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 شكر وعرفان 
 يقول أمين الريحاني:

 ؛قية في الر  المستمر   الراقية   ة  واألم   ،عر  الش   رائد   ة، والقلب  و  النب    رائد   العقل  "
 العظيمة   ة  ا، إن ها األم  ا أبد  ا دائم  م  وريه  بن   نير  ست  وت   االثنينبين  هي التي تنشأ  

ا"د  لكا وع  م   م  م  األ   أصغر   ت  ان  وإن ك    

-الريحانيات، الجزء الثاني-  

، ألستاذ الدكتور أحمد شعاللبالشكر واالمتنان لألستاذين الفاضلني ؛ ا أتوّجو  
، اللذين أشرفا على تأطري ىذا البحث و األستاذ الدكتور محمد سعيدي

ا م  ، فله   آراء قّيمة وتصويبات سديدة مبا منحاه يل من ؛جهة السليمةوتوجيهو الو  
والفضل والعرفان...  رر م ازجااءمّن   

محمود عبد الغفا ر شكر خاص جداًّ ألخي و أستاذي الفاضل األستاذ الدرتور : 
العربية بكلية اآلداب جامعة القاىرة مجهورية  عضو ىيئة التدريس بقسم اللغة، غيضان

 .حاليا بكوريا ازجنوبية املقيمو ؛أدب مقارنختّصص  ،مصر العربية

 

 

، ناء آلرائكم القي مةبأرقى عبارات الث   أتقّدم إليك أستاذي الفاضل ...   
را ؛  فلقد بهج ا نض  حضوركم م   أستاذي وتوجيهاتكم السديدة... سيظل  

 ا.... ا أكثر  تجد د  ا و أف  ق  ا جديد  منحتم بحثي نفس  
 



.اإلهداء  

بوري  األوىل إىل اليت احتفلت ذات حني مبرحلة ع   اهرةالطّ  إىل روح والدي
 ...طمئنةّ مّ ّّراضيةّ : ب  ال   ة  اب  ي  قبل أن تنام يف غ   ؛و أنواره  فراديسّالعلم

 

 هذا ير  م  ع   يا رحيق   يك  فأّمي مثّ أّمي ...أ هد   دةّالقلبّوالروحّأم يسيّ إىل   
؛ الذي   الق ب س   املتأللئة،  ودفئ  ق لب ك    وركحض   ارأنو  لوال   تَّق د  ن ليا  ما ك  من  الع ل م 

..  احل اِن 

ن انا ( .. شقيقيت  إىل د اف ق ة  املشاعر )ط ي بة   ت عّّن الكثري ل  مّ ت  ؛ اليت  خيرةوح 
 وال تزال...

و االمتداد الساحر  ،مساحايت يف إىل شقيقي األصغر ذي احل ض ور  املبه ج  
ي   ي لكأ هد  ّّ"أبوّالخليلّإبراهيم "؛  حليايت ق  املعب   و لزوجك ي هذا البحث أ خ 

 منصفّصالحّالدينّوفضيلة...ك: ي عينيت  وهيبة و ق  ر  
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 مقدمة:

رات العلمية ادلتسارعة التطوّ  عّززهتا ؛وادلفاجآت اتري من التعقيدثِ حركة العامل اليوم ربمل الكَ  إنّ       
 ؛التوتّرل و التحوّ  وسط ىذا .ت الفكر وخلخلت الذاتكَ أربَ  اليت ؛ادلعرفية اذلائلةاالكتشافات  و

 دلواكبة سرعة العامل ادلتزايدة .رة تكرّ حاوالت مُ دبُ  ،والتفّرد زإىل خلق التمي   سعت الذات
وميات مارس جذبا مغناطيسيا للقَ ثورة جذرية على مجيع األصعدة، لتُ  العولمةلقد أحدثت       
ادلعسكر الشرقي، وىيمنة  طسقو  و ،صالم اذلائل لوسائل االتّ غيري، وسط التقدّ ية النازعة ضلو التّ احمللّ 

ياهتا ذبلّ  وجات العودلة بكلّ غم من تدّفق مَ اسية. بالرّ الغرب بأبعادىا العسكرية واالقتصادية والسي
 تياراتاالقتصادية والثقافية واالّتصالية، وانتشارىا يف سلتلف ببلد العامل ؛إاّل أنّو لوحظ تصاعد 

ؤشرات ىذه االنعزالية ، عدم ومن بني أىّم مُ  ،يف سلتلف اجملتمعات اإلنسانية ادلعاصرة انعزالية
ن ؼلتلفون بلت اإلنسان بغريه، شلّ ، وتراجع صِ دان عديدة بالسياسة اخلارجية بلاىتمام الشعوب يف

 ويّة.عنو لغة وديانة أو جنسية أو ىُ 
فظهور  ؛ ةوي  موضوع اله  من ادلواضيع اليت باتت من اىتمام ادلفكرين العرب والغرب         
 و على العامل يف ظلّ مِ يَ يسعى لفرض قِ  ؛يات اجلديدة، وبروز ظلوذج سياسي وعقائدي واحدالتحدّ 
 ةوي  اله  زاد من أعلية قضية  ،رسةالنظام العادلي اجلديد والنزعة االستهبلكية الشّ  أو ما يسمىّ  ،العودلة

 اليت عرفت انتشارا كنا اليوم حّل ادلشاكل اليت تطرحها العودلةإذ مل يعد شلُ  ك هبا،وضرورة التمسّ 
 "فرانسيس فوكوياماسها ادلفكر االسًتاتيجي " أسّ ، خاصة مع شيوع مقولة هناية التاريخ اليتواسعا

Francis Fukuyama " نهاية التاريخ"يف مؤلفو La Fin de l'histoire et le Dernier 

Homme ة وتداعياهتا على ويّ كن التفكري يف قضية اذلُ و ال ؽلُ  ة،ويّ دون االصطدام دبسالة اذلُ  ؛
 .ةدون االصطدام بظاىرة العودل ،اجملتمع العادلي

احملاضر يف جامعة  األستاذ Samuel Phillips Huntingtonصموئيل هنتنغتون حاول          
الليربالية   ةحبتمي Fukuyama فوكويامااليت اكتملت عند  ؛فلسفة النهاياتىارفارد بأمريكا ذباوز 
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ر آخ د  تعاليت ،  Le Choc des civilisation "ت صدام الحضاراحتمية " إىل ،كمصري للشعوب
أّن التاريخ لن ينهض  Fukuyamaفوكوياما  ويرى ،ر الصراعهائية يف سلسلة تطوّ قة النّ ؛ أي احللَ ورٍ طَ 

 ،اىاتو و تبديل آلياتوراع احلقيقي لن ؼلتفي، وإظّلا سيكتفي كّل منهما بتغيري مصادره واذبّ وأّن الصّ 
 بالتحّول من صراع دول ورلتمعات وطبقات إىل صراع ثقافات وحضارات.

كمنتوج استهبلكي،   ذلا فضور ادلكثّ ارس العودلة اليوم اخًتاقا ثقافيا، عرب اإلعبلم وعرب احلُ سبُ         
الهوية، وية. غري أّن األزمة ليست يف ذات عن أزمة اذلُ  واحلديثَ  ،ةوي  اله  اخلوف على  أثار ىاجسَ 

يات الدينية األقلّ  لفّ ؤرهتا مِ وبُ ، ات اليت حدثت حوذلاتغريّ بقدر ما ىي يف خارجها، ألهّنا نتيجة للمُ 
العصبيات قفزت بعدما  ،طرح اليوم بقوة يف أولويات األجندة العربية والغربيةوالطائفية، اليت أضحت تُ 

 .أىلية دامية ناً تَ ، سلّلفة فِ اجملتمعات عرب العامل سطحالقبلية على 
عز الدين مّسا مباشرا ؛ولقد ذىب ات ويَ ت اذلُ إّن ادلتغريات واذلزّات الفكرية يف العامل، مس         

أيقظت العولمة  أنّ  بقولوإىل أعمق من ىذا  ديات"ات و التعد  وي  اله  يف كتابو " المناصرة
شريا من خبلل ىذا الطرح  مُ  الهويات من نومها المطمئن وجعلتها في دائرة الضوء والخطر؛

ويّة القومية، وكذا شطار يف اذلُ من استتباع حضاري وان ؛سو االخًتاق الثقايف للعودلةإىل ما يكرّ 
 ويات اإلثنية أو الدينية أو العرقية.راع؛ خاصة دبناطق سباس اذلُ ارتفاع وترية الصّ 

بشكل كبري؛ فأضحى من اىتمام ادلفكرين العرب والغرب، Identité  الهويةانتشر مفهوم        
نذ آالف السنني وحىت اليوم ليقتحم بذلك احلياة الثقافية ادلعاصرة، فلقد شّكل ىذا ادلفهوم م

 إشكالية غري قابلة للتجاوز يف الوضع البشري . 
ة إىل الدفاع عن اخلصوصية الثقافية؛ حّ ة؛ من احلاجة ادللويّ يف فكرة اذلُ  أعلية البحث تنبثقُ         

 رب عتَ الذي يَ  ؛دبا فيها علم النفس ،فلقد اكتسح  ىذا ادلفهوم رلمل العلوم اإلنسانية يف بضع عقود
زا عن تميّ كّرس فردية الشخص دبا غلعلو مُ ة تُ ويّ وأّن كلمة ىُ  ة شكبل من أشكال ربقيق الذات،ويّ اذلُ 

ر بني ىذا التواصل الذي ينشأ عنو القلق والتوت   ،جودىا من اآلخر ومن عبلقتها بووُ  ةً ستمدّ مُ غريه، 
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 ويّة آلية منوهبذا تصبح اذلُ حلضارية؛ وفاعليتها ا هتا وموقعها التارؼليت ادلختلفة، باختبلف قوّ وياّ اذلُ 
على  أو ،على الفعل آليات الدفاع اجلمعي وليس الفردي، تتحّرك للعمل يف حاالت عدم القدرة

التوازن بني األنا واآلخر، وخباصة يف أوقات  عن إقامة التعاطي مع اآلخر بشكل طبيعي، فتعجزُ 
 .قافيةواألزمات الث التحّديات ادلصريية كاحلروب والكوارث

ويّة رلاال مهّما للنقد الثقايف؛ ومن ىنا يفًتض أن نستعني بكل مناىج العلوم تصلح اذلُ        
ويّات يف العامل يف تشّكلها، يف ليس من الزاوية النظرية فحسب، بل من واقع اذلُ  ،اإلنسانية ادلمكنة

ا ىا ومكوناهتُ ا وأبعادُ هتمن حيث دالال فهي ظلّوىا واندثارىا، ومقاومتها وانغبلقها وانفتاحها؛
، إشكالية ذىنية وليست واقعا ملموسا دوما ؛ ولذلك ال تغرّي وعبلقاهتا دبا ىو ثابت ومُ  األساسية

تعريف إجرائي ذلا وال توصيفها، وربديد خصائص ذاتية ذلا؛ ألهّنا مشروع ثقايف  ؽلكننا صياغة
ية واجتماعية وذاتية صر مرجعية مادّ تشابك ومتغرّي من عناو معّقد ومُ ادلستقبل؛ ولكنّ  مفتوح على

 .االجتماعي ومتفاعلة مع التاريخ والعقيدة والًتاث والواقع ،متداخلة
ويّة يف صميم حركية تطّور اجملتمعات، وصراعها لضمان ف العامل اليوم، مشكلة اذلُ عرِ يَ         

ستمرار الدينامي ويّات باالندثار، مقابل االاستمرارىا ووحدهتا؛ لكن ما الذي ػلكم على ىُ 
ويّتها ذلُ  ألشكال ىوياتية أخرى؟ وما الذي غلعل من كل مجاعة فرعية، تستقطب مشاعر الوالء

ي ر والتمّزق الوجداين، الذي ينمّ من التوتّ  ويّات األخرى ، والوقوع يف حالةالقومية على حساب اذلُ 
 أو الطائفي؛ ويقّلل بالتا ي من الديين والتمييز العرقي أو الّتمركز على الّذات، ويدفع إىل التعّصب

 .يف عصر انقضى فيو االنغبلق الثقايف ،واحلوار والتفاىم  رص التسامحفُ 
لدرجة يصعب استقرارا  من أكثر ادلفاىيم تعقيدا، فلقد صار اليوم أقلّ مفهوم الهوية  د  عيُ          

على عدم ثباتو وفقا  -هاهتمباختبلف توجّ  -وسط إمجاع كبري من ادلفكرين ،معها مقاربتو و تأطريه
يزخر بصراع رؤى العامل،  واقع أّن اجملتمع العريب ادلعاصرال للعناصر اليت يستوعبها ىذا ادلفهوم. و

 ة.ويّ واليت تكشف جببلء عن أزمة اذلُ 



 مـقـدمـة

 ~ د ~

للوقوف  ،ؤّشرات ىذا الصراع وأظلاطو، ػلتاج إىل ربليل ومناقشة أكثر تفصيبلإّن ربديد مُ          
يف زخم  ،من صراع احلضارات إىل أنسنة احلضارة وثقافة السبلم ،ل العبلقات الدوليةعلى مستقب

 ليس بني األمم ادلتباينة فحسب، بل داخل اجملتمعات الواحدة. ،نعرات عدائية إثنية وعرقية ولغوية
 اإلشارة إىل بعض األدبيات اليت أخدت ادلوضوع بالدراسة على سبيل من البّد يف ىذا السياق     

ادلؤسبر العلمي السنوي دار العلوم جامعة حوار األنا واآلخر في عصر العولمة" " ادلثال ال احلصر:
وسؤاال عن  ،ةوي  اله  يف ىذا الكتاب تستعرض العودلة سؤال ، حملمد علي الكردي 2000ادلنيا 

ن عبد ولسيف الدي .وعن التبعية السياسية واالقتصادية والثقافية ،األصالة وآخر عن ادلعاصرة
مركز الدراسات ة .وي  ر في إشكالية اله  الثابت والمتغي   ة عنواهنا:ويّ دراسة يف إشكالية اذلُ  الفتاح

العولمة واإلسالم )رؤيتان للعالم( دار الفكر .ومن كتبو أيضا  2004األوروبية جامعة القاهرة 
عولمة المثقفون والالبازعي حبث بعنوان " لؤلستاذ سعد ؛ و 2009األسددمشق مكتبة 

 .م1999هـ 1420، سلسلة كتاب ادلعرفة رلموعة مقاالت الطبعة األوىل :الضرورة والضرر"
أصبح  يغ لفهم ىذا النوع من اخلطاب،، وزلاولة اخلروج بأفضل الصّ ةوي  موضوع اله  إّن دراسة       

ة بني الكوين ادلساعلة الفّعالة يف الكشف عن واقع العبلقة اجلدليف ،حاجة ال ينبغي االستغناء عنها
زلورا ىاّما من  أضحى ،يف إطار ربّديات ادلطالب اإلثنية والقومية ادلنادية باخلصوصية، واحمللي

 زلاور التفاعل على الصعيدين اإلقليمي والعادلي.
ين :  إشكالية الهوية في  الفكر وضحا لئلشكالية اليت يتناوذلا وىيقد يكون عنوان البحث مُ       

حادية يف وضع تارؼلي حرج،  مرحلة شديدة احلساسية ؛ مرحلة قائمة على األُ يفالعربي والغربي، 
وسط  ،هاتوايت بؤرة االىتمام، من لدن األنا واآلخر جبميع أطيافو وتوج  ويّ صار  فيو االنشطار اذلُ 

ت وياّ اإلقصاء واخلصوصية )إقصاء اذلُ إىل  الذي يهدف ؛صدام احلضارات وصراع القيم وادلفاىيم
 .لنمط حضاري معني( ة، واخلصوصيات الثقافية، والسيطرة األحادية احلضاري
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الهوية بين األنا واآلخر في أعمال "ان البحث: أن يكون عنو  ذلذه األسباب وغريىا ارتأينا       
ويّات اجلديدة أو التكّيفات ى البحث يف مضامينو وتوّجهاتو، ربديد طبيعة اذلُ يتوخّ  ،"أمين معلوف
 . ويّات، يف سياق اجتماعي وثقايف سلتلفزاحم بني اذلُ الناذبة عن الت

 مين معلوف،ألنطلقاتنا القاعدية يف الدراسة، على رصد ادلشروع الفكري واإلبداعي تقوم مُ         
نظرة فلسفية ؛إذ ربّولت أعمال أمني معلوف، من  ةوي  اله  والًتكيز منو على ما كان تأكيدا لفكرة 

حّية ورة ؛ إىل صُ يف إطار مشروعو الفكري و إبداعو السردي ،جتماعيةبلمسة حلدود العلوم االومُ 
، وي ة واالنتماءاله  يلحظ جببلء اىتمامو بقضية  وع دلؤلفاتفادلتتبّ  ،نعيشها يف شرق وجنوب ادلتوسط

فهذه القضية بالذات باتت اذلاجس  ؛فارقاتوما ػليط هبما من التباسات ومُ  بكثري من اإلسهاب
 قف وراء كتاباتو.األساسي الذي ي

 يف توّجهو الفكرّي وىي: نبذ التعّصب ة واحدة، ال تتغرّي ، يقوم على ِس أمين معلوفأدب إّن       
عّد ادلعادل وىو هبذا ادلنطلق يُ  ، القومية والعرقية بكّل أشكالو الطائفية والوطنية ،واالنغبلق

بدأ الصراع األبدي بني البشر، نادي دبي مناإلبداعي لفكرة حوار احلضارات، ورّدا حاسا على 
 الذي ربسمو القّوة ادلهيمنة، ال احلوار والتفاعل والتكامل.

، ال يتحرّج يف عادات وتقاليد وقيم مشرقيةو  ،ادلولود يف لبنان، من أصول عربية معلوف       
عن   باتوّف يف مجيع كتاة الفرنسية الغربية، ويكتب بلغة غري لغتو األم ؛ وال يكُ ويّ اكتساب اذلُ 

 الدعوة إىل الفكر العودلي، وثقافة إنسانية تزول معها احلدود والعوائق الفاصلة.
، ىذا واآلخر الغربي وي ة بين األنا العربيةله  ل ، ىو طرح إشكا ياحلديث يف ىذا البحث      

ني مالتجربة اإلبداعية أل حيِ االنتقاء والتحديد لؤلنا واآلخر مل يكن اعتباطا، بل كان من وَ 
بني العناصر والتمييز  والربىنة،  ادلقارنة للتوضيحعلى  حديث قائمٌ  ؛االنتماء ادلزدوجمعلوف، ذي 

 .واحدة منهما من جهة أخرى ة من جهة ، وادلشاكل اليت تعاين منها كلّ ويّ ن منها كل ىُ اليت تتكوّ 
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الثابت يف إطارىا  يةالشخصية اإلنسانحديثا عن  ،ة العربية والغربيةويّ ليصبح احلديث عن اذلُ     
ال يقرأ البحث يف صفحاتو اجملال  نة وزلّددة.منظومة مرجعية معيّ  ، حبسب ما سبليو كلّ لوادلتحوّ 

أمين و إظلّا ىو ربليل للخطاب السردي الروائي والفكري ، الذي طرح عربه  ،التارؼلي أو السياسي
 .إشكالية الذات واآلخر يف إطار سلتلف عن طلبة ادلبدعني معلوف

 اختيار الموضوع :األسباب والدوافع:
 العتبارات موضوعية وأخرى ذاتية : ،انتقاء موضوع البحث خضع      

  :األسباب الموضوعية
 تغرياتو: ورصد ألىمّ  أمين معلوفقراءة للواقع احلضاري العادلي من خبلل كتابات      

دة األبعاد نرصد منها البعد تعدّ أزمة ثقافية مُ سواء، ب ؽلّر اجملتمع العادلي اليوم العريب والغريب على حدّ   .1
أن تسعى اجلماعات البشرية  م تعّدد وتنوع الثقافاتمن الطبيعي يف زخ؛ فايت على وجو التحديدويّ اذلُ 

 Acculturation التثاقف ات حضاريةيف مساح ،ماهتا اخلاصةقوّ إىل احلفاظ على كياهنا ومُ 
 ادلعاناة. و التناقضو  ةويّ لصراع اذلُ  ينضب ال  منبعٌ  فيها، ثنيةواحلروب اإل

د واقع اجملتمعات اجلديدة يف ظّل النزعات صُ ، إذ ترَ ضاراتة مدخبل لفهم صراع احلويّ اذلُ  دّ تع .2
  ات احلضارية.ثنية، يف مواجهة التغريّ اإل القومية، الدينية و

للنهوض  لٍ بُ سُ  احلاجة الشديدة للخروج من األزمة الثقافية إىل اسًتاتيجية حضارية، تبحث عن .3
ات عميق للتغريّ الفهم ال تتمّكن مناسًتاتيجية  ؛ف السياسي واالقتصادي والثقايفوذباوز التخلّ 
 نية اجملتمع العادلي .يف بِ  حدثتالكربى اليت 

،و اليت تساعد أمين معلوفاليت انطبعت هبا كتابات  الوقوف على الصياغات النظرية اجلديدة،.4
قًتحات عّدة بصدد إذ يقّدم معلوف مُ  ذبتهد للتنبؤ دبستقبلو. على وصف النظام العادلي، و

بلفية، اليت تواجو اجملتمع العادلي اليوم،ساعيا من خبلذلا إىل اإلسهام يف عديد من ادلوضوعات اخلِ 
 عملية حوار احلضارات.
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رة بينهما  إلغلاد يف عمق الصراع بني الذات واآلخر، ورصد ألسباب التصادم والعبلقة ادلتوتّ  البحثُ .5
 ة يف عادلنا العريب واإلسبلمي .ويّ تعّمق جروح أزمة اذلُ  يف ظلّ  ،و إحبلل احلوار الفاعل آليات ناجعة،

عن  البحثُ و  ،يف ظّل النظام العادلي اجلديد ،التحّديات اليت تواجهها يات وأىمّ عرض دلوضوع األقلّ .6
د ل ربديد االنتماءات الرئيسية اليت ربدّ ة اإلنسان يف الوطن العريب، من خبلويّ مشروع تصور ذلُ 

 و االغًتاب.وإشكالية اذلجرة   ةويّ ىذه اذلُ 
 ،أمين معلوفللكاتب الروائي  ،بادلكتوب األديب واإلنتاج الفكري ىتمام الشديداال األسباب الذاتيـة:

ة لرصد ادّ اجلاولة احملو ، من القراءات ادلمكنةنتهية ادلتمّيز بالقابلية على االنفتاح على سبلسل غري مُ 
  .أثرا فنيا بليغا بداخلنا ف لّ اليت زبُ  ؛ىواجسو وانشغاالتو الفكرية

 ناتثري في  معلوف أميندة لواقع العامل اجلديد ،من خبلل مؤلفات الذاتية يف قراءة متجدّ  الرغبةُ        
ة العربية إزاء مّ د وضع األدّ وتقدمي رؤية استشرافية ربُ  وت عنو،البحث والتنقيب، عن مناطق ادلسكُ 

 غات احلوار بني الذات العربية واآلخر الغريب.وفهم أعمق دلسوّ ، أوضاع الدول األخرى
تفرض علينا عرض الطريقة اليت  ،فرضيات ادلعمول هبا يف حبثنا ىذاإّن اإلشكالية ادلطروحة وال      

 ل ادلكّونة ذلا عند األنا واآلخر.ة والعوامويّ ّكننا من احلصول على أكثر قدر من ادلعلومات، حول اذلُ سبُ 
بني التحليل والنقد يف اإلطار إجرائيا  ف منهج الدراسة، بأنّو منهجية مرّكبة حيث ذبمع صن  يُ        

 لُ عمدت يف البحث إىل إجراء منهجي يتمثّ  ادلقارنايت، نظرا للتداخل احلاصل بني القضايا ادلطروحة.
  . أدبنا ويف أدب اآلخر )الغرب(ة يفويّ يف فعل ادلقارنة بني حضور اذلُ 

 حاولنا اليّت  ألمين معلوف اإلبداعيةعلى بعض النصوص  نازت دراستالقراءات ركّ  بعد رلموعة من   
و راسة اليت تتوجّ من قناعة تواجدىا يف إطار الدّ  ،وجاء اختيارنا ذلذه النصوص، مجعها يف فضاء واحد 

 .أكثر ةالروائي وصعلى النص امنهالًتكيز ب، واآلخر األناة بني ويّ اذلُ  إىل
ستندا على الوصف سبيبل لعرض احملتوى النظري للدراسة، مُ  إجرائيةالبحث من  خذيتّ كما      

فكان التحليل وسيلة لقراءة  ،ما اقتضت الضرورة إىل ذلكأسلوب التحليل الفلسفي والنفسي، كلّ 
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عليو العبلقات بني الثنائيتني اجلدليتني  النصوص دبوضوعية، واالستشراف ادلستقبلي دلا ؽلكن أن تكون
 ؛فاجلمع بني التحليل والنقد ،ات العادلية واإلقليمية ادلعاصرةنظرا للمستجدات والتغريّ  ،األنا واآلخر

الذي يساعد  ؛الذي يتيح الوصف من جهة، ويسمح من جهة ثانية بالتحليل يعترب السبيل الوحيد
 .يف النتاج السردي ادلعلويف بادلوضوعية ادلناسبة ات و اآلخربني الذة ويّ اذلُ  بلتسبث   على إبراز

ة ويّ ات اذلُ تحديد ذبليّ و ل ،ة زلكوما جبدلية األنا واآلخرويّ تتّبع البحث يف مضامينو مسار اذلُ      
 وأفعاذلا، وأظهرنا مواقفها ادلتباينة، أقوال الشخصياتزنا على دراسة ركّ  باهتا يف النصوص الروائية،وتقلّ 

ية الوسائل الفنّ  دون إغفال ،النفسية واالجتماعية اقسماهت ناعتتبّ  ،كي تكون الصورة أكثر اكتمااللو 
 ات ادلنتقاة.اليت جلأت إليها الرواي

تعّزز جّدية الطرح وصبلبة لز بكثري من العلمية تتميّ  اىجتقتضي من ،ةويّ إّن طرح إشكالية اذلُ      
 . نتائج علمية إىلبغية الوصول  ،التأسيس

 نادطبلقا من ىنا تزوّ وان ،الًتكيز على اجلانب النظري والتطبيقي ،طبيعة البحث اقتضت      
  .أكثرىاة واحلداثة يف على عنصر اجلدّ  عولنيم ،موعة من ادلصادر وادلراجعدبج

بين  ةوي  اله  ":ىو  السردية والفكرية "أمني معلوف" أعمالاختياره للدراسة يف  ادلوضوع الذي تّ إّن       
ت الثنائية اجلدلية األنا تبّوأكما  ،وادلفكرين اىتمام األدباء ةويّ ت مسألة اذلُ لقد القف"، األنا واآلخر

 بني السلب واإلغلاب. صورة اآلخر تراوحت فيها ،يف الروايات العربية اآلخر مساحة ال بأس هباو 
اآلخر، كون ة و ويّ اذلُ  ظر إىللنّ و التطويرية يف انزعتُ  ، أمين معلوف الروائي أعمال تناول  ثُ عبمَ 
"الشرق والغرب"،  بناء جسر حضاري بني األنا واآلخرل ؛ما فتئ يعمل ضلو الفكر الصاعد اصاحبه

قصد استيعاب  ،اليت تكشف عن سبل احلوار احلضاري القائم على ادلثاقفة ،وىذا من خبلل رواياتو
جهود مجهرة من الروائيني ن نُغمط دون أ ،اآلخر ومّد جسور التواصل واالحتكاك الفّعال معو

 جبرا إبراهيمو ،وطار الطاهر،الطيب صالحو ،عبد الرحمن منيفأمثال:،وادلفكرين العرب
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الستظهار القضايا  ،ن خاضوا التجربة الروائيةوغريىم شلّ  أحمد الكبيري،و  سهيل إدريسو،جبرا
  .ارسنيدّ قاد والالنّ  ن من لد ،والذين لقي إنتاجهم إقباال واستحسانا ،الفكرية ادلعاصرة

إىل استيعاب  ؛ بلأو تشكيل منهج جديد ،طلقا إىل بناء ظلوذج نظريمُ الدراسة   طمحُ تال     
ب بني األديب اخلاص )تنظريا وربليبل( إىل تشعّ وىو مُ ، ة بني األنا واآلخر وىذا طموحناويّ مفهوم اذلُ 

 ة.ويّ الثقايف العام ،حبثا عن وعي جديد دبسألة اذلُ 
 و الذات، ةويّ اذلُ  على رصد أصول ادلفاىيم الرائدة ادلتعّلقة دبصطلح ،ىذه الدراسةانكّبت  قدل  

. يثري البحث لباحثة ادلعنية بالدراسةىّم اإلفراج عن انشغاالت ا ،كما أهّنا ربمل على كاىلها  ،اآلخر
 عديدا من التساؤالت منها :

دة ، ات ادلتعدّ ويّ أم بتبادل االعًتاف بني اذلُ  ،اإلقصاءة ؟ىل بالنبذ و ويّ اجل إشكالية اذلُ كيف تع-
 ؟واإلقرار باختبلفها 

احلضارية يعين رفض اآلخر، وعدم التسليم باختبلفو  أو حىتّ  ،ك باخلصوصية الثقافيةىل التمسّ  -
 ؟وغرييتو

ىل ىناك وعي مشًتك و  ،ة بأبعادىا ادلختلفة ويّ ىل تعكس النصوص ادلدروسة وعيا متساويا باذلُ   -
 ؟ة الوطنية ؽلكن تطويره والبناء عليويّ و باذلُ 

على أساس فكرة  ،خارج نطاق جغرافيتنا بأن يتسامح معنا ،ع إىل إقناع اآلخرىل ؽلكن أن نتطلّ  -
وال ظلارس احلوار والقبول باآلخر داخل  ،ؤمن هبذه الفكرةوضلن ال نُ  ،احلوار والقبول باآلخر

 ؟ابلدانن
تغييب اآلخر وجهلو. كيف نقرأ اآلخر وىل قّدم  ضرورة ،ىاضور األنا ووجودىل يستدعي حُ  -

      ؟صورة واضحة ادلعامل لآلخر والفكري منجزنا الروائي
أعمال أمين ة يف ويّ من خبلل دراسة اذلُ  ،حاولت الدراسة اإلجابة عن ىذه االنشغاالت وغريىا

 إظهار العبلقات ىعل ال ترّكز اليت ،الواقعية االلتزام بوجهة النظرو  ،معلوف )الروائية و الفكرية(
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أجاز لنفسو أن  الذي ،ربز أيضا ادلوقف الفكري لؤلديباجلمالية يف العمل األديب فحسب، بل تُ 
 من األساطري. وشيءلريسم فّنو باخليال  يف منجزه السردي، ؼلّفف من بعض أعباء احلقائق التارؼلية

 .مقدمةال - ة البحث فيو كما يلي:لقد فرضت طبيعة ادلوضوع أن تكون خطّ 
"اذلوية بني ضرورات الذات وتطورات العصر"، ولقد ضبطناه بعنوان موسوم ب: : المدخل -

ة بني الواقعي وادلتخيل، ادلبحث الثاين: األنا ويّ وتطرقنا فيو إىل مبحثني: ادلبحث األول: سرد اذلُ 
دبعاجلة  السرديةر الرواية العربية، وارتباط الكتابة تطو   ادلدخل يوّضح يات وتداعيات.واآلخر ذبلّ 

ياهتا يف ظلاذج من ومنابعها األوىل وذبلّ  ،كيز على جدلية األنا واآلخرالقضايا الفكرية الكربى، بالًتّ 
ادلعرفية ل و قاحلمن منطلق  ،رة يف تكوينهاوالعوامل ادلؤثّ ة ويّ مع توضيح دلفهوم اذلُ  ،الرواية العربية

 . دةادلتعدّ 
ة؛ ادلفهوم و التمظهرات يف اخلطاب الروائي ويّ "اذلُ  ادلوسوم ب: الفصل األولصنا لقد خصّ   -

ة من الداللة إىل ويّ ادلعاصر"، وينطوي ربت ثبلثة مباحث، جاء ادلبحث األّول ربت عنوان: اذلُ 
 ادلبحثة يف الرواية العربية. و ويّ اإلشكالية: ادلفهوم، التحول، التطور. وادلبحث الثاين: سبثيبلت اذلُ 

مصطلح  براز داللةإ باهتا يف الرواية ادلعاصرة. رّكز الفصل يف مضامينو علىوتقلُ  ةويّ الثالث: أسئلة اذلُ 
وتأصيل رلاالهتا يف  ،دت الرؤى فيو، واستجبلء ظاىرة األنا واآلخرمع بيان كيف تعدّ  ،ةويّ اذلُ 

الستقصاء  ؛كما كّرس البحث ىذا الفصل  ،الثقافة واألدب يف رلال اإلنساينّ  مراحل التطور ادلعريفّ 
اآلخر و  األنا العربية ةويّ ىُ  بلتتشك   باخلوض يف ،يف ادلوروث األديب ادلسألةدالالت ىذه 

 يف ادلنظور الروائي العريب ادلعاصر. ،الداخلي واخلارجي
ة يف خطاب أمني معلوف الفكري؛ بني احملّددات التارؼلية و ويّ اذلُ ادلوسوم ب: " :نيالفصل الثاأّما  -

ة ويّ بدوره على ثبلثة مباحث كانت كاآليت: ادلبحث األول: اذلُ  فلقد حوى ؛"ربّديات العصر
ة ويّ أزمة اذلُ  ة بني اإلقصاء واالعًتاف. ادلبحث الثاين:ويّ مدخل لفهم صراع احلضارات: سؤال اذلُ 

. ادلبحث الثالث: التعّدد ة بني العجز الذايت واالحتواء العودليويّ الثقافية يف ظّل ربّديات العودلة: اذلُ 
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الفكرية من خبلل   أمين معلوفأعمال بالّدراسة  ىذا الفصل لقد تناولة. ويّ ساءلة اذلُ يف ومُ الثقا
ف إزاء عبلمات االختبلل لرؤية الفكرية للمؤلّ لتقدمي  ، وفيووخلل العالم ات القاتلة،وي  اله   نيكتاب

اشر على احلاصل على مستوى العامل، وتأثريه ادلباشر وغري ادلب ،الفكري واالقتصادي والبيئي
ربديد حّيز الصدام واحلوار احلضاريني وإبراز أشكالو، و  ت، على اختبلف منابعها ومشارهبا،وياّ اذلُ 

 انطبلقا من العبلقة بني الذات واآلخر، يف شّقيها التوافقي والتضادي.
ت بلاألحكام والتمث  ة يف خطاب أمني معلوف الروائي؛ ويّ اذلُ  "ادلوسوم ب:  لثالثا الفصلوأفردنا  -

ة ويّ أدرجنا ضمنو ثبلثة مباحث، ىي على التوا ي: ادلبحث األول: اذلُ  ؛" و اآلخر بني الذات
، ادلبحث الثاين: أطياف اآلخر صخرة طانيوسوالتفاعل احلضاري بني الشرق والغرب يف رواية 

لذات ة يف مواجهة اآلخر: وعي اويّ ، ادلبحث الثالث: اذلُ ليون اإلفريقية يف رواية ويّ وتشّظي اذلُ 
 وصدمة اآلخر.

"، ليون اإلفريقي"و "صخرة طانيوس" أمني معلوف يترواي دراسةل لقد خّصصنا ىذا الفصل 
 ،ناهتا كوّ أبعادىا ومُ ا و ياهتعن مبلزلها وذبلّ  بالبحث ،ة ويّ اذلُ  وىو زين على ادللمح البارزركّ مُ 
يف  ،ل الروايةكما يبحث الفصل من خبل ،اإلبداعية يف فضاءات معلوف يةاآلخر  مستوياتو 

صراع الذات مع اآلخر الداخلي، ليستجلي صورة األنا ادلتصارعة مع الذات يف إطار الغريية 
 الداخلية.

ض والتعرّ ، راسةلت إليها الدّ تائج اليت توصّ توضيح ألىّم النّ  استشفاف و فهي :البحث خاتمةأماّ  -
، كما أهّنا طرح ليلها يف ادلنتتمكن من حبثها ورب، ومل ي البحث لبعض القضايا اليت أشار إليها

 تًتك البحث مفتوحا على آفاق أخرى. ؛دلساءالت
فلقد اعتمدنا يف دراستنا  ، ست بنيان البحثآخر زلطّة للبحث بيان للمصادر وادلراجع اليت أسّ  

إىل مساحة  وّسعت آفاقو و على قائمة من ادلصادر وادلراجع، اليت أضاءت طريق ىذا البحث
الفتنة واآلخر، أنساق الغريية يف السرد " شرف الدين رلدولنيقاش،  نذكر من بينها : ادلساءلة والنّ 
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مقاربة يف " زلمد صاحل اذلرماسي ،"احلديث ة يف التفكري العريبويّ اذلُ "خري الدين الصوابين ، "العريب
احلداثة يف أزمة اذلوية ورىانات  عن"نصر الدين بن غنيسة  "ادلغرب العريب ادلعاصر إشكالية اذلوية:
"، اذلوية والسلطة دراسات و أحباث يف الفكر واجملتمع والسياسة"مخار العلمي  عصر العودلة"،

"، وغريىا من ادلصادر وادلراجع ، واجملبلت وادلواقع احلداثة كسؤال ىوية"مصطفى خضر و 
 اإللكًتونية، اليت أسهمت يف إثراء البحث.

يت واجهت البحث، فلن أربّدث إاّل عن العائق ال إن كان مسموحا احلديث عن الصعوبات    
ة ويّ الوحيد الذي الزم الدراسة، وىو عمق ادلوضوع وانفتاحو على رلاالت عّدة، فموضوع اذلُ 

و التوّسع واالختبلف ، وىذا يف حّد ذاتو جعلنا نقف عند أوجو التضارب احلاصلة يف تُ زئبقي، ِس 
ات نظر جهَ الباحث فيها يصطدم بوُ فيف الفكر ادلعاصر ، ة، اليت أورثت إشكالية كبرية ويّ مسألة اذلُ 

ة عرب مراحل البحث ، لولوج مداخلو العميقة ويّ . لقد اجتذبين البحث عن اذلُ  و متعّددة متباينة
(، فلقد حاولت جاىدة التزام ادلوضوعية يف قراءة وأتحد ث بشكل خاص عن الجانب التطبيقي)

ة ويّ يف دراسة مفهوم اذلُ  وادلوضوعيةِ  بني الذاتيةِ  لَ صْ لفَ أّن ا فكر "أمني معلوف"، لكن أعًتفُ 
قة تعلّ من قضايا مُ ة ويّ ثريه موضوع اذلُ نظرا دلا يُ  ؛هابِ و أصعَ  األمورِ  ق  إشكاالتو ادلعاصرة، من أشَ و 

 ، يف ماضيو وحاضره ومستقبلو.بذواتنا وبفكرنا
أحمد ّي القديرين: األستاذ الدكتور "االمتنان ألستاذ ظيمِ عَ كر و ا أتقّدم خبالص الش  تامً خ      

عامة اللذين أشرفا على ىذا البحث، وكان دِ  ،"محمد سعيدي" واألستاذ الدكتورشعالل"، 
مساحة احلرية و  ،جهة الصحيحةما توجيو حبثي الوِ ر ذلُ ري يف إصلازه، أشكُ نريا للسّ ا مُ أفكاره و مصدرً 

 .  اليت منحاىا  ي لتقدمي حبثي
م ضفيو تصويباهتُ دلا ستُ  ؛، لؤلساتذة أعضاء جلنة ادلناقشةو االمتنانِ  شكرِ زجي وافر الكما أُ 

 للبحث .  م من ثراءٍ وتوجيهاهتُ 
 11/02/2012    هاجر مباركي                        
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 : يقول ميخائيل نعيمة 

ي ألّنين ود  ج  و   ك  ج  زع  ك . وي  ج  زع  ي ي  ود  ج  ين ألّن و  ضطهد  ت   
 ام  ثل  م   ر  ك  ن ، و أف  م  ؤ  مبا ت    ن  ؤم  ، أ  نك  األصل ع   طبق   نسخة   لست  

على  ك  رت  د  من ق   واثق   ت  ر. فهل أن  ع  ش  كما ت    ر  ع  ر ، و أش  ك  ف  ت   
 ك  من أن   ق  اث  و   هل أنت   ؟ ث    عنك   ة  خ  س  ن   ن  و  ما يف الك   كل    ل  ع  ج  

أو  يح  ح  تص   ل  بعد أق   ايم  ف   يه  عل   رأ  ط  ي   ن  الذي ل   ل  الكام   ل  األص  
 ني، ورب  واألرض   موات  الس   الق  يا خ   ك  الس   فاجملد   ؟ إذا   يل  عد  ت  

  ! نيمجع  أ   اب  ب  األر  

 مهب الريح(في الكاملة )  المجموعة-ميخائيل نعيمة
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 ل:تخيّ ة بين الواقعي والمُ ويّ سرد الهُ -أ
ة لتحديد موقع األّمة تستشرؼ اآلفاؽ الشاسعة، يف زلاولة جادّ  السرديات المعاصرةبدأت 

اقتحم السرد حياتنا الثقافية  على الصعيدين احمللّي والعادلي، فلقد المتغيرات المتسارعةظّل يف 
ا إذل صلب الفنوف غًن اللغوية، لتولد معو الرواية ذبسيدً  رونة ّدالة، فتسّللدلا ؽلتلكو من مُ » ؛ادلعاصرة

السًنورة مثلما  ودل ذبد اللغة ما ؽلنحها احلياة و ،الذي يعتمد اللغة ترسيخا للوعي ؛لفكرة السرد
بقدرتو على االستمرار  ،وجدتو يف السرد الروائي، الذي استطاع كسر الرتابة واخلروج إذل الّلذة اجلمالية

 .(1)«واألسر يف اإلطار اجلمارل يف االجتذاب

درة على ولو القُ  ،اتها وديناميكيتهاوتغير  على احلياة  نفتحامُ اية جنس سردي، بات رو إّف ال
قافية ادلتعّددة، وىذا ما غلعلو يف كل اآلداب القومية والثّ  دبيةواأل يةنات الفنّ ستعانة بكثًن من ادلكوّ اال

لة واإلبداع ومادامت عادل الرواية ال ؽللك خارطة، ماداـ عادل ادلخيّ  إفّ »اىتماـ،  ية والعادلية زللّ احمللّ 
وبالتارل فالنّص الروائي  (2)«لة غًن احملدودةاخلارطة ربجيما واقعّيا أو تنميطا، أو ربديدا آلفاؽ ادلخيّ 

 .وكاتو العفويةحبيث تطفو على صفحتو تناقضاتو وسل ؛للمجتمع ي  احلقيق ىو الوجوُ 
تها ويّ ىُ كتسبة مُ  »، التواير تحوّ سَ تُ للواقع، بل أضحت  ية ربمل الطابع التصويريّ د الروادل تعُ 

ية من زبيلية أو غًن زبييلية، ال تعدو  ا شأف سائر األشكاؿ التعبًنية والفنّ دىا، شأنُ شيّ من ادلعاشل اليت تُ 
فهو يشّكل عنصرا شّكل وحدة رئيسية من وحدات ادلخياؿ االجتماعي، وبالتارل ا ظلطا ثقافيا يُ كأنّ 

 (3).«زلفورا يف الرواية يمن عناصر الواقع، هبذا ادلعىن يغدو االجتماعي أو الواقع
ت سياسية كربى ىّددت كياف الدولة العينيات القرف العشرين، عرؼ ربو  إّف العادل ومنذ تس

د ىذه تتبلشى فيو حدو  ،نظام عالمي جديدعن يف ىذا السياؽ القومية والوطنية، وغلري احلديث 
ؿ تكنولوجي ىائل، وعن صدمة معلوماتية يف إطار واسع وىو الدولة العادلية، وعن ربو  لتندمج  ،الدولة

 ل وعيا جديدا.شك  وتُ  ،ي إذل تغيًنات عميقة يف تفكًنناؤدّ تُ 

                                                           
 .78-ص 2003  1الدار البيضاء ط ادلركز الثقايف العريب-األنا واآلخر عبر اللغة السردية ، سرد اآلخر -صبلح صاحل  نظر:ي-(1)
 .34ص 1988، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب -الرواية العربية النشأة والتحول _زلسن جاسم ادلوسوي-(2)
 .72ص 2008 1.. دار الغريب، لبناف طع والمتخيلالرواية العربية بين الواق -رفيق رضا صيداوي-(3)
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قبلة على استكشاؼ مُ ، ر سريعتغيّ عالم مُ داخل  ،تبلحقةمُ  التٍ اجملتمعات اليـو ربوّ  تعيشُ      
إذل  اليـو واإلبداع الفكرُ  فُ من ىذا ادلنطلق يقِ ، العلم والعقل طاقات و ما زبتزنو من حلديثةزمنة ااأل

وداعيا  ستنهضا التحّدي وادلواجهةمُ واالطلراط يف مسار التحو الت الدولية،  ر،جانب االنفتاح ادلستمّ 
لقي بظبلذلا على أضحت تُ أساس  نائيةٍ لثُ  جدليةٌ  ؛"الفردية والغيريةجدلية "ية ضمن شلارسة احلرّ إذل 

مناطق جديدة من  ي، نتيجة الرتيادتفاعبل يف رلاؿ التلقّ  ةً ثَ دِ زلُ  ،الثقايف واإلبداعيمساحة احلقل 
يف أّف العجلة التزايدية دلنجزات العصر من شأنا أف تسوقنا  ،اثنافوقد ال ؼلتلف  »،الوعي واحلساسية

 دلفاجآت )...(عات أماـ نشر جناح اصفحات التوق  ّي إذل مستوى طَ  ،ف يف زلطات ادلستقبلببل توقّ 
يف ىذا ادلناخ احلضاري، تصبح قضايا الثقافة والتحديث والتطّور جزءا ال يتجزأ من تلك ادلنظومة و 

 (1)«.ها وتوجيو إرادهتا باسم العودلةمِ يَ راد مراقبة قِ الكربى اليت يُ 
ر يف  ىيم، بعد ما شهده العادل من تطوّ ت كثًن من ادلفاعقاب احلرب العادلية الثانية تغًنّ أيف 

م يالرواية دعوة لتحط »دبية داعية دلسايرة الواقع اجلديد ومن مّث كانتأكّل اجملاالت، فظهرت أعماؿ 
لت وبذلك ربوّ  (2).«كادؽلية للتصوير االجتماعي والسيكولوجيجة الرتيبة ادلستمرة والرؤية األالضّ 

جعلتها  باشرة، إذل نوع خخر من ادلعاجلةلتارؼلية والسياسية ادلوا جتماعيةاال االىتمامات وادلعاجلات
وتشخيص اسة، مستوى إعادة صوغ األسئلة احلسّ  إذل ادلرخيت،ى التصوير تضطلع بدور يتعدّ 

 .مع الذات واجملتمع والسلطةراعات الص  
الكتابة وبرز مفهـو  »إغلاد مساحة للتعبًن، واية العربية لصوت الفرد ادلكتـولقد أتاحت الر 

الكتابة، سيأخذ يف اإلعبلف عن نفسو  تتذويالت اجلوفية للمجتمع عرب ا التحوّ هلتقاطاالروائية يف 
وصوال إذل  1958ليلى البعلبكي  أنا أحيا، مث 1953 الحي الالتينينتظم منذ ظهور بإيقاع مُ 
مصر ، ونصوص بعض روائي جيل الستينات يف 1966للطبيب صاحل  الهجرة إلى الشمالموسم 
 الزيني بركاتلعبد احلكيم القاسم، و أيام اإلنسان السبعةصنع اهلل إبراىيم، و تلك الرائحةمثل: 

 رامة والتنينذلاشل راىب، و الوباءجربا، و جلربا إبراىيم طويل وصراخ في ليل، ألغيطاشلجلماؿ 
                                                           

 .2004، 1،  طمكتبة مدبورل، طلعت حرب القاىرة –الفكر القومي وقضايا التجّدد الحضاري -بكري خليل-(1)
 .1982، 2، بًنوت، طمنشورات حبر ادلتوسطجورج سادل،  :ترصبة – الحديثة تاريخ الرواية -ألبًنيس اريو.مأندريو -(2)
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عقدين من إللياس خوري. رلموعة روايات شكبل دفقا متصاعدا خبلؿ  الوجوه البيضاءللخراط، و
 (1)« (.1960 -1980)الزمن 

ر بو ا لؤلدب اإلبداعي، الذي تناوؿ ىذا اللقاء وتأث  موضوعً  العرب والغربقاء بٌن ل اللّ شكّ      
الروائي العريب للشخصية  ا عن رؤيةعرب  بل بشكل خاص بأوروبا والعرب، مُ ى اخلطاب الروائي شلثّ ليتجلّ 
ا دً د  رلُ  ةويّ الهُ  سؤاؿ ،بلؿ العقود األخًنة من القرف ادلنصـرلقد أيقظ الصداـ مع الغرب خ .الغربية

عصر منذ بدايات  طلّ ء يُ ِت ما فَ  ،دتجدّ و سؤاؿ قدصل مُ إنّ  ؛عربفٌن الرين وادلثقّ تلف ادلفكّ لدى سلُ 
أو  الغريباآلخر من  الذات القرتابوفقا  ،عود وىبوطبفرتات صُ  لنهضة العربية، إاّل أنو مرّ ا

 .اصطدامها بو
 شاغبلً  زىا عن اآلخر،وسبي   ماهتا واختبلفهاقوّ عن مُ  والبحثُ  ةيّ و الهُ وىكذا كاف سؤاؿ  

باآلخر بعد الذات  و يزيد من الزماف، لكن ارتطاـَ أعلى مدار القرف ، فٌن العربرين وادلثقّ للمفكّ 
جعل السؤاؿ زلورا لكّل  ؛2003واحتبلؿ العراؽ عاـ  ،2001أحداث احلادي عشر من سبتمرب 

 ،ّدةااحل االستقطابر بالذات وعبلقتها باآلخر، ما أوصل التفكًن يف ىذه القضية إذل حالة من ك  تف
وغدا مفهوما حصريا  ،فاتطرّ ر أكثر أشكاؿ التطو   صراي ادلعتحدّ ة" داخل الّ ويّ مفهـو "اذلُ معها  ارتدّ 

 بامتياز.
 على مستوى العادل ،عرفةالفكر وادل غيًن يف منعطفاتاعرتاؼ ادلفكرين واألدباء بالتّ  إفّ  

 أضحت الرواية ادلعاصرة تستعرضُ  ؛ فلقدنيط بفعل الكتابةأُ  اسٌ حسّ  ، دورٌ ؿالتحو   واستيعاب تيارات
للخوض  ،ماـ ادلمارسة الروائيةأللفكر العريب والغريب، قضايا ذات دالالت ضمنية وتفتح رلاال رحبا 

 شر وغًن ادلباشر باآلخر، فالرواية كما عرّب وثقافية، من خبلؿ االحتكاؾ ادلباحضارية يف فضاءات 
من خبلؿ تصوير حياة رلموعة ، عنها بأسلوب النثر سردا وحوارا عرب  دبية يُ أذبربة »طو وادي عنها 

 كونا ي معٌّن د الزماف، وذلا امتداد كمّ كوف يف إطار نسق اجتماعي زلدّ شخصيات يتحّر  أوفراد أ
 .(2)«رواية

                                                           
 .2012اذليئة ادلصرية العامة للكتاب  -الرواية العربية ورىان التجديد-زلمد برادة  نظر:ي-(1)
 .56ص  2003.دار لوصلماف القاىرة  – الرواية السياسية –طو وادي   -(2)
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جنس خخر،  كثر من أيّ أانية يف التعامل مع التجربة اإلنس نس الروائياجل بمرونةوىذا اعرتاؼ    
ل وتبعث على التأمّ  ها العمقُ تُ ية بقدر ما تطرح من قضايا فكرية وإنسانية، ِس فالرواية تكتسي أعلّ 

فيها جوانب  ضُ عرَ تُ  ،دلا ربتويو من مساحة شاسعةا من أقدر الفنوف على تناوؿ الواقع، واحلوار، إنّ 
جديدة عن ادلمارسة ر أو تطرح أسئلة ذّ الرواية استطاعت أف ذبُ  إفّ »، المتصارعةتمع ادلتناقضة واجمل

 .(1)«العملية للحياة
فرتة الستينات والسبعينات من القرف ادلاضي، حلظات بارزة يف الفكر واإلبداع كاف شهدت 

تحة، ارتفعت فيها أصوات ضمن مرحلة تشييد قومية عربية متف ،فيها التناغم بٌن الثقايف والسياسي
 ، ومع التنامي السياسية الوطنيةيّ و وقيم الهُ  التراثة على إحياء بّ نكَ ادلبدعٌن وظهرت إبداعاهتم مُ 

 للفكر واإلبداع. الكونيانفتاحا أوسع على أفق التجديد  ،عرفت حركة التجديد العامة يف الثقافة
ادلعاصر، واألكثر إثارة الفكر العريب  تيارين رئيسيٌن يف ة والمغايرةويّ الهُ ل إشكالية سبثّ 
 كرٌ د ىناؾ فِ دل يع إذاخلطاب الروائي ادلعاصر،  ومن أبرز ادلوضوعات اليت استأثرت دبسًنة ،لبلىتماـ

ات السياؽ التارؼلي والتطورّ زبتلف حبسب  ،جابة عنولكن طريقة السؤاؿ واإل ،ةويّ معزوؿ عن سؤاؿ اذلُ 
 أمة. السياسية يف كلّ 

ا ألنّ  ؛الصراعات اإليديولوجية والقضايا السياسية واالقتصادية ةويّ الهُ مسألة لقد ذباوزت 
رات التطوّ  يف ظلّ  ،ؤية جديدة ذلذا العادلب رُ ، وىذا ما يتطلّ نسانيةق دبستقبل اإلباتت تتعلّ 

سايرهتا من خبلؿ الرتابط بٌن اإلنساف ونفسو، وبينو وبٌن اليت فرضت عليو مُ  ،التكنولوجية اجلديدة
باإلصباؿ فأنا أصل من خبلؿ اشتغارل على النصوص إذل »قائبل:  علي حربًنه، وىذا ما دعا إليو غ

ادلصائر باتت  فّ أا، فهذا ما ضلتاج إليو اآلف، ال سيما ا كاف شأنُ أيّ  ات المتنابذةويّ الهُ تفكيك 
يف  ةويّ الهُ  إفّ  (2).«الذي أصبح عبارة عن قرية إعبلمية كما يراه البعض اليـو ؛تشابكة يف ىذا العادلمُ 

نا من خبلؿ بناء تويّ ف ظلارس ىُ أبٌن الذات واآلخر، ومنو علينا  مزدوجة عالقةٌ  علي حرب؛ رأي
 يف خف واحد. خرموقفنا من ذواتنا ومن اآل رَ غيػّ نُ  أي أف ؛عبلقات مع اآلخر

                                                           
  117عز الدين إساعيل _مقدمة نقدية _ادلكتبة األكادؽلية عربية للطباعة والنشر )دت(صنظرية التلقي ،تر:روبرت ىولب : -(1)
 .35ص  2008والتوزيع سوريا د.ت  بدايات للنشر و – فخ الهوية –مقاؿ لػ علي حرب  حول الهوية العربية تساؤالت زلمد أركوف وخخروف -(2)
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دب األ يف رلاؿ اتويّ الهُ ينصرؼ الذىن عن احلديث عن   أالّ يتعٌّن » ،من خبلؿ ىذه ادلقاربة
 يف األدبات، فليس ىذا أمر زلتم، ولكن الذات اإلنسانية حٌن تعرض ويّ ىذه اذلُ  تضادخاصة إذل 

عن موقع ة كسؤاؿ فردي زلض، وكسؤاؿ صبعي ويّ وىي تسعى دلعرفة نفسها، ال تنجو من سؤاؿ اذلُ 
الذات، ويف  ة اليت تنحدر منهاويّ ق عندما نبحث يف اذلُ الذات ضمن اجلماعة، سؤاؿ يف إطاره الضيّ 

أو يف ، ضمن النسيج الواحد للمجتمع، إطاره الواسع حٌن نبحث يف تقابلها مع اجلماعات األخرى
من جهود واأليدولوجية، الفكرية دبرجعياتو  الروائي راعُ ف الصِ ثّ ، من ىذا ادلنطلق ك (1)«طارىا الكوشلإ

 الروائيٌن لتفسًن ادلواجهة احلضارية مع اآلخر.
اللحظة التارؼلية احلاسة يف تاريخ العرب  منتصف القرف التاسع عشر، عصر النهضةّد عيُ 

، كونيةـ وفق مرجعية حضارية فيو فكر اآلخر ادلتقد   جدَ مامو عادلا جديدا، وَ أاحلديث، واليت فتحت 
للبحث ا حثيثً  يالسعر والركود، حينئذ كاف عاشل التأخّ ا تُ نّ أدفعتو الكتشاؼ ذاتو والوصوؿ إذل يقٌن 

أبعادىا،  ة بكلّ ويّ شلا دفع الكثًنين إذل التفكًن يف اذلُ  ؛العربية يف ىذا العادل اجلديد مكانة للذاتعن 
عن  البحثتاريخ  إفّ »دة والطموحة لذاتو وتارؼلو، وأجرب الفكر العريب النهضوي على القراءة اجليّ 

 ،وما استتبع ذلك من نفي للقومي إذل الذات، االنكفاءقابل ة أسهم يف بروز النزوع إذل العادلية مُ ويّ اذلُ 
 .(2)«اإلقليميةارهتنت للرتصبة أو االقتباس، أو   ذبارب فنيةيف

دلا فيها  خاصة ذلا ىيمنةٌ  ،ز السماتضورىا جنسا أدبيا متميّ حُ  تفرضُ  الرواية العربية بدأت 
ية وعمومية لّ رج حدود احملابل أيضا خ فحسب؛ يتهارلاؿ زللّ  ، ليس يفنفوانهاعُ احلياة و شموليةمن 

الذين فرضهما  االستيعابو اإلقصاء ة يف خضم صراعويّ هت إذل البحث عن اذلُ اذبّ ،  إذ اإلنسانية
يمة السفر إذل ز الروائيوف العرب على استخداـ تِ ركّ ف ؛واقع ادلواجهة احلضارية بٌن الذات واآلخر

 .نتهم وثقافتهم مع ناية القرف العشريويّ الغرب، للبحث عن اإلحساس هبُ 
رؤى  سعّدة لتأسي ، زلاوالتٍ عشرينية األخًنة من القرف ادلاضيعرفت الرواية العربية ادلعاصرة يف ال     
احلركة الفكرية يف دينامية  فاطلرطت سبتح مضامينها من فهم إشكارل حلقائق الوجود اإلنساشل،  فنية

                                                           
 .37ص 2008بدايات للنشر و والتوزيع سوريا د.ت  – فخ الهوية –مقاؿ لػ علي حرب  حول الهوية العربية تساؤالت زلمد أركوف وخخروف-(1)
 .62ص  1994اجمللس الوطين للثقافة والفنوف واآلداب الكويت  - االّتجاه القومي في الرواية –مصطفى عبد الغين  -(2)
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اسعة، تعرض فيها جوانب اجملتمع من أقدر الفنوف على تناوؿ الواقع دلا ربتويو من مساحة ش باعتبارىا
 ادلتناقضة وادلتصارعة، والعبلقات اإلنسانية الدائرة فيو.

يف  والً ا، من أكثر ادلواضيع تدبالخصوصية الثقافيةأو ما يعرؼ  ةويّ الهُ أضحى موضوع 
 ؛تووتعّقد إشكاال قاربتو ادلنهجيةمُ  كادلساحات الثقافية العربية والغربية، نظرا دلا ػلملو من تشابُ 

نات الذات، حيث كو  من مُ  أصيالنا ة مكوّ ويّ عترب اذلُ تُ »إذل أبعد من ىذا بقولو:  رادةمحمد بيذىب 
يمات تالعلى إبداعو، فصارت من أىّم  تو القوميةويّ ىُ حرص األديب العريب على أف تنعكس مبلمح 

التو، إذل تمع العريب وربوّ اهبا وكذلك النقاد، أداة لفهم اجملت  ادلهيمنة على الروايات، اليت يعتربىا كُ 
زة يف الرواية تميّ بٌن الذات واآلخر خبصوصيات مُ  نت العبلقةُ تلوّ .(1)«مو من متعة للقارئقدّ جانب ما تُ 

الغريب والنزاعات  باآلخر االندماجض عنها فكر وأدب لو مبلزلو اخلاصة، ولقد كاف ادلعاصرة، سبخّ 
 ز ىذه ادلبلمح.احمللية من أبرز ما ؽليّ 

م خارج اإلحالة على معطيات الثقافة والتاريخ ف يتّ أ كنُ ال ؽلُ  ،عبًن عن الذات نفسهاالتّ  إفّ 
الذات يف أقصى  ألفّ  ؛زلدودةٍ  فرديةٍ  عنها من خبلؿ ذبربةٍ  واإليديولوجيا، وىذه العوادل ال ؽلكن التعبًنُ 

بعيدا عن الصور اليت  ،عةوّ ف يصوغ انفعاالتو ادلتنأال ؽلكنو  ،اا اجتماعيٍ ظلوذجٍ  زلتها تظل  حلظات عُ 
 بلورىا اجملتمع ذلذه األفعاؿ.يُ 

وظيفتو   » طاب اذلَُوويفاخل ؛العناصر اليت تسهم يف بناء الذات من أىمّ  ة والغيريةويّ الهُ  تُعدّ      
ا لآلخر والدخوؿ وربييدً  ذات إقصاءً ال ة عن كلّ ادلعربّ الشعارات  العبلمات الدالة و األساس ىو ذبميع

  (2) .«تغايرا واعرتافاراع الصّ  ذلك يف دائرةا لتبعً 

 سفة، على قدر غًن يسًن من الغموضمن ادلبادئ العقلية األوذل يف الفل اذلُويّة صطلحم إفّ        
ما  كثًناف» ،عند النظرة األوذل هقد يوحي بو ظاىر  وااللتباس وصعوبة ربديد ادلدلوؿ، على الرغم شلاّ 

ا قد نرى فيو د  ح ،وملزمةربديده بصفة منتهية  و يقلّ ومي، لكنّ قل ادلفهُ ة يف احلويّ ستعمل لفظ اذلُ يُ 
ما أردنا تفسًن أو ل موقعا ومرجعا كلّ ثّ ادلعاشل اليت تتقّصد الذات تعريفا وربديدا، إذ ؽلُ  لكلّ  حاويا

                                                           
 .53، ص2003وزارة الثقافة، الرباط، ادلغرب، الطبعة األوذل،  – فضاءات روائية –زلمد برادة  -(1)
 .5ص2009ار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، حامت الورفلي، د :تأليف – الهوية والسرد –بوؿ ريكور ينظر:  -(2)
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 ّية،األنثروبولوجية خبطاباهتا الكثًنة :احلقوقية ، لتتقاطع ضمنو سلتلف احلقوؿ ادلعرفتأويل ادلوجود
ا ، وتعقيدً  ا، بساطةً واختبلفً  ىذا اإلدلاـ ذو اإلحاالت ادلتعّددة صبعاً (...)ةسيكولوجيّ بة، الالسوسيولوجيّ 

 .(1)«ة ال ؽللك ثابتة مفهومية يعود إليها كّل تعريف ويّ جعل مفهـو اذلُ 

 ةويّ الهُ ل إذل أّف ة، نتوصّ ويّ معرفيا دلوضوع اذلُ  س وجوداً كرّ من ىذا ادلهاد الفلسفي الذي يُ  
ع تتب  ة يسعى إذل ويّ ، وىذا مبحث يف اذلُ ال يعرؼ االستقرار متواصلٍ  لبناءٍ  عًن سًنورة منتظمة لُ تتشكّ 
ا ضلو البحث عن هنة إذا توجّ ويّ من إضافات، وؼلتلف ىذا ادلعطى السياقي للهُ وما يلحقها  التهاتحوّ 

من خبلؿ مواقف الذات واختياراهتا، اليت جي اإليديولو  ىو إذل ادلنحارل نتوجّ وبالتّ ؛ وليس فيها ةويّ اذلُ 
 ياؽ االجتماعي والثقايف العاـ.ضمن السّ  هاقعو د مدّ ربُ 

ذاتو، أي أنّو ىو نفسو ليس غًنه،  مفهـو الشيء يف حدّ  »ة يف بدايتو منويّ انطلق مفهـو اذلُ  
ال ؽلكن الشيء  ت كل ادلبادئ الفلسفية، كمبدأ التناقض الذي يشًن إذل أفّ قّ ومن ىذا ادلنطلق اشتػُ 

ة العلـو ويّ أف يكوف موجودا ومعدوما يف نفس الوقت، ومن ىذا السياؽ الفلسفي، دخل اصطبلح اذلُ 
االجتماعية، وصار يعين يف البداية حبث كل اجلماعات األخرى، أو يف مواجهة اجلماعات األخرى 

 .(2)«ةلتقزىا عن غًنىا وذبعل ذلا شخصية مستها، أي عن اخلصائص اليت سبيّ ويّ عن ىُ 

ة الناس، يف الفكر وال ؽلارس ضغطا على عامّ  ، ال ػلدث خلبلةويّ الهُ احلديث البسيط عن  إفّ      
 األمر بادلثقف  فادلسألةُ  قُ حٌن يتعلّ  تلفٌ ة، لكّن الوضع سلُ ويّ عندىم عن إجابة لسؤاؿ اذلُ  حٌن تبحثُ 

ىذا االرتباؾ والتزلزؿ يف ربديد  رجعيةُ مَ  ؛ال حصر ذلا كنفها أزماتٍ يف   عرتيها الغموض، وربتضنُ عنده يَ 
، إيديولوجية  أوواليت ترتاوح بٌن نظرة ذاتية  ،اإلشكاليةرين ذلذه ادلسألة ادلفكّ  نطلقاتُ مُ  ىي ادلفهـو
 فيها حبثٌ  ، والبحثُ محسوسا، قبل أف تكوف وجودا اذىنيً ة من كونا مفهوما ويّ اذلُ  إذ تنطلقُ  ؛خاصة
 ة.األمّ  دُ على ضوء ادلشرتكات اليت توح   ،لصنعها باستمرار متابعةُ ذلا و  نعٌ أو ىو صُ  ،معريفي 

                                                           
 .17ص ،2009حامت الورفلي، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع،  :تأليف – الهوية والسرد –بوؿ ريكور -(1)
ايات للنشر واإلشهار بد – أزمة الهوية وإشكالية بناء الذاتية الحضارية -مقاؿ لربىاف غليوفتساؤالت حول الهوية،  –زلمد أركوف وخخروف  -(2)

 .98، ص2008والتوزيع، سوريا، د.ط 
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الشرقي، نظرا  االنتماءاعية إذل الدّ  ؛يف إطار الدعوة إذل القومية العربية ةويّ الهُ مفهـو س تأسّ  
ولقد امتّد ىذا التوجو إذل خفاؽ أوسع ذات طابع  ،ة والفكرية اليت أحاطت بادلفكرينللظروؼ السياسي

 ؛وإشكالية للذات ىاجساىننا اوية يف ر سبثل اذلُ  ليفتح الشرؽ دبعية الغرب أبواب عصر جديد.عادلي، 
، وسط التغيًن والتناميعن  تبحثُ  وأخرىا، صوصياهتِ ثة خبُ تشبّ مُ  تساميةمُ ة ويّ إذ أضحت تعيش بٌن ىُ 

  باستمرار.واقع حضاري متغًّن 
ي نفسها على ادلتصدّ  الت اليت تفرضُ تساؤُ أماـ عدد ال ،عوبةً صُ  ة القوميةويّ الهُ ازداد تركيب  

ة يف ظلوذج البطل القومي الذي غلسد خماؿ األمة ويّ فهل تنحصر اذلُ »لتحديد مفهـو ىذا ادلصطلح، 
د مبلمح الشخصية القومية، دبا فيها من دّ سع لتستوعب كل ما ػلُ وأحبلمها، أـ زبـو ادلصطلح تتّ 

ر ت اإلؽلاءات الداللية العامة للمصطلح تنحو ضلو التصو  إذا كان سواء.الجوانب إغلابية وسلبية على 
قا مع وشك أف تكوف أكثر توافُ قيقة لعناصر ادلصطلح تُ ، فإّف الدالالت العلمية واللغوية الدّ األوؿ

من  ادلزيدَ  بُ وجِ اليت تُ  دةالمعقّ  اإلشكاليةة من األسئلة ويّ سؤاؿ اذلُ  عد  وبالتارل يُ   ؛( 1)«التصور الثاشل
بوجود مظهرين  دُ عتقِ بلت ما يَ ة، وأخطر ىذه التمثّ ويّ دة للهُ دّ بلت زلُ عن سبثّ  ا تنم  كونُ ،  رِ ص واحلذَ ر احلِ 

 يف دواخلنا. بونحجُ  مظهرٌ و ،يف أفعالنا وسلوكنا وعلنُ نُ  ظهرٌ مَ ة، ويّ اثنٌن للهُ 

ي العريب، يار القومزلّلو التّ  اضطرابا، ليحلّ  ادلّتصلة دبصطلح الشرؽ والشرقية ةويّ عرفت اذلُ  
ن العريب، وتعبًنا حقيقيا عن الذات العربية.ة ادلنتمٌن إذل الوطويّ اللة على ىُ فكاف أكثر وضوحا ود

وّجو العديد من الروائيٌن انتقادا للذات من خبلؿ رواياهتم، نظرا للوعي الراكد للشعوب  
، من خبلؿ تها أماـ الغًنيةويّ بعية، وتغييبها ذلُ رضوخها لواقع االستبلب والتّ  و مواجهة الغربالعربية يف 

 .عفق والتطلّ لؤلانصياعا كليا لآلخر وزلدودية  اليت ربملُ  ،والسلوكياتادلمارسات 
ها العامة، ة منذ بداية اخلمسينيات، من خبلؿ رواية مبلزلُ ويّ عن اذلُ  يف البحثِ  بدأت الذات 

فاع للدّ فوية ات عَ طلعنا على ِس مراجعة الروايات العربية يُ ؛ و البحث عن البلشعور القومي والوطين
 العريب. خرية الغربية العاتية على الوطنادلوجة اآل مِ ضَ واحلفاظ على الذات، يف خِ  عن الشخصية

                                                           
 .63، ص1999 القاىرة معهد البحوث والدراسات العربية، – الهوية القومية في األدب المعاصر –عز الدين إساعيل  -(1)
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خبلؿ النصف الثاشل من القرف التاسع عشر وأوائل  ،ألدبيات الفكر القومي العريبادلستقرئ  إفّ         
وأبرزىا مفهـو  ،وماهتاوادلتشابكة يف مفهُ  ادلتداخلةا من ادلصطلحات صادؼ عددً يُ القرف العشرين، 

يف حياة  شديدة االلتباسػلتّل مكانة أساسية يف الفكر العريب ادلعاصر، يف مرحلة  ىالذي أضح، ةويّ الهُ 
، حاديةاألُ و االستقطابقائم على  ؛عادلي تارؼلي   طرح يف إطار وضعٍ ا تُ الذات العربية، خصوصا وأنّ 

جعل  ،واحدٍ  حضاريٍ  علنا سيطرة ظلطٍ مُ  ؛ات احلضارية واخلصوصيات الثقافيةويّ ذلُ ا يهدؼ إذل إقصاء
ع القادـ ا الصر  الذي يرى أفّ  Samuel Huntingtonغتونتنىن صموئيلل اره صداـ احلضاراتعش

، سيكوف بٌن ثبلث حضارات رئيسية، احلضارة الصراع الحضاريىذا  إذل أفّ  صُ لُ سيكوف حضاريا، وؼلَ 
أطروحتو الفكرية، إذل أّف االختبلؼ بٌن احلضارة الصينية واحلضارة الغربية، ليصل يف اإلسبلمية، 

من أشكاؿ الصراع الصراع اإليديولوجي، وغًنه  ّل زلل  احلضارات حقيقة واقعة، وأّف ىذا الصراع سيحُ 
 األخرى.

ىناؾ عادلا  أفّ  درؾـ، ليُ يف منتصف القرف التاسع عشر، انفتح الفكر العريب على اآلخر ادلتقدّ        
الئقة دل يكن لو فيها مكانة  ،كونيةٍ   حضاريةٍ  مبلزلو الكربى، وفق مرجعيةٍ  وربديدُ  وت صياغتجديدا سبّ 

السؤاؿ الذي وضع تاريخ العرب ـ غًنىم؟ العرب وتقدّ  ، دلاذا تراجعبو، فظهر السؤاؿ اإلشكارل
حوؿ الشرؽ والغرب، ادلوروث  اوال تعقيد بةً عو صُ  ال تقل   عت عنو أسئلةفتفر   ؛ؿاؤُ تسالموضع  احلديث

ما دفع الكثًنين  ذالعربية يف ىذا العادل اجلديد، وىا عن مكانة للذات اوالوافد، األصالة وادلعاصرة، حبثً 
بعيدا ، ضطراب وهبا يف غالب األحياف االيشُ عبلقة طريف  ؛بٌن الذات واآلخر ةويّ اذلُ  لطرح موضوع 

 وية إنسانية رحبة.عن النظر إذل اآلخر من زا
بالعمق  ربظىفكرية وإنسانية إّف الرواية تكتسب قيمة وأعلية، بقدر ما تطرح من قضايا  

هبة اذلمـو إذل رلاسعت الرواية العربية ادلعاصرة يف ىذا السياؽ  .ؿ واحلوارل والتساؤُ دعو إذل التأم  وت
وجودىا إذل جانب  منها يف إثبات رغبةً  ؛ر ادلذىل للبشرية يف العادلالتطوّ  هاالكربى، اليت فرض

بنية الرواية »ما يستدعي القوؿ بأّف توّجهاهتا ومواقفها إزاء اآلخر الغًني، وىذا ، مربزة الروايات العادلية
ا لعوامل عديدة تتحكم باإلنساف ة باستمرار تبعً تغًنّ ا يف الغالب مُ بل إنّ  ،طلقةليست حقيقة مُ 



 مدخل                                                                                             
 

~ 10 ~ 

ا من أكثر الفنوف اىتمامً  تكوف الروايةوهبذا  (1)«و مواقفو إزاء احلياةاف أنورلتمعو، وبالتارل دبوقف الف
 بتصوير اإلنساف، يف عبلقتو باجملتمع فهي يف رأي الكثًنين ملحمة العصر احلديث.

مع  لصراعدة للعبلقة بٌن الشرؽ والغرب، أو ما يعرؼ باتعدّ مُ  الرواية العربية صوراً قّدمت  
لتوفيق  عصفور من الشرق"مثل " ات عبلمات بارزة يف تاريخ الروايةاآلخر، وصارت بعض ىذه الرواي

للطيب صاحل وغًنىا من  "موسم الهجرة إلى الشمال"و ،حلي حقي "قنديل أم ىشام" و،حكيم 
األعماؿ دل زبرج عن فمعظم ىذه  ؛ريةاليت داعلت القضايا الكربى، يف إطار ادلواجهة احلضا الروايات

و وبٌن اوالت للتوفيق أو التلفيق بينوإّما زلُ  ،إّما االنبهار بو و، التاـ لآلخر الرفضإّما  :أشكاؿ ثبلثة
 .األنا

 ؛ فسعواعلى مستوى العادل غيًنبالتّ  هماعرتافيف ظّل تقّصى األدباء حركة الفكر والتعبًن،         
تقدصل رؤية  عتاستطااليت   صر وىي الرواية،اؿ، عرب أىّم أجناس األدب ادلعتيارات التحوّ الستيعاب 

ألجل البحث عن  ؛أحيانا أخرى المخالفةأحيانا، ويف بعد  المشابهةإذ تلقيو يف بعد  ؛نسبية لآلخر
  .اا وأمنً أكثر استقرارً   ، وإعادة إنتاج حياةمشروع حضاري إنساشل

التداخل  ، بٌن الشعوب يف ظلّ للحوار الحضاري مساحاتٍ  خلقِ  ادلعاصرة عناءَ  الروايةُ  كابدُ تُ   
، بفضل تطور وسائل االتصاؿ، واأل دوات الناقلة للحضارات والتقارب الذي يعيشو العادل اليـو

  ظلاذج منها. وفهمها وتبينّ  ثقافات الشعوب اخلاصةبلع على إذا دل يعد من الصعب االطّ  ؛والثقافات
ة  بلت األمّ وتفاعُ  فقدبا يتّ  ،ومضامينها وتشكيلها ؤيتهاتبين رُ  ،ت الرواية العربية طريقها الغينّ طَ خَ 

 ،ية واالجتماعيةسالفكرية، الثقافية، السيا أطيافو ناخها بكلّ وواقعها وقضاياىا احليوية، فهي وليدة مُ 
 عاتو.وخفاقو الرؤيوية وتطلّ 

ها الثورات وحركات أعلّ ية ساياجتماعية وس التتحوّ شهد الوطن العريب يف القرف العشرين، 
يم، وإذل أشكاؿ من قة يف الرؤية والثقافة، والعادات والقيم وادلفاىالت عميإذل ربوّ االستقبلؿ، أّدت 

ت نيَ عُ  حضارية اليت ضبلت يف ثناياىا رسائل؛انعكست على ادلتوف الروائية ادلعاصرة  ؛داـ بالغربالصِ 

                                                           
 .117، ص1988 القاىرة اذليئة ادلصرية العامة للكاتب، – الرواية العربية النشأة والتحول -زلسن جاسم ادلوسوي -(1)
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ه الروائي العريب رُ حضور اآلخر وعبلقتو مع األنا، كما وضعت خطوطا عريضة دلا يتصوّ بإظهار 
بالصدام . يف ركاـ القوؿ (الذات واآلخر) الثنائية اجلدلية دود للعبلقة القائمة بٌن من ح ادلعاصر،

خذ ر البحث فيها، ليتّ السياؽ الفكري العريب والعادلي وتطوّ  ةويّ الهُ تصّدرت وإشكالياتو،  الحضاري
  . ةويّ من ىُ  ثرأكة وبويّ مث إمكانية العيش خارج اذلُ من ربديد مفهومها وأنواعها،  دة، بدءاتعد  مناحي مُ 

 إذل ، بل ذباوزه إذل أبعد من ىذاا فحسبة يدور حوؿ كيفية احملافظة عليهويّ يف اذلُ  د البحثُ عُ دل يػَ 
 (1).«عطى سياسي وأّف اذلدؼ منو نفعي بالدرجة األوذلليها على أّنا مُ النظر إ»

اجلامع إطارا دلقاربة صبلة  عدىاوشّكلت يف بُ » ،ة يف الرواية ادلعاصرة زلورا أساسياويّ لت قضية اذلُ مثّ 
لتهما يف ضوء ءوتعبًناتو، ومسا التراثواستدعاء  الذات يف خصوصيتها لتأمّ من القضايا، راوحت بٌن 

 .(2).«نساشلاّتصاذلما بانتماء الروائي القومي واإل
ر والفكر يف تضاريس الفكر العريب ادلعاص ،اجاليً موقعا سِ ة الثقافية ويّ لهُ وا العولمةثنائية  ربتل     

اجلغرافية ويتجاوز  يلغي الحدود ،تمظهرة يف نسق إيديولوجيمُ  ىذه الثنائية اجلدليةصارت إذ  العادلي،
اقع الفكري اجلدؿ عيد إذل الو وتُ  ،ة يف قلب احلدث الفكري ادلعاصرويّ تضع العودلة اذلُ  بالتارلالتاريخ، و 

 .عاصرةاألصالة وادل ،الذي كاف يدور حوؿ ثنائية الرتاث واحلداثة
ات تارؼلية وإيديولوجية واجتماعية وثقافية، ال تستند يف صميمها ة يف جوىرىا إذل متغًنّ ويّ ترتكز اذلُ    

باالستناد إذل وىي نات ثقافية إنسانية، كوّ من مُ  تحُ ، وإظّلا سبَ شوفينيإذل أساس عرقي أو طائفي أو 
، فهي ليست طبيعة زئبقيةة ويّ للهُ  ؛ورة التاريخلة يف ارتباطها بصًن و  تحومُ  حلركة، غًن ثابتةذلك دائمة ا

 ات.تغًنّ زمنية ومكانية وثقافية، بل ىي مفهـو ديناميكي ؼلضع للمُ  اأطر ّدد ػلساكنا  ار تصو  
واسرتاتيجية، الت السوسيوثقافية واجليادلعاصر، يف ظّل التحو   الفكر العالمية ويّ ر سؤاؿ اذلُ يتصدّ        

راجعة ونقاش مُ  ة يف العادل العريب، زللّ ويّ صارت قضية اذلُ وهبذا  ؛ة مستقبليةيّ و صياغة ىُ بل ا عن سُ حبثً 
ة العربية ويف الوجود الذايت ويّ ؿ يف اذلُ ربديد الثابت وادلتحوّ  ى ىذا عرب مستويٌن: مستوىذبلّ  ونقد، و

اإلثنية  يف الذات عالتقوقُ و نكفاءاالدوف  و ادلختلف مع اآلخر،أالبحث عن ادلشرتؾ  ومستوى ،نفسو
                                                           

 .103، ص1999الكويت   عادل الفكر، اجمللد الثامن والعشروف، العدد الثاشل أكتوبر، -العولمة وجدل الهوية الثقافية –حيدر إبراىيم -(1)
 90ص 1994اجمللس الوطين للثقافة والفنوف واآلداب الكويت،  ،ادلعرفةعادل  – -االتجاه القومي في الرواية – مصطفى عبد الغين -(2)
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ية عميقة، وتارؼلا طويبل حافبل بالتناقضات، والصراعات، اإلنسانية أعلّ  ةويّ للهُ  إفّ » ،الشوفينيةأو 
ر على الدواـ، بالرغم من األسس وادلكّونات والنزاعات ذات الطابع ادلتحرؾ باستمرار وادلتجّدد وادلتطوّ 

، إذا (1) «ة أو الذاتية اإلنسانيةويّ ى ىذه اذلُ األصيلة اليت تعترب من بٌن الثوابت األساسية، احملافظة عل
الت، عن العرب يف ة العربية، أدركنا بروز العديد من التساؤُ قنا ىذه احلقيقة على التاريخ ادلعاصر لؤلمّ طبّ 

درهتا ربية وقُ الشخصية القومية الع فاعلية ا للبحث عنادلاضي واحلاضر وادلستقبل، واليت تدعونا إلزامً 
 .ة العربية يف الوقت الراىنض ذلا األمّ مع ادلواقف ادلصًنية، اليت تتعرّ  ؽخلبلّ على التفاعل ا

يف  والبحث و،جوانب لتفكًن النقدي للرتاث بكلّ يف سياؽ البحث العريب عن ادلصًن، ا تجَ نَ 
ثنائيات  ا ذلذه ادلنطلقات الفكريةبعً ت تِ قَ تفتػّ فَ ر من اذليمنة الثقافية لآلخر، ـ والتحرّ للتقدّ  إمكانية جديدة

ىذه الرىانات  الفكر العريب وجة أعلها: الرتاث واحلداثة، األصالة وادلعاصرة، اخلصوصية والكونية، ليواعدّ 
ل فيو ثّ وضع ؽلُ  ؛ـ التارؼلي واحلضارييف إطار التقدّ  ،آلخرإزاء ا لؤلنا، يف حبث جاد عن وضع جديد 

ّد حوار ؽلُ  ؛ربفيزا للتبادؿ الثقايف والفكري ،حجر الزاوية يف العبلقة القائمة بٌن الذات واآلخر احلوار
 .جسور التواصل الرحب، من منطلق احرتاـ القضايا اإلنسانية السامية

شرتكة يبدأ ادلنطلق اآلمن من درجة االنفتاح على اآلخر، واحرتاـ الرأي ادلضاد، وفتح قنوات مُ »  
 (2) «طالنرجسية أو اذليمنة والتسلّ  ب واالنغبلؽ، ودبنأى عنللحوار، أخذا وعطاء، بعيدا عن التعصّ 

السلبية، ضرورة التسليم بغًنتو، بعيدا عن الرؤى يدعو إذل  ،ا إزاء اآلخرين القوؿ موقفا إغلابيتضمّ 
 .توافق واالنسجاـ الفكريال لتحقيق

تو واآلخر، رصد األنااعي إذل إقامة جسور التواصل بٌن إّف ىذا ادلنحى الفكري اإلغلايب، الدّ    
روايات كشفت عن العبلقة  ؛ّرض فيها الكّتاب للقاء احلضاراتاليت تع ؛ات السرد الروائي ادلعاصرمساح

بٌن  المواجهة الحضاريةة يف فضاءات ويّ اجلدلية القائمة بٌن الذات واآلخر، واذّبهت إذل البحث عن اذلُ 
ة همّ ا مُ ت الرواية العربية أشواطَ قطع، وهبذا الثنائية اإلشكالية اليت استأثرت على احلياة الثقافية ادلعاصرة

                                                           
 .25، 1، الدار ادلصرية اللبنانية القاىرة، طمشروع التواصل واالنتماء – الحوار الثقافي –عبد اهلل تطاوي  -(1)
 17، ص2009تأليف حامت الورفلي، دار التنوير للنشر والتوزيع،  – الهوية والسرد –بوؿ ريكور  -(2)
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يات الكربى ومن صبلة ىذه التحديّات ر، ومواجهتها للتحدّ ع والتطوّ خبلؿ العقود ادلاضية من حيث التنوّ 
 .ويةاله  أخطرىا، إشكالية  و

حة لكي تكوف أكثر األجناس تعبًنا عن اإلنساف العريب، بكّل علومو رشّ صرة، مُ اإّف الرواية ادلع      
عصور ادلواجهة واحلركة والطموح والقلق والصراع ففي »اينة وطموحاتو وخمالو وخالمو ومشكبلتو، ادلتب

واألمل، يصبح اإلنساف لولبا شللوءا دبختلف اآلماؿ واذلواجس وادلخاوؼ، أماـ ربّديات عديدة تبتدئ 
 .لقهر واالنتهاؾوا ستالبلالل بو ادليل والقوى ادلضادة، بكّل من يتمثّ بالذات، وتنتهي باحلكومات 

عات من وادلخاوؼ واآلماؿ والتطلّ  أديب أكثر سبثيبل لكّل ىذه احملنال من جنس  ،وبالتأكيد
حبلمو، أومو ومشكبلتو و لوضع العريب، هبمُ لية الرواية العربية كونا مرخة تزايدت أعلّ ؛ وبالتارل (1)«الرواية

 بكلّ  للوضع الذي نعيشو لصورة احلقيقيةا، وإظهارىا لوإحلاحً  تصّديها للمشاكل األكثر أعليةً بو 
 .تضاريسو وأجزائو واحتماالتو

 العولمةّدت أقد لف ؛ويةللعودلة واذلُ  اىات ادلتصارعةاالذبّ لو يف الوقت الراىن، تشكّ إّف عادلنا     
اف، نظرا ية للحياة، شلّا أّدى إذل تغيًن مفاىيم ادلكاف والزمس ادلادّ سُ ياهتا ادلختلفة، إذل تغيًن األُ بتجلّ 

ىذا التنظيم االجتماعي الذي  ؛السياسة واالقتصاد قات يف رلاؿ الثقافةجديد، للتدفّ  لتشّكل فضاء
 انتشرت مبلزلو وطبعت الثقافات ادلتنوعة بطابعها ادلتمّيز.،د عن العودلةتولّ 

 يات اجلماعية، واليت تسعى لتحدّ ويّ  عن اذلُ ظهرت تعبًنات شّت  ق موجات العودلة،بعد تدف  
وذلك باسم التفّرد الثقايف أو ما يطلق عليو عادة، باخلصوصية الثقافية، يف  العودلة والنزعة العادلية،

ة أخرى لغويا، أو ّمة ما باختبلفها عن أمّ أة ويّ تّتضح ىُ  .هتا وبيئاهتازلاولة الشعوب السيطرة على حيوا
 ".األنا واآلخربٌن " االختالف ةويّ فأساس اذلُ  ؛أو تارؼلياأو سياسيا، قوميا ،أو عرقيا ،دينيا 

دبنا، فلقد صبع العصر الراىن بٌن ادلتناقضات أظاىرة بارزة، ذلا حضورىا الواضح يف ة ويّ تعّد اذلُ 
صبح قادرة على تُ ،ة ومفاىيمها ويّ ية اذلُ فاجملتمعات اليت تدرؾ أعلّ  ؛اليت نتجت عنها أزمات سلتلفة

نها من التوافق واالنصهار مع كّ ارة ومنجزاهتا، ودبا ؽلُ دبا يتبلءـ ومعطيات احلض ،وتطويرىا ربديدىا

                                                           
 .188، ص 1988 ، القاىرةاذليئة ادلصرية للكتاب – الرواية العربية النشأة والتحول –زلسن جاسم ادلوسوي  -(1)
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ع اليـو إذل الرواية . إنّنا نتطلّ الحضاريةاآلخرين بسهولة، مع حفاظها على خصوصيتها الثقافية و
، والتجسيد اإلبداعي اجلنس األديب األقدر على التقاط األنغاـ ادلتناثرة إليقاع عصرنا ادلتغًّن » بوصفها،

د، والعدائي لعادلنا ادلعاصر، وتقليم ة، وذلك يف سعيها إذل اقتناص تفاصيل ادلشهد ادلعقّ قذلمومو ادلؤرّ 
براثن قمعو، اليت تبدأ من اإلتّباع داخل الثقافة الوطنية، وتنتهي بادلبدأ نفسو يف العبلقة بالثقافة العادلية 

ة طرح أسئلة اذلوية، اليت تفرض علينا إعاد العولمةالهتا ادلتدافعة صوب خصوصا يف تصارع ربوّ 
 .(1)«واخلصوصية على ضلو جذري

درتو على قُ ظهر الكاتب من خبللو ر الواقع بتناقضاتو، يُ صوّ ا يُ كانت الرواية وال تزاؿ، جنسا أدبيً     
خصوصا يف ّظل طموحها للتصّدي للهمـو الكربى اليت  ،نية اجملتمع ومطارحة قضاياهالنفاذ إذل بِ 
  .حبثها عن مشروع حضاري إنساشلو  لبشرية يف العادل وادلنطقة،ر ادلذىل لطرحها التطو  

 بعد سلسلة من ذبارب النهضةناية القرف العشرين، مع ة مرحلة جديد ةويّ الهُ دخل سؤاؿ  
اوالت فعل على زلُ  اشتّدت عمليات الصراع حولو، كردّ ف ؛يف واحلضاريظلاط من الغزو الثقاأواجتياز 

راع، يف ظهرت بوادر ىذا الصّ و  القتصادية على مستوى العادل،الثقافية وا يف اجلوانب ،التوحيد القسري
 .اجلدؿ العنيف احملتدـ حوؿ احلضارات بٌن الصراع واحلوار

جدال عادليا، بعد أف  "صراع الحضاراتعن " ىنتجتونلة عادل السياسة األمريكي القد أثارت مق   
ذلا الراىنة، أّف احلضارة الغربية يف مرحلة ربوّ  »عيفهذه ادلقالة تدّ  ؛لت إذل كتاب واسع االنتشارربوّ 

ىي احلروب  ا يف صراعات مع حضارات أخرى، على أساس حروب ادلستقبلستدخل حتمً 
(2)«الثقافية

اذ ال سبيل إذل ازبّ » ؛ن موقف عاـ، أو صورة منو وبالطبعقد تكوف ىذه الرؤية جزءا م 
يط بو من عوامل، يتجاوزىا دبشروعو إذل غاية لو ػلاوؿ دبشروع يقـو بو الفرد مرتبطا دبا ػل موقف إالّ 

                                                           
 .19، ص 1999اذليئة ادلصرية العامة للكاتب، القاىرة،  – زمن الرواية –د .جابر عصفور  -(1)
ة الك عبيد أبو شهيوة ،زلمود زلمد خلف الدار اجلماىًنيم ،تر: صدام الحضارات و إعادة بناء النظام العالمي،:صموئيل ىنتنغتوف نظر: ي-(2)

 15/14ص 1999 1للنشر والتوزيع واإلعبلف اجلماىًنية العربية الليبية ط
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رت يف نظرة على العوامل اليت أثّ  إلقاء النظر ا، ومن ىنا يكوف مهمّ (1) «هبا التعبًن عن حالتو احلاضرة
 خر إذل الذات.لذات إذل اآلخر، واآلا

الغرب،  إّف العديد من األعماؿ الروائية اليت كتبت عن لقاء الشرؽ والغرب أو العرب و
مت أبطاذلا أو بعض ة اليت قدّ ّتاهبا، خاصّ ة القومية على إبداع كُ ويّ حرصت على أف تنعكس مبلمح اذلُ 

فقلد سّجلت ىذه اللقاءات يف  ؛أو مع أشخاص غربيٌنشخصياهتا عربا يف مساحات الغرب، 
كما ىو   للقيمصراع  ؛ة الذات واآلخرويّ ىُ حاد بٌن  صراع يفهبا، ذبّلت لب ذبارب حقيقة لكتاّ االغ

تكاد مقولة »ة، قيم، وعبد الرضبن منيف، وزلمد أزو احلاؿ يف روايات سهيل إدريس، وتوفيق احلك
أوال من حيث نشأة الرواية وظهورىا كنوع أديب طارئ  (...)اآلخر تكوف مقولة مؤّسسة لرواية العربية

رواية كنوع أديب تكاد اللقاء بالغرب، فال ومستحدث، ما كاف مقيضا لو أف يرى النور قبل صدمة
الروائية، فلنا أف نبلحظ أنو ليس من قبيل ثانيا من حيث البنية  (...)"تكوف بالتعريف "فّن اآلخر

(2).«يف البطولة الصدفة أيضا اف يكوف لػ "اآلخر" دور كبًن
 

ة لعدد من لعا، باحملاور الفاستأثرت العبلقة بٌن "الذات واآلخر"، بٌن "الشرؽ و الغرب"
ؿ شخصيات غربية كثًنا ما جلأ الروائيوف إذل تناوؿ ىذه العبلقة من خبلؿ تناوُ   إذ ؛ات العربيةالرواي

 ا ادلختلفة يف صنع النسيج الروائي.ا وتأثًناهتُ هَ ركيتػُ ز وحَ متباينة، كاف ذلا فعلها ادلمي  
يف النظر  يةاإلطالقة وقالشرن »بدأ الروائي العريب مع قدـو ىذا القرف، يف اخلروج النسيب على    

تمحورا حوؿ الذات الفردية والقومية، ينظر إذل اآلخر من خبلؿ ذاتو، فًناه لآلخر، بعدما كاف مُ 
عليو الفكر الغريب خبلؿ فرتتو ادلعروفة بادلركزية  بداضلو ما  ىعل ؛ا مطلقاجنسا خًنا مطلقا أو شرّ 

 الفكرلكن  ؛(3).«ورىاعرب موشُ  تمحورا ىو اآلخر حوؿ الذات، ال ينظر إذل اآلخر إالّ األوروبية، مُ 
يف زلاولة للخروج إذل مساحة للتفاعل اإلغلايب وإغلاد سبل  ؛أخرى قلةً الغريب ما فتئ أف شهد نَ 

 للتواصل احلضاري اذلادئ، يف إطار السياؽ الثقايف الواسع.
                                                           

 .120، ص1977دار العودة بًنوت  – الموقف األدبي–زلمد غنيمي ىبلؿ  -(1)
لعربية الطاىر لبيب مركز دراسات الوحدة ا ،صورة األخرى في الرواية العربية_ ضمن كتاب صورة اآلخر ناظرا ومنظورا إليو-جورج طرابيشي-(2)

 798-797ص2007-1999بًنوت ،أغسطس1اجلمعية العربية لعلم االجتماع .ط
 9-8ص  2010، بًنوت لبناف ألوذلا الدار العربية للعلـو ناشروف_ وعي الذات والعالم-ينظر: نبيل سليماف -(3)
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 على التقاط كبًنةً   ارس مقدرةً ، أف ؽلتلك الدّ بيف األد اآلخر تمثيالتتستدعي دراسة 
وىي جوانب ال تقتصر على اآلخر  ؛بحوار الحضاراتاليت ذلا عبلقة  وانب وادلظاىر األدبيةاجل

  ال تقلّ تنا، فالعبلقة هبذا اآلخر اجلواشلاألجنيب، بل تشمل أيضا اآلخر ادلوجود داخل رلتمعنا وحضار 
ية دبكاف أف ندرس لذا فمن األعل ؛يةها من حيث األعلّ وقُ باآلخر األجنيب، بل قد تفُ ية عن العبلقة أعلّ 

تنا، وتلك مساعلة قّيمة يف حوار ويّ ىُ إذل معرفة أفضل لذواتنا، وربديدا لدعائم  سبثيبلتو األدبية، وصوالً 
 ات.احلضار 
 يس معزوال عن التفاعبلت الداخلية والتأثًنات اخلارجية يف حياة كلّ ل ،ة ويّ اذلُ ؿ يف إّف التحوّ  

ات والتعددية اللغوية"  ويّ الهُ بو "اى عز الدين ادلناصرة يف كتير  ؛كافرلتمع، بل علا العامبلف احملّر 
وىنا يفرتض  ح رلاال مهماّ للنقد الثقايف،ة تصلُ ويّ اذلُ »أّف  ( في ضوء النقد الثقافي المقارن قراءات)

ليس من الزاوية النظرية فحسب، بل ننطلق  ،مناىج العلـو اإلنسانية ادلمكنة أف نستعٌن بكلّ 
وانغبلقها  ماهتاقوّ ىا واندثارىا ومُ لها وظلوّ يف العادل يف تشكّ ات ويّ لق من واقع اذلُ بالعكس، أي ننط

ل دبوجبو شكّ تمنو األفراد انتماءىم، وت دبنزلة الرصيد التارؼلي الذي يستمدّ  ألّنا؛ (1)«وانفتاحها
 ادلستقبلية. عاهتم وخماذلموف تطلّ والقومية، ومنها يستمد   ،والوطنية ،واجلمعية ،شخصيتهم الفردية

 
الذي  و اجلديد، ومرافقة للتحّوؿ ادلرحليّ ة عن التوج  عرب  ، جاءت مُ صدام الحضاراتنظرية إّف 

ة ويّ يف الفرتة األخًنة، وىذا يستدعي نظريتٌن متعارضتٌن: بٌن من يّدعي الصراع كهُ  واّتضحت مبلزل
ألىداؼ اسرتاتيجية  روب والنزاعاتزلية، مربرا بو احلو حقيقة أمنو ألنّ بٌن احلضارات ال مناص  ةبتثا

 ،لم، وىي ضرب من احلُ تصالح الحضارات والدياناتوسياسية ، وبٌن النظرية الطوباوية، حوؿ 
 مساحة وئاـ ال العادل من جحيم إذل نعيم، يفيستبعده الدارسوف الستحالتو، فكيف ؽلكن أف يتحّوؿ 

راع أو الوئاـ، ال تعكساف الواقع نظرية الصّ  ال شّك من ىذا أفّ  »ب حقيقتو، ووربجُ  ترقى إذل الواقع

                                                           
 .13، ص2004، 1دف، طدار رلدالوي للنشر والتوزيع، األر  – الهويات والتعددية اللغوية – عز الدين ادلناصرة -(1)
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ذات بدوف اآلخر، فبل  احلضاري وال السلوؾ البشري، القائم يف الوقت نفسو على اإلغراء واإلقصاء
 .(1)«وال خخر بدوف الذات، وال شرؽ بدوف غرب وال غرب بدوف شرؽ

، الستقصاء دباألإّف من دواعي فهم اآلخر، أف نعرفو عرب شكل من أشكاؿ ثقافتو وىو 
دة وفهم تقريب الثقافات ادلتعدّ ، لىذا اآلخر دراؾهّمة إلوىي زلاولة مُ  ؛فيو وفهم ظواىرىا حركية األنا

رتقاء يف حضن اال ليست يف جوىرىا إاّل دعوة إذل ،ادلساءلة حوؿ الذات واآلخر، ف خصوصياهتا
ديد بٌن اإلنساف وأخيو عن لقاء ج احبث ؛مصاؼ احلوار من درؾ ادلواجهة إذل ،عبلقة حضارية

 يَا»قاؿ تعاذل:  أال وىي التعارؼ ؛ع من خبللو إذل ربقيق غائية الوجود اإلنساشللقاء يتطلّ  ؛اإلنساف
 لَّوِ ال ِعندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإنَّ   لِتَ َعارَُفوا َوقَ َباِئلَ  ُشُعوبًا َوَجَعْلَناُكمْ  َوأُنَثى   ذََكرٍ  م ن َخَلْقَناُكم ِإنَّا النَّاسُ  أَي  َها

 .(13)سورة احلجرات اآلية  « َخبِيرٌ  َعِليمٌ  اللَّوَ  ِإنَّ   أَتْ َقاُكمْ 
شرعية معرفية إطبلقية، وىو إذ يتصف هبذه الصّفة، إاّل من أجل »ػلوي الّنص القرخشل على 

ـ جازما وقاطعا، األمر الذي غلعلنا فعبل ضلرت  إؽلاناية ادلوّحدة، اليت راحت تؤمن بو م الذات ادلتلقّ لكت
ى بو الغًنية من نظرة ربقًنية ال الطرؼ اآلخر مهما كاف ادلقاـ الذي ػلتلو، فنبتعد حينها عّما تتحلّ 
 .(2)«تعطي للطرؼ ادلتلقي ادلستمع حّقو الوجودي ادلعريف بل حّت اخللقي

ػليلنا ىذا ادلنطلق يف العبلقات اإلنسانية إذل طرح السؤاؿ التارل: إذا كانت طبيعة العبلقة بٌن 
ما نوع المعرفة التي من ىذا،  ؟ وأىمّ فما مدى معرفتنا باآلخر، واآلخر تقـو على ادلعرفة األنا

 لمعرفة اآلخر؟ األناها فرضتها حاجة ها؟ ىل المعرفة التي نملكُ طرف؟ وكيف امتلكَ  ها كلّ يمتلكُ 
 

 يات وتداعيات:األنا واآلخر تجلّ  -ب
ي االىتماـ يف بناء اجملتمع، وادلقصود دبعرفة قاعدة أساسية تسرتع "األنا"قاعدة معرفة  عدّ ت

اليت نشأ دبوجبها اجملتمع  ،والتارؼلية وجوب حصر ومعرفة األصوؿ احلضارية والثقافية"األنا" ىو 

                                                           
 .10، ص2012، 1، طاألماف الرباطدار  -والواقع الت معاصرة في العقل والسياسةالذات واآلخر، تأمّ – ينظر: زلمد شوقي الزين  -(1)
داب. جامعة حوليات الرتاث، رلّلة زلكمة تصدر عن كلية اآل مقال بعنوان: الّنص القرآني بين شرعية المعنى وغيرية المتلقي.لزعر سلتار: -(2)

 .62ص 2006جواف  06مستغازل، أعماؿ ادللتقى الدورل حوؿ "اللغة والغًنية" اجلزائر. العدد 
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 .تتشّكل صورة اجملتمع وأفكاره وعاداتو اليوميةره، فمن ىذه األصوؿ ره أو تدىوُ سببا يف تطوّ  تكوفو 
 ويعترب بعد اآلخر، ومعرفتو» آلخرفهي معرفة ا ،مد عليها بناء اجملتمعأّما القاعدة الثانية اليت يعت

ؾ، الذي ىو أوال نتاج عادلنا عليها اجملتمع ادلتحرّ  بىنىي القواعد اليت يُ  ،وادلسافة اليت بيين وبينو
 واآلخر، وعادلنا الداخلي ىو مبعث األناالداخلي، وثانيا نتيجة لعملية تطويرية للتداخل احلاصل بٌن 

 (1)«.األفكار ادلنتجة واحملافظة على اجملتمع
عن اجملتمع األصل، ىذا التعارض يف  بخصوصياتو األجنبي المتمّيزيقصد باآلخر اجملتمع 

ؾ للمجتمعات، بفضل ما ينشأ من صراع معنوي تزداد معو رغبة األفكار والقيم، ىو العنصر احملرّ 
اوز اآلخر بإنتاج فكر جديد متجّدد، واستحداث األفراد يف احلفاظ على كّل ما ىو ذايت خاص، وذب

التعامل على مفروض على بين البشر  ،إّف األنا واآلخر وجهاف لعملة واحدة»قوانٌن باستمرار: 
 (2).«أساسها لقضاء مآرب الكينونة الوجودية

ة  طريف ىذه الثنائية عبلقبٌن،ذبّسد ثنائية قائمة يف طبيعة احلياة  ،باآلخر األناإّف عبلقة 
أنّو يستحيل وجود الواحد منها دوف  وىي تعين يف احلاالت كّلها ؛ذباىلها أوال ينبغي إلغاؤىا  جدلية

 وجود اآلخر، أو معرفة الواحد منها دوف معرفة اآلخر.
" ادلختلف فكريا أو عقيديا، ويف باألنا واآلخراىتم الباحثوف على ادلستوى السوسيولوجي "

أو رلتمع واحد مع اآلخرين، وىنا يأيت االختبلؼ من  عرؽ أو ثقافة بالذي ينتمي إذل ،سوالوقت نف
وطنا  األيديولوجيانفسها، وتصبح الفكرة أو العقيدة أو  "النحن"داخل ما نسميو تعميما صباعة 

وبالتارل ال زبلو ثقافة من الثقافات من سبثيل للذات أو لآلخر،  ؛ا، أو رلتمعا غلمع ادلنتمٌن إليوجديد
عطي للجماعة صورة ما عن نفسها وعن اآلخر، وىو الذي يضع ذلذه اجلماعة و الذي يُ فالتمثيل ى

ولذلك نبلحظ دائما ( 3) «ة السردية للجماعةويّ اذلُ »  Paul Ricoeurمعادال دلا يسميو بوؿ ريكور

                                                           
(1)- Suzie Guth : une sociologie des identités est-elle possible-Acte du colloque 
« sociologie IV, Torne III, edit L’HARMATON, 1994, p21. 

 .10ص 2007. منشورات دار األديب. ورىانات الهوية في المنظومة األدبية الجزائرية األنا، اآلخر -بشًن بوغلرة زلمد-(2)
 .129ص 2009تأليف حامت الورفلي، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع.  -الهوية والسرد -ينظر: بوؿ ريكور -(3)



 مدخل                                                                                             
 

~ 19 ~ 

لى ع فالقدرةُ »نيتو، وتركيبو ومواصفاتو وماىيتو، أّف الذات تسعى إذل معرفة اآلخر، من خبلؿ تلمّس بِ 
قة بالذات من جانب، وتعين قدرهتا على أف تعين الثّ  ،اخلروج من دائرة الذات إذل ما ىو خارجها

 (1)«تحن دبا سبلك من رؤى وأفكار من جانب خخرسبُ 
طية رَ ، ينبغي االعرتاؼ بوجود عبلقة شَ اآلخربدوف فهم  الذاتإذف ألنّو ال ؽلكن فهم         

ح اآلخر شرطا لتحّرر الذات من ذاتيتها، وال تتحقق الذات وجدلية بٌن الذات واآلخر، حيث يصب
إّف اآلخر يشّكل مساحة أخرى حلركة "األنا" وامتدادا طبيعيا » ؛يف الواقع إاّل بالتفاعل مع اآلخر

اآلخر نتاج انفتاح األنا، ولوال "األنا" ما كاف "اآلخر" ؛فدة من العبلقاتلتبلضبهما معا يف شبكة معقّ 
(2)«كانت حركة "األنا"  ولوال اآلخر ما

 

نا متداعية يف نزعتها ومدرؾ لو، واأل األنا مكوف لآلخر»ل إذل أّف توصّ نومن ىذا ادلنطلق 
على اآلخر، ويف ذلك تضمحل ىذه النزعة  انفتاحهاو ة متماسكة حبضورىا القويّ الفردية، وقويّ 

تفاعل يف كيمياء عبلقتو ، ومالمنعزلةبشكل أو خخر، واآلخر متداع، ومتهالك يف نزعتو الفردية 
باألنا، ألنّو جزء من أنا اجملموعة، أو األنا ادلعرّب عن الكّل يف صيغة األنوات، ىنا يبدو األنا متفاعل 

 (3)«.، غًن مستغن عنها، ػلتاجها وربتاجو وىي غًن حاضرة إالّ حبضورهاألخرىمع غًنه من الضمائر 
أحد اىتمامات النصوص  ،دل اخلارجيشّكل الوجود الفردي للشخصية يف مواجهة العايُ 

لطرح قضايا زبّص طبيعة الوجود  ،وزلكيات ووقائع فت أحداثاة العربية، وىي نصوص وظّ السردي
  .احمليط السوسيولوجيمع  الفردي يف تفاعلو مع اآلخر، و

برتكيزىا على  ،اإلنسانية يةالقض النصوص الروائية ادلعاصرة جوىر المست، وتأسيسا على ذلك  
 يف نها القلق الذي يسكُ  ترصد ،الذات مع هاتعامل الرواية يفف ؛وإبراز انشغاالهتا وخصوصياهتا لذاتا
عادل يقـو تعامل مع ت تي ادلستكٌن، بل أضحىفالذات دل تعد يف موقف ادلتلقّ  ؛لحياةل تهاواجهم
 .لى وتًنة أخرى أكثر تعقيدا ع

                                                           
 .144ص 2008دار الفكر، دمشق،   -حيةمفهوم اآلخر في اليهودية والمسي -ينظر رقية العلواشل وخخروف -(1)
دار الزماف للطباعة والنشر والتوزيع .دمشق سوريا     -التجليات الفنية لعالقة األنا باآلخر في الشعر العربي المعاصر -أضبد ياسٌن السليماشل-(2)

 107ص1ط
 .108-107ص ادلرجع نفسو،  -(3)



 مدخل                                                                                             
 

~ 20 ~ 

يف ظلاذج من الرواية العربية من خبلؿ ضمًن  ،االىتمام بالذاتهت الدراسات احلديثة إذل اذبّ 
ىذا  ظّل ،  فلقد ارً  تلق عناية بارزة يف النظريات النقدية إال مؤخّ دلادلتكلم "األنا"، ىذه الذات اليت 

د الغايات، فاخللط شديد تباين ادلمارسة ومتعدّ لدراستو يف األدب، مُ  اخلِ لتبسا، غامض ادلدَ فهـو مُ ادل
يرجع ىذا اخللط  ،ذات يف األدب والذات يف الفلسفةالذات والشخصية، وبٌن اليف ىذه الدراسة بٌن 

رلاؿ  الذاتيةتعّد » ،اذبتو العديد من العلـو وادلعارؼلذلك ذب ،ع مفهـو الذات وصعوبة حصرهإذل تنو  
ؼ وفقا ذلذا الوعي يف حدود ما غلب يف ضوء إمكانيات اآلخرين والتصرّ  ،اإلنساف بإمكانياتو وعي
ال غلب، ولذا فهي رلاؿ شعوري يرتبط بقدرات واستعدادات الشخصية، ودرجة التزامها بالقيم  وما

 (1)«.لة عند اجملتمعادلفضّ 
، وأّف الذات ىي معرفي وإدراكيالذاتية مستوى  ػليلنا ىذا القوؿ إذل حقيقة مفادىا أفّ 

يت تسلك ما يرضي األخبلؽ والعقل وىي ال ،فضائلها بإتّباع وااللتزاـوتقديرىا  ،ية القيمبأعلّ  اإلحساس
 أّنا مكّوف عبلئقي بٌن األنا وغاياتو وخمالو، وبٌن اجملتمع وأعرافو ومعتقداتو »االجتماعي، كما
(2)«سلوكيا لكّل خصوصية اجتماعية االذات رلاال للحركة وامتداد وذلذا تعدّ  وأنساقو القيمية ؛

 

فرتض وجوده باعتباره أساس ربقيق التكامل بناء ي»يعّرؼ علماء االجتماع الذات على أّنا 
، ومعىن ىذا (3)«واالّتصاؿ بٌن خرباتنا صبيعا، أي األساس الذي غلمع بينهما يف كّل منظّم ومّتصل

تقـو على أساس الوحدة ادلتكاملة بٌن أفراد اجملتمع الواحد، وال تقـو  ،القوؿ أّف "الذات" يف مفهومها
ّقق ارسها األفراد وىذا ما ػلُ اليت ؽلُ  ؛سلتلف النشاطات الفكرية أو ادلاّديةصاؿ بٌن ىذه الوحدة إالّ باالتّ 

 .التكامل واالّتصالبناء اجملتمع على أساس 
فإنّو يرى أّف الذات تنمو من ادلخالطة مع اآلخرين، وأّف » (cooly)أّما عادل االجتماع كاورل
.إّف ما (4)«بلط أو ادلعاشرة مع اآلخريناالخت أواصريأيت عن طريق  ،األصل االجتماعي حلياة اإلنساف

                                                           
 .100-99، ص2004يناير  1دار الكتاب اجلديد ادلتحدة بًنوت لبناف ط -خر""منطق الحوار بين األنا واآل -.عقيل حسٌن عقيل -(1)
 102، ص ادلرجع نفسو-(2)
 .277ص 1975اذليئة ادلصرية للكتاب، القاىرة،  -معجم العلوم االجتماعية -مصطفى سويف وخخروف -(3)
لة الدراسات الكربى، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع اجلزائر سلس -المطلقية نظرية القيم في الفكر المعاصر بين النسبية و -الربيع ميموف -(4)

 .325، ص1980
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مفهـو  يتموضعق بالعمل، وهبذا بٌن األفراد اليت تتحقّ  االّتصالىو عملية (cooly)يتحّدث عنو كاورل
بٌن الظواىر االجتماعية ادلختلفة،  التواصليف مساحة التكامل و ،الذات عند علماء االجتماع 

 وعبلقة الفرد بعادلو اخلارجي.
ؼ دبعىن التكامل والتواصل بٌن الظواىر عر  ذا كاف مفهـو الذات لدى علماء االجتماع يُ إ          

ترتكز يف مفهومها  »األخبلؽاالجتماعية ادلختلفة، وعبلقة الفرد بعادلو اخلارجي، فإّنا عند علماء 
قيق الوعي يتوصل اإلنساف إذل رب ىذا  اإلنساف كفرد، ووعيو ضمن رلموعة أفراد، وبفضل وعيعلى 

(1)«ذاتو، ومراقبتها وترتيبها
 

وعي اإلنساف لذاتو كشخصية دلكانتو يف نشاط »الذات بأّنا  األخبلؽص علماء وهبذا يلخّ        
 وإمكانيةالناس االجتماعي ادلشرتؾ، وبفضل وعي الذات يكتسب اإلنساف القدرة على مراقبة الذات 

" األناوتضاربت خراءىم، ليتحّوؿ " هود الفبلسفةتواصلت ج، (2) «التوجيو اذلادؼ لتصرفاتو وضبطها.
تفاعلت نتائجها واستنباطاهتا يف رلاالت الفكر  ،حداثويةس لفلسفة جديدة بأبعاد ؤسّ إذل مضمار يُ 

قة بعبلقة الذات علّ أفرز األنا يف الفلسفة عديدا من ادلقوالت ادلهّمة، منها ادلت »؛ والثقافة واألدب
 (3)« الوجود باآلخريةوعبلقة ر، وعبلقة الذات باآلخ لوعي والوجودوعبلقتها با بالذات نفسها،

موضوعا زلوريا يف كنو األنساؽ الرتكيبية للفلسفة، حينما أطلق ديكارت  األناصار »فلقد 
وؼلتص  ؼلّص اجلوىر ادلفّكر األنا عبارتو الشهًنة "أنا أفكر، إذف أنا موجود"، ورأى يف إطارىا أفّ 

  (4)«ه.بفكر اإلنساف وتفكًن 
منحت  إذاألنا وتساؤالتو،  إشكاليةانشغاال بالبحث عن  »إّف الوجوديٌن ىم أكثر الفبلسفة

الفلسفة الوجودية مساحة من اىتمامها دلوضوع "األنا"، وكشفت عن عديد رلاالتو، فلقد أوالىا  

                                                           
 .226ص1توفيق سلـو دار التقدـ موسكو ط  تر:– -معجم األخالق-إيغوركوف -(1)
 .226ص ادلرجع نفسو-(2)
 .91ص1ط)سبق ذكره(اف للطباعة والنشر دار الزم-التجليات الفنية لعالقة األنا باآلخر في الشعر العربي المعاصر -أضبد ياسٌن السليماشل-(3)
 .517، ص1985 5دار الطليعة: بًنوت ط -: تر: سًن كـر-الموسوعة الفلسفية - وخخروف  بودين روزنتاؿ-(4)
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 و"العقلذلك يف كتابيو "الفلسفة"  رائد الوجودية عنايتو وذبلىّ  S.Kierkegaard"سرف جورككًن 
نشر الفيلسوؼ األدلاشل مارتن ، بسنوات عديدة  Kierkegaard كيجورًن الوجودي"، بعد "ك

 Etre et " 1927كتابو اذلاـ "الوجود والزماف"   Martin Heidegger   (1889-1976) رىيدج

Temps "» (1)   ر   كيجو كر ، فيو إشارة إذل KeirKegaard على أنّو مؤسس الوجودية، ىذا
حوؿ  -نجكما ذكر عبد الرضبن بدوي يف كتابو شل-فلسفتو تالكبًن الذي سبحور الفيلسوؼ 

وكاف لدعوتو  (2)»بقلقو وعلومو وسلاطرتو وذباربو وخالمو ومصائره ىذا اإلنساف احليّ «؛ اإلنساف
، Heideggerىيدجروإشادتو بالفردية، واالىتماـ بتحليل الوجود اإلنساشل أبلغ التأثًن يف فلسفة 

الوجودية، وىو العلم الذي يدرس الوجود بذاتو،  االنطولوجياع بالنظرة الوجودية إذل رلاؿ الذي توسّ 
 إال حّيزا بسيطا. " " Keikegaard جوركىذا اجملاؿ الذي دل يشغل عند كًن 

ا الستقراء مبلمح النفس هم  دلبادئ الوجود، طموحا مُ   Heidegger ل ربليل ىيدجرؽلثّ 
الوجود يف كّل مكاف، وىو وجود اإلنساف، ووجودنا »لذات، إذ يرى أّف واستقصاء دلفهـو ا البشرية

 .(3)«ضلن ىو الذي ينبغي أف نبدأ البحث بو، إذ ال توجد نقطة ارتكاز أقـو من اإلنساف
ويقيم معها عبلقات  ،أي أّف اإلنساف موجود يف العادل بٌن الكثًن من ادلوجودات األخرى

فالوجود «الة مع العادل اخلارجي، غلابية وفعّ إنو من التعامل بطريقة ك  ديناميكية، لديو إمكانات كامنة سبُ 
وىو الوجود احلقيقي أو  ،ىو وجود معاش ومرتبط مع اآلخرين  Heidegger يف العادل عند ىيدجر

إّف الوجوديٌن يروف أّف  ؛األصيل حيث تشعر "الذات" بذاهتا، وتتحّمل مسؤولية ربقيق وجودىا

                                                           
 -  وكبلىويت ػلظى باىتماـ كبًن يف الدوائر  األكادؽلية األدلانية ، وػلظى بتقدير شديد كفيلسوؼ  :كيكجور  اسممع بداية القرن العشرين ،أصبح

ظهرت أعماؿ كيكجور  الكاملة باألدلانية شلا أوجد مناخا فكريا ىاما ،وخبلؿ الثبلثة عقود األخًنة عمت  1922إذل 1909وشاعر على السواء .من  
اليت ربظى بأكرب اىتماـ  عبقريتو اآلفاؽ من دوائر أكثر اتساعا من خبلؿ ظهور الوجودية ؛ىذه احلركة احلديثة يف فلسفة احلياة ردبا ىي احلركة الوحيدة

 كيركجور،قد استلهمت على ضلو مباشر سورين كيكجور الفيلسوؼ الداظلاركي. ردبا تبدأ اإلشكاالت من نطق اسو ،فالنطق الصحيح ذلذا االسم  
كتاب "والرت توري " راجع يف نطق اسو  gorينطق جور  gaardكما ىو الشائع يف اللغة العربية فادلقطع األخًن من اسو   كيركجاردوليس 

Walter tourie   .  وىو من كبار ادلتخصصٌن يف ىذا الفيلسوؼ بعنوافSoren Kierkegaar كيركجور رائد الوجودية " :راجع كتاب
 .19ص 1982دار الثقافة للطباعة والنشر القاىرة     1تأليف د.إمام عبد الفتاح إمام ج

 92ص-المعاصر العربي الشعر في باآلخر األنا قةالفنية لعال التجليات- أضبد ياسٌن السليماشل-(1)
 73ص، .1981، 2، ط بًنوت ادلؤسسة العربية لدراسات والنشر -شلنج -عبد الرضبن بدوي-(2)
 .421، ص1984، 2، بًنوت، ج ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر -موسوعة الفلسفة-عبد الرضبن بدوي -(3)
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، ألّف الصلة فيو بٌن الذات وبٌن نفسها، وىذه الذات الوجود الماىويّ لذات ىو الوجود احلقيقي ل
إذف فردية إذل أقصى حدود الفردية، وىذه الفردية، أو ىذا األنا، ىو إذف الوجود األصيل الذي أصدر 

 .(1)«عنو يف كّل أفكاري وأفعارل
ما ىو إالّ ما يصنعو من نفسو، اإلنساف » يف كوف لُ يتمثّ  ،ادلبدأ األساس للفلسفة الوجودية إفّ 

ألنّو ال يبدو أبدا كنسخة من ،وجوده ال يشبو وجود الشيء  وأّوؿ خاصية جوىرية لوجوده، ىي أفّ 
ىذا الصنف أو ذاؾ، واخلاصية الثانية ىي أّف قانوف ىذا الوجود ىو التغيًن من فرد إذل خخر ومن ىنا 

بٌن األفراد واجلماعات،  والتعّدد والتمّيز الختالفإقرار باوىذا القوؿ  (2)«أقوؿ أنا أف رل احلق يف
 فإف كاف "األنا" ىو ذاتو نفسها، فإّف كل ما ليس "بأنا" يصّنف بكونو خخريتو.

"، وبالعبلقة اإلشكالية بٌن "األنا" األنا" و"اآلخراىّتم علم النفس بالثنائية اجلدلية "
س التحليل النفسي اخلاصة، تأسّ  وإجراءاتوكرية دبنطلقاتو الف رةؤطّ و"الذات"، وكاف لو نظرة خاصة، مُ 

اّتسمت بالقصور، إلبقائها الكثًن  »لكّنها وعند علماء النفس، على الرتكيز على الظواىر الشعورية،
 (3)«.من مظاىر السلوؾ اإلنساشل عصّيا على التفسًن، وصعبا على الفهم

 Seigmundموندإذف ظهور دبدرسة التحليل النفسي، وبروز مؤسسها "فرويد سيج

Freud " '(1856-1939،)  يكشف احلياة العقلية البلشعورية، وتوسيع دائرة فهم السلوؾ اإلنساشل
 .ىذه التجربة الفرويدية تعترب األوذل، والرائدة يف سياؽ الدراسات النفسية وربديدا موضوع الشعور

نات اجلهاز دلكوّ مرحلة جديدة يف الدراسة النفسية، بتحديده  Freud  فرويدع وقّ »لقد 
مقدمة مهّمة لنظريتو  النفسي الثبلث:الشعور، ما قبل الشعور، والبلشعور، شّكلت ىذه اآلراء

اجلديدة، اليت توّصل فيها إذل وجود أقساـ ثبلثة للجهاز النفسي: اذلو، األنا، األنا األعلى، لكل جزء 

                                                           
 .422، ص1980، 1ادلؤسسة العربية للدراسات، ط-فة الوجوديةدراسات في الفلس-عبد الرضبن بدوي -(1)
 .141ص1984، 2ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بًنوت، ج موسوعة الفلسفة،عبد الرضبن بدوي:  -(2)
، 1988، 5رة، طتر: زلمد عثماف صلايت، دار الشروؽ القاى- "سجموند فرويد" "األنا و الهو" _زلمد عثماف صلايت مقدمة كتاب: انظر -(3)

 .12ص
- سجموند فرويد" "األنا و الهوشعر هبا وندركها" انظر: زلمد عثماف صلايت ن، "ذلك القسم من العمليات النفسية اليت فرويد : قصد بوالشعور 
 .14ص (مرجع سبق ذكره)
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ا تفاعبل وثيقا، حبيث يصعب، إف دل إّنا تتفاعل مع، وظيفتو وخاصيتو، مكوناتو، مبادئو، وديناميتو
ت لػ "األنا فبقدر ما أفضت إليو ىذه النظرية من بروز ال(1)«يكن مستحيبل، فصل تأثًن كل منها

بوصفو مكّونا رئيسا يف الرتكيب النفسي، ذبلى موضوع "األنا" مصطلحا نفسيا مهيمنا، أخذت عنو 
 إليو العلماء والباحثٌن. الفتةباقي العلـو اإلنسانية، وتصاعدت جوانب دراستو 

تشغل مكانة ىامة جّدا،  ،الفرويدي يإّف األنا"، "األنا األعلى" و"اذلو" يف علم النفس التحليل 
"فاألنا" ىي السبب األساسي لؤلفعاؿ ادلعرفية، ووعي » ؛رب العناصر التكوينية للجهاز النفسيعتَ وتُ 

البشرية بشخصيتها وذاهتا "باألنا النفس  "سجموند فرويديسمي " ،الذات ىو أساس الشخصية
نفسية وعقلية، ومزاجية ت ما تشتمل عليو من خصائص، وسا واألنا ىي الذات، والذات ىي كلّ 

واالنتماء، أو األمن  وحاجات نفسية كاحلاجة للحبّ (...)ودفاعية، من أفكار وطموحات، وصراعات
مستوى معرفي ؽلكن القوؿ بأّف الذاتية وبالتارل (2) «وغًنىا من احلاجات والدوافع. ،وربقيق الذات

ك برغبات اجملتمع وقيمو اليت سبّيزه عن غًنه من اجملتمعات ، كما تّدؿ الذاتية على التمس  إدراكي
ويّدؿ  ،، وذلذا ال ؽلكن أف يكوف اإلنساف ذاتيا ما دل تتجّسد قيم اجملتمع يف أفعالو وسلوكواألخرى

لى مستوى الفرد، وؽلكن أف تكوف على مستوى اجلماعة، أو ىذا على أّف  الذاتية ؽلكن أف تكوف ع
 على مستوى اجملتمع بأسره.

فإّف الذاتية زلتوى عناصر  ؛وعليو ، وليس انطباعات فكرية فقطسلوك وأفعال: الذاتية إذن        
 ىا إذل ما ىو أفضل، يف ىذه احلالةذباوزُ  القوة والضعف، قد يّتم التمسك هبا كما ىي، وقد يتم  

  إذل ما ىو أفضل على ادلستوى اإلنساشل.ًنػلدث التغي
ىي حبث يف حّس احلياة، »الغاية اليت ينشدىا الباحث عن الذات يف جانبها النفسي  إفّ 

وحبث يف االنعتاؽ، يعين اكتشاؼ احلقيقة، حقيقة تظهر، وتتجلى بصورة دائمة اجلّدة، وتصنع معرفة 

                                                           
م، مراجعة لويس كامل مليكة، اذليئة ادلصرية تر: فرج أضبد فرج، قدري زلمود حفين، لطفي زلمد فطي -نظريات الشخصية-ؾ.ىوؿ، ج، لندزي، -(1)

 .53، ص1971العامة للتأليف والنشر، القاىرة، 
 .63، ص1996ديسمرب  23العدد  القاىرة  ادلصرية، رللة سطور الذات واآلخر في عملية اإلبداع، -شاكر عبد احلميد-(2)
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إنشاء رلتمع جديد يعيد إليو  إذلل اإلنساف حلرية يتوصّ ، وبا(1)«الذات من اإلنساف كائنا حرّا
باخللق ال بالتدمًن ويكتسب  ،تيح فيو لئلنساف التعامل مع الطبيعةة ويُ فيو جذور األخوّ  إنسانيتو، سبتدّ 

ى ، وإّف ىذا الشعور ادلسمّ ةويّ فالشعور بالذات ىو المصدر األساس للهُ فيو كّل فرد شعورا بذاتو، 
 ىر ادلوحد لشخصية كل فرد.الذاتية ىو اجلو 

قّدـ علماء النفس دراسات قّيمة، يف سياؽ الكشف عن العبلقة اإلشكالية بٌن "األنا 
ؿ والذات"، وعن رلاىل العبلقة اجلدلية بٌن "األنا واآلخر"، وأىّم ىذه الدراسات ما قّدمو كار 

أحد النماذج فاألنا عنده ىي مركز الشعور وىي » "؛ carl Gustav jung "جوستاؼ يونغ 
، والتوجيو عند ادلستوى اخلاص ساؽباالتّ األصلية الكربى للشخصية، وىي ما يعطي اإلحساس 

اذلّش للشعور ورباوؿ  االّتساؽباحلياة الشعورية، وىي سبيل إذل مواجهة كّل ما ؽلكن أف يهّدد ىذا 
ذات فهي اذلدؼ الذي يطمح األنا أف تقنعنا بأنّنا ينبغي أف طلطط، وضلّلل خرباتنا بشكل واع، أّما ال

 .(2)«تكامبل، وارتقاء من األنا"، وىي النموذج األصلي ادلركزي األكثراألنا للوصوؿ إليو إّنا ادلكّوف 

و"الذات"، وىو يرى يف ىذا التفريق  "األنا"يف الواقع أف يفّرؽ بٌن   jung " يونغ"استطاع  
يفوؽ "األنا" تنظيما، ويّدؿ على الشخصية  الذات كياف» "jung "منطقا إنسانيا، يف تقدير "يونع

" وفقا للحساسية القائمة بٌن األنابكّل تفاصيلها العقلية والبدنية، وبالتارل يعّرؼ جوستاؼ يونع "
األنا والذات، بأّنا زلتوى الذات الوحيد الذي نستطيع معرفتو، تشعر األنا اليت أصلزت تفّردىا أي 

 (3)«.ال ػليط هبااألنا ادلتفردة، كأّف شخصا رلهو 

"الذات" ، وعن التمايز بٌن األنا و الحقل الواعيمرّكب يشّكل مركز »عند يونغ  "األنا"  وبالتارل:
 (4)«يرى يونغ أّف األنا ىي موضوع وعي، يف حٌن أّف الذات ىي موضوع كّلية النفس دبا فيو البلوعي

يتكوف من الذي  العقل الشعوري وى ؛من "الذات" نتوّصل من خبلؿ ىذا القوؿ إذل أّف "األنا"جزء
تو، واستمراريتو، أّما الذات ويّ ىو ادلسؤوؿ عن شعور ادلرء هبُ و ادلدركات الشعورية الذكريات واألفكار، 

                                                           
 .10، ص1983، بًنوت، باريس، 3ط تر: نسيم نصر، منشورات عويدات،-معرفة الذات -ماري مادلٌن دايف -(1)
 .132، ص1998العدد السادس يونيو، -رللة إبداع -الظّل والقناع: أنا تبحث عن ذاتها. شاكر عبد احلميد، -(2)
 .63، ص1997، 1تر: نبيل زلسن دار احلوار للنشر والتوزيع البلذقية سوريا، ط-جدلية األنا والالوعي-يونغ وستاؼغارؿ ك  -(3)
 .58، صفسو ادلرجع ن-(4)
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" مركز  الوعي يف مواجهة jungفهي تعادؿ النفس أو الشخصية الكلية، إّف األنا عند "يونغ 
 البلوعي.

، إّنا ال تنمو وال تفصح عن قدرهتا، إاّل من خبلؿ إّف "الذات" أو "األنا" مركز شخصيتنا
فهناؾ ؛ البيئة االجتماعية، وإّف الشعور بػ "األنا" ال يربز دوف أف يكوف مصحوبا بذوات اآلخرين

أو صباعة، أو  اسواء كاف اآلخر فرد ،بٌن الذات واآلخر التفاعل لرتكيب موصولةدائما حلقات 
ىذا ما يستدعي طرح مفهـو الغًنية كما سبثلتها النصوص السردية فضاء جغرافيا، أو مقاببل جنسيا، و 

 .اليت تباينت منطلقاهتا
ضمًن متكّلم قائم بذاتو ولذاتو، مستقّل عن غًنه،  »إّف األنا يف الداللة ادلعجمية العربية، 

بكونو  األخرى، يقـو بدور زلوري متحّفز ع يف عبلقتو بالضمائرمسكوف بنزعتو الفردية، ولكّنو متوسّ 
تتحّدد مساحة  .و يف الدراسات النفسية والفلسفيةزلوريت تو وذاتا مركزية، ولقد مّت التأكيد على مركزيّ 

 .(1)«وعبلقة اآلخرية، "فاألنا" مكّوف لآلخر مدرؾ لو "األنا" بٌن نظرة الفردانية
لو فكّل خخر تتداخ "أنا"،يكوف يف داخلو  أفمن دوف  آخرإّف اآلخر ال ؽلكن أف يكوف  

د فّسر إحساسو بنفسو دونو، ولق لُ "أنا" ولكن األنا ليس بالضرورة يتداخلو خخر، ولكن ال يكتمِ 
يف التثنية  "ضلن"، ويصلح "بنحن" لو من لفظو إالّ  ةإّف أنا ال تثني»قالوا: فعلماء النحو ىذه احلقيقة 

لرجل خخر دل  قيل: دلا دل ذبز أنا وأناوا أنا؟ ثن  وا أنت" فقالوا "أنتما"، ودل يُ ثن   واجلمع، فإف قيل: دلَِ 
، وأّما ين  يز أف تقوؿ لرجل: أنت، وأنت آلخر معو، فلذلك ثػُ بأنتما، ألّنك ذبُ   وهثن  فوا، وأما "أنت" ثن  يُ 

إنا : وجلّ  رت النونات فحذفت إحداىا وقيل "إنا" وقولو عزّ نا، فكثُ و إنّا، وكاف يف األصل إنّ إشّل فتثنيتُ 
لآلخر موّلد  األناينطوي ىذا القوؿ على داللة واضحة بأّف ، (2)«ادلعىن إنّنا وإّنكموإياكم )اآلية( 

شيئا واحدا، فلقد جاء »  "األنا" يف ادلعجم العريب بكونو أنتم"، وإذ استقرّ " أنت"، واؿ" يناؿ واآلخر
خر"، اآلخر بفتح اخلاء، بكونو أحد الشيئٌن، داخبل يف سياؽ ػلكمو طرفاف "األنا"، وىذا "اآل

                                                           
، 1سوريا، ط والتوزيع دمشقدار الزماف للطباعة والنشر -التجليات الفّنية لعالقة األنا باآلخر في الشعر العربي المعاصر-أضبد ياسٌن السليماشل-(1)

 .58، ص2009
الرتاث العريب، مكتب ربقيق  ىػ نسقو وعّلق عليو ووضع فهارسو دار 711-ىػ630-لئلماـ العبلمة ابن منظور -لسان العرب -منظور بنا -(2)

 .160ـ(، ص 1993-ىػ1413)طبعة جديدة منقحة  3الرتاث، مؤسسة التاريخ العريب، بًنوت لبناف، ط
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ثاف  األنا" وآخرواآلخر مكتسب لصفة الغًنية، فقد جاء دبعىن غًن، ردّبا للتمييز بو عن غًنه من "
مات الذات فبل خخر بدوف "األنا"، ومن ىنا كّل إّف اآلخر عبارة عن مفهـو جوىري، من مقوّ .(1)«لو

 وجود غًن األنا ىو "اآلخر" بالنسبة إليها.
وعندىا يتمّكن "األنا"  ،مقو اإلنسانيبعُ على اآلخر  لتعّرفا إّف معرفة الذات، تفتح خفاؽ

ا احلواجز والصعوبات، وادلشاكل العقيمة اليت يواجهها يف يً تخط  مو، مُ ه  فمن قبوؿ "اآلخر" كما ىو وتَ 
عن خر معرفة حقيقية أو قريبة من الواقع، بعيدة معرفة اآل أفّ  ال شكّ  (.اآلخر)أي التواصل معو 

 ؼ.اذ موقف أقرب إذل ادلعقوؿ، بعيدا عن التطرّ ل "الذات" أو "األنا" الزبّ ؤىّ ل، تُ وادلتخيّ  الوىم
واستخداـ أّي منها  ،زلاولة معرفة اآلخر، تستدعي فكرة وجود تبلـز بٌن الذات واآلخر»إّف       

يعة لطبيستدعي تلقائيا حضور اآلخر، ويبدو أّف ىذا التبلـز على ادلستوى ادلفاىيمي، ىو تعبًن عن ا
، وىذا لدينا  ورتنا عن ذاهتا، ال تتشّكل دبعزؿ عن اآلخرل كّل منها، فصُ شك  تَ  اآللية اليت يتم وفقا ذلا

وا بالقضايا ادلّتصلة التبلـز بٌن الصورتٌن، أبرزتو دراسات العلماء النفسانيٌن واالجتماعيٌن، الذين اىتمّ 
رؤية تفاعلية اىّتم فيها بعبلقة  J.M.Baldwinمارؾ بالدوين "بالذات" وباآلخر، ولقد طّور جيمس 

وبالتارل ال ؽلكن أف يكوف ىناؾ  (2)«مولوداف معا حيث شّدد على أّف "األنا واآلخر" ،الذات باآلخر
 آلخر.لأنا" دوف "اآلخر"، فكبلعلا مرخة "

ال تستقيم احلياة » الذات من حيث ىي فرد إذْ  بإدراكىو تسليم  ؛بالوعيسليم إّف التّ 
ة دوف الوعي، وىذا الوعي ادلتبلور من جدؿ احلياة وادلعرفة، ىو وعي بقدرة الذات على اإلنساني

أي اآلخر بادلعىن الواسع دلفهـو  ؛ناتوكوّ ومُ  ؾ فيو، واكتشاؼ عناصرهالتعامل مع السياؽ الذي تتحر  
انب، الذات إذل ما ىو خارجها، تعين الثّقة بالذات من ج اآلخر، فالقدرة على اخلروج من دائرة

يرتكز ىذا القوؿ على  .(3)« خخر وتعين ُقدرهتا على أف سُبتَحن دبا سبلك من رؤى و أفكار من جانب
وجوده ومعرفتو،  وإقرارره نقطة زلورية وىي أّف الوعي ىو احملّدد الرئيسي لآلخر، والقادر على تصوّ 

                                                           
ىػ نسقو وعّلق عليو ووضع فهارسو دار الرتاث العريب، مكتب ربقيق  711-ىػ630-لئلماـ العبلمة ابن منظور -لسان العرب -منظور ابن  -(1)

 .152-151صـ(،  1993-ىػ1413)طبعة جديدة منقحة  3ريخ العريب، بًنوت لبناف، طالرتاث، مؤسسة التا
 .92ػ ص1993، أكتوبر 131رللة القاىرة العدد  صورة الذات وصورة اآلخر في الخطاب الروائي، -د.فتحي أبو العينٌن-(2)
 .144، ص2008 سوريا  ،دار الفكر، دمشق مفهوم اآلخر في اليهودية والمسيحية، -فو رقية العلواشل وخخر -(3)
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يف ضوء ىذا الوعي، ويف  ّددُ وبالتارل ماىية اآلخر، ومواصفاتو وفهمو، وأساليب التواصل معو ربُ 
 احلاالت كّلها نتوّصل إذل أّف "ال خخر بدوف األنا".

ة يف الزماف، ال تتوقف أبدا وذلك بسبب التفاعل اإلنساشل عملية شلتدّ  اكتشاف اآلخرإّف 
صورة "اآلخر" ليست »يف أوقات السلم واحلرب على السواء، إّف  ،بٌن األمم والشعوب والثقافات

ا سريعا يف ومن ادلمكن أف تتغًّن تغًنّ ،ة تأثًنات ت الثقافة السياسية، بل زبضع لعدّ سة ثابتة من سا
إّف  (...)را لآلخر، ضلتاج إذل ربديد ولو ضمين دلا ىو غًن اآلخرحّيز زماشل قصًن، وكلما وضعنا تصوّ 

 (...)مةعنو عرب مستويات سلتلفة، ىي اجلنس، أو الطبقة أو ادلوقع يف السلطة العا ستدؿ  ي آلخرا
غًن أنّو ال وجود (...)كما أنّنا لسنا دائما إزاء خخر نفسو(...)وىي مستويات كثًنا ما تتشابك 

نتصرا، وخارج ىذه ادلعادلة يندثر اآلخر إذل العدـ، لآلخر إاّل بوجود من يصوغو بصفتو مهزوما أو مُ 
 (1) «.ويصًن ببل مدلوؿ

غالبا »، إنّنا التفاعلو االّتصالعمليات  يف ،عاتىي رىن الظروؼ والتوق   صورة اآلخرإّف 
ورية، زبضع إلجراءات التحّوؿ واالنتقاؿ، وادلفارقة للوقائع ما ندرؾ اآلخرين عرب تشكبلت صُ 

ر يف سياؽ أسلويب معٌّن، ربمل معها ربضُ  اليتClishésالصور النمطية ؛ف ادلوضوعية من أىّم أظلاطها
اآلخر،  إلدراكالصيغ النمطية  تعّدد معو ،لذاتية لكيانات الغًنمات اجلاىزية اليت بلورهتا الرؤية امقوّ 

اإلنكار،  أو يذفنغًن قابلة للت(...)تبقى الصورة ال صادقة وال كاذبة وال متناقضة، وال مستحيلة
وبالتارل فصورة الذات وصورة اآلخر قابلتاف .(2)«ىي سنن القراءة والتأويل  ها أوالً كُ ر  والسنن اليت ربُ 

 .رغم ما قد يبدو عليهما من ثبات ،والتعديلللتغيًن 
دة ة زلدّ قيّ ور لذاتنا ولآلخرين، ال تكوف دائما ويف صبيع احلاالت نَ إّف ما يتشّكل لدينا من صُ     

فيها الواقعي بادلثارل، ويتداخل فيها الداخلي )رؤيتنا حلقيقة أنفسنا(  تلطُ ما ؼلَ بل غالبا لذاتنا، 
لدينا  صورة اآلخرل هاره لآلخرين من صفات خاصة بنا(، وقد تتشك  باخلارجي )أي ما نرغب يف إظ

 من عناصر انتقائية، وىو ما نريد إثباتو يف أذىاننا عن ىذا اآلخر.
                                                           

 .17، ص1997تونس،  -ندوة )صورة اآلخر( اجلمعية العربية لعلم االجتماع احلمامات اآلخر أو المفارقة الضرورية "دالؿ البدري: "-(1)
 .46، ص2002، دار افريقيا الشرؽ الدار البيضاء، فريد الزاىيحياة الصورة وموتها تر:  -رجيس دوبري-(2)
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جود ال يتحقق إاّل من " مشروع وُ األناباعتبار أّف "» "،األنا"يأخذ اآلخر أعلية خاصة لربوز 
خبلؿ طبيعة العبلقة اليت تنسجها األنا معو بطريقة صورة اآلخر إاّل من  حُ ضِ خر"، وال تتّ خبلؿ "اآل

تصبح األنا  أفاستجداء عودة اآلخر، وحضوره مطلبا وجوديا للذات يف  لذا يظل   .غلابية أو سلبيةإ
 األناومن مث فإّف  ،للذاتاآلخر  يةأعلّ على من خبلؿ ىذا القوؿ  زلمد نور الدين أفايةيؤكد .(1)«خخر

على  بُ ا من التفاعل بٌن الطرفٌن، ويرتتّ س دربً ؤس  ة، وتُ لَ ادَ تبَ خر فالعبلقة مُ ال ترى إاّل من خبلؿ اآل
ل يف وعي كّل منهما صورة لآلخر ليست إعادة إنتاج "األنا" و"اآلخر" يف تفاعلهما، تتشكّ » ىذا أفّ 

من أدسل  ، أو اكتساب حدّ باالنتماءويربز يف ىذه العبلقة شعور الذات  .لو، وإظّلا ىي صورة جديدة
حبيث تتجاوز أف تكوف رلّرد  /اآلخر"األنابٌن " الحوار وتساعد اللغة يف إقامة جسور من،ة ويّ اذلُ 

كما   ،الكائن ومأواه نِ كَ سْ مَ »وسيلة للتعبًن، أو أداة للتواصل، وتبادؿ ادلشاعر واألفكار، للتحّوؿ إذل 
 .(2) «ف ذاتووإعبل توويّ ىُ يقوؿ ىيدغر وهبا يعمل بشكل واع، أو ال واع على صياغة 

دهتا علـو ومعارؼ كثًنة ثنائية جدلية تعهّ  ،"، "الذات واآلخر"األنا واآلخرإّف إشكالية "
لقد تناولت  .ي ىذه الثنائية العلـو االجتماعية والنفسية، واألدبية والنقديةغط  بالبحث والدراسة، لتُ 
جودىا دبجموعة من انية يف وُ ر الذات اإلنسصُ ػلَ  ،ملها الوضع البشري كمجاؿىذه الدراسات يف رلُ 

العبلئقي الذي يتناوؿ مفهـو "الغًن"، ليتحّدد كأنا  أواجلماعي  عدُ وخاصة البُ  ،األبعاد وادلستويات
 .خخر، وكذات شلاثلة وسلتلفة عن األنا

، طرحت وال تزاؿ التماثل واالختالفانطبلقا من ىذا الوضع ادلزدوج لوجود الغًن بٌن  
فإذا كانت ادلعرفة ىي نشاط فكري للذات العارفة حوؿ  ؛والغًن األنارفية بٌن إشكالية العبلقة ادلع

رة مقابل األشياء فك  موضوع ادلعرفة، وإذا كاف اإلنساف قد ربّدد يف الفلسفة باعتباره "ذاتا" مُ 
ًنا؟ ىل معرفة ىذا الغًن شلكنة "كذات"، أـ مستحيلة غوادلوضوعات، فهل ؽلكن معرفتو باعتباره 

مع ذايت؟ أـ  وأتواصلُ  ؼُ معو مثلما أتعر   التواصلره موضوعا؟ ىل ؽلكن معرفة الغًن )اآلخر( وباعتبا

                                                           
 .59-21ص 1988 ،ط(د. ) ،الدار البيضاء ،فريقيا الشرؽ،إ -الهوية واالختالف -ن أفايةزلمد نور الدي-(1)
 .12ص ادلرجع نفسو،-(2)
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إذل أعماؽ اآلخر  ذُ اكن النفا ال تكتسيو معرفتها للغًن؟ ىل ؽلُ أّف معرفة الذات لذاهتا تكتسي يقينً 
 الذات لآلخر يف النصوص السردية. ما ىي حدود معرفةفوالتعاطف معو؟ 

، التهاتحو  مبلزلها البارزة، يكشف عن  و "األنا" يف سياقها التارؼلية التتحو  إّف مراجعة 
    ولن تربز الصورة إاّل إذا  ؛رىا السرد العريب ادلعاصرتلك اليت صو   ،شكاليتها ادلعاصرةإوصراعاهتا، و 

ناتها ولمكو  ، شكالياهتا الرئيسية قراءة عميقة فاعلة ذلاإ" و األناستجلية لظواىر "اعتمدنا قراءة مُ 
 دبكونات اآلخر، بواسطة نصوص "األنا" الكاشفة عن عبلقتها باآلخر. لةصِ المتَّ 

، فبل ؽلكن أف ا فاعبلً همً ا مُ شّكل اآلخر يف قراءات نصوص األنا الداخلية، واخلارجية طرفً تَ 
إذف ضبّاؿ  النصّ  .فهما شريكاف يف سردية الّنص ؛"أنا، وال آلخر فيو من دوف ""آخرا بدوف صلد نص  

لت األنا ذاهتا يف الّنص، فإّف القارئ يدرؾ فيو اآلخر، كّ ا شَ مهملثنائية صادرة من األنا ومن اآلخر، ف
 .فإّف "األنا" قائم يف النص ذاتو ؛وإقصاءهومهما حاوؿ اآلخر هتميش األنا 

وقعها ذبذب سلتلف االىتمامات دب»وف السردية عامة ويف الرواية اجلديدة بالذات، إّف ادلتُ  
دراهتم على استجبلء الظواىر الشخصية والتارؼلية، ا، وقُ اهبِ تّ السحري، الفيّن وادلرتابط بإمكانيات كُ 

اتو يسعى كتابو للتعّرؼ على نفتحا على الواقع، وتغًنّ واليومية االجتماعية.فالرواية جنس سردي بات مُ 
يف إدراؾ  وبٌن الذوات اآلخر، فالرغبةُ تها اخلاصة وزلاولة التمييز بينها ويّ الذات، وربديد مبلمح ىُ 

تلّح على رلمل  ة ىي القضية األوذل اليتويّ فمشكلة اذلُ  ،الكياف الذايت، صار قضية بالغة احلساسية
من أنا؟ من أنت؟ ة كّلها، ؽلكن تلخيصها وبلورهتا: يّ تِ قة اليت تستلهم اخلربة الفَ األعماؿ، واألسئلة ادلؤر  

 .(1) «واحد أم أكثرأ
حلة الطويلة ألمٌن الرّ  بالهوية بين األنا واآلخر في أعمال أمين معلوف"نا ادلوسـو "ع حبثتّتب

معلوؼ يف عادل اخللق واإلبداع، وحرصو الدائم على معاجلة قضايا حيوية، ذلا صلة وثيقة بتارؼلنا 
ص حيث شخّ  ؛"اختالل العالمو "مها كتابُ قدّ ية اليت فوردبا أبرزىا تلك الرؤية االستشرا ؛ادلعاصر

                                                           
، 86سلسلة كتابات نقدية، القاىرة العدد  الهيئة العامة لقصور الثقافة، -ما وراء الواقع، مقاالت في الظاىرة الالواقعية -إدوارد خراط، -(1)

 .245، ص1997
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ات إذل االنفبلت ويّ عبلمات اختبلؿ فكري واقتصادي وبيئي، دفعت باذلُ  من خبللو فادلؤلّ 
 ساعلة فاعلة يف مشروع اإلنقاذ العادلي حبكمة أكرب.مُ  نجزه الفكري،يف مُ  واالنزالؽ، يقرتح معلوؼ

،  سطوا بعمق ثقافة احلوض ادلتو رب الذين س ؛أحد أبرز الكّتاب ادلعاصرين أمين معلوف 
 ببًنوت 1949فرباير  25أديب وصحايف لبناشل من مواليد  .كمساحة رمزية للتعايش والتسامح

وجل  ا، وجامعة القّديس يوسف يف بًنوتدرس االقتصاد والعلـو االجتماعية يف مدرسة اآلداب العلي
 صحيفة.ّررا اقتصاديا يف جريدة النهار البًنوتية، وبالقسم الدورل للعادل الصحافة واشتغل زلُ 

 بعد اشتداد احلرب األىلية اللبنانية، ليتوذلّ  ،1976سافر إذل فرنسا وأقاـ فيها منذ العاـ 
مهّمة رئيس التحرير يف رللة "إيكونوميا" االقتصادية، مث يف رللة "جوف أفريك"، تفرّغ أمٌن معلوؼ 

روب الصليبية كما رخىا الذي عرفتو روايتو "احل ادلدويللكتابة الروائية منذ الثمانينات بعد النجاح 
، كما صدرت لو العديد من األعماؿ األدبية  Lattés عن دار النشر التيس 1983العرب

، اليت ناؿ عنها جائزة "الصداقة الفرنسية 1986بينها على اخلصوص "ليوف اإلفريقي" والفكرية، من 

                                                           
- واليت فتحت لو أفاقا واسعة، بعد 1983عاـ  -وىذا حاؿ كل أعمالو -كتبها أمٌن معلوؼ باللغة الفرنسية  :لصليبية كما رآىا العربالحروب ا ،

 كانتالذي لقيتو يف فرنسا وسائر البلداف، ولقد صدر ىذا الكتاب يف مرحلة دقيقة، كاف احلوار فيها بٌن الشرؽ والغرب، يشوبو سوء التفاىم، و  حالنجا 
 قضية احلروب الصليبية مثار جدؿ تارؼلي، وديين بٌن ادلؤرخٌن والعلماء العرب، وادلستشرقٌن الغربيٌن وعلماء االجتماع والسياسة.

  ( 1998) الهويات القاتلة (1996( موانئ الشرؽ )1993) صخرة طانيوس  (1992) القرن األّول بعد بياتريس للكاتب أيضا: :أعمالو-*
(. 2012) التائهون( 2009) خلل العالم ، (2006) األّم أدريان ،(2004) بدايات ، ( 2001) الحب عن بعد (2000) رحلة بالدسار

"، وجائزة ليون االفريقيعن روايتو " 1986" عاـ الصداقة الفرنسية العربيةىذه األعماؿ أىلتو لنيل جوائز عادلية عّدة وخاصة جائزة "
" كما أقيم لو دبدينة "أوبيدور" اإلسبانية، حفل التتويج صخرة طانيوسعن روايتو " 1993ة الفرنسية عاـ كربى اجلوائز األدبي  Goncourtغونكور"

، وتعترب ىذه اجلائزة، أرفع درجة يف سلم اجلوائز التقديرية، اليت سبنحها الدولة 2010الرسي دبناسبة حصولو على جائزة "أمًن أستورياس لآلداب عاـ 
االت إبداعية وفكرية سلتلفة ونبيلة ذلذا االستحقاؽ، يلتحق "أمٌن معروؼ" بركب كبار األدباء العادليٌن الذين حظوا بشرؼ ىذه االسبانية يف شبانية رل

خ زايد لشينت جائزة "ااجلائزة كاإلسباشل "كاميلوخوسي سيبل"، والبًنويف "ماريو يارغاسيوسا"، واألدلاشل "غونرتغراس"، واأللباشل "إساعيل قاداريو" كما أعل
قرار اذليئة العلمية ورللس أمنائها، دبنح لقب "شخصية العاـ الثقافية" يف دورهتا العاشرة للكاتب اللبناشل  2016أبريل  فمن نيسا 17للكتاب" يف 

ى العالم كّلو، محطات تقديرا لتجربة روائي حمل عبر الفرنسية إل»باللغة الفرنسية، "أمٌن معروؼ" وجاء يف مسوغات اجلائزة أّنا ذىبت إذل معلوؼ 
أساسية من تاريخ العرب، وتاريخ أىل الشرق بعامة، وسّلط أضواء كاشفة على شخصيات نذرت نفسها إلشاعة الوئام والحوار الثقافي بين 

منجزات الشرق والغرب، وأعاد خلق تجارب فّذة ومغامرات مؤثّرة، وتمّيز في ىذا كّلو بأسلوب أدبي جمع مفاتن السرد العربي إلى بعض 
، 2: شهرية الكتب  العدد متاح على شبكة االنترنت، أمين معلوف بطل ثقافة"ينظر: "« الحداثة الغربية الكتابة الروائية، وكتابة البحث الفكري

  http://www.e.kutub.com 03 ، ص2016السنة األوذل، مايو 

http://www.e.kutub.com/


 مدخل                                                                                             
 

~ 32 ~ 

ت أعمالو إذل سبع ، ترصب1991و"حدائق النور" ، 1988، ورواية "سرقند" 1986العربية" عاـ 
 .وثبلثٌن لغة

الدعوة إذل الفكر العودلي، وثقافة إنسانية تزوؿ  نيف صبيع كتاباتو ع أمين معلوفال يكّف 
اخلطاب الّلٌن مع اآلخر، يف حبث عن فضاء الكاتب  يتبىنّ ،  كما معها احلدود والعوائق الفاصلة

 .مشرتؾ، يكوف فيو ىذا اآلخر طرفا إغلابيا يف احلوار
بعدما ، 1976حٌن ىجر وطنو لبناف عاـ ؛ة ويّ مع موضوع اذلُ  أمين معلوفدئ حكاية تبت 

يف فرنسا ىاربا من جحيم حرب أىلية بٌن ادلسلمٌن  ت القاتلة، ليستقرّ وياّ رأى األثر ادلدّمر للهُ 
يف يبدأ ىناؾ  ، و1976الكاتب اللبناشل إذل فرنسا يف السابعة والعشرين من عمره  لُ صِ يَ  .وادلسيحيٌن
ة ادلزدوجة، ويدخل عادل اإلبداع الروائي بعد إكمالو لدراسة التاريخ، ويغدو واحدا من أبرز  ويّ شلارسة اذلُ 

و فرنسي أـ لبناشل، فيجيب بقولو: سأؿ فيها: ىل يشعر أنّ مؤكدا يف كّل مرّة يُ » كّتاب العادل ادلعاصر،
أّف ما يصنع  اإلؽلافساواة، وإظّلا من قبيل وتأيت اإلجابة ال من قبيل احلرص على التوازف وادل ،ىذا وذاؾ

ا بٌن زبـو بلدين ولغتٌن أو ثبلث، والعديد من التقاليد أصبحت تقاطعً  اتو، ىو وعيو العميق بأنّ ويّ ىُ 
أ ، وال من ىذا ادلنظور ال تتجزّ  وية المزدوجةوالهُ ونصف فرنسي،  ،فهو نصف لبناشل .الثقافية

ا، وىو ال يرى نفسو وحيدا يف ذلك، فاألمر نفسو موجود لدى أي ناهتكوّ ت مُ وإف توترّ  تتصارع حتّ 
 (1) «يولد من أبوين جزائريٌن أو مغربيٌن أو صربيٌن...اخل. ،شاب فرنسي

ت قاتلة، وىي وجو وياّ ىُ  ه، ألّنا يف نظر خالصةأو  صافيةة ويّ " ذلُ أمين معلوفال مكاف عند "    
ذلذا نلحظ يف كتاباتو  ؛لآلخر تلقائيّ  إقصاء و ،اتحوؿ الذ زالتمركُ والعنصرية و للتعّصب خخر

ادلسارات الكربى لتجربتو السردية يف  بة وادلتحّولة، وبالتارل تتحّددُ وية ادلركّ اضليازا واضحا إذل فكرة اذلُ 
تشّكل » ؛ؿ الدائموثالثها التحو   ،فاالررباؿ، ثانيها االنتماء الثقايف ادلرِ  سُ وَ زلطّات ثبلث: أوذلا ىَ 

، أمين معلوفاخلطاب ادلركزي يف مشروع الروائي اللبناشل  ،عاهتا وسبثيبلهتا الثقافيةات السردية بتنو  ويّ اذلُ 
ل رواياتو: "القرف األوؿ بعد بياتريس"، و"سر قند"، و"صخرة طانيوس"، و"ليوف االفريقي"، ث  إذ سبُ 

                                                           
 .343، ص2010، 1دار الشروؽ )مصر القاىرة(، ط -ثقافية والنقد األدبيالهوية ال–جابر عصفور -(1)
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لقاتلة وسبثيبلهتا ورببيكاهتا ت اوياّ و"حدائق النور" و"موانئ الشرؽ"، و"رحلة بالدسار"، جدؿ اذلُ 
 (1) «الثقافية وتأويبلهتا.

راع القائمة يف رحم الكتلتٌن الشرقية والغربية، وحاوؿ الكشف عن أزمة الصّ  معلوفلقد أدرؾ 
وضلن ظلّر بتحّديات ؛يف مرحلة مفصلية من تارؼلنا »حقيقة تصادـ الثقافات وادلخاييل والقيم، 

واحد من  ربد   ـنا أماسرة، فنحن لتها ادلندفعة وخلياهتا ادلتطوّ جمَ هتا وىَ ثيل، بقوّ حضارية دل يسبق ذلا مَ 
ة ويّ كّلو واذلُ   جود الحضاريتحّديات الوُ  ـدير ظهرنا لو، ولكنّنا أماالتحّديات )...( وال ؽلكن أف نُ 

 (2) «الثقافية ومكّوناهتا، يلحق بنا إذل عقر دارنا، وال ؽلكن أف طلتبئ منو.
 ،اهتِ ودَ على اعتبار غزارة أعمالو األدبية وجَ ؛مكانة مرموقة يف عادل الرواية ادلعاصرة  فمعلو ػلتّل     

ة نظر الشرؽ،  جهَ وِ  ؛قلت إذل الغرب ومباشرة عرب لغة من لغاتوا نَ ا، ألنّ ا وأدبيً ا ثقافيً دثً لت حَ شكّ اليت 
. حضاري من نوع جديد نها بناء حوارم مت جوانب مشرقة يف احلضارة العربية، اذلدؼُ ا قدّ كما أنّ 

فيو احلاجة الروحانية عن احلاجة إذل االنتماء، عادل ال يستخدـ فيو  ػللم أمٌن معلوؼ بعادل تنفصلُ 
 الدين كوشيجة بٌن إثنيات متحاربة. 

ح ع على تفتّ ال تشجّ  ائفيةلطّ ا د على أفّ ليؤكّ   أعمالو الفكرية والروائية،يف  مين معلوفأؼلاطبنا     
ف على ىذا لفكرة ادلواطنة، وال ؽلكن بناء نظاـ سياسي متمدّ  إطبلقا، فهي إنكارٌ  الدؽلوقراطية

 فضاءات منفتحة)الشرؽ والغرب(، من خبلؿ  األنا واآلخراألساس. تناوؿ أمٌن معلوؼ صراع 
بكثًن من اإلسهاب واحلرص  ،الهوية واالنتماءعلى التعّدد العرقي والثقايف، مركزّا على قضايا 

  .الشديد
 

                                                           
، 12846قراءة ثقافية تأويلية يف خطاب أمٌن معلوؼ الفكري والسردي العدد  -جدل الهويات القاتلة وتحبيك التاريخ–ينظر: ضياء الكعيب  -(1)

25-05-  2013  tub.comwww.eku                    
 .18، ص2004، 1، بًنوت، تر: لبناف نلة بضوف، طالفارايب: دار الهويات القاتلة–أمٌن معلوؼ  -(2)
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 .لو  ـة إلى اإلشكالية: المفهوم، التطور، التحــة من الداللــوي  المبحث األول: اله  

 ة ـــــــــة العربيــــة في الروايــــــــــــوي  الت اله  ـــــــتمثي المبحث الثاني:

 رة.ـــة المعاصـها في الروايــــباتة وتقل  ـــــــوي  ة اله  ــــــالمبحث الثالث: أسئل

 

  : يقول ابن عربي                                              

 َدانِ  هِ ينِ  إ ى دِ يِن دِ  نْ كُ يَ قبل اليوِم أُنِكُر َصاِحِب ...إذا مْل  وقد كنتُ                                          

 قَاِباًل ُكلَّ ُصورٍَة...َفَمْرَعــــــــــى لغِــــــــــزالٍن وِديـــــــرًا لرُْهبَــــــــاِن  فَأْصبَـــَح قـَْلِب                                           

 فَمسِجُد أوثاٍن وكعَبُة طَائـــٍف...و ألـْــــواُح تـــَــــورَاٍة وُمْصحــَـــــــُف قــُــــــرآِن                                          

     اِن يَ إِ ِبِديِن احُلبِّ كيف َتوجََّهْت...رَكائُِبُه فاحُلبُّ ِديِن و  ينُ دِ أَ                                   
كمال اليازجي، أنطون غطاس كرم: أعالم                                                        

..                          الفلسفة العربية     
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 ة من الداللة إلى اإلشكالية : المفهوم، الت طور والت حول.وي  : اله  ولالمبحث األ
 ة: لغة واصطالحا:وي  مفهوم اله   -أ 

ُُيعَبضُي ُتعدٌُُةوي  اله  مفهـو ُاؼبعاصر، ُالتصوٌُُبُراىننا ُاؼبنهجيةُُبُظلٌُد ُراتُكتشابكُمقارباهتا
تباينتُفيوُاؼبشاربُاإليديولوجيةُكالتقويباتُاغبضارية،ُكارتبكُفيوُموقفُاألناُُ،عهدُجديدُلئلنسانية

 قة،ُتَباكحُبْبُالتغٌّبُكالثبات.راتُمسبٌُمنُاآلخرُبتصوٌُ
عاُكاستخداماُقوُكيزدادُتوسٌُـُالعلميُكالتقِبُأٌكجُتفوٌُأفُيبلغُالتقدٌُُ،منُمفارقاتُالعصرُالراىن

استخداـُلغةُالردعُكاإلقناع،ُبينماُيزدادُكسواسُبسواءُلتحسْبُالظركؼُاغبياتية،ُأكُلبسطُاؽبيمنةُ؛
ت،ُاويٌُاؽبُيُظىٌُتتش كالنرجسية،ُكتنحدرُالقيمُكُكتتصاعدُدعواتُاالنغبلؽُ،االنطواءُكاالنعزاؿُتأٌججا

ُذلكُليكوف ُنتائج ُ»،من ُاألقليٌُُنشوء ُظاىرة ُك ُاؼبهاجرة ُالات ُاالشرائح ُقبلُاؼبجتماعية ُمن نبوذة
ُ(،كاآلخر األنا)ُ؛هاأنبٌُُكُالٍبُأفرزتُمفاىيمُكثنائياتُاحتضنتهاُفلسفةُاالختبلؼُ،اغبضارةُاؼبعاصرة

ُ ُُ/اؼبسلم)(،كاؽبم األنا)أك ُ)اؼبسيحي(، ُ(الغرب/الشرؽ ،(ُ ُمنُ(،العنف/التسامح اؼبفاىيمُُكغّبىا
ُالغّب،ُالثنائياتُك ُمع ُالتفاعل ُلصبلت ُكاؼبشخصة ُلآلخر ُاؼبكوٌُُك الواصفة ُلنسق ُُنة اؽبويةُانتظاـ

بلُلقدُأصبحُاالختبلؼُتياراُفكرياُمتمٌيزاُكطيفاُمعرفيا،ُينتميُإليوُالباحثوفُكاؼبفكركفُ،ُ(1)«كاؼبغايرة
ُةُكاؼبركزيةُاألكركبية.ويٌُالذينُاشَبكواُُبُانتقادُاؽبُيُ،الغربيوف

منُُ؛إٔبُحقوؿُالدراساتُالنقديةُكالثقافيةُ،هاُالفكريةرجعيتُيلقدُانتقلتُىذهُاؼبوضوعاتُمنُمُى
،ُك"بوؿُ(Michel Foucault)"،ُك"ميشيلُفوكو(Jaques Derrida")خبلؿُأعماؿُ"جاؾُدريدا

ُ ُ(Paul Ricœur)ريكور" ُكرستيفا" ُك"جوليا ،(Julia Kristeva)،ُ ُكُ  Martin)مارتنُىايدغر

Heidegger).ُُكغّبىم،ُ
ُكمعضبلتوُإفٌُُ ُالعآب ُكلٌُُ،تفاعبلت ُُب ُالبشرم ُالوجود ُيشكٌُُ،األصقاعُتشمل لُكما

الذمُالُيستطيعُأفُيعيشُتلكُاػبصوصيةُدبعزؿُعنُأسئلةُ؛اػبصوصية،ُىوُماُيرتبطُبتجربةُالفردُ
ُ.ةوي  اله  هاُإشكاليةُمثّباُمنُخبلؽباُالكثّبُمنُالقضاياُكاإلشكاالت،ُكأنبٌُُ؛اإلنسافُاعبوىرية

                                                           
ُناشركفُدارُاألمافُالرباطُُ-أنساق الغيرية في السرد العربي الفتنة واآلخر،–شرؼُالدينُؾبدكلْبُُ:ينظر(1) ُ.19ص12012ُط،العربيةُللعلـو
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ُُُُُ ُلقد ُموضوع ُالتداكُيُةوي  اله  صار ُاألرائج ُُب ُؿ ُكالفلسفية ُالسوسيولوجية ُُبُ،دبيات ُىو كما
ُالسياسي ُاػبطاب ُوبتلٌُ»، ُاؽبُيُكٓب ُاألساسيويٌُمفهـو ُاؼبشهد ُكاؽبزائمُُإالٌُُ،ة ُالفشل ُلضركب نتيجة
استدعتُبإغباحُشديدُفرديةُةُاػباصة،ُويٌُيُعنُاالختبلؼُكفقدافُاؽبُيكرةُالتخلٌُفف،ُالداخليةُكاػبارجية

ُكسبيٌُويٌُاؽبُي ُاإلنسانية، ُكىويتوُة ُاإلنساف ُكحدة ُقطب ُبْب ُتأرجحا ُفتغدك ُاؽبوية، ُإشكالية ُلتنقلب زىا
ُهتددٌُ ُالٍب ُالشمولية ُيؤكدُويٌُاؽبُيُالكونية ُالذم ُالفاصل ُالتفٌرد ُكقطب ُخصوصيتها، ُبفقداف ُالفرعية ات

  (1)«اتُكخصوصياهتا.ُويٌُاختبلؼُاؽبُي
ةُاألساسيةُضبطُاؼبفاىيمُىوُالركيزةُاألساسُألٌمُشرعيةُعلمية،ُكيعتربُاؼبدخلُاللغومُكاحملطٌُُإفٌُ     

ُاؼبختلفة ُالتخصصات ُعلى ُاؼبفهـو ُآفاؽ ُكفتح ُلبس، ُأٌم ُُإذُ؛لتجاكز ُالعلـو ُُب ُاؼبفاىيم تعا٘ب
ُاؽبُياالجتماعيةُعامةُإشكاليةُالتعريفُكالداللة،ُكيتٌُ ُ.ةويٌُصلُىذاُاألمرُدبفهـو

ُألنٌُُةوي  اله  موضوعُُيتحرؾ» ُيصعبُيضمنُحقلُشديدُاغبساسية، ُنظرمُُو ُداخلُإطار حصره

ُبالسيكولوجيادٌُؿبُي ُالسوسيولوجيا ُتلتقي ُفداخلو ُذلكُكاألُ،د، ُإٔب ُإضافة ُكاإليديولوجيا، نَبكبولوجيا
ُكاؼبتعدٌُ ُالواحد ُبْب ُكاالجتماعي، ُالفردم ُبْب ُكاعبماعي، ُالذاٌب ُبْب ُاغباصل ُكبْبُالذاتُالتقاطع د

ُ(2)«ُ.كاؼبتغٌّبُ
ُاؽبُيدُالتعريتتعدٌُُُ ناُنستطيعُأفُلبتزؽباُىناُإٔبُتعريفُخاصا،ُغّبُأنٌُُةُمعُبويٌُفاتُالٍبُسبنحُؼبفهـو

ُكآخرُخاص ُتقدٌُُ،عاـ ُاؼبعارؼفالتعريفُالعاـ ُاؼبعاجمُكدكائر ُلنا ُمنهاُ،مو ُالفلسفية اُأمٌُُ،خصوصا
ُركجُاهاُكمنهاُإٔبُكاقعناكؿباكلةُاػبُ،دةإليوُبإعادةُالنظرُإٔبُالتعريفاتُاؼبتعدٌُُلُيصًُنفُ،التعريفُاػباص

. ُاليـو
ُ

ُبضمٌُيعرٌُ ُ"اؽبيويٌة" ُالوسيط ُاؼبعجم ُبأنٌُُؼ ُاؽباء ُعنُ»ا: ُسبٌيزه ُالٍب ُالشخص ُأك ُالشيء حقيقة
"ُط،ُكُبُتعريفوُؼبص(3)«غّبه الغيبُالذمُالُيصٌحُ»و:ُؼُيذكرُاؼبعجمُأنٌُمنظورُالتصوٌُمنُُلحُ"اؽبيوى

                                                           
ُ.15ص12005ُ،اؼبركزُالثقاُبُالعريبُالدارُالبيضاءُاؼبغربُطُعبد القادر قنينيُتر:–الهوية-ُعزيزُالعظمةُكُآخركفنظرُ:يُ-(1)
ُ/http://fajrpresse.comُ:متاح على شبكة اإلنترنيتُ؟ُأزمة الهوية في العالم العربي ،أزمة معنى أم أزمة حضارة–ينظر:ُعزيزُمشواطُ(2)

ُ.998،ُص2004ُ-04طُ،مصرُ،ُالقاىرةالَباثاإلدارةُالعامةُللمعجماتُكإحياءُُ-المعجم الوسيطُ-ُؾبمعُاللغةُالعربية(3)

http://fajrpresse.com/


 الهوية؛ المفهوم والتمظهرات في الخطاب الروائي المعاصر           الفصل األول:                         
 

~ 37 ~ 

ُكُي ُعنها ُاؼبعرٌب ُاؽبوية ُكغيب ُللغّب ُالبواطننشهوده ُأبطن ُكىو ُتعٌْب، ُبالبل ُإٔبُ(1)«ها ُاؼبعجم كيذىب

لتجعلناُُ،ويةُحْبُتضاؼُإٔبُالكلمةُ"بطاقة"،ُأكُتوصفُ"بالٌنعت"ُالشخصيةربديدُمعُبُآخرُللهُي

ُاؽبُي ُ"بطاقة ُاؼبصطلح ُعلى ُالشخصية"ويٌُكبصل ُالبطاقة ُأك ُُة، ُفيها ُيثبت ُمولده،ُُسماما الشخص،
ُجنسيتوُكعملو،ُكىذاُماُصارُمتداكالُحديثا.

