ا
ٍَٗلٖ ٤لى ّ
ٞاثؼا بش٣خحر في لخٓت ٍاخضة ٍمًٓغا قًُخحر
2
للخجغبت :الكًُت الكغُ٢ت ال٦دؿاب الصخبت (ؤٍ ما ًبضٍ ٦ظلٍ ،)٪الكًُت الٛغبُت للمٗغٞت اإلاَز٣ت الؿلٍَُت اإلاُٟضة.
ٍٍسخل ٠ألامغ في ٦خاب بحرجن (الدج بلى اإلاضًنت ٍم٨ت) الظي ٌٗخبر ّ
ألاٍ ٫في ؾلؿلت الغخالت ال٨ُٟخَعٍحر بلى الكغٍٍ .١غُ
ًا
ؾُٗض ؤر "محرار بحرجن ؤ٦ثر حُٗ٣ضا ٍحكاب٩ا من الٟغصًت بالًبِ نا نؿخُُ٘ ؤر جض في ٦خاباجٌ مَطظا للهغإ بحر الٟغصًت
ٍبحر الكَٗع ّ
الَ٣ي بالخلبـ الَ٣مي م٘ ؤٍعٍبا ،زهَنا ا ٩لترا من خُض هي َ٢ة بمبرًالُت في الكغ٩ٞ 3".١ار الكغ ١بالنؿبت لٌ
مؿاخت للخغٍت ،حؿاٖضو ٖلى الخمغص يض الؿلُت ألازالُ٢ت ال٨ُٟخَعٍت ،بٗضما جن٨غ ُ٦بِب ىنضي مؿلم ًخ٣ن اللٛت الٗغبُت
بُال٢تٍ ،ىَ ما م٨نٌ من الَنَ ٫بلى ُٖم ٤ؤلاؾالم ٍالُ٣ام بالدج بلى م٨ت ٦ما " جمشلذ خغٍت بحرجن في  ٌ َ٧ؤَلٟ ٤ؿٌ من
بؾاع ؤنَلٌ ألاٍعٍبُت ،بلى صعظت جٟ٨ي ل٩ي ٌِٗل ٦كغقيّ ،
ًا
منخهغا ٖلى الٗ٣باث التي حٗتريٌ ىَ
ٍ٧ل مكًض في الدج ًجلَو
4
ألاظنبي في م٩ار ٚغٍب٢ ٍ ،ض اؾخُإ ؤر ًٟٗل طل ٌ ّ ٪امجلً ٪ا
٢ضعا من اإلاٗغٞت بمجخم٘ ؤظنبي ٧اُٞا لًظا الٛغى".
ؤما ججغبت ظحراع صي غٞا ٫في الكغٞ ١مشلًا ٦خابٌ "عخلت في الكغٞ ،"١جرٞا ٫ظاء بلى الكغ ١خامال مٌٗ ؤؾَُعٍاث
شسهُت ،باخشا ٖن عٍٖت الٛغٍب ٍاإلاضىل ٍالٗغٍ ،٤بهض ٝبناء مكغٍٕ ظمالي شسصخي" ٟٞي عخلت في اللعّ ١
ًٓل الَعي
الؿغصي نَجا ملُئا بالخٍَُت باؾخمغاعً ،خدغٖ ٥بر مخاىاث الَظَص الكغقي مدؿلخا ـ ٦ما ًسبر ا غٞا ٫ـ ب٩لمخحر ٖغبِخحر:
ّ
َُب ،ال٩لمت التي ججؿض ال٣بٍَ ،٫ما ِٞل ٧لمت الغٍ ٌٞجم٨نٌ ىاجار ال٩لمخار بهَعة ا خ٣اثُت من مجابهت الٗالم الكغقي
الؿغٍت منٌ ٍ .غٞا ٫طٍ اؾخٗضاص ٚغٍؼي إلص اّ ٥
ّ
الًضي ٍاؾخسغاط مباصثٌ ّ
ؤر الكغ ١ىَ مََن ألاخالم ٍؤلاحهام التي جذلب، 5".
ع

 .1االستشراق :ص٘.ٔٚ
 .2االستشراق .ٔٚٙ :
 .3االستشراق  :ص.ٕٓٚ/ٕٓٙ
 .4االستشراق :ص.ٕٓٚ
 .5االستشراق  :ص٘.ٜٔ
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ٍما ججضع الاقاعة بلٌُ ؤر ىظو النهَم لِؿذ ؾَُ مشا ٫بؿُِ م٣اع ت بذلم ال٨خاباث الاؾدكغاُ٢ت التي جناٍلًا ؾُٗض في
٦خاباجٌ ،بهض٦ ٝك ٠اإلاغ٦ؼٍت الٛغبُت.
 2ـ ؤؿياٌ اٌثحير في الغطبي:
ا خ٣ض ؾُٗض مسخل ٠الضعاؾاث ٍالنٓغٍاث التي جخدحز لل٨ٟغ الٛغبي ٍججٗل منٌ مغ٦ؼا ًخٖ ١َٟلى ٚحرو من الش٣اٞاث
ألازغُ ،مجإزغا بمًَٟم ٖضص من الٟالؾٟت ٍاإلا٨ٟغٍن الٛغب (ٚغامصخي َ٧ ،َ٩ُٞ ،َ٧َٞ ،غاص) ٍججؿض طل ٪في ج ٌ٨ُ٨ٟلٗال٢ت
الاؾدكغا ١باإلمبعٍالُت الٛغبُت ،خُض " ًخسظ بصٍاعص ؾُٗض من النهَم ألاصبُت ٍال٨خاباث الخاعٍسُت الٛغبُت مناؾبت لغئٍت
ُُٟ٦ت ٖمل الًُمنتٍ ،ىَ ً ٪٨ٟالنهَم ألاٍعٍبُت لِؿخدض َٖا من الخإٍٍل الظي ًنخمي بلى ما ٌؿمى صعاؾاث الخاب٘
 ،Subultern Studiesالتي حؿاٖض في ًٞم اإلانهلُاث ٍاٍ٫ؾاثل اإلاؿخسضمت في ٖملُاث ؤلازًإ ٍالايًُاص ٍُُٟ٦ت بٖاصة ب خاط
طل ٪في ألاصب ٍاإلاَؾُ٣ى ٍٚحرىما من الٟنَرٍ ،من ّ
زم جهبذ ألا٩ٞاع مَيٗا لخَاٖ ٤ٞمل ٖال٢اث الَ٣ة ٍاإلاٗغٞتٍ 1".زلو بلى"
ّ
ؤر اإلانخجاث الُٗٓمت للش٣اٞت هي منخجاث مدؿَؾت ٍاؾخصناثُت ٍباإلقاعة بلى ألاٖما ٫اللمالُت ٞة ٌ ًم٨ن لًظو النخاظاث ؤر
جَ٩ر ؤٖماال ُٖٓمت من ببضإ السُاٍ ٫ؤر جًم-في الَ٢ذ ٟؿٌ ٍ -ظًاث ٓغ ؾُاؾُت ْاىغة البكاٖت ٍال٣بذ ٍ :ظًاث ٓغ
2
حؿلخ ؤلانؿا ُت ٖن ٚحر ألاٍعٍبُحر ٍجبرػ قَٗبا ٍؤن٣اٖا بإؾغىا زايٗت ٍصٍ ُت ،ظاٖلت بًاىا م٣خًُت خ٨م ألاٍعٍبُحر".
ٍجبٗا لظل٢ ٪ضم بصٍاعص ؾُٗض ٢غاءة إلاسخل ٠ؤلا خاظاث ألاصبُت ٍالش٣اُٞتٍ ...خاٍ ٫جً٨ُ٨ٟا مٗخمضا في "عئٍخٌ الن٣ضًت
ٍٖملٌ اإلاٗغفي ٖن جهَع ًغ ٌٞالنٓغٍاث ألانَلُت في ًٞم ألاصب ٍالخاعٍش ؤي جل ٪التي جغُ في ألانل الٛغبي ألاٍعٍبي مهضع
بقٗإ ٌٛمغ بًُاثٌ الش٣اٞاث ألازغٍُ 3"...ىَ ما ؤزاع خَلٌ مَظت من الن٣ض ٍالهلَم ٌ اؾدنض بلى ؤعقُ ٠ضسم من ال٨خاباث
الاؾدكغاُ٢ت ٍجدبًٗا ٧اقٟا ؾلبُاتها ،بهض ٝج ٌٍَ٣زناثُت اإلاغ٦ؼ ٍالًامل في الش٣اٞت ٍألاصب ٍالن٣ض ٍ ،ظل طلَ ٪غح بصٍاعص
ؾُٗض في م٣ضمت ٦خابٌ "الٗالم ٍالنو ٍالنا٢ض" مهُلر الن٣ض الض َُي ،الظي اٖخمض ٖلٌُ ٦شحرا في مكغٌٍٖ ال٨ٟغي ٍمنهلٌ
الن٣ضي زانت في ٣ضو لالؾدكغاٍ ١ؤلامبرًالُت الٛغبُتٍ ،ؾعى من زالَ ٫غخٌ " جَظٌُ الَعي الن٣ضي دَ الض ٍَُت التي ٢ض
حؿاٖض في ٚغؽ بخؿاؽ خاص جخُلبٌ الُ٣م ألاؾاؾُت ٍالاظخماُٖت ٍؤلانؿا ُت في ٢غاءة ب خاط ٍبض ٧ل و٢ٍ 4".ض ٧ار مهُلر
الض ٍَُت ٖنَا ا ٞغُٖا من ٖناٍٍن الٟهل الشالض في ٦خابٌ "الاؾدكغا٣ٍٍ ،"١هض بمهُلر الض ٍَُت "مضُ زًَٕ اإلاؿدكغ٢حر
في ٦خاباتهم لكغٍٍ الَا ٘٢اإلاَيَعي ٍالٓغٍ ٝالض ٍَُت التي ج٨خنًٟم ٍمضُ زًًَٖم لكغٍٍ الِٗل في ىظا الٗالم الُبُعي
ٍصَٖاىم بإجهم ججغٍبَُر ٍٖلمَُر ٍٚحر زايٗحر ل٨ٟغ صًجي ؤٍ جهَعاث ُٚبُت في عؾم نَعة الكغٍ ١جمشُلٌ في ؤطىاجهم ٍفي
٦خاباتهمٍٍ 5..هغح ؾُٗض ٖن منهلٌ في ج ٪ُ٨ٟالاؾدكغاٍ ١الامبرًالُت الٛغبُت ٢اثال :ب جي ؤ ُل ٤ل٩ي ؤمخدن ال ؤٖماال بدشُت
 ِ٣ٞبل ٦ظل ٪ؤٖماال ؤصبُت ٍم٣االث ؾُاسخية ٍ ،هَنا صخُٟت٦ٍ ،خب عخالثٍ ،صعاؾاث صًنُت ٍ ٌ٣ٞلٍَٛتٍ ،ب٩لماث ؤزغُ