ُكتابُ"أمٌُ اغبقيقةُاؼبطلقةُاؼبشتملةُعلىُاغبقائقُاشتماؿُ»ويٌةُىي:ُ"ُاؽبُيالتعريفات للجرجانياُُب
ُعلىُالشجرةُُبُالغيبُاؼبطلق ُأفُيكوفُالشيءُعكمُ(2)«.النواة ُمقابلُفباٌُُ،"ىو"ناه ُيدؿٌُُكليسُلو

ُ.علىُثباتُاؽبوية
،ُكأحياناIdentity ,Identitéُاؼبعاجمُكالقواميسُالغربيةُُبُمصطلحُ»كىوُموجودُأيضاُُبُُ

ُاؼبشتقٌُ ُمنُُُبُمصطلحُ"اإلنية" ُكتابIpséité ،Ipseityُُاألنا ُالفارايبُُب بنفسُاؼبعُب،ُيستعملو
ُاللفظُ ُُبُمقابل Altéritéُُالغريب"اغبركؼ" Altérityُُأك ُكلٌُكيعِبُالغّبية ُكليست ُأفُالنسبية ية،

ُاؽبُيوبدٌُ ُاكبراؼ ُُ،ةويٌُد ُعنو ُكالتعبّب Aliénationُُبلفظ ُمن ُللفظAliusُُلفظ ُكليس ُالغّب. كيعِب
ُ،األجنيبُلفظُعريبُقدٙبُمقابل،ُكقدُترصبوُاحملدثوفُبلفظُاغَباب،ُكقدُيكوفُاؼبقابلُلفظُ"اختبلؼ"

ُاؽبُي ُبْب ُالتقابل ُويٌُكأصبح ُكاالختبلؼ Identité et Différenceُُة ُكُب العريبُُالَباثشائعا
ُُ"االختبلؼ" ُشيوعا ُألنٌُويٌُنُاؽبُيمأكثر ُُبُحْبُأفُاؽبُية، ُلفظُبسيط، ُلفظُمُيويٌُو بُمنُالضمّبُركٌُة

ُ(3)«.رتكُر"ىو"ُالُيُاؼبنفصل

ُالركسويٌُاؽبُي ُمعجم ُُب ُبإحكاـ» Larousse  ة ُاؼبتطابقة ُالكينونة ُحالة ُحدٌُُ،ىو ُإٔب ُكاؼبتماثلة
األمرُُمُأكُبالشخصُاإلنسا٘ب،ُإفٌُقُبالشيءُاؼبادٌُكالكينونةُىناُتتعلٌُُ،التطابقُالتاـُأكُالتشابوُاؼبطلق

ُالتجلٌُ ُيتماثل ُأك ُكظاىره، ُالشيء ُباطن ُبْب ُما ُالتاـ ُبالتطابق ُألمٌُيتعلق ُالظاىرة ُمعُُُيات كينونة
ُ.(4)«جوىرىاُالعميق،ُببلُانفصاـُأكُانشطار

                                                           
ُ.998صُ،2004ُ-04طُ،اللغةُالعربيةُمصرؾبمعُ-التراثاإلدارة العامة للمعجمات وإحياء -ُالمعجم الوسيط-ؾبمعُاللغةُالعربيةُُُُ(1)
ُ.229صُ-ـ1938-ق1357اغبليبُالقاىرةُُألبايبمكتبةُمصطفىُ-التعريفات-اعبرجا٘بُالسيدُالشريفُعليُبنُؿبمد-(2)
17ُ،ُص2012ُ-01طُُمصر،القاىرةُُُ،اجمللسُاألعلىُللثقافة-الهوية-حسنُحنفيُحسنْب-(3)
ُ.910-909،ُص3ُ،2000مكتبةُمدبوٕبُالقاىرة،ُطُ-لمصطلحات الفلسفةالمعجم الشامل –ُغبفِباعبدُاؼبنعمُ-(4)
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ُاُُ ُوية له  يتداخلُمفهـو كليسُغّبه.ُُىوُاُأفُيكوفُالشيءُىوويةُلغويٌُفاؽبُي«،ُالماىيةمعُمفهـو
بزيادةُحرؼُالصلةُُ"ماُىو"كاؼباىيةُأفُيكوفُالشيءُُ.ساؽُُبُاؼبنطقكىوُقائمُعلىُالتطابقُأكُاالتٌُ

"ما"،ُعلىُالضمّبُاؼبنفصلُ"ىو"ُكاؼبعُبُكاحد،ُقدُهبعلُالبعضُاؼباىيةُأكثرُعمقاُمنُاؽبوية،ُكُبُ
ُ ُاللغات ُماىية ُمنفصل ُلفظ ُلكل ُالبلتينية Essence"األجنبية ُمن " ESSE ُُ،ُالكينونة ُفعل كىو

ُُ(1)«أمُىوُ Id منُالضمّبُ Identité كلفظُىوية

رُباؼبفارقةُأكُيشعُيفُ؛ينقسمُعلىُنفسوُموضوعُإنسا٘بُخالص،ُفاإلنسافُىوُالذمُ:إذنُةوي  اله  ُُُ
ُكائن ُبْبُاغباضرُكاؼباضي،ُبْبُاغباضرُكاؼبستقبل.،كماُينبغيُأفُيكوفُُالتعإب،ُبْبُماُىو

ُالفلسفة ُُب ُاؼبصطلح ُأصوؿ ُإٔب ُُ؛بالعودة ُاؽبُيُُأفٌُندرؾ ُكلمة ُاؼبَبصبوفُمولٌُ«وية ُاشتقها دة
فإنٌوُيربطُبْبُُ،كإمٌباُيسمىُرابطةُ،كمعناهُباغبقيقةُالوجودُ؛رابطةُالقدامىُمنُالػػػػػػُ"ىو"ُالذمُيسمىٌُ

ُرابطةُ،الوجود ُيسمى ُاؼبعنيْبُ؛كإمٌبا ُبْب ُيربط ُُ،فإنٌو ُلفظة ُيستعمل ُأف ُرأل مكافُُ"ىو"كبعضهم
ُمكافُتلكُاأللفاظُبدؿُ"اؽبو"،باليونانيةُُ"ْبتاس"ىستُ"بالفارسيةُك" ُ،رألُآخركفُأفُيستعملوا

ُأفُيتجنٌُُيىُك،ُلفظةُاؼبوجود بواُاستعماؽباُكاستعملواُمكاناُلفظةُمشتقةُكؽباُتصاريفُ)...(ُرألُقـو
ُُ(2)«ةويٌُكمكافُالوجودُاؽبُيقولناُ"ىو"،ُ

ةُالشيءُىوُعينيتوُككحدتو،ُكخصوصيتو،ُككجودهُويٌُالوحدةُكالوجود،ُفهُي«إذفُ"اؽبو"ُمعناهُ
،ُ(3)«وُكخصوصيتو،ُككجودهُاؼبنفردُالذمُالُيقعُفيوُاشَباؾويتًُوُ"ىو"ُإشارةُإٔبُىُيإنٌُكقولناُُ،اؼبنفردُلو

،ُفالفارايبُدهُعنُبقيةُاألفرادبوعيُالفردُخبصوصيتو،ُكتفرٌُةُرىْبُويٌُلُاؽبُيأٌفُتشكٌُُالقوؿفبٌاُوبملناُعلىُ

ُاؽبُي ُيقوؿ:ُة،ُيعِبُالوجودُُبُعمومو،ُويٌُيرلُأٌفُمفهـو كُأٌماُأنا،ُفإٌ٘بُأرلُ«كُعنُتصورهُؽبذاُاؼبفهـو
لفظةُ"ىو"ُفينبغيُأفُتستعملُعلىُأٌناُأيٌهماُشاء،ُكلكنُعندُاستعماؿُُأٌفُاإلنسافُلوُأفُيستعمل

ُُ(4).«أداة،ُكاؽبويةُاؼبصدرُاؼبعموؿُاآلخراسمُالُ

                                                           
ُ.10ُ،ُص2012-01طُُ-)سبقُذكره(-الهوية-حسنُحنفيُحسنْب-(1)
ُ.686-685،ُص1ُ،2002ُمكتبةُلبنافُناشركف،ُطُ-موسوعة مصطلحات الكندي والفارابيُ-جيهاميجّباردُ-(2)
ُ.687،ُصنفسواؼبصدرُُ-(3)
 114-112ص1990 ُ،2حٌققوُكقٌدـُلوُكعٌلقُعليو:ُؿبسنُمهدم،ُدارُاؼبشرؽُبّبكتُط-كتاب الحروفُ-أبوُنصرُالفارايبُ-(4)
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عنُمكانةُاإلنسافُُبُُ،ُكةُبالوجود،ُبدأُالتساؤؿُعٌماُوبويوُىذاُالوجودويٌُبعدُأفُحٌددتُاؽبُي
فهيُتأكيدُللوجودُالذاٌبُكإفُغابتُُ،اغبريةُالذاتيةُإفُكجدت»ُةُتعبّبُعنُاغبرية،ويٌُفاؽبُيُالكوف،

ذاتو،ُُبُحْبُأفُُمعُأفُيكوفُاإلنسافُىوُنفسوُمتطابقاُةويٌُفاؽبُيُ)...(؛تعيشُالذاتُاالغَباب
ُ(1)ُ«.ينقسمُإٔبُقسمْب:ُىويةُباقية،ُكغّبيةُذبذاهاُأفىوُأفُيكوفُغّبُنفسوُبعدُُاالغَباب

ُالفلسفة ُؼبصطلحات ُالشامل ُاؼبعجم ُيعرٌُُ،أٌما ُاؽبُيفإنٌو ُُةُىويٌُؼ ُحرؼُشمُاسم«بأٌنا ُمن تق
ُبُقوؽبمُزيدُىوُحيوافُُ،علىُارتباطُاحملموؿُباؼبوضوعُُبُجوىرهُكهُحرؼُ"ىو"ُالرباطُالذمُيدؿٌُ

ُكٌلُكاحدالشيءُكعينيتوُككحدتوُكتشخٌُُةُيويٌُأكُإنساف،ُكىُي كقيلُإٌفُُ.صو،ُكخصوصيتوُككجودهُاؼبنفرد،
ُُبُاػبارجُيسمىٌُاؼبتعقٌُُاألمر ُكمنُحيثُثبوتو ُيسمىُماىية، ُمقوؿُُبُجوابُما ُلُمنُحيثُأنٌو

ُ.(2)«ةُنويٌُىُىُيسمُ كمنُحيثُامتيازهُعنُاألغيارُيُيُ،حقيقة
ُُ ُُة الشيءوي  ى  إذف ُتتٌُ«تعِب ُحيث ُعنو، ُاؼبعرٌبة ُحقيقتو ُُبُماىيتو ُباؼبوصوؼ ُالصفة حد

كليسُاغباؿُُ،الوجودُيسبقُاؼباىيةُُ،ُفإفٌُالماىيةىيُُةوي  اله  كانتُؼباٌُُصُمتفٌردُالُإشراؾُفيو،ُُكتشخٌُ
اؼباىيةُتسبقُالوجود،ُكالُتعِبُاألسبقيةُُبُالزمافُاألسبقيةُُبُُمنُأفٌُُ،كماُىوُعندُالفبلسفةُاؼبثاليْب

قهاُبعدُأفُتكتملُُبُجدؿُمستمر،ُبْبُقُُبُالوجود،ُيصنعهاُالوجودٍُبُوبقٌُاؼباىيةُتتخلٌُُ.الوجود
ُكاؼباىية ُمسبٌُُ.الوجود ُمنُحريةُالُتوجدُماىية ُفذلكُحٌد ُالقدر، ُالنفسُأك ُباسم ُعلىُالوجود قة

ُكفعلُحرٌُُ،اؼباىيةُىيُاغبريةاإلنساف،ُُك ُ(3).«كاؽبويةُىيُربقيقُاؼباىية
ُالتعاريف ُمن ُسبق ُما ُعلى ُُ،تأسيسا ُصفاتُُة  وي  اله  تتبٌدل ُعلى ُاؼبشتمل ُاؼبكٌوف بوصفها

ُسبيٌُالشخصُاعبوىرية،ُالٍبُذبعلوُفبيٌُ ُعنُغّبه ُيكسبوُفرادتوُكخصوصيتوزا كالٍبُستؤثرُبطريقةُأكُ،ُزا
ُالٍبُسيكوٌُُ،الذمُسيعتمدهبأخرلُُبُربديدُاؼبنظورُ ُلّبسمُالصورة ُُبُنفسو ُكُعنُكعنُنا نفسو

ُاآلخرين.

                                                           
ُ.12-11،ُص1ُ،2012طُالقاىرة،ُاجمللسُاألعلىُللثقافة،ُ-الهوية–حسنُحنفيُحسنْبُُ-(1)
ُ.910-909ص،3ُ،2000ُمكتبةُمدبوٕبُالقاىرة،ُطُ-المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفةُ-فِبعبدُاؼبنعمُاغب-(2)
ُ.21،ُص1988،ُدارُالثقافةُاعبديدة،ُالقاىرة،ُحسنُحنفي :ترصبةُ-تعالي األنا موجود–جافُبوؿُسارترُ-(3)
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ُكاؼبعرفيةاهتشَبؾُالتعاريفُعلىُاختبلؼُمشاُر ُالفكرية كجودُكماىيةُغّبُ«ُة  وي  اله  ُُبُأفٌُُ،ا
إٌناُصّبكرةُباؼبعُبُُ،كمتعالياُعلىُالزمافُكاؼبكاف،ُبلُحالةُمتحركةُكمتداخلةُثابثاأٌناُالُسبثلُجوىراُ

ُكذلك،ُىيُُُةُيويٌُاجملازمُكالتارىبيُ)...(ُكاؽبُي العبلقاتُكالصبلتُاالجتماعية،ُُكٌلُمنمنُحيثُىي
ُ(1)ُ«االخبلقيةُكالثقافية،ُالٍبُترتبطُباللغةُكالتاريخُكاؼبصّبُالواحد،ُكاؼبصاّبُاؼبشَبكة.ُاالقتصادية،ُك

ُثابتا،ُباعتبارىاُجوىراُة  وي  لله   الواضحُعلىُالبعدُاؼبطلقتأسيساُعلىُماُذكر،ُنبلحظُالَبكيزُُُُُُ
ُالدالالتُاللغوية،ُربيلُصبيعهاُعلىُ أكُماىية،ُأكُميزةُمتماثلةُكمتطابقة،ُىذهُاألبعادُالٍبُربملها

ُاؽبُي ُُةًُويٌُحقل ُُالثابتبْب ُبْب ُكالكونية، ُاػبصوصية ُبْب ُلتتحوٌُُاالنغبلؽكاؼبطلق، ُإٔبُكاالنفتاح، ؿ
لُُبُعبلقةُاألنا/ُؿبدٌدةُبأبعادىاُؾبموعةُمنُالعبلقاتُتتمثٌُ»ُتأثّبىاُعلىُاجملتمعات،ُخطاباتُسبارس

ىذهُغّبُأٌفُُبُسّبكرتو،ُكعبلقةُاألناُباآلخر،ُُاألخبلؽ..(ُ)اؼبعرفة،الذاتُباألنا،ُكعبلقةُاألناُبالواقع
ُ(2)ُ.«كمتحركة.ُجدليةُمَبابطةاُعبلقةُربكمهُليستُانشطاراتُمنعزلةُبلُاألبعاد

ُكائناُثقافياُقبلُأفُُ؛قيمةُجوىريةُُبُحياةُاإلنسافُُبُمفهومهاُالشاملُتعدٌُُةوي  اله  إٌفُ بوصفو
ُشكٌُ ُكال ُبيولوجيا، ُكائنا ُاؽبُيُأفٌُُيكوف ُيفارؽُُةًُويٌُجوىر ُبو ُالذم ُاالنتماء ُعلى ُاألساس ُُب يقـو

دُالدكتورُعبدُحبسبُماُيؤكٌُامية،ُفاالنتماءُُبُجوىرهُتسمرتقياُإٔبُآدميتوُاؼبُ،اإلنسافُآدميتوُالغريزية
ُُبُُ ُاؼبسدم ُاللغوم"،السبلـ ُكاالنتحار ُ"العرب ُكتابو ُعن ُاؼبضموف:ُ»عبارة ُأٌما ُكإببلغ، مضموف

نُلوُالتواصلُاإلنسا٘بُالضياعُُبُالوجود،ُكأٌماُاإلببلغ:ُفلغةُتؤمٌُُشرٌُُوكتقياإليبافُفعقيدةُتكفلُلوُ
ُاػببلٌُ ُتصاقبتُدائرة ُفإذا ُكافُاالنتماءُإٔبُالتاريخ،ُككافُُاإليبافؽ، ُاللساف، إٔبُُاالستشراؼكدائرة
ُعنُدائرةُاؼبشاعرُاؼبكوٌُ؛ُاؼبآؿ ُُ(3)ُ«.نةُلشعورُاؽبويةكمنوُالُيبكنُللشعورُباالنتماءُأفُيوجدُبعيدا

إاٌلُإذاُاستطاعُكُبُالوقتُنفسوُأفُينطلقُمنُُ،الفرديةُوُيتُىويػٌُيؤكدُىُيُأففاإلنسافُالُيستطيعُ؛ُبالتإب
ُالشعورُباالنتماءُإٔبُصباعةُيتجانسُمعُأفرادىا.

                                                           
ُ.37،ُص2009تأليفُحاًبُالورفلي،ُُدارُالتنويرُللطباعةُكالنشرُكالتوزيع،ُُ–الهوية والسرد  -بوؿُريكورُ-(1)
 .37صاؼبرجعُنفسو،ُ-(2)
ُ.39،ُص2011،ُيناير1ُدارُالكتابُاعبديدُاؼبتحدة،ُبّبكت،ُطُ-العرب واالنتحار اللغوي–عبدُالسبلـُاؼبسدمُُ-(3)
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ُاؽبُي ُتعريف ُكوناويٌُيبكن ُُب ُعامة ُبصفة ُوبدٌُُ:ة ُأف ُخبلؽبا ُمن ُيبكن ُالٍب ُاألفرادُالطريقة د
كبوُاألمةُالطبقةُاالجتماعية،ُالثقافية،ُالعرؽ،ُاعبنسُكغّبُ،ُنفسهمُبوصفهمُأعضاءُُبُؾبموعةُماأ

ُكٌلُاجملتمعاتُكشٌبُ»ُاؽبوياتُالٍبُزبضعُؽباُاجملموعات،تُأنواعُدارُىذهُاحملدٌُتقرٌُُ؛ذلك فالفردُُب
أفُيستبدؿُقيمةُنفسو،ُبالقبوؿُاالجتماعيُكتكاملُشخصيتوُُحدالثقافاتُيتعٌلمُمنُاؼبهدُإٔبُاللٌُ

ُ.(1)«.كركحوُبالتكٌيفُاألخبلقيُ
كائناُاجتماعياُ،ُكعليوُفهويةُفالفردُالُيبكنوُأفُيعيشُخارجُإطارُاعبماعةُأكُاجملتمع،ُباعتبارهُُُُُُُُُُ

شعورُُ»:ُالعامةُالٍبُتعِبُةًُويٌُاعبماعة،ُأكُاؽبُيُةًُويٌُالفردُالُيبكنُفصلهاُبأٌمُحاؿُمنُاألحواؿُعنُىُي
ُكاؼبشاعرُ ُالقيم ُمن ُمنظومة ُُب ُيشاركو ُأكرب ُإنسا٘ب ُإطار ُأك ُصباعة ُإٔب ُباالنتماء الشخص

ُ ُفردية ُحقيقة ُىي ُاؼبعُب ُاهذا ُكاؽبوية ُالتنشئةُكاالذٌباىات، ُكبعملية ُالسائدة ُبالثقافة ُترتبط نفسية
ُ ُىذه ُعن ُاعبمعي ُالسياسي ُالتعبّب ُثانيا: ُ،كىناؾ ُكأحزابُُةوي  اله  االجتماعية ُتنظيمات ُشكل ُب

ُاؽبُي ُىذه ُكذبسيد ُتبلور ُحاؿ ُثالثا ُ،كىناؾ ُتطٌوعي ُطابع ُذات ُمؤسٌُويٌُكىيئات ُُب ُكأبنيةُة سات
ُ(2)ُ«.كإشكاالتُقانونيةُعلىُيدُاغبكوماتُكاألنظمة

ُنتوصٌُُُُُُُُُُُ ُاؼبنطلقات ُىذه ُأفٌُكمن ُإٔب ُاعبماعة؛ُل ُعن ُيتجزأ ُال ُجزء ُفاؽبُيُالفرد ُالفرديةُويٌُكبالتإب ة

ةُأسهمتُُبُإعادةُبلوُرُ،املُحديثةىناؾُعُوُإاٌلُأفٌُاجملتمعُ.ُةُىويُ تندمجُضمنُاعبماعةُالٍبُتشٌكلُىُي
ُكصياغتهاُةوي  اله   ُمبلئمةُنلتُيُ،كتشكيلها ُُ،مضطربُوُلعصرُوُصبح ُكمتصارعةكقول ُةُيويٌُفاؽبُي»ُ؛ـبتلفة

ُكحٌٌبُُتستمدُ  ُاؽبُيتعريفها ُمن ُبغّبىا ُعبلقتها ُمن ُاندماجيُوياٌُُبناءىا ُبعدين ُذات ُعبلقة ُفهي ت،
ُالفردُتُألنٌُوياٌُسبارسُكجودىاُدبعزؿُعنُبقيةُاؽبُيُأفكالُيبكنُُكإقصائي، اُحالةُكجوديةُقدُيعيشها

كمعطىُحضارمُثابتُعربُالتاريخُلكنُماُإفُتصطدـُباآلخرُسواءُُبُ،كاعبماعةُبشكلُغّبُكاعُ
ُ(3)ُ«.حٌبُيصيبهاُاالرذباجُحْبُتعيدىاُاؼبواجهةُإٔبُساحةُالوعي،لقاءُسلميُأكُمواجهةُحربيةُ

                                                           
 .75ص،5ُ،1974ُ،طاؼبؤسسةُالعربيةُللدراساتُكالنشرُبّبكت-المرأة والجنس )األنثى ىي األصل(_ُنواؿُالسعداكمُ-(1)
ُُشهادةُالكفاءةُُب-الهوية في التفكير العربي الحديث–خّبُالدينُالصوابِبُ-(2) ُكليةُاآلدابُكالعلـو البحثُإشراؼُسعدُغرابُ،جامعةُتونس

ُ.32،ُص1993-1992اإلنسانيةُقسمُاللغةُالعربية
(3)- Schnopper, Dominique, « Existe-t-il une identité Française » sous La. Direction de jean 
Claude Ruano-ُBorbalan. Ed Sciences Humaines Paris, 1998, P298. 
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ُاؽبُيُدُ يعُُ ُاُىيفبٌُُتاُنربديداُكأكثرُتشتُ ُةُماُىوُأقلٌُليسُشبٌُُإذُةُمنُبْبُاؼبفاىيمُاؼببهمة،ويٌُمفهـو
ُكينونةُاإلنسافُكاجملتمعاتُُ،حبثُُبُالوجودُ؛فلسفيالنظورُاؼبىوُمنُُهافيُفالبحث»ُ؛ةويٌُاؽبُيُعليو ُب

ُكذاكرهتا،ُ؛كالعآب ُبتارىبها ُالكينونة ُؼبصّبىاُكحاضرىا،ُكأقدارىا،ُىذه ُاحملتملة هتدٌدىاُُ،كاألشكاؿ
دفعُبػُ"عبدُالكبّبُاػبطييب"ُُ،ما(1)ُ«.ؾباؿُصراعيُبامتيازُوـًُعلىُزبُيُقعُيةُتُىويٌُاؽبُيُأفٌُُ:ـباطرُصبٌةُمنها

ُاؽبُي»ُللقوؿ: اُذبدُنفسهاُقتُبفعلُالصراعات،ُكالتناقضاتُالداخلية،ٍُبُإنٌُعتُكسبزٌُةُقدُتصدٌُويٌُإٌف
ُ(2)«.حُعلىُالعآبفُمعُمقتضياتُاغبياةُالعصرية،ُكالتفتٌُمرغمةُعلىُالتكيٌُ

ُ
ُ:باتة بين الحركة والث  وي  اله  -ب

أدٌؿُُبؤرةُالسؤاؿ،ُكمدارُالٌسجاؿُُبُاألكساطُالفكريةُكالدكائرُالسياسية،ُكليسُةوي  اله  غدتُ
منُمطالعةُالكٌمُاؽبائلُمنُالكتبُكاؼبقاالتُالٍبُتناكلتُىذاُاؼبوضوعُبالدراسة،ُكلكنُُ؛علىُذلك

ُاؽبُيُأفاُكباكؿُعبثُن ُكلٌُويٌُكبصلُعلىُتعريفُكاحدُشاملُؽبذه ُتزدادُالتباسا ُإٌنا ُة، ُحاكلنا االقَبابُما
ُكونُيُدٌُمُرمنها،ُأكُاإلمساؾُاهاُُك إذُؽباُأفُتستدعيُلفظُالتشابوُُاؼبعا٘بُمنُاأللفاظُاؼبتعدٌدة»اُذلك

ُمعُبُاالستمرارُكُ،كاؼبماثلة ُمعُالذاتاؼبمُىُأكُأفُوبضرُضمنها ُعلىُُبأفُتكوفُىيُ،اىاة ؿبافظة
ُكلُطةُتعريفيةُتعٌْبُبعضُىذهُاؼبكوناتُيعادُترتيبهاُداخلُخاُرُ؛ناهتاُكقواـُكجودىامكوٌُ ُالذاتُُب

ُكذلكُليتحٌددُبذلكُالشخصُباظبوُكنسبوُكيربٌُُكموقعاإحداثياهتاُموضعاُ كعنوانوُُقوميتوُرىاُدباُىي
ُ)...(ُغّبُأفٌُُأفكبكٌلُضابطُيستطيعُ ُكيبيزهُعنُغّبه ُكٌلُُوبٌده ُأفُىبتزؿ ُالفهمُالُيبكنُلو ىذا

ُكثافةُُبُاؼبعُبُكتعدٌُ دُُبُالداللةُدبستوياتُمتشابكةُكمعقدةُالذاتُُبُبعدىاُاللغومُكالقانو٘بُإذُىي
ُاجتماعية ُالتحكٌُ..()نفسية ُإٔب ُساعيا ُالفرد ُفيها ُيكوف ُزمانية ُكبأبعاد ُطاؼباُ، ُكجوده ُكيفيات مُُب

ليستُكاقعاُثقافياُأكُؾبتمعياُناجزا،ُكإمٌباُىيُقيمُُةويٌُؾُأٌفُاؽبُيعلىُضوءُىذاُالقوؿُندُرُ(3)ُ.«استطاع

                                                           
 ا،متاح على شبكة اإلنترنيت: -الذات واآلخر في السرد :قراءة تحليلية لمعضلة الهوية في الرواية العراقية–سعدُؿبمدُرحيمُُ-(1)

   ُُُ/16ُُwww.ahewar.org/debat/show;art-1-5046،2016احملورُ:األدبُكالفنُالعددغبوارُاؼبتمدفُ
 .09صُُ،(د.ت)ُبّبكتُدارُالعودة،ُ-النقد المزدوج-اػبطييبعبدُالكبّبُ-(2)

ُ.37،ُص2009تأليفُحاًبُالورفلي،ُُدارُالتنويرُللطباعةُكالنشرُكالتوزيع،ُُ–الهوية والسرد  -بوؿُريكورُ-(3)

http://www.ahewar.org/debat/show;art/
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ُمتجدٌُ ُجوىرية ُبفعل ُكُكعيدة ُكإدراكو ُحياتوُُاإلنساف ُمشكبلت ُمواجهة ُعلى ُكقدرتو ديناميتو،
ُ.كزبطيُماُوبٌدُمداراتُحريتوُ،كعصره

ُإذفُُة  وي  اله  ربيلُ ُأنٌُُُ،الوقتدُكاػباصُكاؼبشَبؾُكاؼبتمايزُُبُنفسُعلىُاؼبتعدٌُ»ىكذا اُكما
ُ ُكاؼبتغّب ُالثابت ُكاعبماعي، ُالفردم ُعلى ُأيضا ُموزٌُُاألمرتشّب ُهبعلها ُتبدكُالذم ُتقاطبات ُبْب عة

مولوجيُكلوُبنوعُمنُاجملازفةُمفادهُينقٌرُؽباُبثابتُابستُأفكالُيبكنُُ،مستحيلةُالتجميعُاألكٔبللوىلةُ
ُاؽبُيُإمكانية ىوُأفُأكوفُُ،فأفُأكوفُ،اإلنسا٘بةُبثنائيةُاؼبوضوعيُكالذاٌبُُبُالفعلُويٌُاختزاؿُمفهـو

ُ(1)«ٍبويٌُلُتبعاتُىُيإنساناُعلىُطريقٍبُاػباصة،ُكبالتإبُأربمٌُ

تفاعلُمعُاللةُباستمرار،ُإٌناُتنهضُعلىُنيةُمغلقة،ُكإمٌباُىيُبنيةُمتحوٌُةُبًُويٌُكبالتإبُليستُاؽبُي
ُكمكونٌُ ُالوجود ُمعطيات ُاحمليط، ُاغبياةات ُحركة ُكدبعطيات ُبْب ُالثقاُبُ، ُالسكوف ُأك اغبراؾ

ُاالقتصادمُكالسياسي.ُ،كاالجتماعي
ُاؽبُيُ ُمفهـو ُوبيلنا ُكونو ُالفلسفة ُعلى ُباستمرار ُالفبلسفةُ»وية ُعاعبو ُباألصالة ُفلسفيا موضوعا

ة،ُكالوجوديوفُنفسيا،ُويٌُلوهُإٔبُقانوفُاؽبُياؼبثاليوف،ُكالوجوديوفُعلىُحٌدُسواء،ُاؼبثاليوفُميتافيزقياُكحوٌُ
ُكمنٍُبُ ُالذاتُعلىُنفسها ُالنقساـ ُكقدُيصبحُعندُبعضُالفبلسفةُُإنكارمنعا الوجودُاإلنسا٘ب،

ُ.(2)ُ«.القانوفُاألكؿُُبُالفكرُكُبُالوجود
ُ؛"ىّباقليطس"ُاألكؿُكخصوصاُمعُبارمنديسوُ،فبلسفةُماُقبلُسقراط»ُةُإٔبويٌُيرجعُاستعماؿُاؽبُيُُُ

ُاؽبُي ُاعترب ُاؽبُيويٌُعندما ُجوىر ُفاعترب ُالثا٘ب ُأٌما ُكالفكر، ُالوجود ُكحدة ُأكُويٌُة ُاألضداد ُكحدة ُُب ة
ُبُالنهرُمرتْب،اللوغوس فالوجودُكاحدُُ،ُكىناُالُينبغيُأفُننسىُمقولةُىّباقليطس:ُإٌنكُالُتستحمٌُ

 .(3)ُ«ُُكاالختبلؼلكنُداخلُالوحدةُيوجدُالتغٌّبُ
     ُُ ُعندُأغلبُاؼبفكرينُة وي  اله  تطرحُبعضُالتعريفاتُمفهـو ُلكٌنها ُكمعطىُثابت، ىيُمفهـو

منُخبلؿُاؼبتساكيةُالشهّبةُُبُالفلسفةُُغالباُماُيعرؼُمبدأُاؽبويةُحيومُقابلُللتفاعلُكالتشكيل،ُ
                                                           

ُ.40ص2009كالتوزيع،ُتأليفُحاًبُالورفلي،ُُدارُالتنويرُللطباعةُكالنشرُُ–الهوية والسرد  -بوؿُريكورُ-(1)
ُ.9،ُص1ُ،2012اجمللسُاألعلىُللثقافة،ُطُ-الهوية–حسنُحنفيُحسنْبُُ-(2)

(3)–ُ ُالثانيةُترجمة وتقديم وتعليق : -جدل الحب والحرب-ىّباقليطس: ُالطبعة ُبّبكت ُكالنشر ُللطباعة ُالتنوير ُدار ،ُ ُؾباىد ُاؼبنعم ُعبد ؾباىد
45ُص2006
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)أ(=)أ(ُ ُإذ ُآخر،ُ، ُك)أ( ُتساكمُبْبُطرفْبُأمُبْبُ)أ( ُعنُكجودُعبلقة ُاؼبتساكية تفصحُىذه
ُعنهاُ» ُالتعبّب ًٌُب ُ،كقد ُذاتو ُمع ُالشيء ُتطابق ُتعِب ُاليـو ُإٔب ُالغريب ُالفكر ُتاريخ ُبدأ ُمنذ فاؽبوية

ُ ُىايدغر ُكيرل ُأ=أ ُالرياضية ُاؽبُيHeideggerُبالصيغة ُبطابعُويٌُأٌف ُدكما ُقٌدمت ، ُاؼبفهـو ُاهذا ة
ُكلٌُُ؛الوحدة ُكيستمرُُبُانسجاـُفاترُبعيداُعن عبلقةُ،إٌناُُىذهُالوحدةُليستُىيُالفراغُالذمُيدـك

ُكانسجاـُ ،ُ(1)«الوحدةُالٍبُىيُُبُذاهتاُاختبلؼُسيعيدُاؼبوقفُالساذجُالذمُينظرُإٔبُكحدةُاؽبوية
ُ؟ ُبنفسو ُالشيء ُنعٌرؼ ُإذف ُ ُاؽبويةفكيف ُداخل ُنتحدث ُأف ُفعبل ُباإلمكاف ُُ-كىل ُاؼبفهـو ىذا

ُعنُالتغيّبُكالتعٌددُكاالختبلؼ؟ُ-باؼبتشعٌُ
ُ"اؽبُي Martin  Heidegger مارتنُىيدغرُرلي ُمقالة ُكاالختبلؼ"ويٌُُب ُ»ُ:ة ُمفهـو أٌف

ةُتتجاكزُىذاُالتعريفُويٌُحقيقةُمبدأُاؽبُيُغّبُأفٌُ؛)أ(=)أ(اؽبويةُقٌدـُدكماُمنُخبلؿُاؼبعادلةُالشهّبةُ

ُاؽبُي ُؼبفهـو ُويٌُالكبلسيكي ُاؼبعادلة ُُب ُأنٌُُ)أ(=)أ(ة ُعلى ُنفسها ُ)أ( ُتقٌدـ ُال ُ)أ( ُنفسها يقوؿُ،ا

                                                           
 84ص22006ُالتنويرُللطباعةُكالنشرُكالتوزيعُبّبكتُطىايدغر ضد  ىيجل )التراث واالختالف( دار -ينظرُعبدُالسبلـُبنُعبدُالعإبُ-(1)
-ُىايدغر مارتنMartin Heidegger.:ُ ُُب ُىايدغر ُمارتن ُاألؼبا٘ب ُكالفيلسوؼ ُاؼبفكر 26ُُكلد ُسنة ُمسكّبش1889ُسبتمرب ُدبدينة ،
(Messkirchُُبفرايبورغ.ُككافُلو ُكونستانسٌٍُب ُدبدينة ُاليسوعٌية ُالثانوية ُكاثوليكي،ُكدرسُُبُاؼبدرسة ُُبُكسط ُنشأ ُمنُمقاطعةُبادفُبأؼبانيا. ،)

اهُالذمُأىداٌطبلعُعلىُالفلسفةُكشغفُمبٌكرُاها،ُمنذُأتيحتُلوُفرصةُاالطبلعُعلىُكتابُفرانتسُبرينتانوُ"الدالالتُاؼبتنٌوعةُللموجودُعندُأرسطو"ُ
ُكارؿُبرايغُ"عنُالوجود،ُموجزُاألنطولوجيا" ُكٌلُمن ُكتايب ،ُكإدموندُلوُصديقُلوالده،ُكترؾُىذاُالكتابُأثراُعميقاُُبُىايدغر،ُتدٌعمُباطبلعوُعلى

ُالطبيعٌية،ُُك يعدؿُعنُالوجهةُالٍبُىوسرؿُ"حبوثُمنطقٌية"،ُكىوُماُجعلوُينصرؼُأكثرُكبوُاؼبباحثُالفلسفٌيةُُبُأبعادىاُاؼبٌتصلةُبالرياضياتُكالعلـو
الفبلسفةُالوجوديْبُالذينُعنواُدبسألةُاغبقيقة،ُحيثُُمنُأىمٌُ،الفيلسوؼُاألؼبا٘بHeideggerُ يعٌدُىيدغرُ.انطلقُمنها،ُكىيُدراسةُالبلىوت

ُؿبدٌُ ُكونا ُللحقيقة ُالتقليدية ُانتقاداتُللنظرة ُعٌدة ُكٌجو ُكبذلكُمهٌُباؼبدة رُلتصوٌُُ Heidegger ىيدغردُعرفة،ُالُتستطيعُأفُتتجاكزُحدكدىا،
الُيعِبُفقطُأفُ،يكوفُاؼبرءُُأفُبُالواقعُ.وُللحقيقةُُبُعبلقتهاُبالوجود،ُكليسُباؼبعرفةُقيمةُاإلنسافُاغبقيقيةُُبُتعرضٌُُليصلُإٔبُأفٌُُ؛جديدُللحقيقة

عبلقةُُكوبوؿُىذاُالسؤاؿُعنُكجودهُإٔبُجوده،يكوفُبالفعلُكيتساءؿُعنُمعُبُُكُبلُ؛يوجدُمثلماُتوجدُاألشياءُالٍبُذبهلُكجودىاُكالُتعيُماىيتها
ُمعُذاتو ُىو.تكوينية ُكاألٌكٕبُُبُنظره ُلئلنساف. ُاالنفعاالتُالداخلٌية ُعلىُأٌنا ُيفهمها ُ"كىيُزمانٌية ُىايدغر، ُُبُفلسفة ُرئيسة ُالزمانٌية ُكتعتربُمقولة

قبلٌيةُللشخصٌيةُاإلنسانٌية.ُكتكٌوفُىذهُاألشكاؿُالوجودُالذاٌبُلئلنسافُُ"اؼبزاج"؛ُأمُشكلُالوعيُالتلقائيُغّبُاؼبتطٌور،ُكاؽبٌمُكالقلق...إْب؛ُأشكاؿ
(.ُكُبُسنة565ُ،ُص1987الذمُيسٌميوُىايدغرُ"الوجودُُبُالعآب".ُكؽبذاُفإٌفُعقيدةُاألشكاؿُالقبلٌيةُتصبحُىيُعقيدةُالوجود"ُ)ركزنتاؿُكيودين،ُ

ألستاذه1928ُ ؽبذهُاعبامعةُسنةُ،ًٌُبُتعيْبُىايدغرُجبامعةُفرايبورغُخلفاُن .ُكانتسبُإٔب1933ُإدموندُىوسرؿُالذمُبلغُسٌنُالتقاعد،ٍُبُأصبحُرئيساُن
ُاغبزبُالوطِبُاالشَباكيُ"النازم"،ُكلكٌنوُسرعافُماُاستقاؿُمنو،ُفاهٌتموُالنازيٌوفُُبُإخبلصو،ُكباتُؿبٌلُغضبُالسلطةُالسياسٌية،ُفأُر سلُإٔبُزبـو

ُ ُالراين. ُجبهة ُُب ُاػبنادؽ ُغبفر ُبرلْب ُسنة ُالثانية ُالعاؼبٌية ُاغبرب ُُب ُباؽبزيبة ُأؼبانيا ُمنيت ُأف ُسنة1945ُكبعد ُحدكد ُإٔب ُالتدريس ُمن ُفَبة ُمينع ،
1950(ُ ُكالزماف" ُ"الوجود ُمنها: ُنذكر ُمؤلفاتُعديدة ُ)1927كؽبايًدغر ُاؼبيتافيزيقا" ُ"كانطُكمشكلة ،)1929(ُ ُالعقل" ُ"عنُماىية ،)1929ُ،)

(ُ ُاغبقيقة" ُح1943"ماىية ُ"رسالة ،)(ُ ُاإلنسا٘ب" ُاؼبذىب ُ)1947وؿ ُاؼبيتافيزيقا" ُإٔب ُ"مدخل ،)1953(ُ ُالتفكّب؟" ُ"ما ُ"اؽبويٌة1956ُ(، ،)
:    متاح على شبكة اإلنترنيتُبفرايبورغ.1976ُمامُسنة26ُُ(.توُبُمارتنُىايدغرُُب1970ُ(،ُ"علمُالظواىرُكالبلىوت"ُ)1957كاالختبلؼ"ُ)

http://www.mominoun.com/articleُُُُُُُُُُُُُُُُ 

http://www.mominoun.com/article
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:ُكالذمُيتكٌلمُعلىُلسافُالغريبُُبُؿباكرةُالسفسطائيُعلىُلسافُأفبلطوفHeideggerُىيدغر
ُكلٌُ إٌفُأفبلطوفُالُُ،بالنسبةُلذاتوُوُبذاتوُىوُنفسوكاحدُمنهمُىوُاآلفُـبتلفُعنُاآلخرين،ُكلكنٌُُإٌف

ُكلُكاحدُبذاتوُىوُنفسوُُيقوؿُفقط ُكٌلُكاحدُبذاتوُىوُنفسوُإٌف كماُيريدُُ،بالنسبةُإٔبُذاتو،بلُإٌف
ُكٌلُكاحدُويٌُأٌفُمبدأُاؽبُيُ؛منُخبلؿُماُتقدـقولوHeideggerُىيدغر ةُيفصحُعنُالصيغةُالتالية:ُأٌف

ُكٌلُكاحدُىوُبذاتوُمعُنفسو ُكانسجاـ،ُويٌُٓبُيعدُبإمكانناُأفُنتمثلُكحدةُاؽبُيُ،بالنسبةُإٔبُذاتو،ُكأٌف ة
ُ.(1)«ةويٌُطُالذمُيوجدُداخلُاؽبُيكأفُنملُالتوسٌُ

ةُ)ىو(ُلكيُتصبحُاؼبعادلةُيتغيّبُعبلمةُالتساكمُ)=(ُبعبلمةُاؽبُو Heidegger يقَبحُىيدغر
فماذاُيعِبُأفُيكوفُالشيءُىوُىو؟ُكىلُالشيءُغّبُ؛ُ)أ(ُىوُ)أ(ُبُاألخّبُعلىُالشكلُالتإبُ

ُ.؟الشيءُنفسو
ُكُ«ىوُ؛ىو ىوأفُيكوفُالشيءُُُ ُكلٌُإفصاحُعن ُىذهُالصيغةُاعبديدةُؼببدأ،ماُىوُموجودُُينونة

ُالوجود ُحبقيقة ُالكائن-اؽبويةُستخربنا ُُ-كجود ُكائنُلو ُمعُذاتوُقٌُاغبفكٌل ُكالوحدة ُ(2)ُ«.ُبُذاتو،
ُىيدغر ُالوجودُإٔبُ Heidegger يدعونا ُلنداء ُالكائنُذبسيدُهُعندهُةوي  فاله  ُ؛اإلنصات ُ،لكينونة

ُكلُمنُاليبنتزُف« الذمHegelُُكىيجلkantُككانطleipnizُُُالفلسفةُاؼبثاليةُالنظريةُالٍبُمٌهدُؽبا
ُاؽبُيةُكالٍبُاستندُعليهاُىايدغويٌُةُاؽبُيمنحتُدكراُلكينونُعملُعلىُنشرىاُ، ويةُ،فهوُرُلتحديدُمفهـو

ُكينونةestُكيُنفهمُأٌف)اؽبو(ُ)ُُ،يدعوناُإٔبُأفُنصغيُبَبكُإٔبُتبلكةُاؼبعادلةُأ=أ (يبيطُاللثاـُعنُمبدأ

ُكٌلُماُىوُموجودُىوُنفويٌُاؽبُي ُكينونة ُكيفية ُكينونةُالكائنُةُ،أم سوُمعُنفسوُفمبدأُاؽبويةُقائمُعلى
ُكائنُككائنُاغبقٌُ ُُُُُ(3)«ُُبُاؽبويةُأمُُبُالوحدةُمعُذاتوُ،فلكٌل

ُُُُ ُأثار ُلقد Heideggerُُىيدغر ُعن ُالشهّبة ُمقالتو ُكاالختبلؼاؽبُي"منذ ُبْبُُ"وية الفركؽ

ُكاؽبُي ُالتطابق ُكبالتإب ُكاالختبلؼ، ُكالتطابق ُاؼبثلية ُكبْب ُىُيُإمكانيةوية، ُباعتبارىا ُالذات ةُويٌُتفكّب
ُُبُاآلفُذاتو، ُُ«كاختبلفا ُمقالتو ُاالختبلؼُ،حيثُأكضحُ،يبكنُاعتبار ُفلسفة ُلتيار ُمرجعية كثيقة

                                                           
ُُُُُُ/http://www.anfasse.org/2010:ُُمتاح على شبكة اإلنترنيتُ–الهوية واالختالف عند مارتن ىايدغر-مصطفىُقشوحُ-)1(

2015/15:41ُفرباير6ُُاعبمعةُ
ُُ/2015/15:41ُhttp://www.anfasse.org/2010اؼبوقعُنفسو،ُُُُُ–)2(

 70-69ص1ُ،2000ُدارُاغبصادُللنشرُكالتوزيعُ،دمشقُسورياُ.طالتفكيكية إرادة االختالف وسلطة العقل ،-عادؿُعبدُاهللُ–(3)

http://www.anfasse.org/2010/
http://www.anfasse.org/2010/
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ُاؽبُي ُكيفُطغىُمفهـو ةُعلىُالفلسفةُالغربيةُمنذُأفبلطوفُ،ُككيفُأٌفُالكثّبُويٌُىايدغرُُبُىذهُاؼبقالة
ُ،فالفلسفةُمنُأالُيبكنُإدراكوُإاٌلُمنُخبلُ،كاؼبتعٌدد ُاؼبفهـو فبلطوفُإٔبُىيجلُىيُفلسفةُؿُىذا
خذُشكلُالداللةُكاؼبعُبُ،ُكنعِبُبذلكُأٌفُالوعيُالُيعَبؼُإاٌلُدباُوبضرُُبُالوعيُلديوُفيتٌُاغبضور

ُمقوالتوويٌُكالقانوفُكاؽبُي ُفكرُاإلنسافُىوُمركزُالكوفُُ،ةُ،فيتطابقُىكذا ُيعِبُأٌف غّبُاالنقبلبُ،ما
الفلسفةُمنذُىايدغرُكمنوُانطلقُدريداُيقوؿُبفلسفةُالغياب)...(ُالفلسفةُالٍبُالذمُحصلُُبُصفُ

ُ.(1)ُ«تقوؿُباآلخرُاؼبغايرُالذمُالُينألُعربُصّبكرةُاالختبلؼ
ُبالتأكيدُعلىُأفHeideggerٌُُىيدغرُيوٌضحُُ ُاؼبسألة ىيle mêmeُُ ليستُالذاتية»ُىذه

ُيبٌُف، L’identique التطابق ُالتطابق ُكلٌُفي ُفإفٌُُحي ُالذاتية ُُب ُأما االختبلفاتُتنجليُُاختبلؼ،
ُ.(2)ُ«كتظهرُ

دبعزؿُعنُُ(( Heideggerىايدغرعندُُة  وي  لله  ماُيبكنُاستنتاجوُفبٌاُتقٌدـُذكره:ُأٌفُُالُمعُبُ
كُإمٌباُإٔبُأفُيغدكُُففكرُاالختبلؼُيرميُليسُإٔبُالقضاءُعلىُالتفٌردُكتذكيبُاألنا،»االختبلؼُ

التفٌردُضعيفاُأماـُقٌوةُالتعٌددُ،ُكالتوٌحدُضيقاُأماـُشساعةُالتنوٌعُكاالقتصارُعلىُاألناُفقراُأماـُغُبُ
ُالنائيةُ ُأماـ ُحدٌا ُالنفس ُعلى ُكاالنغبلؽ ُاآلفاؽ ُانفتاح ُأماـ ُسدٌا ُالذات ُعلى ُكاالنطواء ،ُ اآلخر

ُ.(3)ُ«األبعادُاؼبمكنةُ

ُاؽبُي ُمباحث ُويٌُسبٌتد ُة ُالعديدة، ُاختصاصاهتا ُطرؽ ُمفَبؽ ُُب ُكتقع ُاالذباىات، ُكٌل فمنُ»ُب

ُاؽبُيويٌُاؽبُي ُإٔب ُاؼبنطق( ُعلم ُ)موضوع ُاألشياء ُُب ُالتناقض ُمواطن ُيبلحق ُكرمزم، ُصورم ُكمنطق ةُُويٌُة
ُعنُأصلُمرجعيُُكبحثُعن ُباحثة ُكاغبركة، ُمواطنُالتكثٌر ُللوجودُتبلحقُبدكرىا ُمفَبضة كحدة

ُكٌلُاألشياءُدائرُحوؿُحبثُعنُثابتُ)موضوعُاؼبتافيزيقا "ثابتُعقلي"ُيعطيُمعْبُمتْبُعنُ(ُؼ

                                                           
13ُص12000ُدارُاغبصادُللنشرُكالتوزيعُ،دمشقُسورياُ.طالتفكيكية إرادة االختالف وسلطة العقل ،-عادؿُعبدُاهللُ-(1)

 (2)-Martin Heidegger–questions, Identité ,et différence –Gallimard- Paris1979p:281 
ُُُُُُ:ُعلىُموقعُؾبلةُاألكافُالفلسفيةُُمتاح على شبكة اإلنترنيت-ف من االختالف؟خوف على الهوية، أم تخو  –عبدُالسبلـُبنعبدُالعإبُ-(3)

http://www.alawan.orgُ/ُُُُُُُُُُُُُُ
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ُاإلنسانيةُؼبسألةُاؽبوية،ُباعتبارىاُآلياتُإثب،الديبومةُُبُالزمنُ اتُكجودُفردية،ُكصوالُإٔبُسبثلُالعلـو
ُ(1)ُ«.السكوفُأكاألصلُُأكصلةُؽباُبإحراجُاؼباىيةُُكصباعيةُمكتسبةُال

ُ ُكٌلو ُىذا ُاعتبارُ:من ُُينبغي ُلتغيُّبُاإنسانيُانشاطُ؛ُةوي  اله  موضوع الواقعُُاتيستجيب
ُفبارساتُك ُُكو ُاجملتمعاتُ؛الوجودُكإشكالياتلضركرات ُلصراع ُمساحة ُىو ُذلك ُعن كعلىُُ-كفضبل

ُةُقضيةُنظريةُكعمليةُمعا.ويٌُأصبحتُاؽبُيُ-ىذا
أمُأفُيكوفُالوجودُمطابقاُلنفسو،ُدكفُُ؛ةويٌُعنواناُلفلسفةُىيُفلسفةُاؽبُي»ُةوي  اله  ُصارت

فصاـُأكُانقساـُأكُازدكاجيةُأفبلطونية،ُتطابقُالركحُكالطبيعة،ُاؼبثاؿُكالواقعُدكفُحركةُأكُجدؿ،ُأكُ

ُكماُىوُاغباؿُعندُىيجل،ُفهيُليستُفقطُىُي فلسفيةُأكُنفسيةُبلُُأكةُرياضيةُأكُمنطقيةُويٌُمسار
ةُقدُتنتقلُمنُذبربةُفرديةُإٔبُالوجودُويٌُالوجودُعندُالصوفية،ُفاؽبُييةُأقربُإٔبُكحدةُجىيُىويةُأنطولُو

ُاؽبُي ُىوُويٌُكٌلو، ُاؼبوضوع ُلتناكؿ ُمنهج ُأفضل ُكاف ُلذا ُكونية، ُظاىرة ُبل ُنفسية ُظاىرة ُؾبٌرد ُليست ة
ُ(2)ُ«.إنسانية)الفينومينولوجي(ُمنهجُربليلُاػبرباتُالشعوريةُمادامتُاؽبويةُظاىرةُُاؼبنهجُالظاىرياٌب

ُ
ُغامضُكمعٌقدُةوي  اله  إٌفُُ ُتفاعلُداخلوُحقوؿُمعرفيةُعٌدة،ُكتتصارعُتُ؛بُاؼبداخلكمتشعٌُُمفهـو

ُ"أنا"ُك"اآلخر"ُكالنحُبُمساحاتوُ لُقدُشكٌُلالوحدةُكالتعٌدد،ُالتطابقُكاالختبلؼُُكُن،دينامياتُالػ
ُإشكاليةُمؤرٌُ ُمنذُسنْبُكحٌبُاليـو ُاؽبوية ُللتجاكزُُبُـبتلفُمفهـو الفضاءاتُالثقافيةُقةُغّبُقابلة

ُكماُأٌناُليستُحراكاُ،ُاىاُالُتولدُمعُاإلنسافةُالٍبُنتغيٌُويٌُإٌفُاؽبُي»؛ُكاغبضارية كالُتتشٌكلُمرةُكاحدة

ةُاإلنسافُويٌُُبُداخلوُ،ُبلُىيُذاتُعبلقةُكثيقةُباحمليطُ،شأناُُبُذلكُشأفُاللغةُكالثقافةُ.إٌفُىُي
                                                           

ُ.25،ُص2009ُبّبكتُتأليفُحاًبُالورفلي،ُُدارُالتنويرُللطباعةُكالنشرُكالتوزيع،ُ–الهوية والسرد  -بوؿُريكورُُ–(1)
-ُُإليوُالفيلسوؼُاألؼبا٘بُإدموندُىوسرؿُُ لظاىرتية:ا ُاؼبذىبُعلىُأساسُأفُظواىرُالوعيُأك1938ُُ.-1859مذىبُفلسفيُدعا ُىذا كيقـو

كاـُعلىُتلكُاؼبعطياتُاؼبباشرة،ُكالٍبُتتمثلُُبُأفعاؿُالفكر،ُهببُأفُتكوفُؿبلُاالىتماـُاألكؿُمنُجانبُالفبلسفة،ُكعليهمُأالُيقومواُبإصدارُاألح
ماُييعرؼُبػ''مبدأُتعليقُاغبكم''،ُكىناُيشّبُىوسرؿُإٔبُضركرةُربديدُمصطلحُ)الفينومينولوجيا(ُبالشكلُالذمُيتفقُمعُمنهجو؛ُألفُىذاُالظواىر،ُكىوُ

ُكيفيةُذبليُالوجودُالواقعيُُبُالواقع،ُكلكنُىوسرؿُيرلُأفُ''الفينومينولوج ِبُيا''ُتعاؼبصطلحُكىوُمنُمصطلحاتُالفلسفة،ُاغبديثة،ُيقصدُبوُدراسة
إٔبُالوصفُالسيكولوجيُاحملضُألفعاؿُالفكر،ُكالٍبُمنُخبلؽباُنصلُإٔبُاؼبوضوعاتُاؼبنطقيةُمنُدكفُالسعيُإٔبُتفسّبُتلكُاألفعاؿ،ُكىوُيدعوُ

ُتقلبات. ُأك ُتداعيات ُبأم ُرىنان ُكليسا ُثابتان ُشيئان ُييعٌداف ُكمعناه ُداللتو ُألف ُباللفظ؛ ُاالعتناء ُمتاح على شبكة اإلنترنيتُضركرة ُ : 

http://www.alittihad.ae/details.php     
ُ.14-13،ُص1ُ،2012طُالقاىرةُللثقافة،ُاألعلىاجمللسُُ-الهوية-حسنُحنفيُحسنْبُُ–(2)

http://www.alittihad.ae/details.php
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كؽبذاُفإٌناُالُبٌدُ،ُكماُتثمرهُعبلقاتوُباآلخرينُ،نُخارجويرظبهاُكوبٌددُشكلهاُكُألواناُماُيردُإليوُم
ُ ُتكوف ُىذاُ–أف ُمبلمح ُبعض ُاألقل ُعلى ُربمل ُأك ُؾبتمعو ُىوية ُمن ُجزءا ُصورىا ُبعض ُُب كلو

ُ(1)ُ«.اجملتمع
ُ مفهـو ُاالجتماعيةُُةوي  اله  إذاُن ُىُي»مثلُمعظمُمفاىيمُالعلـو يُككاسعُوبتملُالكثّبُمًُبلىُمفهـو

ُ ُاؼبعا٘ب ُالقومية،ُمن ُاػبصوصية، ُ)الثقافة، ُمثل ُأخرل ُمفاىيم ُمع ُخلطو ُيتم ُككثّبانُما كالتفسّبات
منُىذهُاؼبفاىيم،ُكذلكُلتداخلهاُكتشااههاُمعُتلكُاؼبفاىيم ُ(2)ُ«.األصالة(،ُأكُيستخدـُبدالُن

ُالُيبلكُُُُُُ ُكلٌُُةوي  اله  مفهـو تعريف،ُإذُتتقاطعُضمنوُـبتلفُاغبقوؿُُثابتةُمفهوميةُيعودُإليها
ُالكثّبة؛ ُخبطاباهتا ُاؽبُيف»ُاؼبعرفية ُعن ُكالثقاُبُويٌُاغبديث ُالفكرم ُحضوره ُكيتفاقم ُعمليا، ُيتكٌرس ة

ُلَبابطوُمعُمصطلحاتُأخرلُتتداخلُُبُ كتسهمُُبُبنائو،ُكتتصاعدُمنُُسياقاتوكالسياسي،ُكفقا
،ُكلعٌلُالبداياتُاألكٔبُالٍبُأسهمتُاألخرلاتُخبلؽباُمقوالتو،ُمعُتصاعدُمنجزاتُىذهُاؼبصطلح

إيريكُُحضورهُاؼبعرُبُكالعلميُاألكؿُسبثلتُُبُتداكلوُمصطلحاُنفسيا،ُأسهمُُبُإعطاءُىذاُاؼبصطلح
ُالتحليلُالنفسي،ُكُبُغّبُنطاؽ Erik Eriksonُُفُإيركسُو ُبُتقديبوُكُبُانتشارهُُبُؾباؿُعلـو

ُهبٌسدُعآبُالنفس ُاجملاؿ، أربعةُُ Erik Erikson إيريكُإيركسوفُ-األمريكيُاألؼبا٘بُاؼبولدُ-ىذا
ُعليهاُمصطلحُاؽبوية فوُعلىُكعيُُكتعرٌُُ،كىذهُاؼبعا٘بُتوعيُالفردُباستمراريةُكجودُالزما٘بُ،معافُيقـو

أسلوبُفرديتوُككجودىا،ُكتوافقُأسلوبوُالشخصيُُباستمراراآلخرينُبوجوده،ُكزيادةُعلىُذلكُكعيوُ
ُ(3)«.ليبُاآلخرينُاؼبهمْبُبالنسبةُإليوُُبُؾبتمعوُالراىنانوُعنُأسمعُاؼبعُبُالذمُيكوٌُ

                                                           
ُكليةُ-اللغة والهوية وحوار الحضارات–ناديةُؿبمودُمصطفىُ،سيفُالدينُعبدُالفتاٌحُُ–(1) مراجعةُكربرير:ُأؾبدُجربيلُ،برنامجُحوارُاغبضارات

ُالسياسيةُ،جامعةُالقاىرةُ 74ُص2006االقتصادُكالعلـو
 35ص2000دارُالفكرُ،دمشقُسورياُ–المغرب العربي المعاصر مقاربة في إشكالية الهوية:-ؿبمدُصاّبُاؽبرماسيُينظر:ُ–(2)
-ُإريك إيركسون: ُErik Eriksonُُُعآبُنفسُتطورمُكؿبٌللُنفسي،ُعيرؼُبنظريتوُُبُالتطٌورُاالجتماعيُلئلنساف،ُكُأصٌرُدائماُُبُصبيع:

ُأزمةُاؽبيويٌةُ،ُأثٌُر ُكتاباتوُعلىُعلمُالنفسُأقوالوُأنٌوُفركيدمُمنُالفركيديْبُاعبدد،ُرٌكزُعلىُالعواملُاغبضاريةُكالثقافيةُ،ُكاشتهرُبسببُابتكارهُؼبفهـو ت
ُالقرفُؽبيويٌةُالفردية،ُكتفاعبلتُعلمُالنفسُمعُالتاريخُكالسياسةُكالثقافةُُبُدراسةُاؼبشكبلتُالنفسية.ُكصفُالباحثُالبارزُُبُُاؽبيويٌةُُُباالجتماعيُكا

ُكٌلُمكافُ،ُلكٌنوُغامضُكالُيسربُغورهُأيضا.ُراجعُ:صموئيلُىنتنغًب ي تواجو من نحن ، التحد يات الت-العشرين)ُإيريكُإركسوف(ُبأنٌوُمنتشرُُب
 37،ُص2005،ُدارُالرأمُللنشرُدمشقُسوريا1ُتر:ُحساـُالدينُخضورُطاله وي ة األمريكية،

دارُالزمافُللطباعةُكالنشرُكالتوزيعُ،دمشقُسورياُ-التجليات الفنية لعالقة األنا باآلخر في الشعر العربي المعاصر–أضبدُياسْبُالسليما٘بُُ–(3)
ُ.406ص2009،  1ط،
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أعمقُاؼبسانباتُُبُىذاُةُالفرديةُكاحدةُمنُويٌُفُاؽبُيتكوٌُُحوؿErikson ))نظريةُإيركسوفُدُ تعُُُُُُُُ
ُثبلثةُعقود.طيلةُتُظلٌُُ،لُإليهاُمنُخبلؿُحبوثُإكلينيكيةاؼبوضوع،ُكقدُتوصٌُ

ُُ (Erikson )بلورُإيركسوفُُُُ رُتتمحورُنظريتوُُبُتطوٌُُ؛ةوي  أزمة اله  ُبُإطارُىذهُالنظريةُمفهـو
ُي،ُى(Erikson)إيركسوفأىمُعناصرُنظريةُُإفٌُُ.ةُالذاتيةويٌُحوؿُالبحثُعنُاألناُأكُاؽبُيُ،الشخصية

ُىُيتطوٌُ ُالذاتر ُللنفسويٌُكىُيُ،وية ُالواعي ُاإلدراؾ ُىي ُالذات ُالتفاعلُُهُرتطوٌُُذمالُ،ة ُخبلؿ من
ُاؽبُي»ُكالتواصلُاالجتماعي. لتحديدُُاألنثركبولوجيةُةُاغبديثُأمُبداللتوُالثقافيةُكويٌُإذاُأخذناُدبفهـو

ُتربزُبشكلُ ُالنفسية ُاؽبويةُضمنُتطٌورُاغبياة ُإشكالية ُفإٌف ُبشكلُكاضحُعندُالفرد، ُكذبٌليها سبيزىا

ُاكتسابُاؽبُي ُ)...(فعملية ُاؼبراىقة ُُبُاالحتفاؿُالساذجُبالدمجُويٌُجليُأثناء ُلنا ُالُينبغيُأفُتبدك ة
ُكثّبُُبلُتتجلىُأيضاُُبُذلكُالقرارُاؼبستمرُلذاتُفرديةُأكُصباعيةُفحسب، اؼبعلنُعنوُكالسٌرمُُب

منُاألحيافُبالقياـُبفعلُهتديبيُتفكيكي،ُكؽبذاُتتأرجحُالذاتُبْبُاإلحساسُاؼبؤٓبُبتبعيتهاُؼباُىوُ
ُكواقع،ُكبْبُاإلنصاتُإٔبُرغباتُاعبسدُالسالبة ُ(1)«.سائدُكاالعَباؼُبو

ُاؽبُي         يعتربُمفهـو ترتبطُبالوجودُكالذاتُكالَباثُالثقاُب،ُمثلماُُ»ةُمنُاؼبفاىيمُاغبديثةُالٍبويٌُإذاُن
ُبالتعدٌُ ُصيغهاُترتبط ُُب ُاالجتماعي ُكالثبات ُكالتماثل ُبالتشابو ُأك ُكالتغيّب، ُكاالختبلؼ ُكالتنوع د

ُاؼبتنوعة ُاؼبعرفية ُكمستوياهتا ُاؼبتعدٌُُ،اؼبختلفة ُسياقاهتا ُُب ُيثّبُككذلك ُاجتماعيان ُكعيان ُتنتج ُالٍب دة
ُ ُباؽبوية ُتقَبب ُثابتُتساؤالت ُىو ُدبا ُكعبلقاهتا ُاألساسية ُكمكوناهتا ُكأبعادىا ُدالالهتا ُحيث من

ُكمعُ ُمنُجهة ُمعُمكوناهتا ُكملتبسُُبُعبلقتها ُكمنُحيثُىيُكعيُمتوتر كمتغّبُمنُعناصرىا،
ُ(2)«.اآلخرُمنُجهةُثانية

ُاؽبُييبكنُربديدُُعلىُضوءُماُسبقُُ معُالشعورُالباطنُبالتماثلُالذمُيستمرُبأنٌو:ُةُويٌُمفهـو
اؽبويةُإذف:ُُ؛يشّبُاؼبصطلحُإٔبُالوعيُالشعورمُبشخصيةُالفردُكماُالذاتُرغمُاؼبتغّباتُاػبارجية،

ُمنُخبلؿُاغبياة.ُ،فهمُكقبوؿُالنفسُكاجملتمع

                                                           
 19ص)دُط(1988ُإفريقياُالشرؽُ،الدارُالبيضاءُاؼبغربُ-الكتابة والهامش( الهوية واالختالف في)المرأة،-ؿبمدُنورُالدينُأفايةُ–(1)

ُُُُُُُُُُ:ُُُُُُُمتاح على   اإلنترنيت-إعادة إنتاج الهوية العراقية)محاولة أولية لمعرفة الذات ونقدىا( –إبراىيمُاغبيدرمُ–(2)
http://www.althakafaaljadeda.com           ُُُُ

http://www.althakafaaljadeda.com/
http://www.althakafaaljadeda.com/
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ُكذلكُتلكُُ،ىيُؾبموعُاػبصائصُاؼبميزةُللفردُةوي  اله  ُيرلُعلمُالنفسُاالجتماعيُأفٌُ كىي
ةُالفرديةُويٌُاؽبُي»ُالصفات،ُكاؼبعطياتُالٍبُيتشارؾُفيهاُأعضاءُفئةُأكُصباعةُاجتماعيةُمعينة،ُكتعرؼ

ُيشملُاؽبويةُباختصارُشديدُبأنٌُ ُاؼبفهـو ُلذاتو،ُمعُالوضعُُبُاالعتبارُأفُىذا ُإدراؾُالفردُنفسيا ا

دُالذاتُتلكُاؼبصطلحاتُتشّبُإٔبُتوحٌُُكأفٌُةُاالجتماعية،ُويٌُالثقافيةُكالعرقيةُجنباُإٔبُجنبُمعُاؽبُي

ةُويٌُمعُكضعُاجتماعيُمعْب،ُأكُمعُتراثُثقاُبُمعْبُأكُمعُصباعةُسبللية،ُكمنُىذاُيشارُإٔبُاؽبُي
ُ(1)«.دُأكُاإلدراؾُالذاٌبُاؼبشَبؾُبْبُصباعةُمنُالناسةُباعتبارىاُالتوحٌُياعبماع

ُأُ ُبصفة عامةُةوي  عريف اله  تُنامكنكاهذا ُكونا ُُب ُوبدٌُ، ُأف ُخبلؽبا ُمن ُيبكن ُالٍب دُالطريقة
ُاألمة ُكبو ُما ُؾبموعة ُُب ُأعضاء ُبوصفهم ُأنفسهم ُالثقافةُ،األفراد ُذلك، ُكغّب ُالعرؽ ُىذهُتقرٌُ، ر

ُ.اتُالٍبُزبضعُؽباُاجملموعاتويٌُداتُأنواعُاؽبُياحملدٌُ
كعيُاإلنسافُكإحساسوُبانتمائوُإٔبُؾبتمعُ»اُكذاتياُمعا،ُىيُيباعتبارىاُأمراُموضوعُةوي  اله  فُُ

اُحضورُبلُإنٌُُ،ةُليستُفعبلُنائياويٌُاؽبُيُُبُإطارُاالنتماءُاإلنسا٘بُالعاـ،ُلذلكُفإفٌُُ،أمةُأكُصباعةُأك
ُالتعدٌُمتجدٌُُحيٌُ ُعلى ُمفتوح ُكاؼبكافد ُالزمن ُمع ُكمتفاعل ُكاالختبلؼ ُاؽبويةُُ؛د ُكظيفة ُكانت إذا

صياغةُالكيافُاجملتمعيُدباُينسجمُكاؼبنطقُالعقدم،ُكالتارىبيُألٌمُصباعةُمنُأجلُربقيقُاألساسُىيُ
ُ(2)«استقرارُنفسيُكاجتماعيُكشرطُلتحسْبُظركؼُاؼبعيشةُاؼبعنويةُكاؼبادية

ُُ ُاغبركة، ُزبتزفُُبُجوىرىا ُالٍبُترميُإٔبُاالستقرار ُالوظيفة ُىذه ُكانتُذاتُويٌُفاؽبُي»إٌف ُأيا ة
فهيُُبُحالةُتشٌكلُمستمرُعربُالتاريخ،ُكالُُ؛يبكنوُأفُيستسلمُللسكوفُكاعبمودمضموفُحركيُالُ

ُالتاريخ، ُمعلنْبُبذلكُعنُناية ُاؽبوية ُبانتهاء ُأفُقبـز ُاعبدليةُُيبكننا ُاؽبويةُىيُعبلقتها كمردُحركية
ُ(3)ُ«.باؽبوياتُاألخرلُالٍبُتساىمُسلباُأكُإهباباُُبُتشٌكلها

ُ ُالضٌُُ،امفهوما عصي  ُويةاله  تظٌل ُكالتٌُعلى ُاؼبفكرينُبط ُبعض ُيرل ُكما ُتٌتسعُ؛حديد كونا
ُكوناُتتعٌلقُهاُقابلُللتغيّبضلتشملُخصائصُفرديةُكصباعيةُالُحصرُؽبا،ُبعضهاُثابتُكبع ،ُكأيضا

                                                           
ُ-إشراؼُؿبمدُاعبوىرمُ-علياءُشكرمُكآخركفُ:ترُ-ةاألنثروبولوجيالمفاىيم والمصطلحات ُ،موسوعة علم اإلنسانُ-شارلوتُسيمورُظبيثُ–(1)

ُ.253،ُص2ُ،2009اؼبركزُالقوميُللَبصبة،ُط
ُ.150،ُص1998العريب،ُالدارُالبيضاء،ُُالثقاُبكحوارُاؼبستقبل،ُاؼبركزُُ-اإلسالم والغربُ-ؿبفوظُؿبمدُ–(2)
ُ.23ص1ُ2012تُدارُماُبعدُاغبداثةُفاسُاؼبغرب،ُطمنشوراُأزمة الهوية ورىانات الحداثة في عصر العولمة عننصرُالدينُبنُغنيسةُُ–(3)
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،ُزبضعُإلدراؾُاألشخاصُكتقديرىم،ُكىوُأمرُبدكرهُشديدُالنسبية،كرؤلُكأكلوياتُذاتيةُُباعتبارات
يعتربُالتفكّبُُبُاؽبويةُُُ)...(ُبينماخالصةُماُىوُإاٌلُكىمُمنُاألكىاـُكاهذا،فالتفكّبُُبُىويةُ»إذفُ

ُعلىُأساسُالتعايشُالسلمي،ُك مبادئُُكتعٌددُكاختبلؼُثقاُب،ُمدخبلُأساسياُلتشكيلُىويةُتقـو
ُكونيةُتستبطنُاػبصوصياتُكُحقوؽُاإلنسافُكالسيماُقيمُقيمُك ُكقيم التمايزاتُُاؼبساكاةُكالتسامح،

ُ.(1)ُ«.يةاالهباب
ُفإفٌُ ُيكنُمنُتضاربُُبُاآلراءُكالتعريفات، ُُمهما ُكىيمنتوُعلىُُةوي  اله  مفهـو فرضُنفسو

فمهماُُ»ُرُكسائلُالتواصلُاإلنسا٘ب.العوؼبيُكتطوٌُاالكتساحُالساحةُاإلبداعيةُالعربيةُكالغربية،ُبفعلُ

فقُعليهاُببلُمبنيةُُبُأغلبهاُ)...(ُفإٌفُىناؾُعلىُأيةُحاؿُطرقاُغّبُمتٌُُالفرديةُكاعبمعيةةُويٌُكانتُاؽبُي
ةُُبُأمُزمافُكمكاف،ُكفيماُيضحىُالعآبُبأكملوُمضغوطاُأكثرُتصبحُأسسُويٌُؼبمارسةُاؽبُيُ،شك

ُ(2)«،ُكبطريقةُإشكاليةُأيضاُحٌبُلوُالتقىُالعآبُكاؽبويةُُبُالوقتُنفسوباطرادفبارسةُاؽبويةُشراكةُ
ُكافُخطابُاؽبويةُخطاباُمشركعاُدائما،ُيشٌكلُمفهوموُعلىُأيٌُ لُبو،ُجزءاُمنُتأىٌُُكاالرتقاءةُحاؿ

ةُويٌُىُيُقلًُتسهمُُبُصهرُكصُىُ،التجاربُاؼبختلفةُكاألكضاعُاػباٌصةُالٍبُسبٌرُاهاُاألممفُ،الذاتُككعيها
ُأفرادىا.

ُالدٌُُ ُللواقع ُفكرية ُنُيبقراءة ُاؼبعاصر، ُكٕب ُعناء ُبغّب ُداعبدرؾ ُالثقافيةُاؼبؿ ُالدكائر ُُب تفاقم
ُاؼبعاصرة ُاؽبُيُحوؿُ،كالفكرية ُمنُالقرفُالعشرينفُ؛ويةفلسفة ُالعقدُاألخّب ُأفُحٌل ُارتقتُُ،ما حٌٌب

ُ ُىو ُما ُإٔب ُاؼبسألة ُىذه ُحوؿ ُاعبداؿ ُاؽبُيُ؛إشكإبمفاصل ُإخضاع ُاؼبساءلةُويٌُدبعُب ُىواجس ُإٔب ة
ُ.النقدية
ُالعقلُالعريبُمسلمٌُ،ُةوي  اله  فُاػبطابُالعريبُأماـُسؤاؿُلقدُتوقٌُُ اُبعدُعقودُمضىُخبلؽبا

ُكركايةُمعياريةُمقدٌُ ُالنقدُعامة،ُ،سةُباؽبوية ُكٌرسُعددُمنُمفكريناُفالُينبغيُأفُيطاؿُأكصاؽبا لقد

                                                           
(1)–ُُ ُالعلمي ُاؼبغربُُ–دراسات و أبحاث في الفكر والمجتمع والسياسةفي الهوية والسلطة –طبار ُفاس ُاغبداثة ُبعد ُما ُدار منشورات
ُ.13ص12006ط
نورُأمْب،ُمراجعةُكتقدٙبُؿبمدُحافظُدياب،ُاجمللسُُ،أضبدُؿبمود:ترصبةُُ-العولمة )النظرية االجتماعية والثقافية الكونية(ُ-ركنالدُركبرتسوفُ–(2)

ُ.205-204،ُص1988األعلىُللثقافةُالقاىرة،ُ
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ُأٌدلُإٔبُرفعُمسألةُاؽبويةُإٔبُ ُبصائرىمُالنقديةُفبٌا العربُاؼبعاصرينُىاجسُاؼبساءلةُىذا،ُكأعملوا
ُ(.1)ُ«تيُكالتفتٌُالتشظٌُُعُكاالختبلؼُكأصبحناُُبُعصرُالتنوٌُفلقدُ»ُ؛مصاؼُالوعيُاإلشكإب

ُ ُكلقدُُ،فهم اآلخر وإشكاليةة وي  سؤال اله  ظٌل أحدُأٌىمُشواغلُاػبطابُالفكرمُالعريب،
ُ ُالثقافاتُكتفاعلها، ُلقاء ُالذاتُكاآلخرُُلشكٌُلتتناكلتُاألعماؿُالعربية ُ-ردحُمنُالزمنلُك-ثنائية

ُ.ثورةُُبُالنصُالركائي،ُنظراُغبالةُاالنسدادُالٍبُعرفهاُالفكرُالعريبُُبُنظرتوُإٔبُاآلخر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ؿبمدُالشيخُ،ياسرُالطائيُ،دارُالطليعةُبّبكتُتر: –مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة ،حوارات منتقاة من الفكر األلماني المعاصر ُ–ُ(1)
 12ص1ُ،1996ط
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ُة في الرواية العربية:وي  تمثيالت اله   المبحث الثاني:-
 ة ورحلة البحث عن الذات:وي  اله  -أ

ُاغبديثُعنُُُُُُُُ ُيستدعيُيشُيُ،الذاتُكاآلخرُإشكاليةإٌف ُالكثّبُمنُااللتباسُكالضبابية،ُفبٌا واها
لذاتُُ،خصوصيةُكحساسيةُ،ةُمعُاآلخرموضوعُاؼبواجهةُاغبضاريُاكتسبلقدُفُ،ةوي  اله  طرحُمسألةُ

ُالصراع ُمن ُحالة ُتتجاذاها ُتصوٌُُ،أضحت ُفكريةُبْب ُبُب ُمن ُاآلخر ُيقٌدمو ُكما ُراسخة ُذىنية رات
كالوصوؿُإليهاُيظٌلُمرىوناُدبعرفةُاآلخرُ)الغرب(ُففيُمرآةُىذاُةُويٌُاالقَبابُأكثرُمنُاؽبُيف»ُ؛كثقافية

اآلخرُمهماُتكنُدرجةُصفائهاُأكُقتامتها،ُيبكنُُبُرحلةُالبحثُعنُالذاتُالوصوؿُإليهاُكالركوفُ
ناتُاآلخر،ُضركرةُالُصلةُدبكوٌُناهتاُاؼبتٌُالتُالذاتُكمكوٌُأضحتُقراءاتُربوٌُُمنُىذاُاؼبنطلقُ؛(1)«ؽبا

ُ"اآلخر"ُكؾباالُؼبراجعةُُمناصُمنها، كصارُالٌنصُالركائيُحٌيزاُالستخبلصُتشكيبلتُمتباينةُؼبفهـو
 .نةُُبُبنيةُالوعيُالعريبُباتُاؼبتكوٌُالَبسٌُ

ُمنُداخلُؾبتمعُالُيكفٌُ» كاالنغبلؽ،ُُداراالكبالتدحرجُكبوُُعنُُيكتبُالركائيُالعريبُاليـو
ُبأنظمةُالُديبقراطية ُمقاكمةُشركطُاليأسُكتسعفُُؿباصرا ُباذباه ُتكتسيُرمزية ُكتاباتو كمنٍُبُفإٌف

،ُكلقدُكجدتُىذهُالوضعيةُاؼبأساكيةُُبُالركايةُكسيلةُ(2)ُ«علىُصوغُأسئلةُجذريةُحبثاُعنُمستقبل
كتعبّبُُإخبارفعلُكحياةُكليسُؾبٌردُ»الوجودُاؼبهٌدد،ُفالنصُالركائيُُإشكاليةللمساءلةُكإعادةُصوغُ

قادرُعلىُالتعبّبُعنُـبتلفُالقضاياُاغبضاريةُكالواقعيةُبتجسيدُفٌِبُُةالعملُبسمتوُالَبكيبيُصبيل،ُألفٌُ
ُ(3)ُ«كتكثيفُفٌِبُُبُآف..

ُالتعبّبية،ُُ ُاألجناس ُبقية ُحضور ُيلغي ُال ُالركاية، ُزمن ُتعيش ُالعربية ُالثقافة ُبأٌف ُالتسليم إٌف
الُمطابقة،ُكإثارةُللسؤاؿُُصبحتُاخَباقاُالُتقليدا،ُاستشكاالخر،ُأآلُأكلسببُُاإلبداعيةالكتابةُف»

                                                           
ُ.100،ُص1994سلسلةُعآبُاؼبعرفة،ُاجمللسُالوطِبُللثقافةُكالفنوفُكاآلداب،ُالكويتُُ-االت جاه القومي في الرواية–مصطفىُعبدُالغِبُ–(1)
ُ.41ص2012اؽبيئةُاؼبصريةُالعامةُللكتابُُ(2سلسلةُإبداعُعريبُ) -الرواية ورىان التجديد-ؿبمدُبرادة–(2)
ُ.27،ُص1998ُالقاىرة،ُاؼبصريةُالعاٌمةُللكتاب،اؽبيئةُُ-الذات والمهماز–ؿبمدُقبيبُالتبلكمُُ–(3)
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ُ ُال ُللمجهوؿ ُكمهاصبة ُلؤلجوبة، ُتقديبا ُيكنُُرضاال ُٓب ُإف ُكمساءلة )...(ُ ُبالعرفاف ُالذات عن
ُل.قيماُصباليةُكدالالتُتشحذُالوعيُكالتأمٌُُ،كبالتإبُأصبحتُالكتابةُُبُكصفهاُ(1)ُ«ُمدانبة...

،ُكالٍب1967ُُصدٌعُالذمُأحدثتوُىزيبةُبعدُالتُ،العربية ةوي  لله  ُياغبقيقلقدُبدأُالتحٌدمُُُُُُُُُ
ُ،توُموضعُاؼبساءلةٌيُُوىُيُكمنٍُبٌُُزؽُجذرم،ُكفرضتُعليوُأفُيضعُذاتوالعريبُُبُمأُكضعتُالوعي

ُبُب ُؿبكـو ُتارىبي ُُكالاُسياسيالُركودالُظركؼُزمن ُثقاُبالجتماعي ُفإٌفُ»، ُاؼبنظور ُىذا كمن
الٍبُزبتلفُباختبلؼُ،ياتوُاػباصةُلوُربدٌُلكنُياتوُالعاؼبيةُالعامةُأكُاؼبشَبكة،ُربدٌُلئلبداعُالركائيُ

ُ(2«)كالٍبُربٌددىاُخصوصيةُىذهُالثقافةُكسياقهاُالتارىبيُكاالجتماعي.ُ،الثقافةُالٍبُينتسبُإليها
واجهةُمُيُدائماُإبداعُُبُحالةُُفهوُ»متعٌددةُاألبعاد،ُُاليـوُياتُاإلبداعُالركائيُالعريبإٌفُربدٌُ

ُكليهماُ،ُبُعرقبلُغبركةُتقٌدـُاعبماعةُأكُالفرد،ُمُيٌتصبلُبشركطُالضركرةُ،مُيُلكٌلُماُيراهُُأكُرفض أك
ُ ُكبو ُاإلنسانيةُُالسعي ُالتجربة ُيغِب ُما ُالتخٌلفُكٌل ُقيود ُمن ُالسياسيةُُ،كوبٌررىا ُأكجهو بكل

ُازُاهيتميٌٍُُبالوعيُالذاٌبُاؼبتزايدُالدرجةُُىذاُماُيفٌسرُُ،ُكلعلٌُكاالجتماعيةُكالفكريةُكالدينيةُكالنفسية
ُكيُيوازيوُرمزياُاإلبداعُالركائيُالعريب،ُسواءُُبُعبلقتوُبنفسوُأكُعبلقتوُبالعآب أكُيعيدُُ،الذمُيرصده

ُأنواعوُ ُك ُالسرد ُأشكاؿ ُعرب ُبالكتابة ُاؼبقاكمة ُأك ُالتحٌدم ُأك ُالرفض ُأك ُاؼبوجهة ُسبيل ُعلى خلقو
ُفبُي(3«)اؼبختلفة ُيعد ُٓب ُإذ ُكونيةُكنُن، ُقرية ُأصبح ُأف ُبعد ُخصوصا ُاألكسع، ُالعآب ُعن ُاالنفصاؿ ا

ُكالعبلقاتمتج ُكالعناصر ُاألرجاء ُاكبة ُالتقليدية»؛ ُاؼبفاىيم ُالكونية ُاالتصاالت ُثورة ُنسفت ُ،فلقد
ُالزمافُكاؼبكاف ُكأنتُكالبعدُكاؼبسافةُغبواجز ُكاالنغبلؽُُإٔبُاألبدُُكاللغة، ُالكاملة إمكاناتُالعزلة

غّبُُفورمُكآ٘بُماُلدلُأطراؼُالقريةُالكونيةُعلىُكبوُاؼبطلقُعلىُ"الذات"ُكفتحتُإمكاناتُمعرفة
ُبينهمامعهود ُكأشكاؿُالعبلقة ُك"اآلخر" ُُبُمفاىيمُ"األنا" ُجذريا ُأحدثُتغيّبا ُُبُتباينُأحواؽباُ،

ُ(4«)كأبعادىاُكذبلياهتا

                                                           
 123ص11998دارُاغبوارُللنشرُكالتوزيع،ُالبلذقيةُسورياُط-بمثابة البيان الروائي–نبيلُسليمافُ–(1)
 121ص1ُ،2010دارُالشركؽ،ُالقاىرةُمصرُُطُ-الهوية الثقافية والنقد األدبي–ُجابرُعصفور–(2)
 122-121صاؼبرجعُنفسو،ُ–(3)
123ُصاؼبرجعُنفسوُ–(4)
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ُتشكٌُُ ُعاؼبنا ُإٌف ُاالذبٌُلو ُُبُالوقتُالراىن، ُلفُ؛للعولمة والهويةاىاتُاؼبتصارعة ٌدتُالعوؼبةُأقد
ُأٌدلُإٔبُتغيّبُمفاىيمُاؼبكافُكالزماف،ُنظراُ ُاؼبختلفة،ُإٔبُتغيّبُاألسسُاؼباديةُللحياة،ُفبٌا بتجلياهتا

ُالتنظيمُاالجتماعيُالذمُُ؛السياسةُكاالقتصادُ،قاتُُبُؾباؿُالثقافةلتشٌكلُفضاءُجديدُللتدفٌُ ىذا
ُافاتُاؼبتنٌوعةُبطابعهاُاؼبتمٌيز.انتشرتُمبلؿبوُكطبعتُالثقُدُعنُالعوؼبة،تولٌُ

ُالتغٌّبُ» ُإٔب ُالسياؽ ُىذا ُُب ُاإلشارة ُمن ُمنُحيثُالبٌد ُاؼببدعُالركائي، ىوُُاغباصلُُبُعبلقة
اعُالواقعُاؼبتباطئُللمجتمعاتُبالعآبُاؼبتقٌدـُالذمُيتسارعُإيقاعُتقٌدموُأماـُتقهقرُإيقُ،مثقفُعريب

ُتستكشف ُبامتياز ُالعربية ُالركاية ُؾباؿ ُىو ُالعريب، ُالبلشعور ُأصبح ُلقد ُُالعربية، ُ،اؼبظلمةخباياه
غلُبنيتوُالعميقةُبتناقضاتُتتحٌكمُُبُذىنيةُالعريبُكتوٌجوُتصرفاتوُاليومية،ُتناقضاتُُرشعورُعريبُتال

ُ ُعنها ُعرٌب ُالشعورية ُبالثالوث ُياسْب ُعلي ُُ(1)ُ.«احملرـٌأبو ُلقد ُالوضع ُىذا ُاؼبتغٌّبُفرض ُكُالثقاُب
ُاؼب ُُ،اإليقاعتسارع ُباحمليط ُالركائي ُكعي ُعلى ُجديدا ُكالعاؼبي،ربٌديا ُاحملٌلي ُفيو ُيعيش ضركرةُُكُالذم
ُ.ُبُقراءةُذاتوُك"اآلخر"ُبتمظهراتوُاؼبتباينةُوساعُأفقاتٌُ

ُ ُالعربية ُالركاية كاستبطافُانزياحاتُاؽبوية،ُكُبُىذاُُدبعزؿُعنُمتخٌيلُاآلخريةٓبُتتطورُ»إٌف
ُبُتطٌورُاألشكاؿُُ،السياؽُتشكٌلتُنصوصُماُاصطلحُعليوُبركايةُاللقاءُاغبضارمُعبلماتُفارقة

ُكمثٌُ ُالعربية، ُللركاية ُكصبالياُالفنية ُمعرفيا ُانشغاال ُكاالستبعاد، ُالقبوؿ ُكاالختبلؼ، ُالتمركز ُقضايا لت
ُ(2)ُ«..بعيدُالغورُُبُالتجاربُالركائية

رُُبُتأصيلُكصياغةُالرؤية،ُمنُخبلؿُماُيعاعبوُمنُقضاياُتؤثٌُ،ُالنص الحضاريُأنبيةتقعُُ
ُالكليٌُ ُالرؤية ُككضوح ُاغبضارم ُالبناء ُُب ُتسهم ُالٍب ُالقضايا ُمن ُصبلة ُاألساسيةُحوؿ ُللمفاىيم ة

ُ.لوُمنُثقافةُكفكركمضامينهاُاللغويةُدباُسبثٌُُةوي  اله  علىُرأسهاُُككالكربل،ُ
ُال ُتطرح ُُالعربيةركاية ُ"باآلخر" ُ"األنا" ُعبلقة ُالنٌصي،ُ»اليـو ُاؼبتخٌيل ُعنف ُتكشف بطريقة

ُ ُإثارة ُعلى ُينهض ُالتحوٌُة والتراثوي  اله  الذم ُكفق ُأٌفُ، ُكيبدك ُاألٌمة، ُتشهدىا ُالٍب ُاغبضارية الت

                                                           
"،ُأعماؿُكمناقشاتُلقاءُالركائيْبُالعربُكالفرنسيْب،ُآذار،ُمقدمة وسبع أفكار عن الرواية العربية "في اإلبداع الروائي اليوم–ىا٘بُالراىبُ–(1)

ُ.155،ُسوريا،ُص1ُ،1994مارسُ)ؾبموعةُمنُالكتاب(،ُدارُاغبوارُللنشرُكالتوزيع،ُط
ُ.82-81صُ،ُسوريا1ُ،2012،ُطاألمافُالرباطُاؼبغربدارُُأنساق الغيرية في السرد العربيالفتنة واآلخر –ُشرؼُالدينُؾبدكلْبُينظر:–(2)
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ُ ُثقافيا ُنسقا ُأف ُيبلحظ ُإذ ُاإلقداـ، ُُب ُيَبٌدد ُحرجا ُموقفا ُيعيش ُالثقافية ُالعوؼبة ُإٔب عاؼبياُاالذٌباه
تظهرُ،عموماُُكالفكرُكاألدبُكالفنُ،كمنٍُبُاغبياةُالثقافيةُُُالرئيسةُالثقافةُكعناصرىاُيتشٌكلُكأفٌُ

ُأماـُمشاىدُتستدعيُذبديدُالعٌدةُاؼبعرفيةُُ(1)ُ«كاضحاُللعوؼبةُكالتعوٓب...ُاميبلُكاستعداد ُاليـو لعٌلنا
ُكتغيّبُمستوياتُالقراءةُكاؼبعاعبة.

ُُُ ُأكضح ُ»كبرؤية ُمّباميرل ُتستوعبُ(Philippe Muray)ُفيليب ُأف ُالركاية ُعلى أٌف
ُمذىل:ُ ُربٌوؿ ُىو ُاليـو ُيطالعنا ُكما ُكذبلياتو، ُمبلؿبو ُالتقاط ُمن ُتتمكن ُحٌٌب ُوبتويها ُالذم العصر

ٓبُتعدُالركايةُملتصقة،ُدبنطقُُلغزاُمليئاُباؼبفاجآتُ)...(ُكمنٍُبٌُُغدافالتاريخُأمسىُزبييبل،ُكالواقعُ
ُكانتُعندُنشأهتا،ُكىذاُالطبلؽُبينهماُكبْبُالتاريخُيدعوُالركايةُإٔبُأفُتستجليُكسبٌيزُ ُكما التاريخ

ُتتمكٌُ ُحٌب ُآخر، ُعصر ُأٌم ُُب ُالوجود ُفبكن ُيكن ُٓب ُالفردُما ُلتاريخ ُجديدة ُفصوؿ ُكتابة ُمن ن
ُ(2)ُ«.اإلنسا٘ب،ُداخلُىذاُالسدٙبُاجملنوف

ُالرُك ُاغبضاريةأضحت ُللتطورات ُالـز ُبشكل ُتستجيب ُظٌلُُ،اية ُُب ُجديد ُنقدم بوعي
أتُالركايةُموقعهاُالريادم،ُدبقدرهتاُاؽبائلةُُبُالتعبّبُعنُعبلئقُوٌُالتشكيبلتُالثقافيةُاؼبتنوعة،ُكاهذاُتب

للفكرُىيُمرآةُُبُرأيناُ...»:بقولوالدكتورُعبدُاؼبالكُمرتاضُُذىبُإليهاُاإلنسافُاؼبعقٌدة،ُكىذاُماُ
يرميُىذاُالقوؿُإٔبُالتأكيدُعلىُاستجابةُ(3)ُ«اإلنسا٘بُاؼبعاصرُُبُقلقوُكسبزٌقوُكشكلوُكعبثوُكشقائو.

ُالواقع ُؼبعطيات ُالركائي ُُ؛النٌص ُللتجريب ُالقابل ُاؼبفتوح ُالفٌِب ُشكلو ُيبُ،كالتبديلنتيجة تلكُنص
ُكاجملتمع.أفُتذىبُبعيداُُبُاستنطاؽُالذاتُكالكوفُُاستقبلليةُتتيحُللكتابة

ُكتابتوُ» ٓبُيعدُبإمكافُالركائيُالعريبُأفُيٌدعيُالرباءةُأكُيلتٌفُبربقعُاػبصوصيةُلينكفئُُب
ُ ُالعاؼبية ُبلوغ ُإٔب ُالسبيل ُأٌنا ُيزعم ُؿبلٌية ُبأبعاد ُملتصق ُىو ُما ُالعآبُ؛على ُتفاعبلت ُأٌف ذلك

ُكٌلُاألصقاع،ُكماُيشٌكلُاػبصوصيةُىوُماُيرتبطُبتجربةُالفردُ كمعضبلتوُتشملُالوجودُالبشرمُُب

                                                           
ُ.1999(،ُأكتوبر/ديسمرب2ُ(،ُالعددُ)28عآبُالفكرُاجملٌلدُ)ُ-العولمة جذورىا وفروعها وكيفية التعامل معها–عبدُاهللُعبدُاػبالقُ–(1)
ُ.201،ُص2012اؽبيئةُاؼبصريةُالعاٌمةُللكتابُالقاىرة،ُُ-التجديد الرواية العربية ودىان–ؿبمدُبرادةُ–(2)
(3)–ُُ ُمرتاض ُاؼبالك ُاجملٌلد)ُبحث في تقنيات السردُ،في نظرية الرواية–عبد ُاؼبعرفة، ُالكويت،ُُ(240عآب ُكالفنوف ُللثقافة ُالوطِب اجمللس

ُ.58ص1998ُديسمرب/كانوفُاألكؿُ
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كىذاُيستدعيُ،ُ(1)ُ«الذمُالُيستطيعُأفُيعيشُتلكُاػبصوصيةُدبعزؿُعنُأسئلةُاإلنسافُاعبوىرية
ةُثنائيةُالذاٌبُكالعآبُعنصراُمسيطراُُبُبأفُالركايةُتنبِبُعلىُاالنقساـُاحملايثُلئلنساف،ُمؤكدٌُ»القوؿُ

البنيةُالركائية،ُالُتتعاملُالركايةُمعُفردُمكتفُبذاتو،ُكالُمعُموضوعُيقفُخارجُالذاتُكالُربتاجو،ُ
ُتكتبُ ُكتعملُعلىُربويلوُأكالإمٌبا ُكتركضو، يدكرُُ،عنُاؼبوضوعُالذمُيواجوُموضوع،ُكىيُذبااهو

ُكٌلوُمنُكجهةُنظرُالركاية. ُ(2)ُ«ُاألمر
ُالذمُ،ُءُمتمٌيزبناُكُُرؤيةُخاصةبُةوي  البحث عن اله  إٔبُُ،اليـوُالركايةُالعربيةُتٌتجو ىذاُاؼبفهـو

ُالتغّبات ُمن ُللكثّب ُاألخّبةُ،اؼبتتاليةُالتكالتبدٌُُتعٌرض ُالسنوات ُُب ُفضاءُُ،خصوصا ُلتشٌكل نظرا
ُالذمُديد،اعبفكرمُالدمُُكنقالوعيُالرُكذبذٌُُ،السياسةُكاالقتصادُ،جديدُللتدفقاتُُبُؾباؿُالثقافة

ُ.أسهمتُُبُإرسائوُدراساتُماُبعدُالكولونياليةُكنظرياتُربليلُاػبطاب
ُاؼبتغّبٌُ ُإٌف ُكالعاؼبي ُاحمللي ُالصعيدين ُعلى ُاؼبتسارعة ُخطّبةُخلٌُ،ات ُحضارية ُإشكاالت فت

ُكثّبةُ، عنُُةويٌُمعُبُاؽبُيُؿتحوٌُأفُيُ،ضمُىذهُالتحوالتُاغباصلةخكالُغرابةُُبُأٌدتُإٔبُزعزعةُثوابت
ُالقديبة ُجديدةُلينطومُ،دالالتو ُدالالت ُكصراعُُ،على ُالثقافات ُصداـ ُنظرية ُظهور ُبعد خاصة

ُُبُمنعطفُتارىبيُحاسمُ،ُبُشكلُاستدارةُُبُالزمنُتتغٌّبُدبوجبهاُ»اتُاألقاليمُويٌُىُي إٌفُالعربُاليـو
ُُبُ ُاستدارة ُكٌل ُ،كُب ُكالقراءة ُتتعٌدؿُأدكاتُالرؤية ُما ُبقدر ُالرؤية ُالزمنُىناؾُتعديلُُبُزاكية ىيئة

ُ(3)ُ«ىيكلُالتأسيسات.
ُالركايةُ ُُقطعت ُالكو٘بالعربية ُاألفق ُكبو ُخطوات ُعلى، ُنفسو ُفرض ُكاإلبداعُالذم ُ،الفٌن

تأثّباُضخماُعلىُالشعورُالقوميُُبُالواقعُُأثٌرتُالٍبُ،7196مةىزيالذمُأحدثتوُُشرخبعدُالُخاصة
ُ»؛اهاُكبالَباثُالعريبُعموماُاؼببدعْبُكالركايات،ُكمثٌلتُخطراُدانباُعلىُاؽبويةُالقومية،ُأؽببُشعور

ُكارثةُالعاـُالسابعُكالستْبُالٍبُكضعتُالوعيُاإلبداعيُالعريبُُبُمأزؽُجذرمُذبٌلت  ةوي  اله  ُفمع
ُكانماؾُاإلنسافُالعريبُة يالعرب ،ُ ُاعبامعة ُعنُربٌللُالنحنُالعربية ُبُالبحثُعنُذاتوُسؤاالُناصبا

                                                           
ُ.39،ُص2012اؽبيئةُاؼبصريةُالعاٌمةُللكتابُالقاىرة،ُُ-التجديدىان ر الرواية العربية و –ؿبمدُبرادةُ–(1)
ُ.18،ُص2ُ،2002اؼبركزُالثقاُبُالعريب،ُالدارُالبيضاءُاؼبغرب،ُطُ-نظرية الرواية والرواية العربية–فيصلُدرٌاجُ–(2)
ُ.203،ُص1ُ،2012،ُُطالرباطدارُاألمافُ-الذات واآلخر ،تأمالت معاصرة في العقل والسياسة والواقع–ُؿبمدُشوقيُزين–(3)
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ُكٌلُذلكُالغبارُالذمُخلٌُ كلذاُفإٌفُإخضاعُ،منُقرنْبُُأكثرطيلةُُ،فتوُانياراتوُاؼبتتاليةاؼبفقودةُكسط

ُ(1)ُ«.ةُللنقدُكالقراءةُصارُأمراُضركرياويٌُاؽبُي
ُ ُالعربية ُالركاية ُىُزحاكلت ُبعد ُأف1967يبة ُمنُُ، ُكبّبا ُجزءا ُألٌف ُالعريب ُالَباث ُبطائلة تبدأ

ُك ُالشعبية، ُبالثقافة ُيرتبط ُالذم ُالسردم ُاعبانب ُفيو ُوبضر ُتصوٌُُالَباث ُالٍب ُاغبكائية رُباؼبركيات
كىذاُماُدفعُالركائيُالعريبُللرجوعُإٔبُاؼبتوفُالقديبة،ُؿباكالُُ،اعبوانبُاؼباديةُكالركحيةُللحضارةُالعربية

ُيبنحُ ُتاريخ ُإٔب ُكاالنتماء ُاالستمرار ُذلك ُلو ُليكفل ُالَباثي، ُالعريب ُالسرد ُمع ُالتفاعل ُخبلؽبا من
ُُبُالدخيل.ُبافالشخصيةُاعتزازاُكثقة،ُكيصٌدُعنهاُالذُك

ُالسردية ُالَباثية ُكاؼبركيات ُالكتابات ُأعادت ُأغلبُ،لقد ُإٔب ُالعرب ُالكٌتاب ة وي  جذوة اله  ية
ُتُ،جةالعربية المتوى   ُكجدت ُيصوٌُعبُّبالٍب ُالتارىبي ُالسرد ُمن ُفيض ُُب ُعنها ُعربُا ُالعربية ُاألؾباد ر
ُكتٌُ»ُ؛مراحلُالتاريخ فالركايةُىيُاؼبرآةُالٍبُُبقصدُتوظيفوُفنيا،ُابُالركايةُالَباثُُبُأعماؽبم؛استوحى

ُ ُأفراحو ُاجملتمع ُفيها ُحركتوُُكُ،كأتراحويبصر ُمسار ُربٌدد ُالٍب ُكالظركؼ ُكآالمو ُآمالو كذلك
ُتواجهو، ُالٍب ُكالعواملُُكالتحٌديات ُتلكُالظركؼ ُعن ُبآخر ُأك ُبشكل ُٓبُتنفصل ُفالركاية كلذلكُ

ُالعريبُأكُاإلسبلمي ُالقوميُأك ُالتاريخُالوطِبُأك ُكبو ُ،فقدُاذٌبهتُالركاية أٌفُُالُشكٌُ(2)ُ.«احمليطة

ليستُسولُاؼببلمحُاؼبشَبكةُلبلنتماءُُة القوميةوي  فاله  ؛ُةويٌُالبعدُالَباثيُمكٌوفُأصيلُمنُمكوناتُاؽبُي
ُكاحدةُإٔب ُأٌمةُ،أصوؿُحضارية ُاألٌمةُألبناء ُُبُأعماؽُتاريخُىذه كباسطةُظبلؽباُُ،ضاربةُجبذكرىا

ُيةُالواحدة.علىُحاضرىا،ُكىذهُاألصوؿُليستُسولُالَباثُاؼبشَبؾُبْبُأبناءُالقوم
ُاؽبُي» ُمبلمح ُقوٌُتزداد ُالقومية ُكاعتزازىمُوية ُبأصوؽبم ُاألٌمة ُىذه ُأبناء ُسبٌسك ُدبقدار ُكرسوخا، ة

باالنتماءُإليها،ُكمنٌٍُبُيكوفُالبعدُالَباثيُشديدُالوضوحُُبُاإلبداعُاألديبُكالفِب،ُكيشٌتدُىذاُالبعدُ
أكُاالنكسار،ُكالٍبُتدعوىاُإٔبُالزىوُبانتمائهاُُةُاالنتصارقاُُبُاغبقبُالٍبُتواجوُعربىاُاألمٌُكيزدادُتألٌُ

ُ(3)ُ«القوميُأكُإٔبُاإلىابةُجبذكرىاُكاالٌتكاءُعليهاُُبُمواجهةُخطرُداىم.

                                                           
ُ.62،ُص2002ُ،1ط،بّبكتُاؼبؤسسةُالعربيةُللدراساتُكالنشرُالوطنيةُ-الت الرؤيةمسارات البناء وتحو  ُ،محنة الهوية-رسوؿُؿبمدُرسوؿُ–(1)
ُ.14،ُص1996،ُأيار1ُطُسوريا،ُدمشقُ-مطبعةُاربادُالكتابُالعربُ-الحداثة كسؤال ىوية–مصطفىُخضرُُ–(2)
ُ.66ص1999،ُمعهدُالبحوثُكالدراساتُالعربية-الهوية القومية في األدب العربي المعاصر–ُالدينُإظباعيلعزُُ–(3)
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ُالعربية،ُبعدُأفُأدرؾُالكٌتابُالعربُاألنبيةُ زحفُالبعدُالَباثيُالقوميُعلىُمبلمحُالركاية

ُالبعدُُبُربديدُمبلمحُاؽبُي ُؽبذا ُُبُالوجدافُالقوميُ،ةويٌُالبالغة ُعكفُالركائيُ»ُ،كترسيخها كمنٌٍُب
قُىذاُاؽبدؼ،ُفكافُيفٌجرُماُيزخرُبوُالَباثُمنُُبُكعيُفٌذُماُوبقٌُُ،العريبُعلىُالَباثُيبتاحُمنو

ُالتشبٌُ ُعلى ُكحٌثهم ُالناس، ُكجدانات ُإٔب ُالنفاذ ُعلى ُقادرة ُىائلة ُفنية ثُبأىدابُانتمائهمُطاقات
ُ.(1)ُ«لقوميةاُاهويتهمُكاعتزازىمالقوميُ

ُ"ُ ُالمتشائلةُُبُاختفاءُسعيدُأيبُالنحسُيب"الوقائعُالغُربيحبي إميلففيُركاية "2197،ُ
ُكاغبكايات،غوصُُبُاألشع ُكالنوادر ُالعربية إٔبُأساليبُالقٌصُُبُُفيهاُحبييبُيرجعُإميلكافُُار

ُ ُاؼبتشائل، ُالنحس ُأيب ُحياة ُمن ُليقٌدـُصورة ُالشعبية، ُ»اغبكايات ُركايتو ُبالسخريةُفجاءت الغارقة
ُبتثاقلُببلغياؼببطٌُ ُكاؼبسركدة ُكمأساهتاُنة ُاؼبعاصرة ُالعربية ُاغبياة ُلتحكيُفاجعة ُ،كتضميناتُموركثة،

ُ(2)ُ«عندماُيصبحُالوجودُالفردمُكاعبمعيُمهٌدداُبالٌدمارُُبُكٌلُغبظة.

ُُُُُ ُبركز ُعلى ُالعربية ُالركاية ُركاد ُكصلتُُُبُأعماؽبم،ُة القوميةوي  البعد التراثي لله  حرص كىكذا
ُحدٌُ ُعلىُالركاية ُاؼبعتمد ُالقومي ُالطابع ُذات ُاغبديثة ُالعربية ُللركاية ُمبوذجا ُمنها ُجعل ُالتمٌيز، ُمن ا

تراثُالكتابةُالتارىبيةُاؼبملوكيةُعندُابنُ»1974"ُالزيني بركاتالغيطا٘بُُبُ"ُاستلهمُتوظيفُالَباث.
ُكتابوُ رُاؽبزيبةُكماُجرلُُبُأعقااها،ُكىوُوباكيُصوُ ليُيُورى  الد   عجائبُبدائع الزىور فيإياسُُب

                                                           
ُ.65ص،1999ُ،ُمعهدُالبحوثُكالدراساتُالعربية-الهوية القومية في األدب العربي المعاصر–ُعزُالدينُإظباعيل–(1)
-ُترىين الموروث في سياق يهد د :ُيبثلُإميلُحبييب،ُحالةُخاصةُُبُالكتابةُالركائيةُتتعٌْبُمسانبتوُاألدبيةُُبُفضاءُؿبٌددُعنوانو:ُإيميل حبيبي

ُكافُمليئاُلثقافةُعربيةُتقليديةُعنواناُالوارث والموروث حلُبددتوُىو:ُاغبكاية،ُالراُاألديب،ُكالراحلُالربمءُالذمُعبثُبذاتوُأكثرُفبٌاُعبثُالزمنُبو،
،ُد.ُنظرية الرواية والرواية العربية؛ُراجع:ُالسياسيةُاؽبوجاءُكأحثُفلسطْبُإٔبُحدكدُالكنفُعاشُموركثوُُبُسياؽُهبعلُاغباضرُموجعاُلؤلزمنةُ

ُ.(205فيصلُدرٌاجُص
ُ.275ص1999ُ)سبقُذكره(-الهوية القومية في األدب العربي المعاصر–ُعزُالدينُإظباعيل–(2) 
-ُ 1448ُ)ُُالمصري محمد بن إياس الحنفي القاىريمؤرخُللُتأرىبيكتابُ بن إياس".محمد بن أحمد  الدىور لـ " عجائببدائع الزىور في

ُكافُمنُأمراءُالسلطافُالظاىرُ،حفيدُاألمّبُإياسُالفخرُالظاىرمُُشركسيُ،ك(.ُُابنُإياسُأمّبُمنُأصل1523ُُُ- ُكافُسيفُالدينُبرقوؽالذم ،
ُكتّبةُكىامةُفكافُابنُإياسُُمطٌُ،ُكبيربسُالدكادار،ُابنُتغرمُُاؼبقريزم،ُالنويرمُ،تصاؿُباألمراءُكموظفيُالدكلةُأمثاؿُكالدهُعلىُا لعُعلىُمعلومات

ُكبُّب1522منُبدايةُالتاريخُحٌبُعاـُُيركمُالكتابُُتاريخُمصرُحدثتُُبُعصرهُكماُقبلُعصره. خرُكاُبُأُكالدكلةُاؼبملوكيةُبالنسبةُلتاريخُمصرُة،ُلوُأنبية
.ُيعتربُابنُإياسُُاؼبؤرخُالوحيدُالذمُعاصرُكعاينُأحداثُدخوؿُالعثمانيْبُمصرُككتبُعنها.ُيدكرُالكتابُحوؿُفَبة1517ُعاـُالدكلةُالعثمانيةُأيامها،ُكبدايةُ
ُكتابتوُألسلوبُاغبولياتُعلىُطريقةُاغبولياتُلدلُاؼبؤرخْبُاؼب.مصرُالعثمانيةُ سلمْب.ُفكافُيدكفُاغبوادثُسنةُسنة،ُكشهرانُشهران،ُُبُالسنْبُالٍبُٓبُربوؿُنظاـ

ُبَباجمُاؼبتوفْبُفيها،ُمنُأعيافُالسا ُكلُسنة ُمنُالكتاب.ُكُىبتم ُُبُاألجزاءُاألخّبة سةُكاإلداريْب،ُككبارُالعلماءُيعاصرىا،ُكيومانُفيومانُُبُالسنواتُالٍبُعايشها
ُكافُيأٌبُاهاُأحيانانُُبُسياؽُاألحداث.ُُتتبعُاؼبؤرخُُبُتلكُاغبولياتُأحداثُمصرُكاألدباء،ُكمنُاشتهرُمنُالناس،ُأكُأن ُُ=:ُمنُمناخية،ُكسياسيةُداخليةاؼبتنوعةو
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هةُمنُاغبكاـُإٔبُالرعيةُالواردةُُبُالٌنصُالقدٙبُالَباكيبُالعتيقةُالبنُإياس،ُكيدمجُالنداءاتُاؼبوجٌُ
بعدُربريرىا،ُليكشفُعنُآليتها،ُالقمعيةُالتضليليةُ)...(ُفالركايةُليستُاستنساخاُؼباُكردُعندُابنُ

تتخذُمنُاللغةُالقديبةُقناعاُيركمُعنُعبلقاتُقهرُكتسلقُماُتزاؿُتواصلُالبقاءُبْبُإياسُكلكنهاُ
ُاألعداء ُانتصار ُإٔب ُمؤدية ُكعوامل ُاؽبزيبة ُُب ُسببا ُكانت ُكاغباضر، ُُ(1)،«اؼباضي ُعليوُفالذم رٌكز

ُالغيطا٘بُىوُاألخذُعنُالتاريخُلتأكيدُقسوةُالواقع.
"ُ ُركاية ُأتت ُالسرديةُُالزيني بركات"لقد ُكأشكالو ُالَباث ُاستخداـ ُعلى ُالثراء ُشديد مثاال

ُكصوٌُ ُالفنية، ُالَباثيةُكعواؼبو ُمنُخبلؿُتطعيمُالشكلُالركائيُباؼبادة ُالتقابلُبْبُاؼباضيُكاغباضر، ر
يبثلُمبوذجاُللركايةُالعربيةُذاتُالطابعُالقوميُاؼبعتمدُعلىُاستلهاـُالبعدُ،ليقٌدـُلناُنٌصاُركائياُمتمٌيزاُ

ُاثي.الَُب
صوبُُفيهاقدُاذٌبوُلُكُة،الفنيُالغيطانيجديدةُُبُمسّبةُُةيات"ُفهيُانعطافأٌماُركايةُ"التجلٌُ

عنُدارُُدراصالُ"ياتكتاب التجل  "ُعيتوزٌُُ.مصدرُآخرُمنُمصادرُالَباث،ُأالُكىوُاؼبصدرُالصوُب
ُعلى،ُفيوُمنُتأليفوُالعاـُالذمُانتهىُكىو1986ُإٔب1983ُُمنُاؼبستقبلُالعريبُعلىُامتدادُاؼبٌدةُ

ُ ُالغيطا٘بُ»لٌثسُبُثبلثة"أسفار ُكصلُإليو ُما ُُذركة ُالَباثيُُبُضبلُمبلمحُاؽبمـو منُتوظيفُللبعد
ُكافُالتصٌوؼُُبُ اؼبعاصرةُمنُناحية،ُكُبُابتداعُشكلُفٌِبُقصصيُقوميُعريبُمنُناحيةُأخرل،ُلقد

ُاألخوٌُ ُعوآب ُإٔب ُكحنينا ُالرظبي، ُالقمعي ُللعقل ُرفضا ُالعريب ُالعربية،ُالوعي ُكالوحدة ُكالتماسك ة

                                                                                                                                                                                     

ُكثّبانُمنُأخبارُال= اؼبهمة،ُُبُاؼبشرؽُُعآبُاإلسبلميكسياسيةُخارجية،ُكإدارية،ُكاقتصادية،ُكاجتماعية،ُكعمرانية،ُكفكرية،ُتتبعانُتفصيليانُدقيقان.ُكضمُإٔبُأخبارُمصر
،ُفلمُيبخلُاقداقائق،ُكنحٌبُاؽبند،ُكُبُاؼبغربُحٌبُاألندلس.ُكأحاطُبأحواؿُالشاـُكاغبجاز.ُككافُُبُاؼبرحلةُالٍبُعاصرىا،ُدقيقُاؼببلحظة،ُشديدُاالستقصاءُللح

كصفُالكتابُأحواؿُمصرُُ.كافُهبرم،ُكدكفُمواربةُأكُؿباباة،ُكمنهاُخاصةُسياسةُالسلطافُاؼبملوكيُقانصوهُالغورمُبأحكاموُحٌبُالقاسيةُمنهاُأحيانانُعلىُما
ُ ُكالعسكرية ُاالجتُكاإلداريةالسياسية ُاؼبصريْب ُحبياة ُمتعلقة ُكثّبة ُكأمور ُاؼبصريْب ُكعادات ُاألعياد ُعن ُكحكى ُكاؼبعمارية، ُكالفنية ُكالثقافية ُكاالقتصادية ماعيةُكالقانونية

www.marefa.orgُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ: متاح على شبكة اإلنترنيتُالعصر.كالدينيةُُبُذلكُ
 276ص.1999معهدُالبحوثُكالدراساتُالعربية،ُُ-الهوية القومية في األدب العربي المعاصر–عٌزُالدينُاظباعيلُ–1)
-ُ" لكٌلُسفرُمنُاألسفارُالثبلثةُطريقةُخاصةُُبُتقسيموُكعنونتو،ُككٌلُطريقةُتنتميُإٔبُؾباؿُمنُُالغيطانياختارُ: الثالثة"التجليات بأسفاره

ٔبُمقامات:ُمقاـُؾباالتُالتصوؼُفالسفرُاألٌكؿُقٌسموُإٔبُ"ذبليات:ُذبلياتُالفراؽ،ُالتجلياتُالديوانيةُذبلياتُاألسفار،ُأماُالسفرُالثا٘بُفقدُقٌسموُإ
،ُأماُالسفرُالثالثُُفقدُقٌسموُإٔبُأحواؿُ:حاؿُالودادُ،حاؿُالفوتُ،حاؿُاعبهاتُاألربعُغَبابُمقاـُالضنا،ُمقاـُالقرىب،ُمقاـُاغبزف،ُمقاـُاعبولاال

ُ.2015لبشّبُالقمرمُ،اؽبيئةُاؼبصريةُالعامةُللكتابُ-شعرية النص الروائي ،قراءة تناصية في كتاب التجلياتُ-،حاؿُالوداعُ./منُكتاب

http://www.marefa.org/
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ُكيافُؾبتمعيُكحضارمُلوُىويتو اؼبميزةُٓبُيكنُاؽبدؼُالرئيسيُمنُالعودةُإٔبُالَباثُىدفاُُلصياغة
ُ(1)ُ«الشعورُبأصالةُاغبضارة.ُكإيقاظفٌنياُفحسب،ُإمٌباُىوُُبُجوىرةُإيقاظُالشعورُباالنتماءُإٔبُأٌمةُ

ُالَباث ُتوظيف ُبدكر ُالعرب ُالركائيوف ُتعميقُمبلمحُُ،أحٌس جدافُُبُالُوُة القوميةوي  اله  ُب
ُ ُعكفوا ُكىكذا ُمنهاالعريب، ُيبتاحوف ُكنوزه ُاألديبُ»ُ،على ُعبلقة ُاألخّبة ُالعقود ُُب ُأخذت فلقد

كاغبرصُ،ُاؼبعاصرةُاؼبعاصرُبَباثوُكاستدعاؤهُإيٌاهُشكبلُجديدا،ُىوُتوظيفُىذاُالَباثُُبُضبلُاؽبمـو
ُبارعاُ ُفنٌيا ُامتزاجا ُدباضيها ُالعربية ُاألٌمة ُحاضر ُامتزاج ُظٌل ُُب ُالقومية، ُاؽبوية ُمبلمح ُتشكيل على

ُكٌلُأٌمةُتستمٌدُجذكهتاُمنُاللغة،ُكاؽبويةُصيغةُثقافيةُتنتجُمنُُاكيدتأ لوحدةُىذهُاؽبوية،ُكألٌفُىوية
(2).«اللغةُالٍبُذبٌسدُذلكُالشعورُ)النحن(ُبْبُأفرادُاألٌمة

تعانقُُ،الَباثيةُلرموزكاوهُكىكذاُتوالتُالوجُي
ُاؼبعاصرةُكسبتزجُمبل ُ.ؿبهاُمعُاإلنسافُالعريبُاؼبعاصراؽبمـو

ُكافُللمنعطفُالسياسيُدكرُمهمُُبُترسيخُاؽبُيُُُُُُ منطقةُُاألكسطة،ُإذُتعٌدُمنطقةُالشرؽُويٌُلقد
جتُالقبلقلُالسياسيةُككثرتُاغبركبُمنُقياـُدكلةُتوىٌُ»ُُكلقدُ،غّبُمستقرةُُبُقلبُالعآبُالعريب

ُحرب1948ُُإسرائيل ُمنُحركب، ُكليها 1956ُُالسويسُكما ُإٔبُاغبربُاألىلية إٔب1958ُُاللبنانية
ُ ُ 1973و 1967حرب ُالعراقية ُاغبرب ُإٔب ُالعراؽ1988ُ-1980)ُاإليرانيةكصوال ُمنها ُخرج ُكالٍب )

،ُإٔبُالبراطُالعراؽُُبُخطيئةُاحتبلؿُالكويت،ُكمنٍُب1982ُللبنافُُاإلسرائيليمتماسكا،ُكاالحتبلؿُ
األنظمةُالعربية،ُكقطاعاتُ،ُكماُرافقهاُمنُفتنةُعربيةُشاملة،ُبْب2003ُاألمريكيُللعراؽُاالحتبلؿُ

ُكٌلُُ(3)ُ«كاسعةُمنُالشعوبُكاؼبثقفْبُبشكلُغّبُمسبوؽُُبُتاريخُالعربُاغبديث لقدُتواكبتُمع
ُكصراعاتُُ،ىذا ُاضطرابات ُُب ُالعربية ُالدكؿ ُبعض ُأغرقت ُداخلية، ُكانتكاسات ُخارجية ضغوط

ُداخلية.
ُبُمناطقُعٌدةُمنُالعآبُالعريب،ُىذاُإٌفُىذهُالسلسةُاؼبتعاقبةُمنُاألحداثُخلٌفتُعدـُاستقرارُُُُُ

سةُعلىُعناصرُعربُالعديدُمنُاألعماؿُاؼبؤسٌُُ،ماُدفعُالكثّبُمنُالكٌتابُالعربُللعودةُإٔبُماضيهم

                                                           
ُ.137،ُص1997دارُاغبصاد،ُدمشقُسوريا،ُُ-الهوية إعادة إنتاج–أضبدُحيدرُ–(1)
ُ.132،ُصاؼبرجعُنفسو–(2)
ُ.195،ُص2002للَبصبةُكالنشرُالقاىرةُُاألىراـ،ُمركز1ُطُ-ومحيطها العربيُ،تحوالت الفكر والسياسة بمصر–ُاألنصارمؿبمدُجابرُ:ينظر–(3)
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ُاألٌمةُُةوي  لله   ذبسيداتراثية،ُ الٍبُمٌسهاُاالرتباؾُكاالرذباج،ُؿباكلْبُإعادةُتشكيلها،ُكصوالُإٔبُمفهـو
ُ.القومية

ُترٌسخُُُُُ ُالعربية ُظٌلتُالركاية ُللعواملُالسابقة ُتنوٌُةوي  مالمح اله  تبعا ُإٔبُمظاىر ُكتشّب عُالثقافةُ،
ُكينونةُالذاتُكىويتها،ُإاٌلُأٌفُاؽباجسُ العربيةُكغناىا،ُكربرصُعلىُتفعيلُمبلمحُاؽبويةُاحملليةُبتأكيد

ُ ُُب ُيسهم ُسائدا ُظٌل ُُإيقاظالقومي ُكالنزعات، ُتلوحاغبساسيات ُأف ُاللتقاطُُكقبل ُحقيقية فرصة
،ُلتضعُالعربُكاؼبسلمْبُموضع2001ُعاـُاغبادمُعشرُمنُسبتمربُمنُُأحداثتفٌجرتُُ،األنفاس
ُ.أماموُالعقلُالعريبُُرتعثٌُرىيباُُاصراعاتُحضاريةُعاتية،ُأكجدتُمأزقُإطاراهٌتاـُُبُ

عنُاغبنْبُللزمنُة،ُمعرٌبةُويٌُعادتُبعضُاألعماؿُالركائيةُإٔبُاؼباضيُُبُرحلةُالبحثُعنُاؽبُي
ٓبُتكنُقضيةُالرجوعُإٔبُالَباثُقضيةُعابرةُأكُطارئةُُبُ»ُ،األمافرحلةُالبحثُعنُُ،اؼباضيُاؼبشرؽ

ُالربطُالقاطعُبْبُ ُالعربية،ُبلُقدُكصلُالكثّبكفُإٔبُحٌد ُالثقافية ُُاهتإشكاالاغبياة ُإشكالياتكحٌل
ُالعريبُالراىنُ ُبدأتُالذاتُُبُالبحثُعنُاؽبويةُ؛(1)«الواقع منُخبلؿُركاياتُمبلؿبهاُُ؛كىكذا

باستخداـُلغةُذاتُعمقُتراثي،ُسواءُُبُمفرداهتاُأكُُ،العاٌمةُالبحثُعنُالبلشعورُالقوميُكالوطِب
ُتراكيبها.

ُكُيُُُُُ ُفنٌُُابُيتٌُاستوحى ُتوظيفو ُبقصد ُأعماؽبم، ُُب ُالَباث ُُللتعبّبُياالركاية ُاألٌمة ُآماؿ ُالعربيةعن
ُكآالمها ُكلذلك ُتواجهها ُالٍب ُكالتحٌديات ُحركتها ُمسار ُربٌدد ُالٍب ُكالظركؼ ُالركايةُ»، ُتنفصل ٓب

القوميُُأكبشكلُأكُبآخرُعنُتلكُالظركؼُكالعواملُاحمليطة،ُفقدُاذٌبهتُالركايةُكبوُالتاريخُالوطِبُ
ُللمجتمع ُاغبضارم ُالوجو ُلتستلهم ُاإلسبلمي، ُأك ُالعريب ُُكأُ،أك ُالتارىبية ُاألبطاؿُاألصوؿ ُأك لو

ُضغطُ ُمن ُىربتُالركاية ُنفسو ُالوقت ُكُب ُُبُماضيُأيامو، ُتغيّبُاغبياة ُعلى الثوريْبُالذينُعملوا
كبالتإبُ؛ُ(2).«اُالعاطفيةاهتزمأالواقعُاؼبفركضُلتوجدُكاقعاُحاؼبا،ُأكُىربتُإٔبُداخلُالنفسُلتعرٌبُعنُ

عةُترصدُنبوموُجبعلوُأداةُطيٌُُ؛ّبُبالَباثانتقلُالكاتبُمنُمرحلةُالتعبّبُعنُالَباثُإٔبُمرحلةُالتعب
ُالفكريةُكىواجسوُالوجودية.

                                                           
ُ.1،ُص1990ُمصرُللكتابُالقاىرة،ُُاؽبيئةُاؼبصريةُ-نظرة نقدية منهجية ،بحثا عن التراث العربي–رفعتُسبلـُ–(1)
ُ.45،ُص1980ُ،ُمصر،ُالقاىرة1دارُاؼبعارؼُطُ-بانوراما الرواية العربية الحديثة–سيدُحامدُالنساجُُ–(2)
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ُالواقعُُ،حاكؿُالركائيوفُالعربُالتعبّبُمنُخبلؿُأعماؽبمُعنُاؽبٌمْبُاحملٌليُكالعريبُُُ كالتفاعلُمع
كإشكاليةُُةوي  اله  تُباؼبنطقةُالعربيةُمنُجعلتُالتغّباتُالسياسيةُالٍبُأؼبٌُُاغباضرُتفاعبلُديناميا،ُلقد

ُسؤاالُمشركعاُُبُالفضاءُالعريبُعلىُالدكاـ،ُ،كاآلخرُاألنا
ُكانتُتستشعرهُالذاتُالعربيةُمنُقهرُإزاءُالعدكانيةُاألكركبيةُاالستعمارية،ُفضبلُعٌماُُُ»ُُُ فإزاءُما

كافُرٌدُُ،موُاؼبعرُبُكالعلميُكاغبضارمُعامةُكمركزيتوُاالستعبلئيةكانتُتستشعرهُمنُدكنيةُإزاءُتقدٌُ
ُذلك ُإزاء ُالقومية ُالذات ُثرائهاُُ؛فعل ُأك ُالسياسي ُتارىبها ُُب ُسواء ُالقدٙب ُدباضيها ُاالستقواء ىو

حٌبُيومناُُاإلبداعيةالثقاُب،ُكظٌلتُىذهُالعودةُكىذاُاالستقواءُيشكبلفُخصوصيةُمسّبهتاُالركائيةُ
ُكماُاختلفتُيلصىذا،ُكإفُاختلفتُمستوياتُىذهُالعودةُإٔبُالتاريخُكالَباثُكاعبذكرُالشعبيةُاأل ة،

ُ(1)ُ«.داللتهاُكخصوصيتهاُكأساليبهاُالسردية
ُُحٌققت ُالعربية ُملحوظا،الركاية ُُذباكبا ُالٍب ُاألكضاع ُالقوميمع ُالوعي ُحركة عربُُ،طبعت

ُسعدُمكاكمُا"السائركفُنيام"مراحلوُالتارىبيةُالكربل،ُُفظهرتُركاياتُمثل:ُ ُ"الزيِبُبركات"كُ،لػ
حٌبُيناـُليحيُالطاىرُعبدُاهلل،ُُ"حكاياتُلؤلمّب"لرجاءُالعآب،ُكُ"اغبريرطريقُ"ك،ُعبماؿُالغيطا٘ب

ُ،لعبدُالرضبنُمنيفُُ"شرؽُاؼبتوسط"كجمليدُطوبيا،ُُت"تغريبةُبِبُحتحُو"ك
ُتتوزٌُ»ُُُ ُاؼبُاتوي  ى  ع ُالركايات ُأغلب ُطركحةشخوص ُأفٌُمدلٌُ، ُعلى ُكاالستعبادُُلة ُالقهر ظركؼ

ُالُيبكنُأفُتتيحُكالداتُـبتلفةُ،كاالستبداد،ُكالتجاكزُعلىُأبسطُاغبقوؽُالديبقراطيةُكاالجتماعية
ُالعربية ُاؼبطركحةُُبُالركاية ُتفخرُ،ُكعنُىذه ُفإٌنا ُأفُتفخرُبشيء ُالعربية ُأريدُللركاية بطرحهاُُإذا

ُالعائلةُ ُتسهم ُالذم ُمنزلو ُُب ُاؼبقهور ُأرضو ُُب ُالغريب ُكؿبنتو، ُالعريب ُاإلنساف ُؼبأساة الوجودم
ُُُ(2)ُ«.كاغبكوماتُكقولُاالغتصابُكاالحتبلؿُصبيعاُُبُسحقوُكالبطشُبو

ُ ُُب ُالعريب ُالنثر ُُأكاخرحاكؿ ُالسردية ُالَباثية ُالعبلمات ُإٔب ُااللتفات ُاؼباضي كألٌفُُ»القرف
ٓبُيكونواُبعيدينُعٌماُحاؽُبأٌمتهمُمنُإحباطُُ،ىمُاألقربُللتعبّبُعنُكجدافُاألٌمةُكآماؽباُالكٌتاب

ُالقومي ُللهُيُ،اؼبشركع ُتثبيتا ُالَباث ُاستلهامهم ُدكافع ُمن ُىذا ُتوثيقُويٌُفكاف ُُب ُفشرعوا ُالوطنية، ة
                                                           

ُ.144،ُص1988ُالقاىرةُ،،ُاؽبيئةُاؼبصريةُللكتابأدبيةدراساتُُ-الرواية العربية النشأة والتحو لؿبسنُجاسمُاؼبوسوم:ُُ–(1)
144ُُاؼبرجعُنفسو،ُص (2) 
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ُألمٌُ ُالقومية ُبشٌبُمصادرهتهمُفبٌُصلتهمُباعبذكر ُركحُىذهُُ،ثلةُُبُتراثها ُأفُيلمسوا حٌبُيستطيعوا
ُالركحُ ُىذه ُيلمسوا ُأف ُبدكف ُكىم ُاغباضر، ُعرب ُاؼبستقبل ُإٔب ُاؼباضي ُمن ُكاؼبستمر ُاؼبمتد األٌمة

ُُ(1)ُ«.كوبٌسوىا،ُالُيستطيعوفُالتعبّبُعنُكجداناُاؼبعاصر

لسنواتُالٌتشديدُعلىُعبلقةُالركايةُالعربيةُباألشكاؿُالسرديةُالَباثيةُخبلؿُاُأفٌُمنُالواضحُ
ُ ُبعيد ُحٌد ُإٔب ُمٌتصل ُُةوي  بأزمة اله  األخّبة، ُاؼبعاصرة، ُالعربية ُاحملتقن ُاؽبُيكالوعي يةُتشظٌُاؼبُةويٌُاهذه

ُاغباؿ،ُضربُمنُضركبُكاؼبشطورةُبْبُاؼباضيُكاغباضر ،ُفاستلهاـُاألشكاؿُالَباثيةُيكوفُُبُىذا
أماـُاآلخر،ُبلُإعادةُلصنعهاُاؽبركبُمنُاغباضرُكاالحتماءُبالَباث،ُليسُحفظاُعلىُالذاتُاؽبٌشةُ

ُمنُجديد.
ُكماُهتٌتمُبوضعوُُبُسياؽُاغبياةُُُُُُُُ هتٌتمُالركايةُالعربيةُبوضعُاإلنسافُالعريبُداخلُسياؽُكاقعو،

نظرات،ُرؤيةُُإيديولوجيةُالركائيُالُيقٌدـُألبوماُللصورُكالُدركساُلكنُالركائيُيبثٌُف»ُالعربيةُالراىنة،ُ
فبٌاُيٌتصلُبالعبلقاتُاإلنسانية،ُكىذاُالذمُيبثٌوُالركائيُليسُإؽباماُكالُذاتيةُخالصة،ُإنٌوُنتاجُفردمُ

ُ(2)ُ«.كصوالُإٔبُالوعيُاعبمعيُرُتشخيصُكعيُالٌنصُكمبدعويسٌُاجتماعيُ)...(ُىذاُاالعتبارُي
،ُإغباحُالركائيْبُعلىُالعودةُإٔبُالذاتُكالتمٌسكُاؼبعاصرُإٌفُأىٌمُماُمٌيزُاػبطابُالركائيُالعريبُُُُُُ

ركايةُالعربيةُُبُال»ُ،تُباػبصوصيةُالثقافيةُكاالجتماعيةاها،ُكاالرتباطُباألرضُكالوطن،ُكبالتإبُالتشبُ 
عادتُإٔبُاؼبوركثُالشعرمُُ،تستعّبُصبيعُاألشكاؿُاؼبمكنةُكاؼبتخيلةُأفحاكلتُُ،هاُكذباراهاتيبيذبُر

ُبقيتُككأنٌُ...(ُكلكنٌُكمزجتوُباغبياةُ) ُكأفٌُها ُاػباٌصةُالُُاُعلىُأبوابُاقتحاـُمغامرهتا،ُأك مغامرهتا
ُ(3)ُ«.انفجاراُماُُبُالتعبّبُتزاؿُتنتظر

ُاجملاؿُُُُ ُىذا ُُب ُالبلفتة ُالركايات ُشرق المتوسط"ُمن ُمنيفلُ" ُالرضبن ُالكاتبُ؛عبد منُُيطرح
ُالعريب ُاإلنساف ُ"رجب" ُشخصية ُلركايتو،ُ،خبلؿ ُموضوعة ُيشغلُ» ُالذم ُكاؼبزعج ُاؽباـ فاؼبوضوع

فية،ُإٌفُىوُالصورةُاؼبقيتةُلئلذالؿُكالقهرُالذمُيبارسُضدُاألفرادُُبُنطاؽُغّبيةُداخليةُتعسٌُُالكاتب

                                                           
ُ.53،ُص1988الشركةُالعاٌمةُللنشرُكالتوزيع،ُطرابلسُليبياُُ،المعاصرُالشخصيات التراثية في الشعر العربي ستدعاءا–عليُعشرمُزايدُ–(1)
ُناشركفُ-وعي الذات والعالم–نبيلُسليمافُُ–(2)  14،ُص1ُ،2010طُلبنافُ،بّبكت،ُالدارُالعربيةُللعلـو
ُ.186،ُص1987ُبّبكت،ُلبنافُمؤسسةُاألحباثُالعربية،ُ-الذاكرة المفقودة–إلياسُاػبورمُُ–(3)
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ُ،كتنقيبُمتجٌددُعنُالصيغُاألسلمُلطرحُحزنوُالكبّبُ،عبدُالرضبنُمنيفُحبثُمستمرُالركايةُعند
ُ،بلُُبُاألشجارُكاغتياؿُمرزكؽإذُتتصارعُالتجربةُمعُاألسلوبُبتثاقلُفبثٌُُ،إزاءُمأساةُالوضعُالعريب

ُاؼبتوسط ُشرؽ ُُب ُتُليتعايشا ُكٌُعاهدكء ُبعض ُُب ُُافياألحره ُأحياف ُُب ُكتغنيو ُثقيلة ُأخرلمفردات
ُ(1)ُ«.نقبلتُُبُالذاكرةُإٔبُالوراء

ُكبّبةُعلىُسبثيلُاؼبرجعياتُأظهرتُالركايةُالعربيةُُقُيُُُُُُ درٌجُيةُاؼبتعٌددةُكإعادةُتشكيلها،ُفتالثقافدرة
"ُللطيبُصاّب،ُإٔبُالتوثيقُموسم الهجرة إلى الشمالكماُظهرُُبُركايةُ"ُُ،ذلكُمنُالَبميزُكاالوباء

"ُ ُكبْبُمجنون الحكمُبُركاية ُللركائيُاؼبغريبُبنسآبُضبيش، ُتعٌددتُى" اتْبُالدرجتْبُاؼبتباينتْب،
ُالسردم ُالتمثيل ُاالنتماءُُ،درجات ُكبْب ُكالغرب، ُالشرؽ ُبْب ُالتنازع ُموضوعات ُإنتاج ُإعادة ُب

ُالتمثيلُالسردمُٓبُيقتصرُعلىُضربُؿبٌددُ؛كالذاتيةُكاآلخريةُ،كالتخٌلي إمٌباُُ،كىوُأمرُيكشفُأٌف
ُكبّب،ُنظراُاللبراطهاُُبُ،عاتُخصبةتنوٌُُإٔبتعٌدلُذلكُ جدؿُُجعلتُالركايةُالعربيةُتستأثرُباىتماـ

ُ(.الذاتُكاآلخرُ)اعبدليةُةلثقافيةُكاإلشكالياؽبوياتُا
كلقدُُ،صاؿُبْبُالذاتُالعربيةُكاآلخرُبأجناسوُاؼبختلفةمرحلةُتارىبيةُمنُذلكُاالتٌُُلُيٓبُزبُى

ُاالٌتصازبٌُ ُبػذُىذا ُاٌتسمُأغلبها ُمتعٌددة ُإٔبُالبحثُعنُُوكُبُخضمٌُُ؛الصراعاؿُصورا اذٌبهتُالركاية
:ُاالذٌباهُالسلفيُالذمُرألُُبُىاأكالُثبلثةفكريةُُاىاتظهورُاذبٌُبُعلىُذلكُقدُترتٌُلُكُ؛ة الذاتوي  ى  

ُاؽبُي ُالستعادة ُأساسا ُالَباث ُإٔب ُثانيويٌُالعودة ُالقومية، ُأكٌُهاة ُالذم ُالتغرييب ُاالذٌباه ضركرةُُعلىُد:
ُكشرٌه ُخبّبه ُكفهمو ُاآلخر ُمن ُُأصحابُكيذىبُ،االقَباب ُإٔب ُاالذٌباه ُمنُُأفٌُ»ىذا االقَبابُأكثر

ُويٌُاؽبُي ُإليهاُة ُدرجةُُيظلٌُُكالوصوؿ ُكانت ُمهما ُاآلخر، ُىذا ُمرآة ُففي ُالغريب، ُاآلخر ُدبعرفة مرىونا
اهُالثالثُاُاالذبٌُأمٌُُ(2)ُ«.صفائهاُأكُقتامتهاُيبكنُُبُرحلةُالبحثُعنُالذاتُالوصوؿُإليهاُكالركوفُؽبا

ُ.التناقضُُبُأحيافُكثّبةُٓبُزبلُمنُ،مرتبكةُخبطواتصبعُبْبُالَباثُكاغبضارةُُفهوُتوفيقي،

                                                           
ُ.189ص1988ُ،ُالقاىرة،ُاؽبيئةُاؼبصريةُللكتابأدبيةدراساتُُ-الرواية العربية النشأة والتحو لُ-.ؿبسنُجاسمُاؼبوسوم–(1)
ُ.99ص1994ُللثقافةُكالفنوفُكاآلدابُالكويتُُ(ُالوطِب188ُاجملٌلد) سلسلةُعآبُاؼبعرفةُاالت جاه القومي في الروايةُمصطفىُعبدُالغِب–(2)
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ُُُُُُُُُُ ُبوصفها ُالعربية ُالركاية ُاعبديد»إٌف ُالعرب ُ-(1)«ديواف ُذكر ُالراعيكما ُكتابوُُعلي ُمقٌدمة ُب
ُبالواقعُ-الركايةُُبُالوطنُالعريب حُالطرحُاؼبغايرُُبُقتُبوضُوقدُحقٌُ»ُ؛كأكثرُاألنواعُاألدبيةُالتصاقا

ُ،كعبلقةُاألناُبسياقهاُالتارىبيُالذمُيشملُكاقعهاُككاقعُاغبضارةُالغربيةُ،األناُكاآلخرتوصيفُعبلقةُ
ُ(2)ُ«.فالركايةُشكلُتعبّبمُمرتبطُأساساُباغبوارُمعُالذات،ُكمعُاآلخرُعلىُاختبلؼُذبلياتوُكمناطقو

ُُُُُُُ ُإٌف ُكاآلخر"إشكالية ُؾبموعُُمسئولة"ُاألنا ُكعن ُالعريب، ُالعآب ُُب ُالقومي ُالشعور ُنشوء عن
ةُويٌُرىاُاؽبُيتتصدٌُ،العديدُمنُالقضاياُُتدكلٌُكلقدُُ،التصوراتُالسائدةُحوؿُاػبطابُالكو٘بُاغبضارم

ُالوعيُهبعلُمنُ»ُ؛كالذاتُمقابلُاآلخر ُكانتُالكتابةُُكعياُبالذاتُكاآلخر،ُفإٌفُفقدافُىذا فإذا
ُكماُأفُاستعادةُىذاُالوعيُيعِبُالبحثُعنُاألناُكؿباكلةُالكتابةُؾبٌردُؿباكاةُكتب ِبُؼبقوالتُاآلخر،

ُ.(3)«استكشافوُيعِبُالسؤاؿُكماُيعِبُالتحٌوؿ
ُ"اإلبريز في تلخيص باريز تخليص"،ُمنذُ"اآلخر"كثّبةُىيُالركاياتُالٍبُتناكلتُعبلقةُ"األنا"ُكُُُ

ُالطهطاكم ُمبارؾُ"علم الدين"كُ،لرفاعة ُاؼبويلحيُُ"عيسى بن ىشامحديث "كُ،لعلي حملمد
ليحيُحٌقيُُ"قنديل أم ىاشم"ُإٔب"ُلتوفيقُاغبكيم،ُعصفور من الشرق"لطوُحسْب،ُك"ُأديب"ك
لعبدُاغبكيمُُ"محاولة الخروج"كُ،لسهيلُإدريسُُ"الحي الالتيني"ليوسفُإدريس،ُكُ"البيضاء"ك

ُ."ُللطيبُصاّبموسم الهجرة إلى الشمالك"ُ،قاسم
ُُُُُ ُمسألة ُالعربية ُالركاية ُاإلسهاب،ُةوي  نتماء واله  االعاعبت ُمن ُاؽبُي»ُبكثّب ُمسألة ُيطرح ةُويٌُكمن

ُربدٌُ ُالٍب ُاؼبفاىيم ُعن ُحتما ُكاألٌىمسيتساءؿ ُككظيفتها ُطبيعتها ُكعن ُليسُُ،دىا، ُاؽبوية ُيفهم أف
ُكمشركعُكأُاباعتبارىاُتركيب ىذاُماُرباكؿُالركايةُربقيقوُُكُ(4)«بناءُمنبثقاُعنُاؼباضي،ُكلكنُيفهمها
،ُبتحويل ُأمٌُبةُالتحٌدياتُُبُىذهُاغبقبةُالعصيؼبواجهُ،ةُإٔبُحركةُفاعلةويٌُاؽبُيُاليـو ،ُناتُيةُالٍبُتعيشها

ُ.ةضىوُتاريخُالصراعُبْبُالعواملُالفاعلةُفيهاُكالعواملُاؼبناق،ُةُالعربيةويٌُتاريخُاؽبُيف
                                                           

ُ.11،ُص1991ُمصرُدارُاؼبستقبلُالعريب،ُالقاىرة،ُ-الرواية في الوطن العربي–عليُالراعيُُ–(1)
ُ.38،ُص2012ُمصر،ُاؽبيئةُاؼبصريةُالعامةُللكتابُالقاىرةُ-الرواية العربية ورىان التجديد–ؿبمدُبرادةُ–(2)
17ُ،ُص2004للثقافة،ُالقاىرة،ُُاألعلىُ،دراسات نقديةُالوعي بالكتابة في الخطاب النسائي العربي المعاصرُ-سوسنُناجيُرضواف–(3)
(4)–ُُ ُالرين ُمدبوٕب،الحداثة وحضور العالم الثالثُ،والهوية الثقافية اإليديولوجيا–جورج ُمكتبة ُحسن، ُفرياؿ ُتر: ُطُ، 1ُالقاىرة، ،2002ُ،
ُ.51ص
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كعي1985ُُباالشتغاؿُعلىُماُظبٌاهُنبيلُسليمافُعاـُ،اقَبنتُسّبكرةُالركايةُالعربيةُمنذُالبدايةُُُُُ
ُكالعآب ُكثّبين-الذات ُكاآلخرُ-كحبسب ُالنحن ُكعي ُُبُُ؛ىو ُالوافرة ُالنصوص ُخبلؿ ُمن كيبدك

ُكتبُباللغةُاُ،أٌفُمسألةُالذاتُكالعآبُىاجسُأساسيُ،الساحةُالركائيةُالعربية ُأكلعربيةُسواءُفيما
ُبغّبىا.

ُكبّباُُُُُ كُبُمثلُكضعُالركايةُالعربيةُمنذُ»تفاكتتُاألعماؿُالركائيةُُبُسعيهاُكطموحهاُالفٌِبُتفاكتا
ُاؼبثقٌُ ُالبطل ُذلك ُذبٌسد ُفلقد ُالنحنبدايتها، ُالكربل: ُاإلشكالية ُلقطيب ُاؼبواجو ُالذاتُُف كاآلخر،

ُ ُاؼبواجهة ُتلك ُلسّبكرة ُالغالبة ُكالسمة ُكاػبارج، ُالداخل ُكالعآب، ُاالندماجُ،اعبماعية ُؿباكلة ىي
ذبربةُماُللذاتُُركالتذكٌُُكُبُؿباكلةُللخركجُيقٌدـُاغبكيُ)...(اػبيبةُكالعزلةُ:التقوقعُأكفاالنسحاؽُ

ُ(1)«حنُكاآلخركُبُمواجهةُالنُلفرديةُاؼبنعزلةُُبُمواجهةُالنحناؼبثقفةُا
ُةوي  مسألة اله  يستدعيُبالضركرةُطرحُُ؛خرإٌفُاغبديثُعنُإشكاليةُالذاتُكاآلخرُأكُالنحنُكاآلُُُُُُُ

سخةُُبُسياؽُصراعيُمزدحمُبالتصوراتُالذىنيةُالرا،ُىذهُالذاتُالٍبُأضحتُتتجاذاهاُالتناقضات
ُفكريةُكثقافية.ُعنُاآلخرُكفيماُيقٌدموُمنُبُب

ُُُُُُ ُإٔب ُينحو ُالركائي ُاػبطاب ُنعيشو»لقدُصار ُدبا ُاؼبلتصقة ُاعبوانب ُكسبثيل ُسبريرُُ،استيعاب عرب
:ُكمنُخبلؿُكعيُهبابوُالعآبُكأسئلتوُكيصارعُاآلخرين،ُاألناؿبتولُاغبياةُُبُمصفاةُالذاتُكمسالكُ

اُبْبُثناياُكحدكدُمنُىناُيكوفُاػبطابُالركائيُمندسٌُُ،كيستنبطُقيماُالُتنفكُعنُالتحٌوؿُكالتبٌدؿ
ُ ُكالقانو٘ب ُالعلمي ُللوضوح ُبالضركرة ُزبضع ُال ُالشوارعُُكاإليديولوجيكمناطق ُخطاب ُإنٌو اؼبفَبض،

ُكتلعثُيُ،اػبلفية ُاؼبنسية، ُالنفس ُردىات ُمشكاليةكخطاب ُبلغة ُاؼبتكٌلمة ُالذات ُإٔبُُ،مات تسعى
انقُالشكلُباؼبضموفُُبُالٌنصُمنُىذاُاؼبنظورُيتعُ.ةُمنفلتةُباستمرارويٌُدباُيرسمُمبلمحُىُيُاإلمساؾ

ُبُالكتابةُتكشفُعنُكعيُالركائيُاهذاُالرىافُُاسَباتيجيةكيستندُمطمحُالتجديدُإٔبُرؤيةُُ،الركائي
ُ(2)«قاتُنصيةُبُمشوليتوُكخباصةُُبُؾباؿُتاريخُالركايةُكماُأقبزتوُمنُربقٌُ،

                                                           
-ُُ200كالطبعةُالثانية،ُدارُاغبوارُصُ-1885دارُاغبوارُ–الطبعةُاألكٔب.ُ

ُ.51صُ،ـ2010ُ/ىػ1431ُُبّبكتُناشركفُاألكٔب،ُُطبعةُدارُالعريبُللعلـوُ-وعي الذات والعالم–نبيلُسليمافُ–(1)
84ُص2012ُ،ةُالعامةُللكتابُالقاىرةاؽبيئةُاؼبصريُ-الرواية العربية ورىان التجديد–ؿبمدُبرادةُ–(2)
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ُاليـوُُُُُُ ُالعربية ُالركائية ُالكتابة ُبتعريج ُإقرار ُالقوؿ ُىذا ُأرحُ،إٌف ُمساحة ُُبُإٔب ُاغباضر ُتقرأ ب
إٌفُىذهُاؼبسانبةُالركائيةُىيُخطوةُجديدةُُ»؛ي،ُتنتقدُكتبِبُعنُكعيضاؼباُكتساءؿُكجوىوُاؼبختلفة

العآبُكالذات،ُتتجاكزُاػبطوةُالسالفةُمهماُبداُأٌناُتتقاطعُمعهاُأسلوبياُكدالليا،ُُعلىُطريقُاستيعاء
ُكافُمنُاؼبؤكدُأفُنصوصاُأخرلُسوؼُتظهرُمتابعةُىذهُاػبطوةُأكُتلك،ُفرغمُماُيعرفوُاإلنتاجُ كإذا

ُ(1)«ضارية.الركائيُالعريبُمنُربٌوؿ،ُفإٌفُطريقُكعيُالذاتُكاآلخرُملتبسُشائكُألنٌوُطريقُاؽبويةُاغب
ديةُقضيةُتعٌدديةُاألناُكتعدٌُُ؛"ُللطيبُصاّبموسم الهجرة إلى الشمالطرحتُركايةُ"لقدُُ

ُ ُرىانات ُمن ُكجزء ُكالغربُرالتوتٌُاآلخر ُالشرؽ ُبْب ُعاؼبْبُُ؛الثقاُب ُمبلمح ُاألحداث ُرظبت فلقد
ُ ُالتفاىم ُبسوء ُمسكونْب ُعاؼبْب ُاؽبوية؛ ُبينهما ُتلتبس ُُ،متناقضْب ُُب ُاآلخرفالعبلقات ُبُُعوآب

ُكاالختزاؿُالركاية؛ ُكالسيطرة ُالتهميش ُعلى ُالثقافيةكلُ،قائمة ُخبصوصيتو ُكعيو ُتشٌكل ُتووي  به  كُقد
ُمقابلُعنف ُالعآب،ُفمارسُعنفا لقدُكجدُمصطفىُسعيدُُبُعآبُاآلخرُُ.الذاتيةُبتوجيوُمنُىذا

ُ.ُمبلذاُمنُعآبُالسكوفُالذمُينتميُإليو
ُالطيبُصاّبُ»ُُُُ ُللتنازعاتُالثقافيةُبْبُالشرؽُكالغرب،السردُُبُركاية بْبُُ،سبثيلُعميقُالداللة

ُكاآلخر ُالتأسيسُالركائيُعلىُالذاتُُ،الذات ُسياؽ ُُب ُالركاية ُبطل ُإٔبُمصطفىُسعيد ُنظرنا كلو
عِبُىذاُأٌفُيواجوُكعياُصباعياُأكركبيا،ُكيُ،الفردية،ُألدركناُأٌفُىذهُالشخصيةُنتاجُالكعيُصبعيُعريب

تُتبلحقوُكأٌناُليستُمنُىوُنتاجُىذهُاؼبواجهةُالٍبُسبقتوُكالحقتو،ُكظلٌُ،مصطفىُسعيدُنفسوُ
ُكفردُ فمصطفىُسعيدُليسُشخصيةُتارىبيةُأكُشخصيةُركائيةُُبُسياؽُتارىبيُ)...(ُكمهماُ؛نتاجو

ُ(2)ُ«.عيسبٌيزُسلوؾُمصطفىُسعيدُبالفرديةُأكُالذاتيةُإالٌُأنٌوُُبُأصلوُسلوؾُالُكعيُصب

                                                           
ُناشركفُاألكٔب،ُُ-وعي الذات والعالم–نبيلُسليمافُ–(1) ُ.240ـ،ُبّبكت،ُص2010ىػ،1431ُُطبعةُدارُالعريبُللعلـو
-ُىوُتأثّبُُماُوبٌددُانتماءُشخصُإٔبُإحدلُاعبماعاتُأٌف:ُأمين معلوفُيرى المطرد:ُفي فقرة بالغة الداللة بصدد التباسات الهوية وتناميها

كهببُُكُإخوةُُبُالدين،ُالذينُوباكلوفُاستمبلكوُ،ُكتأثّبُاآلخرينُالذينُيسعوفُالستبعاده.ُالغّبُبصورةُأساسيةُ،أمُتأثّبُاألقربْب)أىلُ،مواطنْب،
ُكلُكاحدُمناُأفُيشٌقُطريقوُبْبُالدركبُالٍبُيدفعُإليهاُ،ُكالدركبُالٍبُوبظرُعليوُسلوكها، ُكلُخطوةُأكُالٍبُتوضعُلوُفيهُعلى ُالعراقيلُ،عند ا

كالُيكتفيُبأفُيدرؾُىويتوُبلُيكتسبهاُخطوةُخطوة.ُُىبطوىاُ،كىوُالُيكوفُنفسوُدفعةُكاحدةُكالُيكتفيُبأفُيعيُماىيتوُبلُيصبحُماُىوُعليو،=
ُ،40-39صُ 2004تر:نلةُبيضوفُ،دارُالفارايبُبّبكتُُالهويات القاتلةراجعُ:ُ

ُ.100،ُص1ُ،2007،ُمكتبةُمدبوٕبُميدافُطلعتُحرب،ُالقاىرة،ُط-البنية والمؤثرات آفاق الرواية-ؿبمدُشاىْبُ–(2)
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لُالوطِبُيبكنُالقوؿُينوعُمنُالتعميم،ُبأٌفُالركايةُالعربيةُأسهمتُُبُالتعبّبُعنُجزءُمنُاؼبتخيٌُُُُُُ
خبلؿُفَباتُكمنعطفاتُبرزتُُبُتاريخُاجملتمعاتُالعربية،ُأٌماُبالنسبةُللركايةُُ،كاالجتماعيُكالنفسي

صلُبإبرازُالتصنيفاتُاالجتماعية،ُاعبديدةُاؼبكتوبةُخبلؿُالعقدينُاألخّبين،ُنبلحظُأٌفُمضامينهاُتتٌُ
الغّبيةُُاتكفضاءُ،كالَبكيزُعلىُالذاتُاإلنسانيةُُبُؿباكالهتاُاخَباؽُاؼبساحاتُكذباكزُأسبابُالركود

 .الداخليةُكاػبارجية
ُُتعدُ ُُُُُُ ُفياض"ُأصوات"ركاية ُُ،لسليماف ُأبرز ُتقفُاألعماؿمن ُُالٍب ُحافة إذُُ،ةوي  اله  على

ُ ُعن ُُةاجاغبتكشف ُلذكاتنا، ُأعمق ُلفهم ُاحتجاجُفنهايتهاالشديدة ُربوم ُعلىُُااؼبفجعة صارخا
ُ.فكريةُكاجتماعيةُأرحبُآفاؽُكدعوةُإٔبُالتغيّبُصوبُ،كاقعناُاحملزف

"ُ ُركاية ُشخصيات ُتذىب ُاآلخرُ"أصواتال ُفضاء ُُبُُ،إٔب ُالركاية ُيبِب ُفياض فسليماف
ُ"ُ،الوطن ُالريف ُعمق ُُب ُاختصره ُاؼبكثٌُُ؛"قرية الدراويشالذم ُحبضورىا ُالقرية ُتطالعنا ُُبُإذ ف

لتُباؼبعاعبةُالركائيةُعديدُمنُالقضاياُالٍبُشكٌُُ،يَبتبُعلىُىذاُاالختيارُللمكافُ،الصفحاتُاألكٔب
الركايةُذبسيدُإلشكاليةُُ،1970مساحةُؼبساءلةُالقضاياُاؼبتعٌلقةُبالسلطة،ُكالتخلفُُبُزمنُؿبٌددُىوُ

ُُالنحنُكالغرب.
ُ"سيموف"،ُُ"أصواتُ"ركاية ُالفرنسية ُالصحافية ُكزكجتو ُحامد ُعودة ُأحدثتو ُؼبا ُتصوير ىي

شكاليةُ)الغرب(ُ،ُاإلأحدُقطيبُُ،مشاىدُالركايةعربُُشخصيةُسيموفُذبٌسدُ،قادمْبُإليهاُمنُفرنسا
ُاذبٌُ ُكاؼبثقلُاهواجسو ُاحملٌملُدباضيو ُالنحن، ُحامدُفهوُالقطبُاآلخرُاجملٌسدُإلشكالية ُالذاتُأٌما اه

،ُةُهتزٌُصورُضبابيةُمُيالٍبُربوٌلتُفيهاُاألشياءُإٔبُُُ"الدراكيش"ُقريةُركائياُُبُُدذبسٌُالذمُُ؛كالوطن
ُكماُيتبٌددُاغبلم،ُمتماكجاُمعُصدمةُالصحوةُفرحةُبالعودةُإٔبُالوطنُتبدٌُال»ُعرٌبُعنهاُبقولو:ُ دت
منُذلكُالقاىرةُ)...(ُُكأقلٌُُ،اإلسكندريةُبُُ.ضُالشيءُمنُالعآبُالذمُجئتُمنوعبداُالعآبُقريباُب

ُكثّبا ُاليوميةُزبتلف منُخلفتهمُكرائيُكمنُأراىمُأمامي،ُُ،مثلُاختبلؼُالناسُ،لكنُعجلةُاغبياة
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يٌتضحُمنُىذاُاؼبقطعُالطرحُُ(1)ُ«.ابُالبلديةيثالرؤكسُعارية،ُقٌلتُالطرابيشُكالعمائمُكالُأكثربدتُ
ُ.ُللذات،ُكاؼبقارنةُبْبُقطيبُاإلشكاليةُ)الذات،ُاآلخر(ُالنتقادما

يموفُاعبميلةُالوافدةُمنُتتالية،ُدبوتُسحباطاتُمُيإجملموعُُؿُأحبلـُالعودةُإٔبُالوطنتتحوٌُُُُُُُُُ
عنيفة،ُلتكوفُرمزاُُافُوتُىبعدُعمليةُخًُُالنظافةُكالتدين،ُةاغبضارةُعلىُيدُؾبموعةُمنُالنسوةُحبجٌُفضاءُ

ُ.كعدـُاستيعابوُلوُإلنكار األنا لآلخر
ُكافةُالزكاياُسلبيْب،ُربتُكطأةُالتخلٌُُاآلخرون(ىكذاُيظهرُ)ُُُُُ طالة،ُكذلكُفُكالبدائيةُكالعًُكعرب

ُعميقةُوُ"ُدالالتُوأصواتركايةُ"ُربمل.ُلقاءُالذاتُمعُاآلخرُالغريبهاُالركايةُُبُغبظةُجديدةُتقدمُ 
ُـفنحنُأماُ:يضعناُسليمافُفياضُأماـُمتناقضاتُعٌدة،ُإذُللتواصلُاغبضارمُحوؿُاؼبعُبُاغبقيقيٌُ

ُاغبرٌية ُكقهر ُاعبماعةُـأماُ،اغبريٌة ُمواجهة ُُب ُالفرد ُأماُ،اإلنساف ُالفرد،ُُـٍب ُتواجو ُكىي اعبماعة
ُ.قهرُاآلخرُكإخضاعوُألىوائوُكمطالبوُيحاكؿُكبلنباف

ُكماُربملُةوي  حافة اله  تقفُركايةُأصواتُعلىُ ،ُلتكشفُعنُحاجتناُالشديدةُلفهمُأعمقُلذكاتنا،
ُاحتجاجاُصارخاُعلىُكاقعناُاحملزف،ُكدعوةُإٔبُالتغيّبُصوبُأفقُفكريةُكاجتماعيةُأرحب.

،ُة القوميةوي  اله  إٔبُربديدُُ-عرضا-الُيبكنُأفُنتحدثُعنُاؼبرحلةُالقومية،ُدكفُأفُنشي»
ُ ُأٌف ُاؼببلحظ ُالعواملُُةوي  البحث عن اله  فمن ُمن ُعديد ُعرب ُنفسو ُربقيق ُحاكؿ ُالذات، عرب

ُ(2)ُ«..غّبُأفُأنٌبهاُيظلُاالجتماعيُكالتارىبيُ،كالقضايا
قضيةُاؿُثاهُالقومي،ُكعلىُسبيلُاؼبحركةُاالذبٌُُوؽُيكقفتُأغلبُالركاياتُعندُالقضاياُالٍبُتعُيُ

ُالعديدُمنُاألقطارُالعربيةُعرٌبتُمنُخبلؿُركائييهاُ»فُالواقعُُبُاجملتمعُالعريبُاؼبعاصر،ُالتخلُ  إٌف
ُالتغيّبُعنُالتٌُ يارُالقوميُبشكلُفطرم،ُـبتلطُُبُالغالبُبطابعُاجتماعيُأكُعقيدمُ)...(ُكىذا

                                                           
ُ.35،ُص1996ُ،ُمصرالقاىرةُاؽبيئةُاؼبصريةُالعاٌمةُللكتابُ-أصوات–سليمافُفياضُُ–(1)
ُكتبُثقافيةُيصدرىاُاجمللسُالوطِبُللثقافةُكالفنوفُكاآلداب،ُالكويت،ُالعددُُ-االتجاه القومي في الرواية–مصطفىُعبدُالغِبُُُ–(2) ،188ُسلسلة

 .384،ُص1994ىػ،ُأغسطس/1415ُصفرُ
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ٌلُؿبلُاغبٌسُالعريبُالبديلُيناتُليحمنُبدايةُىذاُالقرفُكحٌبُنايةُالستٌُُ،قبدهُداخلُالٌنصُكخارجو

ُ(1)ُ«.ةُاستكملُدائرتوُبالتعٌرؼُعلىُاآلخر/ُالغربويٌُالعقيدمُ)...(ُعلىُأٌفُتشكيلُاؽبُي

ُ

ُُُ.: الصراع بين التبعية والتحر رة في مواجهة اآلخروي  اله   -ب

ُاليـوويٌُالبحثُعنُاؽبُيُبُيصعُييُىُُُُُُُُ ُالعربية ُبوجهوُُ،ة ُباآلخرُ)الغرب( ُكبّبا دكفُأفُنوٕبُاىتماما
ُكلٌُ»السليبُُأكاالهبايبُ ُكوحدةُالُتتعدٌُفالغربُليس ُكٌلوُخّبا،ُكعندماُننظرُإليو دُوُتراكما،ُإنٌوُليس

وبتومُموتناُكمصدرُُ،النظرُإليوُعلىُأنٌوُميدافُحضارمُغّبُأنٌوُعندماُيتمٌُُ،ينتجُىذاُالفهمُاؼبغلوط
ُبالفعل،ُإذُيتحٌوؿُإٔبُعدكُكصديقُُبُالوقتُُ،بعثناُُبُاللحظةُنفسها ُمنوُمأساكيا يصبحُموقفنا

فُأمامو،ُكالدخوؿُمعوُوُعآبُالُمناصُمنُالتوقٌُعلىُأنٌُُالغربُالتعاملُمعُكجبكعليو،ُُ(2)ُ«.نفسو
 .وبوؿُدكفُاالستبلبُكاػبضوعُ،ُبُتواصل

"ُالمرأة والوردةةُ"ُعلىُسبيلُاؼبثاؿُالُاغبصر،ُركايُ،بعضُالركاياتُالعربيةُإبرازهُقبحتُُبُكىذاُما
ةُالعربيةُُويٌُيعيدُاكتشاؼُاؽبُيُإسبانياُأفعربُرحلتوُإٔبُالدامبارؾُكُُفلقدُحاكؿُالركائي»،ُحملمدُزفزاؼ

كُُالعربيةُغّبُمستلبة،أٌفُاؽبويةُدُ)...(،كقدُاستطاعُمعُذباربوُأفُيؤكٌُللقيمُالغربيةُخبلؿُنظرةُنقدية
ُكافُ ُكلٌُاُالبطلُانغماسُنُنغماسُياقد وبوؿُدكفُبركزُىذاُالُُ،دبغرياتُالغربُككسائلُحضارتوُيايبدك

فالركايةُتزخرُبضركبُالنقدُللغربُاغبضارمُ)غّبُاإلنسا٘ب(ُكتزخرُأيضاُبضركبُُ.الوعيُالقومي
ينفيُعنُالغربُصفةُُكمنٍُبٌُُدمء،(ُكلكنُُبُضوءُكاقعُالغربُالُرفاؼبتخلٌُ)النقدُللشرؽُاغبضارمُ

ُ(3)ُ«.ُبُحْبُينفيُعنُالشرؽُصفةُالتخلفُالقدرمُ،اؼبثاؿ

                                                           
ُكتبُثقافيةُيصدرىاُاجمللسُالوطِبُللثقافةُكالفنوفُكاآلداب،ُالكويت،ُالعددُُ-االتجاه القومي في الرواية–مصطفىُعبدُالغِبُ–(1) ،188ُسلسلة

 .386،ُص1994ىػ،ُأغسطس/1415ُصفرُ
 .126،ُص19886،ُمنشوراتُعيوفُاؼبقاالت،ُالدارُالبيضاء1ُطُ-دراساتُُبُالركايةُاؼبغربيةُ-في التنظير والممارسة–غبميدا٘بُضبيدُ–(2)
ُكتبُثقافيةُيصدرىاُاجمللسُالوطِبُللثقافةُكالفنوفُكاآلداب،ُالكويت،ُالعددُُ-االتجاه القومي في الرواية–ِبُمصطفىُعبدُالغُُ–(3) ،188ُسلسلة

 .129،ُص1994ىػ،ُأغسطس/1415ُصفرُ
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كافُفُعطفاتُالبارزةُُبُتاريخُاألٌمة،اؼبنُكُ،عبّبُعنُالقضاياُالعربيةُبُالتٌُُأسهمتُالركايةلقدُُُُُُُ
ُكماُشٌكلُموضوعاُأساسياُُبُالكتابةُُةوي  له  موضوعُا منُأبرزُؿباكرُالفكرُالعريبُاغبديثُكاؼبعاصر،

ُ.ُمغرباالركائيةُالعربيةُمشرقاُُك
ُالعربيةُ»ُ ُمنُنبضُالواقعُكحيويتو،ُدكفُأفُتقرٌُاستطاعتُالركاية ُعُأفبنا ُننعيشُآليتو،ُفتبتعدُبنا

متاىاتُالتنظّب،ُبفضلُامتبلكهاُإمكانياتُصبالية،ُفلقدُاٌتسعتُمساحتهاُلرؤلُمتعٌددة،ُفسحتُ
ُاؼبقاكمة ُالعربية ُالذات ُأعماؽ ُالستجبلء ُُاجملاؿ ُمعا ُالتابعةُ،كاآلخر ُأحواؽبا ُصبيع ُُب ُاألنا فبدت

ُكونوُ"الصديق"ُأكُُتواجوُاآلخرُاؼبعتدمُاؼبستعمر،ُاؼبستوطنُأكُتلتقيُاؼبقاكمةُاؼبتحٌدية،ُاؼبنبهرة، بو
ُ(1)ُ«الزكج،ُأكُمركزُاإلشعاعُاإلنسا٘بُكاغبضارم

ُُُبُاؼبغربُالعريبُعربُعددُمنُالركاياتُالٍبُنشرتُقبلُكبعدُُة العربيةوي  مالمح اله  إٌفُرصدُُُُُُُُ
يربزُكبشكلُكاضحُاغبٌسُالعريبُاؼبرتبطُبالعقيدةُبوجوُخاص،ُكىذاُماُمٌيزُالركايةُكالفكرُُ،االستقبلؿ

ُ ُالببلد ُاؽبُي»ُبُىذه ُعن ُالتعبّب ُكاف ُويٌُفإذا ُبشكلُُأكثرة ُالوعي ُتأكيدُىذا ُُبُاؼبغربُعرب استجابة
ُكافُأكثرُاستجابةُعربُؾبتمعُاؽبُيويٌُفإٌفُالتعبّبُعنُىذهُاؽبُيُالشعورم، ُ،ةالعربيالعقيدية=ةُويٌُةُُبُاعبزائر

نُىذهُع،ُفكافُدفاعوُ(ىويتوُ)النيلُمنُدينوُكلغتوُللنيلُمنُ-الفرنسية-حيثُحاكلتُالقواتُالغربيةُ

ُالصٌُويٌُاؽبُي ُبطبيعة ُكامل ُكعي ُعن ُيٌتم ُاؼبستضعفْبة ُؾبتمع ُإٔب ُكاالنتماء ُغربية، ُقول ُبْب ؾبتمعُُ،راع
ُاعبزائرم ُعدُىُ(2)ُ«.اإلسبلـ ُسعى ُمنُُدُهفلقد ُالوطِب ُالتحٌرر ُقضية ُعن ُللتعبّب ُاعبزائريْب ُالركائيْب من

ُالفرنسي ُاؼبستعمر ُاؽبُيُ،قبضة ُكبو ُاألٌكؿ ُاؼبقاـ ُُب ُاذٌبو ُطمسهاويٌُالذم ُؿباكال ُمنُُ،ة ُليس ُىنا كمن
ُالتحريرُتسيطرُأفُ،ةفاؼبصاد ُحرصوُُحرب ُعن ُاعبزائرم ُالشعب ُخبلؽبا ُمن ُعرٌب ُالٍب ُالركايات على

ُتوُككعيوُاها.ويٌُالشديدُعلىُىُي
مُعليناُالعودةُإٔبُكبركزهُُبُاؼبغربُالعريب،ُوبتٌُُةوي  سؤال اله  بحثُُبُخلفياتُتشٌكلُإٌفُال

ُؿباكلةُن ُكىذا ُاالستعمارمُالفرنسيُُبُاؼبنقطة، ُالوجود ُفيها ُالٍبُامٌتد ُللوقوؼُعلىُصورةُُالفَبة مٌنا

إلشارةُُبُىذاُاؼبوضعُإٔبُالتباينُبْبُاؼبشرؽُةُاؼبغاربية،ُككيفيةُتعاملُاؼبستعمرُمعها،ُكالبٌدُمنُاويٌُاؽبُي
                                                           

 .126،ُص1986،ُمنشوراتُعيوفُاؼبقاالت،ُالدارُالبيضاء1ُطُ-دراسات في الرواية المغربيةُ،في التنظير والممارسة–غبميدا٘بُضبيدُ–(1)
 .97ص،ُاؼبرجعُنفسوُ–(2)
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ُاؼبنطقتْبعالعريبُكاؼبغربُال ُمع ُتعاملُاؼبستعمر ُطريقة ُُبُاؼبغربُالعريبُُ؛ريبُُب ُكافُتواجده فلقد
ُ.استيطانيا،ُأٌماُُبُاؼبشرؽُفلقدُازبذُشكلُاالنتدابُكاغبماية

ُالع ُاؼبغرب ُبلداف ُقدماه ُكطأت ُأف ُمنذ ُالفرنسي ُاؼبستعمر ُيتواف ُمعآبُُعلىُ،ريبٓب طمس
الذمُيدخلُضمنُُ»ناهتاُكىيُالدينُاإلسبلمي،ُبدايةُدبحاكلتوُالقضاءُعلىُأىٌمُمكوٌُاربيةويةُاؼبغاؽب

ُىاُخطابُفرنساُاالستعمارمُلشرعنةُاستعمارىاُلبلدافُاؼبغربُالعريبُ،الٍبُتبناٌُُ،اؼبنطلقاتُاعبوىرية
ُتُك ُالدين ُمكانة ُُب ُالتشكيك ُُب ُاؼبنطلقات ُىذه ُصبعتجلٌى ُُب ُكدكره خصوصياتُُاإلسبلمي،

اؼبغاربةُؾبتمعُقبليُالُُىذهُاؼبنطلقاتُأفٌُكثا٘بُُاجملتمعاتُاؼبغاربيةُكاؼبشرقيةُُبُبوتقةُكاحدةُكموٌحدة،
حضارياُكاجتماعيا،ُكثالثاُالتشكيكُُبُكحدةُاؼبغربُُايبلكُفلسفةُالدكلة،ُأكُفلسفةُسياسيةُكسند

ُ(1)ُ«.العريبُالتارىبيةُكاالجتماعيةُ
،ُسنجدُمبطْبُمنُالكتابةُُبُسياؽُرصدُمبلمحُالروائية الجزائريةبالوقوؼُعلىُالنماذجُ

فبحكمُاؼبرحلةُالطويلةُالٍبُخضعتُفيهاُاعبزائرُلبلستعمارُُ؛اؽبوية،ُكالعبلقةُاؼبتوترةُبْبُاألناُكاآلخر
ُا ُالشعب ُكمعاناة ُالوطن ُنبـو ُعن ُعرٌبت ُالفرنسية، ُباللغة ُمثقفة ُفئة ُظهرت ُبلغةُالفرنسي، عبزائرم

ُ.اؼبستعمر
ُرُمنُخبلؽباُردكدُأفعاؽباُاػباصةالٍبُتستطيعُأفُربرٌُُ،فكانتُالفرنسيةُىيُالنافذةُالوحيدةُ

اهُفظاعةُاالحتبلؿ،ُكالبٌدُىناُمنُاإلشارةُإٔبُأٌفُاللغةُالفرنسيةُقدُقامتُبدكرينُـبتلفْبُُبُتلكُذبٌُ
ُ،لتعريةُاغبقيقةُاالستعماريةُ-للغةُالعربيةُاألدباءكثّبُمنُُُإتقافحبكمُعدـُُ-فلقدُاستخدمتُ؛اغبقبة

ُُةُالعربيةُكاإلسبلمية.ويٌُإبرازُاؽبُيُك
ُُكُُُُُُ ُسياؽ ُُىناؾُ،آخرُب ُكعي ُعن ُالغربية ُاأليديولوجية ُبتيار ُللكتابة ُمدفوعا ُكاف بغّبُُأكمن
ُمنُالركائيْبُاعبزائريْبُليعربٌُ»ُ؛كعي ُبالرغمُمنُسعيُعدد ُالعربية ُعنُذكاهتم بكتاباهتمُبالفرنسيةُكا

ُكانتُمنُأىٌمُعناصرُاؽبويةُُبُاعبزائرُظلٌُ تُحائبلُبينهمُكبْبُمواطنيهم،ُككافُ،غّبُأٌفُاللغةُالٍب

                                                           
 .22،ُص1ُ،2007طُسورياُُُللطباعةُكالنشرُكالتوزيع،ُدمشقاألىإبُ-أسئلة المغرب المعاصر–مالكيُأؿبمدُُ–(1)
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ُ ُشبنا ُخبلؽبا ُكفاحُاعبزائريْبُدفعوا ُعلىُاستقبلؽبمُعاـُالبدُأفُسبضيُسنواتُعلى ُليحصلوا باىظا
ُ(1)ُ«ُةُالعربية.ويٌُالوعيُباؽبُيزُعربُاؽبويةُاؼبكتوبةُبالعربيةُليرُبُ،1962

ُفرنساُاالستعماريةُُبُأقطارُاؼبغربُالعريبُُبُمصٌبُ صٌبتُؾبملُالسياساتُالٍبُانتهجتها
ُبُ)اؼبغربُاألقصى(،ُالتفريق ُبُ)تونس(ُإٔبُُالتجنيسُبُ)اعبزائر(ُإٔبُُاإلدماجاؽبوية،ُمنُسياسةُ

ُلطمسُ ُاستعمارية ُؿباكلة ُالسياساتُليستُإاٌل ُُبُاإلسبلـ،ُاؼبتجلٌُُالمغاربيةة وي  معالم اله  فهاتو ية
ُالعربية،ُالتاريخُكالوطنُاؼبشَبؾ.ُك

ُاؽبُي ُمسألة ُكانت ُإلدراكوُويٌُلقد ُالتوسعية ُاالستعمار ُـبٌططات ُكٌل ُُب ُاحملورية ُالنقطة ُىي ة
إاٌلُأٌفُاؼبغربُالعريبُ»ُبُكجدافُشعوبُاؼبغربُالعريبُكارتباطهاُالوثيقُبالعركبةُكاإلسبلـ،ُُانتهاؼبك

غبظةُُ،شاحباُمنُحيثُعطاؤهُالفكرمُكاغبضارمُ،الذمُبداُضعيفاُمنُحيثُمركزهُالدكٕباؼبعاصرُ
ُاالحتبلؿُأفُتعتمدُغّبُ،اصطداموُبالظاىرةُاالستعماريةُ ٓبُيكنُدبقدارُحركاتوُالوطنيةُكىيُتقاـك

ُ(2)ُ«.السبلحُذاتوُالذمُاستعملوُاؼبستعمر،ُكنعِبُبوُاجملاؿُالرمزمُمنُدينُكلغةُكتراث
ُ ُإٔبُاؽبُيعبأ ُاالستعمارية ُاآللة ُويٌُاؼبغربُالعريبُأماـ ُانبهارهُ»ة ُدفاعُكمواجهةُكُبُعٌز كوسيلة

كافُعليوُالبحثُعنُسبلُلفهمُفكره،ُكصٌدُاخَباقو،ُفمُكالفكرمُؽبذاُاآلخرُالدخيل،ُـُاؼبادٌُبالتقدٌُ
ُاالستعمارم ُالفكر ُليقابل ُاؼبكتوب ُالَباث ُإٔب ُاللجوء ُإاٌل ُأمامو ُيكن ُالُ،فلم ُالعريبُفكاف َباث

ُ(3)ُ«.لفهمُالظاىرةُاالستعماريةُأكال،ُكالعملُعلىُالقضاءُعليهاُثانياُ،اإليديولوجيسندهُُاإلسبلمي

ُكٌلماُاىتزٌُبكمعطىُثابت،ُُُةوي  اله   التعاملُمعُفتمٌُ أكُارتبكُُاستنهاضهاُكمنحهاُالكينونةُكالصّبكرة

ُاؽبُي ُخطاب ُفازدىر ُالعريب، ُاالسويٌُالكياف ُالفَبة ُُب ُة ُأيديولوجيا ُطابعا ُليأخذ ُكسيلةُُكتعمارية يصبح

ُؼبقاكمةُاالستعمارُالفرنسيُُبُبلدافُاؼبغربُالعريب.ُ،يةوًُعبُىتُى

                                                           
ُالعددُُ-االتجاه القومي في الرواية–د.ُمصطفىُعبدُالغِبُُ–(1) ُالكويت، ُكالفنوفُكاآلداب، ُاجمللسُالوطِبُللثقافة ُيصدرىا ُكتبُثقافية سلسلة

 .97،ُص1994ىػ،ُأغسطس/1415ُ،ُصفر188ُ
-221،ُص2ُ،1994مركزُدراساتُالوحدةُالعربية،ُبّبكت،ُلبناف،ُطُ-الحركات الوطنية واالستعمار في المغرب العربي–مالكيُأؿبمدُُ–(2)

222. 
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ُ ُالتحوٌُُالرواية الجزائريةتفاعلت ُـبتلف ُمع ُالتسعينات ُفَبة ُاجملتمع،ُُب ُعلى ُالطارئة الت
ُكٌلُاؼبضامْبُاالجتماعية،ُكتكٌفلُبنقلهاُبعمقُشديد،ُالذمُُبوصفهاُالفنٌُ» ُالفنُفوظيفةُاستوعب

نهاُفبٌآُبُتكنو،ُيتو،ُكأفُيسمحُلؤلناُبالتماثلُحبياةُاآلخرين،ُكأفُيبكٌُؾُاإلنسافُبكلٌُىيُدائماُأفُوبرٌُ
كلكٌنوُفهمُالعآبُكيغّبه،ُيٌنُضركرمُلكيُيستطيعُاإلنسافُأفُكماُىيُجديرةُبأفُتكونوُ)...(ُفالف

ُُ.(1)«ضركرمُأيضاُبسببُالسحرُالذمُيبلزمو
ظهرتُأعماؿُركائيةُُفعُالعريب،ُكعرٌبُعنُآالـُالشعوب،ُشٌخصُاإلنتاجُالركائيُكضعُاجملتم

ُتؤكٌُ ُباؽبُيكثّبة ُكارتباطها ُالوطنية ُعلى ُالعربيةُ»ُ.ةويٌُد ُالطليعة ُبتطور ُالقومي ُالفكر ُنشوء ُارتبط لقد
ُالفئاتُ ُكمع ُاإلقطاع ُفلوؿ ُبعض ُمع ُالتحالف ُمن ُىبل ُٓب ُالنضاؿ ُىذا ُاالستعمار ُضد كبنضاؽبا

ُعنُاؽبُي ةُكاألصالةُُبُنفسُالوقتُالذمُهبنحُفيوُكبوُويٌُالوسطىُمنُاؼبثقفْبُالشبابُ)...(ُباحثا
ُ(2)ُ«.اؼبعاصرة

الذاتُمرحلةُىاٌمةُُبُعبلقةُُ،ُبُاعبزائرُبالعشرية السوداءناتُأكُماُظبيُسبٌثلُفَبةُالتسعي
لتُتفاصيلهاُالركايةُاعبزائريةُكرصدتُسجٌُ-علىُحٌدُتعبّبُالطاىرُلبيب-باآلخرُالداخليُأكُاعبوا٘ب

                                                           
ُ.16،ُص1965ُلبنافُدارُاغبقيقة،ُبّبكت،ُ-ميشاؿُسليمافُ:ترصبةُ-ضرورة الفن  –فيشرُإرنستُُ-(1)

ُ.97،ُص1977دارُالنشرُاؼبغربيةُُ-رؤية تقدمية لبعض مشكالتنا الفكرية والتربوية–د.ؿبمدُعابدُاعبابرمُ–(2)
-ُ ُاإلسبلميةُ،1988إثر انتفاضة أكتوبر  التسعينيات السوداء،إن  فورة العنف المفاجئة التي اجتاحت الجزائر طوال حقبة ُاعببهة كصعود

سواءُعلىُمستولُالوجودُاغبياٌبُللركائيْبُ،أكُبالنظرُإٔبُموضوعاتُالكتابةُ أعلنتُعنُدخوؿُمرحلةُجديدةُبالنسبةُللتعبّبُالركائيُاعبزائرم، لئلنقاذ،
ُبعدُصدكرُالفتاكلُالعبثيةُالقا ضيةُبإعداـُاؼبثقفْبُ،كاغتياؿُالطاىرُجاككتُ،بدأتُُبُالصدكرُتدرهبياُنصوصُركائيةُذاتُكصيغُالتصويرُ.كىكذا

حيثُُيبكنُكظبوُب"سردياتُالعنفُكاؼبنفى" ،كتفاصيلُجهنميةُ،شٌكلتُنوعاُركائياُقائمُالذاتُُبُمسارُالركايةُاعبزائرية؛ طعمُحريفُ،كرؤياُصادمة
كُُ"الجنازة"كرشيدُبوجدرةُُبُذاكرة الماء ،كُسيدة المقام" ككاسيِبُاألعرجُُبُُ،لشمعة والدىاليز"اانتظمتُجنباُإٔبُجنبُ،كتاباتُالطاىرُكطارُ

ُكتاباتُأظباءُجديدةُمنُمثل:ُبشّبُمفٍبُُبُركايٍبتيميمون" ،ُمع كسعيدُ أرخبيل الذباب، و مراسيم وجنائز،: ،ُكسواىاُمنُنصوصُاعبيلُاؼبخضـر
 فتاوى زمن الموت، و "بوح رجل قادم من الظالم"،ُكُإبراىيمُسعدمُُبُركايٍب:االنزالق ،كضبيدُعبدُالقادرُُبُركايةُالبارانويا، مقدـُُبُركايةُ

اؼبنبهقُمنُشهوةُالقتلُ.كتدرهبياُستصورُسردياتُالعنفُالجنون كُالالمعنى كُالعبث الركاياتُالٍبُتطفرُمنُعناكينهاُ،بشكلُكاضحُدالالتُُ=كىي
ئعُاإلنسانيةُُبُاعبزائرُ،صحيحُأٌناُستتجلىُألكؿُكىلةُبوصفهاُردُفعلُمباشرُعلىُاؼبصادرةُاؼبتبلحقةُللحياةُ،بيدُأٌفُطوؿُالتجربةُكاؼبنفىُؾبملُالفجا

اريةُُبُسيجعلُالصيغُالتصويريةُتراجعُالبداىاتُُاؼبَبٌسخةُعنُمنطلقاتُالعنفُ،ُكركافدُاعبريبةُ،كمنٍُبُغدتُالتأمبلتُاغبُوُكتعمقهاُكاكتنازُاؼبأساة،
التارىبيةُككشفاُُالنصوصُأكثرُتغلغبلُُبُباطنُالبلكعيُاعبمعيُ،كُأدؽُاستبطاناُؼبكبوتاتُاجملتمعُكالثقافةُكنظاـُاغبكمُ،كُأشٌدُمسائلةُػبباياُاؼبرحلة

زلةُ،أكُمنُخبلؿُاالرتكازُعلىُألسرارىا.)...(كيبقىُالتجسيمُاؼبتماثلُلقيمُالعنفُ،سواءُعربُالَبكيزُعلىُمظاىرُالنفيُالداخليُكسبثيلُأحواؿُالع
إقبازُصباليتهاُُأحاديةُالصوتُأكُعربُااللتجاءُإٔبُمقوماتُالتصويرُاغبسيُللمجازرُ،كنعيُاؼبدينةُ،كسيلةُاػبطابُالركائيُُبُتشكيلُغّبيتوُاؼبلتبسةُ،ك

1ُدار األمان الرباط ،منشورات االختالف ط-بيأنساق الغيرية في السرد العر  الفتنة واآلخر،-شرف الدين مجدولينُالتخييليةُاؼبتعددة.ُراجع:
 110/111/112/129ص 
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ُكتٌُ ُاألزمة،ُككشفتُعنُآراء ُالٍبُأفرزهتا ُكمواقفهمُاذبٌُعديدُالظواىرُاالجتماعية اهُماُوبدثُُبُااها
ُ.اعبزائر

فُالذمُضوعُاؼبثقٌُعلىُمُوُ،ُبُىذهُالفَبةُالعصبيةُمنُتاريخُاعبزائرُالرواية الجزائريةركٌزتُُ
ٓبُيتوافُاؼبثقفُاعبزائرمُكالركائيُعلىُكجوُُ؛،ُكحاكلتُإقبارُحرفوهتُبفكُرشكبطُطالتوُيدُاألزمة

اشتٌدتُفيوُحٌدةُاألصوليةُوءُلواقعُموبُي،عنُنقدُصورُالعنفُالٍبُجٌسدتُمظاىرُاألزمةُ،التحديدُ
ُاإلرىابُكالتطرٌُُ،الدينية ُترتسمُاغبدكدُالعدائيةُُ»ؼ،ُكعرقلةُاجملتمعُاؼبد٘ب،لتصلُإٔبُحٌد ُما فكثّبا

ُانقساـُ ُُب ُككأٌنا ُللبعض ُاعبماعية ُالذات ُفتبدك ُاعبٌوا٘ب، ُاآلخر ُفيظهر ُالواحد، ُاجملتمع داخل
ُ(1)ُ«.كانشطار

ُتسَبعيُاالىتماـ، ُالركاياتُالٍب ُركاياتُُمن ُكصراعاهتا، ُالذات ُبواقع ُإؽباـ ُكقفة كتستدعي
ُُ؛ارالطاىر وط   ُطرحت ُاؼبتباينةُقضية الغيريةالٍب ُركايةُُ،بأكجهها ُخبلؿ ُمن ُكذلك ُخارجية تارة

لةُُبُاسمُبطلُالركايةُاؼبتمثٌُُ،كطرحُقضيةُالغّبيةُةويٌُركاياتوُاؼبٌتجهةُكبوُاؽبُيُ"ُالٍبُتعٌدُمنُأىمٌُالالز"
«ُ ُالشخصية ُعاتيةُىذه ُشخصية ُإٔب ُكبشاعتو ُاالحتبلؿ ُنّب ُتتحٌوؿُإزاء ُما ُسرعاف ُالشاذة، العربية

ُ.(2)«صلبة
ُالشخصياتُُُُُُ ُمن ُللعديد ُحاد ُإسقاط ُالبلز ُيتولٌُُ،شخصية ُ"الذات"ُالٍب ُإٔب ُالنزكع ُفيها د

ُكافُالركائيُبدأُالتفكّبُُ»ُ.كإصرارىاُعلىُخوضُمعركةُالتحٌدمُلآلخرُ،باستنهاضُكجودىا كُإذا
ُكواجهةُ ُكافُيعكسُالداللةُالعربيةُالستخداـُالركاية ُكتابةُىذهُالركايةُُبُنايةُاػبمسينياتُفإنٌو ُب

ُبعشراتُالسنْبُحْبُبدأتُُ،تووي  ك به  للتمس  )العريب(سُالشعرُالشعيبُدفاعُ،كتلمٌُ سواءُقبلُىذا
كىذاُُاستقبلؽبا،ُحٌبُنالتُاعبزائرُالضحاياُمنُىذاُالشعبُتتوارلُدفاعاُعنُالوجودُ،أكُبعدُذلك

ُالناضج)باؽبُيُاغبسٌُ ُ"ويٌُالعريب ُبعد ُفيما ُاؼبتوالية ُركاياتو ُُب ُكطار ُالطاىر ُلدل ُعليو "ُالزلزالة(نعثر
ُ(3)«1980"ات والقصرالحو  "ُكُ"عرس بغل،"1980"ُالعشق والموت،"1974

                                                           
ُ.21،ُص1999،ُأغسطس1ُمركزُدراساتُالوحدةُالعربيةُلعلمُاالجتماع،ُطُ-صورة اآلخر العربي ناظرا ومنظورا إليو–الطاىرُلبيبُُ-(1)
ُ.89،ُص1994عآبُاؼبعرفةُاجمللسُالوطِبُللثقافةُكالفنوفُكاآلداب،ُالكويتُأغسطسُُ-االتجاه القومي في الروايةُ-مصطفىُعبدُالغِبُ-(2)
ُ.100ص،ُاؼبرجعُنفسو-(3)
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ُتتجلىٌُُُُُ ُأخرل ُاؽبُيإُكتارة ُُالغّبيةو ُةويٌُشكالية ُركاياتُ،الداخلية ُالطٌُُُب ُركايتوُُكطار،اىر ُب
يكشفُعنُمظاىرُاالنقساـُالذاٌبُُبُجسمُاألٌمةُالعربيةُلُ،"شيالعشق والموت في الزمن الحرا  "
ُتعٌرضُالطاىرُكطارُُ.علىُاؼبستولُالعرقيُأكيِبُعلىُاؼبستولُالدٌُ، ُالركاية ُاإلرىابُُبُىذه لظاىرة

ُفئاتُاجملتمعُالواحد.ُراُالصراعُالقائمُبْبمصوٌُ
ُكتبتُُبُالسبعينات،ُ»ُ،اشيالعشق والموت في الزمن الحر  قادُركايةُاعتربُالنٌُُ ركايةُاستشرافية

ُتلوٌُكتنبٌُ ُالسوداء" ُ"بالعشرية ُاعبزائر ُُب ُظبي ُما ُالتسعينات، ُُب ُالكربل ُاغبقيقية ُباألزمة نتُأت
ُبتطبيقُالشريعةُُ،الشخصيةُالبطلةُُبُالركايةُاجملٌسدةُُبُمصطفىُدبواصفاتُاإلرىايب علىُالذمُيقـو

ُنظرتوُىاتو،ُُحسبُنظرتو،ُكتصوره،ُكيستغلٌُ منربُاؼبسجدُلتسريبُخطابوُاألصوٕبُالعنيف،ُمعتربا
ُ(1)«كتفسّبهُللدينُىوُالصواب،ُكوبملُيقيناُبأنٌوُاؼبكٌلفُبتطهّبُاجملتمع.

ُ"مصطفى ُصورة ُمن ُكبّبا ُجانبا ُركايةُ"إٌف ُالزمن"ُُب ُُب ُكاؼبوت ناُتكوٌُُ"اشياغبرٌُُالعشق
للفكرُالديِبُالناشئُُبُاجملتمعُعندُبعضُاألفراد،ُالذينُيزعموفُأٌفُؽبمُُ،الثقافيةُكاغبضاريةاألصوؿُ

ُلُجانبُمنُصورةُاجملتمعُكعاداتو.حٌقُالنقاءُكالتطهّب،ُفمنُىذهُاألصوؿُيتشكٌُ
إٔبُُ،كُبُالدكؿُالعربيةُاألخرلأسواءُُبُاعبزائرُُ،ارُكغّبهُمنُالركائيْباىرُكطٌُلقدُنظرُالطٌُ

ُاجتماعياالتطرٌُ ُمرضا ُالديِب ُُ،ؼ ُكيهٌدد ُالعربية، ُالذات ُيداىم ُ؛تهاوي  وى   قيمها وتراثهاكخطرا
إٔبُالتقليلُمنها،ُُوقلٌُأكالظلمُكاالستبداد،ُأكُتصبوُُينيةُاغبقيقيةُتصبوُإٔبُإلغاءُالفقرفاؼبمارسةُالدٌُ»

ُاؼبرءُبالشعائرُالدينية،ُأكُيتقٌيدُبالتقاليدُمستكيناُإٔبُكضعوُاؼبتٌخل الٍبُُر،ُكإٔبُالشرُكفأٌماُأفُيقـو
ُبو ُتتضخٌُُ،ربيط ُفاألكىاـ ُبامتياز، ُاغَبابية ُاؼبمارسة ُأٌف ُعلى ُيٌدؿ ُيتقلٌُفأمر ُاؼبنشود ُكالواقع ص،ُم،

ُ.(2)«كالتغيّبُيتضاءؿ،ُُبُحْبُتستمرُاؼبظآب

عتُلغتها،ُكعاصرتُأٌناُتفاعلتُمعُاألحداثُكطوٌُُ،تفىُبوُُبُمسارُالركايةُاعبزائريةماُوبُي
ُالقاسيةُلئلرىابُباعبزائر،مشخٌُُ؛األزمة ُأثناءُالفَبة ؼبمارساتُالذاتُالسلبيةُُتتصدٌُُكُصةُشٌدهتا

                                                           
ُ.89ص،1994عآبُاؼبعرفةُاجمللسُالوطِبُللثقافةُكالفنوفُكاآلداب،ُالكويتُأغسطسُُ-االتجاه القومي في الروايةُ-مصطفىُعبدُالغِب-(1)
ُطنوسُ-(2) ُ.164،ُص2009ُ-ىػ1ُ،1429طُبّبكتُدارُاؼبنهلُاللبنا٘ب،ُ-في األدب العربي المعاصرصورة الغرب ُ-د.جافُنعـو
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عمقُإحساسُُقا،ُغاصُُباُمتدفٌُكافُالسردُُبُمساحاهتاُقويٌُُُ،لقدُُإزاءُاآلخرُالداخليُكاػبارجي
ُمواقفوُالفكريةُكدفاعوُاؼبستميتُعنُقيمُالوطنُكتوابثو.كرصدُُ،الكاتب

ُُسبٌثلُي ُاإلشكالياتُالكربلُالٍبُشغلتُاؼبثقفُاعبزائرمة في الجزائروي  اله  إشكالية ُأحد ُ؛،
منُجهةُمعُُيتأسسُعلىُصراعُمزدكج؛ةُكاآلخرُُبُالركايةُاعبزائريةُويٌُلُاؽبُيفاغبديثُعنُموضوعُسبثٌُ

كمنُجهةُأخرلُمعُاآلخرُالقريبُالذمُيشارؾُُ،ؼبستعمرُالفرنسيااآلخرُُكىوُرُالبعيدُالغريباآلخ
ُُبُ ُكاؽبوية، ُالوطن ُانشُإطارالذات ُاألنا ُخبلؽبا ُمن ُتعيش ُمأزكمة، ُمتصٌدعة ُكىوية ،ُ ُذاتويا ُطارا

ُتصّبُمفاىيمُاؽبويةُكاآلخرُنسبيةُكمتغٌّبةُكملتبسة.بالتإبُ
ُ ُدكفُأفُتعضك"توٌسعُركاية ُعنُالدارُ لعمارة لخوص "كيفُترضعُمنُالذئبة الصادرة

ُ ُالعربية ُـبتلفةُُ.2006للعلـو ُعلىُمشارؼُجغرافية ُكتضعها ُالغّبية، ُالركائيُلعبلقة ؾباؿُاالستثمار
فضاءُُيشّبُعنوافُالركايةُإٔبُكُتعاِبُالركايةُتيمةُالذاتُُبُعبلقتهاُباآلخرُمنُخبلؿُذبربةُاؽبجرة،ُ

ُ.الرمزُكالتمثيلُالثقاُب،ُتعبّباُعنُأزمةُالذاتُمعُاآلخرُالداخليُكاػبارجي
ُايطالياُذبٌسُموقفُالغربُُإذفُالركايةُ،إليطالياُتمثيل رمزيُالذئبةُ منُاؼبهاجرينُُ،كربديدا

ُمنُ ُكسواىم ُكالعرب ُخُ؛االنتماءاتاؼبسلمْب ُالركايةبلؿُمن ُاعبزائرمُبطل ُالذمُ"أضبدُساؼبي" ُ؛
ُ.دفعُإٔبُاؽبجرةُبعدُأفُقتلُاإلرىابيوفُخطيبتوُ"البهجة"،ُالٍبُيتقاطعُاظبهاُمعُاسمُاعبزائرُاؼبكلومة

تكوفُالغربةُبدايةُجديدةُغبياةُل،ُبالقتلُىُهتديداتتلقٌُُما،ُبعدُإٔبُايطالياُيغادرُأضبدُساؼبيُالوطن
ُ.يةُملتبسةُكُذاتُمتشظٌُ

رُأضبدُساؼبيُُبُموطنوُاعبديد،ُالتغيّبُاعبذرمُلكٌلُماُيتعلقُدباضيوُكُىويتوُالعربيةُ،ُبدايةُقرُ ييُُ
انزياحُنفسيُ-إذف–اػبركجُمنُاؼبكافُُ»ؿُمنُأضبدُإٔبُأميديو؛ُحوٌُليتُىُ،لبلسمدبسحُاألصوؿُالعربيةُ

                                                           
-ُعمارة لخوص(ُ ُعاـ ُالعاصمة ُمنُمعهدُالفلسفةُجبامعةُاعبزائرُعاـُ)1970:ُركائيُجزائرمُمنُمواليدُاعبزائر (،ُربٌصلُعلى1994ُ(،ُزبرٌج

ُ(،ُنشرُركايتوُاألكٔبُ"البقُكالقرصاف"ُبطبعةُمزدكجةُ)اللغةُالعربيةُكااليطالية(ُُبُركما2002اؼباجستّبُُبُاألنثركبولوجياُالثقافيةُمنُجامعةُركماُعاـُ)
ُكماُصدرتُركايتوُالثانية1999ُعاـُ) ُكتابتهاُباللغةُااليطاليةُبعنواف2003ُُبُاعبزائرُعاـُ)ُ"كيف ترضع من الذئبة جون أن تعض ك"(، (،ُكأعاد

ُكماُأصدرُركايتوُالثالثةُ"القاىرةُالصغّبة"ُعاـُ) ابلُصدرتُ(ُباللغةُالعربية،ُكباؼبق2010آخرُىوُ"صداـُاغبضاراتُحوؿُمصعدُُبُساحةُفيتوريو"،
 querelle Autour D’un Petit Cochon:ُعنوان (ُربت2014(ُباللغةُااليطاليةُترصبتُإٔبُاللغةُالفرنسيةُعاـُ)2013لوُركايةُعاـُ)

ُItolianissime A SauSalvario "ُُناشركف،ُمنشوراتُاالختبلؼ،ُبّبكت،ُالقاىرة الصغيرةللتوٌسعُينظر:ُعمارةُػبوص "ُالدارُالعربيةُللعلـو
ُ.213،ُص1ُ،2010اف،ُاعبزائر،ُطلبن
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ُإٔبُالعآبُاإلنسا٘بُصبُي ُاالنتماء ُتشكيلُألكاصر ُكإعادة ُحسٌُُ،لةكزبيلي، ُمغادرة ُحملطةُكليسُؾبرد ية
ُُبعينها، ُاألصلي ُاؼبكاف ُُكففقداف ُمنو، ُذاهتا،التغرب ُحبد ُاألصل ُمع ُالتماىي ُلفكرة كبدايةُُناية

كباؼبعُبُذاتوُيصّبُالتعبّبُاجملازمُاؼبختزؿُلوضعُُلتجاكزُحدكدُاعبغرافياُكاللغةُكالدينُكالطبقةُكالوطن.
ُاؼبكاف( ُخارج ُ)الوجود ُالسّبة ُُب ُالتحوٌُالذات ُظبات ُالتقاليدُ،داللة ُمع ُالتواـؤ ُ،كعدـ ُالوجودم ؿ

كافتقادُالَباكمُُ،كاالغَبابُعنُاألمكنةُاألليفةُ،كافتقادُاؽبويةُ،،كماُسيعِبُالتقاطبُاؼبطردُمعُالغّب
ُلدراميةُاالنزياحاتُاؼبتكررةُُُبُالفضاءاتُاالنتقالية، كباختصارُسيصّبُالوجودُخارجُاؼبكافُعنوانا

ُُُُُُُُ(1)ُ.«اُبالعآبللذاتُككعيه
ُاؼبتشابكةُتتناكؿُيُُ ُالعبلقات ُُ،الركاية ُكاؼبهاجرينُوساكنيُشعيبُحيٌُداخل ُااليطاليْب ُمن

ُاؼبختلفة ُجبنسياهتم ُتٌضمُسكانااألتدكرُ، ُبركما، ُسكنية ُكجنسياتُـبتلفةُمنُحداثُُبُعمارة ،ُُ
ُ.متباينةُكمستوياتُثقافيةُُفئاتُعمريةُكاجتماعية

ُالنٌصُعلىُنسقُاغبواريةُ ُكتشابكُالٍبُتنهضُعلىُتعدُ ، ُعنُالذات، دُاألصواتُُبُحديثها
ُ ُالركائي ُجعل ُلقد ُاآلخرين، ُمع ُُ"ػبوص"عبلقاهتا ُألغلب ُفضاء ُعنُُ،األحداثالعمارة كللتعبّب

الٍبُذبدُنفسهاُؾبربةُعلىُالعيشُُبُفضاءُكاحد،ُاألمرُالذمُُ؛تعد دةالم اتوي  اله  االختبلفاتُبْبُ
توُكانغبلقوُدكناُويٌُكُأغلبهمُاهُينتيجةُسبسٌُُ؛رفرضُدخوؽبمُُبُعبلقاتُفيماُبينهم،ُطغىُعليهاُالتوتٌُ

ُعنُاآلخر.ُتصوراتوـبلصاُل،
نُخبلؽباُمُيربزُالركائيُُ،تدخلُشخصياتُالركايةُُبُصراعات،ُبسببُسوءُالفهمُكتباينُالذىنيات

ُةُالداخلية،ُكيكشفُعنُنظرةُاآلخرُااليطإبُإٔبُاألجنيب.ويٌُتصدٌعُاؽبُي
ُركايةُُ ُُب ُػبوص ُضٌدُكض  كيف ترضع من الذئبة دون أن تع"ُرصد ُالعنصرية ُاؼبمارسات "

ُك ُالغرب، ُُب ُسُيالحضارات  و اتوي  صراع اله  اؼبهاجرين ُعلى ُالفهمالقائم ُُبُوء ُاحتدـ ُالذم ،
عاهتمُكىواجسهمُعربُالسردُتعرضُالركايةُمشاكلُاؼبهاجرينُكمعاناهتمُدببلمسةُتطلٌُُ.السنواتُاألخّبة
ُبضمّبُاؼبتكٌلم.

                                                           
ُ.187ص1ُ2012طُدارُاألمافُالرباطُ،منشوراتُاالختبلؼ،-الفتنة واآلخر ،أنساق الغيرية في السرد العربي-شرؼُالدينُؾبدكلْبُ-(1)
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ئبة،ُ"كيفُترضعُالذئبةُدكفُأفُللعنوافُرمزُالذُ"وصعمارةُػبٌُ"تبدأُالرحلةُالركائيةُمنُاختيارُ
ُكالسضٌُتع ُايطاليا، ُالذئبةُىيُكطنُاآلخر ُكيفُيبكنُأفُتندمجُُبُفك"، ُاآلخراضؤاؿُىنا: إٌفُُُ؟ء

ُاؽبركب ُلفكرة ُرمزم ُمنطلق ُُ،العنواف ُكالرضا ُاختيار ُببل ُاالنتماء ُمكاف ُحبموالتوُمن ُاعبديد باؼبكاف
ُأكُُالفكرية ُالساؼبي ُأضبد ُالركاية ُلبطل ُإٌف ُمشاىده، ُكتشٌوه ُكببشاعتو ُاغبضارم ُبوجهو كاالجتماعية،

صُمنها،ُكلقدُمكٌنوُتغيّبُاالسمُهاُكالتخلٌُ"أىًمٍدييو"ُماضُيرغبُُبُنسيانو،ُيشٌكلُلديوُىويةُيريدُإذابت
ُ"أىًمٍدييو ُإٔب ُ"أضبد" ُإذ،من ُاألصلية ُكىويتو ُالذاكرة ُأعباء ُمن ُالتخٌلص ُمن "ُُ ُتغيّب»يقوؿ: االسمُ إٌف

إٌفُالذاكرةُبالنسبةُلػُأضبدُساؼبيُحيوافُُ(1)ُ.«يساعدُعلىُالعيشُأفضلُألنٌوُىبٌففُمنُأعباءُالذاكرة
ُ(2).ُ«اغبقيقةُإٌفُذاكرٌبُحيوافُمفَبسُكالذئبُمثبل»مفَبس:ُ

ُمت ُأكجيها ُالركاية ُلآلخرقٌدمت ُؽبُيُ؛ٌعددة ُمتصٌلب ُذاتو ُحوؿ ُاؼبتمركز ُااليطإب تو،ُويٌُاآلخر
إٔبُالوطنُاعبديد،ُالفردُُكمنُأىٌمُأكجوُاآلخريةُاؼبهاجرُالوافدُ.ةُاؼبتفتحةويٌُاآلخرُالنقيضُذمُاؽبُيُك

كآخرُُ،عنةُاغبضارة،ُكتناؿُمنوُالعنصريةالذمُتصيبوُلُتيويا  اله   التعد د الثقافي والبلمنتميُُبُزخمُ
ُالذاتُالذمُتسٌببُُبُتأٌزمهاُكىركاهاُكبوُاآلخرُاؼبغايرُحبثاُعنُاػببلص.

ترضعُمنُالذئبةُُدكفُ"كيفُ–إٌفُمسألةُالعودةُإٔبُالوطنُبالنسبةُألضبدُساؼبيُبطلُركايةُ
تو،ُفأضبدُساؼبيُىوُماضيُ"أًمٍدييو"ُكماُتبقىُويُ ة،ُُبُظٌلُالتحٌوؿُاغباصلُُبُىُيستبعدُىمُيُ-أفُتعضك

ُكانتُالضريبةُثقيلةُجٌداويٌُفيهاُمنُىُي كىيُُ،ةُعربية،ُيقٌررُالبطلُالبقاءُُبُ"اؽبناؾ"ُ)ايطاليا(ُحٌبُكإف

ُجديدة،ُيتماىىُعربىاُُبُاآلخر.ةُويٌُةُكاستبداؽباُاهُيويٌُالتخليُعنُاؽبُي
الفضاء،ُُىذاُُُبُأعماؽالفٌِبُُكإيغالوباشتغالوُعلىُالفضاءُاإليطإبُ»استطاعُعمارُػبوصُ

ذباكزُالسائدُالركائيُاعبزائرم،ُالذمُازٌبذُمنُاعبزائرُفضاءُألحداثو،ُحيثُكفقُُبُاستثمارُمناخاتُ
ُاالشتغاؿ ُككذلك ُاإلرىابية ُكالنزعة ُالبوليسية ُكُاألجواء ُسلبياتو ُُب ُاألجنيب ُاآلخر هبابياتو،ُإُعلى

ُ(3)ُ«إضافةُإٔبُكعيُالذاتُكالعآبُمعُإبرازُخصوصيتوُالذاتية.

                                                           
ُناشركف-كيف ترضع من الذئبة دون أن عضك-عمارةُػبوص-(1) ُ.213،ُص2ُ،2006اعبزائر،ُطُ-لبنافُ-بّبكتُ-ُ-،ُالدارُالعربيةُللعلـو
ُ.150اؼبصدرُنفسو،ُصُ-(2)
ؾبلةُالركايةُقضاياُكآفاؽ،ُؾبلةُفصيلةُتعُبُباإلبداعُالركائيُاحملليُكالعاؼبي،ُُ-حداثة السرد في الرواية الجزائرية المعاصرة–شوقيُبدرُيوسفُُ-(3)

ُ.41،ُص2013اؽبيئةُاؼبصريةُللكتاب،ُالقاىرة،ُ
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لركائيةُاعبزائرية،ُالٍبُمنُالنماذجُاُ"كضكيف ترضع من الذئبة دون أن تع"إٌفُركايةُعمارُػبوصُُُ
مستثمرةُصبيعُمكتسباهتاُالثقافيةُُ،يةُاعبزائريةارُالتجديد،ُكذباكزتُدبوضوعاهتاُاغبدكدُاحمللٌُغمخاضتُ

كاللغوية،ُكمندؾبةُُبُتفاعلُثقاُبُمعُاآلخر،ُفاؼبتأملُُبُركايةُعمارُػبوصُيبكنوُاإلقرارُبقدرةُالركائيُ
النتماءاتُمنفتحة،ُتتجاكزُاُةوي  ى   ىُُبُدعوتوُإٔبُبُذبسيدُالبعدُالعاؼبيُللكتابةُالركائية،ُكالٍبُتتجلٌُ

ُاعبُالضيقة، ُالرؤية ُاإلثِبُإٌنا ُعنُقيودُاالنتماء ُالٍبُتعٌززُاعبانبُاإلنسا٘بُُبُالتواصلُبعيدا ُأكديدة
ُُالعرقيُأكُاعبغراُب.

ُاإلقرارُي ُيبكن ُُما ُالركائي ُذبربة ُخبلؿ ُمن ُُعمارة لخوصبو ُركائيةُ»أنٌو ُذبربة ُأبدع قد
كاؽبزؿُاؼبعقوؿُُاستطاعتُمناقشةُكاقعُمفتوحُعلىُمتناقضاتُربتملُحدكدُاالنفتاحُكاالنغبلؽُ،اعبدٌُ

كالعبثيُاغببُكاػبوؼُ،األملُكاليأسُ،ذبتمعُىذهُاؼبتناقضاتُُبُنسيجُيعكسُتداخلُأجواءُاآلخرُ
ُ(1)ُ.«منُخبلؿُأجواءُاؼبافياُُبُمدينةُركماُاإليطاليةُكعصاباتُاإلرىابُُ،كسطوةُقهرهُللذات

ُاؽبُي ُخبطاب ُاؼبتزايد ُاالىتماـ ُظٌل ُويٌُُب ُالعربية ُاإلسبلميةة ُاآلخرُقدٌُ»، ُاؼبغربية ُالنخب مت
ُكماُحصرتُضعفُالذاتُككىنُعودىاُُبُاػبركجُعنُصفاءُالدينُ ُكفراُحٌقُفيوُاعبهاد )اؼبستعمر(
كمنابعوُاألكٔب،ُؾبٌددةُسبلُاسَبجاعُالقوةُؼبقاكمةُاالستعمارُُبُتطهّبُالدين،ُكإصبلحُاؼبؤسساتُ

ُ(2).«ةوي  مات اله  قو  م  كاالعتناءُباللغةُالعربيةُكصيانةُ
ُ ُاػبصوصية ُإدراؾ ًٌُب ُُ،الوطنيةلقد ُمن ُُاغبسرةبشيء ُُبُُُب ُظهرت ُالٍب ُاؼببكرة الركايات

ُأكالُعلىُ ُمنُخبلؿُتركيزىا ُاؼبغاربية ُالركاية ُدراسة ُيبكنُمباشرة ُالناحية ُكمنُىذه اؼبغربُاألقصى،
ُللبعدُالقومي،ُدباُيبل ُكانتُمهادا مسهاُمنُاػبصوصيةُالذاتية،ُسواءُمنُمنظورُالنزعةُالوطنيةُالٍب

أكُمنُمنظورُاالرتباطُبالنزعةُالقوميةُالعربية،ُثانياُرصدُمعآبُاؼبواجهةُمعُالغربُعلىُُإسبلميةنزعةُ
ُكانتُمنطلقُبناءُاػبصوصيةُالذاتيةُالقومية.أساسُأنٌُ ُا

                                                           
ؾبلةُالركايةُقضاياُكآفاؽ،ُؾبلةُفصيلةُتعُبُباإلبداعُالركائيُاحملليُكالعاؼبي،ُُ-الجزائرية المعاصرةحداثة السرد في الرواية –شوقيُبدرُيوسفُ-(1)

ُ.41ص،2013اؽبيئةُاؼبصريةُللكتاب،ُالقاىرة،ُ
 .322ص2مركزُدراساتُالوحدةُالعربية،ُبّبكت،ُلبناف،ُطُ-الحركات الوطنية واالستعمار في المغرب العربيمالكيُأؿبمدُُ–(2)
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ُكافُ ُعنُ»ردٌبا ُمنُعرٌب ُُةوي  اله  أىٌم ُالعركم، ُالٌلو ُعبد ُاهُيإُبُاؼبغربُىو ُكعيو ُالعربيةُويٌٌُف تو
ُ"الغربةُإليديولوجياُهعلىُفكُرطغىُ ُللواقع،ُُ"أكُاإلبداعي،ُحاكلتُركايتو ُالثابتة أفُتتفادلُالرؤية

ُكماُ ُالثقافةُالقوميُالسائدُُبُالوطنُالعريب، ُكافُقدُقٌدموُمنُانتقاداتُؼبفهـو كلعٌلهاُتستجيبُؼبا
كافُيرلُأفُتكشفُالركايةُعنُتأصيلُللهويةُُبُالبلشعورُاعبمعيُمنذُمنتصفُاػبمسينيات،ُإذُُ

اؼبغربُسيظلُاستقبلالُأبَبُ،مآُبُنتنبوُإٔبُأٌفُاؼبقاكمةُاغبقيقيةُإزاءُُراالستقبلؿُالذمُيبكنُأفُوبرٌُ
ُ(1)ُ«.البٌدُأفُتكوفُُبُاؼبيدافُالنفسا٘بُالغرب

فرغمُماُُبُالنصُمنُ»عربُالتجربةُاػباصةُللركائيُ،ُ،ةُالعربيةويٌُمبلمحُاؽبُيُ"الغربةُ"تصوغُركايةُُُ
ُالغموض،ُذبريد ُيصلُإٔبُدرجة ُفيوُُُكتغاير ُبتفسّبُبعضُاألحداثُاؼبتقاطعة ُاجملازفة ُنستطيع فإنٌنا

رُاؽبويةُبعدُالسنواتُاػبمسُالٍبُقضاىاُُبُالغربُكعادُدباُيلقيُبالضوءُعلىُتصوٌُُكقطعُالشطرنج،
ُ ُاؼبقارنة ُليعقد ُاؼبغرب ُإٔب ُيدرم–بعدىا ُأف ُالشرؽ/اؼباضي،-دكف ُ،كاُبْب ُ/اغباضر لتبادؿُكالغرب

ُاؼبرجعية، ُإٔبُىذه ُكثّبُمنُاألحياف.ُالزمِبُيبكنُأفُوبيلنا ُاؼبسألةُاألساسيةُ(2)ُ«إٔبُاؼباضيُُب إٌف
ُالركايةُاؼبطركحة ُُب ،ُ ُالكبّب ُاغبضارم ُالتطور ُأٌماـ ُاؼبتخٌلف ُكضعو ُاجملتمع ُيواجو ُكيف لعآبُلىي

ُ.الغريب
ُبُُأكثرعزائموُللغوصُُكُتثّبُفكره،ُكربشدُيُلدلُالقارئُاالركايةُعندُ"عبدُاهللُالعركم"ُقلقُنُزبلقُيُُ

ُالرجل ُكتابات ُالعربيةُ،عمق ُاألٌمة ُبقضايا ُكعيو ُعلى ُُ،كالوقوؼ ُالركائي،ُُاألنبيةكلعٌل ُألعماؿ البالغة
أكثرُكتنخرطُُبُالبعدُالقوميُُة العربيةوي  اله  كُبُىذاُالٌنصُتتحٌددُُ،تدعوناُللوقوؼُعندُركايتوُ"اليتيم"

إٌفُاليتيمُُبُالركايةُيصلُعربُعٌدةُ»ُفيهاُالَبكيزُعلىُاألخطارُالداخليةُاحملدقةُببنيةُاجملتمعُإذُيتمٌُ،حبٌدةُ
اجملتمعُاؼبغريبُُبُذلكُُُعبلقاتُمعُالذاتُكمعُالغّب،ُإٔبُانعكاسُدقيقُللوضعيةُاعبديدةُالٍبُيبٌرُاهاُ

                                                           
 .50،ُص1ُ،1989اؼبركزُالثقاُبُالعريب،ُالدارُالبيضاء،ُطُ-أوراق–ينظر:ُعبدُالٌلوُالعركمُُ–(1)
ُكتبُثقافيةُيصدرىاُاجمللسُالوطِبُللثقافةُكالفنوفُكاآلداب،ُالكويت،ُالعددُُ-االتجاه القومي في الرواية–مصطفىُعبدُالغِبُُُ–(2) ،188ُسلسلة

 .127،ُص1994ىػ،ُأغسطس/1415ُصفرُ
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وبتفظُالكاتبُبأظباءُالشخصياتُالواردةُ(1)ُ«الوقت،ُأمُبعدُاالستقبلؿُكجزءُمنُاجملتمعُالعريبُالكبّب
ُ.رُالتارىبيعاعبةُقضاياُاجملتمعُبشكلُمواكبُللتطوٌُؼبُبُركايةُالغربة،ُمواصلةُمنوُ

مستقبلُببلدهُكمستقبلُالوطنُالعريبُبكاملو،ُُبُظٌلُسيادةُُ،ماُيؤٌرؽُ"إدريس"ُُبُركايةُاليتيمُُُُ
اهُالعريبُُبُاؼبغربُارُاالذبٌُتيٌُ»تضاعيفُالركايةُمعُُنعيشُطويبلُُبُ.لُكاػبرافةفُكالتوكٌُالفكرُاؼبتخلٌُ

ُإسرائيلكأصداءُأحداثُاؼبشرؽُكأفكارهُككثّبُمنُأحداثُاؼبنطقةُالعربيةُالٍبُتقفُكجهاُلوجوُمعُ
ُكعميلتهاُ ُاغبديثة ُاالمربيالية ُالقدٙب ُباالستعمار ُاستبدلت ُأف ُبعد ُاألمريكية ُاؼبتحدة كالواليات

ُُ.(2)«إسرائيل
لَبصدُركايةُاليتيمُالعبلقةُُ،1967ىزيمة لقدُجٌسدُالركائيُالواقعُالذمُآؿُإليوُالعآبُالعريبُمعُُُُ

ُتشكٌُ ُإذ ُالتعٌلقُباؽبُيمعُالذاتُكمعُالغّب، منُخبلؿُالدفاعُعنُاغبٌسُالوطِب،ُُ،ةويٌُلُأقصىُدرجة
ُكاآلخر.ُاألنارةُبْبُتكذلكُُبُسياؽُرصدُالعبلقةُاؼبتُو

ُ ُاػبطاب ُتصٌدر ُالعريب،ُاتيوي  اله  لقد ُاؼبغرب ُُب ُالركائية ُللدٌُُاؼبساحات ُكسيلة فاعُليكوف
ُاإلسبلمية ُالعربية ُاؽبوية ُعن ُ"األناُ،اؼبستميت ُعلى ُاإلجهاز ُاؼبستعمر ُؿباكالت ُُ"من بعدُ»العربية،

ُبعدُاالستقبلؿُأٌناُىوياتُباعبمعُكليستُُ،حصوؿُاؼبغربُالعريبُعلىُاستقبللو اكتشفُجيلُما
سرعافُماُتنكٌركاُؽبا،ُأكُُبُأدٗبُُ،راعتمدكىاُأفقاُللتحرٌُُكُنُسبسكواُاهاُىويةُباؼبفرد،ُبلُإٌفُجزءاُفبٌُ

ُ(3).«اغباالتُشرعواُُبُإلباسهاُلبوساُبعيداُعنُطبيعتهاُاألصليةُكمكوناتُجوىرىا
اُتوٌجوُإليوُُبُفَبةُاالستعمارُُمُغّبُعلى،ُُبُدكؿُاؼبغربُالعريبُبعدُاالستقبلؿُةوي  سؤال اله  ُرزبُُُ

ُكانتُكاضحةُمتجليٌُ ،ُكاإلسبلـةُإبٌافُاالحتبلؿ،ُؾبٌسدةُُبُالعركبةُليظهرُالسؤاؿ:ُمنُكبن؟ُكبنُالٍب
ُبُُ،ٔبُسؤاؿُاؽبويةُلذاتُفقدتُطريقهالتفسحُاجملاؿُُبُفَبةُماُبعدُاالستقبلؿُإُ،ضمرتُكتبلشت

ُرحلةُضياعُبْبُجدرافُالذاتُكمنحدراتُاآلخر.

                                                           
ُكتبُثقافيةُيصدرىاُاجمللسُالوطِبُللثقافةُكالفنوفُكاآلداب،ُالكويت،ُالعددُُ-االتجاه القومي في الرواية–ىُعبدُالغِبُمصطف-(1) ،188ُسلسلة

 .91صُ،1994ىػ،ُأغسطس/1415ُصفرُ
 .91صاؼبرجعُنفسو،ُ–(2)
ُ.6،ُص1ُ،2007طُسورياُاألىإبُللطباعةُكالنشرُكالتوزيع،ُدمشق، -أسئلة المغرب المعاصر–مالكيُأؿبمدُُ–(3)
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فُالداخلية،ُباإلضافةُإٔبُصورُاالستغبلؿُاػبارجي،ُتسعىُصبيعهاُإٔبُنزعُأرديةُورُالتخلُ إٌفُصُي»ُُُُ

ُبأسلوبُالتبٌُويٌُالعركبةُعنُاؽبُي ُالنيلُمنها عيةُالذمُنلحظُزحفوُاآلفُعليناُبدأبُكزبطيطُة،ُكؿباكلة
ىذهُالفَباتُالقلقةُمنُتاريخُاألمةُالعربية،ُُالشعوبُالعربية،ُُبُظلٌُُةوي  به  صُطرُيَببٌُخُ؛(1)«يوجكتُو

الصراعُبْبُالعواملُُةُالعربية،ُىوُتاريخويٌٌُفُتاريخُسباسكُاؽبُيإف»كعليوُُهاويتٌُالٍبُأقٌضتُمضجعهاُكىُي
الديكتاتوريةُكاالستبدادُةُؽبا،ُسواءُكالعواملُاؼبناقضة،ُكىيُكعيُُبُالتصٌدمُللقولُاؼبضادٌُُالفعالةُفيو

ُ(2)«أكُالتبعيةُأكُالقهرُالسياسي،ُأكُغيابُاغبرية
ُالقوؿ ُنافلة ُإٌناُويٌُاؽبُيُفٌُإ؛ ُالتارىبية،ُكالُىيُماضُكتراثُفحسب، ُاللحظة ُليستُحبيسة ة

فماُدامتُالرغبةُاإلنسانيةُُبُإثباتُالذاتُمتواصلةُمعُالزمنُكتتجٌددُمعُ»عربُالتاريخُكفيو،ُُسبتدٌُ

ُاؽبُي ُفإٌف ُمعها، ُكتتفاعل ُحركيتها، ُُب ُالتارىبية ُالفٌعاؿ،ُويٌُاللحظة ُالنشط ُاالجتماعي ُالوجود ُىي ة
ُيُكتغّباؼبتجٌدد،ُاؼببدع،ُفهذهُأصالتوُكىكذاُتزدىرُاألناُاالجتماعيةُأكُاؽبوية،ُكمعُالتطورُاالجتماع

بنيةُجديدةُلؤلناُاالجتماعيةُالُتنفيُُ،ُكصورةُجديدةُعنُالذاتُكالعآبُ،الواقعُتنشأُثقافةُجديدة
ُ.(3)«صاؿُكانفصاؿُكقطيعةُمعرفيةُتطوريةاتٌُُ،بيبينهماُتركُ(...)هاُتعلوهالسابقُكلكنٌُ

كتنضجُُةوي  له  تنموُاُأفدُكبوُكسطُاجتماعيُسياسيُعصرم،ُإذُالُيبكنُوُالتغيّبُكالتجدٌٌُنُإُ
ُاغبضارمُ ُأفُتتحٌوؿُاؽبُيُكاإلنسا٘بُبُمناخُيفتقدُاالطراد ُفاؼبطلوبُىنا ُعاـ، ُإٔبُحركةُويٌُبشكل ة

ةُبياتُىذهُاغبقبةُالعصيالة،ُكسبنحُاؼبناعةُاؼبطلوبةُؼبواجهةُربدٌُالعناصرُالفعٌُُإنضاجتعملُعلىُُ،فاعلة
ُتناُالعربية.الٍبُتعيشهاُأمٌُ

ة،ُويٌُ،ُيعكسُكعيُالركائيُالعريبُبأزمةُاؽبُيةوي  لله  إفرازُالركايةُالعربيةُاعبديدةُسبثيبلتُشٌبُُإفٌُ
ُ ُبعدُاالستعمارُبقيمُإشكالياالٍبُتعا٘بُكضعا ُاػبطابية،ُُكربوالتوُومتٌصبلُبطبيعةُعآبُما كمراكغاتو

ُتتعرٌُكربيٌُ ُحيث ُكفبارساتو، ُمنُزاتو ُعٌدة ُكفبارسات ُالضغط ُعوامل ُمن ُللكثّب ُالعربية ُالذكات ض

                                                           
 .133،ُص1999ُالقاىرةُمصرُمعهدُالبحوثُكالدراساتُالعربية،ُ-الهوية القومية في األدب المعاصر–ُإظباعيلعزُالدينُُ–(1)
ُ.340صُاؼبرجعُنفسوُ–(2)
 25ص،1ُُ2002طُمصرُمكتبةُمدبوٕبُ،القاىرة-الفكر العربي و سوسيولوجيا الفشل-جبلؿُشوقيُ–(3)
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ُإمٌُُ؛كالتهميشُاإلقصاء ُيدفعها ُأكُالذم ُبديلة، ُأكطاف ُإٔب ُاؽبجرة ُأك ُالذات، ُعلى ُاالنغبلؽ ُإٔب ا
ُكاالستبدادُالذمُيبارسوُأبناءُاجملتمعُالواحد.ُكاؿُمتباينةُمنُاؽبيمنةُكالطغيافألشُالقسرماػبضوعُ
ينألُعنُمتاىةُمرحلةُماُبعدُُ،كمعُذلكُىناؾُمركياتُعربيةُتصبوُإٔبُعآبُعريبُجديدُ

ُالتطوٌُُ،االستعمار ُُب ُالرغبة ُإٌنا ُكحساسيتو، ُاغبضارم ُالواقع ُخطورة ُمدل ُمعُكيدرؾ ُكالتفاعل ر

ُتطورُالُينفيُبأٌمُحاؿُاؽبُي ُالراىنة، ُالفعاٌُويٌُحيثياتُاللحظة ُبلُىوُاغبضور ةُؿُللذاتُُبُعملية،
ُدبزيدُمنُالتعرٌُ ُكالاؼبثاقفة، ُكالضركريةُثؼُعلىُالثركاتُاؼبعرفية ُالقوية ُاؼبختزنة،ُكخلقُاالندفاعية قافية
ُ.لفهمُالثقافاتُاؼبغايرة

أكثرُمنُبقيةُالفنوفُاألدبية،ُباعتبارهُفٌناُتتعٌددُفيوُُ،الركائيُمنُالتعبّبُعنُالواقعُنُالفنٌُلقدُسبكٌُُُ
لتُللكاتبُالٍبُشكٌُُبالذاتُالفردية»األصوات،ُكجنساُأدبياُأقربُإٔبُعملياتُالوعيُكاالعَباؼُ

اُاستعادةُحبيثُاقَبنتُكالدةُالركايةُبلحظةُكعيُحادُباألناُ.إنٌُُ،مادةُاغبكيُكمرجعُالكتابةُاألساس
ُ ُالذاتُاؼبمتازللتاريخُالشخصيُللمثقف، ُىوُمبلذ ُكافُالشعر ُبعدُأف منُُفاالنتقاؿُ؛عربُالسرد

ُكااللبراطُاالجتماعيُضمنُاؽبمـوُإٔبُفسحةُاؼبدلُاؼبفتوحُللتفردُالشخصي،،ُسياجُالدائرةُاؼبغلقة
ُاعبديدة، ُالطبقية ُكؾبُكاؼبواقع ُالوطنية ُللنخبة ُأساسا ُمنعرجا ُشٌكل ُذلك ُاؼبرحلةُكل ُمثقفي موع

ُ ُ)الركاية ُاالنتقالية–فجاءت ُاللحظة ُسؤاؿ ُعلى ُتبدٌُُ،السّبية(كجواب ُغبظة ُالقيم ُاقببلءُؿ كبداية
ُ(1)«اإلرغامات

ُأفُيتتحقٌُُُُ ُعرب ُللذات ُاغبرية ُللحريةق ُفضاء ُبصفتها ُالكتابة، ُميشيلُُ،ق ُعنو ُعرٌب ُما كىذا
ُُ(Michel Faucau).فوكو ُصرٌح: ُفاغبرٌُ»عندما )...(ُ ُبالكتابة ُيتعٌلقُاألمر ُعندما ُأحرارا يةُأتركونا

ُكاحدة،ُُأفذاتُطبيعةُعبلئقيةُالُيبكنُ تنهضُمنُدكفُأفُتتعاضدُمعُاؼبكافُكالزمافُُبُكحدة
ُكفيلةُبأفُذبعلُالذاتُاؼببدعةُسبسكُباللحظةُالتارىبيةُاػبالدة،ُكىناُ حبيثُتشٌكلُبنيةُمتعددةُالرؤل

الذاتُرائية،ُدبعُبُأٌناُزبَبؽُالبنيةُاالجتماعية،ُكالثقافيةُكاألدبيةُاؼبتخارجةُمنها،ُكتتعالقُمعُتصبحُ
ُ(2)ُ«.عاؼبهاُاػباص،ُكرؤيتهاُاؼبستقبلية
                                                           

 24-25ص2006، 1اؼبغربُطُُشركةُالنشرُكالتوزيعُاؼبدارس،-استراتيجيات التجريب في الرواية المغربية المعاصرة -رؿبمدُأمنصوُ–(1)
ُ.71،ُص1ُ،2005دراساتُحوؿُالوعيُالشعرمُكالنقدم،ُبّبكت،ُلبناف،ُطُ-شعرية الكتابة والجسدُ-ؿبمدُاغبرزُ-(2)
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ُالكتابةُي ُأفُُإذفُكحدىا ُىوُسائدُمنُقيمُكأفكار،ُكأفُتُيُخلخلة دثربُيدبقدكرىا ربكُفيما
ُكاعبماعي ُالفردم ُببعديها ُالذات ُهتُيُالكتابةُي»؛ ُاختبلؼ،ُال ُتكوف ُأف ُقبل ُإرباؾ ُفعل ُإٌنا ادف،

ُ(1)«.باعتبارىاُحاؿُكاررباؿُدائمُبْبُاألسئلة،ُكانتهاؾُدائمُؼبنطلقُاألجوبة

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                           
ُ.02،ُص1998-02-23(2ُالركايةُالصادرةُعنُمؤسبرُالقاىرةُلئلبداعُالركائيُالعددُ)ؾبلةُأياـُُ-مستغانمي أحالمحوار مع ُ-ؿبمدُؿبمودُ-(1)
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ُة وتقلباتها في الرواية المعاصرةوي  المبحث الثالث: أسئلة اله  -

 ة في السرد الروائي المعاصر.وي  الت اله  تشك  -أ
ُ ُُاؼبتوفإٌف ُبالذات، ُاعبديدة ُالركاية ُكُب ُعاٌمة، ُ»السردية ُدبوقعهاُذبذب ُاالىتمامات ـبتلف

ُكالتارىبية،ُُالسحرم ُالشخصية ُالظواىر ُاستجبلء ُعلى ُكقدراهتم ُكٌتااها، ُبإمكانيات ُكاؼبَبابط الٌفِب
ُتنفكٌُ ُال ُالكاتب ُفحياة ُاالجتماعية، ُبناءُُكاليومية ُكاحدة، ُلعملة ُكجهاف ُككبلنبا ُاغبياة ُكتابة عن

ُ ُاؼبصائر، ُكصناعة ُالتفنٌُبالذات ُأك ُكالتحويل، ُاػبلق ُسبيل ُعلى ُالكبلـ، ُكصرؼ ُاػبطاب نُصوغ
ُ(1)«.كالفرادة

زُعلىُسؤاؿُاؽبويةُُبُسياقاتُتعتمدُعلىُكٌُالٍبُترُ،يعتربُاإلبداعُالركائيُمنُأبرزُالفنوفُاألدبيةُُُُ
ُالطرحُماُكىيمنةُالقولُالكربل،ُ،كالعوؼبةُالتُاآلنيةالصراعُكالتحوٌُ ُيدعمُىذا يذىبُركالفُ»ُكما

ايةُتبدكُفُمعُاجملتمع،ُكأفُالرُككتاباتو،ُإٔبُأٌفُالركايةُعملُقابلُللتكيٌُُُبعضُُبR.Barthes ُطباُر
الكياف،ُفهيُاعبنسُاألديبُالذمُيعرٌبُبشيءُمنُاالمتيازُعنُمؤسساتُُتابثةاُمؤسسةُأدبيةُككأنٌُ

ُمعو،ُكوبتويوُُبُداخلو ُالعآبُالذمُهبرٌه ُكبنوعُمنُرؤية ُاجتماعية ُالركايةُُ(2)«ؾبموعة كبالتإبُتظٌل
ُكثيفةُُ؛أكثرُمنُغّبىاُتعبّباُعنُالقضاياُالقوميةُالكربل التعاملُمعُالواقعُُُبؼباُفيهاُمنُإمكانات

ُحضوراُالفتاُُبُاػبطابُالركائي.ُتحققٌُُ،األزمنةُكالبشرُك
ُللتطوراتُاغبضارية،ُكماُرافقهاُمنُاىتماماتُُتستجيبُالكتابةُالركائيةُأضحت بشكلُالـز

ُكماُصارتكنزعاتُعلميةُثقافيةُ ُ،توإحباطاُبُأحبلموُكانزاماتوُُكُ،تعِبُاستنطاؽُذاتيةُاإلنسافُ،
ُاؼبتباينةُرصوٌُكت ُالركايةُُبُالقرفُالعشرينُ»ُ؛ؾباىلُركحو ُكمرعىُ،إٌف ُاجتماعيا ترفضُأفُتكوفُقوتا

ُمنُحيثُالشكل،ُبلُللخياؿ،ُأكُأداةُلبسطُالعادةُالراىنةُفلقدُحاكلتُأفُذبعلُمنُنفسهاُفنٌاُال
منطقياُُاأكثرُمنُأفُتكوفُتكراُرُ،أمُإثارةُساطعةُلقلقُاإلنسافُأماـُماُيتجاكزهُ؛منُحيثُاؽبدؼ

                                                           
ُناشركف،ُمنشوراتُاالختبلؼ،ُطُ-خطاب الهوية–عليُحربُُ-(1) ُ.14،ُص2ُ،2008سّبةُفكرية،ُالدارُالعربيةُللعلـو
ُكتبُثقافيةُشهريةُيصدرىاُاجمللسُالوطِبُللثقافةُكالفنوفُُ-في نظرية الرواية–عبدُاؼبالكُمرتاضُُ-(2) حبثُُبُتقنياتُالسرد،ُعآبُاؼبعرفة،ُسلسلة

ُ.37،ُص1998كاآلداب،ُالكويت،ُديسمربُ



 الهوية؛ المفهوم والتمظهرات في الخطاب الروائي المعاصر           الفصل األول:                         
 

~ 88 ~ 

عُحبريةُاغبركةُتتمتٌُُحُالبلنائيُعلىُالواقعُىوُالذمُجعلُالركاية،ُفاالنفتُا(1)«كلؤلحقادُالبشريةُللرتابة
ُىيئُفرصةُالتمٌيزُكاالختبلؼُُبُكٌلُركاية.ُكُ،كالتعبّب

ُكوناُمرآةُللوضعُُأنبيةتتزايدُ الركايةُالعربيةُُبُاؼبرحلةُالراىنةُسنةُبعدُأخرل،ُكىذاُناتجُعن
قتُدفقاُالعريبُاهواجسوُكنبوموُكأحبلمو،ُعلىُالرغمُمنُحداثةُالركايةُُبُالثقافةُالعربية،ُإاٌلُأٌناُحقٌُ

ُالعربيةُخبلؿُأكثرُمنُنصفُقرفُفأنبٌُ»ُة؛اآلفاؽُاعبديدُتشرفةُنمسُ،متصاعدا ُأقبزُُبُالركاية ُما ية
السائدةُُبُُُاإليديولوجيةتنفتحُعلىُالذات،ُكأفُتبتكرُلغةُمضادةُللغةُُأفُبُأٌناُاستطاعتُُنُييكمُي،

ُا ُالعريبكٌل ُبالعآب ٌُليكبتخُ.ذٌباىاهتا ُاللغة ُعن ُالذاتُالسائدةُاإليديولوجيةها ُمسألة ،ُكاستيحائها
ُُبُاؼبُو ُكتابةُُ،ضوعاتُاحملٌرمةكتغلغلها ُكإعادة ُجملاالتُاعبسدُكاعبنسُكالعبلقاتُالعائلية، كارتيادىا

تكوفُالركايةُالعربيةُقدُفتحتُنوافذُعلىُالذاتُكاجملتمعُكالتاريخُيبكنُأفُنقرأُمنُُ،التاريخُكتأكيلو
ُ(2)ُ«.خبلؽباُاؼبتخٌيلُاالجتماعيُالعميقُللمجتمعاتُالعربية

ُ ُرحلة ُُالطهطاويمنذ ُكنداء ُ»الشهّبة، ُعن ُؽبفةُُالذاتالبحث ُُب ُاؼبركزية ُاألطركحة ىو
استجابةُتفضيُإٔبُاؼبواجهةُُبُُأكاؼبثقفُالعريبُؼبعانقةُأشواقوُيأساُأكُىركبا،ُأكُخذالناُمنُجهةُ

ُأخرلُإطار ُجهة ُمن ُ)العدك( ُللغرب ُالشامل ُحبوارُُ(3)«التحٌدم ُاؼبتعٌلق ُالصخب ُغمرة كُب
ُانص ،ُ ُكصراعها ُُبُاغبضارات ُكالغرب، ُالشرؽ ُأك ُكاآلخر، ُالذات ُجدلية ُعلى ُاؼبعاصرة ُالركاية ٌبت

ُ.بْبُالتصادـُكالتبلقيُ،عبلقةُتَباكحُبْبُالنفورُكاالقبذابُإطار
باآلخرُالغّبم،ُُعبلقتولقدُأبرزتُاػبطاباتُالركائيةُأشكاؿُالتقاربُالٍبُعرفهاُالفكرُالعريبُُبُُُُُ

كارتباكاتُُبُاؼبتخٌيلُُتشمةُكرؤلُضبابية،ُخلٌفتُتبايناتاُؿبُيطُنكُُبُمعظمهاُخُيعدُيكالٍبُٓبُتكنُتُى
ُ ُاآلخر، ُكبو ُالذات ُسارهتا ُالٍب ُكالتباعد ُالتقارب ُمسافة ُكفق ُاآلخرُ»العريب، ُمع ُالتفاعل ُيكن ٓب

فة،ُكالعآبُسولُجزءُمنُالعبلقةُبْبُخطابُتابعُكخطابُسائد،ُفٌسرُبالتأثّبُأكُاالنفتاحُأكُاؼبثاق
يقفُالكٌتابُعلىُعتبةُاؼبتناقضاتُكُإلبداعُالعريب،ُدبفهوماتُاآلخر،ُكاُافةُالعربيةليزدحمُفضاءُالثق

                                                           
ُ.260،ُص1982ُ،2طُتر:ُجورجُسآب،ُمنشوراتُعويداتُبّبكتُ-تاريخ الرواية الحديثة–ألبّبسُُأندريوُماريوُ-(1)
(2)-ُُ ُالرباطُ-قراءات من منظور التحليل النفسيُ،والتحليل النص ي الرواية–حسنُاؼبودف ُاألماف ُطدار ُمنشوراتُاالختبلؼ، ،1ُ ،2009ُ،

ُ.223ص
ُ.22-21،ُص1ُ،1994طُسورياُمنشوراتُاربادُالكتابُالعرب،ُدمشق،ُ-القصة العربية الحديثة والغرب–عبدُاهللُأبوُىيفُُ-(3)
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ُُكُ،بْبُلقاءُكانفصاؿ،ُاقَبابُكنفور تواصلُعنُالعبلمةُاؼبطابقةُكالفارقةُبْبُ"األنا"ُمُبُحبثُجاٌد
ُ(1)«ك"اآلخر".

ُ ُ،ُاإلبداعُالركائيُالعريبإٌف ُعلىُُالُيبلكُاليـو الذمُُاألكسعاالنفصاؿُعنُالعآبُُالقدرة
كذلكُبعدُأفُُ،بوُمنُذمُقبلُايعيشُفيو،ُخصوصاُالعآبُاؼبتقٌدـُالذمُأصبحناُأكثرُاٌتصاالُكتأثُر

ُكالعبلقات ُكالعناصر ُاألرجاء ُمتجاكبة ُكونية، ُقرية ُالعآب ُلدلُأصبح ُما ُمعرفة ُإمكانات ُفتحت ،
ُ،"ُك"اآلخر"األنا"ُ،ةوي  اله  ّباُجذرياُُبُمفاىيمُأحدثُتغيُأطراؼُالقريةُالكونيةُعلىُكبوُآ٘بُمعهود؛

ُكأشكاؿُالعبلقةُبينهماُُبُتباينُأحواؽباُكذبلياهتاُكأبعادىا.
نقطةُربٌوؿُُبُاجملتمعُالعريبُأحدثتُأزمةُكعيُ؛1967ُىزيمة لقدُجعلُالنقادُالعربُمنُ

«ُ ُكاستعاد ُالتشاـؤ ُبعض ُفظهر ُالرؤل، ُبعض ُكمٌست ُالتفاؤؿ، ُبعض ُأذابت ُكجهوُحيث الواقع
شُعنُأسبابُاؽبزيبة،ُكعنُشكلُركائيُيستطيعُمنُخبللوُأفُبدأُالركائيُيفتٌُُكمنٍُبٌُُُ؛(2)«اؼبفقود

ُ ُعاؼبو ُشخصيات ُالتطرٌُ(الواقعيُ،الركائي)وبتضن ُكبدأ ُاغبرٌُ، ُقضايا ُإٔب ُكاالغَبابُؽ ُكالقمع يات
ُكشفتُاؽبزيبةُعنف»كاالضطهاد،ُ ،ُكعنُعطبُُبُالعبلُلقد قاتُاالجتماعيةُكالقيمُكاقعُعريبُمهزـك

ُ ُاالقتصادية ُاؼبؤسسات ُكُب ُاالجتماعيةُُالثقافية،ُكالبُبالسائدة، ُاألبنية ُؽبزيبة ُتتوهبا ُجاءت فاؽبزيبة
ُ(3)ُ«.كالسياسيةُكالعسكريةُاؼبعطوبةُكقدُفٌجرتُالعديدُمنُالقضاياُكاؼبشكبلت

ُالعربيةُُُُُُُ ُالركاية ُكاؼبتطوٌُُ،ظٌلت ُالبلمتجانسة ُالفَبات ُالعربيةتستوعب ُاألٌمة ُأفراد ُغبياة ُةعربٌُمُيُ»؛رة
ُانطبلقاُكُ.كلهاخبطابُالكاتبُكسارديو،ُكأقواؿُالشخصياتُعنُخصائصُىذهُاألمةُكطموحهاُكمشُا

نفسها،ُكتضعُنفسهاُموضعُالتأٌملُكالتنظّب،ُُلسائتُيعادتُالكتابةُُ؛منُالنصُالركائيُالعريبُاؼبعاصر
ُباإلنساف،ُ ُالسرمُاغبميميُكخاصةُُبُعبلقتها ُكالُُ،بالذاتُُبُعاؼبها كبذلكُاآلخرُالذمُيسكننا

ُ(4)ُ«.يتحدثُإالُمنُخبلؿُلغةُاألدبُ،ُكباعبسدُكالركحُ،باللذةُكاألٓبُ،بالعآبُكاآلخرين

                                                           
ُ.12ص1996أيار  1ط مطبعةُاربادُالكتابُالعربُ،دمشقُ، -الحداثة كسؤال ىوية -خضرمصطفىُُ-(1)
ُ.33،ُص1992ُدمشقُ،6العددُُكتابُثقاُبُدكرم،ُُُ-ضمنُكتاب:ُُقضاياُكشهاداتُ-رواية التنوير وتنوير الرواية–فيصلُدراجُُ-(2)ُ
ُ.3،ُص1ُ،1978كالنشر،ُبّبكت،ُطاؼبؤسسةُالعربيةُللدراساتُُ-على الرواية العربية نانعكاس ىزيمة حزيرا–شكرمُعزيزُماضيُُ-(3)
ُإليوُ-اخَباعُاآلخرُُبُاػبطابُاألنَبكبولوجيُ)صورةُاآلخرُالعريبُ-االستشراق واالستغراب–منذرُالكيبل٘بُُ-(4) ،ُمركزُدراساتُ(ناظر،ُكمنظورا

ُ.82،ُص2007-1999الوحدةُالعربية،ُبّبكت،ُ
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ُُُُُُُُُ ُاؼبعاصرةُفسحتلقد ُالعربيةُالركاية ُللذات ُمواجهةُُ؛اجملاؿ ُُب ُكقلقها ُرؤيتها، ُاضطرااها لطرح
مناصُمنهاُُىذاُاآلخرُاؼبختلفُُبُانتمائوُالعرقيُكالفكرمُكالديِب،ُصارُحضورهُضركرةُالُ؛اآلخر

ُكٌلُطرؼُيلتقيُُةوي  اله  ُنتُاألنَبكبولوجياُبأفٌُفلقدُبيٌُ»ُ؛الفهمُالذاتُكاستيعااه ليستُكاحدة،ُكإٌف

ُكٌلُطرؼُمُيُبُجُي ُكاف مشكبلتوُاؼبخصوصة،ُهتٌماُبنفسوُكمنكبٌاُعلىُوانيتوُباآلخرُدكما،ُفحٌبُلئن
ُ(1)ُ«.فليسُبإمكانوُأفُيتغلبُعليهاُإالٌُإذاُأكٔبُُبُالوقتُنفسوُاىتماماُؼبشكلُاآلخر

ـبتلفافُثقافياُكحضاريا،ُيتعرضافُإٔبُالعديدُُفةُالعربية،ُفضاءاويٌُإٌفُفضاءُاآلخر،ُكفضاءُاؽبُي
نةُالركائيةُالعربيةُمشرقهاُكمغراهاُدبنآلُعنها،ُىيُمباذجُركائيةُمنُالتوتراتُكاؼبواجهات،ُٓبُتكنُاؼبدكٌُ

ُمبلهتشكٌُتعرفهاُاؼبتلقي،ُتعكسُخبلصةُماُقٌدموُالركائيوفُالعرب،ُباختبلؼُظركفهمُاالجتماعية،ُُك
ُ.الثقافية

ُاؽبويةُ؟ُُالركايةُالعربيةُاؼبعاصرةُتفكيفُياُترلُطرقُُ ُحنفتًُمُيأُُبُالفضاءُالركائي؟ُىكيفُذبلٌُُكمفهـو
ُ.علىُاآلخرُبقدرُانفتاحوُعلىُالذات؟ُأـُضيقُمغلق؟

ُشكٌُُأحداث 1967ىزيمة ُتٍُلُىتػُىُُُ ُالٍب ُمُياػبليج، ُالعربيةلت ُاؼبنطقة ُتاريخ ُُب ُحاظبا ُنعطفا ُأٌججُ، فبٌا

كُإثرُسقوطُكىمُالقومية،ُُةًُويٌُفنشأُصراعُاؽبُيُ؛توًُويٌُإحساسُالفردُالعريبُبفقدافُاالنتماء،ُكالتشكيكُُبُىُي

كىوُخطابُإيديولوجيُيزدىرُُبُفَباتُكمناطقُمعينة،ُكيقصدُ»ُ؛ةويٌُخبطابُاؽبُيُالقوميةُخطابُيُؿُىبدًُاستُي
ُ(2)ُ«.إٔبُتوظيفُأكُاستثمارُمسألةُاؽبويةُضمنُاسَباتيجياتُسياسيةُمتعٌددةُداخلياُكخارجيا

ُكتابُالركايةُالعربيةُعربُذبارُيُُُُُُ اآلخر،ُُبُمساحاتُُاهمُاإلبداعية،ُبالتعبّبُعنُنظرهتمُإٔباىٌتم
لعٌلُأبرزُ؛ُةُكالكيافُالقوميويٌُمنُأجلُاكتشاؼُالذاتُكتأصيلُاؽبُيُُبُرحلةُحبثُوُ،كاسعةُمنُالركاية

أكُاألدبُالذمُطرؽُاؼبسألةُالفلسطينية،ُكأمثلةُُ،ُبُاألدبُالفلسطيِبُويةُالعربية،ُيتجلىٌُاؿُللهُيثم
ُكتبتوُسحرُخليفة،ُذاتُاألصوؿُالفلسطينيةُكاؼبق حب ي يمةُُبُاألردفُ)عٌماف(ُُبُركايتهاُ"ذلكُما

ُمسلمُ"ُ،"األو ل كالٍبُُ"ُجنة ونار"،ُكوبيُخلفُُبُركايتوُ"عرقا بتصب  يالعقرب الذي كركايةُأكـر
                                                           

(1)-ُ ُاؼبودف ُطمنظور التحليل النفسيقراءات من ُ-الرواية والتحليل النص ي–،حسن ُاالختبلؼ، ُمنشورات ُناشركف، ُلعلـو ُالعربية ُالدار ،1ُ،
225ُُ،ُص2009

،1993ُجامعةُالزيتونة،ُاؼبعهدُاألعلىُألصوؿُالدين،ُأبريلُُالهوية والتقدم"ندكةُعلميةُربتُعنواف:ُ"ُ-مدارات خطاب الهوية–ؿبمدُسبيبلُُ-(2)
ُ.41ص
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ُالذاتوم ُاالنشطار ُعن ُفيها ُكفلسطْبُ؛يتحٌدث ُاؼبخٌيم ُبْب ُالفلسطيِب ُيعيشو ُركايةُُ.الذم لكٌل
ُ،لُالوطنكفلسطْبُالٍبُتنتظرُأفُيتشكٌُُ،ةُالفلسطينيةويٌُاؽبُيذبربتهاُاػباصة،ُكلكٌلُمنهاُأسئلتهاُحوؿُ

عُاألمكنةُالٍبُيعيشُفيهاُالفلسطينيوف،ُإٌفُقضيةُىوُتعبّبُكاضحُعنُتنوٌُُ؛فتنوعُالكتابةُالفلسطينية

ُةُالفلسطينيةُسؤاؿُكطِبُسياسي،ُكثقاُبُمفرداتوُالصراعُكاؼبقاكمة.ويٌُاؽبُي
"ُالٍبُأبيبالسيدة من تل "ُللجدؿُركايةُالفلسطيِبُ"ربعيُاؼبدىوف"لعٌلُالركايةُاألكثرُإثارةُُُُُُ

أطٌلُاؼبدىوفُعلىُاؼبشهدُالركائيُُ،العربيةُللدراساتُكالنشرُُبُبّبكتُعنُاؼبؤسسة 2009صدرتُ
أثارُردكدُأفعاؿُكاسعةُؼبضمونوُالعميق،ُفلقدُُ،يتوبعملُيصعبُإنبالوُأكُالتقليلُمنُأنبٌُُ،الفلسطيِب

ُحكاياتتضمٌُ ُإسرائيليْبُن ُكيهود ُفلسطينيْب ُعن ُكحوادث ُالتعايشُُزبتربُيُ»؛ ُقضية ُالركاية ىذه
ُ ُاإلسرائيليالفلسطيِب/ ُُبُعبلقة ُُإشكالية، ُكاتبُفلسطيِبُكفبثلة ُبْب ُكابنُزعيمُإسرائيليةملتبسة ،

يصٌورُربعيُاؼبدىوفُحياةُالفلسطيِبُاليومية،ُحياةُالُزبلوُمنُاؼبعاناة،ُفالفلسطيِبُُبُالركايةُُ.عريب
ُيٌتمُالتعاملُمعوُحبذرُداخلُكطن ُأكُرحل، ُحٌل ُأينما ُالغربة،ُوىُإنسافُمطارد،ُمشبوه  ُبُببلد

ُكالتعذيب ُللمبلحقة ُباستمرار ُُ،يتعرض ُاالحتبلؿ ُحواجز ُعلى ُخصوصا ُالعسكرية للقتلُكيتعرض
ُ(1)ُ«.حٌبُُبُعقرُبيتو.

تتُصفوفهمُكماُتبعُالنكبةُمنُىزائم،ُشتٌُ»ُ،مكحياةُالفلسطينيْبُعذابُدائ1948ُنكبة منذُُُُُُُُ
ُاالستقرار ُطعم ُذكيهموبُ،كأفقدهتم ُكالتقاء ُديارىم ُإٔب ُبالعودة ُالوطنُُ.لموف ُمن ُاآلخر ُالطرؼ كُب

                                                           
-ُ:إٔبُخافُيونسُُبُقطاعُغٌزة،1948ُُُبُؾبدؿُعسقبلف،ُىاجرتُعائلتوُخبلؿُالنكبةُعاـ1945ُُكاتبُفلسطيِبُكلدُعاـُُُربعي المدىون

الٍبُأبعدُمنهاُبسببُنشاطوُالسياسي،ُعاشُكتنقلُُبُكٌلُمنُعمافُكدمشقُكبغدادُكموسكو،ُكبّبكتُُكاإلسكندريةتلقىُتعليموُاعبامعيُُبُالقاىرةُ
ُبُلندفُكضبلُاعبنسيةُالربيطانيةُعملُؿبٌرراُُبُصحفُكؾببلتُعديدة،ُُاغبرية،ُصوتُالببلد،ُالقدسُالعريب،ُاغبياة،ُالشرؽُُكنيقوسياُإٔبُأفُاستقرٌُ

ُ-االنتفاضةُالفلسطينيةُ-)ؾبموعةُقصصية(1977ُ:ُأبلوُخافُيونسُمؤلفاتوإفُلؤلخبار...ُُ-ٌب-األكسط(.كمركزُاألحباثُالفلسطيِبُكككالةُدبليو
    السيدةكركايتوُ"ُ-2001ثبلثةُأجياؿُفلسطينيةُُبُذاكرةُُ-الفراؽ،ُطعم1989ُك1988ُطبعتافُُأكاديبييميُكأساليبُالعقلُحبثُاؽبيكلُالتنظ

     -رواية السيدة من تل أبيب والتميز–ُصبيلُالسلحوتمتاح على شبكة اإلنترنيت: ُ.األولى، طبعتها 2009""تل أبيب"من 
www.arabrenewal.info/2010ُُُُُ

ُُُُُُُُُ:متاح على شبكة اإلنترنيت.  أكتوبر21ُاألحدُ _زرواية السيدة من تل أبيب والتمي  –صبيلُالسلحوت.-(1)
www.arabrenewal.info/2010ُ

http://www.arabrenewal.info/2010
http://www.arabrenewal.info/2010
http://www.arabrenewal.info/2010
http://www.arabrenewal.info/2010


 الهوية؛ المفهوم والتمظهرات في الخطاب الروائي المعاصر           الفصل األول:                         
 

~ 92 ~ 

ىوُإنسافُعادمُلوُحياتوُكنبوموُكخصوصياتوُمعٌرضُللقتلُىوُُ،اليهودمُاإلسرائيلييتواجدُ،اؼبفقودُ
ُ(1)ُ«.أيضا،ُوبلمُبأرضُاؼبيعاد،ُكيصدموُكاقعُمغايرُؼباُركجتوُالدعايةُالصهيونية.

كالدتوُمنذُشبانيةُكثبلثْبُسنة،ُحيثُُقًُلتُى"ُٓبُيُىافنبكليدُالدٌُ"ُ"السيدة من تل أبيب"ُبطلُركايةُُ
ُقامتُحربُيونيو) ُيتمكنُالشابُمنُالعودةُ ،1967حزيراف( ُفلم ُالقاىرة، كىوُطالبُُبُجامعة

ُاإلىانةلقيُمنُُالعودةُإٔبُقطاعُغزٌةُجبوارُسفرُبريطا٘ب،ُكلقيُماُمن2005ُعاـُلكٌنوُيتمكنُُبُ
ُإي-بيتُحانوفكالتأخّبُعلىُمعربُ ُكتبلغُُ-رزحاجر ُالفلسطيِبُداخلُالوطن، ليصورُبعمقُمأساة

ُ(2)«.بدأتُأحبثُعنُأميُُبُأميُ»الدراماُذركهتاُعندماُقاؿ:
بطلُالركايةُإٔبُالوطن،ُبعدُغيابُطويلُ،ليكتشفُحجمُالتغيّبُاغباصلُُُوليد الدىمانيعودُُُُُ

ُ ُكثّبا، ُتغّبت ُفمبلمحُاألـ ُتغٌّب ُ)الوطن(كاألمٌر ُككافٌُُ.مبلمحُاألـٌ ُشيء ُلكٌل ُنقدُمرير ةُُبُالركاية
صُإٔبُنتيجةُلُيىبُىُ،اإلسرائيليةرُبلناُماُوبدثُُبُاؼبعاُنبافُيصٌوردالاُىوُكليدُه،ُفكاألماكناألكضاعُ

أكُُإسرائيليأفُتسمعُعنُمعربُ»ُةيبلغُحافةُاغبقيقُنلُ؛الراكمُمهماُذىبُُبُالتخييلُأفٌُُ؛كىي
تكتبُعنو،ُلنُترسمُسولُظبللوُيكربُأكُيصغرُأكُيقصرُأكُيطوؿُبقدرُماُتلقيُعليوُمنُضوءُأماُ

ُ(3)ُ«.اغبقيقةُنفسهاُفعصبيةُعلىُاػبياؿُنفسوُكعلىُالركاة
كأثناءُالعودةُيتعٌرؼُُ،1967حرب بسببُيعودُكليدُإٔبُقطاعُغزٌةُبعدُفراؽُقسرمُلوالدتوُ

ُ ُيهودية ُفنانة ُُ.إسرائيليةعلى ُك"دانا ُدنباف" ُأىوفا"كليد ُُاإلسرائيلية" ُُبُنبا ُاحملوريتاف الشخصيتاف
ُكبّباُفيها. ُالركايةُتأخذافُحٌيزا

ُسبام»ُُُُ ُكاقعية ُيبكنُحدكثواالركاية ُما ُحدثُعلىُأرضُالواقعُأك ُما ُعلىُاعتبار ُأفٌُُصحيحُ.،
ُعنهالكنوُٓبُيكنُُٓبُيكنُشهدُعيافُعلىُصبيعُأحداثُكحكاياتُالركاية،كاتبُال قدُفُ،بعيدا

ُعنها، ُقرأ ُأك ُمنُضحاياىا ُباػبياؿُحبيثُيصعبُعلىُالقارئُالتمييزُُظبعها عجنُالكاتبُالواقع

                                                           
:ُمتاح على شبكة اإلنترنيت.  أكتوبر21ُاألحدُرواية السيدة من تل أبيب والتمي ز_ –صبيلُالسلحوت.-(1)

www.arabrenewal.info/2010ُُُُُُُُُُُُ
ُ.86،ُص2010(3ُاؼبؤسسةُالعربيةُللدراساتُكالنشرُبّبكت،ُ)طُ_السيدة من تل أبيب–ربعيُاؼبدىوفُُ-(2)
ُ.181ص،2010ُ(3ُاؼبؤسسةُالعربيةُللدراساتُكالنشرُبّبكت،ُ)طُ_السيدة من تل أبيب–ربعيُاؼبدىوفُ-(3)

http://www.arabrenewal.info/2010
http://www.arabrenewal.info/2010
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ُالسابعُمساء ُكماُقاؿُُبُندكةُاليـو كىكذاُفإٌفُخيالوُُبُركايتوُىذهُخياؿ2012ُُ أكتوبرُ 11بينهما
ُ(1)ُ«.كاقعي

يفَبؽُ"كليدُكدانا"ُُبُمطارُ"بنُغوريوف"،ُىيُسافرتُإٔبُتلُأبيب،ُكىوُسافرُإٔبُقطاعُ
أكثرُمنُتسعُساعاتُلقيُفيهاُاإلذالؿُكاؽبوافُُ-رزحاجزُإي-غزٌة،ُليتوقفُعندُمعربُبيتُحانوفُُ

ُكٌلُشيءُتغٌّبُ ُ.غّبُاؼبربر،ُليصلُبعدىاُإٔبُبيتُكالدتوُُبُخافُيونسُكليجد
ؾبٌسداُالواقعُبشخصياتُألناسُبسطاءُُ،حياةُأىلُغزٌةُالكاتبُمنُخبلؿُالركايةُرُلناصوٌُيُيُُُُُُُ

ُكانتُالصورُكاؼبشاىدُغريبةُعلىُكليدُُ.لهاُالكبلـُالشعيبُالدارجعربُأحداثُكحوارات،ُيتخلٌُ ُبُغزٌة
ُفيماُحولو مبتُُ»ففيُالفجرُيصورُلناُماُهبرمُعندُاآلذافُفيقوؿ:ُ؛الدنباف،ُكٓبُيعدُهبدُارتياحا

ُكأنِبُٓبُأٖب إذُاستيقظتُبعدُساعةُأكُأكثرُعلىُأصواتُآذافُمتداخلة،ُمتبلحقةُُ،قرابةُالثانيةُفجرا
كالُقٌوةُُ"الُحوؿُتُيوٍُلىُوٍُآالهتمُقبلُالعزؼُحُىُمتنافرةُمثلُأصواتُفرقةُموسيقيةُوباكؿُعازفوىاُضبط

ُثانيةُبعدُنصفُساعةُأخرلُانطلقُاألذافُبإيقاعا صخباُكتضارباُُأكثرتُإاٌلُباهلل"ُكحاكلتُالنـو
كمنٌٍُبُيعٌلقُُ،(2)«لوفُيتمرنوفُعليو،ُدىشت:ُىلُيصلوفُالفجرُُبُغزةُمرتْب؟اكأٌفُاؼبؤذنْبُماُيُز،

ُقائبل: ُُبُُ»ألٌمو ُسينجحوف ُأنم ُأعتقد ُكال ُمنظماهتم ُالفلسطينيوف ُيوحد ُٓب ُأمي ُيا ُعاما أربعوف
ُ(3)«توحيدُاألذافُخبلؿُزيارٌبُىذه

عٌلُأبرزىاُكلُ،دالالتُجديدةُُبُاألدبُالفلسطيِبُ»عنُ"تل أبيبالسيدة من ُ"تفصحُركاية
ُاؼبنفى ُكبالتإبُينبغيُُاالعَباؼُبأٌف ُكالتعايشُمعها، ُكينونةُمؤقتة،ُبلُصارُحقيقةُيبكنُقبوؽبا ٓبُيعد
حقيقةُتصاغُمنُكاقعُالوطنُالضائع،ُُإطارُبُُ،(4)ُ«.للتعاملُمعوُّبيةُجديدةعبالبحثُعنُكسائلُت
أخذتُأتأملُاعبميعُكُبُداخليُيتمٌددُمشهدُبانوراميُعريضُلغزٌةُالٍبُأزكرىا،ُ»كحلمُالعودةُاؼبتبٌدد،ُ

                                                           
 متاح على شبكة اإلنترنيت:، أكتوبر21ُاألحدُ -زرواية السيدة من تل أبيب والتمي  –صبيلُالسلحوت.-(1)

www.arabrenewal.info/2010    ُ
ُ.242،ُ،ُص2010(3ُاؼبؤسسةُالعربيةُللدراساتُكالنشرُبّبكت،ُ)طُ_السيدة من تل أبيب–ربعيُاؼبدىوفُ-(2)
ُ.242صُاؼبصدرُنفسوُ-(3)
ُ -فلسطين والمنفى بلغتهما الجديدة-حسنُخضرُ-(4)      :متاح على شبكة اإلنترنيت،2009-09-30مقاؿُنشرُُبُاغبياةُيـو

www.alwaraq.net/ 
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ُ،ىواءُربٌجبُبركائحُاجملارم،ُحبرُؿبجابُباؼبستوطنات،ُفبلُيراهُبعضُسكانا،ُنساءُؿبجباتُبالسواد
ُ ُكٓب ُرحلوا ُمن ُعلى ُأبديا ُحدادا ُيعلن ُبالشيكل ُؿبجبة ُعملة ُبعد، ُؿبجبُُاإلسرائيلييرحلوا دين

ُكٌلُاألحجبةُباحثةُعنُكجوُيطٌلُ بأطركحاتُشيوخُاؼبساجدُالذينُالُعددُؽبم،ُكمشسُتشرؽُخلف
ُ(1)ُ«.عليهاُلتصبحُعليوُفتنكسرُخجولةُفبٌاُصارُعليوُاغباؿُكربتجبُمنُطوؿُحبثها

هبازؼُكليدُدنبافُبطلُُ»إذُُعنُنسقُسابقيوُمنُالركائيْب،ُربعي المدىونىبرجُالركائيُ
ُكبلسيكيةُاآلف ُالسيدةُمنُتلُأبيبُباػبركجُعلىُتقليدُسارُعليوُأبطاؿُركائيوفُُبُأعماؿُأصبحت

ٓبُيعَبؼُباالنفصاؿُبلُمارسُفٌنُالبقاء،ُأٌماُكليدُمسعودُُبُركايةُُ،حبييبُإميلفاؼبتشائلُُبُركايةُ
ضاعُُبُمكافُماُكاختفتُآثارهُُبُاؼبنفىُلكنُكطنوُٓبُُ،عبدُالرضبنُمنيفُاألشجارُكاغتياؿُمرزكؽ

ُكن ُغساف ُكأبطاؿ ُفيضع ُُب ُحيفا-ا٘ب ُإٔب ُُبُُ-عائد ُاؼبؤقتة ُالكينونة ُبشأف ُالشكوؾ ُتساكرىم ٓب
ُ(2)ُ«.كاقعاُكحقيقةُعندهُالدىاف"ُفاالنفصاؿُعنُالوطنُصاراؼبنفىُأماُ"كليدُ

ؾبتمعُ»االجتماعية،ُرُالعبلقاتُ،ُكتدىوُينقد لالنتفاضة والسلطة الفلسطينيةتنطومُالركايةُعلىُُُُُ
ُثرثراتو ُكلصدؽُُيشبو ُاغبقيقة ُمصاؼ ُإٔب ُترفعها ُالٍب ُشعاراهتا ُمثل ُاؼبتناقضة، ُاؼبتقطعة اؼبتداخلة،

ُ(3)ُ«.أصحااهاُأنمُيناقشوفُجوىرُقضاياىم

ُركايةُفلسطينيةُأكُعربيةُالعبلقةُمعُاآلخرُ)اليهودم(ُ ببعدىاُاإلنسا٘بُبعمق،ُُتناقشُكألٌكؿُمرٌة
ُكىوُالطرؼُاآلخرُُبُالصراعُُ،اليهودمُاإلسرائيليآلخرُكارتباطُمسألةُاؽبويةُالفلسطينيةُبوجودُىذاُا

ُ.اآلخرُالذمُالبٌدُمنُالتعايشُمعوُُبُنايةُاؼبطاؼُكُ،احملتٌلُاؼبغتصب

                                                           
251ُص2010(3ُاؼبؤسسةُالعربيةُللدراساتُكالنشرُبّبكت،ُ)طُ-السيدة من تل أبيبُ-ربعيُاؼبدىوفُ-(1)
ُ -فلسطين والمنفى بلغتهما الجديدة-حسنُخضر-(2)             :اإلنترنيتمتاح على شبكة  ،2009-09-30مقاؿُنشرُُبُاغبياةُيـو

www.alwaraq.net/ُُُُُُُُُُ
ُ.151ص2010(3ُاؼبؤسسةُالعربيةُللدراساتُكالنشرُبّبكت،ُ)طُ-السيدة من تل أبيبُ-ربعيُاؼبدىوف-(3)
-ُستا٘ب:ُىادُالرجلُأمُرجعُكتاب،ُكإمباُلزمهمُىذاُاالسمُلقوؿُموسىُعليوُالسبلـ:ُ"إنٌاُىدناُإليك"،ُأمُُر:ُجاءُُبُاؼبللُكالنحلُللشهليهودا

رُعليُمهماُكعليُحسنُفاعور،ُدارُاؼبعرفةُللطباعةُكالنشُأمّباؼبللُكالنحل،ُربقيقُُ-رجعناُكتصرعنا:ُ)أبوُالفتحُؿبمدُبنُعبدُالكرٙب)ُالشهرستا٘ب
يهودا(ُىمُأتباعُالتوراةُكالتلمود،ُكيضموفُربتهمُ)بنوُإسرائيل(ُكبقاياُالعربانيْبُكغّبىمُفبنُاعتنقُُ-كاليهودُأكُ)الكم-.250،ُص1996بّبكت،ُ

الناحيةُاللغويةُكماُُأٌماُحذؼُاأللفُكاستبداؿُ"الذاؿ"ُبالداؿُفقدُكافُمعموالُبوُمن-الديانةُاليهودية،ُكىمُيشكلوفُالغالبيةُالعظمىُمنُيهودُالعآب.ُ
ُ : أبناء اليهود في 1جذور الفكر اليهودي* دار الثقافة للنشر والتوزيع )د.ت( الجزائر الجزء  -)داود عبد العفو سقراطُراجع:يزاؿُإٔبُاليـو

 .17الخفاء، ص
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أنٌوُمنُالعبثُكالسذاجةُاستمرارُذباىلُاآلخر،ُكلقدُاختارُُ»"ربعي المدىونلذلكُيرلُ"ُ
يقتسمُفيهاُُالٍبأساسيةُللركايةُُبُالفصوؿُُثيمة،الصراعُُإطارالبعدُاإلنسا٘بُبتجلياتوُاؼبختلفةُُبُ

ُبُاؼبشاىدُالٍبُرصدتُرحلةُُكالطرفافُ"الذاتُكاآلخر"ُاؼبمثبلفُُبُكليدُدنبافُكداناُأىوفاُالبطولة،ُ
ُ،كىويةُالفلسطيِبُالفردُاؼبنفيُ،جديدةُكأنٌبهاُاؼبهجرُتالعودةُالركائيةُإٔبُثيماُإٌناُ؛العودةُإٔبُالوطن

ُ(1)ُ«.كماُطرأُعليهاُمنُتغّبات

ُالفلسطينيةُُُ ُأثارتُاعبدؿُكىيُذبريدُالشخصية ُبسابقة ُمنُتلُأبيب" ُالركائيُ"ُبُالسيدة قاـ
وُكىذاُاػبيارُكسيلةُتىُاهماُُبُبوتققراعُكالعداءُالدائم،ٍُبُعادُمرٌةُأخرلُكألكاليهوديةُمنُعناصرُالصُ 

ُكٌلُماُىوُغّبُإنسا٘بُلدلُاآلخرُؽلبلنطبل فلقدُمنحُاؼبدىوفُ؛ُمنُاعبانبُاإلنسا٘بُللكشفُعن
ُكاملةُلآلخرُللتعبّبُعنُنفسو كىكذاُُ؛إيديولوجيبكثّبُمنُاغبياديةُبعيداُعنُأمُضغطُُ،الفرصة
ُ.كأخرلُيهوديةُـبتلفةُإسرائيليةدةُلشخصياتُكقفناُمنُخبلؿُالركايةُعلىُمباذجُمتعدٌُ

ُُُُ«ُ ُبْبُمكانْبُاؼبنفىُُاليةإشكإٌف ُمنُتلُأبيب"ُىيُاالنقساـ ُ"السيدة الفاعلُالركائيُُبُركاية
ُفاؼب ُالوطن، ُدائمةكأرض ُإلقامة ُأرضا ُباعتباره ُنفى ،ُ ُيبلور ُىزيبةُُتووي  ى  ٓب ُكطأة ُربت ُكالوطن بعد

ُ(2)ُ«.االنتفاضة،ُكتصاعدُاألصوليةُكتدىورُاألكضاعُاالقتصاديةُكاالجتماعية
ع تصد  تعكسُمواقفوُُ؛صارُالبطلُالركائيُُبُظٌلُىذهُالظركؼُغريباُعنُنفسوُكعنُكاقعوُ

قُاألمرُاهويةُمشركخةُكمأزكمة،ُكمنُىناُتبدأُرحلةُضياعُكاألزمةُالداخليةُالٍبُيعيشها،ُيتعلٌُُتو  وي  ى  
كيتحٌوؿُإٔبُغّبُُ،اإلنسانيةتوُويٌُفاإلنسافُيغتارُعندماُيفقدُىُي»ُ،االغتيارُفيكوفُاالغَبابُكُ،الذات

ُأـُغّبُإنسا٘ب ُالغّبُإنسانا ُأكافُىذا ُالٍبُتضيعُكتأخذُأشكاؿُالغّب، ُيفقدُاؼبرءُىُيُُ،ذاتو توُويٌُكما

                                                                                                                                                                                     

ُاللقب،ُكقدُعربُُإسرائيل،ُيطلقُعليهمُبنوُإبراىيمبنُُإسحاؽ:ُكىمُنسلُأسباطُيعقوبُبنُبنو اسرائيل ُكافُوبملُىذا عليوُُإبراىيمألٌفُيعقوب
ُ.36-21المصدر نفسو، صالسبلـُمعُأىلوُجزيرةُالعربُإٔبُنرُالفرات،ُسقراط،ُ

  متاح على شبكة اإلنترنيت:2012 -12-15 -صاحب السيدة من تل أبيب لقاء مع الروائي الفلسطيني ربعي المدىون،-كحيدُتاجاُ-(1.)
www.thaqafa.org/site/ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ -فلسطين والمنفى بلغتهما الجديدة-حسنُخضرُ-(2.)        :متاح على شبكة اإلنترنيت،2009-09-30مقاؿُنشرُُبُاغبياةُيـو
www.alwaraq.net/ُُُُُ
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ُمعهاُ ُيصعب ُغربة ُُب ُكتصبح ُلتتباعد ُالبعض ُبعضها ُعن ُكتنفصل ُالذات، ُجدراف ُتتصدٌع عندما
ُ(1)ُ«.االلتحاـ

ٓبُتعهدىاُُبُركاياتُ»ُبُالركايةُدبكانةُخاصة،ُربظىُالشخصيةُاألنثويةُاؼبمثلةُُبُ"داناُأىوفا"ُُُُُ
ُ ُيهودية ُيتعلقُحبضور ُىنا ُكاألمر ُالغربية، ُالشخصياتُالنسوية ُتطرقتُغبضور سبٌثلُُإسرائيليةسابقة

ُ ُالفلسطينية ُُبُالركاية ُموضوعاُ؛اآلخر ُذبعلُمنها ُمبطية، ُُبُصورة ُأىوفا" ُ"دانا ُشخصية ٓبُربضر
ذكورية،ُفالشخصيةُالنسوية،ُعادةُُبُمساحةُالركاياتُالٍبُتكشفُُللعداء،ُأكُمصدراُالستيهامات

ُكحدٌُ كبالتإبُتتحٌوؿُإٔبُموضوعُللرغبةُ،منُحدكدُاؽبويةُُعنُحاالتُالصراعُالقوميُكاإلثِب،ُتعامل
ُ ُأىوفا" ُ"دانا ُفشخصية ُمعو، ُمصاغبة ُعقد ُأك ُاآلخر، ُللبيتُُ،اإلسرائيليةكانتهاؾ ُالثا٘ب ُالظٌل ىي

ُكبّبُمنُالركايةالواحد،ُكىوُالع ُ.(2)ُ«نوافُالذمُاختارهُ"ربعيُاؼبدىوف"ُلقسم
ُالصراعُ ُدبوضوع ُالصلة ُذات ُاؼبعاصرة ُالركائية ُالنصوص ُبعض ُاستقراء ُخبلؿ ُمن نبلحظ

ىناؾُمعطياتُجديدةُغٌّبتُخٌطُالركايةُاؼبألوؼ،ُمنُمركزُ"األناُكالنحن"ُ»أٌفُُ،اإلسرائيلي/العريب
ُ ُكما ُاآلخر، ُاغبضاريةُمنُالوطنُإٔبُمركز ُعلىُبعضُاؼبراكز ُفلمُيبقُحكرا ُتنوٌع، ُاآلخر ُمركز أٌف

كماُ،راعُمعُاليهودُ،ُكذلكُبعدُاحتداـُالصٌُإسرائيلبلُبرزُإٔبُالوجودُمركزُآخرُأالُكىوُُ،األكركبية
ُالصراع ُطوارئ ُضوء ُعلى ُالركائي ُالعآب ُُب ُجديدة ُعناصر ُأطُرُ،برزت ُيربط ُمستولُكما ُعلى افو

ُ(3)ُ«.كالقمعُكاغبربُكالتحزبٌبُكاعبنسُكاألخبلؽُاغبكعبلقاتُالتواصلُُ
ُ ُالفلسطيِب ُحياة ُقسرم،تتوزٌع ُبشكل ُكمناُب ُكغربة ُاحتبلؿ ُالواقعُُ،بْب ُىذا ُنتاج ىو

ُكونوُفلسطينيا،ُأكُازبذُلنفسوُُ،انفصالوُعنُأكضاعوُكىواجسوُغّبُفبكنف» ُكٌفُعن ة وي  ى  إاٌلُإذا
                                                           

ُ.33،ُص2001دراسةُفلسفية:ُاؼبؤسسةُاغبديثةُللكتابُطرابلسُلبنافُُ-اعتراف اإلنسان-سآبُبيطارُُ-(1)
ُ -فلسطين والمنفى بلغتهما الجديدة-حسنُخضرُ-(2.)         : اإلنترنيتمتاح على شبكة ،2009-09-30مقاؿُنشرُُبُاغبياةُيـو

www.alwaraq.net/ُُُ
-ُسبلُالعيشُُبُُكإهبادُمعُاآلخرُيبحثُعنُالتحاكرُمعو،ٌُْبُل،ُكاػبطابُالركائيُالإن  الخطاب الروائي المدين والمناىض لالستيطان الصهيوني

كخصوصاُبعدُمعاىدةُأكسلوُللصلحُُالعريبُاإلسرائيلي،ُكاػبطابُالركائيُالداعيُإٔبُالتعايشُمعُاليهودم،ُكىوُاػبطابُاؼبعاصرُللصراعُمشَبؾفضاءُ
ُ ُكالفلسطينيْب ُاإلسرائيليْب ُشرشاراجع:بْب ُالقادر ُمركزُُ-في رواية الصراع العربي األدبيخصائص الخطاب –ُر)عبد ُربليلية، ُدراسة الصهيو٘ب

ُ.139ص2005،ُأكتوبر1ُدراساتُالوحدةُالعربية،ُبّبكت،،ُط
الصهيو٘بُدراسةُربليلية،ُمركزُدراساتُالوحدةُالعربية،ُبّبكت،،ُُ-في رواية الصراع العربي األدبيخصائص الخطاب –ُرعبدُالقادرُشرشاُ-(3)

ُ.102،ُص2005،ُأكتوبر1ُط

http://www.alwaraq.net/
http://www.alwaraq.net/
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ُكطنوُالذمُىبشىُُٓبُيبتعدُالركائيُ"ربعيُاؼبدىوف"(1)ُ«.أخرلُ عنُىذاُاإلطار،ُفهوُاؼبثقلُاهمـو

ُاؼبثقفُالذمُٓبُيرُُبُويٌُضياعُخصوصيتوُكىُي تقوقعاُعلىُالذات،ُكٓبُيرفضُاالنفتاحُة وي  اله  تو،ُإنٌو
ُاالستثناء. ُركايتو ُُب ُذلك ُذبلى ُكلقد ُاآلخر، ُالنقادُُعلى ُبشهادة ُكىذا ُأبيب" ُتل ُمن "السيدة

ُ.كالدارسْب
فاؼبهمُأاٌلُوبوؿُُ،كقدرةُعلىُذباكزُاؼبألوؼُكاالبتكارُ،ةويٌُالناسُكعياُباؽبُيُأكثراؼبثقفُُعدٌُيُي»ُ

ُكىُيتعلٌُ ُرموزه ُيشٌكل ُدبا ُكتألٌُويٌُقو ُازدىاره ُدكف ُمن ُتو ُتفرده ُدكف ُكمن ُفرادةُُكإبداعوقو، فاػبصوصية
ديةُكبذلكُعدٌُمنُالتُإطارتوُُبُويٌُكمنُىناُقبدُأٌفُالركائيُيرلُىُيُ(2)«تسمحُلئلنسافُبأفُيكوفُعاؼبيا

ُص ُتشٌوه ُالٍب ُالنمطية، ُالذىنية ُكالتصورات ُكاالستعبلء ُاؽبيمنة ُلغة ُالعربية ُالركاية ُ"األنا"ُذباكزت ورة
ُثلماُتشٌوهُ"اآلخر".م

ُالذاتُاحملصٌُ»غالباُماُتكوفُ نةُخلفُقناعاهتاُالقيمُدرساُموٌجهاُلآلخرين،ُتنغلقُدكنوُرٌبـو
يُخلفُأقنعةُؾبازيةُتستبدؿُباؼبوقفُاغبياٌبُكاالختيارُالسلوكيُاؼبتعالية،ُكتغدكُالكتابةُلعبةُللتخفٌُ

ُ(3)«صوريةُمونبةُبفضائلُافَباضيةُبداالتإاؼبتعْب،ُ

ُكافةُالزكاياُسلبيْبُُُُُ ُيظهرُ)اآلخركف(ُكعرب ُأُيُ؛ىكذا لتُمآزؽُكأزماتُالُحصرُحاديةُشكٌُنظرة
ُنُ،نفيُاآلخرُىوُنفيُللذاتف»ُ؛ؽبا ُما ُالغّبيةُىوُبوجو ُإلغاء ُالٌُُقصكإرادة صراعُأكُللذات،ُألٌف

ىذهُالتناقضاتُُةُتٌدعيُاغبصانةُكاؼبناعة.ويٌُؽبُيُ،الداخليُختعكسُُبُالواقعُالشُرُ،إرادةُالنفيُكاالنتقاـ
ُال ُاؼبداخل ُمن ُالنابعة ُالنفي ُكإرادة ُاؼبعقٌُُربكانيةالتحتية ُكالبنيات ُاؼبركٌبة ُاألبنية ُإٔب ُربيل دةُللذات،

ُُ(4)«لئلنسافُأكُللثقافة

                                                           
 : متاح على شبكة اإلنترنيت،2012 -12-15 -صاحب السيدة من تل أبيب لقاء مع الروائي الفلسطيني ربعي المدىون،-كحيدُتاجاُ-(1.)

www.thaqafa.org/site/ُُُُُُُُُ
ُ.104-103،ُص2ُ،1993دارُالشركؽُالقاىرة،ُبّبكت،ُطُ-في مفترق الطرق–د.ُزكيُقبيبُؿبمودُُ-(2)
ُُ-الفتنة واآلخر–الدينُؾبدكلْبُُؼشُرُ-(3) ُ.201،ُص1ُ،2012ناشركف،ُ،ُطأنساؽُالغّبيةُُبُالسردُالعريب،ُالدارُالعربيةُللعلـو
ُالرباطُ،منشوراتُاالختبلؼُط-الذات واآلخر ،تأمالت معاصرة في العقل والسياسة والواقع-ؿبمدُشوقيُالزينُ-(4) ُاألماف ،1ُ2012ُدار

ُ.73ص

http://www.thaqafa.org/site/
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ُكبّباُُبُُكعيهاُلآلخرُ،الرواية  لقدُقطعت باعتبارىاُاعبنسُاألديبُاألقدرُعلىُالتعبّبُشوطا
ُاؼبعقٌُ ُالعبلقات ُعن ُاغبديث، ُلئلنساف ُدة ُإٌف ُالفٌن ُالسردية،ُ»ىذا ُإمكانيتو ُخبلؿ ُمن يستطيع

ُ ُأك ُالفكرية ُكاكبرافاهتا ُالذات ُأكىاـ ُفضح ُُبُكاعبمالية ُاآلخرين ُتسجن ُحْب ُخصوصا الشعورية
انتماءاتُضيقةُمذىبيةُأكُعرقية،ُمثلماُتستطيعُالتغلغلُإٔبُأعماؽُالركحُاإلنسانيةُلتربزُقدرهتاُعلىُ

ُ(1)ُ«.ذباكزُىذهُاالنتماءات
ُاؼبشَبكة ُالسمة ُتبدك ُأف ُصدفة ُاللبنانيةُ،ليس ُالركايات ُُب ُكاألبرز ُُ،البلفتة ُعن ُاغبرباغبديث

ُاؼبوقع»ُكـبلفاهتا، ُُب ُكاختبلؼ ُاغبضور ُقوة ُُب ُتفاكت ُكالتحليلُ،على ُاؼبعاينة ُُب فاغبربُُ،كتنوع
ُ ُاللبنانية ُالركايات ُؾبمل ُُب ُاؽبُي؛حاضرة ُأسئلة ُالقوم ُحبضورىا ُيثّبُُ،ةويٌُمثّبة ُما ُاألمر ُُب كليس

ُ.(2)«عةاالستغراب،ُلتعٌلقُىذهُالركاياتُدبنطقةُارتبطُتارىبهاُاغبديثُباغبركبُاؼبتنوٌُ
ُاللبنانيةُ ُالركاية ُُب ُاغبرب ُعن ُسجلهاُُ،اغبديث ُالٍب ُالكبلسيكية ُاغبركب ُدائرة ُعن ىبرج

ة وي  واله  إٌناُتصدٌعُكشرخُعلىُمستولُالوطنُالواحدُُ،التاريخُبْبُاألناُكاآلخرُاػبارجيُ)اؼبستعمر(
ُ.خطّبةُكانزالُقاتانعطافاتُُ،،ُإٌناُاغبربُاألىليةُكاالنشطارُالداخليالجمعية المشتركة

ذلكُأٌفُموضوعُ،ُكعميقةُكطيدةُكثيقةليستُعبلقةُالركايةُباغبربُعابرةُأكُسطحية،ُبلُىيُ»ُُُُ
ُأمامهاُفسحُاجملاؿُرحباكُيكالتحوالتُاغباٌدة،ُُاؼبدكيةُباألحداثُاغبربُيؤٌمنُبيسرُللركايةُعاؼباُيزخر

ُكصوالُإٔبُُةُكالوجودُكاؼبصّبويٌُاؽبُيُربديدمنُبدءاُ،كاألمورُاألشٌدُإثارةُُلتداكؿُالقضاياُاألكثرُحيوية
ُ.(3)«الرؤيةُإٔبُاغبريةُكالفداءُكاؼبوت

ُُ ُبطابعإٌف ُسبٌيزت ُلبناف ُُب ُاالجتماعية،ُطائفي اغبرب ُالَبكيبة ُاغبربُنتيجة ُىذه ُكطائفية ،
ُ ُفيو، ُالرأظبإب ُالنظاـ ُلتطٌور ُاالنتقإب ُغّبه»كالوضع ُأك ُميليشوم ُبقرار ُتنشأ ُال ُماُُ،فاغبرب بقدر

ُ ُمنو ُجزءا ُأك ُلصراع ُكجها ُفيوُأكتكوف ُحدٌُُ،ؼبرحلة ُتناقضاهتا ُبلغت ُأطراؼ ُآلياتُبْب ُعجزت ا

                                                           
ُ.8،ُص2013مارسُيت،ُُواجمللسُالوطِبُللثقافةُكالفنوف،ُكاآلدابُالكُ-سلسلة عالم المعرفة -إشكالية األنا واآلخر-ماجدةُضبودُ-(1)
،1ُطبّبكتُُدارُاآلدابُللنشرُكالتوزيعُ- العربيةالحرب والقضية والهوية في الرواية  ،فضاءات السرد ومدارات التخييلُ-ساميُسويدافُ-(2)

ُ.11،ُص2006
ُ.11ص،اؼبرجعُنفسوُ-(3)
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ُعن ُاؼبتوفرة ُالذمُُالضبط ُاػببلؼ ُقضية ُفيو ُتصبح ُعنيف، ُكجودم ُصراع ُإٔب ُفتحٌولت احتوائها،
ُ.(1)«كصلتُإليوُالتناقضاتُقضيةُحياةُأكُموت

فيهاُُمنُبْبُأىٌمُالركاياتُالٍبُاحتلٌُُ؛للكاتبُالركائيُيوصفُحبشيُاألشقرُ"والصدى الظل  "    
منُأكثرُالركاياتُ»موضوعُاغبربُاألىليةُالٍبُعصفتُبلبناف،ُموقعاُأثّباُُبُعاؼبهاُالتخييليُفهيُ

ءُأكثرُية،ُفهيُتتقٌدـُإزاءُاألعماؿُالركائيةُالٍبُطرقتُموضوعُاغبربُُبُلبنافُببناغُبُداللياُكإثارةُفنٌُ
تكامبلُكخبطابُسردمُأكثرُتنوعا،ُلتعرؼُبذلكُموقعاُمتميزاُُبُالركايةُاللبنانيةُيشهدُبعمقُنظرهتاُ

تأٌبُركايةُاألشقرُلتتناكؽباُُبُ،ففيُحْبُيطرؽُمعظمُىذهُاألعماؿُتلكُاغبرب)...(ُكتفٌردُأسلواها
ُ ُجهةُتعٌقبيُسّبكرهتالرصد ُُكُمن ُجهة، ُمن ُكظواىرىا ُجهةجذكرىا ُمن ُُيتمعن ُُب دكافعهاُثانية

ُ(2)«كغايتها.
"ُُبُأربعة أفراس حمرىيُالعملُاألخّبُُبُالثبلثيةُالركائيةُلؤلشقر:ُ"ُ"الظل  والصدى"ركايةُ

أٌماُ"الظٌلُكالصدل"ُفهيُآخرُركايةُُ(،1971السماءُ)الصادرةُعنُدارُالنهارُللنشر،ُالطبعةُاألكٔب،ُ
ُ(.1989)الصادرةُعنُدارُالنهارُللنشرُُاإلبداعيةُبُسياؽُىذهُالثبلثيةُ

ُنٌصاُ،ىذهُاجملموعةُالركائيةُ ىيُسّبةُجيلُـبتصرةُُبُسّبةُشخصيةُكاحدة،ُيبكنُاعتبارىا
كلعٌلُ»صُالنتاجُالركائيُليوسفُاألشقر،ُكصلتوُالوثيقةُبأكضاعُاجملتمعُاللبنا٘ب،ُركائياُكاحدا،ُيلخٌُ

                                                           
،1ُطبّبكتُُدارُاآلدابُللنشرُكالتوزيعُ-العربية الحرب والقضية والهوية في الرواية  ،فضاءات السرد ومدارات التخييلُ-ساميُسويداف-(1)

ُ.24،ُص2006
-ُتلٌقىُدركسوُاالبتدائٌيةُكاؼبتوٌسطةُُبُمدرسةُبيتُشباب،ُ.1929ُمؤلفُركائيُلبنا٘بُكلدُعاـُُاألشقريوسفُحبشيُ:يوسف حبشي األشقر

أبوُالركايةُاللبنانٌيةُاغبديثة.ُعملُُبُ..حامبلنُشهادةُُبُاغبقوؽُكالفلسفة.كالثانويٌةُُبُاؼبدرسةُاليسوعٌيةُُبُبّبكت،ُكزبرٌجُمنُجامعةُالقٌديسُيوسفُ
األسبابُالبٌلكاعيةُالٍبُجعلتِبُأختارُالقٌصةٍُبُ»الصندكؽُالوطٌِبُللضمافُاالجتماعٌي.ُانضٌمُإٔبُ"صبعٌيةُأىلُالقلم"ُكُ"ؾبلسُاؼبًبُللثقافة".ُقاؿ:ُ

ُكتبُأربعُعٍشرةُقٌصةُتارىبٌية،ُككانتُأٌكؿُماُقرأت.ُرأيتُأٌفُالركاية،ُالقٌصةُللوصوؿُإٔبُالركاية،ُىيُأنٌُ ِبُتعٌودتُالقٌصةُُبُالبيت.ُكالدمُإميلُاألشقر
(ُاؼبعربُالذمُسلكوُليكتب1964ُ)ُأربعة أفراس حمركانتُركايتوُاألكٔبُ«.ُالقٌصُيسمحُٕبُأفُأصنعُماُأريدُككماُأريد.ُالقٌصةُتتناسبُمعُكسلي

(.ُلو1989ُ)ُالظل  والصدى(ُكىيُالٍبُكضعتوُُبُالئحةُالركائٌيْبُالبارزينُاؼبعاصرين،ٌٍُب1971ُ)ُال تنبت جذور في السماءركايتوُاألىٌمُكاألفضلُ
ُ ُمنُبينها: علىُُحاز(.1985)ُآخر القدماءُ-(1962)ُاألرض القديمةُ-(1955)ُليل الشتاءُ-(1952)ُطعم الرمادؾبموعاتُقصصٌية،

ُكماُناؿُجائزةُ)أصدقاءُالكتاب(ُعنُركايةُليل شتاءجائزةُ)صبعيةُأىلُالقلم(ُعنُركايةُ ماُزاؿُ»شوقيُعبدُاألمّب:ُعنوُُقاؿُُ.األرض القديمة،
ُناءوُليسُُبُلبنافُكحسب،ُإمٌباُُبُالركايةُالعربٌية . متاح عاماُن63ُعنُعمرُيناىز1992ُُتوَبُيوسفُعاـُ.«حبشيُاألشقرُيَبٌبعُعلىُقٌمةُجبلُعاؿو

ُُُُ/https://www.elcinema.com/personُ     :على شبكة اإلنترنيت
ُ.47،ُص1ُ،2006طُ)سبقُذكره(،ُالعربيةةُُبُالركايةُويٌُاغبربُكالقضيةُكاؽبُيُ-فضاءات السرد ومدارات التخييلُ-ساميُسويدافُ-(2)

https://www.elcinema.com/person%20/
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ُكوناُركاياتُ ُفكرية،ُأكُباألحرلُلؤلفكارُُبُركاياتُالثبلثية،ُثقلُككزفالسمةُالبارزةُلثبلثيةُاألشقر
ُ ُماٌدة ُالركايات ُتقدـ ُكالصراعاتُللتفكّبراجح، ُاألحداث ُمستول ُمستولُعلى ُكعلى )اغبكاية(

ُُبُمسّبةُالركايةُاللبنانيةُاؼبعاصرة.ُبعيدةُنُ،ُكتسٌجلُقفزةُن(1)«ُاغببكةُكالتأليفُ)السردُكاػبطاب(
تتحٌوؿُاألمكنةُُبُركايةُ"الظٌلُكالصدل"ُإٔبُمساحاتُللموت،ُفاؼبواقفُالعدائيةُاؼبتفاقمةُ

ُ ُكاالكبراؼ ُالتشويو ُمن ُحاالت ُإٔب ُالذكات ُربيل ُصبيعهم، ُاؼبدينة ُأىل ُيصبحُلدل ُإذ البلطبيعي،
خضرُ،ُكيَبٌصدُاؼبوتُالكٌلُُبُدكامةُحربُأىليةُربصدُاأللبلغتباطكاغبدادُمناسباتُُالقتلُكالثأر

ُكاليابس.
األىلية،ُكيأخذُموقفاُمعادياُلكٌلُاغبربُُ"ُيقفُضٌدُالظل  والصدىاسكندرُبطلُركايةُ"

ُالصراعُ ُطرفا ُأٌف ُالعميقة ُقناعتو ُُب ُألٌف ُالواحد، ُالوطن ُمستول ُعلى ُكاالنشطار ُالفرقة أشكاؿ
ُ.اؼبسلمُكاؼبسيحيُمتساكيافُ؛متساكياف
كجوديةُحاظبة،ُفتتعٌددُمواقفهاُُاُإزاءُخياراتشخصياهتٌُدـُالركايةُاغبربُببلءُيقعُكيضعتق»

،ُكعلىُمستولُالتجربةُـبتلفةُالواحدةُمنهاُعنُاألخرلمتمايزةُُكتتنوٌعُعلىُمستولُحضورىاُأطرافاُ
ُ.(2)«الفرديةُالٍبُزبوضهاُكالٍبُتؤدمُإٔبُتغيّبُمواقفهاُالبدئيةُكاالنعطاؼُكبوُخياراتُجديدة

الٍبُتعطيهاُُ،تلعبُفيوُالشخصياتُدكرُالذاتُاألخرلُ،داخلينُعآبُعإٌفُالركايةُحبثُُ
ُاغَبااها ُعن ُكاػبركج ُنفسها ُعن ُالتعبّب ُفرصة ُالكتابةُ،الكتابة ُأنبية ُيفٌسر ُما ُ"ُكىذا يوسف عند

ُشخصياتواألشقر"  ُكعند ُىوُ؛ ُكىواجسها ُالفكرية ُالذات ُمواقف ُعن ُللتعبّب ُكأداة ُعنها فالتخلي
ُكلُشيءُلو»السقوطُُبُاليأسُكالنهايةُ ُكافُيكتب،ُكبأنٌوُعلىُيدُنُفيوُلُمات يبوتُشعورهُبأنٌو

ُ.(3)«ذلكُفقطُانتظرُاػببلصُانتظرُمعُبُاغبياة
ُتُيُ ُفالكتابة ُعمقا ُكذبعلُالذاتُأكثر ُالَباكحُالديناميكيُاػببٌلؽُ»،طلقُالعنافُللفكر، ىذا

لؤلشياءُإٔبُُكاألحاديةكالفعاؿ،ُىبلقُنوعاُمنُالطاقةُاغبيويةُالتعبّبية،ُذبعلُالذاتُتتجاكزُالسطحيةُ
                                                           

،1ُطبّبكتُُدارُاآلدابُللنشرُكالتوزيعُ-العربية الحرب والقضية والهوية في الرواية  ،فضاءات السرد ومدارات التخييلُ-ساميُسويداف-(1)
ُ.49ص،2006ُ

ُ.61-60،ُصاؼبرجعُنفسو-(2)
ُ.108صاؼبرجعُنفسوُ،ُ-(3)
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العمقُالوجودمُحيثُتتماىىُالذاتُمعُالوجودُلتعيدُصياغةُنفسهاُمنُجديدُعربُالسياؽُاللغومُ
ُ(1)ُ«.ذاتو

ُالوحيد ُاػببلص ُىي ُالكتابة ُتعُيُ،إٌف ُالركايةالذم ُشخصيات ُإليو ُالذاتُُ،ود ُخبلص ُعن حبثا
ُإٌفُالكتابةُباعتبارىاُأرقىُاؼبستوياتُالثقافيةُكاؼبعرفيةُالُسبٌثلُحبلٌُ»كخبلصُاجملتمعُُبُالوقتُنفسو،ُ

طلقوُمنُأفكارُكتصورات،ُكدباُتستدعيوُمنُتواصلُُفردياُفحسب،ُكإمٌباُأيضاُحبلُصباعيا،ُفهيُدباُتُي
ُتك ُال ُكتعطيبلُكحوار، ُؽبا ُؾبااهة ُأيضا ُكإمٌبا ُفحسب، ُموقعها ُمن ُانسحابا ُأك ُللحرب ُرفضا وف

ُبُالنظرةُُ،لُالرؤلُاؼبختلفةُألجياؿُثبلثةُمتعاقبةتسجٌُُ،الكتابةُحاضرةُبقوةُُبُالركايةُ(2)ُ«.لسّبكرهتا
ُ.اؼبوارنةلُفيهاُبشكلُخاصُلببةُمنُاؼبثقفْبُتتمثٌُُ،كإٔبُالذاتُكالعآبُالعامةُللحربُكاجملتمع

"ُ ُركاية ُاؽبُيالصدى والظل  تعاِب ُكصراع ُالداخلية، ُالغّبية ُجانب ُإٔب ُاؽبجرةُويٌُ" ُموضوع اتُالقاتلة
ُاجتماعيةكتتصدٌُ ُكظاىرة ُؽبا ُقتلُُ،ل ُاؽبجرة ُالركاية ُكُب ُكجودىا، ُكهتٌدد ُالذات ُعلى ُخطرا تشٌكل

كباؼبقابلُيدعوُإٔبُالبقاءُُ،عنُاألكطافُكانقطاعُنزاؼللذات،ُؼباُينتجُعنهاُمنُاستُلؤلجياؿ،ُكشتات
اؽبجرةُسكْبُُبُيدُجزٌار،ُاؽبجرةُطريقُإٔبُالشٌرُ»ُةُكاغبرية،ويٌُكُباعبذكرُربقيقاُللهُيكاالستقرارُكالتمسٌُ

                                                           
ُ.07،ُص1971النهارُللنشرُبّبكت،ُالطبعةُاألكٔب،ُُدار-ال تنبت جذور في السماء–يوسفُحبشيُاألشقرُُ-(1)
ُ.71،ُص1ُ،2005بّبكت،ُلبناف،ُطُ-دراساتُحوؿُالوعيُالشعرمُكالنقدمُ-شعرية الكتابة والجسد–ؿبمدُاغبرزُُ-(2)
-ُُاؼباركنيةُطائفةُمنُطوائفُالنصارلُالكاثوليكُالشرقيْبُينتسبوفُإٔبُالقديسُماركف،ُكيعرفوفُباسمُاؼبوارنةُمتخذينُُلبنافُالمارونية -الموارنة:

ُكانتُحياتوُُبُمارونمركزاُؽبم،ُتنتسبُىذهُالطائفةُإٔبُالقديسُ ُ=الذمُانعزؿُُبُاعبباؿُكالودياف،ُفبٌاُجذبُالناسُإليوُمشكلْبُطائفةُعرفتُباظبو،
ُكافُموتوُحوإبُسنةُأكا اؼبوارنةُفرعُعنُالكاثوليكُالشرقيْبُالذينُىمُُالجذور الفكرية:–ـُبْبُأنطاكياُكقورس410ُُخرُالقرفُالرابعُاؼبيبلدم،ُفيما

ماُُ.نيةُالقديبةبدكرىمُفرعُعنُالنصرانيةُبشكلُعاـ،ُلذاُفإٌفُجذكرىمُىيُنفسُاعبذكرُالنصرانية،ُيبتازكفُباحملافظةُالشديدةُعلىُتراثهمُكلغتهمُالسريا
كلقدُتعاكنواُمعُالفرقبةُإباف1182ُُلقدُأعلنُاؼبوارنةُطاعتهمُلباباُركماُعاـُُ.اسُإٔبُيومناُىذاتزاؿُالكنيسةُاؼباركنيةُربتفظُباللغةُالسريانيةُُبُالقدٌُ

المستشار  -النصرانية واإلسالمًٌبُاالٌتفاؽُبْبُاؼبسلمْبُكالنصارلُُبُلبنافُعلىُأفُيكوفُرئيسُالدكلةُماركنياُ)1943ُاغبركبُالصليبيةُكمنذُعاـُ
بدأُُ.(2ط 1972دار الثقافة بيروت  -فيليب حتى -د-/تاريخ لبنان1977قاىرة مصر ال -مطبعة التقد م -الطهطاوي إسماعيلمحمد عزت 

ُىوُُبُاغبقي ُاؼبفهـو ُاؼبسلمة،ُىذا ُكثقافةُعنُالعآبُالعريبُذمُالغالبية ُمتميزةُدينا ُالدافعُالرئيسيُاؼبوارنةُيعتربكفُأنفسهمُطائفةُفريدةُمنُنوعها قة
ُكتىوية متميزةلبحثُاؼبوارنةُعنُ ُأٌماُُب ُالتاريخُاؼبعاصرُؽبذهُُللدكتورُمٌبٌُُالموارنة في التاريخابُ/ ُالكاتبُيعتقدُأٌف موسىُعراقيُاألصل،ُفإٌف

ُكبّبُؼبؤرخيُالكنيسة،ُكالباحثْبُالذينُيهتموفُبشؤكفُاؼبوارنةُكعبلقتهمُباألزماتُاغباليةُُبُلبناف ُالكتابُُ؛الطائفةُسيكوفُمثارُاىتماـ يعطيُىذا
ُكدليلُللمهتمْبُدبعرفةُتاريخُىذهُالطائفةُاؼبسيحيةُُبُالشرؽُاألكسطُىذهُُُخلفيةُمنُاؼبعلوماتُحوؿ للدكتور  ()الموارنة في التاريخاألزمة،ُيصلح

ُ(.2004، 2متى موسى. دار قدمس للنشر والتوزيع، دمشق، ط
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شخصياتُالركايةُانعكاسُُإفٌُُ(1)«ىناُفقطُ-يتناُىناوٌُ)...(ُيكفيناُىجراتُتقوؿُصحيفٍبُ)...(ُىُي
ُ.تواكخيبىيُانعكاسُعبيلُالكاتبُُ؛الُكاعُلشخصيةُالركائي

ُ ُكالصدل"ُاألشقرُيوسف حبشييدعو ُ"الظٌل ُُبُُ؛ُب ُكالٍب ُالذات ُكياف ُمستول ُعلى ُثورة إٔب
ُالعميق ُمنُالرتقاء بالذات كاُتفعيلُإنسانيةُاإلنسافُ؛معناىا ُالدينُيشٌكلُبعدا البشرية،ُصحيحُأٌف
بْبُاألفرادُكالشعوبُيتخذُدرجاتُمتفاكتة،ُُ،ُكحضورهُُبُالعبلقاتُاالجتماعيةاإلنسا٘بأبعادُالوجودُ

ُالعربية ُتفاصيلُاؽبوية ُكٌل ُللنصُالديِب،ُيولٌُُ،لكنُحضورهُُب ُمعينة ُناذبةُعنُالتمٌسكُبقراءة دُأزمة
ُ.باؼباضيُكتعتصمُبالَباثُبكٌلُضبولتوُتتشبث

ُُبُلبنافُفاؼبشكلةُُبُنظرهُليستُُتيُُ كماُيظٌنُالكثّبكفُربزُركايةُ"األشقر"ُرؤيةُالكاتبُللوضعُاؼبأزـك
ُأمُالفهمُاػباطئُ ُكالصدل"، ُ"الظٌل ُبلُىيُمشكلة صراعُبْبُاؼبسيحيُكاؼبسلمُُبُالوطنُالواحد،

ُكدينُككتاريخُعريقُُبُاؼبشرؽ. ُللمسيحية،
ُكبالتإبُٓبُ» ُبشكلُخاص، ُكمسائلُذاتية ُكانتُقضايا ُالركاية ُالٍبُتصٌدتُؽبا ُالقضايا إٌف

ُكانتُأزمةُمعُالذاتُقبلُتكنُأزمتهاُأزمةُعبلقةُباآلخرُبق ُكانتُأزمةُعبلقةُبالذات،ُأكُإٌنا درُما
ُاآلخر ُمع ُأزمة ُإفٌُُ(2)«أفُتكوف ُالقوؿ: ُكالصدلُ"نافلة ُالٍبُُ"الظٌل ُاؼبشَبكة تكشفُعنُاعبذكر

ُمواكبةُ ُمتطورة، ُبعناصر ُمنفتحة ُىوية ُكإٔب ُاؼبتعٌدد، ُاالنتماء ُإٔب ُضمنا ُكتشّب ُاللبنانيْب، ُبْب ذبمع
ُإلشكالياتُالعصرُُبُأفقُتشكيلُالفردُالواعيُبذاتوُاحملٌددُػبياراتو.

اتُالٍبُخمُالتغّبٌُكانتُكالُتزاؿُالوحدةُىدفاُكمستقببلُبالنسبةُإٔبُالشعبُالعريب،ُكسطُُز
ُ ُبرزت ُكلقد ُكالدكلية، ُالغربية ُالسياسة ُاؼبعاصر،ُُةوي  إشكالية اله  غبقت ُالعريب ُالفكر ُلتواجو ، اليـو

ُبديهية ُمسألة ُقبل ُمن ُكانت ُأف ُبعد ُللجدؿ ُقضية ُىُيُ،كتصّب ُويٌُإٌف ُتتعٌرض ُالقومية لتهديداتُتنا
ُُبُظٌلُاؽبزائمُاؼبتتاليةُكالتشٌتت.ُمتواصلة،

                                                           
ُ.93-91،ُص1ُ،1989دارُالنهارُللنشر،ُبّبكت،ُطُ-الظل  والصدى–يوسفُحبشيُاألشقرُُ-(1)
ُسويداف-(2) ُُ-فضاءات السرد ومدارات التخييلُ-سامي ُالركاية ُُب ُكاؽبوية ُكالقضية ُطالعربيةاغبرب ُكالتوزيع، ُللنشر ُاآلداب ُدار ،1ُ ،2006ُ،

ُ.89ص
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ُتػُى ُعُيٓب ُاالجتماعي ُالواقع ُتعكس ُمرآة ُالكتابة ُفحسبد ،ُ ُإٔب ُذباكزتو ُحضورناُإمٌبا مساءلة
قيمتهاُمنُقدرهتاُعلىُبناءُرؤيةُُلقدُأضحتُالركايةُتستمدٌُُ؛كاشتغالناُالفكرمُكاالجتماعيُالكو٘ب

ُ ُكجوده، ُمدار ُعلى ُاإلنساف ُيواجهها ُالٍب ُلؤلسئلة ُعندُفمعٌمقة ُالركاياتُاغبظوة ُمن لقيتُالعديد
ُ»ُ،العديدُمنُأمورُحياتناُكاعتقاداتناُكمسلماتناُمناقشةلقدرهتاُعلىُُ؛قارئُكالناقدال إٌفُالركايةُاليـو

منُأىٌمُأجناسُاألدبُاألكثرُتأىيبلُلتقوؿُالكثّبُعنُاإلنسافُُبُالعصرُالراىن،ُؼباُؽبذاُاعبنسُمنُ
ُ(1)ُ«.باجملتمعُكالتاريخُكاآلخرينإمكاناتُتسمحُلوُباستنطاؽُذاتيةُاإلنسافُُبُعبلقاتوُاؼبعٌقدةُ

ُعقبعرفتُ ُبعدُحربُاػبليجُكما ُمنُصراعاتالركاية ُُبُمشاُرُ،ها ُكنوعيا ُكميٌا الوطنُُؽإنتاجا
ُكينونتُااربو،ُُبُؿباكلةُالذاتُالعربيةُالعريبُكمغ تتوافقُُ؛ة جديدةوي  ى  هاُكالسعيُلرسمُمعآبُكتشاؼ
ُ.سمُبالرتابةالركائيُالذمُاتٌُالتُالراىنة،ُكتتعارضُمعُاػبطابُمعُالتحوٌُ

يبكنُالقوؿُبنوعُُمنُىناُاتوُاؼبتبلحقة،بناُمنُالواقعُكمتغّبٌُقرٌُكىكذاُاستطاعتُالركايةُالعربيةُأفُتُيُ
ُ ُالتعميم ُكاالجتماعيُ»من ُالوطِب، ُاؼبتخيل ُمن ُجزء ُعن ُالتعبّب ُُب ُأسهمت ُالعربية ُالركاية بأٌف

ُاؼبكُ(...)كالنفسي ُاعبديدة ُللركاية ُكبالنسبة ُالعقدين ُخبلؿ ُاآلخرينتوبة ُنبلحظ ُاؼبعرُبُُأف، ؾباؽبا
ُاؼبدف ُاٌتساع ُعن ُالناصبة ُاالجتماعية ُالتصنيفات ُبإبراز ُىذهُُ(...)يتٌصل ُمن ُبو ُبأس ُال ُعدد ُب

ُاؼبهمٌُ ُمن ُكاسعة ُلفئات ُالعيش ُكبؤس ُالعنف ُمشاىدُتستحضر ُتطالعنا شْبُالذينُفقدكاُالنصوص
الُكجودياُيبحثُعنُبوصفوُسؤاُ؛كاهذاُصارُموضوعُاؽبويةُمطركحاُبشٌدةُ؛(2)«االنتماءُإٔبُؾبتمعهم

،ُمهماُاختلفُزمانوُكتنوعتُُأجوبةُراىنة، ُكٌلُيـو عنُحلوؿُللمشكبلتُالٍبُتتفٌجرُُبُكجوُالعريب
ُأماكنو.

ُـبتلفاُعلىُرغمُاستمرارُتيماتُالسجنُ»خذُالسياسةُُبُنصوصُالركايةُاعبديدةُتتٌُ مظهرا
ُكالقم ُاالجتماعيُكالتعذيب ُاػبراب ُيرصدكف ُاليـو ُركائي ُأف ُذلك ُاؼبتناسلة، ُالرصاص ُأزمنة ُُب ع

كالتبعيةُُبُعصرُالعوؼبةُاؽبوجاء،ُكىوُماُجعلُسلبياتُالسياسةُُبُاجملتمعاتُالعربيةُتتجلىُأساساُ

                                                           
(1)-ُُ ُُ-الرواية والتحليل النص ي–حسنُاؼبودف ُدار ُناشركف، ُللعلـو ُالعربية ُالدار ُالتحليلُالنفسي، ُطاألمافقراءاتُُبُمنظور ،1ُ -ىػ1430ُ،

ُ.24ـ،ُص2009
ُ.74،ُص2012ُ،ُالقاىرةاؽبيئةُاؼبصريةُالعاٌمةُللكتابُ-الرواية العربية ورىان التجديد–ؿبمدُبرادةُُ-(2)
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ُالقيمُك ُالركايةُُ(1)«السلوكاتُكالدخوؿُُبُسدٙبُمتواصلُُبُؾباؿُتدىور ُعرٌبتُعنو ُما علىُكبو
ُسيةُصارمة.قية،ُالٍبُظٌلتُكلعقودُطويلةُتكتبُُبُظٌلُرقابةُمؤسٌُالعرا

ُ ُالسياسيةُُالتجربة الروائية العراقيةسبٌيزت ُالتطٌورات ُبسبب ُالعريب، ُالوطن ُُب ُمثيبلهتا عن
مثيبلهتاُُةُعنإذُظٌلتُالركايةُالعراقيةُمتأخرٌُُ؛1921ـُكاالجتماعيةُُبُتاريخُالعراؽُمنذُنشوءُدكلتوُعا

ُكمصر كلبنافُكاؼبغرب،ُنظراُللصراعاتُالسياسيةُكاالنقبلباتُالعسكريةُالدمويةُالٍبُُُبُالدكؿُالعربية
ُ.ٍبُاحتبلالُللببلدُ،خٌلفتُحصاراُاقتصادياُطويبل

ُمنُتاريخُالعراؽُخٌلفتُُ ُالظركؼُاؼبتأٌزمة ُتراكحُُإنتاجاىذه بْبُمبطْبُمنُالسرد:ُ»ركائيا
كتوبُُبُظٌلُالديكتاتوريةُكقدُسبٌيزُبنصوصُالتجأُأصحااهاُإٔبُالرمزُكاألسطورة،ُاألٌكؿُنتاجُركائيُم

ُرباشتُ ُلكٌنها ُالعريب، ُإٔبُالسرد ُأضافتُأشكاالُفنيةُجديدة ُركائية ُُبُبنية كتاريخُالعراؽُالقدٙب،
ُالعراقي ُؿبنة ُُب ُزمنهاُاػبوض ُُب ُ،برسم ُاؼبنفى ُُب ُاغبرية ُظٌل ُُب ُفمكتوب ُالثا٘ب ُأمٌا أبعادُ)...(

ُمعاناتوُ ُ،مصورا ُكالوضوح ُبالعمق ُاٌتسم ُرظبا ُكاغبرب ُالديكتاتورية ُظل ُُب ُللواقع ُالعراقي اإلنساف
نصوصُركائيةُبقيتُشخصياهتاُكؼبٌدةُطويلة،ُتعيشُاغَباباُ؛ُ(2)«.كعذابوُكخوفوُكمقاكمتوُكعنادهُ..

ُ.لقةىُخلفُرموزُمستغتهاُالذاتية،ُتتخفٌُويٌُحُعنُىُيفصًُعنُذاهتا،ُالُذبرؤُأفُتُي
ُ؛كافُالسردُُبُىذهُالفَبةُىرباُمنُالواقع،ُيتحاشىُاحملظوراتُالثبلثة:ُالسياسة،ُالدينُكاعبنسُُ

ُكثّبُمنُالركاياتُالعراقية ُ،االثنيةُؼبعظمُالشخصياتُكُاؼبذىبيةُكالعرقيةُةوي  اله  لنُتستطيعُربديدُُ،ففي

الركائيُالعراقيُؼبٌدةُطويلةُإضاءهتا،ُىذاُةُالسياسيةُالٍبُبقيتُمساحةُضبابية،ُؾبهولةُخشيُويٌُكحٌبُاؽبُي

السياسيةُكاالجتماعيةُُاطاتباإلحادُإٔبُسلسلةُقٌُرجعوُالنػُياللجوءُاؼبتعٌمدُللتعميةُُبُالركايةُالعراقية،ُيُي
ُ.اب،ُفجعلتُلغتهمُؿبٌملةُبالقلقُكالسوداكيةُكالتذٌمرُمنُالواقعالٍبُحاصرتُالكتٌُ

ُالعراقي،ُكحالةُاالغَبابُ"ُحملمدُالحافاتعكستوُركايةُ"ُىذاُما جندارمُالٍبُانشغلتُاهمـو
ُكطنو ُُب ُاؼبثقف ُعاشها ُ"ُ،الٍب ُجعلُقبل أن يحل ق الباشقكركاية ُالذم ُالركايب، ُاػبالق ُلعبد "

                                                           
ُ.69،ُص2012ُ،ُالقاىرةاؽبيئةُاؼبصريةُالعاٌمةُللكتابُ-الرواية العربية ورىان التجديد–ؿبمدُبرادةُ-(1)
،ُاؼبركزُالعريبُلؤلحباثُرصد الخراب العراقي في أزمات الدكتاتورية والحروب واالحتالل وسلطة الطوائفُ-الرواية العراقية–ُإبراىيمسبلـُ-(2)

ُ.03،ُص2012كدراسةُالسياسات،ُديسمربُ
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ُتكشفُعنُاكمُالٌٍبُعُز"ُلفاصلُالالقلعة الخامسةة،ُكركايةُ"ويٌُشخوصُركايتوُُبُرحلةُحبثُعنُاؽبُي
ُاغبزبية ُالشخصية ُتفكّب ُكمبط ُ"طبيعة ُكركاية ُاغبياة، ُإٔب ُالقاصرة ُكنظرهتا لفؤادُُ"الرجع البعيد،

ُالوجدافُالعراقي،ُكعنيتُبالبعدُالداخليُلشخصياهتاُاؼبثقفة،ُكاؼبشاركةُُبُ التكرٕب،ُالٍبُاجتازتُزبـو
ُ.الصراعُالسياسي

ُبُحقبةُملتهبةُمنُُأحداثهاتدكرُُركايةُمنُكاقعُاجملتمعُالعراقيُُبُفَبةُحكمُعبدُالكرٙبُقاسمُ
ُاألشهرُالستٌُ االنقبلبُ،ُتاريخ1963ُشباطُ)فرباير(ُ 8سبقتُالٍبُُتاريخُالعراؽُاغبديث،ُربديدا

ُ.كتصفيةُعبدُالكرٙبُقاسم
كللعراؽُُ،جانباُمنُاؼبسّبةُالسياسيةُكالتنمويةُألحبلـُالطبقاتُالفقّبة»"فؤاد التكرلي"يستعرضُ

قتلُىذهُاؽبوية،ُكسارُفاالنقبلبُ؛ُويةُالوطنيةُالٍبُصاغتهاُالثورةتُاؽبكتفتٌُُ،ككيانوُاالجتماعيُبرمتو،
ُالتنوٌُسُبُطريقُتق ُمشهدُمن ُالبعيد، ُالوطنُُبُأمده ُجٌسديم ُالركائية، ُُبُاؼبساحة فيهاُُتعُكالثراء

ُ.(1)ُ«.الشخصياتُالواقعُالعراقيُبشرائحوُاؼبتناقضة

                                                           
-ُ:عاماُللقُو1958ُأكؿُحاكمُعراقيُبعدُثورةُُسبوزُ)يوليو(ُُعبد الكريم قاسم اتُاؼبسلحةُضدُاغبكمُاؼبلكيُُبُالعراؽ،ُككافُرئيساُللوزراءُكقائداُن

ُمنُحياةُالزعيمُالعراقي1963ُُُشباط9ُككزيراُللدفاعُكصارُأكؿُحاكمُبعدُاإلطاحةُبالنظاـُاؼبلكيُكأيعلنُعنُقياـُاعبمهوريةُالعراقيةُُ كافُآخرُيـو
ُكانتُكراءُالتفاعلُكالتأييدُالصادؽُالذمُتكنوُلوُاعبماىّب،ُموقفوُالثابتُمنُمناصرةُ الطبقةُالفقّبةُكمنحُاغبرياتُُبُعبدُالكرٙبُقاسم،ُمواقفُكثّبة

،ُككافُموقفوُالثابتُمنُاؽبويةُالعراقيةُفالرجلُمعُكٌلُماُوبسبُاؼبنفيْبسراحُاؼبسجونْبُالسياسيْبُكالسماحُبعودةُُكإطبلؽالعملُالسياسيُكالصحافةُ
ُكافُُمناصراُأميناُكثابتاُلبلنتماءُالعراقيُكاؽبويةُالعراقيةُككافُىذاُاؼبوقفُ كيثّبُحفيظتهاُمنهاُُالقوميةعلىُكجوُاػبصوصُيغيضُالقولُلوُأكُعليو،
)سبوز(ُإٔبُدرجةُكصلُاهمُاألمرُإٔبُتدبّبُؿباكلةُانقبلبية14ُُأحزابُسياسية،ُكحزبُالبعثُكالضباطُاألحرارُمنُالعسكريْبُالذينُشاركوهُبثورةُ

كانتُالصيغةُالعموميةُللشعبُىيُاإلخبلصُكالذكدُعنُاغبكمُاعبمهورمُ)...(ُُكُمكانتوللقضاءُعليوُ)...(ُتعٌلقُىذاُالرجلُباؽبويةُالعراقية،ُكرفعُ
ُاألخّبُمنُحياةُعبدُالكرٙبُقاسمُبقلمُ:ُحبيبُُتومي/ُأكسلو،ُ      :متاح على شبكة اإلنترنيت،2008ُفرباير13ُُ)اليـو

www.kaldaya.nethttp://ُ
-ُ)ركايةُأصيلةُمتميزةُكمتفردة،ُؿبكمةُُبُبنائها،ُثريةُكمتنوعةُُبُشخصياهتا،ُاقتصاديةُُبُأحداثها.ُإناُالُتركمُتاريخُعائلةُعلىُُ)الرجع البعيد

كغائبُالتكرٕبُُطريقةُ)السكاُأكُالداينسٍب(ُإمباُتتعرضُغبقبةُملتهبةُمنُتاريخُالعراؽُاغبديث.ُأبطاؽباُيتحاكركفُباللهجةُالعراقية..ُحالةُانفردُاها
ُبُ)الرجعُالبعيد(ُٓبُوبدثُُبُتاريخُالركايةُالعراقيةُأفُقدـُلناُمشهدُُبُىذاُالتنوعُكاهذاُالثراء.ُفماُأفُننتهيُ طعمةُفرمافُُبُركايتوُ)النخلةُكاعبّباف(.

الثبلثة.ُاؼباضيُاؼبطمئنُالقدرمُسبثلوُأـُمنُقراءةُالفصلُاألكؿُإالُكنكوفُعلىُمعرفةُجبميعُشخصياتُالركايةُاؼبدكرةُمنهاُأكُالبسيطة.ُالزمنُبأبعادهُ
طةُبوُمدحت.ُاغباضرُالقلقُاؼبتعبُسبثلوُشخصيةُحسْبُكاؼبستقبلُالغامضُترظبوُلناُالطفلةُسناء.ُؿبلةُبابُالشيخُكشارعُالكفاحُكاغبوارمُاحملي

ألحداثُالركاية.  1997-3-20باريس لقيسُالساعدم مقاؿ :متاح على شبكة اإلنترنيتُمسرحاُن
http://www.althakafaaljadeda.comُ 

،ُاؼبركزُالعريبُلؤلحباثُرصد الخراب العراقي في أزمات الدكتاتورية والحروب واالحتالل وسلطة الطوائفُ-الرواية العراقية–ُإبراىيمسبلـُ-(1)
22ُ،ُُص2012كدراسةُالسياسات،ُديسمربُ

http://www.kaldaya.net/
http://www.althakafaaljadeda.com/
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ُ"ُ ُركاية ُُب ُالتارىبية ُلؤلحداث ُالكاتب ُتوظيف ُُ؛"البعيدُالرجعرغم ُأنٌو ُدكفُآإاٌل ُالتلميح ثر

باُاغبديثُعنُاغبزبُالشيوعي،ُكاؽبجمةُالتصفويةُالدموية،ُلقياداتُتجنٌُالتصريحُلبعضُاألحداث،ُمُي
ُ.ثيْبعالبككوادرُاغبزبُالشيوعيُمنُطرؼُ

تعكسُالركايةُحالةُمنُالتخٌبطُكعدـُكضوحُالرؤية،ُشخصياتُمتناقضة،ُؿبٌملةُبرضوضُنفسيةُُ
ُإُك ُكٓبُنكنُ»حباطاتُمعنوية: ُاؼبظلمة، ُاؼبلتوية ُتلكُالطرقات ُذلكُعلىُغّبُىدلُُب ُبعد كسرنا

ُ ُعٌما ُمفتوحةُُُإذاندرم ُكبيوتا ُكثّبين ُأناسا ُرأينا ُنبدأ، ُأف ُهبب ُشيء ُكبأٌم ُنبحث ُأف ُهبب كاف
ُكنتُحزيناُأمرُ األبواب،ُكأخرلُمهٌدمة،ُكمقاىيُمسدكدةُكبقاياُصخبُكىلعُمنطبعةُعلىُالوجوه

ُكافُاغبزفُسهبلُكقتئذُككٌناُحباجةُإٔبُمنُيبدكُكغّبُحزينُلسببُمعقوؿُاغب زفُخائرُالقولُ)...(
ُ(1)ُ«.لديوُمنُأجلُأفُيصّبُأمارةُخّبُكتفاؤؿُباغبياة

ُضبابية ُمنطقة ُطويلة ُؼبٌدة ُالعراقية ُالركاية ُالصارمةُُا٘بتعُ؛ظٌلت ُالرقابة ُسطوة ُالكتابة فيها
ُكماُحدثُللركائيْبُ"فالكلمةُؿباسبة،ُكقدُتؤدمُإٔبُ» "ُك"حسنُمحمود جنداريحتفُالركائي،

ُكٌلُماُىوُغّبُجوىرمُُبُالتجربةُمنشغبلُبتفاصيلُغّبُُ،مطلق"،ُكىوُماُأاهتُالٌنص كجعلوُيتناكؿ
ُاجتماعيةُعاديةُالُؿبٌلُؽباُكسطُمواجهةُاؼبوتُاليومي،ُحكايةُالُسبٌتُإٔبُ مهٌمة،ُتاريخُقدٙبُنبـو

مُأثٌرُُبُالصوغُالفٌِب،ُفبدتُالركايةُكاىيةُالبنية،ُمرتبكةُالصوغُغّبُناضجةُالواقعُبصلة،ُاألمرُالذ
ُاؽبائلُمنُالركاياتُالٍبُصدرتُعنُدارُالشؤكفُالثقافيةُ كىوُماُيستطيعُالقارئُأفُهبدهُُبُالكٌم

ُ(2)ُ«.الرظبية

لينشأُمبطُُحاكؿُالركائيوفُالعراقيوفُبناءُعآبُسردمُمغايرُألعماؿُاؼبرحلةُالتأسيسيةُاألكٔب،
ُالعراقي ُالتطٌرؽُالصريحُكالواضحُؼبأساة ُكمقاكمتوُامعُ،سردمُثافُمكتوبُُبُاؼبنفى،ُمنُظباتو ناتو

ُكلٌُ علىُاستثمارُؾبموعةُُ،عملتُالنصوصُالركائيةُُبُاؼبنفىُ.كقتُكخوفوُمنُاؼبوتُاحملذؽُبوُُب

                                                           
ُ.459،ُص1994(،1ُدارُاؼبدلُللثقافةُكالفنوفُبغدادُالطبعةُ)ُ-الرجع البعيد–فؤادُالتكرٕبُُ-(1)
اؼبركزُالعريبُلؤلحباثُُرصد الخراب العراقي في أزمات الدكتاتورية والحروب واالحتالل وسلطة الطوائف،ُ-الرواية العراقية–ُإبراىيمسبلـُ-(2)

8ُ،ُُص2012راسةُالسياسات،ُديسمربُكد
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ُكانتُمغيبٌُ كاألقلياتُُديةة والتعد  وي  اله  ةُأكُمسكوتُعنها،ُمنُقبيلُموضوعاتُمنُاؼبوضوعاتُالٍب
ُكاؼبشكبلتُاالجتماعيةُالعميقة،ُكالواقعُالسياسيُكالتاريخُاؼبغٌيب.

ُاؼبنفى ُركايات ُللكتٌُُ،تناكلت ُالذاتية ُكماُُالسّب ُكاغبرب، ُاالعتقاؿ ُذبربة ُخاضوا ُالذين اب

ُىُى ُعن ُكالٌدمارُؿًُوٍُكشفت ُنبجيةُُ،اػبراب ُالنصوص ُىذه ُلتفضح ُالعراؽ، ُكطنهم ُإليو ُآؿ الذم
ُؼبؤسسةُالعسكرية،ُالٍبُقادتُالعراؽُإٔبُنفقُمسدكدُكصراعُداخليُفبيت.ا

كتربكُالذاتُُ،فكاراألقيمُُكالكحدىاُالكتابةُدبقدكرىاُأفُربدثُخلخلةُفيماُىوُسائدُمنُ
فاللغةُكسيلةُأكٔبُالستعادةُاؽبويةُكااللتحاـُباللغةُاألـ،ُكذلكُمنُخبلؿُ»ُالفردمُكاعبمعي،ُببعديها

ؿباكلةُإعادةُىيكلتها،ُإبداعهاُلتصبحُصياغةُذاتُكإعبلفُىويةُ)...(ُكلنُيأٌبُذلكُالوعيُاها،ٍُبُ
ُ(1)ُ«.إالٌُمنُخبلؿُتغيّبُأجبديةُالتحٌيز

ُخارجُُالمنفىأضافتُركاياتُ ُكٌفرتُالكتابة ُإذ ُالركائيُالعراقي، ُإٔبُاؼبنجز تيماتُجديدة
ُالوطن ُجسٌُُ،أسوار ُللحرية ُاألنبارم"ُُبفسحة ُأعماؿُ"شاكر ُ"ُدهتا "ُالكلمات الساحراتركاياتو

،ُكُعنُدارُالتكوينُدمشق2008ُبالد سعيدة"ك"،،ُعنُدارُاؼبدلُدمشق1996ُ"ُ"ألواح،1993ُ
ُ ُُفيهاُصٌورالٍب ُرمشاكر ُُاألنبا ُالعراؽ ُعلى ُاؼبسٌلحة ُكاؼبليشيات ُاالحتبلؿ ُخبلؿ،تداعيات ُمن

ُالذمُآؿُإليوُالوطنُاعبريح.ُالوضعُاعبديدُحوؿُاؼبختلفة،ُوجهاتُالنظرلُاستعراضو
ُاؼبأزكمةُُبُاؼبنفى ُالٍبُارتبطتُبالذاتُالعراقية كالٍبُعٌدتُُبُؾبملهاُُكمنُاألعماؿُالركائية

ُالشخصية ُألزمة ُكانعكاسا ُ"ُـبزكفُالبلكعيُلكٌتااها، ُسليمُمطر ُركايتا ُكالوجودية، امرأة االجتماعية
ُالقارورة "1991ُ ُكركايتو ُبّبكت، ُالرئيس ُرياض ُعن ُللدراسات2001ُُالتوأم، ُالعربية ُاؼبؤسسة عن
ُكالنشر.

يستعرضُ"سليمُمطر"ُُبُثنائيتوُ"امرأةُالقاركرة"ُ"كالتوأـُاؼبفقود"ُمشكلتْبُأساسيتْبُتعا٘بُ
باؼبقارنةُمعُاالنتماءاتُالقوميةُكالدينيةُُ؛اُالشعوبُالعربية،ُمشكلةُاؼبوقفُمنُاالنتماءُالوطِبممنه

ُ.كاػبيارُاغبداثيُالغريبُ،اإلسبلميبْبُاػبيارُالَباثيٍُُبُمشكلةُالصراع،كاؼبذىبيةُ
                                                           

ُ.77،ُص2004دراسةُنقديةُاجمللسُاألعلىُللثقافةُالقاىرة،ُُ-الوعي بالكتابة في الخطاب النسائي العربي المعاصرُ-سوسنُناجيُرضوافُ-(1)
ُ
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يأٌبُاللقاءُباآلخرُالسويسرمُُبُموطنو،ُعلىُيدُُ،حريبُاػبليجُاألكٔبُكالثانيةُإيقاععلىُُ
ُ ُعاـ ُالراكم ُاهرب ُأكؽبما ُتتٌصل ُاؼبفقود" ُك"التوأـ ُالقاركرة" ُ"امرأة ُركايتيو ُُب ُمطر من1988ُُسليم

ُالٍبُصارتُاؼبخٌلصُاؼبنتظرُكاألرضُاؼبوعودة.،إٔبُأكركبا1980ُُةاإليرانياغبربُالعراقيةُ
ُكبنيةُمتعددةُدكفُأفُ،ؿبٌملةُخبطابُمتعٌددُُ»؛إٌفُركايةُ"امرأةُالقاركرة"ُللكاتبُسليمُمطر

ُُارؤيتهفيُزب ُتتمحور داخلُمبُبُأثرمُعلىُاغبدكدُبْبُُ،حوؿُسبثاؿُ"امرأة"األحداثُُالسياسية،
ُ ُاستخدموكإيرافالعراؽ ُالعراقيُ، ُُاعبيش ُالثمانْب ُحرب ُُخبلؿ ُ)مطبخا ُ،الوحدة(ُجنودللمراتب
ُالراكمُ ُُ،جندمُعراقيىنا ُالعسكرية ُحياتو ُكالُصبلُمستعرضاُُيسرد ُناقة ُفيها ُلو ُحربُليس ُب

ُُ(1)ُ«.عملُُبُاؼبطبخللُتنسيبوُكصوالُكمبلبساتُكلُىركبُكملحقاتوُ)...(ُ،ُلسبعةقصصُىركبوُا
ُُتتنقل ُالركاية ُُكالُالبعدبْب ُالركحا٘بُيثولوجياؼبُكُيفلسفالتارىبي ُإٔب ُسليمُُ،كصوال استخدـ

ُف ُالقديبةكمطر ُالتناسخُمنُاؼبيثولوجيا ُُ،رة ُكماُة العراقية الجريحةوي  لله  لتأكيدُاألصوؿُاؼبشَبكة ،
ُاؼبتُبُتوجٌُُتصويرُالشخصيةُالعراقيةُالسياسيةلُ،كٌظفُفكرةُاالنفصاـُكاالنشطار كحياهتاُنافرة،ُهاهتا

ماُفتئُيداكمُآالـُحاضرهُُبُجنيفُبآالـُأفظعُمنُذكرلُالوطن،ُكمعُاطرادُ»ُ؛السطحيةُاؼبتقلبة
كاحدُُبُاغباسوبُكالعربدة،ُحٌبُيتوحداُمعُظهورُامرأةُالقاركرة،ُُاالثنافاغبربُيغرؽُالراكمُكآدـُ

ُ(2)ُ«.بلصُُبُجنيفحيثُتشرعُالركايةُُبُقراءةُللتاريخُكاألسطورةُكالدين،ُكصوالُإٔبُحفلُاػب
ُاليـو ُعراؽ ُُب ُاؼبتصارعة ُالقول ُاستعداد ُالٍبُُ،إٌف ُالوطِب ُكاالنتماء ُاؼبشَبكة ُاؽبوية لفكرة

ُالقاركرة" ُ"امرأة ُعراقية،ُُ،تطرحها ُىوية ُمشركع ُيبقى ُالوقت ُذلك ُكحٌب ُالزمن، ُمن ُردحا يتطلب
ُ.كانتماءُأصيلُلوطنُالعراؽُحلماُمؤجبل

التخٌلصُمنُاألطرُالضيقةُالٍبُحكمتُاؽبويةُأكُُ،"امرأة القارورةمنُخبلؿُ"ُسليمُمطرأرادُُ»
ُالعراقي ُالوطِب ُاعبريئةُ؛اػبطاب ُالعراقية ُالتجريبية ُالنصوص ُمن ُالركاية ُاإلرثُُ،تعترب ُكظفت الٍب

اتوُُبُرحلةُحبثُمضنيةُعنُاؽبويةُوُبطبيعةُالفردُالعراقيُكمعانتاؼبيثولوجيُكالشعيبُلببلدُالرافدين،ُكربط

                                                           
 :متاح على شبكة اإلنترنيتُ،دراسةُللناقدُالعراقيُعبدُاهللُإبراىيم–التمثيل السردي وتنازع الرواة في امرأة القارورة -(1)

www.salim.mesopot.comُ/  ُُُُ
ُ.126،ُص2003دمشقُُ-الكتابُالعربُمنشوراتُاربادُ-جماليات وشواغل روائية–نبيلُسليمافُُ-(2)

http://www.salim.mesopot.com/
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ُكماُأٌفُ"امرأةُالقاركرة"ُركايةُموقفُأعماؽالكامنُداخلُُ،كاعبوىرُاإلنسا٘بُاتُكاعبماؿكالذ ُالعراقي،
ُ.(1)ُ«.طدكيةُتدينُأنظمةُاالستبدادُكالتسلٌُكصرخةُمُيُ؛الرافضُلكٌلُأشكاؿُالعنفُكالقهرُكاغبرب

منُطبسةُمبليْبُعراقيُُأكثردُالغربةُبعدُتشرٌُُكُؿبنةُاؼبنفى»لقدُتناكؿُالٌنصُاؼبكتوبُُبُاؼبنفىُُُُُ
ُالقيمُ ُزعزعة ُإٔب ُبالضركرة ُأٌدت ُعليهم، ُغربية ُثقافية ُؿبيطات ُُب ُيعيشوف ُالعآب، ُبقاع ُُب موٌزعْب
ُنبوموُ ُكلو ُاؼبنفى ُُب ُككرب ُكلد ُجيل ُكمعاناة ُالثقافية، ُبيئتهم ُمن ُوبملونا ُالٍب ُكالتقاليد كالعادات

ُ.(2)«اؼبختلفة
بتيماتُجديدةُلعددُمنُالركائيْبُُ،ُبُإثراءُالنتاجُالركائيُالمنفى والغربةأسهمتُذبربةُُلقد

العراقيْب،ُفمٌماُالُشٌكُفيو،ُأٌفُالغربةُليستُسولُصورةُأخرلُللوطن،ُكىذهُالصورةُالُتكوفُإالٌُ
ُكاؼبغَبب ُالوطن ُبْب ُاؼبواءمة ُخبلؿ ُالُ؛من ًٌُب ُُكمن ُالغربةُُغرابة ُتصٌور ُعراقية ُركايات ُكجدنا إذا

ُكب ُبالوطن ُكطنهمُؿبتشدة ُعن ُالركائيْبُالعراقيْب ُالٍبُتبعد ُاؼبسافة ُبرغم ُكبرموزه، ُٓبُ،صوره ُأٌنا إاٌل
ُتفصلهمُعنُتفاصيلُاغبياةُفيو.

دُكتباينُأشكاؽباُكطنيةُكعقائديةُكعرقيةُمنُأكثرُاؼبفاىيمُالشائكةُكاؼبعٌقدةُلتعدٌُُةوي  اله  ُعدُ تُي
ُأٌناُشكلُمنُأشكاؿُاالختبلؼُكإدراؾُ ُكما ُأفُتكوفُعنصراُكغّبىا، ُيبكنُللهوية اآلخر،ُكاهذا

ُ انطوتُعلىُالعنفُكاغبقدُ»خبلقا،ُفاعبلُُبُالتعايشُكاالنسجاـُبْبُاألفرادُكاعبماعات،ُكلكٌنها
ُكالعنفُ ُالنزاع ُكميداف ُالقتالية ُاؼبصائر ُميداف ُكىو ُالتاريخ، ُُب ُدموية ُاألكثر ُاؼبفهـو ُىو ُبل )...(

ربتلُالصدارةُُبُذلك،ُكقدُظهرُذلكُ»،ُبلُكأصبحتُ(3)«قيكؾباؿُالصراعُكاإلبادةُكالتطهّبُالعُر
ُكانتُأـُخبلفاتُتؤدمُباعبماعاتُ بوضوحُسواءُعلىُصعيدُاغبياةُالسياسيةُأكُاالجتماعيةُحركبا

ُ.(4)«يكالتشظٌُُكاالنشطارإٔبُالتفككُ

                                                           
 :على شبكة اإلنترنيتمتاح ُ،دراسةُللناقدُالعراقيُعبدُاهللُإبراىيم–التمثيل السردي وتنازع الرواة في امرأة القارورة -(1)

www.salim.mesopot.comُُ  ُُُُُُُ
كاالحتبلؿُكسلطةُالطوارئ،ُاؼبركزُالعريبُلؤلحباثُكدراسةُُرصدُاػبرابُالعراقيُُبُأزماتُالدكتاتوريةُكاغبركبُ-الرواية العراقية–ُإبراىيمسبلـُُ-(2)

ُ.11،ُص2012السياساتُديسمرب
ُ.04،ُص167ُ،2008ؾبلةُاآلدابُ)بغداد(،ُالسنةُاػبامسة،ُالعددُُ-ما بعد الكولونيالية اللسان المقطوع يتكل م-ناجحُاؼبعمورمُُُ-(3)
ُ.160،ُص1ُ،2012الزمافُللطباعةُكالنشرُكالتوزيع،ُسوريا،ُطُ-الوعي بالذات كاليةوإشالهوية الملتبسة الشخصية العراقية –ثامرُعٌباسُُ-(4)

http://www.salim.mesopot.com/
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ُ ُمفهـو ُُب ُاالنزالؽ ُىذا ُيكن ُالتغيّبُُةوي  اله  ٓب ُبعد ُكتبت ُالٍب ُالعراقية ُالركاية ُعن دبنأل
ُكاؼبتجليٌُ ُالعراؽ، ُُب ُكاالجتماعية ُالسياسية ُالبنية ُأصاب ُالذم ُلؤلمن،ُُالعاصف ُيفتقد ُكاقع ُب

،ُفبٌاُاكبرؼُباؽبويةُالوطنيةُةويٌُللهُيكانفبلتُللحرياتُالشخصية،ُكبركزُلدعواتُتستثمرُالدينُأساساُ
ُاؼبتنوعة،ُُبُالعآبُالعريب،ُكحٌوؽباُإٔبُىويةُقاتلة،ُأجٌُ جتهاُظاىرةُالنزعاتُالسلفيةُاؼبتطرفةُبأشكاؽبا
ُكالعراقيُعلىُكجوُخاص.

ُ ُمفهـو ُأضحى ُفَبةُات القاتلةوي  اله  لقد ُبعد ُالعراقية ُالركاية ُُب ُاؼبطركقة ُالتيمات ُأىٌم ُمن ،
ُ ُكاجتماعيا ُسياسيا ُالعراؽ ُعرفها ُالٍب ُكالتغيّب، ُالتحٌوؿ ُعاـ ُكلعل2003ٌُبعد ُُبُُ، البلفتُلبلنتباه
ُ.السيماُفبٌنُعاشُذبربةُاؼبنفىية،ُُكالركاياتُالعراقية،ُاغبضورُالواسعُللهويةُاؼبنشطرةُكاؼبتشظٌُ

منُخبلؿُتوظيفُثراءُُ؛يُلئلنتاجُالركائيُالعراقي،ُالَباكمُالنوعيُُبُبنيةُالركايةكاكبُالَباكمُالكمٌُ
كىكذاُصارتُالركايةُسعياُكبوُالكشف،ُ»التجربةُاغبياتيةُكالسياسيةُكالثقافيةُاؼبتشابكةُمعُالواقع،ُ

كطريقةُمنُطرائقُاؼبعرفةُكاكتشاؼُالذات،ُكاكتشاؼُالعآب،ُكالكشفُعنُاغبجبُاؼبستورةُ)...(ُ
ُكانتُسبٌثلُاؼبتفقُعليوُبْب ُكٌلُاؼبوضوعاتُالٍب ُالبشر،ُمثلُرصدُالتحوالتُاالجتماعيةُكاهذاُتنهار

ُكٌلوُ ُذلك ُمن ُبدال ُكربٌل ُالبشرم، ُالطموح ُحالة ُرسم ُأك ُالقيم ُمنظومة ُعن ُالتعبّب ُأك ُاغبياة ُب
ُكينونتوُكفهمُالكوفُمنُحولو،ُكعربُذلكُصبيعاُيأٌبُ موضوعةُاإلنسافُذاتو،ُُبُكعيوُكؿباكلةُفهم

ُموضوعاُللركايةُُبُؿباكلةُ ُ.(1)«كاعبدؿُبلشتباؾلاؼبمنوعُكاحملرـٌ
ُإٌفُالذاتُٓبُتعدُُبُموقفُاؼبتلقٌُُُُُُُُ

ي
ُعلىُكتّبةُُ؛ْبكًُستُىيُاؼب بلُأضحىُالتعاملُمعُالعآبُيقـو

ُؿبمدُ ُيرل ُالسياؽ ُىذا ُكُب ُللمعرفة، ُاعبديد ُاؼبنطلق ُصارت ُفالذات ُكذاتية، ُتعقيدا ُأكثر أخرل،
كسيلةُإلبرازُالذات،ُكُبُنفسُالوقتُىيُمبلذُربتميُفيوُالذاتُمنُعفونةُ»معتصمُأٌفُالكتابةُىيُ

ُالوعيُعنُال ُاجملهوؿُالواقعُكترٌدمُاؼبستولُكقصور ُُبُأعماؽُاؼبوجوداتُكسربُأغوار ذىابُبعيدا
ُ(2)ُ«اإلنسا٘بُكالطبيعي.

                                                           
ُ.69،ُص2010اجمللسُاألعلىُللثقافة،ُالقاىرة،ُالطبعةُاألكٔب،ُُ-الرواية الجديدة قراءة في المشهد العربي المعاصر–ؿبمودُالضبعُُ-(1)
ُطُ-الثالثة األلفيةفي األدب العربي في نهاية القرن وبداية  الرؤية الفجائعية–ؿبمدُمعتصمُُ-(2) ُاعبزائر، 1ُمنشوراتُاالختبلؼ، ،2003ُ،

ُ.128ص
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ُكتاباتُالركائيْبُالعربُعامةُُهادُمبلؿبهبسٌُُةوي  اله  سؤاؿُُظلٌُ ُكانت ُبُالركايةُالعربية،ُكلذا
ُأبرزتُتؤكٌُ ُكلقد ُكغناىا، ُاغبديثة ُالعربية ُالثقافة ُتنوع ُمظاىر ُإٔب ُكتشّب ُالوحدة، ُعن ُالتعبّب ُعلى د

ُمبلمحُؽبُي»معظمُاألعماؿُ ُتتناكؿُاغبرصُعلىُتفعيلُمبلمحُمنُاؽبُيويٌُشظايا ُمتناثرة، ةُويٌُاتُؿبلية
ُ ُعلى ُالَبكيز ُمثل ُإدراجُُإهباداحمللية ُجانب ُإٔب ُالدارجة، ُاللهجات ُإبراز ُمن ُينتج ُللذات، تعريف

صفُذلكُجزءاُالُلسائدُبُواؼبوجوداتُاحملليةُُبُمنطقةُما،ُكنقلهاُمنُاؽبامشُإٔبُاػبطابُاؼبركزمُا
ُم ُأحداثُنيتجزأ، ُإشكالو ُكتعيد ُتثّبه ُالرماد، ُربت ُاؼبٌتقد ُأٌف ُإاٌل ُكىويتها، ُالذات ُكينونة ُتأكيد

ُاحمللي ُأك ُالذاٌب ُبْب ُتراكح ُساخنة ُالقوميُمتواترة ُيكتفُ(1)«أك ُبعرضُُٓب ُالعريب ُالركائي اػبطاب
ركايةُاعبديدةُإشكاليةُاؽبويةُاؼبتغايرةُاؽبويات،ُأكُبيافُمدلُالتوافقُفيماُبينهاُمنُعدمو،ُبلُطرحتُال

ُاؽبويةُالوطنيةُفضبلُعنُاؽبويةُاؼبتشظٌُكاالختبلؼبْبُاالئتبلؼُ ُية.،ُكتصدٌعُمفهـو
ةُببعديوُالذاٌبُكاعبمعيُأىٌمُمساحةُُبُاؼبًبُاغبكائيُاؼبعاصر،ُمستحضراُمعوُويٌُشٌكلُسؤاؿُاؽبُيُُُ

يسعىُفيهاُإٔبُُ،ـبيلةُالركائيُُبُفَبةُتارىبيةُعصبيةاُعلىُكىكذاُبدأُالسؤاؿُملحٌُُ؛سؤاؿُاالختبلؼ

ُ.معُاػبطابُالركائيُالرتيبُكتتعارض،التُالراىنةُةُجديدةُتتوافقُمعُالتحوٌُويٌُرسمُمعآبُىُي
ُ
ُ

 :تكوين الهوياتي عبر مرآة اآلخرال -ب
ُكماُويٌُٓبُتغبُمبلمحُذبسيدُاؽبُيُ أٌنآُبُتنفصلُةُعنُاألعماؿُاألدبيةُالٍبُكتبتُخارجُالوطنُالعريب،

ُاألـٌُ ُالوطن ُنبـو ُالكتاٌُفُ؛عن ُإبداع ُارتبط ُباإلبداعُلقد ُالوطن، ُاؼبطاؼُخارج ُاهم ُاستقٌر ُالذين ب

ينُعنُنبوموُكمشكبلتوُأمثاؿُالطاىرُبنُجلوفُُبُركايتوُعربٌُالعريبُالذمُينتميُإليوُىؤالءُاألدباء،ُمُي
ُكأىداؼُسويفُُبُ""ليلة القدر ُالٍبُترصبهاُخارج المكانُبُ""،ُكإدكاردُسعيدُعين الشمس" "

 .2000"فوازُطرابلسي"،ُكأصدرهتاُدارُاآلدابُبّبكتُسنةُ

                                                           
ُ.13ـ،ُص2013ُىػ/1ُ،1434ُاعبزائر،ُطُاالختبلؼمنشوراتُ -الموروث وصناعة الرواية مؤثرات وتمثيالت–معجبُالعدكا٘بُُُ-(1)
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ُاؼب ُ"خارج ُأطركحتو ُُب ُسعيد" ُ"إدكارد ُحاكؿ ُلقد ُالوجودية ُحالتو ُقراءة يراىاُُالٍبكاف"
ُاؼبتميٌُُ،استثنائية ُالذاتية ُسّبتو ُخبلؿ ُمن ُالركائيُكىذا ُكونراد" ُ"جوزيف ُمع ُفيها ُتعاطف ُالٍب زة،

ُ"سعيد"ُنفسوُمثلُ"كونراد"ُمسوقاُإٔبُالكتابةُعنُذباربوُُبُلغةُليستُلغتوُدهب«لندم،ُالبُو
ُكتباُبلغةُأخرل،ُكيبضيُ"عاشاُُبُلُ،األصلية،ُفكٌلُمنُ"كونراد"ُك"سعيد"ُ سعيد"ُُبُُغةٍُب

ُكتبُاها،ُأكربُمنُالفارؽُُ،لُىذاُالتشابوتأمٌُ مبلحظاُأٌفُالفارؽُبْبُلغتوُالعربيةُاألـٌُكاإلقبليزيةُالٍب
ُكونراد"،ُفبْبُالبولونيةُكاإلقبليزي بْبُاللغتْبُُخذُالفارؽتٌُ"ُسعيد"ُيُفيُحالةةُعندُالكاتبُ"جوزيف

ُالعآبُالذمُتنتميُإلُرتوتٌُُشكل ُبلُمتعاديْب، ُكٌليا ُبْبُعاؼبْبُـبتلفْب يوُعائلتوُكتارىبوُغّبُؿبسـو
كحساسيتوُاؼبكتسبةُكؾبملُُالكولونيإبُكُأذكاقوُكبيئتوُكذاتوُاألكٔبُاغبميمة،ُككٌلهاُعربية،ُكعآبُتربيتو

ُكاتباُحياتوُاؼبهنية ُ.(1)«معلماُك
ُكتابوإدوارد سعيد"ُيؤٌكدخرُاؼبغايرُُبُالبيئةُكالفكر،ُعآبُاآلالُإنٌو أٌفُُ؛عنُاؼبكاف"ُُابعيد"ُ"ُُب

»ُ ُويٌُاعُبْبُطرُبُىُيالنُزىذا ُكاحداتوُٓبُيفارقو ُفلمُوبيوما اللغتْبُُُإحدلُمنُضغطُقط،ُراحةبُظ،
كالنتيجةُأٌفُاؽبويةُصارتُُُ،التناغمُبْبُأصلُماىيتوُكماُصارُإليوُمنُنعمُبشعورُالُك،ُاألخرلعلىُ

ُ.(2)ُ«كياناُمزدكجا
أرلُ»"ُبقولو:ُارجُاؼبكافخشديدُالَبكيزُمنُ"ُيمقطعُربليلُُب،كىذاُماُيكشفُعنوُالساردُُ

ُالذاتُالصلدة،ُكىيُ ُالفكرةُعنُنفسيُعنُفكرة ُأؤثرُىذه ُكتلةُمنُالتياراتُاؼبتدفقة، إٔبُنفسي
ُمنُ ُـبتلفة ُأنواع ُىي ُدبا )...(ُ ُالتيارات ُتلك ُتتدفق ُكبّبة، ُأنبية ُالكثّبكف ُعليها ُيعلق ُالٍب اؽبوية

اُقدُيتحرؾُأحياناُكاحدىاُضٌدُاآلخر،ُعلىُكبوُاؼبركباتُالغربية،ُالُتتحرؾُبالضركرةُإٔبُاألماـ،ُكإمبٌُ
ُ ُالٍب )...(ُ ُاغبرية ُضركب ُمن ُضرب ُإنٌو ُمركزم، ُؿبور ُما ُغّب ُمن ُكلكن ُبنوعُُثأتشبٌُطباقي اها

ُاغبٌدُمنُتنافرُاألصواتأخاص،ُكالواقعُ ثرُأاٌلُأكوفُسوياُُكأفُأُ،ٌ٘بُتعلمتُكحياٌبُمليئةُإٔبُىذا
ُ(3)ُ«سباـُكأفُأظٌلُُبُغّبُمكا٘ب.