 .1فخري صاحل  :إدوارد سعيد (دراسة وترمجات) ،ص.ٜٜ
 .2إدوارد سعيد  :الثقافة واإلمربيالية ،ترمجة  :كمال أبو ديب ،دار اآلداب  ،بريوت ،الطبعة الثالثة،ٕٓٓٗ ،صٓٔ .
 .3فخري صاحل :إدوارد سعيد (دراسة وترمجات) ،ص.ٔٚ
4
عمان ،األردن  ،طٔ  ، ٕٓٓٚ ،ص ٕ.ٙ
 .شيلي واليا :إدوارد سعيد وكتابة التاريخ  ،ترمجة :أمحد خريس  ،ناصر أبو اذليجاء  ،أزمنة للنشرّ ،
 .5تركي بن خالد الظفريي  :االستشراق عند إدوارد سعيد (رؤية إسالمية)  ،مركز التأصيل للدراسات والبحوث  ،السعودية  ،طٔ  ،ٕٕٓٔ ،ص.ٖٔٛ
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ٞةر منَٓعي الهلحر ىَ بك٩ل ٖغٌٍ جاعٍذي ٍٖلم بنؿاني "ا ثرٍبَلَجي" في يَء بًماني ّ
ّ
بإر ظمُ٘ النهَم ص ٍَُت ٍْغٍُٞت
1
ٍبُغ ١جسخلَ ٠بٗا من ظنـ بلى آزغٍ ،من مغخلت جاعٍسُت بلى مغخلت ؤزغُ ".
ّ
ٌٗخبر بصٍاعص ؾُٗض ؤ ٌ ؤمغ ؾلُم ٍ ظُض ؤر جنخج لنا ؤٖما ٫ىٍََٚ َٚجٌ  ٍ ،غٞاٍٞ ٫لَبحرٍ ،ؤمشالًم ظنؿا ؤصبُا من
ؤظناؽ ال٨خابت الاؾدكغاُ٢ت " ،بُض ّ
ؤر ما ًغا٦ ٤ٞخاباث ً٦ظو بهَعة خخمُت ىَ نكَء مِ من ألاؾَُعة الٗاثمت صٍر يابِ
خَ ٫الكغ ،١قغ ١ال ٌكخ ٤من ٍظًاث النٓغ اإلاٗانغة ٍألاىَاء اإلاخدحزة الكٗبُت ٍخؿب ،بل ٦ظل ٪ما ؤؾماو ٚ َ٩ُٞغٍع
ألامم ٍالباخشحر 2.الظي ؤ خج لنا ٦خاباث اؾدكغاُ٢ت مخدحزة حٗخمض ٖلى زناثُت اإلاغ٦ؼ(الٛغب) ٍ الًامل (الكغٚ ٍ ١حرو من
الكَٗب الض ُا) ٞ ،اإلاغ٦ؼ ًغُ ىظا الخمُحز ؤمغا َبُُٗا باٖخباع ّ
ؤر ظمُ٘ الش٣اٞاث ٖبر الخاعٍش ٧ا ذ صاثما جمُل بلى بزًإ
الش٣اٞاث ألازغُ لخدَالث ٧املت ،بهض ٝالؿُُغة ٖلحها ٍظٗلًا جابٗت ٍزايٗت لًا بكتى الُغٍ .١لخإُ٦ض َغٍخاجٌ ؤ٦ثرً ،غظ٘
ؾُٗض بلى خملت ابلَُر ٖلى مهغ ،خُض ٢ام بخ ٪ُ٨ٟجل ٪الخملت ٍ٦ك ٠ما ٧ا ذ جس ٌُٟمن َاًاٍ ،زلو بلى ّ
ؤر ابلَُر
اؾخٛل زناثُت اإلاٗغٞت ٍالؿلُت ؤخؿن اؾخٛال ٌ ،٫اٖخمض ٖلى ظملت من الخجًحزاث الطسمت ،بالٛت الض٢ت لًمار جاح
مكغٌٍٖ في مهغٍ ،لم ً٣خهغ ٖلى اللا ب الٗؿ٨غي  ،ِ٣ٞبل اىخم باللا ب الٗلمي ٍألاصبي ٦شحرا ،خُض انُدب مٌٗ ٞغٍ٣ا
ضسما من الٗلماء ٍالسبراءٞ ،بٗضجٌ الٗلمُت " ٧ار َ٢امًا اإلاؿدكغ٢حر ٍاإلاترظمحر الكامُحر من ؤمشا ٫ألاب عٍٞاثُل ،الغاىب
اإلاسلو لًمٍ ،مُساثُل الهباَ٣ ٍ ،ٙال جغٍٖ ،٥لماء ؤٖالم في ٧ل ٞن من ٞنَر الش٣اٞت في طل ٪الٗهغ ،لُم٨ن اٖخهاع ٧ل
زحراث البالص ٍالؿُُغة ٖلى ٧ل شخيء ٞحها من بنؿار ٍخَُار ٍ باث ٍمٗخ٣ضاثٍ 3.ؤؾًمذ ىظو البٗشت الٗلمُت في صعاؾت مهغ
من مسخل ٠اللَا ب ،بال ّ
ؤر الباٖض ٖلى خملت ابلَُر ىَ الغٚبت في اخخال ٫مهغ ٍٞغى الًُمنت الٟغنؿُت ٖلحهاٍٍَ ،ضر
ؾُٗض ؤر " ابلَُر ٍ زبراءو الباخشحر طىبَا بلى مهغ ؤًًا ل٩ي ًًَٗا مهغ ؤمام ألاٍعٍبُحرٍ ،بمٗجى ما ل٪ي ًُمؿغخَا َم
٢ضامتها
ٍزغاء جغابُاتها ٍؤىمُتها الش٣اُٞت ٍالًالت الٟغٍضة التي جدُِ بها من ؤظل ظمًَع ؤٍعٍبي ،بُض ّ
ؤر طل ٪لم ً٨ن مم٨نا ؤر ًنٟظ صٍر
ُت ظمالُت بلى ظا ب النُت الؿُاؾُت ٍَ 4...كغح ؾُٗض ىظو النُ٣ت مٗخبرا ّ
ؤر ابلَُر "ٖغ ٝمهغ ج٨خُُ٨ا ٍاؾتراجُجُا ٍجاعًسُا
هُا ٍال ًنبػي ؤر ٣لل من قإر النُ٣ت ألازحرةٍ ،ما ً٣هض ّ
ٍ٦ظلّ ٪
بنهُا ىنا ىَ َ٧ر مهغ قِئا ٢غؤ اإلاغء ٖنٌ ٍزبرو ٖبر
ُ
٦خاباث ز٣اث ؤٍعٍبُحر مدضزحر ٍ٦الؾُُ٨حر ٞ 5...من زال٦ ٫خاب "وكف ملط" الظي َب٘ في زالزت ٍ ٖكغٍن مجلضا بحر
ً ،)1828غُ بصٍاعص ؾُٗض ّ
ؤر ؤىمُت ال٨خاب ال ج٨من في حلمٌ ٍبغاٖت اإلاؿاىمحر  ،ٌُٞبل في مَ ٌٟ٢من مَيٌَٖ ٍىظا
،1809
(
اإلاَ ٠٢ىَ ما ًجٗلٌ طا ؤىمُت ُٖٓمت في صعاؾت اإلاكاعَ٘ الاؾدكغاُ٢ت الخضًشت ٍ ،ججلَ الهٟداث ألاٍلى من اإلا٣ضمت الخاعٍسُت
التي ٦خبها حان ـ بابحيؼد ـ حىظٍف فىضٍيه ؤمحر اإلاًٗض ّ
ؤر الباحزحر بٗملًم مهغ ٧ا َا في الَ٢ذ ٟؿٌ ٌٗاللَر بهغامت مُا
من الضاللت الش٣اُٞت ٍاللٛغاُٞت ٍالخاعٍسُت النُ٣ت 6...بط ؤ ٌ " زمت َ٢الب ظاىؼة ٍمٟاىُم مُُت جمغع الغئٍت الاؾدكغاُ٢ت ٖبرىا
جمغ٦ؼا ٖغُ٢ا ًخجلى في ٖملُت الخَخُض ٍالازتزا ٫لخًاعاث مسخلٟت ٍحٗمُمًا باؾم ٍاخض ٍمًَٟم ّ
مَخض٦ ،ما جَلضث ىٍَاث

 .1االستشراق ،ص.٘ٙ
 .2االستشراق :صٖ.ٛ
 .3عبد ادلتعال زلمد اجلربي :االستشراق وجو لالستعمار الفكري ،مكتبة وىبة للنشر ،القاىرة ،طٔ ،ٜٜٔ٘ ،ص.ٚٚ/ٚٙ
 .4الثقافة واالمربيالية :صٖ.ٔٛ
 .5االستشراق :ص.ٔٓٚ
 .6االستشراق  :صٓٔٔ.
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زابخت مشل :قغٚ /١غب /دن /ىم ،جدضًض /جإزحر1" ...مما ًجٗل ؤق٩ا ٫الخدحز في الاؾدكغا ١ؤمغا ٍاضخاَ٩ٍٍ ،ر الاؾخٗماع ؤمغا
َبُُٗا ٍمم٨ناٞ ..." ،إر ٌكٗغ اإلاغء بنٟؿٌ ؤٍعٍبُا في مغ٦ؼ الُ٣اصة  ٠ُ٦قاء ج٣غٍبا للخاعٍش الكغقي ٍالؼمن الكغقي ٍاللٛغاُٞا
الكغُ٢ت ،ؤر ًاؾـ مجاالث ظضًضة للخسهو ٍؤر ًنصخئ ٞغٍٖا ظضًضة للمٗغٞت ،ؤر ّ
ً٣ؿم ٍٍَػٕ ٍٍسُِ ٍٍجضٍٍٍ ٫هن٠
ماقغاث ٍَسلل ٧ل ما جدناٍلٌ الغئٍا ٍما ال جدناٍلٌ٧ ١ٍَٞ ...ل شخيء ؤر ّ
ًدَ ٫الَاّ ٘٢
الخي بلى ماصة للنهَم ٍؤر ًمخل ٪ؤٍ
ّ
ًٓن ؤ ٌ ًمخل ٪الَا ٘٢بهَعة عتٌؿُت ٌ ،ما من شخيء في الكغً ١بضٍ ٍ ٦إ ٌ ً٣اٍم َ٢ة اإلاغء ،جل ٪هي مالمذ ؤلاؾ٣اٍ
2
الاؾدكغاقي الظي جدّ ٤٣
٧لُت في ٍن ٠مهغ.
ٍنَٟة ال٢ ،٫َ٣ضم بصٍاعص ؾُٗض في صعاؾاجٌ الَاؾٗت ٍ٦خبٌ اإلاسخلٟت زانت الاؾدكغا ،١عئٍخٌ الن٣ضًت اإلاٗاعيت للَي٘
ال٣اثم ٖلى الخمحيػ ٍالٟغٍ٢اث بحر الكَٗب ٍألاظناؽٍ ،اٖخمض ٖلى جإًُض اإلاجمَٖاث اإلاًمكت ٍاإلا٣مَٖت ،التي ّ
جم ججاىلًا
ٍبؾ٩اتها ٍببٗاصىا ٖبر الخاعٍش٧ٍ .ار طل ٪في صعاؾاث اضلت اٖخمض ٞحها ٖلى منهج خضاسي اضج ظٗل ٧ل من ً٣غؤ لٌ ٌٗترٝ
بخم٨نٌ من اإلاناهج الٛغبُت الخضًشت ٍجاعٍش الٗضًض مر الش٣اٞاث ؤلانؿا ُت٢ٍ ،ض ًْغ طل ٪في ٣ضو ٍج ٌ٨ُ٨ٟلظل ٪ال٨م الًاثل
من النهَم الٛغبُتٍ ،زلو بلى ّ
ؤر مٗٓم ٦خاباث الٛغب ٖن الكغ ١مهبَٚت بهبٛت زُالُت مبخضٖت ٍزايٗت إلاسخل٠
ؤق٩ا ٫الخدحز اإلاغ٦ؼي .

املطاحع املعحمسة:
بزواضز ػعيس:
ـ الاؾدكغا ،١جغظمت٦ :ما ٫ؤبَ صًب ،ماؾؿت ألابدار الٗغبُت ،بحرٍث ،الُبٗت الٗغبُت الؿاصؾت. 2003 ،
ـ الش٣اٞت ٍؤلامبرًالُت ،جغظمت٦ :ما ٫ؤبَ صًب ،صاع آلاصاب  ،بحرٍث ،الُبٗت الشالشت. 2004 ،
ـ زاعط اإلا٩ار  ،جغظمت َٞ :اػ َغابلسخي  ،صاع آلاصاب  ،بحرٍث .2000 ، 1ٍ ،
ـ مُجار الغٍٍلي ،ؾٗض الباػعي :صلُل النا٢ض ألاصبي ( بياءة ٦ثر من ؾبٗحر جُاعا ٍمهُلخا ٣ضًا مٗانغا) ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي
الٗغبي ،الضاع البًُاء /بحرٍث.2002 ،3ٍ ،
ـ ٞسغي نالر  :بصٍاعص ؾُٗض (صعاؾت ٍجغظماث)،منكَعاث الازخال ،ٝالضاع الٗغبُت للٗلَم اقغٍر ،اللؼاثغ /بحرٍث،
ٍ.1،2009
ـ قُلي ٍالُا :بصٍاعص ؾُٗض ٍ٦خابت الخاعٍش  ،جغظمت :ؤخمض زغَـ  ،انغ ؤبَ الًُجاء ،ؤػمنت للنكغّ ،
ٖمار ،ألاعصر ، 1ٍ ،
.2007
ـ جغ٧ي بن زالض الٟٓحري  :الاؾدكغاٖ ١نض بصٍاعص ؾُٗض الاؾدكغا( ١عئٍت بؾالمُت)  ،مغ٦ؼ الخإنُل للضعاؾاث ٍالبدَر ،
الؿَٗصًت . 2012 ، 1ٍ ،
ـ ٖبض اإلاخٗا ٫مدمض اللبري :الاؾدكغاٍ ١ظٌ لالؾخٗماع ال٨ٟغي ،م٨خبت ٍىبت للنكغ ،ال٣اىغة.1995 ،1ٍ ،
ؾالم ًَٟث  :خٟغٍاث الاؾدكغا ، ١اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي ،بحرٍث ،الضاع البًُاء ،1989 ،1ٍ ،

 .1سامل يفوت  :حفريات االستشراق  ،ادلركز الثقايف العريب ،بريوت ،الدار البيضاء  ،طٔ ،ٜٜٔٛ ،ص ٘.ٙ
 .2االستشراق :صٕٔٔ.
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.الترحمة وؤرطها في املساكفة بين ألاها و دط
(Translator and their effect on acculturation between the ego and the other)
. الجعائط- عمط ؿازلي ثحد بؿطاف ألاػحاش السهحىض ضؿيس بً ًميىة حامعة ابً دلسون ثياضت.ؤ

ملخم
ّ
ّ
ت بحر ألاممٟ٢ٍؤؽ من ؤؾـ اإلاشا،ٝاإلاٗاع
ل٣ ٍؾبُل من ؾبل،حٗض الترظمت آلُت من آلُاث الخَانل الخًاعي
ّ
ي زالي٣ ٍبL’autre ٍإلاا اؾخُإ ؤر ًُل٘ اَالٖا با َعامُا ٖلى آلازغ،غ٨ٟت ٍالٞي ؤلانؿار ؤخاصي اإلاٗغ٣ٍلَالىا لب، ٍالكَٗب
 ٖن صٍع٫ٗنا للدؿائٞ ٍىظا ما ص، بحر ألا ا ٍآلازغL’acculturation تٟ٢بحر في اإلاشا٦ ار لًا بؾًام٧ ض٣ٍل،ٌخٞاى من مٗغَٞال
ّ
.  ألاعٍبُت٫ٍ الضٝ ٍجباصلًا بًن ألا ا اإلاخَؾُُت ٍآلازغ اإلامشل من َغٝل اإلاٗاع٣ الترظمت في
ٍٖن،  جدضًض ماىُت الترظمت ٍٖن ابٗاصىا٤ٍ ٖن َغ٫خنا البدشُت نؿعى ؾُٗا خشِشا لإلظابت ٖن ىظا الدؿائ٢ٍ دن في ٍع
هاء٢ٍٕ ر جغؾُسًا للًٍَت صٍر ب، الٗلَم ٍقتى اإلاجاالث٠افي بحر ألا ا ٍآلازغ في مسخل٣ الش٫ في اخُاء الخباص٫ٗاٟصٍعىا ال
.الظاث ؤٍ تهمِل آلازغ
Abstract
THE Sejet: The forms of cultural communication The influence of translation in the
culturing enter ego and addition.
This research focuses on marked right to: a form of cultural interaction and the impact of the
conversion on the acculturation between the self and the other..
Who treated a statement on the importance of translation in communication rounded distances
between peoples, which is acculturation resulting from a translator of the most important current
cultural, intellectual, language and humanity despite the multiplicity of languages however, he
continues prevailed among peoples. When these media have become civilized - cultural bridge of
communication or cognitive - and the window on to what people on the other, as the art of arts of
the current intellectual and cultural production, and continue to be the medium to convey
knowledge or cognitive channel the dialogue between peoples because of their active role to
highlight the cognitive area and lay the foundation, and to expand the circle of access to the culture
of the other, being a cultural asset . The media for this intellectual current cultural contexts are
inside, some ideologies. By imposing the idea of domination between East and West and the
imposition of hegemony over the peoples of the third world was like us, have a look at all of the ego
and the other party saw from first on the basis of authoritarianism; while the other believes that the
ego seen look denigration. And it was with the idea of how the other receivers. So we can win in the
last of the spirit of the big idea Alhawwar.oha culture that combines the two extremes .
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Résumé:
Les formes de communication culturelle L’influence de la traduction dans la culturation enter l’ègo
et l’outre.
Cette recherche porte sur marquées droit à: une forme d'interaction culturelle et l'incidence de
la conversion sur la acculturation entre le moi et l'autre..
Qui a traité une déclaration sur l'importance de la traduction dans la communication des distances
arrondis entre les peuples, qui est acculturation résultant d'un traducteur des plus importantes
activités culturelles les actuels, intellectuelles, linguistiques et l'humanité malgré la multiplicité des
langues, cependant, il continue a prévalu entre les peuples. Lorsque ces médias sont devenus
civilisés - pont culturel de communication ou cognitive - et la fenêtre qui donne sur de quels
peuples sur l'autre, comme l'art des arts de la production intellectuelle et culturelle actuelles, et
continuera à être le milieu de transmettre des connaissances ou canaliser le dialogue cognitive entre
les peuples en raison de leur rôle actif pour mettre en évidence la zone cognitif et jeter les bases, et
d'élargir le cercle de l'accès à la culture de l'autre, étant un bien culturel. Les médias pour cet
intellectuel contextes culturels actuels portent à l'intérieur, certains idéologies. En imposant l'idée de
domination entre l'Est et l'Ouest et l'imposition de l'hégémonie sur les peuples du tiers monde était
comme nous, ont un regard tout de l'ego et l'autre partie a vu d'abord sur la base de l'autoritarisme;
tandis que l'autre estime que l'ego vu regarder le dénigrement. Et il a été proposé l'idée de la façon
dont les autres récepteurs. Donc nous pouvons gagner dans le dernier de l'esprit de la culture
Alhawwar.oha grande idée qui combine les deux extrêmes

.  الاححىاء- ألاها – دط-  الترحمة – املساكفة: اليلمات املفحاحية

: ثـمــهيس
ّ ٌُٞ مما ال مغاء
ّ
ّ
ّ ُاجها٦ٍ  صلُل ٖلى بزباث طاتهاٝ ٍىظا الازخال،تٟاللَٖب مسخل
ّ ؤر
ي ًُشبذ بها٧،ٌالسانت ب
ٌل لٌ خًاعج٩ٞ
ّ غافيٛالخٗضص الل
ّ
ّ
ّ اني٩ٍالخاعٍذي ٍاإلا
ت البكغٍت٣ السلٝالخٗضص الزخال
 ٍٍغظ٘ ىظا. ٍالؼماني
 ٍعاظ٘ ىظا بلى َبُٗت،ُا ٌ اإلاٗغفي٦
ّ
« ومً آًاثه دلم الؼمىات وألاضن وادحالف ؤلؼيحىم: َلٌ حٗالى٢ َع في٧ما ىَ مظ٦ ٤ٍحٗضص ألالؿنت ٍهي من نن٘ السال
ّ
ّ » بن في شلً آلًات للعاملين
ٌ فيٌٟ ؤٍ ًدالٟ لٌ بما ًسال٪ٍار لإلنؿار ؤر ًبدض ٖن قغ٧ ٝ من ىظا الازخال.22/ الطوم
وؤلىاهىم
ُُ٘ ٍىظا اإلاغاص ٍالَنل الظي ًبدض ٖنٌ ال ٌؿخ،ٌ البدض في ه٦ ٍَكاع.حروٚ ٌُت ما ًهبَ بلٞخٌ إلاٗغٞا٣ ٍٍُل٘ ٖلى ز.غ٨ٟال
ّ
. ""الترحمة ؤو املساكفة-: الخَانل الخًاعي ٍىَ ما ًهُلر ٖلٌُ بـ٫ا٩ل من ؤق٩ ٍالَلَط بلٌُ بال بَاؾُت ق٫َالَن
ّ ّ
ّ
 ألاعى٫ٍ ٍىظو الخًاعة بالنؿبت لٌ مشل الكمـ جضٍع ح، ىَ بال ٖمل خًاعي
 الٗلمي ما٫ٍىنا جض ؤي ٖمل في اإلاجا
ّ لنا٢  بطا، ٜ ٍلٗلنا ال بال.)حر (ألازغٛ ال٤ٞغ الكَٗب ٍمخدَلت من "ؤ او " الظاجُت بلى ؤ٨ٞ ت في٢اإلاكغ
حر٨ٟبر ؤي ٖلم ؤٍ بدض ؤٍ ج
ّ
ّ .)خاح ٖلى(ألازغٟ َر ّبال باال٩ً ًسو "ؤ او" ؤٍ"طاجٌ " ال
ّ
 املثاكفة٤ٍَر بال بالترحمة ؤٍ ٖن َغ٩ً  بلٌُ ال٫ٍَالؿبُل ألا ج٘ للَن
ّ
ّ
ّ مت٨َاٖض ٍاؾتراجُجُاث مد٢ ٌافي ل٣جي زٞ احي ٖملٟ٢الترظمي ؤٍ اإلاشا
ذ٢َما ّؤجها جاَغو في ال٦ ُضو٣ج
َر الٗمل٧ ،م٘ آلازغ
. ٌؿٟ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ ما٦ٍ
اثٛم حٗضص اللٍَٚت ٍؤلانؿا ُت عٛغٍت ٍالل٨ٟت الناججت ٖن الترظمت من ؤىم النكاَاث الخًاعٍت الغاىنت الٟ٢حٗض اإلاشا
ّ
ّ بال
ّ  جَانال٥ؤر ىنا
. ْل ؾاثضا بحر ؤلانؿا ُت
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ّ
بال ٖن َغٍ ٤الخإزحر ٍ الخإزغ ،ؤٍ اإلاشاٟ٢ت ؤٍ الاخخ٩ا . ٥خُض ّ
حٗض ىظو الَؾاثِ الخًاعٍت  -حؼط
٦ما ال ًَ٩ر ىنا ٥جَانل
ّ
الحىاكل السلافي ؤو املعطفي – ّ
ٍالناٞظة ّالتي ّ
جُل من زاللًا الكَٗب ٖلى بًًٗا البٌٗ ،باٖخباعىا ٞنا من ٞنَر ؤلا خاط
ّ
ّ
ٍؾخٓل الَاؾُت في بًها ٫اإلاٗاع ٝؤٍ ٢ناة الخَاع اإلاٗغفي بحر الكَٗب إلاا لًا من صٍع ٗٞا ٫في
ال٨ٟغي ٍالخًاعي الغاىن ،
ببغاػ اإلاجا ٫اإلاٗغفي ٍبعؾاء صٖاثمٌٍ ،جَؾُ٘ صاثغة الاَالٕ ٖلى ز٣اٞت آلازغ َ٧،جها م٨ؿبا خًاعٍا .
أ) مـيلة البحث ): ( Research problem
ّ
ا ُال٢ا من الٗنَار الؿابٌ ٤كخمل ىظا البدض ٖلى ؤؾئلت حٗض ّ
هي مدَع البدض  :ما اإلا٣هَص بالترظمت ٍما هي ؤبٗاصىا ؟.
جدضًض مٗجى اإلاهُلخاث الَاعصة في الٗنَار ألاها  ،دط  ،اإلاشاٟ٢ت ؟ٍ .ما ىَ صٍعىا في اإلاجا ٫الش٣افي الخًاعي في الٗلَم
ؤلارؾا ُت ؟ ٠ُ٦ٍ .ججٗل آلازغ مدَعا ٍَغٞا للخَاع ٍؾنضا خًاعٍا ًَصٕ ٨ٞ ٌُٞغو بلٛت الخَانل الخًاعي ؟ .
ب) :هسف البحث ) : ( Aim of the research
تهض ٝىظو الَع٢ت البدشُت بلى جدضًض بٌٗ اإلاٟاىُم ٍاإلاهُلخاث الَاعصة في الٗنَار؛ بلى بُار الٗال٢ت بحر ألا ا ٍآلازغ،
ٍمٗغٞت صعظت الٗال٢ت بُجهما اًجابُت ٧ا ذ ؤٍ ؾلبُت ؛ ٍىل البٗض ٖن آلازغ ٌٗجي الا ٨ماف؛ ٍ ٓغة ألازغ لأل ا حٗجي اؾخهٛاع
ٍصٍ ُت ؟
.Iثحسًس معنى امللٌلحات واملفاهيم ):(The meaning of terms and concepts to identify
بر جدضًض مٟاىُم اإلاهُلخاث لٌ ؤىمُت ٦بيعة في مجا ٫البدض الٗلمي ٍ ،طل ٪ر " الخٗغٍ ٠ىَ السَُة اإلانُُ٣ت ألاٍلى
لخدضًض اإلااىُت"ّ .1
ٍحٗض اإلاهُلخاث من يمن ىظو اإلاٟاىُم ألا٦ثر قَُٖاٍ ،ألاٍؾ٘ مجاال ٍمًَٟماٍ .ؾبُال من ؾبل ٣ل
ّ
اإلاٗاعٍ ٝؤؾا من ؤؾـ املساكفة بحر الكَٗب ٍألامم ٍ لَالىا لب٣ي ؤلانؿار ؤخاصي ال٨ٟغ ٍ إلاا اؾخُإ ؤر ًُل٘ ٖلى ألازغ
اَالٖا بنَعامُا ؛ ٍ ىظا إلاا لًا من بؾًام ٦بحر في ٖملُت اإلاشاٟ٢ت بحر ألا ا ٍألازغ ٦ما ً ٫َ٣اإلاؿضي ّ ٍ":ر مٟاجُذ الٗلَم
ّ
مهُلخاتها ٍمهُلخاث الٗلَم زماعىا ال٣هَُ"ٍ .2لًظا ؾُٗنا بخإزُل ىظو اإلاهُلخاث التي هي ظؼء من البدض اٖ٫لمي.
ٍمدَعو ٍق٩ل من اق٩ا ٫الخَانل الخًاعي.
-1

ماهــية الترحمة (: ) What the translator

أ-

ل ــغة :

ّ
ّ
ّ
ّ
ٍعص مًَٟم الترظمت من الناخُت اللٍَٛت في "لؿار الٗغب" البن منَٓع بمٗجى":الترظمار ٍالترظمار اإلاٟؿغ ٍ،جغظمت ٖنٌ ٍ
 ٫َ٢ابن ظجيّ ":ؤما جغظمار ٣ٞض خُ٨ذ ٖنٌ ثعظمار بًم ّؤٍلٌ ٍمشالٌ ٗٞالر ٟ٦ترٞار ٍ صخمار؛ ٍ ً٣ا ٫جغظم ٦المٌ بط ّ
ٞؿغو
ّ
بلؿار ؤزغ ٍ مٌٗ الترظمار ٍ اللم٘ جغاظم مشل ػٖٟغار ٍ ػٖاٞغ ٍ ،صخصخار ٍ صخاصر"ٍ .3ىنا ًا٦ض ابن منَٓع في ىظا
ّ
الخٗغٍٖ ٠لى ؤلابا ت ٍ الخٟؿحر ...الخ .

 .1جابر ،عصفور .مفهوم الشعر  ،دراسة يف الًتاث النقدي ،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب  ،ط٘،ٜٜٔ٘,ص. ٕٜ:
 .2ادلسدي ،عبد السالم .قاموس اللسانيات ،الدار العربية للكتاب-تونس ،ٜٔٛٗ ،ص.ٔٔ:
 .3ابن منظور  ،مجال الدين أبو الفضل .لسان العرب ،دار الطباعة و النشر؛ بريوت-لبنان ،دط؛ٓ- ٜٜٔمادة "ترجم"
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ّ
ٍالترظمت لًا ّ
ٖضة حٗاعٍ ٠ظ٥ع مجها ٖلى ق٩ل ٖنانغ ازخهاعا ٍحٗجي " :الخنؿُ ٍ ٤الخَيُذٍ -الخٟؿحر -جغظمت خُاة
ؤلانؿار ٍؾحرجٌ ٣ل اإلاٗاع ٝمن لٛت بلى ؤزغُ" ٍ .1ما نٗنٌُ ٖن الخٗغٍ ٠اللَٛي ما ط٦غو ٖبض النَع":اقخ٣ذ ٧لمت جغظمت ٍ
ّ
مترظم ٍىَ الظي ًَ٣م بٗملُت الترظمت ".2

ب-

اكٌالحا:

ّ ّ
في اإلاجا ٫الانُالحي لًا حٗغٍّ ٠
ؤر ":الترظمت هي جٟؿحر مٗاني ألالٟاّ من لؿار بإلٟاّ
ٖضة ظ٦غ مجها حٗغٍ ٠ظغجي ػٍضار
ّ
ّ
لؿار ؤزغ" ٍ 3.حٗجي ؤًًا٣ ":ل ال٨الم من لٛت بلى لٛت ؤزغُ"٦. 4إر جترظم ها م٨خَبا باللٛت الٗغبُت بلى اللٛت البنٛالُت ؤٍ
الا جلحزًت ؤٍ الٗ٨ـ.
ٍَٗغًٞا " َُماعّ "٥
هي ٣ ":ل مٗجى و ٢ض جَ٩ر مٟغصة ؤٍ ٦خابا من لٛت بلى ؤزغُ من ؤظل ٢اعت ظضًض" ٍ .5في ٢امَؽ لضُ
ّ
ّ
اللٛت الًضّ )ٝ
بَاٍعص ّ
ٖما ج٣هضو لٛت ؤزغُ (اللٛت اإلاهضع) م٘ الاخخٟاّ بالخ٩اٞااث الضاللُت ٍ
هي  ":الخٗبحر بلٛت ؤزغُ (ؤٍ
6
ألاؾلَبُت".
ّ
ّ
ّ
من زالّ ٫
للترظمت ّالتي ّ
جم ط٦غىا ٖلى ؾبُل اإلاشا٢ ٫ض ٖاللذ مًَٟمًا من اخُت اللٛت ٍالانُالح .بال
الخٗغيط الانُالحي
ّ
ّؤجها في ألازحر ال جشبذ ٍال حؿخُُ٘ ؤر جن٣ل بلُنا ّ
النو خغُٞا .ؤي من الهَٗبت ؤر جَ٩ر الترظمت ٣ال خغُٞا ٍىظا ما ظٗلًم
ّ
ًنٗخَجها بالساثنت ٍ .من ظا ب الهَٗبت ٖلى الترظمت ؤر جَ٩ر خغُٞت ّ
الن٣ل ٍ من ظا ب ؤزغ جغاعي الخ٩اٞا الظي ًاصي بلى
ّ
بًهاٍ ٫حؿًُل اإلاٗاع٣ ٍ ٝلًا بحر الكَٗب لخ٣غٍب اإلاٟاىُم اإلاٗغُٞت للَعي بش٣اٞت آلازغ .
السلافة العطبية و كوية الترحمة (:) Arab culture and the issue of translator
-2
ّ
ّ
ىنا غٍض ؤر بحر ٍظًت ٓغ الش٣اٞت الٗغبُت للترظمت ر ىظو النٓغة جدمل ٍظًُــن ٍعئٍخحر بحر -ماٍض لًا ٍ مٗاعى ٍ .جض
ّ
ّ
ال٣لُل من ٌك٨غ ًُ٢ت الترظمت ٍ .ال ٌٛالي اإلاغء بَ٣لٌ ُٞما ًالخٔ من عئٍت خًاعٍت :ب نا ":نِٗل في ٖهغىا ٞنجض ج٣ؿُمًا
ّ
مغة مَٟ٢ا  -بًجابيا مٗخبرا بًاىا م٨ؿبا للش٣اٞت الٗغبُت ٍعاٞضا ؤؾاؾُا من زال ٫ا ٟخاخًا ٖلى الش٣اٞاث ألازغُ"ٍ .7زاني ىظو
الغئٍت  -ػلبيا  ":من زالَ٧ ٫جها مهضعا لالؾخالب الش٣افي ٍ نَعة من نَع الخٛلٛل ألاظنبيٍ .هي زُغ ٖلى ىٍَدنا الخًاعٍت,
ّ
من ىنا سلو لغؤًحر مخناً٢حر مخًاعبحر خَ ٫الترظمت ٍ صٍعىا الش٣افي"ٍ 8.ىما :