                                                           
132ُ-131،ُالقاىرة،ُص1ُ،2010دارُالشركؽ،ُطُ-الهوية الثقافية والنقد األدبي–جابرُعصفورُ-(1)
132ُصاؼبرجعُنفسوُ-(2)

359ُ-358،ُص1،ُط2000ترصبةُفوازُطرابلسي،ُدارُاآلداب،ُبّبكت،ُُ-خارج المكان–إدكاردُسعيدُ(1)-
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ُكالكتابةُلغةُمتوترة،ُة مزدوجةوي  ى  »ُاعبنسية،ُعندُ"إدكاردُسعيد"ُالفلسطيِبُةوي  اله  كىكذاُظٌلتُُُُُُُُ
أفعاؿُمنُُٓبُوبققُصاحبهاُُبُالعربيةُماُتوصلُإٔبُربقيقوُُبُاإلقبليزية،ُكلذلكُطغتُعلىُالكتابةُ

ُُكالتغايراتاالنزياحاتُ ُذاهتا ُالذمُأصبحتُاؽبوية ُكذلكُبالقدر فُمنُتياراتُتتكوٌُُكالضياعُكالنشوة
ُكانتُُ،ُكجامدةُكربركاتُالُمنُعناصرُثابتة ُ.(1)ُ«بْبُعاؼبيُاؽبويةُتفصلُالنتيجةُىٌوةُإذا

ُالتجربةُنفسها،ُُةُاؼبزدكجةويٌُاؽبُيُانعكستُُُُُُ علىُالنتاجُاألديبُعندُؾبملُالكٌتاب،ُالذينُعاشوا
يُالذاتُبْبُعاؼبْبُثقافيْبُغّبُمتجانسْب،ُتتوٌلدُعربنباُإنٌوُتشظٌُ»ككطنُالغربة،ُُُالوطنُاألـٌُبْبأمُ

ُىجينة ُلغوية ُالسياؽُبالذاتُ،ىوية ُكُبُىذا ُثابتة، ُثقافية ُكالُترتبطُبقيمة ُ،الُتدينُلنسقُكاحد،
ُإٔب ُينتمي ُضبيمي ُأصلي، ُىو ُما ُبْب ُاغباصل ُبالتصادـ ُشبيها ُاللغتْب ُبْب ُالتجاذب ُؿبيطُيبدك

قُبعآبُاػبربةُ)...(ُكلذاُفإٌفُالوجودُُبُاللغةُالثانيةُالُيبكنُدخيلُمتعلٌُُالفطرة،ُكبْبُماُىوُمكتسب
ُباإلنزياحات ُـبَبقا ُُبُغّبُؿبٌلو ُ(2)ُ«االستبداالتُاؼبستمرة.ُكُأفُيكوفُإاٌل كبالتإبُالُبأسُمنُ؛

لُىذاُالوضعُاعبديد،ُالذمُأصبحُظاىرةُعامةُالُتقتصرُعلىُاإلبداعُالعريبُكحده،ُبلُامتٌدُإٔبُتقبٌُ
ُ.غّبهُمنُالعوآب

ُكتابةُُ ُكتابةُتصلُماُبْبُزبة المزدوجةوي  اله  إٌف ذبسّبُ»ُىوُفقاألُكاغبٌلُفٌوـُعاؼبْب،ُ،ُىي
،ُيفتحُاآلفاؽُالرحبةُأماـُؽقصدُإقامةُحوارُدائمُكتفاعلُخبلٌُاؼبسافةُالفاصلةُاؽبٌوةُبينهما،ُجملاكزةُ

ُالطرؼُأكُُ،ىادًُتعقُ إٔبُُةويٌُفتجاكزُالكتابةُارتباؾُاؽبُياغبوارُبْبُالثقافات،ُ كانغبلقهاُاؼبنحازُإٔبُىذا
ُإلذ ُيؤدم ُما ُعلى ُانفتاحها ُإٔب ُيَبكُيواؾ، ُكما ُمعا ُتأثُُوالطرفاف ُمن ُاآلخر ُعلى ُكتأثٌرُكبلنبا ّب

ُ(3)«متبادلْب

ُ"اؽبُي ُظاىرة ُبركز ُىذهُويٌُإٌف ُتناكلت ُالٍب ُفالركايات ُالركاية، ُُب ُتكوف ُما ُأكضح ُاؼبزدكجة" ة
هاُاإلبداعُالعريبُاؼبعاصر،ُنتيجةُتصاعدُهُياجًُياتُاعبديدةُالٍبُيوُيالظاىرةُإبداعيا،ُإمٌباُسبٌثلُأحدُالتحدٌُ

باؽبوياتُالقاتلةُُبُالعآبُالعريبُكاؼبتجليةُُبُظهورُنزعاتُالتعٌصبُُ؛أخطارُماُظباهُ"أمْبُمعلوؼ"
                                                           

132ُ-131،ُالقاىرة،ُص1ُ،2010دارُالشركؽ،ُطُ-الهوية الثقافية والنقد األدبي–جابرُعصفورُ-(1)
ـ،2012ُُىػ/1ُ،1433ُأنساؽُالغّبيةُُبُالسردُالعريب،ُمعآبُنقدية،ُمنشوراتُاالختبلؼ،ُاعبزائر،ُطُ-الفتنة واآلخر–ؾبدكلْبُالدينُُؼشُرُ-(2)

ُ.183ص
ُ.132صُ)سبقُذكره(ُ-الهوية الثقافية والنقد األدبي–جابرُعصفورُ-(3)
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تابةُالقيود،ُُبُعآبُالُتعرؼُفيوُالكُضالتهمالٍبُدفعتُالكثّبُمنُاؼببدعْبُالعربُللهجرة،ُفوجدكاُ
ُ.كالُيقمعُفيوُالفكر

ُاؼببدعوف»ُ ُىؤالء ُإليها ُالٍبُىاجر ُالعوآبُكاللغاتُاعبديدة ُسبامُ،إٌف بُمنُالتعصٌُُاالُزبلو
كآثارُاؽبوياتُالقاتلةُالٍبُٓبُتنتوُسباما،ُحٌبُُبُالعآبُالذمُيبدكُمهربا،ُكلكنُاؼبسألةُتظٌلُنسبية،ُ

ُكانتُكالُتزاؿُشحيحةُُ،كاغبريةُاإلبداعيةُاؼبتاحةُؽبمُُبُىذاُالعآبُاعبديد أكثرُبكثّبُمنُاغبريةُالٍب
ُكتٌُُ،ُبُأكطانمُاألصلية علىُإنطاؽُاؼبسكوتُعنو،ُأكُاؼبنهيُعنُالنطقُبوُُااهاُيستعينوفالٍبُالُيزاؿ

بالرموزُكالتمثيبلتُالٍبُتقوؿُكالُتقوؿ،ُتناكرُكتداكر،ُكذلكُعلىُعكسُالصراحةُالٍبُجعلتُبعضُ
ىؤالءُالكٌتابُىبَبقوفُؿبرماتُاعبنسُكالدينُكالسياسةُدباُالُيبكنُترصبتوُإٔبُاللغةُالعربيةُأكُلغاهتمُ

ُ(1)«.األصليةُبوجوُعاـ

ُاؽبُي ُُب ُالعرب ُاألدباء ُضبُيعاش ُبكٌل ُاآلخر ُعآب ُكاعبماليةُناؾ، ُكالثقافية ُاالجتماعية والتو
ةُزمنيةُمعينة،ُإالٌُأفُحلمُكوثهمُمدٌُمُاستقرارىمُخارجُأكطانم،ُأكُمُيغكاألدبيةُكاغبضاريةُكالعرقية،ُفُر

ُ ُاغبلمُاهمـو ،ُة العربية واإلسالميةي  و اله  العودةُإٔبُالوطنُٓبُينقطعُعنُمراكدهتم،ُفلقدُارتبطُىذا
ُ.ةُُبُالغربُدبستوياهتاُاؼبتعٌددةالٍبُارتطمتُبغّبياتُمتباين

الذاتُُءعاينةُاآلخر،ُكمنحتهمُفرصةُاستعالقدُأتاحتُالركايةُللكتٌابُالعربُفرصةُأكربُؼبُ
ُويٌُإٌفُاؽبُي»كالعآب،ُ ُكأنكُأنتُنفسكُكغّبؾُُبُآف،ُىكذا يبدكُةُإبداعياُىيُأفُربياُكتفٌكرُكتعرٌب

غبملُ،األكثرُمبلءمةُُالركايةُاعبنسُاألديبُلقدُأضحت(2)«اإلنسافُُبُاإلبداعُمشركعاُالُيكتمل

ُللهُي ُعميقة ُاستكشاؼ ُذبربة ُُب ُاألنسب، ُبالصورة ُكسبثيلها ُكإشكاالهتا ُاؽبوية اؼبتناقضةُُاتويٌُأسئلة
 .نتماءلبلكالبحثُعنُمعُبُ

زةُعلىُكالتفاعبلتُاالهبابيةُكالسلبيةُالٍبُتعيشُداخلها،ُمركٌُٓبُتنعزؿُالركايةُالعربيةُعنُالتأثّباتُُُُُُ
الٍبُترصدُالتفاعلُُ؛"،ُالذمُنلمسُلوُأصداءُبأشكاؿُمتباينةُُبُاؼبساحةُالركائيةاألنا واآلخرجدؿُ"

ُ.تماءُالفكرمُأكُالديِبُأكُالعرقيمعُاآلخرُاؼبغاير،ُاؼبختلفُُبُاعبنسُأكُاالن
                                                           

ُ.136،ُص2010ُ،1القاىرة،ُطُدارُالشركؽ،ُ-الهوية الثقافية والنقد األدبي–جابرُعصفورُ-(1)
ُ.288،ُص1ُ،2002دارُاآلداب،ُبّبكت،ُطُ-موسيقى الحوت األزرق–أدكنيسُ-(2)
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ُُُُُُ ُالشرقيشغلت ُاآلخر ُالغربية،ُُكُماىية ُالركائية ُالساحة ُاألكركيب ُاؼبخياؿ ُُب ُكصورتو مواصفاتو،
ُ ُكٌتااها، ُفالغربُُبُفكأثارتُاىتماـ ُكاإللغاء، ُاؽبيمنة ُلغة ُؾبٌسدة ُعلىُاآلخر، ُالنمطية طغتُالصور

ُقومٌُ ُالركايات ُمتفوٌُمُيُأكثر ُحضارة ُسليل ُسليبُهيمن، ُكاىن ُطرؼ ُالعريب، ُأك ُالشرقي ُكاآلخر قة،
رةُالعربُالنمطيةُُبُثقافةُمعظمُالشعوبُاألكركبيةُحٌٌبُمنتصفُالقرفُاؼباضي،ُكىكذاُبقيتُصُو»

ُالعربُكاؼبسلمْبُيٌتسموفُبطابعُالدُي ُتابعْب،ُأكُبطابعُكبعضهاُحٌٌبُاآلف،ُتتمٌثلُبأٌف ُكانوا كنيةُإذا
ُكاؼبهِبُ ُكاالقتصادم ُكالعقلي ُاػبلقي ُنقصهم ُكيبدك ُالنفوذ، ُنطاؽ ُمن ُباؽبركب ُقبحوا ُإذا عدائي

ُنظرةُالغربُاألكركيبُإٔبُالعربُكاؼبسلمْبُبعدُاستعمارهُلبلدانم،ُبلُُٓبُتتغٌّبُ(1)ُ.«الوظيفيُكاضحاُك
ُ ُكثّبة ُأحيانا ُكالفكر ُالرأم ُكرجاؿ ُاؼبستشرقوف ُكيعيدُ،كٌرس ُاؼبسلم، ُالعريب ُلآلخر ُالدكنية الصورة

ُ.،ُلكنُدبفرداتُحديثةُكأسلوبُحديثاألكركبيوفُاؼبعاصركفُالرؤيةُنفسها

لُعنُأ،ُفتنةوي  اله  ناتُا،ُيبٌثُاغبيويةُُبُمكوٌُلىُاغبضاراتُاألخرلُكاغبوارُبينهعُاالنفتاحإٌفُ
ُكالتفهٌُ ُاػبصب، ُالتفاعل ُؿبٌلو ُكوبٌل ُالعدائيةالصراع، ُؿبٌل ُالتمركزُ،م ُبعضُالغربيْبُآثركا علىُُلكن

ىذاُالفكرُُبُاؼبساحاتُالركائية،ُالٍبُأعلتُمنُشأفُاألناُالغربيةُعلىُحسابُاآلخرُُكذبلىٌُ؛ُذكاهتم
ُكعٌززت ُاعبنسُالشرقي، ُأساس ُعلى ُالعنصرم ُُالتقسيم ُأفُُاالنتماءأك ُكيبدك ُالعرقي، ُأك الفكرم

الشرؽُىوُأكثرُاآلخرينُاألعداءُحضورا،ُُبُكعيُالغربُُبُاؼباضيُكاغباضر،ُؽبذاُمسختُصورتوُ
ُإٔبُؾبموعةُمنُالثوابتُالٍبُتناقضُالثقافةُاغبديثة.

ُ ُك"اآلخر" ُ"األنا" ُبْب ُالعبلقة ُموضوع ُالٍبُ،عرؼ ُالعاؼبية ُالركايات ُمن ُعدد ُُب ُبارزا مكانا
قلب استيعاباُكتواصبل،ُكأبرزىاُ)،،ُتنافراُكصراعاُكإهبابالةُاؼبقابلةُبْبُاألناُكاآلخرُسلباُرصدتُمسأ

ُكونرادالظالم ُ"عبوزيف )ُ(Joseph Conrad)ُ(ُ ُكركاية ُاألصل، ُالبولندم المخطوط الكاتب
ُجاالالقرمزي ُأنطونيو ُاإلسبا٘ب ُللركائي )ُAntonio gala))ُ(ُ ُكاموالغريبكركاية ُأللبّب ) 

(AlbertCamus)،ُ(ُُللركائيُاإلقبليزمُرحلة إلى الهندكركاية)ُمورغافُفورسَبُإدكارد(Edward 

                                                           
ُ.57،ُص1999،ُُبّبكت،1ُمركزُدراساتُالوحدةُالعربية،طُ-صورة العرب واإلسالم في الكتب المدرسية الفرنسية–مارلْبُنصرُُ-(1)
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Morgan Forster)ُ ُلفورسَبسبثُ . ُاؽبند( ُإٔب ُ)رحلة ُركاية ُ((Forster ل ُحضارتْبُاللٌُُ ُبْب قاء
ُكماُأٌناُتصٌورُبشكلُدقيقُالصراعُبْب ُ.كالعقبل٘بُا٘بُمبطْبُمنُاغبياة،ُالنمطُالركحـبتلفتْب،

تدكرُأحداثُالركايةُُبُاؽبندُأثناءُاالحتبلؿُالربيطا٘ب،ُهتدؼُإٔبُإبرازُطبيعةُالعبلقةُبْبُ"األنا"ُُُُُ
ُ ُاقتلع ُاؽبندم ُالشعب ُُب ُاؼبمثل ُك"اآلخر" ُالربيطا٘ب، ُاالستعمار ُُب  فورسَباؼبمثلة

Forster))ٌُُلتتحر ُاؽبند، ُُب ُككزعها ُاإلقبليزية، ُجذكرىا ُمن ُشخصياتو ُزبتلف ُبيئة ُُب ُعنُؾ سباما
كالعرقي،ُكالصراعُالثقاُبُبْبُاغبضاراتُُاالثِبقٌضيةُالتعٌددُالكاتبُُمنُخبلؽباُطرح؛ُموطنهاُاألصلي

ُكالشعوب.
ُإٔبُاؽبند( ُُُ ُالكاتبُُ)رحلة ُيصٌورُمنُخبلؽبا ُكالعامة، ُالفردية ُُبُالعبلقاتُاإلنسانية ُركائية رحلة

ُالطب ُبْب ُالصراع ُمنطلق ُمن ُبػ"اآلخر" ُ"األنا" ُفصلُعبلقة ُكمستعمر، ُمستعمر ُبْب ُكالتقاليد، اع
ُكالغربسود ُالشرؽ ُبْب ُالعبلقة ُمن ُاكم ُالركاية ُباإل؛ ُربتململيئة ُزالت ُكما ُاحتملت، ُؼبا منُُوباء

حضرتُإٔبُاؽبندُلدراسةُ،ُالٍبُ"كويستدالقراءاتُالنقديةُاؼبختلفة،ُتتحٌدثُالركايةُعنُفتاةُاقبليزيةُ"
ُ.(ُأكُالرك٘ب) ىسلوبأكضاعهاُقبلُُأفُتقٌررُإفُكانتُستتزكجُمنُقاضيُاؼبدينةُ

ُُ ُمع ُبصداقة ُإٔبُاؽبند ُبعدُكصوؽبا ُ"كويستد" ُالترتبط ُماُلكنٌُُاؼبسلمُعزيز؛ُندماؽبدكتور ها
ُ"ُأفُتبلشت،فتئتُ ًٌُبُُ" Marabar ماربارمعُقضية ُبعدما ُالعنصرية، الٍبُأٌججتُضٌبىُمشاعر

،ُالٍبُأٌدعتُأٌفُعزيزُحاكؿُاغتصااهاُُبُكويستعلىُُُاالعتداءالقبضُعلىُالطبيبُاؽبندمُبتهمةُ
ُاؼبشهدُرمزاُ ُكعداء،ُليكوفُىذا ُكهوؼُ"ماربار"،ُفتتحٌوؿُالعبلقةُإٔبُتوتٌر الرحلةُاالستكشافيةُإٔب

إنٌوُ؛ُبلُىوُأيضا،ُرمزُللظلم،ُكاحتقارُاآلخر،ُكتشويوُصورتولسوءُالفهم،ُبْبُثقافتْبُكحضارتْبُ
ُ.فالركحُالسائدةُمعاديةُللشعوبُاألخرلُكمتعاليةُعليهمُالوجوُاغبقيقيُكاؼبؤسفُللغرب،

ُُُُ ُالركاية ُأحداث ُ"عزيز،تتواصل ُاؽبندم ُللطبيب ُإدانتها ُعن ُ"كويستد" ُسبٌلكهاُ؛بَباجع ُبعدما "
ُاهتٌُ ُعن ُالندـ ُظلما، ُامو ُإشعار ُإٔب ُالفتاة ُبركايتهاُُاؼبسئولْبفتتقٌدـ ُاألخذ ُيرفضوف ُالذين اإلقبليز،

ارسهاُأبناءُاعبديدة،ُرغمُعلمهمُبصدؽُشهادهتا،ُفيتفٌتحُكعيُالفتاةُاإلقبليزيةُعلىُالعنصريةُالٍبُيبُي
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ُ ُعلىُغّبىمُمنُالشعوب، ُأمٌُ»جلدهتا ُعزيز ُعقائدهُُٓبُيكنُلدل ُتقٌرر ُكتتابعُعواطفو إحساس،
ُ(1)«مُإٔبُالربكدةُاؼبأساكيةُبْبُنفسوُكصديقوُاإلقبليزمعاتو،ُكتؤدٌُكقنا

كاآلخرُُلجوانيرُاالٍبُفٌرُإليهاُمنُحكمُاآلخُ،كتنتهيُالركايةُبصرخةُعزيزُمنُعمقُاألدغاؿ
ُكٌلُ»إذُيقوؿ:ُُ،ؼُلثركاتُبلدهُنُزاؼبستُ،)اؼبستعمرُالربيطا٘ب(ُالبراني ليسقطُاإلقبليز،ُقدُيكره

كاحدُمٌناُاآلخر،ُكلكٌنناُنكرىكمُأكثر،ُكإذآُبُأستطعُأفُأزوبكمُفسيفعلُذلكُ"أضبد"ُك"كرٙب"ُ
ُكلُإقبليزمُملعوفُإٔبُالبحر ُ(2)«حٌبُكلوُمٌرُطبسمائةُعاـ،ُسنتخلصُمنكمُسنطرد

كأصبحُالفكرُالعنصرمُشريكاُُبُُلقدُضاعفُاؼبوقفُاألكركيبُاؼبعادمُلآلخرُالنظرةُالعنصرية،
ُكوناُقدُربٌوؿُ ة وي  اله  رسمُصورةُاآلخرُكتقويبها،ُتربزُخطورةُالنظرةُالشوفينيةُالضيقةُإٔبُاآلخر،ُُب

ُ.إٔبُنوعُمنُالتحٌزبُكالتعٌصب،ُأمُإٔبُانغبلؽُالذاتُكرفضُاآلخر
ُاؽبُي»ُ ُنعترب ُأف ُويٌُما ُمن ُؾبموعة ُكبعضهاُُاالنتماءاتة ُإثِب، ُبتاريخ ُمرتبط ُبعضها اؼبتعٌددة،

ُركافدُكإسهاماتُ ُكمسارنا ُكيانناُكجذكرنا ُأفُنرلُُب ُما اآلخرُمتعٌلقُأكُغّبُمتعٌلقُدبوركثُديِب،
..(ُكالُكتبلقحاتُمتنوعةُكتأثّباتُـبتلفةُكدقيقةُكمتناقضة،ُحٌبُتنشأُعبلقةُمغايرةُمعُاآلخرينُ).

ُ ُ ُعلى ُيقتصر ُاألمر ُكبن"يعود ُُ"ىم"ك" ُجيشْب ُكاالنتقاـُُمتأىبْبأم ُالقادمة ُللمواجهة يستعداف
ُ(3)«.العتيد

ُ ُالفكر ُكالدة ُاألكٔب، ُغبظاهتا ُمنذ ُالغربية ُالركاية ُرافقت ُ"دانييلُاالستعمارملقد ُفركاية ،
ُكركزك،"Daniel Defoeديفو ُُ»ُركبنسوف ُرمزيا ُسبثيبل ُكسوغتو،ُُإليديولوجياقٌدمت االستعمار

ُكركزكفشخصيةُ كعليوُتقعُمسؤكليةُنشرُالقيمُُبُاألصقاعُالنائية،ُكفيماُُةؿبٌملةُبالقيمُاغبقٌُُالبطل
ُينتجُالتمثيلُالسردمُآخُر ُالتوترُكااللتباسُُاىبٌصُاآلخر، ُكاػبموؿُكالكسلُُكاالنفعاؿيشوبو حينا،

ُالبشر ُالعآبُاؼببهمُللملونْبُمنُآكليُغبـو ُكمثالو ُآخر، ،ُكاعبهلُكالتوحش،ُكغيابُالفاعليةُحينا
ُكٌلُاؼبعا٘بُاالخبلقيةُعنهمُكلتكنُشخصيةُ الذينُتظهرُأطياؼُمشوىةُلصورىم،ُكبذلكُيٌتمُإقصاء

                                                           
ُ.185دارُالبشّبُللطباعةُكالنشرُكالتوزيع،ُدمشق،ُبّبكت،ُلبناف،ُصُ-الَبصبةُُبُالداردائرةُرحلة إلى الهند: ترجمة –إدكاردُمورجافُفورسَبُُ-(1)
ُ.218صاؼبصدرُنفسوُ-(2)
ُ.48،ُص1ُ،2004تر:ُنلةُبيضوف،ُدارُالفرايب،ُبّبكت،ُلبناف،ُطُ-الهويات القاتلة–أمْبُمعلوؼُُ-(3)
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ُكالثقافيةُ ُالدينية ُالقيم ُتلقينو ُُب ُ"كركزك" ُيفلح ُأف ُقبل ُذلك، ُعلى ُمبوذجا ُالركاية ُُب "فرايدم"
ُكافُغفبلُعنُأمُبعدُإنسا٘بُباؼبعُبُالفردمُالذمُوبملوُحبرصُ"كُر كزك"ُكبظهورُكاألخبلقية،ُفلقد

ُتضادُُبُالقيمُ ُفيقعُتضاديْبُالعاؼبْب، البطلُالغريبُاألبيضُُبُعآبُاؼبلونْبُاألسودُىبٌتلُالتوازف،
1ُ)ُ«كاألخبلؽُكالثقافة. )

ُكفاءيُي ُاستثنائياُاصوُركركزك"ُالغربية،ُكقُيُاستثنائيةُلقيم"ُةظهرُالسردُالركائي
ُكمنطقُ ُالغريبُيرٌسخُمفاىيمُكخطابُاإلقصاء، ُالتضادُسعىُكالُيزاؿُالفكر ُكاهذا ُبُقيمُاآلخر،

ُالَبكيزُكالسيطرةُاعبربيةُمطالباُاآلخرينُاللحاؽُبقطارُالتاريخُالسائدُُبُخٌطُكاحد.
ُينتجُ ُالذات، ُىبٌص ُففيما ُشكلْب: ُك"اآلخر" ُ"ذاهتا" ُسبثيل ُُب ُاغبديثة ُالغربية ُالركاية تبلـز

كحيويةُكخٌّبةُكفاعلة،ُكبذلكُيسقطُؾبموعةُمنُاؼبعا٘بُُُبُالركايةُالغربيةُذاتاُنقيةُلتمثيلُالسردما
ُكٌلُاألفعاؿُاػباصةُاها،ُكفيماُىبٌصُاآلخر،ُينتجُالتمثيلُالسُرُاألخبلقية دمُ"اآلخر"ُُبُصورةُعلى

ياتُغّبُالغربيةُإاٌلُعلىُنجزىاُالسرد،ُالُتظهرُالشخصفداخلُالعوآبُاؼبتخيلةُالٍبُيُي»؛ُسلبيةُمشوىة
ُيتطوٌُ ُسردية، ُؿبٌفزات ُاعتبارىا ُيبكن ُكال ُاألساسية، ُاألحداث ُمسارُخلفية ُكجودىا ُضوء ُُب ر

فوجودُاآلخرُالُيظهر،ُإالٌُبوصفوُُاألحداث،ُأٌماُالشخصياتُالغربيةُفهيُاؼبهيمنةُداخلُتلكُالعوآب
ُكٌلُجزءاُتكميليا،ُلكيُيعطيُمعُبُلرسالةُالرجلُاألبيض،ُىذاُفض بلُعنُسيادةُتصٌورُغريبُيربمج

ُالسائدة. ُكقيمها ُالغربية ُبالثقافة ُيٌتصل ُمنظور ُضمن 2ُ)ُ«شيء ُكىيُ( ُكونية، ُالغربية ُالقيم ُعٌد إٌف
ُشرٌُ ُكالرجعية، ُُبُمقابلُقيمُاآلخرينُالدكنية ُكحدىا ُالعنفُالصحيحة ُكفبارسة ُالسيطرة عتُعملية

ُإلخضاعُاآلخر.
ُالقرمزم( ُ)اؼبخطوط ُركاية ُزبرج ُاإلسبا٘بُال ُجاال"ُ"للركائي ُالصادرةAntoniaGala"أنطونيو

ُُعنُماُاصطلحُعليوُبركايةُاللقاءُاغبضارم،ُكلقدُمثلثُفيهاُقضيةُالتمركزُكاالختبلؼ،ُ،1990ـعا
                                                           

،1ُطبّبكتُاؼبركزُالثقاُبُالعريب،ُُ-ب االستعماري وإعادة تفسير النشأةالسردية العربية الحديثة، تفكيك الخطا–د.ُعبدُاهللُإبراىيمُُ-(1)
ُ.70،ُص2003

ُ.71صاؼبرجعُنفسو،ُ-(2)

-Antonie Gala : Ecrivain espagnol né en 1936, Antonio Gala Velasco s'est essayé à différents 

genres, journalisme, essais, scénarios pour la télévision mais ce n'est qu'assez tardivement, dans 
les années 90, qu'il se lancera dans la rédaction de romans. La Passion turque date de 1993. à 
Cordoue, sa ville d’adoption. Il obtient son diplôme de droit à l’université de Séville puis= 
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ُكافُُغور،عيدُالبالقبوؿُكاالستبعاد،ُانشغاالُمعرفياُكصبالياُ ُكتبتُباإلسبانية، اؼبخطوطُالقرمزمُركاية
ُ؛قاـُاهاُرفعتُعطفة1998ُطباعةُكالنشرُسورياُؽباُصدلُعاؼبي،ُترصبتُإٔبُالعربيةُعنُدارُكردُلل

ُكُ،منُأىٌمُجوائزُالركايةُاإلسبانيةُطبعتُالركايةُكىيُ،1990حصلتُىذهُالركايةُعلىُجائزةُببلنيتا
ُمرٌةُحٌٌبُاآلف،ُككصلُعددُالنسخُإٔبُأكثرُمنُمليوفُنسخة.أعيدتُطباعتهاُأكثرُمنُعشرينُ

ُكٌلُُكاحداُمنُأىمٌُُ»ُاليـوAntonio gala))عتربُ"أنطونيوُغاال"ُيُيُُُُُ األقبلـُاإلسبانية،ُعلى
ُكٌلُ"األجناسُاألدبية"،ُالكاتبُشاعرُقبلُ ُكتب،ُكيكتب يكوفُركائي،ُلوُُأفاؼبستوياتُذلكُأنٌو

ُ:كناؿُعليوُجائزةُأدكنياس،ُكأتبعُؾبموعاتوُالشعريةُبعددُمنُاؼبسرحياتُأنٌبهاُ"،العدكُاغبميمديوافُ"
ُاػبضراء" ُعدف ُُ"،حقوؿ ُسيدة ُأجل ُمن ُك"خاسباف ُالضائعة، ُالطيبة ُالركايةُ،األياـ ُُب ُأبدع كما

ُ.بإصدارهُلركايتْبُأكالنباُ"اؼبخططُالقرمزم"ُك"الولوُالَبكي"
ُُُ«ُ ُأعماؿ ُُب ُلبلنتباه ُكؿبورىاAntonio galaُ))غاالأنطونيو البلفت ُموضوعاهتا ُ؛ىو

ُ ُعبلقة ُمن ُانطبلقا ُأك ُاألندلس، ُُب ُالعرب ُبتاريخ ُعبلقة ُؽبا ُؾبملها ُُب ُبالعربُإفاؼبوضوعات سبانيا
كحدهُينتصرُاإلنسافُُاغببفبُ،كاؼبسلمْبُبشكلُعاـ،ُكؿبورىاُىوُاغبٌبُالذمُيعتربُاؽباجسُاألساسي

ُالُيعِبُأفُاؼبؤلٌُ وُرجُالنصُخارجُالواقعُالصراعيُالذمُتنتصرُفيفُىبُيلئلنسافُكمعوُكبو،ُلكنُىذا
ُ(1ُ)ُ«ُكفُعنو،ُمعُأٌنمُغارقوفُُبُدكامةُالعنفكإمٌباُهبعلُأبطالوُيقولوفُذلكُكيعربٌُُ؛القوةُدائما

"ُ ُخلتالمخطوط القرمزيركاية ُقركف ُطبسة ُإٔب ُتعيدنا "،ُُ ُتشعر ُربوعُكىي ُُب ُبأنٌو قارئها
ُكتبُأنطونيوُجاال الركايةُعلىُلسافُأيبُعبدُاهللُالصغّبُآخرُملوؾAntonio galaُُ))األندلس،

يناير  2بِبُنصرُُبُغرناطة،ُكآخرُملوؾُالعربُقاطبةُُبُاألندلس،ُكالذمُسلمُمفاتيحُاغبمراءُُبُ
                                                                                                                                                                                     

=s’inscrit en candidat libre, à Madrid, en philosophie, lettres, sciences politiques et économie. 
C’est à cette période qu’il commence à publier ses premiers poèmes dans des revues de 
l’époque. En 1959, il reçoit le prix Adonais de poésie pour son premier recueil, « Enemigo 
íntimo ». Avec « Los verdes campos del Edén » (1963), il reçoit le prix national Calderón de la 
Barca qui marque les débuts de sa prolifique carrière en tant que dramaturge, couronnée de 
succès. Son premier roman, « El manuscrito carmesí », reçoit le prix Planeta. Il collabore aussi 
régulièrement avec différents médias. 
      /www.amazon.fr/Passion-turque-Antonio-Gala/ 

ُ.07،ُص2ُ،1998رفعتُعطفةُكردُللطباعةُكالنشرُكالتوزيع،ُدمشق،ُسوريا،ُطُترصبةُ-)مقدمةُاؼبَبجم(المخطط القرمزيُ–أنطونيوُغاالُُ-(1)

http://www.amazon.fr/Passion-turque-Antonio-Gala/
http://www.amazon.fr/Passion-turque-Antonio-Gala/
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ُالكاثوليكْبُفرناندكُكإيزابيبلُللملكْب1492عام ُاإلسبلميةُكاهذا، الٍبُُ،أسدؿُالستارُعلىُاغبضارة
ُاإلبّبية ُاعبزيرة ُشبو ُُب ُقركف ُشبانية ُكثقافةُاستمرت ُالشرؽ ُثقافة ُبْب ُبارزة ُكصل ُحلقة ُككانت ،ُ

ُالغرب.
ُشهوةُُُ ُبسبب ُكتناحرىم ُكاغبٌكاـ، ُاؼبلوؾ ُصراع ُعن ُالقرمزم"، ُ"اؼبخطوط ُركاية تكشف

اؼبؤٓبُُبُالتاريخُالعريب،ُُاالنكسارىوُتاريخُُم1492، ىيبتهموالسلطة،ُالٍبُأٌدتُإٔبُضياعُحكمهمُ
ُ.ندلسإنٌوُاغبٌدُالفاصلُبْبُؾبدُاؼباضيُكذٌؿُاغباضرُُبُحياةُأيبُعبدُاهللُالصغّبُآخرُملوؾُاال

عاُمذكراتُاؼبلكُاألخّب،ُتبُ تىُمُيُ؛الركايةُبضمّبُاؼبتكلمAntonio galaُ))"أنطونيو غاال"كتبُُُ
ُ ُليُيالذمُسٌلمُغرناطة ُكافُهبوؿُُبُفكرُملكُضاعُمُيجسُ للكاثوليكيْب، ُما ُكطُيلكُيدُلنا ُذليبلُرًُو، د

جاءتُشركطُاالستبلـُبفضلُ»بشٌدةُكمنُدخائلُنفسوُقولو:ُُخارجُأرضو،ُالٍبُتعٌلقُاهاُكأحٌبها
ُ،الكتمافُاؼبصطنعُمروبةُلرعيٍبُأكثرُمنُأمُشركطُأخرلُكٌقعُعليهاُملوؾُالنصارلُالستبلـُاؼبدينة

ُكنتُاػباسرُاألكربُكالرابحُاألكرب ُالسبلـُ،أنا الذمُيكادُُ،منُملكُإٔبُتابع،ُرحبتُباؼبقابلُىذا
ُ(1ُ)ُ«كتقٌدموُاؼبأساةُبعدُنفادىاُكحلوؽباُيكوفُجنائزيا

ُالذاكرةُ ُإٔب ُالقرمزم" ُ"اؼبخطوط ُركاية ُُ،تعيد ُاغبياة ُعلى ُشٌب ُقٌسمهاُُاألندلسيةصورا كلقد
"ُيتناكؿُفيوُطفولةُاؼبلكُأيبُعبدُ؛صلُاألكؿُعنوانوُ"دبنجاةُُبُاغبديقةالكاتبُإٔبُفصوؿُثبلث:ُالف

اهللُالصغّب،ُكالصراعُبْبُفبلكةُغرناطةُكاؼبمالكُاؼبسيحية،ُفضبلُعنُالصراعاتُالداخليةُكالدسائسُ
ُ.صريةالنبْبُأفرادُاألسرةُ

                                                           
-ُشبو أكُُشبو جزيرة األندلسأكُُجزيرة األندلس)كانتُتسمىُُإ ب ار ي ةأكُُشبو الجزيرة اإليْب ير ي ةأكُُشبو جزيرة إيْب ير ي اُ:شبو الجزيرة اإلبرية

إسبانياُكالربتغاؿُكمستعمرةُجبلُطارؽُتتكوفُمنُ،ُأكركباتقعُُبُاعبزءُاعبنويبُالغريبُمنُقارةُُلؤلندلساإلسبلميُأثناءُفَبةُاغبكمُُالجزيرة األندلسية
ُكانتُتسمىُجزيرةُاألندلسُأثناءُفَبةُاغبكمُالعريبُلؤلندلس. اعبزءُُالربتغاؿ%ُقيُحْبُربتل85ُاعبزءُاألكربُمنهاُحبوإبُإسبانياُتشكلُ كأندكرا،

منُمشاؽباُكغراهاُكتتصلُمعُأكركباُمنُكاحمليطُاألطلسيُمنُاعبنوبُكالشرؽُالبحرُاؼبتوسطُنُمساحةُشبوُاعبزيرة.ُوبدىاُ%ُم14.9الغريبُفيهاُبنحوُ
اندكراُُأفألفُكمُمربعُُبُحْب582ُُاغبدكدُالطبيعيةُمعُأكركباُلشبوُاعبزيرةُاأليبّبية.ُتزيدُمساحتهاُعنُجباؿُالربانسُطرفهاُالشمإبُالشرقي.ُتشكلُ

     :متاح على شبكة اإلنترنيت%0.5ُُلُمساحةُشكٌُمنطقةُجبلُطارؽُفتُيُأما%0.76ُُكةُمعُاعبمهوريةُالفرنسيةُتشكلُمساحةُاؼبشَب=ُ
https://ar.wikipedia.org/wiki/ُُ 

ُ.390ص2ُ،1998كالنشرُكالتوزيع،ُدمشق،ُسوريا،ُطترصبةُرفعتُعطفةُكردُللطباعةُُ-المخطط القرمزيُ–أنطونيوُغاالُ-(1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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"،ُفلقدُتناكؿُحياةُأيبُعبدُاهللُُبُاألسر،ُكماُطيور الرحمةأٌماُالفصلُالثا٘بُربتُعنوافُ"ُ
ُكالفصلُالثالثُ ُإٔبُاؼبلكْبُالكاثولكيْب، ُانتهتُبتسليمُغرناطة صحبُذلكُمنُأحداثُخطّبة
ُالٍبُجرتُبْبُاعبانبْبُكالٍبُ ُالركائيُتفاصيلُاؼبفاكضاتُالطويلة ُكتتؤلأل"ُسردُفيو ُ"عالية اؼبعنوفُبػ

سردُفيوُالكاتبُ" كلُموسيقىُتتوقفلُالرابعُكاألخّبُكعنوانوُ"أٌدتُإٔبُتسليمُغرناطة،ُأٌماُالفص
األحداثُالٍبُتلتُتسليمُغرناطة،ُكخركجُاؼبلكُكأسرتوُمنُغرناطة،ُمٌتجهاُإٔبُفاسُباؼبغربُعندُ

ُإكمالوُالواحدةُكالثبلثْبُمنُعمره.

ُكأشواؽُاغباضرينقُي ُالكاتبُعربُركايتوُعبقُاؼباضي، ُذاكرةُالٍبُبقيتُُبُغرناطةعنُُ،لُلنا
ُالٍبُ ُكالنكبات ُاؼبصائب ُتفلح ُكٓب ُكالذكريات، ُباآلثار ُاحتشدت ُالٍب ُالساحرة، ُاألرض ُتلك النص

ُ.حزحتهاُعنُطابعهاُاؼبتمٌيزُزدُالسقوطُكعلىُامتدادُالقركفُمنُنزلتُعليهاُبع
ُسُشخصيةُأيبُعبدُاهلل،كالقٌوةُكالصراعُبينهما،ُفالكاتبُيتلبٌُُحوؿُالفنٌُُ-إذف–تدكرُالركايةُُُُ

ُتأمٌُ ُلنا ُالركائيةكينقل ُاؼبساحة ُعرب ُالكثّبة ُفردكسُُ؛بلتو ُغرناطة ُضياع ُعن ُتعبّبا ُأعمق ُكانت الٍب
ُ ُكانت ُالٍب ُاألكركبيُذبابوالثقافة ُالفنٌُبُةالشوفينية ُُُ.سحر ُغاال ُأنطونيو Antonio galaُ))كٌتب

حسبُُ-ؿباكلةُ»آخرُملكُعريبُحكمُاألندلسُُبُ؛"ُعنُأيبُعبدُاهللُالصغّبالمخطوط القرمزي"
ُتارىبياُعلىُأساسُأنٌوُمتخاذؿ،ُُ-قولو لرٌدُاعتباره،ُكتصحيحُالصورةُالسلبيةُعنُىذاُاغباكمُاؼبظلـو

ُانزاميا،ُُكمسئوؿ ُكال ُجبانا ُيكن ُفلم ُالتاريخ، ُكتب ُُب ُاؼبألوفة ُكتغيّبُصورتو ُضياعُاألندلس، عن
"كشفُالوجوُاألسودُلسقوطُغرناطة،ُآخرُمعاقلُالعربُُبُاألندلسGalaُُُإضافةُإٔبُؿباكلةُغاال

ُكافُيبكنُأفُتكوفُعليوُاسبانيا،ُٓبُليقعُماُظبيُحبربُ الٍبُانتهتُبطردُالعربُُاالسَبدادكإدراؾُما
وؿُمشسُفكبالتإبُنايةُعصرُالعلمُكاغبكمة،ُكالفنوفُكالثقافةُالرفيعة،ُكأُي(1ُُ)«منُغرناطةُـ1492عاـُ

ُاغبضاراتُالساميةُالعربيةُكاإلسبلمية.
ُأنطونيوُجاالةُالغريبةفلعٌلُمنُاؼبصاد أفُيكوفُعاـُُ؛Antonio galaُ))،ُكالٍبُأشارُإليها

ُُـ1492 ُغرناطةتاريخ ُنفسُيُ؛تسليم ُكريستوفرُُىو ُاكتشاؼ ُعاـ ُاألُكولومبسو ُأكُللقارة مريكية،
                                                           

 / :متاح على شبكة اإلنترنيتاغبوارُاؼبتمٌدف.–ُكني، فهي الهواء الذي تنفستالكاتب اإلسباني أنطونيو غاال: األندلس تتمل  ُ–سآبُُدخال-(1)
http://www.ahewar.org/debat/show/ُُُ

http://www.ahewar.org/debat/show/
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تصفيتوُبُكُاآلخرُبغزكهُكإبادتوُكاستبعاده،ىوُعاـُقمعُُ،تودكركؼُتزيفتافُ-تعبّبعلىُحٌدُُ-األصح
ُ.ُجسدياُكحضاريا

ُكافُأيضا1492ُعاـُإٌفُ»ُُُ ىوُعاـُاكتشاؼُاآلخر،ُالذمُأٌدلُإٔبُالقضاءُعلىُىذاُاآلخر،ُفقد
ُكبدأتُ ُغرناطة، ُالذمُسقطتُفيو ُالعاـ ُفهو ُأكركبا، ُمن ُاآلخر ُطرد ُمسلسل ُفيو ُالذمُبدأ العاـ

ُكالتنكٌُخليُعنُإسبانياُُبُالتٌُ ُمنُشكٌلُأندلسيتها ُكٌل ُالعريبُكاإلسبلمي،ُكقامتُبَبحيل رُلرافدىا
ُكافُأكُغّبهُذلكُمنُاألقلياتُالدينيةُكالطائفية،ُكؽبذاُيبكنُأفُيقاؿُأٌفُعاـُ آخرُُبُعرفها،ُمسلما

ُتتمٌُال،1492 ُطبسُذم ُمركر ُعلى ُكاالحتفاالت ُاآلخراؼبراسيم ُقمع ُعاـ ُىو ُعليو، ُعاـ بغزكهُُمائة
ُكباسمُ ُاغبضارة، ُكباسم )...(ُ ُبعيدا ُكإزاحتو ُبنفيو ُكحضاريا ُجسديا ُبتصفيتو ُكاستبعاده، كإبادتو،
ُمنسقاُ ُأكركبيا ُنبا ُالعآب ُنب ُقركف ُطبسة ُؼبدة ُ ُاستمٌر ُكالسامي ُبالرفيع ُالتبشّب ُكباسم التمدف،

تُالٍبُرٌكجُؽباُاؼبنظركفُُبُُكـبططاُكمتصاعدا،ُؾبمبلُباإلعبلـُاؼبزيفُكاالٌدعاءاتُاؼبشٌوىةُكاؼبغالطا
ُ(1ُ)«ككافُُبُمقدمتهمُاؼبستشرقوفُ،كافةُاغبقوؿُاؼبعرفية

كاعَباؼُبالتأثّبُالعريبُُ،ةُللدكرُالعريبُُبُاألندلسبيىيُإضاءةُغُرُالمخطوط القرمزي""ُركاية
ُالركايةُ.الضاربُبعمقُُبُالركحُاإلسبانيةُ؛كاإلسبلمي ُتوٌخىُأنطونيوُجاالُ"منُخبلؿُىذه ،ُلقد

إبرازُماُظٌلُمسكوتُعنوُمنُاعبوانبُاؼبشرقةُُبُالعبلقاتُاغبضاريةُبْبُالذاتُالعربيةُكاآلخرُالغريبُ
إٌنِبُأعتقدُأٌفُالثقافاتُتصبحُغايةُُبُالسذاجةُعندماُتزعمُالنقاءُكالُتثّبُاىتماـ،ُ:ُ»ُيقوؿُغاال

ُ ُٓب ُبأٌنم ُكيفتخركف ُيزعموف ُإسبانيا، ُمشإب ُالباسك ُإقليم ُماُسكاف ُكىو ُالركمانية، ُبالثقافة يتأثركا
وبملِبُعلىُعدـُالثقةُُبُىذاُالنوعُمنُالثقافات،ُفالثقافةُالٍبُتزعمُأٌنآُبُتتأثرُبثقافاتُأخرلُالُ
تثّبُاحَباميُالثقافةُنتاجُالتزاكجُكالتوالد،ُفأمُمدينةُمنُمنطقةُمغلقةُكبعيدةُزبتلفُسباـُعنُأخرلُ

ُ(2ُ)«ُإذُتثريهامفتوحة،ُمٌرتُاهاُثقافاتُالعآب

                                                           
ُ.9،ُص1ُ،1992دارُسيناُللنشرُالقاىرة،ُطُ،ؿتر:ُبشّبُالسباعيُتقدٙب:ُفرياؿُجبورمُغزُك–ُفتح أمريكان مسألة اآلخر–تودكركؼُُُتزيفتافُ-(1)
 :اإلنترنيتمتاح على شبكة ُاغبوارُاؼبتمٌدف.–ُالكاتب اإلسباني أنطونيو غاال: األندلس تتملكني، فهي الهواء الذي تنفستُ–سآبُُدخالُ-(2)

http://www.ahewar.org/debat/showُ/ُُ    

http://www.ahewar.org/debat/show%20/
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ُ ُاإلسبا٘ب ُالركائي ُكسبازجُالتٌُُ»ُأفAntonio galaٌُ))"أنطونيو غاال"يرل ُكالتوليد هجْب
األجناسُُبُإسبانيا،ُىيُحقيقةُماثلةُالُيبكنُإنكارىا،ُكاألمرُنفسوُبالنسبةُألكركباُإذُسبازجتُعلىُ

ُاؼبتوسط ُالبحر ُحوض ُُب ُخاص ُكبشكل ُكالغرب، ُالشرؽ ُثقافات ُ(1)«أرضها ُتنديدُ؛ ُالركاية إٌف
بالشوفينيةُكالعنصرية،ُالٍبُسبارسهاُ"الذات"ُعلىُاآلخرُاؼبغاير،ُكالُأٌدؿُعلىُىذهُالرؤية،ُفبٌاُمارستوُ

إٌفُتعٌددُاعبماعاتُكالطوائفُفتحُُاؽبيمنةُاألكركبيةُمنُاخَباؽ،ُكإقصاءُلؤلجناسُكاألعراؽُاألخرل،
ُللهويةُكفبارسةُللكينونة.ُاجملاؿُغبساسياتُحضارية،ُبقدرُماُأكٌدُعلىُتأكيد

ُاغبضارمُعلىُالشرؽ ُُ؛لقدُحاكؿُالغربُإسقاطُمنظوره منُُكاالنتقاصبطرؽُغّبُمشركعة
وبملُأنطونيوُُ،ىذا اآلخر وكيانوُةوي  واحترام ى  بالقضاءُعلىُخصوصيتو،ُبعيداُعنُاغبوارُُتوحضاُر

الفكرمُُؼصادقة،ُبعيداُعنُالتطرٌُُإنسانيةىاجسُالبحثُعنُمساحاتُ،Antonio gala))جاال
ُ.اذباهُاآلخر

الفرؽُبينناُكبْبُ»ُبُركايةُ"اؼبخطوطُالقرمزم":ُُأبي عبد اهلل الصغيريقوؿُالركائيُعلىُلسافُُ
النصارلُليسُُبُالدين،ُكإمٌباُُبُطريقةُفهمُكعيشُاغبياة،ُيبكنُلبعضهمُأفُيرلُأٌفُىذهُالطريقةُ

ُكٌلُشعبُينتهيُإٔبُُأفُ ديانتو،ُكتفكّبهُمنُمواقفوُُيبلءـىيُنتيجةُلديانتنا،ُكأناُأرلُالعكسُسباما،
فبٌاُُُكفظاظةكاغبزفُُبُاالستمتاعُكانتظارُاؼبوت،ُالنصارلُأكثرُخشونةُُكمفاىيموُكآدابوُُبُاغبب،

ُ)...(ُ ُعنُمناخنا ُألنمُيعيشوفُُبُمناخُـبتلفُسباما ُكإمٌبا ُليسُألنمُنصارل، ُردبا كنتُأعتقد،
ُأنٌناُمتعارضوف،ُماُلناُأ٘بُمباشر،ُكماؽبمُذكُديبومةُغّبُؿبٌددة،ُ ُيؤكدُلنا كىذاُالُعملُلو،ُإاٌلُأنٌو

ُ(2ُ)ُ«ازُصعبُالربىاف.ؾب

اؼبعاصرين،ُاستلهاماُللَباثُالعريبُاألندلسي،ُكتوظيفاُلوُُاإلسبافمنُأكثرُالكتٌابُركائيُإٌفُال
ُكتاباتو،ُعدـُإيبانوُبالثقافاتُاؼبنعزلة،ُالبعيدةُعنُ ُكماُأنٌوُأكٌدُُبُغّبُموضعُمن ُبُإنتاجوُاألديب،

ُ.الثقافاتجُكالتعايشُمعُغّبىاُمنُالتفاعلُكالتماُز

                                                           
    ُُ/ُُ http://www.ahewar.org/debat/show:متاح على شبكة اإلنترنيت،ُنفسوُاؼبوقعُُ-(1)
ُ.172-171،ُص2ُ،1998ترصبةُرفعتُعطفة،ُكردُللطباعةُكالنشرُكالتوزيع،ُدمشق،ُسوريا،ُطُ-المخطط القرمزيُ–أنطونيوُغاالُ-(2)

http://www.ahewar.org/debat/show%20%20/
http://www.ahewar.org/debat/show%20%20/
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ُركائيةُُ ُمساحة ُُب ُلنا ُلّبصد ُاغبضارية، ُكالتفاعبلت ُالتأثّبات ُعن ُحديثو ُالكاتب يواصل
ىيُالركايةُالثانيةُللكاتبُُالولو التركي"جديدة،ُاألجواءُاؼبرتكبةُبْبُالذاتُالغربيةُكاآلخرُالشرقي.ُ"

ُغاال ُأنطونيو ُالعنواف.Antonio gala))اإلسبا٘ب ُمن ُيتجلى ُكما ُالركاية ُشديدُ؛، ُحبب ُتوحي
كعشقُيصلُإٔبُدرجةُالولو،ُىكذاُأرادىاُالكاتبُمساحةُركائية،ُألحاسيسُعشقُكشغفُغريب،ُ

ُحٌبُعنيفة،ُبْبُامرأةُإسبانيةُكشابُتركي.ُذبربةُبُ

ُمضموناُضُيعرًُتُى ُُب ُُ،الركاية ُ ُالركاية ُبطلة ُمذكرات ُمن ُدفاتر ُأربعة ُ؛أولييان ديسيديراعرب
ُىذاُ ُمٌر ُالركاية، ُأحداث ُمعظم ُفلكو ُُب ُتدكر ُالذم ُ"يباـ"، ُالَبكي ُللرجل ُالعنيف ُعشقها حكاية
ُعربُ ُالكتابة ُفعل ُكاكب ُانتحارا، ُاؼبوت ُإٔب ُبصاحبتو ُكأكدت ُاغبدكد، ُذباكزت ُأطوار، ُبأربعة اغبٌب

بالكتابةُُمذكراتُ"ديسيديرا"ُذبربةُاغبٌبُاعبسدمُالذمُخاضتُالبطلةُغماره،ُلتمارسُفعبلُإبداعيا
ُجلياتُاػباصة،ُبدتُكاستبصاراتُللحياةُالبشرية.ُبُدفاترىا،ُكىذاُماُأتاحُؽباُعدداُمنُالتٌُ

ُاؼبرشدُتتمرٌُ ُكبْبُ"يباـ" ُبينهما ُبعدُحٌبُعنيفُنشأ دُ"ديسيدريا"ُعلىُزكاجُمبطيُتقليدم،
ُ ُإٔبُتركيا، ُمعُزكجها ُرحلتها ُأثناء ُ»السياحيُالَبكي، ُبدا ُجاالُإخراجكلقد ُاغبٌبُُأنطونيو لتجربة

اعبسدم،ُمركزُثقلُالركايةُؿبسوباُبٌدقة،ُحْبُجعلُبطلتوُتتزكجُبشخصُضعيفُأكُعنْبُجنسيا،ُ
ُكماُجعلُمنُبطليوُ"ديسيدرياُكيباـ"،ُنتاجُعاؼبْبٍُبُجاءُالشابُالَبكيُ"يباـ"ُباؼبقابلُفحبلُعاتيا ،

ُمعطياهت ُتَبكز ُرياضية ُمعادلة ُأماـ ُككأننا ُكتركيا، ُإسبانيا ُبعدُـبتلفْب، ُفقط، ُاعبسدم ُاغبٌب ُعلى ا
ُكٌلُالعواملُاألخرل. ُ(1ُ)ُ«استبعاد

ُعرٌبُ ُفلطاؼبا ُاألكركبيْب، ُنظر ُُب ُكركحي ُتارىبي ُكثراء ُسحر، ُمن ُالشرؽ ُيبثٌلو ُدبا ُمليئة الركاية
عنُانتمائوُالركحيُإٔبُالثقافةُالشرقية،ُالٍبُٓبُزبرجُعنُدائرةُالعشقُكالولوُُبُذاكرةgalaُُ ))"غاال"

ُكماُصورهُ"غاال"،ُىوُكلوُالفناءُُبُأسطورةُالعشقُاؼبدٌمر،ُ الكاتبُالركحيةُكالفكرية،ُفالولوُالَبكي
ُ ُالعشقُكاؽبياـ ُذركة ُ"ديسيديرا" ُالبطلة ُتصلُمعو ُتصاعدم، ُتسّبُُبُخٌط الَبكي،ُُ"اـمُىبيُى"فالركاية

ُ ُكٌل ُيلتهم ُعجيب ُكاؼببادئُالٍبُنشأتُعليهاارتباط ُالقيم ُالرجلُ؛ ُلسلطة ُاإلسبانية ُاؼبرأة تستسلم

                                                           
ُ.40،ُص2012ُالقاىرةُاؽبيئةُاؼبصريةُالعامة،ُللكتاب،ُ-تجربة اإلبداع مع كت اب عرب وأجانب–حسْبُعيدُ-(1)
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الَبكي،ُلتتحٌوؿُإٔبُشريكةُلوُإلسباـُصفقاتوُالتجاريةُاؼبشبوىة،ُكالتورطُُبُعبلقاتُجنسيةُتنزلقُاهاُ
ُإٔبُمنعطفاتُمؤذيةُعلىُاؼبستولُاإلنسا٘بُالعاـ.

تها وي  له  ىُأزماتُالذاتُالغربيةُعلىُاؼبستولُالنٌصيُكالفٌِبُللركاية،ُففقدافُالبطلةُ"ديسيديرا"ُتتجلٌُُُُُُُ
عرُاؼبرأةُإٔبُحالةُىوُُمادىاُإٔبُالتدىورُالنفسي،ُكزبليهاُعنُالرغبةُُبُاغبياة،ُلقدُربولتُمشاُالذاتية،

ُكلٌُ ُكلٌُمرضيةُكسباىي ماُأسستوُُبُحياهتاُالسابقةُُبُكطنهاُُيُاآلخرُالشرقي،ُالذمُدٌمرتُعبلقتوُاها،
ُ ُلتعيشُبقربُ"يباـ" ُكشعورىاُُاغترابااألصلي، ُنفسها، ُعلىُالتواصلُمع ُقدرهتا عنُالذات،ُُبُعدـ

عنها،ُإنٌوُالتناقضُالصارخُبْبُماُتريدهُالذات،ُكبْبُماُيريدهُالعآبُاػبارجي،ُفالذاتُربلمُُباالنفصاؿ
ُىذا ُكمن ُسبلك، ُكال ُتطمح ُربٌقق، ُجاالُكال ُ"أنطونيو ُأسٌس ُالَبكي"ُُ(gala ")اؼبنطلق ُ"الولو ركايتو

ُ.االغَبابةُالغريب،ُكماُتعانيوُمنُجراحُويٌُليكشفُعنُخطابُاؽبُي
ُُ ُالبلتكافؤُبُبًُُاالغتراببذور ربملُالركاية ُتعاِبُالصراعُاغبضارمُكفكرة ُالداخلية،ُألٌنا ُنيتها

ُبُاؼبرٌةُالثانيةُأحببتوُبصدلُذكرياٌبُ»بْبُالذاتُكاآلخر،ُكلقدُعرٌبتُالبطلةُعنهاُُبُمذكراهتاُبقوؽبا:ُ
عنو،ُباختطافوُٕبُكجنو٘بُبالوحدةُالٍبُكٌناُنشكلهاُمعاُُبُداخلي،ُفأناُماُعدتُأناُكالُىوُُبُعيِبُىوُ

ُكأكثقُمع ُكافُأكثرُرضامُاألنا٘بُمنُانغماسيُاألٌكؿ،ُىدأُقليبلُُبُأكـر اشرةُللجسد،ُالشعورُالثا٘ب
ُ(1)ُ«انتظاما،ُككعيُتفاٗبُجهاراُُبُكعيوُكإرادٌبُتبلشتُُبُإرادتو،ُدكفُأفُتدافعُعنُاستقبلؽبا.

ُمعُالسياؽُ ُمتوائمة ُذاتُمأزكمة ُىٌشة ُ"ديسيديرا" ُالبطلة الذمُسيطرُُاالكبدارمتبدكُصورة
الذاٌبُالذمُُكاالغَبابحالةُالسلبيةُاؼبطلقة،ُُاالنتحارعلىُالقسمُالثا٘بُمنُالركاية،ُيشٌكلُحدثُ

ُتضع ُأف ُاهذا ُؿباكلة ُ)الَبكي(، ُالشرقي ُباآلخر ُعبلقتها ُُب ُالبطلة ُالتضعضعُُعاشتو ُغبالة حٌدا
ُكانتُموج ُكافُُ؛دةُواألخبلقيُاؼبزرمُكالتمٌزؽُالداخلي،ُرغمُأٌفُالبدائلُالختياراتُإهبابيةُكسليمة إذ

ُتعادةُحياهتاُالرتيبة.بإمكاناُالعودةُإٔبُإسبانياُكاس
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ُبُبنائوُلشخصيةُ"ديسيديرا"،ُيكشفُعنُجانبُُ (Antonio gala) إٌفُ"أنطونيوُجاال"

مةُالبارزةُُبُمهٌمُُبُسّبتوُالشخصية،ُفالكتابةُعنُحاالتُاغبٌبُاؼبتفرد،ُكالعشٌقُاجملنوفُىيُالسُ 

ُُ.كسبازجُثقافاتُالشرؽُكالغربُ،حُاغبضاراتقٌجةُتوٌلدتُعنُتبلتوىًُمُيُأعماؿُالكاتب،ُمشاعرُه
عتربُالكتابةُتعبّباُمباشراُعنُاغبٌبُردباُألٌفُإعبلفُاحملٌبُعنُاغبٌب،ُحٌبُكلوُأماـُنفسوُقدُتُي»

،ُكزبفيوُبْبُالصمتُباالعتزازُبوب،ُاغبٌبُالذمُالُتشعرُفقط،ُيشٌكلُمنُالرضاُماُيكادُيوازمُاغب
ُكونوُحكايةُ ُكٌلُاألحواؿُببلُصدل،ُكبالتإبُالُيتجاكز كالعتاب،ُالُيكادُيكوفُحبا،ُكيبقىُعلى

ُكافُوبدثناُعنهاُالراىبُ)...(ُشيءُينزعُإٔبُ ُاالنتشارطريفة،ُاغببُبالنسبةُإٕبُمثلُرضبةُاهللُالٍب
ُكتابُمكرٌُمثلُالصوتُالرائحةُأكُالنور،ُلذلكُىبطرُٕبُأنٌوُقدُيكوفُم ىذاُىوُمعُبُ(1ُ)«سُلوثل

ُلسافُبطلةُالركاية.ُعلىُلذمُعرٌبُعنواgalaُاغبٌبُُبُعرؼُ"غاال"
يُطريقُ"،ُففتحتُللمتلقٌُاألنا واآلخرلقدُأتاحتُالركايةُاؼبعاصرةُالفرصةُلتجسيدُإشكاليةُ"

ُ ُمعا، ُكاآلخر ُالذات ُضدٌُ»فهم ُىي ُللمعرفةُُفالركاية ُاؼبنتصرة ُكالببلدة ُاػبالصة ُالتسلية إغراءات
ُكالذاكرة. ُالتاريخ ُبثقل ُاإلحساس ُكعلى ُالكو٘ب ُعلى ُينفتح ُال ُذاٌب ُلتخييل ُأك 2ُ)«السطحية، فبٌاُ(

ُكماُسعتُإٔبُُاألنواعوبملناُعلىُالقوؿُأفُالركايةُاؼبعاصرةُأكثرُ األدبيةُموضوعية،ُكاقَباباُمنُالواقع
ُُب ُمغاير، ُطرح ُتقدٙب ُعبلقة ُاألنا واآلخرُتوصيف ُكعبلقة ُالذمُاألنا، ُالتارىبي يشملُُبسياقها

ُ.كاقعها،ُككاقعُحضارةُاآلخر
ُكنقدهُ ُالعرقي...( ُ)الغريب، ُباآلخر ُاللقاء ُإشكالية ُطرح ُالركايات ُبعض متجاكزةُُ،حاكلت

ُُب ُالذاٌب ُالنقد ُمشٌوىةفبارسة ُصورا ُفقٌدمت ُصورتو، ُمسبٌُُُرسم ُأحكاـ ُمن ُتنطلق قة،ُمنتقصة،
ُكبالتإبُعٌزُاغبوار،ُككقعُسوءُالتفاىمُبْبُاألناُكاآلخر.

ُاآلخرُالغريب،ُؿبوراُأساسياُلتمثُ شكٌُُ لُالذاتُالعربيةُُبُمرآةُاؼبتخٌيل،ُفلقدُُطرقتُلُمفهـو
معظمُالركاياتُإشكاليةُاألناُكاآلخر،ُإذُتراكحتُنظرةُالركائيْبُبْبُالسلبيةُكاإلهبابية،ُبْبُالدعوةُإٔبُ

قفُكاغبوارُمعُالغرب،ُكبْبُنظرةُقائمةُعلىُالقطيعةُكاإلقصاء،ُكُبُإطارُىذهُالعبلقةُاعبدليةُالٌتثا
                                                           

ُ.43-42ص،2012ُُالقاىرةُاؽبيئةُاؼبصريةُالعامة،ُللكتاب،ُ-تجربة اإلبداع مع كت اب عرب وأجانب–حسْبُعيدُ-(1)
ُ.204،ُص2012ُالقاىرةُاؽبيئةُاؼبصريةُالعامةُللكتاب،ُ-الرواية العربية ورىان التجديد–ؿبمدُبرادةُُ-(2)
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ُ ُُب ُاغبضارتْب ُرؤل ُكتشابكت ُالرؤية، ُثنائية ُالصراعُإطارتشٌكلت ُعلىُُ؛من ُفريق ُكٌل ُحرص إذ
ُضاريا.ا،ُكتارىبا،ُكموركثاُحيتزيْبُصفاتو،ُإنسانُإطارإلبرازُمساكئُاآلخرُُبُُ؛التسٌلحُدبعطياتو

،ُمنُخبلؿُحضارية وثقافيةفتحتُالتجربةُالركائيةُاؼبعاصرة،ُاجملاؿُرحباُللخوضُُبُفضاءاتُُُُُ
ُباآلخر، ُاؼبباشر ُكغّب ُاؼبباشر ُكاإلنُ»االحتكاؾ ُباإلنسانية ُالوعي ُأصبح ُضعفوُلقد ُكتصوير ساف

ُموضوع ُىو ُكصراعاتُُكانزاماتو ُكجوده، ُهتٌدد ُتوترات ُمن ُوبملو ُما ُلكٌل ُالثالثة، ُاأللفية إنساف
النفسي،ُكرصدُعبلقاتُالبشرُُاالستبطافمُُبُمساراتو،ُكعوؼبةُتطاردهُأينماُحٌلُكارربل،ُكغداُتتحكٌُ

الداخليةُُبُعبلقةُاإلنسافُبنفسو،ُكعبلقتوُباآلخر،ُكاعتبارُالركايةُمصدراُكسبيبلُللوعيُىوُاؼبوضوعُ
ُ.(1)ُ.«األكربُلكثّبُمنُالركايات

لقدُأثارتُاإليداعاتُالركائيةُالعربيةُاؼبعاصرةُمواقفُفكرية،ُأسهمتُُبُتكوينُالوعيُاؼبعاصرُُُُُُُ
ُالتباينُُبُالطرحُمنُركائيُإٔبُآخر،ُكمنُُاألناكتشكيلُرؤيةُكاضحةُلعبلقةُ العربيةُبالغّبية،ُظبتها

ُاجملاؿُركايةُ" ُللركائيُالكويٍبُإظباعيلُفهدُإظباعيل،ُكركايةُىناُإلىُبعيداالركاياتُالبلفتةُُبُىذا "
أشجار "ُألضبدُالكبّبمُاؼبغريب،ُك"مصابيح مطفأة"ُكركايةُ"خارطة الحبأىداؼُسويفُاؼبصريةُ"

ُ."ُللركائيةُالسودانيةُبثينةُخضرُمكيحجول من شوكلركائيُاعبزائرمُبشّبُمفٍب،ُك"لُالقيامة"
ُأىمٌُُُُُ ُيبٌيزُاػبطابُالركائيُاؼبعاصرُإٌف ُإٔبُالذاتُكالتمٌسكُاها،ُُ،ما إغباحُالركائيْبُعلىُالعودة

ُكماُكٌجوُالعديدُمنهمُُثالتشبٌُكبالتإبُُ،كاالرتباطُباألرضُكالوطن باػبصوصيةُالثقافيةُكاالجتماعية،
انتقاداُللذاتُمنُخبلؿُركاياهتم،ُُبُرضوخهاُلواقعُاالستبلبُكالتبعية،ُكتغييبهاُؽبويتهاُأماـُالغّبية،ُ

«ُ ُاؽبوية، ُأمباط ُمن ُمستويْب ُأك ُحالتْب ُبْب ُالتمٌزؽ ُمن ُحالة ُىُيإٌنا ُمتعاليةويٌُأحدنبا ُمبوذجية ُة
إٌفُُ(2)ُ«ألخرلُعمليةُبلُكمدٌنسةُُبُالذىنُرغمُاؼبمارسة،ُككبنُبْبُاغبالتْبُمذنبوف.كمتسامية،ُكا

تُتتجاذاهاُحالةُمنُالصراعُبْبُالتصوراتُحأضلقدُُ؛يضقهاُبْبُاغباضرُكبْبُاؼباالذاتُتشعرُبتمزٌُ
ُفكريةُكثقافيةُـبتلفة ُ.الذىنيةُالراسخة،ُكماُيقٌدموُاآلخرُمنُبػيُبى

                                                           
ُ.69،ُص2010ُالقاىرةُ،1،ُطاجمللسُاألعلىُللثقافةُ–الرواية الجديدة، قراءة في المشهد العربي المعاصر –ُؿبمودُالضبعُ-(1)
ُ.87،ُص3ُ،2003دارُالساقيُبّبكت،ُطُ-الثقافة العربية في عصر العولمة–تركيُاغبمدُُ-(2)
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لتاريخُمصرُاغبديثُكتواصلهاُُإبداعيُهُردُ ساؼبصرية،ُُألىداؼُسويف"ُركايةُخارطة الحب  "
اغبضارمُبرؤيةُإنسانية،ُتتجلىُمنُخبلؿُقصةُحبُيتداخلُفيهاُاؼباضيُباغباضر،ُعادةُالركائيةُمنُ

إٔبُأكاخرُالقرفُالتاسعُعشر،ُُبُتواصلُطبيعيُىوُامتدادُلوجودُمصرُمنذُآالؼُالسنْب،ُُخبلؽبا
"ُ ُبْب ُكالتواصل ُالتفاىم ُجسور ُ"أىداؼ" ُمبطْبُاألنا" و"اآلخرتبِب ُعرب ُقٌدمتو ُؽبذا ُاإلقبليزم، "

خر"ُالٍبُ"اؼبستعمر"،ُك"الفناف"ُكبذلكُذباكزتُالركائيةُاؼبقوالتُاعباىزةُحوؿُإشكاليةُ"األنا"ُك"اآل
ُإوباءاتوُ ُبكٌل ُالذكورة ُكجربكت ُاألنوثة ُقهر ُاؼبتلقي ُيعايش ُٓب ُكبذلك ُنابح، ُزكاج ُعرب ُتداكؽبا شاع
اجملازية،ُكإفُبدتُالركائيةُمتحمسةُلؤلنا،ُفقدُجعلتُالفضاءُاؼبصرمُمبلذاُآمناُلشخصياهتاُالعربيةُ

ُ(1)ُ«كالغربية،ُلتكشفُركعتوُكانفتاحوُاالجتماعيُكالثقاُبُكالديِب.
ُالوقوعُعلىُـبطوطُأكُُخارطة الحب(قامتُركايةُ) ُاألليفة: ُالركائية ُيتٌصلُباللعبة علىُما

أكثر،ُاغبكايةُتكتبهاُاؼبصريةُ"أملُالغمراكم"ُُبُنايةُالقرفُالعشرين،ُاعتماداُعلىُشذراتُحكايةُ
اُحكايةُثانية،ُتضمنتهاُرسائلُكمذكراتُدكنتهاُالربيطانيةُ"أناُكنَببورف"ُُبُمطلعُالقرف،ُلكٌنهاُأيض

ُ.نُخبلؿُامتدادُاؼباضيُإٔبُاغباضرتكتبُنفسهاُبنفسهاُم
"ُأفُسبنحُلآلخرُفرصةُالنطبلؽُصورتوُعربُتقنيةُالرسائلُأىداف سويففلقدُاستطاعتُ"ُ

ُالبلفتُ ُك"إيزابيل"، ُ"أنا" ُشخصية ُخبلؿ ُمن ُكالفكر، ُالنفس ُدكاخل ُعن ُحبرية ُللتعبّب كاؼبذكرات
ُاؼباضي،ُُلبلنتباه ُبإقبازات ُفربطتها ُبذاهتا، ُ"األنا" ُثقة ُتعٌزز ُكي ُالتارىبية، ُبالوثيقة ُالركائية استعانة

                                                           
-ُ:ُأدبيةُكؿبٌللةُسياسيةُكاجتماعية،ُتكتبُباإلقبليزية،ُكربياُبْبُالقاىرةُكلندف،ُىيُابنة1950ُمارس23ُُركائيةُمصريةُمنُمواليدُُأىداف سويف،

وسى"ُنالتُأستاذُعلمُالنفسُالدكتورُمصطفىُسويف،ُكأستاذةُاللغةُاإلقبليزيةُكرئيسةُاعبمعيةُاؼبصريةُلؤلدبُاؼبقارفُاألستاذةُالدكتورةُ"ُفاطمةُم
ُكليةُاألدبُجامعةُالقاىرةٍُبُسافرتُإٔبُلندفُللدراسةُكاستقٌرتُىناؾ،ُحيث1978ُُأىداؼُالدكتوراهُعاـُ قامتُُبُأكائلُالسبعيناتُبالتدريسُُب

تُاألدبية،ُتزكجتُبالكاتبُكاألديبُكالشاعرُاإلقبليزمُ"أيافُنبلتوف"،ُأىمُإصداراهتا:ُ"ُبُمواجهةُاؼبدافع...رحلةُفلسطينيةُكىيُؾبموعةُمنُاؼبقاال
،ُكالٍبُتقع1992ُ،ُكىيُباللغةُاإلقبليزيةُبعنوافُ"عائشة"،ٍُبُصدرتُؽباُركايةُ"ُبُعْبُمشس"1983ُكأٌكؿُؾبموعةُقصصيةُقصّبةُصدرتُؽباُعاـُ

،ُإٌناُالركايةُاإلقبليزيةُالعظمىُصفحة،ُاحتفتُاهاُاألكساطُاألدبيةُالغربية،ُماُدفعُناشرُالركايةُالربيطانيةُللقوؿ:ُ"أٌناُركايةُمهٌمةُكشبوُمعجزة800ُُبُ
ُفهيُذبمعُبْبُعاؼبْبُمتناقضْب ُالعظمىُعنُاقبلَبا ُالركايةُاؼبصرية لدلُأىداؼُالعديدُمنُاؼبؤلفاتُأنٌبها:ُ"زينةُاغبياة"ُؾبموعةُ«ُعنُمصر،ُكإٌنا

ئدةُُبُأعماؽباُ"خارطةُاغبب"،ُترصدُاالستيطافُاليهودمُُبُقصصيةُصادرةُباللغةُالعربية،ُ"زمارُالرمل"ُؾبموعةُقصصيةُباللغةُاالقبليزية،ُكرايتهاُالرا
ُتقعُُبُ ُعنُدار700ُُأرضُفلسطْب، ُموسىُالصادرة ُفاطمة ُالدكتورة ُإٔبُالعربية ُكلقدُترصبتها ُاألدبية، ُ"بوكر" ُكلقدُرشحتُلنيلُجائزة صفحة،

ُفلقدُصدرتُعاـ2010ُالشركؽُ ُاإلقبليزية ُاألكٔبُباللغة ُالطبعة ُأٌما ُدا1999، ُعن ،ُ ُ"بلومزيرمُالربيطانية" ُنشر  ,The Map of loveر
(anovel) by Ahdafsoueif »ُ

ُ.253،ُص2013اجمللسُالوطِبُللثقافةُكالفنوفُكاآلداب،ُالكويت،ُمارسُُ-نماذج روائية عربية -إشكالية األنا واآلخر–ماجدةُضبودُُ-(1)
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ُاؼبعركفةُ ُالشخصيات ُمن ُالعديد ُالركاية ُتستحضر ُاؼبستقبل، ُطموحات ُربقيق ُعلى ُبقدرهتا موحية
ُ ُمثل: ُالركاية ُتعيش ُكذبعلها ُكقاسم»تارىبيا، ُـبتار، ُكؿبمود ُصربم، ُكإظباعيل ُعبده أمْبُُؿبمد

ُكٌلهاُ كسواىمُمنُمطلعُالقرفُالعشرينُكمثل:ُنصرُحامدُأبوُزيد،ُكأركلُصاّبُمنُزمانناُكإٔبُذلك
تنهضُاستعادةُأملُلتساؤؿُإيزابيل:ُماُدـُالناسُيَباسلوفُعربُاؼبسافات،ُؼباذاُالُيستطيعوفُالَباسلُ

ُكانتُأملُقدُأضافتُالتساؤؿُ ُكإذا ُكذلك؟ ُكيفُنكتبُإٔباؼبعجزعربُالزمن ُفالركايةُُ: اؼباضي،
ُبالزمنُُ(خارطةُاغبب) ُركائيا،ُكشبكتهما ُركائيا،ُككاقعا قدُاجتهدتُُبُاعبوابُألٌناُشيدتُتارىبا

ُيكتبافُ ُكاؼباضي ُكاغباضر ُللحاضر، ُيكتب ُكاؼباضي ُللماضي، ُيكتب ُاغباضر ُفبات الركائي
ُ(1)ُ«للمستقبل.
"ُلعبلقةُتقاربُكتفاىمُبْبُ"األنا"ُالعربيةُكاآلخرُاإلقبليزم،ُأىداف سويفستُالركائيةُ"أسٌُ

ُالشخصيةُ ُالباركدم" ُباشا ُك"شريف ُبنَببوف" ُ"أنا ُاإلقبليزية ُالسيدة ُبْب ُحب ُعبلقة ُمن انطبلقا
"أنا"ُإٔبُمصرُُبُمطلعُالقرفُالعشرينُحبثاُمنهاُعنُُؾبيءالوطنيةُاؼبصرية،ُيتبادؿُالطرفافُاغببُبعدُ

ُ.لركحُلتنتهيُالعبلقةُبالزكاجاءُاالسكينةُكصف
ُُ ُىذا ُشبرة ُكيكوف ُزكجها، ُقضايا ُبنَببوف" ُ"أنا ُىذاُُاالنسجاـتتبُب ُترٌسخ ُمولودة كالتزاكج،

ُزكجها،ُ ُمقتل ُبعد ُإقبلَبا ُإٔب ُكتعود ُدبصر، ُطويبل ُتستقر ُال ُ"أنا" ُكلكٌن ُكاغبٌب، ُالعميق التواصل
لقرفُالعشرينُمنُخبلؿُرسائلهاُكيومياهتا،ُبعدُتنقطعُأخبارُ"الليدمُبنَببوف"،ُلتظهرُثانيةُمعُنايةُا

انقطاعُطويلُيكادُيستغرؽُالقرفُبأكملو،ُتعودُىذهُعندماُربملهاُإليهاُ"إيزابيلُباركماف"ُاغبفيدةُ
ُالصغرلُلشريفُباشاُك"أنا"ُمنُعندُحبيبهاُعمرُالغمراكمُُبُنيويورؾ.

"ُ ُاؼبأىدافركٌزت ُالفناف ُفهو ُاإلهبايب، ُجانبو ُُب ُاآلخر ُعلى ُكصبالو،ُ" ُالشرؽ ُبسحر تعٌلق
أكثرُفبٌاُركزتُعلىُ"اآلخر"ُبوصفوُالعدكُكالنقيضُالذمُالبٌدُمنُقهرهُكالثأرُمنو،ُكلعٌلهاُُبُىذاُ
تتحاشىُمواطنُالتوتٌرُكاالرتباؾُاغباصلُبْبُاألناُكاآلخر،ُالُتغفلُ"أىداؼُسويف"ُعنُنقدُاآلخرُ

                                                           
ُ.147،ُص2003دمشقُُ-الكٌتابُالعربمنشوراتُارٌبادُُ-جماليات وشواغل روائيةُ-نبيلُسليمافُ-(1)
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ية،ُمنُأكىاـُكزبيبلتُتنتزعُالشرؽُمنُكاقعيتوُالعريب،ُالذمُانطلقُُبُرسمُصورهُعنُ"األنا"ُالعرب
ُكنبوموُالكربل.

"ُ ُركاية ُلآلخرُخارطة الحب  إٌف ُالعقلية ُباؼبنجزات ُإعجاب ُركح ُجوانبو ُُب ُتسرم ُنٌص ،"
ُكماُأٌناُربملُُبُتضاعيفهاُصورةُمشرٌفةُكمضيئةُللشخصيةُ األكركيبُمنُخبلؿُاؼبذكراتُكالرسائل،

ُ"ش ُشخصية ُُب ُكاؼبمثلة ُلواقعُالعربية، ُاؼبستقبلية ُكتطلعاتو ُككربيائو، ُبشهامتو ُاؼبتمٌيز ُالباركدم" ريف
عريبُأفضل،ُمنحتُالكاتبةُ"الليدمُأنا"ُمساحةُمعتربةُمنُخبلؿُاؼبذكراتُكالرسائل،ُللتعبّبُعنُ
ُبرغبةُ ُيوحي ُفبٌا ُالركاية، ُفضاء ُُب ُحضورا ُأقٌل ُ"عمر" ُحفيدىا ُصوت ُبدا ُحْب ُُب ُنظرىا، كجهة

ُ"أىداؼُسويف"ُُبُت ُكلعٌلُحضورُصوتُاآلخرُُاالنفتاحعزيز ُاآلخر ُمنُخبلؿُاحَباـ اإلنسا٘ب،
ُ.التعد د والتنوعاؼبخالفُلػُ"أنا"ُالركائيُإحدلُأبرزُصبالياتُالركايةُالٍبُتفتحُأفقُ

،ُأمُربويلُعبلقةُالشرؽُبالغربُإٔبُبالتجنيس الحضاريمىُسٌُٓبُتعتمدُالركائيةُعلىُماُيُي
ُوبتفيُبالعبلقاتُ ُإبداعي، ُاغبب"ُىيُأثر ُ"فخارطة ُباألنوثة،ُبلُعلىُالعكسُسباما ُالذكورة عبلقة

ُ ُالباركدم، ُكشريف ُأنا ُفعبلقة ُالغرب، ُكآخر ُ)الشرؽ( ُأنا ُبْب ُكالصحية ُاغبٌبُاؼبتوازنة ُعلى قامت
تلتحمُفيوُالشخصيةُالغربيةُبالشرقية،ُعبلقةُإهبابيةُفاكتُاغبضارم،ُانتهتُبالزكاج،ُلاؼبتبادؿُرغمُالت

ُكانتُُراستمراُإمكانيةدُذبعلهاُمثمرة،ُلتؤكٌُبعيدةُعنُالعداءُكاإلقصاء،ُتعمٌدتُالكاتبةُأفُ ىا،ُؽبذا
ُ.كيةُالبطلةا"نورُاغبياة"،ُكىيُكالدةُ"أمل"ُالُرُبنةاالشبرةُىذهُالزهبةُ

فبارسةُكسلوؾ،ُالُتكوفُبالتقوقعُعلىُالذات،ُُةوي  اله  ُتصلُالكاتبةُ"أىداؼُسويف"ُإٔبُأفٌُُُُُُُ

ُمُي ُعلى ُاغبفاظ ُحبٌجة ُاآلخر ُعلى ُاالنفتاح ُكقمعُكوٌُكرفض ُكالضعف ُاعبمود ُيعِب ُذلك ُألٌف ناهتا،
إٌفُ»؛ُانقطاعاُعنُسبلُالتجديدُكالتطورإلرادةُالتغيّب،ُفالذاتُاػبائفةُكالرافضةُلآلخر،ُتزدادُعزلةُُك

حُمبلؿبهاُدكفُلقاءُمعُاآلخر،ُإذُأٌفُالعزلةُعنوُذبعلهاُذاتُبعدُكاحد،ُاؽبويةُنتاجُالتفاعلُالُتتضٌُ

ُ(1)ُ«بة.ركٌُفيسرعُإليهاُالعطبُكاعبمود،ُُبُحْبُقبدُاللقاءُمعوُيبنحهاُأبعاداُمُي

                                                           
ُ.ص2013اجمللسُالوطِبُللثقافةُكالفنوفُكاآلداب،ُالكويت،ُمارسُُ-نماذج روائية عربية -إشكالية األنا واآلخر–ماجدةُضبودُ-(1)
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ُكمآُبُتكنُأسّبةُأمباطُشاعتُُبُخارطة الحب  ٓبُتكنُ" "ُأسّبةُمقوالتُجاىزةُكجامدة،
إٌفُالصورةُاؼببكرةُلرؤيةُاإلنسافُُ.يةُبْبُاألناُكاآلخراجملاؿُلعبلقةُندٌُالركايةُالعربية،ُكبذلكُأفسحتُ

كاحدةُلرسمُُماتُشخصيتوُكماىيتو،ُكالُيعِبُالنظرُإليوُمنُزاكيةقوُ الغريب،ُالُتعِبُإلغاءُمشاعره،ُكمُي
ُبفعلُمشكبلتُكعيُاإلنسافُالعريب،ُصورتوُكمبلؿبوُكأشكاؿُسلوكو ُالصورة ُفلقدُتبدلتُىذه ،

منُُبُههرُىدُىناؾُمُىالنقلةُالنوعيةُُبُكعيوُكمدركاتوُكرؤيتو،ُكىوُيتعاملُمعُاآلخرُالغريب،ُٓبُيعُيُكبفعل
ُاٌتصاؿُبالضركرةُمبوذجُكتركيبُلغومُكشيفرةُ»االٌتصاؿُباآلخر،ُكخاصةُذلكُاآلخرُاألقول،ُ ككٌل

ُ(.1)«كسياؽ

ُأساليب ُُب ُاعبديدة ُالركاية ُاػبُسردىاُانتقلت ُالوصف ُؾبٌرد ُمن ُاخَباؽُاغبداثي ُإٔب ارجي
،ُكربطوُبسياؽُالوعيُالعاـُللركاية،ُخدمةُؼبوضوعهاُكإثراءُ حجبُاؼبستورُكاؼبخفي،ُكاؼبمنوعُكاحملرـٌ
ُبلُربٌوؿُ ُالكٌتاب، ُفلمُتعدُاألحداثُؿبورُاىتماـ ُالوعيُُبُالركايةُىوُاؼبركز، ُلقدُغدا ألفكارىا،

ُالَبكيزُُبُالعملُالركائيُإٔبُبٌثُالوعيُكاستنهاضُالفكر ،ُمنُىناُالتقلبات الحضارية،ُكمواجهة
ُتصبحُالركايةُسعياُكبوُالكشف،ُكطريقةُمنُطرائقُاؼبعرفة،ُكاكتشاؼُالذاتُاكتشاؼُالعآب.

ُكربدٌُُُُُُ ُالعامة ُالعاؼبية ُربدياتو ُالراىن ُحاضرنا ُُب ُالعريب ُالركائي ُلئلبداع ُزبتلفُإٌف ُالٍب ُاػباصة، ياتو
ُيراهُمٌتصبلُ»ُختبلؼُالثقافةُالٍبُينتسبُإليها،با ُما ُإبداعُُبُحالةُمواجهةُأكُرفضُلكٌل فهوُدائما

ُكٌلُماُيغِبُالتجربةُ بشركطُالضركرةُمعرقبلُغبركةُتقٌدـُاعبماعةُأكُالفرد،ُأكُلكيهماُمعا،ُُبُالسعيُكبو
ُاإلنسانيةُكوبٌررىاُمنُقيودُالتخلفُبكٌلُأكجوُالسياسيةُكاالجتماعيةُكالفكريةُكالدينيةُكالنفسية،ُكلعلٌُ

ُبُذلكُماُيفٌسرُدرجةُالوعيُالذاٌبُاؼبتزايدُالٍبُيتمٌيزُاهاُاإلبداعُالركائيُالعريب،ُسواءُُبُعبلقتوُبنفسوُ
ُكيُيوازيوُرمزيا،ُأكُيعيدُخلقوُعلىُسبيلُاؼبواجهةُأكُالرفضُكالتحٌدم،ُ أكُعبلقتوُبالعآبُالذمُيرصده

                                                           
-ُُالتسطيحيةُ:انشغل مشروع "أىادف سويف" السردي للغرباءُعنُالذاتُالشرقية،ُكؿباكلةُلَبسيخُكعيُمتوازفُعنُتلكُُببيافُاختبلؿُالنظرة

ُكشفُالوىمُالتخييليُالغريب،ُكاستبداؿُعبلقاتُالغ ّبيةُاؼبختلةُالذاتُكعواملهاُكتفاصيلُذباراهاُاغبياتيةُاػباصة،ُراكحُالقصدُالتصويرمُدكماُقاعدة
الفتنة  -شرف الدين ماجدولين)ُ.راجع:ايةُخبصوصياتُالسياؽُالثقاُبُاغباضنُؽباأكثرُصدقاُُبُرصدُالتجاربُالفردية،ُكأشٌدُعنُ،إنسانيةُجبوشائ

ُ.208ـ،ُص2012ىػ/1ُ،1433ُمنشوراتُاإلخبلؼ،ُاعبزائر،ُطُ-نساق الغيرية في السرد العربيأ -واآلخر
ُ.12،ُص1ُ،1992دارُسينا،ُالقاىرة،ُطُ-بشّبُالسباعيتر:  -أمريكاُفتح -تودكركؼُُتزيفتافُ-(1)
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يدرؾُُخصوصاُبعدُأفُأصبحُاؼببدعُالعريبٌُ،ُ(1)ُ«أكُاؼبقاكمةُبالكتابةُعربُأشكاؿُالسردُكأنواعوُاؼبختلفة.
ُكربُى ُالكوكبُإبداعيا، ُيتُيوُ اٌتساعُحدكد ُأف ُعليو ُلزاما ُفلقدُصار ُالعآبُتقدُ ُوُىابعُأكجُيؿُعوآبُالثقافة، ـ

ُالكو٘ب،ُالذمُأصبحُينتسبُإليوُكيتأثرُبو،ُحبكمُالوعيُكاؼبعرفة.
ُكينونةُحُو ارية،ُفهيُتستدعيُاآلخرُألجلُإثباتُإٌفُالذاتُُبُالفضاءُالثقاُبُكاالجتماعي

ُبُاؼببدأُاغبوارم،ُكىذاُالتشٌكلُالُينتهيُإاٌلُمعُُ-إذفُ-ذاهتاُُبُمقابلُذلكُاآلخر،ُتتشٌكلُالذات
اغبتميُللذاتُاإلنسانية،ُكبالتإبُفطردُاآلخرُمنُؾباؿُالفاعليةُكالوعي،ُيرفعُمنُُالفيزيقيالغيابُ

ُمورُألنٌوُيقٌللُمنُفرضُحضورىاُالفٌعاؿُُبُالعآب.ةُبالضويٌُمنسوبُالنرجسية،ُكيصيبُاؽبُي
ُ ُبالغربُنفسوُمواجهة اآلخرإٌف ُمُيُىتماماتمنُاالُ؛)الغرب( ُُبُالٍبُشغلتُمساحة عتربة

الذينُامتزجواُبالثقافةُالغربية،ُكامتزجتُاهم،ُُالثقافة المزدوجةالفضاءُالركائي،ُخصوصاُعندُذكمُ
ُعلىُأسرارهُكخفاياه،ُ ُفلسفتو،ُكاطلعوا ُاآلخرُكحٌللوا ُىذا ُمنهم،ٍُبُإنمُخربكا فأصبحُالغربُجزءا

ُكمنُىذاُاؼبنطلقُبإمكانناُربديدُثبلثةُمواقفُبرزتُُبُالنتاجُالركائيُاؼبعاصر:ُ
ُكذاتُـبتلفةُذاتُُ؛وُإٔبُالغربُكمواجهتوُُبُعقرُدارهالتوجُ -أ- ُ.ة مغايرةوي  ى  مواجهةُداخلية
الذاتُعاجزةُسباماُُكانتظارُالغربُاغبلمُاؼبثإبُإلنقاذىا،ُدباُأفٌُُ،البحثُعنُاػببلصُللذات-ب-

ُر.ظُىعنُخلقُبديلُجديد،ُغّبُالبديلُالغريب،ُفالغربُىوُاؼبأموؿُاؼبنتُى
ارتباطاُعميقا،ُكاػبركجُمنُُبوُكاالرتباطا،ُكإفُٓبُيكنُمقراُانتمائيا،ُاُدائمُناختيارُالغربُمقرُن-جػ-

ُفاعُعنهاُداخلُاعبسدُالغريبُنفسو.الذات،ُكاعتناؽُالقضاياُالكربلُكاؼبصّبية،ُكالدٌُُةقوقع
الغّبم،ُُاألنا واآلخرإٌفُالدراساتُالنقديةُالٍبُتناكلتُالنصوصُالٍبُصورتُاللقاءُاغبضارمُبْبُُُُُ

ُالبطلُاؼبتناقضُكأبرزتُُبُ ُاؼبنخرطُُبُؾباؿُالفُمعظمهاُصورة عليةُااؼبنفصمُعنُذاتو،ُفهوُحينا

ُاؼبنسُى ذاتوُمنغلقةُعلىُُ،مَبٌددةُوُةُوشٌُىُىُة  وي  ى  باتُالعصر،ُكأحايْبُأخرلُصريعُتطلٌُمُمعُمُيجًُكالوعي،
ُالداخلُ)الوطن،ُالنفس،ُالبيت،ُاؼبدينة(،ُأكثرُبكثّبُمنُانفتاحهاُعلىُخارجها.

                                                           
ُ.122،ُص2010دارُالشركؽ،ُالقاىرة،ُالطبعةُاالكٔب،ُُ-الهوية الثقافية والنقد األدبي–جابرُعصفورُُ-(1)
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ٓبُتعدُالركايةُؾبٌردُمرآةُلواقعُخارجيُاجتماعي،ُبلُربولتُمعُالركايةُاعبديدةُإٔبُموٌلدُالُنائيُ»ُُُ
ُكثّبة ُأحيانا ُااللتباس ُمناطق ُُب ُالركائي ُالنٌص ُتضع ُكمتداخلة، ُمتعٌددة ُاستطاعتُُ(1)ُ«ؼبرايا ُلقد ،

ُالعربيةُأفُتنفتحُعلىُالذاتُكاجملتمعُكالتاريخُإذُيبكنُمنُ ُاؼبتخٌيلُاالجتماعيُالركاية ُقراءة خبلؽبا
ُ.العميقُللمجتمعاتُالعربية

نفسها،ُكتضعُموضعُالتأٌملُكالتنظّب،ُكخاصةُُساءؿتُيُبُالٌنصُالركائيُاؼبعاصر،ُعادتُالكتابةُ»ُُُُ
ُبُعبلقتهاُباإلنساف،ُبالذاتُُبُعاؼبهاُالسٌرمُاغبميميُكبذلكُاآلخرُالذمُيسكننا،ُكالُيتحٌدثُ

ُ(2)ُ«ةُكاألٓب،ُبالعآبُكاآلخريناألدب،ُكباعبسدُكالركحُباللذٌُإالٌُمنُخبلؿُلغةُ

،2004ُالصادرةُعنُدارُالساقيُلبنافُعاـُُ"ُلػُعفاؼُالبطاينةخارج الجسدكتأٌبُالركايةُ"
ُاؽبوية،ُبناءُعلىُ ُالوعي،ُذلكُأٌفُالركايةُتفتحُمنافذاُؼبساءلةُالذاتُكربديدُمفهـو منطلقةُمنُىذا

ُ ُفمسألة ُالعريب، ُكغّب ُكالقومي ُالعريب ُ"خارجُةوي  اله  ربديد ُُب ُكبّبا ُحيزا ُأخذت ُفيها ُكالبحث ،
ُأردنيةُمعركفة.ُتعيشُُبُأسرةُريفيةُتقليديةُمنُعائلةُمنى"اعبسد"ُمنُخبلؿُالشخصيةُالرئيسيةُ"

ُكياناُأماـُ تعا٘بُالفتاةُمنُقسوةُالعاداتُكالتقاليدُالٍبُتسلبهاُحريتها،ُالشخصيةُفيمنحِب
ُإٔبُأخرلُسجلتُمُبُإخفاقاتُ ُمنُؿبطٌة ُالكربل، ُمتعسفةُحٌددتُمساراتُحياهتا ُأبوية سلطة

كحيا،ُمعُرجلُعريبُمسلم،ُإنسانيةُمتعٌددة،ُلينتهيُاهاُاؼبطاؼُُبُبريطانيا،ُلتتزكجُالفتاةُاؼبكلومةُُر
ىناؾُينشغلُالزكجُبأعمالوُعنها،ُفبلُتتحققُفيوُطموحاهتا،ُكىوُماُهبعلوُيتكٌشفُعنُشخصيةُ
ُعلىُ ُكشرخا ُجديدا، ُإخفاقا ُببلدىا ُخارج ُالزهبة ُاهذه ُمُب ُتسجل ُالعنيف، ُاؼبتعٌسف ُألبيها مبطية

                                                           
(1)-ُُ ُاؼبودف ُطُ-الرواية والتحليل النصي–حسن ُاعبزائر، ُاإلخبلؼ، ُمنشورات ُالنفسي، ُالتحليل ُمنظور ُمن 1ُقراءات ـ،2009ُ-ىػ1430ُ،

ُ.225ص
ُ.225صاؼبرجعُنفسو،ُ-(2)
-ُ:قاصةُكركائيةُمنُاألردف.ُـبتصةُُبُالنقدُاألديبُكاللسانياتُكالَبصبة،ُ،ُكعضوُمؤسسُُبُاربادُُامعيةجستاذةُأعفاؼُالبطاينةُ عفاف البطاينة

الٍبُمينعتُمنُقبلُاغبكومةُككزارةُُ،"خارج الجسدلركايةُ"2004ُأثارتُالركائيةُاألردنيةُضجةُكربلُُبُاألردفُبعدُنشرىاُسنةُ .اؼبَبصبْبُالعرب
كقدُعيرفتُعفاؼُالبطاينةُبإسهااهاُُبُاغبديثُعنُُربتُطائلةُتبشيعهاُلصورةُالرجلُاألرد٘بُكتشويههاُلوضعُاؼبرأةُاألردنية.،اإلعبلـُكالثقافةُاألردنيةُ

متاح ُؿبققةُمبيعاتُعالية.2012ُاألخّب"ُالٍبُصدرتُسنةُالثالوثُاؼبقدسُ)اعبنسُ،الدين،ُالدكلة(ُبكلُجرأة،كيظهرُذلكُخاصةُُبُركايةُ"اإلغواءُ
 ُ//https://www.abjjad.com/author على شبكة اإلنترنيت:

ُ
ُ

https://www.abjjad.com/author/
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ُطرؼ ُمن ُاعبنسية، ُللغريزة ُموطنا ُنفسها ُذبد ُإذ ُكاعبسد ُالركح ُمطيعةُُمستول ُخادمة ُأرادىا زكج
ُفتنتهيُالعبلقةُبالطبلؽ.

"ُ ُأجنيب ُبرجل ُمُب ُفتقٌررُستيوارتترتبط ُاؼبتنوعة، ُحاجاهتا ُلىب ُالذم ُالربيطا٘ب، ُالشاب "
ُالتقاليدُالعربيةُكالدينيةُُالزكاجُمنو،ُؿبٌطمة ُلعنةُالسماء،ُكيتوعدىاُاألىلُبالقتل،ُماُ؛ُكٌل فتبلحقها

ُ ُعمليات ُمن ُلعدد ُزبضع ُبآخرُجعلها ُالعريب ُاظبها ُتغّب ُكما ُشكلها، ُتغٌّب ُذبعلها ُالٍب التجميل
ُأجنيب،ُكتعودُإٔبُعائلتهاُبالصوتُالُبالشكل،ُكبذاكرةُعنُأىلهاُكقومها.

جهةُللشرؽُاألكسطُفبٌاُيبكنهاُمنُزيارةُتنخرطُمُبُبعدُذلكُبربامجُىيئةُاألممُاؼبتحدةُاؼبتٌُ
ٌُّبُالعميقُالذمُحصلُؽباُعلىُمستولُالفكرُكاعبسد.أىلها،ُكالوقوؼُعلىُأحواؿُقريتها،ُبعدُالتغ

"ُ ُركاية ُباآلخر،ُخارج الجسد" سبثل ُالعبلقة ُتتناكؿ ُالٍب ُالنصوص ُإحدل ُالبطاينة، لعفاؼ
ُكثّبُمنُالنصوصُالٍبُُُ،كتعقدُمقارنةُصروبةُبو،ُكىيُالُتطرحُإشكاليةُالعبلقةُباآلخر كماُتطرحها

ُال ُإشكالية ُتطرح ُما ُبقدر ُالقضية، ُماُتناكلت ُكىذا ُباآلخر، ُمقارنتها ُخبلؿ ُمن ُبالذات، عبلقة
ُضٌدىا،ُ ُاؼبمارس ُالعنف ُمن ُىربت ُالٍب ُالبطلة، ُشخصيتها ُخبلؿ ُمن ُاألردنية ُالركائية استعرضتو
ُاآلخرُ ُؾبتمع ُبدخوؽبا ُاػببلص ُعن ُتبحث ُأف ُألجل ُاألسرية، ُحياهتا ُصبغت ُالٍب ُالسيئة كاؼبعاملة

اخلياُُبُؾبتمعُآخر،ُفانتقاؽباُمنُؾبتمعهاُالعريبُُبُاألردف،ُالغريبُتعيشُ"مُب"ُبطلةُالركايةُصراعاُد
عنُؾبتمعُُلبلبتعاد"ُٓبُيزدىاُإاٌلُنفوراُكإصراراُعلىُالتغيّبُاعبذرم،ُاسكتلنداإٔبُاجملتمعُالعريبُُبُ"

ُ.تووي  له  ُخاسٌُفكتعلىُاآلخرُذكباناُُاالنفتاحعريبُتراهُمشٌوىاُيعيشُُبُدائرةُالعزلةُكالتقوقع،ُيرلُُبُ
ُ ُالبطلة ُبقوانينوُُاالنضماـترفض ُاألصلي ُجملتمعنا ُاستنساخا ُتراه ُالذم ُاجملتمع ُىذا إٔب

ُ ُللمرأة، ُالدكنية ُكنظرتو ُالتعسفية، ُكافُذلكُعلىُ» ُالسابقُسواء ُجملتمعها كعلىُالرغمُمنُرفضها
ُذلكُالُيعدكُأفُيكوفُم ُالتقليديةُُبُاؼبهجر،ُفإٌف وقفاُاؼبستولُالكبّبُُبُاؼبشرؽ،ُأكُُبُالنسخة

ُعلىُفهمُ احتجاجياُالُيعتمدُعلىُفهمُاألنا،ُُمعرفةُمكوناهتاُاغبقيقية،ُكازباذُموقفُمعٌْب،ُيقـو
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ُكناُأٌكؿُماُظهرُ معرفةُقريبةُكاالطبلعُعلىُمبوذجُجديدُللحياة،ُكطريقةُأخرلُللنظرُإٔبُاألشياء،
ُ(1)ُ«اُلنفسها.ىوُمعرفتهاُبنفسها،ُفليسُغريباُبناءُعلىُذلكُأفُيكوفُمصدراُإعادةُتقويبه

ُكياناُمستقبل،ُلوُمبلؿبوُويٌُ"ُىُيخارج الجسدقيمُنٌصُ"يُيُُُُُ ُكٌلُكاحدةُمنهما تْبُمنفصلتْب،ُسبٌثل
كتفصيبلتو،ُفالتحاؽُالشخصيةُالبطلةُباغبياةُاغبضارية،ُجعلهاُُبُصداـُمعُالعربُكالعركبة،ُإٌماُأفُ

ُكطريقةُعيشهم،ُأكُأفُتلتحقُباآلخرُكحضارتو،ُ كاختارتُمرغمةُاآلخرُبكٌلُضبوالتوُزبتارُقومها

ُةُأخرلُأكركبية.ويٌُتهاُاهُيويٌُبتغيّبُشكلهاُكاظبها،ُكصورهتا،ُكمستبدلةُىُي
ُالتكوينُاعبديد ُمُبُكربوٌُُ؛حْبُاكتملُىذا ُالركايةُُبُشخصية ُمنُمُبُإٔبُالذمُقدمتو ؽبا
قافةُالغربية،ُفتتحٌوؿُمُبُبْبُالثقافةُالعربيةُكالثُكائن ىجين"سارا"ُأكُ"ألكسندرا"،ُتتحٌوؿُمُبُإٔبُ

صحيحُأٌفُىذاُالتحٌوؿُقدُجاءُرغماُ»إٔبُاؽبويةُاعبديدة،ُلتبدأُرحلةُاالنتقاؿُالكٌليُإٔبُحٌيزُاآلخرُ
عنهاُحيثُإٌناُلنُتستطيعُأفُتعيشُحياهتاُاعبديدةُإاٌلُبالتغيّبُالكٌليُبناءُعلىُهتديدُاؽبويةُاألكٔبُ

ُكماُتشاءُإاٌلُبعدُأفُكلكنُىذاُيعِبُبصورةُمنُالصورُأٌناُال ُتؤمنُبتحوؽباُالكاملُكفبارسةُحياهتا

ةُاعبديدة،ُكىوُماُيؤٌكدُاغبقيقةُالسابقةُمنُأٌناُويٌُتهاُاألكٔبُسباماُكتدخلُُبُإطارُاؽبُيويٌُتتخٌلصُمنُىُي
ُأٌفُ ُيعِب ُما ُكىو ُللثقافات، ُعابرا ُثالثا ُكائنا ُتكن ُكٓب ُكاآلخر، ُاألنا ُبْب ُالتقابل ُبوتقة ُداخل ظلت

الٍبُتعِبُاالنعتاؽُمنُأفُُةوي  اله  خصيةُٓبُتستطعُأفُتطٌورُنفسهاُألفُتدخلُُبُمرحلةُماُبعدُالش
ُ(2)ُ«تكوفُرىينةُلزمافُأكُمكافُمعينْبُكاالستجابةُؼباُيتناسبُمعُالشخصُنفسو.

ربضرُالركائيةُعفاؼُالبطاينةُُبُبنيةُاجملتمعُالعريب،ُلتعاِبُظاىرةُانفصاـُالقيمُفيو،ُمنتقدةُ
ُبْبُالفعلُ ُفبارساتُاألفراد ُكالذمُتتباينُفيو ُبالتناقضاتُالصارخة، ُالذمُيعٌج ُالفضاء ُىذا بشٌدة

ُؾبتمع ُكالٌسرم ُحٌقُُ-تراهُ-اؼبعلن ُكيسلبها ُاؼبرآة ُيقهر ُضٌيقة، ُجنسية ُمفاىيم ُُب ُقيمو ينحصر
ُك ُحٌولو ُالذم ُللٌدين ُالسيئ ُاالستخداـ ُُب ُاغبديث ُعن ُالركائية ُتغفل ُال ُكما ُإٔبُاإلنسانية، ثّبكف

ُمسوٌغُللجرائمُكاغبركب،ُليصبحُمعادالُللتعٌصبُكالَبىيبُبكٌلُأشكالو.

                                                           
،87/88ُ2013ُ،2014ُدراسةُربليليةُلركايةُخارجُاعبسد،ُفصوؿ،ُدراساتُنقديةُالعددافُُ-استبدال الهوية–إبراىيمُبنُؿبمدُالشتومُُ-(1)

ُ.186اؽبيئةُاؼبصريةُالعاٌمةُللكتاب،ُص
ُ.189صاؼبرجعُنفسو،ُ-(2)
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ُ"تُي ُُب ُالبطاينة ُعفاؼ ُُبُخارج الجسدعٌرم ُكجرأهتا ُالشديدة ُبصراحتها ُالعريب ُالواقع "
الكشفُعنُاؼبخبوء،ُكاؼبسكوتُعنو،ُكىيُبذلكُتدعوناُإٔبُاآلفاؽُالرحبةُُبُالفكر،ُكُبُالعبلقاتُ

ُدا ُاؽبويةاإلنسانية ُُب ُاؼبغاير ُاآلخر ُإٔب ُكصوال ُكخارجو ُالواحد، ُالوطن ُالبدٌُُ-خل ُنظرُُ-إذف ُب
ُالعشوائيُؼبقوماتُاؽبوية.ُاالنتقاءمنُنقدُالذاتُكمساءلتهاُإلصبلحُماُأفسدهُُ-الكاتبة

ُالُ ُالذكات، ُبْب ُللتفريق ُكيكٌرس ُاإلنساف، ُإنسانية ُتدمّب ُإٔب ُيؤدم ُالفكرم ُاإلرىاب إٌف
ُك ُيؤٌدمُبشكلُحتميُإٔبُنفيُاآلخرُاؼبختلفُجنسياُعرقيا،ُدينياُكفكريا،ُكمنُالتقريبُبينها، ما

ُالذاتُُبُ ُكحبضور ُُبُالبناء، ُاالختبلؼُباالعَباؼُباآلخرُشريكا ُكاحَباـ ُاالنفتاح، ُتربزُأنبية ىنا
كريةُلفهمُعمليةُاؼبثاقفةُؼبزيدُمنُالتعٌرؼُعلىُُالثركاتُاؼبعرفيةُاؼبختزنة،ُكخلقُاالندفاعيةُالقويةُكالضُر

ُالثقافاتُاؼبغايرة.
ُالٍب ُالسردية ُاألعماؿ ُكموضوعهاُُإٌف ُخطااها ُُب ُنقلة ُتشهد ُاعبديدة ُالركاية ُإٔب تنتمي

كمنُىناُغدتُالكتابةُالركائيةُالُتكتفيُدبجٌردُسردُحكاياتُشخصياهتا،ُكتتبعُ»كأساليبُبنائها،ُ
ُكعي ُحكاية ُتقدٙب ُعلى ُتعمل ُكإمٌبا ُكحسب، ُأحداث ُمن ُبو ُيأتوف ُؿباكلتوُُما ُُب ُنفسو الكاتب

ُالواعيُ ُاؼببدع ُاللعب ُمن ُنوعا ُالكتابة ُهبعل ُدبا ُإبداعو، ُكطرائق ُأدكات ُكمساءلة ُذاتو الكتشاؼ
ىناُتكوفُالركايةُجنساُأدبياُمتمٌيزاُللتعبّبُُكمن(1ُُ)«اؼبختفيُبالكتابةُذاهتاُعلىُحسابُاؼبكتوبُعنو

ُعنُاغباضر،ُكىيُكصفُغبالةُالذاتُكاجملتمعُكالعآب.

إٌفُالذاتُالُتدرؾُ»اهُالعآبُبواسطةُالفعلُاهُنفسها،ُكذبٌُعةُللذاتُذبٌُوضُىإعادةُمُىُةوي  اله  عٌدُتُي
ُيبنحوُالظاىرُمنُعمقُكبوُباطنُغّبُمدرؾُ-منُحيثُىيُنقصُ-ىويتها ُباؼبركرُفبٌا كىذاُُ-إاٌل

ُ(2)«عبلقتهاُباآلخريناؼبركرُالُيتحٌققُإاٌلُمنُخبلؿُذبريبُالذاتُنفسهاُُبُعبلقتهاُدبوضوعهاُكُبُ
ُكلذلكُيكوفُفعلُالذاتُقياساُإٔبُماُتنجمُعنوُىذهُالتجربة.

                                                           
ُ.92،ُص1ُ،2010اجمللسُاألعلىُللثقافة،ُالقاىرة،ُطُ-الرواية الجديدة، قراءة في المشهد العربي المعاصر–ؿبمودُالضبعُُ-(1)
،ُاؽبيئةُاؼبصريةُللكتاب،87/88ُ،2013/2014ُفصوؿ،ُدراساتُنقديةُالعددافُُ-مالحظات أولية -الهوية والسرد–عبدُالرحيمُجّبافُُ-(2)

ُ.128ص
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الصادرةُعنُاؼبركزُُ"ُللكاتبةُاؼبغربيةُفاربةُمرشيدلحظات ال غيرتأٌبُُبُىذاُالسياؽُركايةُ"
ُ ُالعريب، ُالثقاُب ُالبيضاء ُاآلخر،ُُتطرحُ،2007الدار ُباكتشاؼ ُاؼبتعلقة ُالقضايا ُمن ُكثّبا الركاية

كاكتشاؼُاألناُعنُطريقُاآلخرُكالتأسيسُألنبيةُكجودُاآلخر،ُبوصفوُشرطاُللحياةُكمعّباُللدخوؿُ
ُكافُىذاُ إٔبُاكتشاؼُذكاتنا،ُفثمةُدكماُحلقاتُموصولة،ُلَبكيبُالتفاعلُبْبُالذاتُكاآلخرُسواء

ُغرافيا،ُأكُمقاببلُجنسيا.اآلخرُفرداُأكُصباعة،ُأكُفضاءُج
ُفيوُ ُتتموضع ُاعبنسي ُاالجتماعي ُاؼبستول ُعلى ُىي ُغّب" ُال ُ"غبظات ُركاية ُُب ُالغّبية إٌف

ُاحمللٌُ ُنطاؽ ُُب ُاآلخر ُمواجهة ُُب ُالركائية ُكشفُالذات ُُب ُعميقا ُإنسانيا ُسبثيبل ُتقٌدـ ُحيث ية،
ُكماُتُ  ُفاتحة مرشيد"تصدـُ"ُ.مةُؽبمامُاختبلالتُالرؤيةُاؼببلُزعُرتناقضاتُالوعيُكالسلوؾُالشرقيْب،

ىيُاللحظاتُالٍبُعشناىاُمعُاآلخر،ُأكُنستطيعُُ؛"لحظات ال غيرئُبعنوافُركايتهاُ"كعيُالقاُر
ُ.ؼُأماـُأنفسناُُبُعبلقتناُباآلخرفيهاُالوقُو
ُعنُمُيُ ُالذاكرة ُراكدنا ُإذا ُنفسيىيُقصٌُُ؛ناهتانُوك"غبظاتُالُغّب" ُطبيبة ُاؼبثقفةُيباألدُ،ةة ة

ُالٍب ُُعدٌُتيُُ"أظباء"، ُمعُاعبسدُبدايةُكعيها ُالعميقُبأزمتهاأزمتها اعبسدُىوُعتبةُُ.باغبياة،ُكشعورىا
كتشفُطبيعتوُُبُالنظرُإٔبُجُالفتاةُمنُطبيبُجرٌاحُُبُزبصصُالقلب،ُلتتتزكٌُُ،التغيّبُُبُحياةُأظباء

ُ.عريضةُمنُؾبتمعاتناُالعربيةفئةُلُ،ياةُفكرياُكشعوُرٌثلُغّبيةُـبتلٌُكالعبلقةُاها،ُكىيُالطبيعةُالٍبُسبُيُاؼبرأة

                                                           

-ُ1985ُحائزةُعلىُالدكتوراهُُبُالطبُسنةُُ،،ُبنُسليماف,ُاؼبغرب(ُشاعرةُكُركائيةُمغربية1958مارس14ُُفاربةُمرشيدُ)مواليدُ :فاتحة مرشيد
ُالتخصصُُبُطبُاألطفاؿُسنةُ .ُأشرفتُعلىُإعدادُكتقدٙبُبرنامجُيهتمُبالَببيةُالصحيةُُبُالقناةُالثانيةُاؼبغربيةُلعدةُسنوات.1990ُُكعلىُدبلـو

علىُجائزةُاؼبغربُللشعرُسنةُُحاصلةكتابُاؼبغرب.ُكماُأشرفتُعلىُفقرةُ"غبظةُشعر"ُُبُالربنامجُالثقاُبُ"ديواف"ُبنفسُالقناة.ُكىيُعضوُباربادُُ
ُكاإلقبليزية،2011ُ ُالفرنسية، ُاللغات ُإٔب ُأعماؽبا ُمن ُبعض ُكترصبت ُكخارجو. ُاؼبغرب ُداخل ُثقافية ُملتقيات ُعدة ُُب ُشعرية ُبقراءات ُشاركت .

.ُؾبموعة2002ُالدارُالبيضاءُُ-دارُالثقافةُُ-ُالشعر:ُ"إيباءات":ُ)شعر(-كاإلسبانية،ُكاإليطالية،ُكالَبكية،ُكالدامباركية،ُكاألؼبانيةُكالسويدية.ُمؤلفاهتا:ُ
طر":ُ)شعر(2003ُالدارُالبيضاءُُ–دارُالثقافةُُ-قصائدُمنُديوافُ"كرؽُعاشق".ُ "أمُسوادُزبفيُيا2006ُُالقاىرةُُ-دارُشرقياتُُ-.ُ"تعاؿُمبي

..ُ"أغنيةُالليل"ُ)شعر(2006ُالرباطُُ-شوراتُمرسممنُ-قوسُقزح":ُ)شعر(ُباللغتْبُالعربيةُكالفرنسية،ُ"حركؼُكألواف"ُ)حقيبةُفنية(ُعملُمشَبؾ
ُ ُ)شعر( ُالطريقُأٌكلو" ُالثقاُبُالعريبُُ–"آخر ُ)ركاية(-2009ُبّبكتُُ–اؼبركز ُ"غبظاتُالُغّب": ُالثقاُبُالعريبُ-الركاية: ُُ-اؼبركز .2007ُبّبكت

ُ)ركاية( ُالثقاُبُالعريبُ-"ـبالبُاؼبتعة" ُُ-اؼبركز ُ)ركاية(2009ُبّبكت، ُُ-"اؼبلهمات": ُالبيضاء ُبّبكت/الدار ُالثقاُبُالعريب، "اغبقُُب2011ُُاؼبركز
ُ http://readne.com/author/524  :متاح على اإلنترنيت.2013اؼبركزُالثقاُبُالعريب،ُبّبكت/الدارُالبيضاءُُ-الرحيل":ُ)ركاية(

http://readne.com/author/524
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ُفينقلبُحضورهُُ،الُذبدُأظباءُُبُزكجهاُُُُ ُاإلنسانيةُكاعبسدية، الشريكُالذمُيعتِبُباحتياجاهتا
ُ ُإٔبُاؽبامشيةُكالذكورمُالراجحُإٔبُالغياب، ُُبُحياهتا ُبْبُُ،يتحٌوؿُدكره ُالُشعوريا ليشٌكلُحاجزا

ليفضيُإٔبُترٌسخُالقطيعة،ُكتأٌصلُالفجوةُالذىنيةُالزكج،ُالزكجة(،ُ)الذاتُكاآلخرُ)الذكر،ُاألنثى(،ُ
ُكماُعرٌبتُعنوُأظباءُُبُالركايةُبقوؽبا:ُ ٓبُيكنُلديوُكقتُللوقوؼُعلىُعتباتُجسدمُ»كالعاطفية،

ُحبركاتُ ُكافُيتعمدُإطفاءُالنورُقبلُأفُيقـو ليتأملِبُأكُيعريِبُبعينو،ُحٌبُخبلؿُفبارستناُللجنس،
مباشرةُليقرأُمقاالُُبُجراحةُالقلب،ُأكُليحٌررُمداخلةُأحدُاؼبؤسبراتُُدقيقةُشبوُآلية،ُيستلقيُبعدىا

ُأناُربتُاللحاؼُكرضيعُيبحثُعنُرائحةُأمٌُ ُ.(1)«والعاؼبية،ُبينماُأىتىكىوىري
ُُُُُ ُبقوٌُإٌف ُحاضر ُاالحتجاج ُ"فعل ُركاية ُُب ُعنُلحظات ال غيرة ُللتعبّب ُأداة ُالركائية ُنتخذه ،"

آخرىاُالرجل،ُُبُؾبتمعُغداُيعيشُازدكاجيةُفبارساتوُالفعليةُُاؼبرأةُمعبُالقاسيةُالٍبُتعيشهاُالتجاُر
ُُ.دكُعليهاُكيظهرُاهاُأماـُاآلخرينبْبُالصورةُالٍبُيب؛هاتوُالفكريةُالعميقةُأكُمعتقداتوُكتوجٌُ

كلدتُمنذُأفُكلدُكعيو)...(ُةُبشريةُمتأصلةُُبُالنفسُاإلنسانيةُصخصيالتعبّبُعنُالرفضُإٌفُ»ُُُُ
كىذاُبدكرهُُ،اـُللسياؽُالثقاُبُالذمُأنتجُفيوجُبوصفوُفعبلُثقافياُيظٌلُمرىوناُباإلطارُالعكاالحتجُا

ُ(2).«رلكمنُدكلةُألخُ،ىبتلفُمنُؾبتمعُآلخر
ُالركاية ُبطلة ُأظباء ُكالعاطفيُ،تقٌرر ُالتناقضُالكيا٘ب ُمساحة ُكمواصلةُ،اػبركجُمن ُبالطبلؽ

تتعٌرؼُأظباءُُ.مسّبةُحياهتاُدبفردىا،ُلتكٌرسُمعظمُكقتهاُؼبساعدةُاآلخرينُعلىُذباكزُأزماهتمُالنفسية
يَبٌددُعلىُالعيادةُليتعاِبُمنُاالكتئابُُ،أديبُكشاعرُ"كحيد"ُأستاذُجامعيُدةُعلىيُبُحياهتاُاعبد

ُبعدُؿباكلةُفاشلةُلبلنتحار،ُكحبكمُمهنتها،ُربٌللُ"أظباء"ُشخصيتوُكتسربُأغوارىا.
ىُية،ُتتخطٌُشاعرُحٌبُقوٌُدبإٔبُعبلقةُعاطفيةُمعُكحيدُُ،تنساؽُالطبيبةُالنفسيةُدكفُشعورُمنهاُُُ

ُ ُالسلوؾ ُدم ُاعبنسي ُلآلخر ُالشائعة ُالصور ُالركاية ُكيبسطُالتسلٌُاها ُاؼبرأة ُيعٌنف ُالذم ُالرجل طي،
صورةُأخرلُُإذف؛ُتقٌدـُالركاية،ُشاركةُكالوعيُبْبُاؼبرأةُكالرجلسلطتوُعليها،ُإٔبُفضاءُمنُاأللفةُكاؼب

                                                           
ُ.16،ُص2ُ،2012اؼبركزُالثقاُبُالعريب،ُالدارُالبيضاء،ُاؼبغرب،ُطُ-لحظات ال غيرُ-فاربةُمرشيدُ-(1)
ُ.130-129،ُص1ُ،2010اجمللسُاألعلىُللثقافة،ُالقاىرة،ُطُ-الرواية الجديدة، قراءة في المشهد العربي المعاصر–ؿبمودُالضبعُُ-(2)
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ُيليٌبُ ُالذم ُبالعاطفة، ُاؼبفعم ُالرجل ُ"كحيد" ُإنٌو ُ)الرجل(، ُالغّبم ُاؼبثقفُلآلخر ُاحتياجات ُمعها
ُلركحيُكاعبسدم.كعبلقتوُباغبياة،ُكيركمُظمأىاُا

ُأٌناُالُتستمرُبسببُُوقُيقٌُرغمُماُربُيُُُُ رضُالعضاؿُالذمُاؼبالعبلقةُمنُتوازفُنفسيُللطرفْب،ُإاٌل
ُكحيد ُكفُكُيصيب ُإٔب ُيؤدم ُغّب ُال ُ"غبظات ُكراءه ُـبلفا ُالاتو، ُمن ُعاشتها بكٌلُُأظباءسعادة"

ُُ.عنُالنفس،ُكعنُالتفكّبُالعميقُُبُاغبياةُقُمعوُالكتابةتفتٌُتإنٌوُالرحيلُالذمُُ؛تفاصيلها
فاػبركجُعربُُُ؛يمًثُأٍُٙبُكالتُىرًُجٍُ"ُمرحلةُالتُىمرشيد فاتحة"ُاهاُذباكزتُ؛إٌناُرؤيةُجديدةُإٔبُاغببٌُُُُُُ

يرسمُمعآبُالذاتُدباُتنطومُعليوُمنُرؤلُكخربات،ُكُبُالوقتُُ،دبثابةُفعلُكجودمُخطابُالعشق
ُ.نفسو،ُهتدؼُإٔبُخلخلةُاآلليةُالنظريةُالٍبُكٌرستُللتحٌيزُضدُاؼبرأة

فعبلُللخركجُعلىُجدليةُالعبلقةُبْبُاألناُُ،فالٌنصُالركائيُ"غبظاتُالُغّب"ُأرادتوُالكاتبةُُُُُُُُُ
ُالٍبُ ُالفعلُيوازمُالثورة ُكىذا ُالذاتُسُ ذبُيكاآلخر، ُاؼبتواترُعنُا،دُأزمة ُاؽبُيفُ؛ةوي  له  ُبُحبثها ةُويٌُأزمة

قُمنُصورةُالذات(ُإٔبُالوعيُيتنامى،ُمنُالوعيُباألناُ)التحقٌُُرُكتنعكسُُبُالوعيُالذمُأخذُيتطوٌُ
ُالُر ُتقوؿ ُاالختبلؼ، ُاُكجبماليات ُوباكؿُ»ية: ُكأكنو ُاؼبهنية، ُخرباٌب ُؼبمارسة ُؾباال ُٕب ُيَبؾ ُال إنٌو

ُ.(1)«بقدراتوُعلىُفهمُالنفسُالبشريةُإشعارم
ُكرصدُ ،ُ ُذاهتا ُاكتشاؼ ُخبلؽبا ُمن ُتستطيع ُالٍب ُاألخرل ُاألنا ُيبٌثل ُبأظباء، ُعبلقتو ُُب ُكحيد إٌف

ُفضاءاهتا
قُألبعدُفبٌاُحلمت:ُشكراُعلىُنزيفُاغبنافُالعابرُهاُالقادـُمنُحيثُماُانتظرت،ُكاحملقٌُياُأيٌُ»

ىكذاُُ(2)ُ«فالعرمُالُيكتملُاهاؤهُبدكفُمرآة.(...)الركحللجراح،ُشكراُعلىُكجودؾُعاكساُلعرمُ

   كالوعيُباآلخر.ُككبلنباُيتوجُالوعيُباألناة،ُويٌُخطابُاؽبُيُخطابُاغببٌُُجُييتوُ 
ُ
ُ
ُ

                                                           
ُ.21ص،1ُ،2010ُاجمللسُاألعلىُللثقافة،ُالقاىرة،ُطُ-الرواية الجديدة، قراءة في المشهد العربي المعاصر–ؿبمودُالضبعُ-(1)
ُ.121صاؼبرجعُنفسو،ُ-(2)
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  :تركيب    
ُاؽبُيمنُخبلؿُؿبُي عيدُة،ُبويٌُة،ُتبْبُلناُأٌفُاإلمساؾُبتعريفُدقيقُللهُيويٌُاكلتناُاالقَبابُمنُمفهـو

ُفموضوعُ ُزئبقيويٌُاؽبُياؼبناؿ، ُإنٌوُمتحرٌُُة ُمتعٌددة، ُكؾباالت ُزبصصات ُتعريفو ُُب ُتتداخل ُكحيوم، ؾ
ُ ُمعٌقدُكمتشٌعب،ُكلقدُشكلُحٌٌبُاليـو النحنُُمؤرقةُغّبُقابلةُللتجاكز،ُإٌفُ"األنا"ُكُإشكاليةمفهـو

ُكلُذلكُينتميُإٔبُجوىرُكاحدُكينطلقُمنُمنطلقُكاحدُكىوُاؽبويةُسواءُأكافُذلك ُك"اؽبو"ُكاؽبم،
ُعلىُمستولُفردمُشخصي،ُأكُمستولُصباعيُاجتماعي.

،ُؿبكومةُُبُجزءُمنهاُبقلقُالتفاىمُكالتواصلُمعُاآلخر،ُكاالتٌفاؽُُُُُُ ُكٌلُيـو إٌفُحياتناُالٍبُنعيشها

غيابُاآلخر،ُأكُفُ؛مآُبُتتضمنُصورةُالذاتُكآخرىاُدة،ةُـبتزلةُناقصةُىٌشةُمَبدٌُويٌُمعو،ُكتبقىُاؽبُي
هبعلُمنُصوتُالذاتُذمُبعدُكاحد.ُفالذاتُمنذُاألمدُمسكونةُُ،حٌقوُُبُالتعبّبإقصائو،ُأكُسلبوُ

ُبالغّبيةُفػُ"الذاتُعينهاُىيُاآلخر"،ُعلىُحٌدُتعبّبُبيوؿُريكور.
ُكماُسلفُذكرهُعربُؾبملُمباحثُىذاُالفصلُالتٌُُإفٌُ تضحىُسياقاُ»جاربُالركائيةُاؼبعاصرة،

ُلَبكيبُمعآبُالبحثُعنُالتواصلُاؼبف متعالية،ُعربُتناكؿُُإنسانيةقود،ُكالسعيُإٔبُبناءُىويةُمؤقتا

ُكاستبطافُظباتُالتنائيُكالنفيُاؼبتبادؿُبْبُاؽبُي ُالتعارضُبْبُقيمُالذاٌبُكالغّبم، ُؼبظاىر ات،ُويٌُفٌِب
ُالعربيةُكقالبها،ُأفُُ(1)ُ«كاستكشاؼُحوافزُسوءُالفهمُبْبُاالنتماءاتُاؼبختلفة. فهلُيبكنُللركاية

ُُ؟.تستوعبُأزمةُالذاتُالعربيةُبكٌلُخصوصياهتا
ُُ ُاإلشكاؿ، ُطرحُمثلُىذا ُاهاُ»إٌف ُالٍبُيبٌر ُالعامة ُاغبضارية ُاؼبرحلة ُإاٌلُُبُضوء الُيبكنُأفُيفٌسر

ُالبحثُ ُبالعآبُاؼبتطٌور،ُكُبُضوء ُُبُارتباطو ُمنُالعآبُالثالث، ُكجزء مُلئلنسافُئالداالعآبُالعريب
العريبُعنُىويتوُاغبقيقيةُالٍبُأصااهاُأكثرُمنُاالضطراب،ُعندماُكاجهتُحضارةُمتقٌدمةُتتحداىا،ُ
كتريدُأفُتفرضُعليهاُقيمهاُاػباٌصة،ُكحٌٌبُأشكاؿُتعبّبىاُأيضا،ُكُبُالوقتُالذمُيصبحُُبُإمكافُ

كدبعرفةُتامةُأيضاُؼبوقعوُبالنسبةُللعلمُُاإلنسافُالعريبُأفُوبٌددُىويتوُاػباٌصة،ُكذلكُدبعرفةُتامةُلذاتو

                                                           
ُدارُاالمافُالرباط،ُطُ-الفتنة واآلخر–شرؼُالدينُماجدُكلْبُُ-(1) ُناشركف، ُللعلـو ُالعربية ُالعريبُالدار -ىػ1ُ،1433أنساؽُالغّبيةُُبُالسرد

ُ.103ـ،ُص2012
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ُاألدبيةُ ُمدارسو ُىبلق ُكأف ُالتيارات، ُكاضح ُأدبا ُعامة ُبصفة ُيؤسس ُأف ُيبكنو ُذاؾ ُإذ اؼبتطور،
ُ(1)ُ«اػباصة.

                                                           
ُ.546،ُص1ُ،1985كرؤيةُالواقعُاالجتماعيُ)دراسةُبنيويةُتكوينية(،ُدارُالثقافة،ُالدارُالبيضاء،ُطُ-الرواية المغربية–ضبيدُغبميدا٘بُُ-(1)



 

 

 

 

 ..ـــــــــــــــة بيــــــــــــــن اإلقصـــــــــاء واالعتــــــــرافويــ  سؤال اله  المبحث األول: 

  ..يــــــز الذاتـــن العجـــة بيـوي  يات العولمة: اله  : أزمة الهوية في ظل  تحد  المبحث الثاني

  ..ــةــــــــويــ  ـــــــة اله  ـــــــــومساءل: التعـــــــــــدد الثقافــــــــــــي المبحث الثالث

 

 :أبو الفرج عبد الرحمن الجوزي يقول                                                       

 فيها إلا  ذة  وما الل   ؛ذة فيهانيا عن الل  الد   ب  لا ط   ل  لقد غف  "
 القناعة وحلوة   ز  وع   ة  ي  م  الح   ة  ف  وأن    ة  العفا  وزهرة   العلم   شرف  

 ح  والمنك   م  بالمطع   اذ  ذ  ا اللت  اإلفضال على الخلق، فأما 
 ة  بل إلقام   ه  لنفس   ألن  ذاك ل يراد   ة  ذ  بالل   اهل  ج   غل  فش  
 "د  ل  والو   ن  د  في الب   وض  الع  

 دراسة وحتقيق حممد عبد الرمحن عوض -صيد الخاطر-                                                   
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 ..ة بين اإلقصاء واالعترافويّ سؤال الهُ  ة مدخل لفهم صراع الحضارات:ويّ اله   :المبحث األول

 ة بين وعي الذات واستيعاب اآلخر:ويّ خطاب الهُ -أ
راع الذم داـ كالصٌ ت يف صورة الصٌ بدى ، فى أشكاذلا" كتعٌددت األنا" و"اآلخرعت العبلقة بُت "تنوٌ       

بُت الثقافات، تنشأ  منتشرةه  فػىرىٍفضي البعيًد اجملهوؿ، ظاىرةه  ،رد كالتنافي ٌوتو من مساحة التباعي استمٌد قػي 
إُف التهميش كالنفور، كإُف  نٌمطة، تقودي د عنو معلومات مي نتيجة اخلوؼ منو كالقلق من كيانو، شلٌا تتولٌ 

يف  ُتطرفال كبلع  وضٌ ت يبتدئ من فالصراع بُت إنساف كإنساف، »رٌكبة بدرجة كبَتة من التشويو، نظرة مي 
على ادلستويُت  صراع ما َف يكن كٌل منهما آخر بالنسبة لآلخر فبل يكوف بينهمااآلخرية،  محٌيز 

 (1) ،«الفردم كاجلمعي

لتمٌثل الذات  أساسي   ـو قو  كمي   الفكرم عاينة اآلخر يف اخلطابية مي كمن ىذا ادلنطلق جاءت أعلٌ      
شٌخص الذات كتي  في على مرآة اآلخر تتكش  ك لوعي اآلخر كاختبلفو،  الذات شرطه ككعيها، فوعي 

 أعطاهبا.
ىو زلاكلة  ،د لنا مبدأ التعارؼ على أرض الواقع الثقايفو أف غلسٌ كني إٌف أىٌم مشركع علمي ؽلي »

نا نعيش يف عاَف يعلم أنٌ  كالكلٌ  رىا لآلخر.ة يف تصوٌ ويٌ الوقوؼ عند طبيعة الصورة اليت زبتزهنا ذاكرة اذلي 
تعٌددة  ادلشارب قة كاألحكاـ اجلاىزة ك أشكاؿ اإلقصاء كاإللغاء، حواملو مي ه األفكار ادلسبٌ ودي تسي 

كانتهاء أخَتا  ،ى ذباكزا باخلطاب العلميسمٌ ا يي بدءا من كسائل اإلعبلـ مركرا دبهات، ،متباينة التوج  
كالعاَف الغريب  ،اإلسبلمي_خاصة إذا كاف طرفا اخلطاب علا العاَف العريب  كليس آخرا باحلقل األديب،

 (2) .«أك ما اصطلح على تسميتو بثنائية الشرؽ كالغرب
الذم  طر التواصل،كتشابك يف أي ن األجنيب، كشف عن تبايي  قراء عبلقة األنا العربية باآلخرإٌف است    
 فق  و تى اليت  ؛ةويٌ لقد استدعت ىذه اإلشكالية مسألة اذلي فغلابية، بُت السلبية كاإل وتفاعبلت تتباين

 ٌدد كضع الذات إزاء ذااها ككجودىا، كإزاء اآلخرسؤاال رئيسيا، ػلي  ا، بوصفه هااخلطاب العريب أمام

                                                           
 .10، ص2003، 1ادلركز الثقايف العريب الدار البيضاء ادلغرب، ط  -واآلخر عبر اللغة السردية األناسرد اآلخر، –صبلح صاٌف  -(1)
، 2012، 1، طمنشورات االختبلؼ  دار األماف الرباط،  -ةالهوية ورهانات الحداثة في عصر العولم عن أزمة -نصر الدين بن غنيسة -(2)
 .73-72ص
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دا بالزكاؿ، ذلك أٌف احلداثة اعتمدت يف تعريفها هدٌ يف فكر ما بعد احلداثة مي  ةويّ الهُ صار مفهـو » 
العناصر الثابتة ادلًتاكمة عرب العصور، كاليت  سي كر  ة على مفهـو التاريخ كأساس معريف، بوصفو يي ويٌ للهي 
األنا كاآلخر  مي سً ، حي  يقتى تغٌَت ا للحقيقة، حقيقة األنا كاآلخر، يف عبورىا التارؼلي للمي رعن شٌكل دً تي 

قدرا متساكيا من مشاعر اخلوؼ من بعضهما البعض، بعد أف سبٌتع اآلخر الغريب طواؿ حقبة ادلٌد 
 (1)«.االستعمارم بامتياز تقويض اآلخر بدائيا كاف أـ شرقيا أـ جنوبيا

فالناظر يف الواقع الثقايف كالفكرم  ،يف راىننا احلاضر، بُت األحادية كالكونية الفكر العريبٌ  حي يتأرجى     
 .الفردم كاجلمعي االنشطار كمن ت كاالزدكاجية،غلد أنٌو يعاين من إشكالية التشت   ، ادلعاصرالعريٌب 
، تعد  ني أٌف من ادلشاكل الفكرية اليت » عابد اجلابرم رلي دلرجعيات يف ا دي عاين منها ضلن العرب اليـو

إذا ضلن اكتفينا بالتمييز بُت مرجعيتُت فقط يف ىذه الثقافة: مرجعية نكوف سلطئُت ثقافتنا ادلعاصرة، ك 
ة، ذلك ألٌف باإلضافة إُف أٌف ىاتُت ويٌ تراثية، عربية إسبلمية كمرجعية عصرية أكركبية األصل كاذلي 

، وماف على التعٌدد، فإٌف ىناؾ مرجعية ثالثة ىي مزيج بُت ادلرجعيتُت، الًتاثية كاألكركبيةادلرجعيتُت تقي 
لها فكر ما نسميو اليـو بعصر النهضة العربية احلديثة، كإذا فسنكوف كىي ادلرجعية اليت أصبح يشكٌ 

إذا ضلن اقتصرنا عند ربديد مفهـو من ادلفاىيم ادلركزية يف فكرنا  ،ضُت للخطأ كلسوء التفاىمعرٌ مي 
ادلوقف أٌف بناء الذات ربز ىذا يي  (2)«على الرجوع إُف مرجعية كاحدة من ىذه ادلرجعيات ،ادلعاصر

ل للذات كفي تى  ،يقتضي استثمار ما ربتاجو من خربات اآلخرين، كما يتقٌدمو الواقع من تقنيات حديثة
 .غلايب مع مطالب الفكر العادليالتفاعل اإل

ىا عن زي علنة ما ؽليػٌ ، مي إُف تأكيد حضورىا ادلستقلٌ  األنا، دفع لآلخرإٌف مواجهة احلضور الطاغي      
لكن يف الدائرة اليت فرضها ىذا اآلخر ابتداء، كحٌدد حدكدىا كدكافعها »زىا دكف سواىا، ربً كيي  غَتىا،
 (3) «منطلقااها كأبعادىا الوظيفية على السواء. ك

                                                           
 .226، ص1995دار الشركؽ، بَتكت،  -والتقّدم في الرواية العربية المعاصرة النهضةخطاب –رزاف زلمود إبراىيم  :ينظر -(1)
 .27-26، ص1995، 1العركبة كاإلسبلـ كالغرب، مركز دراسات الوحدة العربية، بَتكت، ط -مسألة الهوية–زلمد عابد اجلابرم  -(2)
 .212ص 2010 1، ط ، القاىرةدار الشركؽ  -الهوية الثقافية والنقد األدبي–جابر عصفور  -(3)
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منها ما يدخل يف  عبلقة األنا  ،دةية متعدٌ را، إُف إثارة تفاصيل إشكالمؤخٌ  ةويّ الهُ انتهى مصطلح  
ز ىذه ربي اجلمعية باآلخر اجلمعي، كتى  األنابعبلقة  قي كمنها ما يتعلٌ  ،)الفردم كاجلماعي( الفردية باآلخر

                     .ؽ آخردافعة عنها إزاء رغبة اآلخر يف نفيها، كإدخاذلا يف سيامي  ،األنا حاملة خلصوصيتها
اهبة بالقدر الذم تنتمي فيو رلي  ة كاالرتقاء خبطاهبا جزءا من تأمل الذات ككعيها،ويٌ ل مفهـو اذلي شكٌ يي »

 ،ىانجزي كالزالت تي  ،مصائرىا زي نجً لذات تي  اإلنسانيةاآلخر كالتواصل مع زمن العاَف إُف توفَت الشركط 
           (1)،«م كالركحيبزمنو على األقل فتكتنو عوامل عذاهبا ادلادٌ  قي ق كجودىا يف العاَف، أك تلتحً قٌ لعٌلها ربي 

تكوف ضامرة » ،أك صباعة ابلزمة للكائن البشرم، فردمي  إنسانيةٌ  ظاهرةٌ  ةى ويٌ بأٌف اذلي من ىنا ؽلكن القوؿ 
إُف  ،ةا زبرج من طور الوجود بالقوٌ غَت أهنٌ  ،التوتراتة اخلالية من ييف حالة كموف يف الظركؼ العاد
الفردية أك اجلماعية، ترفض التماىي فيو، كحىت  ىا اآلخر، فاألناطور الوجود بالفعل عندما يستفزٌ 

كربٌلل كاقعها،  ، تستحضر سلزكهنازىا فإهٌنا تعود يف الظركؼ الصعبة إُف ذااهاربافظ األنا على سبي  
 .(2)«ىا عن اآلخر زي ها اليت سبيػٌ مستقبلها، كاعتمادا على ىذا كٌلو تتحٌدد خصائصي  ؼكتستشر 

  ةٍ ويّ هُ حلدي  عن ؟ ىل ؽلكن اتوياّ عصر أزمة الهُ ـ أات ويٌ عصر عودة اذلي  اليـو عيشنفهل 
على الذات  انكفاءٌ مع العاَف، أـ ىي  م والتفاعلللتقدّ نصر عي  ةي ويٌ ات؟ ىل اذلي ويٌ كٌل اذلي   تتجاكزي  كونيةٍ 

 لوجياو ييداإلمن  دالتجر  كن مدل ؽلي  أف ينطلق؟ إُف أمٌ  ةً ويٌ كن خلطاب اذلي كتقييد ذلا؟ من أين ؽلي 
 ؟ة حبثا علمياويٌ كالبح  يف موضوع اذلي 

 عن عرب  لتو إُف بنية تكوينية تي ة، حوٌ نائيٌ عات بً كتوس   ةالت عميقتحوٌ ة مي ويٌ رؼ مصطلح اذلي عى       
ل قراءاها تتعدٌ  ،حساسيات سياسية ه منَتي ثً تي  دبا تشغل الفكرين العريب كالغريب؛ أضحت الفتةو  ظاىرةو 

زاع بُت عطاة، كبصٌدد كل مسألة مطركحة للنٌ ففي كٌل حلظة تارؼلية مي » ،صرالبعدين التارؼلي كادلعا
صبيع األطراؼ   عن احلقيقة بشأهنا، توجد بقعة عمياء يعجزو ادلعرٌب نٌ أ اعي كٌل منهاىات سلتلفة، يدٌ اذبٌ 

أك الكبلـ عن حقيقتها، ىي بالذات القيمة ادلشًتكة اليت غلرم حوذلا النزاع،  بالضركرة عن فحصها

                                                           
، 1996، 1بعض ادلبلحظات حوؿ مشركع احلداثة العربية مطبعة ارباد الكتاب العرب، دمشق، ط -الحداثة كسؤال هوية–ر ضمصطفى خ –(1)
 .203ص
 .203، صادلرجع نفسو –(2)



 خطاب أمين معلوف الفكري؛ بين المحّددات التاريخية وتحّديات العصرالفصل الثاني:         الهوية في 

 

~ 341 ~ 

و سيكوف زلٌل تقديس ال ة ذاتو ىو ىذه البقعة العمياء، ألنٌ ويٌ سيكوف مفهـو اذلي  ؛ةويّ الهُ كيف حالة 
بلفهم على و برغم اختيتو ككضعً تلف على أعلٌ غَت سلي  ،بديهي األطراؼ فهو بالنسبة لكلٌ  ،تساؤؿ
على أفعاؿ اآلخرين ادلتصارعُت  زةن طرؼ ميرك   ىذا الوضع ستكوف رؤية كلٌ  كىف ظلٌ  ،ك كصفوأ تعريفو

جمع  سبية لكلٌ على ادلواقع النً  الرؤيةي  ب  تنصى سى  أممعو على احتبلؿ ذات ادلوقع ، 
ي
منهم من اذلدؼ ادل

كيل، شقاببل للتفاعل كالت انً رِ مَ  اا حيويً مفهومً باعتبارىا  ةى ويٌ يطرح أغلب ادلفكرين اذلي كعليو  (1) «.عليو
ة أساسيا، كمراجعة ويٌ كيف ىذا السياؽ يغدك سؤاؿ اذلي  ؛اه مار باذبٌ الدفع باحلركة يعٍت التطوٌ  كبالتاِف
 .الت األنا يف سياقااها التارؼلية أمرا مهٌماربو  

استخدمت كسائل  ،اتو رؤل عقيمة كمتقاربات ىٌشةيٌ ة اليـو ػلمل يف طى ويٌ ال يزاؿ خطاب اذلي »
ت العودلة األفراد القد أفقدت تيار  (2)«.الت ادلشهدتبد   احلاضر كيات قتضى ال تفي دبي  ةستهلكى مي 

تنا، كربديد ذكات الغَت ويٌ ذاتنا كىي  كأضحى من الصعب تعريفي  ،ااهمويٌ كاجلماعات احلدكد الواضحة ذلي 
َف يسبق ذلا مثيل بقواها  يات حضاريةمن تارؼلنا بتحدٌ  هبذه ادلرحلة ادلفصلية ري إنٌنا ظلٌ » ،اادلختلف عن
دير ؽلكن أف ني  كال ضلن أماـ ربدٌ  ،)...(ربٌد كاحد ـادلندفعة كآليااها ادلتطورة، فنحن لسنا أما هاكىجمت
بنا إُف عقر لحق ينااها، كمكوٌ ة الثقافية ويّ الهُ و كربٌديات الوجود احلضارم كلٌ  ـكلكنٌنا أما ظهرنا لو،
التواصل  ؽً ري إعادة النظر يف طي  ضي عصر العودلة يفرً  كبذلك كاضح أفٌ  (3) «.تب  منوطلكال ؽلكن أف  دارنا

 درؾ أشكاؿ التفاعل اإلنساين.كم يي العادلي، كفق نظاـ زلي 
بُت الشعوب كخصوصا بُت "الشرؽ كالغرب"  الحضاريةلقد أكُف ادلفكركف العرب العبلقات 

 كالرضالم عندما غلرم يف جٌو من السٌ  هؤيت شبار التواصل احلضارم يي »أعلية كبَتة، منهم من يرل أٌف 
بات حبسب متطلٌ  ؤخذ من حضارة ما ال يبقى على حالو، بل يتكٌيفي د أٌف ما يي ؤكٌ كاحلريٌة كالتفاىم، كيي 

                                                           
 .  :متاح على اإلنترنيت، 22/12/2002 -الهوية وسلطة المثقف في عصر ما بعد الحداثة -شريف يونس –(1)

http://www.rezegar.com      
 24،ص2012 1دار األماف الرباط ،ط-الذات واآلخر، تأمالت معاصرة في العقل والسياسة والواقع– زلمد شوقي زين –(2)
 ،1لفيا، طدنشر: جامعة فيبل أيار 12-10ادلؤسبر العلمي الثال ، - تحليل الخطاب العربي )بحوث مختارة(–عبد اخلالق غساف كآخركف  –(3)

 .9-8، ص1997
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على ادلستول الفكرم  قيم يف أعماقنا، كضلن نتداكؿالغرب يي » أفٌ  بعضهم دكيؤكٌ  (1)«احلضارة اآلخذة
ل لنا عرب و يتبدٌ نظرتنا ادلزدكجة إليو، كوني  إشكالية عبلقتنا بو إاٌل نتاجي كاحليايت ما يأتينا منو، كما 

ل احلداثة كالتقٌدـ بكٌل قيمهما العصرية ثٌ مظهرين متناقضُت: مظهر ؽلٌثل العدكاف كاذليمنة، كمظهر ؽلي 
 (2) «.ادلادية كادلعنوية

عن  في كيكشً  ،للذات إزاء اآلخرا حضاريا ، ليشٌكل مأزقن ة العربيةويّ سؤال الهُ  قي من ىنا ينبثً 
ة، ويٌ ؾ فيو اذلي ناظم تتحرٌ  إطارنتاج عدـ القدرة على ربديد  ؛ة اليت تعيشها اجملتمعات العربيةاألزم»

ر كالتنظيم داخل اجملتمع الواحد بالتخلخل كالتبٌدؿ، إاٌل فكٌلما بدأ نظاـ القيم كالعبلقات كطرؽ التصوٌ 
، كاألسئلة الوجودية حوؿ الذات كربديد مفهومها كعبلقتها كاالرتباؾللقلق  اثَت ة مي ويٌ كبرز خطاب اذلي 

 (3) «. باآلخر.
ينبغي  ،كعبلقتها باآلخر زؽ خطاهباآم سً لم  ة الذات، كتى ويٌ ؿ احلدي  عن ىي إُف رلا ولوجقبل ال  

 ة.ويٌ الوقوؼ عند ربديد مفهـو اخلطاب كارتباط داللتو باذلي 
، السوسيولوجية ثَت نظريات عٌدة، نظرا دلقاربتو للسانيات كيي ،اخلطابالوقوؼ عند مفهـو  إفٌ        

، فادلوضي  بادلسائل اجلديدة  ، يرتبطي فلسفي   وع يف حٌد ذاتو إشكاؿه فلن نتوقف كثَتا عند ىذا ادلفهـو
ها فلسفة اللغة، كعلى عكس الدراسات حوؿ اللغة ، فإنٌنا صلد دراسات كثَتة حوؿ اليت تطرحي 
 اخلطاب.

                                                           
 .237، ص1998، 1ادلركز الثقايف العريب، بَتكت، ط  -بين الثقافة والسياسة– فعبد الرضبن مني –(1)
 .27، ص1994، 3مركز دراسات الوحدة العربية، ط -الفكر العربي المعاصر إشكاليات–زلمد عابد اجلابرم  –(2)
                      :متاح على شبكة اإلنترنيت -معنى أم أزمة حضارةأزمة  أزمة الهوية في العالم العربي،-عزيز مشواط –(3)

www.aleqt.com/2015/09/06/article  /      
- لكلمة ديسكورس ترصبة :كلمة خطاب العربية  discourse   اإلصلليزية، كىي كلمة مركبة كخبلفية كذلا معاف عديدة . كقد عرؼ اخلطاب بأنٌو

ادلادم كالرمزم، كىو نظاـ من القوؿ لو قواعده كخواصو اليت ربدد شكل اجلمل كتتابعها        يشمل صبيع أعماؿ االتصاؿ ادلكتوب منها كالشفهي،
كاخلطاب بناء مركب ػلوم  يت تسأؿ، كادلوضوعات األساسية الكامنة، كما يقاؿ كما يسكت عنو.كنوع األسئلة ال كالصور اجملازية كاخلواص اللفظية،

كالقضايا السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالدينية ، كلكل رلتمع خطابو، إذ تتألف اجلمل لتشكل نصا ،كتتآلف  األفكارداخلو العديد من 
الجابري ،مركز ؿ زلمد عابد  إشكالية الفكر العربي المعاصرراجع كتاب :  ريا متكامبل كرؤية للكوف.أم نسقا فك النصوص لتشكل نصا شامبل،

 49ص1990دراسات الوحدة العربية بيروت لبنان ،سبتمبر 
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ثَت مصطلح اخلطاب يف األلسنية الكثَت من اللبس، فهو ػلتٌل مكانة خارج الثنائيات ادلعركفة يي »   
 كمن ىنا ؽلكننا القوؿ بأفٌ .(1)«يف األلسنية مثل ثنائية اللغة كالكبلـ، كالنظاـ كالعملية كالكفاءة كالقدرة

كعن ربليل القضية يف ؼلتلف منهجيا عن ربليل اجلملة يف اللغة كاللسانيات،  ربليل اخلطاب »
مصطلح اخلطاب يقع ضمن منظومة ادلصطلحات اللسانية ادلعاصرة، يتمٌيز  ادلنطق، ؽلكن القوؿ أفٌ 

ا ، فردين ان كاف أك مكتوب   منطوقان إنتاج ذىٌٍت  عن مصطلح الٌنص كالكبلـ كادلقاؿ، فهو يشتمل على أمٌ 
اليت سبٌيز رلموعة من  ،بوصفو منظومة من القواعد إالٌ ، دي ال يتحد   إذف فاخلطاب (2).« اأك صباعين 

             اليت تنتظم داخل ادلمارسة اخلطابية. ،وقاتطادلن
يف الفلسفة ادلعاصرة سواء من  إشكاِفٌ  ، le concept du discour مفهـو اخلطاب إفٌ »     

و يف الفلسفة، مكانتي لة لو، أك من حي  الوظائف اليت يقـو هبا، أك من حي  حي  العناصر ادلشكٌ 
تو تكمن يف زبليص ادلعٌت شلٌا ىو همٌ فمن ادلعركؼ أٌف اخلطاب ىو ما يظهره الكبلـ، كلقد أصبحت مي 

و اء ال يقٌدـ نفسو على أنٌ ضفنكوف إزاء حقل أك ف ،ألٌف طبيعتو عقلية لوغوس ؛ كمتغٌَت ظٌٍت كنسيٌب 
التفسَت الفلسفي  إفٌ  كبالتاِف  (3) «معٌتبقدر ما يقدـ نفسو على أنٌو نقٌي كذك  ،ثابت ككٌلي فحسب

 كعلى ىذا األساس يدمج اخلطاب يف العقل. ، على النظاـ كادلنطق يقـو يف معناه للخطاب
ؿ الكبَت يف مفهـو اخلطاب، ارتبط بظهور العلـو اإلنسانية باعتبارىا خطاب إٌف التحو  

صها علي حرب خلٌ اليت  ، Michel Foucault وميشاؿ فوك أعماؿ دتواإلنساف، كىو ما جسٌ 
 أكتساكقا، أك رلموعة عمليات فكرية مًتابطة إٌف اخلطاب َف يعد طريقة للتغيَت أك حديثا مي » بقولو:
 لي ا أصبح إمكانا كشرط كجود كنظاـ، أصبح حقبل تتمفصى كإظلٌ  ،ل كتعرؼ كتعرٌب ا لذات كاعية، تتأمٌ ذبليٌ 

 تناكؿ أقاكيل كرلموعة عبلقات ذبد فيها مرتكزا لو، كىذا التحٌوؿ اإلبستيمولوجي يف ،فيو الذكات

                                                           

 .90ص 1998 مصر، ،القاىرة للثقافة األعلى اجمللس -فوكو ميشيل فلسفة في الخطاب مفهوم - بغوره الزكاكم-(1)  
 .9ص نفسو، ادلرجع-(2)  

 .8، ص1992 سَتاس للنشر تونسدار  -ميشال فوكو، تكنولوجيا السلطة، تكنولوجيا السيطرة على الجسد-زلمد علي ألكبسي–(3)
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ادلقاؿ   فؿ من أنشأ نظرية يف كص، الذم ىو أكٌ ميشال فوكور الفرنسي ادلفكٌ  هالبشر يعترب رائد
 .(1)«كميداف مستقل

من ادلصطلحات  نظرا لدالالتو ادلتقاربة مع عددو  ؛الت سلتلفةااخلطاب تداكال كبَتا يف رل دى هً شى       
سية باعتباره ال يقتصر بامتبلكو دلنطق داخلي ؼلٌصو، كبارتباطات مؤسٌ » ز اخلطابي يتميٌ القريبة منو؛ 

 أك سةبل قد يكوف خطاب مؤسٌ  ،أك ػلمل معناىا فحسب ، عنهاعلى منتوج الذات الفردية اليت يعرٌب 
 .(2)«فرع معريف ما أكفًتة زمنية 
الطريقة البلكاعية يف النظر إُف معطيات احلياة كردكد  ،ياتوأك ردٌبا غلٌسد اخلطاب يف أحد ذبلٌ       

يبدك اخلطاب يف »بقولو:  Michel Foucaultاىها، كما يعرٌب عن ذلك ميشيل فوكو أفعالنا ذبٌ 
بالرغبة كبالسلطة، شيء بسيط للغاية، لكن أشكاؿ ادلنع اليت تلحقو تكشف باكرا عن ارتباطو  هظاىر 

ليس فقط ما يظهر أك  ،كما ادلستغرب يف ذلك ماداـ اخلطاب كقد أكضح لنا التحليل النفسي ذلك
ؼلفي الرغبة، لكن ىو أيضا موضوع الرغبة، كما داـ اخلطاب كالتاريخ ما فت  يعلمنا ذلك، ليس ىو 

ع بو، كىو صاًر من أجلو كما ني ع صاًر م تلك الصراعات أك أنظمة السيطرة، بل ىو ما ني ًتجً فقط ما يي 
ا ما يكوف كاقعا من ادلفًتض أٌف اخلطاب غالبن  ؛هبذا ادلعٌت (3) «.السلطة اليت ضلاكؿ االستيبلء عليها

    .ات التارؼلية كادلعرفيةربت تأثَت العديد من ادلتغَتٌ 
ضمن مصطلحات ادلنهجية احلديثة يف قراءة كتفسَت  الخطابمصطلح  عي يقى  ؛ـما تقدٌ  ل  كي كلً       

ق بو الٌنص كالكيفية اليت نطً نا االنتباه، ليس فقط إُف ما يى مي عل  تي »فوائدىا أنٌػها  النصوص، كاليت من أىمٌ 
 (4)«تكى كالكيفية اليت هبا سى  ،عنو الٌنص تى كى هبا، بل توٌجو اىتمامنا أيضا إُف النظر فيما سى  قي نطى يي 

ياؽ ادلنتج كربديد طبيعة اخلطاب كالسٌ  ،ى من منطوؽ الٌنصكم على ما ذبلٌ ليصبح يف مقدكرنا احلي 
مضموناتو، كللفضاء الذم يتشٌكل فيو،  ضح مؤثرات اخلطاب كمثَتاتو تبعا ألىدافو كتتٌ  »،بداخلو

                                                           
 771ص1.1986ادلوسوعة الفلسفية العربية ،اجمللد األكؿ معهد اإلظلاء العريب ط -مادة مقال –علي حرب –(1)
 90، ص1984، 1زلمد سبيبل، دار التنوير للطباعة كالنشر، بَتكت، ط:ترصبة  -نظام الخطاب-ميشيل فوكو  –(2)
 .10، ص)سبق ذكره(  ادلوسوعة الفلسفية -مادة مقال –علي حرب –(3)
  61ص  2002، مركز دراسات الوحدة العربية، بَتكت، يونيو8ط  -تكوين العقل العربي -زلمد عابد اجلابرم–(4)
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سة إُف سواء أكاف جزءا من رسالة ادلؤسٌ  ،ة اجتماعية ينتمي إليهايها كلقوٌ ؤدٌ لو تبعا لوظيفة يي شكٌ كيي 
  (1) .«ي، أـ كاف جزءا من ٌنص يكٌونو ادلبدعادلتلقٌ 

ار، كاألقواؿ العربية رلموع النصوص كاألفك ةويّ بخطاب الهُ قصد يي »كاعتمادا على ذلك 
ككمتماثلُت داخل نفس  كااهم كأفراد ككجماعات،ذل الناس لت، كالقواعد اليت ربٌدد سبث  الالكالدٌ 

دبا ىو بنيات اجتماعية كثقافية  ،ع ادلاٌدمقذلك على الوا ككمختلفُت عن اآلخرين، كانعكاسي الوحدة، 
 .(2) «الغَت ادلختلف كادلغاير العبلقة مع  كعلى ،كسياسية
 ات الكربل احلاصلةالتغَت   سلسلة  ،بسببخارجية  راتو ؤثٌ اليـو  إُف مي  اخلطاب العريب ضتعرٌ ي
رات اليت ، كادلؤثٌ ناه كاذٌباىاتو سائل بي ف ليي يتوقٌ ف، مع ذاتو  تضعو باستمرار  يف مواجهة ، كاليتيف العاَف

علن يي  عة،دة كأشكالو ادلختلفة كمستوياتو ادلتنوٌ بأظلوذجاتو ادلتعدٌ  فاخلطاب العريبٌ »  ؛لت يف تكوينودخٌ ت
زباطب كاقع  ،أيديولوجية ك إعبلمية كفنية كيعكس مظاىر سلتلفة: ، عنهاعرٌب انتماءه إُف صباعة يي 

ؽلنع  ،ساجل كػلاكرو يي اجلماعة كتراثها القريب كالبعيد كمستقبلها ككجداهنا كمشاعرىا اخلاصة.)...(إنٌ 
ؽلتل  بذاتو  كىو خطابه  .يتطابق كيغاير ،يتماثل كؼلتلف ب كيستبعد،يقرٌ  ،يرفض كيقبل كيوافق،

ال كعي  ،يوادلباشر كمتلقٌ و التأثَت يف سلاطبو يهمٌ  حتذاه،كا ر خبطاب اآلخرإف تأثٌ ك ،كيكتفي هبا 
 (3) .«أك االرتقاء بوعيوادلخاطب 
 

 :اختالفو  ائتالفالذات واآلخر؛  -ب
 ،ايت إغلايبويٌ مٌد ىي ا تًتاكح بُت ،سندرؾ بغَت عناء أهنٌ  عرب العاَف ةويّ خطابات الهُ  إذا حاكلنا رصد    

ايت ويٌ أسهمت يف انبثاؽ حٌس ىي  ؛ذبارب سياسية كحدكدية ق على مستول الواقع من خبلؿيتحقٌ 

                                                           
 ،1996، 1بعض ادلبلحظات حوؿ مشركع احلداثة العربية مطبعة ارباد الكتاب العرب، دمشق، ط -الحداثة كسؤال هوية–ر ضمصطفى خ–(1)
 179ص
                      :متاح على شبكة اإلنترنيت -أزمة معنى أم أزمة حضارة أزمة الهوية في العالم العربي،-عزيز مشواط–(2)
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 180-179ص199 )سبق ذكره(بعض ادلبلحظات حوؿ مشركع احلداثة  -الحداثة كسؤال هوية–ر ضمصطفى خ–(3)
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ديولوجيا مبنية على على إي اكوصيا، قائمػلمل تصورا ني  سليبٌ  ايتٌ ويٌ ك مٌد ىي كتنامي الشعور باالنتماء، 
 .كالرغبة الشديدة يف اذليمنة ،كاإلقصاء أفضلية اجلنس
ذلا ف إُف مأساة يسهل ربوٌ حٌوذلا يف كثَت من األحيا ؛ةويٌ إٌف سيطرة ادلطلق على خطاب اذلي » 
شٌكل اهديدا لكٌل إرادة يف التحدي  كتأسيس رة أصولية عاجزة عن إدراؾ اجلديد، كبالتاِف تي مإُف مغا

س ألكىاـ احلقيقة ادلطلقة خارج ؤسٌ كثَتا ما تي ،بات كادلطلق القائمة على الثٌ  ويةٌ إٌف اذلي  .رلتمع متوازف
كشلٌا ؛ (1) «كالتطرؼ االنغبلؽكىي أكىاـ تقود إُف  ،د والكونيةف والمغايرة، والتعد  االختالمفاىيم 

ا على الثقافات كالشعوب، قن احً شٌكل خطرا مى قة، تي ة الضيٌ ويٌ ال شٌك فيو أٌف االنغبلؽ، أك فكرة اذلي 
 عٌزز فكرة اإلقصاء كالتعٌصب. تتوٌسع معو مساحات التنافر كالتنابذ ، كتي 

ة إزاء ويٌ كاذلي  ،األنا مقابل اآلخر عي ضى يياتو ادلتباينة، أك ذبلٌ  دةبلتو ادلتعدٌ ة يف تشكٌ ويٌ سؤاؿ اذلي  إفٌ      
يف سياؽ حديثو عن  زلمد عابد اجلابرم ي ثنائيات خٌلصها، كىنقيضها، كاحلضور يف مواجهة الغياب

كاف كال   يف نظره ةويٌ سؤاؿ اذلي ف»، يف ظٌل النظاـ العادلي اجلديد كما حلقهما من تغيَت ،ةويٌ الذات كاذلي 
الدكلة،  /الدين ،العركبة /يزاؿ يطرح صبلة أزكاج أك ثنائيات على رأسها األزكاج التالية ) اإلسبلـ

؟ من نحنم: أ ،ة يطرح الفصل يف ىذه األزكاجويٌ التجزئة، كسؤاؿ اذلي  /األصالة/ ادلعاصرة، الوحدة
  (2).«؟نريد أن نكونكماذا 

نائيات يف خطابنا الثقايف، بإمكاننا أف نضع أيدينا على للثٌ  فً احلضور ادلكث   من ىذا  كانطبلقا
ة الذم أٌرؽ ويٌ دبفهـو اذلي  قي تعلٌ التعقيد كااللتباس الضارب عند تتٌبع مسار الفكر العريب، خاصة فيما يى 

ىٍت ضمن اإلطار الذٌ  ،الالت الثقافيةنتاج الدٌ إإنٌو البح  يف »ين كاأليديولوجيُت، رً ظ  كال يزاؿ ادلنى 

                                                           
- ظلوذجا ىاما لتحليل اخلطاب، الذم يكشف عن نظرة اذليمنة كالتعاِف، اليت سبٌيز نظرة الغرب االستيطاين للشعوب  تقّدم أعمال إدوارد سعيد

، ىناؾ بعض مكسيم رودنسونكادلعرفة التارؼلية اليت سبٌيز دراسة  ،إدوارد سعيدادلستوطنة. فباإلضافة إُف ربليل اخلطاب الذم قامت عليو دراسات 
، كىو أحد ادلتخٌصصُت يف دراسة صورة اآلخر، يف إطار األدب الفرنسي ادلقارف، ييقٌدـ باجو منهجُت أساسيُت انييل هنري باجوداإلجراءات اختارىا 
موقف كموقع ادلشاىد من اآلخر، موضوع نظره كمنظوره. -2ربليل اخلطاب يف األعماؿ األدبية كأدب الرحبلت كاالكتشافات. -1لدراسة ىذه الصورة:

     139، ص2011 1اذليئة ادلصرية العامة للكتاب ، القاىرة ط والدراسات المعاصرة لنظرية األدب، ألمينة رشيد ، األدب المقارن: راجع كتاب
               :متاح على شبكة اإلنترنيت -أزمة معنى أم أزمة حضارة أزمة الهوية في العالم العربي،-عزيز مشواط–(1)

www.aleqt.com/2015/09/06/article  . 
 .103-102، ص1989مركز دراسات الوحدة العربية، بَتكت،  -الفكر العربي المعاصر إشكاليات–زلمد عابد اجلابرم –(2)

http://www.aleqt.com/2015/09/06/article
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ة، كالعنصر ويٌ بات كىو اذلي وؿ على الثٌ العريب حوؿ عبلقتو بذاتو كباآلخر، من خبلؿ اقًتاف العنصر احملمي 
     (1).«وؿ على االكتساح كىو العودلةاحملمي 
 ةويٌ اذلي »لتأكيد على أٌف ا عنعلي حرب  يكفٌ ال الت ادلتسارعة اليت يشهدىا العاَف، يف ظٌل التحوٌ     
 قةن كخبلٌ  حٌيةن  ةن ويٌ دكاين يف ظٌل ادلشهد العادلي، ليست ىي حادم كعي تحٌجر كأي غلق كمي س بشكل مي ارى اليت سبي 
يفرض التفاعل اجلاد كاستثمار حوار  ،ع الثقايف اليـوفاالختبلؼ احلضارم كالتنوٌ  (2)؛«اءة كبنٌ 

 بعيدا عن اإلقصاء كاالنعزالية. ضركرة االنفتاح الواعي على اآلخرب، الثقافات
 مي ؼ عليو، ىو الوجو ادلتم  ؽلكن اعتبار سعي الذات الكتشاؼ اآلخر كالتعرٌ  ،تأسيسا على ذلكك      

رااها كأفكارىا عن اآلخر، كانت الذات العربية يف سعيها لبناء تصو   إفٌ »دلعرفة الذات ككعيها بنفسها، 
ؿ عرب عمليات ادلسعى سرعاف ما يتحوٌ  ىذا اآلخر، ألفٌ  دعن وراهاصي عن  ،تبح  إضافة إُف ذلك

مات سبايزىا اخلاصة، فحياتنا قوٌ إُف ذبسيد لصورة الذات عن نفسها، كبالتاِف عن مي  ،لاإلرجاع كالتمثٌ 
كيشمل  ،فاؽ معوقلق التفاىم كالتواصل مع اآلخر كاالتٌ بزلكومة يف جزء منها  ،يـو اليت نعيشها كلٌ 
من ضلو مطلب االحًتاـ العادؿ لسائر األفراد  ،يةلب الكلٌ اطائفة من ادلط ،الوجودمىذا القلق 

م احلياة اجملتمعية نظٌ تي  ك فؤلٌ تي  بالتأكيد ضمنية، كإف كانت د، اليت قد تظلٌ كادلشاركُت يف نقاش زلدٌ 
أماـ مشركع اكتشاؼ الذات  (3) («.1891تنا. )ىابرماسويٌ واكب دائما قيم ىي ا، كتي ا عميقن تنظيمن 

 صً عى كٍ إذ ال يزاؿ من أى  ،ةويٌ ر التساؤؿ عن مشركع اذلي كيكثي  ،ادلبلحظات النقدية اثري تتكى  ،كاحلوار معها
 . مشاكل الثقافة العربية على اإلطبلؽ

 ك حضاريا كقوميا زي ايً كاحملاكالت ال تنقطع لتأصيل خصوصية فارقة، سبي  ،منذ مطلع النهضة العربية»  
ت ىذه كظلٌ  ،اتويٌ يف مواجهة غَتىا من اذلي  ،ربيةالع ةي ويٌ د بو اذلي تتفرٌ  ما كسياسيا كثقافيا اعتقاديا

                                                           
 .340، ص1999 القاىرة ،الفجالة مطابع لوتس،  -العولمة والعولمة المضادة– عبد السبلـ ادلسدم–(1)
، بَتكت، -المصالح والمصائر–علي حرب –(2)  .44،  ص1/2001ط  ،منشورات االختبلؼ اجلزائر الدار العربية للعلـو
، 2005، 1ط، تر: عبد القادر قنيٍت ادلركز الثقايف العريب الدار البيضاء ادلغرب، -من أجل حوار بين الثقافات الهوية– عزيز العظمة كآخركف–(3)
 .150ص
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 ،" التعادليةو كتاب توفيق احلكيم " ستهلٌ الذم أنتج يف مي  ،ا ادلعاصرهى بً صلة يف تعاقي متٌ  تي احملاكالى 
 اليت تضعي  ،وف إُف اليـو زلاكالتي َف تتوق   به كىو تعاقي  ؛الشرق الفنانككتاب زكي صليب زلمود " 

دلا  ،التقدير ىا تستحقٌ ىذه احملاكالت كغَتي  أفٌ  كال شكٌ  ،ة موضع الصدارة من االىتماـويٌ اذلي  إشكاؿى 
د كٌ ا تؤي دة، كما أهنٌ العربية كالبح  عن خصائصها ادلائزة يف رلاالت متعدٌ  تناويٌ تسعى إليو من تأكيد ىي 

الذم تسعى الذات إُف  ،ـكاإلبداعي، يف مواجهة غَتىا من أمم العاَف ادلتقدٌ  حضورىا الفكرم
 (1) «.كتبعيتو تٌباعوامن  صً التخل  
 ـو صورة الذاتىناؾ تبلـز بُت مفه ؼ ما ىو اآلخر، فيجب أف ندرؾ أكال أفٌ إذا حاكلنا أف نعرٌ    

منهما يستدعي تلقائيا حضور اآلخر، فصورتنا عن ذاتنا ال  ، كاستخداـ أمٌ صورة اآلخركمفهـو 
  ار من بالضركرة تعريفا ظاىرا أك مضمنا يتضؤلتعريف ذايت ل كلٌ »، كف دبعزؿ عن صورة اآلخرتتكوٌ 

را كسلبية، ىذه مصدرا لصورة اآلخر األكثر تعكٌ  ،وً تً بٍ كى   اكلةك زلي  يكوف رفض حضور اآلخر كبالتاِف   
ماس بُت اجملموعات الثقافية كاحلضارات، كمن حاالت ذلك التٌ يف مناطق  ،بالتأكيدقائمة الظاىرة 

                                                           
- الحكيمد ؤكٌ أك العقل كالقلب، كيي  قوة العقل وقوة الشعوربُت  ،: فكرة الكتاب األساسية تقـو على ما ينبغي من تعادؿالتعادلية لتوفيق الحكيم 
فضي ال زلاؿ إُف اختبلؿ يي  ،ىاتُت القوتُت اجملتمع مرىوف بتوازف ىاتُت القوتُت، كما أٌف طغياف أمٌ  أك ،داخل الفرد أيا كاف نشاطو ،حضارة رقي أمٌ  أفٌ 

ألٌف اجلاذبية تعٍت كجود قوتُت كالتعادؿ يعٍت احملافظة على بقاء  ،كصدع يف بنياف األٌمة، فاحلكيم يعٌرؼ التعادلية بقولو: "كاجلاذبية ىي أساس التعادؿ
 .41، ص1983باعة الفجالة القاىرة طدار مصر لل -ادليةالتع–توفيق احلكيم : راجع كتاب القوتُت دكف أف تتبلشى إحداعلا يف األخرل". 

- :كقفة الفناف الذم يستند إُف حدسو،  ،الشرؽ األقصى قد كقف إزاء الكوف أفٌ  ،يرل الدكتور زكي صليب الشرق الفنان لـ د.زكي نجيب محمود
كىذه التفرقة اليت  ،"قد صبعت الوقفتُت جنبا إُف جنب األكسط،إُف حٌسو كعقلو، كأٌف ثقافة الشرؽ  كقفة العاَف الذم يرتكن هالغرب قد كقف إزاء كأفٌ 

ال تنفي بطبيعة احلاؿ أف يكوف يف  ،كمن الغريب عادلا يدرؾ احلقائق بادلشاىدة كالتجربة كالتحليل كالتعليل،يدرؾ احلقيقة بذكقو  اذبعل من الشرؽ فنان
ما ىو شائع على  ،ٌننا نطلق القوؿ على كجو التعميم الواسع الذم يفسر بعض التفسَتكدين، لك يف الغرب رجاؿ فنٌ  الشرؽ علماء، كال أف يكوف

ادلكتبة الثقافية، دار القلم ،التوفيقية -الشرق الفّنان–زكي صليب زلمود : راجع كتابلسنة من كصف الشرؽ بالركحانية، ككصف الغرب بادلادية. األ
 04ص1960القاىرة 

 .340، ص2010، 1ط القاىرة ،دار الشركؽ -الهوية الثقافية والنقد األدبيا– جابر عصفور–(1)
لدل الشعوب صورة ما لآلخر، تٌتسم ببعض السطحية كادلصلحة ادلباشرة،)ففي التصٌور الفرنسي يف القرف التاسع عشر  لقد كانت دائما :صورة اآلخر

الًتكي العنيد كحىت العنيف، الفتاة األمريكية احلٌرة إٍف..(، كيسود إُف اآلف اخلوؼ من  -ما قبل النازية–)صلد األدلاين الطيب  سيمون جونمثبل، حسب 
المعذبون في األرض لفرانس اآلخر، العدك يف الغالب، ك التأكيد بأٌف ًقيًمي ىي األفضل كقيمو ىي األكثر سوءا، أك االنبهار باآلخر: نقرأ مثبل يف 

 ادلستوطن)بفتح الطاء( أف يشبو ادلستوطن )بكسر الطاء( ك أف ػلتٌل مكانو. بدأ بعض ادلفكرين ينتبو اآلف إُف التنظَت ذلذا الشعور كرغبة  فانون
األدب المقارن والدراسات المعاصرة  راجع كتاب:تسييسو، من قبل من لو مصلحة عليا يف استمراره من أجل ضببلتو ضٌد اآلخر كالسيطرة عليو. 