 .1أبو مجال ،قطب اإلسالم النعماين.الًتمجة ضرورة حضارية دراسات اجلامعة االسالمية العادلية،شيتاغونغ ،مج،ٖٓ:ديسمرب .؛،ٕٓٓٙصٔٛ٘:
 .2جبور ،عبد النور.ادلعجم اآلديب،دار ادلاليني ،مؤسسة ثقافية للتأليف والًتمجة والنشر،بريوت-لبنان،طٕٓ؛ٗ.ٜٔٛص.ٓٗ:
 .3سامغة ،أمحد.مشكلة ادلولد يف اللغة العربية ،رسالة دكتوراة -ٜٜٔٙ ،ص.ٙٓ:
 .4ادلرجع السابق :أبومجال،قطب اإلسالم النعماين.الًتمجة ضرورة حضارية،صٔٛ٘:
 .5الديداوي ،زلمد.منهاج ادلًتجم ،ادلركز الثقايف العريب،الدار البيضاء،طٔٓ؛ٕ٘ٓٓ،ص.ٕٜ:
 .6نقال عن :كحيل،سعيدة.تعليمية الًتمجة دراسة حتليلية تطبيقية،عامل الكتب احلديث،اربد -األردن،طٔٓ؛ ،ٕٜٓٓص.ٕٕ:
 .7عبود،عبدة .ىجرة النصوص دراسات يف الًتمجة والتأويل والتبادل الثقايف،احتاد الكتاب العرب ،دط؛٘،ٜٜٔصٔٓ:
 .8ادلرجع نفسو :ص.ٔٔ:
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 )1-2الاثجاه الحسازي( : ) Modernist trend
ٍ ًناصي ؤصخاب ىظا الٟغٍ ٤بدصلًُٗا خُضً":غٍر الش٣اٞت الَ٣مُت حٗجى ّ
بالخٟاٖل م٘ الش٣اٞاث ألازغُ ٞ ،ال ًٚايت في
ىَ ؤظنبي خُض ًنُلَ٣ر من الا ٟخاح ٖلى ألاظنبيّ ،
ألازظ بما ّ
ٍؤر الخٌٗ ٘٢َ٣بر ٖن ٣و الش٣ت بالش٣اٞت الَ٣مُتٍ .ؤجها من ظًت
ّ
ؤزغُ ّ
هي ٚحر ٢اصعة ٖلى مداٍعة الش٣اٞاث ألازغُ" ٍ1.ىظو الغئٍت التي اصُ بها اإلاخ٣ضمَر خُض جُالب بالبٗض ٖن ا ٨ماف
ّ
الظاث ٍؤر بزباث الظاث ال ًخد ٤٣بال باخخ٩اً٦ا ٍ انُضامًا م٘ ألازغ.
 )2.2الاثجاه املحافظ (:) Conservative direction
ّ
ىظا الٟغٍ ٤صٖا بلى ٖضم حصلًُٗاًٞ .ظا الٟغٍّ ٤اجسظ مَٟ٢ا ٚحر اإلاَّ ٠٢
ألاٍ ، ٫طىب ىاالء الغظَُٗر الظًن ًغٍضٍر ٦بذ
ّ
ّ
ؤر ز٣اٞتهم ؤٖلى من الش٣اٞاث ألازغُ ٍىنا ال خاظت ّ
الترظمت ٍالخض من جإزحرىا ٍٍغٍر ّ ":
للخٟاٖل"ٍ .2ىظا الٗمل الظي جدذ ٥بٌ
ّ
الكَٗب م٘ بًًٗا البٌٗ الناجج ٖن َغٍ ٤اإلاشاٟ٢ت م٘ ألازغ ٓغ بلى ّ
ؤر ":ؤؾلَبها من ؤؾلَب الٛؼٍ الش٣افي ٍ سلو لال٦خٟاء
الظاحي ٍ ؤلاٖغاى ٖن الخٟاٖل ٍالخباص.3"٫
ّ
ّ
جم ط٦غو ٖن الغؤًحر اإلاخًاعبحر ّ
ما ّ
ىَ بمشابت إلادت ٖلى اإلاَ٣ٞحر-اإلااٍض للترظمــت ٍ اإلاضاٟ٢ت م٘ ألازغ .الظي ال ًغُ ٞحها ٣ها
ٍىُمنت ٍ.اإلاَ ٠٢الشاني ّالظي ًغُ ّ
ؤر اإلاشاٟ٢ت م٘ آلازغ ال جضزل في مجا ٫الاخخ٩ا ٍ ٥الخإزغ ٍالخإزحر؛ ٍل٨ن ًغاىا زالٞا لًظاّ .ؤجها
ٚؼٍ ٨ٞغي ٍ ىنا ًجب ؤر غاعي النٓغة الَؾُُت ّالتي جضَٖا ّ
بإر ال ًَ٩ر زمت بٞغاٍ ٍال جٟغٍِ َ٧جها ال٣ناة الغثِؿُت للخَانل ٍ
ّ
ىَ ج٣اٖـ ٖلى نُٗض ّ
الاخخ٩ا ٥الش٣افي ٍ .ما نؿخض ٫بٌ ٖلى ىظو الَؾُُت ّ
الترظمت ّ
الخَانل الش٣افي ٍ
ؤر٧ ":ل ج٣اٖـ ٖلى
جاصي بلى خغمار اإلاجخم٘ اإلاخ٣اٖـ من ٞغم الاَالٕ ٖلى الش٣اٞاث ألازغُ"ٞ .4ما ط٦غو ٍَغخٌ "ٖبضة ٖبَص" في ىظا اإلاجا ٫هٍ
ّ
ّ
بزغاء مٗغفيٍ .ب ٌ من زلُٟت ؤزغُ ًضٖم بدشنا الظي جض اإلادآٞحر ًشبخَر "ألا ا" الَؾُُت ٍ عئٍتهم لآلزغ ٍُُٟ٦ت الا ٟخاح
ٖلٌُ؛ ٍمن ٍظًت ؤزغُ جضىم ًغٍر ىظا الا ٟخاح ىَ بمشابت ىُمنت ٨ٞغ آلازغ ٖلحهم ٍ .ىظا ما ىَ صٞحر في ٨ٞغ ألازغٍ .ىظا ما
ّ
ًضٗٞنا إلزغاء ىظو ا٫زناثُت التي جضٍع بحر ألا ا ٍ ألازغ .
 - 3مــاهية املساكفة (: )What are the acculturation
أ  -لــغة :
جغظ٘ اإلاشاٟ٢ت بلى اللظع  ":ز ٠٣الصخيء زٟ٣ا بمٗجى خظٍ ،ٌ٢عظل ز ٠٣خاطّ .١
ٍز ٠٣الغظل ز٣اٞت ؤي ناع خاط٢ا زُٟٟا،
ّ
ٍمنٌ اإلاشاٟ٢ت ٍ حٗجي اإلاُاعخت في الٗلم ّ
ٞهي حٗجي الخٍَ٣م ٍ زٟ٣ذ الُٟل ؤي ؤنبخٌ في طىنٌ باإلاٗغٞت ٍالتربُت ٍ زٟ٣ذ الٟغؽ ؤي
ْ ْ
َ٢مخٌ ّ
ٍهي ٖلى ٍػر ٗٞا ٍ ٫مٟاٖلت ٍ ز٣اٞت ٍ مشاٟ٢تَ٢ ٍ 5لٌ حٗالى «:بن ًسلفىه ْم ًىىهىا لى ْم ؤ ْعس ًاء »املمححىة.22/

 .1ادلرجع نفسو :ص.ٔٔ:
 .2ادلرجع نفسو :ص.ٔٔ:
 .3ادلرجع نفسو :ص.ٕٔ:
 .4ادلرجع نفسو :ص.ٔٙ:
 .5ادلرجع السابق:ابن منظور ،لسان العرب ،مادة "ثقف"
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ب  -اكٌالحا:
ٖضة حٗاعٍّ ٠بال ّ
اإلاشاٟ٢ت لًا ّ
ّ
اإلاهب ٞحها ٍاخض ّ
ٍهي مهُلر خضًض ؛ ٍق٩ل آزغ من ؤٍاؾِ ٍمساى ال٨ٟغ الخًاعي
ؤر
اإلانبش ٤بمًَٟمٌ اللضًض ٍ .اإلاشاٟ٢ت ٦ما ٖغًٞا ٖلماء ألا اؾت ّ
هي  ":جٟاٖل بحر الش٣اٞاث ٍجإزحر مخباص ٫دُجت الاجها ٫الخانل
ّ
بُجهما ٍاخخ٩ا ٥بًًٗما البٌٗ ٍ -ىظا اإلاٗجى اإلاٗبر ٖنٌ بمهُلر ) (Acculturationفي اللٛخحر الٟغنؿُت ٍ الا جلحزًتٍ .جخجلى
مٓاىغ املساكفة ُٞما ج٣خبؿٌ ز٣اٞت ما من ٚحرىا من الش٣اٞاث ألازغٍُ .حٗمل ٖلى اؾدُٗابٌ ٍجإنُلٌ في ُ٦اجها ختى ٌٛضٍا ظؼءا
منٌ بٗض ؤر ٧ار في اإلانُلَ ٤اعثا ٖلى طل ٪الُ٨ار ٍٍاٞضا ٖلٌُ من الًٟاء الساعجي"ًٞ .1ظو اإلاهِلخاث ألا تربَلَظُت التي
ّ
اإلاخٗضصة ّ
ٍىَ اججاو ؤر
ط٦غىا ٖلماء ألا اؾت هي حٗبر ٖن ":ؤٍظٌ الخباص ٫الش٣افي (ألازظ ٍالُٗاء) بحر الخًاعاث ٍ الش٣اٞاث
ّ
ّ
ًَ٩ر ٍؾُا بحر الا ٟخاح اإلاُل ٤الظي ًاٍ ٫بلى الا هًاع في ز٣اٞت ألازغ ٍ ،بحر الا ُال ١اإلاُل ٤الظي ًاٍ ٫بلى الانٗؼاٖ ٫ن
ألازغ ٍ .الٗالم بإؾغو ".2
ٍاؾخسضمذ ىظو ال٩لمت فيّ " :ؤٍّ ٫
مغة في ألا تربَلَظُت الش٣اُٞت مغٍ٩ا الكمالُت بضاًت م٘ "ّ ًَٞ " Craebnrؤٍ ٫من اؾخٗمل
ّ 1880
للضاللت ٖلى صعاؾت الخٛحراث الناججت ٖن الاخخ٩ا ٥بحر قٗبحر ؤٍ ز٣اٞخحر مسخلٟخحر"ٍ .3ىنا ٢ض اٖخمضث
ىظا اإلاًَٟم ؾنت
ّ
ّ
في اإلاجا ٫الش٣افي الخًاعي من جُل٘ ؤلانؿار ٖلى ز٣اٞت الٛحر ؤٍ آلازغ ٍ،ػعٕ ألا٩ٞاع التي جمخلً٨ا ؤي ؤمت ما إلاٗغٞت آلازغٍ ،مجها
ّ
نؿخُُ٘ بُار الٗال٢ت اإلاَظَصة بحر الترظمت ٍ اإلاشاٟ٢ت ٖلى ؤجهما ٖال٢ت ج٩املُت جخمؿٍ ٪جغجبِ بجَىغ اإلاٗغٞت الانؿارًت
ٍمنُلً٣ا الخًاعي.
ّ
ّ
هي ٖال٢ت جغابِ ٍ ج٩امل ٍ .املساكفة ّ
الترحمة ٍ املساكفة ّ
هي باب من ؤبَاب الترظمت ٍَكتر٧ار في ٣ل اإلاٗاعٝ
ٞالٗال٢ت بحر
ّ ّ
ّ
ٍالخُل٘ ٖلى آلازغ َ٧ر الترحمة ّ
هي ":ظؿغ الش٣اٞاث"ّ .ؤما املساكفة ٞهي :التي ً٣هض بها "الخإزحر ٍ الخإزغ" ٍ،بجبإ آلازغ َ٧ر
اإلاشاٟ٢ت جمخاػ بالضًنامُُ٨ت ٍ الاؾخمغاعٍت ال٨ٟغٍت للخَانل اإلاٗغفي ٍالخًاعي .
 -.IIمعالم الترحمة وؤرطها في الحبازٌ مً ألاها و دط( Landmarks translator and their impact on the exchange of the ego and
:) the other
ّ
ًدباصع في ؤطىاجها للخلمُذ ٖلى ىظو الشناثُت الًضًت التي جدمل في َُاتها اًضٍلَظُت ما .بحر ألا ا ٍآلازغٞ ،ا ا جدمل ٦ظا٥
ٍىَ :ألا ا الٗغبي اإلاخطسم ؛ ٍآلازغ ّ
"الظاث" ّ
ىَ :الٛغب ٍٍدمل عؾم الٛحرًت ؤي "الٛحر".
 )1ماه ــية ألاها و دط (: ) The nature of the ego and the other
ؤ – ألاها و دط لغة :
ّ
ّ
ألاهــا (ّ :) Ego
هي خغ ٝهب؛ ٍألال ٠ألازحرة ّ
ىَ" :اؾم م٨جي ٍىَ للمخ٩لم ٍخضو ٍب ما بجي للٟخذ ٞغ٢ا بِنٌ ٍبحر ؤر التي ّ
هي
ٍىَ ":يمحر منٟهل ّ
لبُار الخغ٦ت في الَّ .4"٠٢
ٍىَ مٗغٞتٍ ،اإلاٗغٞت ال جضزل ٖلحها "ؤًٞ ."٫ظو جضزل ٖلى الن٨غة لخهحرىا
 .1زلمد،عمارة.العطاء احلضاري اإلسالمي  ،دار ادلعارف،القاىرة ،دط ،ٜٜٔٚ،صٖٗ:
ٕ -عبد اهلل،ادلالكي.وىم ادلثاقفة عن إشكالية األنا واآلخر،تاريخ نشر ادلقالٓٚ:يونيوٕٗٔٓ .تاريخ التصفح.ٕٓٔٗ/ٓٚ/ٔٛ:على الساعةٓٗ.٘ٙ:
 .3ادلرجع نفسو :عبد اهلل،ادلالكي.تاريخ نشر ادلقالٓٚ:يونيوٕٗٔٓ .تاريخ التصفح .ٕٓٔٗ/ٓٚ/ٔٛ:
 .4ادلرجع السابق :ابن منظور  ،مجال الدين  .لسان العرب ،مج ٔٓ  ،ٜٔٛٛ، ،مادة(اتن ،انى) .
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ىَ ؤٖغ ٝلضُ ؤلانؿار من ٟؿٌ ّالتي ٌٗبر ٖجها ب٩لمت "ؤ ا"ّ . 1
مٗغٞت (باب ،الباب) ٍىل ىنا ٥ما ّ
ٍؤجها  " :يمحر ع ٘ٞللمخ٩لم
ٍألا ا ُت َ٢ل ٪ؤ ا".2
ىَ ٍا ٘٢ؤ َُلَجي مٟغٍى ٖلى ؤلانؿار ٩ٞل من ً ٫َ٣ؤ ا ً ٫َ٣آلازغّ .
د ــط (ّ :)Other
ٍىَ " :اؾم ٖلى ؤٗٞل ٍألا ثى ؤرعُ
ّ
ّبال ّ
ؤر  ٌُٞمٗجى الهٟتّ .ر ؤٗٞل من ٦ظا ال ًَ٩ر بال في الهٟتٍ .جهٛحر آزغَ٢ٍ ،لٌ حٗالى« :فأدطان ًلىمان ملامهما»
ٍٞ .107ؿغو الٟغاء ":مٗناو آزغار من ٚحر صًن٨م من النهاعُ ٍالحهَص ٍاللم٘ بالَاٍ ٍالنَر ٍؤزغٍاث ٍؤزغٍ ،خ٩ى
املائسة/
بًًٗم ؤبٗض هللا آلازغ٣ٍٍ ،ا ٫ال مغخبا باآلزغ ؤي با بٗض".3
ٍحٗجي ؤًًا ٚ ":حر "ج" آزغ ٍؤزغٍاث ٍمن ال٨ناًت ؤبٗض هللا ألازغ ،ؤي ٚاب ٖنا ٍلِـ منا"ٍ .4آلازغ :ؤر جضزل ٖلحها "ؤ"٫
ّ
ٞهي ؤنل مٗناىا .نُٛت ؤٗٞل (ؤؤزغ) ،من الخإزغ ؤي اإلاجيء بٗضٞ ...هي جُٟض ّ
الخٗغٍّ ٠
الًضًت ٍب ما ً٣ا ٫خض اللًئحر ىظا
(باب ٍىظا باب آزغ) ٍٞحها مٗجى الهُٛت ٍالنٗذ ٍجدمل في مغا٣ٞتها الٛحر".5