 132ص، 2011 1اذليئة ادلصرية العامة للكتاب ،طاألدب، ألمينة رشيد ،  لنظرية
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، فهذا اآلخر ضركرم للذات ألنٌو لآلخر كالعكس صحيح حالة العبلقات بُت الببلد العربية كالغرب.
    (1)«.ؽلٌثل بؤرة االستقطاب كاالستبلب أك موضوع السيطرة ك التأثَت 

كبادلثل اختلفت صورة  ،ةحل التارؼلية البارز راعرب ادل ،الغرب يف الوعي الشرقيلقد تباينت صورة       
يف جوىره  الوعي باآلخر ظلٌ  الذات يف كعي اآلخر الغريب من حقبة إُف أخرل، على الرغم من أفٌ 

ها يف أغلب الكتابات اليت تناكلت عبلقة الذات نلمسي  ،طيةو كبصورة ظلى  تكمرتكزا بتبثواا تفظن زلي 
ز عن ة تتميٌ ويٌ نضاؿ من أجل تشكيل ىي المرتكزا بارزا ألحداثها، يف إطار  ةويّ الهُ  باآلخر، كجعلت من

ة كاخلصوصية الثقافية يف بعض ادلراحل التارؼلية، عادة ويٌ فإبراز خطاب اذلي »غالبا،  ة اآلخر ادلهيمنويٌ ىي 
 (2)«.اجلديدة كالنقديةما يكوف نوعا من أنواع ادلقاكمة غَت ادلباشرة لؤلفكار العادلية 

وبة كربقيق ادلسلي  استعادة الكرامة ذلا يحي تً تي  ،هت النهضة العربية إُف تشكيل صورة ذاتية صباعيةاذبٌ       
من شعور فرزه ما يي  ككلٌ  ،ب لؤلرضصً ر كادلغتى عمً يبدأ بنفي كإلغاء اآلخر ادلستى  هانطلقمي اخلصوصية، 

ا تمن يتضمن حى  ،عن اذليمنة الغربية االستقبلؿفاإلرادة اجلماعية لتحقيق »، بالرفض كالغضب كالكراىية
بُت معطيات ثقافية ثابتة  جو ا عرب القركف من خبلؿ سبازي يثيااهي تكٌونت حى  ،شرقية ةو ويٌ إرادة االنتماء إُف ىي 
وصيتها لت خصة تشكٌ ويٌ فرضت خيارات ثقافية ال ؽلكن الًتاجع عنها. إهٌنا ىي  ،كأحداث تارؼلية طارئة

، كىذا على صبيع من خبلؿ العبلقة اجلدلية اليت تربطها بالثقافة الغربية كاليت تنوس بُت عداء كانبهار
 (3)«.مستويات التمظهر االجتماعي

 قائمه  ب ثنائي  فالشرؽ كالغر  ؛ُت جدلية ىذه العبلقةبً تي  ،الشرق والغربلعبلقة  تارؼليةن  راجعةن مي  إفٌ     
ر كاالختبلط يف تبادليت التأثٌ مي  ،ا إشكالية نابعة من ماىيتُت أساسيتُتإهنٌ » ،رً اكي كالتجى  ادٌ على التضى 

 نى ايي بى كتػى  لى امي كى ستدامة، كعلا متكاملتاف فيما بينهما تى ؽلتزجا بصورة مي  أفكما يف احلرب دكف  ،مً لٍ السً 
 أفخليطهما أف يكوف لذيذا، كإظٌلا اخلٌط الفاصل بينهما ال بٌد يف هناية ادلطاؼ  عً سٍ بوي ،الزيت كاخلٌل 

                                                           
 .57-56ص2012 1ط ،دار األماف الرباط، -الذات واآلخر، تأمالت معاصرة في العقل والسياسة والواقع-زلمد شوقي زين–(1)
 .48ص1999 1ط مصر ،مَتيت للنشر كادلعلومات، القاىرة -العولمة والطريق الثالث-السيد يسُت–(2)
 1ط دار األماف الرباط، منشورات االختبلؼ اجلزائر -عن أزمة الهوية ورهانات الحداثة في عصر العولمة-نصر الدين بن غنيسة–(3)

 .28ص2012
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يظهر ثانية، كيبدك أٌف ىذا الفاصل ثابت لوجوده منذ القدـ، كتسَت األمور كما لو كاف الشرؽ 
 ط مركزىاضنية ال هناية ذلا، شٌكلت منطقة ادلتوسٌ منخرطُت منذ العصور القدؽلة يف مواجهة مي  ،كالغرب

كالذم  ،ي ادلتمركز على ذاتوعلً تى فكرة الغرب احلدي  ادلسٍ  إفٌ  (1) «.كرلاؿ الفصل بينهما كساحة الرحى
امتزج فيها األسطورم بالتارؼلي، كالديٍت  ،ىي كليدة تراكمات عرب العصور ،هامً خي يشعر بتضى 

 بالسياسي، كالثقايف بالعرقي.
خذ بآلياتو االستعمارية ليتٌ  ؛مساحات الشرؽ العريب مطلع القرف التاسع عشر الغرب اقتحم لقد    
 ؽلكن مواجهة اه كيفباذبٌ  ،الوجودم  وي النهضوم قلقى  ري ك  ادلفى  دى ع  ا، كعليو فقد صى ا مأساكين طابعن  لثثاقفا

ػلفظ للذات   ا،ا مانعن وف تعريفا جامعن كي تى لؤلنا  ثابتةن  ةن ويٌ ككيف ؽلكن صياغة ىي ات احلضارية، التحٌدي
 .كخصوصيااهاكياهنا 

ل رؤية الغرب ي  الشرق المتخَ ) ادلعنوف ب يف كتابو   Theirry Hentschتَتم ىنتش ذىبي    
البح   إشكاليةشٌكل عنصرا أساسيا من عناصر أٌف احلدكد بالذات تي » إُف (إلى الشرق المتوسطي

                                                           
، 2004 1ط بَتكت الفارايبتر: غازم برك كخليل أضبد خليل، دار  الشرق المتخّيل )رؤية الغرب إلى الشرق المتوسطي(،–شتَتم ىنت–(1)
 .13ص

 - Theirry Hentsch    
 professeur de philosophie politique  et penseur en science politique  . Né en Suisse , Lausanne, 7 août 
1944  . est mort le 7 juillet 2005 des suites d’un cancer du pancréas ::: Ses livres de philosophie sont 
traduits en plusieurs langues, dont l’anglais  et l'arabe, En 1962, il obtient un baccalauréat ès lettres puis 
une licence en droit à l’Université de Lausanne. Il fait ensuite un doctorat à l’Institut universitaire de 
hautes études internationales à Genève. De 1967 à 1972, il travaille au Comité International de la Croix 
Rouge (CICR) d’abord sur le terrain à Damas et à Gaza (1967-68) puis au siège du comité à Genève. Il 
participe à diverses missions de négociations au Biafra (1969), à Amman (1970) et au Bangladesh (1972). 
De 1970 à 1975, il est assistant du directeur de l’Institut universitaire de hautes études internationales à 
Genève. En 1975, il devient professeur substitut au département de sciences politiques de l’UQAM. Il 
sera nommé professeur permanent en 1979, année de sa citoyenneté canadienne. Il sera directeur de 
programme de 1980 à 1982 et directeur du département de sciences politique de 1998 à 2001. Les 
questions du rapport entre les cultures, notamment entre l’islam et l’Occident, occupe particulièrement 
ses recherches. Il donnera pendant près de trois décennies le cours intitulé « Problèmes politiques 
contemporains » dont les grandes lignes se retrouvent dans son livre intitulé Introduction aux 
fondements du politique (PUQ, 1993).  Le 7 juillet 2005, un cancer du pancréas foudroyant le terrassera 
quelques jours seulement avant la sortie de son dernier livre, Le temps aboli (PUM, 2005)  = 
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مىت  ؛ؿ سؤاؿ طرحوكأكٌ  ،أهٌنا ليست رلٌرد قضية مكاف لكٌنها قضية زماف يف قضية الشرؽ كالغرب، إذٍ 
  (1) «.قاـ سليالنا برسم ىذا اخلط الوعلي شرؽ/غرب

إنٌو دلن العسَت ربديد اللحظة اليت ازبٌذ فيها الغرب كالشرؽ صوراهما يف سلياؿ الشعوب، كليس         
كالوجداف يف ادلخياؿ  ،يف الغرب ةالفًتة اليت انطبعت فيها صورة اآلخر ادلمثٌل من السهل ربديدي 
ترافق مع كٌم ىائل من ، الغرب اآلخرإدراؾ »ىنا ؽلكن القوؿ أٌف  كمن،  العريبٌٍت السياسي كالف

أم الغرب دبعناه  ، يدغرب احلالرب ادليثولوجي، كصوال إُف رات، ابتداء بصورة الغاألحداث كالتصو  
يل إليو يف اخلطاب األديب كالسياسي كالثقايف عموما يف أك باألحرل ذاؾ الغرب الذم ضلي  ،احلقيقي

  (2)«.كقتنا احلاضر

 مٌ تني  ةو كى برتور مي يف صي  ابد الذم ،لقد كشف اخلطاب العريب عن ادلفارقة الكبَتة يف الرؤية للغرب    
يًتاكحاف  ؛فرب يف نطاؽ لعبة ادلرايا متعاكساالشرؽ كالغ تجلىٌ إذ ي ؛ش يف إدراؾ األنا لآلخرعن تشوٌ 
 بُت البعد كاالقًتاب. ك ،كادلسادلة فبُت العن

فإٌف احلضارة الواحدة شلارسة »، حضاريةبُت الشرؽ كالغرب قضية  المواجهةإذا كانت قضية       
لطريف  ب األصليٌ فاالكتفاء بتحديد التقاطي  من ثٌ  ،لطبقات جيولوجية غائرة يف أبعاد الزماف كادلكاف

بأبعاده كمستوياتو ادلرتبطة بالنشاط  ،ن من طبقات البناء احلضارمننا من التمكٌ ادلواجهة لن ؽلكٌ 
 ،ف مع التقاطبات الفرعيةالتوقٌ  أعليةز كلسبب آخر من ىنا تربي ، عاإلنساين يف زماف شلٌتد كمكاف متنوٌ 

 ،ة زمنياكمفردات القضية كخصوصية ادلواجهة ادلمتدٌ  ،كاالختبلؼ ءااللتقاننا من نقاط مك  كاليت ستي 
كيتمثل ذلك يف صراع خارجي أك يف  ؛كمفردات الصراع تتجٌدد نتيجة الختبلؼ التوازف بُت قوتُت

                                                                                                                                                                                     

=Œuvres :  L’Orient imaginaire : la vision politique occidentale de l’Est méditerranéen, Edition 
Minuit 1988--  . Introduction aux fondements du politique, PUQ, 1993- --  La croyance : 
premières réflexions, Éditions Bréal, 2003.-   Raconter et mourir; Aux sources narratives de 
l’imaginaire occidental, PUM, 2002.- Les amandiers, Caplan & Co. éditeur, 2002.-  Le temps 
aboli : l’Occident et ses grands récits, PUM, 2005-  Traduction anglaise Empire of Désire : 
The Abolition of Time, Talonbooks Publishing, 2008-  La mer, la limite, Héliotrope, 2006. 

   http://fracademic.com/dic.nsf/frwiki/1627639#Biographie  
 13ص2004، 1بَتكت ط الفارايبتر: غازم برك كخليل أضبد خليل، دار  ،الشرق المتخّيل )رؤية الغرب إلى الشرق المتوسطي(–تَتم ىنتش–(1)
 .74-73، ص2004، 1، طتر:غازم برك ،اجمللس األعلى للثقافة القاىرة  -الغرب المتخيل في الوجدان السياسي-نسيب احلسيٍت–(2)

http://fracademic.com/dic.nsf/frwiki/1627639#Biographie
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، ظهرت تعبَتات شىت عن موجات العولمةق م ىذا الصراع، كبعد تدفٌ ضيف خ (1)؛«صراع داخلي
د الثقايف أك ما يطلق عليو كذلك باسم التفرٌ  ،يةنالكوزموبوليتااذلويات اجلماعية اليت تسعى إُف النزعة 

 كىذا يعٍت إعادة» ،ة إُف حوار الثقافاتلحٌ باخلصوصية الثقافية ، كمن ىنا أصبحت احلاجة مي  عادة
و دبا يناسب االستجابة دلا يفرضو التفاعل مع ثقافة بأف تصاغ أسئلتي  ؛النظر يف اخلطاب الثقايف ادلعاصر

كالتفاعل ، اإلشراقيالذم يعطي اخلطاب العريب كجهو  ؛كادلفارقة كاضحة بُت التفاعل اإلغلايب اآلخر،
 (2).«الذم يصدع لآلخر دكف امتبلؾ ألسئلة فكرية خاصة بو ؛السليب
ن ىذه الذات كاالنتماء أٌف احلفاظ على ذاتنا احلضارية كانتمائنا ادلتمٌيز، دبا تتضمٌ  ؛القوؿ صفوةي  

اكلة ذباكز الفارؽ احلضارم كاالنفتاح الواعي على اآلخر، أما زلي  ؤٌسس لعملية التوفيقيي  ،من تاريخ كقيم
أك بإقصاء اآلخر، بل  ق بإلغاء الذات احلضاريةفبل ؽلكن أف يتحقٌ  ،الراىن الذم نعيشو مع الغرب

كعي خاص لثقافة الذات، رغبة يف  إطاريف  ،ىا اإليديولوجيتنا احلضارية كسبيزٌ ويٌ يكوف باحلفاظ على ىي 
اآلخر  »تشكيل ظلوذج ثقايف يعٌزز حضور الذات كيستوعب اآلخر، كلعٌل ىذا ما غلعلنا نقوؿ أفٌ 

تكوف كذلك إاٌل من خبلؿ اآلخر كال ا ال عبارة عن مقٌوـ جوىرم من مقومات الذات، من حي  أهنٌ 
غلب فيما يقوؿ  ،لكي أكوف موجودا بوصفي أنا ٍتعلى ذااها إاٌل عرب ذلك اآلخر، دبعٌت أنٌ ؼ تتعرٌ 

 (3) «.آخر Trouveأف أجد  ،ىيبوليت مؤكدا الكلمة التالية مباشرة

                                                           
 .63، ص1998 ،)د.ط(اذليئة ادلصرية للكتاب دراسات أدبية -الذات والمهماز -.زلمد صليب التبلكم–(1)
- كوزموس اليونانية الكلمة من :الكفاية فيو ادب  كاضح "كوزموبوليتاين"  حللمصطل االشتقاقي األصل إفٌ  ية:انزمبوليتكو ال kosmos تعٍت اليت 

زلٌددة يف  تضمينات ذلا ىذه ادلواطنة فكرة ف أ الواضح من كاآلف . عادلي مواطن ىو الكوزموبوليتاين ك ،"مدينة" تعٍت يتال polis بوِلسك  ." "عاَف
ات السياسية ، رلاؿ السياسة ضمن السياؽ اخلاص بالعودلة ، كقد سبثل أحد التأكيدات اذلامة، ىنا التفكَت مليا يف جدكل النماذج الدؽلوقراطية كادلؤسس

ٌرر من ادلقيدات كصور االضلياز اليت تتخطى نظاـ احلكم اخلاص بالدكلة )...( يضيف معجم أكسفورد ادلوسوعي للغة اإلصلليزية إُف تعريفها معٌت التح
تعًتؼ باالنتماء  الوطنية، فأف تكوف مواطنا عادليا يعٍت أف تكوف لديك نزعة ثقافية ال تقتصر على االىتمامات ادلتعٌلقة بالناحية احملٌلية ادلباشرة بل

ركة فٌعالة لنمط احلياة يف احلوكمة العادلية )...(ػلتاج ادلواطن كادلشاركة كادلسؤكلية العادلية)...( كيعٌد ىذا النوع من النزعات شرطا مسٌبقا لتحقيق مشا
اًسفىة : ىيويٌة غَت زلدٌ  دة بشكل كامل بالناحية الكوزموبوليتاين إُف إحساس فٌعاؿ باالنتماء إُف العاَف األكسع ،ك بأف يكوف قادران على معايشة ىيويٌة ميتمى

،اجمللس الوطٍت  إيهاب عبد الرحيم محمدتر:  جون توملينسونتأليف:  تجربتنا عبر الزمان والمكان العولمة والثقافةاحمللية ادلباشرة. راجع كتاب : 
  247-246ص 2008/ أغسطس 354للثقافة كالفنوف كاآلداب الكويت ، 

قسم اللغة العربية كآداهبا ، االجتماعيةدراسات، العلـو اإلنسانية ك  -التراث والحداثة: مقاربة بنائية بين مرايا الذات واآلخر –عبد اهلل عنرب–(2)
 113ص.2009، 36اجلامعة األردنية ،اجمللد 

 .203، ص1994ط( مصر )د. دار ادلعارؼ القاىرة، -فلسفة المرآة–زلمود رجب –(3)
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   ة بين العجز الذاتي واالحتواء ويّ الهُ  يات العولمة:ة في ظل تحدّ ويّ المبحث الثاني: أزمة الهُ 
 اختالل العالم أنموذجا...العولمي

 

 شكالية.شكلة واإِل ة الثقافية والعولمة: المُ ويّ الهُ -أ
يف الفكر العريب بارزة  اين، مكانة رب ال ، كاحتلت ثنائية "األنا" ك"اآلخر" اجلوايٌن كةويّ صراع الهُ برز     

 ،بإلغاء خصائصها احلضارية د دكؿ العاَف الثال  خاٌصة،د  أضحت اهي اليت  ،نتيجة ظاىرة العودلة
ا ػلصل ذلا قيادة األنساؽ الثقافية عرب رداء التقنية، شلٌ  عاصفة العودلة اكؿربي » ذإ ا،عوهبشي  ةً وي  ىي  كطمس

إٌف ادلوقف احلضارم   (1).« س س أبنيتو على ىدل ىذه التقنيةؤ عنف االقتحاـ للعاَف ادلعاصر، الذم يي 
من  ربي تى ع، يدفع إُف إعادة النظر فيما كاف يي صراعاتك تحّدياتالراىن دبا فيو من تناقضات ك

 .قوه منذ اتصاذلم بالغربعيد العرب النظر فيما حقٌ كطبيعي أف يي  ،ماتادلسلٌ 
ة إُف الواجهة العلمية، إذ أصبح يف قلب احملاكالت اليت تبح  ويٌ عاد اجلدؿ يف الغرب حوؿ اذلي      
 .الت احلضاريةة كوعاء معريف الستيعاب التحو  ويٌ توٌجها ضلو اذلي ات االجتماعية احلالية، مي التغَتٌ يف 
يلنا على حالة االرذباج اليت أصابت اتية، ربي ويٌ ية للخارطة الغربية من كجهة نظر ىي إٌف قراءة متأنٌ »    

مفهـو باالنتشار يف أكركبا، كما إف بدأ  وياتيةالمطالب الهُ من خبلؿ تصاعد ،األٌمة - مفهـو الوطن
 باالنتماءالقائم على الشعور  ،دية الثقافية كالعرقية اليت تستند يف داللتها على مفهـو اإلثنيةالتعدٌ 
يات األكركبية، تنظر حىت بدأت األقلٌ  ؛من ذاكرة الفرد كاجلماعة استئصاذلاكخاصية ال ؽلكن   ،العرقي

 ،عطى جديدبل ربٌققها يف أرض الواقع كمي  ،ليس فقط االعًتاؼ هباإُف خصوصيااها، نظرة تستدعي 
ة غالبا ما يقع باستبعاد أك إضعاؼ ويٌ إٌف بركز اذلي   (2).«عيد النظر يف مفهـو ادلواطنةمن شأنو أف يي 

  كيسلك معابر كسببل متباينة. ،ات أخرل سابقة، ككٌل ذلك ؼلضع لعوامل شىتويٌ ىي 

                                                           
قسم اللغة العربية كآداهبا ، االجتماعيةدراسات، العلـو اإلنسانية ك  -التراث والحداثة: مقاربة بنائية بين مرايا الذات واآلخر –عبد اهلل عنرب –(1)

 102ص.2009، 36اجلامعة األردنية ،اجمللد 
ـ، 2012ىػ/ 1433، اجلزائر، 1منشورات االختبلؼ، ط -عن أزمة الهوية ورهانات الحداثة في عصر العولمة–نصر الدين بن غنيسة -(2)
 .43ص
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 اجلنسية كاإلقامة "تزفيتاف تودكركؼ البلغارم األصل كادلولد، الفرنسيٌ فٌكك الكاتب كادلفٌكر 
TzVetan Todorov   فلقد صار تودكركؼإُف اختزاؿ اآلخر حي نى اخلطاب الذم غلى ، 

Todorov  ٌخارج سياقو اإلنساين كاحلضارم،  هد كادلقصىمن أعبلـ ادلدافعُت عن اإلنساف ادلضط
)نحن كذلك عرب إعادة قراءة تاريخ اآلخر أكال، ث قراءة الػ "ضلن بػ اآلخر" كما ذبٌلت يف كتابو 

ىو حب   ؛كتاب "ضلن كاآلخركف"؛ 188 ضٌبود بى الصادر عن دار ادلدل دمشق ترصبة "ري واآلخرون( 
حضوره يف الوسط  Todorov  تودركؼ ٌجلى سى  لقد. عن العبلقة بُت تنوٌع الشعوب كالوحدة البشرية

ينأل عن  إنساين   اه من فكرو على كجو خاص كاألكركيب على كجو عاـ، دبا تبنٌ  ،الثقايف الفرنسي
طرح األسئلة  TzVetan Todorov أعاد "تزفيتاف تودكركؼ" ؛ لقداه اآلخرؼ كاالختزالية اذبٌ التطر  
 .زا على قضايا اذليمنة كالتمركي زن رك  كاحلضارية األكركبية، مي وت عنها يف الثقافة الغربية ادلسكي 
الفكر ادلتحٌضر قائم  أٌف التحٌضر ىو إقرار بإنسانية اآلخر، أم أفٌ  Todorov  يرل تدكركؼ    

 ادلكو نة ادلستويات صبيع يف ودتسي  أف غلب » ،على تفٌهم اآلخرين كاستيعاب دكافعهم كأظلاط عيشهم
 -على يبقى هاعِ وقُ وتقَ  للهويّة انغالق أمٌ  إفٌ كفقا لتصٌور تزيفيتاف تودكركؼ ف .االنفتاح فكرة ويٌة،للهي 

                                                           
 - TZ Vetan Todorov : est un critique littéraire, sémiologue, philosophe et historien des idées 
français d'origine bulgare .Né dans une famille de bibliothécaires de Sofia, en Bulgarie, il se rend 
à Paris en 1963 et devient docteur d'État en 1970. Il acquiert la nationalité française en 1973. Il 
est d'abord remarqué pour sa traduction des Formalistes russes (1965), qui a largement contribué 
à la diffusion de la poétique contemporaine. Son essai "Littérature et signification" (1967) a fait 
de lui un des pionniers de la renaissance de la rhétorique; dans son Introduction à la littérature 
fantastique (1970), il analyse le genre littéraire de la littérature fantastique. Il est l'auteur de 
nombreux ouvrages, parmi lesquels "Mémoire du Mal, tentation du Bien" (Robert Laffont, 
2000), "Devoirs et délices, Une vie de passeur" (Seuil, 2002), une autobiographie intellectuelle, 
et "Le Nouveau Désordre mondial" (Robert Laffont, 2003). Il a fait paraître (présentation et 
choix de textes) "Vivre dans le feu, les confessions de Marina Tsvetaeva" (2008), "La peur des 
barbares : au-delà du choc des civilisations" (2008), "L'expérience totalitaire : la signature 
humaine" (2009), "Les ennemis intimes de la démocratie" (2012).Pour "Benjamin Constant : la 
passion démocratique" (1997), il reçoit le Prix européen de l'essai Charles Veillon. En 2011, il 
reçoit le Prix de la critique de l'Académie Française. Source:     

https://www.babelio.com/auteur/Tzvetan-Todorov/2570   

https://www.babelio.com/auteur/Tzvetan-Todorov/2570
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 ينفي واالنكفاء التقوقع إفٌ . لعيوبا من بالكثَت كمشوبان  رٌان ميضً  أمران  -ادلنهجية الناحية من حاؿ، ةأيٌ 
 الشأف ىو كما الفردم ادلستول على ما لبناء نتاج ىي ثقافية هويّة كلٌ  أف كاقع -نفسو الوقت يف-

 نيةبً  أفٌ  كوف ،االنغبلؽ ينفي كما التأثَتات، كتتداخل اإلسهامات، تتعد د حي  للجماعي، بالنسبة
 باحلقوؽ االعًتاؼ ضماف على شيء كل رغم قادرة تكوف كطنية ثقافة تنمية إُف اهدؼ ال الدكلة
 يف زلاصراهم دكف من، ادلكٌونة اجملموعات سلتلف بُت الربط خبلؿ من ،فرد لكل ادلتساكية

 غلعل كما عنها، تنشأ اليت الثقافات عن مستقٌلة القيم غلعل فاالنغبلؽ ىذا، عن فضبلن  ،خصوصيتهم
 (1)« .ثقايف انتماء أم عن النظر بغضٌ  تعس فيان، كالتبٌٍت  لبلعتناؽ قابلة القيم ىذه
الفون "روبير  الصادر عن مطبوعات (الربابرة ما كراء صداـ احلضارات مناخلوؼ )كتاب   دٌ عيي      

ا عن اآلخر، نسانين إً  Todorov  تدكركؼ ، من أىٌم الكتب اليت يدافع فيها الكاتب2009باريس"
 طركحة صاموئيلأي  فً سفتح قنوات للحوار احلضارم، ببناء جسور بُت احلضارات، كنى  اكالن زلي 

كصداـ حضارم بُت الغرب اليت دعت إُف صراع صريح ( Samuel Huntington)ىنتنغتوف
 كالشرؽ.

تدعو إُف احلٌد  ،حضارية رجعيةه ( مى ما وراء صدام الحضارات ؛الخوف من البرابرةإٌف كتاب )
آلخر ادلسلم، ىذا اآلخر الذم لخاصة  ،من لدف الغرب كاالختزالية لآلخر قصائيةإلامن السلوكيات 

عو، ما دفعو إُف شلارسات كحشية ضجى مى  قض  ثَت قلق الغرب كيى وبيا كخوفا مرضيا، يي شٌكل في ى يي أضحى 
 .كبربرية ضٌده

نكركف اإلنسانية أكلئك الذين يي  مإٌف الربابرة ى»يف تعريف الربابرة:  Todorov يقوؿ تودكركؼ  
فوف وف ذلك، كإظٌلا يتصرٌ الكاملة لآلخرين، ىذا ال يعٍت بأهٌنم غلهلوف فعبل طبيعتهم اإلنسانية أك يتناسى 

                                                           
 .22ص2014،  قطركالًتاث،  كالفنوف ثقافةال كزارة ،زلمد اجلرطيتر:  -والديموقراطية والغيرية تأمالت في الحضارة–تزفيتاف تودكركؼ  -(1)
-  ُيتضمن الكتاب ترصبة األصل 2009جاف ماجد جبور ،يف طبعتو األكُف عن ىيئة أبو ظيب للثقافة كالًتاث كلمة ، :من طرفم الكتاب رجِ ت...

  Tzevetan Todorov: La peur des barbares au delà du choc ; Edition :Robert Laffontالفرنسي:
2008. 
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القذؼ باآلخرين خارج إطار  إفٌ  ؛(1)«اآلخرين ليسوا ببشر، أك ليسوا بشرا بصورة كاملةكما لو أٌف 
 ية ىي شكل من أشكاؿ الرببرية.زً هم بطريقة سلي عاملتً كم عليهم بادلغايرة اجلذرية، كمي اإلنسانية، أك احلي 

يات اليت إُف التسامح مع اآلخر، كاحًتاـ األقلٌ  صرػلةن  دعوةن  ،(الخوف من البرابرةكتاب )  ملي ػلى      
فُت، طرٌ ؼ كادلتهاجم التطر  يف حُت يي  ،ش كاحلوارعايي التى  سً سي بية، بإرساء أي تعيش يف اجملتمعات الغر 
 د تودكركؼؤكٌ ة كاحلضارة، إذ يي ويٌ ا دلسألة اذلي الكتاب تشخيصن  د  عى يػي  ؛كخطابااهم ادلعادية لآلخر

Todorov  قابلو مي  ؼو يف تطر   بي بو الغرب، ىو الذم يتسب   تميٌػزي الذم يى  التطّرف الثقافيعلى أٌف 
  .لدل األمم األخرل

لوغ كإظٌلا بي  َف يعد ىدؼ الوجود البشرم على األرض التفتيش عن خبلص نفسو يف اآلخرة،»  
 ،ادلشركعة، سواء تعٌلق األمر بالديانات أك الثقافات بالتعّددية االعترافإٌف  ،السعادة يف ىذه الدنيا

أك أخَتا بالسلطات داخل الدكلة، إظٌلا يضاؼ كذلك إُف اإلرث الذم قٌدمو عصر األنوار لتاريخ 
 (2) «البشرية.
 عرب ي كالداين القاصً  كباتت العودلة حدي ى  ،رغم دخوؿ العاَف مرحلة احلداثة منذ فًتة طويلة     

راعات بُت الشعوب م الصٌ غذ  ، شلٌا يي  ىشًّا بُت األدياف كاحلضارات ما زاؿ تواصلأٌف ال العاَف، إالٌ 
كالرغبة يف  باآلخر، أك الطمع فيو هلي يقود اجلى كىكذا  ؛عيق تقٌدـ اإلنساف كاإلنسانيةكاحلضارات، كيي 
درجات العداء، أقصى إُف كصفو دبا ليس فيو، ك إلصاؽ الٌتهم بو، كصوال إُف   ،االستحواذ عليو

يف معرفة اآلخر، كادلوضوعية يف فهم أكصافو كظركفو، كيف إطار  كاجلٌدية بسبب عدـ اإلؽلاف باحلوار
 .يقةىذه الرؤية الضٌ 

تعٌدد ادلذاىب الفكرية كاالقتصادية راع بينهم، كأف تى الصٌ  ثى دي م البشر، كأف ػلى نقسً بديهي أف يى »       
ؤل كادلناىج على قاعدة اختبلؼ الري  ،أك بآخر نتج عنو احلركبكالتعٌصب ذلا بشكل  .كاالجتماعية

                                                           
، 2009، 1ىيئة أبو ظيب للثقافة كالًتاث، كلمة، ط -الخوف من البرابرة، ما وراء صدام الحضارات تر: جان ماجد جبور–تزفيتاف تودكركؼ  -(1)
 .22ص
 .173ص ،ادلرجع نفسو-(2) 
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ادلذىب الذم اعتمده الغرب للسيطرة على مقدرات الشعوب  ىو كالشبق االستعمارم ،كادلصاٌف
 (1) «كإذالذلم، كىم يعتمدكف قنبلة ادلادية كالبغضاء بُت األمم كالشعوب.

 تهويّ هُ من خبلؿ التواصل ادلستمر، فلكٌل رلتمع  ،كالصراعل ادلساحة اجملتمعية رلاال للتنافس ثٌ سبي       
ب بُت الذكات ادلتباينة كالتأليف بُت ادلختلف، اري يف سعي دائم إُف التقى  ،كحدتو كسباسكو ،ككيانو

 تً كتشت   وً تً دى حٍ ا للفرقة كضياع كً يصَت هنبن  ،كاجلمع بُت ادلفًتؽ، كأٌم رلتمع فقد ىذه اخلاصيات ادلذكورة
 آرائو.
ل داخل ثقافتو احمللية، باحثا عن صفة تتمثٌ  توويٌ بُت الصفات ادلتعٌددة ذلي  الذم يتذبذب وعيال إفٌ »    

و صراع ىع ال االنقساـ أك الٌ التنو   ـو على تقي  ؛حدةة متٌ ويٌ فات كتستوعبها يف اإلشارة إُف ىي بقية الصٌ 
 تو احمللية، كيف سياؽ الثقافة العادليةالوعي الذم يتذبذب يف عبلقتو بنظائره ادلغايرة خارج ثقاف نفسو

يل ػلي كهبذا  ؛ (2)«.ف ،الغرب كالشرؽ ...ـ ك التخل  ضمن ثنائيات التقد   ،ا ملتبسان عن وضً اليت تضعو مى 
ما من صبح ادلغايرة مقوٌ باعتبار مركنتو كاٌتساعو كقابليتو لبلستجابة، فتي  ؛ة إُف االختبلؼويٌ مفهـو اذلي 
ة تنبثق حينما ويٌ ففكرة اذلي  فيو، كتنكف ي  تكتفي بعادلها، شخصيةو  يف ةً ويٌ سؤاؿ اذلي  ثاري يي  ال» ؛مقوماتو
ال ؽلكن اليـو طرح سؤاؿ  ذا، كهب(3)«األسوار الثقافية لؤلنا، كتواجو بادلغايرة الكٌلية كبالتعٌدد ىتتخطٌ 
على اآلخر، ىو  االنفتاحعلى الذات كرفض  دية، فالتقوقعي ة إاٌل يف سياؽ حداثي يعًتؼ بالتعدٌ ويٌ اذلي 
 .ثاقفةغيَت كعرقلة للمي إلرادة التٌ  قمعه 
لقد أخذت ربصل أحداث ف » ؛عواَف احلضاريةلل اختبلالانسداد منافذ ادلثاقفة  بي يتسبٌ بالتاِف ك       
اختبلال فكريا اختبلال  كيف عٌدة ميادين معا، ،ان بأٌف العاَف يعاين اختبلال كبَتن ة ربمل على الظٌ قلقى مي 

 نا نشهد بُت حُت كآخر،اختبلال أخبلقيا .صحيح أنٌ  ،تبلال مناخيا ،اختبلال جيوسياسياماليا ،اخ
ثاـ عن نوازع بشرية ط اللٌ يي رعاف ما تربز اضطرابات جديدة ،سبي و سي إاٌل أنٌ  الت غَت مأمولة )...(ربو  

                                                           
 .88-87، ص1997/  2مكتبة مصر، القاىرة، ط  -الشرق عصفور من–توفيق احلكيم  -(1)
 .365، ، ص2010، 1دار الشركؽ، القاىرة ط -الهوية الثقافية والنقد األدبي–جابر عصفور -(2)
، 2004"أعماؿ الندكة الرئيسية دلهرجاف القرين الثقايف احلادم عشر ديسمرب  -الرواية العربية وتعّدد المرجعيات الثقافية–عبد اهلل إبراىيم  -(3)
 .15ص
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ا البشرم قد بلغ دبعٌت َف يكن جنسنا إذا فنركح نتساءؿ عمٌ  ،غموضا ،أكثر اعتيادية سلتلف جدا أشدٌ 
ا حركة ـ ،ك ما إذا كاف قد باشر توًّ كاف ال يزاؿ قادرا على التقدٌ ما عتبة قصوره اخللقي ، ك ما إذا  

 (1).«ر دلا جهدت أجياؿ متعاقبة يف العمل على بنائونذر بالتنكٌ تي  ،تقهقرية

، كتشخيصن  واألحداث الدولية التتحو  قراءة لل ىذه الرؤية طرحي ت             لوضع بشرم   االكربل اليـو
عادلية عنوهنا ب عنو يف أطركحة سياسية كاقتصادية  عادلي، عرٌب يراه أمُت معلوؼ من عبلمات خلل 

  2009 (Grasset)الصادرة عن دار غراسيو)   (Le dérèglement Du monde""اختبلؿ العاَف
يرصد فيها أسباب االهنيارات احلضارية كاالقتصادية كاجليوسياسية كالبيئية، اليت تعيشها دكؿ العاَف 

.  اليـو
قادرين  -يف نظر أمُت معلوؼ- نعدَف كدلاذا ضلو اآلفاؽ اجملهولة ؟ يهعصر التّ ضلن فعبل يف  فهل  

 .على رسم معاَف البنية العادلية اجلديدة؟
حالة ليست بالعادية يف عبلقة  شهدي أنٌو يى  دي الواقع الفكرم كالثقايف العريب ادلعاصر غلىً إٌف الناظر يف      

 ٌف اخلطاب العريب ادلعاصر فيو منأ»كذلك  ،الفكر بالواقع، أك يف طبيعة اخلطاب الفكرم عاٌمة
انفصالو، فعلى صالو ضئيبل إذا قيس دبستول االٌتصاؿ كاالنفصاؿ بالواقع العريب كمنو، كإف كاف قدر اتٌ 

الرغم من التطورات العنيفة  اليت يشهدىا الواقع العريب اجتماعيا كاقتصاديا كثقافيا، فإٌف اخلطاب 
ا يف التاريخ البعيد، تاريخ ا يف التاريخ القريب، أك تائهن ا غائرن العريب ادلتعاطي مع ىذا الواقع َف يزؿ إمٌ 

، أك يتعاطى مع توإشكاالك ًف قضايا كاقع آخر ا عن الواقع يعاالًتاث أك تاريخ اآلخر، أك غائبن 
مفهـو العصر  يكوف حديثا كمعاصرا، إذ إفٌ  ل على صفة العادلية، كمن ثٌ موضوعات عادلية حىت ػلصي 

الزمن الذم نعيشو أك العصر الذم نوجد فيو، كإظٌلا ىو إدراؾ الظرؼ الدكِف  لديو ليس ىو مفهـو
 (2) «.كماىيتوالغالب للزمن كاحملٌدد دلعايَت العصر 

ات اليت عصفت بتضاريس أمُت معلوؼ يف أطركحتو "خلل العاَف"، عن قلقو إزاء التغَتٌ  ري عبػ  يي 
ؿ العاَف ربوٌ  ج أسئلة الفكر بطريقة جديدة تكادي نتً كفق سَتكرة تي العاَف سياسيا كاقتصاديا كاجتماعيا ، 

                                                           
 .11ص2009 1لبناف ط ،ترصبة: ميشاؿ كـر ،دار الفارايب ،بَتكت -اختالل العالم– أمُت معلوؼ -(1)

 .67-66، ص2001، 1طدار الفكر ادلعاصر بَتكت،  -إشكاليات الخطاب العربي المعاصر–عبد اللطيف كماؿ كنصر عارؼ  –(2)
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ا كىنا يعاين الفكر ادلعاصر العودلة على أهنٌ  »  ؛فيها العودلة الصدارة بعنفواهنا ربتل   إُف سوؽ مشًتكة،
كنا للتفكَت مع كجعلو إطارا شلي  ،كاحد لٌ كالنظر لو ككي  ،زلاكلة لتشكيل رؤية جديدة كسلتلفة ضلو العاَف

العودلة جاءت لكي  كما أفٌ ،ذلا قدرة التعامل مع حقائقو كمعطياتو كعناصره  ،كجود آليات كتقنيات
ا كمتقاربن ،بُت أطرافو  ا على بعضو كمتداخبلن كذبعلو مفتوحن  ،تومٌ ري العاَف بً  تفتح موجة من التغَتات تشمل

صف باالختزاؿ إذ تت   ،حوؿ العاَف ا كرلازيان ل ذىنين راد ذلا أف تتشكٌ بُت أجزائو ،ىذه ىي الصورة اليت يي 
ىذه الصورة االفًتاضية زبتلف عن صورة العاَف يف كاقعو  ،ل ادلرفف كالتفاعي الشديد كالًتكيب ادلكثٌ 

 (1) «.احملكـو بعناصر اجلغرافيا كتضاريسو كقوانينو كىي فلسفة تركيبية اختزالية ،ادلوضوعي
كإذا كاف »لعودلة على مستول الساحتُت الفكرية كاإلعبلمية إشكاليات عديدة ، لقد أفرزت ا     

نا إاٌل أنٌ  مولية الكونية،فهي الشي   هبا على الصعيد النظرم على األقلٌ  زي ىناؾ من خاصية أساسية تتميػٌ 
ندرؾ بغَت عناء أٌف العودلة قد اضلصر تأثَتىا على شعوب دكف أخرل  ،بإلقائنا نظرة على الواقع الدكِف
ىذه التغَتات احلضارية ،يعيش اجملتمع الدكِف حاضرا  يف ظلٌ  (2) «.كشرائح اجتماعية دكف أخرل

 .من خبللو احلدكد اجلغرافية ،باهنيار امتداداتو التارؼلية  اري نهى ا تى ين دلً وٍ عى 
، يراه أمُت القسمات مً بهى يف مشركع مفتوح مي  ،كليةالت الد  ا دعوة لبلطلراط يف مسار التحو  إهنٌ        

تراين أبالغ يف ادلخاكؼ؟ ال أظن أ» :ربراتو يف ذلك إذ يقوؿلو مي  ، كاإلنسانية دي يتهد   معلوؼ خطرا داعلا
ربرااها ،األمر الذم سأعمل على تبيانو ،ال لسوء الطالع. فهي على عكس ذلك ،تبدك ِف سلاكؼ ذلا مي 

ىذه إُف األمساع،  اإلنذارا إيصاؿ صرخة ٍت ،مدفوعا حبب الذات ، كإظلٌ فاع عن فرضية قد زبص  أبغي الدٌ 
ادلركب الذم ضلن  بأفٌ  الكلمات الصائبة إلقناع معاصرٌم، ك ما أطمح إليو بالدرجة األكُف ىو إغلاد

و كال مقصد كال رؤية ،كال بوصلة يف حبر ىائج كأنٌ  ،بات بعد اآلف ىائما على كجهو ببل طريق وً نً تٍ على مى 
  (3) «.حالة طوارئ تفاديا للغرؽ صحوة كمنال بد من 

                                                           
، ادلركز الثقايف العريب الدار البيضاء  –الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة)تداخل األنساق والمفاهيم ورهانات العولمة( –إبراىيم عبد اهلل –(1)
 .9-8، ص1999، 1ط
 .20، ص2012، 1، طدار األماف الرباط ،  –عن أزمة الهوية ورهانات الحداثة في عصر العولمة–نصر الدين بن غنيسة –(2)
 .13-12ص ، ص2009 1لبناف ط ،ترصبة: ميشاؿ كـر ، دار الفارايب ،بَتكت -اختالل العالم -أمُت معلوؼ –(3)
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ة و  ىي  تشٌكلت لديو من ،مشحونة بالسلبية -على ما يبدك -إُف الواقع احلضارم معلوفإٌف رؤية       
  يف سلتلف أصقاع العاَف . ظٌل الًتاجع األخبلقياحلضارات كالثقافات ،يف ق بُت اليت تتعمٌ اخلبلؼ 

راجعة دبي  عبلمات االختبلؿ  كربديدً ع ًتاجي الأف يفهم أسباب  "،اختالل العالم"ػلاكؿ معلوؼ يف 
 .أكرب  انزالقات ب البشرية نٌ شأهنا أف ذبي جريئة دلفاىيم  عٌدة ؛ يرل أٌف من 

 لوالن ب حي ،أخطارا جديدة ،ال مثيل ذلا يف التاريخ كتتطلٌ رىا الراىنة واجو اإلنسانية يف مرحلة تطوٌ تي »    
فلن يكوف باإلمكاف أف ضلافظ على شيء  ،ر ىذه احللوؿ يف مستقبل قريببتكرة ، كإذا َف تتوفٌ مي  شاملةن 

رات قليلة تسمح ؤشٌ سول مي توجد حىت اليـو  ال ومن كل ما صنع عظمة حضارتنا كصباذلا ، كاحلاؿ أنٌ 
ر )...(ىناؾ عبلمات  ب على تباينااهم ك استنباط حلوؿ يسَتة التصو  التغلٌ  ن البشري سً بأف ػلي  باألمل

احلؤكؿ دكف التقهقر سيكوف  ك بأفٌ  ،ـمتقدٌ  ورو كصل إُف طى ،اَف اختبلؿ الع فٌ أب كثَتة ربمل على الظنٌ 
 (1) «. أمرا عسَتا

،اليت  خارج ضغط األفكار اجلاىزة، ك ادلواقف ادلتناقضة نا، يضعي اربة األزمة دبنظار كاقعيٌ قإٌف مي     
 إذ أعمق بكثَت، -يف نظر معلوؼ-فاألزمة  ،كصراع احلضارات  هناية التاريخنظرية   مي ىٍ أفرزىا كى 

كاؾ ال فً  ، األمن كالسبلـ العادليُت دي د  اهي  ،بأخطار كبَتة  غَت مسبوقة رو اصى زليى   بشرم   لوضعو  صي شخ  تي 
م كاالطلراط من جديد يف إعادة بع  القي ة كمسئولة تستجيب للحاجات الوجودية،دركى برؤية مي  منها إالٌ 
 .اإلنسانية

أٌف احلضارات اجلديرة بالتبجيل كصلت إُف حدكدىا ، كَف تعد ذبلب »جوىر تفكَت الكاتب؛          
جبميع احلضارات اخلاصة اليت  على كل حاؿ، سوةأ ،أفلست أخبلقيارة ، كأهٌنا ادلدمٌ  جااهاللعاَف إاٌل تشنٌ 
سنعرؼ كيف نبٍت يف ىذا  نٌناأا فإمٌ  .ؽ اإلنسانية ؛كإٌف الوقت قد حاف لبلرتقاء إُف ما فوقهافرٌ برحت تي 

رشدىا إؽلاف خها مسكونية كاحدة كيي رسٌ حضارة تي  ،فرد أف يتماىى معها يقدر كلٌ  ؛القرف حضارة مشًتكة
 (2) «.ا أف نغرؽ صبيعا يف بربرية مشًتكة كإمٌ  ،تنوعااها الثقافية بادلغامرة البشرية ،كتزيد من ثرائها كلٌ  قومٌ 
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ة ،نسق يعطي للوضع اإلنساين ف مشًتؾ ال تقوده القوٌ العاَف ،ضمن تعاكي د ة يف تكوين نسق يوحٌ إهٌنا الرغب
 ادلشًتؾ كجهو اإلشراقي.

كزالزؿ فكرية على غَت  ،عو من اهنيارات حضاريةفاجأتنا  دبا َف نكن نتوقٌ عن مي  الواقعي  نفك  ال يى       
 ال يًتٌددي  لح عصرو لتغدك مصط على اختبلالت تتجٌدد، مفتوحه  جديده  كاقعه  ،صعيد كيف غَت رلاؿ

 ة، يف إطار بنية عادلية جديدة.وي  ركه عن تسويق فكرة انتهاء عصر اذلي فكٌ مي 
،سقوط جدار  أطركحتو "اختبلؿ العاَف" بداية يف أمين معلوفر إليها اشات اليت أمن أبرز التغَت       

عن االنزالقات السياسية كنتائجها  لنأى يى  يف بع  عاَف جديدو  ،أمل يصى صً برلُت الذم منح العاَف بى 
فانتهاء اجملاهبة بُت الغرب اجتاحت العاَف موجة من األمل؛  ،عندما سقط جدار برلُت»؛الوخيمة 
قا فوؽ رؤكسنا منذ ضلو أربعُت سنة، ككاف علٌ كاف مي ، حصوؿ زلزاؿ نوكمٌ  د خطرى اد السوفيايت أبعى كاالربٌ 

 أرجاء ادلعمورة دبجملها  حىت تعمٌ ، حسب اعتقادنا ،ا فشيئاينتظر بعد ذلك أف تنتشر الدؽلقراطية شيئ
ـ كاالزدىار دٌشنا بذلك عهدا من التقد  كأف تزكؿ احلواجز بُت سلتلف أصقاع الكرة األرضية )...( مي 

ما لٌ ا كي نزداد ضياعن  نا كناٌ لكنٌ  .من ىذه ادليادين ،بادئ األمر خطوات مرموقة يف كلٌ  ضعي قت بً .لقد ربقٌ 
«.امن تقد  ازددنا 

 (1)    
ا من شيئن  -أمُت معلوؼيف نظر  -اد السوفيايت، حٌققتإٌف هناية ادلواجهة بُت الغرب كاالربٌ        
عاة دؽلقراطية ،اليت راىن عليها الكثَت من دي الكانتصار  بزكاؿ التهديد النوكمٌ  ؛ كذلكء العادلياذلدك 

 .االنطبلؽ احلضارم
كسقوط  اد السوفيايتاالربٌ  كي ق تفك  قٌ إذ َف ػلي  ؛ىذه البساطة دبثلكاحلقيقة أٌف األمر َف يكن       

على العكس من ذلك ازدادت بل  وة دلعظم دكؿ أكركبا الغربية كالشرقية،األىداؼ ادلرجي  ،الشيوعية
إٌف أىم » ،ة إُف الواجهة العلميةويٌ أعادت معها اجلدؿ حوؿ اذلي كاليت  ،وفقداف التوج  بمظاىر الضياع  

يف ابتعاث  ،هور بوادر كصوؿ فلسفة التنوير إُف طريق مسدكدة )...(ىو ظي ويٌ و ضلو اذلي ر التوجٌ ما يربٌ 
،األمر الذم  دؽلقراطيس عليها اجملتمعات احلديثة ربت فضاء الئكي الفرد كوحدة كجودية تتأسٌ 
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ا ك إمٌ  ،ربيةة تستجيب حلاجاتو الوجودية خارج إطار الثقافة الغويٌ ا إُف البح  عن ىي اضطر الفرد إمٌ 
اندثرت  اأهنٌ ظٌن الكثَتكف  ،ذات أبعاد مسيحية ة جماعيةويّ هُ جوء إُف ادلساعلة يف إعادة تشكيل اللٌ 

 (1) «.بانببلج عصر النهضة

و قلق إنٌ  ،كتعيش اختبلال أكرب من ذم قبل ،اتهى لى صى فقدت بوٍ قارة أكركبا  يرل معلوؼ أفٌ  كىكذا      
لقد انتقلنا ،بعد انتهاء » .ايتويٌ ليقع يف انشطار ىي  ،االنشطار اإليديولوجيى العاَف فلقد زبطٌ  ؛ةويٌ اذلي 

قاش فيو ككاف النٌ  ،بالدرجة األكُف إيديولوجيةن  من عاَف كانت فيو االنشطاراتي  ،اجملاهبة بُت الكتلتُت
فراح كل  .صغَت زه فيو حيػٌ  للنقاش ك ،بالدرجة األكُف وكيةىي  إُف عاَف باتت فيو االنشطاراتي  ؛متواصبل

ىل لديو ما  يؤبلس أعداءه، ك ،كػلشد أىلو ،ً واتً نى عى ق لى طلً خرين ، كيي كاحد ينادم بانتماءاتو يف كجو اآل
  (2) «.ادلراجع ادلشًتكة بُت أعداء اليـو  يقوؿ غَت ىذا ؟ ما أقلٌ 

 نع نظاـو ،أعادت صي اد السوفيايت كهناية احلرب الباردة باهنيار االربٌ  ،ك الثنائية القطبيةإٌف تفكٌ       
ضلو  ةهادلتوجٌ ،كفق مبدأ القطب الواحد ،الذم حاكؿ إضفاء صفة الشرعية على سياساتو  جديدو  عادلي  

 . كسبجيد منجزاتو احلضارية ،االسًتاتيجيةربقيق مصاحلو 
لدل باقي دكؿ  حضارية جاتتشنٌ  إُف أفضى ىذا االنزياح على مستول اخلطاب الغريب،      

ؿ راىن العبلقة بُت العاَف العريب كالغريب إُف كاقع ليتحوٌ  ، عريبكر ىنا العاَف البالذٌ  ص  ادلعمورة كطلي 
لة لتاريخ حضارم تزى يها قراءات سلي غذ  جة، ال تزاؿ تي تأج  رة كحساسيات مي توتٌ عبلقات مي  وي هي ج  وى تػي  ـ،متأزٌ 
ترابط النزعة ادلركزية باأليديولوجيا درؾ مدل إٌف ادلتأٌمل يف تاريخ الفكر األكركيب )...(يي » ؛دعق  مي 

ة ،ال فضل فيها لآلخر الغريب يف ادلساعلة ويٌ من حي  استخداـ األكُف للثانية لغاية بناء ىي  ،العلمية
 دٌ ال بي  السليب، كافإقصاء ىذا اآلخر من ادلاضي احلضارم الفاعل كاحلاضر   يتمٌ يف تشكيلها ،كحىٌت 

اليت تستدعي تشخيصا  ؛ة كحصره يف دكر احلالة الباتولوجيةمن ذبريده من صفة الفعالية احلضاري
تصارع ادلركزية الغربية للسيطرة على غَتىا من دكؿ  يف ظلٌ  (3) «.علميا إلبراز أعراض مرض التخلف
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ذ التثاقف طابعا مأساكيا ،كٌرست فيو العودلة مفهـو التبعية كازبٌ  ،ذلجات الصراع تتصاعد ،العاَف
 للغرب. 

بالوضع احلضارم ادلًتٌدم اليت يعيشو من التصريح  ،ج أمُت معلوؼ يف أطركحتو الفكريةيتحرٌ ال          
ر كضعو بش  ال يي  ك ،و أسوأ حاال من الغربكعلى ما يبدك من كجهة نظره، أنٌ  ،العاَف العريب كاإلسبلمي

 احلاِف  باخلَت .
ح صرٌ كيي  ،قيلي فقر كعيو اخلي  ؛العاَف العريبر لتطوٌ ا عائقن  أمين معلوفمن أبرز ادلآخذ اليت يراىا         
فقر كعيو اخللقي ، كما آخذه  ما آخذه على العاَف العريب اليـو ىو» قائبل: "اختبلؿ العاَف "هبذا يف
خطَتاف، كعلا موجعاف  امافاالاهٌ ىذاف  .يل كعيو اخللقي إُف أداة للسيطرةالغرب ىو ميلو إُف ربو على 

صدم ألسباب عي التٌ كوت عنهما يف كتاب يدٌ ٍت ال أستطيع السٌ لكنٌ  .بقدر مضاعف بالنسبة إِف
عن الرجوع  أك ،قد نبح  عبثا يف خطاب بعضهم عن آثار انشغاؿ أخبلقي ما .التقهقر الذم قرنو
أما يف خطاب اآلخرين ،فهذه االنشغاالت كىذه ادلراجع حاضرة يف كل مكاف  إُف قيم مسكونية؛

 (1) «.كتوضع دائما يف خدمة سياسة ما  ،رة انتقائيةستعمل بصو ا ال تي أهنٌ  ،إالٌ 

، القائلة بأٌف الوضع العريب يف تضعضع مستمر، يدعمها الواقع أمين معلوفإٌف تصرػلات            
خاصة مع بركز اخلطابات  ،اليت أهنكت الكياف العريببتقٌلباتو السياسية كاالقتصادية العريب اليـو 

 احلضارية، ةشرعيلل وقدانة في حبجٌ  اخلارجي اآلخرالعزلة عن  تعٌزز اليت ، فةتطرٌ ادلنزعات السة على ادلؤسٌ 
 .وياتيةبسبب الصراعات اذلي  أٌججت النعرات الداخليةك 
ادلتغَتات الطارئة على  إٌف إصرارنا على ااهٌاـ الغرب بالنظرة ادلركزية للعاَف مع إعراض مطلق عن كلٌ »     

رغبة انتقامية يف ربطيم  خطابنا الثقايفات طيٌ  قد ؼلفي بُت ،مسار الفكر الغريب يف عبلقتو باآلخر
كذلك من خبلؿ رٌد فعل ثقايف، ظاىره كشف سوءة  إلعادة االعتبار لؤلنا اجلرػلة ىذا اآلخر ،

   (2) .«الغرب، كباطنو إرادة بناء ذات نرجسية يتمحور حوذلا الوجود
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 اتي:ويّ النظام العالمي الجديد وانعكاساته على المستوى الهُ -ب
واجو من ادلشاكل السياسية كاالقتصادية، بقدر ما يي  ،ياتواجو العاَف العريب اليـو الكثَت من التحدٌ يي         

فالناظر يف الواقع الفكرم كالثقايف  » يف عصر تناحر االيديولوجيات ك اكتساح العودلة،كلقد ازدادت 
العريب ادلعاصر، غلد أنٌو يشهد حالة ليست بالعادية يف عبلقة الفكر بالواقع، أك يف طبيعة اخلطاب الفكرم 
عامة، كذلك أٌف اخلطاب العريب ادلعاصر فيو من االٌتصاؿ كاالنفصاؿ بالواقع العريب كمنو، كإف كاف قدر 

رات العنيفة اليت يشهدىا الواقع العريب ول انفصالو، فعلى الرغم من التطوٌ صالو ضئيبل إذا قيس دبستاتٌ 
اجتماعيا كاقتصاديا كثقافيا، فإٌف اخلطاب ادلتعاطي مع ىذا الواقع، َف يزؿ إمٌا غائرا يف التاريخ القريب أك 

ا كاقع آخر تائها يف التاريخ البعيد، تاريخ الًتاث أك تاريخ اآلخر، أك غائبا عن الواقع يعاًف قضاي
 (1) «.ىت ػلصل على صفة العادليةأك يتعاطى مع موضوعات عادلية ح ،كإشكاالتو

سواء من حي   ،ذت ذلا موقعا ىاما يف تفسَت صَتكرة اجملتمعات العربيةإٌف الصدمة احلضارية ازبٌ      
استشرافية إُف ، أك ما ستؤكؿ إليو يف نظرة أكضاعها سياسيا ك اقتصاديا ك اجتماعياما آلت إليو 

اآلخر، جذريا يف صورة الذات كصورة انقبلبا  ،ادلستقبل، فلقد أحدثت عقدة الغرب الزاحف حضاريا
ا لتناكؿ موضوع الصراع كاحلوار احلضارم رلاال خصبن  ،ادلعاصر العريب اخلطاب الفكرم من جعلما 

 .بُت الشرؽ كالغرب
يف أطركحتو  أمُت معلوؼ رل، يالتحوالت احلاصلة يف بنية اجملتمعات العربية ىذه يف ظلٌ             

قدر -فحص ضمَته كمراجعة مساره، ذبٌنبا  العاَف العريب أنٌو يتوٌجب على ،"اختالل العالمالفكرية" 
ب على العاَف العريب بالذات أف يقـو يتوجٌ  » :فيقوؿ ؛للمزالق احلضارية كاالنعكاسات السلبية -اإلمكاف
 قولو: خَتعن النيب  دلعتقداتو؟ ينقلمعٌت يعطيو  أمٌ  ؟يذكدقيم  أمٌ  كفاح ؼلوض ؟ ضمَته. أمٌ بفحص 

 ر ساـ ينبغي لو اليـو أف يثَت أسئلة مؤدلة عند األفراد كالقادة كالشعوب،اشع ىذا ،للناسالناس أنفعهم 
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ماذا صللب لآلخرين كلنا ضلن ؟ بأٌم شيء ضلن نافعوف الناس ؟ ىل ىناؾ من ميرشد لنا غَت اليأس 
     (1)«.االنتحارم الذم ىو أدىى من الكفر ؟ 

ا يؤكد تتنازعو ادلتغَتات كتعٌدد ادلرجعيات شلٌ  -على ما يبدك-إٌف البح  عن الواقع العريب ادلأموؿ       
ذلا التقارب الكوين على مبادئ  لي ة العربية، كتكفي فكرية، تستعيد موقع األمٌ منظومة مشركعية تأسيس 

  التواصل كاالختبلؼ.
بصرؼ النظر عن التقومي اإلغلايب أك السليب ذلذا العصر، يذىب أمُت معلوؼ يف كتابو" اختبلؿ          

خاصة بعد االنتقاؿ  ،احلضاريةالعاَف" إُف ضركرة إغلاد السبل الناجعة إلخراج العاَف العريب من مآزقو 
 إالٌ  -يف نظره -كال يتٌم ىذا ادلسعى، اتيويّ الهُ   الصراع األيديولوجي إُف الصراع الذم عرفو العاَف من

الت االقتصادية كاالجتماعية مرحلة حافلة بالتحوٌ »يف  ؛خبركج العقل العريب إُف الفعل احلضارم اخلبٌلؽ
اه تغيَت العاَف من خبلؿ قيم كتفاعبلت اليت تدفع ذبٌ  ،كادلعلوماتيةكالثقافية كالتكنولوجية كالسياسية 

دكلة أف تدير ظهرىا ذلا، أك تعزؿ نفسها عن  إنٌو َف يعد دبقدكر أمٌ  ...((كمشكبلت عادلية جديدة
 (2)«. باعتبارىا عملية جارية تتجاكز يف عديد من مظاىرىا حدكد الدكؿ ،ريااهارلي 

تنا، فنحن يف حاجة ويٌ م حتما إُف ذبديد ثقافتنا ك إغناء ىي ات ادلتسارعة سيؤدٌ فالتفاعل مع التغَتٌ         
بعادلنا ة صى لدرء األخطار ادلًتب    ةن فاعل ساعلةن مي  راؾ كفاعلُت مساعلُت، ماسة إُف االطلراط يف ىذا احلً 

    باإلنسانية صبعاء. العريب ك 
لراىن اجملتمع الدكِف، فبل يغفل الكاتب يف قراءتو اخلاصة  "اختبلؿ العاَف "مُت معلوؼ يفأـ قدٌ يي      

يواجو الغرب اليـو مأزؽ الفجوة على ما يبدك  ؛رصة انتقادهفي  تي و  كال يفى  الغربكاقع  أطركحتو عن
و يف ذلك مثل كٌل العاَف األقٌل ظلوا شأني  ؛الكبَتة بُت النظرية كتطبيقها، بُت صوغ ادلبادئ كذبسيدىا

 ية الفكر كرٌ عيو من حي د مستمر، رغم ما يدٌ زايي يف تى  اه اجملتمعات األخرلرية الغرب ذبٌ نصكحداثة، فعي 
 .يف تعاملو مع الشعوب الدؽلقراطية
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سرٌع يًتٌدد بُت الصعود كاذلبوط ليعيش أزمتو اخلاصة، اليت تكاد تي  يرل الكاتب أٌف الغرب    
ربليل كاقع تابع معلوؼ ك فوزه يعٍت خسارتو بالوقت نفسو، كيي  ،ويمى فالغرب برأيو خاف قً ، باضلطاطو
أٌف إُف  يصلل ،"االنتصارات الكاذبةب" من الكتاب ك ادلعنوف الفصل الثاينمن خبلؿ  الغرب
كلكٌنها عجزت عن نقلها إُف  ، لقيم مسكونيةاحلضارة الغربية كانت أكثر احلضارات إبداعا »

ينطلق ىذا ادلوقف اعتمادا  (1)«.اآلخرين كما يليق. ىذا التقصَت دفعت البشرية بكاملها شبنو اليـو
                                                           

 - زيادة الوحدة أك التعاكف ادلسيحي. يشَت مصطلح ادلسكونية  كالذم يعٍت الدعوة إُف توحيد الكنائس أساسنا إُف ادلبادرات اذلادفة إُف : المسكونية
كادلمارسة، ككذلك لئلشارة إُف تلك الطوائف  على ادلذىب كالتاريخ ادلنفصلة بناء  كالكنائس ادلسيحية كيستخدـ يف الغالب بواسطة الطوائف ادلسيحية

عٌت احلريف: حبي  يكوف ىناؾ كنيسة مسيحية إُف فكرة توحيد ادلسيحية يف ادل ادلسكونيةكالكنائس. فمن خبلؿ ىذا السياؽ خاصة، يشَت مصطلح 
التعاكف بُت األدياف ادلختلفة   أكاألدياف اليت اهدؼ إُف الوحدة تتناقض ىذه الكلمة مع احلوار بُت األدياف أك التعددية بُت  كاحدة. كغلب عدـ.

                                                                        . للمشاركة الركحانيةكاإلشارة إُف "الوحدة الدينية" يف صبيع أضلاء العاَف عن طريق الدعوة إُف إحساس أكرب 
تعٍت "العاَف ادلسكوف بأكملو" ككانت تستخدـ تارؼلينا لئلشارة احملددة إُف اإلمرباطورية  اليتEcumenism) ) ت ىذه الكلمة من اليونانيةقٌ كاشتػي 

( حسب اىتماـ 24،14( ك"العاَف ادلسكوف بأكملو" )مىت 4.3الركمانية. كتشتمل الرؤية ادلسكونية على البح  عن الوحدة ادلرئية للكنيسة )أفسس 
صطلح ادلسكوين األصلي ما زاؿ يستخدـ يف مصطلحات مثل "اجمللس ادلسكوين" ك"البطريرؾ ادلسكوين" يف تأىيل م ، إفٌ ادلسيحية .ففي صبيع ادلسيحيُت

فضبلن عن اقتصاره على كاحدة من الكنائس ادلكونة ذلا أك  الكاثوليكية أك الكنيسة األرثوذككسية ةالكنيسادلعٌت ادلتعلق برمتو بالكنيسة الكبَتة )مثل 
متاح على شبكة وائف ادلسيحية ادلنفصلة تارؼلينا. م داللة إلعادة توحيد الطأصبلن يف ىذا ادلعٌت، ىو أف ادلصطلح ليس لو أٌ . كما ىو مستخدـ األبرشية

                                        /https://ar.wikipedia.org/wiki:اإلنترنيت
ا: "زلاكلة بأهنٌ ” The Concise Evangelical Dictionary of Theologإلويل احلركة ادلسكونية يف القاموس البلىويت "كالًت ييعٌرؼ  
 : "إفٌ مة للتعاكف كالوحدة بُت ادلسيحيُت". كؽلثل رللس الكنائس العادلي احلركة ادلسكونية، على ادلستول الدكِف، من خبلؿ إعبلف ىدفو كالتاِفمنظٌ 

ق معان دعواها س، كتسعى أف ربقٌ يسوع ادلسيح إذلان كسللصان حبسب الكتاب ادلقدٌ  العادلي ىو رلموعة من الكنائس اليت تعًتؼ بالربٌ  رللس الكنائس
ة ب كاإلبن كالركح القدس. إهنا رلموعة من الكنائس اليت تعمل على ربقيق الوحدة الظاىرة يف اإلؽلاف الواحد كشركادلشًتكة جملد اإللو الواحد، األ
 عنها يف العبادة كاحلياة ادلشًتكة يف ادلسيح. كىي تسعى للتقدـ ضلو الوحدة، مثاؿ آخر يوضح احلركة ادلسكونية ىو كثيقة إفخارستية كاحدة، كاليت يعرٌب 

 Evangelicals and Catholics Together: Theبعنواف "اإلصليليُت كالكاثوليك معان: اإلرسالية ادلسيحية يف األلفية الثالثة" )
Christian Mission in the Third Millennium  مع دعم من قبل بعض شلثلي ادلسيحية اإلصليلية  1994(، كاليت مت نشرىا عاـ

الديانات من خبلؿ تعاكف أكرب".  كالرـك الكاثوليك البارزين. ؽلكن تعريف احلركة ادلسكونية بصورة أمشل بأهنا: "حركة تنادم بالوحدة العادلية بُت كلٌ 
مسيحيُت يكرماف  يوجد تركيز كبَت يف عصرنا على الوحدة ادلسكونية بُت اإلصليليُت كالرـك الكاثوليك. كمن ينادكف دبثل ىذه الوحدة يقولوف أهنما نظامُت

تُت سلتلفتُت سبارسات كتؤمناف بأمور سلتلفة بشأف اخلبلص، اهلل. كلكن توجد فركؽ جوىرية بُت اجملموعتُت. فادلسيحية الكتابية كالرـك الكاثوليك ديان
قائمة االختبلفات اليت ال ؽلكن التوفيق فيها بُت ما  كسلطاف الكتاب ادلقدس، ككهنوت ادلؤمنُت، كطبيعة اإلنساف، كعمل ادلسيح على الصليب، اٍف. إفٌ 

ستحيل ربقيق أية مهمة مشًتكة بينهما. من األمور البلفتة يف احلركة ادلسكونية ىي يقولو الكتاب ادلقدس كما تقولو كنيسة الرـك الكاثوليك ذبعل من ادل
رة تقليدية للعائلة، أف اجملموعات ادلتباينة الىوتيان تتفق حبماس يف بعض األمور. عادة ما يكوف للمسيحيُت الكتابيُت موقفان متشٌددان داعمان للحياة، كنظ

ذلم، كرغبة يف ربقيق العدؿ يف العاَف. كؽلكن أف يكوف جملموعات أخرل، كاليت ردبا تكوف عقائدىا البلىوتية غَت  كقناعة دبساعدة ادلرضى كمن ال مأكل 
 :متاح على شبكة اإلنترنيت كتابية، نفس التوجهات االجتماعية. ذلذا فإف االصلذاب لدمج ادلوارد من أجل ربقيق ىدؼ مشًتؾ يكوف عظيمان أحيانان.

 https://www.gotquestions.org/Arabic/Arabic-ركة ادلسكونية أمر كتايب ؟      مقاؿ بعنواف: ىل احل

ecumenism.html  
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بُت رغبتو يف سبدين العاَف ك إرادتو  حائر على الدكاـ الغرب  »أٌف ها على رلموعة من احلقائق، أعل  
و لكنٌ  ،مكاف م عن أنبل ادلبادئ يف كلٌ ، لقد تكلٌ بينهما السيطرة عليو، كىذاف أمراف ال ؽلكن اجلمعي 

حرص على االمتناع عن تطبيقها)...( َف يكن ىذا رلرد تنافر سخيف بُت ادلبادئ األساسية 
   (1)«.عن ادلثل العليا ادلنادل هبا منهجيان  يان كتطبيقها على األرض، بل كاف زبلٌ 

عن  دكؿي العي  ها ببي سى من األخطاء التارؼلية للغرب يف ادلاضي أك احلاضر، أٌف كثَتا  كىكذا يتبٌُت     
قد اقًتنت كالدة الغرب احلدي  بظاىرة التأصيل ل »؛ب األخرلعبلقاتو بالشعو يف  ومً يى احًتاـ قً 

بوجود طبائع زلٌددة كخاٌصة كراء احلضارة الغربية احلديثة، إذ عملت ىذه األخَتة  رقي، اليت تعتدٌ العً 
ؽ، كتعضيده بالفكر الديٍت، شلٌا عٌمق التفاكت بُت على استدامة اإلحساس اليوناين القدمي بالتفو  
كبُت العاَف ست لو ادلقوالت الغربية الكربل كما أسٌ   ،الغرب األمسى كاألرفع عقليا كثقافيا كدينيا كعرقيا

  (2)«.اآلخر، الذم رٌسخت الذات الغربية ىيمنتها على ثقافتو
علي شأف الذات ، يي اإقصائيفكرا  أسقطتو يف مزالق فكرية تتبٌتٌ  ،إٌف النظرة الغربية الضيقة لآلخر       

ألخرل، كػلٌدد ها عن بقية الثقافات الي يفصً  ؛حي  عمدت إُف بناء سور تارؼلي»كػلٌقر اآلخر، 
ي كٌل العناصر األجنبية اليت ساعلت يف بلوراها، لتتحٌوؿ األنا إُف ذات" كاآلخر صقخصوصيتها، اليت تي 

 (3) .«كالتجربة إُف موضوع خارجي قابل للدراسة كالفحص كادلبلحظة
قاء احلضارم بُت ت فيها مسألة اللٌ بُت اجملتمعات قناة إنسانية عريقة، ذبلٌ واصل الثقايف التٌ  إفٌ      
مفردة اآلخر يف اخلطابات الثقافية  تدى غى لقد ف ؛ادلتباينة واآلخر دبستويات( بالفردية كاجلمعية)األنا 
ا لرؤل متقاطعة، تبدأ من مرحلة التعريف سرحن مى  ،ة كالفكرية كغَتىا من اخلطابات األخرلكاألدبيٌ 

 .معو أك ضرب القطيعة بو نهو، إُف فرضية التبلقيدباىية ىذا اآلخر ككي 
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فراغ  ىذا؛ إنٌوشكلة صراع حضارات بل األخطر من ، مي أمين معلوفادلشكلة يف نظر  دعي َف تػى     
فاحلوار بُت يف ىذا ادلوضع إُف احلضارتُت العربية كالغربية،  شَتاإلنساين، كيي  تواىااحلضارات من زلي 

د مسٌبقة، إذ يؤكٌ بأفكار  باستمرار يصطدـ ؛األكركيب-مريكيالشرؽ ادلسلم كالعريب ك الغرب األ
 القيم احلضارية الغربية، ك أنٌو معلوؼ أٌف الكثَت من الغربيُت مقتنعوف أٌف العاَف العريب غَت مؤىل لتبٌٍت 

 قد تكوفسلتلفة، بل   إُف الغرب   نظرة العرب يرل معلوؼ أفٌ  ال كما  ر،ر كالتأخ  هقي بالتقى  موسوـه  اَفه عى 
إُف إرباؾ كيانو كطمس  يسعى تارؼلي   ، فالغرب يف نظر العرب ىو عدك  أشٌد  اختزاال  يف أحياف كثَتة
  .خصوصياتو

ما مصدرا للريبة، لذلك فإٌف ما نراه سرعاف ما يتحٌوؿ إُف شيء ئنظرة اآلخر تبقى دا إفٌ »     
أك سلبيتو، كغلرم التعامل معو على ىذا األساس، كىذه الريبة ىي اليت حالت  ؼ يف إغلابيتوتطرٌ مي 

 (1) .«ج ىذه النظرة يف خطاب نقدم للذاتدكف إدرا 
لقد أضحت اسًتاتيجيات الدكؿ كعبلقااها فيما بينها، تتحٌدد بالدرجة األكُف من خبلؿ فلسفة       

د زكاؿ ط على العاَف اليـو كسواس تبلشي التمايزات اليت اهدٌ يتسلٌ  »إذ ،ة الثقافيةويّ والهُ  االختالف
اه دكانية ،ذبٌ ات عي ويٌ ض بعيدا يف إعادة بناء ىي رى اتية ،كقد ذىب ىذا التهديد ادلفتػى ويٌ اخلصوصية اذلي 

ات الثقافية يف طريقها ويٌ  كثَتكف عن خشيتهم من أف تكوف اذلي كقد عرٌب ، اكرةية كرلي ويات أخرل زللٌ ى  
 (2) .«كالتلفزيوف التحدي  كاألمركةإُف الزكاؿ، عن طريق 

  ٌدد مستقبل العبلقات بُت دكؿ العاَف؛اليت اهي  ؛كىذا ما يراه أمُت معلوؼ من األزمات ادلخيفة       

،زاد من باختبلؿ كارتباؾ على مستول العبلقات احلضارية  سمصاؿ يف فًتة تتٌ ر تقنيات االتٌ تطو  ف
يا اليـو يف بضع ؤد   إشاعة ؽلكن أف يي تصريح أخرؽ أك حىٌت  فأمٌ » ادلتضاربةات ويٌ إشعاؿ منطق اذلي 

على بعد آالؼ الكيلومًتات من مكاف صدكرعلا، كاألحداث اليت كقعت ساعات فقط، إُف رلازر 
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صر كلبناف كاذلند كم بل أيضا يف ركاندا ك إندكنيسيا  ،ليس فقط يف العراؽ ،خبلؿ األعواـ األخَتة
  (1)«.نيجَتيا كيوغسبلفيا السابقة

 يةى رً ربى بى  حي فضى ؿ احلضارة ادلعاصرة، كتى بلى كشف حتما عن ضى ت إٌف ىذه األحداث السياسية كغَتىا،    
كانتشر صراع احلضارات  ،اقاذلً ات من عي ويٌ فيو اذلي  تلتى فى التاريخ انػٍ  يف حلظة من»، العصر الذم نعيشو

 تعاضعنف يف الكبلـ كما يف األفعاؿ، ك زداد الت طبيعة ادلناقشات، كادسي فى ادلسكونية، ك ت تى افػى اهى ك 
ـ التكنولوجي كالوعي ، بُت التقدٌ ادلفارقة يف نظر أمُت معلوؼ ىنا تتجلىٌ  (2)«.فيو ادلعاَف ادلشًتكة
السريع،  قٍتـ التٌ كالتقدٌ ـ األخبلقي البطيء بُت التقد   اديةه رافقو، كادلفارقة أيضا عنده بى الذم غلب أف يي 

  .يوما بعد يـوتتعٌمق  ةي و  فاذلي 

كىذا ما ذىب  جذريا كثورة حقيقية على مستول السلوؾ، ب تغيَتايتطلٌ  ؛الكاتبالوضع يف رأم     
بُت تقٌدمنا ادلادم  ؛اة ادلتزايدة عمقن وٌ منو ىو اذلي  اإٌف ما نشكو » إليو يف كتابو "اختبلؿ العاَف" بقولو:

، كبُت تقٌدمنا اخلي  السريع، الذم يزيدنا خركجا عن عزلتنا كلٌ   لقيٌ البطيء)...( على تقٌدمنا اخلي  لقيٌ يـو
رنا التكنولوجي، كىذا يستلـز ثورة حقيقية يف أف يتسارع كثَتا، عليو أف يرتفع عاجبل إُف مستول تطو  

  (3)«.السلوكيات

األحداث  -يف نظر أمُت معلوؼ-فإهٌنا تتجاكز  ،عوب األرضا شي هى هي الكربل اليت تواجً  أمٌا احملنةي      
ث البيئي كاالضطرابات ادلناخية، ا زلنة التلوٌ السياسية كانزالقااها كالظركؼ االقتصادية كاختبلالاها، إهنٌ 

ىي مسؤكلية اإلنسانية  كنضوب مصادر الطاقة، ادلياه كشحٌ  ،كالبيئة ث اجلوٌ ثلو   فمعركة البشرية ضدٌ 
أف ا الداخلية كاخلارجية، إذ يتوجب عليها صبعاء؛ كلن يتحٌقق ذلك إاٌل إذا ذباكزت الشعوب صراعااه

يغ ثقافية كسياسية ، كالبح  عن صفيما بينها تعمل على ربقيق أكرب قدر من التعاكف كالوحدة
 األمن كالسبلـ العادليُت. داالختبلفات القومية كاالختبلالت اليت اهدٌ  طي تضبً  ،كاقتصادية
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د فيها القيم الكربل للبشر قة، كيبح  عن عواَف تتجسٌ يرفض أمُت معلوؼ االنتماءات الضيٌ      
ادلهٌدد بالعنف ديد على مصَت احلرية الشٌ  وي كما ال ؼلفي قلقى   بعيدا عن اعتبارات العرؽ كالطائفة،

 كالعنصرية. 
ربزا غياب ، مي كة أمساىا "الشرعيات الضائعة"ربً يتطٌرؽ الكاتب يف أطركحتو إُف ظاىرة سياسية مي       
ما ؽلكن « كيف ادلنطقة العربية بشكل خاص،  ،نظمة يف دكؿ كثَتة من العاَفرعية على مستول األالشٌ 

األنظمة السياسية الشمولية كالفاقدة ألٌم شرعية  أٌف كلٌ  ،مبلحظتو بسهولة يف أٌم استقراء تارؼلي
ة، كىي من ػلٌرؾ الثقافة ضلو التعبئة اجلماىَتية الشوفينية ويٌ دؽلقراطية، تتمٌرس خلف خطابات اذلي 

 (1)« كتضخيم الذات إيديولوجيا ،كالقومية

رعية يف أغلب دكؿ العاَف، عن ادلرتكزات اذلٌشة للشٌ  ثي حُت نتحد   ؛ نكتشف جديدا كال      
فالتجارب السياسية اليت خاضتها ىذه الدكؿ، أٌكدت عدـ صلاعتها يف التصٌدم لؤلزمات احلضارية، 

 رلرل التاريخ، كازداد التعايش بُت َت  ة اختبلال عاما غى جى أفرزت السياسات ادلنتهى  ؛ أكثر من ذلكبل 
إٌف أمرا ما قد تغٌَت بصورة «ة الدنية كادلذىبي سٌهل تصاعد االنتماءاتشلٌا الناس صعوبة كتعقيدا، 

من قدر الدؽلوقراطية فشٌوه  ط  جذرية يف نسيج العاَف، ك أفسد بشكل عميق العبلقات بُت البشر، كحى 
      (2)«.التقٌدـ بلى سي 
إٌف غياب الشرعية يف اجملتمعات، يشٌكل إرباكا شديدا ذلا كانعداـ التوازف فيها، ذلذا يدعو      

كة ٌثل قوة زلٌر معلوؼ إُف ضركرة إغلاد مرتكزات جديدة لشرعية احلكم يف دكؿ العاَف، خاصة اليت سبي 
يتيح للشعوب  ما«كبشكل كاضح ؽلكن ربديد مفهـو الشرعية بأهٌنا؛  ،على مصائرىا رةللشعوب كمؤثٌ 

 حاملة لقيم عتربى غلٌسدىا أشخاص كتي ، ما مؤسسةو  لطةى اإلكراه، سي  دكف مبالغة يف كاألفراد أف يقبلوا
ف يكوف على رأسها قادة )...(ينبغي دلعظم الشعوب أ ؿمشًتكة)...(كليست الشرعية غَت قابلة للتبدٌ 

  (3)«. ا شرعيةج ىؤالء القادة ألٌف ىذا كاجدب سلطة عادلية ينظر إليها أيضا على أهنٌ أف تتوٌ شرعيوف، ك 
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و ىو ادلوجود يف كاقع دكؿ لنقل أٌف عكسالشرعية بادلفهـو ادلطركؽ آنفا ، أك  تكاد تغيب    
ونة بادلرارة كالظلم ك احلركب، اليت قد تقودنا إُف شحي اَف مى وى العاَف، خاصة العاَف العريب، إنٌنا نسَت ضلو عى 

انقبلبا  «ب بشكل عاجلتطلٌ ، الذم يركمزيد من العجز كالتأخٌ  ،مزيد من األزمات الداخلية كاخلارجية
تارؼليا َف يشهد عادلنا ال الفكرم كال السياسي كال االجتماعي كال االقتصادم لو مثيبل، ك إذا ال بٌد 

إنٌو زمن التحٌديات  (1)«.من صرب أيوب من نفس طويل كال بٌد من عمل متواصل، ك أيضا ال بدٌ 
أعطاهبا، كتبٌٍت قيم جديدة  ك إصبلح فهم الذات إُف ،بإحلاح شديد ك اليـو ناالذم يدعو  كاخليبات؛

 للخركج من أزماتنا.
؛ الذم ركز "للشرعيات الضالة"يطرح أمُت معلوؼ يف كتابو "اختبلؿ العاَف" بعد أف أفرد فصبل         

ك على مستول كاقعنا العريب على كجو التخصيص،  ،فيو على الشرعيات ادلفقودة على ادلستول الدكِف
، يف ىذا اجملتمع الراىن فعاليتنا احلضارية بطيئة صارت أبرزىا؛ أنٌورلموعة من ادلبلحظات   يطرح

يف حلظات تارؼلية رجراجة سريعة، «بلحقة فأربكتناات ادلتدة كصعبة، فلقد حاصرتنا التغَتٌ كظركفنا معقٌ 
بلشي، زمن أثَتم كٌل شيء فيو فكرة قابلة للتحٌلل كالتٌ  زمن متحٌلل، تبدك فيو كلٌ  بة، يفحامسة كمتقلٌ 

 العصر يفرض ككاضح بذلك أفٌ  (2)«.ىد فيورب من الواقع كالزي ر اذلى قابل للتبٌخر، ففي زمن التحٌلل يكثي 
سًتاتيجية ال أسيسيف التٌ  رؽ التواصل العادلي ك أشكاؿ التفاعل اإلنساين، رغبةن عادة النظر يف طي إ علينا
 ة.قصد االرتقاء دبنجزات األمٌ  ناسب الواقع كتستثمرهتي 
يف الفصل الثال  من أطركحتو  "أمُت معلوؼ" من ادلخاكؼ اليت عرٌب عنها كادلبلحظ أفٌ        

 اإللغائية ةويٌ بإعادة إنتاج اذلي  ؛على الذات الثقافية االنغبلؽي  "الخياليةبالتيقنات "الفكرية ك ادلعنوف 
 .كاجملتمعات ، كبالتاِف الوقوع يف فٌخ تفكيك الدكؿكاستحضار نزعات االقصاء كاالستبعاد لآلخر
ضلو أفق أكثر استقرارا  ،غيَتمعلوؼ ال يفقد األمل يف التٌ  إاٌل أفٌ  ،يف كاقعنا رغم قتامة الصورة     

صوصيااها،  كخي ات كادلعتقدات ويٌ فالعاَف يف رأيو حباجة شديدة إلغلاد رؤية كاعية كمسؤكلة للهي  ،كأمانا
س ؤس  م للقيم يي لٌ  سي يستلـز تبٌٍت  ،ينتاب عادلنااخلركج ضلو األعلى من االختبلؿ الذم  أفٌ  «يرل  كما
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 اسطةو ب وا الطريقلٌ أف يض نا نعلم من قبل أٌف البشر ؽلكنلكنٌ  ان يٌ تً فى  رفي على أكلوية الثقافة)...(ال يزاؿ القى 
أك شخص آخر يعمل يف حقل  كاتب،)...( أف يدعو  ينلوا بدكف الدٌ كما ؽلكنهم أف يضٌ   ينالدٌ 

)...(فإذا  كقد ػلمل على االبتساـ  للقيم مبٍت على الثقافة، فهذا أمر نافل لمإُف كضع سي  ،الثقافة
اعتربنا الثقافة حقبل بُت حقوؿ أخرل، أك كسيلة لتزيُت احلياة عند فئة من الناس، نكوف قد أخطأنا 
اليت القرف، ك أخطأنا األلفية. فإٌف دكر الثقافة اليـو ىو تزكيد معاصرينا باألدكات الفكرية كاخللقية 

قارب صلاة  للقرف  -يف رأم معلوؼ-الثقافة كهبذا تعترب  (1)«.تسمح ذلم بالبقاء كليس أقٌل من ىذا
العشرين، فاإلقباؿ على طلب ادلعرفة يف صبيع مراحل احلياة ضركرم اليـو دلسايرة احلراؾ، الواحد ك 

 .ركع البناء احلضارمكاإلسهاـ الفاعل يف مش
لقد صار من ادلستحيل يف ظٌل ازدياد الوعي، بسبب تداخل حقوؿ ادلعرفة كتفاعل احلضارات    

فوجودىا أصبح رىُت الوحدة اليت «عن العاَف اخلارجي،  اإلنسانية، أف تعيش اجملتمعات يف عزلة
حبي  يكوف  ،قوة كطرؼ إعادة تشكيل الوعي االجتماعي لدل كلٌ  ال بٌد من لذلك ؛كينونتها تعضد
  (2)«.م ادلباشرل كاحلوار كالتفاىي ال سبنعو العقائدية كالسياسية من التواصي  ،ا متواصبلن ا اجتماعين كعين 
د أمُت معلوؼ من ىذا ادلنطلق ، أٌف التواصل مع الغَت ىو أساس الوجود اإلنساين، فبل ؤكٌ يي     

بتها الوجودية من إمكانية اليـو للعيش يف العزلة كاالكتفاء بالذات الفردية، بل ال بٌد لؤلنا يف ذبري 
تمعة شًتؾ، رلي دركة دلصَتىا ادلمعرفة الغَت على أساس ادلشاركة كالتواصل الفاعل، كفق رؤية بشرية مي 

 حوؿ قيم أساسية كاحدة.
ساعة  -على حٌد رأيو-، فلقد أزفت أمين معلوففكر  موضوع نقد الذات حيزا مهما يف ػلتلٌ     

، كبالتاِف ك إشاعة السبلـ التسامي عن التفاكت كالتمايز بُت احلضارات، بتقليص قدراها على اإليذاء
صاف قدرتو صاف شخصو اجلسدم كادلعنوم، كتي البشرم كيي ًـت فيها الكائن تبٌت حضارة مشًتكة، ػلي 

ال يكوف رلرد ترصبة عصرية  ،ينبغي لنا أف طلًتع مفهوما جديدا للعاَف «.كالتعبَت عن ذاتو على التفكَت
إٌف من كاجبنا صبيعا  قة القدؽلة، كيسمح لنا بإبعاد خطر التقهقر الذم يظهر يف األفق. ألفكارنا ادلسبٌ 
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كضلوز أكثر من األجياؿ السابقة الوسائل البلزمة لذلك، أف  ،بداية القرف الغريبة ضلن الذين نعيش
كبغضب بعض األحياف أيضا، أجل  ةو يى مً ىذا حبكمة كصفاء ذىن، لكن حبى  نساىم يف مشركع اإلنقاذ

 (1)«. بالغضب ادلتوٌىج غضب األبرار
إُف أنٌو باإلمكاف اخلركج من  ،لٌ تى سلي  كرتبً ل أمُت معلوؼ يف ختاـ رحلتو عرب آفاؽ عاَف مي صً يى        

كتابو بالقلق على مصَت العاَف السائر   دائرة السوداكية كالقتامة اليت تعيشها البشرية، فبعد أف استهلٌ 
ك أسباب ىذا االنفراج حبسب الكاتب،  ،أفضل دو ضلو هناية أكيدة، ؼلتم أطركحتو بإعبلف تفاؤلو بغى 

 سهم يف التصٌدم للتحٌديات ك ادلشاكل الكربل.يي سى  ىو التقٌدـ العلمي ادلتسارع الذم
بديل عن  واجهها اجملتمع الدكِف كالصراع الذم يطبع العبلقات، إاٌل أنو اليات اليت يي رغم التحدٌ      

، بالًتكيز على القيم احلوار كالتواصل، فاإلنسانية اليـو حباجة لتضامن كتضافر فعلي من كافة القوميات
رؤية جديدة لفهم العاَف حباجة إُف ف، اليت ربافظ على مصاٌف صبيع األطراؼ الكونية ادلشًتكة

ال يكوف إاٌل بعد القياـ  إغلابيتهابادلقابل عودة الذات إُف  «،كاالطلراط يف فلكها الت اجلاريةحو  التى 
كيوافق  ؤمن بنسبية معارفولعقل يي  سي ؤس  و)...(أك باألحرل ثورة فكرية تي سً سي بتحدي  أدكات الفكر كأي 

   (2)«.تعٌدد الرؤل، كىذه أىٌم مزايا احلوار
لقد اعتمد معلوؼ يف أطركحتو الفكرية "اختبلؿ العاَف" خطابا ميغايرا ال على مستول ادلوضوعات    

ماٌدة مهٌمة، نتتٌبع من  ىذا اخلطاب شٌكليي »إذ ؛ أيضا فحسب، بل على مستول الطرح كادلعاجلة
 3)«.خبلذلا كعي الكاتب بالواقع ككيفية مباشرتو لو، كفهمو دكر ادلثقف بالنسبة ذلذا الواقع

 
 
 
 

                                                           
 298ص2009 1لبناف ط ،ترصبة: ميشاؿ كـر ، دار الفارايب ،بَتكت -اختالل العالم -أمُت معلوؼ–(1)
 176ص1427-2006الدار العربية للعلـو ناشركف، منشورات االختبلؼ اجلزائر ق -الحداثة في فكر محمد أركون -فارح مسرحي–(2)
2- 204، ص 1982، 2دار العودة بَتكت، ط  -حركية اإلبداع دراسات في األدب العربي الحديث -خالدة سعيد. 



 خطاب أمين معلوف الفكري؛ بين المحّددات التاريخية وتحّديات العصرالفصل الثاني:         الهوية في 

 

~ 311 ~ 

 ..أنموذجاات القاتلة ويّ الهُ  ة؛ويّ د الثقافي ومساءلة الهُ المبحث الثالث :التعدّ 
  االحتفاء باالختالف والهجنة الثقافية: - أ

 ؛ فلقدكتراثو ادلعاصر العريب فكرال يف كحضورا بركزا اإلشكاليات أكثر من احلضارم ادلوضوع عدٌ يي          
 بُت االعًتاؼ كتبادؿ ببالتقاري  ،الغريب كاآلخر العربية األنا بُت احلضارم التعاطي موضوع تراكح
الغريب  لآلخر االستعمارم لطابعل نظران  كثَتة، أحايُت قصاءكاإل كالنبذ كبالتنافر حينا، ادلتعٌددة اتويٌ اذلي 

 .كاٌدعاءاتو حبضاراتو اآلخر ثقة أفقده شلٌا؛ ادلغلوبة الشعوب على القبضة كتشديده
 كاآلخر، الغربية الذات بُت طلقامي  سبايزا أقامت عاتو،كتوسٌ  ستعماراال نشأة عاصرت اليت الركاية إفٌ »       

 األٌكؿ الطرؼ دبوجبو يقـو أخبلقيا حٌقا منحت اليت كالًتاتبيات، التعارضات، من متوالية إُف أفضى
 اعتصاما كفرٌ  التمايز كىذا كىامشيتو، توككثني وتكحشي من زبليصو حبٌجة الثاين، الطرؼ باخًتاؽ
 ثقافة نتاج من كىو نسانية،اإل حالتو كتشويو لآلخر، كإقصاء ادلنيعة أسوارىا كراء كربٌصنا بالذات،
  (1).« الذات على التمركز

 تارؼلية موالتحبي  وبةشي مى  كالنفوس األذىاف إُف عربي تى  ؛الواحدة اإلنسانية احلضارة فكرة فإفٌ  كذلذا              
 أساس على يقـو احلقيقي، فالتواصل -خاصة- العربية الشعوب ذاكرة يف اآلخر رمسها سوداكية، لصورة
 كليس احلضارية اجملاهبة عن حدي ه  ىو السياؽ، ىذا يف احلدي  ألفٌ  العاَف، أقطار بُت ادلتبادؿ االحًتاـ
ة ضبابية يف ذىن شى شوٌ كمن ىذا ادلنطلق ترمٌست صورة اآلخر )الغريب( مي  ؛احلضارم كاالغتصاب االنتهاؾ

 .الفرد العريب
ي ػػػػػػارجػػػػػى الصعيدين الداخلي كاخلػػجٌسد الكٌتاب صور العبلقة بُت األنا كاآلخر )ادلغاير( عللقد         

زين على اآلخر ركٌ يف شكل انتقاد كإدانة، كفضح ألكىاـ الذات كاضلرافااها الفكرية أك الشعورية، مي 
ة كالتشرذـ ويٌ األكركيب )الغريب( الذم يعتربه الكثَتكف السبب ادلباشر يف الكثَت من حاالت فقداف اذلي 

 الذايت.

                                                           
 ، ص...2013، 1األبنية السردية كالداللية، ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر، ط -السردية العربية الحديثة–د. عبد اهلل إبراىيم  -(1)
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اليت  ادلتكٌدسة ربات كالتجاربعلى سلزكف ىائل من اخل ،شكٌ  بلوم ادلوركث اإلنساين بتػل »   
كإف شهدت ىذه الذات انقساما خلقتو  .الاها التارؼلية ادلختلفةربوٌ  إطاراكتسبتها الذات اإلنسانية يف 

كإعادة إنتاجها  ادة، فإف ما من سبيل آخر غَت زلاكلة معرفتهخصوصيات الشعوب كثقافااها ادلتعدٌ 
 دةخلق تناغم بُت الذكات الثقافية ادلتعدٌ كىذه ادلسألة ال زبلو من زلاكلة  ،كفقا ذلذه اخلصوصيات
 .(1) «كعلى فهمها لآلخر

سعوا لدراستها الذين عن حقيقة الذكات، عديدا من العلماء كالباحثُت  لقد أغرل الكشفي     
أفضت البحوث كالدراسات إُف بلورة أشكاؿ فكربديد تفاعبلاها يف اإلنتاج األديب اإلنساين بعامة، 
م"، كثقافة "األنا" كثقافة نحن" كثقافة "اذلي "ال من التفاىم بُت األنوات الثقافية ادلختلفة، بُت ثقافة

 مٌ فالوعي بوجود الذات ال يتً ؛ كأسهمت يف خلق مساحة جديدة من احلوار كفهم اآلخر "اآلخر"
 .خر ىو اكتشاؼ للذاتإالٌ من خبلؿ كجود اآلخر، كاكتشاؼ اآل

عيارية ترفض م سَتة الكوف، كبقي االختبلؼ لغةدية ادلدخل الوحيد الطبيعي دللقد ظٌلت التعدٌ »  
إُف تقدير اآلخر،  للحوار كمدخبلن  ع كاالنطوائية، بل بقي االختبلؼ أصبلن كالتقوقي  اجلمود كاالنعزالية

؛ ذلك الصراع الذم ظٌل حاكمان دلقاصد احلياة البشرية على مدار ا دلستويات الصراع كأطرافوكتعزيزن 
زء ػػػػػد جتعد  ػػػػػفال (2)« بُت األشياءحركة التاريخ، كىو مطركح أصبلن من منظور االختبلؼ كالتضاد 

من خبلؿ احلضور  الذم أعٌده اإللو الواحد كجٌسده يف ادلوجودات ،من حكمة نظاـ الكوف
 النفس اإلنسانية بأظلاط متشاهبة اٌتسمت كمن ىذا ادلنطلق ،كادلغايرةادلختزف لبلختبلؼ   يالثنائ

  .كأخرل متباينة على مٌر العصور
تأصيبل لكٌل ما ىو  ،البح  يف دائرة ادلشًتؾ اإلنساين أقرب معٌت إُف التواصل احلضارمإٌف       

قاعدم لفكرة ادلشاركة اإلنسانية بُت كمنطلق ،  ، بعيدا عن تصنيفات األجناس كاألديافإنساين
ة َف تعد  ويٌ فمن الطبيعي القوؿ أنٌو ال ؽلكن إقصاء التعٌدد كاالختبلؼ)...( فاذلي  » ،الشعوب ادلختلفة

                                                           
 1ط دار الزماف للطباعة كالنشر كالتوزيع دمشق سوريا-التجليات الفنية لعالقة األنا باآلخر في الشعر العربي المعاصر -أضبد ياسُت السليماين -(1)

 .67ص2009
 .27ص 2006، 1الدار ادلصرية اللبنانية، ط -الثقافي )مشروع التواصل واالنتماء(الحوار  -طاكمتعبد الٌلو ال -(2)
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كينونة جامدة ك جوىرا خالصا بل خليطا من التمازجات ك التداخبلت كالتفاعبلت الثقافية ادلرٌكبة، 
كمتفاعل مع الزماف كادلكاف ك األنا  ،على التعٌدد كاالختبلؼك متجٌدد مفتوح  ة حضور حيٌ ويٌ فاذلي 

   (1)«كالنحن 
ا من كجوه ربديد مبلمح األفراد كاجلماعات، كىي فضبل ة فردية كانت أـ صباعية، كجهن ويٌ اذلي  عدٌ تي      

 ساحة اإلثنيةادل عن ذلك شكل من أشكاؿ االختبلؼ كمعرفة اآلخر، سواء أكاف اآلخر يف إطار
لقد حسم الفكر الغريب  »،أك ينتمي إُف جنسية أخرل، أك مذىب فكرم أك ديٍت آخر ،الواحدة
بعيدا عن  ،ةويٌ عندما أكٌد أنٌو َف يعد باإلمكاف طرح مسألة اذلي  ،ةويٌ النظر إُف مسألة اذلي  يف ادلعاصر

 (2) «كادلغايرة، فمقوالت الوحدة كاالنسجاـ أصبحت الغية االختبلؼ

ة ذات بعد كاحد، فهي تتمٌيز ويٌ أف يكوف حبيس ىي  ،ادلنطلق ال ؽلكن جلماعة أك فرد كمن ىذا      
صار جزءا  الذم ،ر بتجارهبا مع اآلخرب، كتتأثٌر بالبيئة االجتماعية كالثقافية، كما تتأثٌ بطابعها ادلتقلٌ 

ت العودلة اتيار  تلقد أفقدى فر فيها على مستويات متعٌددة، ؤث  نها كيتفاعل معها، كيي من ذكاتنا، يسكي 
تنا، كربديد ويٌ كأضحى من الصعب تعريف ذاتنا كىي  ،اهموياٌ األفراد كاجلماعات احلدكد الواضحة ذلي 

 .ذكات الغَت ادلختلف عنا
، لبلستجابة حبسب رلريات األحداث كقابليتو يقة بادلركنة، فيتٌسع كيضويٌ ز مفهـو اذلي يتميٌ       
ر كالتجٌدد الذم ال يعٍت إنٌو  التطوٌ  ،ماتوقوٌ ا من مي من قو  ادلغايرة مي تصبح ، ك االختبلؼ ٌلل إليوفيتس

رية، نابعة من الرغبة يف التفاعل مع حيثيات ية مع ادلاضي، بل ىي قطيعة تطو  لٌ بالضركرة القطيعة الكي 
ادلمارسة ا ذىنيا، كمن خبلؿ رن ة شلارسة كسلوؾ قبل أف تكوف تصو  ويٌ اذلي  »اللحظة الراىنة، كىذا يعٍت أفٌ 

 (3)«.ة كتثرمويٌ ف اذلي تتكوٌ 

                                                           
  2،ط دراسات الوحدة العربية بَتكت مركز -ـالسال وثقافة الحضارة أنسنة إلى الحضارات صراع من الدولية العالقات مستقبل -زلمد سعدم -(1)
 310ص 2008،
، 2000، 2منشورات دار توبقاؿ الدار البيضاء، ط -الفلسفي المعاصر: مجاوزة الميتافيزيقياأسس الفكر –عبد السبلـ بن عبد العاِف  -(2)
 .89ص
 .19، ص2003 3ط بَتكتدار الساقي  -الثقافة العربية في عصر العولمة– تركي احلمد -(3)
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تو( الفردية )الشخصية( اخلاٌصة، ويٌ حاجة الذات إُف استحضار اآلخر كبَتة لبناء صورتو )ىي إٌف    
لية لبناء كحدة بسيكولوجية فمن الشركط األكٌ »ة اجلماعة اليت ينتمي إليها، ويٌ كربديد مبلمح ىي 

ق نزعة الفرد إُف خلق انشطار بُت "النحن" ىو إنشاء صورة اآلخر، فبفضلها تتحقٌ  ،اجتماعية
 (1)«.ك"اذلم"، كإُف تثمُت الفركؽ القائمة بُت ىؤالء كأكلئك

إٌف أعلية التفكَت يف العبلقة بالغَت، كمن ٌث التفكَت يف االلتقاء كالٌتفاعل بُت األطراؼ؛ جعل     
 ،احلوار احلضارم بُت الشرؽ كالغربخصبا لتناكؿ موضوع الصراع ك ادلعاصر رلاال  طاب الفكرماخل

ا قويٌا لعودة سن فى ات القومية ك اإلثنية، كأعلى نػى ويٌ فتبلشي الصراع اإليديولوجي، أحيا من جديد اذلي 
 ايت يف العديد من مناطق العاَف.ويٌ النزاعات ذات الطابع اذلي 

وح احلقيقة ادلطلقة ،حي  سي مي  اتيةويٌ فيو الصورة اذلي  سي تلبٌ ت»يف عاَف  ،نا نعيش اليـوشلٌػػا الشك فيو أنٌ     
 ،ربػػػػػغػال ك (يػػػػاإلسبلم ،يػػػالعرب )يت العاَفػػػػػػة الفاصلة بُت ضفوٌ بكٌل األشكاؿ يف تعميق اذلي  ساىمتي 

ىي يف احلقيقة من اختبلؽ أكىامنا كال تربطها بالواقع صلة  من أبعاد ةليو ىذه الصور من خبلؿ ما ذبي 
 (2)«.إالٌ بالقدر الذم تستجيب فيو لرغبتنا يف ربقيق األنا عرب ىدمنا لآلخر

قة، كاألحكاـ اجلاىزة يف كثَت األحياف عن األفكار ادلسبٌ  العبلقة بُت الذات ك اآلخر تنألال    
اتو ػلمل يف طيٌ  ، عقيما اخلطاب بُت "الذات" ك"اآلخر"كأشكاؿ اإلقصاء كاإللغاء، ذلذا أضحى 

 .ي دبقتضيات احلاضرفً كة ال تى ستهلى استخدمت كسائل مي  ،ٌشةمقاربات ىى 
على ما ترٌسب يف الذاكرة  اعتمدت يف أحياف كثَتة رؽ،شإٌف ما أنشأه الغريب من صورة عن ال    

يف نظر اآلخر الغريٌب يؤمن باألكىاـ ألنٌو  الشرقيٌ ؛ فمن مقوالت جململ األفكار الغربية ،اجلمعية الغربية
ٌصب ػػػػػػػػػرؽ ادلتعػػػػػػة الشػػٌف مقولػػػػعلى الذات، إذ ال تك كاالنعكاؼغَت كاقعي، مٌياؿ إُف االنكماش 

 .عن التداكؿ، مقابل تسامح الغرب كشفافيتو كفكره ادلتحٌضر

                                                           
من كتاب صورة اآلخر العريب ناظرا كمنظورا إليو، مركز دراسات  -صورة اآلخرين كخلفية لتصور الذات في المجتمع الروسي–يٍنكيوفىا ر دً أىنىا أنٍ  -(1)

 .157، ص1999، بَتكت/أغسطس 1الوحدة العربية، ط
 .73، ص 1،2012ط منشورات الضفاؼ ،دار األماف الرباط -عن أزمة الهوية ورهانات الحداثة– نصر الدين بن غنيسة -(2)
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م ذلك إُف كجودىا يف حالة ، يؤدٌ تهاويّ هُ إٌف األنا إذ تفًتض كجود آخر يهٌددىا ليناؿ من »
يف تعاملها مع  خر، كبالتاِف تتٌجو الذاتة كاالحًتاس من اآلويٌ يقظة دائمة لكٌل االحتماالت لصوف اذلي 

خذ األنا من ىذا ادلنطلق االحًتازم موقفُت، فتتٌ  ،ةويٌ ىذا اآلخر، إُف بلورة اخلصوصية كربصُت اذلي 
سلبية تؤدم إُف العنف، كتشٌتد أساليب النفور كاإلقصاء، أٌما أكذلما: إغراؽ الذات يف تصورات 

من منطلق نظرة ذاتية قائمة على االضطراب كعدـ  ا،فهو التماىي يف اآلخر دىشة كانبهار :ثانيهما 
 .(1) «االتٌزاف
 عرب  كآلية طرد، تي  ،رات آلية جذب كدمج كاحتضافلقد ازبذت ثنائية "األنا" ك"اآلخر" من التصوٌ     

دت إشكالية الذات كاآلخر، يٌ تها ضد اآلخرين، كبالتاِف تسى ويٌ من خبلذلا عن رغبة شديدة يف ربصُت ىي 
كالسيما مع ظهور أفكار ، العريب كالغريب على حٌد سواء فكركصارت أحد ادلوضوعات ادلركزية لل

 كاف أبرزىا كتاب "صداـ احلضارات"  ؛كتابات غربية  يفالثقافة كاأليديولوجيا ، ك احلضارةك العودلة، 
 Francis  فوكوياما لفرنسيس اية التاريخ"هنب ككتاSamuel Huntington ىنتجتوف صموئيلل

Fukuyama   ااىتمام ة بالتاِفلسج  "، مي باآلخر"ذلا قاعدتو عبلقة "األنا" أقامت أساسا زلوريا  اليتك 
  .سواء بالتأييد أك ادلعارضةكاسعا من لدف الباحثُت 

كما أنٌو فعل اجتماعي كمعريف ،  احلوار أحد ادلبادئ األساسية للٌتواصل اإلنساين كاحلضارم تربعيي      
تنفتح  ،الٌتواصل ضركرة حتمية كإلزاـ ثقايف فلقد أضحى ،إُف إنشاء عبلقات بُت األمم دؤكبه  كسعيه 

كإظٌلا  ،اإلنسانية ال تتصادـ احلضارات كالثقافاتف» ،تبو كٌل ثقافة على الوافد كادلغاير من الثقافا
فهي ادلصاٌف  ،عاء، أٌما اليت تتصادـ كتتصارعتشٌكل فيما بينها حوارا كتفاعبل مستمرٌا خَتا للبشرية صب

 2«.األنانية ادلاٌدية اليت ربرٌكها رغبة التسٌلط كاذليمنة

                                                           
 دار الزماف للطباعة كالنشر كالتوزيع دمشق سوريا-الفنية لعالقة األنا باآلخر في الشعر العربي المعاصرالتجليات  -أضبد ياسُت السليماين ينظر: -(1)
 .130ص2009 1ط
2-بَتكت لبناف دار النهضة العربية -األدب وحوار الحضارات )المنهج والمصطلح والنماذج( -ادلاعوش ساَف 

 .14ص200
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انية الفارسية منها كاليونعرفت احلضارة اإلسبلمية عرب التاريخ، عبلقات مع احلضارات اجملاكرة، 
ىذا  كالعجم كاستمرٌ  بُت علـو العرب ،ادلوركث كالوافد كقع التفاعل بُت ك كالركمانية، فامتزجت العلـو

انتهج اإلسبلـ مبدأ التسامح  ، فلقدارات، ليتمٌخض عنو التعايش بينهاصاؿ الثقايف بُت احلضاالتٌ 
 ،م طبيعة العبلقةس ربكي سي يف كضع أي  الشريعة اإلسبلميةاره أحد ثوابت السيما مع اآلخر ادلغاير، باعتب

 كمن ثٌ التعايش السلمي مع األدياف اليت سبقتو أك جاكرتو. ،عتمدا أسلوب احلوارمي 
فيو عن كٌل  بشكل تبتعدي  ،اآلخر بُت الذات كحلركة التواصل  لقد كضع اإلسبلـ اإلطار العاـ 

 ة الشخصية من الذكباف، بعيدا عن كٌل تعٌصب عرقٌي أك ديٌٍت ويٌ األجواء النفسية احلاٌدة، مع حفظ للهي 
اء، يف إطار رقى يف فكرة الٌلقاء اليت ترٌكز على التعايش بُت الفي  حب  اإلسبلـ كال يزاؿ»ا ادلنظور، كهبذ
وار ػػػػػػػػػة احلػػػػضيػػػػػػػػػلقد أصبحت ق .ءالتثاقف البناٌ  يل جذكر التواصل كف كاحلوار ادلفضي إُف تأصالتعاكي 

 ،وار زللٌيا أك إقليميا أك عادليالٌحة على صبيع ادلستويات)...( كقد يكوف احليف عادلنا ادلعاصر قضية مي 
بأٌف احلوار أصبح ضركرة من ضركرات  ؛حسب طبيعة ادلشاكل ادلثارة)...( كمن ىنا ؽلكن القوؿ

  1«.العصر للتغٌلب على ادلشكبلت الواقعية يف عادلنا
تتمٌتع أقطاب الثقافة العربية، حبرٌية الفكر الٌداعية إُف االنفتاح كاإلؽلاف بادلشًتؾ اإلنسايٌن، الذم      

بعيدا عن التصادمٌية كالٌصراع  ،زٌكتو صبيع احلضارات بإرساء ادلركنة كالقابلية لؤلخذ كالعطاء تأثرا كتأثَتا
 .ك التثاقفكذبسيدا للحوار 

 واجو من ادلشاكل السياسيةيات، بقدر ما يي اليـو الكثَت من التحدٌ واجو العاَف العريب يي       
ط الساحة الفكرية العربية يف زخم من ادلناىج، زببٌ  ،يات الفكريةة ىـر التحدٌ كاالقتصادية، كعلى قمٌ 

لقد ف»، كمن أبرزىا االختبلؼ كاذليويٌة؛ داللتها كاستيعاب أبعادىا ي استقصاءي ستعصً كادلفاىيم اليت يى 
تها يف إطار ويٌ حاجة اجملتمعات إُف ربديد ىي  ،دت يف عصر تناحر اإليديولوجيات كاكتساح العودلةازدا

ت إُف نوع من التمركز حوؿ الذات بوصفها ضاليت أف ،العبلقة اجلدلية ادللتبسة بُت "الذات" ك"اآلخر"

                                                           
1- 67ـ ص، 2001 -ىػ 1421 1ط، القاىرة،دار الشركؽ  - العولمةاإلسالم في عصر  -زلمود ضبدم زقزكؽ . 
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ال ينطوم على قيمة  نا ىامشياكوٌ كٌل شيء، كقيمتو كإحالة اآلخر مي   أعليةادلرجعية األساسية لتحديد 
 (1)«. رات الذات ادلتمركزة حوؿ نفسهابذاتو، إالٌ إذا اندرج يف سياؽ ادلنظور الذم يٌتصل بتصوٌ 

ة كالغَتية نتاج أكىاـ، كاختبلفات ذىنية حي  ال ويٌ ما تكوف العبلقة بُت اذلي غالبا هبذا ادلعٌت        
 ؛وقامى ورا تقـو مى صنع صي تكإظٌلا  ،كسلبياتو(ابياتو إغلتتعامل مع اآلخر كما يتبٌدل يف شكلو الواقعي )يف 

 االنبهاربالتشكيك يف نواياه كالتضخيم من سلاطره، كإٌما على سبيل  ،إٌما على سبيل النفي كاالستهجاف
 .هبضم حداثتو كالصمت إزاء ذباكزاتو ،كالتقديس

ها لعبة أقرب إُف كتراتبات، لكنٌ عبة اسًتاتيجيات عبلقة الذات باآلخر ىي لي » ؽلكن القوؿ أفٌ    
كالرمزية بُت الذات كاآلخر  خصوصا إذا كانت ادلسافة التارؼلية كالثقافية ،ادلواجهة منها إُف احلوار

 االستعمارية، رافيةغثنو اإلكما فرضتو   ،بُت الشرؽ كالغرب كاإليديولوجيةشاسعة كادلسافة االفًتاضية 
  التمركز الذايت كاالستعبلء الثقايف .اليت عٌمقت  (2)«.االستشراقية التارؼلاكيات ك

ؿ أيصوذلا  يف ظٌل اختبل ،ال أحد من الدارسُت اليـو يينكر أٌف اذليويٌة  تىشهدي تضعضعا كاضمحبلال     
 ؛ الدعوة إُف خلق ثقافة موٌحدة على ادلستول العادليب الثقافية، ختبلفاتالقضاء على اال زلاكالتك 

يف إذلاب الًصراعات كالًصدامات، سبٌخض عنها ظهور اذليويٌات  لقد شٌكلت اذليويٌة عامبل أساسيا
رقية ك العقائدية، كالعودة القويٌة لظاىرة االختبلفات ادلذىبية كالطائفية، كاختبلفات ادلسلمُت مع العً 

   (.   ..)كاثوليك كأرثوذككس دلسحيُت(، كاختبلفات ا..بعضهم )سين ة كشيعة
ر مركزيات إثنية كعقائدية ، ناحي ات انكفائية، كتى ويٌ راع ىي تعيش اجلماعات البشرية اليـو صً        

؛ ىي  يان ي كاإلقليمي كالعادلي، كلعٌل األزمة احلقيقية كاألكثر ذبلٌ خٌلفت أزمات حاٌدة على ادلستول احمللٌ 
االرتكاز على اذليويٌة  »إُف دفعىذا ما  ،تراجع مستويات التواصل بُت الذكات البشرية كبُت اذليويٌات

                                                           
 .22، ص2004، 1حب  يف نقد ادلركزيات الثقافية ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر، بَتكت، ط -المطابقة واالختالف–عبد اهلل إبراىيم  -(1)
- اإلثنوغرافي:(  ا Ethnographie):  نثركبولوجيا رلالو الدراسة الوصفية لطرائق كأساليب احلياة لعرؽ أك علم كصف األعراؽ كىو فرع من األ

اليت يضعها يف خانة البدائية  ،ا بالشعوب الواقعة ربت االحتبلؿأك رلتمع أك شعب ما، كخبلؿ الفًتات االستعمارية كاف ىذا العلم مهتمٌ  ،من األعراؽ
متاح على شبكة   .كقضايا مثل الثأر كالتنابز بأمساء أك عبارات قدحية مهينة ،ية كالقبليةكيبح  يف فلكلورىا كيف تناقضااها كنزعااها االحًتابية الطائف

    http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp: اإلنترنيت
 1433، 1، منشورات الضفاؼ، دار االماف، الرباط، ط- والسياسة والواقعتأمالت معاصرة في العقل  ،الذات واآلخر–زلمد شوقي زين  -(2)
 .57ـ، ص2012-ىػ

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp
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العبلئقية ادلتفاعلة مع األنسقة ادلتعٌددة، من خبلؿ التفاعل اجلدِف بُت األنا كاآلخر، بتزايد 
 سمًتي التى نان كً إذ َف يعد شلي  (1)«.االحتكاكات الثقافية بُت الشعوب كاألفراد يف إطار الزماف كادلكاف

 بفضل التدٌفق التقٍت كالتطٌور العلمي. ،باذليويٌات كاخلصوصيات الثابتة، يف عصر السماكات ادلفتوحة
من  جانبعلى  بقدر ما أكدٌ  ،اجملاؿ حلساسيات حضارية ،فتح تعٌدد اجلماعات كالطوائفلقد       

إٌف أىٌم أسس بناء ادلعرفة ادلشًتكة بُت "األنا" ك" اآلخر"  » ،ونةارسة للكيني ة كشلي للهويٌ  احلرية كتأكيدو 
اإلؽلاف بأٌف لدل كٌل رلموعة من البشر ثقافة متميزة كركح حضارية سلتلفة، ك أٌف ىذه الثقافة ادلتمٌيزة 

تتكاف  مع ما لدل الشعوب أك األمم أك  ؛كالركح احلضارية ادلختلفة لدل أٌم شعب أك أٌم أمة
ة األخرل ، تتكاف  معها يف القيمة بادلعٌت ادلنطقي كالعقلي، ككذلك بادلعٌت اجلماعات البشري

و األخبلقي كاالجتماعي كالسياسي)...( فبل غلوز ألٌم أٌمة أك أٌم رلموعة بشرية أف تسخر أك تسفٌ 
 (2)«. القيمة كالضركرةثقافة أم أٌمة أك أٌم رلموعة بشرية أخرل، فلكٌل الثقافات نفس 

 ة كالغَتيةويٌ اذلي  الدراسات الفكرية العربية حوؿ موضوع الذات كاآلخر، األصالة كادلعاصرة،كثرت      
يعكس يف رلملو قصر الرؤية  »عا تنوٌ  ،عت يف زلاكالاها ما بُت النقدية كالفلسفية كاالجتماعيةكتنوٌ 

كالكشف عن مكامنها العريب َف يستطع التصاٌف مع ذاتو،  ري فادلفكً  ،العربية يف النظر إُف ىذه الثيمات
يف رلملو الشعور بالعجز كالضبابية يف فهم  لي ػلمً ا حبثن  ،يوهبا إاٌل يف مقابل حبثو عن اآلخريزااها، كعي كشلي 

 .(3)« اآلخر
زلاكلة الستعادة »غلاد حٌل دلشاكلها أماـ اآلخر، تكتفي باالنكفاء يف إعندما تعجز الذات عن      

بعدما  -على األقل -التوازف ادلفقود يف عبلقتها مع اآلخر كالعاَف على ادلستول التخييلي الداخلي

                                                           
مركز دراسات الوحدة العربية بَتكت، -مستقبل العالقات الدولية من صراع الحضارات إلى  أنسنة الحضارة وثقافة السالم–زلمد سعدم -(1)
 .312-311ص ، 2008، 2ط
، دار قباء احلديثة للطباعة كالنشر كالتوزيع القاىرة-الحضارة، جدل األنا واآلخر، نحو بناء حضارة إنسانية واحدةفي فلسفة –مصطفى النشار -(2)
 .59ص ، 2007، 1ط
 .64ص  1،1996ط ،مطبعة ارباد الكتاب العرب، دمشق سوريا – الحداثة كسؤال هوية–مصطفى خضر-(3)
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قة على ذااها، يف رؤية ضيٌ  لبلنغبلؽ ةن كرىى كبذلك تنطلق مي  ،عجزت عن فعل ربقيقو يف الواقع اخلارجي
 (1).«تغافلة عن كٌل حوار حقيقي مع باقي الرؤل األخرل ادلوجودة، مي كخاٌصة

من الذات فضاء  العاـ إُف صراع داخل الذات، جاعبلتحٌوؿ الصراع من الواقع ي بالتاِفك       
، كمن ىنا ة الضائعة ويٌ عن اذلي  -كسط اىتزازات سلتلفة- يف حبثها ادلستٌمر هاي، يعكس تشٌتتللتشظٌ 
  متفٌردة. لى االنتماء إُف خصوصيات حضارية كقسماتع أكيدإثبات اذليويٌة؛ ىو ت  لنا أفٌ يتبٌُت 
 اذليويٌةعن  تطرح قضية البح ، ألنا كاآلخر عبلقة ملتبسةة حاؿ تظٌل العبلقة بُت اعلى أيٌ      

 سؤاالن  ادلغاير،ة كالعبلقة بُت األنا كاآلخر ويٌ ذلذا بدا مفهـو اذلي يتها ، أعلٌ  كتليفت االنتباه إُفالثقافية، 
إٌف مسألة اذليويٌة اليت َف تنفك تعٌكر حىت اليـو صفو الناحية السياسية ربت أكضاعها  » ؛حان ميلً 

وية على التشٌكك ادلستشٌف الدقيق ادلختلفة، قد صلد ذلا ميعٌقبات كعواقبها ادلثَتة، سواء انفتحت اذلي 
أك أحالت إُف ضركب التقاببلت كفعل لغرض النزعة االستعمارية )كاحلاؿ الراىن يف إفريقيا(، 

انعكاس ادلرايا لبعضها البعض، أك إُف اذلدـ الغريب ادلفارؽ الذم ينتهي باالخًتاؽ كالتقاطع الثقايف، 
ك سواء أكانت اذليويٌة تريد منا أف نتحٌمل ك أف طلٌفف من خطورة ادلأساة كالتبلـز كالتكٌيف معها 

كرد فعل لتعٌدد الثقافات السابقة   ؛وع إُف نوع من التوازف كالتآزرأك بالرج ،)كاحلاؿ يف العاَف العريب(
   (2) «.أك كانت مناسبة لعرض كاضح لعبارات ك أساليب النقاش

ألٌف الوعي إذا فقد أٌم صيغة من »إٌف الوعي بالذات عنصر مهٌم يف رسم احلدكد مع اآلخر،      
الذات يف انفتاحها ادلطلق ىيويٌتها بالتماىي يف صيغ التجٌدد اليت تىًسميوي بالثبات كالرسوخ، تفقد 

أك االجتماعي كاحلضارم، كال  ،تبقى مسألة اذليويٌة تيدرج يف نطاؽ الصراع الذايت ؛كبالتاِف (3) «.اآلخر
 ؽلكن اختزاذلا ضمن منطق معٌُت ألهٌنا متداخلة ادلفاىيم.

                                                           
، 1منشورات ارباد ادلغرب، ط -والجسد من كتاب الكتابة النسائية التخييل والتلقيالكتابة النسائية، الذات –عبد العاِف بوطيب-(1)

 .30، ص2006يوليو
 .08ص، 2005 1تر: عبد القادر قنيٍت، ادلركز الثقايف العريب الدار البيضاء  ط  -اُلهويّة من أجل حوار بين الثقافات– عزيز العظمة كآخركف -(2)
 .09ص،2003، 1رياض الريس للكتب كالنشر لبناف ،ط  -الحائر، أزمة الذات في الرواية العربيةالجنس – عبد اهلل أبو ىيف -(3)
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راىن على كسر رىاب نفسو أماـ خطاب فكرم، يي  األدبية" مين معلوفأع لتجربة "غلد ادلتتبٌ     
، يستعَت فيو الكاتب من اخلطاب احلضارم فكرتو، كمن وتناقضاتمي  اآلخر، كالدخوؿ إُف عوادلو ك
"أمُت معلوؼ" ال ؼللو من زلموالت فكرية كثقافية  أعماؿ ل يف اخلطاب اإلنساين لغتو، فادلتخيٌ 

الذم يصدر  ،عة أساس ىذا اخلطابات ادلتنوٌ ويٌ الثقافية كاالحتفاء باذلي  الهجنةشٌكل ناظمة لو، إذ تي 
ة مرارا كتكرارا، فهذه ويٌ ال أنوم مطلقا إعادة ربديد مفهـو اذلي » :ده بقولوكىذا ما يؤكٌ  عنو الكاتب،
اعرؼ نفسك بنفسك" )...( أٌما ادلهمة اليت أخذاها "ة جوىرية منذ قوؿ سقراط الشهَت مسألة فلسفي

عاتقي فهي أكثر تواضعا بكثَت، كتقـو على زلاكلة فهم األسباب اليت تدعو الكثَتين اليـو إُف  على
القتل باسم ىويتهم الدينية كالبلتينية كالقومية، أك غَتىا. ىل كاف ىذا الوضع قائما منذ فجر التاريخ، 

ليلي بأكثر األساليب ىدكءا كركية أـ أٌف شبة حقائق خاصة بعصرنا الراىن؟ )...( أريد أف أمضي يف رب
 (1)« كإخبلصا دكف اللجوء إُف مصطلحات معقدة أك اختزاالت كاىية.

يف أعمالو األكثر معاصرة من منجزه الفكرم،   ،بشكل دقيق يناقش أمُت معلوؼ موضوع اذليويٌة     
 (Grasset) غراسيو الصادر عن دار les (Identité Meurtrières)  يف كتاب "اذلويات القاتلة"

 يف تكوينو الشخصي نتماءات ادلتعٌددة، اليت أسهمتنطلقا  من كضعو اخلاص ذم اال؛ مي  1998 
عندما تأتي "، ثانيها "هويتي و انتماءاتييقع الكتاب ضمن أربعة أبواب: أكالىا  " .كرسم معاَف ىيويٌتو

 خباسبة. الكتاب نتهيي"، ك ترويض الفهد""، ك رابعها زمن القبائل الكونية، ثالثها ""الحداثة من اآلخر
 إلغاء :أبرزىاكربل دلصطلحات مركزية   اذلويات القاتلة" "لقد أٌسس معلوؼ يف أطركحتو الفكرية     

رقية بعيدا عن التحديدات العً  كونيةو   اتو ويٌ ك استشراؼ ىي  ،اذلويات القاتلة كالفكر االختزاِف لآلخر
عاصرة يف ادلديثة ك احلناىج ادلستلهما خبلذلا تقدمي إضاءة جديدة، مي إذ ػلاكؿ من  ،احلزازات الطائفيةك 

 مقاربة ىذه ادلواضيع. 
حقيقة انتمائو؛ باستعراض العناصر ادلكٌونة ذليويٌتو يف الباب  أمُت معلوؼ يف بداية كتابو دد  ػلي      

ث كيتحدٌ إُف مسألة اذليويٌة كاألقليات، الكاتب يف ىذا الفصل  شَت؛ يي يت، انتماءايت"ويٌ ادلعنوف ب: "ىي 
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فهو سليل أسرة عريقة تتعايش فيها حساسيات دينية متعٌددة، ال يتحرٌج  ،باستفاضة عن جذكره
 اػلدث أحيانا أف أقـو دبا أدعوه امتحاف ىوييت كم »، فيقوؿ:معلوؼ يف احلدي  عن تعٌدد انتماءاتو

ك أقـو جبمعها  ،فأنبش يف ذاكريت باحثا عن عدد أكرب من عناصر ىوييت ،ؽلتحن اآلخركف ضمَتىم
ككصفها كال أتنٌكر ألحدىا. أنا أنتمي إُف أسرة تتحٌدر من جنوب اجلزيرة العربية، استقرت يف جبل 

كىي تفخر  ،لبناف منذ قركف عديدة كانتشرت الحقا، عرب اذلجرات ادلتعاقبة، يف سلتلف بقاع األرض
ككوين مسيحيا كلغيت األـ العربية اليت ىي لغة القرآف،  الدكاـ مسحية ك عربية يف آف )...( بأهٌنا  على

يت)...( فكوين عربيا مسيحيا يف آف يشٌكل ويٌ فهذا يشٌكل أحد التناقضات األساسية اليت كٌونت ىي 
ٌلف يف اإلنساف بصمة عميقة كمستد ؽلة، كيف كضعا شديد اخلصوصية ، أقلوينا للغاية، ىذا الوضع ؼلي

حاليت لن أنكر أٌف ىذا الوضع، قد كاف حامسا يف معظم القرارات اليت اضطررت الزباذىا خبلؿ 
ة عند أمُت معلوؼ من مكٌوف ويٌ ل اذلي كهبذا ال تتشكٌ  ؛(1).«حيايت، دبا فيها قرار تأليف ىذا الكتاب

 وعي الديٍت ، بل ىي رلمي ال ادلعتقد  كاحد ؛ فهي ليست األصل العرقي ك اإلثٍت ، كىي ليست اللغة ك
 . ا ؼلتلف من شخص إُف آخرا خاصن ىا معلوؼ تركيبن ىذه ادلعطيات اليت يعتربي 

من كجهة -ال يستبعد الكاتب يف أطركحتو فكرة تراكم كترٌسب االنتماءات ، إذ من غَت ادلمكن    
مو ػػػػػرغً ػػما بينها، فتي ػػػػا فيػػػػارض أحيانػػػػ، ففي كٌل فرد ذبتمع انتماءات متعٌددة، تتعبينها الفصل -نظره

ية كاحدة، دكف أف داخل فرد -أم االنتماءات ادلتعددة-ا غالبا ما تتعايشعلى خيارات مؤدلة؛ كلكنهٌ 
 تتشٌظى كتتمٌزؽ.

إٌف كٌل شخص دكف استثناء يتمتع بشخصية مرٌكبة، كيكفي اف يطرح بعض األسئلة إلماطة  »     
عٌقد كفريد، كغَت قابل اللثاـ عن تصدعات منسية، كتشعبات مفاجئة، ليكتشف بأنٌو كائن م

 لبلستبداؿ. ىذا بالضبط ما ؽلٌيز ىيويٌة كٌل منا، أم كوهنا معٌقدة، فريدة ، غَت قابلة لبلستبداؿ، كغَت
   (2) .« متشاهبة مع غَتىا
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د فيو ادلكونات العرقية داخليا كخارجيا، كتتنوع فيو االنتماءات عاَف يزداد ضغطا كتتعدٌ  يف ظلٌ       
كالتنميط  الذم يعيش على كقع التأحيد ،ة حضورا بارزا يف عصرنا الراىنويٌ ل سؤاؿ أزمة اذلي ثنية، يسجٌ اإل

اجملاالت  اكتساح تيارات العودلة كلٌ  للعديد من البٌت الثقافية داخل سلتلف اجملتمعات، كذلك يف ظلٌ 
كحب   ة ال يزاؿ مطركحا ال يف إطار تاريخ كتوثيق، بل يف إطار شكٌ ويٌ سؤاؿ اذلي  أفٌ الغريب » اإلنسانية.

على اآلخر الفردم كاجلمعي، صارت أكضاعا ؼ على األنا الفردية كاجلمعية ك كاستقصاء،  كأكضاع التعر  
  (1)«.أكثر تعقيدا من أم كقت مضى

نة للقيم الرفيعة كاحلٌق الدائم، كفيما ادلتضمٌ  ،أنتج التمثيل للذات نوعا من "األنا" ادلتعاليةفلقد       
كاخلموؿ، كبذلك اصطنع التمثيل سبايزا بُت  كااللتباسر و التوتٌ وبي أنتج التمثيل آخرا يشي  ؛يتعٌلق باآلخر
رؼ األٌكؿ ػػػػػإمكانية أف يكوف الط يف اليت ساعلت ؛كأفضى إُف متوالية من التعارضات "األنا كاآلخر"،

 يف اخًتاؽ الثاين، كىذه نتيجة حتمية تنتهي إليها كٌل ادلركزيات الثقافية كالعرقية كالدينية.
ف الدفع ال يتوقٌ  ؛ا قاببل للتفاعل كالتشكيلباعتبارىا مفهوما حيوين  الُهويّةيطرح أغلب ادلفكرين      

حي   ؛ة عند كوهنا قابلة للتشكيل كاإلضافة فقط، فاألمر يتجاكز تلك الفكرة إُف أخرلدبركنة اذليويٌ 
  .مااه القوؿ بالثبات التاـ إظٌلا يعٍت التحٌجر كالتكٌلس، بينما الدفع باحلركة يعٍت التطور باذبٌ 

كالتشديد على انتماءااها  ،ة اليت تزعم الدفاع عن كحداها كاالنغبلؽ داخل سياجهاويٌ اذلي  إفٌ »    
ما اذلوية؟ لغة الكثرة . كتتنٌكر للتنوٌع الذم يغمرىا كؼلًتقها ،كجذكرىا، إظٌلا تغدر بنيتها االختبلفية
هودة ػػػػػػػويف، الكثرة ادلشػػػػػػػبالقوؿ اجملازم كالصر ػػإذا جاز التعبي كالتنوٌع يف سياؽ الوحدة كالتماسك. إهٌنا

   (2).« يف الوحدة ادلعقولة
د ػػػػػػػػفصل األٌكؿ؛ إذ يؤكٌ اليف  "ات القاتلةويّ ـــــالهُ كىذا ما ذىب إليو أمُت معلوؼ يف أطركحتو "     

ها التبٌدؿ، ؼلتلف تي ، مًس عٌدةعلى أٌف اذليويٌة ال تيعطى مرٌة كاحدة ك إُف األبد؛ بل تتشٌكل من انتماءات 
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حسب تأثَت اآلخرين بشكل  ؛، كبالتاِف فهي قابلة للتغيَت كالتبٌدؿتراتب عناصرىا عرب مراحل احلياة
ة هنائيا بل تتكٌوف كتتحٌوؿ طيلة حياة اإلنساف، كنصادؼ ىذا ويٌ ال تتحٌدد اذلي ». أساسي يف عناصرىا

   (1).« بل بإسهابفصٌ الرأم يف العديد من الكتب، مي 
 قةاليت يرل فيها أصحاب فكرة اذلوية الضيٌ  ،ة مع تصاعد صَتكرة العودلةويٌ تزايد الًتكيز على اذلي       

ة ويٌ ا أك حىت مؤامرة للهيمنة على الثقافات، كقد يقف دعاة اذلي طن طٌ خطرا على الثقافات، كيركف فيها سلي 
 من دكف أمٌ  ةويٌ اذلي  نكالصفات اليت ربصٌ  ا كقف العودلة، أك تعميق اخلصائصعموما أماـ خيارين إمٌ 

الت اجلارية على الساحة العربية أٌججت يف الضمائر كاخلياالت فكرة التحوٌ  أف الشكٌ »، تأثَت خارجي
لئلطاحة باألنظمة،  زمنة غَت معلومةأمن أمكنة رلهولة كمنذ  ، الربٌاين الذم ؼلٌططاألجنيباآلخر 

السًتاتيجية للعرب، كىذا ما أكقع يف الغالب اخلطاب العريب يف فٌخ كإعادة رسم اخلريطة اجليوسياسية كا
 .(2)« ادلصائب كادلآزؽ إُف الربٌاين اجملهوؿ زك كلٌ عاذلزؽلة، كاالستسبلـ لي

 ر يف كلٌ ستحضى فهو يي  ؛األسئلة، كلكن تضيق فيو األجوبة ىذا ادلفهـو اإلشكاِف أصبح ػلتمل كلٌ      
 ؿ يف أحياف كثَتة إُف مساحة صراعية بامتياز، ذبرٌ ليتحوٌ  ،الرىانات كالصراعات السياسية كاإليديولوجية

ا هضي عرٌ يي  -يف نظر معلوؼ-ة ويٌ . إٌف ادلفهـو القبلي للهي ك إُف مزيد من التطرؼ ب كاالنغبلؽالتعصٌ 
"اذليويٌات القاتلة" تعبَتا مبالغ فيو، إذ ، ذلذا ال غلد الكاتب تعبَت لبلضلراؼ ليتحٌوؿ إُف أداة حرب

ات القاتلة، كىذه التسمية ال تبدك ِف ضربا من الغلٌو، ال سيما ك أٌف ادلفهـو ويٌ عن اذلي  تي دثٍ ربى  »يقوؿ:
ة يف انتماء كاحد ػلصر البشر يف موقف متحٌيز كمتعٌصب، ويٌ الذم أدينو، ذلك ادلفهـو الذم ؼلتصر اذلي 

انتحارم يف بعض األحياف، غالبا ما ػلٌوذلم إُف قتلة أك أتباع قتلة، فتتشٌوه متشٌدد كمهيمن ال بل 
    (3) .«رؤيتهم للعاَف كتنحرؼ
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ة، فلم يعد من ادلمكن النظر إُف ويٌ إُف إعادة النظر يف مفهـو اذلي  ةن لحٌ احلاجة مي  اليـو لقد أصبحت      
نفتحة على مرجعيات ا مي بل إهنٌ  ،اإلنسانيةد الصَتكرة ػلدٌ  ،كتملعطى قبلي حتمي كمي ة كمي ويٌ اذلي 

ة مفتوحة ال منغلقة، ويٌ ة على األمد الطويل )...( ىي تغَتٌ ة ليست ثابتة بل مي ويٌ فاذلي »دة، كفضاءات متعدٌ 
تاج كحصيلة الفعل اإلنساين فهي نً  ؛(1)«ب كالكراىيةم كادلنافسة ال على التعصٌ تقـو على التحدٌ 

 الت.هبما من تفاعبلت كربوٌ  كاإلرادة اإلنسانية كما يرتبط
ما كارتباكا، كال تزاؿ ال تزاؿ مسألة العبلقة بُت الشعوب كاألمم كاحلضارات يف عادلنا اليـو تشهد تأزٌ     

طر سياسية كثقافية كاجتماعية، كاقتصادية تنٌظم االختبلفات القومية، ىذه ادلسألة تبح  عن صيغ كأي 
 . العاَف باذٌباه ادلستقبلكتضبط ديناميات األمم، كتوٌجو حركة سَت

واقع العادلي، عاَف شديد تفرض نفسها بقٌوة على ال ،مسة التبٌدؿ كالتغَت كالتحٌوؿ  أفٌ  ما من شك         
إنٌنا » ،رة إُف حٌد بعيد يف صياغة الواقع العادلي ادلعاصرعات ثقافية كحضارية مؤثٌ يشتمل على تنوٌ  ،التعقيد

كتغيَت مستويات القراءة كادلعاجلة ألٌف البشرية خطت اليـو عتبة  ،العٌدة ادلعرفيةأماـ مشاىد تستدعي ذبديد 
أصبحت  ،ال ينفع معها الشعارات كالبيانات)...(أماـ تغٌَت العتبات كتواِف النربات ،عةتوقى جديدة كغَت مي 

منو إُف الصناعة، كآلت إُف رلٌرد قوالب ثقافية جامدة ال  أقرب إُف ادلتحفة ،ة ادلغلقة رلٌرد قلعة ىٌشةويٌ اذلي 
 .(2)« راىنيتها كال ىي يف احلاضر من جرٌاء انغبلقها كانتكاسها ىي يف ادلاضي بسبب زلايثتها، ك

عندما تأيت "يف الباب الثاين ادلعنوف ب:  ،"ات القاتلةويٌ اذلي "أمُت معلوؼ يف أطركحتو الفكرية يعلن     
كلكٌل فكر تلفيقي يف تعاملو مع الغرب  ،كٌل زبٌلف ك فكر خرايٌف تواكليٌ رفضو ل "؛اآلخراحلداثة من 

انتقادا للغرب، الذم أصبح  إذ يوٌجو ،بتوليفو بُت ادلعطيات الغربية كادلعطيات احملٌلية ؛فكريا أك ماديا
كٌل انسبلخ مٌتجو   ينتقدكما   ،كنموذج متفٌوؽ يف صبيع اجملاالت  ؛يفرض على الٌذات عبلقة جديدة

ب، تفرزه اإليديولوجية تلى سٍ ضلو الغرب بعيدا عن األصالة احلضارية كاجلانب األخبلقي بفكر مي 
 االستعمارية جملتمع فقد إنسانيتو.
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 األدياف كالعقائد ات القاتلة" مدل تأثَتويٌ ربز معلوؼ يف ىذه ادلساحة من أطركحتو الفكرية "اذلي يي        
ية اليت تربز جببلء العديد من األمثلة التارؼل ،كيسوؽ إلينا إلضاءة ىذه النقطة ،ك األفراد الشعوب على

لقد  » اليت تؤدم إُف مزالق خطَتة تأيت على األخضر كاليابس؛ أبعاده اخلطَتة ىذا التأثَت ميرٌكزا على
بعض احلركات  شهدنا يف عصرنا، يف هناية القرف ادلاضي كيف صٌنف اخلطاب الديٍت ادلتطٌرؼ لدل

اإلسبلمية اآلخر ادلسلم كغَت ادلسلم، الداخلي)داخل الببلد( كاخلارجي)خارجها( ككضعو ربت 
أىداؼ مدافعو كتصويبها، فكٌفر احلكاـ كاجملتمعات ك أتباع األدياف األخرل، كالتيارات السياسية 

ع اإلسبلمي كاالجتماعية كالثقافية. كجعلت ىذه احلركات من نفسها عدكا للجميع، للمجتم
 ،كحٌكامو، لليهود كالنصارل، كللغرب كالشرؽ، كللناس صبيعا، أم لآلخر مهما كاف ككائنان من كاف
كلنتذٌكر تنظيمات اجلهاد كالتكفَت كاذلجرة كالناجُت من النار كالتوٌقف كالتبٌُت، كغَتىا اليت تبنت 

ب أموالو ككٌفرتو بل كٌفرت إيديولوجيات متطرٌفة كمارست ما تؤمن بو، فاغتالت اآلخر كحللت هن
ييفصح أمُت معلوؼ يف أطركحتو عن قلقو   (1)« فئات متطرٌفة أخرل من طينتها ألهٌنا اختلفت معها.

دكف  ،مؤٌكدا على حٌق األفراد يف العيش الكرمي ادلتزايدة، الشٌديد إزاء شلارسات العنف الطائفي
 ظغوطات صبعية أك سبزٌقات ىيويٌاتية.

يدعو الكاتب إُف ضركرة استبداؿ الدين  "،الهويات القاتلةساحة من كتاب "ادل كيف ىذه       
إٌف  .ي العقباتىو السبلح الكفيل لتخطٌ  -من كجهة نظره-بالعلم، كىذا توٌجو فكرم غريب، فالعلم 

، كىذا أمر صعب اإلشكالية احملورية للقرف الواحد كالعشرين ىي كيف نعيش صبيعا يف انسجاـ كتوافق
ذكتها احلركة  تغَتات احلضارية اليتيف ظٌل ادل للغاية ربقيقو عرب خريطة الكوف كنسيج احلياة اإلنسانية

 .   العلمية اجلارفة
 كلقد ،يااهاة بكٌل ذبلٌ ليعٌد ذبربة أصلنهضة كحىت اآلف، يي إٌف الفكر العريب احلدي  كادلعاصر، منذ ا       

من األفغاين  ؛سُت احلقيقيُت جلدؿ "األنا كاآلخر"ادلقاييس ادلؤسٌ كف بكٌل عدٌ رين يي فكٌ مي ، أفرزت التجربة
كمالك بن نيب،  ،كعبد اهلل العركم، كأنور عبد ادللك إُف اجلابرم ،كاد التيار العلماينإُف ر  ،كزلمد عبده

                                                           
 .32ص2010 1دار الساقي، بَتكت لبناف ط -خر في الثقافة العربية، من القرن السادس حتى مطلع القرن العشريناآل -عودات ُتحس –(1)
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؛ فلقد بدأ الفكر ا إُف التأسيس النظرم من أجل كعي معاصرسعين  ،ركال يزاؿ ادلشركع احلضارم يتعثٌ 
ادلعاصر يف كضع مقاربة جديدة، تيسهم يف تشييد فهم جديد، يتبلءـ كالتحٌوالت العميقة اليت تشهدىا 

نقد الذات  » الساحة الثقافية؛ خصوصا فيما يتعٌلق بالدراسات ما بعد الكلونيالية، كما يؤٌكد على أعلية
، اؼ باجلوانب السلبية من تارؼلهاكتغيَت الكثَت من مواقفها، ك إجراء تقييم موضوعي لواقعها كاالعًت 

   (1).« يف تواصل فاعل مع احلاضر، بدؿ أف تقبع يف مكاهنا تكتفي باالنفعاؿ كردكد الفعللتكوف 
الناصبة عن جهل اإلنساف الشرقي األخطاء الكثَتة يف جٌل أطركحاتو الفكرية،  سٌجل أمُت معلوؼ  

لقضيتو، كانسياقو أماـ رغبتو ادلتصٌلبة بإرساء الدؽلقراطية، دكف كعي منو بأٌف ادلسألة تتجاكز ىذا احلٌيز 
 .البٌد من إصلازىا لتحقيق التناغم مع اآلخر ادلختلف إُف مطالب حضارية ،الضٌيق
نظرا لطبيعة الوضع الذم مٌرت بو الثقافة العربية  ،راٌتسم رلاؿ اآلخرية يف الثقافة العربية بالتوتٌ      

بعدما كاف اآلخر يف ادلاضي متعٌددا يعكس طبيعة النظاـ  ؛على امتداد حقب طويلة من تارؼلها
ادلنفتحة على التحاكر كالتواصل، ربٌوؿ يف العصر احلدي   ،السياسي كاالجتماعي للدكلة اإلسبلمية

ر ادلنبوذ من عمً بوصفو القطب ادلتمٌدف كاحلضارم من جهة، كادلستى ، سلتزؿ يف الغربكادلعاصر إُف آخر 
 .أخرلجهة 
نسي العرب كادلسلموف حركهبم كصراعااهم يف اذلند كشرؽ آسيا كغَتىا، لكنهم َف ينسوا لقد  »      

اليت مٌساىا الغرب نفسو احلركب الصليبية، كذلك لتعٌدد أسباب ىذه  ،مطلقا حركب الغرب معهم
اها كآثارىا، كنتائجها اليت ما زالت فاعلة حىت اآلف، فكلما اخًتع الغرب احلركب كتعقيدااها كطوؿ مدٌ 

شرقو كرسم لو صورة ظلطية بٌرر هبا استعماره كاحتبللو كتوٌسعو كعلجيتو، اخًتع الشرؽ غربو كرسم لو 
أخرل جعل الدين فيها ىو معيار الرؤية، كاألساس كاحملرؾ لصراع بدأ يف هناية القرف احلادم صورة 

 (2) «عشر كما زاؿ مشتعبل حىت اآلف

ست جلدؿ األنا كاآلخر، ذبٌلت يف خطابات متنوعة أسٌ  ل عصر النهضة العربية حلظة تارؼليةثٌ ؽلي 
ر ػػػػػذم نظػػاب العلماين الػػػػػػمركرا باخلط ،لئلسبلـبدايتها خطاب اإلصبلح الديٍت يف قراءة ذبديدية ،

                                                           
 .22ص2006 1منشورات االختبلؼ اجلزائر طبَتكت،  الدار العربية للعلـو ناشركف –الحداثة في فكر محمد أركون  -فارح مسرحي –(1)
 .32، ص2010، 1ط بَتكت لبناف، دار الساقي، -خر في الثقافة العربيةاآل–حسُت العودات  -(2)
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صياغة نظرية معاصرة الذم عمل على  ؛إُف اآلخر من زاكية زلٌددة، كصوال إُف اخلطاب القومي
فاحلوار مع » اآلخر يف إطار احلوار اإلغلايب،نت الفكر القومي من االنفتاح على مكٌ  ؛ةدلفهـو األمٌ 

فكٌل شعور ىو شعور بشيء، ك"األنا" ك"اآلخر" طرفاف للذات:  ىو الوجو اآلخر للذات راآلخ
 (1) «.األنا، كالذات كاآلخر الذات ك

حُت تقـو على  ؛صيبها التشٌوهتتيح فهم خصوصية األنا اليت يي  ،إٌف دراسة إشكالية "األنا كاآلخر"     
م تيح لنا فهتستهجن ادلختلف عنها، كما تي  ةإقصائيكتعظيمها، كتنطلق من نظرة  اتإعبلء الذ
رؤية "األنا" للعاَف ك"لآلخر" الداخلي كاخلارجي، بكٌل منظومااها اليت ف» ادلختلف. آلخراخصوصية 
 ي لظواىر ادلاضي كاحلاضررااها، كسلاكفها كقمعها، قادرة على البدء بفعل اجملاكزة كالتخطٌ ربمل توتٌ 

الغياب يف فعل احلضور، كقراءة احلضور من ذباكز أفعاؿ الغياب  السلبية، كسوؼ تكتمل عملية قراءة
 (2) «.السلبية
بالقياـ دبحاكالت مستقرئة متبادلة تقـو من ناحية على فهم »ى ىذه العملية، إاٌل كلن تتأتٌ  
لآلخر اخلارجي، يف مقابل  امل من األنا كاآلخر الداخليُت، كفهم ىذا ادلتك)الداخلي(" لآلخر األنا"

نة ادلتكوٌ   ،ادلتكاملة أك ادلٌتحدة  فهم اآلخر الداخلي لؤلنا الداخلية، كفهم اآلخر اخلارجي لؤلنا
الداخليُت، على أف تقـو ىذه احملاكالت على دراسة الظواىر ادلشًتكة، كتلك  األنا كاآلخردة من ادلتوحٌ 

 (3) «.الفارقة اليت ذبمع األنا باآلخر أك تفرقو

لوضع ىذه  ؛يا يفًتض االستعداد لول ربدٌ ثٌ ضح أٌف فكرة استثمار خربات اآلخر، سبي كمن ىنا يتٌ   
المتحاف كٌل القول  ،أف نبدأ بدراسة الذات ،ب على ىذا ادلوقفاخلربات يف سياقها ادلناسب، كيًتتٌ 
كاالنطبلؽ عرب ىذه القول الستيعاب اآلخر يف تفاعل ػلفظ لكٌل  ،اليت أسهمت يف بنائها احلضارم

 ا.ذات مسات الفرادة فيه
                                                           

ادلؤسبر العلمي الثامن، منشورات  -الحوار مع الذات، شروطه مقوماته، هدفه، غاياته -عز الدين ادلناصرة، زلمد عبيد الٌلو ،صاٌف أبو إصبع -(1)
 .39، ص2003جامعة فيبل دلفيا كلية اآلداب كالفنوف، 

 1ط دار الزماف للطباعة كالنشر كالتوزيع دمشق سوريا-التجليات الفنية لعالقة األنا باآلخر في الشعر العربي المعاصر -أضبد ياسُت السليماين -(2)
 .130ص2009

  131-130صادلرجع نفسو ،-(3)



 خطاب أمين معلوف الفكري؛ بين المحّددات التاريخية وتحّديات العصرالفصل الثاني:         الهوية في 

 

~ 311 ~ 

ككأٌف اجملتمع كىو يسعى  ،إٌف الذات يف سعيها لفهم نفسها، تسعى إُف فهم رلتمعها كتارؼلو» 
لفهم نفسو، ال غلد مفرا من الوقوؼ على سَت كمصائر الذكات فيو، مع ما يثَته ذلك من أسئلة عن 
احلدكد اليت تتماىى فيها األنا مع اآلخر اجلمعي، كعن احلدكد اليت فيها يفًتقاف، ال ؽلكن للذات أف 
تعرؼ بدكف الرجوع إُف اآلخر، فالذات دبعزؿ عن اآلخر كياف فارغ، كذبريد ال معٌت لو، كقد كُف ذلك 

اره كائنا فرديا مغلقا، ال الزمن الذم عزلت فيو فلسفة اجلوىر اإلنساف عن زليطو اخلارجي فدرستو باعتب
ر ػػػن اآلخػػػػػد منهما عػػػػػٌداف ال ينفصل الواحػػػػػػذات كاآلخر نػػػػػػػػػػػػػفال ة لسلوكو، كال سبب إاٌل يف داخلوعل

 (1) «.يف ادلعيش الفردم أك اجلماعي للواقع اإلنساين
معاينة كاقعية كمسافة نقدية، َف دكف »ظٌلت الصورة اليت ػلملها اآلخر حوؿ األنا كلعقود طويلة      

 jacques،كحىت جاؾ دريداVictor segalenاإلزاحات منذ فيكتور سيغبلف  تنفع معها ادلراجعات ك

Derrida عنو  اصلرٌ  ،ككجسد حامل لذاكرة كإدراؾ ،فغياب األنا كذات مشاركة يف الصناعة كالتأثَت ؛
 كونا من  سليالو، كينسج حوذلا يف ػلملها اآلخر األحكاـ ادلسبقة،ك  بالكليشيهات مليئة ك رؤية ضيقة

                                                           
 .21، ص2003، 1بَتكت رياض الصلح للنشر، ط -أزمة الذات في الرواية العربية ،الجنس الحائر -عبد اهلل أك ىيف -(1)

est un philosophe français,  le 15/07/1930:, né Jackie Derrida à  el Biar (Algérie) ,  Derridajacques
professeur à l'Ecole normale supérieure puis directeur d'études à l'École des hautes études en sciences 
sociales .Originaire d'une famille juive d'Algérie, Jacques Derrida fait ses études secondaires à Louis-le-
Grand où il rencontre de nombreux intellectuels comme Pierre Bourdieu ou Michel Serres. Il entre en 
1952 à l'École Normale Supérieure et suit les cours de Jean Hyppolite et de Maurice de Gandillac  après 
sa rencontre avec Louis Althusser, Derrida rédige sa thèse sur Le problème de la genèse dans la 
philosophie de Husserl. Après qu'il s'est lié d'amitié avec Michel Foucault, il est reçu à l'Agrégation et 
part enseigner à Harvard .Derrida a initié puis développé la déconstruction. À la suite de Heidegger, 
Derrida cherche à dépasser la métaphysique traditionnelle et ses résonances dans les autres disciplines 
(motif de la déconstruction).Toute son œuvre consiste à interroger et « déconstruire » inlassablement 
les couples d'oppositions telles que parole/écriture dans la linguistique, raison/folie dans la 
psychanalyse, sens propre/sens figuré dans la littérature, masculin/féminin dans la théorie des genres ; 
oppositions qui correspondent à l'opposition ontologique première sensible/intelligible, et ses 
multiples déclinaisons : intérieur/extérieur, rationnel/irrationnel, sens/non-sens ,fondateur/fondé. Ses 
premiers grands livres sont publiés en 1967, notamment 'Delagrammatologie' 'L'Ecriture et la différence' 
et 'La Voix ou lPhénomène', suivis en 1972 de 'La dissémination'. Jacques Derrida est l'auteur de plus de 

 derrida/4199-www.babelio.com/auteur/Jacque.               Mort à : Paris,le9/10/2004 .vingts livres-quatre
                                    

http://www.babelio.com/auteur/Jacque-derrida/4199
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يف دائرة االنغبلؽ  ء ىذه األخَتة" رغبة منو يف إبقااألنايستٌدؿ هبا على "لنعوتات الشارات ك اإل
 (1) «كاالضلسار

، كال تزاؿ اخلطاب الفكرم عامة، كيبدك من خبلؿ النصوص ة كاالختبلؼ ويٌ مسألة اذلي شغلت        
 ،اىتماـ النقاد كالدارسُت تبدأت تطرح كقضية فكرية أدبية، استقطب ،ادلسألة ىاجس أساسيالوافرة، أٌف 

مر يوجب تنمية عوامل ليس ادلقصود باالختبلؼ الدعوة إُف القطيعة مع اآلخر ك مع ادلاضي، فاأل»
اآلخر جوىرية كاعية كجديدة تعمل على تغذية الذات الثقافية، كالدخوؿ يف حوار متكاف  مع ختبلؼ ا

 (2)«كمساءلتو معرفيا كمنهجيا بغرض اإلفادة منو، كليس االمتثاؿ لو

ب ذباكز انغبلقها كاخلركج ضلو "اآلخر" كاالنفتاح عليو، ألٌف كعيها ال يكتمل يتطلٌ  ،إٌف الوعي بالذات
كخصوصيتنا جودنا ػلتاج إُف تعريف إاٌل باعًتاؼ اآلخر، فليس بنفي اآلخر تقـو للذات قائمة، ألٌف كي 

داـ اآلخر ػػػػبانع ،ق ىذه ادلفاعيل التواصلية كاحلواريةػػػتواصل، كال ؽلكن ربقي األصلية ربتاج إُف تبادؿ ك
 يف أشكالو الفكرية كالثقافية كاحلضارية.

ػلجباف حقيقة السلوؾ البشرم القائم  ،الوئاـ ةال شٌك أٌف تعميم نظرية الصراع، أك التبشَت بنظري»     
ال ذات بدكف أك ما مسيناه البلدكنية؛ أم  "اآلخر"،على اإلغراء كاإلقصاء يف الوقت نفسو بُت "األنا" ك

صحيح أٌف العبلقة بُت  » ركبلعلا يف حاجة كجودية إُف اآلخك  ،(3)« بدكف "الذات" رآخال  آخر" ك"
بة ركٌ دة، كمي الذات كبُت الذات ادلتمركزة كآخر يف منطق "األنا" ىي عبلقة معقٌ  "األنا" كآخر يف سلياؿ

كمن "األنا"  تاج تفاعبلت تارؼلية، كانفعاالت حضارية ذبعل من الذات ادلهيمنة رمز القوة كالتحٌضر،كنً 
تمركزة ليس لو ادلشاركة يف صناعة احلاضر، لكن الوجود ادلهيمن للذات ادل ق  ال ػلً  دليل انفعاؿ كتقٌبل

جربية تارؼلية كال حتمية حضارية، كإظٌلا ىو ظرؼ حضارم أملتو السياقات التارؼلية كاجلغرافية كادلوازين 
 (4) .«الفكرية كاإليديولوجية

                                                           
، 2012، 1طدار األماف منشورات االختبلؼ الرباط  –الذات واآلخر تأمالت معاصرة في العقل والسياسة والواقع –زلمد شوقي زين-(1)
 .60ص
 .08ص2004، 1حب  يف نقد ادلركزيات الثقافية ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر، بَتكت، ط -المطابقة واالختالف–عبد اهلل إبراىيم –(2)
 .10ص2012)سبق ذكره( دار األماف  –الذات واآلخر تأمالت معاصرة في العقل والسياسة والواقع –زلمد شوقي زين-(3)
 .58ص، ادلرجع نفسو -(4)
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 "اآلخر "د أفيف القضايا اإلنسانية كاالجتماعية يؤكٌ  كاألمرال تكوف الذات إاٌل بوجود اآلخر،       
كيصعب بالتاِف االستدالؿ على الذات دكف معرفة »مغاير "للذات" كداؿ عليها يف اآلف نفسو، 

من خبلؿ الدخوؿ  ،حقيقية كشاملة باآلخر، كلذلك نبلحظ دائما أف الذات تسعى إُف معرفة اآلخر
كمواصفاتو، كماىيتو، فالقدرة على اخلركج من دائرة الذات إُف ما ىو  ،س بنيتو كتركيبةإليو، كتلمٌ 

كار ػػػػملك من رؤل كأفػػػما تػػػحن بػػمتػػػخارجها تعٍت الثقة بالذات من جانب، كتعٍت قدراها على أف ت
 (1) «.من جانب آخر

كعاظم طرح  ركح العصر إثارةل منو عادلنا احلاِف، زاد من إٌف التنوٌع اآلخرم اذلائل الذم يتشكٌ     
تفاقمت اإلشكاالت  ؛ادلتغَتات ادلتسارعة كيف ظلٌ ، باألنا ياتو على الوعي كالتباساتو ادلتواترةربدٌ 

 .ة كأزمات االنتماءويٌ لتطرح كبشٌدة مآزؽ اذلي  ،احلضارية الراىنة
الفعلي لؤلنظمة الكربل، كالنظريات كاإلطارات  كىكذا أصبح العاَف يعيش عصر اإلهناؾ»   

رية اليت تعيشها ذالت الكربل كاجلكالتحو   ،ت ادلرجعيات ادلنتجة للمعٌتادلفاىيمية الشمولية، كتفتٌ 
 أفٌ  ة، كيبدكويٌ ؼ من فقداف اذلي ت لدل اإلنساف شعورا باالضطراب، كالقلق كالتخوٌ دى لٌ كى  ؛اإلنسانية

بح ػػهم، كأصػػػة ذلوياتػػدكا احلدكد الواضحػػػػػػػى، فاألفراد كاجلماعات فقػػػادلعن قت أزمةتيارات العودلة عمٌ 
فالعاَف بأسره يعيش يف حقبة ؛ تنا، كربديد ذكات الغَت ادلختلفة عناوياٌ من العسَت تعريف ذاتنا كىي 

 (2)«.القوميةد فيها احلياة االجتماعية بفعل سَتكرة كونية، تذكب فيها الثقافات كاحلدكد تتحدٌ 
لقد أفقد الطابع االستعمارم الغريب كتشديده القبضة على الشعوب ادلغلوبة، الثقة حبضاراتو      

كاٌدعاءاتو، ذلذا اٌتسم موضوع التعاطي احلضارم بُت األنا العربية كاآلخر الغريب، بالتقارب كتبادؿ 
ة ػػػػػػػواليػػػػػػضى إُف متػػػأف» َتة،ػػػػكاإلقصاء أحايُت كثات ادلتعٌددة حينا، كبالتنافر كالنبذ ويٌ االعًتاؼ بُت اذلي 

ا أخبلقيا يقـو دبوجبو الطرؼ األٌكؿ باخًتاؽ الطرؼ الثاين، من التعارضات كالًتاتبيات، اليت منحت حقٌ 
يتو كىامشيتو، كىذا التمايز كٌفر اعتصاما بالذات، كربٌصنا كراء أسوارىا نكث ة زبليصو من كحشيتو كحبجٌ 

                                                           
 .144، ص2008 سوريا دار الفكر دمشق، -مفهوم اآلخر في اليهودية والمسيحية–رقية العلواين كآخرين  -(1)

 86ص.1993، 1ادلركز الثقايف العريب، بَتكت، ط -نقد الحقيقة–علي حرب  –(2)
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كذلذا  ؛(1)« نيعة ك إقصاء لآلخر كتشويو حالتو اإلنسانية، ك ىو من نتاج ثقافة التمركز على الذاتادل
حبموالت تارؼلية لصورة  وبةمشي  ،تعرب إُف األذىاف كالنفوس ،الواحدة فكرة احلضارة اإلنسانية أضحت

حًتاـ ادلتبادؿ بُت أقطار ل احلقيقي يقـو على أساس االسوداكية رمسها اآلخر يف ذاكرة األنا، فالتواصي 
 عن اجملاهبة احلضارية كليس االنتهاؾ احلضارم.  ألٌف احلدي  يف ىذا السياؽ، ىو حدي ه  ،العاَف
إنٌو العبور احلضارم » ،تكوينيةال وتعصف بتضاريس ،لثورة معلوماتيةاليـو  ض ادلشهد العادلييتعرٌ    

كإعادة النظر يف اخلطاب الثقايف ادلعاصر، بأف تصاغ يات العودلة، عرب مرقاة مفادىا اإلحاطة بتحدٌ 
أسئلتو دبا يناسب االستجابة دلا يفرض التفاعل مع ثقافة اآلخر، إف العودلة ظلط حياة، كىي ليست 

ا من ادلفيد اف ضلاكؿ فهمو كلكن ال درن شبرة اختيار حٌر للمرء أف يقبلو أك يرفضو، بل تكاد تكوف قى 
)...( كلكن إذا كانت العودلة أقرب أف تكوف قدرا، فليس من قبيل األقدار يبدك أٌف من ادلمكن منعو 

 ؛(2) «اليت يستحيل التحكم فيها فقد تكوف دكلة ما طرفا فاعبل كاغلابيا أك طرفا متلقيا كسلبيا...
كىذا يقتضي إقامة اخلطاب احلضارم بوعي، ال يصادر على اآلخر طرحو الفكرم، كإظٌلا يقيم معو 

ل اآلخر كإحبلؿ أبنية جديدة مكاهنا، كتشكٌ  ةرباكؿ إقصاء أبني ،مركزية حوارا ػلٌرر الفكر من أمٌ 
السؤاؿ إُف الذات دلناقشتها، كيعيد  كاالنقياد جباذبية ثقافة اآلخر االنبهارىذه الرؤية منهجا يوقف 

 .لتحٌصن نفسها
زلاكلة لتشكيل رؤية جديدة كسلتلفة ضلو العاَف، كجعلو »عاين الفكر ادلعاصر العودلة على أهٌنا يي      

إطارا شلكنا للتفكَت، مع كجود آليات كتقنيات ذلا قدرة التعامل مع حقائقو كمعطياتو كعناصره، كما 
ات تشتمل العاَف بٌرمتو، كذبعلو مفتوحا على بعضو من التغَتٌ  العودلة جاءت لكي تفتح موجةن  أفٌ 

 .(3)«كمتداخبل بُت أطرافو، كمتقاربا بُت أجزائو

                                                           
 71ص2013، 1ط ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر، – الدالليةالسردية العربية الحديثة، األبنية السردية و –عبد اهلل إبراىيم-(1)

 .190-188، ص1999، 1نشر مركز دراسات الوحدة العربية، بَتكت، ط -العولمة والتنمية العربية–أمُت جبلؿ  –(2)
ادلركز الثقايف العريب، الدار البيضاء،  والمفاهيم ورهانات العولمة(، الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة )تداخل األنساق–إبراىيم عبد الٌلو  –(3)
 .1999، 1ط
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زبتلف عن صورة العاَف يف كاقعو ادلوضوعي، تتٌصف  افًتاضيةة ر ػلمل ىذا القوؿ صو  
و ، كلغاتو كدياناتع ادلتباين يف قومياتوباالختزاؿ الشديد، اندماجية رباكؿ أف ذبعل العاَف ادلتنوٌ 

ات ويٌ اذلي  وابً غلي ل ربٌديا كبَتا ضمٍت، ؽلثٌ  إيديولوجيإنٌو حتما توظيف  ؛إطارا يف قالب كاحد ؛كجغرافياتو
  .ىات األصوليةاعات االذبٌ ثكربل بصفة خاصة( كذلك من خبلؿ ابالثقافية )ال

يف  غرقا يف زليط البليقُت إالٌ لقد كجلنا على ما يبدك عصر البلاستقرار، حبي  أضحى اإلنساف مي      
كثرة ادلخاكؼ من ادلستقبل، كزاد لاجملاؿ يف اجملتمعات اإلنسانية  مساحات بسيطة، كىذا ما فتح

ات ويٌ بات ادلتسارعة، فتزايدت حاجة البشر إُف اذلي ات كالتقل  شعورىا بالذىوؿ كالقلق يف مرحلة التغَت  
 .األمافكالعقائد الركحية حبثا عن الشعور باألمن ك 

  ،عية مادة داخل اجملتمعات كيف ما بينهماصاري كازباذه أبعادا تى  ،ة الثقافيةويٌ بفعل بركز مفعوؿ اذلي     
انتشار ف يف تشكيل التفاعبلت االجتماعية كالسياسية، ،ة صعودا قويا للعوامل الثقافيةشبٌ  يبدك أفٌ 

كالعلمية كاالجتماعية، أكجد قلقا   الفكريةنة ادلفرطة كٌل الفضاءات التيارات العلموية، كاكتساح العقل
ااهم دلنح األمن ويٌ هبي  حتماءاال إُف جلأ األفراد كاجلماعاتذلذا  ،اىات ادلستقبليةكارثيا حوؿ االذبٌ 

بقدر ما  ،الركحي كادلعٌت األخبلقي لكينونتهم الوجودية، فبقدر ما يزداد نفوذ العودلة يف حياتنا
 التمايزات الثقافية. ت كوياٌ يستيقظ الوعي باذلي 

ة مفهـو معٌقد، فهي ليست ويٌ اذلي  أفٌ " الهويات القاتلةيف ىذا اإلطار يعتقد أمُت معلوؼ يف كتابو "   
 ،العاَفالت اجلذرية اليت يعيشها كالعودلة ادلتسارعة كالتحوٌ  ،ل كتتحٌوؿ باستمرارمعطى ثابتا، بل تتشكٌ 
غلب التفكَت بشكل مستعجل يف مفهـو  »ة، كذلذاويٌ من احلاجة إُف اذلي  اقويًّ  أكجدت قلقا كجوديا

بُت التأكيد  ،اتية للخركج من مأزؽ اخليار الصعبويٌ اذلي  وية، كيف مقاربة جديدة للدينامياتجديد للهي 
إحساس هبا، كمن ىنا تأيت ضركرة تشجيع بركز ىوية ذبمع كٌل  وية، كفقداف أمٌ ادلهوكس للهي 
االنتماء إُف اجلماعة اإلنسانية، ىو االنتماء الرئيسي لكٌل البشر، لكن كيف داخلها يكوف  االنتماءات

 (1) «.دكف أف يؤدم ذلك إُف إقصاء االنتماءات ادلتعٌددة اخلاصة بكٌل شعب كفرد

                                                           
 .37، ص2004، 1، بَتكت، لبناف، طالفارايبتر: هنلة بيضوف، دار  -الهويات القاتلة–أمُت معلوؼ  –(1)
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الت، كلقد ة نتاج الفعل اإلنساين، كاإلرادة اإلنسانية كما يٌتصل هبما من تفاعبلت كربوٌ ويٌ إٌف اذلي     
 كنا النظر إليها كمعطى قبليعد شلي إذ َف ي ؛ةويٌ ة إلعادة النظر يف مفهـو اذلي لحٌ احلاجة مي أصبحت اليـو 
 فتحة على فضاءات كمرجعيات متعٌددة.بل ىي من ،ػلٌدد صَتكرة اإلنسانيةكتمل حتمي كمي 
 كاالرتقاءيف ذىنو فكرة االٌتصاؿ بادلعلوماتية  حي تقدى  »،الت كربلالفكر ادلعاصر ربوٌ  شهدي يى       

ربفظ مسات الذات من االنصياع لكٌل ما يقدٌمو اآلخر، ىذا اآلخر ، اسًتاتيجيةبالوضع، ضمن 
كمصدر حذر  عزاءإكبشكل مفارؽ أحيانا موضوع  لثٌ ؽلي ة، كلذلك فإنٌو ويٌ احلاضر يف اجملاؿ العاـ للهي 

 (1) «.كحيطة يف نفس اآلف
الذات يف تشكيل منظورىا إُف اآلخر، دكرا  لقد لعبت ادلرجعيات الفكرية اليت تستند عليها 

بقولو   Michel Foucault كبَتا يف ربديد طبيعة الرؤية، كلعٌل ىذا ما أشار إليو ميشيل فوكو
ا ىناؾ ليس ىناؾ نظرية يف الذات، كما أنٌو ليس ىناؾ نظرية يف اخلطاب أك يف السلطة كادلعرفة، كإظلٌ »

 (2)«.ل عرب التاريخمفاىيم تتشكٌ 

 

 الهوية وتحّديات االنتماء الديني والمذهبي : - ب
كإظٌلا تتحٌوؿ كتتغَت كفقا  ةتماعية كالثقافية، كىي ليست ثابتبالذات االج ة كعيه ويٌ إٌف اذلي 
ذكات مستويات  ،ويات متعٌددةة ىي ويٌ داخل كٌل ىي  لواقع االجتماعي، بل أعمق من ىذاللمتغَتات يف ا

ل عرب التاريخ وية عموما تتشكٌ َتة كفق صَتكرة التحٌوؿ، فاذلي متباينة، فهي ليست معطى ثابت بل متغ
وية دبا ىي نتاج تاريخ، كمكٌوف لو اذلي  إفٌ »االجتماعية كالتارؼلية،  األكضاعة لتحٌوؿ رنى نتيجة استجابة مى 

منحوتة كما لو كانت ذااها كاآلخر الذم ؽلثل أمامها، إٌف الذات كمنذ األمد مسكونة بالغَتية يف 
 ة إالٌ يٌ و ، فبل تٌتحقق اذلي عينها( ىي )اآلخر( شلٌا ػلملنا على القوؿ أف احلياة سرد أك ىي للسرد)الذات 

                                                           
 54ص2000الثقايف العريب ، بَتكت/ البيضاء،ادلركز -الغرب المتخيل: صورة اآلخر في الفكر العربي اإلسالمي الوسيط-نور الدين أفاية –(1)

(2)–Michel Foucault- le retour de la morale- les nouvelles littéraires, du 28 juin, 5juillet 1984 
P41. 
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من خبلؿ االستغراؽ يف السرديات  ،ل الفرد كاجلماعة معا يف ىويتهماحي  يتشكٌ  ،بالتأليف السردم
 (1) «.كاحلكايات اليت تصَت بالنسبة ذلما دبثابة تارؼلها الفعلي

أثر متكٌوف من معاين،  »غلقة مهما حاكلنا، بل إُفنية مي فإنٌنا ال نشَت إُف بً  ،ةويٌ نقوؿ اذلي  حُت   
ة ويٌ جارية كٌلها يف التاريخ كيف ادلتخٌيل بواسطة اللغة، إذف تكوين اذلي  ،كرموز كسياؽ ثقايف كتأكيبلت

التخييلي يف عملية جدلية  التارؼلي كة تفًتض السرد بتشكيلو ويٌ من ىذا ادلنظور فاعلية سردية، إهٌنا ىي 
ق يف ت اليت تتعُت يف التاريخ كجودا كفعبل، تتحقٌ اذإٌف ال)...( توم  بإعادة تشكيل الفعل حكيا

ة موركثة ويٌ تها، أكالىا ىي ويٌ الذات أماـ سبل ثبلث إلدراؾ ىي  في كبالتاِف تقً ، (2) «ةويٌ السردية رمزا كىي 
 ة مأمولة كجودىا َف يكتمل بعد.ويٌ فعلها يف كاقعها، كثالثها ىي  كتسبةكثانيها مي  ،جذكرىا اجتماعية

يف زمن ثقايف  ،ةكادلستقبل كاإلبداع كالذاتية ادلستقلٌ  ،ة تأٌمل موضوع األٌمةويٌ استعاد خطاب اذلي 
ا إُف تتداخل فيو أزمنة الذات مع أزمنة اآلخر، ىي مساحة تلتقي فيها نظرة الذات إُف نفسها كنظراهي 

بلت كالتأكيبلت كادلقاصد القبلية، يف سياؽ يف فضاء من الوقائع كالتخي   ،نظرة اآلخر إليهااآلخر مع 
 ٌرض على التفكَت باذلوية باستمرار.اجتماعي ثقايف مرٌكب، فوجود اآلخر ػلي 

الت اجلارية على الساحة العربية أجٌجت يف الضمائر كاخلياالت فكرة التحوٌ  أفٌ ال شٌك »
نظمة ك لئلطاحة باأل  ،من أمكنة رلهولة كمنذ أزمنة غَت معلومة طي ط  الذم ؼلي  اين ، الرب األجنيب اآلخر

 على بًٍت ادلؤامرة ادلعركؼ، ادل قي نطً إنٌو مى  )...(،إعادة رسم اخلريطة اجليوسياسية  كاالسًتاتيجية للعرب
 (3) «.خطاب التهويل كالتخويف

يٍت كالعرقي انتمائهم الدٌ بغٌض النظر عن  ؛لقد كقع الكثَت من الباحثُت يف آفة التعميم
 ، يعلي شأف الذاتاإقصائي فكرا حُت درسوا اآلخر فسقطوا يف مزالق فكرية تتبٌٌت  ،كاجلنسي كالفكرم

 كػلتقر اآلخر، عندئذ حاصراهم جدراف التعٌصب اليت تنفي "األنا" قدر ما تنفي اآلخر.

                                                           
 .35، ص2009دار التنوير، بَتكت،  -امت الورفليتأليف: ح  -الهوية والسرد–بوؿ ريكور  –(1)
 .58ص، ،ادلرجع نفسو  –(2)
 1دار األماف الرباط ،منشورات االختبلؼ، ط-الذات واآلخر ،تأمالت معاصرة في العقل والسياسة والواقع–زلمد شوقي الزين –(3)

 .203ص2012
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ة على اجلملة، يف ذات الوقت ويٌ اذلي  دي )...( تتحد  ا تشابكن خطابا مي »  ةويٌ ىكذا يبدك خطاب اذلي     
 بلت الذات لذااها كعبلقتهايل إُف سبثٌ ربي  ،نة كعناصر ذاتيةانطبلقا من عبلمات متعيٌ  ،خبواص موضوعية

كبعضها اآلخر  ،على حالو مستقره  ها ثابته مثل ىذه احملٌددات بعضي  .ادلتداخلة مع اآلخر ادلقابل ذلا
كحدة الذات بوعيها اخلاص  ربتفظي  ،ة يف فضاء الزمنهبذه اخلواص الثابتة كادلتغَتٌ  .بٌدؿيستطيع التغٌَت كالت

 رغم التغٌَت الدائم كالثبات احلاصل:ي كائنة حلظة التعٌرؼ عليها ا كما يدركها اآلخر دبا ىتهكليٌ ل ان كاستمرار 
 (1) «.أحداثا كرؤل ذلا أف تنحت للذات مسارات سلتلفة ،ىكذا تكوف احلياة اٌتصاال كانفصاال

لواقع العبلقة  -أرادىا سلتلفة-قراءة  "،ات القاتلةويّ الهُ  "يف أطركحتو الفكرية أمُت معلوؼييقد ـ       
مق اإلشكالية الفكرية ادلعٌقدة، ميعيدا التفكَت يف أسئلة ا عي سن تلم  بُت الذات العربية كاآلخر الغريب، مي 

ة كاالختبلؼ، الذات كاآلخر ، العاَف العريب اإلسبلمي ك أكركبا ادلسيحية ، فالعبلقة مع الغرب ال ويٌ اذلي 
 تزاؿ تيشٌكلي يف نظره مأزقا للفكر العريب اإلسبلمي.

كالتكرار الداؿ للعناصر الثابتة من  يف صيغها ة، كالتنوٌع البلفتويٌ التفكَت يف إحلاح أسئلة اذلي »إٌف    
ر العريب اكتشاؼ ذلذا أضحى لزاما على ادلفكٌ ؛ دىاة كتعقٌ ويٌ ىذه اذلي ب أزمة صفااها، يزيد اليقُت بتشع  

اليت تصوغ كعينا بالقدر الذم يصوغها  ،ب كالتعٌقد يف سياقاتوادلستويات ادلعرفية ذلذا التشعٌ 
إحلاح  ىذه السياقات كالفكر األديب كالنقدم، كال يقلٌ  خصوصا من منظور الصلة ادلتبادلة بُت،

السؤاؿ عن نظرية عربية يف النقد األديب أك عن خصائص قومية لئلبداع العريب، عن إحلاح غَتعلا من 
 (2) «كعبلقات إنتاجها ة يف ىذا اجملاؿ أك ذاؾ من رلاالت ادلعرفةويٌ أسئلة اذلي 
 ؛ة يف ىذا النوع من األسئلةويٌ ادلقًتنة باذلي  ،القومية أك الدينية أك السياسية فةي كأيا كانت الصٌ  
بفعل ذبارب  ،ال ؽلنعو ثبات نواتو من إمكانية التفاعل مع الواقع ادلتغٌَت  ،ة فيض متجٌدده ويٌ تبقى اذلي 

يكتمل ا، التأسيس كليست ىناؾ نقطة ما ة مشركعا يطلب دكمن ويٌ كبذلك تظٌل اذلي ». الذات اليومية
 (3) «عندىا إصلاز، كما أٌف ربقيقها على ضلو تاـ ليس شلكنا فالكماؿ شيء تقاربو كال نستحوذ عليو

                                                           
 .24، ص2009دار التنوير، بَتكت،  -حامت الورفلي -الهوية والسرد–بوؿ ريكور –(1)
 .365، ص2010، 1القاىرة، مصر، طدار الشركؽ  -الهوية الثقافية والنقد األدبي–جابر عصفور  –(2)
 .30، ص)سبق ذكره(تأليف حامت الورفلي -الهوية والسرد–بوؿ ريكور  –(3)
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ة دبعزؿ عن صبلة من ادلسائل ادلتداخلة كعن صبلة من التأثَتات ويٌ كبالتاِف ال ؽلكننا تناكؿ موضوع اذلي 
 الداخلية كاخلارجية.