ب)

ألاها و دط في اكٌالح الفىط العطبي (: ) The ego and the other in the Arab Thought term

ًَظض في اإلاجا ٫الخًاعي ٖضة حٗاعٍ ٠ل٩ل من ألا ا ٍآلازغ :في ٖلم النٟـ ٍٖلم الاظخمإ ٍ الٟلؿٟت ٍما سخاعو دن ىَ ما
ًدناؾب م٘ مَيَٖنا ٍَغخنا الظي ًدُل بلى ما ًخَؾٌُ الُغح ٍالَي٘ الغاىن بالنؿبت للمًَٟم الخًاعي.
ّ
ٞا ا ًدُل ٖلى بالص الكغٍ ١ؤلاؾالم ٍالٗغٍبتٍ ،بلضار الٗالم الشالض ٍالبلضار النامُت ٍاإلاخسلٟتٍ .ال حٗغ ٝألا ا بال باآلزغ
ّ ّ ّ
ّ
بضٍر ازتزالًما ،ؤي ّ
ؤر الظي جُلٖ ٤لٌُ ألا ا آزغٚ ،حر
ؤر بخضُ ؤلاق٩الُاث التي جمنذ الُ٣بُت الخاصة لأل ا م٘ ٍآلازغ هي
ّ
ٍاضر مشلًا جماما ٍال ًَظض في ؾمت مدضصة بل ٌؿخدُل جدضًضو بال بدكَحهٌ ٍازتزالٌ".6
ٍازتزا ٫ألا ا ً " :ضزل يمن الاؾخسضام الكاج٘ "الـطق" في م٣ابل مهُلر"الغطب"ٞ ،اآلزغ اٖخبر الكغ ١مًَٟما ًمشل
ّ
 ٌُ٣الٛغب ٍلِـ لٌ خضٍص بل ًجَػ ؤر حٗجي ّ
٧ل الٗالم الظي ال جضزل في صاثغة الٛغب ٍصازل بمضاصو اإلاباقغ ( )...ل٨نٌ
ّ
ا٢خهغ ٖلى الكغ ١ألا٦ثر َ٢جا الظي ٧ار ٍال ًؼا ٫الٛغب ًدخ ٪بٌ ٍىظا الكغًً ١م الٗالم الٗغبي".7
ّ
ٍامخض بلى
ٍفي خهغ ا إلاهُلر الكغ ١جضوٌ " :كمل ؾَعٍا ٍمهغ ٍبالص الغاٞضًنٍ ،جخَؾ٘ بلى اللؼٍغة الٗغبُت ٍٞاعؽ ٍجغُ٦ا
الًنض ٍالهحر ٍالُابار ًٍٍا ٝبلحها من بلضار آؾُاٞ .ل٣ض ظٗل آلازغ ؤي الٛغب ًإحي في م٣ابل ؤلاؾالم"ٍ.8ىظو الدؿمُت ّ
حٗض
الخُ٣ُ٣ت ٢ٍ.ض ٧ا ذ اججت من ّ
ٖضة ":زهاثو اظخماُٖت ؤٍ بكغٍت ؤٍ ا٢خهاصًت بل ّ
هي ؾُاؾُت ٚغبُت عؤؾمالُت حؿخُ٣ب
 .1لويس،معلوف.ادلنجد يف اللغة و االعالم،دار ادلشرق،ادلكتبة الشرقية-لبنان،طٔٓ؛ٔ-ٜٜٔمادة"أنى"
 .2اجلابري ،زلمد عابد .الغرب واإلسالم األنا واآلخر ...أومسألة الغريية ،فهرس العدد)ٔ٘(ٕ،؛ ،ٜٜٔٚص.ٓٔ:
 .3ادلرجع السابق:ابن منظور ،لسان العرب ،مادة "آخر".

 .4ادلرجع السابق :لويس،معلوف.ادلنجد يف اللغة واألعالم -مادة "آخر" .
 .5ادلرجع السابق :اجلابري ،زلمد عابد .الغرب ...أواإلسالم األنا واآلخر ،ص.ٓٔ:
 .6عالء،عبد اذلادي.شعرية اذلوية رللة عامل الفكر،ع ٓٔ ،؛ سيبتمرب-ٕٓٓٚالكويت ،نقض فكرة األصل األنا بوصفها أنا أخرى  ،رللة عامل الفكر ،ع ٔ،
سبتمرب  ، ٕٓٓٚالكويت ،ص. ٖٕٔ:
 .7أفاية ،زلمد نور الدين.ادلتخيل والتواصل مفارقات العرب والغرب،دار ادلنتخب،دط؛ٖ-ٜٜٔلبنان،ص.ٜ٘.ٜٙ:
 .8اجلابري ،زلمد عابد .الغرب واإلسالم،رللة العريب،ع-ٖ٘ٓ:الكويت،أكتوبرٕٓٓٓ،ص-ٓٛ.ٜٓ:بتصرف-
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صٍال ٚحر ٖغبُت ٍحؿدبٗض صٍال ٖغبُت "ٍَٗ .1غ" ٝمدمض ٞخذ هللا ٧ ":لمت قغ ١خؿب صاللتها الخاعٍسُت ال٣ضًمت ؤٍ اإلاٗانغة حٗجي
ّ
مجمَٕ ألاُ٢اع اإلاندكغة في آؾُا ٍبٌٗ ؤُ٢اع بٞغٍُ٣ا المَلت ٖلى بٌٗ ؤظؼاء من ؤٍعٍبا الكغُ٢ت".2

ج)

 -ألاه ــا املحىػٌة ( : ) Medium ego

ّ
ج٩اص جسخٟي ؤٍ جنٗضم حٗاعٍ" ٠ألاهـا املحىػٌة" ّ
ٍهي ج٣غٍبا جمشل ٨ٞغ ٍمنُ٣ت خَى البدغ ألابٌُ اإلاخَؾِ .بال ما ظاء
ٞهي جسلَ من حٗاعٍ ٠مًبََت ٞنجضىا ب ـّ ":
ٍَٖٟا ؤٍ ٖابغاّ ،
ا٫حي اؾخُإ الٗغب ؤر ًخضازلَا بها م٘ ألامم ألازغُ في الَ٢ذ طاجٌ
ّ
ٍهي ّ
حٗض ؤ ا خمُمُت ٍخمُضة في ٟـ الَ٢ذّ .
ٖلى ىٍَتهم ُ٦ٍ ،اجهم ٍٖغٍبتهم ٍبؾالمًمّ .
ٍهي جمشل مَ ٘٢ال٨ٟغ الخًاعي التي
جغٍض ٞغى ٍبٖالء عاًت مكغًٍٖا الخًاعي ٢ضماٍ .حٗجي ؤًًا ما جدٌٍَ اإلاجخمٗاث من جَُع إلاَا٦بت آلازغ في مناٞؿت مخَانلت
م٘ ؾحرٍعة الخُاة صٍر بلٛاء الُغ ١آلازغ.
د ــط (٣ٍٍ :)Otherهض بٌ اإلاسال ٠ل ٪في الضًن ٍالٗاصاث ٍاللَر ٍٍ ...هُلر ٖلٌُ "بالغطب"ٞ ،الٛغب جًٟم صاللخٌ من
الؿُا٦،١ما ًم٨ن ؤر ًخدضص باٖخباعو البٗض الؿُاسخي ؤٍ اللٛغافي ؤٍ الا٢خهاصي ٍ ٢ضَ٩ً " :ر ؤٍعٍبا ؤٍ ّ
الضٍ ٫اإلاخ٣ضمت ٖمَما،
ّ
ؤٍ ألازغ اإلاسخل ٠صًنُا ؤٍ خًاعٍا ؤٍ ٧ل ىظا مٗاٞ .السلِ قاج٘ ٍلم ً ٘٣جدضًض للخ ٫َ٣الضاللُت لًظا اإلاهُلرٍ ،ب ما ٍ٘٢
ّ
مؿلمت ال ج٣بل ّ
الن٣ض ٍ ال اإلاغاظٗتٍ ،ىَ ٖاصة  ٌُ٣للٗغب ٍم٢ابلت لٌ"ٍَٗ .3غ ٌٞمدمض خؿحر" :
الخٗامل م٘ الٛغب باٖخباعو
ّؤما الٛغب  ًَٞانُالح خضًض ظغٍنا ٖ ٌُٞلى ما ؤنُلر ٖلٌُ ألاٍعٍبَُر في ٖهَع الاؾخٗماع من ج٣ؿُم الٗالم بلى قغ١
ّ
ٍٚغبٌٗ ،نَر بالٗغب ؤ ٟؿًم؛ ٍَٗنَر بالكغ ١ؤىل ؤؾُاٍ ،بٞغٍُ٣ا الظًن ٧ا َا مَي٘ اؾدبٗاصىم ٍاؾخٛاللًم"ٍ.4ىظا ّمما
ّ
ًا٦ضو الٛغبَُر ؤ ٟؿًم  ":ل٣ض اٖخض ا دن ألاٍعٍبَُر منظ مضة ؤر ًُلٖ ٤لى مجمَٖت البالص التي جنخهي بلحها اؾم الٛغب ٍلم
ّ
ٌٗض ىظا الخٗبحر ٌٗجي ٍيٗا ظٛغاُٞا زالها ب٣ضع ما ٌٗجي ُ٦ا ا ز٣اُٞا ٍاظخماُٖا ٍؾُاؾُا ٍٖؿ٨غٍا".5
ٍجًٓغ لنا مباصت آلازغ في ؤبؿِ مٟاىُمٌ ٍحٗاعي ٌٞىَ مجمَٕ من "ؤهــا" مغًٍت ٍجًٓغ ٚحر َبُٗت اججاو ٚحروُٞ ،داٍ٫
بػاءىا ببغاػ ٟؿٌ خُض ىظو النٟـ جدمل في َُاتها بًضًَلَظُا جنب٘ من ٓغة ٍعئٍت اؾخٗماعٍت ٨ٞغٍت ؤٍ ماصًت ٦ما ط٦غ او من
٢بلً ًَٞ ،دمل صاثما عمؼا للًُمنت ٍالؿلُت.
ّ
ّ
ّ
للهىٍة زون بكلاء الصات ؤو ت ميف ألادط(Translator and consolidation of identity without self-
- 2 - 1الترحمة و ثطػيذها
: )exclusion or marginalization of the other
في مغآة الش٣اٞت جَظض عئٍخحر لـ( ألاها و دط)ٍ ،ىظو الغئُ ٍالنٓغاث اإلاخٗا٢بت لأل ا ٍ آلازغ ؤر ٧ل من ٍاخض مجهما منُل ٤من
ّ
ّ
مخُغٍ .ٝالظي غٍض ؤر نكضو من الغؤًحر ىَ الضَٖة بإر
٦ٝغة جبحر ٍظًخٌ ٖلى خضُ مسالٟت لآلزغٞ .ا ا ٢انغ؛ ٍآلازغ
ّ
ً َ٩ا مَيَُٖحر في َغخًما لبًًٗم البٌٗ ٍ .إلاا ّ
ل٩ل مجها ؤزغ ٍمؼٍت في مٗغٞت ٚحروٍ ،جدضًض مغاؾمٌ ٍٍب٣ى ىظا ؤلاق٩ا٫
 .1ادلرجع نفسو :ص-.ٓٛ.ٜٓ:بتصرف-