تو ادلعنوف ب"زمن القبائل الكونية"؛ عن يتساءؿ أمُت معلوؼ يف الفصل الثال  من أطركح
الدكاعي كاألسباب اليت تيؤٌدم إُف تنامي النزعة الدينية ادلتطرٌفة، فلقد لقي التعٌصب الديٍت اىتماما  

يوعز ىذا االضلراؼ على ادلستول العقائدم كبَتا  بسبب دكره البلفت يف تعزيز االذٌباىات السلبية، ك 
ذج العريب، كادلآزؽ احلضارية اليت تعاين منها رلتمعات العاَف الثال ، إُف األزمات اليت أصابت النمو 

  كالتحو الت االقتصادية كالثقافية كالفكرية اليت تبٌناىا النظاـ العادلي اجلديد.
ىذه الوتَتة السريعة للعلـو كادلعارؼ، دفعت بالبعض لتأكيد اختبلفو كالٌدفاع عن عناصر 

ييفٌسر معلوؼ الظاىرة اجلديدة يف اجملتمعات كاليت مسٌاىا "بزمن القبائل ىيويٌتو، كمن ىذا ادلنطلق 
تسويق كيف سرعة  ، "قبائل "الكوكبية" ، إذ يرل أف اجملموعات الدينية كالعرقية يف تصنيفها عبارة عن

 " أك كونية.كوكبيةأفكارىا كمبادئها "
فة كادلتشٌددة يينكر النزعة ادلتطرٌ ال يينكر أمُت معلوؼ حقيقة االنتماء الديٍت كالعقائدم ، بل 
 فيو ال أحلم بعاَف ال مكاف »يف تعاطيو، زلاكال اكتشاؼ العناصر ادلتصٌلبة ك إبراز أكىامها، إذ يقوؿ:

 شعر فيو اإلنساف كحانية عن احلاجة إُف االنتماء، عاَف لن يبعاَف تنفصل فيو احلاجة إُف الر  للدين، بل
إخوانو يف الدين مع سبٌسكو احملتمل دبعتقدات كعبادات كقيم أخبلقية  باحلاجة إُف االطلراط يف صبهرة

مستوحاة من كتاب مقٌدس، عاَف ال يكوف فيو الدين حليمةن للمجموعات اإلثنية ادلتناحرة، كال يكفي 
فصل الدين عن الدكلة بل غلب كذلك فصل الديٍت عن االنتمائي ، فإذا ما أردنا ربديدا أال يستمر 

 تأجيج التطٌرؼ كاإلرىاب كاحلركب اإلثنية، غلب العمل على إشباع احلاجة إُف تأكيد ىذا اخللط يف
 (1) «.اذلوية بصورة أخرل 

كسيبقى يطرح بصيغتُت متباينتُت » ،كال يزاؿ لتاريخ العريب احلدي  كادلعاصرة يف اويٌ سؤاؿ اذلي  طيرح     
رد الفعل، إحدل ىاتُت الصيغتُت كانت زلور زيا "بالصوت كالصدل" أك الفعل ك غلوز التعبَت عنهما رلا

                                                           
 .136، ص2004، 1، بَتكت، لبناف، طالفارايبتر: هنلة بيضوف، دار  -الهويات القاتلة–أمُت معلوؼ  –(1)
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اؿ ادلساىم جو إُف ادلستقبل، اخلطاب احملٌفز على التحٌرؾ، اخلطاب الفعٌ اخلطاب النهضوم العقبلين ادلتٌ 
فكر ادلهزـك كاالهنزامي، فكر الثانية كانت كال تزاؿ زلور ال ةمتاريخ من موقع قوة، كالس  يف صناعة ال

الفرار إُف ادلاضي كاالحتماء دبحطاتو ادلضيئة، كالتغٌٍت بأرلاده كالدفاع الوعلي ك يستند إُف التسويغ كالتربير 
 (1) «.عن الذات

، ل مصدرا من مصادر التعٌصب كالتعٌسف ذباه اآلخرينيشكٌ  ،ة األمسىويٌ إذا كاف خطاب اذلي 
ب إلرضاء الذات لدل أصحابو، يضعنا ىذا ضيو، كمنبع ال ينللمباىاة كالتٌ اة فإنٌو يف الوقت ذاتو مدع

ق تيار بقصد احلٌد من تدفٌ  ،التناقض أماـ خيارين، مواجهة ىذا اخلطاب كتفنيد دعائمو كركائزه
 .د إرباكو كالقضاء عليودكف تعمٌ  من الشكٌ  إطارالتعٌصب ادلتمركز فيو، أك التعامل معو يف 

ة للنقد، من ويٌ إخضاع خطاب اذلي » أعلية "حدي  النهايات"لذلك يرل علي حرب يف كتابو       
أجل التحٌرر من العوائق اليت تشٌل الطاقة، كتوٌلد العجز كاإلخفاؽ، كذلك يف رأيو ػلتاج إُف تغيَت ظلط 

 يح لنا أف نتغَتٌ ية تتي كننا أف نقيم مع األصوؿ كالثوابت عبلقة متحركة كربويلوياتنا حبي  ؽلي التعامل مو ىي 
ا ضلن عليو عرب إنتاج احلقائق كخلق الوقائع، هبذا ادلعٌت ضلن ضلتاج إُف الدفاع عن ىويتنا بقدر ما عمٌ 

 (2) «ضلتاج إُف عمل منتج نتجدد بو بقدر ما تزداد ذبٌدرا 

ىي امتبلؾ القدرة على  ،يف رأم علي حرب ةويٌ كهبذا تصبح الطريقة ادلثلى للحفاظ على اذلي 
باذباه التحاـ أكثق دبعطيات العصر كالزماف، كإسهاـ أنشط يف ؛ نقدىا كذباكزىا كالتحٌرر من تابوىااها

 كما بالبقاء خارج التاريخ.ك ادلتبٌتل بادلاضي مدخبل للفناء كحي صبح التمسٌ كبادلقابل يي  ،فاعلياتو

                                                           
، موقع كيب 19/07/2006، 1616ادلعاصر، احلوار ادلتمدف، العدد: العودلة كتطورات العاَف  -سؤال الهوية وصدمة العولمة–شَت ب فخل–(1)

 عريب، احلوار ادلتمدف مؤسسة رلتمع مدين تعٍت بقضايا الثقافة كاإلعبلـ.
 .25-24، ص2000ادلركز الثقايف العريب الدار البيضاء،  - فتوحات العولمة ومأزق الهوية ،حديث النهايات–علي حرب –(2)
- ات ويٌ أسهم يف ربديد ىي  ا معرفيان كالنفسية كاالجتماعية، بكوهنا نسقن  عا مهما كفاعبل يف الدراسات اإلنسانيةشهدت كلمة تابو توس  : نظرية التابو

من القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين،  اآلخر في الثقافة العربية كتاب  :راجعمؤسسات السلطة كالقمع.  مؤٌسسية ككشف مبلزلها ،كربديدا
، اكتشفها  كلمة بولينيزية التابو"اٌتفق أغلب الباحثُت األنًتكبولوجيُت على أٌف" . 270ص  1،2010ط دار الساقي بَتكت لبناف.، العوداتحلسن 
م أٌف أمريكا األكائل من األكربيُت، من الذين كاف عليهم أف يتصلوا باذلنود احلمر دلعرفتهم ، كمعرفة ثقافتهم كلغتهم، كيرل شوقي عبد احلكي ميكتشفوا

للغات . كمنذ ذلك احلُت يبدك أهٌنا شهدت حضورىا يف اTabooأٌكؿ من عٌرفها ىو كابنت كوؾ يف القرف السابع عشر. كىي تنطق يف لغة جزر ىاييت 
" يف اللغة العربية،=  تابو"األكربية، كتداكذلا كٌتاب عصر التنوير يف القرف الثامن عشر كمنهم جاف جاؾ ركسو. كلمة"  ىي الكلمة ادلرادفة لكلمة "احملـر
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إُف آخر زلطٌة من أطركحتو"  أمين معلوفة الواسع يصل ويٌ يف سياؽ اإلحاطة دبفهـو اذلي 
كال ضلتاج إُف عناء كبَت إلدراؾ أٌف ادلقصود  "،ترويض الفهداذلويات القاتلة" اليت انتقى ذلا عنواف" 

كدت أف أضع ذلذه الدراسة   »بالفهد ىي اذليويٌة، كلقد بٌرر معلوؼ ىذا االنتقاء يف التسمية بقولو: 
لة أك ما السبيل لًتكيض الفهد. دلاذا الفهد؟ ألنٌو يقتل إذا تعٌرض عنوانا مزدكجا: اذليويٌات القات

لبلضطهاد، كيقتل إذا سنحت لو الفرصة، كاألسوأ ىو إطبلؽ سراحو بعد إصابتو، كألنٌو قابل 
يكشف ىذا القوؿ عن كجهة نظر معلوؼ فيما يتعٌلق حبركية اذليويٌة، إذ يرفض  (1) «.للًتكيض ربديدا

مج القسرم كالتذكيب، كما ضٌد الدٌ  ،ُت ييقر  حٌق اذليويٌات ادلقهورة يف ادلقاكمةتيار تقديسها، يف ح
هي ػػػػػدة ، فػػػػػة ساكنة جامويٌ ػػػػاالعًتاؼ بضركرة االختبلؼ كالتنوٌع، لكي ال تبقى اذلي يدعو إُف ضركرة 

 يف نظره قابلة للحركة كالتحٌوؿ كاالمتصاص.
كاالعًتاؼ  االنتماءبدافع البح  عن  ؛ما ةويّ هُ  اختيار أك تكوينينشأ ادليل إُف صفوة القوؿ:    

يف حٌيز  ،ة من األفراد كاجلماعاتلحٌ حاجة مي  ؛ة بوصفها انتماء كمبلذاويٌ ضمن اجلماعة، فتصبح اذلي 
 .ع بالتنوٌ  ، ضاج  تدـ صراعي  طابع زلي  ذم
معظمها نتاج سوء الفهم  ببل عناء أفٌ درؾ بقراءة سريعة خلرائط النزاعات كالصراعات يف العاَف، ني     

 ىو صراع توياّ صراع الهُ »كالقراءة لآلخر، كسوء التقدير للذات كاآلخر، يف ىذا السياؽ يكوف 
ؾ فيو رٌ تأكيبلت كسرديات، قبل أف يكوف منازعات سياسية أك عرقية، إنٌو صراع ناش  يف ميداف تتح

  (2) «.السلطة ادلنشبكة بادلعرفة
العريب  أخذ العاَف  ،نت عصر السماكات ادلفتوحة كتقارب أصقاع العاَفالعودلة اليت دشٌ مع ظهور     

يواجو سلاطر متعدٌدة على كافة األصعدة السياسية كاالقتصادية كالثقافية، كمن أبرز ىذه ادلخاطر على 

                                                                                                                                                                                     

" كلمة" شلنوع" ادلتداكلة كادلشاعة يف العصر  احلدي ، كلكٌنها أيضا شلنوعة منعا باتان. راجع  =كاحملٌرـ ربرؽلا جازما، كأقٌلها معٌت إُف جانب" احلراـ" ك "احملرـٌ
 37،ص1،2009دار الزماف للطباعة كالنشر ط، التجّليات الفنية لعالقة األنا باآلخر في الشعر العربي المعاصركتاب: أضبد ياسُت السليماين 

 .136، ص2004، 1، بَتكت، لبناف، طالفارايبتر: هنلة بيضوف، دار  -الهويات القاتلة–أمُت معلوؼ  –(1)
 .22، ص2000فتوحات العودلة كمأزؽ اذلوية، ادلركز الثقايف العريب الدار البيضاء،  -حديث النهايات–علي حرب –(2)
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ثقايف بادلركز ل يف زلاكالت اإلحلاؽ الخبطر التنميط، ادلتمثٌ »الصعيد الثقايف ما يسميو "سَتج التوش 
 (1) «.يو بػ التحويل عرب القومي للثقافةسمٌ الغريب، كذلك عن طريق ما يي 

ة كاخًتاؽ ربز نظامها القائم على القوٌ ة ادلنطلق، تي بيتكزات ثقافية عادلية ادلظهر، غر ر دبا يعٍت خلق مي    
عن طريق تركيج فكرة صداـ احلضارات، كزلاكلة إزاحة احلضارات التقليدية كالقدؽلة  ،اخلصوصيات

ى ا يف مسعى كما أنٌو ىناؾ أصوات تعالت نرباهي   »لصاٌف حضارة الغرب باعتبارىا حضارة العاَف العودلي،
 «بالتأكيد على ما يسمى بػ "أكىاـ اذلوية" ،ة الثقافية القومية ػو الوطنيةويٌ كاضح لنقد كمهاصبة فكرة اذلي 

فيو السعي من قبل ذات  أف تظهر ىذه الدعوات يف الوقت ذاتو الذم يتم   ،كمن ادلثَت للجدؿ (2)
 ات الصغرل كاألصوليات الدينية كالعرقية.ويٌ عرات، كإحياء اذلي الدكائر إُف إذكاء النٌ 

صلة باالنقبلبات الكربل اليت ة ذااها، كىذه األزمة متٌ ويٌ اذلي  زمةأاحلضارات التقليدية ذبتاز اليـو  إفٌ        
ر األدكات الناقلة للحضارات العاَف بتداخلو كتقاربو، كتطو  فداها عرب العصور احلضارة احلديثة، كلٌ 

بلع على خصوصيات غَت خاص، إذ َف يعد من الصعب االطٌ  أمراكالثقافات، جعل أمر الثقافة اخلاصة 
، كالعكس  عافو  ظلاذج من ثقافتهم، أك فهمها كمعرفة ما تنطوم عليو عن مى كتبٌٍت  ،الشعوب كفهمهم
 نات الثقافية كإرباؾ االنتماءات لدل الشعوب.ص من ادلكوٌ ل يف التخل  كذلك كادلتمثٌ 

ال  ،كسياسية كاجتماعية كثقافية كأيديولوجيةات تارؼلية ة يف جوىرىا إُف متغَتٌ ويٌ ترتكز اذلي 
ح من مكونات ثقافية إنسانية، تعرقي أك شوفيٍت، كإظٌلا سب أكتستند يف صميمها إُف أساس طائفي 

عطى مي » لة يف ارتباطها بصَتكرة التاريخ، فهيكىي باالستناد إُف ذلك دائمة احلركة غَت ثابتة كمتحوٌ 
 (3) «من اآلخرين كانعكاس ظاىر ككامن دلواقفنا منهم كردكد فعلنا عليهم

رات وية تتحٌدد بُت الذاكرة كالوعي، كالتصوٌ فإٌف اذلٌ  »؛على ىذا النحو األمركإذا كاف  
س ًتعة ىي نتاج تذكر كتأكيبلت قابلة لؤلخذ كالرٌد، كخطاب يتأسٌ سردية سلي  إطار، كتنبثق يف كالشكٌ 

قافية من ثحات كعرب مرشٌ  ،بوحي مرجعيات متباينة بصدقيتها، كبواسطة لغة طابعها ادلخاتلة كاالنزالؽ

                                                           
 .22، ص1992خليل كلفت، دار العاَف الثال  القاىرة،  :ةصبل كحدكد تنميط العاَف تر ز حب  حوؿ داللة كمغ -تغريب العالم–سَتج التوش–(1)
 .9، ص1997تر: حليم طوسوف، دار العاَف الثال  القاىرة،  -أوهام الهوية–فرانسوا بايار نظر: جاف ي–(2)
 .12، ص1977الديواف، دار العودة بَتكت، اجملٌلد األٌكؿ،  -في انتظار العاّديين–دركيش زلمود –(3)
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 ،كيتماىى األفراد داخل صباعااهم ،ِف يعٌز احلوار كيقع سوء التفاىمكبالتا ،العسَت كصفها باحليادية
  (1) « بتصاعد متزايد للنزاعات االنشطارية االنفصالية.

كفكرة هناية  Samuel Huntington صراع احلضارات لػ صموئيل ىنتجتوف كيف ظٌل مفهـو    
كالقرية الكونية ذات الطابع الغريب يف ظٌل   Francis Fukuyama فوكوياما" افرانسيسالتاريخ لػ "

كال تزاؿ العبلقة مع الغرب اإلشكاؿ األساس  ،ت كاالنتماءاتوياٌ العودلة، تزايد انشطار العاَف كمعو اذلي 
 .الذم يواجو الثقافة العربية

اللقاء مع الغرب، لقد صارت ىاتو اجلدلية بعد أحداث إهٌنا الثنائية اجلدلية "األنا كاآلخر" كصدمة     
رين يف العاَف كٌلو لتبح  يف قلق تعقيدا حُت خرجت أقبلـ ادلفكٌ  أكثر ،احلادم عشر من سبتمرب

ات احلضارية العميقة أزمة ثقة بُت ع إزاء الذات كإزاء اآلخرين، لقد أحدثت اذلزٌ ة، كقلق التموقي ويٌ اذلي 
 الغريب.الذات العربية كاآلخر 

فإنٌو ليس لكٌل اجملموعات القدرة على التسمية كالتصنيف  ،وية رىاف صراع اجتماعيإذا كانت اذلي »   
 ؛يقيف تعريف بسيط كن كزلاكلة اختزاذلا ،ادلبٌت أحاديةة ويٌ كالتعريف نفسها، إٌف التمٌسك باعتبار اذلي 

لقد تفاعلت أقبلـ عديدة مع  ،كٌل اجملتمعاتة ادلختلفة الكثَتة التواتر يف  ويٌ ػلوؿ دكف فهم ظواىر اذلي 
ة بفعل الًتاتب رت فيها من اذليمنة اليت سبارسها النماذج ادلستبدٌ ىذا البعد كأنتجت دراسات حذٌ 

 .(2)« ناظرة إليها بوصفها خطرا على الذات الثقافية كتدمَتا لتطويرىا. ،القهرم
طلق غَت متغَت بوجود كائن مي  » وؿػػػػػػػػػيقود إُف الق ،ردمػػػعدىا الفة من خبلؿ بي ويٌ إٌف النظر إُف اذلي     

أٌما القوؿ يف حالة النظر إليها من جهة داللتها  ،مع ما يعنيو ىذا ادلوقف من مبلبسات ،يف الزماف
فإٌف اإلشكاؿ يصبح على درجة أعقد، إذ من ادلستحيل أف يكوف أفراد رلموعة ما  ،االجتماعية

 .(3)«ة نفسهاويٌ  يتقاطعوف حوؿ اذلي متماثلُت كليا، كبالتاِف

                                                           
 .98، ص1999أكتوبر / ديسمرب (، 2( عدد )28عاَف الفكر اجمللد ) -العولمة وجدل الهوية الثقافية–حيدر  إبراىيم–(1)

 /http://fajrpresse.com  :متاح على شبكة اإلنترنيتأزمة معٌت اـ أزمة حضارة   -العالم العربيأزمة الهوية في – عزيز مشواط–)2(
 .11، ص2007، 14اجمللة العربية للعلـو السياسية، العدد  -أزمة الهوية العراقية في ظّل االحتالل–رشيد عمارة ياس الزيدم –(3)

http://fajrpresse.com/
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عادلية، مدارىا  ةقيم درجات الوعي على ثقافنٌو يه فاخلطاب الكوين ال يؤمن بالنظرة األحادية، أل    
فبل يكوف التصٌدم  »س على التفاعل كالتكامل يف بناء التطور اإلنساين،الثثاقف اإلنساين ادلؤسٌ 

قادر على ادلشاركة، خبطاب مواجهة  بل يفرض تشكيل كعيو  ،الثقايف باالنقطاع عنها ادلدٌ حلركات 
ات زلافظة ويٌ إٌف أكثر اذلي  .س على مرجعيات صلبة بطريقة تكثف التفاعل مع اآلخرؤس  متبٌصر، مي 

ستطيع إاٌل أف زبضع لدرجات معينة من العودلة كالعلمنة كالتحدي ، يف عاَف اليـو تكتديٌنا كأصالة، ال 
الثقافة لذلك قد  ة أك نائية كبعيدة عن تأثَتات الغريب، اآلتية من خارج ىذهال توجد مناطق معزكل

يكوف السؤاؿ ليس كيف نقاـك العودلة كضلمي أنفسنا منها، كلكن كيف نعيش عادلنا الراىن بواقعية 
 (1)«. كدكف تناقضات كتأـز كببل إحساس بعقدة نقص أك خوؼ

تبدك على كجو اخلصوص يف أنٌو َف يتبلور بعد هنج إلجراء كَف  ،غَت أف مشكلة حوار الثقافات    
تتحٌدد معايَت موضوعية الختيار مشكبلت احلوار، إٌف بناء اخلطاب الثقايف على مبدأ احلوار كالتفاعل، 
يقتضي إظهار القواعد الكلية يف الثقافات اإلنسانية على اختبلؼ مشارهبا، كإقصاء نزعات التمركز 

 ه النزعات اليت ذبعل اخلطاب يتحٌرؾ يف دائرة مغلقة ال يكاد يفارقها.حوؿ الذات، ىذ
يح إمكاف معرفة حديد ما يتي ي ادلسافات كاحلواجز الثقافية، ىو بالتٌ إٌف اجلهد اإلرادم الواعي لتخطٌ     

بلؼ االخت إفٌ »كفق منهجية احملاكرة كالتفاعل اجلاد بُت "الذات كاآلخر"  ،اجملتمعات كالثقافات األخرل
قائما، بل ردٌبا أٌف العاَف سيزداد  ع الثقايف القائم حاليا يف العاَف سيظلٌ د القيمي كالتنوٌ احلضارم، كالتعد  

عا ثقافيا كحضاريا كقيميا يف ظٌل العودلة، كليس اذلدؼ من العودلة العدكاف على سائر الثقافات أك تنوٌ 
وب، أك طمس خصوصيااها احلضارية، فاالنتماءات ة الوطنية للشعويٌ ىدر السيادة الثقافية، أك ضرب اذلي 

 (2) «ل باقية خبلؿ العودلة كبعدىا.الوطنية كاذلويات الثقافية كاخلصوصيات احلضارية كانت قائمة كستظٌ 

االختزاؿ الذم اصطبغت بو صورة الثنائية »ة األكركبية يدرؾ ويٌ إٌف ادلراجعة التارؼلية دلسار تشٌكل اذلي   
اجلدلية "األنا كاآلخر"، القائمة على عقد الدكنية كالفوقية، طرح مؤٌسس على فكرة إقصاء الفكر 

                                                           
 .104، ص1999(، أكتوبر / ديسمرب 2( عدد )28عاَف الفكر اجمللد ) -العولمة وجدل الهوية الثقافية–حيدر  إبراىيم–(1)
 .46، ص1999(، أكتوبر/ ديسمرب 2د )( عد28عاَف الفكر اجمللد ) -العولمة جذورها وفروعها وكيفية التعامل معها–عبد اهلل عبد اخلالق –(2)
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يف قراءة أحادية كمركزية، (1) .«بتاتا العريب من الشراكة يف احلداثة الغربية، حبجة عدـ إسهامو فيها
 .لفهم الذات كاآلخرين

بُت األعراؽ  االختبلؼل يف ترسيخ بنظرية التأصيل العرقي، اليت تتمثٌ »ادلركزية الغربية  ارتبطت 
نظرة ال ةارسشلالعرقي كنقاء األصوؿ، كبالتاِف  إُف االٌدعاء بالتمٌيز فيا، كىذا ما يدعواجتماعيا كثقا

زبلق عند اجلماعات العرقية  ،دكنية على باقي اجلماعات العرقية، فالقوة كاذليمنة كالسيطرة كالتوٌسعال
القائمة هبا، إحساسا بالتفٌوؽ كالتفٌرد كالتمٌيز كاالستعبلء كالًتٌفع، حبي  تعمد أف تضع بينهما كبُت 

 (2) «احلقيقي. االندماجاجلماعات العرقية األخرل حدكدا فاصلة، ربوؿ دكف عملية 
ة، كاعتبار التاريخ الغريب نتاج سبٌيز الرجل لقد سعى اآلخر األكركيب إُف ذبسيد كىم ادلركزية ادلتعالي   

األبيض، كأٌف اإلغريق الشعب ادلتفٌرد الذم أصلب الفبلسفة، كاليوناف مركز احلداثة األكركيب، كلقد 
 .كالثقايف أضحت فكرة ادلركز أسطورة للتعاِف كالتمٌيز، كرسم احلدكد اجلغرافية

ال ؽلكن ألٌم باح  جاد أف يتعامل معها  ،أفرزت ظاىرتُتأٌف أكركبا الوسيطة يرل مونتغومرم كاط »    
كتربز الثانية يف التجٌدر  ،اليت كلداها أكركبا عن اإلسبلـ اتتمٌثل األكُف يف الصورة الشائهة سبام ،ببلمباالة

اذلائل الذم سبكنت األيديولوجية الصليبية من ترسيخو يف قلوب األكركبيُت كعقوذلم عن الذات كعن 
.( كإٌف النظرة الغربية للعرب كادلسلمُت إذ كانت قد تأسست مقدمااها مع الظاىرة الصليبية اآلخر )..

 (3) «فإٌف الصور النمطية ادلكونة ذلا ما زالت تعتقل داخل ادلتخيل الغريب الراىن بكيفيات سلتلفة.
ورا قٌدمت صي الثامن عشر كالتاسع عشر،  19القرنُت نات االستشراقية اليت نشطت يف إٌف ادلدكٌ    

اختزالية عن الشرؽ ثقافة كرلتمعا، صورة توافق الرؤية اليت ينتظرىا الغربيوف، كتستجيب لتصورااهم 
دالالت جاىزة على ضببلت االستكشاؼ  ،لقد أسقطت فلسفة التاريخ الغربية»النمطية عنو، 

دكافع احلقيقية كيستبعدىا كيطمس ال ،كاالستيطاف، كاعترباها تنويرية لتقٌدـ بذلك تفسَتا يوافق منظورىا

                                                           
 .46ص 1،2012منشورات االختبلؼ ط دار األماف الرباط، -عن أزمة الهوية ورهانات الحداثة في عصر العولمة– نصر الدين بن غنيسة–(1)
 .231/ ص1997، 1ادلركز الثقايف العريب يف الدار البيضاء ، ط -المركزية الغربية، إشكالية التكوين والتمركز حول الذات–عبد الٌلو إبراىيم  -(2)
، 2000، 1ادلركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ط -الغرب المتخّيل وصور اآلخر في الفكر العربي اإلسالمي الوسيط– أفايةزلمد نور الدين  -(3)
 .127ص
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ستشراقية جعل الشرؽ يعيش ضمن قدر ال فكاؾ منو، رباصره النظرة لقد حاكلت الدراسات اال
 (1) .«الدكنية من اآلخر الغريب، نظرة قائمة على التمييز احلضارم كالعنصرم، كليد النظرة الشوفينية

من صبلة من الثوابت اليت ذبعل ادلختلف نقيضا  ،لقد انطلق الغرب الذم تبٌت الفكر االستعمارم 
ة ضيقة ادلبلمح، تفرٌغ احلوار مع ادلختلف ويٌ تعٌززت كال تزاؿ ادلركزية الغربية، اليت تعلن ىي »لو، كبذلك 

من معناه كزبتزلو يف معٌت االستيبلء، الذم ػلٌل زلٌل التفاعل ادلطلوب شلٌا جعل حركة اآلخر يف أفق 
، تبعا لتصورا تو كمصاحلو، كىذا التعبَت الواضح عن التمركز أشاعتو ادلؤسسات، كادلناىج كطرز مرسـو

احلياة كتعميم النماذج بالقٌوة )...( كبذلك أختزؿ احلوار بُت الغريب كالشرقي إُف إمكانية كحيدة ىي 
ى أسس  لقد انتشر ىذا التمايز بفضل فلسفة الذات الغربية اليت قامت عل.(2)«التبعية

الذم جعل كجود األنا سابقا على أٌم كجود » René Descartesديكارت  " "cogito كوجيطو
 (3)« األنا كاآلخر، ال عبلقة آخر باألنا.كهبذا تصبح عبلقة التغاير، عبلقة بُت  ،آخر

األنا يف العقل »سيادة الثنائية األكُف )األنا كاآلخر( بدؿ الثانية )اآلخر كآخر( إُف كوف ترجع    
ؽ، كىكذا من خبلؿ تصٌور األنا كمبدأ الديكاريت تستبطن ال شعوريا فكرة السيطرة كالتفو  الغريب 

 (4) «للسيطرة، يتحٌدد موقع اآلخر كداللتو ككظيفتو يف الفكر األكركيب، أم بوصفو موضوعا للسيطرة. 

، يعلي شأف الذات إٌف النظرة الغربية الضيقة لآلخر أسقطتو يف مزالق فكرية تتبٌت فكرا إقصائيا    
يفصلها عن بقية الثقافات األخرل، كػلٌدد  حي  عمدت إُف بناء سور تارؼلي»كػلٌقر اآلخر، 

خصوصيتها، اليت تقضي كٌل العناصر األجنبية اليت ساعلت يف بلوراها، لتتحٌوؿ األنا إُف ذات" كاآلخر 
طركحات الشوفينية، ما إُف موضوع خارجي قابل للدراسة كالفحص كادلبلحظة، كمن خبلؿ ىذه ال
  (5).«فت  الغرب يعلن عن نفسو بأنٌو كاحد كحيد يف مواجهة باقي العاَف البلمتميز

                                                           
 .38ص 1،2012منشورات االختبلؼ ط دار األماف الرباط، -عصر العولمةعن أزمة الهوية ورهانات الحداثة في – نصر الدين بن غنيسة–(1)
 .35ص-المركزية الغربية، إشكالية التكوين والتمركز حول الذات–عبد الٌلو إبراىيم -(2)
 .15، ص2000الشبكة العربية لؤلحباث كالنشر بَتكت،  -اإلسالم والغرب األنا واآلخر–زلمد عابد اجلابرم  -(3)
 .17، صنفسو ادلرجع-(4)
 .18، ص1998دار توبقاؿ للنشر الدار البيضاء،  -تفككات في الثقافة العربية لغات و ،لقاء الرباط مع جاك دريدا–الشرقاكم عبد الكبَت  -(5)
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بح يف قلب احملاكالت اليت تبح  ػػػػة إُف الواجهة العلمية، إذ أصػػػويٌ عاد اجلدؿ يف الغرب حوؿ اذلي     
 ت احلضارية. معريف الستيعاب التحواٌل وية كوعاء ات االجتماعية احلالية، متوٌجها ضلو اذلي يف التغَتٌ 
اتية، ربيلنا على حالة االرذباج اليت أصابت ويٌ ية للخارطة الغربية من كجهة نظر ىي إٌف قراءة متأنٌ »

مفهـو  باالنتشاروياتية يف أكركبا، كما إف بدأ مفهـو الوطن، األٌمة من خبلؿ تصاعد ادلطالب اذلي 
 باالنتماءستند يف داللتها على مفهـو اإلثنية القائم على الشعور اليت ت ،دية الثقافية كالعرقيةالتعدٌ 
ظر ػػػػة، تنػػ بدأت األقليات األكركبيمن ذاكرة الفرد كاجلماعة حىٌت  استئصاذلاكخاصية ال ؽلكن   ،العرقي

إُف خصوصيااها، نظرة تستدعي ليس فقط االعًتاؼ هبا بل ربٌققها يف أرض الواقع كمعطى جديد من 
 (1)«يعيد النظر يف مفهـو ادلواطنةشأنو أف 
 بُت صوغ ادلبادئ كذبسيدىا، شأنو يواجو الغرب اليـو مأزؽ الفجوة الكبَتة بُت النظرية كتطبيقها،   

يف تزايد مستمر،  اه اجملتمعات األخرليف ذلك مثل كٌل العاَف األقٌل ظلوا كحداثة، فعنصرية الغرب ذبٌ 
 وقراطية يف تعاملو مع الشعوب.الدؽل عيو من حرية الفكر كرغم ما يدٌ 

من شركط شرطُت  ، الباح  الغريب يف دراستو لثقافة اآلخر فتقادا » إدوارد سعيدانتقد لقد     
 أك الشعب موضوع الدراسة، كالثاينىو اإلحساس بادلسؤكلية ذباه الثقافة  ادلعرفة العلمية األٌكؿ

كالعواطف كالعادات كالتقاليد كالقيم اليت ترٌب عليها، ذلذا ال ،ادلوضوعية، فهو يتأثر دبا ىو غَت علمي 
من دكف كعي منو  مي سهً يي إاٌل من موقع اذليمنة كاإلقصاء فؽلكنو أف يقارب دراستو للشرؽ أك اإلسبلـ 

ليقع يف آفة التعميم  ،(2) «يف تعزيز ثقافة الكراىية، كينسى كاجبو العلمي كاألخبلقي يف احليادية
 جلزافية، كبذلك تنفي ادلعرفة كالفهم، لتفسح اجملاؿ لسلطة اذليمنة على ثقافة اآلخر كىويتو.كاألحكاـ ا

الذم  ؛التبعيةك أسلوب  ضافة إُف صور االستغبلؿ اخلارجيف الداخلية، باإلإٌف صور التخل   
وية سباسك اذلي ٌف تاريخ إف»كعليو  ،العربية ةويٌ صبيعها اذلي  تهٌددت ؛حفو اآلف علينا بدأب كزبطيطنلحظ ز 

                                                           
 .43ـ، ص2012، اجلزائر، /1منشورات االختبلؼ، ط -عن أزمة الهوية ورهانات الحداثة في عصر العولمة–نصر الدين بن غنيسة -(1)
، 1994، 1دار اجليل بَتكت، ط -اإلسالم األصولي في وسائل اإلعالم الغربية من وجهة نظر أمريكية -لويس برنار–إدكارد سعيد  ينظر: -(2)
  127-126ص
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كالعوامل ادلناقضة، كىي كعي يف التصٌدم للقول  العربية، ىو تاريخ الصراع بُت العوامل الفعالة فيو،
  (1).«ادلضادة ذلا، سواء الديكتاتورية كاالستبداد أك التبعية أك القهر السياسي، أك غياب احلرية

مع  ا سبٌتده إظلٌ  ؛كتراث فحسب كال ىي ماضو ة ليست حبيسة اللحظة التارؼلية، ويٌ اذلي  كنافلة القوؿ:    
تواصلة مع الزمن كتتجٌدد مع اللحظة مي  ،يف إثبات الذات اإلنسانيةكما دامت الرغبة » ،التاريخ كفيو

د كادلتطور الذم ال يعرؼ ف معها األنا يف كجودىا ادلتجدٌ التارؼلية يف حركتيها، كتتفاعل معها، لتتكيٌ 
الوجود االجتماعي النشط، الفٌعاؿ ادلتجٌدد ادلبدع، فهذه أصالتو، كىكذا ة ىي ويٌ فإٌف اذلي  السكوف،

ة، كمع التطور االجتماعي، كتغَت الواقع، تنشأ ثقافة جديدة )...( ويٌ تزدىر األنا االجتماعية أك اذلي 
صورة جديدة عن الذات كالعاَف )...( بنية جديدة لؤلنا االجتماعية ال تنفي السابق لكٌنها ال تعلوه 

 (2) «)...( بينهما تراكب، اتصاؿ كانفصاؿ )...( كقطيعة معرفية تطورية.
 يف كتابو 1921بداية عصر النهضة العربية رصد الطهطاكم أٌكؿ رحالة مصرم زار أكركبا يف 

ت ا"زبليص اإلبريز يف تلخيص باريز" مظاىر احلضارة األكركبية شارحا بعض ادلظاىر التنظيمية، كالعاد
الفرنسية، كما أظهر الطهطاكم يف كتابو التقابل بُت "األنا كاآلخر" يف العلـو )علـو الدين كالتقاليد 

قت "األنا" يف علـو الدين، يف حُت تفوؽ اآلخر يف علـو الدنيا، صاحب كعلـو الدنيا(، فلقد تفوٌ 
لـو الدنيوية، "األنا" العلـو الشرعية، كاآلخر صاحب العلـو الدنيوية كإذا كاف سبب قوة اآلخر ىو الع

ة ػػػػػػر دراسػػػػػكاآلخ األناجدؿ ػػػػب"ة ػػػػػكما يشَت حسن حنفي يف دراستو ادلعنون  -فإف سبب ضعف األنا
أنٌو ناجم عن ضياع -اآلخر العريب ناظرا كمنظورا إليويف زبليص اإلبريز يف كتاب الطاىر لبيب صورة 

حنفي أٌف كتاب الطهطاكم ىو حب  يف اآلخر، العلـو الدنيوية من الذات العربية، كما يرل حسن 
كىو أيضا قراءة "األنا" يف مرآة اآلخر، أم قراءة مصر يف مرآة أكركبا، باعتبار األنا ىي مرجع تارؼلي 
لآلخر، كقد انبهر الطهطاكم بالغرب، كأعجب بو، ككانت رحلتو أٌكؿ عبلقة مثمرة بُت الشرؽ 

 كالغرب يف العصر احلدي .

                                                           
 .340، ص1999معهد البحوث كالدراسات العربية،  -الهوية القومية في األدب المعاصر– إمساعيلعز الدين  –(1)
 .25، ص2002، 1مكتبة مدبوِف القاىرة، ط -الفكر العربي وسوسيولجيا الفشل–جبلؿ شوقي  -(2)
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ضج ػػػكتن ويةٌ ػػػػػمكن اف تنمو اذلي ػػػػاسي عصرم، إذ ال يػػػػػد ضلو كسط اجتماعي سيَت كالتجدٌ و التغينٌ إ   
ة إُف حركة ويٌ نساين بشكل عاـ، فادلطلوب ىنا أف تتحٌوؿ اذلي راد احلضارم كاإليف مناخ يفتقد االطٌ 
ربديات ىذه احلقبة العصية الة، كسبنح ادلناعة ادلطلوبة دلواجهة نضاج العناصر الفعٌ إفاعلة تعمل على 

 .اليت تعيشها أمتنا العربية
جعل منو مفهوما إشكاليا ال ؽلكن ربديد  ،ةويٌ عات احلاصلة يف بنية مصطلح اذلي التوسٌ  ىذه إفٌ   

ربديد دالالت مصطلحات أربعة إحداعلا  إطارإاٌل يف »-زلمود أمُت العاَف ذىب إليوكما -داللتو
يتكٌرس عمليا، كيتفاقم »ة ويٌ كبالتاِف احلدي  عن مفهـو اذلي  (1)«اذلوية كىي: الثقافة كاحلضارة كالعودلة

حضوره الفكرم كالثقايف كالسياسي، كفقا لًتابطو مع مصطلحات أخرل متداخلة تسهم يف 
كعبلقة كٌل ،ة كالثقافة كاحلضارة ويٌ دبفاىيم اذلي  دباألإذف يف ضوء ما كرد من ارتباط ؛ (2)«...بنائو

 ،ةػػػػػػػٌ ويػػػػػػػكالية دلوضوع اذلي ػػػػػالتفاصيل اإلش ،ادلعاصرالفكر العريب عن  َف تغباإلنسانية؛ ذلك بالذات 
 ." العربيةاألناة "ويٌ يف زلاكالت اآلخر الغريب طمس ىي ك ظركؼ االحتبلؿ،  ، أكيف ظركؼ اذليمنة

ربظى برؤية  »،يف نصوصنا الفكرية كىواجسنا الوجودية ،ة كغَتىا من ادلقوالت الشائعةويٌ اذلي إٌف     
فاع عند من تغلب عليو إرادة ادلعرفة كالرؤية اذلادئة، كبُت الدٌ  ،كمعاجلة تتأرجح بُت النقد كادلساءلة

عالية من الصعوبة ة يتضمن درجة ويٌ كادلصادقة عند من تسيطر عليو النوازع النضالية، فمفهـو اذلي 
ادلشاكلة ألنٌو بالغ التنوع يف داللتو، كاصطبلحاتو، كىذا ما ينفي التبسيطي كاالختزاِف  كالتعقيد ك

 (3)«الذم يتم تداكلو ذلذا ادلفهـو يف اخلطاب العريب ادلعاصر
كمعزكال عن  ا مطلقا ة فهمن ويٌ غالبا ما تفهم اذلي »إذ ،ة يف خلط كالتباس ويٌ ذلي ا ب استعماؿ لفظتسبٌ      

سباثل ذااها  أف ،و من الواجب على الذاتنٌ أ وية تعٍتككأف اذلي  ،كٌل الظركؼ أك الشركط القائمة
إٌف ادلٌلة زبضع اليـو إُف  .وية اليت تبثها يف دساتَتىاة اذلي تستلف من جهاز ادلٌلة دالل ،دبميزااها عن الغَت

                                                           
، 1998رلموعة من الباحثُت إشراؼ جابر عصفور اجمللس األعلى للثقافة القاىرة،  -العولمة والهوية الثقافية–نظر: مقاؿ زلمود أمُت العاَف ي -(1)
 .375ص
دار الزماف للطباعة كالنشر كالتوزيع ،دمشق سوريا -األنا باآلخر في الشعر العربي المعاصر التجليات الفنية لعالقة-أضبد ياسُت السليماين -(2)
 .406ص12009،ط
 .98، صدار األماف منشورات االختبلؼ -الذات واآلخر، تأمالت معاصرة في العقل والسياسة والواقع– زلمد شوقي زين -(3)
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طرافتو إُف  أكتغيَت خطَت يتم دبوجبها ربويلها شيئا فشيئا كدكف تساؤؿ جذرم عن صبلحية ذلك 
  (1)«أداة تارؼلية

يدعو من خبلذلا فتحي  ،ةويٌ لنظرة الذاتوية إُف مسألة اذلي ىذا القوؿ دعوة إُف توسيع آفاؽ ا إفٌ   
األكىاـ العقائدية فضي إُف تصفيتها من قراءة متوازنة تي  ،ة كمساءلتهاويٌ ادلسكيٍت إُف قراءة اذلي 

إٌف قصدنا ليس بناء فهم علماين للمٌلة بل ربرير أفق للتفكَت يف اذلوية ػلاكؿ »بقولو:  كاأليديولوجية
 (2) «.رصد التحٌوؿ التارؼلي اجلذرم الذم حلق دبعٌت اذلوية الذم تتأسس عليو

نتاج إنساف بفعل عودلة ترمي إُف إ-ة "اآلخر" ويٌ " كىي األناة "ويٌ لقد أفرز كىم خطر اندثار ىي 
 متناقضة، فبينما يدعو فريق إُف كبت اخلصوصية الثقافية استسبلما حلتمية قفموا -دكف ذاكرة جديد

كسيادة النموذج الغريب  علن عن هناية التاريخدلة جاءت لتي دا على أٌف العو ؤكٌ مي  ،فكاؾ منها تارؼلية ال
يق آخر يدعو فر  ،ية سبنح للشعوب العربية الفرصة لتتحٌرر من كٌل اذليمناتكىي فرصة تارؼل ،الدؽلقراطي

ألنٌو  فقط يكوف معاديا فأالذم البٌد  ،واجد كجعلها درعا دلواجهة اآلخرنإُف العٌض على اذلوية بال
 .سلتلف عٌنا

مفهومية منفتحة احلدكد،  بداالتإة نسبيا ملتبسا كذا ويٌ ربديد اذلي  ظلٌ يليس من الغريب أف » :إذف  
تنا بالرجوع إُف انتماء كصار من الصعب أف نعرؼ ذكا ،ات غَت يقينيةويٌ كذلك عندما صارت اذلي 

 (3) «.سي  استعماذلا يف الصميمة استعملت كأي ويٌ اذلي  على ما يبدك إفٌ  ،أساسي
ة إُف إحبلؿ ثنائية جديدة زلٌل الثنائية السابقة )التشابو ويٌ ر اجلديد ألسس اذلي ل التصو  أدٌ   

كاآلخر، حبي  أفضى االختبلؼ بُت األنا كاآلخر إُف إعادة طرح  األناكاالختبلؼ( ىي ثنائية 
، ىو منظور قيم كحقوؽ اإلنساف، كخاصة قيم ادلساكاة تناـو ة من منظور جديد كمي ويٌ إشكالية اذلي 
 كالتسامح.

                                                           
 .17، ص2001، آب أغسطس 1دار الطليعة، بَتكت، ط -مينولوجية لمسألة النحنو تأويالت فين ،الهوية والزمان–كيٍت سفتحي ادل –(1)
 .17، صادلرجع نفسو–(2)
ترصبة حسن ناظم، علي حاكم، مراجعة كتقدمي زلمد جواد حسن  -نقدا استجابة القارئ )من الشكالنية إلى ما بعد البنيوية( -ُت تومبكنزج –(3)

 .217، ص1999ادلوسوم، اجمللس األعلى للثقافة القاىرة، 
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راع كادلواجهة إٌف مأزؽ فكرة الصراع احلضارم ىو وار احلضارم يف تفادم الصٌ كىذا ىو كجو احل   
 ة بادلاضي كدبا متٌ ويٌ لقد صار من الشائع ربط اذلي »افًتاض كجود نوايا سلبية كتدمَتية تستهدؼ اآلخر 

ىت ال إصلازه فيو، كما أصبح من ادلألوؼ ربطها دبا ىو ثابت ال يقبل التحٌوؿ كال يراد لو أف يتحٌوؿ ح
ر س أصالتها كصفاؤىا بفعل ربديات احلاضدنٌ تي  بلف .نتندثر معاَف ما ػلفظ للذات استمرارىا عرب الزم

وقع يف قكالت ،كاذلوية هبكذا معٌت تعدك مرادفة للجمود على احلاؿ ،راىنا يف مثوؿ اآلخر ىنا كىناؾ
بادلستقبل )...( إهٌنا اختبلؼ يف خدمة ادلاضي انغبلقا، إٌف اذلوية ال ترتبط بادلاضي أكثر من ارتباطها 

 (1) «.احلضور
ة، كإظٌلا ىي ذات إنسانية فردية أك ويٌ طلقا يسبح يف فضاء ببل ىي ة ليست مي ويٌ كهبذا ادلعٌت فإٌف اذلي    

كعلى التحٌوؿ الدائم على زلور ثبات، أك  ،صباعية، تنصهر يف ذات ثقافية، تقـو على التعٌدد كالوحدة
تعقيدا كتشابكا  أكثرة لتشمل أفرادا أكثر كانت ويٌ سعت اذلي منظومة عبلقات ثابتة كمتحٌولة كلما اتٌ 

تصاقا دبصاحلهم ال كتركيبا، ألهٌنا تصبح أعمق داللة على أفرادىا، كأكثر تعبَتا عن رؤاىم، كأشدٌ 
 .كغايااهم اجلمعية

كىوية  ة يف الفكر ادلعاصر عرب مسارات عٌدة، بُت ىوية قومية كىوية دينيةويٌ فهـو اذلي إٌف توزٌع م    
ال ربتمل ادلساءلة تتمحور اذلوية يف نطاقاتو  ،جعلو معطى جاىزا داخل زمنية مقٌدسة ،كطائفية عرقية

الكبلـ  طريقة معينة يف، ة بعامة )...( تنطوم على صعوبة حامسةويٌ مسألة اذلي »الضيقة، لقد صارت 
)...( بلغت حٌد ادلرض الثقايف الذم يصعب عبلجو، إٌف طريقتنا يف الكبلـ حوؿ أنفسنا برغم كٌل ما 

قتو الدكلة احلقوقية احلديثة من علمنة صامتة أك علنية، عنيفة أك ىادئة ما تزاؿ أم االحتكاـ إُف حقٌ 
أك األنا ما يصبو إُف معيار مطلق يفصل بشكل حاد بُت الذات كاآلخر، بينما يف صلب الذات 

التفاعل مع اآلخر كتدافع عن حٌقو يف الوجود كاالختبلؼ، كيف عمق "اآلخر" شبة قول كإرادة للدفاع 
عن "األنا" كعن حٌقو يف احلضور كادلشاركة، فليس من األجدل تعميق ادلسافة الثقافية كالوجودية بُت 

ابعة يف أعماقو، كالتماس "األنا" يف األبعاد األنا كاآلخر، كإظٌلا البح  يف األنا عن كجود غَتية ق

                                                           
 .30ص، 2009تأليف حامت الورفلي، دار التنوير للطباعة كالنشر كالتوزيع،  -الهوية والسرد -بوؿ ريكور –(1)
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اجلوانية لآلخر، إٌف غياب اآلخر أك إقصائو كسلبو حٌقو يف التعبَت غلعل من صوت الذات ذم بعد 
 (1) «.كاحد كبالتاِف يصيب اذلوية االختزاؿ كالنقص كالًتٌدد كاذلشاشة

ل  ثأطياؼ اجملتمع كالشرائح اليت ؽل بُت ،رصا كبَتة لفهم العبلقةة، في ويٌ ر البح  يف مسألة اذلي وف  يي 
، االجتماعيل مدخبل ضركريا للتخطيط للنظاـ كثقافيا سلتلفا، كىي قد تشكٌ  يامنها ظلطا حيات كل  

 ، كالتفاعل كإقامة الوحدة على قاعدة التنوع.االندماجعلى ضلو يسهل معو 
ة ما، غالبا ما يكوف بدافع البح  عن االعًتاؼ ضمن اجلماعة أكال، إذ ويٌ ادليل إُف تكوين ىي  إفٌ    

ب الفرد جلماعتو حُت كقد يتعصٌ  ،د انتماءه إليهاليؤكٌ  -أم اجلماعة -ينبغي للفرد التماثل معها
، ةويٌ لو المتبلؾ ىذه اذلي اليت تؤىٌ ك حبقيقة انتمائو أك كالئو، كفيما إذا كاف مستوفيا للصفات يشكٌ 

ه باإلشباع كاالستقرار دٌ لبح  من خبلؿ ذاتو عن دكر فاعل ؽلكن تأديتو يف اجملتمع، ؽلفيبدأ با
 .النفسيُت

لكنو » كصياغتها،  توويٌ مات تتضافر يف تشكيل ىي ص كمقوٌ ؽلتلك الشخص بطبيعة احلاؿ عدة خصائ    
ترضيو كتشعره ها أيٌ  د معهاكنبذ ما عداىا، ث التوحٌ  فاؤىاطاصتلك اخلصائص غلب عليو  غلهل أمٌ 

داخل  ة يتمٌ ويٌ ة لو، فتكوين اذلي ويٌ ها اليت غلدر بو االنتماء إليها كإعبلهنا ىي بالتحقق أكثر من غَتىا، كأيٌ 
ف تكوٌ  د موقع الفاعلُت، كتوجيو تصورااهم كخيارااهم، كمن جانب آخر فإفٌ األطر االجتماعية اليت ربدٌ 

بفاعلية اجتماعية كلو آثاره االجتماعية كالنفسية، كطادلا أف اذلوية تنتج عن بناء  و يتمٌ اذلوية ليس كعلا ألنٌ 
ة الذات إذف ال ؽلكن اختزاذلا يف بعد ويٌ ىي  اجتماعي، فإهنا تكتسب طابع التعقيد االجتماعي )...( إفٌ 

، بل ىي صَتكرة كحركة تتجاكز  (2)«.سجاـاالن هة كجوىر دركب، مستو الفراملتمتزج يف خليط  كاحد صاـر
شكل عميق كأعمى يف اخلطاب ز بكٌ أٌف كٌل الربامج الًتبوية يف كٌل الدكؿ العربية، راحت تري  كاحلقٌ   
بُت النزعات  وأفراد عليو تنشئة ضباسية، كىذا ما عكس ارتباؾ ىذا اخلطاب كتشوشٌ  كتنشئة اؿ وكماذلي 

َف يعد »بقولو: اذلويات القاتلة""، كىذا ما استهجنو أمُت معلوؼ يف أطركحتو الفكرية الذاتية كادلوضوعية
ىنتنغتوف، كال  الصراع إذف صراع طبقات كما افًتض ماركس، كال صراع حضارات كما يفًتض صاموئيل
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شلٌا ىو بُت  أكثر، كداخل اجملتمع الواحد ت وياٌ ُت معسكرين بل صراع ىي صراع أدياف أك حرب باردة ب
 (1)«.رلتمعات سلتلفة
ل يف عملية التبسيط الشديدة كاالختزاؿ الذم تتمثٌ  ؛ة يف العاَف العريبويٌ أزمة خطاب اذلي  إفٌ 

التعقيد، فهو ليس إرثا جاىزا بل ىو بناء، كنتاج تاريخ  و شديدة نفسو، رغم أنٌ ويٌ مفهـو اذلي ض لو يتعرٌ 
 .التمازجات ادلختلفة بالتفاعبلت ك د ال متناه، كشللوءعقٌ ب كمي رك  مي 
ت ضخمة كرجراجة كيانات ميتافيزقية يٌدعي ضبااها وياٌ يشتعل الصراع يف عصرنا بُت ىي »    

ككليات  ،تزٌمن أككمدافعوىا كأعداؤىا كالفاعلوف فيها أهٌنا جواىر ثابتة عابرة للتاريخ ال يطاذلا تغٌَت 
منسجمة يف ىويات متعالية )...( شبٌة دائما ىذا النحن ادلنسجم كادلنكف  على ذاتو يف مقابل "اذلم" 

 (2)«"اآلخر" أك زبـو الشر ادلطلق ... 
ية على الطابع بنً ا خطابات مى ة اليت أنتجها فكر الذات العربية، يكشف أهنٌ ويٌ ع خلطابات اذلي فادلتتبٌ    

فاستمرار منطق الثنائيات  ،آلخر، كالرفض أك القبوؿ ادلطلقُتثنائية األنا كاالعفوم، قائمة على 
 ستكوف ب كالعنصرية، كيف كلتا احلالتُتا إُف التمجيد كالنرجسية، أك إُف التعصٌ ب، يؤدم إمٌ ادلتصلٌ 

 فكرا كثقافة كاجتماعا. ؼكالتطرٌ  النتيجة احلتمية التضعضع
الصدمة احلضارية ازبذت ذلا موقعا ىاما يف تفسَت صَتكرة اجملتمعات العربية سواء من حي   إفٌ »   
أك ما ستؤكؿ إليو يف نظرة استشرافية إُف  ،لت إليو أكضاعها سياسيا كاقتصاديا كاجتماعياآما 
ر، فلقد أحدثت عقدة الغرب الزاحف حضاريا انقبلبا جذريا يف صورة الذات كصورة اآلخ  ،بلادلستق

امتداداتو  من إحالة على ىذا اآلخر بكلٌ  ،عريب إبداعيكال يكاد ؼللو تنظيم أك إنتاج فكرم أك 
  (3) «.السلبية كاإلغلابية

كسواء كانت األنا تنظر إُف اآلخر من ىذا ادلنظور أك ذاؾ، يف العبلقة ادللتبسة اليت ربكم 
رىا، فبل تتوقف الذات عن طرح األسئلة اليت مصدر توتٌ  كعيها حبضوره الطاغي يظلٌ  صلتها بو، فإفٌ 

                                                           
 .42ص1ط   بَتكت لبناف ،دار الفارايب هنلة بيضوف تر: -الهويات القاتلة-أمُت معلوؼ –(1)
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ا على مستول ادلشاهبة، أك على مستول تكشف عن رغبة الوصوؿ إُف مستول ذلك اآلخر، إمٌ 
ل ادلعكوس الذم يستبعد اآلخر دبا يستعيده، كينفيو دبا يثبتو، ادلخالفة، اليت تنتمي إُف نوع من التشكٌ 

 كينفر منو دبا يزيد االصلذاب إليو.
سيبقى ادلثقف يف اجملاؿ العريب كاإلسبلمي أسَت  » اىا:ح زلمد زلفوظ بفكرة مؤدٌ يصرٌ كىنا 

الكثَت من الصراعات الفكرية اليت تبعده عن قضاياه اجلوىرية، كأموره ادلهمة ماداـ مرتكسا يف حاؿ 
 ذات االنفعاؿ كردكد األفعاؿ، ألف ىذه احلالة تدفع بادلرء إُف الدخوؿ يف معارؾ كأعماؿ ال تعترب

أكلوية يف حياتو، إال أنو، كانطبلقا من تداعيات حالة االنفعاؿ ينخرط فيها، كىذا بطبيعة احلاؿ 
ت جهده، كغلعلو بعيدا عن أكلياتو كالقضايا اجلوىرية )..( لذلك فادلثقف اليـو مطالب، يشتٌ 

كثقافيا دلمارسة دكر لو نفسيا كعقليا الذم يؤىٌ  ؛تخطى حالة االنفعاؿ إُف الفعلبكألسباب عديدة 
 (1) «.تو ككطنوأكثر إغلابية لصاٌف أمٌ 

 حجرك  احلوارمن كحضاريا، يف عبلقة الذات باآلخر الغَتم ادلختلف فكريا  ينطلق الوعي الذايت    
فاالستيعاب يعٍت التفاعل الواعي، كاحلوار أخذ  ،عبلقة القائمة بُت األنا )الذات( كاآلخرللأساس 

كعطاء، ال يتحٌقق التفاعل إاٌل بو، شلٌا يسهم يف رسم صورة متوازنة لؤلنا كاآلخر، فينمو فكر تعٌددم 
كؽلحو تنوع أفراده،  يف قالب كاحد ينتزع إنسانيتو ،أك العرؽ العقيدة أكال يضع من ؼلالفنا الرأم 
 .ليطابق صورة مسبقة عنو

قبوؿ »حوار احلضارات كالثقافات كاألدياف، إذ يتوجب على الذات،  ؛ىوإٌف ادلقصود باحلوار    
جات، كاحلصار العقلي، أك ادلصادرة الفكرية على منطلق اآلخر دية كاالختبلؼ بعيدا عن التشنٌ التعدٌ 

أك ادلزايدة عليو، حي  غلب السماع كالوعي، ث ربليل القوؿ قبل إصدار األحكاـ ككذا قبل التشب  
 (2) .«االستعبلءبالرأم الذم يفرضو تضٌخم األنا، أك ما يطرحو توٌىج الذات أك يهيمن عليو منطلق 

 رة التواصل مع اآلخر دكف اختزاؿ كال اهميش.يرٌسخ ىذا القوؿ فك
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لقد انطلق الغرب الذم تبٌت الفكر االستعمارم من صبلة  الثوابت اليت ذبعل ادلختلف نقيضا لو،      
 تلفػػػادلخوار مع ػػػػػػػػفرٌغ احلػػػضيقة ادلبلمح، ت ويةٌ تعٌززت كال تزاؿ ادلركزية الغربية، اليت تعلن ىي »كبذلك 

من معناه كزبتزلو يف معٌت االستيبلء، الذم ػلٌل زلٌل التفاعل ادلطلوب شلٌا جعل حركة اآلخر يف أفق 
، تبعا لتصوراتو كمصاحلو، كىذا التعبَت الواضح عن التمركز أشاعتو ادلؤسسات، كادلناىج كطرز  مرسـو

شرقي إُف إمكانية كحيدة ىي احلياة كتعميم النماذج بالقٌوة )...( كبذلك أختزؿ احلوار بُت الغريب كال
  (1)« التبعية.
ػلٌدد  يا للشعوب كالثقافات،لقد أقامت احلضارة الغربية من خبلؿ ادلرتكزات العرقية، نظاما تراتب    

فحينما »حٌظها أك استحقاقها من احلضور كالفعل اإلنساين، كما يفٌسر  تارؼلها كنظرة األكركيب إليها،
يباِف دبا يصمو بو اآلخر من علجية كتوحش راح يبلور مشركع ىوية  كثق الغرب من نفسو، كَف يعد

يقـو على سبجيد الذات مع استحضار لآلخر، ليس كعامل مساىم يف تأسيس ىذه الذات، كإظٌلا  
الذات تنويرية فإذا كانت ىذه  كأبشع صورة سلبية ؽلكن أف يعكسها ىذا اآلخر بالنسبة ذلذه الذات

 فعقبلنية فاآلخر أسطورم خرايف كإذا كانت متقدمة، فاآلخر متخلٌ فاآلخر ظبلمي، كإذا كانت 
كانطبلقا من ىذا التصٌور ؽلكن القوؿ أٌف مفهـو األنا الغريب مبٍت على سيطرة  (2) .«كىكذا دكاليك

الذات على ما سواىا، أم ما تتخذه موضوعا ذلا، كمن خبلؿ ىذا ادلبدأ يتحٌدد موقع اآلخر، 
 فكر األكركيب.كداللتو ككظيفتو يف ال

على زلٌك اختبار العبلقة مع اآلخر ببعديها التوافقي  ادلفكرينإٌف ىذا ادلوضوع ادلعاًف كضع 
كلقد ذباكزت ىذه العبلقة ادلوقف الرافض كادلتعاكف، كأضحى اآلخر ببعده السياسي عنصرا »كالتنافرم 

من عناصر مشركع اذلداية اجلديد، كالقائم على نفي اخلصومة كاستبداؿ مفهـو اذلوية، بتعددية 
تلفة، يف ظٌل طوباكية ادلسعى إُف مساكاة، ال ؽلكن أف تتحٌقق إاٌل عرب متبلحقة، أك متزامنة ذلويات سل
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فرضها كليس استجدائها، فبل ؽلكن أف ينظر إليك كًندو، دكف أف تفرض أنت على اآلخر عبلقة 
 (1) «الندية.

التمايز كخصوصية  ،ىو التفاعل كالتواصل احلضارم، الذم يذكيو راىننا اليـوادلوضوع األبرز يف إٌف       
الثنائية اليت بُت الذات كاآلخر، الشرؽ كالغرب، ىذه  ،ًتاكح بُت التصادـ كالتوافقيالثقافة، كالذم 
 كزلور اىتمامها. دراسات شٌكلت بؤرة ال

يتٌم التواصل بُت األنا كاآلخر، على مستويُت داخلي كخارجي، أٌما الٌتواصل الداخلي، فهو الٌتفاعل     
قاعدتو األساس الوضوح كالفهم إلحبلؿ التعايش من الدرجة العالية، تكٌف فيو الذات  بُت الطرفُت؛

أما  ،ضارم احملٌقق لفهم الذات كاآلخرعن التقوقع كالتمركز حوؿ نفسها، لتمارس فعل اإلنصات احل
التواصل اخلارجٌي، فهو االعًتاؼ باآلخر، كبوجوده كغَتيتو ،عن طريق تبادؿ الوعي اإلنساين 

جارب، يف سياؽ ادلشًتؾ العقلٌي الوجداين، بعيدا عن االنبهار كاالطلداع ك عن التواصل الذم كالت
 تعامل فيو األنا اآلخر كوسيلة، كليس كذات ذلا كرامة، ككشخص لو حرية.

ك بأمل سقوط اآلخر سيجعل النهضة العربية، مرىونة هبذا السقوط مسٌ من السلبية القاتلة التف»  
 2«.ىذا أٌف نشاطنا العملي سيتحٌوؿ إُف ترٌقب كانتظار، ال إُف زبطيط كعمل كتنفيذادلرتقب، معٌت 

ات القاتلة "،نصاف سرد فيهما أمُت معلوؼ الوقائع البارزة ويٌ "، ك"اذلي  اختالل العالمإٌف "     
جملاهبة عنف ات الفاصلة فيما ؼلٌص انشغاالتو كالواقع الفكرم ،زلاكال إغلاد اسًتاتيجية سليمة كاحملطٌ 
فبعد  ،اعلة كسط ادلشهد احلضارم ادلعاصرشلارسة ف ؛كما تعترب األطركحتاف الفكريتاف ،تقلباتوالواقع ك 

ة بأبعادىا الثقافية كالدينية كاجملتمعية كاإلنسانية يف ضوء النقد ويٌ ازداد نقد اذلي  تزايد احملن كالكوارث،
 الثقايف.
بوصفها خطابا مضادا لصيغ اإلرىاب  ؛ة اخلاصةويٌ البح  عن اذلي  ،مُت معلوؼأ ىاجسإٌف       

عااها كسبثيبلاها الثقافية ات السردية بتنوٌ ويٌ عرب شىت الصياغات التارؼلية، سبٌثل اذلي  ،ادلتناسل باستمرار
 -خاصة -الركائية يف أعمالو ناين أمُت معلوؼ، كما يربزاللب كاتباخلطاب ادلركزم يف مشركع ال
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ككيفية التعايش معو، خصوصا العبلقة ادلتداخلة بالتناقضات بُت الشرؽ كالغرب،  كالصراعع التنوٌ 
 .التبلقي بينهما كزلاكر
 كالعقائدية العناصر االجتماعية ، تتكوف من رلموعلبلنشطارة يف اعتبار "معلوؼ" غَت قابلة ويٌ اذلي      

ة ليست ثابتة ويٌ أشٌدد على أٌف اذلي »كىذا ما دعاه للقوؿ:  ،اليت تسهم يف بنائها كحيويتها ،كالتارؼلية
 (1) .«ر ادلكٌونة ذلوية كٌل إنسافبل ىي تتحٌوؿ مع تراتبية معينة بُت العناص

يف كتابو "اذلويات القاتلة" بصورة جدالية تتقابل فيها احلجة كاحلجة  "أمُت معلوؼ "يشرح    
ت عنيفة وياٌ ادلضادة، كيف تتحٌوؿ االنتماءات الدينية أك القومية أك اإلثنية أك اإليديولوجية، إُف ىي 

ال ات القاتلة. كىذه التسمية ال تبدك ِف ضربا من الغلو ويٌ عن اذلي  ربدثتي » إقصائية استبعادية قاتلة،
سيما ك أٌف ادلفهـو الذم أدينو، ذلك ادلفهـو الذم ؼلتصر اذلوية يف انتماء كاحد ػلصر البشر يف 
موقف متحٌيز كمتعصب، متشٌدد كمهيمن ال بل انتحارم يف بعض األحياف، غالبا ما ػلوذلم إُف قتلة، 

  (2) ،«فتتشٌوه رؤيتهم للعاَف كتنحرؼ
فهذا تأكيل مغلق ، ة أخرلويٌ كصفاؤىا كعدـ اختبلطها بأٌم ىي وية نقاؤىا أصالة اذلي  ليستف     
اؿ ادلتجٌدد، كيف ة يف نشاطها الفعٌ ويٌ خارج كٌل تطور اجتماعي أك تارؼلي، بل أصالة اذلي غلعلها  ،ةويٌ للهي 

  تفاعلها مع اآلخر كالقبوؿ بو طرفا يف الثقافة كادلشًتؾ اإلنساين.  
الاها، الاها كتبدٌ ة كقراءة ربوٌ ويٌ على سرب مفهـو اذلي  ،يف أطركحاتو الفكرية عكف أمُت معلوؼ     

يف كجو كاحد  بصورة كلية كعدـ استغراقها خذىا، ككذلك تعٌدد عناصرىاجة اليت تتٌ كادلسارات ادلتعرٌ 
بسبب العوامل  ، ال تنزع إُف التباثلة كمتعٌددةلة متبدٌ تحوٌ ة اإلنساف عنده مي ويٌ من كجوىها، فهي 
 رب العديدة اليت تفعل فعلها فيها.كالظركؼ كالتجا

ات البشرية على ويٌ بقدرة اذلي  إؽلانو د يفيتجسٌ  ة،ويٌ دبسألة اذلي  لدل معلوؼ كلعٌل اذلاجس الدائم     
اؿ كالتصادـ كصوال إُف االعتز  ،أك تتقوقع على نفسها على بعضها البعض لتتهٌجن كتغتٍت، االنفتاح

ة ادلغلقة، يعترب يف العمق آلية من آليات التجييش ويٌ فاحلدي  بلغة اذلي »؛ اتيةويٌ كالدخوؿ يف حركب ىي 
                                                           

 .24، ص2004، 1، بَتكت، لبناف، طالفارايبتر: هنلة بيضوف، دار  -الهويات القاتلة–أمُت معلوؼ  -(1)
 .47ص، ، ادلصدر نفسو-(2)
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خرل مغلقة بدكرىا، كىو األمر الذم يف مواجهة فضاءات أ،ة فضاء مغلقا ويٌ احلريب، حي  سبٌثل كٌل ىي 
يعٍت انتفاء التواصل كاحلوار، بل إٌف لغة احلرب تٌتجو أحيانا إلصلاز تنميطات تنحصر فيها ثقافة معينة، 

التو الفعلية كسلاضاتو القائمة، كتوتراتو ادلشَتة إُف أك رلتمعا معينا يف قالب زلٌدد، رلتنبة النظر إُف ربوٌ 
 (1) .«تقبة احلصوؿتغَتاتو احلاصلة كادلر 

إٌف اإلقرار بالتنوٌع كالتعٌدد يف االنتماء، عامل خصب كغٍت، إف أحسنت البشرية استثماره كيصَت      
ة كاحدة ويٌ مدعاة إُف التعٌصب كالتطٌرؼ األعمى كمصدر للصراع بُت الناس، إف مٌت اختزالو داخل ىي 

ليست ىناؾ ثقافة  »من اإلقرار يف ىذا ادلوضع بأنٌوات، ال بٌد ويٌ مطلقة، تنزع إُف اذليمنة على باقي اذلي 
عادلية كاحدة، كليس من احملتمل أف توجد)...( ك إظٌلا كجدت كتوجد كستوجد ثقافات متنوعة تعمل  
كٌل منها بصورة تلقائية، كبتداخل إرادم من أىلها على احلفاظ على كياهنا كمقومااها اخلاصة، كىذه 

ل إُف االنغبلؽ كاالنكماش، كمنها ما يسعى إُف االنتشار كالتوٌسع، الثقافات قد يكوف منها ما ؽلي
 (2) .«كقد يكوف ىناؾ ثقافات تنكمش كتنتشر أحيانا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .37ص 1993ربت عنواف اذلوية كالتقدـ، جامعة الزيتونة، ادلعهد األعلى ألصوؿ الدين، أبريل ،عادليةندكة  – ة والوجودالهوي– رضا عزكز -(1)
-20ص2003 1دار األىاِف سوريا ط –الحداثة العربية مواقف و أفكار)الفكر العربي بين وعي الذات وهيمنة اآلخر–زلمد سعيد طالب -(2)

21. 
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 :تركيب
قة، ليتحٌوؿ إُف صراع عادلي بُت قول غَت متوازنة، فالعاَف وية اليـو ذباكز األطر الضيٌ إٌف صراع اذل        

ر اتية التطوٌ ويٌ ة، كقد تكوف من أىٌم العوامل اليت أٌدت إُف بركز أزمات ىي ويٌ اذلي بأصبعو تقريبا تبلحقو أزمة 
يات يف التعبَت عن ذااها، من كلوج العاَف مرحلة العودلة بكٌل أشكاذلا، كبركز دكر األقلٌ  ، كالتكنولوجي

 كالعامل اآلخر ىو التحٌوؿ الدؽلقراطي كهناية اإليديولوجيات التقليدية. ،خبلؿ ادلناخ الدكِف احملٌفز ذلا
تأريخ كتوثيق، بل يف إطار حب   إطارة مطركحا إُف يومنا ىذا، ال يف ويٌ ال يزاؿ سؤاؿ اذلي      

ة يف نظر من يدعو للعادلية ويٌ فخطاب اذلي  ؛ف العربيةاكطة قائمة يف األويٌ كما تزاؿ أزمة اذلي  ،كاستقصاء
ناؼ لواقع ناقض كمي االنغبلؽ مي  ك ؛كسليبٌ  على الذات رجعيٌ  خطاب انغبلؽو  اليزاؿكذباكز الذات، 

االنفتاح ال التقوقع  بيتطلٌ  الذم خصوصا كضلن يف زمن العودلة، حضارم يف حركية دائمة،
    .كاالنغبلؽ

خضم عمليات كيف يف عصر العودلة اجلارؼ،  العاَفتها منظومات توحيد إٌف ىذه الدعوات تبنٌ      
فمن يفقد ىيويٌتو  » ،باعتبارىا ميزة كٌل شعب ذلا تارؼلها كثقافتها ؛ةويٌ ٌدد مسألة اذلي اه اليت  التهجُت

يفقد قدرتو على احلركة كالنشاط، كتتبٌخر طاقتو اليت ربرٌكو)...( كقد يشعر بالضياع ألٌف اذليويٌة ىي 
ىي احلاجز األخَت أماـ العودلة؛ اليت لن تيبًقي يف مساحااها سول ادلواطن  ةويّ فالهُ  (1) .« الوجود...

 العادلي اجملٌرد من اذليويٌة.
، كعليو كجب الًتكيز على أمرين : لتطوير الُهويّةالتواصل مع اآلخر أمرا ضركريا لقد أضحى        

الذم  ،من خبلؿ ربط الذات دبحيطها احلضارم ،ية البح  عن ىيويٌة األمةاألٌكؿ ضركرة اإلقرار بأعلٌ 
يشٌكل إطارىا الفكرم كالثقايف كاالجتماعي ، كاألمر الثاين السعي إلقامة عبلقة تعايش كتساكن مع 

كاالعًتاؼ بشرعية طموحااها يف تكوين  »،احضارة اآلخر ادلغاير، من منطلق االعًتاؼ خبصوصيااه
   (2) .«كصاية  شخصيتها الذاتية، بعيدا عن أٌم تدخل أك

                                                           
 .25ص 1،2012ط األعلى للثقافة، القاىرة،اجمللس  -الهوية– حسنُت حسن حنفي -(1)
ادلعهد العادلي للفكر اإلسبلمي،  -الحضاري في الكتابات العربية  الخطاب العربي المعاصر وعوامل البناء– إبراىيم زلمود عبد الباقي -(2)

 106، ص2008، 1فرجينيا، ط
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ة إحلاح شديد لقياـ حوار بُت و من عمق األزمات اليت تواجو العاَف شرقو كغربو، شبٌ يبدك أنٌ       
م للمخاطر اليت تتهٌدد البشرية ، كعليو صار لقد بات التفاىم بديهيا من أجل التصدٌ فالثقافات، 

سع بُت التفاىم اليت ما تفتأ تتٌ لتضييق اخلناؽ على مساحة سوء » احلوار الفاعل إسهاما ضركريا،
من أجل تأسيس معرفة بالثقافات  ،ىذين العادلُت، كيف تعزيز اجملهودات اليت تبذؿ من ىنا كىناؾ

كالشعوب قائمة على التعارؼ كالتفاىم ادلتبادؿ لضركرة االختبلؼ، كعلى رفض حاـز لكل 
ذلا سول إرضاء تضخم  ال ىمٌ  ،ـاإلسقاطات اليت من شأهنا أف زبتصر اآلخر يف رلموعة من األكىا

 (1) .«األنا اجلمعي
جدر ىو أف يأخذ البشر كاأل ،فيو األحكاـ ادلطلقة أبدا كال تصحٌ  ،ق بالبشر نسيبما يتعلٌ  إٌف كلٌ    

ك أف يسعوا معا من أجل التعايش ادلشًتؾ يف إطار القيم اإلنسانية  ،اهمبعضهم بعضا على عبلٌ 
َهاَوَخَلَق  َواِحَدةٍ  نـ ْفسٍ  مِّن َخَلَقُكم ال ِذي رَب ُكمُ  اتـ ُقوا الن اسُ  أَيـ َها يَا »يقوؿ اهلل تعاُف  .ادلشًتكة  ِمنـْ
ُهَما َوَبث   َزْوَجَها  َكانَ  الل هَ  ِإن    َواأْلَْرَحامَ  ِبهِ  َتَساَءُلونَ  ال ِذي الل هَ  َواتـ ُقوا  َوِنَساءً  َكِثيًرا رَِجااًل  ِمنـْ
 ،(1) سورة النساء اآلية « رَِقيًبا َعَلْيُكمْ 
فس كاحدة دلاذا ال صلعل بيننا مودة كرضبة؟ دلاذا التعٌصب كالتفٌرؽ كالصداـ؟ كدبا أٌف دبا أٌف النٌ »      

(2)«اليت ذبعل بيننا كحدة قيمية كربٌقق لنا االعتبار النفس كاحدة فلماذا ال نبٍت الذات ادلعتدلة كادلٌتزنة
. 

ويل الواقع ػػػػ، ىو تغيَت صادر عن العلم كالرغبة يف ربتوازفو لعاَف إنساين مي  ادلطلوبالتغيَت إٌف         
ة لٌ ػػػػػػستقة مي صية األمٌ ػػػشخ ربفظي  يمو دبنظومة قً  ،ع للتغيَتضلو األفضل كاستشراؼ للجديد ادلتطلٌ 

 .ة يف احًتامها كتواصلها مع اآلخردتجدٌ كمي 
  
 

                                                           
 .73صسبق ذكره  -العولمةعن أزمة الهوية ورهانات الحداثة في عصر –نصر الدين بن غنيسة  -(1)
 .96ص 2004 1دار الكتاب اجلديد ادلتحدة بَتكت لبناف ،ط-منطق الحوار بين األنا واآلخر– عقيل حسُت عقيل -(2)



 

 

 

 

 

 

 

 وســرب في رواية صخرة طانيـة والتفاعل الحضاري بين الشرق والغـوي  المبحث األول: اله  

 يــــقـــــفريون األــــــــيـة لــــــــة في روايــــــــوي  ي اله  ـــــر وتشظ  ــــــاف اآلخـــــالمبحث الثاني: أطي

 ـــــــــرة اآلخـــــــــي الذات وصدمــــــــر: وعــــــــة اآلخـــــــــة في مواجهــــــــوي  المبحث الثالث: اله  

 يقول جبران خليل جبران:                                

ُونُ وينتمُ ُوعشائرُ ُوائفُ ونُإىلُطُ مُ سُ ينقُ ُ"البشرُ 
ُوأنُ وأصقاعُ ُإىلُبالدُ  ُأرُ ، ُيفُب ُ غريبُ ُاتُ ىُذُ ا ُدُ لُ ا

ُأُ جُ ارُ وخُ ُواحدُ  ُعن ُواحدةُ مُ ا ُفاألرضُ ة هاُكلُ ُُ،
َُ ن ُطُ وُ  ُ"ُتُ يُ شُ عُ ُُةُ ريُ شُ البُ ُلةُ ائُ ُوال

 المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران
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 ..مدخل إلى تجربة أمين معلوف الروائية 

َالركائيةَاؼبعاصرةَيَشهدَيتَى َكأساليبَبنائها،َففيَهنايةَاأللفيةََنقلةَنَالكتابة َكموضوعها يفَخطاهبا
َربَي َأف َاعبديدة َالركاية َاستطاعت َالثالثة، َكبداية َربوٌَالثانية َكمرتكزاتودث َالركائي َالبناء َيف ،َالت

الركايةَعربَمسَتهتاََاستوفت»َكماَتعٌددتَاذٌباىاتَالكتابة،َإذالتَيفَاؼبوضوعةَالركائيةَذاهتا،ََكربوٌَ
ليةَاليتَيبكنَأفَمبٌرَهبا،َمثل:َالركايةَالتارىبيةَكالركايةَالنضالية،َكركاياتَاغبرب،َكركاياتَكٌَاؼبراحلَاأل
َاليتَالتَالتحوٌَ َاؼبوضوعية، َالقضايا َمن َكغَتىا َالعمل، َإذل َاؼبرأة َكخركج َالقيم، َكتبٌدؿ االجتماعية

َعادلَ َمن َكلية َالقضايا َىذه َيعٍتَاختفاء َال َىذا َأٌف َغَت )...(َ َكحٌللتَجوانبها َالركاية استوعبتها
َفلمَتزؿَتتٌَ َتشكيلَجديدَيفالركاية، َكافَبإعادة َكإف َعلىَالتارىبيَكاألسطورم، َسياؽَكئَالركاية

َكثَتَمنَالركاياتَالعربيةَاآلفَىو:ََ(1)«اؼبعاصرة. كسبثيبلهتاََةويّ الهُ إاٌلَأٌفَاؼبوضوعَاألكربَالذمَتعاعبو
َالحضاريصراعَالذايتَكاالجتماعيَكيفَنطاؽَال َكَهبذا َإذلَآفاؽَ، َاؼبعاصرة َالعربية خرجتَالركاية

كتفاعلها،َككسيلةَللكشفَعنَالذاتَكتطلعاتَحضارية،َليتحٌوؿَالٌنصَإذلَمساحةَللقاءَالثقافاتَ

َ.الكيان القوميةَكويٌَكتأصيبلَللهَي
إٌفَتبديلَكعيَالكتابةَمنَىامشيتوَإذلَمركزيتوَاعبديدةَيفَاػبطابَالركائي،َىوَاسًتاتيجيةََ

تيحَتوالدَاألسئلةَكالنظرةَاعبديدةَإذلَاؼباضيَكاغباضر،َكلذاَالَتقبلَالركايةَاعبديدةَأفَتكوفَخطاباَتَي
ََعنَالقضاياَالكربلَكعنَىواج َالذاتَكنبومها.معزكال
ََََ َتشكيبلت َإذل َالركاية َاذٌبهت َالعشرين، َالقرف َبالتشكيلَأبدخوؿ َالوعي َيعد َحيثَدل خرل،

َبضبابيتو َالعصر َبلَالتعبَتَعنَأزمة َأكَشكلَالركايةَشاغلَالركائيُت، َكؽبذاََالنٌصي، َاٌتساقو، كعدـ
َ.ةويّ الهُ بدتَالكتابةَالركائيةَأقربَإذلَمسلكَاكتشاؼَالذاتَكربديدَ

الكتابةَالعربيةَعلىَمستولَالركاية،َصارتَتتقاسمَمعاناةَاإلنسافَالعريب،َكالَسيماَيفَظٌلَإٌفَََََ
َاألجناسَاألدبيةَ َأكثر َتبقىَالركاية َكهبذا َبقيمَاالنغبلؽَكفقدافَاالستقرار، َقطاعاتَؿباصرة كجود

أٌفَاػبطابَالركائي،َيكمنَيفَأنٌوَشكلَمنَأشكاؿَ»قدرةَعلىَالتعبَتَعنَالواقعَاإلنساشل،َذلكَ
َ َخبللو َمن َيربز َالذم َاؼبادالتعبَت َتكوف َفقد َاغبًَاالختبلؼ، َة َلكٌننا َكاحدة، َكائية اَهقٌدمنعندما

                                                           
َ.45،َص1َ،2010اجملل َاألعلىَللثقافة،َالقاىرة،َطَ-الرواية الجديدة قراءة في المشهد العربي المعاصر–ؿبمودَالضبعََ-(1)
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َم َكاحد َكٌل َقبد َالنوعَاألديبَلكٌتابَعديدين، َداخل َسواء َخطابَمعٌُت َبواسطة َلنا َيقٌدمها نهم
َكماَالقارئَإذلبَىذاَاػبطابَدفعَيَ(1)َ«الواحد،َأكَضمنَأنواعَمتعٌددة. َالتوٌرطَمعرفياَيفَالٌنص،

َكرؤاهي َإنتاجَذاتو َإذلَإعادة َإذلَ»َ؛دفعو َاألكحد،ََالذاتفاالحتكاـ َكاؼبرجع َالعليا َالقيمة باعتبارىا
َاؼبؤسٌَ َكاالقتصادية، َكالسياسية َكالعقائدية َالفكرية َللبنية َالفردية،ََأفضى  َاغبرية َقيم َبركز إذل

َيكسبَاغبكمَالفردمٌََلَفردَعاؼبوَاػباصكاالحتفاؿَهباَكالتنظَتَؽبا،َفلك كذباربوَالذاتيةَكذكقو،َفبٌا
َكانتَغائبةَءًَبوَ لتَىلوَشرعية،َكيؤىٌَ ََ(2)َ.«قيمةَعالية

مقَالرؤية،َكركٌزتَعلىَإثارةَاألسئلةَالكربل،َأكثرَمنَزتَالركايةَاؼبعاصرةَبعَيكمنَىذاَاؼبنطلقَسبيٌََََََ
منَالواقعََالصراعأفَربٌوؿََ-كإفَدلَتناقشَالقضاياَالكربل-البحثَعنَاألجوبةَكلقدَاستطاعتَ

،َلبالمتخيّ جاعلةَمنَالذاتَفضاءَللمراياَاؼبتقابلة،َيتناسلَفيهاَالواقعََ،العاـَإذلَصراعَداخلَالذات

َتَي َكاع، َفعل َالركائي َعند َعنفالكتابة ََبُت َكاالستكشافية َاعبدلية َالعبلقة َاػبارجاالدَ)بُت َ(،خل/
َ.(اغبياة/اؼبوتَ)،َك(الظاىر/َالباطن)ك

َاؼبعاصرة َكٌتابَالركاية َأفضتَإذلََيعيش َعلىَاؼبستولَالفكرمَكاالجتماعي، َمهٌمة أحداثا
خذَموقعاَجديداَتتجاكزَفيوَنيةَالداخليةَللركايةَالعربية،َجعلتهاَتتٌَعلىَمستولَالبًََعميقةَإشكاليات

َللًتكيزَعلىَالذاتَ َالتجاَرةويّ مة الهُ وأز الواقع، َمنَأبرز َكلعٌل ََب، َالتجربة َالسياؽ، الركائيةَيفَىذا
كديةَتأليفيةَبُتَالتاريخَسرَي،َذبربةَشديدةَالعنايةَبأسئلةَاغبوارَبُتَاغبضارت،َيفَمَى"معلوفمين أل"

َ.الذات واآلخركالواقعَكالتخييل،َكبوَكعيَ
َالعريبَََََ َاجملتمع َككاقع َثقافة َمعلوؼ" َ"أمُت َنصوص َمعظم َعاعبت َرَيَ،لقد َكخطابَعرب ؤية

ككقائعَخاـ،َكإمٌباَإزاءَأحداثَتقٌدـَلناَعلىَكبوَدبَالَتكوفَأبداَإزاءَأحداثَففيَاأل»َ،ـبتلفُت
َكاقعتُتَمتمايزتُت َذبعبلفَمنها َكاحدة َفرؤيتافَـبتلفتافَلواقعة َاؼبنطلقَحرصََ؛(3)«معٌُت، كمنَىذا

                                                           
َ.382،َص4َ،2005اؼبركزَالثقايفَالعريب،َالدارَالبيضاءَاؼبغرب،َطَ-تحليل الخطاب الروائي–سعيدَيقطُتََ-(1)
َالعجميََؿبمدَ-(2) َدارَؿبمدَعليَاحملاميَتون ،َطَ-النقد العربي الحديث، ومدارس النقد الغربية–ناصر ،1َ،1998َدارَاآلدابَسوسة،
َ.39ص
َ.51،َص2َ،1992،َتر:َشكرمَاؼببخوتَكرجاءَسبلمة،َدارَتوبقاؿَللنشر،َالدارَالبيضاء،َط-الشعرية–َتزيفتافَتودكركؼَ-(3)
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َالفنية،َمنَخبلؿَبًََمُتَمعلوؼ"أ" َأعمالو َاليتَبٌثهاَيفَثنايا َاػباصة، جزئيةََاتَونيَىعلىَتقدصلَرؤيتو
 اؼبتعٌلقةَبنظرتوَللعادلَاػبارجي.َيةنيةَالكلٌَتكٌوفَالبًَ

فلقدَأضحتَاؼبشهدَالركائيَالفرنسيَكالعريب،ََالفرانكوفوني"َالركائيَأمين معلوفتصٌدرَ"
َ َحضاريا، َنٌصا َؿبَياركاياتو َثقافيايطَىجتاز َكحٌققَحضوره َجغرافيا إصداراتوََ-كالَتزاؿَ-استقطبتَ؛و

َ َتطلٌَالنقد َمن َربملو َؼبا َكالنٌقاد، َالواقع َعلى َككصفَع َالغربية، َالبلداف َداخل َللعرب االجتماعي
َاتَاليتَطرأتَعلىَأكضاعَاألدبَيفَالغرب.للتغَتَ 
ككيفَعاعبتََمعَرؤيتوَالفكرية؟َرديتو الكونيةسفإذلَأمَحٌدَتنسجمَركاياتَ"أمُتَمعلوؼ"َيفََََ

بالضركرةَإذلَالتصادـ؟َكىلَودَقَيتَ،كآخرَاآلخرَالذاتاتَاؼبتباينةَبُتَآخرَويٌَة؟َىلَاؽبَيويٌَإشكاليةَاؽبَي

َ؟َاتَالواقعويٌَل،َكىَياتَاؼبتخيٌَويٌَىناؾَفارؽَبُتَىَي
اَعنَاإلجابة،َكسيكوفَحديثَيةَحبثَنوفًَلَيعٍَنصوصاَمَىَجَىلًَلنَىَ،كايةهباَأبوابَاغبًََىيَتساؤالتَنفتحَيَََ

َكالغ َالشرؽ َبعبلقة َركائيالبدء َنٌص َمن َأكثر َشغلت َاليت ََ؛رب، َأساسيا َجزءا َمنفالغربَصار
َ َاالستغناء َالَيبكن َالذات، َحىتَأثناء َكالدًَعنو َاإلبداعية َللالعملية َفاؼبنتَالركائيَرَكاللية َالعربية، اية

َـيال َ.اراتوَالفلسفيةَتيبَكَبالفكرَالغريبَالدخيلَعريبَوبتد
نفتحةَعلىَ(،َمنَخبلؿَفضاءاتَمَيالشرق والغرب)َاألنا واآلخرتناكؿَأمُتَمعلوؼَصراعَ

ثَتةَةَمَيوبتضنَاؼبنجزَالركائيَللكاتبَمادٌََ؛َإذةَكاالنتماءويٌَكزٌاَعلىَقضاياَاؽبَيكالثقايف،َمرَالتعٌددَالعرقيَ

َكونَي َللجدؿ، َاألنبٌَيَيو َبالغة َكاجتماعية َسياسية َقضايا َكيتناكؿ َالتاريخ َكاسائل َكاقعَية َمن غبساسية
َالعربية َالتحديدَاؼبنطقة َأمُتَمعلوؼَتاريخَاؼبنطقةَ.علىَكجو َىيَالنماذجَاليتََ؟َفكيفَقرأ كما

َضبلتَىذهَالقراءة؟
َ

                                                           
-َ :ىوَمنَيتحدثَالفرنسةَكسيلةَتعبَت،َبلَيتجاكزَذلكَإذلَؾبموعةَقيمَكمبادئَربملهاَاللغةَالفرنسية،َتقوؿَ"زىيدةَدركيشَجبورَالفرانكوفوني

نغورَعاـَمنَجامعةَلبنافَإٌفَأنبيةَالفرانكوفونية،َتأيتَبصفتهاَمساحةَثقافيةَتلتقيَفيهاَضمنَاالختبلؼ،َثقافاتَالغربَكالشرؽ،َكتستشهدَبقوؿَس
:َراجعلَقاظباَمشًتكاَبُتَالشعوبَاليتَتنطقَبالفرنسية...(ََعنَؾبموعةَمنَالقيمَاإلنسانيةَاليتَتشكٌَالفرانكوفونيةَثقافةَتتجاكزَاللغةَلتعرٌبَ:َ)1962

َ.289ص1َط،2004َللنشرَكالتوزيعَعمافَاألردفَدارَؾبدالكمَ-الهويات والتعدديات–عزَالدينَاؼبناصرةَ
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َ"صخرة طانيوس" :ةحضاري بين الشرق والغرب في روايالمبحث األول: الهوية والتفاعل ال
 .لػػػ"أمُتَمعلوؼ"

  :جدلية )األنا( و)اآلخر( -أ
َالصراعَالثقايف َإشكالية َكلقدََأضحتَضمنَأىمٌََ،إٌف ، َاليـو اإلشكالياتَاليتَتؤٌرؽَالعادل

َنظرياتَتصادَي َأبرزَيعرٌبتَعنها َقٌدموَمية، َما َ»داـَاغبضارات،َيفَنظريةَ"صًََىنتنغتن  صاموئيلىا
ةَالثقافيةَاغبضارية،َكاليتَويٌَالثقافةَأكَاؽبَيَىوَأفٌََ،صدام الحضاراتاألساسيَيفَخطابََفاالفًتاض

َ ىيَاليتَتشٌكلَمباذجَالتماسكَكالتفكك،َكالصراعَيفَعادلَماََالحضاريةة ويّ الهُ يفَأكسعَمعانيها
الباردةَ)...(َكإٌفَأكثرَالصراعاتَانتشاراَكأنبيةَكخطورة،َلنَتكوفَبُتَطبقاتَاجتماعيةََبعدَاغبرب

َأكَصباعاتَأخرلَؿبدٌَ َعلىَأس َاقتصادية،َكلكنَبُتَشعوبَتنتميَإذلَىَيغنيةَكفقَتة، تَوياٌَدة
َ(1)َ.«ثقافيةَـبتلفة

َ َاغبديثَعنَحدكد َفإٌف فَاؼبؤلٌََىواج َتلمثٌََ،االنتماءكمبلمحَطرائقََةويٌَعادلَاؽبَيمكؽبذا
َاألصل ََ،اللبناشل َويٌَاؽبَيالعريب َالفرنسي َ"كاؼبَوَباالنتماءة، َتكوينوََ؛"أمين معلوفطن َيف َصبع الذم

تُتَالشرقيةَكالغربية،َكحرصَمنَخبلؿَمعظمَأعمالوَالركائيةَكالفكريةَعلىَنقلَصورةَويٌَكشخصوَاؽبَي
َ َمَية المتعّددة االنتماءاتويّ الهُ ىذه َاإلخ، َركح َكإشاعة َاآلخر، َعلى َاالنفتاح َبضركرة اءَناديا

َ.كالتسامحَبُتَالشعوبَاؼبختلفة
اءَوَىىٍَكاألَىَةويٌَعليوَالبعضَعنَاؽبَيَباَماَطرحوغالَ،يتساءؿَأمُتَمعلوؼَانطبلقاَمنَسؤاؿَعادمَََََََ

طبلعَجبميعَانتماءاتو،َاَعلىَاؼبرءَاالضؼباذاَيبدكَمنَالصعبَجدٌَ»َرافاتها القاتلةوانحَ،َتىاثًَاليتَتَي
َاآلخرينَيفَأغلبَ َإلغاء َمع َالقرف، َىذا َالذاتَيفَأكاخر َتأكيد َهببَأفَيًتافق َؼباذا َتامة؟ كحبرية

رَكتصاعدَالعنف،َفقطَألٌفَالبشرَالذينَيعيشوفَتكوفَؾبتمعاتناَعرضةَإذلَاألبدَللتوتٌََاألحياف؟َىل

                                                           
تر:َدَمالكَعبيدَأبوَشهيوة،َكد.َؿبمودَؿبمدَخلف،َالدارَاعبماىَتيةََالحضارات، وإعادة بناء النظام العالمي،صدام –صموئيلَىنتنغنتََ-(1)

َ.14،َص1َ،1999للنشرَكالتوزيعَكاالعبلفَمصراتة،َط
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ذاهتا؟ََكالَينتموفَإذلَالثقافةَاألصليةَ،وفسها،َكالَيبلكوفَلوفَالبشرةَعينعليهاَالَيعتنقوفَالديانةَن

َ(1)َ«هم.تويٌَىلَىوَقانوفَالطبيعةَأـَقانوفَالتاريخَالذمَوبكمَعلىَالبشرَبالتناحرَباسمَىَي

يفَخضمَمعركةَماَتزاؿَالركايةَ»ألٌفََ؛اَيفَالنقدَالركائيَحٌيزاَمعتربابلهتًَةَكسبثَ ويٌَيأخذَاغبديثَعنَاؽبَيَََ

َعنَربٌدياتَاغبويٌَىي:َاؽبَي داثةَيفَةَأكَربقيقَالذات،َككانتَالركايةَىيَالفٌنَاغبديثَاألكثرَتعبَتا
َح َالعريب، َسًََىتٌَاجملتمع َالفٌن َىذا َللصٌَدقيقَنَجاالَنصار َإذلَا َالعرب َفيو َتعٌرؼ َالذم َالعريب راع

َ.(2)«ذكاهتم
َىوَمصَتَالشعوبَالعربية َكما َكمنَكبن؟ َيفَاؼبستقبلؤكٌَككيفَتَيَ؟فمنَنكوف؟ َ؟دَحضورىا

اَعربَبلمستهاَأدبيَنمَيَ،كائيةىذهَالقراءةَلنصوصَأمُتَمعلوؼَالَرَةًَهدَىبعَيَوطًَاؼبنَيَ،ةويٌَتلكَىيَأسئلةَاؽبَي
 َ.3991الصادرةَعاـَصخرةََطانيوسَََ،َكركاية1986َ"ليوفَاألفريقي"َالصادرةَعاـََ:يتركاي

َ َتزاؿ َالكتابةََالهواجس الحضاريةال َأٌف َكدبا َالركائيَ"أمُتَمعلوؼ"، َباؿ َتشغل كالسياسية

َخييل،َانطبلقاَمنَاؼبرجعيةَالواقعية،َاندفعَمعلوؼَمنَخبلؿَالكتابةعنَالتٌََمستمرَ َدائمَكحبثَهَانزياحَه
َكاليتَتضعوَيفَحقلَدًَ َاؼبواضيعَحساسية، َاإلنسانيةَيفَؿبتواىاََالرلَشائكَوإذلَأكثر يٌتصلَبالنزعة

َقيٌَالنَى ،«َ َعََـيدًَقٍَيػَيإنٌو َخطوة َالتارىبي، َالواقع َيف َمستحيلة َتكوف َتكاد َاليت َاػبطوة َتلك ورَبعلى
سرديا،َلذلكَاغبلمَالذمَاألسيجةَاؼبكهربةَكاػبطرةَبُتَاألديافَكاؼبذاىب،َلتحقيقَمعادؿَموضوعيَ

ىوَمنَامتيازَالنخبةَ)...(َالعالقُتَعلىَالسفحَاؼبقٌدسَلئلنسانية،َىناؾَحيثَتتطٌهرَالنفوسَمنَ
ةَالبشر،َبتكوينهمَالبدئيَطرحَأسئلأدرافَالتاريخَكأحابيلَالسياسة،َكمصاحلَاؼبنتفعُتَاألكغاد،َكتعيدَ

َ(3)َ«كوكبَاألرض.ََكمصَتىمَاؼبشًتؾَعلىَ،كفطرهتمَغَتَاؼبلوثةَالواحد

                                                           
َ.20،َص1َ،2004،َبَتكت،َتر:َلبنافَهنلةَبضوف،َطالفارايب:َدارَالهويات القاتلة–أمُتَمعلوؼَ-(1)
َ.28،َص1988افريقياَالشرؽ،َالدارَالبيضاءَ)د.ط(ََ-الهوية واالختالف–يةَنورَالدينَأفا-(2)
-4851:َمقاؿَيفَاغبوارَاؼبتمدفَالعدد:َمتاح على شبكة اإلنترنتَ.قراءة في رواية "جحيم الراىب" لشاكر نوري–سعدَؿبمدَرحيمَينظر:-(3)

ََََََََََََََ   www.ahewar.org/debat/show.art.asp     .ؿبورَاألدبَكالفن09:41َالساعة28/06/2015ََ

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp
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"َ َاؽبَيصخرة طانيوستنطلقَركاية َالذاتَإذلَفضاء َمنَؿبور َاألرحب،َحيثَتنسجَلناَويٌَ" ة
ًَعٍَمَىدلَصباليا،َكمنَقضاياىاَالوجوديةَكاسًتاتيجياهتا،َإلعادةَتركيبَالعا ضيءَلناَالذاكرةَسبضيََلتَيَُتى

التَالراىنة،َكتتعارضَتتوافقَمعَالتحوَ َجديدةة ويّ ىُ عيدَرسمَمعادلَاَألىداؼَتَياؼبناطقَاؼبعتمة،َربقيقَن

ًتجمَ،َكعربَثنائيةَ"األنا"َك"اآلخر"َتستحضرَالركايةَاعبدؿَاحملتدـ،َالذمَيَييبَوتًَمعَخطابَركائيَرَى

دَالثقافاتَكاغبضارات،َغمَسبدَ أزمةَالذاتَالعربيةَعربَامتدادَسنُتَاؼباضيَاؼبختلفةَكحىٌتَاغباضر،َفرَي
َكالتحام َأٌفَكرغمَتشابكها اػبطابَالثقايفَالعريبَالَيزاؿَيعاشلَهاَعربَكسائلَاالٌتصاؿَاغبديثة،َإاٌل

بلقيَعلىَعوؼبةَالثقافةَكاالنفتاحَعلىَاآلخر،َبلَيقعَ،َإذَالَيظهرَاتٌفاقاَيفَالتٌَتإشكالية التشتّ منَ

َنَاليتَالَتسمحَبتكوينَالنسقَاؼبشًتؾ.ضمنَدكائرَالتبايَي
َاستدعىَاألمرَإبداعَنصَ  صوصيتوَالتارىبية،َيتماىىَفيوَالسردَالركائيَمعَالسردَلوَخَيَمنَىنا

َيَى َكنزعة َتوخَ التارىبي َالواقع، َقراءة َالركائيَيف َتَي»اىا َأف َيبكنها َاؼبطاؼَال َهناية َيف َالركاية رَصوٌَإٌف
َالتاريخ،َأمَأنٌَسٌَبقدرَماَذبَيَ،اغبقيقةَالتارىبيةَاؼبطبقة إٌفََناَنستطيعَالقوؿ،دَموقفاَكرؤيةَمعينةَؽبذا

قاَلدلَاؼببدعَمنَزاكيةَكرؤيةَأيديولوجيةَؿبٌددةَمسبٌََ،التاريخَيدخلَالنصَالركائيَكالركايةَخصوصا
أكَالًتكيجَؽباََ،التأسيسيةَلبنيةَاجملتمعصلَبالعناصرَأكَالواقعَالعاـَتسعىَلتثبيتَقيمَفكريةَتتٌََ،نفسو

َ(1)َ«حىٌتَكىيَتعملَعلىَصياغتهاَفنيا.

يفَأرشيفَالزمن،َكتضاعيفَالتاريخ،َالَيسعىَأمُتَمعلوؼَفيهاَإذلَ"َحبثَصخرة طانيوس"َََ
َبُتَاغبقيقةَ استنطاؽَالتاريخ،َبلَإنطاؽَاؼبسكوتَعنوَيفَاؼباضيَكاغباضرَكؿباكرةَاغباضر،َمازجا

َرحبا.َ َفنيا َكافَالٌنصَالركائيَينكتبَمنَالداخلَمنَالبلكعي،َفإٌفَذبربةَ»كاػبياؿ،َليبٍتَعاؼبا إذا
فالكتابةََ(2)َ«تَسولَرىافَمعَالذاتَعلىَقوؿَماالَتستطيعَلغاتَاآلخرينَتشكيلو.الكتابةَليس

َأركعَمزيجَبُتَقدرةَالعقلَكسلطةَاللغة.
                                                           

-َ:لَصدكرَىذهَالركايةَعبلمةَفارقةَيفَمسَتةَ"أمُتَيفَعادلَاألدب،َكمنحتوَجائزةَالغونكورَالشهَتة،َشك1993ٌََالصادرةَيفََصخرة طانيوس
َكاتبَعريبَيفوزَجبائزةَ"الغونكور"َكىيَاألرفعَيفَفرنساَبعدَاؼبغريبَالطاىرَبنَجلوفمعلوؼ"،َفلقدَجعلتوَ َكانتَركايةَصخرةَطانيوسََ-ثاشل لقد

َألٌكؿَبعدَبياترس(.بدايةَلسلسلةَمنَاألعماؿَاليتَنالتَنصيباَكافراَمنَالشهرةَيفَلغتهاَاألصليةَكيفَترصباهتاَبينهاَ)موانئَالشرؽَحدائقَالنور،َالقرفَا
َ.107،َص2002منشوراتَاؼبؤسسةَالوطنيةَلبلتصاؿ،َاعبزائرََ-تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية–إبراىيمَعباسَ-(1)
ََ-الرواية الجزائرية مسارات وتجاربَ،الكتابة عن الكتابة–اغببيبَالسائحَ-(2) َالعدد َاعبزائر، َاالتصاؿَكالثقافة َكزارة َالثقافة، َفرباير118َؾبلة ،

َ.23،َص2004
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ََ"َ َركاية َتسند َتركيبَفٌٍت، َاؼبادٌَصخرة طانيوسكفق َإذل َالَ" َما َإذلَقوؿ َهبا َكتدفع َالتارىبية ة
َكشفَنَ؛يستطيعَالتاريخَقولو،َلي َانتقاداَللتاريخ َكإضاءةَألكثرَاعبوانبَإنباالَنَالتاريخَاؼبنسيَ اَعنَبل

َكتبَالتاريخَكالسَتَالذاتية،َمنَخبلؿَتصويرَحياةَاألفرادَ)الذكات(َاليتَالَتتٌسعَالذاكرةَالتارىبيةَ يف
َ َاؼبؤرخوف َيهٌتم َال َكما َكآالمهم، َالبينية،ََ-عادة–آلماؽبم َعبلقاهتم َبطبيعة َكال َاالجتماعية حبياهتم

إذَشكٌلتَالذاتَالفرديةَللكاتبَمادةَاغبكيَكمرجعَالكتابةَاألساس،َحبيثَ»َ؛يةكمعاناهتمَاإلنسان
عربَالسردَبعدََ،اَاستعادةَللتاريخَالشخصيَللمثقفاقًتنتَكالدةَالركايةَبلحظةَكعيَحادَباألنا.َإهنٌَ

َ َالذاتَاؼبمتاز، َمبلذ َىو َالشعر َكاف َإذلَفسحأف )...(َ َاؼبغلقة َمنَسياجَالدائرة ةَفاالنتقاؿَ)...(
َكاؼبوااؼبدلَاؼبفتوحَللتفرٌَ َكٌلَذلكَدَالشخصي،َكااللبراطَاالجتماعيَضمنَاؽبمـو قعَالطبقيةَاعبديدة،

َكجوابَعلىََ-اَللنخبةَالوطنيةَكؾبموعَمثقفيَاؼبرحلةَفجاءتَ)الركايةاَأساسيَنمنعرجَنَلشكٌَ السَتية(
منَخبلؿَرؤيةَالذاتَللواقعََ(1)َ«ؿَالقيمَكبدايةَاقببلءَاإلرغامات.سؤاؿَاللحظةَاالنتقاليةَغبظةَتبدٌَ

َكتناقضاتو.
أَناَسردياَالَيتجزٌَكوٌَالعنصرَالتارىبيَمَيَأمين معلوفقَبُتَالركايةَكالتاريخ،َهبعلَالَيعربَدائرةَالتعَىَ

،َفعلىَالرغمَمنَبعدَعربهَالذاكرةَكيسقطَاؼباضيَعلىَاغباضرَقَىنطًَناتَالسردية،َليستَىعنَباقيَاؼبكوٌَ
َالتارىبي، َطانيوس" َأهٌناَ"صخرة َكىوَلَيربفَىَإاٌل َينهَىَيفَباإلسقاطاتَاؼبعاصرة، َأيضا َاؼبرٌة منََلَيىذه

َكتبوَاألكذلَ)َاؿَىجَىبعدَأفَ ،تاريخ لبنانليصلَإذلََ،التاريخ الحروب الصليبية كما رآىا العرب يف
(،َعلىَتواريخَعوادلَالشرؽَكالغربَالقديبة،َليعودَإذلَقريتوَسمرقند، حدائق النور ،فريقيليون األ

َمنَقٌصةَحقيقيةَشعبية،َىيَقٌصةَارًبَنالصغَتةَيفَاعببلَاللبناشل،َعربَ"صخرةَطانيوس"َمَى َأحداثها ا
َ.األٌكؿَمنَالقرفَالتاسعَعشرَفصالنٌَيفََ،اؼباركشلَلبطريرؾلاغتياؿَ"أبوَكشكَمعلوؼ"َ

اغتياؿَالبطريرؾَيفَالقرفَ»َ؛ةَحقيقيةؼَشديدَقصٌَبتصرٌََ-الكاتبحبسبََ-إهٌناَركايةَتستوحيَ
عيدَالقاتلَالذمَعبأَإذلَقربصَمعَابنوَالتاسعَعشر،َعلىَيدَرجلَيدعىَأبوَالكشكَمعلوؼ،َكقدَأَي

                                                           
َ.25-24،َص1َ،2006شركةَالنشرَكالتوزيعَاؼبدارس،َاؼبغرب،َطَ-استراتيجيات التجريب في الرواية المغربية المعاصرة–ؿبمدَأمنصورَ-(1)
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َلينفَ َةَويلَىإذلَالببلدَحًبَ َأمٌََذَىمنَجواسي َاألمَت، الراكمَكضيعتوََ،اَسائرَاألحداثبوَحكمَاإلعداـ،
َ(1)َ«كشخصياتوَفمحضَخياؿَفاسد.َكمصادره

َكماَيفَغَتىاَمنَالركاياتَاإلنسافَكتارىبوَؿبوراَؽبا،َصخرة طانيوسهبعلَأمُتَمعلوؼَيفَ" "
أكَعقائدمَمهماَََفبلَؾباؿَيفَفضاءاتوَالفكريةَلتسفيوَاؼبعتقدات،َأكَالتعٌصبَاألعمىَلتوٌجوَإثٍت

كاف،َ"صخرةَطانيوس"َتأريخَلبداياتَاألحداثَالطائفيةَيفَجبلَلبناف،َوبٌتلَفيهاَموضوعَاغبربَ
َعَنوقًَمَىَ،عشرَعاماَتةاليتَعصفتَبلبنافَعلىَامتدادَسَاألىلية اَأثَتاَيفَعاؼبهاَالتخييلي،َالركايةَتقـو

َاؼبختلفة َاؼبواقف َبُت َاالشتباؾ َعلى َأساسها َاقبَ؛يف َيف َكتطوٌَيرسم َكمسارََ،رهدالو َبنائها ىيكل

َالهتا.ربوَ 
َالذمَتَىََ َاعبديد ََتوَيٌنَبلعٌل َتناكؿ َىو َطانيوس" َ"صخرة َيفَلبنافاألنا" و"اآلخر"َصراعركاية َ؛"
سٌجلَلتاريخَيفَإطارَغَتيةَداخليةَعميقةَكأخرلَخارجية،َتَيَ؛للتعّدد العرقي والثقافيهاَفضاءَبوصف

َ.كلوجَالغربَيفَالشرؽ
ماَىوَمتحٌققَأٌفَاغبربَ»الركايةَبإسقاطاتَمعاصرة،َفماَأشبوَاغباضرَباؼباضيَيفَلبناف،ََتعجٌَََ

يفَلبنافَسبٌيزتَبطابعَطائفيَحاسم،َككانتَطائفيةَىذهَاغبربَنتيجةَالًتكيبةَاالجتماعيةَكالوضعَ
َالطائفيَللَ-غَتَالناجز–االنتقارلَ َالطابع َىذا َأٌف َإاٌل َالرأظبارلَفيو، َالنظاـ َ،صراعَالسياسيلتطٌور

َمنَ َكٌل َيسعى َإذ َبو، َاألخَت َىذا َللخارجَكربٌكم َاالقتصادم َانكشاؼَنظامو َكضعية َمن يفاقم
َاأل َبالصراع َاؼبعنية َالقولطراؼَالسياسية َذبد َكما َخارجية، َبقول َاالستعانة َإذل َانتصاره، َلتأمُت

َ َيفَىذه َفيو َكمصاغبها َتأمُتَنفوذىا َإذل َالساعية َاؼبساعدة َلغاياهتاَاألطراؼَالعناصر َكاؼببلئمة ؽبا
بانعطافاتََ؛)...(َلذلكَحفلتَىذهَاغبربَإذلَجانبَطائفيتهاَكخضوعهاَػبارجَوبكمَسَتكرهتا

َمثٌلثَمراحلَمَي َالتحالفاتَكاختبلؼَاالرتباطاتَبُتَالقولَتميٌَحاٌدة َكافَلتغٌَت َانعطافات َفيها، زة
َاؼبمٌيزة. َظباهتا َكاعطائها َاغباسمَيفَتعينها َالدكر َ(2)َ«اؼبتصارعة َينقَي؛ َآلتَإليوَفزمنَالركاية َما لَلنا

                                                           
َ.297ص1َ2001َلبنافَط،َبَتكت،َالفارايبدارَتر:َهنلةَبيضوفََ-صخرة طانيوس–أمُتَمعلوؼَ-(1)
َ.26-25،َص1َ،2006اغبربَكالقضيةَكاؽبويةَيفَالركايةَالعربية،َدارَاآلدابَبَتكت،َطَ-فضاءات السرد ومدارات التخييل–ساميَسويدافَ-(2)
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غَتيةَتأرجحَبُتَيفَإطارَكضعَمَيَراعَاألقوياء،ؽباَإذلَساحةَلتناحرَالكبار،َكميدافَلصًَلبناف،َبعدَربوَ 
ََََ.جوانيةَكأخرلَبرانية

عاؼبهاَكصوالَإذلَ،مركراَببنائهاََ،،َبدايةَمنَإىدائهاللعبورتعٌددةَاتَمصخرةَ"طانيوس"َىيَؿبطٌَََََ

َيَي َعميقة َإنسانية َبلمسة َالرحب، َإذلَالشاعر َ"جَهدمَالكاتبَالركاية َافَخليلَجرباف"رَبكالٌرساـ
ربىاَمعلوؼَرسائلَيفَمسحوَرمزية،َيبعثَعَ(1)َ.«رةرلَالرجلَذمَاألجنحةَاؼبتكسٌَإذلَذك»بقولو:َ
تعٌددة:َاؽبجرة،َمَيَُتًَلَىجَيَبُتَالرَىربىَالقَيَجَي،َفوشائالذاتَىواجسٌمَاإلنساشلَكاؽبَهشاطَرَمنَتقديرَإذل

كمَمنَرجلَرحلَعنَالضيعةَََ،علىٌَخطىَطانيوسَاػبفية»تَاؼبنايف:َدَىعَيكاغبنُتَإذلَلبنافَحىتَلوَبػَى
َالنحوَالتصاؽَه َمنذَذلكَاغبنُت،َلتلكَاألسباب؟َبلَللدافعَنفسو،َكاغبافزَعينو،َفجبليَعلىَىذا

إذلَالرحيل،َمبلذَكمعربَأرضَاللنبَكالعسلَكالٌدـ،َالَجنةَكالَنعيمََكالَجحيم،َبلََؽَهوٍَباألرضَكتػَى
َ.أوجاع الذاتكقدَصارتَىيَنفسهاََ،بأوجاع الوطنؿبٌملةَََالذاتَىناَسبضيَ(2)«مطهر

َ"لركايتوَدباَاقتبَأمين معلوفَئَيطٌََويَي َكتاب"َاإلشراقات"َلػ وَشعبَمنَإنٌَ"َ»رامبور آرتو سوَمن
ةَساعةَعذبةَستعيدَرلَىذهَة،َأيٌَيبةَسواعدَط...َأيٌَ!َاألليغانيزاتَكلبناناتَاغبلمَىذهأجلوَخلقتَ

َرَيقاؼبنط َاليتَيأيتَمنها َ(3)«قادمَكأدسلَحركايتة
َيَي َفيما َالقوؿعلنَيلعٌل َىذا إذلَماََكاضحةَإشارةَ،و

َ.نوَالٌنصَالركائييتضمٌَ

                                                           
- َكانوفَالثاشلَينايرَعاـَجبران خليل جبران يفَبلدةَبشرمَالواقعيَإذلَالشماؿَمنَلبناف1883ََ:َشاعرَككاتبَكرٌساـَلبناشلَكلدَيفَالسادسَمن

َكافَيفَقريتوَيفَذلكَا لوقتَبسببَفقرَحُتَكانتَتابعةَؼبتصرفيةَجبلَلبنافَالعثمانية،َتعٌلمَالعربيةَكالشعرَكاإلقبيلَكاؼبطالعةَعلىَيدَالكاىنَالذم
حيثَدرسَالفن،َكبدأَمشوارهَاألديبَتويفَيفَنيويورؾَعاـ1895ََتوَكعدـَقدرتوَعلىَالذىابَإذلَاؼبدرسةَجربافَكىوَصغَتَمعَأٌموَإذلَأمريكاَعائل

،1923َهَبداءَالسل،َيعرؼَخبليلَجرباف،َكىوَمنَأحفادَيوسفَجرباف،َاؼباركشلَالشعبلشلَاشتهرَيفَالعادلَالغريبَبكتابوَ"النيب"َالذمَمٌتَنشَر1931َ
َمنَميخائيلَنعيمةَكنسيبَعريضة،َكعبدَاؼبسيحَحداد،ََيفَاطارَالسعيَإلحداثَالتجديدَيفَاألدبَالعَر َكٌل َالقلميةَمع يبَأسٌ َجربافَالرابطة

األجنحةَاؼبتكسرة،ََبية:مؤلفاتو بالعر -ةَللنهوضَباللغةَالعربيةَكاألدب.كاخراجوَمنَدائرةَصبوده،َباإلضافةَإذلَتضافرَاعبهودَكتوحيدىاَللكٌتابَيفَالغرب
َ،َأربابَاألرض،َرملَكزبد،َيسوعَابنَاإلنسافَكاجملنوف.نيب:َحديقةَالمؤلفاتو باإلنجليزية-دمعةَكابتسامة،َاألركاحَاؼبتمرة.العواصف،َ

اؼبسيحية،َفقدَحرصََتوكبالنظرَإذلَخلفيهاَالتبعيةَالعربيةَللدكلةَالعثمانيةَكاليتَحارهباَيفَكتبوَكرسائلو،َتفاعلَجربافَمعَقضاياَعصره،َككافَمنَأنبٌَ-
متاح على شبكة علىَتوضيحَموقفوَبكونوَلي َضدَاالسبلـَالذمَوبًتموَكيتمٌتَعودةَؾبدهَبلَىوَضٌدَتسيي َالدينَسواءَاإلسبلميَأكَاؼبسيحي،َ

ؼبوقع:َا13:56َ،َالساعة29/12/2015َ،َبواسطة:َفداءَأبوَاغبسن.َاالنترنت: تعريف الكاتب جبران خليل جبران
http://ma.wddoo3.comَ

 5ص1َ2001َلبنافَط،َبَتكت،َالفارايبدارَتر:َهنلةَبيضوفََ-صخرة طانيوس–أمُتَمعلوؼَ-(1)
َ.295،َصاؼبصدرَنفسو-(2)
َ.07،َصَاؼبصدرَنفسو-(3)
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َباعبََ َالتاريخَباألساطَتَكاغبكمة َمنََينهشَيَ،معلوؼَعمبلَأدبيانوف،َحاؾَأمُتَمازجا جزءا
َكشفَه»هاَأبدا،َالذاكرةَليحتلٌَ َ،أَمنَحقائقَكتعتيمَللظاىرَمنَكقائعللمخبٌََفالذاكرةَطريقَكعر،َألهٌنا

أكَىيَعملَمضادَلفعلَالكتابة،َألٌفَماَتكشفوَالكتابةَتلغيوَالذاكرةَإهٌناَمسعىَضمٍتَلقمعَنواياَ
َعلىَإبرازَالكامن َكيَوبٌلَؿبٌلَالظاىرَاؼبعلنَالكاتب،َألهٌناَتقـو َ.(1)َ«كاؼبضمر

َكٌلَعصر،َكبالنظرَإذلَماَيستبطًَخصبَنَحةَحقبلَنييبٌثلَاؼباضيَبعواؼبوَالفسَ وَتوظيفوَنَياَلؤلدباءَيف
َالسٌَ َطاقاتَيف َمن َالركائي َكترميزَوإياؽ َفاألديبَيدًََوبائية ََالرل، َإذلَذلكَركمافَ-الفطن َنظر مثلما

َومو،َكهبلوَبأدكاتوَزبَيمنَدائرةَاؼباضيَاؼبنسيٌََىوَالذمَيبتحَيَ -ََ Roman Jakobsonَجاكبسوف
يفَرحلةَإذلَاؼباضي،َيستعيدَهباَحكايةَلبنافَبشكلََأمين معلوفلناَعلىَىذهَاػبلفيةَينقَيَ؛أقاصيوَك

كبالتحديدَالزمنَ؛َالتاسعَعشرَالعاـَالذمَسادَفيهاَكيفَاؼبنطقة،َيفَأربعينياتَالقرفَيرصدَاعبوٌََ؛ركائي
َ.أتَفيوَالصراعاتَالكربلَيفَلبنافبدالذمَ
َكتابةَشيءَعنَلبناف،َعنََ"أعتقدَأفَركايةَ"صخرةَطانيوس»َ:ؼمعلَويقوؿََََََ أتتَمنَرغبيتَيف

َكتبَدلَأتعرضَيفَأٌمَمنهاَمباشرةَللمسألةَجٌوَلبناف،َكىيَرغبةَتَي ساكرشلَمنذَزمنَبعيد،َبعدَطبسة
دتَكثَتاَقبلَأفَأختارٍَتَتردٌَاغبقيقةَأنٌََ.حارٌةَسبلكتٍتَيفَشكلَأكَيفَآخرَاللبنانية،َأتصٌورَأفَرغبة

ستمؤلَالركاية،َكيفَهنايةَاألمرَكجدتَنفسيَأعودَإذلَثَعنها،َكالشخصياتَاليتَاؼبرحلةَاليتَسأربدٌَ
َالذمَ َاؼبناخ َالقرية، َفازبذتَََثتحدٌَمناخ َكحسمتَأمرمَأخَتا، َكثَتين، َأشخاص َمن َكثَتا عنو

َ(2)«كنقطةَانطبلؽَحادثةَحقيقيةَكقعتَيفَؿبيطَعائلتناَتقريبا
َََََ َ"تتوزٌع َتًَصخرة طانيوسركاية َفصوؿ َعلى َمعلوؼََ-أكَعس" َظبٌاىا َعبورؿبطٌََ-كما َ،ات

َكلمةَفصوؿَأكَأقساـ،َللدٌَستعيضَنمَي َكٌلَمرحلةَاَبذلكَعن كايةَىيَسبهيدَأكَعبورَمنَالَراللةَعلىَأٌف
ََ.ؼباَيليها

                                                           
َ.131-130،َص1َ،2003اجملل َاألعلىَللثقافةَالقاىرة،َطَ-الوعي بالكتابة في الخطاب النسائي المعاصر–سوسنَناجيَ-(1)
:َمقاؿَعلىَموقعَاغبياة،َمتاح على شبكة االنترنتَالرواية للحديث عن تأسيس وطن،":َصخرة طانيوس "ألمين معلوف–إبراىيمَالعري َ-(2)

176613َ،25/06/2011َhttp://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayatَالعدد:َ

http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat
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َ"ؼبيََََ َلقصٌَكافَضبل َاألٌكؿ َالعبور َىو َطانيوسا" َ"فَ،ة َأكٌَإغراء لميامن َكعبور "َ صيف "إذلَرل
،َيبشاألالرأس ،َإذلَ"القّس االنجليزي مدرسة"،َإذلَ"القدر على شفتي المجنون"،َإذلَ"الجراد
مذنب بسبب ،َكصوالَإذلَركوعا في سبيل المجد،َإذلَبرتقال على السلم،َإذلَوساطة غربيةإذلَ
َؿبطٌََ؛فقةالشّ  َالعَيتوالت َعات َالراكم َحبديث َتطالعنا َاليت َالركاية، َيف َكعنَبور َالضيعة َصخور ن

َالغَر َعلىَيبحكاياىا َحجر َؾبٌرد َالكاتبَمن َخياؿ َوبيلها َدقيقة، َبتفاصيل َعنها َالكثَت َليقوؿ ة،
للصخورَأظباءَيفَالضيعةَاليتَأبصرتَ»َ؛أحداثَكربلَولٌَجرتَيفَظَجبليَ َإذلَعرشَوَ،أطراؼَضيعة

َكرأسَالدٌَ َاؼبركب، َفهناؾ َالنور، َالغوؿ،َفيها َببزاز َاؼبعركفاف َككذلكَالتوأماف َكالكمُتَكاعبدار، ب،
َمنَ َكما َالعصاة، َالكتيبة َحُتَتطارد َيرابطوفَعندىا َكافَاعبنود َاليت َالعسكر َصخرة كىناؾَربديدا

تًتاءلَأماـَناظرمََ،كاختزاناَلؤلساطَتَفعندماَيصدؼَأفَأبصرَيفَاغبلمَطفوليتموقعَيفوقهاَإجبلالَ
َكمقعدَجليلَمتقعٌَ َأظنَصخرةَأخرلَتلوح َاليتَربملَعلىَما َالوحيدة اسمَرَ)...(َكىيَالصخرة
بلمستوَلي َخوفاَمنَمكَالعرٌسَاغبجرم،َكدلَأجرؤَعلىَرجلَ"صخرةَطانيوس"َلطاؼباَتأملتَذل

َ(1)«لعَؽبوناَاؼبفضٌَكانتَالصخورَمرتََطر،َففيَالضيعةاػب
دَفًتةَتارىبيةَهًَشَىالدقيقة،ََإٌفَىذاَالعرشَاعببليَأكَاغبجرم،َالذمَأبدعَالراكمَيفَرسمَتفاصيلوَََ

َكافَالبلدَالصغَتَ)لبناف(َ؛رةَيفَتاريخَلبنافَكاؼبنطقةؤثٌَمَي اكؿَيعيشَيفَأفقَاغبكمَالعثماشل،َكوبَيـو
َكسطَ َاستيعابو، َأرضاؼبصريوف َكالفرنسيُتَكالركسَعلى َعشرصراعاتَاإلقبليز َالثامن َالقرف َيف .َو

زَيٌَعنَمبطيةَاغبَكالَندَيلَعَيمثَ ا،َليَيامتَناَصباىتَنَاَكفضاءَنقَناَضيػٌَومَنمفهَييتجاكزَاؼبكافَيفَركايةَمعلوؼَكونوَ
لوَعنَمنَخبلحَفصًٌَوؿَاؼبكافَصبالياَكفٌنيا،َليَيفالركائيَوبَيَ؛ضاءَاغباضنَلؤلحداثَكالوقائعفاؼبغلقَكال

َعينها.بَةَوصَىَومدلَارتباطوَبفضاءاتَـبصَي
ََََ ََطانيوسصخرة إٌف ََوطنحكاية َالناحيةذاتكسَتة َمنَىذه َداللة َذك َذاتو َفالعنوافَحبٌد ،،َ

َكنايةَعنَ ؿَإذلَالٌنصَكماَذىبَالعنوافَبابَالدخَو»َمود،ةَكاؼبتانةَكالصَ مكافَيوحيَبالقوٌَفالصخرة
مثلماَجاءَيفََعوَغالبانَنفسو،َكأبعدَفبٌاَتتوقٌَمسَتتو،َفيدفعوَأبعدَمساىمَيفَتزر،َكيَيبسإذلَذلكَليَو

                                                           
َ.09،َص1/2001،َبَتكت،َلبنافَطالفارايبتر:َفهلةَبيضوفَدارََ-صخرة طانيوس–أمُتَمعركؼَ-(1)
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،َتكشفَبعضَكدالالتَهَإحاالتَهَ-ووميتًَمَيعَي-كبالتارلَعنوافَالنصَيفََ.(1)َ«تفكيكاتَجاؾَدريدا

َاتو.ناخَىأبعادَالنصَكمَي
نوبَلبناف،َعلىَيةَيفَركنَمنَجبلَيفَجكًَنزَىمَيَ،تقعَأحداثَالركايةَيفَكفرَ"يبدا"َمقاطعةَصغَتةَََ

متَكالَتزاؿَيفَلوَأفَيكوفَمرآةَعاكسةَلعقليةَربكٌََريدَىكصعوبةَتضاريسو،َأَيَصغرَحجمَجغرافيتو
َالوالءَكاػبَيَقليةَياَعَىيفَمبطَالعبلقاتَالسائدةَيفَؾبتمعاتناَالعربية،َإهنٌََ،بعضَمظاىرىا ضوعَاليتَتقـو

َالتٌَ َكاغبظوةعلى َكاؼبكانة َاؼبشرؽَحُتَََ؛بعية َعن َاإلقطاعَاؼبتحَىيفَركاية َالدينَالفَيكاف َرجاؿ َ؛مع

َكيتحكٌََقبضَييَى َاغبكم، َالناسَمَيعلىَزماـ َيفَمصائر َالدين،ََ،ىؤالء َبتعٌصبَرجاؿ َتعٌج يفَأجواء
َركايةَتنألَ»َ؛كخنوعَالبسطاءَكىواهنم َتكتبَتاريخَاؼبقموعُتَالذينَالَيكتبوفَتارىبهم، َركاية إهٌنا
َكا َالنصر َثنائية ََ،لطةلسَ عن َثنائية َرباكرَاإلَاالغترابكتذىبَإذل َكي َاؼبعٌت، َكالبحثَعن نساشل

َكأفٌََكَالممّزق اؼبعٌتَالذمَتقصدهَالركاية،َىوَحبثَاإلنسافََاؼبتداعيَكاؼبعٌتَاؼبرغوبَاؽباربَأبدا،
َ.(2)«عنَمعٌتَالَيصلَإليو،َذلكَأٌفَالبحثَيفَحٌدَذاتوَىوَاؽبدؼَاألخَت

َََ َقٌصة َطانيوس" َ"صخرة َ"ؼبيا"ربكي َابن َ"طانيوس" َاؼبسيحي َاليتَسحرتََ؛الفىت َالفاتنة اؼبرأة
َتلًَ َجبماؽبا، َالرجاؿ َأحدَهَدَيألباب َيعرؼ َأف َدكف َصغَتىا ََ"ؼبيا" َكاف َلزكجهاََبناالإذا الشرعي

َفتكثرَي َاغبقيقيٌََةًَيىَوًَحوؿَىَىَ،َالضيعةاإلشاعاتَيفَ"جري "، َطانيوسَستَيَ؛كالده َأزماتَوفوالدة َوقد

َلةَمعَأزماتَلبنافَكمآسيها.تمفصًَمتعاقبة،َمَي
ؤمنَباألساطَت،َكيسعىَإذلَمعرفةَسببَامتناعَ"َراكياَمنَزمنَآخر،َالَيَيأمين معلوفاستخدـَ"

َبلََ»أىارلَالقريةَعنَاالقًتابَمنَتلكَالصخرةَ)صخرةَطانيوس(،َ َمنَاالنزالؽ، دلَأحجمَخوفا
َكٌلَكافَتطَتَ  َانتزعوَمٍتَجٌدم،َقبلَأشهرَعلىَكفاتو، .َككافَ!َالصخرةتلكََالصخورَإالٌَاَكعهدا

َاآلخركفَيظلٌَ َاؼبتطَتٌَالصبية َبالرىبة َمنها،َكيشعركفَكبوىا َكلقدَوفَمثليَعلىَمسافة )...(َ َنفسها ة
َ(3)َ«لبلنتظارَسنواتَطويلةَقبلَاكتشاؼَحقيقةَماَجرل.اضطررتَ

                                                           
َكاظمَجهاد،َدارَتوبقاؿَاؼبغربَطتَ-الكتابة واالختالف–جاؾَدريداَ-(1) َ.24،َص1َ،1988ر:
َ.84-83،َص2004،َالدارَالبيضاء،َاؼبغرب1َاؼبركزَالثقايفَالعريب،َطَ-وتأويل التاريخالرواية َ-فيصلَدراج-(2)
َ.10ص1/2001َ،َبَتكت،َلبنافَطالفارايبدارََتر:َهنلةَبيضوف،َ-صخرة طانيوس–أمُتَمعلوؼَ-(3)
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َسٌنَالقريةيسأؿَمَيفراىبَإلياس،َاليفَـبطوطاتََاؼبتواريةَعنَأسرارَاعببلَيبحثَالراكمَجاىدا
َكتبوَإسحاؽَالقٌ َاإلقبليزم َما "طانيوس"ََةَكاظبيعالضَالذمَافتتحَمدرسةَيفََ؛جربائيل،َكيقرأ

َكٌلهاَباختفاءَ"طانيوس"َ.علىَارتيادىا َإالٌَأٌفَاؼبصادرَالثبلثَاليتَاعتمدىاَالراكمَيفَالبحث،َتنتهي
أىلَالضيعة،َكصخرةَربملَاظبوَمنوَحكايتوَاليتَتناقلهاََىقتبدكفَأفَيعرؼَأحدَإذلَأينَذىب،ََك

.حىٌتَ ََاليـو

يفَأكاخرَالقرفََحدثت"،َجريبةَقتلَاؼباركشلَؾَرالركايةَرؤيةَـبتلفةَغبدثَاغتياؿَ"البطريَضَيعرًَتَى
َكفعشرَيفَقريَالثامنَ تَفيوَاؼبكافَالذمَسبٌََ،َكاغبقيقةَأفٌَ"دا"يبَرةَمنَكحيَخياؿَالركائيَتدعى

الركايةَحىتَاغبادثةَدلَتقعَيفَالتاريخَالواردَيفََ،أكردهَالكاتبَيفَالركايةاعبريبةَتارىبياَالَعبلقةَلوَدباَ
)جريبةَاغتياؿََمعلوؼَمنَىذهَالواقعةَالتارىبيةَاستنسخَأمُتَ؛3131بلَكقعتَيفَسنة3111ََكىوَ

فهلََ؛(1)َ«ىيَؿبضَخياؿَفاسد»نهيَالركايةَبقولو:َراتَالقارئ،َليَيماَيفوؽَتصوَ َ،البطريرؾَاؼباركشل(
َفعبلَىيَكذلك؟

دراسةَشخصياهتا،َإذَيدخلَىذاَالتحديدََ؛إٌفَأىٌمَاآللياتَالراميةَإذلَاالنفتاحَعلىَعوادلَالركايةَََ
َاؼبنطلقَسنتتبٌَ َكمنَىذا َصبالية، َفكرية َقيمة َالركاية َيفََعَشخصياتَالركاية،يفَإعطاء َالركاية تستند

مراجعهاَإذلَشخوصَعٌدة،َكمنَىناَلبلصَإذلَأٌفَىناؾَآلييتَلتحليلَالٌنصَالركائيَكالوقوؼَعلىَ
ةَخربتوَالذاتيةَفاؼبؤلفَيصدرَيفَإبداعوَالركائيَمنَؿبطٌَ»َ؛لشخصيةَالركائيةَكاؼبوقفَالركائيمكامنو:َا

َكيتأثٌَ َاالجتماعية، َكمواقفو َكمكمواقعو َالعصر، َبتطورات َكقيمَر َكعبلقات َقضايا َمن َفيو َوبتدـ ا
َ(2)َ«كمفاىيمَكقولَاجتماعيةَكعاؼبية.

َ

  فضاء الرواية: 
َصخرة طانيوس"ََََ َبُت َذبمع َالناسَالواقعي والغرائبي" َمن َيتكٌوف َكاقعيا َعاؼبا َتصف َفهي ،

َكربَي َكاؼبزارع، َكالكفور َكالقرل، َاألسطورية َالشخصية َإذل َالسردم َاغبدث َخبلؿ َمن الرئيسية،َيلنا
َغريبة َكقائع َمن َأحاطَهبا َكما َ"طانيوس" َتتبٌََ،شخصية َاؼبخطوطاتَكاليت َعرب َتفاصيلها َالسارد ع

                                                           
َ.10ص1/2001َ،َبَتكت،َلبنافَطالفارايبتر:َهنلةَبيضوف،َدارََ-صخرة طانيوس–أمُتَمعلوؼَ-(1)
َ.16-15،َص1986دفاترَاغبوارَالبلذقية،َدارَاغبوار،ََ-الرواية العربي بين الواقع وااليديولوجية–ؿبمودَأمُتَالعادلَ-(2)
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كىوَالراىبَإلياسَصاحبهاَرجلَدينَمتويفَغداةَاغبربَالعاؼبيةَاألكذل،َ،كأحدثهاَعهداَ»الثبلث،َ
َكتابوَع،َيبدا منَكفر نواف:َأخبارَاعببل،َأكَاسمَضيعيتَكالَأظٌنَأنٍتَأتيتَعلىَذكرهَسابقا،َكوبمل

َكفرَيبداَكالكفورَكاؼبزارعَالتابعةَؽبا كاؼبعادلَاليتَتضٌمهاَكالعاداتَاليتَتتميزَهباَكالرجاؿَالعظاـََ،قٌصة
َكتاباَغريباَكفريدا،َكؿبٌَتاَ)...(َيشعرَالقارئَ َكاف الذينَعاشواَفيهاَكاألحداثَاليتَجرتَفيهاَ)...(

َكاتبَأصيل،َمثَكعلىَحُتَغأنٌَ َينكفئَالراىبَككأنٌَوَأماـ وَخشيَارتكابَإمثَالغركر،َكيتوارلَرة
َعفتتسطٌَ َمكٌفرا َكيعود َنربتو، َالَوح َاألخبار َجامع َإذلَدكر َذنبو َالبيتََرن َإذل َالتوطئة َمن )...(َ ع

َكتايب،ََ التقليدمَيفَختامها:  (1)َ...«كنَمتساؿباأنتَالذمَسوؼَتقرأ

شٌوقةَعربَمدائنَالزمنَمَي،َفانطلقَيفَرحلةَركائيةَأمين معلوفخياؿَالركائيََاللغزُ َبَىلقدَأؽبَى
َاغبدَىمَنغتنًَمَيَكالتاريخ َا َتشًَلينقَيث، َركائية، َباإلبداعَيفَمساحة َخبياؿَمرتع َيفَيَبأنٌَلو َزاؿَدائما َما و
يشرعَالراكمَيفَالسؤاؿَعنَحقيقةَ"طانيوس"ػ،َكيبدأَيفَرحلةَحبثََ.اءاتَإنسانيةسعَلعطاألفقَمتٌَ
عتمةَلقيَالضوءَعلىَمناطقَمَيالذاكرةَكالوثائقَكاؼبعلومات،َكتَيَكاغباضر،َكتستنطقَيلَبُتَاؼباضيَتتنقٌَ

الذاتَ)الكاتبةََيفَمكبوتًََؿبكيَحبثَوَ،َبالشكلَالذمَهبعلَمنَالركايةَلتبسةَيفَتارىبناَاؼبعاصرمَي
َكالقارئة(.

توالتَيفَسردَاألحداثَعربََ،خرلَثانويةأَكَرئيسيةَعمدَالكاتبَإذلَتوزيعَالسردَعربَشخصياتََََ
بألسنةَعددَمنَالشخصياتََ،كقدَعٌدَسردَأحداثَالركايةَأكَاغبدثَالرئيسيَفيها»َفصوؿَالركاية،َ

َاػباصَكمَى َمنظوره َاغبدثَمن َمنها َكٌل َتركم َعلىَوقعًَاليت َالركاية َتاريخ َيف َنوعية َقفزة َاػباص، و
فيَكالثقايفَاالنساشلَتثمرَذلكَاإلرثَالفلسالصعيدينَالتقٍتَكالفلسفي،َإذَاستطاعَفٌنَالركايةَأفَيس

َإالكبَتَيفَ َعبلئق َاألنا باآلخرطار َكباالكبياز ،َ َاألحاديةَدية واالنفتاحالتعدّ إذلَفكرة َيفَمقابل ،
َ(2)َ«كاالنغبلؽ.

َفصَ ييَََََ َالشيخ َمن َشخصياتو، َتصوير َأمُتَمعلوؼَيف َرنسيسف"ل َالشخصية َبدايةَ" َيف البارزة
َكما َقلبها َكيف ََيفَاألحداث َإذل َإذلَ"رككز"هنايتها، َكصوال َؼبيا، َإذل َجربائيل، َإذل َجري  َإذل ،

                                                           
َ.13-12،َص1َ،2001تر:َهنلةَبيضوف،َدارَالفارايب،َبَتكت،َلبناف،َط-صخرة طانيوس-أمُتَمعلوؼَ-(1)
َ.69-68،َص1َ،2003البيضاءَاؼبغرب(،َطاؼبركزَالثقايفَالعريب،َ)الدارََ-سرد اآلخرَ-صبلحَصاحل-(2)
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زىا،َإٌفَالشخصيةَيفَالركايةَتشٌكلَبؤرةَمركزيةَالَيبكنَذباكَي»َ،وس"َالشخصيةَاحملوريةَيفَالركايةانيط"

َ(1)َ«زَمركزيتها،َفالركايةَأكثرَاألجناسَاألدبيةَارتباطاَبالشخصية.أكَذباكَي

َكبَتَيتزعٌَ"َفرنسيسالشيخَ" ذهَالشخصيةَػػػػيبدا(َكلقدَأحيطتَىَمَالضيعةَاعببليةَ)كفرإقطاعي
َبرظبها،َ َاؼبباشرة َقبل َالركاية َلبؤرة َاختيارىا َكبراعة َرظبها، َبراعة َعكست َكثَتة َبإشارات َالركاية يف

ََ.تَكاإلحاالتَإذلَالواقعَكالتاريخكأشاعتَالركايةَكالشخصيةَعدداَمنَاؼبناخاتَكالتساؤال
َ َآفشيخ َيف َشخصَؿببوبَكمكركه َ"فرنسي " َكمَيَ،الضيعة َحَىستبدٌَعادؿ َالضيعةَكٌَلسَيَاَـو، اف

َلئلقػػػػػػةَبكاملػػػػػػكانتَالضيع»بنسائها،ََشَهتحرَ كمَي َكػػػػػػػطاعػػػػػػػهاَملكا قةَػػػػػػةَعريػػػػػػػافَكريثَسبللػػػػػػػيَذاتو،
َاؼبشاي َالشيخمن َعصر َإذل َاإلشارة َكلكٌن َعلىََخ، َزبفى َال َآخر، َربديد َدكف َاغباضر، َالزمن يف

َ(2)َ.«وكافَذلكَالذمَعاشتَؼبياَيفَظلٌَأحدىم،َفقدََ
َكافَحجمهاَأكَدرجتهاَإٌفَاألحداثَاليتَتقعَيفَ"كفرََََ الَبٌدَأفَتنتهيَعندَالشيخََ،يبدا"َمهما
ودكف،َكأىٌمَماَالتأثَتَالبالغَيفَأىلَالضيعة،َاآلخركفَبالنسبةَ"لفرنسي "َموجَيَي ،َىوَصاحبَيسفرن

كفَكرَيدَيػػػنَأجلو،َيػػػػكفَمودَيػػػػوجَييفَاآلفَنفسوَمَىَمػػػػػػػػػهبمَكمنَأجلهم،َكىَودَهوجَيجودىمَأٌفَالشيخَمَىيفَكَي

َفَى َكيعجًَلكًَيف َزَيو، َبتسيَت َاالستئثار َعن ََكاألكف َاألحداث َكإدارة َاغبفعاؿ، َغَته، َمن كانواَ»وارات
،َمَييسلَي َكٌلَصباح،َطريقَالقصرَالنتظارَاستيقاظوَمنَالنـو َكثرا يفضيَإذلََكاؽَالذمتدافعُتَيفَالرٌَكوف

نبساَأكَيرفعوفَعقَتهتمَهبا،َكترافقََـبدعو،َكحُتَيطٌلَعليهمَتلهجَحلوقهمَباألدعيةَاليتَيهمسوهنا
َكٌلَخطوةَىبطوىا ستغٌتَعنهاَلتأطَتَاَكأرضيةَالَيَيناخَنيفَالركايةَمَيَودىملَكجَيلقدَشكٌََ؛(3)َ«جلبتهم

َعلىَالتقاليدَكالقيمَكالعادات،َاليتََ؛غلقَوكجودَشخصيةَالشيخَ"فرنسي "،َإهٌنمَرعاياهَيفَنظاـَمَي يقـو
كاالستقرارََباتًَاَمنهاَعلىَنوعَمنَالثٌَاكم،َحرصَنريةَالفرديةَأكَاالستقبلؿَعنَاغبالَتسمحَؽبؤالءَباغب

ََمصلحةَأبناءَالشيخَكأسرتو.ََـيالذمَىبدَي

                                                           
َ.101ص،1َ،2003َاؼبركزَالثقايفَالعريب،َ)الدارَالبيضاءَاؼبغرب(،َطَ-سرد اآلخرَ-صبلحَصاحل-(1)
 17،َص1َ،2001تر:َهنلةَبيضوف،َدارَالفارايب،َبَتكت،َلبناف،َط-صخرة طانيوس-أمُتَمعلوؼَ-(2)
 18،َصاؼبصدرَنفسو-(3)
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سي "،َنَرلةَيفَالشيخَ"فثَ زةَكاؼبمَىاؼبتمركٌََالذاتيفَحضرةََ،آلخرينؿَتَواىًَناَالركايةَحبضورَبَىطالعَيتَي   

َكَيفأىلَالضيعةَيَي عظمهمَكافَمَي»لشيخهم،َنوعهمَككالئهمَبسببَخَيَ،لبيةًَمنَالسَ َىائلةَنَتلةَنظهركف
مة،َكلبادةَبلوفَالًتابَ)...(َدلَيكنَأمَزائرَقلَ كقميصاَبيضاءَمَي،َسركاالَأسودَفضفاضا،َويٌَوباكيَزًَ

بسببَاكبناءَالرؤكس،َالواحدَتلوَاآلخر،َلتقبيلََوع)...(َيفَسبييزَالسيدَكسطَاعبمسيجدَصعوبةَ
طق َيتواصلَحىتَقاعةَاألعمدة،َإذلَأفَهبل َيفَمكانوَاؼبعتادَعلىَأريكتو،َكيضعَبُتَيده،َكىوََ

َكفرَ"يبدا"ََانصياع ورضوخإنٌوََ.(1)َ«ذىبَلنربيجَنارجيلتوشفتيوَاؼببسمَاؼب الَمشركطَمنَلدفَأىل
َكٌلَماَيرتبطَبشؤكفَاغبياةَداخلَضيعةَاعببل،َإنٌوَالوجودََ،لشيخهم ابعَللشيخَالتٌََالهزيل الذيلييف

َاألعظمَمنَسكافَالضيعة.َوادًَ"فرنسي "،َكىذاَحاؿَالسَ 
َاؼبتناقضات،َيراهَأىلَالكفرَأبَنهَىتتجاذبػَيإنسانيةََالشيخَ"فرنسي "َتركيبةَهََََ َؽبَيا َفهوَينا ادمَم،َلذا

َابٍت"َك َ"يا َبأٌفَحلفَنإكافَيؤمنَ»"َحىتَاؼبسنُتَمنهم،َيتياَ"بنَاعبميعَبػ َيربطوَيباناَراسخا َكثيقا ا

َكانتَىذهََينَيدًَوفَلوَبالطاعةَكاإلجبلؿ،َكىوَيَىدينَيبأفرادَرعيتوَالذينَيَى ؽبمَباغبمايةَيفَكافةَالظركؼ،
َعشراألبوٌَ َالتاسع َالقرف َأكائل َيف َاؼبطلقة َكالرباءة،َتبدَيَة َالطفولة َركاسبَعصر َمن َككأهٌنا َغريبة، ك

َ.(2)َ«اليـوَحىتٌََيرتضيهاَمعظمَالقركيُت،َكوبٌنَإليهاَبعضَأحفادىم

َتتجٌسدَفقطَيفَشخصوَها،َأكَاليتاليتَيبثلٌََالسلطةليلَصورةَ"الشيخ"َيوٌضحَمستوياتَإٌفَربَََ
َ َيبٌثل َفهو َاؼبستويات-يف َىذه َاؼبورَيَ-أحد َللحكاٌَكثَىالصورة َقركفَوة َيف َكالسبلطُت َإهنٌَلَىخَىَـ اَت،

َتَي َللحاكمَشخصية َىيَاليتَيكوفَفيها َالناجحة، َالسلطة َإذلَأٌف َالذاىبة َقمعي   فكرٌ رٌسخَالفكرة
أفَكخبتوََبرعيتو،َكلوَصدؼَيفَنادرَاألحيافدلَيكنَالشيخَاإلقطاعيَيعاقبَعلىَتنكيلوَ.َ»دَ مستب

َألتفوًَ َعليو َاللـو َإللقاء َكتسعى َسباما، َألسبابَـبتلفة َالتخٌلصَمنو َتعتـز َفؤلهٌنا َالسلطاتَالعليا،
َكافَاعبميعَيعيشوفَمنذَقركفَعديدةَربتَرضبةَالتعٌسف،َكيفَحاؿَىناؾَح عادؿََكمػػػػػػاألسباب،

َ(3)َ«.تَمنَاألذىافؿبَ ايفَغابرَاألزماف،َفإٌفَذكراهَقدَ

                                                           
َ.18،َص1َ،2001تر:َهنلةَبيوف،َدارَالفرايب،َبَتكت،َلبناف،َطَ-طانيوسصخرة –مُتَمعلوؼَأ-(1)
َ.20صَاؼبصدرَنفسو،-(2)
َ.19،َصَاؼبصدرَنفسو-(3)
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َقناعةسرًَتَىََََ َ"يبدا" َكفر َلنقل-َمَيف َيَىَ-أك َأفٌََوَيكفقَىَسَتَيمبدأ َكىو َالبعضَعنََاعبميع، خركج
دكفَمراجعةَصاحبََةَنتَتافهدَىَلوَبَىيفَمسألةَحىٌتََ،زماـَاؼببادرةٌَردَالتفكَتَيفَأخذبلَؾبَيَ،الطاعة
َالسيخَ"فرنسي "،َىيَخطوةَهَمراأل كيدفعَشبنهاَغاليا،َإنٌوَكضعََصاحبها الكثير تكّلفُ َككبَتَالقـو

َالعربَعربَمراحلَتارىبهم يبكنناَإذفَأفَنصفَىذهََ.وَاستثناءَنارَنقيضَيحىتَغداَقاعدةَكصَ؛يبلـز

َيفَمَي َ)هَىيػٍَستويػَىالرؤية َبالرَيالشعبي والسلطويا َاؼب( َالَنغؤية َالشعبية َفالرؤية دَمنَحدَكَترلَأبعدَىلقة،

َالسَي َكالرؤية َالَتكاقعها، َتػَىَرلطوية َمن َالسَىعيتًَبَىيد َالقَىَتثبيتَىَإالٌََ،رةافًَها َبنظامو َالواقع وَبًَراتَيكتَىَمعيٌَىذا
َاالجتماعي.

َاؼبركزًََيتحٌوؿَيَََََ َمن َ"فرنسي " َاؽبامشًََالشيخ َالسَيَإذل َمع َعبلقتو َالعَييف َفيهاَلطات َدبا ليا،
ؿَإذلَؿبورَليتحوَ َ،كَعاجزاَعنَالفعلكاألجانب،َكىوَيفَىذهَالعبلقةَيبدَي"البطريرؾ"،َكأمَتَاعببل،َ

َالتخلَ فلوَصدؼَأفَكخبٌَ»لقيَكاالستقباؿ،َللتٌَ َتعتـز صَمنوَ)...(َكتسعىَتوَالسلطاتَالعلياَفؤلهٌنا
َعليوَألتفوَاألسباب َ(1)َ«رضبةَالتعٌسف.َكافَاعبميعَيعيشوفَمنذَقركفَعديدةَربتَىََ،إللقاءَاللـو

ضائهاَفيطَهباَيفَكٌلَماَوبَيََهيَوَ ش،َكيَيكزةالمتمر يَمنَالذاتَلًَعٍَاَيبضيَالنٌصَالركائيَيػَيكىكذ
اؼبنتميَإذلَعرؽَأكَثقافةَأكَؾبتمعَكاحدَمعَاآلخرين،َكىناَيأيتَ»ىناَىوََباآلخريةاػباص،َفاؼبعٍتَ

َتعميمَنَاالختالف َنسميو َما َداخل َمن َأك َالفكرة َكتصبح َنفسها، َ"كبن" َالػ َصباعة َأكَا: العقيدة
َأفٌَ َعلى َالراىن َالواقع َدٌؿ َكقد َالفكرة، َإذل َاؼبنتمُت َهبمع َؾبتمعا، َأك َجديدا َكطنا َاإليديولوجيا،

َ(2)َ«قدَيكوفَأكثرَشراسةَكدموية.َ،اختبلؼَاإلخوةَاألعداءَيفَالقضاياَالفكريةَكاإليديولوجية

ةَتصويرىاَمنَالركاية،َكالَىبلوَىذاَاالىتماـَبدقٌََاَمعترباَنتأخذَشخصيةَالشيخَ"فرنسي "َحيٌػزَن
اليتَتبيحَللحاكمَالسلطةَاؼبطلقةَكحٌقَمصادرةَحريةَتعك َكاقعَؾبتمعاتناَالعربية،ََ؛وبائيةإمنَداللةَ
َؼبطلَىَ؛اآلخرين َالشيخ َكفرالسٌََقًَفرؤية َيف َاعبَحقَ َوَينحَىمَىَ؛يبداَلطة َحىٌتَبنسائًََسدماالستمتاع َو

السلطةَداخلَكَاػباصَعلىَالعاـ،َأكَصورةَأَـعلىَالعاَالذاتسقاطَإدباَيعٍتََ؛نَ اؼبتزكجاتَمنهَي

                                                           
َ.22صَ،1َ،2001َتر:َهنلةَبيوف،َدارَالفرايب،َبَتكت،َلبناف،َطَ-صخرة طانيوس–مُتَمعلوؼَأ-(1)
َالعربيةَلعلمَاالجتماع،َطمركزََ-صورة اآلخر العربي ناظرا ومنظورا إليو-الطاىرَلبيب-(2) َالعربية،َاعبمعية ،َبَتكت،َأغسط 1َدراساتَالوحدة

َ.111،َص1999َ،2007
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عوَبٌَتتتالذمََ؛حادي والقمعياالّتجاه األلَهبذهَالرؤية،َصورةَلطةَخارجها،َلتتمثٌَعلىَأٌمَسَيَيعةًَالضَى

َكافَشَى»؛ؤكفَالببلدَاالجتماعيةَكالثقافيةلطةَيفَتسيَتَشالسَي الشيخَفرنسي َالَيرتوم،َكلكٌنوََبقَيلقد

ب،َكتلكَىيَالصورةَاليتَاحتفظَهباَالناسَعنو،َككانتَعلىَاألرجحَالصورةَاليتَخٌلفهاَتطلٌَشبقَمَي
َاليتَتل َففيَاللحظة )...(َ َفيَلدلَاؼبعاصرينَمنَأتباعو َمشتهاة َامرأة َمعَفيها َعلىَانفراد نفسها
َكإالَأغبقتَبو َاؼبمانعة، َبإمكاهنا َأيٌََالشيخَالَيعود َعليو َلنَتقدـ َما َكىذا َقركية،َاإلىانة، َامرأة ة

َلتفادمَذلكَالوضعَاحملرجَ)...(َدلَيتزكجَالشيخَقبلَبلوغوَكيتحٌتمَعلىَحيلتهنَأفَتتجلٌَ ىَباكرا
َمنَالشكاكلَحبٌقَزيرَالنساءَىذاَ األربعُت،َكقدَأكرهَعلىَالزكاج،َفقدَتلقىَبطريرؾَطائفتوَعددا

َ(1)َ«الذمَالَيرتدع.
َالتمركَيَََََ َالتعلَ َزَىإٌف َمن َنوع ََزدكجَومَيَرَوبتصوَ َقًَىو َتصٌورَهالذات واآلخرعن َالتمايَيَ، َعلى َزًَيقـو

َكالتعارلَيتشٌكلَيبًَكالًتاتَي دٌن َمَيَالكامل،َكآخرَوَقاءًَبوىمَالنَ َةَومَىعتصًَعربَالزمن،َمنَخبلؿَذاتَمَيَ،
فرنسي "َيفَالركاية،َكىكذاَبالدكنيةَالدائمة،َعلىَىذاَالنحوَيستكملَالكاتبَعرضَصورةَ"الشيخَ

َيبدا"َؿبكوماَبثنائيةَالسٌيد/َاؼبسود،َحىٌتََيظٌلَمنطلقَالعبلقاتَالقائمةَداخلَالركايةَيفَفضاءَ"كفر
َ َكرغباهتاَاآلخر قمعُ أصبح َ"األنا" َحسبَأىواء َكتشكيلو َأساسيَنقانونَنَ؛الداخلي، َا َالواقعَوبكَيا م

َ.االجتماعيَلؤلفراد
"اآلخر"ََةويّ ىُ لىَػػػػػػػالتَحوؿَ"األنا"َالطاغيةَع"َالكثَتَمنَالتساؤَيطانيوسصخرة لقدَأتاحتَ"ََََ

ةَويٌَةَطاغيةَمقابلَىَيويٌَىَيَ؛طارَالغَتيةَالداخليةإوؽباَاألكذلَيفَخاصةَيفَفصَيَ،ركايةمنَالَعتربَومَيٌَيزَويفَحَى

باآلخر:َجري ،َناذرَالبٌغاؿ،َرككز،َأىلَالضيعة،َزكجةََيفَالركايةَتعجَ َدظبةَوَتفية،َفبٌاَشٌكلَمادةَنـبَي
َكٌلَمنَبداخلَىذهَالدائرةَامتداداَمَي فرنسي َكثر،َليغدك ورةَمتجانسةَللخارج،َيفَصَيَتماثبلَن،َكغَتىم
َز.مايَيكٌدَإحكاـَالسيطرةَعلىَنوازعَالذكاتَالفرديةَكرغبتهاَيفَالتَىتؤيَ

فالسردَوبومَ»للشخصيات،ََاػبفيَ َليكشفَعنَالعادلَالنفسيَ َ،استخدـَمعلوؼَعنصرَالسردَََََ

َكبَتَيفَالكشفَعنَتواليةَكمَييفَداخلوَأحداثاَمَي ًتاكمةَعايشتهاَالشخصية،َكتلكَاألحداثَؽباَدكر

                                                           
َ.24-23،َص1َ،2001تر:َهنلةَبيضوف،َدارَالفارايب،َبَتكت،َلبناف،َطَ-صخرة طانيوس–أمُتَمعلوؼَ-(1)
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َمنَالداخل َالشخصية ََ(1)َ«خبايا َرسم َالركائيَأثناء َحشدَىلقدَحاكؿ َكمٌَأَشخصياتو، منََيةَوكرب
َكالسلوكية َكاؼببلمحَالنفسية َمَيَ؛العناصر َفتحوٌََرةَنتحدَ اليتَرآىا َمنَاجملتمع، لتَشخصياتَإذلَالفرد

َنافذةَن َإذلَمساحاتَوَالتطٌلعَيَنَىأمكَىَالركاية َالعريب،ََ–كلنقلََ–منَالواقعَاغبيايتََكاسعةَوَمنها الواقع
ٌملةَبأكجاعَالوطنَ)لبناف(َ،َكاغبزفَالعريب،َلذاتَسبضيَؿبَيَ"َزبتصرَالوجعَالعريبصخرة طانيوسف"
َماَراحتَتتناحرَيَمضطهدةلقدَجاءتَطوائفَ» يفََمنذَقركف،َكالتصقتَبسفحَجبلَكاحد،َكإذا

َكماَيغمرَيىاَىإليهاَكيغمرَيَىذاَاؼببلذ،َفاػبنوعَالسائدَحوؽبا،َسوؼَيصعدَي  (2)َ«البحرَالصخورَ،
ىَشخصيةَ"جري "َاؽبامشية،َلي َببعيدَعنَدائرةَالشخصيةَاؼبركزيةَ"الشيخَفرنسي "،َتتجلٌَ

َكافَحضورىاَعربَالسردَالركائيَباىتَن َوًَإذلَمرحلةَاحملٍََ،َكقدَتصلَيا،َشخصيةَمهزكمةَكعاديةَجٌداَناليت
َلناَاليوميَمعها،َلفرطًَقدَالَنراىاَرغمَتعامَيشرائحَعديدةَيفَاجملتمع،ََلَيثٌَاَسبَي،َلكٌنهَةذاكَرالمنَاـَالتٌَ

،َكحضورىاَيفَدائرةَاػبنوعَكاعبمود،َإٌفَىامشيةَ"جري "َليةًَاعًَائرةَالفَىاَمنَدهَىائًَحَىدناَعلىَامبًَماَتعوٌَ

َاؽبامشَسيلتب َبسماتَ»َ:االختالفَمنَمبلمحًََملمحَه َإٌف َمنَحٌيزََالغيريةبل َاؼبستبعد )...(
َ َالنمطية َالصور َتبدك َالسياؽ َىذا َكيف َكالثقافية، َكالذىنية َالعاطفية َبوصفهاَاؼبكرٌَاغبظوة )...(َ سة

َ(3)«للهامشَيتللمركزَككضعَالتحيَخطابيةَيفَظٌلَكاقعَكٌرسَكضعَالفوقبداىاتَ
ََكََََ َكبَتَخدـ َكافَعُتَىأ"جري " َباختصار َككاتب، َأحواؿَاؼبقاطعةالسيٌََمُتَخزانة َكٌل َ،دَعلى

َالوالءَي َلسيَ َككاف َأعظمَيدًَاألعمى َعَىوًَمًَيَىشًََه َفرنسي َنوَييَ ، َصَىبعدَ،الشيخ َمنََسلفوَيَرؼَىما رككرز
َأٌفَزكجَؼبيَى»َاػبدمة، َعلىَارتكابَكافَالشيخَقدَاهٌتموَباختبلسَأمواؿَطائلة،َإاٌل اَدلَيكنَقادرا

َكماَيزعم بَاغبكمَاآلفَنب،َكيصعَيخصوموََبلَبداعيَاعبَيَمثلَىذهَاألفعاؿ،َلي َبداعيَاالستقامة
َسيٌَ َأٌف َاؼبؤٌكد َكمن َالشهود، َكٌل َصمت َاؽبلعَىكقد َيبعثَيفَنفسو َكاف َيرذبفََ،ده َكاف َأنٌو يفَك

َكتابَنَكٌلَنزكاتو،َكقدَوبصلَأفَيبَيليب َالفبلحُت،َكيَيَرًَحضرتوَأكثرَمنَأحقَى اَإذلَاألمَت،َليَعليوَالشيخ

َ.(4)َ«علىَاإلطبلؽَعةَنانَىمَجري َفبَيبدًَحذائو،َفبلَيَيَساعدهَعلىَخلعًَليَيَبعدَحُتَوَوَيلوَقدمَىَدَ مثَيبَى
                                                           

َ.318-317،َص2000،َالقاىرةَتر:َعليَإبراىيمَمنويف،َاجملل َاألعلىَللثقافةَ-النظرية والتقنية ؛القّصة القصيرة–مربتَإَكيَأندرسوفَينَرإ-(1)
َ.285ص،1َ،2001َدارَالفارايب،َبَتكت،َلبناف،َطتر:َهنلةَبيضوفََ-صخرة طانيوس–أمُتَمعلوؼَ-(2)
َ.36-35،َص1997ء،َاؼبركزَالثقايفَالعريب،َبَتكت/َالبيضاَ-سرديات العصر العربي اإلسالمي الوسيطَ-مَاؼبوسومسؿبسنَجا-(3)
َ.29،َص2001،َ)سبقَذكره(َ-صخرة طانيوس–مُتَمعلوؼَأ-(4)
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كفَعنَأحبلمهمَاؼبتواضعةَمنَعربَ ق،َكيَييَ ىذهَالشخصيةَكمثيبلهتا،َيركفَالعادلَمنَمنظورىمَالضَىََََ

اليتََ؛مَكمعَأكىامهمهًَعيًَهمَمعَكَىراعَي،َفصًَمٍَإالٌَىَيَشيءَمنَحوؽبمَيتحٌرؾَيَخبلؿَحركةَاآلخرين،َفكلَ 
َكافَجري َقليلَالكبلـ،َ»َ؛وفَفيوىيَاألخرلَإاٌلَحبجمَاغبٌيزَاؼبكاشلَالذمَيعيشَيَعَيالَتٌتسًَ ىكذا

َكافَيقتصرَعلىَاالحتفاظَ َكافَقدَحٌصلَبعضَالتعليم،َكلكنَطموحو قليلَالشهية،َقٌلماَيبتسم،
َ.(1)«َبوظيفتو،َكبعطفَسٌيدهَالذمَكافَىبدموَباستقامةَكمثابرة

َعادلَه   َ َبطبعها َالشخصية َمثَ الًتكيبَكالتبايَ َشديدَيَمعٌقدَهَإٌف َكمن الشخصياتَالركائيةََتتعٌددَيَن،
َكثَتَمنَىذهَاالخوســــصخرة طانيبتعٌددَاألىواءَكاألفكار،َكيفَ" تبلفاتَػػػػ"َنستطيعَأفَنقفَعلى
َ.يفَمباذجَلشخصياتَمتعٌددة

َركٌَََََ َلشخصياتو،ََأمين معلوفز َكالنفسية َاعبوانبَاالجتماعية َمن َالكثَت َإبراز َعلى َالركاية يف

َمساره،ََتٍَفبدَى َالركائي َللعمل َربٌدد َكراحت َالركاية، َبناء َخاصَيف َكتأثَت َفٌٍت َدكر َذات بعضها
َ َذلك َيف َسواء َبو، َيوحي َفبٌا َكثَتا َاألحداث،َ»كتعك  َتطٌور َمع َاؼبتطورة َالنامية، الشخصيات

الََ،كالشخصيةَاؼبٌسطحةَاليتَتكوفَأقربَللجمودَكالثبات،َأمَتلكَالبسيطةَاليتَسبضيَعلىَحاؿ
َ(2)َ«َكالَتتبٌذؿَيفَعواطفهاَكمواقفهاَكأطوارَحياهتاَبعامة.تتغٌَتَتكادَ

رَؤثٌَدلَتَيَ،"جري "َزكجَؼبياَىذاَالنوعَمنَالشخصياتَيفَالفصوؿَاألكذلَمنَالركايةَلقدَمٌثل

َمعَو،َحىٌتَلوكًَالبارزةَيفَسَيَةَيمَىدهَ"فرنسي "َىوَالسًَلسيٌََاؼبطلقَيَفيوَاغبوادثَاؼبتتالية،َككافَاالنصياعَي

غَتَمباشرة،َإاٌلَأنٌوََؽَورَيبطَيَوَيتَبنفسهاَتنبيهَىحاكلاليتَشَبزكجتوَ"ؼبيا"،َبأٌفَالشيخَيتحرٌََعورهَالقومٌَشَي
نوَقبلئلَركَيكافَالناسَالذينَيقدَ »َ،منَالركايةَةَوعتربَىسطيحَيفَمساحةَمَيحافظَعلىَىذهَالسلبيةَكالتٌَ

،َخبلَبعضَالفَي َكافَالناسَيعتربكنوَخبيثاَمتعالياَبلَبالرغمَمنَعدـَتفٌوهَأحدىمَبعبارةَلـو تورَ)...(
خذَموقفاَحاظباَكانواَيظهركفَلوَالعداء.َكلئنَأزعجوَىذاَاؼبوقف،َفقدَأخفىَحقيقةَشعورهَكدلَيتٌَ

َ(3)َ«علىَاالطبلؽ.