 .2الزيادي،زلمد قتح اهلل.ظاىرة انتشار االسالمأو موقف بعض الستشرقينمنها،ادلنشأة العامة للنشر والتوزيع،طرابلس-ليبيا،طٔٓ؛ٖ،ٜٜٔص.٘ٚ:
 .3بلحاج،زىرة .الغرب يف فكر ىشام شرايب،دار الفارايب،بريوت،طٔٓ؛ٕٗٓٓ،ص.ٔٗ:
 .4حسني ،زلمد زلمد.االسالم واحلضارة الغربية،دار اإلرشاد ،بريوت،طٔٓ؛،ٜٜٔٙص.ٔٔ:
 .5احلالق ،راتب.ضلن والنا واآلخر دراسة يف بعض الثنائيات ادلتداولة يف الفكر العريب احلديث وادلعاصر،منشورات احتاد الكتاب العرب-
سوريا،دط؛،ٜٜٔٚص.ٓٗ:
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مُغٍح ما صام ىنا ٥جَانل بيجهما  ٍ،دن بضٍ ا ُغح ىظا الدؿائ ٫اإلاخمشل في بُار ج٣بل ٧ل من ألا ا ٍآلازغ في خحز الخماػط
الٗلمي الناجج ٖن اإلانٟٗت ؛ ٍ ي مضُ ًَ٩ر ج٣بل آلازغ لأل ا اًجابُا  ٠ُ٦ ٍ ،ؾِخ٣بل ألا ا آلازغ؛ ٍآلازغ ألا ا؛ ٍمن ؤي ػاٍٍت
ًغاو ٍبإي ٓاعة ًغجضحها ىل جَ٩ر بالبٗضًت ؤٍ بال٣غب بضٍر جدامل ٍججاىل ل٨ٟغة آلازغ ؟ .
 - 1ه طة ألاها املحىػٌية لؤلدط (:)Mediterranean look for another ego
ّ
ّ
هي التي جدمل ٖلى ٖاجً٣ا ألا ا ّ
ألا ا الٗغبُت ّ
بش٣اٞخٌٍ،ؤر ا ُال ٌ٢في البدض في ز٣اٞت آلازغ منُل٤
اإلاخطسم الظي ال ٌُؿتهؼؤ

من بزباث طاثّ ،
ٍا٫حي بضٍعىا ال جن٣و من ز٣اٞت آلازغ .ختى ٍبر ؤ ٣هذ ٌٗخبر بالنؿبت لًا ٣ضا بناءا ال ًبدض ٖن الَُٗب
ّ
ّ
ال٨ٟغٍت بل ّ
ىَ ضىا بمشابت الاؾخًاءة التي ٢ض ٟٚل ٖجها ٚحر ا .ؤٍ الُغٍ ٤التي ػاٖ ٙجها ٞإعاص ؤر ٌؿدنحر بها ٨ٞغ ه ٍ٨ٞغ ٚحر
َ٧جها اعحكاء ٖلمي ٍىظا ال ّ
ٌٗض في ؤي ُٖب من َُٖب الٗلم .
ّ
ىَ ّ
ىَ ٌٗض بياٞت ٍجَؾ٘ ٖلمي ّ
ؤر اَالٌٖ ٖلٌُ ّ
ٍالظي ؤعاصو ألا ا من آلازغ ّ
ٍىَ ما ًؼٍض اإلاَؾَٖت الٗغبُت الٗلمُت زغاء ٖلمُا
ّ
ٍا ٟخاخا ٌؿخُُ٘ ؤر ًخُل٘ ألا ا ٖلى ٨ٞغ ٚحرو ٍ ،ىظا ما ًضزل في ظا ب الا ٟخاح ٍ الخال٢ذ الخًاعي الظي ًغبِ ؤٍانغ الٗلَم
بًًٗا ببٌٗ ًٞظو ّ
حٗض ٍظًت ٓغ اًجابُت ٍجدؿب لٌ ال ٖلٌُ .
ّؤما من ٍظًت ٓغ ؤزغُ ّ
ّ
آلازغ الظي حٗخبر بالنؿبت بلٌُ ىظو ألاٖما ٫بمشابت
ٍهي من ظا ب آزغ صَٖة للُغ ٝالشاني ٍىَ
ألاٍ ٫منٌ ٌٗبر لضًٌ بإ ّ ٌ ٢هَع ٨ٞغي ٖغبيّ ،
علؼ من الُغّ ٝ
ٍؤر ىظا الاؾخ٣باٍ ٫ألازظ من ز٣اٞت ألازغ ّ
ىَ اؾخ٣باً٢ ٫غي
ٍىَ بهظا الاصٖاء ًجٗلٌ ًغُ ألا ا ؤ ّ ٌ منُل ٤من ز٣اٞت ٢هغٌٍ جدخاط بلى آزغ ٌصخن ٍ شخذ ٨ٞغىا ّ
ّ
ٍؤر ما ":قًضجٌ بالص
ّ
ّ
ّ
الٗغب مازغا في خ٣ُ٣ت ألامغ بال خغب بصعا ٥زاَئ .ماعؾخٌ بلظة علُبت الظاث الٗغبُت الَاخضة دَ طاتها المظؼثت "ٞ 1إزظ من
ؤر  ":مَ ٠٢من ّ
ٍىَ ّ
الٗغب ؤر ًخسظٍا اججاىا ٚحر النٓغة ال٨مالُت بل طىب بلى ؤلاعلاب ّ
الن٣اص الٗغب بػاء الش٣اٞت الٛغبُت لم
ًسغط ٖن طل ٪ؤلاعلاب بإٍعٍبا ّالظي ٖبر ٖنٌ بٌٗ الغٍاص بٗهغ ّ
الجهًت ّمما ٌٗغَٞر بالخنٍَغ"ٞ .2نٓغة الٗغب لألزغ ّ
هي ٓغة
م٨ملت لأل ا ب٩ل ما اخخَاو آلازغ من ز٣اٞت ىظا من ظا ب ٍ ،ل٨ن من ٍظًت ٓغ ؤزغُ؛ ٍمن ظا ب آزغ إلاا ٧ار آلازغ ّ
مخٗضص
ّ
ّ
مخٗضص ألاٍظٌٍ .ؤنبذ ىنا آلازغ ّ
ىَ اإلاهضع ٍاإلاغظ٘ للترار الٗغبيٍ .ىنا ج٣خطخي صَٖجنا ل٨ٟغة
اإلاؼاًا ًْغ ألا ا في ٦نٌٟ
مَيَُٖت جاٍض ال٨ٟغ اإلاٗانغ ٍاؽحٛاللُخٌ ٖن ّ
٧ل اإلاباصت ٍألا٩ٞاع ٍالُ٣مّ .
ختى ال ًٟغى آلازغ ٖلُنا مِ ٨ٞغو ٍ ٓام
ببضاٌٖ.
ىَ مالخٔ ٍصٞحر في ٨ٞغ ألاظُا ٫الٛغبُت ّ
ٍما ىَ مٗلَم ٍمٗغٍ ٝفي البناء ال٨ٟغي ٍالش٣افي ٍما ّ
ؤر ما جبجى ٖلٌُ ز٣اٞت آلازغ
ّ ّ
الش٣اٞت الٛغبُت ٌ٫ؿذ نؿُجا ٍاخض من اإلاٗغٞت بل ٞحها الغؤي ٍٖ٨ؿٌٍ ،ال٨ٟغة ٍ ًًُ٣ا ّ
ّ
ٍؤر ّ
٧ل
ىَ ىضمٌ إلاظىب آزغ ر":
ّ
مظىب ٌؿدنجض في ىظو الش٣اٞت ،ب ما بجي في ألانل ٖلى ىضم مظىب ؤزغ ٍحؿٟحهٌ "ٍ 3ما ًخسظو "عع السًً مىاكطة" في
ألار ًنٓغ لألزغ ٖلى ّ
ؤر ز٣اٞخٌ ّ
هي بالَ٣ة ٍٍغُ ٚحرو
اإلاشاٟ٢ت م٘ آلازغ ّبما ؤر جَ٩ر ىظو اإلاشاٟ٢ت بالَ٣ة ؤٍ بال٣بًَٞ :٫نا جض ا
بالضٍ ُت ّ
ّ
ٍالخٗالي.
 .1بوفالفة ،سعيد  ،يف مسياء الشعر اللقدمي ،احتاد الكتاب اجلزائريني -اجلزائر ،ط ،ٕٓٓٗ ،ص.ٜ٘:
حوث على الرابط:www.musshamei
 .2عماري،عيادة.األنا ودوروعلا يف رسم وحتديد العالقة بني الوطن العريب والغرب،موقع ادلنشاوي للدراسات والب
صٓٚ:
 .3البازغي ،سعد.زلاضرة استقبال الغرب يف النقد األديب ،الرياض،اخلميس/ٕٜصفرٕٗ،ٜٔعٕٖٕٔٚ،سنةٖٛ:ص.ٖٓ.ٓٗ:
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ُٞنُل ٤ألا ا من جطسمٌ ٍمن ٨ٞغو الاؾخٗالجي ٍٍغُ ّ
بإر ىظو الش٣اٞت ّالتي ٞغيذ ٖلٌُ ّ
هي ز٣اٞت ٢ؿغٍت؛ ّجها

ّ
ّ
ٞغيذ ٖلٌُ ؤ ماٍ ٍ ؾلَ٧اث ال جخُلبها بُئخٌ ٍ٨ٞغجٌٍ .ما ًشبذ لُبرىنَا ٖلى نض ١مًَٞم الظاث ؤمام آلازغٍن"٦ٍ1ن٣ض مَظٌ
لأل ا ختى ال َ٩ر طاحي الُغح ال ًد ٤لأل ا ؤر ًخطسم بطا لم ج٨ن لٌ مٗغٞت ٌؿخُُ٘ ٞغى ٟؿٌ ٍطاجٌ بها ًٞظا من ظا ب
ٍعئٍت ٟؿُت نؿمحها ٍفي ٟـ الَ٢ذ ما ًهُلر ٖلحها ٖلماء النٟـ بـ":علسة الع مة"ٞ .ةطا ٧ا ذ لنا ىظو الٗ٣ضة ًجب ؤر
جدمل في َُاتها ٨ٞغا ًدناؾب م٘ ىظو الٗ٣ضة .ؤٍ ًخسظٍر قِئا آزغ ىَ جدٍَل ٖ٣ضة الٗٓمت بلى ٖ٣ضة "الاهعواء" ؾبُال لًم .
٦ما ّ
ؤر تهاَل ٨ٞغ ٚحرىم ٖلحهم ًجٗلًم ًخسظٍر مَٟ٢ا ًَ٩ر ّ
ىَ بضاًت ج٨ٟحرىم ٍٍَ٩ر ٖن َغٍ ٤الاؾخنؿار.
ّ ّ
الخض من ىظا العلؼّ ،
ٍختى ال ّ
ًخم٨ن الٗغب من الضٞإ ٍ ّ
ٌٗض ُٖبا بالنؿبت لًمٍٍ .نٓغ لٌ
ٍ ٌٗخبر ىظا الٗمل اًجابُا ختى
ّ
ّ
ّ
من الُغ ٝآلازغ ؤ ٌ ٢هَع ٍج٘٢َ٣؛ ٍجهبذ ىظو النٓغة لأل ا ٓغة اؾخهٛاعٍتٍ .الظاث ىظو لضًٌ حٗخبر مًؼٍمت بخ٣ؿُمًا بلى
ّ
طٍاث مخهاعٖت حٗبر ٖن ؤػمت الَا ٘٢الغاىن"ًٞ .2نا جض ّ
ؤر ألا ا ًنٓغ ٖلى ؤ ٌ  ٌُٞؤًٞلُت ٖلى آلازغ من ظًتٍ .من ٍظًت
ّ
ّ
ؤزغُ  ٌُٞمن ّ
ّ
ّ
٢هغٍت ٖلى الظاث الٗغبُت ٍ ىظا ما ًاصي بنا بلى ُ٢اؽ ز٣اٞت
خخمُت ٍ
الخناٞـ ٍاإلاغاٍٚت ٍ٦ما ؤ ٌ ً٨دؿب ز٣اٞت
آلازغ ٍّ ٠ُ٦
ًخم اؾخ٣بالٌ ٍظل ؾبل اخخًا ٌ بض ٫من ب٢هاثٌ .
 - 2ألادط وه طثه لؤلها (العطبية) : ) Another outlook for the I (Arabic((:
ىظو ّ
النٓغة الٗ٨ؿُت ّالتي جض آلازغ ًنٓغ لأل ا ٓغة ٖضاثُت ٍما ًماعؾٌ يض الكغّ ١
ىَ بمشابت اإلا٨غ ٍالخسلٍ ٠ؤلاعىاب
...بلخ هي جُ٣م بالؿلبُت ّ
ٍالنا٢هت ٍجغظ٘ ىظو بلى  ":مدضصاث جاعٍسُت ٍمدضصاث ز٣اُٞت ٍخًاعٍتٍ .ؤىم ىظو اإلادضصاث
ّ
ّ
ّ
الش٣اُٞت ٍ الخًاعٍت ّ
ٍؤىمًا
اإلادضصاث
الخاعٍسُت الخغٍب الهلُبُت ٍما خج ٖجها من حكٌٍَ للهَعة الٗغبُت في ؤٍعٍباّ .ؤما
3
اإلاالٟاث الٗضاثُت لإلؾالم ٍالٗغب"
ىظو الٗضاثُت ّ
الناججت ٖن ٨ٞغ ٖ٣اثضي بحر ؤلاؾالم ٍاإلاؿُدُت ٢ضًماّ .ؤما في الٗهغ الخضًض ٞة ٌ ًنٓغ للمؿلمحر بما
ّ
ّ
ًهُلر ٖلٌُ –باإلعىابّ .
٧ل ىظو ظٗلذ آلازغ ًنٓغ للٗغب ٖلى ؤ ٌ مخُغٍ ٝمٛالٟي ٨ٞغو ٍفي حٗاملٌ م٘ آلازغ ٍ.ىظا بدم ؤ ٌ
ّ
ٚحر مإلَ ٝلضحهم بنٟـ ال٣ضع ؤٍ بنٟـ ّ
ٍالظي ًغٍضو آلازغ من ألا ا ّ
النٓغة بلى اإلانُلّ ٤الظي ّ
ىَ ٖ":ال٢ت
ًخم الخ٨م ٖلٌُ.
ّ
ب٩ل ٍؾاثلٌ الٛامًت ىضًٞا ّ
الظاحي"ٍ .4ؾاُٖا ّ
الً٣اء ٖلى ألا ا من
ؤخاصًت الُغ ٝمن آلازغ بلى ألا ا لُ٣طخي ٖلى ببضاًٖا
ّ
ّ
ّ
اؾتهضا ٝؤبٗاصو الا٢خهاصًت ٍالش٣اُٞت ٍالخًاعٍت ،بخُٛحر ىظو اإلاٗالم ؤلاؾالمُت ٍ بقٗاع ألا ا بالًٗ ٍ ٠الاؾتهخاع ٍالخبُٗت
ّ
ٍىظا ما ع ًٌٞألا ا ٍٍلض لٌ قَٗع اججاو آلازغ بال٨غو ٍاإلا٣ذ بدم النٓغاث اإلاخٗا٢بت التي جنٗذ بالؿلبُت ٍ.ىظا الا ُال ١ؾببٌ
ّ
ّ
ٖن ٍ ٠حؿلِ آلازغ ٍاؾخهٛاعو ٍاخخ٣اعو ٍب٢هائوٍٍَ .ظٌ"الجابطي" ٣ضا لأل ا ٢اثال ":هي جل ٪اإلاَظَصاث التي جدضر بحر
ّ
ّ
ّ
الظاث ؤٍ بٗباعة ؤزغُ ّ
هي ٍٟ٢ت الظاث بػاء ز٣اٞت
الظاث بَنًٟا جنخمي بلى ز٣اٞت ماٍ .بحر خًَع ز٣افي مسخل ٠في ز٣اٞت جل٪
ّ
ّ
ؤزغُ ٍظضث م٩ا ا مازغا لًا في ز٣اٞت الظاث ٍ ما ؤن ٌٟلِـ ٖغبُا ؤبضا ًَٞ .ؤؾاؽ الَا ٘٢الظي بٗشٌ ٖاإلانا الَُم في زًم

 .1قصاب ،وليد.ادلثاقفة مع اآلخر دراسات ومقاالت نقدية وحوارات أدبية،شبكة األلوكة ،تاريخ اإلضافة .ٕٜٓٓ/ٜٓ/ٔٓ:تاريخ التصفح .ٕٓٔٗ/ٓٛ/ٓٔ:
 .2السوي صالح.ادلثاقفة وسؤال اذلوية مساعلة يف نظرية األدب ادلقارن،عٕٚٛٙ:؛،ٕٜٓٓعلى الساعة.ٕٔ.ٔ٘:
 .3ادلرجع السابق :عماري،عيادة.األنا ودوروعلا يف رسم وحتديد العالقة بني الوطن العريب والغرب،ص.ٕٕ:
 .4حنفي،حسن.الغرب يف فكرنا ادلعاصر،احلالة الراىنة للثقافة الغربية يف ثقافتنا ادلعاصرة  :ص.ٜٓ:
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الخإزحر الش٣افي الًاثم ال٣اصم من الٛغب .الخإزحر ّالظي ال يم٨ن ب ٩اعو مًما ّ
حٗضصث اإلاَا ٠٢بػاءو "ٍ .1ما ًشبخٌ لنا "ؾَعار صعٍض":
ّ ّ ّ
ألامت بطا اعجاصث ؤر جداٖ ٔٞلى ىٍَتها ٍ جشبذ ّ
ّ
ؤر " ّ
الخ٣ت بال بهظو الُغ ١الشالر ٍهي:
بإر مٗغٞتها هي
 ازخُاع ّمما ً٣ضمٌ آزغٍر حٛظًٌ ٖ٨ؿُت جشبذ صخت مًَٟم الظاث لضحهم .
ّ
ٛظي من ّ
 ا خٟاء ىظو ّ
الخظ٦غ ؤٍ الظا٦غة ما جشبذ صخت مًَٟم الظاث لضحهم .
الخ ة
 بظ ٫ظًضىم سلو ّ
ؤر ٨ٞغ آلازغ لٌ ٌٍُٖ ٦ما لٌ بًجابُاجٌ ٍ ؾلبُاجٌ؛ ٍل٨ن غاو صاثما ًنٓغ لأل ا بالنٓغة
الاؾخٗالثُت  ٌ َ٧ناخب الغٍاٞض ال٨ٟغٍت ٍلًظا ّ
ىَ ٌٗمض في ججاىل مؿخمغ لنؿُار ؤٍ مدَ ٖٓمت ما ج٣ضمٌ ٍجبصٌٖ ألا ا
بإر ّ ":
٧ل الش٣اٞاث ّ
الٗغبُت ٍ سخمًا ب "٫َ٣مدمَص عظب" مبِنا ّ
ؤر الاخخ٩اْ ٥اىغ ٖلى ّ
الناْغ منَٓع بلٌٍُ .اإلانَٓع بلٌُ اْغا
في آر مٗا"ٍ 2النٓغة آلا ُت جبحر لنا مضُ جإزحر آلازغ في ألا اٍ .ألا ا في ألازغ؛ ّبال ّ
ؤر ٓغة آلازغ جطسمذ ٍاؾخمضث من ال٨برياء .
ِّ
 - 3اػحلباٌ دط (:)The other receivers
ّ
ّ
لٗل في ػما ا اإلاٗانغ الظي ؤنبذ ًٟغى َ٢جحر ٍَٗالج ٓغجحر ؛ ٓغة آلازغ لأل ا؛ ٍألا ا لآلزغ .ىخحر النٓغجار ًضٍع مدَعىما
ّ
ّ
٧ل مجها لآلزغً ٍ .نٗذ بٌٗ ّ
خَ ٫ألا ا ٍآلازغ ٍتهمِل ّ
الن٣اص ألا ا بالظاث الٗغبُت الٟاٖلتٍ ،ىَ الظي ًغُ ؤ ٌ مازغ في آلازغ ٍ
٧ل ؤنبذ ّ
في ػمن ّ
الجهب الش٣افي ٍاإلاظىبي ّ
ًدضص مٗجى آلازغ خؿب ما جملٌُ ٖلٌُ ٟؿٌ ٍىَاو ٍ طا٦غجٌ ٍ ٨ٞغوٞ .حرُ ٚحرو ّبما
ّ
ّ
باإلادؿلِ ٍاإلاًُمن .ؾَاء من ّ
ّ
الناخُت البدشُت ؤٍ اإلاظىبُت ؤٍ الضًنُت .ؤي بٗجى ال٨ٟغة
باإلاخسل ٠ؤٍ الٛغٍب البُٗض؛ ٍالشاني ًغاو
ّ
ٍاإلاَ٣لت اإلاكاٖت ٖلى ؤلؿنت الٗامت  ":مً ليؽ معي فهى هسي" .ىظا ّ
ىَ ال٨ٟغ الظي ًدملٌ آلازغٍ .من ٦ثرة جضاٍ ٫مهُلر
آلازغ ً٣ا : ٫ؤ ا ٍ دن ٍآلازغٍر الخٗغٍ ٠بهٍَت آلازغ ؤي ّ
ىَ ناخب صًن ؤٍ ٖغ ٝؤٍ َ٢مُت ؤٍ ظٛغاُٞت  ًَٞؤظنبي ٖجي بالخالي
ًًٓغ جمحز ٨ٞغي ختى من زال٦ ٫المٌ  ٍ .ل٨ن الؿاا ٫الظي ًُغح ما ّالظي غٍضو من آلازغ؟ .ىل ّ
ىَ ز٣اٞخت ؛ ؤم ً ٠ُ٦خ٣بلنا
٢بَ ٫آلازغ ٍ٨ ٠ُ٦ؿب آلازغ ز٣اٞت ٢بَ ٫آلازغٍن ؟.ؤم  ٠ُ٦ؤ نا نكتر ٥في ز٣ا٢ت الاخخَاء آلازغٍن .
ّ
ٞاآلزغ ٛ٦حرو من الكَٗب مخُل٘ إلاٗغٞت ٚحرو ٍق َٝٛبمٗغٞت ز٣اٞخًًٌٓ ٍ .غ ىظا ٖنض ؤصخاب ألاصب اإلا٣اعر ّمما اؾخٟاصٍو
من خهو ٍ٢اع َىا ب٨ٟغىم الٛغبي٦ٍ .ما ط٦غو" ػاضثط" ":ؤ ا في خاظت بلى جَؾِ آلازغ َ٧ر ما ؤ ا ٖلٌُ" 3من ىظا اإلانُل ٤ال
ّ
ّ
ًخم مٗغٞت ٍجدضًض مٗغٞخنا بال من زال ٫الاخخ٩ا ٍ ٥اإلاشاٟ٢ت م٘ آلازغ ٍ .ما ٢ام بٌ بٌٗ الغخالت الٛغبُحر ؤمشا": ٫فاػىى زي
ّ
ّ
حاما" " ماضهىبىلى" "،وحيراضز هىفاٌ" ّ
،ؤما ٖن الٗغب ِٞؿمى لضحهم ":الا ٨ماف ٖلى الظاث ّر الش٣اٞت الٛغبُت ال حؿخُُ٘ ؤر
ّ ٫
الظاث اإلاخٟغصة لن ًجٗلًا جنبٗض من عماصىا"ُٞ .4نخج ّ
٧ل ٨ٞغ ؾَاء الٗغبي
حك٩ل في خض طاتها ز٣اٞتّ ٍ ،ر الغ٢و اإلاؿَٗع خَ
ؤٍ الٛغبي ّ
ىَ ٨ٞغ ٚحر زاي٘ إل٢لُم ؤٍ منُ٣ت مُٗنت.
ّ
٧ل من ال٨ٟغ الٗغبي ٍال٨ٟغ الٛغبي ّ
ٍب ّ ما ّ
ىَ اب٘ من خًاعة مكاع٦ت ٍ مداٍعة لآلزغ مًما ٧ا ذ زانِخت ً ًَٞمخاػ بإ ٌ خ٤
ّ
ّ
الكَٗب ما قاءث ٍ ؤر ٣اعب ىظو الٗلَم بدؿب ٢امخنا ٍ ُ٢مخنا ّ
٩ٞل الخضاُٖاث التي جناصي
مكإ ج٣خبـ منٌ الٗلَم ٍ

 .1ادلرجع السابق :البازغي ،سعد.دراسات يف األدب ادلقارن،ص.ٔٔ:
 .2رجب ،زلمود.فلسفة ادلرأة،دار ادلعارف-مصر،دط ؛ٗ ٜٜٔص.٘٘:
 .3ادلرجع السابق :اجلابري  ،زلمد عابد.الغرب ...أواإلسالم األنا واآلخر،ص.ٓٔ:
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باالؾخٛناء ٍالغ ٌٞاإلاُل٤؛ ٍاٖخباع ز٣اٞت آلازغ ّ
هي ٖامل ٣و ال ًجَػ ؤر نُل ٤من ىظا اإلابضؤ ّر ىظا ججاىل لش٣اٞت ما
ّ
ٍمَ٣ماتها ٍ مُُٗاتهاًٞ ،نا ٖلُنا ؤر خدلى بالَؾُُت نا قَٗب ٍ .من خ ٤الكَٗب ؤر خٗاعٍ .ٝىظا الُغح ًدناؾب م٘ ٨ٞغ
الخًاعة ؤلاؾالمُت ًٍٍٓغ في صؾخَعىا الُٗٓم في َ٢لٌ حٗالى  «:وحعلىاهم ؿعىبا وكبائل لحعاضفىا » الحجطاتٍ .13/بهظا
ّ
الخٗاعً ٝمندنا ٨ٞغة الاحؿإ ٍبٌ ًم٨ننا ؤر خٟخذ ٖلى ٚحر اٍ.ىنا ال ًجب ٖلُنا ؤر ال ًنٓغ ٧ل من ألا ا ٍ آلازغ لهاخبٌ ؤبٌ
ٍىَ ّ :
زهم لٌ  ،ختى ٍبر لم خ ٤ٟفي ال٨ٟغة ٍ.ىظا ًخُلب منا ًٞم شخيء ّ
ؤر الازخال ٝعخمت ٍ٧ل لٌ ٖظعو السام بٌ ٍبُئخٌ التي
ّ
ٌٛغٍٍ ٝؼعٕ ٍ ًبض ٨ٞغو ٞحها جها ّ
حٗض بالنؿبت لٌ زؼا خٌ اللمٍَٗت ٍطا٦غجٌ التي جنمي ٖ٣لٌ .
ألاٍّ ٫
ٍ ٢ض ًغُ" الباػعي" في اؾخ٣با ٫آلازغ ٍ في ما ً٣ضمٌ لنا ًنَُي ٖلى ظا بحرّ ":
ؤر اؾخ٣با ٫آلازغ ٦شحر ما ًخدَ ٫بلى َٕ
ىَ ّ
من الاؾتهال ٥ؤٍ ّ
التهالّ ٍ ٪الظي ًاصي بلى ًَْع ال٣ضعة ٖلى ؤلابضإ دُجت ظاىؼٍت اإلاُٗي الٛغبي؛ ٍالشاني ّ
ؤر ما ًم٨ن
اؾخ٣بالٌ من آلازغ ًخًمن ما ًَظب الغ ٍ ٌٞما ًَظب ال٣بَ ٫في الَ٢ذ طاجٌ" .1ىظا ًٟغى ٍ ًد ٤ؤر ًَ٩ر لأل ا ًض ماخهت
لش٣اٞت آلازغ ّ
ختى ٌؿخُُ٘ ألا ا ججاٍػ ىظا الكخاث .ال٨ٟغي ٍ ًَ٩ر ىظا الاؾخ٣با ٫مَيَٖا ٢ابال للخَاع ٍ اإلاداٍعة ٍ بُٗضا ٖن
ّ
الظاث ٍالجهَى بىابلى مُضار ألاّ ٤ٞ
ٍهي ما ججٗلنا
الك ٠ٛبنٓغ الش٣اٞت الٛغبُت ٍ .اؾخ٣با ٫الٛحر ًَ٩ر في بَاع مٗغٞت ٍجُُ٣م
ّ
ا٦ض اإلاَ٣لت التي حَٗا بلى ّ
2
ؤر  ":طاث آلازغ مغآة غُ ٞحها طاجنا التي حٗمل بضٍعىا ٦مغآة حؿاٖض آلازغ ٖلى عئٍت طاجٌ "
ل٨ن من ٍظًت ٓغ بُٗضة ٖن ىظا الُغح ؛ ٍبُغح مٛاًغ بخضثٌ من اللٛت ّ .ر اللٛت لًا ظا ب جَانل ٍجٟاىم ٍجباصٍ ٫هي
ّ
صالت ٖلى الخَاع ٍجدمل الغؤي ٍالغؤي آلازغ ؤي النٍ .ٌُ٣باللٛت نؿخُُ٘ ججنب الهضام ٍالهغإ ٦ما ؤ نا بها نؿخُُ٘ ججنب
الخغٍب بالخَاع ٍؾنًغب ؤمشلت ٖلى طل ٪جض من زال ٫الغؾاثل التي ؤعؾلًا ":الىبي كلى هللا عليه وػلم".بلى اإلالٍَ ٥ألامغاء
ؤي بمسخهغ ال ٫َ٣بلى آلازغ جًمنذ"
الطػالة ألاولى مً ":محمس بً عبس هللا وضػىله ،بلى هطكل ع يم الطوم ػالم على مً اثبع الهسي ؤما بعس ... :ؤػلم
جؼلم ًاثً هللا ؤحطن مطثين".....الخ .
الطػالة الساهية :مً محمس بً عبس هللا وضػىله ،بلى هؼطي ع يم الفطغ ػالم على مً اثبع الهسي فةوي ؤها ضػىٌ هللا
...ؤػلم فةن ؤبيد فعليً برم املجىغ.....الخ .
الطػالة السالسة :مً محمس بً عبس هللا وضػىله ،بلى الىجاش ي ألاكم ملً الحبـة ػالم فةوي ضػىٌ هللا .....الخ .
٦غئٍت جدلُلُت لًظو الغؾاثل جض اإلاساَبت ٍالخَاع ٢ض ؤؾخٗمل ٞحهم الؿالم ٍهي ٖنض ا جَحي با مار .ؤلِـ ألامار زُابا
لآلزغ ٍخَاعا لٌ في ٟـ الَ٢ذ بإر ساَبٌ بم٩ا خٌ الُٗٓمت التي ًغج٣ي بلحها ىظا ال ٌٗض جنُٛها بل ػٍاصة في الاٖترا ٝباآلزغ
ٍبم٩ا خٌ ٍز٣اٞخٌ ختى عص آلازغ ٧ار اًجابُا ٍ .لٗلنا ظ٦غ عص ؤخض اإلالٍَ ٥ىَ النجاشخي الظي زاَب ا٫ني بٗٓمخٌ ٍزخم عؾالخٌ
با مار ٢اثال ٞحها بَ٣لٌ في ٦خابٌ اإلاَظٌ للنبي بَ٣لٌ ٍالؿالم.ىظا من اخُت الٗٓمت ٍُُٟ٦ت جَظٌُ السُاب ٦ضلُل اٖترا ٝىظا
من ظًت .