                                                           
َ.30ص1َ،2001تر:َهنلةَبيوف،َدارَالفرايب،َبَتكت،َلبناف،َطَ-صخرة طانيوس–مُتَمعلوؼَأ-(1)
َ.28نفسو،َصَصدراؼب-(2)
28َ،َصاؼبصدرَنفسو-(3)
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َأبرزَكظيفةَتؤدٌَ»يفَربريكَاألحداث،َ دكراََ-أحياناَ-تلعبَالشخصياتَالثانوية يهاَكلعٌل
بتقدصلَالبيئاتََيةَنعنًَعادلَالركاية،َفماَدامتَالركايةَمَىَرَيعمَيلَيفَأهٌناَىيَاليتَتَىتتمثٌََ؛الشخصياتَالثانوية

َاليتَتَيَ؛اإلنسانية َىي َالشخصياتَالثانوية َالبيئاتفإٌف َربَىصخرة طانيوسيفََ.(1)َ«قيمَىذه رَضَي"
منَخبلؿََكناذرَالبغٌاؿَشخصياتَثانويةَىامشية،َفقضاياَالركايةَاألساسيةَتتشٌكلَيَ،الشيخة،َكرككز

حَػػػػػػػلَكاضكػػػػػا"َاليتَأسهمتَبشػػػػػعلىَشخصيةَ"ؼبيَصددػػأفعاؿَىذهَالشخصيات،َكنأيتَيفَىذاَال
َ َؽبايفَربريكَاألحداث، ََالركائيَأفرد َبػ َعنونو َالركاية، َكىيَأٌكؿَ"إغواء لميا"فصبلَمنَفصوؿ َ ،

َىوَالعبورَاألٌكؿَلقٌصةَ"طانيوس".ََ"ؼبيا"مرحلةَعبورَيفَالفضاءَالركائي،َفكافَضبلَ
ةَعلىَالعديدَنطويَىتعٌددةَاؼبستوياتَكمَينيةَفٌنيةَمَي"صخرةَطانيوس"َألمُتَمعلوؼ،َتضعناَأماـَبًََََََ
َم َالركاية َمدار َكعلى َالدالالت، ََ،اومً كتُ حادا ومَ َراعالصّ َكديبن َكالرغباتَبُت َاجملتمعي النظاـ

َك"اػبفي" َ"اؼبعلن" َبُت َالتناقضَكاضحا َيبدك َكما َالوالءََ؛الفردية، َثقافة َتأخذ َالسياؽ َىذا كيف
َالرمزم َ"الداؿ" َكزبَيَ؛كاػبضوع َاجملتمع، َيفرضو َما َمع َيٌتسق َالوقتَذاتوَ-فيالذم َتريدهََ-يف ما

َالقمع،َ َ َازدادتَحٌدة َكٌلما لَاأليادمَللحفاظَالقذرةَهببَأفَنقبٌَاللعنةَعلىَىذهَاغبياةَ»الذات
َكىوَ َنفسها َاػببلصة َإذل َتوٌصل َقد َككاف َخفية"، َكبلمو َعلى َطانيوس َكافق َالعيش، َلقمة على
َكافَسيجدَ يشخصَإذلَالثبلثيَاؼبؤلفَمنَالشيخ،َكابنو،َكجري َالذمَيقفَكراءنباَكتساءؿَإف

َالرأسَمبجٌَ َيطأطئ َالوكيل َسنواتَيفَموقع َبعد َإشاَرنفسو َنفسو:َبلَرىن َيفَقراره َفأقسم َرعد، ة
َ.(2)َ«كارتعشتَشفتاهَلشٌدةَماَاحتدـَغيظاَ!َاؼبوتَأىوف

َالفتاَنحضورَنَصخرة طانيوس"يفَركايةَ"َكاألشياءًََلؤلظباءًَ ،َكعبلقةَكثيقةَباؼباضيَيفَبعديوَا
َكيقصدَالًتاثَالعريبَخصَوالًتاثيَكا َيعمٌَصغبضارم، َما َكالًتاثَاالنساشلَعموما، َالركايةَا، قَصلة
اآلخرََ،أبعادىاَاؼبختلفة:َاآلخرَاإلنسافراَلآلخرَكالذاتَيفَمفهوماَكإشكاال،َكتصوٌََةويّ الهُ دبوضوعَ
ََ،اغبضارة ََ،المختلفاآلخر َمشرعالمؤتلفاآلخر َبابا َالركاية َكهبعل َكأسرارَ، َالوجود َعلىَأسئلة ا
بيدا،ََكفرََهببَالقوؿَإفٌَ»َاؼبتعاقبة،َكمركياتَالتاريخَكحدكدَاعبغرافيا.َوحوار الحضاراتَ،البشر

                                                           
َ.103،َص7َ،1979دارَالثقافة،َبَتكت،َطَ-فّن القّصة–يوسفَقبمَ-(1)
َ.93ص1َ،2001َتر:َهنلةَبيوف،َدارَالفرايب،َبَتكت،َلبناف،َطَ-صخرة طانيوس–مُتَمعلوؼَأ-(2)
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َكماَيعرفوفَََتتمّسك بعاداتهاكمنذَأجياؿَعديدةَ يفَماَيتعٌلقَباألظباء،َفأىاليهاَيفَ"اغبارةَالتحتا"،
،َكانواَيطلقوفَعلىَأبنائهمَأظباءَالقديسُت:َأمثاؿ:َبطرس،َكبول ،َكجريوس،َكرككز،َكحنا،َكإفراـ
َكأيوبَكموسىَكطوبيا،َكيفَأسرةَالشيخَ أكَكاكيم،َككذلكَيفَبعضَاألحياف،َىبتاركفَأظباءَتوراتية
َبأؾبادَ َتذٌكر َأك َبالقٌوة، َتوحي َأظباء َوبملوا َهببَأف َكانتَالعاداتَزبتلفَفالذكور َالفوقا، حارة

،َفقدََيماؼباضيَعلىَغرارَصخرَكرعدَكحصن،َككذلكَبعضَاألظباءَاؼبتحٌدرةَمنَالتاريخَاإلسبل
،َكلكنَذلكَدلَوبلَدكفَإجبللوَلعبٌاسَعمَالرسوؿَباإلضافةَكانتَأسرةَالشيخَمسيحيةَمنذَقركف
َ(1)َ.«إذلَزىاءَإثٍتَعشرَخليفةَمنَأسبلفو

واقعَاليفََووجودَالذات ككينونةحوؿََتتمحورَيَ؛معلوفإٌفَالقضاياَكالتساؤالتَاليتَطرحهاَ ََََََ
حسبََ-كجبَعليناَاالقًتابَمنهاَألنٌوَ؛نوعاَمتمٌيزاَمنَالكتابةفلقدَأصبحتَالركايةَ»جتماعي،َاال

دة،َكضوحَاغبجرَكاػبشب،َىناؾَالعديدَمنَاؼبوادَاؼبختلفةَالواضحةَللعُتَاجملرٌََ-ؾٍَبوَيليََتعبَتَبَتسي
َ(2)«تدخلَيفَبناءَالركاية،َكمنَالضركرمَمعرفةَالغايةَمنها

فهوَيرسمَلناَأبعادىاَكيلقيَالضوءَعلىََ؛الشخصيةتحريك إٌفَالسردَيلعبَدكراَمهٌماَيفَ

َيتوافقَي َبشكل َمنها، َكثَتة َالشخصيةَجوانب َمسار َالكاتبَيفَتوجيو َعلىَ»كَ،كرغبة َالسرد يقـو
مسارَشخصياتوَكفقََأمين معروففلقدَكٌجوَ(3َ)«كمتلقَوَعبلقةَتوصيلَبُتَمتكٌلمَكمستمع،َبُتَراكَو

َاغباضنَ َالفضاء َيف َالضيقة َاألطر َعن َللخركج َؿباكلة َيكوف َأف َالكاتب َأراده َخاص، منطلق
َلللكيانات اإلنسانية َالوجودية َكالفعاليات َمع، َأمُت َكلعٌل َكاعبماعات، َكتبَ"صخرةَلؤلفراد وؼ

كنةَكشخصياتَكالتأريخَؼبرحلةَزمنيةَمعٌقدة،َكلعبلقاتَبأمَ،طانيوس"َللتخفيفَمنَعنفَالرحيل
َرة،َدلَيعدَؽباَكجودَاآلف.ضبيميةَكمؤثٌَ

َالركايةََ َيف َالفتَ-تسهم َتوجيوََ-كبشكل َيف َفرنسي  َزكجة َ"الشيخة" َالثانوية الشخصية
أتَىاَعلىَنزكاتَالشيخَكأفعالوَاؼبشينة،َذبرٌَهاَكصربَيجديدة،َكاليتَبعدماَطاؿَصمتَيَجهةَناألحداثَكًَ

                                                           
َ.50،َص1َ،2001،َبَتكت،َلبناف،َطالفارايبتر:َهنلةَبيوف،َدارََ-صخرة طانيوس–مُتَمعلوؼَأ-(1)
َ.45،َص1َ،1991اؼبركزَالثقايفَالعريبَللطباعةَكالنشرَكالتوزيع،َطَ-بنية الّنص السردي من منظور النقد–غبمداشلَضبيدَ-(2)
َ.131،َص1َ،1985دارَالتنوير،َبَتكت،َطَ-بناء الرواية–سيزاَقاسمَ-(3)
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َكفر َ"البطريرؾ"اليتَاختارىاََكابركىيَبنتَاألَ،أىلهاَموطنَيَالعارل،َكبوَاعبردَ"دا"يبَعلىَمغادرة
َكَىَ؛سي رنزكجةَلف شوَاؼبتواصلَبنساءَالضيعةَاعببلية،َكربرٌََ،رتَالشكاكلَحوؿَنزكاتَالشيخثَيبعدما

َكافَيعيشَكىوَمؤمنَ» َكٌلَأرجاءَاؼبعمورة، يباناَإيبدكَأٌفَالشيخَعلىَغرارَالكثَتَمنَاإلقطاعيُتَيف
،َعلىََوراسخاَبأنٌَ يبلكَكٌلَالنساءَيفَمقاطعتوَعلىَغرارَالبيوتَكاألراضي،َكأشجارَالتوتَكالكرـك

َكماَ َ(1)َ«لو.َلووبغرارَالرجاؿَكبوسعوَاؼبطالبةَحبٌقوَيفَأحدَاألياـ
َلتوقٌَََ َخبلفا َتَي"البطريرؾ"عات َفرنسي َزكجةَظهر، ََ-الشيخ َاكتفى َاسمَاليت َبإطبلؽ الكاتب
َكانتَأهنٌََالَشكٌَ»َ؛اا وإذعانً ا وخضوعً وظً ا ملحُ عفً ضُ َ-الظبهاَاغبقيقيَيهاَدكفَذكرَو"َعلالشيخة" ا

َكانتَسَتةَزكجهاَتبدكَاؼبتهتٌََ،بنموذجَأسرهتاَاالقطاعيةَكأبيهاَكأشقائهاَتأثرةمَي كُتَككالدهتاَالصبورة،
َكانتَتػػػػػػكىَ؛ؽباَحصيلةَطباعوَكمكانتوَاالجتماعية َأمرافَالَتقولَعلىَتغيَتنبا، أفَتسمعََأبػػػما

َكانتَربرصَعلىَالبكاءَبعيداَالزبٌََضطٌرية،َلئبلَتػغامراتَزكجهاَالعاطفعنَم اذَموقفَمنها،َكإف
َكانتَت َاليت َكالدهتا َأكَيفَحضرة َالناس، َلفًتاتَطويلةرَكََزعنَعيوف َيفَالقصرَََ.ىا كانتَتتظاىر

َ(2)َ«ريةَاؼبتعالية.خبالبلمباالةَأكَبالس
اَيفَنظرتوَللمرأةَكتقليلوَمنَشأهنًََالواقع الثقافي العربيالتعبَتَعنََ؛رباكؿَالركايةَيفَىذاَاالذٌباه

َأحياناَأخرل،َفنظرةَييفَالتعامَيَأحيانا،َأكَازدكاجيةَي اََاختبلفَنَزبتلفَيَالرجلَالشرقيَإذلَالزكجةًََلَمعها

َفالزكجةَهببَأفَتٌظلَىٌَلياَنكَي َأخرلَيبكنَأفَيتعاملَمعها، َامرأة َإذلَأٌم َتقليَعنَنظرتو ديةَصورهتا

َتَيَلتزمةَىمَي َاألصيلة، َكترعىَأسرتَىليٌبَباؼبعايَتَكاألخبلؽَاجملتمعية َعلىَخًََ،وَيَاحتياجاتو َليلَىكتقـو َدمتو

تعتٍتَ»َ،َكهبذاتعٌددةَومَيَياتَورٌَرفقةَكصداقةَكحَيَمنَ؛للزكجةَباحَيؽباَماَالَيَيَباحَيهنار،َأٌماَغَتَالزكجةَفيَي
َبف َيدكرَخلاؼبسكَيَحًَضالكتابة َكاكتشاؼَما َكخلَفوتَعنو َالصٌََفاألبوابَاؼبغلقة، َفبٌاَجدار در

صخرة كىذاَماَاعتمدتوَركايةَمعلوؼَ"َ؛َ(3)َ«اعبسدَكرغباتوَكاكبرافاتوَعنَاؼبألوؼَقَدبمارساتًَيتعلٌَ
َ.كاعبسديةًََيفَالعبلقاتَالعاطفيةًََفكرة الخيانةعربَتنويعاهتاَيفَاغبديثَعنََ؛"طانيوس

                                                           
َ.22ص1َ،2001،َبَتكت،َلبناف،َطالفارايبدارَتر:َهنلةَبيضوفََ-صخرة طانيوس–أمُتَمعلوؼَ-(1)
َ.25،َصاؼبصدرَنفسو-(2)
َ.148،َص1َ،2010اجملل َاألعلىَللثقافة،َالقاىرة،َطَ-الرواية الجديدة قراءة في المشهد العربي المعاصر–ؿبمودَالضبعَ-(3)
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َاَةَىعنونَإفٌَ فلقدَ»ئلوباءَكالًتميز،َكمدخلَإذلَعوادلَاؼبرأة،َل"َميلَإغواء لميالفصلَاألٌكؿَبػ
َاؼبرأةَيفَمنألَعنَ َإذلَإبقاء َالرامية َمنَاغبواجز َالعربيةَسلسلة َالتاريخَاالجتماعيَيفَاؼبنطقة أنشأ
َكبَتينَمتداخلُتَعربَالتاريخ:َيتجلىَاألٌكؿَيفَ اؼبكامنَاليتَيتسٌربَمنهاَاػبطر،َانطبلقاَمنَموقفُت

َذبسيد َكاالجتماعيةَاعٌدىا َكالنظرَإليهاََ،ؼبنظومةَمنَالقيمَاألخبلقية علىَاؼبستويُتَالعاـَكاػباص،
الثاشلَيفَعٌدىاَتتصٌدرَاؼبنظومةَالعينيةََبالتارلَبوصفهاَاعبهةَالرخوةَاليتَينكأَمنهاَالشرؼ،َكيتجلىٌَ

أفَتقتصرَعليهاَاؼبندرجةَيفَاإلطارَالعريضَلفكرةَاغبيازةَاليتَتشتملَعلىَملكيةَاألشياءَمنَغَتَ
َ.(1)«بطبيعةَاغباؿ

ََزبتزؿَيَ َاؼبرأة َيفَموقعُت: َالعربية َاؼبرأة َكاقع َيفَىذهَالالركاية َكاؼبلفتَللنظر َاػبليلة، َكاؼبرأة زكجة،
َأهنٌَ َالَتسمحَ"لؤلنا"اؼبساحة، َاؽبَىَ)الزكجة(َا َكتعٌدمَآالـ َأزمتها َتعيشَكالتٌََجرًَبتجاكز َبل هميش،
َكلٌَ َاككأنٌََ،األمكنةَاعبرحَكاألدلَ"األنا"َيف َالقدرَاحملتـو َو َ؛ة مجتمع عربي ذكوريويّ ىُ لذمَفرضتو

َهتميشَاؼبرأة ََامتهن َيفَخانة َدائما َاآلخر المنبوذكجعلها َذلك، َساىم َكلقد َإغبلؽَ»، يفَدعم
َاعبانبَاحملافظَبصورةَشبوَفطريةَيفَشخصيةَاألنثى،َحبيثَيصبحَماَتنطومَعليوَاؼبرأةَحجرةَمغلقة

َكٌلَماَيَيداخلَحجرةَمغلقةَأخرل،َتتمثٌَ ؽبذهَاؼبرأةَأكََسهمَيفَتشكيلَالكينونةَالفرديةَلَاألكذلَيف
لَالثانيةَاحمليطةَباألكذلَكاؼبنغلقةَبكٌلَماَكضعوَالتاريخَاالجتماعيَيفَاؼبنطقةَمنَعوائقَتلك،َكتتمثٌَ
َبيتهاذبعلَاؼبرأةََ،كأكامرَكنواه َثالثةَتتوسٌََهالذمَيبكنَعدٌََ؛قعيدة طَاغبجرتُتَالسابقتُت،َأكَحجرة

َ.(2)َ«ضاَألفعاؿَاإلغبلؽكثرَاٌتساعا،َكاألكثرَتعرٌَجزءاَمنَاغبجرةَاػبارجيةَاأل

َتَيََ َطانيوس" َالشيخةَلَ طًَمنَخبلؿَ"صخرة َ)اؼبرأة(َيفَشخصية َ"األنا" َاليتَترٌسخََ؛علينا الزكجة
َكياهنَقدانالفُ  َجَيالذمََايف َكساىمَيفَزءصار َمنها، َبناء ذاتيتهاا اعبراحاتََزًَتَعلىَذباكَيٌرسَىتمَىف،

اليتَكانتَتتظاىرَيفَالقصرَبالبلمباالةَأكَبالسخريةَاؼبتعاليةَ)...(َدلَتكنَاؼبرأةَالوحيدةَ»كاآلالـ،َ
َقػَىَ،(3)َ«تعاشل َعنَفضاءَوطًَغادرَإذلَمَىتَيتَأفٌَررَىكعندما ،َالتهميشالركحيَكَاإلىمالنَأىلها،َبعيدا

                                                           
َ.140،َص1َ،2003الثقايفَالعريبَالدارَالبيضاء،َاؼبغرب،َطَركزاؼبَ-بر اللغة السرديةعنا واآلخر األَ،سرد اآلخر–صبلحَصاحلَ-(1)
َ.141-140نفسو،َصَرجعاؼب-(2)
َ.25ص1َ،2001،َبَتكت،َلبناف،َطالفارايبدارَتر:َهنلةَبيضوفََ-صخرة طانيوس–أمُتَمعلوؼَ-(3)
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ةَارَىرَىاَكبفعلَمَىهتًَهاَحبسرَىفَىتىَحَىلقَى،َإذلَأفَتَىاانغالقً أكثرََل،َكيفَفضاءَواىَيكالتجَىَةًَمَىتَىالعَىَيةَىحًَذبدَنفسهاَضَى

َة.هاَاعبروبَىكحَيكرَيَىاوَمشاعرَيطيقَي،َفبٌاَالَتَيعنَزكجهاَتٍَرفَىعَىَكماَتٍَعَىماَظبَى
َكثرةَيرَيدٌَ،َتتصَىقًَلَىاؼبغٍََيفَصياغةَفتحًََتًَمنَالتنويعاَىَعدداَنٌٍَت،َقبدَيالفَىَشفًَيفَإطارَالكَى إذلََوءًَجَياللَ َىا

َىاَالكاتبَللكشفًَخذَييتٌََ؛نسيةَوجًََتَووالَى،َعلىَمدلَياشرَوبَىكَمَيأَيَوفًَالةَبشكلَخَىالكلماتَكالتعابَتَالدٌَ
َ)اؼبرأة/الرجل( َك"اآلخر" َ"األنا" َبُت َاؼبشبوىة َالعبلقات َالشيخَ،عن َعبلقة َعرب َالركاية َكذبٌلتَيف

ا،َإاٌلَأهٌناَصورةَللمرأةَهَىيحًَسطًَاؼبفتوفَبػَ"ؼبيا"َزكجةَالوكيلَ"جري "،َفرغمَىامشيةَ"ؼبيا"َكتَىَفرنسي 

اَإاٌلَلقبَزكجةَالوكيل،َأٌماَوتة،َيفَظٌلَعبلقةَزكجيةَدلَسبنحهَىاليتَتقعَفريسةَألىوائهاَكرغباهتاَاؼبكبَي
َالداخلية َاػبواءَييهَىعًتَىةَيَىفكانتَىشٌََ؛تفاصيلَحياهتا َكانتَؼبياَتستح»َ،الدائمَكالفراغَيَا بكٌلََقَ لردٌبا

َزكجَن َغثاثةَنتأكيد َأقٌل َكانتَمَىا َفقد َأكَغنَىمًََةَنحَىرًَ، َنبيهة َدببلحظة َلفتتَاألنظار َككٌلما َعفوية، اجة

َ.(1)َ«مااَمتجهٌَاَجري َعابسَنهَىمقَىرَىَ،قتضبةضحكةَمَي
َاؼبكشَيَ َالعَىوًَبُت َكاألقنعةًَارًَؼ َالَربَىاؼبًتاكًََم، َتغطيتوًََاميةًَة َتصرَ ضمارهًَإَكَإذل َكانت الشيخََفاتَي،

ـًَةًَبىَغٍَلرَىكاَةًَبَىبُتَالرىٍََورةشطُ ذات مَ تكشفَعنََ،فرنسي  َكافَالشيخَ»َ،كاالستهتارَ،َبُتَااللتزا كلئن

َالنساءَعنَغركرهَكشهوتوَحَيفصًَيَي َاألكذلَمَيَ،معَسائر َمنذَالنظرة َكافَموقفوَمعَؼبيا َكافَغايرَنفقد ا،

َيشعرَي َإحساسها َشعورَهه َكىو َيَيقلٌََباغبياء َاإلحساس َىذا َككاف َانتابو، َفهذاََجَيؤجَ ما َرغبتو، سعَت
ارةَكدكدة،َتلميحَماكرَاستعراضَبعَططَؿببوكةَيفَغزكاتَأكثرَاعتيادايلجأَإذلَخَ،احملاربَبالفطرة

َ.(2)َ«قوةَمقتضبَفيخرجَظافرا،َأماَمعَؼبيا،َفقدَخضعَلفكرةَضربَاغبصارَحوؽبا
ىاَاشلَأكثرَيعَيتاَهَىعلىَانتقاءَشخصياتَبعينًََ،عًَسٍَالتَ َورًَالعبَيَ"صخرةَطانيوس"َعربَؿبطاتًََترتكزَيَ
،َلغيريةالركايةَمنَؾباؿَاالستثمارَالركائيَلعبلقةَاَعَيوسَ تيََ.فسيةهاَالنٌَيفَتركيبتًََاالرتباك واالزدواجيةمنَ

َمَىهَىكتضعَي َعلى َـبَيَؼًَشارًَا َاجتماعية َجغرافية َذاتو َاآلف َكيف ََمَيترسَيتلفة، َطانيوس" مدارات "صخرة
ََزةميّ اغتراب مُ  َالسردية: َاختياراهتا َيف َاؼبشخٌَ» َالسردية َالدكائر َفإٌف َالتماىيَكىكذا َألزمة صة
َتتألٌَفبَيَيفَنسيجَتصويرمَ،مَحبكَاألحداثَكالوظائفَالتخييليةربكَيَ؛كالتواصل طبائعََفَضمنوتٌد

                                                           
َ.30،َص1َ،2001،َبَتكت،َلبناف،َطالفارايبتر:َهنلةَبيضوفَدارََ-صخرة طانيوس–أمُتَمعلوؼَ-(1)
َ.27،َصاؼبصدرَنفسو-(2)
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َبتفاصيلَ ة،َفتشٌكلَتلكَيالثقافَالفضاءاتَكخلفياهتاالشخصياتَكَأمباطَسلوكها،َكمبلمحَأفعاؽبا

«هَيدَيلٌَاألفقَالتخييليَالعاـَالذمَىبَيَثَيوريةَصغرلَتؤثَ الدكائرَمساحاتَصَي
َ".صخرة طانيوس"َنصَ َ(1)

إذَاعتمدَعلىََ؛استعافَأمُتَمعلوؼَيفَرسمَشخصياتو،َبأكثرَمنَكسيلةَمنَالوسائلَاؼبختلفةََََ

َفَيوَ كَىكبُتَالشخصياتَاألخرلَاليتَتَياَطريقَاغبوارَبينهَىا،َعنَاَسرديَنكصفَىذهَالشخصياتَكصفَن
،َ،َكيتشٌظىَاليقُتَياغبقائقَيَكيفَنسيجَالسردَتتبعثرَيَ،لباؼبتخيٌََعَيئالوقاَرَينسيجَالعملَالفٌٍت،َحيثَتنصهًَ

منََساعيةَنَواآلخر )الهو(،َاآلخر )األنا(،معََادَ حَىَاسَ يفَسبىَىَ،اؼبتباينةَتها المتعّددةوياّ بهُ الذاتََجَيلًَفتَى

َالتبلشيَكالذكبافَيفَسبازَيَاهَ تِ ويّ ىُ  ،َتأصيلَىالسردًََؤرًَخبلؿَبَي َََة.َويٌَبُتَالسردَكاؽبَيَدقيقَوَجَواػباٌصة،َضٌد
َيدكرَحولوَكَيالسردَؿبَوَيعدَ » َكقيميةَسبنحَيَمعرفيةَوَمَوظَيتعرٌبَعنَنَيَ،تداكلةتَمَيهرااإلنسافَبتمظَجودَيرا

إٌفَاستخداـَالسردَعربََ.تشظيةتَمَيدَىتخالفةَحىتَكإفَبَىزمنةَمَيكذبٌذراَيفَأَ،الذاتَتأٌصبلَيفَمكاهنا
َ َكاالستعارة َىيَتَيَةوويّ ىُ أشكاالََيبنحَيالتذٌكر َإذ بناءََعيدَيللذاتَاليتَالَتكوفَدبعزؿَعنَتارىبيتها،
َحدثَن َتَيماضيها َللحدثَبأساليبَرمزية، َكصورة َتَيا َأف َؽبا َريد بُتَالذاتَكاآلخرََتثاقفٍ قيمَعبلقة

َ.(2)«وتغايراانفتاحا 
 تصدّع مفهوم الهوية: ميالد الطفل الهجين.-ب

َكفر َكتابَأخبارَاعببلَعنَالراىبَإلياسَمن شهرََأكاخرَ،3113عاـَ»وَ،َأنٌَ"دايب"َجاءَيف
حريزافَكضعتَ"ؼبيا"َالفاتنة،َزكجةَجري َككيلَالقصر،َمولوداَذكرَأطلقَعليوَأٌكالَاسمَعٌباس،َمثَ

َالربيئتُت َقبلَأفَيفتحَعينيو َعلىَالضيعة َكقدَجٌر َككافَىوَالَتستحقٌََرَ منَالشَىَبلَنابًَكَىَ،طانيوس، و
َبعدَبالكَيقًَالذمَلَي َ؛(3)َ«توَسلسلةَمنَاؼبعابرككانتَحياَ،اؼبصَتَالذمَنعرؼَدَىهًَشك،َكشَىٌبَفيما

َ".طانيوسبورَالثالثَإذلَحياةَبطلَالركايةَ"فضاءَالعَيَقَ شَيهبذاَاالستهبلؿَاختارَالراكمَأفَيَى
َكالتقرَ َلَيصادؼَضبَىيَيََ َيفَغرامها َكقوعَ"الشيخَفرنسي " َفًتة َ"طانيوس"، َبوليدىا َوهًَاؼبشبَيَبًَ"ؼبيا"

"ؼبيا"َاليتََ.كلي َزكجهاَجري َ،كالدَالوليدَىوَفرنسي َارَيفَاؽبشيم،َبأفٌَمنها،َفتسرمَالشائعاتَكالنٌَ
                                                           

َماجدكلُت-(1) ََ-العربيالفتنة واآلخر، أنساق الغيرية في السرد َ-شرؼَالدين َللعلـو َالعربية َالدار َمنشوراتَاالختبلؼ/ َالرباط، َاألماف، دار
َ.95ـ،َص1َ،1433/2012ناشركف،َط

َ.78،َص2009َتون َدارَالتنويرَللطباعةَكالنشرَكالتوزيع،َ ،حامتَالورفليَتأليف -الهوية والسرد ...بول ريكور-(2)
َ.45،َص1َ،2001،َبَتكت،َلبناف،َطالفارايبتر:َهنلةَبيضوف،َدارََ-صخرة طانيوس–مُتَمعلوؼَأَ-(3)
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بعدََنَالشيخأهٌناَضبلتَمَ-بغَتَتصريحَعلٍتَ-متهاجبماؽبا،َتقاذفتهاَألسنةَأىلَالكفرَكاهتٌََفرَىتَالكَىنَىفتػَى

كافَجري َ»َ،اَبعدماَحاكؿَ"فرنسي "َتسميةَالطفل،َكانتقىَلوَاسمَعٌباسصوصَن،َخَيةَوويٌَعبلقةَغَتَسَى
السيدَبأنٌوَخطرتَؽبذاَاألخَتََةنرَبوؿَيفَخاطره،َكلكٌنوَشعرَيفَالذمَهبَيَسمااليلفظَعلىَكشكَأفَ

طاؼباَدلَيولدَ)...(َأعلنَالشيخ:َأٌماَأناَفلطاؼباَراؽََفكرةَأيضا،َففٌضلَأفَيقوؿ:َدلَأفٌكرَيفَاألمرَبعد
َكافَجري َيؤمئ َكٌلماَبادرَالشيخَبالكبلـ، لفظَاالسمََابرأسوَموافقا،َكؼبٌََرلَاسمَعٌباس،َحبكمَالعادة

َكذلكَسوؼَيكوفَاظبوَعٌباسَ:مرهأحسمَ َقدَاختارَلوََكىو َإٌفَشيخنا كسوؼَنقوؿَللصيبَالحقا
َ.(1)َ«اظبو

بورَيفَىذهَاغبالةَإشارةَجليةَمنَالقدر،َالعَي»عنَاغبياةَكالقدر،َيقوؿَالراكم:َ رمزيةٍ َبإوباءاتَوَََََ
مَيفَآف:َأمَمرحلةَمنَحياةَلقدَيكوفَقاسياَأكَساخرا،َأكَمنَصنعَالعنايةَاإلؽبيةَكمعَلَهأكَتسلَ 
َكافَإغواءَؼبياَيفَمصَتَ.َفريدة َكلَ َطانيوس"َالعبورَاألٌكؿ،َذلكَالذمَتنبثقَي"كهبذاَاؼبعٌت اؼبعابرََمنو
َ.(2)َ«األخرل
توَإشاعاتَكثَتةَحوؿَنسبو،َيبدأَدتوَربفلَباؼبتناقضات،َأحاطتَبوالبطلَالركاية،َحياَطانيوسَََ

َ َلتَيَممّزقة مأزومةَذاترحلة َالصراعاتَالداخلية، َالتساؤَيتتنازعها َمن َالكثَت َالركاية التَحوؿَتيح
ََ.ةويّ الالىُ َكالبلمنتميةَ)األنا(َ
َكٌلَشيءَيشتغًََ،يفَبدايةَالركايةَََََ الَبٌدَمنَتوضيحهاَكتفسَتىا،ََ،علىَأساسَإشاعةَوَلَييبدكَأٌف

َالبرطتَشخصياتَه َـىَعديدةَهَكىكذا َتقٌد ،َإاٌلَككافَاالنطباعَكيَ احملَيفَالبحثَعنَاغبقيقة،َككٌلما
َـينبأنٌناَ َنعرؼَىلَاإلشاعةَو،َكالسمَيحَىَكبوَمعرفةَما،َإالٌَأنٌوَيفَالنهايةَيبدكَككأٌفَالَشيءَقدَمتَ َتقٌد

َالطفلَ»ة،َقَىتلصحيحةَأـَـبَي َتودَ ىذا َكافَذلكَما َكافَيَىو،َلًَينَمعرفتَىلي َطفلي،َإف بقوؿََهمَ عٌلة
َفغٌطتَاإلقبيلَثانيةَبالقماشةَاغبريرية،َكانصرفت.َ اؼبزيد،َكلكٌنهاَدلَسبنحوَالفرصة،َكدلَتضفَشيئاػ

َأفَاػبوريةَقدَ؟َكباؼبقابلَفبلَشيءَهبٌدسَالَأظنٌَىلَيكوفَالشيخَقدَكذبَكيدهَعلىَالكتابَاؼبق ـز

                                                           
َ.49ص،1َ،2001َ،َبَتكت،َلبناف،َطالفارايبتر:َهنلةَبيضوفَدارََ-صخرة طانيوس–أمُتَمعلوؼَ-(1)
َ.46نفسو،َصَصدراؼبَ-(2)
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َك َىلَنقلت َإخبارىم، َكاجبها َمن َأٌف َترل َما َالضيعة َأىارل َزبرب َأف َأقسمت َفقد َبأمانة، بلمو

َكبلمهاصٌدقوىا؟َردٌباَالَكلكنَالَأحدَمنهَي َكافَيرغبَالتشكيكَبصحة َ.(1)َ«م
شَتَإذلَ،َكىذاَماَيَيكالتحقيقًََالبحثًََؿبكياتًََىوَشكلَيَ،ٌددالقدَاختارتَالركايةَشكبلَسردياَؿبَيََََ

َتَي َالركاية َتريدَيَريدَيأٌف َتعرؼ، َتَيَأف َكؾبَيَعرفةَنمَىَ ؤسٌَأف َاإلنساف َأكحوؿ َكمصَته، َكتارىبو أهٌناََتمعو

َكمصائرنا،ََمعرفةَبذكاتناَي ًَتأسًََبلًَفٌكرَيفَسَيريدَأفَتباألساسَتَي بُتََصادمفالتّ كأكساطنا،َكعواؼبنا
َوًَعلىَتوجَ َرَىيفَالفكرَكالتوٌجوَااليديولوجيَكرفضَاآلخر،َأثػَ َاالختالفالناجمَعنََ"األنا" و"اآلخر"

َكوفَالذاتَأكَاألناََاآلخرَضَيتَترفَيوياٌَفأغلبَاؽبَي»،َلآلخر المغايركعدـَتقٌبلهاََةويّ الهُ  اؼبغايرَؽبا،

َتَي َكال َتنمو َال َكإهٌنا َشخصيتنا، َمركز َقَيىي َعن َكإٌفَفصح َاالجتماعية، َالبيئة َخبلؿ َمن َإاٌل دراهتا

َ.(2)َ«َوباَبذكاتَاآلخرينصحَيدكفَأفَيكوفَمَىَربزَيالشعورَ"باألنا"َلديناَالَيَى
َكثَتة،َاٌتصلتَدبولدهَكنشأتوَكصوالَن ثةَاختفائو،َيعيشَداإذلَحَتتجاذبَ"طانيوس"َأحداث

َاؼبتواطئةَمعَرجاؿَالدين،طانيوسَيفَعادلَربكَي اَهَىمسَى"الفىت"َطَىَةويّ فهُ  موَقوانُتَالسلطةَاالقطاعية

َؾبَي َحُتَشٌككَيفَأصوؿ َصًَانتمائوتمعو َمع َرحلتو َلتبدأ َالذمَيتنَةًَفَى، َاؼبنبوذ َاغبراـ" عربٌََقلَي"ابن
َزاحَينٍَصيفَاعبراد،َكتػَىَةَ"طانيوس"َيفَالفصلَاؼبعنوفَبػ:شخصيَرَيتضمَيَ.أماكنَجاذبةَكأخرلَطاردة

َلتػَي َالظهورَالصَ َدَىاكًَعَىعنَؿبوريتها َمعَىذا َكيبدأ َللربكز، َ"الشيخة" الداخليَبُتَالذكاتََراعشخصية
َ.كالدَالشيخةَكإخوهتا(َ،اؼبتنابذة،َ)الشيخَفرنسي ،َالشيخة

َعادتََََ َفرنسي الشيخة"فلقد َزكجة َكفرَ" َمولدََ،دايبَإذل َتسٌببَفيها َغيابَطويلة َفًتة بعد

َكبَتَأفَيكوفَكالدهَ"الشيخَفكوؾَإذلَالطفلَاؽبجُتَطانيوس،َالذمَحامتَحولوَالشَي َ"؛سي نَرحٌد
َالكثَت َكٌلفتَالضيعة َالعاطفية َاؼبغامرة َبالضيعةَيفَعاـَاعبراد،ََ"طانيوس"َفوالدةَيَ؛إٌف أغبقتَاللعنة

َكافَبرغبَبالكبلـَأمامو،َكلئنَترعرعَ» يفَبادئَاألمرَدلَتصلَأٌمَأصداءَإذلَابنَؼبيا،َفبلَأحد
تخمُتَأفَؾبيئوَإذلَعلىَغرارَصبيعَأىارلَالضيعةَمنَجيلوَيفَرىبةَمنَاعبراد،َفلمَيكنَبوسعوَال

دلَيساكرهَحوؿَكالدتو،َقبلَذلكََىذهَالدنياَقدَجلبَألىلوَتلكَاؼبصيبةَ)...(َكيبدكَأٌفَأدسلَشكٌَ

                                                           
َ.64،َص1َ،2001،َبَتكت،َلبناف،َطالفارايبتر:َهنلةَبيضوف،َدارََ-صخرة طانيوس–مُتَمعلوؼَأ-(1)
َ.29،َص457َ،2009ؾبلةَاؼبعرفةػَتصدرىاَكزارةَالثقافةَاعبمهوريةَالعربيةَالسورية،َالعددََ-خطاب ما بعد االستشراق–يَحفناكمَبعلَ-(2)
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َطانيوسَالكشك َثبلثَمرات: َيفَكجهة َالذمَصرخَأحدىم َاؼبشؤـك َ!َطانيوسَالكشكَ!َاليـو
َ.(1)َ«!َطانيوسَالكشك

َأسرارايكتنزََ،أٌفَماَقالوَشاليطَؾبنوفَالضيعةَمنوَدكفَيقُتَوَرَ ليمَيَ،دلَيكنَماَحدثَلطانيوسَََََ
َكٌررَعلىَمسامعَطانيوسَثبلثَمرات:َطانيوسَالكشكَ؛عنَحقيقةَنسبوَهبهلها .َ!َشاليطَالذم
َتذكٌَ» َما َأٌكؿ َشكاف َظبع َإذ َطانيوس، َينعتَياره َاللقبليط َهبذا َأَيَ،و َقبلَكليمة َالقصر َيف قيمت

َكافَيدَإعدادَالكَيامرأةَيفَالضيعةَذبَيَأسبوعُت،َكأعلنَخبلؽباَالشيخَبأٌفَماَمن شكَمثلَؼبياَ)...(

َكماَيَي شاعََالفىتَعلىَعلمَبشأفَبعضَأطفاؿَالضيعةَ،َككذلكَغَتىمَمنَاألكربَسٌنا،َأفَالشيخ
َالطبقَأكَذاؾ،َكأٌفَؽبذهَالزياراتَصلةَدبجيئهمَإذلَكافَمعتاداَعلىَاستدعاءَأمٌَ هاهتمَإلعدادَىذا

َالدني َيَيَا،ىذه َالناس َفكاف َاؼبعٍت، َالطبق َباظبهم َلصقوف َاألكزمحكيلقبوهنم َأكنا بولوسََ،
َقطٌَ َببالو َدلَىبطر )...(َ َللغاية َاأللقابَمهينة َأنٌَغٌمة...ككانتَىذه َكوابيسو، َكالَيفَأسوأ َقدَ، و

َأمٌَيكوفَكىوَطفلَالضيعةَاؼبدٌلل،َيفَعدادَىؤالءَاؼبساكُتَال منََوذينَوبملوفَىذهَالنعوت،َكأٌف
َ(2)َ..«النساءَاللوايت.

َ"شَََََ َكلماتَؾبنوفَالضيعة َبعد َمثٌَبَ،ليط"ايعودَ"طانيوس" َإذلَاؼباضيَالبعيدَكالقريب، َالذاكرة

ََدَ يرتَى َفبلَيلبثَي»إذلَاغباضر، َاػباٌصة، َعلىَطريقتو َالضيعة يفتحَعينيوََكسوؼَينألَطانيوسَعن
خبلؽباَبعضَاألحداثَيفَطفولتو،ََلةَككحيدةَيستحضرَيصباحاَحىتَيبضيَيفَنزىاتَطويلة،َمتأمٌَ

َبتأكيلهاَعلىَضوءَماَدلَيعَيكي عةَتقطَ مَيَ-علىَماَيبدك-إٌفَأحداثَالركايةََ(3)«افياَعليوَاليـوخدَقـو
كأسبابََةويّ الهُ  تاًَمَىقوٌَعنَمَيَاألحداث،َباحثاَنبُتَاألزماتََكَضياعوكَبطلالَنفسيةَىَبة،َتعك َيكَ مريَ

 الفقداف.َ
َيفَََََ َالركاية َبُتَالواقعَكاالفًتاض،ََتقعَيَ؛ؾبموعهاإٌف َبُتَالوىمَكاغبقيقة، َكاغبقيقة، بُتَاإلشاعة

َالبحثَي َلي َىو َاألىٌم، َكأٌف َبلَالبحثَيَكيبدك َيشاع، َما َكالرمزية،ََيفَصٌحة َاالستعارية يفَأبعاده

                                                           
َ.72،َص1َ،2001،َبَتكت،َلبناف،َطالفارايبتر:َهنلةَبيضوف،َدارََ-صخرة طانيوس–أمُتَمعلوؼََ-(1)
َ.79نفسو،َصَصدراؼبَ-(2)
َ.81،ََصاؼبصدرَنفسوَ-(3)
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ََكالكشفَي َفيو َشاعت َزمن َيف َكاجملتمع، َلئلنساف َكاؼبأساكم َاآلخر َالوجو  التُ التحو  عن
َو.إنسانيتَأمَجوىرَاإلنسافَ َ ليتَسبَى،َااتُ وخَ والمسُ 
َاإلََََ َربٌوؿ َعلى َفبًتكيزىا َمسألة َالركاية َتطرح َحضورَكتأسيسَنَ،ويةالهُ نساف، َيظٌل َىذا َعلى ا

َ َالثمانية، َالنصوص َامتداد َعلى َالبطلة( َ)الشخصية َجوىريَنمَي»"طانيوس" َدراميا َحَىتمركزا َيف َبكًَا

طَدكماَيتورٌََةويّ الهُ ي،َفاغبديثَعنَكالنفيَاحمللٌََلبلغًتابَكالضياعةَورَاؼبمثلٌَاألحداث،َكانتخابَالصَي
َ.(1)«يفَإشكاليةَمرتبطةَباؼبكافَكالزماف

َالركايةَيفَ َفهوَابنَ"جري "َكدلَيَىإتستمر َ"طانيوس"، َالتناقضَالذمَيعيشو طوؿََرًَدٍَظهار
َكذلكَفعبل،َكابنَؼبياَاليتَالحظتَأفَطباعَابنهاَتبدٌَ ىيَبدايةََ-علىَماَيبدك–لتَحياتوَىلَىو

ََالخواء،َجرٌاءَالذاتي االنقسام والهدمِ 
ى
كيفَ»"،ٍَُتَبػَىَاالداخليَكالشعورَبالضياعَيفَمساحاتَ"اؼب

َالشيخَ َعلى َبأسره، َالعادل َعلى َناقما َكاف َتلكَاللحظة؟ َيف َالفىت َبو َيشعر َكاف َما يصفَاؼبرء
َيعلموفَيفَ َكانوا َالذين َككٌل َكعلىَ"ؼبيا" َكالديو، َيرمقونوَكجري ، َكلعلهم َيقاؿَبشأنو، َما الضيعة

َكافَالدليلَالقاطعَعلىَكجودَسٌرَ بشفقةَكسخرية،َحىتَعنَأكلئكَالذينَأبدكاَارتياعاَألٌفَموقفهم
َ.(2)َ«يتقاظبونوَمعَاآلخرين،َسٌرَدلَيكشفَالنقابَعنوَسولَؾبنوفَالضيعةَيفَغبظةَغضب

َخوؼَهشبٌَ َالذاتَعميقَهَة َكرَعلى ََكوفَه، َقهرمواالنعزالاالنكفاء إذل َشعور َكبالتارل ، 
األناَىيَالوسيلةَاليتَ»َأفٌََانَيتناس،َمَياالنتماء الجماعيتعادَعنَمعوَ"طانيوس"َاالبَرَي،َيؤثًَباالختالف

َكٌلَفردَمٌناَكاليتَسبَيَ،ينعك َفيهاَاجملتمع فمهماَاعتنقتََ؛(3)«ارسَعربىاَرقابتوَعلىَأفعالنايفَداخل
الذاتَأشكاؿَالتمٌردَاؼبتباينة،َفإهٌناَالَتقولَعلىَاإلفبلتَمنَمبلحقةَالشعورَباالنتماءَلآلخرين،َ

َ.قالتمز  كَدالتردّ بَالوضعَرأبَالصدعَالذايت،َكالنأمَعنَأفضيةَالقلقَككبالتارلَيتطلٌَ
ََقد َمنو، َصورة َللركائيَأك َموقفَعاـ َمن َجزءا َالرؤية َىذه َإذلَازباذَ»تكوف َسبيل َال إذ

َبوَالفرد،َمرتبطاَدباَوبيطَبوَمنَعواملَيتجاكزىاَدبشركعوَإذلَغايةَلوَوباكؿَ موقف،َإاٌلَدبشركعَيقـو

                                                           
َ.14،َص1988افريقياَالشرؽ،َالدارَالبيضاءَ)د.ط(،ََ-الهوية واالختالف–الدينَأفايةَؿبمدَنورَ-(1)
َ.80صََ)سبقَذكره(َ-صخرة طانيوسَ-مُتَمعلوؼأ-(2)
َ.70،َص1َ،1993عليَكصفة:َدارَالوسيم،َدمشق،َسوريا،َطتر:ََ-الهوية–أليك َميكشيلليََ-(3)
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د،َكترؾَؽبمَيباناَبقدرةَشخوصوَعلىَالتمرٌَإظهرَمعلوؼَأَكمنَمثٌََ.(1)َ«هباَالتعبَتَعنَحالتوَاغباضرة
َأسهمَيفَمبوَشخصيتوََ،مساحةَمنَاإلرادةَاغبرٌة خارجَالقيودَاالجتماعيةَكالضغوطَالسياسية،َفبٌا

َالبطلةَ"طانيوس".
ده،َبلَدلَيًتاجعَطانيوسَعنَسبرٌَ»،َرلللتفٌردَالبطَوَفنّيا عادالً مُ َعتربَيييََ؛دَطانيوسَاالجتماعيفتمرٌََََََ

َفاإلحساسَالذمَانتا َقدَأطلقاَبعلىَالعك ، َاؼبنبوذ َلرككز َكبلـَؾبنوفَالضيعة،َمثَزيارتو وَبسبب
َكانتَتًتقٌَ َكماَلوَأفَالسماء دلَيكنَ(...)عَأماموَالسبلبَمنَجانبوَفعبلَإرادياَلتشَرالعنافَغبياتو،

َالق ٌَ َإذلَمدرسة َكيكشفََ؛ذاىبا َلغاتو َقريبا َالفسيحَالذمَسوؼَيتكٌلم بلَإذلَمشارؼَالكوف
َ.(2)َ«أسراره
ؤكؿَرغبةَطانيوسَاعباؿبةَيفَاالستمرارَيفَمدرسةَالضيعة،َكسبٌسكوَالشديدَهباَعندماَأريدَاغبإٌفََََ

،َفلقدَأخرجتوَمنَدائرةَالسكوفَيفَفضاءَالركاية،َإذلَالفاعليةَتوبينوَكبينها،َيعتربَمرحلةَفارقةَيفَحيا
َعنَالتحٌوؿَمنَالعقلَاؼبنغلًَ َكيكشفَىذا َإذلَالعقلَاؼبنفتًَالثقافية، َق، يفَغدَأفضلَعلىََأمبلَنح،

؛َهباَبالنظرَإذلَاآلخرَالوعي ،َبتأصيلةويّ تأصيل الهُ كؽبذاَجاءتَفكرةََ،الذايتَكاالجتماعيَاؼبستول

ألٌفَ»مَالَؿبالةَلعدـَفهمَحدكدَذاتيتو،َؤدٌَألٌفَتعزيزَالكيافَبعزلوَعنَالغَتَخوفاَمنَالذكبافَفيو،َيَي
الغَتَكمعَالغَت،َفالغَتيةَضركرةَحياتية،َالَيبكنَاالستغناءَذايتَالَتكوفَذايتَحقيقة،َإاٌلَبالنسبةَإذلَ

َكٌلَذبمٌَ َ.(3)َ«عَبشرمعنها،َألهٌناَأٌس

كالسؤاؿ،َإهٌناَيفََثًَحٍَإذلَعادلَالبَىَ،كالفراغَكاعبمودَرًَصٍَكىكذاَىبرجَ"طانيوس"َمنَعادلَاغبَى

يفَالبحثَكالسؤاؿََشركعَهَمقَىومة،َكيفَالعَيكسؤاؿَعنَمصَتَالذاتَاؼببعدةَاؼبتأزٌََحبثَوَالظاىرَرحلةَي
كافَالفىتَيتابعَدركسَاػبطَأكَالتعليمَالديٍت،َكهبيبَإجاباتَصحيحةَعلىَ»،َتو ومصيرهويّ ىُ عنَ
َيبتعدَسريعاأسئل َكلكٌنو َبطرس، َبونا َأفَيدؽٌََة َدركباََما َسالكا َالببلطة، جرسَاالنصراؼَمتفاديا

َللتنزٌَ َاؼبساءمهجورة، َيقبل َحىت َاألنظار َعن َبعيدا َتكادَي.(4)«ه َالركاية َيف َ"النحن" َصورة تكوفََإٌف
                                                           

َ.120،َص1977بَتكت،َدارَالعودة،ََ-الموقف األدبي–ؿبمدَغنيميَىبلؿََ-(1)
َ.106ص،1ََ،َبَتكت،َلبناف،َطالفارايبدارَتر:َهنلةَبيضوفََ-صخرة طانيوسَ-أمُتَمعلوؼَ-(2)
َ.205،َص2003َسورياَدارَالفكرَدمشق،َ-الحداثة وما بعد الحداثة-عبدَالوىابَاؼبسَتمَ،َفتحيَالًتيكيَ-(3)
َ.81ص،ََ)سبقَذكره(َ-صخرة طانيوسَ-أمُتَمعلوؼ-(4)
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 النبذِ َفيهاَأشجافَيَيفَعادلَ"طانيوس"َتتمازجَيَكغائمةَهَبعيدةَهَلفيةَه،َخَىكاالنتماءاألىلََكَغائبة،َفالنحن
 .واالضطهادِ  فِ والتخلّ 
َيَيََََ َالركاية َاغبكيَيقدٌَيف َذبربةَنكالتذكٌََـ َ)َر، َمواجهة َيف َاؼبنعزلة َالفردية َاؼبثقفة َللذات النحن(،َما

َ َ»كبالتارل، َربوٌََ،الذاتَةُ ويّ ىُ تتحٌقق َالبسيكولوجيعرب َكجوده َيف َالفرد َربكم ككذلكََ،الت

َتَىَعاينَذاتوَلي َعلىَكبوَهنائيَواالجتماعي،َحينماَيَي وَعلٌََ،علىَاستقبلليتوَستمرَوقٌصَكحبثَمَيكإمٌبا
سيكولوجيَ)نٌبهاَالرغبةَيفَالوجود(ََويةَىيَتقاطعَهيبكنَإذفَأفَنوجزَالقوؿَأٌفَاؽبَيَ.يظفرَببعضها

هبادَمواطئَإلكٌلَذلكَأفَتعملَالذاتَعلىََجبَىكسوسيولوجيَ)نٌبهاَالتموضعَداخلَاالجتماع(،َكَى
َكافَذلكََ؛التخييليَسبلكَمنَخبلؽباَمبلمحَكجودىاَالواقعيَكَ،كقوؼ إلبرازَكحدهتاَكانسجامهاَإف

َكٌلَفردَحامبلَثقلَمتيٌسراَؽبا،َلعٌلَىذاَاالعتبارَهبعلَ ،َكمًتٌحلَمنَفضاءَإذلَآخرَيصارعَتوويّ ىُ من
َ.(1)َ«ويةَذاهتاةَاؼبتاحةَاليتَتشٌكلَاؽبَيمنَأجلَالوجودَكاالعًتاؼَبكٌلَاألشكاؿَالرمزيٌَ

َ"النحن"َتَيََََ عٌدَؿبطٌةَالعبورَالرابعَكاػبام َمنَركايةَ"صخرةَطانيوس"،َؿبطٌةَانفصاؿَمنَكاقعَالػ
َكافَؽبذهََ؛حساس بالذاتاإلكقَحبموالتوَالنفسيةَكاالجتماعية،َإذلَحياةَاغبريةَاؼبتعلٌََالمتأزّم فلقد

َ.اَعلىَاؼبستولَالفكرمَكالنفسياؼبساحةَمنَحياةَ"طانيوس"َتأثَتاَارتداديَن
حُتَيأيتَأحدَالقساكسةَاإلقبليزَلبناءَمدرسةَيفَاؼبنطقة،ََ،ؿَيفَحياةَالفىتَطانيوسيبدأَالتحوٌََََََ

إذلََرساؿَ)رعد(َك)طانيوس(إإغباؽَكلدهَ)رعد(َهبا،َيوافقَالشيخَعلىَكيعرضَعلىَالشيخَفرنسي َ
َفلقدَ َكالعادة»اؼبدرسة، َعائلتوَ،كافقَالوكيلَ)جري ( َككبو َالدائمَكبوه َعلىَعطفو َسيده َ،كشكر

َكافَشديدَالتحٌفظَيفَقراَر َعلىَمضضَبإخراجَ"طانيوس"َمنَمدرسةََةكلكٌنو نفسو،َفسوؼَيقـو
ََكَوعديل َمعارضةَإاػبورم، َيستطيع َال َكلكٌنو َبإغضابَالكنيسة، َاالقبليزمَكاجملازفة َإذلَىذا رسالو

َالسيد،َكرفضَاغب َ)...(َكلكنَجري َنسيَربفَيظمشيئة َإياىا َاليتَيبنحو َلدلَرؤيةَموقوة فَظاتو
َ.(2)َ«قلَإليوَاقًتاحَالشيخ،َأشرقتَأساريرهاَنَي،َفلمٌَيبالص

                                                           
َ.34،َص2009دارَالتنويرَللطباعةَكالنشرَكالتوزيع،ََ-الهوية والسردَ-بوؿَريكور–حامتَالورفليَ-(1)
َ.106-105،َص1َ،2001تر:َهنلةَبيضوف،َدارَالفارايب،َبَتكت،َلبناف،َطَ-صخرة طانيوسَ-أمُتَمعلوؼ-(2)
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َتَيللنظرَيفَ"صخرةَطانيوس"،َأهنٌََاؼبلفتَيََََ َكاتبهاََ-صٌورا َأرادىا َتبحثَعنَذكاتَنَ-كما ،َتهاويّ ىُ ا
َالسابق َالقصر َككيل َإذلَ"رككز" َ"طانيوس" َمن َسببَضياعها، َعن َالشيخََ-كتسائل الذمَاهٌتمو

َ"يبدا" َكفر َإذل َمنَالعودة َكمنعو َاحملصوؿ، َالبغٌََ-باختبلسَقيمة َإذلَناذر َاعبٌواؿَكصوالَ اؿَالبائع
َكانتَيفَنظرَسيٌَثاؼبطركدَمنَالقصرَمنذَأربعةَسنوات،َبسببَإبدائوَلرأيوَيفَال دَورةَالفرنسية،َاليت

هببَأفَتقٌبلَاأليادمَللحفاظَعلىََ!َةَالقذرةفاللعنةَعلىَىذهَاغبيا»الكفرَمنَاؼبواضيعَاحملظورة،َ
َكطانيوس.َ،اؿَعلىَالصدحَبوأَالبغٌَىذاَماَذبرٌََ(1)َ.«!َبقيةَالعيش َيفَحضرةَمنَرآهَأىبلَللثقة

شخصياتوَتراكحتَبُتَشخصياتَمباذجََيفَالركايةَأمراف:َأكؽبما:َأفٌََاآلخراغبديثَعنََمَيسًَيَىََََ
َعلىَاؼببلمحَالفرديةزَيفَكَ نسانية،َكدلَيريَإكأخرلَ خاٌصةَمنَالناس،َربومََؾبموعةَنَدَيسَ ذبَي»َ؛أغلبها

َتصوٌَ َأك َكخصائصها، َصفاهتا َسجيٌَصبيع َالسجايار َمن َأكََ(2)«ة َسلبا َفيها َالقوؿ َتعميم ثانيهما:
َ.لَاعبماعة،َكاعبماعةَىيَالنموذجفالنموذجَيبثٌَهبابا،َإ
إذلَؾبموعتُت:َاألكذل:َاآلخرََينيةغوية والدّ اللّ َتوويّ ىُ كماَيبكنَتقسيمَاآلخرَيفَالركايةَاستناداَإذلَََََ

َفبَي َاؼبسيحي، َ)كفرَبلَنثٌَالعريب َالضيعة َأىل َفبٌََيف َاألجنيب َاآلخر َالثانية: َاعبرد، َكأىل َيفَيبدا( ثبل
َ.)االقبليزم،َالفرنسي،َالعثماشل(

َحَيَاالنجليزي اآلخرَيظهرََََ َأكثر َالركاية َالقًََ،ضورايف َيف ََ؛"ستولتوف"َ ٌَفبثبل إذلََـدًَقَىالذم
الشيخَالذمَراؽََانعالَيبَيهبا،ََ"رعد"سي َإغباؽَكلدهَنيعرضَعلىَالشيخَفَرفالضيعةَلبناءَمدرسة،َ

هببَأفَ»لكنَبشركط:ََكحيدهَ"رعد"َبتدري اؼبباشرةََطلبَمنَالقٌ َ"ستولتوف"يَ،َكشركعاؼبلوَ
َكسائرَالتبلميذ،َبدكفَمراعاةَخاصة،َكالَتًتٌددَيفَتأديبوَإذا كلكنَلدمََالتأديبَفَيستحقٌَكاََتعاملو

،َفسوؼَينالدّ الشرطَاألٌكؿَأاٌلَتذكرَأماموَمسألةََ؛دَأماـَالشهودمنكَأفَتتعهٌَكأطلبَشرطُت،َ
َأحدَعندَبوناَبطرسَاغباضرَبينناَلتلقٌَ يَالتعاليمَالدينيةَ)...(َيبقىَعلىَدينَأبيو،َكيذىبَكٌلَيـو

غة للّ  امَنعلَ مَيسي َكلي َالشيخَإقبليز،َكاحرصَأفَتٌضمَمدرستكَنكالشرطَالثاشل:َأناَاظبيَالشيخَفَر
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َكالفرنسية،َ ؟الفرنسية َكالًتكية ، َكالعلـو َكاػبط، َكالشعر َالببلغة َفرنسي ، َشيخ َيا َبذلك أعدؾ
َ.(1)َ«يبقى على دينو ل  وكُ كاالنكليزية،َ

أخرجوَ"معلوؼ"َعنَدائرةََ؛إنسانية،َوبملَرسالةَؿبًتَـهَوف"َالقٌ َاالقبليزمَيفَالركايةَرجلَهت"ستولَََ

ا،َفلقدَناىبَناَا،َكالَمستعمرَنبٌشراَمسيحيَنوفَمَيتياتَالغربيةَاألخرل،َدلَيأتَستوللدلَالشخصَودًَاؼبعهَي
َ َؼبنطقة َؾبيئو َكراء َنواياه َسبلمة َعن َالركاية َفاألىمٌََ)كفرأبانت َ)السهلُت(، َككاد َىذهََيبدا( يف

ََََهب،َاليتَعلقتَبتاريخَالعبلقةَبُتَالعربَكالغرب،َاالستغبلؿَكالنٌََقًَوالًَمنَعَىَاهَىىوَنظافتػَيَ؛الشخصية
َكبَتةَمنَالتنميطَكالًتميز،َهبعلَ» فماَعهدناهَلدلَالركايةَالعربيةَمنَإخضاعَشخصياهتاَإذلَمقادير

َمَي َالنسقية َىذه َعن ََركتسيَناػبركج َيف َذلكَأسهم َألٌف َباالستحساف، َتنبضَسا َبشرية َشخصية م
َ.(2)َ«التغٌلفَبالشعاراتَكاألفكارَاعباىزةَطَيفَتوابيتَالتنميطَكمنَالتحنَ باغبياة،َبدالَ

َقَي َالذم َبالشكل َالقٌ  َشخصية َرسم َتعاطَيَ؛متدٌَإٌف َفيو َالغربية َاغبضارة َمع  وتعزيزٌ ف
َاحملٌبةَكالسبلـاإلنسانيةَتهاويّ لهُ  كتغيَتَأكضاعَالشعوبََإصبلحَتعملَعلىاليتَ،ََك،َكعٌدىاَحضارة

َ.فةاؼبتخلٌَ
أذنيو،َتغٌطيَرقبتوَكََ،َكيعتمرَقٌبعةَمسٌطحةأكَبشاربُتَلتحياَنمَي»َدلَيكنَستولتوفَاإلقبليزم

اليتَذباكزتَاللوفَالرمادمَلتغدكَبيضاءَتقريباَ)...(ََ،بلتَشعرهخصكافَاؼبشيبَقدَكخطَبعضََك
هرانيناَىذاَالرجلَجاءَيقطنَيفَالسهلُتَمعَزكجتو،َكىيَسيدةَفاضلة،َكدلَهبلبَلناَحضورنباَبُتَظ

َسبعَسنواتَيفَحلب كبعدَأفَعرؼَىذاَالبلدَاعبميل،َاختارََ،سولَالبهجةَ)...(َلقدَعاشَاحملًـت
َللعيشَيفَضيعتناَاؼبتواضعة،َعوضاَعنَالسفرَإذلَ أكَلندف،َكسوؼَهبزيوَاهللَخَتاََإسطنبوؿالقدـك

َ.(3)َ«حيةضعلىَىذهَالت

َ"بأنا"َطانيوسَالشخصيةَالبطلة،َمثَ"أظبا"ََمرايا "األنا"،يفَالركايةََتتعٌددَي "رككز"ََبنةابدءا
َللق َالسابق َأَيالوكيل َاليت َالفتاة َطانيوسصر، َهبا َ"ؼبيا"َ،غـر َككالدتو َجري  َبوالده كالشيخََ،مركرا
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بطريقةَأكََصورة اآلخرسي ،َكناذرَالبغاؿ،َكرككز،َكغَتَذلكَمنَشخوصَارتسمتَيفَمرآهتاَنفَر
ََ.بأخرل
"طانيوس"َنباَتُتَلؤلناَيإاٌلَأٌفَاؼبرآتُتَالرئيسَ؛يفَالفضاءَالركائيَلؤلنواتالواضحََالتعّددرغمََََََ

َحياهتماََ،إنسانيتينشخصيتُتََ؛ك"جري " َعن َالسرد َنعرؼَمنَخبلؿ َكفبيزٌة، َفارقة َمبلمح ؽبما
و،َفالركايةَإٌفَ"صخرةَطانيوس"َألمُتَمعلوؼ،َتسعىَإذلَربليلَاجملتمعَالعريبَكالتأريخَلَكدكاخلهما.

َجديدة َمعرفية َكأدكات َكسائل َكالتصوٌََ،تقٌدـ َاؼبفاىيم َتغيَت َكحملاكلة َالعقلياتَللفهم َكبالتارل رات،
َكالرؤل.

وَيفَالركايةَلتَشخصيتَيالذمَسبثٌَ-تابعَيفَحركةَسريعة،َليتحٌوؿَ"جري "َتَىتتواذلَأحداثَالركايةَكتَََ

َ-اديةَاعبانبحَىأيََكاليتَرظبهاَالركائيَشخصيةَ،ىادًَرَفيهاَاغبوادثَرغمَتصاعَيؤثٌَحةَدلَتَيطٌَسىامشيةَمَي
َيتناسبَيَكيقفزَيَ،إذلَاؼبركزَمنَاؽبامشيةًَ َيَيَإذلَمستولَآخر َكالفاعلية، قٌررَجري َاالنتقاـَمعَاغبركة
ضوعوَجري َكخَيَالذمَعٌودهَالساردَعلىَمبطيةًََ؛بوَالركائيَالقارئَتَىيفَمشهدَباغَىَ،البنوَطانيوس

َالشيخَالشٌَ َبعدَاػبنوعَكاالستبلبَربٌوؿَ.فرنسي ديدَلسلطة َاإلقطاعَكرجاؿََككيلَالقصر لسلطة
َالدٌَ َ"البطريرؾ"، َدينية َإذلَقاتلَألعلىَىيئة َبتقديرَاألرباحَجري َدلَتعَي»ين، كَأدَحالتوَتسمحَلو

َكانتَتنطلقَخبطىََكرتَعيناهَعلىَمطٌَاػبسائر،َتسمٌَ ىاج ََكوَيكسبلٌََ،يدةئيةَالبطريرؾَالرمادية،َاليت
َكالتعذيبَكأفلتتَالكلماتَمنَصدره:َسوؼَينتحرَطانيوس َ.(1)َ«كاحدَكاػبازكؽ،

َعنَبالتحوٌََََ َخركجو َيف َكاؼبتمٌثل َالركائي، َالسياؽ َيف َ"جري " َشخصية َعرفتو َالذم َاؼبفاجئ ؿ
َيضعَيالحركة والتمّردكوفَإذلَمتَكالسَ الصٌَ َنٌصَركائيٌَ، َمعلوؼَأماـ ََدَييَ شَىييََنا َكماَالذاتمعرفة ،

َكاملَيػَىرب َعَىيػَي تغٌَت،َلذاَكاالستقبلؿَالذايتَيفَعادلَمَيَةويّ تحقيق الهُ ٌفوَالقلق،َمعَعجزهَعنَلَيَعنَجيل
َففيَالتمٌردَاؼبستمرٌََ؛سباغَالكاتبَذلكَعليهاإ،َعلىَإثرَدَلدلَشخصياتَالعملَالفٌٍتَينشأَالتمرٌَ

َنساف.َطةَتتجٌددَالرؤيةَكيعظمَدكرَاإلشًَكاؼبعارضةَالنَى
َََََ َكالعقائديةَيًتؾ َاالجتماعية َالقيود َحدكد َخارج َاغبٌرة، َاإلرادة َمن َمساحة الكاتبَلشخوصو

َلوَظهارَىذاَاػبركجَكالتحٌوؿ،َ"فجري َاغتاؿ"َالبطريرؾ،َبعدماَتبٌُتَإالركايةَيفََكالسياسية،َكتستمرٌَ
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َالشكلَاؼبطلكشجَ؛بطانيوس""َبابنوَالذمَنزؿَظلمضلوعوَيفَال َهبذا َكهذهَكجرأة َكاَقاعة نتَما

َعلىََذالؿ،َكنشأيفَؾبتمعَرضعَاإلذعافَكاإلَعصا الطاعة ق  فشَ َ؛علىَ"جري "َدكفَعقابَرٌَمَيلتَى
بالعزلةَخارجَالديارَكبدايةََوَالثمننلوَضريبةَجٌدَقاسية،َكلقدَدفعَ"جري "َكابَ؛اػبضوعَكالصمت

َ َاألمرَيلقدَتطلٌَ.َ»المنفى واالغترابحياة َالنداء،َليستحقٌََ،أفَيتحٌوؿَإذلَقاتلَبَمنو َظباعَىذا

َكافَالَيأسفَعلىَشيءَكالَيريدَشيئا،َفقدَاستعادَمكانتوَكشرفوََ!َبىييَ  ؾبٌددا.َيفَتلكَاللحظة

رَعنَجريبتو،َدلَيبقَأماموَ)...(َإاٌلَالظهورَدبظهرَمهيبَساعةَفَ كَىكاستعادَجبريبتوَحياتو،َكبقيَأفَيَي
َ.(1)َ«العقاب
َ

َ

 االغتراب والالىوية:-ج
ََََ َ"صخرة َتقوؿَيإٌف ََطانيوس" َحقيقة َعن َحبث َمن َالعربية، َأكطاننا َيف َوبدث المنفيين ما

َتقوؿَاالنتقاؿَالَ؛والمبعدين وبدثَيفَعواؼبنا،َمنَمرحلةَاٌتسمتَبالقمعَكاالضطهادََذمأمَأهٌنا
َإذلَمرحلةَ َيفَاؼبنايفَالبعيدةَالتغييب القصريالداخلي، َينطلقََ.كاغبياة َالركائي، منَداخلَاإلطار

َيكتنفوَمنَسبٌزؽَكتالوطن الواحدبُتَأفرادََراع الحادّ الصّ الكاتبَليكشفَعنَفضاءَ ٌرؽ،َف،َكما
،َتكمنَيفَظاىرةَالعنفَاليتَتشٌكلَبعداَجوىرياَكلعٌلَأبرزَاؼبضامُتَكأعمقهاَيفَ"صخرةَطانيوس"
َإدراؾَوٌَردَىاؼبسافةَليصبحَإدراؾَالعادلَؾبَيَقَييضتَ»َيفَانقبلبَحياةَالناسَمنَاألمنَإذلَالشقاء،َكىكذا

َ.(2)«َوَإذلَموضوعَألناه،َكتصبحَاألناَكعياَللذاتللذاتَالفردية،َكيتحٌوؿَالفردَنفسَي
إذلََضيعة"َإذلَاػبركجَمنَال،ستدفعَجريبةَقتلَالبطريرؾَالكاثوليكي،َ"جبري "َككلدهَ"طانيوسَََََ

دلَيكنَ"طانيوس"َيتوٌقعَأنٌوَسيغادرََ.سفينةالأمكنةَبعيدةَعنَاألىل،َفلقدَىرباَإذلَقربصَعلىَمنتَ
لقدَ»َ،كلقاءَامرأةَالَسابقَعهدَلوَهبا،َالَتعرؼَلغتوَكالَيعرؼَلغتهاَ،كطنوَإذلَكطنَاآلخرَماَيوما

                                                           
َ.182،َص1َ،2001تر:َهنلةَبيضوف،َدارَالفارايب،َبَتكت،َلبناف،َطَ-صخرة طانيوسَ-أمُتَمعلوؼ-(1)
َ.71،َص1َ،1993تر:َدََعليَكصفة،َدارَالوسيم،َدمشق،َطَ-الهويةَ-أليك َميكشليلي-(2)



 الُهىيّة في خطاب أمين معلىف الروائي؛ األحكام والتمثالت بين الذات واآلخر     :         لثالفصل الثا

 

~ 263 ~ 

َالَأتكلٌَ َكالَتتكلٌَعرفتَامرأة َلغتها، َتنتظرشلَيفَأعلىَالسٌََ،مَلغيتم يوماََعكسوؼَأرجَ،لمكلكٌنها
َ.(1)«َبَللرحيلسفينتناَتتأىٌََهاَأفٌَمَيعلًَألطرؽَباهبا،َكأَي

ؾبموعةَمنََعلىَيفَحاضرهَقَيلًَنغ،َاؼبالضائع الممّزق الوطناعببلية(ََالضيعةلَكفرَ"يبدا"َ)ٌثيَبَي
َيبنحَيوالهزائم النفسيةاالنكساراتَ َفبٌا َخاصةَ، َبطولة َاؼبكاف َالذمَسَىَ؛ىذا َأىلوََلبَىفالوطن من

هبادَإبلَالَبٌدَمنََ؛الكاتبَاالنتماءَإليوَ-يفَنظرَ-مافَكاالستقرارَكاغبريةَالفردية،َالَيستحقاأل
َ.مكافَبديل
أكََ-دةمكانةَمتفرٌََيفَالركاية،َربتقاؿَعلىَالسلم"ب"َاؼبعنوفَيفَالعبورَالسابعَالمكانوبٌتلََ
َاغبرصَعلىََ-لنقل َكٌل َفلقدَحرصَأمُتَمعلوؼ َأنبٌَإالبطولة، َيتعٌلقَدبكافَبراز َفيما َخاصة يتو،

َ َكربديدا َ)قربص( َ"فاماغوستا"اؼبنفى ََ؛مدينة َيرجع َاؼبكاف َبطولة َإثبات َكبو َالنزكع يفَ-فهذا
َعلىَاجملتمعَالعاؼبيَمنَتغَتٌََ-األساس يديولوجيتوَككجهاتوَات،َيفَبنيةَاجملتمعَكثقافتوَكأإذلَماَطرأ

منََستقبلَىكمَيَرمز للوطن الجديدنة،َإذلَعيٌَقعةَجغرافيةَمَياؼبكافَمنَؾبٌردَبَيَيتحٌوؿَيَالسياسية،َكمنَمثىٌَ
َ.يعيشوفَفيو

َذلكامايفَف»َََ َأثناء َكلكٌنهاَكافَاؽباربافَيستهبلٌَََ،غوستا" َكسطَاؽبلعَكالندـ، َجديدة فَحياة
َسبيٌَ َكذلكَباألفعاؿَاعبريئةَحياة يةَظلقدَكجدَطانيوسَيفَأحضافَاحملَ(2)َ«ات.اتَكاؼبسرٌَكاؼبلذٌَزت

ىذهَاعبزيرةَالقريبةََ،ةيبتلكَاؼبرأةَالغريبةَماَكجدهَتقريباَيفَىذهَاؼبدينةَالغَر»َذاتَالشعرَالربتقارل،َ
َ(3)َ«منَالوطن،َكالبعيدةَغايةَالبعد،َمرفأَانتظار،َانتظارَاغبٌبَانتظارَالعودة،َانتظارَاغبياةَاغبقيقية.

فلقدَغادرَالكثَتكفَكطنهمَ»َىاماَيفَاػبطابَالركائيَاؼبعاصرتشغلَحٌيزاََظاىرة الهجرةإٌفَ
َيتعرٌَاألـٌ،َككثَتكفَغَتىمَدلَيفارقوهَقطٌَ كالَشٌكَأٌفَىذهَالظاىرةَتعزلََ،فوفَإليو،َكلكٌنهمَماَعادكا

َاغبنُت َإذل َبطبيعتها َتنزع َاليت َالنف َالبشرية َهبا َتٌتسم َدائمة َإذلَصفة َجزئية، ىبوضََ.(4)َ«بصورة
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اَبعوادلَاآلخرَ)قربص(َكىذاَاالنتقاؿَيبٌثلَرغبةَ"األنا"َقَىليلتحًَ،َالهجرة والمنفىجري َكطانيوسَذبربةَ
َ.يفَذباكزَاؼباضيَالبغيض

للماضيَمصدرَالكينونةَالفردية،َكَؾبموعََاسترجاعيغوصَالركائيَيفَذاكرةَالبطل،َيفَعمليةَ
يفَبعضَ»،َة المتفردةويّ الهُ حبثاَعنََ،شيةَالطويلةماَ"الذات"َيفَرحلتهاَاعبلجاهتٍَربَىعَىَاليتَفضاءاتال

َجري َتغشى َكانتَنظرة َالضَاألحياف َالَعنَحياتو َالَيتكٌلم، َكلكٌنو َدموعو، َكالَعنَكتنهمر ائعة
َكافَيقوؿ:َأمٌَ فكافََ!َؼبياَلنَأراىاَأبداَبعدَاليـوَ!َكَدلَتسنحَرلَالفرصةَلوداعهااؼبنفى،َكأكثرَما

َكٌلَمنهماَََ.الَيأتيافَعلىَذكرىاَثنافاالكتفَكالدهَ)...(َأٌماَاعبريبةَنفسهاَفكافَََؽَيطوَ طانيوسَيَي كاف
َكافَيستحضرافبالطبعَيفكرَفيهاَ)...(َالَريبَأهنٌَ متَكٌلَىذهَاألحداثَخبلؿَساعاتَالصٌَََما

َ.(1)َ«ثافَيفَاألمرَبدافعَاؽبلعَالثقيلهماَالَيتحدٌَالطويلة،َكلكنٌَ

َكفرمَيعلًَيَي يبداََناَالراكمَيفَالعبورَالسابعَكالثامن،َبطبيعةَالعبلقاتَاليتَكانتَبُتَاؽباربُتَمن
َبفكرةَدلَيكنَ»َ،قربصَفاماغوستاب)جبلَلبناف(،َكشخصياتَمنَالفضاءَاعبديدَ طانيوسَمسركرا
َكافَيبلكَدافعاَقويٌَ اَلتمديدَإقامتوَيفَىذهَاؼبدينة،َكيفَىذاَاػباف:َاؼبرأةَالرحيلَإذلَمنفىَآخر،َفلقد

ذاتَالربتقاؿَكاليتَصارَهببَأفَتدعىَباظبها،َالذمَالَيأيتَعلىَذكرهَسولَكتابَنادر،َعلىَحٌدَ
 .(2)َ«ٍتَىذهَالكلمةَفاكهةَباللغةَالعربيةعتَ؛علميَ"شبر"

ََََََ َحياة َمن َالصفر، َالنقطة َمن َأك َجديدة، َبداية َمن َمنطلقا َالركاية َبناء َبدا االقصاء ىكذا
َعلىََ؛فضاء الحريةالذمَعاشوَ"جري "َكطانيوسَبُتَاألىلَكالعشَتة،َإذلََوالتهميش فالركايةَتقـو

إذلَجانبَاىتماـَالركائيَبعبلقةَاألناَكاآلخرَيفَالركاية،ََ.ظباحةَالوجداف،َكسبٌثلَانفتاحاَعلىَاآلخر
َالتعدَ دَاألصواتَاليتَشغلتَحيٌَأشارَأيضاَإذلَتعدَ  َكبَتاَيفَثناياىا،َكسببَىذا َالركائيَد،َاشتغاؿزا

منَخبلؿَإبداءَالرأمَكالرأمَاآلخرََ،إذلَاؼبعٌتَكمعٌتَاؼبعٌتَيفَالوقتَنفسوَ،بتعليلَاحملاكاةَكاإليباء»
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َمنطوقاهت َكأردفت َالشخصيات، َالركاية َفاستنطقت َالوعي، َإذل َالرئيسيةكالنفاذ َالشخصية َبصوت َا
َ(1)«إضاءةَألبعادَاغبوارَبُتَاغبضاراتَالعسَتة

َََ َذباكز َعلى َاالشتغاؿ َىو َىدؼَالركائي، َالذمَضبَ إكراىات التاريخلعٌل َمَي، َثنائيةَتبًَتَىل َتنافر عو
َالنحوَيستكملَيإالغرب(َدباَربملوَمنَ،َ)الشرؽ عرضَصورةََالكاتبَهبابياتَكسلبيات،َعلىَىذا

َالصدٌَيكنَطانيوسَيريدَأفَيَيَدل»اآلخر،ََذاؽبَالذاتَاستعاءكََ،ركايةالاآلخرَيفَ شبقَالذمَؽَأٌف
َكافَيتوقع َكافَالطق َعينوَيتكٌررََهأفَتكفيَقطعَالنقودَإلطبادَسعََتَيتوٌلدَمنَجسدينَكعٌلو )...(

نباَباآلخر،َكيستعيداَاغبركاتَنفسهاَاليتَتبادالَهباَاغبٌب،َكقدَأظهرتَالقدرَ)...(َمثَيلتصقَأحدَي
َفلفظَ َاحملمية، َاعبنائن َيف َالربغموت َبعطر َتتضوعاف َراحتاىا َككانت َكالصمت، َاغبناف َمن عينو

صبعوَككضعتوَعلىَجبينهاَكقالت:َشبر،َفرٌددَاظبهاَإفأمسكتََ،شَتاَإذلَنفسوَبالبنافمطانيوسَاظبوَ
َكماَ،شعرىامداعباَ َكافَبديهيا،َدبجٌردَأفَمٌثَالتعارؼَراحَيتكٌلمَلوَكمنَمٌث ركلَؽباَعنََ،أٌفَاألمر

شبرَدلَتكنََالسيماَأفٌَََـباكفوَكمآسيو،َكمشاريعَرحبلتوَالنائية،َمستهجنا،َمتحٌمساَحبريةَتتعاظم،

َكانتَتصغيَبدكفَتضٌجر،َكتتفاعلَكإفٍَََقوَيفٍَتػَى َ.(2)َ«بصورةَـبٌففةَكلمةَكاحدة،َكلكٌنها
َطانيوسََََ َخطوة َؿبىٍََإٌف َ)شبر( َجبماؽباََيةَيظًَإذلَاآلخر َفهيَاليتَأقحمتو َجٌدا َكانتَسريعة اػباف،

َضبيمية َيفَعبلقة َكرقٌتها َالسلمَ»َ،كأنوثتها َتتأرجحَعلى َحملها َإذ َيساعدىا َلطانيوسَأف َخطر لقد
بربتقالةَتنزلق،َمثَثانية،َكتتدحرجافَعلىَبأضباؽبا،َ)...(َكىيَتتابعَصعودىاَإذلَالطابقَالثالث،َإذَ
َكانتَتبتعدالسلم،َفهرعَالشابَكالتقطَالربتقالتُت،َابتسمتَلوَكدلَتتمهٌَ َ،ل،َدلَيفهمَطانيوسَإف

َمًتٌددا،َإ َتدعوهَلٌلحاؽَهبا،َفمضىَيفَأثرىا َأـَأهٌنا َالَتريدَأفَزباطبَرجبلَغريبا، اَخبطىَمبٌَألهٌنا
الرابع،َفاػبام ،َفاألخَتَ)...(َفتحتَالبابَكصبعتََقَالطابخجولةَكقدَساكرهَبعضَالقلق،َحىت

َالسلٌَ َإذل َالغريبة َأشارت )...(َ َلو َكابتسمت َالتفتتَكبوه َمث َ)...(َأغراضها َأرضا َكضعتها َاليت ة
أبقىَالشابَيدهَحيثَكضعتها،َدلَرباكؿَأفَتنزعها،َبلََ،أمسكتَيدَزائرىاَككضعتهاَعلىَقلبها
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َكانتَتفوحَمنَبشرهتاَرائحةَاألشجارَاؼبثمرةَراحتَعلىَالعك َسبٌررىاَبان زالقاتَخفيفةَكراءَثوهبا،
َ.(1)َ«كعطرَنزىاتَنيسافَيفَالبساتُت

لقدَأحٌبتَجٌداَ"شبر"َالفتاةَاليونانيةَذاتَالشعرَالربتقارل،َاالرتباطَبطانيوسَكدلَيبدكَمنهاَكالََ
َ َالنفورمنو َاقبرفتَالفتاةَيفَعبلقة َبلَعلىَالعك َسباما، َإذلَطانيوسَمشدكدةَ، َكركحية جسدية

َاللٌَ َليخًتؽ َبغرابتو، َبينهما َالحدود المغلقةقاء َحقٌَليَي، َمن َنسبيا َنوعا اؽَينسَ.التناغم والتآلفق
بلَتفصحََ؛يكنَيفهمَلغتهاَكالَىيَتفهمَلغتوإذلَ"شبر"،َاليتَدلََالشابَالشرقيَاؽباربَمنَالوطن
ََ.إذلَىذاَاآلخرَميميةصالركايةَعنَحاجةَ"الذات"َال

"،َعنَمبطيةَالثأرَكاالنتقاـَاألنثى"َخراآلاتَالعبورََإذلَمنَخبلؿَؿبطٌََأمين معلوفىبرجَََََََََ
َيَيَاليت َإنسانيا، َكنتاجا َكجدانيا َفعبل َاغبٌب َجعل َإذل َالعربية، َالركاية َيف َبُتَشاعت َالعبلقة وطٌد

َ َكلي َالعك ، َكافَ»العاؼبُت، َهبا، َيقـو َاغبركاتَاليتَهببَأف َعن َشيئا َطانيوسَيعلم َيكن دل
َكانتَتستجيبَدبداعبةَلطيفةَكؼباَ َكٌلَحركةَخرقاءَقاـَهبا، َكٌلَغبظة َأٌفَجهلوَيتجلىَيف متأكٌدا
َرقداََ َكلكٌنهما َاآلخر، َلغة َيتكٌلم َمنهما َأحد َفبل َالكبلـ، َيتبادال َدل )...(َ َعاريُت َكبلنبا أصبح

َكا شرؽَعلىَالغرب،َكمنَخبلؿَاؼبنور،َتسلٌلَمش َمربعةَتتطايرَفيهاَنتَالغرفةَتَيكجسدَكاحد،َ
َ.(2)َ«خيوطَمنَالغبار

َتدعوَإذلَذباكَيَََ َكأهٌنا َطانيوس" َالتعَىتبدكَ"صخرة َفلقدَبدأَاألنا" و"اآلخربُتَ"َضًَارَيز َالغَتم، "
موطنَاؼبنفىَكالغربةَعنَالذاتَكالوطن،َلعٌلََ؛،َكاالنسجاـَمعَالواقعَاعبديدالتواصل االقتناعَبضركرة

َ َالذمَيبنحو َاآلخر َأمَنصفو َآخره، َعن َيبحثَإاٌل َيكنَيفَالواقع َدل َ)طانيوس( َمنَالبطل قدرا
َكافَهببَأفَأرحلَإذلَاؼبنفى،َكأحٌطَالرحاؿَيائساَيفَىذهَاؼبدينةَ:َ»ؿالتوازفَكاالستقرارَفيقَو ىل
َ َكيفَاػباف، َغريبةَاألخَتَعلىَأثركأصعدَإذلَالطابقَالغريبة، َكافَهببَأفَتلفظٍتََ(...)امرأة ىل
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َكأهٌناََسنحلتَ؛أمواجَاغبياةَإذلَىذاَاؼبكافَالنائي رلَىذهَاللحظةَمنَالسعادة؟َتلكَالسعادةَالعارمة
َ.(1)َ«عٌلةَمغامريتَكهنايتهاَككذلكَخبلصي

َبقوةٌَتستدعيَىََََ َالصورة َاآلخر،َالذمَيسعىَإذلَتصحيحََ؛مدٌَالضَاؼبتخٌيلَالنقيضَ،ذه صورة
َمفتوحةَو َنسبية َبصيغة َـبَيَكقابلةَوَكإبداؽبا ََ؛الفَولتقييم َلنا َلنسقَيتكٌشف َجديد َمظهر َخبللو من

َيَيَ.الغَتية َجعبله َاآلخر، َيف َاألنا َكحضور َاآلخر، َطريق َعن َطانيوسَ"ألناه" َمعرفة َقراءةَإٌف عيد
خر"َيفَدلَتكنَموجودة،َلوَدلَيعرؼَ"اآلَبصورةَمغايرةَكيتعاملَمعوَمرٌةَأخرلَ،يَمنَجديداؼباض

فَكتوقٌََذىنوَاألشخاصَالذينَعربكاَحياتوَيفَلقدَطفقَطانيوسَيستعرضَي»"فاماغوستا"َاليونانية،َ
يلوذاَبالفرارََدلٍَاعبريبةَبسببها،َكأَىَؼًتَىقتيََدلٍَرَهباَمنذَرحيلو،َأَىالَعندَأظبا،َمندىشاَألنٌوَقٌلماَفكٌَمطوٌَ

َكماَلوَأٌفَفخاَابتلعهاَمعَبسببها؟ يبَأٌفَألعاهباَالربيئة،َكشفاىهماَاليتََالََرَ،ذلكَتبلشتَذكراىا
َاؼبختلسة َكلقاءاهتما َاغبلزكف، َكقركف َتتبلم َكتتباعد َكانت َاللٌذةَ، َتلك َاالطبلؽ َعلى َتشبو ال

َ.(2)َ«القصولَاليتَباتَيعرفها
فاَإذلَأحدَأبناءَجبلَلبناف،َلينقلَتعرٌَي "َشهوراَطويلةَيفَاؼبنفى،َإذلَأفََرظٌلَ"طانيوس"َك"جَََ

َالوطن َإذل َبالعودة َكأقنعهما َالطاغية، َموتَاألمَت َخرب َاؼبنفىََ،ؽبما َمن َاؼبرىق َ"جري " استسلم
َفلقدَأثقلَالنفيَكاإلبعادَذاتوَاؼبمزٌقةَ"ؼبيا"كالذمَيفتقدَزكجتوَ َالعودة بُتَكطنوََ،بشٌدة،َإذلَفكرة
عقدهَاػبام َبعدَحياةَالتابعََؼالوحيدَعبري ،َعلىَمشاَربحَاؽبٌمَكأص» ،األصليَكموطنَاآلخر

َكٌلَصباحَإذلَ اؼبخنوعَكضمَتَمثقلَجبريبةَحبجمَاعببل،َكحياةَيعيشهاَطريداَمنبوذا،َكمنفياَأفَيهرع
َ.َ(3)«مقهىَاليوناشلَللعبَطاكلةَالزىرَمعَرفيقوَيفَاؼبنفى

َمنَأىمَاألفكارَاليتَربٌرؾَاؼبنتَالركائيَيفَ"صخرةَطانيوس"َََََ ،َإذَويات وانشطارىااله   يتشظّ إٌف

َاؽبَيَعدَ يَي يفَحقبةَماَبعدَالكولونيالية،ََ،ماَبعدَاغبداثةَالركايةَةَاؼبنشطرة،َمنَاؼبفاىيمَاليتَطرحتهاويٌَمفهـو

دخوؽبمَيفَكطنَجديدََمتٌَالذينَغادركاَأكطاهنم،ََكفَعندَدخبلءَالداخل،َدبعٌتَةَاليتَتتكوٌَويٌَكىوَيعٍتَاؽبَي
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َ َالطبقاتَاؽبامشية، َكيَي»ضمن َللحياة َمعٌت َالذمَيفقد َاؼبغًتبَذاتيا، َبالوجودَأزماتَتتٌََعاشلإٌف صل
َ.(1)َ«مشاكلَالبلمنتميَلَياَسبثٌَبأهنٌََوفٍَلسَيصفهاَكًَيكالعدـ،َتعصفَبرأسوَعٌدةَأسئلةَ
كافَ»بالبقاءَيفَاؼبقهى،َيلعبَالطاكلةَبكٌلَجوارحوَصَمنَضيقوَكافَ"جري "َيلجأَللتخلٌَ

رَيصدؼَيفَالقصرَأفَيلعبها،َحُتَيكوفَالشيخَبدكفَشريكَيستدعيو،َفيتظاىرَباالستمتاع،َكيتدبٌَ
َتوَجريبتوَ)...(َبالرغمَمنَتبٌججاألمرَللخسارة،َكلكٌنوَدلَيعدَذلكَالرجلَيفَفاماغوستا،َفقدَغَتٌَ

َكان كافَالرفيقافَيضجافَيفَاؼبقهىَأكثرَمنَبقيةَََ،لبةَلوَيفَمعظمَاألحيافالغَتفهيمَرفيقوَالدائم،
َ.(2)«الزبائن

البلفتَللنظرَأٌفَ"جري "َك"طانيوس"َك"فهيم"َكغَتىمَمنَاؼبغًتبُتَيفَ"فاماغوستا"َباتتَ

َداللتَي َاؼبمارسة َؽبذه َكإٌف َالَيبكنَاالستعاضَىعادهتمَاعبلوسَيفَاؼبقهىَكلعبَالطاكلة، َفبٌا َعنهها َاة
التهام اَاالشتغاؿَالقادرَعلىَاء،َإهنٌَهَىًتَلٍَفارتيادَاؼبقهىَعندىمَىوَأكثرَمنَكسيلةَاًَََ؛دبمارسةَأخرل

َفيَالبقاءَيفَاؼبقهىَكاللعبَبكٌلَاعبوارحَإفراغَلكٌلَماَيعصفَيف،َاالحتراق الداخلي في المغترب
علىََقادرَهَالكٌليَبالًتفيو،َأداءَهَبأٌفَىذاَااللتهاءَكاذبَهََوباءَهإباؼبغًتبَمنَالشعورَبالقلقَكالتمٌزؽ،ََك

دلَيكنَ"جري "َيرغبَاطبلقاَ»كحنُتَاألكطاف،ََـًَأَىاؼبريرَالذمَيبؤلَاؼبغًتب،َكتبديدَالسَىَواءًَملءَاػبَى
َ َكقاؿَيفَسرٌه: َكافَىذاَباؽبركبَمنَمنفىَإذلَآخر، َللقاءَزكجيتَكبلدم، َإاٌل "لنَأرحلَمنَىنا

َبعدَيـو َأَ،االحتماؿَيتعٌززَيوما َباؼبعارضة، َتبعثَعلىَالتفاؤؿَنبكفهيمَينقلَلوَبفضلَاتصاالتو اء
،َتابعَالصديقاف)...(َكبانتظا َ(3)َ«رميَالنردَيفَمقهىَالفيًتيوسَرَحلوؿَذلكَاليـو

َالسياؽَ َعنَىذا َبعيدا َمبلذاَاالغترابيدلَيكنَ"طانيوس" َمنَمنفاه َاآلخر َىو َازبٌذ َفلقد ،
َاليتَزبتزفَيفَالبل َكبَتَإلدراؾَأٌفَللهركبَمنَذاتو، َمنَاألدل،َكالَكبتاجَإذلَعناء َكبَتا شعورَقدرا

َ َالفىت َىذا َشخصية َخبلؿ َمن َالركاية، َتقٌدمها َالذاتَاليت َالقلق،َصورة َفضاء َتعيشَيف اؼبتمٌرد،
َ.كاإلحباطَباؼبرارةكالشعورََمأنينةالطَيالنصهارَ

                                                           
َكولن-(1) َالالمنتميَ-كلسوف َ-دراسة تحليلية ألمراض البشر النفسية في القرن العشرين، َطأتر: َاآلدابَبَتكت، َدار َحسُت، 4َني َزكي

َ.55،َص1989
َ.202،َص1َ،2001لبناف،َطتر:َهنلةَبيضوف،َدارَالفارايب،َبَتكت،ََ-صخرة طانيوسَ-أمُتَمعلوؼ-(2)
َ.204،َصَاؼبصدرَنفسو-(3)
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الغربةَعندَغَته،َفهيَالَترٌكزَعلىَالبعدَعنَالوطنََوَيشبًَ،َالَتَيطانيوس"َ"عندََالغربةشكلةَإٌفَمَيََََ
طانيوسَراغباََدلَيعدَ»،َالذاتكاكتشاؼََةويّ الهُ كاغبنُتَإليو،َإمٌباَالغربةَعندهَىيَقضيةَحبثَعنَ

َكالَبالتطلٌَ َأكَظباعها، َالوعود َبقطع َاألكذل، َكالعطاءَبعدَخيبتو َأقسمَعلىَاألخذ َلقد عَإذلَالغد،
َ َالنسياف، َكلي َسبامكالرحيلَمث َاألكذل، َتلكَالغريبة،َاَنكدلَيفلحَسولَيفَاؼبرة َكىبتو َما َأخذ َفقد ،

َ(1)«كسٌددَدينو،َمثَانصرؼَكلكٌنوَدلَيقوَعلىَالنسياف
ََََ َأؽببَىَ-أخَتا–يعود َالذم َ"لبنافَاغبنُتَيَ"جري " َإذل َبطلها،دكاخلو َكاف َخبدعة "فهيم"ََ"

"َأبناءَبلده،َالذ َاغتالوَاؼبعارضوف،ََينك"سلـو لقدَنفقَالغوؿَ)...(َ»أكنباهَبأٌفَاألمَتَماتَبعدما
َالتنفٌَ َالوحشَعن َكٌف َلقد َنفق، َاألذلالغوؿ َعن َكٌف ، ََ)...(َ َبدمو َالطويلة كتضجرتَغبيتو

َ )...(َ َالعاـ َالعفو َكأعلنوا َأنصاره، َمع َكذحبوه َاألمَت َخناؽ َعلى َقبضوا َااؼبعارضوف َللنـو خلدكا
ََ(2)َ«بسبلـ. َنقلوَفهيمَإذلَجري َكطانيوسىذا َؿبَيَ،ما َكافََباالنفراجَيفَظاىرهَلَومَ يفَيـو كلكٌنو

َ َ"ففهيم" َباطنو، َيف َكالعتمة َالشـؤ َباؼبتمَىننذير َلئليقاع َالطاغية َكفاة ََردًَسجَخرب وطن اؽباربَمن
ََ،جريح َكلَجانبَاألحقادَكالدسائ أرىقتو أعلنَجري َكقدَسئمَفجأةَ»َ،كاؼبتكالبُتَعليوَمن

اَنربةَاغبنُتَإذلَالوطنَإهنٌََ)...(كنفذَصربه:َلقدَانقضتَسنةَتقريباَيفَىذهَاعبزيرة،َسنةَكؼبياَكحدىا
حسمَجري َأمرهَبالعودةَََ.كإذلَالزكجةَخاصة،َ"فلميا"َ"عبري "َىيَالوطنَالدافئَالدافقَباألماف

َكذلكَقضاءَالشتاءَيفَ"فماغوستا"َلٌَيعتو،َكلعضكافَيًتاءلَيفَعينيوَكجوَؼبياَكمش َ َكافَىبشى و
َ(3)«.بدكفَرفيقَتسلية

ـَحبقيقةَصدَىييََكاؼبصاغبةَكالتغيَتَاإلهبايب،َلكٌنوَي اَحبلمَالعفوكتظَنيعودَجري َإذلَكطنوَ"لبناف"،َمَي    
َكانتَخدعةَندلَيَي،َعَيفَالوطن،َفالغوؿَالَيزاؿَحيٌاَنالوض َالستدراجوَمنَمنفاهَقتلَاألمَتَالطاغية،َبل

َاألخَت ََكإذلَمنفىَأكربَالوطن الحلمكيتحٌوؿََ؛إذلَمثواه َدبجٌردَييََرعب حقيقيإذلَ، ثَتَ"جري "

                                                           
َ.205ص،1َ،2001َتر:َهنلةَبيضوف،َدارَالفارايب،َبَتكت،َلبناف،َطَ-صخرة طانيوسَ-أمُتَمعلوؼ-(1)
َ.210،َصَاؼبصدرَنفسو-(2)
َ.213َ-212صاؼبصدرَنفسو،َ(3)
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َكافَ"فهيم"َ.شنقوَبتهمةَاغتياؿَالبطريرؾَالكاثوليكيَتمٌَليَ،إليوكصولوَ عبري ََبَيالصديقَاؼبقرَ َلقد
َجاسوساَكعميبلَلؤلمَت.َيفَاؼبنفى
َاألبََََ َإذلَ"جري "َأيعدـ َفلبنافَبعدَعودتو َالركائي،، َعنَالفضاء َرمزيةَغيابو َغيابلَىوَداللة

َالتعسٌَؼبَتغييبَكَ،كينونة الوطن َالسلطة َفًتة َتلكَاليتَسبقتَالتغيَتَالسياسي، َبأكملها، ََفيةرحلة
التغييبَالقصرمَعنََ–أكَلنقلََ–مصادرةَاغبرياتَالشخصية.َكلعٌلَالداللةَاألعمقَؽبذاَالغيابََك

ضَإليوَإٌفَأشٌدَماَيتعرٌَ»ضَإليوَاؼبواطن،َالقتل،َىوَتأكيدَعلىَاالضطهادَكالقمعَالذمَيتعرٌَطريقَ
َكَتكجوردََ؛اَيفَاختيارَاغبياةَاليتَيريدافمهاؼبواطنَكاؼبرأةَىوَاستبلبَحقٌَ االختيارَالذمَيقوؿَعنو

إٌماَ..أك..َعلىََ:لةأمسفاغبياةَدبجملهاَقائمةَعلىَبأنٌوَمنَخبللوَكحدهَتبلغَالنف َذاهتاَاغبقيقية،َ
َزةَللوجودَاإلنساشل.حبٌقَاالختيارَىيَاؼبميٌََوطىةفاغبريةَاؼبنَيَ؛(1)«حٌدَتعبَته

"َ َلطيتَاإلمكافَكالوىم،َكتصويرَوقوعَبُتَسَيَو"َتصويرَركائي،َوبكيَمأزؽَالطانيوسصخرة
َمَيخيبلل َمنَكاقع َاالنسرابَعربَشرنقاتَاغبلم َعنَؿباكلة َالناصبة َإذلَعادلَعَوفجًَة َعنَرحبَحبثَن، ا

َتتٌََ؛اػببلص َإذلَكهبذا َالركاية َةويّ البحث عن الهُ جو َغبركة َىيمنة َيفَالركاية َعلىَحركةَاالنفتاح. ،
َكالوصَالذمفالغموضََ؛االنغالق َأسراره َبقيَىَووباكؿَاحملكيَفٌك َكٌلَمفتوحَنَؿَإذلَحقيقتو، َعلى ا

َنفسها.َاألساسَيفَالركايةَىوَحركةَالبحثًََفَينغلقَعلىَحقيقةَما،َيبدكَأفٌَأاالحتماالتَدكفَ
إذلَضيعةَاعببلَيفَلبناف،ََ،"جري "َهيعودَ"طانيوس"َبعدَاحملادثةَاؼبفزعةَكالفقدَاؼبؤدلَلوالد

ةَجهةَيبيلَكافَالشابَيعلمَأليٌَ»االنتقاـَألبيوَاؼبغدكر،ََفرصةَىَحٌُتَيبعدَمكوثوَطويبلَيفَمنفاه،َيتَى
َتساَك َكانت َاألياـ َبعض َففي َقلبو، َذؾ َبعبور َالرغبة َكاغبصَوالره َالبحرم َالسبلحََؿذراع على

َكافَيريدَافَيقاتلَاألمَتَ)...(َفًتَي مَيفَذىنوَصورةَجري َمشنوقا،َسَىلبلنضماـَإذلَصفوؼَالعصاة.
َبالنضاؿَ َكافَيفقدَالرغبة َكالغضبَإذلَغثيافَكبُتَاغبُتَكاآلخر، َكابوسَحٌي، فيتحٌوؿَاغبلمَإذل

األخرلَكبوَالغرب،َإذلَجنول،َمرسيلياَأكَبريستوؿَكمنهاَإذلَأمريكا،َماَكيتوؽَللرحيل،َإذلَاعبهةَ
َكالثاشلَبدافعَ َاألٌكؿَبدافعَالدـ، َبُتَعاؼبُت؟َبلَبُتَانتقامُت. َكافَطانيوسَفبزٌقا َالبحار.َىل كراء

                                                           
(1)َ َ.77،َص1972تر:َؾباىدَعبدَاؼبنعمَؾباىد،َاؼبؤسسةَالعربيةَللدراساتَكالنشر،َ،ََ–َالخوف من الحريةَ–إيريكَفرـك
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َأحبلمه َسبتزج َ"شبر" َجبوار َفاماغوستا، َيف َمكانو َيبارح َال َكاف َالتمٌزؽ، َكبسببَىذا ا،َماالزدراء،
َ.(1)َ«نبا،َ"شبر"َرفيقتوَيفَالتيو،َأختوَالغربيةداتحٌدَجسكي

إذلَكطنوَمعََ-"مذنبَبسببَالشفقة"بَاؼبعنونةََيفَؿبطٌةَالعبورَاألخَتة-َ"طانيوس"ََيعود
َأمَتَاعببلَاؼبوارلَ اكمَمصرَباػبركجَكترؾَلبناف،َفٌضلَاألمَتَبعدماَغبمبعوثيََدكؿَأجنبية،َطالبوا

َكٌلَ كافَطانيوسَيتوٌقعَأفَ»جانبَكضغطَالدكؿَاألجنبية،َأفَىبتارَمنفاه،َاشتٌدتَاؼبعارضةَمن
إاٌلَأنوَؼبحَنظرتوَبعدَأفَترجمَلوَاعبملةَاألخَتة،َتطفحََ؛يرضىَاألمَتَعنَذلكَاؼبخرجَاؼبشرعَأمامو

وحَفيهاَيفَمستهلَاللقاء،َحُتَكافَسيدَاعببلَيظنَأنٌوَقدَسبقَلكَالذمَكافَيلبيأسَأعمقَمنَذ
َ(2)«.العدؿ،َكدلَيعدَأماموَخيارَسولَربديدَمنفاهالسيفَ
َحدثَىَََ َما َتفاصيل َهبًٌت َكىو َاألمَت، َيعتصر َاألدل َكيفٌكرَيكوبدَيَكاف َغَتََث، َاؼبعادلة َيف بأسى

كقدَرفعَعقَتتوَبالكبلـ:َلقدَ»اؼبتكافئة،َاليتَذبرمَعليهاَاألكضاع،َفحٌدؽَإذلَطانيوسَبإغباحَكقاؿَ
َ،الَمبلكَالقرارَمىتَتناحرَالكباراَحولو،َكلكنٌناَبنًَتَتَىسٍَ،َحُتَكافَالسبلـَمَينعمَاعببلَباألمنَكاالزدىار
َكٌلَأفنسعىَللتخفيفَمنَ َيف َقواتَالباشا َتنشر َأعواـ طماعَىذا،َكذبٌنبَأذيةَذلك.َكمنذَسبعة

ََك َبل َالسرام، َىذا َحوؿ َالببلد، َأأكباء َكانتَسلطيت َبعضَاألكقات َكيف َأسواره، َداخل َالحيانا
َوقتَلصوفَدارم.َلكيَيتسٌٌتَالعيتَطواؿَذلكَستتجاكزَىذاَالبساطَاذمَأضعَعليوَقدمام،َلقدَ

َتضعَاغبربَأكزارىا،َإهبادَؿباكرَجبلٌَأألشخاصَ ىذاََأفٌََك...(َكالَيبد)اَيفَىذاَاعببلؽبءَمثلكمَيـو
َ(3)«.يكفيكم
َكلماتَاألمَتَكسَََََ َكأدلَبلَمنَعَيدَاعبيٌَلقدَامتٌدت َاليتَقصدَهباَالعانقَتيََ،الفقدمقَاغبسرة دار

َ َلعٌلهاَ»الوطن، َأك َمنَاموتَفاختلطتَاألمورَيفَذىنَالشاب، َاألمَتَالرىبة ؼبحَطانيوسَيفَنظرة
َكافَيرلَ ماموَذلكَالشيخَسبؤلَغبيتوَالطويلةَالبيضاء،َكحاجباهَكشفتاهَكخباصةَأازبذتَمنحىَغريبان.

َاعبانب، َاؼبرىوب َالشيخ َذلك َبصره، َؾباؿ َكاألعزؿَعيناه َاللحظة َىذه َيف َاؼبذعور َََََََََََََََََََََََ(4).«إمٌبا

                                                           
َ.247،َص1َ،2001َتر:َهنلةَبيضوف،َدارَالفارايب،َبَتكت،َلبناف،َطَ-صخرة طانيوسَ-أمُتَمعلوؼَ-(1)
َ.262َاؼبصدرَنفسو،َص-(2)
َ.263اؼبصدرَنفسو،َصََ-(3)
َ.265-264صََاؼبصدرَنفسو،َ-(4)
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إذلَحالةَغركبَكاغًتابََلَيفإهٌناَتصًََ،لصدمة التحو  حُتَالَتكوفَالشخصيةَقادرةَعلىَاستيعابَ
َكفر»فيدَأخبارَاعببلَأٌفَتيََ،دَاعببلفعلي،َكىذاَماَيبدكَعلىَشخصيةَسيٌَ ييداَنطقَلدلَظباعوََابن

كأنٌوَقدَأشبعهاَألفَمرٌة،َكأعلنَجهارا:َبوسعَظبٌوهَأفَيرحلَََـكتناسىَرغبتوَباالنتقاَخَالذليل،الشي
َفوافقَ َأفٌََ-اؼبوفدَاألجنيب-َ"دكيََك"إذلَمالطا َاالقًتاحَالَسيما َكانتَمنذََيفَاغباؿَعلىَىذا مالطا

االقًتاحَدلَيرؽَلوَهذاَفحبركةَنزقةََتوغية،َككذلكَفعلَالعثماشلَالذمَبَيمطلعَالقرفَمستعمرةَبريطان
َالعظمى َالدكؿ َائتبلؼَ َكانتَعماد َانكلًتة َكلكن َبنشوبََ،إطبلقا، َاجملازفة َعلى َالرجل َهبرأ كدل

َرؤسائو،َكدلَيعربَاألمَتَقٌطَعنَارتياحوَخوفاَمنَعدكؿَمبعوثَالسلطافَ خبلؼَقدَهبٌرَعليوَلـو
َ.(1)َ«عنَرأيو
َََََََ َالبطلَالعائدَإذلَالػػػػػػػػػػلَمنَ"طانيػػػجعػػػتلتتسارعَأحداثَالركاية، وَػػػػصَلوطنػػػاؼبخلٌََ،وطنػػػػػوس"
وَدكفَإرادةَمنَ،منَإزاحةَسيدَاعببلَكنفيوَإذلَاػبارجَ)مالطا(َنفلقدَسبكٌََكالفساد؛َراثُتَالظلمبمنَ
ََيف ََذلك، َالكفرَإذ َسيد َقبلَأفَيعود َللحظاتَمعدكدة، َشيخَالكفر َاألحداثَاؼبتبلحقة ذبعلو

يفَتطٌورَاألحداث،ََةفارقةَغريبكالبصر،َكلعٌلهاَمَيَبناالماَفقدَبعدرنسي "َإذلَالقصرَاألكؿَ"الشيخَف
منَأكضاعَأكطانناَالعربية،َاليتَالََعنو المسكوتَ  قَ ليُنطِ ىذهَالتفاصيل،ََيتقٌصدَيَأمين معلوفَككأفٌَ

َكانتَكالََكلٌَََدَ كسَىَ،ىاألعمَىَكالوالءًََأخبلؽَالطاعةًََخَيسَ َرتزاؿَتَي منافذَاػبركجَعنَىذهَالدائرة،َفلقد
َاعيَكالرعيةَيفَأنظمتناَالعربية.اَللعبلقةَبُتَالَروذجاَطبيعيَنمبَيَخبلؽَالطاعةًَأتزاؿَ
كالتاريخَموضوعةَيبدكَأفَالوظيفةَاؼبركزيةَللركايةَاؼبعاصرة،َدلَتعدَىيَنشرَرؤيةَلئلنسافَكالعادلَ»َََ
ةَماَالَيبكنَأفَتقولوَإاٌلَالركايةَ)حسبَعبارةَىرمافَاػباصٌََفَتكشفَبطرقهاأ،َبلَكظيفتهاَامسبق

َالرظبيَ َالتاريخ َيف َيقاؿ َال َما َباستخراج َيتعٌلق َصار َفاألمر َكونديرا(. َميبلف َعٌمقها َاليت بركخ
َكاؼبسلٌَ َاليقينيات َكخلخلة َاؼبؤرخوف، َييقصيها َارل َاإلنسانية َالتجربة َمناطق َماتكباستكشاؼ

                                                           
َ.266-265صََ،،1َ،2001َتر:َهنلةَبيضوف،َدارَالفارايب،َبَتكت،َلبناف،َطَ-صخرة طانيوسَ-أمُتَمعلوؼ-(1)
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َكشفَالنقابَعنَراتَاعباىزة،َكاكتكالتصوٌَ شاؼَالوجوَاآلخرَلئلنسافَاغبديثَيفَعبلقتوَبالزمن،
ََ(1)«.اؼبكبوت،َيفَالتاريخَالرظبيَكيفَاجملتمعَالشمورلَالقاىر

َ"طانيَوََََ َصخرة َبدايَس"َىيَيفَاألصلَحكايةَيإٌف َاعببلَ)اعببلَالشرؽَفبثٌََوتَيرحيل، بلَيفَضيعة
َربوٌَ َكنقطة َيفَاللبناشل(، َىيَالغربَؾبٌسدا َاليونافلو َىيَالشرؽَ)لبناف(أَك، َالعودة َنقطة لقدََ.خَتا

التَالنفسيةَكالذىنيةَاليتَطرأتَعلىَالبطلَجٌسدَمعلوؼَبنيةَرحيلَدائرية،َرصدَمنَخبلؽباَالتحوٌَ
َ.أثناءَرحلتو

يوفٌرَلوَاألجواءَاؼبناسبةَللتمٌلصََ؛رهَطلبوَلفضاءَأكثرَرحابةإٌفَخركجَالبطلَمنَ"جبلَلبناف"َيربٌََََ
َقًَ َكقمعَومَيَمَويَىمنَضغطَمنظومة َحَيَاجتماعيَوَهيمنة، َكشٌل َعلىَاألفراد َكاغتاؿَفرضَسيطرتو رياهتم،
عميقا،َيكشفَعنَظًبَيفَالركايةَََالوطنيةَةويّ تصدّع الهُ يكتسيََفيهمَركحَاؼببادرة. ةَالبلانتماءَبعداَن

َعي.بسببَالقمعَالسياسيَكاالجتماَ؛للوطن
فقدَمبلمحََصورة سوداوية عن وطن،َيفَيَوبثًَضيعةَاعببلَيفَلبناف،َإذلَساحةَقتلَعَىَتتحٌوؿَيَََََ

طالبوَأىلَالكفرَيبدا"َللحظاتَمعدكدة،َيَيَماف،َفبعدماَاعتلىَ"طانيوس"َحكمَ"كفراالستقرارَكاأل

إذلَالوطنَىَإعدامو،َكلكٌنَالبطلَالعائدَكفَعلصرٌَبالقصاصَؼبوتاىمَمنَ"رككز"َالوكيلَالسابق،َكيَي
باَأٌمَشكلَتجنٌَمَيَ؛نفيوَكإبعادهَيًتٌددَيفَاغبكمَعلىَكالدَحبيبتوَالقديبةَ"أظبا"،َكيبيلَيفَحكموَإذل

َماء.منَأشكاؿَالعنفَكإراقةَللمزيدَمنَالدٌَ
أصغواََ.قدَهبنيهادرؾَعلىَالفورَالفائدةَاليتَأتعاظمَاؽبرجَكاؼبرج،َكبدأَطانيوسَيهلع،َكلكٌنوَ»ََََ
َكٌلَألقدَاقًتفتَيفَاآلكنةَاألخَتةَجرائم،َكارتكبتََ:إرل خطاءَفادحة،َككقعَضحاياَأبرياء،َكلوَراح

رؾَرلَالقرار،َفأناَمَجراحَالضيعة،َكلوَتَيلتئًَبواَدبقتلَقريب،َفلنَتَىامرئَيعاقبَالذينَأساؤكاَإليوَكتسبٌَ
َرككز َأمبلؾ َكٌل َتصادر َيلي: َدبا ََ،آمر َانتهاكاتوكيعٌوضَهبا َمن َعانوا َىذهََ،الذين َعن َينفى مث

َ(2)«.الببلد

                                                           
(1)َ َاؼبودف َناشركف/منشوراتََ–َالرواية والتحليل النّصي، قراءات من منظور التحليل النفسيَ–حسن َللعـو َالعربية َالدار َالرباط، َاألماف دار

َ.142-141ـ،ص2009َىػ/1َ،1430االختبلؼ،َط
َ.273،َص1،2001َتر:َهنلةَبيضوف،َدارَالفارايبَبَتكتَ،َطَ–َصخرة طانيوسَ–أمُتَمعلوؼََ-(2)
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َضيعةََأَيفاجَىيَي َبُتَأبناء َكأربعة َ"رككز" َقتلوا َؾباكرة َضيعة َأبناء َبأٌف َالتارل، طانيوسَيفَاليـو
َأَيَ"كفر َالذين َغبكمَككًَيبدا"، َانتظار َدكمبا َاغبكم. َتنفيذ َإذلَحُت َالسجن َحراسة َمهٌمة لتَؽبم

َكيفيدَالقٌ َستولتوفَأفٌَ»"َكضبلواَرأسوَدبثابةَغنيمةَحرب،َ،اغبكمَيفَ"رككزذَالغزاةَنفٌََ،"طانيوس"
َعربَشوارعَالسهلُت،َعلىَحربة،َككافَكصفوَشديدَاللهجة للحصوؿََ:الرأسَاستعرضَيفَذلكَاليـو

،َقيتلَأربعةَأبرياء،َقاؿَرلَقحطافَبكَإنٌوَدلَيشأَحدكثَذلك وَدلَيسعَذؾَكلكنٌََ،علىَرأسَؾبـر

َكفرَؤكؿَدكفللحَي َسوؼَيأيتَأىارل َبدافعَالثأرَلذبحَأبرياءَآخرين،َمثَيتذرٌََحدكثو،َكغدا عَيبدا،
َ(1)«.لتربيرَانتقاماهتمَاؼبتتاليةَ،ىؤالءَكأكلئك،َيفَالسنواتَالبلحقةَحبججَمفحمة

َطانيوس"َعلىَصراعَمزدكج،َمنَجهةَمعََ َ تتأسَ  الغريبَأمَالعدكََاآلخر البعيد"صخرة
،َالذمَقريباآلخر الصراعَمعََ-يفَمساحةَمعتربةَمنَفضاءَالركاية-خرلَأاػبارجي،َكمنَجهةَ

َ.ةويّ الوطن والهُ شارؾَالذاتَيَي
َة ومتصّدعةخة مشرو ويّ بهُ الركايةَيفَالعبورَاألخَتَعندَالصراعَالداخلي،َإذَيتعٌلقَاألمرََتتمٌهلَيَََََ

الذمَيشاركهاَاالنتماءَإذلَالوطن،َهاَكأزماهتاَالداخلية،َإذَيصَتَالقريبَمنهاَكمأزكمة،َتعاشلَىواجسَى
األناَعندئذََفتحٌددَي،َعدكانيةكقدَتأخذَىذهَالغَتيةَصبغةَ»كمصدراَآلالمهاََ-ايَنوانًَجَيَ-آخرَداخليا

كقدََ،اناَإذلَالتصفيةَكالتقتيلَكاغبركبَاؼبختلفةياَقدَيصلَأحخر،َاختبلفَنباالختبلؼَاعبذرمَعنَاآل
َ(2).«كماَعليوَتأخذَصبغةَتساؼبيةَتعًتؼَلآلخرَدباَلو

َكالتَ َََََ َالفشل َأفٌَإٌف َتؤٌكد َاليت َالعبلمات َمن ََيو، َعند َالركائية َالكتابة َمن ،َمين معلوفأالغاية
َكماَىو،َقدرَى» ساءلةَاغبقيقةَكالنظرَإذلَماَمَي ماَىيَليستَإببلغَحقيقةَما،َأكَنقلَالواقعَاؼبعطى

ادلَػػػػػػػيَعػة،َفػػػػػػػػوَاغبقيقػػػػػػػػػٌدـَعلىَأنٌَػػػػػػػػنقديةَؼباَيقرآةَػػػػػػػػمَكراءَالواقعَاؼبعطى،َبشكلَهبعلَمنَالتخييل
َكاالصطبلحات َالتوافقات َاختفبَوَ.من َيبكن َالركائية، َالكتابة َكالشكٌَباسطة َالعقل َعقائدهََار يف

                                                           
َ.285،َصَ،1َ،2001َ،َبَتكت،َلبناف،َطالفارايبتر:َهنلةَبيضوفَدارََ-صخرة طانيوس–أمُتَمعلوؼَ-(1)
َ.205،َص2003َسورياَدارَالفكرَدمشق،َ-الحداثة وما بعد الحداثة–فتحيَالًتيكيََ،عبدَالوىابَاؼبسَتمََ-(2)
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وؾَكَيػػػػمشوَيقةَعلىَأنٌَػػػػػػرَإذلَاغبقػػػػخوؿَإذلَعادلَاالحتماالتَكالنظاتو،َكذلكَبالدَييكالسخريةَمنَيقين
َكٌلَشيءَيس َ.(1)«حَيفَفضاءَالبليقُتبيفَأمرىا،َكأٌف

بةَمنهاَقدرَماَتقوؿَاالحتماالتَكٌلهاَاؼبنفيةَكاؼبغيٌََ؛كىكذاَ"صخرةَطانيوس"َركايةَالَتقوؿَاغبقيقةََََََََ
ََ-صباألخٌَ– َال َـببوءات َعن َككجودنا،نكتكشف َحياتنا َيف َإليها َكالشكٌَتدفعَيَنتبو َالقلق َإذل َنا
َكافَ"طانيوسَ،يقُتبلكال َكركاسبَعشق،ََمذنبَي»َلقد َعاطفة َكمذنبَالتعاطفَبسببَبقية اغبَتة،

َقدمَ)...(مذنبَشفقة َعن َيبحثَعبثا َيسلكوَيكاف َكاف َالدربَالذم َعن َالعشبَاألسود، َيف و
َكثَتةَقبلَشَر َكافَطانيوسَماَزاؿَوبَوللذىابَإذلَمدرسةَالسهلُتَ)...(َجرتَأمور يفََـكؽَالشم ،

َ(2)َ«الغابةَاحملركقة
َفقط،َبلَ َالركايةَاؼبعاصرة،َدلَتعدَزبييبلَسرديا َعلىَماَسبقَأمكنَالقوؿَأٌف هٌناَإكتأسيسا

َالركايةَ»ليَأيضا،َزبييلَتأمٌَ َماَتكوفَتاٌمةَكمكتملة،َبلَإٌف فهيَالَتكتفيَبسردَحكايةَما،َغالبا
َكماَثصارتَحب َكٌلَأجزائهاَكأطرافها،َكالَيعرؼََاَكدرساَكتأٌمبلَيفَحكاية،َالَيبلكَالسارد الشخصية

َكخلفياهتا َمبلبستها َمَيَكهبذاَ(3).«كٌل َاعبديدة َالركاية َاؼبفارقاتهيٌَتبقى َىذه َعن َللتعبَت حيثََ؛أة
نسافَالعريب،َالَبوصفوَفرداَفحسب،َبلَكبإشكالياتَاإلَ،ة والدين والسلطةويّ الهُ تشتغلَبقضاياَ

َمنَمنظورَتكويناتَصبعية.َ-كأيضا–
َكانتَللهَيَََََ َمركَيويٌَإذا َفهيَأيضا َبالذات، َعبلقة َيفَأعماؽَاجملتمعَوة َبفكَرَ،زة كثقافتوََهكمٌتصلة

تَاؼبغايرة،َكتتأثٌرَوياٌَمادامتَعلىَاٌتصاؿَباؽبَيَ؛رَكتنضج،َكتضمحلَكتذكبذكرَحضارتو،َكتتطوٌَكجَي
َتتحرٌَ»هباَسلباَكاهبابا،َ علىَثبلثَدكائرَمتداخلةَذاتَمركزَكاحد،ََة الثقافيةويّ الهُ ؾَكعلىَالعمـو

َكانت،َأكَطائفة،َأكَصباعةَمدفالفردَداخلَاعبماعةَالواحدةَقبي كَنقابةَإخل(،َىوَعبارةَأةَ)حزبَنيلة

                                                           
َناشركف،َطَ-الرواية والتحليل النّصي–حسنَاؼبودفََ-(1)  134صَ.2009ىػ/1َ،1430دارَاألماف،َالرباط،َالدارَالعربيةَللعلـو
َ.286-285ص1َ،2001تر:َهنلةَبيضوف،َدارَالفارايب،َبَتكت،َلبناف،َطَ-صخرة طانيوس–أمُتَمعلوؼََ-(2)
َ.140ص.2009،َ)سبقَذكره(ََ-الرواية والتحليل النّصي–حسنَاؼبودفََ-(3)
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ة،َعبارةَعنَ)أنا(َؽباَآخرَداخلَاعبماعةَنفسها،َأناَتضعَنفسهاَيفَمركزَستقلٌَةَمتمٌيزةَكمَيويٌَعنَىَي
َ(1)«معَىذاَالنوعَمنَاآلخرَالدائرة،َعندماَتكوفَيفَمواجهة

،َمنَخبلؿَتيماتَاؽبجرةَكاؼبنفىَةويّ مشكلة الهُ تعاجلَركايةَ"صخرةَطانيوس"َألمُتَمعلوؼَََََََََ
نساشلَرَاالنتماءَإذلَالعادلَاإلصعادةَتشكيلَألكاإانزياحَنفسيَكزبٌيلي،ََكَ-إذف–كاالغًتاب،َإٌفَالركايةَ

َحملطٌَ َحٌسية َمغادرة َكلي َؾبٌرد َصبلة، َكالتَ.بعينهاة َاألصلي َاؼبكاف َفقداف َلفكرةََ؛ٌربَعنوغإٌف هناية

َذاهتا،َكبدايةَلتجاكَي َكالدَ التماىيَمعَاألصلَحبٌد ةَويٌَؽبَيينَكالطبقةَكالوطن،َكاستكناهَزَحدكدَاعبغرافيا
َكاؼبعتقد َالعرؽ َتصنيفات َعلى َمتعالية َقادرةَهويٌَىَيَ؛نوعية َاؼبغلقة،ََة َكاالنتماءات َاغبدكد، َعبور على

َبػَىكال َ"اؼبا َحافة َعلى َباستمرار ٍَُتَوجود َلستٌَ»" َيعود َكرأسكَالذم ةَأنتَطانيوسَبوجهكَالربمء،
ا،َغمستَجسدؾَيفَجسدَامرأة،َعربتَأهنراَمنَالدماءَكالوحوؿ،َكخرجتَمنهاَطاىرَنَ-آالؼَعاـ

َاختتمَمصَتؾ،َكصارَبًَػػػػػاليَ.كتفارقتماَبتولُت صَػػػزؿَمنَصخرتك،َكغػػػػػػػياتكَأفَتبدأ،َفانػػػػعَحػػػػػػسوَيـو
َ.(2)َ«مذاؽَاؼبلحَيفَالبحر،َلتحملَبشرتكَعلىَاألقلٌَ

َكإسقاطَمباشرََ،قضيةَالصراعاتَكالنزاعاتَأمين معلوفأثارَ اليتَتتجاذبَاجملتمعَالواحد،
َؿب َأضحى َالذم َالعريب، َاعبللمجتمع َظٌل َيف َالعكسية، َللتيارات ََكورا َللفكر، َاؼبلحوظ يثارَإمود

َيفَؿبورَالذاتَكاختزاؿَاآلخر.االنكفاءَكالعزلةَ
َاؼبتغَتٌََكلَ َََََ ََكةويّ سؤال الهُ باتَأثارتَاتَكالتقلَ ىذه َجزء، َالبحثَفيها َالفكرََاصار منَأسئلة

ٍتَكبينو،َىيَبياآلخرَكمعرفتوَكاؼبسافةَاليتََعدَيَبَيعتربىَيَي»العريب،َنتيجةَاؼبثاقفةَكاالحتكاؾَمعَاآلخر،َ

ناَالداخلي،َكثانياَىوَنتيجةَلعمليةَؼبعاَجَينًتَاالذمَىوَأكالََ؛اؼبتحٌرؾَبٌتَعليهاَاجملتمعالقواعدَاليتَيَي
ةَكاحملافظةَعلىَجَىتطويريةَللتداخلَاغباصلَبُتَاألناَكاآلخر،َكعاؼبناَالداخليَىوَمبعثَاألفكارَاؼبنتًَ

ة،َويٌَدبسألةَاؽبَيَجديدٍ  وني  كَ   عيٍ وَ أنٌوَينخرطَيفَسياقاتََ؛يفَىذاَالتوٌجوَيجابيإماَىوََ(3).«اجملتمع
َبلَيفَالدكائرَالثقافيةَاغبٌيةَبالعادلَاؼبعاصر.َ؛الَينحصرَيفَالدكائرَالفكريةَكالثقافيةَالعربيةَفحسب

                                                           
َاعبابرمَ-(1) َعابد َالعددَ-العولمة والهوية الثقافية -ؿبمد َاالكذل، َالسنة َاؼبغرب، َشهرية َثقافية َؾبلة َكنقد، َفكر َؾبلة َأطركحات، 6َعشر فربايرَ،

َ.06،َص1998
َ.267ص1َ،2001تر:َهنلةَبيضوف،َدارَالفارايب،َبَتكت،َلبناف،َطَ-صخرة طانيوسَ-مُتَمعلوؼأَ-(2)
َ.104(،َدارَالغربَللنشرَكالتوزيعَ)د.ت(،َصالبحث عن الذات في الرواية الجزائرية )الطاىر وطار نموذجا–حكيمَأكمقرافََ-(3)
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َقًََ"صخرة طانيوس"استطاعَأمُتَمعلوؼَيفَََََ َشَىركياتَوكمَىَصصَوحشد َصاخبةَكٌَ، لتَبانوراما

َسرديةَوَكأنساؽَوَاستثمرتَتقنياتَوَؤيةَوعٌماَجرلَيفَلبنافَيفَفاصلةَزمنيةَعسَتة،َكعربَرَيَ،ةدٌكنةَحيٌَكمَي
َتَىعَهتابَيتىََ:كثَتة َاستعادةَينَهزامَي، ََ،ذكرياتَوَ، َاليتَأصبحتَمنَمشاغلَالنقدَنىََةكجهَ»كاستخداـ ظر،

كطبيعةَالراكمَالذمَالقصصيَكالركائيَاألساسية،َكجرلَالًتكيزَعلىَالطريقةَاليتَتقٌدـَهباَاألحداث،َ
َ.(1)«يقٌدـَىذهَاألحداث

َ َإذل َرحلة َيف َالسارد َيأخذنا َكخاسبتو، َالٌنص َمدخل الداخليةََالعربيةَعوالم الذاتبُت

لبنافَاليتََ-علىَكجوَالتحديدَ-ومةَدباَهبرمَيفَكطنَالكاتبهمَيكاػبارجية،َكعلىَماَيبدك،َالركايةَمَى
،َنف َةويّ الهُ  ىَالقتلَاجملاشلَألجلكتفشٌََ،إذلَفرنسا،َبعدماَتأٌججتَاغبربَالطائفية3991َغادرىاَ

بعدماَتأٌججتَالطائفية،ََاالختفاءاؼبشهدَأرادهَأمُتَمعلوؼَلشخصيتوَالبطلةَيفَصخرةَطانيوس،َ
َكمَمنَرجلَرحلَعنَ»َ،كشاعتَفكرةَالثأرَللعرؽ،َأكَالطائفةَالدينية علىَخطىَطانيوسَاػبفية،

َالنحو،َالض َفجبليَعلىَىذا َعينو َكاغبافز َبلَللدافعَنفسو، َلتلكَاألسباب؟ َمنذَذلكَاغبُت، يعة

َالَوؽَهالتصاؽَباألرضَكتَى َكمعربَأرضَاللنبَكالعسلَكالدـ، َمبلذ َكالَجحيمَبلََإذلَالرحيل، جنة
َ.(2)َ«مطهر

"َ َركاية َاللبناشلصخرة طانيوسزبتصر َالزمن َمعلوؼ، َألمُت َكاحملٍََجعر  تَ المُ  " ةَنَىكاؼبتداخل

بوَالسياسةَكأعاصَتََكتٍَتَىالذمَفػَىَ؛شعايًَالوطٍتَاؼبتَىًٍَتٌَثٍَاإلًَعَنوَ اللبنانية،َإهٌناَبانوراماَعريضةَلذلكَالتَى

هاَأمُتَمعلوؼَإذلَلبنافَيفَشخصيتوَالبطلةَ"طانيوس"،َالوداعَاليتَكتبَسالةَيكلعلهاَرًََ؛ةاتَالقاتلويٌَاؽبَي
َاختتمَمصَتؾَكبدأتَحياتكَأخَتاَ)...(َلقدَتعبتَصخرتكَمنَضبلكَياَطانيوسَكسئمَ» فاليـو

إهٌناَبانتظارؾَفتاةََ-البحرَنظراتكَالعقيمةَ)...(َأنتَالغائبَ)...(َغافلتهمَكمضيتَكبوَالشاطئ
َ(3)َ.«الكنزَيفَجزيرتك،َكشعرىاَماَزاؿَبلوفَمش َالغرب

                                                           
(1)-ََ َثامر َكاإلَالحواري للخطاب األدبي الجوىر، الصوت اآلخر-فاضل َالثقافة َالعامةـعبلكزارة َالثقافية َالشؤكف َدار ،1َ1992َطَبغدادَ،
َ.67ص
َ.295ص1َ،2001تر:َهنلةَبيضوف،َدارَالفارايب،َبَتكت،َلبناف،َطَ-صخرة طانيوسَ-مُتَمعلوؼأ-(2)
َ.294اؼبصدرَنفسو،َصَ-(3)
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ََََ َطانيوس"إٌف َالتَىوزَ تيََ"صخرة َالذمَيَيشرذَيع َالسياسي، َاػبضوعَكالتضعضع َيفَزمن هدمَاؼبوتَـ
َتقدَ َ،كالتغييبَالقصرمَاجملاشلَكاالختفاء َعقل َاإلقطاعَالسياسيةََخارجَوَميَتنويرمَ لكٌل عنَسلطة

َالدين َاػبياؿَالفاسد؛ اؼبتحالفةَمعَسلطة َمعلوؼََ-يفَىذا َعنو َعرٌب َثَىَ-كما ذبمعَبًتكيبةََريةَهذبربة

َكماَأهٌناَمنَالتجاربَاليتَأكٌدتَعلىَقَي يفََتميزةَدرةَمَيخاصةَبُتَاغبقيقةَالتارىبيةَكالسردَالركائي،

َاعبوانبَإنباالَن َأكثر َذبلىٌََإضاءة َالفاسد َاػبياؿ َىذا َكيف َذاتية، َكالسَت َكتبَالتاريخ السلوؾََيف
َكانتََاالجتماعيَللفردَكاعبماعة،َيفَصورَـبتلفة،َليكشفَعنَكاقع أكثرَتعقيداَفبٌاَىوَعليو،َفإذا

َسجٌَ َفالوعيَيالذاكرة َكعيَهَلَاؼباضي، َكالقضاءَيَعَيتموضَىبالذاتَكالتاريخَالذمَتَىَهبا َالذات، َىذه َفيو
َ.علىَالذاتَوازمَالقضاءَىييََعلىَالذاكرةًَ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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 .ة في رواية ليون األفريقيويّ المبحث الثاني: أطياف اآلخر وتشّظي الهُ 
 تخّيل والتمثيل لآلخر:المُ  -أ

َاؼبتخيٌَ َاغبقيقي،إٌف َالبعدَالنفسيَكاالجتماعيَؾباؿَلَيفَمفهومو َبصورةَييََكَ،يتفاعلَفيو ؤثٌر
َكاعبماعات، َيفَتركيبَكتشكيلَالصورَحوؿََكماَكاضحةَيفَاألفراد َ.خرالذات واآليسهمَبقٌوة

فكافَالنظرَإليوَإٌماَمنَاعبانبَضيقَاألفق،ََهاَاؼبتخٌيل،َفإٌفَالوعيَبوَمٌيَزيةَاليتَوبظىَهبكرغمَاألنبٌَ
كالتحليلَاحملٌرؾَاالجتماعيََبُتَلاؼبتخيٌََبذبذَىتَىأكَمنَاعبانبَاالجتماعي،َكهبذاَالنفسيَالصرؼ،َ

إنتاجَفكرمَكلي َمادم،َىبتلفَعنَالواقعَََ»كمنَىناَيكوفَاؼبتخٌيلَبناءَذىنيا،َأمَأنٌوَ؛َالنفسي
َ َموضوعي، َحقيقي َمعطى َالتالية:َكونو َالثنائية َبُت َالتعارض َعلى َمبنٌية َبينهما َالقائمة كالعبلقة

َاؼبتخٌيلَ ،َكىوَأٌف َمفهـو َكٌل َلتحديدَطبيعة فكرم/ذىٍت،َموضوعي/حقيقي،َكىيَثنائياتَأساسية
لَؿبوراَكبالتارلَيشٌكلَاؼبتخيٌَ.َ(1)«الواقعَوبيلَعلىَذاتوَكيستندَإليو،َيفَحُتَأفٌََوبيلَعلىَالواقع

َكافَكَ،أٌمَثقافةَيفَلفهمَعمقَالتفكَتأساسياَ بلَيفَالعملَالركائيَمتخيٌََقدَمٌثلَاآلخرَبأطيافوَإذا
َأخذَصوراَعديدة.ََ؛َفلقدالعريب
َكاؼبتخيٌََ»ََََ َبُتَالواقع َالتجاكز َالٌنصَهبذا َفضاءَنإٌف َيغدك َللتخيٌََل، َحقوؿََ،لكاسعا َفيو تتبلقى

عٌدَسبثيبل،َكاإلنتاجَالتخييليَعاٌمةَيَيَ؛(2)َ«معرفيةَـبتلفةَأدبية،َسياسية،َتارىبية،َاجتماعية،َفلسفية...

َانزياحَنيَي َتكوفَالكتابة َينبغيَأفَيكوف،َكمنَىنا َكما َدائما،َكحبثَننتجَالواقع َعنَالتخييلَا َمستمرا ا
َالواقعَىذهَاؼبمارسةَتكوفَيفَ»انطبلقاَمنَاؼبرجعيةَالواقعية،َكيكوفَ اؼبتخٌيلَنوعاَمنَاؼبمارسةَؽبذا

َ.(3)َ«شكلَإعادةَإنتاجو،َأكَترتيبَعبلقاتو،َأكَتشكيلوَمنَجديد
َبكلٌَ َلآلخر، َاؼبتبادلة َالنظرة َتشكيل َيف َحاسم َدكر َللمتخٌيل َيبَإٌف َاؼبلَىما َؽبذه ةَكَىكن

لعٌلَىذهََ،كاختزاؿَصورَالغَتَيفَسياؽَاالحتفاءَبالذاتَ،إنتاجوَمنَصورَكأحكاـَنسانيةَاػباصةاإل
َيبدكَأفٌََ؛الرؤيةَمنَأعمقَاألزماتَاليتَتواجوَالعادلَشرقوَكغربو بطريقةَة ويّ الهُ الدفاعَعنََمنَىنا

                                                           
َ.43،َص1َ،2002منشوراتَاالختبلؼَاعبزائر،َطَ-فضاء المتخيل، مقاربة في الرواية–حسُتَطبرمََ-(1)
(2)-ََ َسنقوقو َطَ-المتخّيل والسلطة في عالقة الرواية الجزائرية بالسلطة السياسية–عبلؿ َاعبزائر، 1َمنشوراتَاالختبلؼ، َجواف ،2000َ،
َ.250ص
َ.44ص)سبقَذكره(َ،فضاء المتخيل، –حسُتَطبرمََ-(3)
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زَعنَىوَاجملتمعَاألجنيبَاؼبتميٌََاؼبقصودَفاآلخرإلقصاءَكالًتاجع،َزبشىَاآلخرَكالتفاعلَمعو،َتٌتسمَبا
مَبشكلَسهًَسةَلكٌلَمنهما،َكاليتَتَياألصل،َمنَمنطلقَتعارضَاألفكارَكالقوانُتَكالقيمَاؼبؤسٌَاجملتمعَ

َكٌلَمنهماَاآلخر،َكىذاَبإنتاجَأفكارَرٌكوَالرغبةَيفَذباكَيربَيَ؛مباشرَيفَنشوءَصراعَمعنومَبُتَالقطبُت ز
َ.الخصوصية الفكرية والثقافيةمعَاغبفاظَعلىََ،دَقصدَالتأثَتهاَالتجدَ تَيظًبَ
،َليعك َمنَخبلؿَنتاجو،َاألنا واآلخرراعيةَبُتَلقدَأحاطَالركائيَدببلبساتَاإلشكاليةَالصًَََََََ

كربطَالذاتَاإلنسانيةَبالعادلَكقوانينوَاالجتماعيةََ،ذبربةَقائمةَعلىَالعقلَالواعيَاؼبدرؾَؼباَوبيطَبو
لَقائمَبالواقعَاؼبادم،َالَىبرجَعنوَفَؽبوَعادلَموجود،َأمَأٌفَاؼبتخيٌَماَيتخيلوَاؼبؤلَ َإفٌََ»َ،كالسياسية

َكماَنتخيٌََإنٌناَنتخٌيلَ،كاؽبذيافَاحملمـوحىٌتَيفَحاالتَاؽبلوسةَ باأللواف،َككبنََلباألبيضَكاألسود،
 .(1)َ«مشركطوفَباؼبعطياتَاػبارجيةَيفَحاالتَالكتابةَالركائيةَاؼبستقبلية

ََََ"َ َاستفزاز َالدكاـ َعلى َكاف َاآلخرلقد َلػ َالنحن" َأك َ"األنا"، َصحوة َقرين َكتَىالنحن"، هاًَثَبَ شَى"
َكاػبارجية،تها وياّ بهُ  َالداخلية َكبطموحاهتا َالفارقة، َ» كخصوصياهتا َنعترب َإف َمنََةويّ الهُ ما ؾبموعة

َاآلخرَمَي َكبعضها َمرتبطَأكَغَتَمرتبطَبتاريخَإثٍت، َبعضها قَأكَغَتَمتعٌلقَتعلٌَاالنتماءاتَاؼبتعٌددة
َكٌلوَؿبَيؽبذَعدَ كتَي؛َ(2)َ«عبلقةَمغايرةَمعَاآلخريندبوركثَديٍتَ)...(َحىتَتنشأَ خطوطََرسمًََاكالتَيا

ََ.دافعاَللحوارَمعَاآلخر،َكإعادةَإلنتاجَعبلقةَ"األنا"َمعو،َكعبلقةَالػَ"كبن"َمعَذاهتاَالتبلقي

َكَي ؿََكالتناابَالركايةَاؼبعاصرةَموضوعَجدؿَ"األنا"َك"اآلخر"َبكثافة،َكدلَيكنَىذاَتٌَلقدَتناكؿ
َ َكالغَتيةَقاصرا َتناكؿَجدؿَالذاتية َكإمٌبا َبُتَالكياناتَالكربل، علىَالبعدَاغبضارمَكالثقايفَكحده

اؽبامشي،ََالتذكاتَكصورةَاآلخر،َكالتمركزََكَالغَتيةَك»َدٌَتعَ.ياهتاعلىَـبتلفَمستوياهتاَكيفَشىتَذبلٌَ

)أكَاليهودم(َك"اؼبسلم"َك"اؼبسيحي"ََ،ك"الذكر"َك"األنثىَ،"كاألصلَكالقناعَ،مكثنائيات:َ"األناَكاؽبَي
َك"األبيض َك"األجنيبَ،ك"األسود" َكالغربك"الشَرَ،ك"األىلي" َك"العنف"...كغَتىاََ،ؽ" ك"التسامح"

نةَلنسقَانتظاـَوَ ةَلصبلتَالتفاعلَمعَالغَت،َكاؼبكَىصَىمنَاؼبفاىيمَكالثنائياتَالواصفةَلآلخرَكاؼبشخَ 

                                                           
َ.89،َص2َ،1980دارَاآلداب،َبَتكت،َلبناف،َطَ-اية العربيةالواقع والمتخيل في الرو َ–سعيدَعلوشََ-(1)
َ.18،َص1َ،2004،َبَتكت،َطالفارايبتر:َبيضوف،َدارََ-الهويات القاتلةَ–أمُتَمعلوؼََ-(2)
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التحليبلتَالنقديةَاليتَنقلتَاإلشكاؿَمنَمرجعيتوَالفكريةَإذلََاؽبويةَاؼبغايرة،َاؼبوضوعاتَاألثَتةَيف
َ(1)«.حقوؿَالدراساتَالنقديةَكالثقافية

ستيعابَالتعبَتَكاَ،مةَيفَالنصوصمفهوماَؿبورياَيفَفهمَالذاتَالكاتبة،َأكَاؼبتكلَ َالغيريةلتَشكٌَََََ
َاالعتبارَلي َمنَالضركرمَيفَالسياؽَاألديبَهبَك»َ؛األديبَعموما رتكزاتَالغَتيةَعلىَمَيَأفَتنبٍتذا

َفاألىمٌَ َكاللساف، َكالدين َكاعبن  َتستثمرََالعرؽ َاليت َالتخييلية َالقيم َمن َشبكة َعلى َتنهض أف
َاؼبشكٌَ َاألطراؼ َبُت َاؼبتوازنة َغَت َكتَيالعبلقات )...(َ َللٌنصَاألديب َلشركطَلة َاػباضع َالقارئ شعر

،َكبناءَعلىَذلكَأكَغربتهاَلذاتَكؿبيطَألفتهاالصراعَاألزرلَبُتَاانتماءاتَثقافيةَمعٌقدةَدبستوياتَ

ية،َاليتَمنَشأهناَأفَتنتجَصٌَفإٌفَالتشكيلَاعبمارلَلػَالغَتيةَ"يضحىَؿبٌصلةَلتفاعلَتلكَالعبلقاتَالنَى
َاؼبسلكَ(2)َ«تراثاَصورياَلصبلتَالذاتَباآلخرين. َانعك َعلىَمقصديةَالعملَالركائيَكلعٌلَىذا

جَعلىَعرَ ،َلتَياآلخريةأكََالغيرية كآليةَالتشكيلَالسردم،َفعرضتَالكتابةَالركائيةَتصٌوراَجديداَؼبفهـو
َىَفيوَالذكات.كتتشظٌََوَاؼبتناقضاتكتعك َؾبتمعاَتتجاذبَيَ،األنواتَاؼبتصارعةَمعَذاهتا

َكتٌََََ َتجان َوخطابَمَيضمنَثنائيةَاؼبختلف،َقصدَتأسي ََحتًَابَالركايةَاؼبعاصرةَإذلَالنَ سعى
َالواقع َالذاتَال َالذاتَكالذات،َََ،مع َبُت َرؤية َعبلقة َخلق َإطار َيف َالتقليدية، َالركاية َألفتو كما

َأقبزَىفأنبٌَ» َما َاؼبعاصرةَوَيتٍَية َالعربية َالذاتَيكمنَيَ،الركاية َعلى َتنفتح َأف َاستطاعت َأهٌنا َ)...(يف
َيفَاؼبوضوعاتَاحملٌرمة،َ َكتغلغلها َالذات، َمسألة َكاستيعاهبا َالسائدة َااليديولوجية َعنَاللغة كبتخٌليها
َكتابةَالتاريخَكتأكيلو،َتكوفَالركايةَالعربيةَ كارتيادىاَجملاالتَاعبسدَكاعبن َكالعبلقاتَالعائلية،َكإعادة

نَخبلؽباَاؼبتخٌيلَاالجتماعيَالعميقَقدَفتحتَنوافذَعلىَالذاتَكاجملتمعَكالتاريخ،َيبكنَأفَنقرأَم
َراتَارتبطتَباآلخر.فالذاكرةَاعبماعيةَزبًتؽَإرثاَيٌضمَؾبموعةَمنَالتصوٌََ(3)َ«للمجتمعاتَالعربية.

                                                           
َناشركف/ََ-الفتنة واآلخر–شرؼَالدينَماجدكلُتََ-(1) منشوراتَاالختبلؼ،َأنساؽَالغَتيةَيفَالسردَالعريب،َدارَاألمافَالرباط،َالدارَالعريبَللعلـو
19َصـ.2012ىػ/1َ،1433ط
َ.28صاؼبرجعَنفسو،َ،-(2)
قراءاتَمنَمنظورَالتحليلَالنفسي،َدارَاألمافَالرباط،َمنشوراتَاالختبلؼ،َالدارَالعربيةَناشركف،ََ-الرواية والتحليل النصي–حسنَاؼبودفََ-(3)
َـ.2009ىػ،1/1430َط
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َالركائيَإذلَالذاتَكاآلخرَالغَتمَبتَمعظمَالتجاَرقلَىنَىَََََ َاؼبعاصرة،َنظرة فكانتَقضيةََ،الركائية
ثقفَالعريب،َاستطاعتَ)الذات(َأفَىيَالشغلَالشاغلَللمَيَ،(الصراع مع اآلخراؼبصَتَاغبضارمَ)

َربَي َيف َمعها َ)اآلخر( َجسٌََ»ٌرؾ َفرعية َاؼبواجهةَتقاطبات َركايات َيف َالصراع َكمستول دتَشكل
باتَالفرعيةَيفَاؼبواجهةَاغبضاريةَمعَاآلخرَعربَامتدادَاؼبواجهةَزمانياَ)منذَاغبضارية،َكجاءتَالتقاطَي

بَعليوَكجودَتقاطباتَ)فضاءَالذاتَكفضاءَاآلخر(َكىذاَاالمتدادَقدَترتٌَذاَالقرف(َكمكانياَىمطلعَ
َ.(1)َ«ثابتةَكأخرلَمتحٌولة،َبفعلَالواقعَالفوارَباؼبتغَتاتَكالتحوالت

َالَيبكنَأفَتتٌََ)األنا( و)اآلخر(،علىَالرغمَمنَاختبلؼَََََ َأنٌو َدكفَإاٌل َمنهما ضحَمبلمحَأٌم
سرعَإليهاَفيَيَ،ذبعلهاَذاتَبعدَكاحدٌفَالعزلةَعنوَأأيضا،َإذََةويّ الهُ كالَتتٌضحَمبلمحَ»لقائوَباآلخرَ

َ(2)َ.«َمركٌبةَتنفتحَعلىَأكثرَمنَعادلَاقاءَمعوَيبنحهاَأبعادالعطبَكاعبمود،َيفَحُتَقبدَاللَ 
َكنتيجةََََ َاألدبَالغريب، َمن َبتأثَت َالعشرين، َالقرف َيف َالفرنسية َباللغة َالعربية َالركاية َلظهور كاف

َ َاؼبثاقفةعملية َمن َتصادميةََ-طويلة َمثاقفة َيفَاألنثركبولوجيا َاؼبختصوف َعليها َأطلق َخاصة مثاقفة
acculturation - antagonisteََغورا،َؿباكلةَنتائجَمَي َكأعمقها َللواقعَالعريب،َكمنَأبرزىا ربكة
َ َالعميقة َاعبذكر َيفَظٌلَوالجماعية وية الفرديةللهُ ؿبو َكلقدَظهرتَبواكَتَتلكَاألعماؿَاألدبية ،

َيفَسياؽَ َتلكَاألعماؿ َتسَت َأف َغريبا َيكن َفلم َالركائي، َالفضاء َعلى َالكولونيالية َالركاية سيطرة
َ؛االستعماريةاأليديولوجيةَ

َكافَسؤاؿَ»َ قابلَبُتَنقدَأديبَعريبَكنقدَييََ،يفَىذاَالسياؽَينطومَعلىَمعٌتَقوميَةويّ الهُ كسواء
َأكَمعٌتَسياسيَيَيَأديب َكيفيةَؤسٌَأجنيب، َفإٌف )...(َ َغَتَكطنية َكثقافة َكطنية، َبُتَثقافة  َتعارضا

َىَي َهبا َتتحٌدد َمعرفية َتشَتَإذلَآلية َالسؤاؿَنفسها َ"اويٌَصياغة َمنَحيثَىيَة َاؼبسؤكؿَعنها ألنا"،
وقعَالعدكَالَياتوَتارىبياَمالذمَتقعَبعضَذبلٌََ،رَهبذاَالنقيضكعيَمتوتٌََ؛يضَلغَتىاَكمنَحيثَىيقن

                                                           
َ.63-62،َص1998ؽبيئةَاؼبصريةَالعامةَللكتابَ)د.ط(َاَ-الذات والمهماز–د.َؿبمدَقبيبَالتبلكمََ-(1)
َ.17،َص2013عادلَاؼبعرفةَالكويتََ-شكالية األنا واآلخر )نماذج روائية عربية(إ–ماجدةَضبودََ-(2)
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سقطهاَرهَإذلَثنائيةَمتعاديةَيَيةَانفعاؿَتوتٌَويٌَؽَللهَيٌرََؤاَوبيلَبوَالوعيَاؼبالصديقَ)...(َكالنتيجةَىيَم
َ.(1)َ«َاتَسولَنقائضَخطرةَتًتٌبصَبوفبلَيرلَيفَالنظائرَأكَاؼبتغَتٌََ،علىَكٌلَشيء

َكهاج َثقايفَبدأَيتَىَ،ةويّ مسألة الهُ لقدَناقشتَالكثَتَمنَالركاياتَالعربيةَ بَسرٌَكحضورىا
َالركاياتَاليتَتتناكؿَاؼبسائلَاؼبتعلٌَإذلَبًَ قةَباألزماتَالتارىبيةَكاالجتماعيةَنيةَاجملتمعَالعريب،َكخاصة
َ.ضةَلبلىتزازَأكَاالنتهاؾعرَ ةَجامعةَمَيويٌَةَفرعيةَما،َأكَىَيويٌَىَيةَمعينةَتنتميَإذلَئلف
َالنَََََ َأكثرَاالفرازاتَالطبيعية ،َكاغبدكدَالفاصلةَبُتَاألناَاآلخر المغايراصبةَعنَالوعيَبوجودَإٌف

)العنصرية(ََالنظرةَاالقصائيةىيَخصيصةََ؛ةويٌَلَالداخليَللهَيكَ كاآلخر،َاليتَطرحتَمسألةَآلياتَالتشَى
كذباكزََعنَؿبوىاَ-علىَماَيبدكَ-كالفكريةدتَجٌلَالعقائدَكاألدياف،َكاؼبذاىبَااليديولوجيةَاليتَأكٌَ

َذلكَبسببَتعقيداتَالوعيَاعبمعيَ،اهتاعَىًبَتَى َباذباىاتَـبتلفةفلقدَتطوٌََ؛كلعٌل َ،رتَعبلقاتَالبشر

رقية،َمثل:َشعبَاهللَنسانيةَنظرياتَعًَتَعنَاجملتمعاتَاإلحَىكنشأتَتقسيماتَكفوارؽَعديدة،َفنضَى
َ.يةَكالعركبة...إخلشلنازيةَكالفااؼبختار،َكاعبن َاآلرم،َكالرجلَاألبيضَكا

وَاالثٍت،َالثقايفَكيفََقًَنساشلَبتأكيدَتفوَ يفَاغبقلَاإلالبعضَإعادةَإنتاجَ)أسطورةَآدـ(.َكىكذاَحاكؿ»َ

َذلكَىناؾَ"الَمَي َكينَيَرَهكَىفَىكٌل َكىو َاآلفيو"، َونة َىذا َاالنسانية، َأدٌََرَهكَىفَىَمَي"الخرَكحاجتو إذلََلفيو
َعربَآلياتَالتغي َاإلرث،َحيثَتَىيخلقَ)اؼبشركعيات( َأك َالعادة الفوارؽََتٍَنىَعَىرٍَشَىبَكترٌسخها،َحبكم

َ(2)َ«َدبركرَالزمنَيفَالوعيَاعبمعي.

َكَى،ا"َك"اآلخرٌجلَاػبطابَالسردمَالعريبَثنائيةَ"األنسَى ككيفوَالتفاعلََومَ "َيفَتفاعلَفاؽَيف

تيحَجن َأديبَآخر،َكذلكَراجعَإذلَماَيبلكوَاػبطابَالسردمَمنَآلياتَكأدكات،َتَيَلَيفَأمٌَاثًَاؼبمَى
طارَىذاَاػبطابَاغباضنَللثنائيةَاعبدليةَإيفََ،فٌنَآخرَماَالَيتيحوَأمٌََالنظرجملاؿَالرؤيةَيفَكجهةَ

َكلتقلَيتعٌددتَاؼبواقفَكتلوٌََ)األنا واآلخر(، َللثابتَكاؼبتحٌوؿ، َكاؼبكاف،َنتَيفَمواجهتها باتَالزماف
                                                           

َ.342،َص1َ،2010دارَالشركؽ،َالقاىرة،َطَ-الهوية الثقافية والنقد األدبي–جابرَعصفورََ-(1)
َ:َمقاؿَيفَموقعَ"دكزنةَالثقافية"متاح على شبكة االنترنتَ-والهامش وإشكالية الهوية في السودانجدلية المركز –ىشاـَالطيبََ-(2)

http://docna.ahlanuontada.comَ
-َبالنظرةَاغبديثةَإذلَالركاية،َبوصفهاَكحدةَعضويةَمتكاملةَمنَ:َبدأَاالىتماـَبوجهةَالنظرَكاالعتناءَهباَيفَأكائلَالقرفَالعشرينَمرتبطاَوجهة النظر

َباؿ َإذَذاؾَأمرَذا َبينهما َالراكمَإذَدلَيكنَالتمييز َالركائيَأك َالفضفاضةَ-ناحية،َكصدلَلدكر َالواقعية َ)«َيفَالركاية في الرواية َدراساتراجع:
َ.94)د.ت(،َصَالقاىرة،َاؽبيئةَاؼبصريةَالعامةَللكتابَ-إنجيل بطرس سمعانَ-العربية

http://docna.ahlanuontada.com/
http://docna.ahlanuontada.com/
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َكالرف َلوَكَضَلآلخر،فتموقعتَبُتَالقبوؿ َكاالستسبلـ َاؼبقاكمة َ»؛ َالوقائع َنواجو َما بثنائياتَغالبا
َالذىنيةَكالبلشعوريةَيفَفصلَاغبقائقَإذلَخَتَكشرٌََ،مانوية أكَصباؿَكقبح،َأكََ،ىيَحصيلةَتركيبتها

َاؽبَي َأك َاآلخر َككجوديا َمنطقيا َيستلـز َالذم َاألنا َحاؿ َكىذا َكسيئة، َاؼبلتبسةَويٌَحسنة َعبلقتها َيف ة
"األنا"َىوَ"آخر"َاآلخر،َكالََأفٌََبالغَتية،َماَوبجبوَاػبطابَالثنائيَكاؼبانومَحوؿَاألناَكاآلخر،َىو

طبقَعليهاَمقوالتَالغَتيةَكاألجنبيةَكالغرابةَ)...(َغالباَماَنالَتَةةَخالصويٌَيبكنَاختزالوَإذلَؾبٌردَىَي
كماَيتبٌدلَََنتاجَأكىاـَكاختبلفاتَذىنية،َحيثَالَنتعاملَمعَاآلخرة والغيرية ويّ الهُ تكوفَالعبلقةَبُتَ

َ َالواقعي)يف َشكلو َيف َصورا َنصنع َكإمٌبا َكسلبياتو(، َالنفيَإهبابياتو َسبيل َعلى َإٌما َمقامو، تقـو
َكالتقدي ،َهبضمَ َعلىَسبيلَاالنبهار َكإٌما َكالتضخيمَمنَـباطره، كاالستهجافَبالتشكيكَيفَنواياه

َ.(1)َ«حداثتوَكالصمتَإزاءَذباكزاتو
َكانتَجنسيتوَأكَانتماءاتوأيَ َاآلخر الغيريبرزََََََ َالركائيةَعندَالكتٌََ،ا َفٌنياَيفَالكتابة ابَموضوعا

اَعندَالركائيُتَالعرب،َكدافعاَمَ هًَاؼبعاصرين،َكإفَتغايرتَصورهَكأشكالوَكأمباطو،َفاآلخرَظٌلَىاجساَمَي

َمَي َإليوَاػبطاب،َأكَمَيوجَ إلقبازَفضاءاهتم،َفكافَإٌما َاػبطابهَنوجَ ها عتمدَبعضَالكٌتابَاَ.اَىوَىذا
موضوعاَمهٌماَالستقراءَمبلمحَالواقعَاؼبعاصر،ََ"؛األنا باآلخرلقَبثنائيةَعبلقةَ"ماَيتعفيَاإلرثَالتارىبي

َالبعضَ َأٌما َالتارىبية، َجذكره َيف َؼببلؿبو َاستمرارا َفيو َاآلخر َربدٌَاآلخرليكوف َفلقد َاآلخرَ، ثَعن
َ َتراثية، َأبعاد َدكف َ»اؼبعاصر َكاإليديولوجي َالسياسي َاؼبوقف َصعيد َعلى َالغالب َكاف اؼبتعلقَكإف

َكٌليةَعنَ دبوضوعاتَاالعتداءَعلىَ"األنا"َالعربية،َقدَقاـَعلىَمطابقةَالغيابَباغبضور،َلتتكٌوفَبنية

َكشفَاالقبازَالركائيَالعريبَعنَـبَي لةَكاسعة،َككعيَمدرؾَيٌَجذكرَاإلشكاليةَكامتداداهتاَاغباضرة،َإذ
َاؼبخت َأكَيفَأشكاؽبا َاؼبتعٌددة، َيفَأبعادىا َاليتَالَتأسرَللموضوعاتَاؼبثارة َكاألمكنة َكيفَاألزمنة لفة،

َكماَأٌفَاؼبوضوعاتَاليتَأثاركىاَضبلتَ نفسهاَيفَزمافَأكَمكاف،َإذَتعٌددتَاألزمنةَكأماكنَالوقائع،
َ.(2)َ«أبعادىاَاإلنسانية،َبالقدرَذاتوَالذمَقدمتَبو،َبوصفهاَقضاياَكطنيةَكقومية

                                                           
َ.16ـ،َص1َ،1433/2012دارَاألمافَالرباط،َمنشوراتَاالختبلؼ/َمنشوراتَالضفاؼ،َطَ-الذات واآلخر–ؿبمدَشوقيَالزينََ-(1)
سوريا،َدارَالزمافَللطباعةَكالنشرَكالتوزيع،َدمشقََ-التجليات الفنية لعالقة األنا باآلخر في الشعر العربي المعاصر–د.َأضبدَياسُتَالسليماشلَ-(2)
َ.477-476.،ص1َ،2009َط
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َتَي عادةَتشكيلَإ،َمنَحيثَإمكاناهتاَيفَدرةَنةَقَيالركايةَمنَأكثرَنظمَالتمثيلَاللغويَدَ عكهبذا
َكالثقافية َيفَالسياقاتَالنصٌََ،اؼبرجعياتَالواقعية َيفَخلقَعوادلََ»َ؛يةكإدراجها منَحيثَإمكاناهتا

َاغبقيقيةيٌَتخَىمَي َالعوادل َنظَتة َبأهٌنا َاؼبتلقي َتوىم َتتخلٌََ،لة، َأف َكظيفتهاَدكف َعن َالوقتَنفسو َيف ى
َكأنفَى(1)«.التمثيلية َمدلوال، َأعمق َالركاية َأصبحت َاػبصائص َكسياسيةََعَىكهبذه َاجتماعية كظيفة
َكثقافية.

َإذلَاؼبوٌجهاتََيستندَي َالعربية، َالركاية َنشأة َكالدارسُتَيفَتفسَت اليتََاالستشراقيةبعضَالنٌقاد
َيرلَ َكىيَعق»أشاعتَبُتَالباحثُتَتصٌورا َالًتكيبَكالتشخيص، َعن َقاصرة َالعربية َالعقلية ليةَأٌف
راىا،َككماَىوَمعركؼَفإٌفَىذهَـبضَاألشياءَكاكتشاؼَعللهاَكعَيَاندىاشية،َذبريديةَغَتَقادرةَعلى

نتاجَالنظريةَالعرقيةَالقائلةَبتفٌوؽَاعبن َاآلرم،َكقدَازدىرتَعلىَخلفيةَمنَاؼبمارساتََالفكرةَىي

َالتفَى َهباج  َالغريبوَ اؼبدفوعة َالصورََعٌززَ.(2)َ«ؽ َمن َكغَتىا َالصورة َىذه َكالرحالة اؼبستشرقوف
َ،يةَيفَثقافةَمعظمَالشعوبَاألكركبيةطًَاالختزاليةَيفَالنظرَإذلَاآلخرَالعريب،َفبقيتَصورةَالعربَمبَى

. َحىتَمنتصفَالقرفَاؼباضيَكبعضهاَحىٌتَراىنناَاليـو
،َاليتَعكستَنشاطاتَكإضافاتَحلة"َبظاىرةَبارزةَكىيَالرٌَاألنا و"اآلخراقًتنتَاؼبواجهةَبُتَ"ََََ

َإذلَالتاريخَاإل َمنَتراثَعملية َلديها َكالتعٌرؼَإذلَما َاعبسورَبُتَاألمم، َؼبٌد نساشل،َككانتَكسيلة
َاألخرلفكَر َاألمم َإذل َكنقلو َكثقايف َم َكصوٌَ»؛ َالكثَتكف َفٌنَحيثَرحل َغَت َفٌن َيف َرحبلهتم ركا

ة،َكرحلَأبوَطالبَخافَبىػ،َإذلَببلدَالًتؾَكاػبزرَكالصقال109َفضبلفَسنةََنالسرديات،َفرحلَاب
،َكتتابعتَالرحبلت،3999ََرحلَإذلَالعراؽَكأكركباَسنةَ،َك،َكىوَتركيَعملَباؽبند(3971-3101)

َكتابوَفحدٌَ (،َكاقًتبَمنَمالطةالواسطةَيفَمعرفةَأحواؿَ)ثناَأضبدَفارسَالشدياؽَعنَأىلَمالطةَيف
نتقبلَبُتَمصرَكلبنافَكمالطةَكاقبلًتاَالساؽَعلىَالساؽَفيماَىوَالفرياؽ(َمَيالسردَيفَسَتتوَالذاتيةَ)

                                                           
،1َ،2003َاؼبركزَالثقايفَالعريب،َاؼبغرب،َطَ-السردية العربية الحديثة، تفكيك الخطاب االستعماري وإعادة تفسير النشأة–عبدَاهللَإبراىيمََ-(1)
َ.50ص
َ.29صَ،اؼبرجعَنفسو-(2)
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لتقياَباألفرادَكاألمراءَكالرجاؿَكالنساء،َكرحلَالتونسيَصاحلَسويسيَشريفَالقَتكاشلَمنَكفرنسا،َمَي
َ(1)َ«.رَعزموَعلىَرحلتوَيفَسرديةَبسيطةَىيَ)اؽبيفاءَكسراحَالليل(كصوٌََ،تون َإذلَمصر

ََََََ َاؼبشرقيمن َالرحالة َُتأبرز َ)3191-3103الطهطاكمَ)َرفاعة َمبارؾ َكعلي َ؛(3111-3191(،

بلَماَبلغتوَمنَمراتبَالعلم،َكالرباعةَسجٌَرحلَالطهطاكمَإذلَفرنسا،َكقضىَطب َسنواتَبباري ،َمَي
َالرياضيةَكالطبيعية،َفكتبَمصنفوَالشهَتَ"زبليصَاإلبريزَيفَتلخيصَباريز"َسنةَ  .3110يفَالعلـو

َيَي      َالواسعَعلىَالغرب،َكىوَانفتاحَيَيَيفَلسجَ ما َالطهطاكمَانفتاحها َعلىَقَأنبٌَعلَ ذبربة َبارزة ية

لقدَََ.اَمعَمقتضياتَالركبَاغبضارمَاإلنساشلٌدنو،َكنقلوَمنَحالةَإذلَأخرل،َسباشيَناإلنسافَكسبَقيٌَرَي
نزعََاكالَنبتفعيلَاعبانبَاإلنساشل،َؿبَيَ؛هبايبَبُتَالشرؽَكالغرباإلوارَاغبحالةَالعريبَيدعوَإذلَكافَالرٌَ
بُتَاغبضارات،َبعيداَعنَالشعورََاػببٌلؽَالتواصلو،َعربَجوىًَكاستبدالوَبالعلمَبكافةَكَيَالصدامفتيلَ

َمعَ َاغبوار َأعاؽَحركة َمأزـك َبواقع َاصطدـ َأنٌو َإاٌل َاؼبغاير، َلآلخر َاالقصائية َاألحكاـ َأك بالدكنية
َ َمباشرة»اآلخر، َالتوٌجو َأٌف َكإذلََفوجد َثانية، َجهة َالعربَمن َكإذلَاغبكاـ َجهة، َالغربَمن إذل

َكثَتَمنَالوقتَإليلزمَيَرالشعبَمنَجهةَثالثة،َأم ودَفيهاَاالقطاعَالذمَدلَسباموَيفَبيئةَدينية،َيسَيو

َكيَي َاػباص،َكتضفيَالفيكنَقدَربٌللَبعد، َطابعو َ)...(ََؽرَغكرَالديٍتَعليها يفَعبلقاتَمضطربة
َالعربَحَيَلذلك َأماـ َعارضا َعربية، َغَت َبيئة َإذل َحديثو َيف َالطبائعَكامَنتوٌجو َمن َمباذج َكشعبا ا

كالعاداتَكاألنظمةَكأساليبَاغبكم،َالسيماَالظاؼبةَ)...(َكىذاَتنبيوَؼبخاطرَاكبراؼَاغبوارَاغبضارمَ
َكأفٌََ،جملتمعاتاسَيفَبنيةَاعنَمساره،َكتذكَتَبأٌفَالعبلقاتَاالنسانيةَاغبضاريةَالصحيحةَىيَاألسٌَ

َ(2)َ.«داـَبُتَالشعوبَلي َمنَاغبضارةَيفَشيءالصًَ
َالعريبَأماَالرحلةفتحتََََ َللسرد َانقبلباتََالتغيير رياحَـإذلَاػبارجَبابَالرؤية َكبداية العاتية،

َفتوالتَاألعماؿَاألدبية َالذمََمرحلة جديدةكاشفةَعنَََ،متتالية، علىَمستولَاػبطابَالسردم،
                                                           

َ.214،َص2012رةَ)د.ط(َاؽبيئةَاؼبصريةَالعامةَللكتابَالقاىَ-مرايا التلقي–د.َيوسفَنوفلََ-(1)
ـ،2007َ-1َ،1428دارَالنهضةَالعربية،َبَتكتَلبناف،َطَ-األدب وحوار الحضارات، المنهج والمصطلح والنماذج–أ.َدَسادلَاؼبعوشََ-(2)
َ.339-338ص
-َحبراَإذلَاحمليطَاؽبندمَيفَالقرفَالثالثََالسيرافي:َعرف العرب والمسلمون، ومنذ القرن الثالث الهجري، ىذا النوع من اآلداب مثل رحلة

ىػ،َبتكليفَمنَاػبليفةَالعباسيَالواثقَللبحثَعنَسٌدَيأجوجَكمأجوج،َكقد227ََإذلَحصوفَجباؿَالقوقازَعاـََسالم الترجماناؽبجرم،َكرحلةَ
َالرحلة272ردإذبوَ)خركلَاعبغرايفَابنَ َمنَاؼبسعودمَمَيَ.ىػ(َأخبارَىذه َكٌل  =أحسن(،َكاؼبقدسيَصاحبَ)روج الذىبمفَ)ؤلٌَمثَتأيتَرحبلت
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َللتحوَ يفَمعظمَاألحواؿَبالواقعَأكَبالتخييل،َمَيَررببلَنمضىَمَي ات،َفقٌدـَالسورمَالتَكالتغَتَ ستجيبا
كقٌدـَاؼبغريبَؿبمدََ(اجملر)الشرقيةَإذلَأكركبا3919ََحٌناَميناَ)الربيعَكاػبريف(َمسافراَعقبَنكسةَ»
َليَي3991اؼَ)اؼبرأةَكالوردة(َفَزَز َاؼبثقفَالعريبَاؼبوقفَبُتَالتقٌدـَكالتوقٌَ، َإذلَاإلواجو نسافَف،َناظرا

يفَمواجهةَعلىَأرضَإسبانيةَكشخصياتَفرنسية،َكتتابعتََ،منَخبلؿَقيم:َاؼباؿَكاغبريةَكاؼبغامرة
َكأجياؿَ،موجاتَاػبطابَالسردم َآماد َعرب َيفََ،مسافرة َكألوانا َألوانا َنبضَاؼبثقفَالعريب حاملة

َناقبلَاػبطابَ َ)الساخنَكالبارد( َفتحيَغازل َفقٌدـ َاآلخر، َ)السويدَؿباكرة َاالسكندنافية إذلَالببلد
إذلَالوالياتَاؼبتحدةََ(10كسافرَالٌنصَالسردمَمعَيوسفَإدري َيفَ)نيويورؾََ،كالدامبارؾَكالنركيج(

َ(1)َ«.األمريكية.
كافَنابعاَمنَََ؛بارزةَهَركائيةَهَكلعٌلَالبلفتَللنظرَأٌفَاػبطابَالسردمَاؼبذكور،َكالذمَقٌدمتوَأظباءَهََََ

َكل َالفعل، َرٌد َدعممنطقة َأجل َمن َاؼببادأة َجسارة َفيوَةويّ الهُ َي َمن َتراكحت َىذا َالفعل َكرٌد ،
َبُتَا َالعربية َبُتَ"َ.كاالرتباؾَتبالثمساحاتَاؽبوية َالعبلقة َاألجواءَاألنا واآلخردلَتنأ َعنَىذه "

َ َكإحبلؿََمَ كاهتَىَ،أصواتَاؼبفكرينَكتباينتَفتعالتاؼبرتبكة، َالعريبَبالتماىيَكاؼبماثلة البعضَالفكر

َؿبٌلَالتاريخَاػباصَكإلغاءَالذاتَكاػبضوعَلآلخر.َلَ تاريخَاآلخر،َليحَي
َكبَتةأنبٌََفَالعربَكلقدَأكذلَاؼبفكَرَََََ َبُتَ"الشرؽ"َلعبلقاتَاغبضاريةَبُتَالشلَية عوبَكخصوصا

ََ،ك"الغرب َأٌف َيرل َمن َيَي»منهم َاغبضارم َالتواصل َخَت َالسلمَؤيت َمن َجٌو َيف َهبرم َعندما شباره
كالرضىَكاغبريةَكالتفاىم،َكيؤٌكدَيفَالسياؽَعينوَأٌفَماَيؤخذَمنَحضارةَما،َالَيبقىَعلىَحالو،َبلَ

قيمَػػػاَبالغرب،َأنٌوَيػػػػتنػػػعبلقَاَىبصَ ػػػػػػػػػػباتَاغبضارةَاآلخذة،َكيؤٌكدَبعضهمَيفَميتكٌيفَحبسبَمتطلٌَ
كنعيشَبوسائلَابتكرىاَكنفكٌرََالفكرمَكاغبيايت،َماَيأتيناَمنوَعلىَاؼبستولَيفَأعماقناَككبنَنتداكؿ

                                                                                                                                                                                     

ىذاَإذلَرحلةَالرحالةَاؼبؤرخَعبدَاللطيفَالبغدادم،ََ.(نزىة المشتاق في اختراق اآلفاقدريسيَاألندلسيَيفَ)(،َكاإلالتقاسيم في معرفة األقاليم=
َالبَتكشلَ) َكثيقةَىامةَ(.َتحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولةىػ(َاؼبسماةَ)440كتأيتَرحلة َلكبٌلَماَسلف،َإذَتعٌد َفٌذا مبوذجا

السنسكريتية،ََباللغةَذباكزتَالدراسةَاعبغرافيةَكالتارىبية،َإذلَدراسةَثقافاتَؾبتمعاتَاؽبندَقديبا،َفبثلةَيفَلغاهتاَكعقائدىا،َكعاداهتا،َمعَعنايةَخاٌصة
َالبَتكشلَبالتحليل،َكيقارفَبينه َإذَيتناكؽبا َاؽبندَالقديبة، َالسنسكريتيةَكىيَلغة َاللغة َالعربيةَعلىَكبوَجديد،َكقدَأعانوَعلىَذلكَاتقانو َكبُتَاللغة ا

قاربتَاألربعُتَعاما،َككافَالبَتكشلَقدَدخلهاَبرفقةَالسلطافَؿبمدََكثقافتوَالواسعةَكميلوَإذلَالتحقيقَكالدقة،َفضبلَعنَإقامتوَالطويلةَباؽبندَحيث
،2َفؤادَقنديلَمكتبةَالدارَالعربيةَللكتاب،َالقاىرة،َطَ-أدب الرحلة في التراث العربي-متأمبل.َراجع:َفتحوَاؽبند،َمثَانطلقَسائحاََعندَالغزنوم

َـ.(2002َىػ/يوليو1423ََصبادلَاألكذلَ
َ.217،َص2012اؽبيئةَاؼبصريةَالعامةَللكتابَالقاىرةَ)د.ط(ََ-مرايا التلقي–د.َيوسفَنوفلََ-(1)
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بلغتوَعندماَنتداكؿَماَابتكرَمنَنظريات،َكمفهومات،َكمناىجَتفكَت،َكمذاىبَأدبيةَ)...(َكوبٌذرَ
منَخبلؿَنظرةَالغربَإلينا،َكمنَشعورناََ،البعضَاآلخرَمنَخطورةَتقوصلَأنفسناَكتارىبناَكؾبتمعاتنا

َكٌلَماَىوَغريببال َ.(1)َ«نقصَذٌباه
دتَالرؤلَكزكاياَالنظرَهاَإشكاليةَأدسلَشأنا،َإذَتعدٌَلَ،َدبسألةَتكتنفَيليستَمسألةَالغربَاؼبتخيٌَََََََََ

َلكلَ فَإليو، َاؼبتخَىَصار َإذلَرفضوَيَ غربو َبو، َالكامل َاالفتتاف َالرؤلَمن َكتراكحتَخصائصَىذه ل،
َ،إذلَاؼباضيَةثالركائية،َيفَسبعينياتَالقرفَالعشرينَعودةَحثيعلىَىذاَعرفتَالساحةََتأسيساَ.القاطع

َاحمللٌَ َاػبصوصية َكترسيخ َبناء َإلعادة َالضفةََ؛ة الذاتيةويّ والهُ ية َكعلى َكفلسفية َمنظوراتَثقافية كفق
ََََََ.تعالتَأصواتَالنزعةَالكونيةَجاعلةَمنَالعوؼبةَسبيبلَؽباَ،األخرلَمنَالعادل

ةَالفضاءَيىَلٌَصرَلوَمنَالنصوصَالركائية،َكانتقلتَالركايةَمنَؿبَىحانعكستَىذهَاألفكارَيفَعددَالََََََََ
أكَالكونيةَالعاؼبية،َكعادتَإذلَاغبديثَعنَاؼبركزيةَكتعزيزَسياسةَالتمركزَيفَإطارَنظريةََبوكُ كَ التَ إذلَ

َ َإذل َكتفتيتَالعادل َاغبضارات، َ»ات جزئية متصارعةويّ ىُ صداـ َكالعرقيةَويَىهَىاعبًَأنعشتَ. اتَالدينية
اليتَتتمٌزؽَإذلَأصوؽباََ،لنجمهاَيفَأفقَاؼبعمورةَ(DEVOTION)كصعودَنربةَالوالءََ،كاؼبناطقيةَكاحمللية

بكٌلَضبوالهتاَالثقافيةَاليتَتكٌونتَمنهاَعربَالتاريخ،َلتعودََ،اؼبناطقيةَكتنهلَمنَينابيعَمرجعياهتاَاؼبتفٌردة
يوَيفَفبارساتََلًتلَفيهاَمرآةَذكاهتاَاليتَجرٌبتَالتٌََ،البشريةَإذلَطفولةَالعرؽَكاؼبنطقةَكاؼبذىبَالديٍت

َكارثيةَ كوكبيةَككونيةَكعاؼبيةَببلَجدكل،َسولَالشعورَباػبيبةَكاػبسرافَفبٌاَهبرمَ)...(َمنذرةَبأىواؿ
َ.(2)َ«لغدَعامت
َََََََ َبسؤاؿ َالركائيوف ََكةويّ الهُ عٍت َالعريب َكموقع َال، َالسريع َالعادل َىذا َيف َكانشغلَتحرَ انتمائو ؾ،

ة،َأكَعرضَمعاناةَويٌَأكَمساءلةَاؽبَيَ،طبيعةَ"اآلخرمنَخبلؿَاكتشاؼََ،توويّ ىُ  العديدَبالبحثَعن
َربٌوؿَاؽبيمنة،َمنَمنطلقَأفٌََكأَةويّ قدان الهُ فُ كاالنتماءات،َأكَاإلنسافَاالغًتابية،َدبعزؿَعنَالقيودَ

باعتبارىاَجزءاََ،التَالتارىبيةالركايةَاستكشاؼَكمغامرةَيفَأرضَبكر،َكؿباكلةَإلدراؾَكفهمَالتحوَ »

                                                           
َ.288-287،َص1َ،2004اؼبركزَالثقايفَالعريبَاؼبغرب،َطَ-أزمة الحضارة العربية في أدب عبد الرحمن منيف–صاحلَإبراىيمََ-(1)
مقاؿََمتاحَعلىَشبكةَاإلنًتنت.َةفخيبة الكونية الزائ القيوناالنغ" وأثثّ سو المستشرقون: أم األدب المناطقي، ىل أسّ َ–رسوؿَؿبمدَرسوؿََ-(2)

http://www.alitahad.aeَعلىَموقعَاالرٌبادَااللكًتكشلََ

http://www.alitahad.ae/
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َالتاريخ َإنتاج َإعادة َىي َكلردبا َالتاريخ، َاؼبَهبذاَكَ(1)َ؛«من َىذه َالستغبلؿ َالركائيوف َنطلقات،سعى
َاَآللياتَاشتغاؿَاغبكيَإصباال.فقَنكًَ،َكَػبصوصياتَاجملتمعَالعريبتوظيفَالتاريخَكفقاََك
ناياهَحراحَيفٌتشَبُتََإذَ،كتوٌغلَفيوَكقرأَالكثَتَمنوَ،بالتاريخَالعريبَالقدصلَين معلوفأمشغفَََََ

َيبحَي َأف َالتاريخ َكاد َكأحداث َشخصيات َعن َالنسياف َيَيَ،وىاكهبلو َاؼبنطلق َىذا َ"أمُتَنشًَمن ئ
كرؤلَسرديةَ،َكات،َذاتَأبعادَفكريةَكاجتماعيةزبييلياَناذباَعنَتعدادَالرؤلَكاغبباَبمعلوؼ"َخطا

َمَي َتنتجَدالالتَـبتلفة َسبٌيزاَ»َ؛تعٌددة، َكاألكثر َاألكسع، َكسياقاهتا َنصوصَخربتنا نفهمَمنَخبلؽبا
َعاـَكمنتشرَيفَؾباؿَكاسعَألحباثَتشملَدراساتَعنَالطرؽََ.كتعقيدا بشكلَجوىرمَىذاَاؼبفهـو
َاؽبَيَتنظٌَاليت َأك َأنفسنا َكأفكار َحياتنا، َكتواريخ َكنوايانا َذكرياتنا، َهبا َأمباطَوياٌَم َيف َالشخصية ت
َ(2)«سردية َينطومَمشركعَمعلوؼَعلىَقضية َالثقايفََايةَهشَى،َكىيَكًَةويّ الهُ . باألزمةَعلىَاؼبستويُت:
َة.ويٌَفهموَؼبعٌتَاؽبَيَصٌَوحيا،َتنويرياَفيماَىبَيا،َمَيبدأىاَالركائيَاللبناشلَكاشفَنَ؛كاألديب

توَاألدبية،َكىوَمنَالكٌتابَََتمنَالركائيُتَالذينَشغلواَبالركايةَالتارىبيةَمنذَبدءَمسَمعلوف
َمريَ َبذات َإذف َاألمر َيتعٌلق َؽبم، َالنقاد َكاختلفَتقييم َحوؽبم، َتباينتَاآلراء َصٌحََ-بةكٌَالذين إف

َكتشٌربَثقاَ-التعبَت َالكاتبَعاشَيفَؾبتمعُتَـبتلفُت، َكحَىفتُتَمَيألٌف َبأفَوبَيدكمَنَمَىلَيتغايرتُت، ٌققَا
َيفَاغبضاراتَالكونيةَ؛تعادلية َما َضبَىَ؛تصطفيَأفضل ََلوَيما َبأٌف َقدَ»علىَاالعتقاد َالراىن التطٌور

َاؽبَي َؼبفهـو َجديدة َمقاربة َبركز َعلى َالبعيد َاؼبدل َيف َلكافةَنظَىييََةويّ ىُ َ؛ويةيساعد َكحصيلة َإليها ر
َ َضمنها َكيكتسب َاألنبيةَاالنتماءَيانتماءاتنا، َمن َاؼبزيد َالبشرية َاعبماعة َيوماََ،إذل َتصبح َأف إذل

َاػباٌصةَاؼبتعٌددة. َاؼبنطلق،َجاءتَ(3)َ«االنتماءَاألساسي،َدكفَأفَتلغيَبالضركرةَانتماءاتنا منَىذا
حقبَعربَاستعراضوَؼبعاناةَاإلنسافَمنَخبلؿَََ،ة نقدياويّ مساءلة الهُ طارَإركاياتَأمُتَمعلوؼَيفَ

َمنها،ََالتاريخ،َفشَي اتَكمفاصل،َكشخصياتَعنَؿبطٌََالغطاءَاشفاكغلَبالركايةَالتارىبيةَكقٌدـَعددا
َ.اكتنفهاَالكثَتَمنَالغموضَتكحيوا

                                                           
َ.50،َص1َ،2001ذقيةَسوريا،َطدارَاغبوارَللطباعةَكالنشر،َالبلَ-تشّكل المكونات الروائية–اؼبويقنَمصطفيَ-(1)
َىاكيوَ-(2) نَاؽبيئةَاؼبصريةَالعاٌمةَللكتاب،َالعددافَؾبلةَفصوؿَدراساتَنقدية،َفصيلةَتصدرَعَ-السرد: مشاكل بديل ووعوده–جينزَبرككميَتَكرـك

َ.243،َص2014/شتاء2013َخريف87/88ََ
َ.143-142،َص1َ،2004تر:َهنلةَبيضوف،َدارَالفرايبَبَتكت،َلبناف،َطَ-الهويات القاتلة–أمُتَمعلوؼَ-(3)
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َالركائيََََ َفضاءه َالكاتبَيف َاىتماـ َتَ،انصٌب َاؼبسيحيصعلى َالغرب َبُت َالصراع كالشرؽََوير
نسافَكتارىبوَؿبوراَلو،َإالٌَالقرفَالعشرين،َجاعبلَاإلدمَإذلَاؼبمتٌدَمنَالقرفَالعاشرَميبلَ؛االسبلمي

يقاظَىَبلَاؽبدؼَىوَاإلخَ لي َباؽبدؼَاؼبتوَىَ،سردَاألحداثَالتارىبيةَالكربلَيفَركاياتَمعلوؼَأفٌَ
َمعٌينة َتارىبية َفًتة َيف َللناس َيػَى»َ،الشعورم َاالجتماعيةََمٌَهَيما َالدكافع َأخرل َمرٌة َنعيش َأف ىو

َكماَفعلواََمَ)أمَأناسَالزمنَالتارىبي(كاالنسانيةَاليتَتدفعَهب إذلَأفَيفكركا،َأكَأفَيشعركاَكيتصرفوا
َ(1)َ«ذلكَسباماَيفَالواقعَالتارىبي.

َمنَالتاريخَالبعيدَأكَالقريب،َيبَيَََََ قوفَىدفو،َقٌَوفَمواقفوَكرآهَكوبَيلَيثػٌَلقدَاختارَمعلوؼَأشخاصا
َكتفكَتىم َأزمةََبتكوينهم َليطرح َالراىنة، َكظركفنا َالعربية َببيئاتنا َكبيئاتَكظركؼَشبيهة كسلوكهم،

ََكاإل َاؽبَيإنسافَالعريب، َويٌَشكالية َبالنسبة َىلََلؤلقلية الطائفيةة َليتساءؿَمستنكرا: يفَالعادلَالعريب،

َإذلََاتَيويٌَاؽبَي َبالضركرة َتقود َاآلخر َالذاتَكآخر َبُتَآخر َاؼبنطلقَتنفتحَالتصادماؼبتباينة َمنَىذا ؟
َاَالراىنة.هومنسانيةَكنبَيىواج َاإلعوادلَأمُتَمعلوؼَعلىَفعلَالتخييلَلينقلَ

لػَأمُتَمعلوؼَكثَتاََ"ليون االفريقيل،َتطرحَركايةَ"منَموقعَالعبلقةَبُتَالتاريخَكالواقعَكاؼبتخيٌََََ
َع َكاكتشاؼَ"األنا" َباكتشاؼَاآلخر، َاؼبتعٌلقة َالقضايا َأمُتَمعلوؼَاؼبسكَونَطريقَمن َفاآلخر،

َسبَىويٌَهباج َاؽبَي َقولوَ-توَاػباصة،َذبعلوويٌَانتماءاتَعٌدةَشكٌلتَمبلمحَىَيَلَىثَ ات، علىََ-علىَحٌد
َكبَتَمنَالبشر،َ تتشٌكلَعندهَالَتعطىَمرٌةَكاحدةَكإذلَاألبدَللفرد،َبلََةويّ فالهُ الدكاـَقريباَمنَعدد

                                                           
َكاظم،َدارَالطليعة،َبَتكت،ََ-الرواية التاريخية–جورجَلوكاتشَ-(1) َ.46،َص1976تر:َصاحلَجواد
-َ:عنَدارَالنشرَالباريسية1986ََركايةَتارىبيةَللكاتبَاللبناشلَأمُتَمعلوؼ،َصادرةَعاـََليون االفريقيédition jean Claude Lattèsَ،

َليوفَاالفريقي،َاليتَعاشَاألعواـَاألخَتةَللمسلمُت ألندل ،َيفَاَتركمَسَتةَذاتيةَزبييلية،َؿبكيةَبلسافَبطلهاَ"اغبسنَبنَؿبمدَالوزاف"َاؼبعركؼَبػ
تقعََ-ركماىاجرَمعَأسرتوَإذلَاؼبغربَقاـَبعدىاَحسنَالوزافَبرحبلتَإذلَمشاؿَافريقيا،َمثَاختطفوَقراصنةَايطاليوف،َليصلَإذلَالببلطَالبابومَيفَ

َكسقوطَاألندل ،َكصعودَالدكلةَالعثمانية،َكفجرَعصرَالنهضةَاألكركبية،َيقوؿَأمُتَم علوؼَحُتَسئلَعنَأحداثَالركايةَيفَظركؼَتارىبيةَحاظبة
أشعرَبأفَىناؾَصلةََسببَاختيارهَلليوفَاالفريقي،َاخًتتوَألنٌوَشخصيةَمنسيةَإذلَحٌدَما،َكأناَاعتربهَينتميَإذلَالتاريخَالذ=مَأناَأنتميَإليو،َلذاَفإشل

امراتو،َدفعتوَإذلَاستخداـَحكايتوَمؤٌشراَإذلَركحيةَبيٍتَكبينو،َإٌفَافتتافَمعلوؼَبسَتةَالرحالةَالعريبَ"حسنَالوزافَكدىشتوَأماـَتقلباتَحياتوَكمغ
يَاللبناشلَأمكُتَامكانيةَالتسامحَاإلنساشل،َكاغبوارَبُتَاألديافَالسماكيةَربٌولتَحياةَحسنَالوزاف/َليوفَاالفريقيَإذلَظاىرةَنصية،َنسجَعربىاَالركائ

َد َعن َالعربية َاللغة َإذل َاؼبًتصبة َاالفريقي" َ"ليوف َالتارىبية َمعلوؼَركايتو َعاـ َعفيفَدمشقية َللدكتور َالفارايبَبَتكتَلبناف، َط1997ار َط1، /2َ
2001.َ
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،َلللتغيير والتبد  ةَقابلةَويٌَعناصرىاَطواؿَاغبياة،َكبالتارلَاؽبَيَبَيراتَيتىََكىبتلفَيَؿتبدَ تىََ؛منَعٌدةَانتماءات
َحسبَتأثَتَاآلخرينَبشكلَأساسيَعلىَعناصرىا.

جديدة،َركحهاَالتسامحَ"َإذلَالتاريخَكاألدب،َيقرأَالتاريخَبرؤيةَليون االفريقيربٌوؿَمعلوؼَيفَ"َََ
َكالتسامي ََ.كاالنسانية َالتفاعلَبُتَالركاية َيفَيَ كالتاريخَكالواقعَكاؼبتخَىإٌف َالركائي، َىوَحلم عادةَإل،
َنتاجَالتاريخ.إعادةَإصياغةَالواقعََك

يستنطقَأمُتََ؛للواقعَ"َنٌصَيبتعدَعنَرصدَالتاريخ،َليفتحَآفاؽَالتفكَتَالنقدمٌَليون االفريقي"ََ
الحسن بن محّمد "الةَاألندلسيَعربَمسَتةَشخصيةَتارىبية،َالعادلَالرحٌََ،معلوؼَمرٌةَأخرلَالتاريخ

ٌلدَكجودهَيطاليُت،َكاستطاعَأفَىبَيفُتَاإلالذمَاندمجَيفَأكساطَاؼبثقٌََ؛الةَالعريبَالوحيدالرحٌََالوزّان"

َ(.وصف افريقيافريقيَبكتابوَ)اشتهرَحسنَالوزافَأكليوفَاإلَ. بَىاؼبلتَى
َ؛غايرَوةَإنشاءَبناءَجديدَمَي"،َؿباكلكانطبلقاَمنو،َتتدٌفقَركايةَ"ليوفَاالفريقيَقَالتارىبيعربَالتدفَ ََََ

تاحةَللركائي،َاؼباٌدةَالتارىبية،َدبقدارَماَىيَمَيفَ»؛سبلميةركايةَتاريخَاؼبنطقةَالعربيةَكاإلالَفيوَاستلهمت
َأكَاٌتكأتَعلىَبعضَ َالركاياتَاليتَاعتمدتَالتاريخ، َكلوَاستعرضنا َلوَيفَالوقتَنفسو، َفٌخ فإهٌنا

َتَي )...(َ َكثَتة َلوجداهنا َكسرََقٌدـأحداثو َىي َللحدثَ)...( َكغَتَمسبوقة َغَتَرظبية، َقراءة الركاية
َ(1)َ«القراءةَالسابقةَؽبذاَالتاريخ،َلي َبقصدَاؼبخالفة،َكإمٌباَيفَؿباكلةَإلعادةَاكتشافو.