 .1البازغي ،سعد.زلاضرة استقبال الغرب يف النقد األديب،الرياض،اخلميس/ٕٜصفرٕٗ،ٜٔعٕٖٕٔٚ،سنةٖٛ:صٖٓ.ٓٗ:
 .2ميخائيل ،إبراىيم اسعد ،شخصييت كيف اعرفها ،دار األفاق اجلديدة ،لبنان ط ٖ . ٜٜٔٚ.ص .ٕٚ :

جميع الحقوق محفوظة لمركز

جيل البحث العلمي © 2016

148

مجلة حيل السضاػات ألازبية والفىطٍة  -العام السالث  -العسز  23ؤهحىبط 2016

ٍمن ظًت ؤزغُ نؿخُٟض من اإلاضعؾت النبٍَت الكغٍٟت ز٣اٞت ؤزغُ ٢ض ؾمُتها ":رلافة الاححىاء" .عىسما اححىي ":الىبي
كلى هللا عليه وػلم" .بٌٗ من الصخابت ٍ ظ٦غ مجهم  ":ؾلمار ٍىَ ٞاعسخي ؛ ٍنًُب ٍىَ عٍمي ٍبالٍ ٫ىَ خبصخي ...الخ .
ًٞظا الاخخَاء الظي ؤٍالو":الىبي كلى هللا عليه وػلم" .للصخابت ال٨غام ظٗلًم ىم خماة آلازغ ٍالناَ٣حر ب٨ٟغو ٞإنبدَا ىم
ّ
من ًظٍصٍر ٖن الضًن ٍىم خماة الٗغبُت ٍخماة زحر البرًت ٍىظا مهضا٢ا لَ٣لٌ حٗالى «:ولى هىد  :فبما ض ْحم ٍةة ّمً الله لىد له ْم
ّ
ُّض ْ
ْ ْ
ًّ
ْ ْ ْ ْ
ىا م ًْ ح ْىلً ف ْ
دو ْل على الله بن
اػحغف ْط له ْم وؿاو ْضه ْم في ألا ْمط فةشا عع ْمد ف و
اعف ع م و
ول ْى هىد ف ا غليظ اللل الهفو
ْ ْ
ّ
ّ
ّ ْ ّ
ْ ّ
 )159بن ًىل ْطهم الله فال غال لى ْم وبن ًذصلى ْم فمً شا الصي ًىلطهم ّمً ب ْعسه وعلى الله فليحىول
الله ًح ُّض املحىولين (
ْ ْ
املامىىن" » (آٌ عمطانٍ . )160ىظو آلاًاث الؿمداء جغقض ا في اخخَاثنا لآلزغ ًجب ؤر ًخُلب من ألا ا الاٖترا ٝبنٟؿٌ
٦.ةزباث طاث ال ب٢هاء آزغ ٍٍُ .لب منا قِئا ظَىغٍا ىَ ًخٗل ٤باخخَاء آلازغ ًجب ؤر دؿلر ب ـ ":اللحرٍ ،الاٖترا ٝباآلزغ،
ٍمساَبت آلازغ بم٩ا خٌ ٍبا مارٍ .بما ًلُ ٤بٌ ىظو ُٗ٦نت في اخخَاء آلازغ ٍهي ر٢اٞت ال يٗ. ٠
ٍلٗلنا سلو في ألازحر ّ
ؤر طا٦غة ٍمغآة الكَٗب لِؿذ ػظاظُت .ب٣ضع ما ّ
هي خًاعة من ػظاط حؿخُُ٘ ؤر جن٨ؿغ
ّ
بانُضامًا م٘ آلازغ ؤٍ م٘ بٌٗ الكَٗب التي لًا في سللًا ٨ٞغة الظٍبار ٍبخإزحرىا ٖلى ز٣اٞت آلازغ الظي جَظض لٌ ٨ٞغة
اجهؼامُت ٍ٢ابلُت للذؾلِ ٍالًُمنت ٍ.ىنا ٌؿخُٗض الٟغص عئٍت ٟؿٌ ٍمجخمٌٗ من اإلاغآة ال٨برُ ّ
ٍهي  ":رلافة الـعىب التي ثملً
رلافة الاححىاء".
د ـ ـ ـ ــاثمة :
ّ
ًدبحر لنا ّمما ؾب ٤ط٦غو ّ
ّ
ٍالخُغ ١بلٌُ في ىظو اإلاضازلتٍ ،اإلاَؾَمت ب ـ -الترحمة وؤرطها في املساكفة بين ألاها و دطٍ .التي حٗالج
الغخلت ّالتي جغبِ ٧ل من ألا ا ٍآلازغ ٍالٗال٢ت التي بُجهما٣ٞ .ض ٧ا ذ عئٍدنا من ٍظٌ ّ
الخٟاٖل الخًاعي ؤٍ اإلاشاٟ٢ت ّ
ٍهي التي
ّ
ّ
ّ
البكغٍت جإبى الٟغاَ٧.ٙر
بضٍعىا باب من ؤبَاب الترظمتٌ .ؿخُُ٘ ألا ا الاَالٕ بها ٖلى آلازغٍ.آلازغ ٖلى ألا اّ ٍ ،ر الُبُٗت
الُبُٗت ؤلانؿا ُت جٟغى ٍ ظَصًن ىامحر ىما":ألاها و دط".
ّ
ٍلٗل ل٩ل من ألا ا ٍ آلازغ ٌؿخُُ٘ .ؤر ًشبذ ٍظَصىما بال بَاؾُت آلازغ؛ ٍآلازغ من م٣اع خٌ با ا ٍ .ىظا ّبما ؤر ًَ٩ر مازغا
ؤٍ مخإزغا ٍ٦ما جضىما في ألازحر لًما ٖال٢ت ج٩املُت ٍجالػمُت .
ّ
الغٚم من ٍظَص ؾلبُاتهما ّ .بال ّ
ؤر بًجابُاتهما ٧ار لًا ّ
ٍب ّ
الضٍع الٟٗاٍ ٫الباعػ في مٗغٞت الكَٗب ببًًٗا البٌٗ ٍمجها
نؿخسلو ظملت من الٗنانغ :
ّ ّ
الترظمت من الً٣اًا اإلاٗانغة في ٣ل ٍبزغاء ّ
الخباص ٫الخًاعي .
 - 1حٗض
 - 2للمشاٟ٢ت صٍع باعػ في جُٟٗل ّ
الخَانل اإلاٗغٝيبحر الخًاعاث .
ّ
الترظمت ٍ اإلاشاٟ٢ت ّجهما ٍؾُلت ٍعي ؛ ٍ٢ناة من ٢نَاث ّ
ً - 3جب بُٖاء ؤىمُت بلى ّ
الخَانل الخًاعي .
٧ل من
ّ
ّ
الخإزحر ّ
ّ
الكَٗب ّ
ىَ ؾمت خًاعٍت ًضزل في بَاع الخشاٍ ٠٢الخإ٢لم ال٨ٟغي الظي ًدمل في َُاجٌ (ألازظ
ٍالخإزغ بحر
-4
ٍالُٗاء) ال الًُمنت ٍالدؿلِ .
هي ّ -
ّ
ىَ ٖمل زال ١حهض ٝبلى الخٟاّ ٖلى ّ
ٖ - 5مل اإلاشاٟ٢ت ّ
ٍالًٍَت بحر الكَٗب ّ
ىٍَت اإلاشاٟ٢ت
الًٍَت ٍمٗغٞت آلازغ.
ٍالا ٟخاح .
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هي ز٣اٞت اؾخ٣با ٫آلازغ ٍىظا ال٣بَ ٫ال ًَ٩ر ّبال بةزباث ألا ا ّ
 - 6الضَٖة بلى ّ
الخٗاٌل م٘ آلازغ ٍىظا ٌؿخَظب ز٣اٞتّ -
ختى جاىلٌ
بالَعي بٌ .
مبنُت ٖلى ؤؾـ ّ
 - 7ظٗل لٛت جٟاىم مخ٣اعبت م٘ آلازغ ّ
ٖلمُت ؤؾاؾًا الخَاع السال ١الظي ال ً٣صخي َغٞا .
 - 8في الاَالٕ ٍالا ٟخاح ٖلى آلازغ ّ
ىَ ٖضم الا بهاع بش٣اٞخٌ ٍالاعجماء في ؤخًار ٨ٞغو ٍؤزظ ٧ل ما جٟغػو خًاعجٌ ّمما ًاصي بنا بلى
ّ
يٗ ٠الصسهُت ٍ٣ٞض الٌ ٍٍّت ٍالظٍبار . ٌُٞ
 - 9ؤر ال نكٗغ اججاو آلازغ بالضٍ ُت ٍالاؾخهٛاع  ٌ َ٧مخإزغ ال مازغ.
ّ
ّ
ٍ - 10ظَب بًْاع ٍبزباث الظاث ؤمام آلازغ بضٍر تهمِل الظاث ؤٍ ب٢هاء آلازغ من الخحز ال٨ٟغي ٚ ٌ َ٧حر مازغ.
ّ
 - 11اٖترا ٝالٛغبُحر ٍزانت اإلانهٟحر للخًاعة الٗغبُت بإجهم مخإزغٍن ًٙغ مازغٍنٍ .ىظا ٦ؿغا للنٓغة الاؾخٗالثُت التي ًنٓغىا
آلازغ لأل ا بٗحر الًٍٗ ٠الًَار .
ّ
ٍفي ألازحر ما ٖؿا ا ؤر َ٣لٌ ىنا ٥خ٣اث٦ُ ٤كٟذ ٖبر اإلاؿحرة ّ
الخاعٍسُت جبحر مضُ بؾًام الٗغب في الش٣اٞت الٛغبُت  .خُض
ّ
ٍ٢ذ الصخَة الٗغبُت ٧ار ىناْ ٥الم صامـ ًسُم ٖلى ؤعظاء ؤٍعٍبا ٍىظا ختى ال ًنٓغ آلازغ لأل ا بإ ٌ زهم لٌٍ .ناخب
خًاعة ؤٍ ٨ٞغة مخسلٟت ٖن خًاعجٌٍ.ىظا ٦ةزباث بإر ٖال٢ت آلازغ با ا هي ٖال٢ت ج٩امل ال جنُ٣و ٍال جنُٛو بٟغ ٚحروٍ .ما
هبَا ٍ ضَٖا لٌ دن ّ
ختى ال ّ
ًخم نؿُار ؤٍ مدَ ٖٓمت ما ٢ضمخٌ ّ
٧ل من الترظمت ٍالمزاٟ٢ت باٖخباعىما ق٩ل من ؤق٩ا٫
الخَانل الخًاعي ٖمَما في بًجاص ٣اٍ الالخ٣اءٍ .التي ّ
حٗض ٖنهغا ظَىغٍا في ج٣غٍب الكَٗب ببًًٗا البٌٗ ٍ٦ؿغ الخَاظؼ
ٍج٣غٍب اإلاؿاٞاث ال٨ٟغٍت  ٍ.ظ٦غ ؤجها ٢ض ٧ار لًا ىض ٝؾامي ّ
ىَ جش ٠ُ٣ؤلانؿار ٍزضمت اللا ب ؤلانؿاني الغا ٌٞبُبٌٗ
٨ٞغة الٓالم الضامـ ٍالبدض ٖلى النَع اإلاك٘ ختى ٍلَ ٧ار قغاعة ّ .ر ؤلا اعة ال٨ٟغٍت جَ٩ر بةقٗإ قغاعة ٍ .من زال ٫اإلاؼط
الخًاعي الناجج ٖن الاخخ٩ا ٍ ٥اإلاشاٟ٢ت  ٍ ،الٗمل الترظمي ٢ض خاٍ ٫اإلاؼط بحر الخًاعجحر .التي خهغ اىا في خًاعة ٖغبُت ؛
ٍخًاعة ٚغبُت ٍاٞضة ٢ض باجذ حك٩ل لنا خًاعة ؤزغُ بُجهما ّ
هي-خًاعة اإلاشاٟ٢ت ؤٍ خًاعة  -حىاض املسلف ٍ.با خغُ ج٨ؿبنا –
ّ
ز٣اٞت الخَاع ٍىَ الًض ٝألاؾمىٍ .هي ّ
حٗض ال٨ٟغة الؿامُت التي ظمٗذ ٍججم٘ بحر النًُ٣حر.
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