َتشكٌَََ َفالركايةَكهبذا َكأسراره، َتشكيلَالواقعَالتارىبي،َكإضاءةَخفاياه َمنَإعادة َانطبلقا لتَالركاية
َاألغطية َلتَيَتزيحَصبيع َانطبلقاَنربًَكاألقنعة، َحقيقية، َيفَصورة َالفًتة َالشخصياتَكتتٌبعََز َتصوير من

َتفاصيلها.
"َشخصيةَتارىبيةَىيَ"حسنَالوزاف"َالذمَكلدَليون االفريقيىبتارَأمُتَمعلوؼَيفَركايةَ"

ىاجرَمنَأىلوَكاؼبسلمُتَإذلَفاس،َحيثََمنَيفَغرناطة،َكشهدَسقوطهاَيفَطفولتو،َمثَىاجرَمع
َفأَيكتفوٌََتعٌلم َعلمو، َيف َدبلوماسيةًكَكٍَؽ َمهاـ َإليو َحياةَمكٌََ؛لت َلتبدأ َالبلداف، َبُت َالتنٌقل َمن نتو

َكتابََالبلاستقرار َيف َكانطباعاتو، َمشاىداتو َالوزاف" َ"حسن َعربىا َلنا َينقل َاؼبكاف َإذل كالبلانتماء
                                                           

،2َ،2003َاؼبركزَالثقايفَالعريبَللنشرَكالتوزيع،َاؼبؤسسةَالعربيةَ)بَتكت،َالدارَالبيضاء(َللدراساتَكالنشر،َطَ-رحلة الضوء–عبدَالرضبنَمنيفَ-(1)
َ.66-65ص
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"َ َالذمَأشافريقياإوصف موسوعيَيفَاعبغرافيا َاهللَالعركمَد"، َ"عبد َاؼبؤرٌخ َمؤلَ َ"بو َمنَكاعتربه فا
َالدرجةَاألكذل.
َاغبسنَيوّ محمود المهدي الحجِ ثَالباحثَكاؼبؤرخَاؼبغريبَ"يتحدٌَ َ"ؿبمد َعنَشخصية "

َالقيٌََ،فالوزاٌَ َكتابو َ"يف َاإلان الفاسي وآثارهحياة الوزّ م َمن َبكثَت َككأحدَو" َالعلماءََعجاب، من

َلدَي َبااللتفاتَمن َاعبديرين َفيقوؿ: َاؼبسلمُت، َالوزٌَ»ف َأحد َىو َكأساطُتََأفذاذافَىذا َالعربية األٌمة
َالعادلًَ ربتَظٌلَحاضرةَاؼبغربَفاس،ََالعلمَكنوادرَالعبقرية،َكأحدَأئمةَالتاريخَكاعبغرافية:َنشأَىذا

كأخرلَيفََ،ذلَبعلومهاَكدرجَمنهاَيضربَيفَاألرضَتارةَلبلستفادةَكالبحثغكتَ،كتربَبُتَجدراهنا
مهاـَكطنو،َفماَشعرَحىٌتَأحاطتَبوَحبائلَاألسر،َككجدَنفسوَأسَتاَبركماَبُتَأيدمَالباباَإليوفَ

،َفماَفٌتَذلكَيفَعضده،َبلَأصبحَكىوَيفَسياجَاألسرَيفيضَعلىَالكاثوليكيةالعاشرَبالعاصمةَ

ُتَعريبَكعجمي،َكىوَمعَذلكَؽَيفَانتشاؿَاالنسانيةَبفرٌَاالنسانيةَبأركباَأنوارَاؼبعارؼَالعربية،َالَيَي
دلَيسلَطرفةَعُتَعنَكطنو،َكدلَيزؿَوبٌنَإذلَسكنوَيًتقبَلعودتوَالفرصةَبعدَالفرصة،َحىتَقفلَفاراَ

َلقدَأسدلَإإذلَأرضَ )...(َ ََلئلنسانيةفريقيا َكيفََفيلبالتآاأليادمَالبيضاء َقبلَأسره َالعلم كنشر

اليتَيعيشََ؛إليهمَفضلَالنهضةَاألكركبيةَاغبديثةعٌدَيفَمقدمةَمنَيرجعَأسره،َحىٌتَأنٌوَالحقَبأفَيَي
َربتَظٌلها،َكاليتَكانتَتنفجرَمعينهاَمنَركماَعلىَعهده،َكيرجعَىذاَالفضلَمعوَلفاسَ العادلَاليـو

َ.(1)َ«اليتَزكدتوَدبعارفها
َالرحٌََااللتفاتةلعٌلَىذهَ لبلنتباهَإذلََ"،َىوَلفتَهمحمد الوزّانالةَكالعادلَ"التارىبيةَلشخصية

َالشخصية َىذه َالذمَعرفتو َكالتمٌيز َأسرتَأَ،اػبصوصية َمساحاتوََ؛مُتَمعلوؼاليت فتحٌولتَيف
َرَياإل َإذلَشخصية َتَيَكبداعية َخاـ َماٌدة َ"أمُتَمعلوؼ"َنطلقَالعَىكتَيَناسبوائية،َكجدَفيها افَؽبواجسو،

أتاحتَلوَشخصيةََ؛كونيكائن  كالراغبَيفَاإلفبلتَمنهاَليتحٌوؿَإذلََتوياّ بهاجس الهُ َفاؼبسكَو

َككاتبَلبناشلَمَي َالتعبَتَعنَذبربتو َ"ليوفَاالفريقي" َيكتبَبلغةَ"ؿبمدَحسنَالوزاف" قيمَيفَالغربة،
كفلسفتوََ،َكٌظفَاألدبَلطرحَأفكارهواللغاتالثقافات  دِ المتعد  إهٌناَذبربةَاؼبغًتبََ؛اآلخرَالفرنسي

                                                           
َاؼبهدمَاغبجومَ-(1) َمعهدَالعادلَالعريبَالرباط،ََ-وآثارهحياة الوزان الفاسي –ؿبمد َالصادرةَعنَمكتبة َاؼبعتمدة: ـ،1935َ-ىػ1348النسخة
َطارَمؤسبرَاؼبستشرقُتَالثامنَالذمَأقاموَمعهدَاؼبباحثَالعلياَالغريبَبفاس(.إ)قٌدمتَىذهَالنسخةَيف2ََ-1ص
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َكتاباتَمعلوؼَقالداعيةَإذلَالسبلـَكالتسامحَكنبذَالتعٌصبَكاال تتاؿَبُتَالشعوب،َهبذهَالركحَنفهم
فأناَابنَالسبيل،َكطٍتَىوَ»اَيفَقافلةَصارتَىيَالوطن،َدكمَنَلًَكنرافقوَيفَرحلةَ"ابنَالسبيل"َاؼبرربًَ

َ(1)«.عاالرحبلتَتوقَ َالقافلةَكحيايتَىيَأقلٌَ
َنصٌَليون االفريقي" َاؼبسافاتَالزمنيةَ" َالركائي َفيو َعلىََ،يقطع َاالسًتجاعَكاإلحالة بتقنية

َكتاريخَسقوطها َ)الفردكسَاؼبفقود( َإذلَغرناطة َكصوال َالتاريخ، َاألكربََ؛ذاكرة َاالىتماـ َيورل لكٌنو
بشخصيةَ"حسنَالوزاف"َالتارىبية،َاليتَأفردَؽباَفضاءَالركايةَكأضاءَجوانبَحياهتاَاؼبلتبسة،َيفَظٌلَ

َكالنَىالتقلَ  َالسياسية َالتارىبيكسَىبات َكاإلات َالعريب َالتاريخ َعرفها َاليت َغرناطة،َة َسقوط َمنذ سبلمي
نسانية،َكهبذاَدلَيكنَاختيارَشخصيةَ"ليوفَإليجعلهاَؿبوراَلؤلحداث،َؼباَربملوَمنَمبادئَكقضاياَ

َؿبضَالصَي َالدٌَاالفريقي" َاالنتقاء َىو َبل َمنسية.َدفة، َأك َمتوارية َحقائق َكبسط َاؼبساءلة َلغاية ََقيق
ؼبطلقةَليستَموجودةَكبالتارلَالَيبلكهاَأحد،َلكنَمنَصبلةَصفاتَالتاريخَصحيحَأٌفَاغبقيقةَا»

َيريدَأفَيَي َ؛ها،َكىناَيأيتَالركائيَلكيَيقوؿَشيئاَـبتلفامَىعمَ ،َأفَيَيطلقةَنمَيَسَحقيقةَنرَ كَىاؼبكتوب،َأنٌو
َالشٌَ َهبذا َأحد َيقلو َدل َبنفسو َاكتشفو َكأفشيئا َتبقى َأف َجدارة َؿباكلتو َيعطي َما َكىذا َقبلو، َكل

َيَيربَمؤرٌَعتَىضيفَإذلَالتاريخَشيئاَجديدا،َالركائيَكىوَيفعلَذلكَالَيَيتَي قارئاَمنََربَيعتَىخاَ)...(َكإمٌبا
فكيفَقرأَمعلوؼَالتاريخَكبأٌمَمنظور؟َكماذاَقيلَيفَََ(2)َ«مبطَخاصَ)...(َدبنظورَخاصَكجديد.
َقراءتوَىاتوَعربَركايتوَ"ليوفَاالفريقي"؟

َعاشور َرضول ََتقوؿ َكالركائية َ"ثبلثيةََكالناقدةالقاٌصة َالشهَتة َالثبلثية َصاحبة اؼبصرية،
"َ َبػ َمعنوف َؽبا َيفَمقاؿ َكحياتوَ»َ:"لكّل غرناطتوغرناطة"، َالوزٌاف َأمُتَمعلوؼَيفَشخصية كجد

                                                           
َ.09)لبناف(،َص1َ،1997َتر:َعفيفَدمشقية،َدارَالفارايبَلبناف،َطَ-ليون االفريقي–أمُتَمعلوؼَ-(1)
َ.66اؼبؤسسةَالعربيةَللدراساتَكالنشر،َاؼبركزَالثقايفَالعريبَ)بَتكت/الدارَالبيضاء(َ)مرجعَسبقَذكره(،َصَ-رحلة الضوء–عبدَالرضبنَمنيفَ-(2)
-َبالقاىرة،َزكجةَاألديبَالفلسطيٍتَمريدَالربغوثي1946ََمايو26ََ:َقاٌصةَكركائيةَكناقدةَأدبية،َكأستاذةَجامعيةَمصريةَمنَمواليدَرضوى عاشور

اَالنقديةًَتاكحَأعماؽبككالدةَالشاعرَسبيمَالربغوثيَيتمٌيزَمشركعهاَاألديبَيفَشٌقوَاالبداعيَبتيماتَالتحٌررَالوطٍتَكاالنساشلَإضافةَللركايةَالتارىبية،َت
ليزيةَكاالسبانيةَكااليطاليةَاؼبنشورةَبالعربيةَكاالقبليزيةَبُتَاالنتاجَالنظرم،َكاألعماؿَاؼبرتبطةَبتجاربَأدبيةَمعٌينة،َترصبتَبعضَأعماؽباَاالبداعيةَإذلَاالقب

(،َتقاريرَالسيدة1999َ،َأطياؼَ)ركاية1995َثبلثية(َ،َمريبةَكالرحيلَ)اعبزءافَالثاشلَكالثالثَمنَال1994ثبلثيةَغرناطةََأبرز أعمالها:كاإلندكنيسية،َ
َكماَؽباَدراساتَنقديةَأنٌبها:َالبحثَعنَنظريةَلؤلدب2010(َالطنطوريةَ)ركاية2003َ(،َقطعةَمنَأكركباَ)ركاية2001َراءَ)نصوصَقصصيةَ ) 

َاألفرك َللكتاباتَالنقدية َكنفَ-)دراسة َيفَأعماؿَغساف َ)دراسة َإذلَاػبيمة َالطريق َيفَالنقدَأمريكية(، َيفَغربَافريقيا(، َينهضَ)الركاية َالتابع اشل(
َكتابَلعاـ1995َالتطبيقي:َصيادَكالذاكرةَلرضولَعاشورَذبربةَأدبيةَكنقديةَثريةَأىلتهاَلنيلَجوائزَكتكريباتَداخلَكخارجَالوطن:َ َ=جائزةَأفضل
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َكٌلماَشاءَإذلَماَكراءََيحبوَإذَتتناسًَةَوبتاجهاَكتَيككتابو،َمادٌَ لوَالتعبَتَعنَذبربتوَ)...(َكالذمَيبتعد
َكاؼبعتقٌداتصب تتقاطعَاألصواتَكتتعاك َيفَكمنَىناَتتعٌددَاألماكنَكالتواريخََكَ،يعَاألكطافَكالتخـو

ابنَالسبيلَاؼبرربلَدكماَيفَقافلةَصارتَىيَالوطن،َكإفَدلَتنفَاعبذكرَككعيَالوطنَالذمََرحلةَ
التجربةََفٌَاألكذلَمنَالركاية،َىيَفقطَماَيشيفَالفصوؿََفَ)...(َليستَمشاىدَسقوطَغرناطةكا

َجرلَيفَلبنافَ َكتبقىَبَتكتَكما َكٌلها، َالوزٌاف َرحلة َبلَتشٌفها َكالسقوط، َكاغبربَاألىلية اللبنانية

كتظٌلََ،حوؿَالٌنص،َتدخلوَحينا،َمثَزبرجَإذلَىوامشوَحيناٌَومةكذبربةَاؼبنفيُتَمنَأىلو،َأطياؼَؿبَي

َ(1)َ«ستهافَبوَمنَمعناه.حاضرةَيفَاغبالتُت،َسبنحوَجزءاَالَيَي

َ

َ:َفضاء الروايـــة
ركزَقبمَُتَعلىَجيوشَاؼبسلمُت،َكبَييخَلسقوطَاألندل َبانتصارَالقشتالؤرٌَتيََركايةَ"ليوفَاالفريقي"َََ

حاؿَكاؽبجراتَاؼبستمرةَعلىَطوؿَاعبسدَمساحةَللًتٌَإهٌناََالعثمانيُت،َكبدايةَعصرَاألنوارَاألكركيب.

ىَيفَتتجلٌََلَعربَمستوياتَسرديةَـبتلفةإذَالتنقَ َ؛وازيهاَاررباؿَكهتجَتَعلىَمستولَالٌنصالعريب،َيَي
ََ.شةمَ اَاؼبهَىنياهتًَوجيَلطبقاتَالذاكرةَكبًَولَييَيأركٍََاؿَهرحَىإنٌوَتًََ؛الذاكرةَكالسَتةَالشعبيةَكاألسطورةَكاغبكاية

َليَيَََ َتوالَيالَيزاؿَأمُتَمعلوؼَينهلَمنَالتاريخَاػباـ، َيفَصيغة َلنا َبُتَالواقعََ؛َيةفًَقٌدمو توافقَما

َتَى َكبالتارل َكاؼبمكن، َالكائن َبُت َكسبزج َ"شكٌَكاؼبتخٌيل، َركاية َالركائيَليون االفريقيلت َبنائها َيف "
ةَالتارىبيةَاليتَارتكزتَعليهاَىيَفًَتالَذلكَأفٌََ؛وصاؽباَالوثيقَبالتاريخ،َإذَهنلتَمنَكقائعوَكأحداثباتٌَ

َالعريب َالفًتاتَالكربلَيفَالتاريخ ََ،من َفردكسَزمن َغرناطة، َاؼبمالكَاألندلسية َآخر العربَاهنيار
،َكحاضرةَاؼبسلمُتَالكربل،َكاعبوىرةَاألغلىَيفَالتاجَاألندلسي،َالذمَمؤلَالدنياَؾبدا3991َاؼبفقودَ

صبلةَمنَاؼبعطياتَالتارىبية،َاليتَعاعبهاَأمُتَمعلوؼََاالفريقيَليوفَاعتمدت.َألكثرَمنَشبانيةَقركف
َأكسبت َفنٌية، َخاصٌََمعاعبة َفبَيالركاية َتارىبية َيٌَية َذاكرةَ»زة َكونو َرجعتَإذلَالتاريخَمنَحيث ألهٌنا

                                                                                                                                                                                     

كارداريليليَيفَالنقدَاألديبََجائزةَتركوينيا-.2007دبَيفَاليونافَعنَاعبزءَاألٌكؿَمنَثبلثيةَغرناطةََجائزةَقسطنطُتَكفافي َالدكليةَلؤل1994َ=
َ.2011يطالياَإجائزةَبسكارابركزكَعنَالًتصبةَااليطاليةَلركايةَأطياؼَيفَ-.2009يفَايطالياَ

لصفحةَاػباصةَلؤلدبيةَ:َامتاح على شبكة االنترنتعاما68ََعنَعمرَيناىز2014ََتوفيتَاألدبيةَكالناقدةَ"رضولَعاشور"َيفَاألكؿَمنَديسمربَ-
http://www.abjjad.comَالراحلةَموقعَأجبد:َ

دبناسبةَظهورَالًتصبةَاالسبانيةَللجزءَاألٌكؿ2000ََمتهاَالكاتبةَيفَغرناطةَكمدريدَأكتوبرَنٌصَاحملاضرةَاليتَقدٌََ-لكّل غرناطتو–رضوافَعاشورَ-(1)
َص05:10َ،َالساعة2010َأبريلhttp://www.facebook.com/note/radwa.ashَ30ََ:َمتاح على االنترنتمنَثبلثيةَغرناطةَ

http://www.abjjad.com/
http://www.facebook.com/note/
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بلغةََ-كاؼبناقشة،َأكَغَتَقابلَاألٌمة،َكانطبلقاَمنَعدـَاعتبارَالتاريخَشيئاَمقٌدساَغَتَقابلَللم ٌَ
َمنيف َالرضبن ََ-عبد َإنٌو َالراىنة، َاألسئلة َعن َلي َإجابة َأنٌو َكما ؾبٌردَلقراءاتَكتفسَتاتَـبتلفة،

َ(1)«.ذاكرة
َ َعاـ َكربديدا َمنَغرناطة َاالفريقي" َ"ليوف َسقوطها،3911َتبدأ َمن َسنواتَمعدكدة َقبل ـ

بَكطردَآخرَاغبكاـَاؼبسلمُتَمنهاَ"أبوَعبدَاهللَؿبمدَبنَاألضبرَالصغَت"َآخرَملوؾَاألندل ،َاؼبلقٌَ
ىذاََ.ـ3991كإيزابيبلَاؼبلكُتَالكاثوليكيُتَعاـََالذمَسٌلمَمفاتيحَغرناطةَلفردينالدَ؛بالغالبَباهلل

َ َباشر َأساسية َنقطة َكاف َ"حسناؼبدخل َحكاية َخبلؽبا َمن ََالركائي شخصيةَالَالوزٌاف"،ؿبمد
َكانتَؿبٌطَخبلفاتَكنزاعاتََ.نقطةَارتكازَالركايةَتمثٌلاليتََشكاليةاإل يركمَمعلوؼَأحداثاَتارىبية

َالكاتبََ،كقبلقل َمزج َالرٌَفيها َاألبُتَحياة َاؼبلقبَبليوف َالوزٌاف( َحسن َ)ؿبمد َمَيحالة فَؤلٌَفريقي،
َافريقيا( َ)كصف َالضخم َاعبغرايف َجًََ،اؼبرجع َأحداث َالعصورَسَىكبُت َخبلؿ َالعادل َعلى َمٌرت اـ

اؼبًتٌىلَكغَتََكمٌَفلمَيأخذَذلكَال»دةَالركائية،َمنتقياَمنهاَماَيناسبَالتاريخَالركائيَكاؼباَ؛الوسطى
ضيئَاللحظاتَالتارىبيةَلفعلَالشخصيات،َيفَفاتَكاؼبراجع،َإمٌباَانتقىَماَيَياؼبفيدَمنَالكتبَكاؼبصنٌَ

َ.(2)«مرحلةَمتَاختيارىاَأيضاَلكوهناَسبثلَبدايةَمشركع

َكتبَأربقسَ يَي َكتابَغرناطة،َككتابَفاسََعمَأمُتَمعلوؼَركايتوَ)ليوفَاالفريقي(َإذل ىي:

َتَي َاألعواـ َمن َعدد َإذل َاألربع َالكتب َتقطيع َأيضا َكيعتمد َركما، َككتاب َالقاىرة، شٌكلَككتاب
َأربعُت َالَدبجموعها َ"حسن َالركاية َبطل َعمر َمن َكراكيهاسنة َكَيَ؛وزٌاف" َقبلَالذم َغرناطة َيف لد

حرٌةَدكفَقيودَجغرافيةَالركائي،ََيفَفضائوَلنقٌَتأفَتَىَأرادَمعلوؼَلشخصيتوَ.سقوطهاَبثبلثَسنوات

ذلكَيفَقولوَعلىَلسافََأيديولوجي،َكيتجلىٌََيفَووصًَتىََبذلكَعنَأمٌََةَندَىتبعَىسٍَأكَدينيةَأكَقومية،َمَي
َأناَحسنَبنَؿبمدَالوزٌاف،َيوحٍنَتًَخَي»البطل:ََ ٌمدتَبيدَأحدَنَكعزيٌَمَيَليوفَدكمديتشي،َبيدَ-ناتي
َ"األفريقي"،َكلكٌنٍتَلستَمنَإفريقيةَكالَمنَأكركبتَكأَيالبابوا َةَكالَمنَببلدَالعرب،َكأعرؼدعىَاليـو

                                                           
َ.89،َص1َ،2001ذقيةَسوريا،َطدارَاغبوارَللطباعةَكالنشر،َالبلَ-تشّكل المكونات الروائية–اؼبويقنَمصطفيَ-(1)
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،َكالَعنَمدينة،َكالَعنَأٌمَقبيلة،َرَعنَأٌمَبلدَودَيصٍَ،َكلكٌنٍتَدلَأَىأيضاَبالغرناطيَكالفاسيَكالزٌيايت
َ(1)«الرحبلتَتوٌقعاَكطٍتَىوَالقافلةَكحيايتَىيَأقلٌََ،ناَابنَالسبيلأف
ة ويّ الهُ شكاؿَإيبلَغزيراَمنَالقضايا،َاليتَتناقشهاَمنَخبلؿَتوٌسلهاَركايةَ"ليوفَاالفريقي"َسَتكتنوَيَََ

َتلٌخصَمنَىتندرجَضًََمدخبلَن َإهٌنا َأحداثَالركاية، َ"لػحسنََةويّ مفهوم الهُ و َالدائم َالعبور منَخبلؿ
َكالصفات َكاؼبعتقداتَكاألظباء َالثقافات َبُت ََكَ،الوزٌاف" َتتهالك َفبالك َتَىإبُت َبُتَبزَيمرباطوريات غ،

َاحملًَت َكسببوكتو َكفاسَاغبائرة، َالضائعة ََكقغرناطة َكمكٌَة، َالقاىرة َكتون َكالقسطنطينية عوادلََ؛كركماة
َاؼبطَى َبو َانتهى َالذم َ"الوزاف"، َفيها َذبٌوؿ َباألحداثمَيَربَىعَىَاؼَيـبتلفة َالثرية َالسرد إذلََ،ستويات

َاؼبطلَى َالفكر َة الكونيةويّ والهُ َقًَمساحات َ؛ َلنا: َالعربية»ليقوؿ َفمي َيف َتسمع كيةَكالًتيََ،كلسوؼ
َلكَيلواتَمًَغاتَككٌلَالصَ يطاليةَألٌفَصبيعَاللَ كاإلَ،كالعامية،كالبلتينيةََ،كالعربيةَ،كالرببريةَ،كالقشتالية،

َقريب.يدم،َكلكٌٍتَ ريدَفماَالذمَيَيَ(2)«َالَأنتميَإذلَأٌمَمنها،َفأناَهللَكللًتاب،َكإليهماَراجعَيفَيـو
َالركائيَقولوَعربَالسرد،َكعربَماَيركيوَالركاة؟.

َألمُتَمعلوؼَتتأٌس َي َاالفريقي( َ)ليوف َيفَشخصيةََ،ركاية َالفردمَاؼبتجٌسد َالنموذج على
َفريقي"َذبسيدَهليوفَاألف"َ؛للذاتَالفرديةَحةَننفتًَمَيَنيةَن"حسنَالوزاف"،َاليتَأرادىاَالكاتبَأفَتكوفَبًَ

تَحياةَ'حسنَالوزٌاف،َكحياةَالكاتبَنىَوٌَالدائم،َاليتَلَىَحيلًَبفكرةَالرٌََرتبطةَها،َمَيعاناهًتَىلرحلةَالذاتَكمَي
ربملََ،ؿبوريةَانبثاؽَالذاتَيفَالركايةَضمنَبنيةَمتنامية،َتتأٌلفَمنَأربعةَبؤرَسرديةَلقدَجاءَ.أيضا

َيفَحياةَحسنَالوزٌاف.َبارزةَوَاتَوعناكينَكربلَكسبٌثلَؿبطٌَ

َاألمَيَأمُتَمعلوؼَعلىَفكرةَوَنشغلَييَى َ"ليوف َتأيتَركايتو َأف َأراد َبَيسٌبقة، َعليها،َرىانَنفريقي" ا

َمَي يفَأغلبََةبَ المركّ  اتويّ الهُ َلٌَظًَلٌحةَيفَكىيَفكرةَالتعايشَمعَاآلخر،َكاليتَصارتَيفَراىنناَاليـو
َالدٌَ َالثوراتَاليتَالَتنادمَبوحدة رؽ،َكإمٌباَين،َكالَاؼبذىب،َكالَالعالبلدافَالعربيةَكغَتىا،َكيفَظٌل

ىواج ََلَىأمُتَمعلوؼَعلىَفعلَالتخييل،َلينقَيَوادًلَيعَىَفٌتحَيكحدةَاالنتماءَالوطٍت؛َكمنَىذاَاؼبنطلقَتتَى

َهاَالراىنة.ومًَالذاتَكنبَي
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َتَىََََ َبلحظة َالركاية َيعيشَيَداعَوتفتتح َالوزٌاف"ركحي َ"اغبسن َيَيَ،ها َما َكَىشبًَعرب َلَويكتَيَيةَنصًَو لده،َبها

َذبَىلخَ يَي َهبا َذاتَورَيص َالصٌََفَيتقًََ؛إنسانيةَبة َمن َاغبياد َكعلى َاؼبتباينة، َالعوادل َزبـو تَراعاَىعلى
أناَابنَالسبيل،َكطٍتَىوَالقافلةَكحيايتَىيَ»كالتناقضات،َيقوؿَحسنَالوزافَيفَالتعريفَبنفسو:َ

وؼ،َذىبَىاناتَالصٌَإاغبريرََكَدغدغاتاَ)...(َلقدَعرؼَمعصمامَعلىَالتوارلَعَنأقٌلَالرحبلتَتوقػَ 
َ َكأغبلؿ َآالؼَاألمراء َاػبجل َحبمرة َشفتام َكلٌونت َاغبجب، َآالؼ َأصابعي َكأزاحت العبيد،

َامرباطوريات َكفناء َمدف، َاحتضار َكشاىدتَعينام َلَوَ،(1)«العذارل، َحديثو َكيتابع كستبقىَ»لده
َكتيب،َكعندىاَسًتلَىذاَاؼبشهد:َأبوؾَيفَزٌمَأىلَنابورلَ بعدمَياَكلدمَكستحملَذكرام،َكستقرأَ

َ َالسفينة َإذلَالشاطئَاألعلىَمنتَىذه َمَياليتَيعيده َكىو َيعدٌََكَهنهمًَفريقي، َتاجر َككأنٌو َيفَالكتابة

َ.(2)«يفَهنايةَرحلةَحبريةَطويلة،َألي َىذاَماَأفعلوَتقريباَحساباتوًََالئحةَى
َكافَللمقٌدمةَأفَتَيََََ َتَيَعًَلَىمَدكرَاؼبطٍَؤدَ إذا َفإهٌنا َالشكلَالذمَالبنيومَللٌنصَالركائي، ؤٌكدَيفَىذا
فمنذَالبدءَعليناََ؛فيوَىذاَاؼبطلع،َالنمطَالفكرمَأكَاؼبعريفَاغباكم،َأكَالغالبَيفَىذاَالٌنصيتقٌدـَ

َنَى ََضَىفًتًَأف َحَيرَهستمًَمَيَي َهتأسًََةويّ الهُ أٌف َالَيبكنَمنحها َكلذا َصارمةَن، َجوىرانيَنَدكدا َمضمونا ََا؛أك
لَإذلَغَته،َفهيَالَيهنأَدبكافَحىٌتَيًتحٌََ،ةَهبكذاَمسارَكجوداَمتحٌوالَغَتَمستقرويٌَإٌفَداللةَاؽبَي»

َالتاريخَكاػبطاباتَاؼبعربٌَ َالذاتَمنَخبلؿ َتتموضعَهبا َحركة َإٌف َعنها، َعلىَأسَىَةويّ الهُ ة َاسَوقائمة
َهنائية َبصفة َثابتَكؿبدد َمنضبطَبوجود َتقصٌََ،زبييليَغَت َكٌلما َتؤكؿ َأف َفهيَقابلة َإدراكها، دنا

غلبَحاضرةَبينناَبعملياتَتذكرٌيةَالَيبكنَالتعاملَمعهاَقصصَكسردياتَآتيةَمنَاؼباضي،َعلىَاأل
َكرصد َالتخييل، َلؤلحداثَبآلة َتشكيل َإعادة َالسرد َكما َالتاريخ َفإٌف َؽبذا َمباشرة، َبطرؽَغَت َإاٌل

َاتويٌَاؽبَيأٌفَالتاريخَتشكيلَسردمَىبضعََقرٌَالعبلئقَاؼبمكنةَضمنَحبكاتَحكائيةَ)...(َيبكنَأفَنَي
َالوجودَحقيقةَكمعٌت،َكالذاتَداخلوََ،إذلَعمليةَسردية َركائيا،َحبيثَسبٌد َعلىَاغببكةَأسلوبا تقـو
َ(3)«قيمةَكداللة.
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طارَإيفََ،اؼبشًتؾَبُتَالبشرَنساشلٌَنسانيةَجامعة،َكرحبةَتبحثَعنَاإلإنظرةََأمين معلوفَيتبٌٌتَََََ

َاغبديثَنَي َهبذا َكالسبلـ،َكلسنا َاؼبتبادؿَكاحملٌبة َمنَاالحًتاـ ،َبلَىيَاألرضيةَاستباقيةَنصدرَأحكاما
أفََ"،َككأنٌوَهبذاَيتقٌصدَيليون االفريقيكاؼبنطلقَالذمَاختارَمعلوؼَأفَيطالعناَبوَيفَمستهٌلَركايتوَ"

َالركايةَمنَخبللو،َفاإلشكاؿَىهناَالذمَيتحٌتمَعليناَأفَنرلَعادلَ،شكارليوٌجوَنظرناَإذلَاؼبنظورَاإل
َيفَنف َمعلوؼَالعديدَمنَاألسئلة.َثَتَيٌلَيَيىذاَالبعدَالذمَظَىَ؛ةويّ الهُ كثيقَالصلةَب

َاالفريقي" َ"ليوف َركاية َالكًََ-بعمقَ-تتناكؿ َبُت َالعبلقات َاؼبتَاتًَيانَىجدلية باينةَاغبضارية
َالكائن َكالتناقض َالرحٌََ،بينهاَكااللتباس َىذا َرمزية، َبصورة َالوزاف" َ"حسن َشخصية َيف الةَفبثٌلة

اتَكالكياناتَالعربيةَكاإلسبلميةَكاإلفريقيةَويٌَاَللهَيلَمزهبَنٌثيَبَيَ؛فريقي"الغرناطيَاؼبشهورَباسمَ"ليوفَاأل
َةَوتبَىىا،َإذَقبدهَيفَعَىكرَىَفًَاعتمدىاَمعلوؼَكتبٌٌتََ-يفَفضاءَالركاية–وَلي َسولَصورةَؾبتمعة،َكلعلٌَ

َ َللشاعر َمنَعتباتَالٌنصَيأيتَبعبارة ََيرلندماالمهٌمة َليوفَ»يت َيك.ب. َمعَذلكَبأٌف الَتػىٍرتىٍب
َكافَأيضاَأنااإلفريقي َ(1).«،َليوفَالرحالة

َغرناطة،ََََ َاػبصوصَيف َكجو َكعلى َاألندل ، َاؼبسلمُتَيف َكاقع َاألكذل َفصوؽبا َيف َالركاية ربكي
كلكٌنهاَترٌكزَأكثرَعلىَشخصيةَ"حسنَالوزٌاف"،َاليتَأضاءتَجوانبَمنَحياهتاَفكانتَبؤرةَالسردَ

َالركائيَ.الركائي َالتَىرٌَكأتاحَللشخصياتَحَيَ،كٌظفَمعلوؼَالتارىبيَػبدمة التارىبيُت،ََعلًَؾَكالفًَحرَ ية

حىٌتَالَيبدكَالتارىبيَكالركائيَشيئاَكاحدا،َفلقدَسٌبتَعمليةََكاغبدثَالتارىبيَاإلطار.َنسجمَيمعَماَيَى
لَكاؼبفًتض،َكالواقعيَفيوَاؼبتخيٌََلعلٌَ»زمنَركائيَخاصَ"بليوفَاالفريقي"،ََإلهباداؼبزاكجةَكاؼبزجَىذه،َ

َلتشكَ  َدكرا َالتارىبي، َاغبدث ََكمع َالٌنص َكبالتٌَإل َالواقعيخراجو، َالتارىبي/ َبُت َمزج َىناؾ َ،ارل:
َ(2)«كالركائي/َالتخييلي

َبكتابةَقَيحيثَيػَىَ؛ذاتوَ"اعتمدَالركائيَالسردَبصيغةَاؼبتكٌلم،َكالساردَىناَىوَ"اغبسنَالوزٌافَََََ ـو
حرصََ.األخَتَلرحلتوَالطويلةَاليتَدامتَأربعُتَسنةَقرٌَاؼبستَىَ؛يفَطريقَالعودةَإذلَتون راتوَكىوَمذكٌَ

َشٌكلَيوَيفَالزمافَكاؼبكافَتَيلًَنقَ "حسنَالوزٌاف"َيفَفصوؿَالركايةَعلىَبلورةَشخصيتو،َككانتَحركةَتَى
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منَالشخصيةََخذَييقاعَالعصرَالسريع،َكتتَ إالركايةَباغبركةََكَورَياػبيطَالذمَيشٌدَالفصوؿَببعضها،َسبَى
َمنَأرضو.َرًَجَ للعريبَاؼبهَىَنساشلٌَإَعدَواَذاَبَيوازيَنمَيَالرئيسية

َالعريبَ"ؿبمدَحسنَالوزٌافَمنَ َالرٌحالة َحكاية َب والراكمَكالدتَدَيفيسرَي"كتاب غرناطة"، تبدأ
َل َالقلقةذكره َبالتهديداتَاػبارجيةَ؛تفاصيلَاغبياةَيفَغرناطة َ"وبكيَ"اغبسنَ.إذلَسقوطها احملاطة

َتفاصيلَماضيوَمنذَالوالدةَميعنونَن َاعبزءَمنَبدايةَالركايةَبػ كاغبكايةَىناََ"عام سلمى الحّرة"،اَىذا
طفولتوَيفَغرناطةَلساسيةَتقنيةَاالسًتجاعَدكرىاَيفَاستدعاءَاؼببلمحَاألَعبَيمركزىاَكالدتوَسلمى.َتلَى

َكٌلَفَ وبَىَاردَومكافَطَى"فردكسَالغرناطيُت"،َغرناطةَآخرَجنافَاألندل ،َاليتَربٌولتَإذلَ وَاؼبوتَمن
َب َانتهى َ-َيلًَحًَرَىالجانب، َلنقل َكالتػَىحًَالًتَى–أك َالقسرم َبعدَجًَهٍَيل َكاليهود، َللمسلمُت َاعبماعي َت

َالصغَت" َاهلل َ"عبد َاؼبسلمُتَ-تسليم َاألندل َمن َملوؾ َكإيزابيلََ-آخر َلفرديناند َغرناطة مفاتح
َالكاثوليكيُت.

َؼاألكضاعَالسائدةَيفَغرناطةَبكثَتَمنَالتفصيلَكالٌدقة،َليغًَتَثَالساردَ)حسنَالوزاف(َعنربدٌَََ

َمَى َمن َمَيَُتًَعٍَالكاتب َنتقيَنالتاريخ، َكقائع َالعريبََا َالعادل َتاريخ َمن َحاظبة َفًتة َعلى َركٌزت معينة
َكافَالساردَيػَيَ؛كاإلسبلمي َكٌلَعاـ زةَكتنَىناَعلىَشخصياتَجديدةَكأحداثَأكثر،َفالركايةَمَيفيٌَرَعَىفمع

َ.التكاألمكنة،َكالتجاربَكالتحوٌََ،كاألحداثبالشخصياتَ
َمنشًَيَيََََ َانطبلقا َمعلوؼ َزبييليائ َخطابا َالتارىبية َاؼباٌدة َمَين ََانفتح، َتعدَ إعلى ؤلَالرَيَدًَمكانية

َسبَيَ،كالتساؤالت َرظبي َثَ بناطق َالوزٌاف"، َ"حسن َشخصية َزبييل»لو َدكف َمن َتقـو َال َاليت َ؛فالركاية
َ(1)«ليَأكَفلسفيَأكَفكرمَبعاٌمة.تتحٌوؿَإذلَكتابَيفَالتاريخَأكَإذلَسَتةَذاتية،َأكَإذلَكتابَتأمٌَ

 

 فضاءات الغيرية وتمّثل الهوية:-ب
َ؛َتتمحورَحوؿ"عام سلمى الحّرةإٌفَاغبكايةَاإلطارَيفَركايةَ"ليوفَاالفريقي"َيفَعامهاَاألٌكؿَ"ََََ

َكماَتتأٌلفَمنَحكايةَأخرلَمَي َتأحدثَ،َاخلَاغبكايةَاألكذلدَرةؤطٌَالساردَنفسوَ"حسنَالوزٌاف"،
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5ََحٌيزاَىاماَداخلَالركايةَبطلتهاَ"سلمى"َكالدةَ"حسن"،َاليتَأفردَؽباَالسارد/َالراكمَالعاـَاألٌكؿَ)
َ(.3919تشرينَالثاشلَنوفمربَ)19َ -3911َكانوفَاألٌكؿ،َديسمرب

َكصفَىذهََفااستعَََ َعلى َاعتمد َإذ َاؼبختلفة، َالوسائل َمن َكسيلة َمن َبأكثر الكاتبَيفَرظبها
نسيجَالعملََفَيكوَ اليتَتَيَ؛الشخصيةَكصفاَسرديا،َكعنَطريقَاغبوارَبينهاَكبُتَالشخصياتَاألخرل

َتَذاتَدكرَفٌٍتَكتأثَتَخاصَيفَبناءَالركاية.دَىالفٌٍت،َفبَى
هباَيفَظٌلَصراعاتَاؼبلوؾَاليتََةقَىاحملدًََاألخطارغرناطةَالساحرة،ََكمىَاغبرٌة"َمنَبتناَ"سللقدَقرٌَََََ

َ َكاآلباء، َاألبناء َكاقتتاؿ َتنتهي، َالعباراتَ»ال َبرتابة َككانتَتقوؿ َتستعرضَذكرياهتا، أخذتَأمي
َمنَ َيعدؽبا َما َعلى َقدرتو َيظهر َأف َاهلل َأراد َفقد َغرناطة، َجبرائم َكفاقا َذلكَجزءا َككاف القاطعة:

يعاقبَصلفَاغبٌكاـَكفسادىمَكجورىمَكاكببلؽبم،َكسعىَإذلَربذيرناَفبٌاَسينزؿَبناَإذاَ،َكأفَاقدراتن
َ(1)«ظللناَسادرينَيفَالغٌٍت،َكلكنَالعيوفَكالقلوبَبقيتَمغلقة.

/َاألـَ)سلمى(َسببَسقوطَغرناطةَكالذمَةيشرحَالكاتبَعلىَلسافَالساردَ،تصركلَـبَيشَىكبًَََََ
كإذاََ»يرجعَبشكلَمباشر،َإذلَالصراعاتَالعائليةَيفَحياةَآخرَملوؾَاألندل "َأبوَعبدَاهللَالصغَت"َ

كافَعاٌمةَالناسَقدَكجدكاَيفَحكايةَتلكَالصراعاتَداخلَالببلطَماَيقضوفَبوَعلىَالتضٌجرَمنَ

َكَي َأكخمَعواقب َفإٌف َالباردة، َ)...(َرىًَلياليهمَالطويلة َكافَموقفوَحياؿَقشتالة همَاؼبتفاقمَللسلطاف
َالتَ  َربتَكطأة )...(َ َقٌرر َبتففلقد َإليو َاؼبوٌجهة َكإنباؿَضهم َعٌمو، َابنة َحساب َعلى َ"ركمية" يل

توٌسعََبأكملها،َكىيَحكايةَهَةَنمَ انتهتَدبأساةَطالتَأَيَ.(2)«اعبيش،َكقضاءَحياةَالَؾبدَفيهاَكالَعزٌة
اليتَطرقناىاَبالدراسةَكالتحليلَيفََ"وطَالقرمزماؼبخط""َيفَرائعتوَغاال أنطونيوشلَ"سبافيهاَالركائيَاإل
َالفصلَاألٌكؿ.
َتتوقٌَ َؿبٌددةال َقصصية َغبظة َعند َمَيَ؛فَالركاية َالركاية َتبدك َباألحداثَاليتَتعك َنَزتَىكبل ة

اغبياةَالكاملةَلبعضَالشخصيات،َكلقدَاستعافَالكاتبَببعضَالتقنياتَالسرديةَلنقلها،َكمنَذلكَ
َالعطفَ َحبرؼ َتبدأ َما َكغالبا َسبهيد، َببل َتبدك َاغبكايات َفبدايات َاغبدث، َإذل َاؼبباشر الدخوؿ
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ََكَ؛"الواك" َعلى َيدٌؿ َأحداثَسابقةفبٌا َأكيبَيَجود َضمنا، َاكتشافها َالكاتبَباسًتجاعهاََكن يقـو

،َدكفَتوٌقفَطويلَأمامها،َحبيثَيبكنَسريعةَنَتتابعةَنداخلَالسرد،َكبعدَالبداياتَتأيتَاألحداثَمَي
كدارتَرحىَحربَ»استعراضَمرحلةَزمنيةَطويلةَمنَخبلؿَعددَقليلَمنَالعباراتَكبوَقوؿَالراكم:َ

َكاف َفيها،َكلكن َعلىَاألقلََطاحنةَدلَيكنَيفَمقدكرَاؼبسلمُتَأفَينتصركا يفَكسعهمَأفَيؤخركا
َتلكَاغبربَعشرَسنوات،َكتنتهيَبأشٌدَاألشكاؿَ اندالعها،َإفَدلَيستطيعواَتفاديها،َكلسوؼَتدـك
عارا،َكعبلكةَعلىَىذاَفإنٌوَسرعافَماَسًتافقهاَحربَأىليةَساحقةَماحقة،َىيَالنصيبَاؼبكتوبَ

َ.(1)«للمالكَالسائرةَعلىَطريقَاالندثار
"َيفَالكتابَاألٌكؿَمنَالركايةَ)كتابَغرناطة(،َحسن الوزانحضورَشخصيةَ"نكادَالَنلم َ

َ"اغبسن" َفيها َكاف َاليت َالعمرية َاؼبرحلة َالباىتَسببو َاغبضور َىذا َسلمىَإذلَعاـََ.كلعٌل منَعاـ

إذلَعاـَالرحيلَتستأثرَشخصيةَ)األـ،َاألب،َاػباؿ(ََالتمائم،َإذلَالسقوط،َفعاـَاؼبهرجاف،َكصوالَن
السرد،َإذَترؾَؽبمَ"معلوؼ"َفرصةَسردَذبربتهمَكمعاناهتمَكمأساهتم،َبنربةَتباينتَبُتَعلىَمساحةَ

اغبسرةَكاغبنُتَكإدانةَالذات،َكإبرازَسلطةَالذاكرةَكسطوهتا،َكمنَىذاَماَكردَعلىَلسافَالساردَيفَ
خفيفةَكقدَأجربتَريحَ»َقولو:َيفَ(3990تشرينَالثاشل31ََـ،3919ََتشوينَالثاشل17َ)عاـَالتمائمَ

َركائحَمسقطَرأسيَ خارلَعلىَقٌصَركايتوَبصوتَمرتفعَأدخلَالسكينةَإذلَنفسي،َكجعلٍتَأشٌم
غرناطة،َككافَنثرهَمنَالسحرَحبيثَخٌيلَإرٌلَأفَصبليَدلَيكنَيسَتَإاٌلَعلىَايقاعو،َلوددتَنقلََ

َكلماتو،َكلكٌنَذاكريتَالَتٌتسعَكبياشلَع َكلمةَمن َتَػػػػػػكثاهََػػػػػػرَكأسفوح،َكلنَيظهػػػػػػػاجزَعنَاعبمكٌل
َكتاب. َ(2)«منَزخارؼَحكايتوَيفَأٌم

َالراكمَالشخصياتَمَييرسَي َمَيم َكاقعها، َمبٌينا َحرجة،َتحدٌَقتدرا َتارىبية َيفَمرحلة َعنَنبومها ثا
َيفَذلكَالي»َبعباراتَؿبٌددةَاؽبدؼ، َاػبريػػػػػػػػكانتَاألكراؽَاؼبصفرٌة َتَىػػػفيَأشػػػػـو َبشتَنشبٌٌَد هاَػػػػػػػػجراتػػػػػا

َالسلمَ َؿببذم َبُت َسنوات َمنذ َكانت َكما َمنقسمة، َاؼبدينة َككانت َبعاىلهم، َغرناطة َأعياف من
يفَمساؼبةَقشتالةَيقولوف:َإنٌناََمَليقفَمعَالسلطاف،َككافَالراغبوفكؿببذمَاغبربَكدلَيكنَأٌمَمنه
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َلقدَزبلٌَ َأقوياء، َوبظىَضعاؼَكالرـك َبينما َكاؼبغرب، َيفَمصر َإخوتنا َركمةَىَعٌنا َدبساندة أعداؤنا.
َاؼبسيحُت َالتَىَالقوؿَيَتصرَيىبَىَ.(1)«كصبيع َجًََ،ؿحوَ بداية َكاؽبجرةَمن َاؼبنفى َجحيم َاألندل َإذل ناف

َكًَ َأعواـ َيف َللنظر َالبلفت َغرناطةالقسرية. َ)حسنََ؛تاب َالسارد َسيطرة َمن َقٌلل َقد َالكاتب أٌف
َاؼبشهدَالسردمَالثانويةَكفسحَاجملاؿَأماـَالشخصياتَ،الوزٌاف( كربٌلََكالشخصياتَاحملورية،َلتحتٌل

رَدائما،َبلَسيطًَالشخصيةَالَتَيَأفٌَمثلماََالَىبتفيَدائماَيفَالركاية،َ-أمَالسارد-كلكٌنوَؿبٌلَالسارد،
َكماَيفَىذاَالنموذج:َ كاستأنفَخارلَقائبلَبصوتَعودهَاؽبدكء:َ»ىناؾَتناكبَكامتزاجَيفَاألدكار،

َكافَتصٌرؼَأيبَعبدَ عفَطبعو،َاهللَليفاجئٍت،َفلمَأكنَأجهلَطيشَصاحبَ"اغبمراء"َكالَضَي"ما
َقٌطَ َيكونوا َدل َأهٌنم َكأعلم َأمرائنا، َيف َككنتَأعرؼَالفساد َبالقشتاليُت، َاؼبشبوىة َعبلقتو َحىٌت كال

َعلىَشعبنا،ركفَيفَالذكذَعنَاؼبمكلة،َكأٌفَايفكٌَ َكافَعلٌيَأفَأرلََؼبنفىَلنَيلبثَأفَييٍكتبى كلكن
ـٌَعيٍت َكٌلَحجابَألشعرَبأشٌلَمرغمَعلىَالثورة.َكاهللََ،آخرَسبلطُتَاألندل َبأ كقدَانزاحَعنَقلبو

َ(2).«يهدمَمنَيشاءَكيضٌلَمنَيشاء
اردَػػػػػػػػسػػػػػػص،َفالػػػػيتمٌيزَالساردَ"حسنَالوزٌاف"َبتقديبوَلتعليقاتوَاػباٌصةَعلىَماَوبدثَداخلَالنٌَ

َالركاية َفضاء َالشَيَيف َصميم َداخل َأشكاؽبانقلَييىََ؛خوصموجود َكٌل َيف َلنا خارجها،ََعَيضَىتموٍَيىََكَها

َتَى َآفاؽ َدٌَتعَىليكشفَعن َقولو: َكبو َأخ»اىا َأيضا َإرٌل َبالنسبة َالسنة َاليتَطكانتَتلك َالسنوات ر
َكانتَتنوء َكدلَيكنَذلكَبسببَالتهديداتَاليت َألٌفَََسأخوضها، َكإمٌبا َكحسب، َمدينيتَكذكٌم هبا

َكٌلَابنَآدـَىيَالسنةَاليتَتكوفَفيهاَاألمراضَأشٌدَفتكا،َالسنةَاليتَىبتفيَفيهاَ السنةَاألكذلَيفَحياة
َكثَتَمنَالناس فكمَمنَملكَعظيم،ََثراَؼباَيبكنَأفَيكونواَأكَيضعوا.منَغَتَأفَىبٌلفواَأَ،منَالوجود
دلَيتمكنواَقٌطَمنَربقيقَاؼبصَتَالذمَبداَأهٌنمَنذركاَلو،ََ،الةَمقداـككمَمنَرحٌََ،ككمَمنَشاعرَملهم

ألهٌنمَدلَيستطيعواَقطعَىذهَاؼبرحلةَاألكذلَالصعبة،َاؼبرحلةَالشديدةَالبساطةَالكثَتةَاؼبهالك،َككمَمنَ

ـٌَدلَذبرَي َ(3)«تداعبَشبحا.َأفَخوفاَمنَأفَيكتبَعليهاَذاتَيـوَ،ؤَعلىَالتعٌلقَبولدىاأ
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،َأكَاالجابةَعنَأسئلةَالراكم،َوعي ويقينقٌصةَكعي،َأكَقٌصةَالبحثَعنََليون اإلفريقي"َلعلٌَََََ
َيفٌسرَحَيَيَعلىَامتدادَأعواـَالرحلة،َكاليتَالَتنته َما ضورَالذات،َمنَخبلؿَتوظيفَضمَتَىذا

َعلىَاإل َالذمَيقـو َالذاتَكىواجسها.اؼبتكٌلم، َكطرحَأسئلة َاإلَفضاء َأٌف َكائنَكعلىَاعتبار نساف
اَربقيقَغاياتَمتعٌددةَيتعٌلقَمعظمهاَناشدَن»بطبعوَيسعىَدائماَإذلَالتواصلَمعَاآلخرين،ََاجتماعيٌَ

يديولوجيا،َككلماتوَىيَدائماَعيٌنةَإجَنتًَ،َفاؼبتكٌلمَيفَالركايةَىوَدائماَكبدرجاتَـبتلفةَمَيباأليديولوجيا
َ.(1)«إيديولوجية

َماَسنجدَيََََََََََ َمَيَىذا أٌماَيفََ؛َيةَمنَ"ليوفَاالفريقي"تبَاؼبتبقٌَكتابَ"فاس"،َكالكَياَيفََتَنلفًَلوَحضورا
َفلقد َحَىَكتابَغرناطة، َعلىَما َالسارد َالراكم/ َكخالوَوَيثَىدٌَاٌتكأ َكالده َعندََبو َليصَتَالسرد ككالدتو،

الت،َفكتابَطَهباَمنَربوٌَيَياَكماَوبَيلهَىكاخًَالذاتَكدَىَوناتًَنَيكللتعبَتَعنَمَىَ؛حًَوٍَالشخصياتَنوعاَمنَالبػَى
َلشخصياتو َللسفرَداخلَالعوادلَالنفسية َالركائيَأفَيكوفَمساحة َأراده َكجراحاهتا،ََ؛غرناطة بآالمها

َكونناَأحرارا،َفإنٌناَأصبحناَ» كيتنٌهدَؿبمدَقائبل:َكماَلبثتَآالمناَأفَطٌهرتناَكذكرٌتناَبأنٌناَعلىَالرغمَمن
بناَنَ حىٌتَجَيَ-قٌباىاَاهللَ–ىَسقوطَغرناطةَعلَأشهرَوَبضعةَيَتٍَرٌَذلكَفإنٌوَماَإفَمَىَنا،َكَمعلَ مكٌبلُتَبذَي

َالشَي َإذأفظع َلًَبٌَانصَىَركر، َككانتَسارة َعلينا، َانقضاضها َبانتظار َالغالبُتَعلىَاليهود، َدًَكَىنَىتَشريعة
َعلىَحقٌَهَىعًَالًَطَى َتعابَتَهبًََكَ؛(2)«ا َتَىةَوركخَىشٍَمَىَأماـَأصواتَوَوَيرئَنفسَىالقاَدَيهبكذا َاغبادٌََؽَىالتمزَ َوشكَي،

َبعدَاكتشاؼَالواقعَاعبديدَللوطنَ)غرناطة(.
ربملَ"ليوفَاالفريقي"َفكرةَاالنتقاؿَداخلَاؼبكاف،َكاالنتقاؿَمنَحالةَإذلَأخرل،َكىوَماَتوازلَََََ

داخلَالزمافَيفَمستوييوَالرئيسيُتَاؼباضيَكاؼبستقبل،َمنَخبلؿَتشغيلََ،معَحاالتَاالنتقاؿَالكثَتة
ََييتىًٍَنَقٍَتًَ َكاالستشراؼ، َببعضَ»االسًتجاع َبعضها َاألحداث َيربط َكنبي َخيط َؾبٌرد َالزمن َيعد دل

َكيَيؤسٌَكيَي َبعض، َمع َبعضها َالشخصيات َلعبلقات َتتٌََاللغةَىَرَيظاىًَ  َأف ََذَىخًَعلى َيف طارَإموقعها
َالكبارَ َالركائيوف َأصبح َإذ َذلكَديدنا، َمن َكأخطر َذلكَشأنا َمن َاغتدلَأعظم َكلكٌنو السَتكرة،

َاإلَفَىَوتيًَنَعٍَيػَي َأشٌد َكاللغة،َأنفسهم َباغبٌيز، َاللعب َيف َأنفسهم َإعنات َمثل َبالزمن، َاللعب عناتَيف

                                                           
َ.84-83،َص2004،َالرباط،2َتر:َؿبمدَبرادة،َدارَاألمافَللنشرَكالتوزيع،َطَالروائي،الخطاب ميخائيلَباختُت:ََ-(1)
َ.80صَ،1997تر:َعفيفَدمشقية،َدارَالفارايبَلبنافََ-ليون اإلفريقي–أمُتَمعلوؼَ-(2)
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َكأٌفَالركايةَفٌنَللزمن،َمثلهاَمثلَاؼبوسيقاَ(...)كالشخصيات كمنَىذاََ.(1)«حٌدكَالنعلَبالنعل،َحىٌت

َتَى َاألحداثَالتارىبيةَكَيمًَنهَىاؼبنطلق َاإلفريقيَيفَسرد َبُتََ؛"ليوف َإذلَما َفًتهتا -ـ3911اليتَتعود
االكتشاؼَكالتعٌرؼَعليهاََبَيتطلٌَعة،َتَىذبرمَأحداثهاَيفَأماكنَمتنوٌََـ،َكىيَفًتةَزمنيةَطويلة3719

َفبٌاَتطٌلبَمعاعبةَركائيةَـبتلفة.نظراَلغناىاَكتعٌددىا،َ
قيقةَلؤلماكنَكاؼبناخاتَكالبشر،َكمنَأمثلةَذلكَقولوَيفَعاـَلقدَأبرزَالساردَبوضوحَاؼببلمحَالدٌََََََ

كفدناَإذفََدخل»:َ(3991َتشرينَاألٌكؿَأكتوبرَ 3993َ/11تشرينَالثاشلَ"نوفمرب4ََسقوطَغرناطةَ)
َكبعضَ َبسبلحهما َجندياف َبو َوبيط َاؼبعتاد، َمكانو َيف َمًتبٌعا َاهلل َعبد َأبو َكاف َحيث َالسفراء قاعة

الثبلثُتَمنَوَإذلَالتعٌجبَبالنسبةَإذلَرجلَيفَدعَييىََبشكلَوَ؛كجهوَعميقةَاؼبستشارين،َككانتَغضوف
فيَعٌناَساقيوَعَىبَيحاسَاؼبرصٌَمنَالنَ َضخمَوَنارَوَلَينقَىوَمَىمسًتخية،َككافَأماكجفونوَمَيَالعمر،َكغبيتوَشيباء

َهنايةَشهرَؿبـرَ،كصدره َكانوفَاألٌكؿَ)ديسمرب(ََ،ككافَذلكَاليـو اؼبوافقَيفَذلكَالعاـَلؤلٌكؿَمنَشهر

َ.(2)«رَبأقواؿَالشاعرَابنَصارةَالشنًتيٍتذكٌَمنَالسنةَاؼبسيحية،َككافَالربدَمنَالشٌدةَحبيثَيَي
اَخَللرٌحالةَالعريبَ"حسنَالوزٌاف"،َإاٌلَدبقدارَعبلقتوَبكٌلَمَىؤرَ دلَيكنَىدؼَ"ليوفَاالفريقي"َأفَتَيَََََ

سبلمي،َمنَالتاريخَالعريبَكاإلَةحقيقيَكعاشَيفَفًتةَحرجَاغبسنَالوزٌافَكجودأٌفََصحيحَه؛َحولوَنٍَكمَى
َكماَاستعرضتهاَالركاية ىذهََ؛التخييليَاإلطارلكنَيفََ،كجرتَاألحداثَالسياسيةَيفَالفًتةَاليتَعاشها

َكانتَلتَى اَدلَيكنَؽباَكجودَهَىمَىعظَىمَيَكلوَأفٌََ،اَللقارئَلوالَالذكاتَاحمليطةَهباورهتَيصَيَحَىتضَ الشخصيةَما
َزبيٌََفعليٌَ َمٌت َكإمٌبا َالواقع، َيبَييف َمن َىناؾ َكاف َأنٌو َبافًتاض َلَياثًَلهم َأخرل، َبأظباء َكإف َىذهَهم من

َكتابَ"غرناطة"َكىوََ"أستعفر اهلل"،الشخصياتَأكَالذكات،َشخصيةَ اليتَارتبطتَبعاـَمنَأعواـ
هََتَيثًَفماَالذمَتَيََ-(1491تشرينَالثاشلَنوفمرب1490/3ََتشرينَالثاشلَ"نوفمرب14ََ)"أستغفر اهلل" عاـَ

َىذهَالشخصيةَيفَنسيجَالعملَالركائي؟.

                                                           
َكتبَثقافيةَ-عالم المعرفة -في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السردَ-د.َعبدَاؼبلكَمرتاضَ-(1) قافةَشهريةَيصدرىاَاجملل َالوطٍتَللثَسلسلة

َـ.1998،َديسمرب240َكالفنوفَكاآلداب،َالكويت،َالعددَ
َ.61ص،1997َتر:َعفيفَدمشقية،َدارَالفارايبَلبنافََ-ليون اإلفريقي–أمُتَمعلوؼََ-(2)



 الُهىيّة في خطاب أمين معلىف الروائي؛ األحكام والتمثالت بين الذات واآلخر     :         لثالفصل الثا

 

~ 305 ~ 

كبالداللةَاليتََيوو،َكإمٌباَبالدكرَالذمَتؤدٌَلَيشغَىزَالذمَتَىباغبيٌََقاسَييةَالشخصيةَيفَالركاية،َالَتَيإٌفَأنبٌََََ
يفَالغالبَبالعبلمةَاليتَتعلمَهبا،َكلكنَبالوظيفةَاليتَتوكلََإٌفَشخصيةَالركايةَالَتتحٌددَي»ترمزَإليها،َ

لقارئَيفَاَكايةَناَيفَعملوَالركائي،َنًَاَعلىَشخصيةَشريرةَجدٌَصبيبلَجدٌََاإظبإليها،َفقدَيطلقَركائيَ

َ.(1)«مَالسبيلَإذلَاللعبةَإالٌَبعدَانتهائوَمنَقراءةَالركايةدًَهتَىاَلؤلمرَعليو،َفبلَتراهَيَىكتعتيمَن
اَشخصيةَكالعناية،َرغمَأهٌناَشخصيةَثانوية،َأكَلنقلَأهنٌََباالنتباهَديرةَه"َجَىأستغفر اهللفشخصيةَ"َََ

يبٌثلَالشيخَ"أستغفرَاهلل"َصورةَالشخصيةَالنفعية،َذاتَاالنتماءَ.َيفَحضورىاَنيةَهإالٌَأهٌناَغَىَ؛حةسطٌَمَي
َاؼبتزمٌَالدٌَ َك»تَيٍت َأٌف: َالشيخ َمظهر َيف َتالبلفتَللنظر َضفاه َصوتَيوتَيكصَىيقتُت، َاعبوامعَأئمٌََو ة

علىَكجهوَاغباٌدََكقدَمالتَغبيتوَالكثٌةَاحملٌمرةَالشعرَإذلَاللوفَالرمادمَيفَذلكَالعاـ،َميٍضًفيةَنَاألبٌح،

َيفَغبظةَتاعَنملوَمَىالذمَسوؼَوبَ؛يمًَالغضبَاؼبقًََظهرَىالقسماتَمَى اَأكحدَساعةَاؼبنفى،َككافَقدَعـز

َكافَيسألوَالسبب:َإذاَسألكَربَ علىَأاٌلَىبضبَقٌطَشعرهَباغبَنَوىَىكَى عٌماَفعلتََكَىٌناء،َكالويلَؼبن
َحصارَغرناطة،َفهلَذبرؤَعلىَأفَذبَي َ(2)«نت؟وَبأٌنكَتزيٌَيبَىيـو

عليناَشخصيةَالشيخَ"أستغفرَاهلل"،َالذمَدلَيكنََعَيلَيط،َتَىبالخوف والرىبةرناطةَاؼبغٌلفَيفَجٌوَغََ
َ َاغبقيقي، َالغرناطيُتَيعرؼَاظبو َمن َأٌمو»الكثَت َإٌف َبسببَََيقاؿ َلقبو َعليو َأطلق َمن كانتَأٌكؿ

كرَأماموَشيءَأكَعملَيرلَأنٌوَيستوجبَعومةَأظافرهَإذاَذَياليتَكافَيطلقهاَمنذَنَ؛غةتَاؼبفَزالصيحا
َ َذكر َيصرخَجملٌرد َفكاف َقتلَراػبمالنكَت، َجريبة َ"أستغفرَيَ،أك َمبلب َالنساء: َمن َشيء اهلل،ََأك

َ(3)«اهلل"َأستغفرَي
شخصياتوَإشاراتَكرموزَيرميَمنَكرائها،ََ-يفَىذاَاعبزءَمنَالفضاءَالركائيَ–لَالكاتبَمٌَوبَيَََََ

األكذلَذاتَأبعادََمنَالوىلةًََتٍَبدَىمنظوراهتاَاؼبختلفة،َفَى إذلَربطَذلكَكٌلوَبأحداثَالركايةَكأىدافهاَك
َالكاتبَمهٌمةَكصفهاَلشخصياتو،َفجاءَعلىَلسافََإوبائيةَ)أستغفرَاهلل،َأباَطبر(؛َتعبَتيةََك أىكٍكىلى

َكٌلَصباحَيركبَساعةَاألذافَسطحَمنزلو،َ»"ؿبمد"َكالدَ"حسن"َكصفَالشيخَيفَقولو:َ كافَيف
                                                           

َاجملل َالوطٍتَللثقافةََ-عالم المعرفة -في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السردَ-عبدَاؼبلكَمرتاض-(1) َكتبَثقافيةَشهريةَيصدرىا سلسلة
َ.99ص،240كالفنوفَكاآلداب،َالكويت،َالعددَ

َ.45ص،1997َتر:َعفيفَدمشقية،َدارَالفارايبَلبنافََ-ليون اإلفريقي–أمُتَمعلوؼَ-(2)
َ.46ص،ََاؼبصدرَنفسو—(3)
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َكافَيأحدَأعلىَمنازؿَاؼبدينة،َالَل َكما فعلَسنواتَطواال،َبلَليحٌدؽَكيَيدعوَللمؤمنُتَللصبلة،
َكافَمىثبعيد َاسبامَاستيقظواككافَيصيحَيفَجَتانوَالذينَدلَيكونواَقدََ،احملٌقَفيوَونقًَحَىَارَىاَإذلَمكاف

ىناؾَعلىَطريقَ"لوشة"،َكأنتمَىناَراقدكفَمنتظرينَقدكمهمََادَيشَىذاؾَالذمَيَيَقبركمبعد:َانظركاَإنٌوَ
َيشَتَ َككاف َإبلي َاػببيث، َبقدرة َكاحد َاليتَارتفعتَيفَيـو َتلكَاعبدراف َكانظركا َتعالوا لدفنكم،

َباذبٌَبأصابع َفبدكدة َكيده َالنحيلة َالبلدو َيفَىذا َالناسَصبيعا َككاف )...(َ َسانتافية َالغربَأسوار َ،اه
َ
ى
َكوفيةَتَيَشيًَالذمَدرجَأىلوَمنذَزمنَطويلَعلىَعادةَاؼب لقىََالبغيضةَيفَالشوارعَحاسرين،َأكَاعتمار

فوفَيتعرٌََالكتفُت،َفبلَتلبثَأفَتنزلقَعلىَمهلَيفَأثناءَالنهار،َلتستقٌرَفوؽاَاتفقَعلىَالرأسَكيفم
َالفطر َبنبتة َالشبيو َاهلل" َعلىَطيفَ"أستغفر َكانتَتعرؼَاظبوََ.منَبعيد َالغرناطيُت َمن َقٌلة لكٌن

َ.(1)«اغبقيقي
َََََ"َ َالوصفَللشيخ َىذا َكاف َصورةَنَ؛"أستغفر اهللما َوبملوَيَلبلنطباعًََعامةَنَإاٌل َكاف أىلََالذم
اليتَعٌجلتَبالسقوطَكاالهنيار،ََ؛اسدِ المفَ "َعنَالشيخ،َالذمَطاؼباَحٌذرىمَمنَالتمادمَيفَغرناطة"
ياتَأكثرَفبٌاَيصغيَإذلَعندماَتنفذَعُتَاهللَتعاذلَإذلَداخلَالقصور،َفإهٌناَترلَأنٌوَيصغيَإذلَاؼبغنٌَ»

كامرأةَيفَاللباسَكالَيفََالفقهاء،َكأٌفَصوتَالعودَيبنعَالناسَمنَظباعَاألذاف،َكأنٌوَالَيبٌيزَبُتَرجل

َكماَيَى أٌكؿََدَيفسَياؼبشية،َكأٌفَاؼباؿَاؼبسلوبَمنَاؼبؤمنُتَيرمىَبوَعندَأقداـَالراقصات،َأيٌهاَاإلخوةَإنٌو

َيَى َإذلَفسَيما َأعلى َمن َالفساد َيدٌب َاعبماعاتَالبشرية َكذلكَيف َاليتَنصطادىا، َرأسَالسمكة د
َ.(2)«أسفل
َالشيخََ َقوؿ َخبلؿ َمن َالتعٌرض َجرل َاهلل"َلقد َاإلَ،"أستغفر َبًَؼبسألة َالديٍتَىَىعدًَبَييباف ا
َكانتَتلكَالعباراتَ)اإل مقتطفاتَ»سبلمي(،َكدكرىاَيفَالرؤيةَاألخبلقيةَداخلَاجملتمعَالواحد،َلقد

منَاػبطبَاليتَألقاىاَالشيخَقبلَبضعةَأشهرَمنَسقوطَغرناطة،َكسواءَكافقتَأكَدلَأكافقَعلىََ
َكياشلَحىتَحينماَأستذكرهَبعدَانقضاءَعشرَسنوات،َكعليوَففيَكسعكَ أفَتتصٌورَكبلمو،َفإنٌوَيهٌز

َكانتَمواعظو َالذم َثَيدًَربَيَاألثر َعاـ َكانتَغرناطة َاليت َاؼبنكوبة َيفَاؼبدينة َكافَ،ق896َو َككٌلما ػ

                                                           
َ.46ص، 3999تر: عفيف دمشقية، دار الفارابي لبنان  -ليون اإلفريقي––أمُتَمعلوؼَ-(1)
َ.49نفسو،َصَصدراؼب-(2)
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أَهباَقدَبدأتَ"َيتنبٌَأستغفر اهللالغرناطيوفَيدركوفَأٌفَالنهايةَقدَقربت،َكأٌفَاؼبصائبَاليتَدلَيفتأَ"
َكافَعلىَحقٌَ َالشيخ َاقتناعهمَأٌف َكافَيزداد َالسٌََتنهاؿَعليهم، َكأٌف َربدثٌَمنذَالبداية، تَماءَطاؼبا

الرؤيةَاليتَوبملهاَكالدَ"حسنَالوزٌاف"َلدكرَالدينَيفَحياةََسردياَلَيعلىَىذاَالنحوَتتمثَ َ.(1)«بلسانو
نسافَالَتنتظمَإاٌلَإذاَانتظمتَالركحَيفَعبلقتهاَمعَأٌفَحياةَاإلَ؛إذلَعٌلوَأرادَأفَيصلَبناكلَ،األفراد

َكماَتبٌدلَالَيكوفَإالٌَيفَالقطيعةَمعَاهللَكاالنغبلؽَعلىَالذات.ىَىاهلل،َكانكسارَي َا
َمنَالكاتبَبوصٍَتعَيَََ َدقيقا َكصفا َأفَالخارج والداخلفَشخصياتو َإذَحاكؿَعربَمسارهبا، ،

َبإطبللةَعلىَالواقعَالنفسيَكسبوَ  ثارهَآتابعةَلَىذاَإذلَمَيوَيفَداخلهاَ)الشخصيات(،َبلَتعدٌَاتًَجَىيقـو

َللشخصيةَدًَاىًَعلىَاؼبشَى َكلكنَغناءَ»َ؛اػبارجية َلتحديدَنوعَالشخصية، َاؼبفاجأة الَيكفيَعنصر
اَالعاليةَعلىَتقٌبلَالعبلقاتَمعَالشخصياتَهَىدرتػَياليتَتكوفَعليهاَداخلَالعملَالسردم،َكقَياغبركةَ

األخرلَكالتأثَتَفيها،َفإذاَىيَسبؤلَاغبياةَبوجودىا،َكإذَىيَالَتستبعدَأٌمَبعيد،َكالَتستصعبَأٌمَ
َالدالالتَ(...)صعب،َكالَتستٌمرَمرٌَ َاؼبعٌقدةَبكٌل َالشجاعة َاؼبغامرة َالشخصية اليتَيوحيَهباََإهٌنا

َكماَتفعلَالشرٌَبًَكتصعدَكهتَىَبٌَكاليتَتكرهَكربَيَ،لفظَالعقدة منََََ.(2)«ط،َكتؤمنَكتكفر،َكتفعلَاػبَت
ََمّططُ تَ تَـ ىذاَاؼبنطلقَ شخصيةَ"أستغفرَاهلل"،َلتلتقيَمعَشخصيةَ"أيبَطبر"َاؼبتشعٌبة،َكاليتَتلجَزبـو

َفة.لرؤيةَاألناَاؼبثقٌََا،َإبراَزالمساءلة والجدال
َيبَيَاتكاءَنََََ َالركائي، ََكنَإضاءةَيعلىَمقاصد َ"أيبَطبر" َكافَفالمثقّ بعضَكجوه َالطبيبَالذم ،
َإذلَ"أيبَطبر"َ» َأصحابَالشيخَحرٌفوه َكلكٌن َعمرك"، َ"أبا َاظبو َككاف َاهلل": َ"أستغفر َخصـو ألٌذ

َكافَأستغفرَاهللَابنَمسيحيَاعتنقَاالسبلـ،َكىذاَماَيفٌسرَببلَريبَضباستوَكتفانيو،َيف َحُتََ)...(
وَدلَيكنَيشعرَأنٌوَحباجةَإذلَتقدصلَبرىافَعلىَكافَ"أبوَطبر"َابنَقاضَكحفيدََقاض،َكبالتارل:َفإنٌَ

َكافَالطبيبَيفَمثلَظبرةَالتمرةَكأكثرَامتبلءَمنَخركؼَعشيةَالعيد،َكقٌلماَ تعٌلقوَبالعقيدةَكالسٌنة،
َالطًَ َردس َقد َككاف َسخرية، َأك َسركرا َالبسمة َالكتبَبٌَفارقتَشفتيو َأبقراطََيف َكتب القديبة،

                                                           
َ.50ص،1997َتر:َعفيفَدمشقية،َدارَالفارايبَلبنافََ-ليون اإلفريقي–أمُتَمعلوؼَ-(1)
َكتبَثقافيةََ-في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد–عبدَاؼبالكَمرتاضَ-(2) شهرية،َيصدرىاَاجملل َالوطٍتَللثقافةَكالفنوفَعادلَاؼبعرفةَسلسلة

َ.1998ديسمرب240ََكاآلدابَالكويت،َالعددَ
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َكافَأشٌدَانصرافاَإذلَالعلمَكالتجربةَمنوَإذلَفبارسةَ كجالينوسَكالرازمَكابنَسيناَكأيبَالقاسمَ)...(
َ.(1)«الطبٌَ
التكوينيةَكالفكريةَللشيخَ"أستغفرَاهلل"ََالواضحَللبنيةًََالتناقضعنََ؛يكشفَىذاَاؼبقطعَالسردمََََ

يفَالقوؿ،َكذلكَىوَبالضبطَماَدلَيكنَهبمعَمنَالواعظَكالطبيبَسولَالصراحةَ»ك"أيبَطبر"،َ
َكافَالغرناطيوفَيتابعوفَأحداثها،َكأٌماَماَعداَذلكَفقدَََ،بينهماَببلَانقطاعَنارَاؼبشاداتَأٌجج اليت

َ(2).«علىَكجوَالدنياَأشّد مخلوقين اختالفاكافَاؼبرءَيشعرَبأٌفَاهللَتعاذلَقدَأكجدَمنهما،َ
َكتابَغرناطةَبُتَالسلبيةَكاإل هبابية،َفشخصيةَالشيخَعلىَقدرَالوعظَتًتاكحَالشخصياتَيف

ََ؛رشادكاإل َكاستغبلؿَذبسٌََ؛منزلقاتَخطَتةَالدينية توُ ويّ ىُ مثلث َلؤلفراد، َاألعمى َالتوجيو دتَيف
َكافَالبحثَاعباىدَعنَاأل»َ؛السلطةَالدينيةَألغراضَشخصيةَؿبض نظرَفكارَاعبديدةَرذيلةَيفَلقد
َاؼبهمٌَ َككاف َاهلل(، َ)أستغفر َاألخَت َالقدماءََىذا َنقلها َكما َتعاذل َاهلل َتعاليم َاؼبرء َيٌتبع َأف عنده

َكافَالنيبَكصحابتوذاَالذمَهبرؤَعلىَالزعَفمنَ،كناقشوىا َ(3).«مَبأنٌوَأقربَإذلَاغبٌقَفبٌا
إٌفَأزىىََ:ككافَيقوؿكانتَتعاليمَالتاريخَـبتلفةَعنَذلكَسباما،َ»أماَعندَ"أيبَعمر"َالطبيبَََََ

َاإل َيقضَيََ،سبلـعصور َكانوا َكيـو َكاؼبًتصبُت، َعلىَالعلماء َينثركفَذىبهم َاػبلفاء َكاف وفَكانتَيـو
َكالطٌَ َالفلسفة َاغبديثَعن َأنصاؼَسكارل.باألمسياتَيف َشعراء َبصحبة َكانتَحاؿََ، كىل

َمناألندل َسيٌَ َأنتَيا َكافَيقوؿَضاحكا: َالوزيرَعبدَالرضبنَالذم علىََينادم:َحيٌََئةَيفَأياـ
َأظلمتَعقوؽبمَبفعلَ الصبلة،َاػبَتَلكَأفَتنادمَحٌيَعلىَالشراب،َإٌفَاؼبسلمُتَدلَيضعفواَإالٌَيـو

َ.(4)«الصمتَكاػبضوع
إٌفَشخصيةَ"أيبَطبر"َاؼبثقفَالَتظهرَيفَالٌنصَدبواصفاهتاَالفيزيقيةَكؿبتواىاَالنفسي،َرغمَماَمٌتَََ
َكافَاالعتناءَاألكرب،َبإظهارَاحملتولَالفكرمَالذمَيتجلىَاإل شارةَإليوَمنَطرؼَالساردَحوؽبا،َبل

فاالٌتكاءَعلىَدعامةَاغبوارَمعَاآلخرَالذمََ؛الدائرَبُتَالشخصياتdialogueَعربَتقنيةَاغبوارَ
                                                           

َ.51ص،1997َتر:َعفيفَدمشقية،َدارَالفارايبَلبنافََ-ليون اإلفريقي–أمُتَمعلوؼَ-(1)
َ.51صَ،َاؼبصدرَنفسوَ-(2)
َ.54صاؼبصدرَنفسوَ-(3)
َ.54صاؼبصدرَنفسو،َََ-(4)
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غالباَماَتكوفَيفَاألحكاـََالمثقفنَعلىَأٌفَمشكلةَربىًَ،َيَيالمجتمع بتناقضاتويبٌثلَاختزاالَلصورةَ

َ.كاليتَسبٌ َحدكدَالعقلَكالتفكَتَ؛يةَاليتَيصدرىاَاآلخرَيفَحٌقومطًَزافيةَكالنٌَاعبَي
َكافَ"»َََ َأبو خمرلقد َكافَيفََ؛سبلميةتبَيفَالببلدَاإلنتاجَالكَيإ"َيشكوَمنَأٌف قدَقٌلَعٌما

عنَالكتبَالقديبةَأكَـبتصراتَؽبا،َكىذاََوؿَوقَييفَؾبٌردَنػَيَ،ؿبصوراَعلىَاألخصٌََاؼباضي،َكباتَاألمرَي
َكثَتاَماَيرٌددَيفَمرارةَأنٌوَيفَعصورَاإل َكافَجٌدؾَيوافقوَعليو،َككاف دلَتكنَربصىََ؛سبلـَاألكذلما

َكتبَالفلسفة،َأكَالرياضياتَ َكانواَأكثرَعدداَكَالطٌَأيفَاؼبشرؽ بَأكَالفلك،َكأٌفَالشعراءَأنفسهم
َكيف َيفَاألسلوبَكاؼبعٌت، َكَيَكذبديدا َككانتَشباره َمزدىرا، َكافَالفكر نسخَبأناةَتيََباَنتَياألندل َأيضا

َكافَ نةَ،َكازبٌذَمنَالسٌَنضوب الفكر والقلمكيتداكؽباَرجاؿَالعلمَمنَالصُتَإذلَاؼبغربَاألقصى،َمت
َسولََذَىالىََاحصن َتنجبَغرناطة َكدل َكعاداهتم، َأفكارىم َالفرقبة، َمن َأنفسهم َعن َالناسَدفاعا بو

َ.(1)«وىبةَكالَجراءة،َكتأدٌلَلذلكَأبوَطبر،َكأٌماَأستغفرَاهللَفارتاحَإليودينَببلَمقلٌَمَي
البلفتَللنظر،َأٌفَالساردَاعتمدَعلىَتقنيةَتقدصلَالشيءَالواحدَبأكثرَمنَرؤية،َفبٌاَيعٍتَأٌفَََََََ

كٌلَشخصيةَفبٌاَسبقٌَََثلَالرؤيةَاغبقيقيةَاليتَستقدمهاَالركاية،َفتناكؿَيالرؤيةَالواحدةَالَتكتمل،َكالَسبَي
َكٌلَشخصيةَاحتلتَموقعاَمتبايناَإزاءَاألخرل،َفكماََ؛عرضهاَمنَخبلؿَالزكاياَاؼبتعٌددة يكشفَأٌف

َتأيتَيفَحسنَ َسلبية خائرةأهٌنا َيفَالوقتَنفسو َفإهٌنا َيجابيةإقوية ، اَهَىلتػٌٍَثَمَىَ"طبرَيبأ"،َفشخصية
َالطٌََعلىَلسافَؿبمدَكالدَاغبسن؛َالركاية َإاٌلَمنَ»َالذمبيبَيفَصورة منََصغَتةَزمرةَالَييفهمَ

َكانواَيقضوفَأيامهمَكلياليهمَيفَالشٌََ؛لُتاؼبتعٌلمُتَاؼبتعطٌَ اؼبتحٌصلةَمنََرابَكاغبديثَعنَاؼبناعةالذين
َالسمـو َرجاؿبكمياتَخفيفةَتعاطي َكانوا َييعَ، َما َكثَتا َككانوا َكجهالة، َسلطافَربَ علم َخارج كف

َكانتَتثَتَحفائظَالعاٌمةَخبركجهاَعنَالتَ َ،عنَأمورَرشيدةَ،الشراب قىَكماَبإغراقهاَيفَكلكنَبطريقة
كثبَأبوَ»منَقضاياَؾبتمعها،ََؽباَموقفَكاضحَهَ،رَيفَاآلخرينؤثَ كىيَيفَموضعَآخرَتَيَ؛(2)«تعميةال

َكافَصامتاَمنذَبدءَالنقاشَمنَمكانو بغتةَدافعاَجَتانوَبكتفيوَالعريضتُتَكقاؿ:َإٌفَماََ؛طبرَالذم
تريدَتقديبوَلفرديناندَلي َمشعداناَمنَالذىب،َكالَطيلساناَكالَجاريةَ)...(َإٌفَماَتريدَتقديبوَىوَ

                                                           
َ.53،َص1997لبنافََالفارايبتر:َعفيفَدمشقية،َدارََاإلفريقيليون –أمُتَمعلوؼَ-(1)
َ.53-52،َصاؼبصدرَنفسو-(2)
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َيفَذاكرتكمَإذلَاألبد َاحفركا َالعجائبَ)...( َاؼبكافََ،قصرَاغبمراءَىذا،َؾبدَاألؾبادَكعجيبة ىذا
َ(1).«،َإالٌَأفَيكوفَعبداَمنَالعبيداليـوَأٌمَمنكمَبعدَاعبليلَالذمَلنَتطأهَقدـ

ََََََ كالكبلـَعينوَينطبقََ،الظركؼَاػبارجيةَتوَيلَىلشخصية،َأمعلىَمستولَاَلتغّيركاَالتحّولإٌفَىذا
َكٌلَالشخصياتَاليتَيفَالٌنصَفهيَتأيتَيفَحالتُتَمنَ َكًََ»على النظرَىوََجهةَيالتبئَت،َكلعٌلَمفهـو

َكجهةَى َإٌف )...(َ َذيوعا َالفركقاتََاألكثر َرغم َيفَمعظمها، َتركٌز َيفَـبتلفَالتعريفاتَ)...( النظر

َرَي َتتحٌدد َعلىَالراكمَالذمَمنَخبللو َكأحداثوالبسيطة َبأشخاصو َإذلَالعادلَالذمَيركيو َ.(2)«ؤيتو
َالنصٌَ َاغبلقات َتنبٍت َصَيىكذا َعلى َالدائم َباالرتكاز َللركاية، َالغرناطي،ََورًَية َالفضاء شخصيات

 ها.يطًَلةَيفَؿبَي،َكحواراهتاَاؼبتوغٌَفارقاتها العابثةومُ ردَؼبواقفهاَكاالستدعاءَاؼبطٌَ
َكتابَغرناطةَإذلَكتابَركما،َيٌتمََََََ َ؛تغّيركَتحّولوَمنَانًَويَىيفَالزمافَكاؼبكاف،َدباَوبَىَاالنتقالمن

سواءَعلىَمستولَالشخصيةَاحملوريةَ"اغبسنَبنَؿبمدَالوزٌاف"َأكَغَتىاَمنَالشخصيات،َأكَعلىَ

َاالنتقاالتَالكربلَربَى َكيفَىذه َاليتَيٌتمَاالنتقاؿَإليها، انتقاالتََثَيدَيمستولَالفضاءاتَكاألمكنة
َخصيات.األحداثَكاألفعاؿ،َاليتَتطرأَعلىَالشخصيةَاحملوريةَكغَتىاَمنَالشَشكل؛َتأخذَصغرل
بُتَاألمكنة،َفكافََاؼبتواترَكاؼبتداخلَاالنتقاليزتوَفلقدَاٌتسعَفضاءَالسردَغبركةَالشخصيات،َمًَََََ

َكالتخييل،ََ؛اؼبكافَالكبَتَكالصغَت َهبمعَبُتَاغبقيقة َليتشٌكلَبشكلَرمزم، ينبثقَمنَقاعَالذاكرة
َ(3).«أمكنةَأخرلإٌفَالركايةَمهماَقٌلصَالكاتبَمكاهنا،َتفتحَالطريقَدائماَػبلقَ»
َكتابَغرناطة،َعربَأعواموَالسًَليون االفريقيؾَشخوصَ"تتحرٌََََ لتوَمثٌََ؛ميميحفضاء يفََتٌَ"َيف

خبلؿَشبانيةَقركفَىذهََنرنالقدَأَ»َ:الىثَوَنكسرَوغرناطةَاليتَقاؿَعنهاَالطبيبَ"أبوَطبر"َبصوتَمَي
َكٌلَشيء،ؤذًَمشسناَتَيَ،َكلكنٌَناَىعلمًَاألرضَبًَ َكأنتَياَغرناطةَأعلمَأفَنارؾَتتأٌججَيَفَباؼبغيب،َكقدَأظلم
لوفَعلىَتفألٌفَأبنائيَسوؼَيَ؛للنفخَفيهاَعليٌََأحدَهَفٌَخَتةَقبلَأفَتنطفئ،َلكنَالَيىعتًمدَىللمرةَاأل

َالدين ََ(4).«ذاكريتَحىٌتَيـو
                                                           

َ.66صَ،1997مشقية،َدارَالفارايبَلبنافَتر:َعفيفَدَ-ليون اإلفريقي–أمُتَمعلوؼَ-(1)
َ.284،َص4َ،2005اؼبركزَالثقايفَالعريب،َالدارَالبيضاء،َاؼبغرب،َطَ-التبئير( -السرد -تحليل الخطاب الروائي )الزمن–سعيدَيقطُتَ-(2)
َ.56،َص1َ،2000اؼبركزَالثقايفَالعريب،َالدارَالبيضاءَاؼبغرب،َطَ-شعرية الفضاء–حسنَقبمي-(3)
َ.67ص،َ)سبقَذكره(ََليون اإلفريقي–أمُتَمعلوؼَ-(4)
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َاإلحساسَيَ َىذا َكاف َمتوىٌََبدؼءَالعميقَيَلقد َبو، َاغبميمي َكااللتصاؽ َأىلَجَناؼبكاف َبدكاخل ا

َيَي َإذ َاؼبقصودَؾَىشعرَيغرناطة، َأٌف َبلَالقَىمكانيَنَأكربَمنَأفَيكوفَفضاءَنَحديثهمَعنها؛ امرأةََدَيصٍَا،

َمعشوقةَن َالركايةَفالمكان ىو الوطن، َاهللَ»َ،يف َأستغفر َيقطع َأف َقبل َثقيلة مٌرتَغبظاتَبطيئة
َ،َإفٌَناسياَيفَالوقتَاغباضرَعداءهَلػَ"أيبَطبر"َكيقوؿ:َلقدَنطقَالطبيبَاغبقٌََ،الصمتَمنَجديد

َإذلَالكَ  َتقديبو َالوزير َيريده َاليتَلنَما َكمدارسها َكنائ ، َاليتَستصبح َدبساجدىا َىيَمدينتنا فار
َكذلكَىوَحٌقَاغبياةَكاؼبوتَرمة،َكماَسيقدٌَحَيَيدخلهاَبعدَالقرآفَكمنازؽباَاليتَلنَترعىَفيهاَأمٌَ مو

َ.(1)«؟أالٌَوبصلَلغرناطةَماَحصلَلتلكَليحَيعليناَكعلىَذكينا،َأفتضمنَياَمَى
َََََ"َ َاستطاع َالنحو َىذا َرئيسأمين معلوفعلى َمكانُت َخبلؿ، َمن َالركائي َمنظوره َإبراز ُتَي"

َ َاؼبكاف َإٌف َكفاس، َكاؼباٌثيَبَي»غرناطة َاغباضر َأك َكاؼبثاؿ، َالواقع َالشخصيات،َل َالذمَتسًتجعو ضي
َللمستقبلَالذمَينطلقَعنهمَمنَاؼباضيَالزاىراستشراف َمنََ،ا َاؼبنغلقَعلىَؾبموعة الَمنَاغباضر

سلبَمنَة،َفالوطنَيَياؼبكافَبطولةَخاصٌََاالنكساراتَكاؽبزائمَالنفسية،َاليتَأصابتَالوطن،َفبٌاَيبنحَي
َاؼبعتدين َكمن َكموتََ،أىلو َكالعتمة َكالظلمة َباالغًتاب َمرير َبإحساس َفيو َاألحرار َيصيب كىذا

َ.(2)َ«نسافَيفَىذاَالوطن،َبلَموتَاؼبكافَذاتواإل
،َتنتقلَالشخصيةَاحملوريةَالثقافيةكَلفكريةاَصراعاتواألخرلَبَفةالضّ عادلََ؛منَغرناطةَإذلَفاس

َقسرمٌَ َكاالنتقاؿ َالوزٌاف"، َ َغرناطةَ"حسن َسقوط َقبلََ؛مفركضَبعد َمن َاألندلسيُت َطرد نتيجة
ذلكَيفَزمنََثبعَيفَغرناطةَعاصمةَفبلكةَاألندل َاعبليلة،َكلكنَحدلدتَبالطٌَلقدَكَي»َ،االسباف

َإالٌَتأخٌَمَي َكدلَأعرفها َمنَالعصر، َكعندماََفرغةمُ َحتضرةمُ  رَجٌدا َخامدة، َذليلة َكركحها، منَناسها
َألبيساف َمعادياَخربا،دلَتكنَيفَنظَ؛غادرتَضاحية َفاسَفكانتَشيئاَكأمٌََرَكالدمَإاٌلَمعسكرا ا

َ َاألٌكؿ َلقائنا َمن َرل َيبق َكدل َذلك، َألعلم َبأكملو َصرفتَشبايب َكقد َسولَآخر، َذلكَالعاـ يف

َكمنَىناَتبدأَالفًتةَاؼبؤٌسسةَلشخصيةَ"حسنَبنَؿبمدَالوزٌاف"َبفاس.َ.(3)«هاَالضبابلفَ ذكرياتَيَى

                                                           
َ.67ص،1997َالفارايبَلبنافَمشقية،َدارَتر:َعفيفَدَ-ليون اإلفريقي–أمُتَمعلوؼَ-(1)
َ.62-61،َص1َ،2009دارَالوفاءَلدنياَالطباعةَكالنشر،َاالسكندرية،َطَ-دراسات في السرد الحديث والمعاصرَ-أضبدَعوين-(2)
َ.109ص)سبقَذكره(ََليون اإلفريقي–أمُتَمعلوؼ-(3)
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َةَيحركَى"َشكلَالسَتةَالذاتيةَلشخصيةَ"اغبسنَبنَؿبمدَالوزاف"َاحملورية،َفَىليون االفريقيتأخذَركايةَ"
َ.حبركةَىذهَالشخصيةَيفَاؼبكافَكالزمافَولةَهوصَييفَالركاية،َمَىَالتنّقل
َ"َنلم ََََ َلشخصية َكاضحا َحضورا َفاس َكتاب َاالجتماعيَ،حسن الوزّانيف َتكوينو َكبداية "

عنَاألحداثَكاألفعاؿَاليتَتأخذَؾبراىاَزمنَكقوعها،َََىذهَالشخصيةَاغبكيَىَسبارسَيَ،يٍتكالثقايفَكالدٌَ
َالراكم َيعانيها َ)فاس(َ-كما َاعبديد َيفَالفضاء ََ،اؼبتكلم، َينشغلَ"حسن" َإبٌافََبذاتيتوال كنبومو

َكافَيعيشَيَبلاغًتابو،َ َكما لوََخذَيٌبَكيهول،َكيتٌَهاَيفَفضاءَآخرَوبَييعيشَحياتوَيفَفضائوَاعبديد،

بلَكٌلَماَيًتاءلَأمامو،َسجٌَاَكباحثا،َكمَينٌقبَنعلىَـبتلفَجوانبَىذاَالفضاءَمَيَؼَيدا،َيتعرٌَجيدَأصدقاءَن
أماـَحضورَالراكمََ-حيافيفَأغلبَاألَ-كهبذاَقبدنا»َ؛أكَماَينقلوَعنَأىارلَالبلدَالذمَيتواجدَفيو

َ،الشخصَالذمَيصبحَذاتاَللسردَكموضوعاَلوَيفَآف،َفهوَذاتَالسردَباعتبارهَفاعبلَداخلياَأكَذاتيا
َبدكرَ رأَػػػػػػػػػداثَاليتَتطػػػػػػػكيَعنَذباربوَكاألحمعا،َكىوَموضوعَالسردَعندماَوبَىَالسرد والتبئيريقـو
َ.(1)«ضاءَأكَذاؾفلوَيفَىذاَال

َاََََ َيعتربَؿبَيَيفَبناءَمركزيّ َرَهنصَيعَيَحلةَ لرّ إٌف َإذ َللحكيالركاية، َالَتتحٌددَيَ؛ٌفزا التَاغباصلةَتحوٌَبو
شخصيةَ"حسنََكىكذاَنبلحظَأفٌََ؛كخصوبةَنَكالشخصياتَاليتَتزدادَمعوَثراءَنَعلىَمستولَالفضاء

َاليتَتتواجدَفيها،َاليَوٌَبنَؿبمدَالوزٌاف"َترتبطَيفَربَى َباألمكنة َاؼبتميٌَ»هتا َالشخصية َإليناَىذه َتتقٌدـ زة

َكانتناهتَيكوٌَمبلؿبهاَكمَي الكتبََاَتدرهبيا،َكالَتكتسبَأبعادىاَإاٌلَمنَخبلؿَعبلقتهاَبالفضاء،َكؼبا
َالزمنَ َعلىَصعيد َكىيَيفَتسلسلها َأيضا، َزبتلفَزمنيا َفإهٌنا َفضائيا، َبعضها َزبتلفَعن األربعة

َكتابَتواكبَربوَ  التَالشخصيةَاحملورية،َمنَغبظةَاؼبيبلدَيفَغرناطةَإذلَالنشأةَيفَفاسَكالنفيَيف
َ(2).«القاىرةَكاألسرَيفَركما

ورَالركائيةَيفَتزكيةَالتقاربَبُتَسن"،َكتسًتسلَالصَياغبيبدأَيفَفاسَالتكوينَاغبقيقيَلشخصيةَ"َََََ
رينَيفَػػػػػػػػػنَاآلخػػػػػػػػػػػالقائمَبينوَكبيَالعاطفيكَلذىنياَاالندماجالبطلَكؿبيطوَالبشرمَكالثقايف،َكتكري َ

َبأكذلَرحبلتوَكيتوذٌلََ.مداراتَفاسَ)اؼبنفى( َخالوَيفَكتابَ"فاس"َيٌتسعَأفقَ"حسن"َالفكرم،َفيقـو
                                                           

َ.114،َص1َ،2006رؤيةَللنشرَكالتوزيعَالقاىرةَطَ-)من أجل وعي جديد بالتراث(. الرواية والتراث السردي–د.َسعيدَيقطُتَ-(1)
َ.117صَ،َاؼبرجعَنفسوَ-(2)
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اسَػػػػػػػػيقوؿَ"حسن"َعنَظركؼَالنزكحََإذلَفَ.موَاؼببادئَاألكذلَللسفارة،َفيزكرَدبعيتوَ"تامبوكتو"تعلي
كاغبٌقَأنٌناَ» (:3997أيلول سبتمبر  10-3999تشرين األّول "أكتوبر  1ىـ ) 900عام الفنادق )يفَ

علينا،َكذلكَمنذَاللحظةَاليتََفريقياَكاؼبصائبَكخيباتَاألملَدلَتفتأَتنصبٌَإمنذَكصلناَإذلَأرضَ
َنعتقدَبأنٌناَسوؼَنبلغَىناَشاطئَأمافَو َميناءَمليلة،َككٌنا َفيوَإَحاذلَفيهاَمركبنا سبلمياَتقعَعلينا

َكٌلَماَاستقبلناََ.فَدموعَاؼبهدكدينفكًَكَىحَزبدَالعناءَعنَالشيوخَكتَيةَلتمسنئًَمٍَالراحاتَاؼبطَى غَتَأٌف
كدلَتكنََقادموف؟َىلَرأيتمَمراكبهمَاغبربٌية؟فوؽَالرصيفَكافَأسئلةَالىثة:َأصحيحَأٌفَالقشتاليُتَ

َكانواَيسائلونناَعلىَىذاَالنحوَباالستعدادَللدٌََتتعٌلقَاؼبسألة فاعَعنَاؼبيناء،َكإمٌباَبعدـَالتأٌخرَعندَمن
َ.(1)«يفَتوليةَاألدبار

َزبييليا،َوبيلَعلىََلَيكَ شَىتَيََََ َمشهدا َمعَمثيبلهتا َالصورة يفَكضعَالبطلََ،ة المتناميةقَ ارَ المفَ ىذه
كيفَتلكَالسنةَبالذات،َككافَالفصلَ»غبظةَالصداـَالوجداشلَكالفكرمَمعَالواقعَاعبديدَيفَ"فاس".َ

ساعاتَ،َأخذَأيبَوبٌدثٍتَعنَغرناطةَكلسوؼَيفعلَذلكَيفَاؼبستقبل،َكيستبقيٍتَماَأظنَربيعاَعلى
َكنتََ،إذلَجانبو َكنتَأفهم،َأكَإذا َكنتَأصغيَإليو،َأكَإذا منَغَتَأفَينظرَإرٌلَأكَيعرؼَماَإذا

َيًتبٌَ َككاف َكاألمكنة، َاألشخاص َكيَيأعرؼ َجلستو َيف َصوتَيع َكيتمٌوج َكجهو َتعبوَشرؽ َكيتبلشى و
َ َكال َفاس، َيف َحينئذ َيكن َكدل َقٌصاصا، َيغدك َساعاتَحىٌت َأك َدقائق َإاٌل َىي َكما علىَكغضبو،

َكافَيسافرَيفَذاكرتوَكالَيعودداخلَىذهَاعبدرافَالعابقةَبالنٌََ،األخص إاٌلَعلىََ،نتَكالعفن،َفلقد
َاؼبرَىَ.(2)«مضض َتغدك َكاؽبناؾَ"غرناطة"، َ"فاس"، ََةَياكحَىبُتَ"اؽبنا" َقاعدة َكالفضائية لتخييل الزمنية

 انشطاري.
يةَية،َكىيَظباتَفنٌَبًَعاقَيالعاـ،َعلىَبنيةَزمانيةَتَى"َعلىَمستولَالبناءَالزمٍتَفريقيليون اإل"َدَيعتمًَتَىََََ

َالكاتبَإذلَالتعدَ  َكالتطوَ َدًَتؤٌكدَعلىَاكبيازَرؤية َاؼبكافَالساكن،َكاغبوارية َلبنية َفٌنيا َنقيضا َكيعٌد ر،

َكتايبَ"غرناطة"َك"القاىرة"َيغطٌََنَيايًَعَىكاألحاديةَاؼبنغلقةَعلىَنفسها،َكىكذاَنػَي يََعلىَصعيدَالزمنَأٌف
َكتابَ"ركما"َتسعةَأعواـَبينماَيٌتسعَ"كتابََةَأعواـَمنَحياةَ"اغبسن"،هماَستٌَمنكٌلَ كيستوعب

                                                           
َ.113،َص1997تر:َعفيفَدمشقيةَدارَالفارايب،َلبنافََ-ليون االفريقي–أمُتَمعلوؼَ-(1)
َ.120صاؼبصدرَنفسو،َ-(2)
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منَحياةَتعٌجَباؼبتناقضاتَكاؼبغامرات.َككماَقٌسمَالكاتبَعملوَإذلَأربعةَََ،فاس"َلػَشباشلَعشرةَسنة
َكتابَإذلَأعواـ،َككٌلَعاـَوب َكٌل ىَىَبوَمثل:َعاـَسلمسمٌَشارةَحدثَأساسيَيَيَلَيمكتب،َقٌسم

َاغبرٌة،َأكَعاـَالسقوطَأكَعاـَالرحيل،َأكَعاـَالنوادبَكىكذا.َ
باعتمادَاألحداثَكالوقائعَالكربلََ،التاريخالتقوصلَالشعيبَيفَتسجيلََيستغلَ َ-ىنا–َكالكاتب»ََََ

َكٌلماَأريدَتذكرَماَجرلَيفَسنةَماَنسى،َكاليتَتظٌلَربتفظَهباَالذاكرة،َكوبَياليتَالَيبكنَأفَتَي يلَإليها
َكتسلسلها َاألعواـ َىذه َبتتابع )...(َ َالسنوات َكخصائصوََ،من َحدكده َلو َكامل َكتاب يتشٌكل

َككأشلٌَ َكأحداثَ)...( َأعواـ َمن َتضمنو َكما َالكتب، َمن َغَته َىبتلفَعن َذبعلو َاليت َكمواصفاتو

َيَي َيؤمئقسَ بالكاتبَكىو َكتابَإذلَأعواـ َكٌل َالشخصيةََفٌَإذلَأَم َمنَعمر الكتابَيشٌكلَحقبة
َ.(1)«زبتلفَعنَسابقتهاَأكَالحقتها

ََََ َركاية" َيف َ"فاس َكتاب َسَوَ"فريقيليون اإلأخذ َاألكرب، َأكَاؼبساحة َاألعواـ َمستول َعلى اء
كاؼبرحلةَاألكذلَمنَشبابوَيفَأكَالصفحات،َكالَغرابةَيفَذلكَفاغبسنَالوزٌافَيعيشَطفولتوََاألحداث
اَالفًتةَاؼبهٌمةَ،َإهندياناتهمكَهمشاربِ مَ يهٌتمَالراكمَبرصدَاغبياةَاالجتماعيةَللفاسيُتَدبختلفََفاس.

فاسَمدينةَالعلمَاليتَ»ىَفيهاَحضورهَالفكرم،َوَكذبلٌَخصيتَيتبلورتَفيهاَشَىَ،َاليتمنَحياةَ"اغبسن"
كماَتبٌتَبعضَالقرلَحوؿَعُتَماءَأكَضريجَكرٌل،َكحُتَينتهيَاألمرَََ،يبدكَأهٌناَبنيتَحوؿَاؼبدارس

َكٌلَسورةَمنَسورَالقرآف،َككٌلَآيةَ باإلنسافَبعدَبضعَسنواتَمنَاؼبثابرةَعلىَاالستظهار،َكحفظ

علنوَمعلمَاؼبدرسةَجديراَخبتمو،َينتقلَدفعةَكاحدةَمنَعهدَالطفولةَمنَآياتوَعنَظهرَقلبَكحُتَيَي
َالرجاؿ َحياة َبعضهم،َإذل َعند َبالعمل َالبدء َأكاف َىو َكذاؾ َالشهرة، َإذل َبو َالناس َجهل َكمن ،

يٍتَاؼبقاـَشعرَاالحتفاؿَالدٌَ،َكيَيةَالعليا،َمركزَاؼبعرفةَكاالعتدادكااللتحاؽَعندَبعضهمَاآلخرَباؼبدرس
َ.(2)«بأنٌوَقدَدخلَعادلَالنافذينَ؛هبذهَاؼبناسبةَالفىتَالفاسي

َةَللحكيَاحملورمٌَو،َلتصبحَفاسَمادٌَمواىبَيَتٍَقَىفتػَ عادلَالنافذين،َكتَىىكذاَدخلَ"اغبسنَالغرناطي"ََََ
لةَيفَؾبملهاَبالعبلقاتَ"،َكاؼبٌتصالحسن الوزّانيفَالركاية،َبناءَعلىَاألحداثَكالوقائعَاليتَعاشهاَ"

                                                           
َ.118ص1َ،2006َللنشرَكالتوزيعَالقاىرةَطَرؤيةَ-الرواية والتراث السردي)من أجل وعي جديد بالتراث(. –د.َسعيدَيقطُتَ-(1)
َ.176-175ص،1997َتر:َعفيفَدمشقيةَدارَالفارايب،َلبنافََ-ليون االفريقي–أمُتَمعلوؼَ-(2)
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َكافَعليوَيفَ"َ_الشخصَ-دلَيكنَالراكمَالعائلية. فمنََ."فاسأقربَمنَأبيوَكأٌموَكأختوَ"مرصل"،َفبٌا
َبعاـَاػبدعةَكالقٌشةَاؼبعقودةَكالوصيةَكصوالَإذلَعاـَ عاـَالفنادؽَكالعرافُتَكالنوادبَكاغبٌماـ،َمركرا

َكٌلَفصلَعلىَعشراتَاؼبواقفَ عنََتالواألفكار والتأم  اؼبارستاف،َالعركسَالثركة،َالعاصفة،َينفتح
َديقوَ"ىاركف".ماَاٌتصلَبأختوَ"مرصل"َك"خالو"َكصَ،َخصوصاكاألىلَحياةَالساردَكاؼبدينة

كىيَقضيةَالعنفََ،اَبارزاَيفَالنصلمحَنلتَمَىهٌمةَيفَالركاية،َشكٌَمَيَوؼَعندَقضيةَوالَبٌدَمنَالوقَيَََ
يبدكَأٌفَأمُتَمعلوؼَقدَاسًتسلَيفَتقٌصيَاآلالـَاليتَغبقتَبالنازحُتََ؛كاستبعادَاآلخرَيفَاؼبنفى

َيفَكتابَ"فاس"َكلي َكتابَغرناطة.َالغرناطيُتَاؼبهٌجرينَمنَكطنهمَقسرا،
مدينةََيفَ-يفَنظرَالركائي-تبدأََ؛منَببلدهَاألندل َببلَرضبةَالمطرودفمعاناةَالعريبَاؼبسلمََََََ

كتابَالركايةَيفَََركحَالغدرَكاػبيانةَكاؼبساكمات،َفبلَغرابةَأفَىبضعَفضاءَيَيعَيشًَفاسَاؼبغربية،َحيثَتَى
َكانواََعندما»َ"فاس"َإذلَالنفيَكاالغًتاب، حاذاناَاؼبارٌةَالذينَأرسلتهمَإليناَالعنايةَاإلؽبية،َأدركناَأهنم

َاليتَذىبناَضحيتها،َكقدَشرحَقائدىمَ َمنَاعبنود،َكأسرعَؿبمدَوبكيَؽبمَبالتفصيلَالعملية مفرزة
َبالضبط َىي َرجالو َكمهٌمة َمهٌمتو َأٌف َتفارؽَشفتيو َال َالطريقََ،كاالبتسامة َعلىَىذا َبدكرية القياـ

نٌوَلوفَيفَمراكبَغاٌصةَإذلَمليلة،َكأضاؼَبكٌلَبساطةَأصًَباللصوص،َمنذَبدأَاألندلسيوفَيَىاؼبليءَ
فيعودَاؼبكارمَفيستعيدَدكابٌوَكيناؿَالنصيبَاؼبقٌررَلوَمنَالغنيمة،ََ،فجرتَالعادةَبأفَييذبحَاؼبسافرَك

َتلمساف َمنَالغرناطيُتَالقادمُتَإذلَفاسَأك َكثَتا َاؼبصَتََ،كحبسبَالضابطَفإٌف َمثلَىذا َلقوا قد
،َكعلىَالعك َمنَذلك،َفإٌفَالنازحُتَالذينَاختاركاَتون َكتطوافَأكسبلَأكَمتيجةَاعبزائرَ اؼبشؤـك

َ.(1)«ضوفَلئلزعاجدلَيكونواَيتعرٌَ
َاؼبشهدَالسردمَكغَته،َعربَتضاعيفَالركاية،َأتاحَللركائيَََََ اغبديثَعنَؿبنةََأمين معلوفىذا

َكالنفيَاليتَالتهجير َمنَأكطاهنم، َاألفراد َاؼبنفىَ»َ؛يتعٌرضَإليها َالتعبَتَعنَاؼبنفىَبلغة َمسألة إهٌنا
َبُتَعاؼبُتَ َكسبزٌقو َالكاتب، َاليتَوبياىا َالداخلية َالنفي َحالة َعن َالٌنصَتعبَتا َحيثَيغدك نفسها،

َ.(2)«متناقضُت

                                                           
َ.116-115ص،1997َتر:َعفيفَدمشقيةَدارَالفارايب،َلبنافََ-ليون االفريقي–أمُتَمعلوؼَ-(1)
َ.25،َص1َ،2005دارَأزمنةَللنشرَاألردف،َطَ-والمتخيل، قراءة في نماذج عربية معاصرة السيرة–د.َخليلَالشيخَ-(2)
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الفرؽَبُتَمرحلتُتََكمنَخبلؿَالفضاءَاعبديدَ"فاس"َذبلىٌََ؛لقدَربٌولتَعبلقةَالذاتَباؼبكافَََََ
َمنهايفَحي َالثانية َشهدتَيف َالسارد، ََاة َالوزٌاف" َؿبمد َبن َ"اغبسن علىََزةباَرالت تحو  شخصية

َكالفكرم. َاالجتماعي ََالغرناطيَالوافدَيهٌتمَالصعيد َكعادات"فاسيف َاؼبدينة، َبتفاصيل أىلهاََ"
قٌدمهاَييَليقفَعندَاؼبؤسساتَكاعبماعاتَكماَكتقاليدىمَيفَحاؿَالفرحَكاغبزف،َيفَجٌدىمَكىزؽبم،ََ

َلناَمنَمنظورَموضوعي.
ككٌلَماَوبيطَهبا،َمرٌةََلفهم البيئة الجديدةالفضوؿََ"اغبسن"َمنَفاسَمراتَعٌدة،َوبملوخرجَََََ

َبصَيَ،معَكالدهَيفَطريقَمكناس ََةًَحبَىكمرٌة َتومبوكتوَاليتَقاؿَعنها: االحتفاالتَيفَ»خالوَيفَاذٌباه
معَصاحبَاؼبدينةَيكوفَعليوَلَسفَتَعلىَمقابلةَبدقٌةَكشديدةَاألهٌبة،َفعندماَوبصكتوَؿبٌددةَتومب

أمامو،َكأفَيبلم َكجهوَاألرضَكأفَوبفنَحفنةَمنَالًتابَيعٌفرَهباَرأسوَككتفيو،َكعلىََأفَهبثو
َاألكذلَاليتَىباطبونوَفيهاَ)...(َكغالباَما َمثلَذلك،َكلكنَيفَاؼبرٌة َاألمَتَأفَيفعلوا ترلََرعاياَىذا

كوبيطهمَاألمَتَبالرعاية،َحىٌتَعندماَالََرَيفَتومبكتوثَيكَيََنةَأغنياء،َكالَسيماَالٌتجار،َكىيمأىلَاؼبدي
َ.(1)«يكونوفَمنَأىلَالببلد

بورَالثقايفَفريقي"َيومئَبتجاكزَالثباتَاؼبكاشلَكاغبضارم،َفالعَييفَركايةَ"ليوفَاإلَالخروجإٌفَفعلََََ

تبعوَمنَنوازعَاؽبيمنة،َت،َكماَيساالنتماءاؼبتحٌررَمنَخاصيةََنساشلٌَقَاإلاألفَيَاللةَيبُتَاعبغرافيات،َىوَدَى

َةويّ الهُ األصلَيفََأفٌََ-منَكجهةَنظرَأمُتَمعلوؼَ-نسانوية،َتؤكدرةَباالمتداداتَاإلتأثَ إهٌناَرؤيةَمَي

َتَي َال َالوطن َكإٌف َباألرض، َيرتبط َال َاالنتماء َكإٌف َاإلنساف، َاللغجَييٌَسَىىو َكال َاغبدكد، َكالَو ات
الديانات،َكلعٌلَمعلوؼَمنَخبلؿَىذهَالرؤية،َيبحثَعنَصناعةَمعٌتَجديدَللوطن،َيقوؿَاغبسنَ

َ.(2)«دلَأكنَاألرضَكالَالبحر،َكالَالسماء،َكالَهنايةَالرحلة»بنَؿبمد:َ
َؿبمدََََ َبن َ"اغبسن ََ"شٌب َعوادل َيف َااللبراط َكوبَيَدَيرصَييىََ؛عةتنوّ متعّددة ومُ على ٌَددَيتفاصيلها

تفاصيلَالعاداتَكالتقاليدَكالثركات،ََ؛فريقياإيتها،َفلقدَسٌجلَعربَؾباىيلَالصحارمَكغاباتَوصًَصَيخَي

َكتابَ"نَ صَىمَي َبعدَيف َاؼبعلوماتَفيما َتارىبياوصف افريقيافا َكاف َالكتابَالذم َذكرهََ-"، كفقَما
                                                           

َ.216-215ص ،1َ،2005َدارَأزمنةَللنشرَاألردف،َطَ-السيرة والمتخيل، قراءة في نماذج عربية معاصرة–د.َخليلَالشيخَ -(1)
َ.361ص،1997َتر:َعفيفَدمشقيةَدارَالفارايب،َلبنافََ-ليون االفريقي–أمُتَمعلوؼَ-(2)
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َب،َبإغباحَ"عبٌاد"ايةَىذاَالكتبوابةَالغربَإلفريقيا،َكلقدَأشارتَالركايةَإذلَأنبٌََ-اؼبؤرخوفَكالدارسوف
،َفقدَأحضرَرلَ»علىَ"حسن"َلكتابتو:َ َكونوَمرٌةَجديدةَنذيرَشـؤ كلكيَيطلبَعٌبادَالصفحَعن

فيهاَمبلحظايتَعنََنتَيكٌَاليتَكنتَقدَدَىَ؛منَتون َصندكقاَصغَتاَوبتومَعلىَاألكراؽَالكبَتةَاغبجم
َكاليتَسوؼَأسبكٌَ َطَيأسفارم، َما َكثَتا َالعملَالذم َكتابة َمن َمنذَكصورلَإذلَركمة:ََولبتَينَهبا بو

َ.(1)«كصفَإلفريقية،َكماَفيهاَمنَأشياءَمهٌمة
َكتابَييَيََََ َمَيَ"القاىرة"َفتح َالطاعوفتشحَ كىي َدبرض َاآلالؼ،ََ؛بة َمعو َكحصد َاكتسحها الذم

َالوزٌاف"َليعيشَفيها َكمغامراتَذبَيَ"اغبسن َأكثرَانًَأحداثا َهبعل َأف َالركائي َتقٌصد َكلقد بَاػبياؿ،
َ َالصَياألحداث َؿبض َالقاىرة َكالسياقاتََمَىسَىرَىَدفة.يف َالظركؼ َأسهمت َشخصية َمعلوؼ أمُت

َمَكاؼبواجهة.اَعلىَالتأقلَيدرهتًَاؼبختلفةَيفَبلورةَمبلؿبها،َكقَي
َكتابَإذلَآخرَكَ،يفَمساحاتَالركايةَركجَحضورهَالقومٌَاػبَيَفعلَيَلَيواصًَييََََََ َمنَعاـَإذلَآخر؛َمن
َاؼبكافف» َمن ََانزياحَ-إذفَ-اػبركج َألكاصر َتشكيل َكإعادة َكزبييلي، َالعادلََاالنتماءنفسي إذل

َبعينها،َ لفكرةََهنايةَهَ؛بَعنوكالتغرَ َففقدافَاؼبكافَاألصلياالنساشل،َكلي َؾبٌردَمغادرةَحٌسيةَحملطٌة
َ.(2)«التماىيَمعَاألصل،َكبدايةَلتجاكزَحدكدَاعبغرافياَكاللغةَكالدينَكالطبقةَكالوطن

َكماَبدَ ةَكيفَحاؿَتَىتغَتٌَ،َمَيمتحّولة تٍ ياناَ كِ إٌفَركايةَمعلوؼَتتصٌورَالعادلَكالبشرَكالتاريخَََََ ؿَدائم،

َكالَتَى َعندماَ»َبات،إذلَحاؿَمنَالثٌََاتُ ويّ الهُ َلَيصًَالَيعرؼَالتاريخَاالستقرار، َكانتَبالقاىرة لقد

َبَي َيا َتكَيَ،ٍتكصلتَإليها َكدل َللخبلفة، َكمقرا َإلمرباطورية، َمهيبة َعاصمة َقركف َأصبحتَمنذ نَقد
عندماَغادرهتاَسولَقصبةَإلقليم،َكالَريبَيفَأهٌناَلنَتستعيدَقٌطَؾبدىاَالغابر،َكلقدَشاءَاهللَأفَ

َاالكبطاط َعلىَىذا َكنتَالَأزاؿَمَيََ،أكوفَشاىدا َفقد َعلىَاحملنَاليتَسبقتو، َفوؽَالنيلَبحرَنكما ا
َالشٌر.باؼبغامراتَكالغزكاتَالسعيدةَمَيأحلَي َالحتَنذر َعندما َأنٌََ، َأكَيغَت َدل َتعٌلمتَبعدٍَت َقد ن

َ.(3)«كالَفٌكَرموزَببلغتهاَ،احًتامها

                                                           
َ.415ص،1997َتر:َعفيفَدمشقيةَدارَالفارايب،َلبنافََ-ليون االفريقي–أمُتَمعلوؼَ-(1)
َـ.2012ىػ،1َ،1433َدارَاألماف،َالرباط،َطَ-الفتنة واآلخر، أنساق الغيرية في السرد العربي–شرؼَالدينَؾبدكلُتََ-(2)
َ.283،َص1997َ)سبقَذكره(َ-ليون االفريقي–أمُتَمعلوؼََ-(3)
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كذلكَماَيبكنَالوقوؼَعليوََ؛بؤرةَالسردَيفَالكتابَالرابعَىزيبةَالقاىرة،َكدخوؿَالعثمانيُتَإليهاََََ
(َ َاؼبعٌظم" َالًتكي َ"السلطاف َعاـ َخبلؿ 5ََمن َفرباير 1516َشباط، َالثاشل23ََ/ ينايرََ-كانوف

(،1518َكانوفَالثاشلَيناير1517َ/12َََكانوفَالثاشلَيناير24َََ(،َكعاـَ"طومافَبام"َ)1517
 وبيلَالعنوافَيفَالعامُتَإذلَشخصيتُتَفاعلتُتَتارىبياَكنٌصيا.

َىزيبتها،َحسن محمد الوزان"َرَييزَكَََ َكيشهد َالعثمانيُت َضٌد َاغبرب َخوضها َكقت َالقاىرة، "
ةَيفَمشاىدَاؽبزائم،َأهٌناَتكوفَربيةَكاالسبلمية.َاؼبفارقةَالغريبآخرَمنَفصوؿَاؽبزيبةَالعَفصبلَليٌسجل

علىَحٌدَتعبَتَلبيبََ-اعبواشلَبسببَاػبيانةَكالتواطؤَضٌدَاألكطافَمنَالداخل،َفاآلخرَالداخليَأك
َأكثرَترٌبصاَمنَاآلخرَاػبارجي.َ-رالطاى
الواحد،َكماََلوطنبُتَأفرادَاَالصراع الحادّ عنَفضاءََ،طارَالركائيمنَداخلَاإلَيكشفَالكاتبَََََ

َمنَسبٌزؽَكتفٌرؽ، َالعنفَاليتَتَيَكَيكتنفو َظاىرة َيفَالركاية، َاؼبضامُتَكأعمقها َأبرز بعداََلَيشكَ لعٌل
َجوىرياَيفَانقبلبَحياةَالناسَمنَاألمنَإذلَالشقاء.

منَالسيطرةَعلىَكقائعَالركاية،َحبيثَترلَالٌنصَوبتومَالتاريخََوَيك نمَىَ؛معلوؼَيفَالتاريخَنَىإٌفَسبكَ َََ
لَ"حسنَبنَؿبمدَواصًَدمةَالبناءَكالتشٌكلَالعاـَللنص.َيَيجنباَإذلَجنبَيفَانسجاـَتاـ،َػبَكالتخييل
ََالوزٌاف" َحكاية َغبىًََ،القاىرة وىزيمتهاسرد َؼبا َاؼبؤدل َدخوؿَهَىقَىكاؼبشهد َكغبظة َخرابَكدمار، َمن ا

َ َإليها، َاؼبعٌظم َدخوؿَ»السلطاف َالعاـ َمن َاألخَت َاليـو َيف َالقاىرة َاؼبعٌظم َالسلطاف َموالنا دخل
داعُتَإياىمَللعودةَمنَغدَإذلََ،كاعدينَأىلَاؼبدينةَباألمافَكاالطمئنافَ،وَاؼبنادكفمَيالفاربُت،َيتقدٌَ

َصبعة،َككافَاػبليفةَالذمَأَي َيـو ىوََ،يفَببلدَالشاـَكأعيدَيفَحاشيةَالفاتحَرَىسًَأعماؽبم،َككافَاليـو
َ،بَيفَصبيعَمساجدَالعاصمةَباسمَ"السلطافَابنَالسلطافَمالكَالربٌينَكالبحرينمرَبأفَىبطَيالذمَأَي

َ.(1)«ُتَالشريفُتَاؼبلكَاؼبظٌفرَسليمَشاهككاسرَاعبيشَكسلطافَالعراقيُتَكخادـَاغبرم
َمنَأطياؼَاَيستعرضَيََََ ََ،آلخريةالكاتبَمنَخبلؿَشخصيةَ"سليمَاألٌكؿ"َطيفا َغيرياكفضاءَ

طارهَالداخلي،َكاآلخرَاؼبعادمَإاآلخرَالغَتمَيفََك،َلَىذهَالشخصيةَاآلخرَاؼبغتيًصبثَ بامتياز،َإذَسبَي

سبلميَكيفَإنٌوَاآلخرَالعثماشلَاغباضرَيفَالتاريخَالعريبَاإلَ؛لطومٌَلكٌلَمنَوباكؿَصٌدَطموحوَالسَي
                                                           

َ.339،َص1997تر:َعفيفَدمشقية،َدارَالفارايب،َلبناف،ََ-ليون االفريقي–أمُتَمعلوؼَ-(1)
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َاعبمعية َهبَي»َ،الذاكرة َالذم َأنا َالعاـ، َذلك َيف َنفسي َكجدت َلتجنيب َالعادل َانتقاـَباوؿ يزيد
معَامرأةَكطفلَيفَقلبَالقسطنطينيةَبالذات،َكيفَموقفَمنَاؼبواقفَاليتَالَيبكنَقٌطََ،العثمانيُت

َكثَتاَكيَيَ،مَعلٌيَهبزٌةَرأسَمطمئنةسليمَالرىيبَكىوَينعَيدًَنحنياَعلىَأفَتصٌدؽ:َمَي قاؿَإٌفَالفريسة
َهاَالساردخطٌَاليتََالالشعوريةمنذَالبدايةَترتسمَاؼبسافةََ.(1)«أَلتمزيقهاتهيٌََتماَذبذهباَاؼبخالبَاليت

تتنامىَعربىاَ،َاليتَالمركز بالهامشاَعبلقةَوات،َإهنٌَنمَكغَتهَمنَاألظَ "أنا"َسليمَالسلطافَاؼبعَىَبُت

َاألحادمَكالقمعي.َاهلبلذبٌَلَصورةَمثَ صورةَالذاتَالقاسبةَيفَشخصيةَالسلطافَسليمَ،ََلتَي
عربَاآلفاؽَفحسب،َإمباَإخضاعََتدٌَالسلطافَدلَيكنَاؽبدؼَمنوَربقيقَحكمَإسبلميَفبَيَؽَىتوٍََإفٌَََ

َك َلسلطانو، َعداه َانتزاع ما َكإف َحىت َذلكبَيسَيَانحرفتكالئهم، َاإلنسانية.ََ،ل َكاؼبعايَت َالقيم عن

َتدؿٌََ-تعبَتَأمُتَمعلوؼَحدٌَعلىََ-ة القاتلةويّ الهُ َذياألشياءَيفَعرؼَالسلطافَاؼبعظمََفحقائقَي
يةَتعٍتَكاغبرٌََ،ٍتَفقدَغَتهَلؤلمنَكالطمأنينةعيَكاالستقراراغبياةَعندهَتعٍتَاؼبوت،َفَ،عليهاَأضدادىا

َكاؼبساكاة َكالعدالة َاغبريات ََ،غياب َكصف َيف َالراكم َنَزيقوؿ َالعثماشل: َالسلطاف َيرضىَ»كات ال
َ(2)«.السلطافَسليمَأَفَيستقبلَسفَتاَالَيكوفَشاعرا،َيقوؿَفيوَأبياتَاؼبديحَكالشكر

كافَالسلطافَالعثماشل،َكقدَأصبحَمالكَالقاىرة،َيطوؼَفيهاََ»ََ،فوَالداميَعلىَالقاىرةكبزحَََََ
َيريكأنٌَ َيبٌََدو َالذمَال َيطم َبطيفو َكلٌَأف َمَيَحي َحيٌَقدٌَمكاف َككل َككلٌََس، َباب، نظرةََككل

َكانتَتتواصلَي َ)...(َيفَحُت هب،َكعلىَبضعَخطواتَمنَلبَكالنٌَذابحَكعملياتَالسٌَاؼبَمذعورة
ََإفٌَ(3)«.اؼبوكبَالسلطاشلَيفَبعضَاألحياف لتَالتكوينَالنفسيَشكٌََ،ة للذاتعَ زِ الرؤية المفْ ىذه

َكتابََكاعبنوفَالعثماشلَوبتلَ َمارم،َفالقتلَكالدٌَجداشلَلشخصيةَالسلطافَسليمَاؼبعظٌَكالوَي اؼبشهدَيف
َالقاىرة،َعاـَالسلطافَالًتكيَاؼبعظم.

                                                           
َ.324ص،1997َتر:َعفيفَدمشقية،َدارَالفارايبَلبنافََ-ليون اإلفريقي–أمُتَمعلوؼَ-(1)
َ.326صَ،ََاؼبصدرَنفسو-(2)
َ.340صَاؼبصدرَنفسو،َ–(3)
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اماَضمنياَللدكلةَلَاهتٌَشكٌَييََ،فيوَتٍَظًبَىرسمَشخصيةَالسلطاف"َسليمَاؼبعظم"َبالشكلَالذمَرَيَإفٌََََ

َشعَىبأَبارتكاهباَاإلنسانيةَهاتِ ويّ ىُ ريعة،َكافتقادَمَيتناقضاتَيفَوطهاَقَيية،َبسعًَوسَ العثمانيةَيفَمرحلتهاَالتَى
َها.ينًَطوائفَعرقيةَبعَىَقَ اإلبادةَاعبماعيةَيفَحَىَأشكاؿًَ
اعبميعَعلىَقائمةَاآلخرين،َحىتََدرجَىأىََوَيأنٌََ،فعيةَلدلَالسلطافَسليماغبالةَالنٌََةُ كزيَ مرَ لقدَبلغتَََََ

دلَ»ية،َوًَلطَىقوفهمَعائقاَأماـَربقيقَنزكاتوَالسَيعندماَاستشعرَكَيَ؛ُتَإليوَمنَأسرتوَاليتَأبادَأكثرىابًَرٌَاؼبقَى
َالرٌَ َيعرؼ َاعبديد َالعثماشل َالسلطاف َقلب َأشقٌَيكن َىبنقوف َأعوانو َجعل َفقد َكيَيءاضبة، كفَيدَيبًَه

ََ(1)«.عائبلهتم
َكتابَالقاىرةَعنَشخصيةَالسلطافَاؼبعظٌََظبوَيماَرَىَأفٌََالَشكٌََََ َم،َيكشفَعنَجانبَوالراكمَعرب

َعَودَ صَىكىاَمنَتَىعًتَيكرصدَماَيَىَاؼببلمحَالداخليةَلشخصيةَ"سليم"َبًتكيزهَعلىَذبلىٌََ؛منَالوعيَالنقدم
كمَأخبلقي،َكيكفيناَمنَمواقفَالسلطافَالعثماشلَالدالةَعلىَذلك،َماَنقلوَالراَخكشَرَكركحيٌََنفسيٌَ

َالراب»يفَعاـَطومافَبامَعنوَحيثَقاؿ:َ افَسليمَيفَػػػػافَالسلطػػَكَ،اـػػػػعَمنَذلكَالعػػػػػػكيفَاليـو

اتو،َككافَقدَشهدَإعداـَبعضَالضباط،َمثَأمرَبأفَيمَىضاحيةَبوالؽَحيثَنصبَعسكرهَأكربَـبَي

َككانتَصًَثثَاليتَفَيلقىَدبئاتَاعبَييَي إذلََانتقلمثََ،تزحمَاؼبعسكرَيفَالنيلَعلىَالفورلتَرؤكسها،
َ.(2)َ«دَقريبَيفَاؼبيناءرَقبلَالذىابَلصبلةَاؼبغربَيفَمسجهَ يتطَىاغبماـَلًَ
إذاَََالَكجودَلآلخرَإالٌََ؛ىيَاألساسَىناَيةُ ردِ فالفَ هاَاحملافظةَعلىَالذات،َدفَيىَىَىذهَالقسوةَىَإفٌَََ

آخرا َقَىخلَيب،َلتَىكلَطريقاَإذلَالتعصٌَذاَالشٌَهبينيةَالدٌََةَيارسَىاؼبمَىَقَ شَيؽبا.َتَىَساكياَنأكَمَيَاتًَللذَىَبلَناثًَكافَفبَي
َاإلهبابيةَ،داخليا َصفتها َخًَالتديَ »َ؛كتفقد َحياتا َيعيشَاؼبرء َأف َىو َعلىََثريةَنَصبةَنن تنعك َخَتا
َاإلفريقي"َيتضاعفَي(3)«.اعبميع َ"ليوف َركاية َالقاىرةَيف َكتاب َكشًََ،عرب َاآلخر، َبتهديد َةًَدَ الشعور

َه.َودًَجَيككَيو تِ ويّ ىُ  مسِ طَ اختبلفوَعنَالذات،َاليتَتسعىَإذلَتغييبوَك

                                                           
َ.301ص،1997َتر:َعفيفَدمشقية،َدارَالفارايبَلبنافََ-ليون اإلفريقي–معلوؼَأمُتَ–(1)
َ.341صَاؼبصدرَنفسو،–(2)
َطنوسَ–(3) َ.20،َص1َ،2009دارَاؼبنهلَاللبناشل،َطَ-صورة الغرب في األدب العربي المعاصر–د.َجافَنعـو
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َالسلطافَالعثماشلَاؼبعظمَك"َاألحداثَيَتتكاثفَيَََ َالصراعَبُتَسليم َالسلطافَطومان بايكوبتدـ "

َكبلنباَيػَىفضًَاؼبملوكيَاعبركسي،َليَي َكاف َةَىيَىشٍَخًََؽًَوَ كالتفَىَلبةًَإذلَالغَىَوؽَيتَييَإذلَإلغاءَأحدنباَاآلخر،َلقد

َيػَي َـزَىهٍَأف َتفطٌَ، َلقد َما َكجود َإذل َكبلنبا َىَيتحدٌَين َأدٌَفبٌََ،امتهَيويٌَل َا َصراعَول َعلىَمًَداَىَإذل َأتى ي
َكالياب  َ.األخضر َيَيالتٌََإفٌَ» َعجائبية، َأك َملحمية َأك َكأسطورية َتارىبية َحكاية َكسيلةَنَعدَ ناصَمع

؛ََيبكنَالقبضَعلىَداللتهاَبسهولةأقصدَتلكَالكتابةَاليتَ،إليصاؿَماَتعجزَعنوَالكتابةَالواضحة
َكَيَ،النصَؿَالشخصيةَالتارىبيةَاؼبستلهمةَيفيفَىذهَاغبالةَتتحوٌَ ةَلنماذجَبشرية،َفالكاتبَليٌَإذلَرموز

َ.(1)َ«لوَمنَإسقاطاتَالواقعَحاضراثَ منَخبلؿَماَسبَيَريفَهبعلَالشخصيةَالتارىبيةَتتعاصهبذاَالتوظ
عَمنَخبلؽبماَعلىَطلَ التَىَنَيكًَيبَيَافًَافذتَىنَىشخصيةَ"سليم"َكَ"طومافَبام"ََإذلَأفٌََلصَيكمنَىناَلبَى

َمنَالواقعَ َلقدَمساحاتَكاسعة َاؼبعتمة. َالتناصَ)...(ََأَىكَىاتٌَ»العريب،َيفَصوره الراكمَعلىَطريقة
َظلمَو َمن َحدثَماضيا َما َإذل )...(َ َاؼبدشلََكتعسفَوَلَتمز َاجملتمع َحاضر َينسحبَعلى لؤلفراد،

ََ.(2)«نبوءةَدباَوبدثَحاضراَمنَخرابََوَفعبللتنظيماتوَكقوانينوَ)...(َكأنٌَ
َبُتَصورتُتَََََ َاؼبوازنة َإطار َالثنائيةََ،متناقضتينيف َاإلفريقي" َ"ليوف َركاية َأمُتَمعلوؼَيف اعتمد

َاؼبفَى َالثنائية َمبلمح َلرسم َكاؼبغَىارقَىاؼبقارنة، َ)سليايًَة َاعبركسي(رة َبام َكطوماف َالعثماشل، َإم َمفارقةَهنٌَ؛ ا

َاألمكنة ةَ ويّ ىُ َهالبأفاعيَتٍَثىَوٌَلىََتَيفَشخصيةَولَىثػَ ورةَاألكذلَسبَىتباعدين.َالصَيكاضحةَبُتَمبطُتَإنسانيُتَمَي
اشلَالرجلَالث»َ،اإلنسافَمنَخبلؿَشخصيةَطومافَبامتَيفَاآلخرَلَىفتمثػٌََ،اَالصورةَالثانيةأمٌََ،كاألفراد

طويبلَأنيقاَأبيضَالبشرة،ََ،َاألربعُتَمنَعمرهيفكافَرجبلَََ)...(عبيةَنيفَالسلطنةَكأكثرَقادةَمصرَشَى
َ(3)«.مقصوصهاَبعناية.حيةَطويلَالشاربُتَعلىَالطريقةَاعبركسية،َقصَتَاللٌَ

َالقاىرةَإفٌَََََََ َكتاب َيف َيبَيَ،اآلخر َمساحةَندل ََهودجَيكَيَإلثباتًََكافيةَنََنح َإنٌَوتِ ويّ ىُ كإبراز َاؼبقمَي، َوعَيو
كصوالَإذلَعاـَ"ََ،إذلَعاـَالسلطافَسليمَاؼبعظمَ،منَعاـَالعصاةَاءَىىَىوٍَىَيفَصورةَشَىذبلٌََ،بصَىتىَغاؼب

َكانتَاؽبيمنةَيَ.طومافَبام" ادية،َمنَخبلؿَاغبضورَالعثماشلَالطاغيَعلىَحَىةَاألَيويٌَللهَيَالواضحةَيَلقد
                                                           

اؼبركزَالثقايفَالعريبَالدارََ-القّصة القصيرة في الجزيرة العربية الذات في مواجهة العالم، تجليات االغتراب في–د.َأمَتةَعليَالزىراشلَ–(1)
َ.121،َص1َ،2007البيضاءَاؼبغرب،َط

َ.123صاؼبرجعَنفسو،ََ–(2)
َ.334،َص1َ،1997َتر:َعفيفَدمشقية،َدارَالفارايب،َلبناف،َطََ-ليون اإلفريقي–أمُتَمعلوؼََ-(3)
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َ َمن َاتويّ الهُ غَته َيف َبالتٌََإطار، َؿبكومة َكالداميةصادَيعبلقة َالعنيفة َكاؼبواجهة َنَى»َ؛ـ َأف رَوٌَتصَىكلنا

وفَلَيثػٌَالطريقةَاليتَقدَوبملَهباَالبشرَعلىَارتكابَأسوءَالفضائعَ،َفإذاَماَشعرَىؤالءَأفَاآلخرينَيبَي
سوؼَيًتاءلَؽبمََ،ديدَاػبطربماَدبقدكرىمَالقياـَبوَلتَخطراَعلىَإثنيتهمَكديانتهمَأكَقوميتهم،َفكلٌَ

َكلٌَََدباَأفٌََكَغبمايةَأىلهم،َضركرمَ َاَتدبَتَهعلىَأهنٌََقُتَوعلىَيَىَمٍَهَياجملازر،َفػَىَاقًتفواَدلَمشركعا،َحىٌتَ

َالَيَىركهنَيشاطًَهمَيَيلكًَفَىَيفَكفكرَيدَيمنَيَى َالشعور، َالقَىشعَيمَىذا الضمَتََبتأنيبَيفَأغلبَاألحيافَلةَيتَىر

َكيَي َأفعاؽبم، َيَىعلى َؼبن َباجملَيهَينعتػَيعجبوف َيتعلٌَرمًَم َال )...(َ َيَىمعزكلةَوَحباالتَوَاألمرَيَقَيُت َفالعادل َعجَ ،
َحىٌتََضَياليتَتتعرَ َ،باعبماعاتَاعبروبة َ(1)«.اَالقديبةهتًَباَىاذبذكرلَعَىَ،َأكَربتفظَيضطهادلبلَاليـو

هاَوامَيعلىَرؤيةَفلسفيةَقًََ؛يفَىذهَاؼبساحةَمنَصفحاتَركايةَليوفَاإلفريقيَةِ ويّ الهُ  إشكاليةُ َقوَـيتىََ
لةَابًَىذهَاؼبتقَىَ،الفعلَاؼبقاـكٌَدَرَىَكَبوَمًَكَ حَىكالتَ َالفضاءًََامتبلؾًَيفََاَبُتَالرغبةًَلَقويَنمَيتبدٌَالذٌََ؛راعالصَ 

َ"َك"اآلخر".األناالعبلقةَالتنافريةَبُتَ"َبُتَيالسردمَيفَكتابَالقاىرة،َكتَيَسقَىرَالنٌَطٌََؤتيََدليةًَاعبَى
اآلخرََ"لطومافَبام"َفارقاً مُ َاَناؼبلَعَىثٌَمَيبَيإذلَاآلخرَالعثماشل،َالذٌََمَرمزَهظٌَاؼبعَىَ"سليمَالسلطاف"َإفٌَََََ

ورىا،َصَيَعًَشَىَعنهاَيفَأبٍََعرٌبَاغبياة،َاليٌتََاثًَثىَتًَاجٍَوَإذلَدعَيباؼبوتَكيَىَ"سليم"يَالسلطافَفًَتَىاعبركسي.َوبىٍَ
َأكٌََ؛ىَاألشكاؿسَىقكأَى َكافَاعبراكسة َفلقد َفباليكَأكَمنَنسلَ»َؿَضحاياهَيفَالقاىرة، َكانوا سواء

َكانواَيَي َكافَيريَعلىَأحدَاألَقبضَية،َكعندماَيَيوادَىكفَببلَىَىدَيطارَىاؼبماليك، َبَ كَ عيافَمنَالعهدَالقدصل،
بوََطاؼَيعنقوَعددَمنَجبلجل،َككافَيَيوَكعلىَرأسوَعمامةَزرقاء،َكحوؿَرتًَؤخَ يفَمَيَوَيهَيعلىَضبارَككجٍَ

إذلََىَباعبسدًَرمَىيفَحُتَيَيَ،علىَعصاَطويلةَأسَيالرٌََقَيعلَ و،َمثَيَيأسَيرَىَلَىفصَىمَيفَالشوارعَقبلَأفَيَيهبذاَالزٌَ
العثمانيةَعلىَىذاََاتًَيمَىمَمنَاؼبخَىيَ ـبَيَيفَأرضَكلٌََتٍَرعَىقدَزَيَالطويلةًََيَ صالكبلب،َككانتَمئاتَالعًَ

َكافَسليمَوبيًَيةَوزًَنائًَغابةَجَىَةَنفَىؤلٌَالواحدةَجبانبَاألخرلَمَيَ،النحو َ(2)«.فيهاَواؼَىالطَىَبَ ،
َ"طومافنَىمَيعلًَييََََ َالراكمَيفَعاـ َاؼبملوكيَا َالسلطاف َعنَسعي َاعبركسيَذمَبام"، إذلََ،االنتماء

َكافَالقتاؿَالَيزاؿَضاريا،َ»َ؛يفَالوجودَكيوًَذَىَقَ عنَحَىَيتًَمًَفاعَاؼبستَىكالدٌََوتًَويٌَإثباتَىَي يفَالشوارع
َالسيادةَىدًٌَتَىككافَالعثمانيوفَوباكلوفَكقدَاسٍَ َدلََكا َالقلب)...( َكبو علىَمعظمَالضواحيَأفَيسَتكا

                                                           
َ.49ص،1997َدارَالفارايب،َلبناف،َتر:َعفيفَدمشقية،ََ-ليون االفريقي–أمُتَمعلوؼَ-(1)
َ.340صَ،َاؼبصدرَنفسوَ-(2)
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اَاَفشيئَنشيئَنَكفَىرٌَفًَوفَمنَالفرؽَالشعبيةَيَىحَيلٌَكاؼبسَىَرَيسكَىخذَالعَىأفلقدََ،يفَنتيجةَاؼبعركةَيبَويكنَمنَرَى
َطوماف َظلٌََدبعسكر َبينما َيػَيَبام، َاؼبملوكي َبًََلَياتًَقَىالسلطاف َحَىَىعلَوًَولًَطَيهنارا منََةَونىَفٍَرأس

َذلكَفإفٌَ َكمع َيػَىَلَ ظَىَلَىجَيالرَىَاؼبخلصُت)...( َككاف َأبدا، َيستسلم َالصفحاتََأَيهيٌَتَىال َأعظم لكتابة
َ(1)«.بطولةَيفَتاريخَالقاىرة

َاَالراكيةَمنَخبلؿَشخصيةَ"طومافهَىمَيقدَ اليتَتَيَورة الذاتصُ َ،َإلدراؾَأفٌَكبَتَوََءَوإذلَعناَالَكبتاجَيََََ

َعَى َاألقليٌََةَهنَىيػٌَبام"، َعن ََ،يةرقِ العِ ات َالقَىَتعيشَياليت َفضاء َالنصهارََءًَكاالصطفاَىَقًَلَىيف االختزارل،
َوَيدفَيىَىَبًَعصَ االقصاءَكالتَىَوؾَىلَيسَيَأفٌََ؛وَإليوَالكاتبَىيصبَياليتَيَىَكرةَىكلعلَالفًََ،مأنينةاالستقرارَكالطَي

يقة،َاآلخرينَداخلَانتماءاهتمَالضٌََنَيجًَسٍََغالباَماَتَىاَىيَاليٌتَنَىظرتػَىنىََذلكَأفٌَ»َ،اآلخرَاءًَإذلَإلغَىَعيَيالسَ 

َكذلكَىيَاليٌتَظرتَيكنَى «ىمريَرٌََربَينا
اؼبوضوعيةَإذلَاآلخر،َىذهََىوَالرؤيةَيَ؛إليوَالذاتَيَرَيقًَفتَىماَنَىَإفٌََ.(2)َ

اآلخرَمنََوَيمَيدَ قَى،َكماَيػَيالراسخةًََالذىنيةًََراتًَوَ صَىبُتَالتٌََ،راعمنَالصٌََاَحالةَهاذهبَيتجَىتَتَىحَىضٍَاليتَأَىَاتَيالذَى

ادَاآلخرَكالغَت؟َيبدكَبع،َدكفَالسقوطَيفَعمليةَاستةويّ الهُ َكنناَربديدَيفكيفَيبَي»ٌتَفكريةَكثقافية،َبَي
َكَ دَياآلخرَإذلَعَىَؿَيوَ ربيَىَ،َكىيَاليتٌَاالستبعادَتفرضَىذاَةَىيَاليٌتَويٌَاؽبَيَفَىياَىكًَََنَيقطَيالواحديةَاليتَتَىَأفٌَ

َبعضهمَإذلَتػَىَالقضاءَيَهببَي َدعا َصبعيَيَيويٌَرَاؽبَيصوَ ضَتَىويًَعٍَعليو،َذلكَما عَوَ دَعلىَالتنػَىؤكٌَة،َدبفهـو
َ(3)«.كيقضيَعلىَالواحديةَدًَكالتعدَ 
يفََةَييَىرقًَالعًََياتَيقلَ لوَاألَىَضَيرَ عَىتػَىتالذمََ؛مومالعنفَالدٌََيَالتارىبي،َإظهارَىاعًَدَىالراكمَعربَالتَىَلَيواصًَييَََََ

َخَىَ؛بًَصَ عَىكالتػَىَؼًَالتطرَ َسياساتًََظلَ  َاؼبزًََجودِ الوُ  راعُ صِ َفَىلَ فلقد َالقاىرة َالدَ َيدَىيفَفضاء ر،َاًَمَىمن
َعًَسٍَ ،َكدلَيكنَيفَكَيفٌَتنػَىمنَيَىَلٌَكَيََاملُتَأمراَبقتلًَحودَالسلطافَالعثماشلَيفَالشوارعَفقدَانتشرَجن»
َكافَيفَكسعَأحَىوعةَنقطَيكانتَمَىََؽًَرَيصبيعَالطَيَاؼبدينةَاؼبلعونة،َألفٌََةَىغادرَىمَيَدَوحَىأ مبلذاََأفَهبدَىَدَو،َكال
َنَىَألفٌَ َكاعبوامًَفسَياؼبقابر َأَيَ،قتاؿَوَإذلَساحاتًََتٍَلىَوٌَربَىَعَيها َمَىغًَرٍَكقد يفَمنازؽبمََاالختباءعلىََاسَيالنَ َ

َمنَشب َالليلَأكثر َاألخَتَمن َإذلَاؽبزيع َالفجر َمن َكسقطَيفَذلكَاليـو َاإلعصار. َيهدأ انيةَريثما

                                                           
َ.343ص،1997َتر:َعفيفَدمشقية،َدارَالفارايبَلبنافََ-ليون اإلفريقي–أمُتَمعلوؼَ–(1)
َ.36ص،ََاؼبصدرَنفسو-(2)
َ.199،َص1َ،2003دارَالفكرَدمشق،َطَ-الحداثة وما بعد الحداثةَ-فتحيَالًتيكي–عبدَالوىابَاؼبسَتمَ–(3)
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َةَيفَموكبَوطءَكاألطفاؿَكاػبيوؿَكاغبمَتَـبتلساجاؿَكالنٌَالرٌََثًَثَىجًبَيَمآللآالؼَقتيل،َككانتَالشوارعَ

َ.(1)َ«الَهنايةَلوَومَ مَىدَى
َاعبركسيََََ َاؼبملوكي َالسلطاف َهبزيبة َبام" َ"طوماف َعاـ َالزٌََ،ينتهي َللجيشَأماـ َالدامي حف

َكتابَالقاىرةَيفَصَىعدَيالعثماشل،َكهبذاَيَى َفادحَكاؼبذىيٌبََاإلثٍتٌََقِ ز  مَ للت  اَينًَدَرٍَاَسَىيسَنرًَكٍَتىََ؛األخَتةًََوًَفحاتًَك
َكمَمنَرجلَماتواَيفَسبيلَبنائهاَككافَيفَكسعهمَالعيشَسنُتَأطوؿ،َيفلحوفَكَيذٍَتَى»األثر،َ رَاألىراـ

َ،إذلَاألبدَوَيطيفَىَدَيلَ األرضَكيأكلوفَكينجبوفَاألكالدَ)...(َكلقدَبنواَكفقاَلرغبةَفرعوفَنصباَسوؼَىبَي

منَََـوساكمَأربعةَأياٌَتيََأالَىَ،لَطومافَبامَغَتَذلكعمَكدلَيفاهتًًَعَىطلَ ذكرلَعملهمَكآالمهمَكأشرؼَتَى

طومافَََـىدَ منَاػبضوعَكاالستسبلـَكالدناءة،َيقدَقَىَركفَومنَأربعةَقَيَمَأكثرَىحدَ كالكرامةَكالتَ َالةَوسَىالبَى

َ(2)«.ئودفَ كتَيَالليلَالطويلَالذمَبدأَنَتَيسوؼَتَيَةَهسَىدٌَقَىمَيَارَه:َنَىنةَوكًَفبَيَةَوىديٌََبامَللقاىرةَكشعبهاَأصبلَى
بقدرَماىيَركاياتََةِ نَ كِ األمْ َيفَهنايةَاؼبطاؼَركايةَي»ىيََركبًَأحداثَاغبَيَدَيسرَيالركاياتَاليتَتَىَإفٌََََ

ي َفقطَعنَالواقعَاؼبرجعيَالذمَلَ،ةَهيَ حَىَورةَهالتَاليتَتناؿَىذهَاألمكنةَصَيالشخصيات،َكيفَالتحوٌَ
َأيضاَكرَيكإمبَ َوًَتوَأكَحقيقتًَيىَعًَاقًَوَىالركايةَالواقعيةَعليو،َأكَالعادلَالتخيليَالذمَرباكؿَاإلوباءَبًََيلَيربيًَ اَدبٌَا

َحَىوَيبلَىقَى َصورة َأَكيٌَ، َعن َالشخصياتَكأحواؽباضة َكىواجسهاَاعَىذه َنَيَ(3)«.عنَصراعاهتا درؾَكهبذا
َ."اإلفريقيزةَبُتَالذاتَكاؼبكافَيفَركايةَ"ليوفَالعبلقةَاؼبتميٌَ

َنَيَََََ َأف َالعسَت َالركائيلي َمن َالسرد َغيابَالبَي،يفَ"كتابَالقاىرةَدرؾَعرب اإلنساشلَعنََعدًَ"
َيفَصراعاتَكحركبَىبوضوهنا َاألفراد َكاختزاؿ َهنٌَإَ،الوجود، َحيثَ»ا َكالعدمية، َالبلإنسانية عبلمة

َركرمٌَػػػػػكالضَاألساسيٌََكالنافلَيَاؽبامشيَ َحَي،َكهبتاَىكالتعبَتًََلِ التواصُ َعناصرَىَتنتفيَالعناصرَاألكثرَحيويةَن
ودىمَجَي،َلي َغبقيقةَالشخصياتَالفعليةَفقط،َبلَغبقيقةَكَيكاإللغاءًََويوًَمٍَماَتكوفَبالتَىَوبَىيفَعمليةَأشٍَ

َ.(4)َ«شيءَآخرَاإلنساشلَقبلَأمٌَ

                                                           
َ.344،َص1َ،1997َتر:َعفيفَدمشقية،َدارَالفارايب،َلبناف،َطََ-ليون اإلفريقي–أمُتَمعلوؼََ-(1)
َ.345صَ،َاؼبصدرَنفسوَ–(2)
َ.27،َص1َ،2006دارَاآلداب،َبَتكت،َطَ-فضاءات السرد ومدارات التخييل–ساميَسويدافََ–(3)
َ.51،َصاؼبرجعَنفسو–(4)
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َثثدَىحَىالذمَرصدَفًتةَاؽبزيبةَكسقوطَالقاىرة،َفَىَ؛"َمعَاػبطابَالتارىبيليون اإلفريقي"َتفاعلَيتَىَََََ

وَرغمَورتَيصَيَالذمَالَتتجلىٌَ؛َيفَحياةَالراكمَلًَاصًَاغبَىَللتحو  ارتبطَبظاىرةَاَ،زمٍت ََرَهمؤشَ َانَىاؽبزيبةَىَي
َكتابَالقاىرةَ،َإالٌََعةًَاؼبتنوَ َرديةًَالسَ َبلتًَالتشكَ  َ)القاىرةبعدَمَيَيف إذلَوَدلَوبضرَككأنٌَ»،َ(غادرتوَؽبا

َإاٌلَ َأكَتسجيلَياؽبزيبةًََىوَتقدصلَيَدَودَ ؿبَيََؽبدؼَسردمَ القاىرة، َيتحقَ ، َكبانتهاءَذلك، إذلََاالنتقاؿَيَقَيها
َ(1)«.آخرَفضاءَو
َمستويُت:َالوقائعَيَمَينتظًَتىََََ َمن َانطبلقا َاإلفريقي" َ"ليوف َركاية َخاصََ:ؿاألكٌََاؼبستولَيف مستول

َاغبركةَيَدتوَيسَ فلقدَجَىَ؛الزماشلَ َؿَيحوَ اَالتَىأمَ َ،اَالزمنيةَكاؼبكانيةالهتًَوَ بالذات،َيتناكؿَصَتكرةَ"األنا"َيفَربَى

َالبنيةَيَلتوَيفلقدَشكَ َاؼبكاشلَ َؿَياَالتحوَ وَعلىَاإلنساف.َأمٌَنتًَيمَىبفاعليةَالزمنَكىَىَيةَنوحًَمَيَ،يفَالركايةَالدائبةَي

َبُتَأماكنَجاذبةَللشخصياتَكأخرلَطاردةَؽبا.َاؼبًتاكحةَيَاؼبكانيةَي

َينبثقَي َكما َتارىبي، َمنَمستولََاؼبستولَالثاشل: مستولَمنَىذهََكلَ ََففيَ،إيديولوجيعنو
ماَكقعَفيوَمنََالعادلَالعريب،َكأبرزَيَالتًَثرَأمُتَمعلوؼَأفَيكوفَحديثوَإسقاطاَلتحوَ آاؼبستويات،َ

َ.كاالجتماعيٌََمعَالسياسيٌََاَالديٍتٌَفيهَأحداث،َيتفاعلَي
َ

 الذات والهوية المتلبسة:-جـ
َنصَ ََـيتتقدٌَ َبصفتها َاألفريقي"، َ"ليوف َركاية َحسنَبنَؿبمدَإلينا َحوؿَذاتَالراكم" َمتمركزا ا

َيَيالوزٌَ َاؽبَياف"، َأمُتَمعلوؼَ"مسألة َكتعدَ ويٌَعاجلَمنَخبلؽبا َدًَة َيَيالبٌلََكاالنتماءىا، َزَيربًَهنائيَلؤلكطاف.

َحبثَن َاالنشغاؿَباالررباؿ، َعنَفرصَومعلوؼَيفَركايتو َكهبذَا َأفضل، َيتَ غبياة السردَغبركةََفضاءَيَعَيسًَا

َكثَتةَمنَالعادل،َفَىعيَ الشخصيات،َكىيَتنطلقَمنَبؤرةَمكانيةَمَي اعبغرافيةََكدَىاغبدَيَرَيبػَيتعٍَنة،َإذلَمناطق

حالةَالذمَيأخذَشكبلَسَتَذاتيا،َكىوَحيثَيزكرَالقاىرةَوَخطابَالرٌَإنٌَ»َ؛اتَالدينيةَكالثقافيةويٌَكاؽبَي
َكالرحالةَالبَيَ،)كتابَالقاىرة( وَالعثمانيُت.َإنٌََضدَ َاَاغبربَىهَىوضًَخَىَتكقَ،ندقيَيفَالزيٍتَبركاتيزكرىا

َشخصيةَنبصفتوََ-أحياناَ-،َصحيحَيبدكَلناَكخارجيٌَبدكرهَوبكيَلناَعنَالقاىرةَمنَمنظورَبراشلٌَ
ىذاََكعـزَ،كوبكيَلوَعنَلقائوَبالسلطافَالعثماشلَ،َفهوَيلتقيَبطومافَباممنَالشخصياتَالفاعلةًَ

                                                           
َ.152،َص1َ،2006رؤيةَللنشرَكالتوزيع،َالقاىرة،َطَ-الرواية والتراث السردي–سعيدَيقطُتَ–(1)
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معنياَدباَهبرمَحولو،َكإفَجاءَبشكلََوَينفسَىَ،َكهبدَيسابقَوَأمَتَوَأرملةَىَجَياألخَتَعلىَغزكَالقاىرة،َيتزكٌَ
عبلقةَذاتََ؛ناهتاةَاغبكائيةَدبختلفَمكوٌَعبلقتوَباؼبادٌََألفٌََابرانيً َغمَذلك،َيظلَ وَرَيشبوَحيادمَلكنٌَ
َتظلَ َاليتَهاَالذاتموضوعَللسردَيكوفَيفَالوقتَنفسوَذاتاَلوَأيضا،َلكنٌََوَيفَكلٌَدبوضوع،َذلكَأنٌَ
َ(1)«.رحلةبعدَزمن،َكىذهَمنَفبيزاتَخطابَالَوَياَستًتكَيهاَألهنٌَوعًَماَدبوضَيَعلىَمسافةَو
َالراكمَالشخصَرحلةَنَ(،َحىتٌَكتاب القاىرةالكتابَالثالثَ)َالَتنتهيَأحداثَيَ ،َجديدةَىَيبدأ

منَفضاءَإذلَآخر،َكمنَشخصيةَإذلَأخرل،ََرَ مًَؿ،َبسببَاالنتقاؿَاؼبستَىكالتحوَ َيعرؼَمعهاَالتغَت َ
َيفرضَنفسوَيَة،َككافَحجٌَكجهيَكبوَمكٌََهتَيكعندماَأزفتَساعةَالرحيل،َكجٌَ»؛َكمنَزمنَإذلَآخر

انتقاؿَالراكمَحسنَبنَؿبمدَالوزافَيفَالفضاءََكَمنَخبلؿَالقوؿ،َأفَ علىَماَيبدَيَ(2)«.علىَحيايت

َأهنَ َقسرمَ  َبغَتَعناء َأدركنا َالبداية، َالراكمَالشخصَمن َرحلة َرصدنا َكإذا َقسريةَ، َكانتَغالبا ا
،َكرحلةَاإلسبافبلَإذلَفاسَجاءَنتيجةَطردَاألندلسيُتَمنَقًََغرناطةؿَمنَفاالنتقاؿَاألكٌََ؛مفركضة

َكانتَبطلبَمنَالسلطافاغبسنَمنَفاسَإ َجاءَبناءَنَككذاَاالنتقاؿَمنَفاسَإذلَاغبجٌََ،ذلَالسوداف
َكذلكَيفَانتقالوَإذلَالقاىرة،َمثَخركجوَمنهاَبعدَإعداـََ،علىَأكامرَالسلطافَالذمَنفاه ككافَاألمر

َالسلطافَاؼبملوكيَطومافَبام،َكتدىورَأكضاعَالقاىرةَاألمنية.
َـَالرحلةُ تبقىََََََ َمنََ،يفَؾبرلَاغبكيَحورياعربَتضاعيفَالركاية،َعنصرا تستقيَخصوصيتها

َعاشَ،كالتجاربَالتالتحو   َاحملَواليت َالشخصية َالتها َذات َأعصربرية َعرب َالتارىبي، َبلىَىحَيَعد
َتَعلىَذاتيةَئكزَالسردَكالتبسبرََإفٌَ»َ،ـبتلفةباألحداثَالتارىبيةَالكربل،َكفضاءاتَجغرافيةَكحضاريةَ

َبعداََ-الشخصَ-الراكم َقبد َذلك، َالعك َمن َبل َاحملورية، َالشخصية َعلى َاالنغبلؽ َيعٍت ال
اؼبكافَمنََيلعبَيَ.(3)«َالفضاءَ)اؼبكافَالذمَتتواجدَفيو(َكَ(،جدلياَبُتَالذاتَ)شخصيةَالراكم

َنَىاكًَأمَىَةَيمنوَعدٌََعَي"َإذَتتفرٌَ؛"،َدكراَحيوياَيفَحياةَ"اغبسنَبنَؿبمدَالوزافَليون اإلفريقيخبلؿَ"

َاَيفَتكوينَشخصيتو.اَأساسيَنلَملمحَنشكٌَجزئيةَتَي

                                                           
َ.151صَ 1،2006دارَاآلداب،َبَتكت،َطَ-فضاءات السرد ومدارات التخييل–ساميَسويدافَ–(1)
َ.349ص1َ،1997َتر:َعفيفَدمشقية،َدارَالفارايب،َلبناف،َطََ-ليون اإلفريقي–أمُتَمعلوؼَ-(2)
َ.115-114ص،1َ،2006َرؤيةَللنشرَكالتوزيع،َالقاىرة،َطَ-الرواية والتراث السردي–سعيدَيقطُتَ–(3)
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أخرلَمدلَكعيََمنَزاكيةَوَاَيعك َيفحسب،َكإمبٌََصوصيةخُ عطيَللركايةَباؼبكافَالَيَيَالوعيَإفٌََََََ

َعلَيذبدة،َعقَ تنطومَعبلقةَاإلنسافَباؼبكافَعلىَجوانبَشىتَكمَي»ريدَإثارهتا.َالكاتبَبالقضيةَاليتَيَي
هَعلىَتساعدَيَجاذبةٌ َلَيفَالبلشعور،َفهناؾَأماكنَهمنَمعايشتوَلوَعمليةَتتجاكزَقدرتوَالواعية،َلتتوغٌَ

َوَيو،َفاإلنسافَالَوبتاجَإذلَمساحةَفيزيقيةَجغرافيةَيعيشَفيها،َكلكنٌَتلفظَيَطاردةٌ َاالستقرار،َكأماكنَه

ََلَيفيهاَجبذكره،َكتتأصٌََبَييضرًََقعةَووَإذلَرَيصبَييَى ةَويَ عنَالكيافَكاؽبَيَالبحثَيَيأخذَيَكمنَمثٌَ،َوتُ ويـ  ىُ فيها

َ.(1)«الفعلَعلىَاؼبكاف،َلتحويلوَإذلَمرآةَترلَفيهاَاألناَصورهتاَكلَىشَى
َنتَىَ َداخلََعَيب َتَىبُتَأماكنَجاذبةَكطاردة، عربَالسارد"َاغبسنَبنَؿبمدَالوزاف"َفضاءاتَؿبصورة

اَاَأدبيَنتشخيصَنَ"ليوفَاإلفريقي"يفَأغلبهاَباػبوؼَكالقلقَكاؼبوت.َفلقدَأقبزتََعجَ تىََ؛عوادلَمنغلقة

َالتناغمَاشلٌَكاؼبوتَاجملَىَستقراراالالطةَكفاسَكالقاىرة،َمنَرحلةَلفضاءَغرناَالتللتحوَ  ،َإذلَمرحلة
َكافَليكوفَعندمَسولَكاحةََغَتَأفٌَ»...،َسبيّ النِ كءَكاؽبدَيَاآلني ىذاَالعيشَاؽبادئَالرتيب،َما

َناديٍت،َككافَمكتوباَرلَأالٌَتيََعدًَبلؿَبُتَمرحلتُتَطويلتُتَمنَالسفر،َككانتَأصواتَالبَيكارفةَالظٌَ

َ.(2)َ«شلَطويبلَعنَإغراءاهتاأذَيَمَ أصَي
باستمرار،َاعتمدَالكاتبَيفَتصويرَشخوصوَعلىَإظهارََؿَهمتبدَ َؿَهاؼبكافَإذفَيفَالركايةَمتحوَ َََََ

َيفَتصرَ  َكتأثَته َعليها، َ)اؼبكاف( َكأفعاؽبافاهتًَانعكاسو َيتحوَ »َ؛ا فيَىبَيَكقناعَوَإذلَرمزَوَاؼبكافَيَؿَيكىنا

هباََ،َيتجاكزَيمستقبليةَنَمنَخبللو،َكقدَيكوفَاؼبكافَتقنيةَنَبَىلفكرَاؼببدعَأفَيتسرَ َسمحَي،َكيَىرةَىاؼبباشَى

َ.(3)َ«ككاقعوَوَيمكانَىَاؼببدعَي
صوتَ"حسنَبنَؿبمدَالوزاف"َليضطلعََتدَ تبَاألربعَمنَركايةَ"ليوفَاإلفريقي"َ،َيبَىعربَالكَيَََََ

َ/ة،َبُتَالراكمَالغائبدَىتعدَ مَهًَضورًَحَيَأشكاؿَىَكنناَأفَندرؾَأفَ يبَيَعناءَوَبدكرَالسردَكاغبكي،َفبغَتًَ
َكبُتَالراكمَ َفيها، َعنصرا َيكوف َأف َاألحداثَكالشخصياتَدكف َبتصوير َالذمَيكتفي الشاىد،

َيَي َبل َؿبوريةَشارؾَيفَصَياؼبشارؾَالذمَالَيكتفيَبنقلَاألحداثَفحسب، َكيكوفَشخصية نعها

                                                           
َ.63،َص1َ،1988منشوراتَعُتَاؼبقاالت،َالدارَالبيضاء،َاؼبغرب،َطَ-جماليات المكان–أضبدَطاىرَحسنُتَ–(1)
َ.348ص،1َ،1997َتر:َعفيفَدمشقية،َدارَالفارايب،َلبناف،َطَ-ليون اإلفريقيَ-أمُتَمعلوؼَ-(2)
َ.23ص1988ََ)سبقَذكره(،َ-جماليات المكان–أضبدَطاىرَحسنُتَ–(3)
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(َ َ"االختطاؼ" َبعاـ َالقاىرة َكتاب َينتهي 13َََفيها. َيناير َالثاشل كانوف2ََََ-1918كانوف
َلتقودَالتحوَ 1519ينايرَ/الثاشل َغايرَوالصادمةَ"اغبسنَبنَؿبمدَالوزاف"َإذلَعادلَـبتلف،َمَيَالتَي(،

َابقة.السٌََوًَمًَوالًَاَلعَىسبامَن
َََََ َكَوالتوحمُ َبكلٌََالمكانَ َدَيتقصًََالرحلةَىإٌف َكاألدبية َكاعبمالية َكالثقافية، الحضارية االجتماعية
َ،لهاَقسرااؼبتوسطَ)ركما(َربديدا،َاليتَيدخَيةَإذلَمشاؿَحوضَالبحرَ،َكرحلةَالراكمَىذهَاؼبرٌَالعرقيةك

طَإذلَفاسَالواقعةَجنوبو،َ،َفمنَغرناطةَالواقعةَمشاؿَالبحرَاؼبتوسٌَُتارةَصقليبعدَكقوعوَيفَأسرَحبٌَ
َاؼبتوسط َجنوبَالبحر َالواقعة َالقاىرة ََ،كمن َاؼبتوسط، َحوضَالبحر َمشاؿ َحاضرة َ)ركما( »َإذل
وَفَيكماَتعرًََدباَتؤكؿَإليوَالشخصيةَاحملوريةَكطيدةَنَتَصلةَننبلحظَمنَخبلؿَىذاَالتقابلَبُتَالفضاءا

َ.(1)«هاَمعَالفضاءَالذمَتوجدَفيوقًَالَي،َبسببَتعَىكتغَت َوَؿَومنَربوَ 
َفضاءَهََََ َالراكمَ)الشخصر لتغي  كاَللتحّولَكتابَركما َيَىَ(؛اعبذرمَيفَحياة َؿبنةَىَالبطلَيَكؽَيذَيإذ

َلتبد َاغبٌج، َمن َعودتو َطريق َيف َأرضَصقلية َعلى َطرؼَقراصنة َمن َاختطافو َبعد أغربََأاألسر
َكتابَركما َيف َأَي»َ،رحبلتو َأف َبوسعي َكاف َىذاَأَنَىطبَ أ َبدأتَعلى َكانتَقد َأغربَرحبليت ٌف

(2)«النحو؟
ةَمنَعمره،َيفَفضاءَ"ركما"َحقبةَجديدَلَي"اغبسنَبنَؿبمدَالوزاف"،َفتتشكَ َدَي.َييستعبَى
َكنتَعبد»يقوؿ:ََإذزبتلفَعنَسابقاهتا،َ مَكطئتَياَبٌٍت،َكقدَسارَالعارَيفَدمي.َفأناَالذٌََاَنكىكذا

أكََارَبالرمومنَذبَ َثرمَإذلَأمَتَمنَاألمراء،َإذلَتاجرَعَيباىَأيََؼسَوَ،أقداـَأجدادهَأرضَأكركباَفاربُت
ََأكَنابورل َأك َاكذَ–راغوسو، َأشنع ََ–ؾ َقشتالية َمن َكلٌَرَ "هبَىإذلَكاحد َىوافََعٍتَيف َصبيع غبظة
َ.(3)«غرناطة

َللراكمَلقدَشكٌَ َعميقا َاؽباج َخوفا َىبَيَ(الشخصَ)لَىذا َكافََ،هَيمصَتَىَصَ فيما كمنَىنا
َبشكلَقسرمَاؼبكافَالذمَحلٌَ َللتفاعلَاؼبغايًََ،بو َكانتقاالَنَرًَبداية َعلىَمستولََمعَاآلخر، عميقا

َالفكرَكالشعورَكاالنتماء.

                                                           
َ.116،َص1َ،2006رؤيةَللنشرَكالتوزيع،َالقاىرة،َطَ-الرواية والتراث السرديَ-سعيدَيقطُتَ-(1)
َ.358،َص1َ،1997تر:َعفيفَدمشقية،َدارَالفارايب،َلبناف،َطَ-ليون اإلفريقيَ-أمُتَمعلوؼَ-(2)
َ.361صَاؼبصدرَنفسو،َ-(3)



 الُهىيّة في خطاب أمين معلىف الروائي؛ األحكام والتمثالت بين الذات واآلخر     :         لثالفصل الثا

 

~ 329 ~ 

ََََََ رَيفَالفكرَيفَفضاءَاآلخرَاؼبغايَ،"ليون اإلفريقييفَالكتابَاألخَتَمنََ"َاغبكيَيَيتمركزَيكهبذا
ََك َكالعقيدة، َذلكَبقولولكاغبضارة َكشفَالراكمَعن َكقدَككانتَاؽبديٌَ»َ:قد َنفسي، َأنا َالبابا َإذل ة

َاألحدَدَ قَي َكنتفي َ"شباطَ)فرباير(َدبناسبةَعيدَالقد14ٌََمتَباحتفاؿَيـو َؽَىعاشلَاألرَىأيََالنتينو"َ)...(
َكث َكافَهبعلَالساعاتَمضنيةََيبَاألمرَيَىحيافَمنذَكصورلَإذلَركما،َكانتهَمنَاألَتيف إذلَزبمُتَما

َكافَغيابَاؼبؤذٌَإذلَىذاَاغبدٌَ َكافَذلكَأشٌدَمنَغيابَاغبرية،َكأشٌدَمنَغيابَاؼبرأة، ف.َفلمَيسبقَ:

َانَدتفعَفيهاَالنداءَداعياَإذلَالصبلة،َؿبدٌَوع،َيفَمدينةَالَيَراَتلوَاألسبَيرلَقٌطَأفَعشتَىكذاَأسبوعَن
َ.(1)«اسَكاعبدرافاَالنٌَننَئًَمٍَطَىزمافَمالئاَالفضاء،َمَيال

َاألَيتبٌُتَيَ َمَةَىشبٌََأفٌََ؛حداثمنَىذه َنبا ََاألنا ارسمسارينَيتفاعبلف، َكمنَىذاَاآلخركمسار ،

َتتبلوَى ََرَيالتفاعل َللراكم َاعبديدة َغبَ(،الشخصَ)الرؤية َاؼبغايرة َاغبضارية َتزدادَضكباؼبعطيات ارتو،
مَثقافةَجديدةَالفرصةَلتعلٌََ،َمنحوَياهَيوَمنَالباباَ"ليوٍفَالعاشٍر"َبعدماَتبنٌَربَيفقَي؛َصوبةَكثراءشخصيتوَخ

َكماَمكٌَ كتابَ"ركما"،َاالستعدادَالكبَتَللنظرَيفَََتَيفًَنوَمنَتعٌلمَالديٌانةَاؼبسيحية،َاؼبلٍَكلغاتَأكثر،
الثقافيةَكاالجتماعية،َكالعقائدية،َفبلَيشتغلََوًَوالتًَاللبراطَيفَالفضاءَاعبديدَبكٌلَضبيَياَافَ"سنَالوزٌَغب"

اَذاتوَيفَماضيهاَكحاضر،َبلَصَنعنَكطنوَاألصل،َمتفحٌََاغترابو"اغبسن"َبالتعبَتَعنَنبوموَكأحزانوَك
كافَ»ىذاَمنَقولو:َ،َكلي َأدٌؿَعلىَيفَفضائوَاعبديدًََوَيحياتَىَ(الشخصَ)علىَالعك َيعيشَالراكم

َأسٍَ ََمرًَعاـ َعلىَجسدمَكنافعا َببلَمشٌقة َكأخذتَيدَ جإذف َلعقلي، َباٌتساعَيومَنَأشعرَيَا َيـو َبعد ا
هاَفحسب،َكإمٌباَبفضلَاحتكاكيَأيضاَبأساتذيتَكطبليب،َككافَاثنافَسالَيفَاؼبوادَاليتَأدَرَ،معاريف
َونًَراغَيمنهمَأَى َ.(2)«اَمنَالساك أؼبانيَنَااحد،َكاثنافَفرنسيُت،َكاثنافَمنَالبندقيةَكَكيُتى
َكافَىذاَيَيَ،ياةَالشخصيةَالبطلةحمنَاؼبهٌمةََىذهَاغبقبةََدعنَأمين معلوفَفَييتوقٌََََ َلَيكَ شَىكإذا

لآلخر،َفإٌفَمواجهةَليوفَلآلخرَ)الغريب(َيفَرحلتوَالقسريةَإذلَركما،ََدًَمَ عَىلوناَمنَألوافَاغبضورَاؼبتػَى

َكانتَسبباَمباشراَيفَتوجيوَفكرَاغبسنَبنََمتناميةَنَذبربةَنَلَيشكَ تَي ربتضنهاَمعطياتَحضاريةَمغايرة،
َ.َافَ"كتغيَتَمنطلقاتوَبشكلَجذرمٌَالوزٌَ

                                                           
َ.363،َص1دارَاآلداب،َبَتكت،َطَ-فضاءات السرد ومدارات التخييل–ساميَسويدافَ-(1)
َ.369صَ،1َ،1997َتر:َعفيفَدمشقية،َدارَالفارايب،َلبناف،َطَ-ليون اإلفريقيَ-أمُتَمعلوؼ-(2)
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ََلَيتشكَ دبعٌتَأنٌوَالَيَىَ،ةٍ حَ منفت  َةٍ يَ نْـ ببِ َزَياإلفريقي،َ"يتميػَ َفيفَالركايةَليَوَالنموذجَالفردمَاؼببلحظَأفٌَََ
ضاءَاآلخرَفبلَينفتحَعلىََ،علىَالذاتَالفرديةَلشخصيةَ"اغبسنَبنَؿبمدَالوزٌاف"َمغلقٍ َكنسقَو

عندماَقابلتَالباباَبعدَأسبوعَكافَقدَحٌضرَرلَبرناؾباَحافبل:َ»البارزة،ََا"ركما"َبأكملهاَكشخصياهت
َفلسوؼَيَيَمَيسَ قَىسوؼَأَي َكالتعليم. َالدراسة َبُت َاليـو َبعد َكآخرعلَ كقيت َالبلتينية، َكاىن التعليمََمٍت

َكاىنَأرمي َكلٌَػػػػػػػٍتَإعطائػػػػػػػػػػػػاؼبسيحي،َكثالثَاإلقبيلَكاللغةَالعربية،َكسوؼَيتوذٌل احَدرساَػػػػػػػػصبَيَيف
َالعملَأجرا هر،َكمنَغَتَأفَمقدراهَدككاَذىبيةَيفَالشٌََ،يفَاللغةَالًتكيةَ)...(َكسأتقاضىَعنَىذا

َاحتجاج َأدسل َعرٌبتَعن َقد َأفٌَنعميتَضاحكَنَكرلَ َؼَىرَىعتػَىاَ،أكوف َمَيََألمرَىاَا َصيغة عنََةَنفَىلطَ كاف
يارل،َكشكرتوَككعدتوَببذؿَماَحًََتوًَىذاَالربنامجَيعرٌبَعنَضباسَاَمعَذلكَأفٌَمضيفَنَ،األشغاؿَالشاقة
َكيبلَأَي َككافَأفَأخذَيستدعيقصَ يفَكسعي َكلَ ذٌَمَيٍَترَيفَاستحقاؽَفضلو، َأكَمعَشهرَوَاؾ َكحيدا
اَ"اغبسنَبنَؿبمدَالوزاٌف"َشوقَنَلَيمًَوبَى،َ(1)«اَالتعليمَاؼبسيحيَيمَىمنَمعلومايتَكالَسًََقًَمعٌلميَللتحقَ 

َحَي َبدكف َاؼبعرفة َكرغبةَندَيإذل ََجارفةَنَكد، َدبنابعها َالعلـو َازبَ المتعّددةإذل َفلقد َ"ركما"ََذَى، َفضاء من

َ.َاتًَقبَىلتخٌطيَالعَىَيفَنظرهًََالكفيلَيَحَيفالعلمَىوَالسبلَ َ؛،َكتوسيعَآفاقوَاؼبعرفيةكرهًَفًََإلثراءًََمساحةَن
ىكذاََ؛َكتلفةكفضاءاتَـبَيَكثقافةَنَحضارةَنَوَيواجًَتيََذاتوَيَ،َألفَ غايرةَنمَيَبةَنرَيذبىٍََ(الشخص)الراكمََيعيشَيَََ

َاعبديدةَوصَييغَي َمنَربقيقًََنَىاليتَسبكَ َ،الراكمَيفَتفاصيلَاغبياة االندماجَاالجتماعيَالناجح،ََفيها

َربَى ٌَولَىفقلد َالوزٌاف َحياة َعادلَوبعت َإذل َعاَغريبَثقايفَ َبوره َككأفَ ؼبعن َيتبلعبَيَو، َوَعاتًَبتوقَ َالقدر

َكافَ»يقوؿَالراكم:ََ،يوًَانًَمَنأوََكطاتًَطَ كـبَي َكافَالباباَيقوؿَلوَ"ابٍت"َلكٌنو دلَأكنَبالطبعَالوحيدَالذم
َكٌلََ،تلفـبَيَيقوؽباَرلَبشكلَو ككافَقدَأعطاشلَاظبيوَيوحنٌاَكليوف،َكاسمَعائلتوَاؼبهيبة،َآؿَمدتشي،
َكانوفَالثاشلَهبَ ذلكَبفخامةَكأَي َصبػػػػػػػػـ.َككافَالي1520اـَػػػػػػػػينايرَعَ–ةَيفَالسادسَمن َيـو ةَػػػػػعػػػػػػػـو
َكاتدرائيةَالقدٌَ ارنةَكالسفراء،َكعددَمنَبالكرادلةَكاؼبطَصَ ي َبطرسَاعبديدةَ)...(َككانتَىذهَتغَييف

تاجوَكىوَيقوؿ:َيفَعيدََاَربتزدىيَنكافَالباباَمَيََ،نَالشعراءَكالرٌسامُتَكالنٌحاتُتييَليوفَالعاشرَممًَؿبَى
َةًَبعَىاؼبتَ َةًَنَىؼبعمداف،َككبتفلَأيضا،َحبسبَالسَ اَانَىوحَىوَبعمادةَاؼبسيحَبيدمَيَييفالذمَكبتفلََذاالغطاسَى
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َالذي َيفَحضنَََنباجملوسَالثبلثة َاستقبالنا َتفوؽَسعادة َسعادة َأيٌة َربٌنا، َالعربَلعبادة َمنَببلد أتوا

َ.(1)«ربانوَيفَبيتَبطرساَمنَأطراؼَببلدَالرببرَلتقدصلَقَيكنيستناَاؼبقٌدسةَميرزيباناَجديداَقادمَن
َََََ َاؼبفارقةَبُتَخطابَاألنا َكتابَ"ركما" َالمسيحيكاآلخرََ،المسلمةييظهرَاػبطابَالركائيَيف

َيةَوطابًَكالتسامحَعربَخًََ،اغبةًَاؼبصَىَقَىنطًَنشئَأمُتَمعلوؼَمعَاػبطابَالثاشلَمَى)الباباَليوفَالعاشر(،َيَي
َالتعميد،َكبدأَبأفَ»،َيقوؿَالراكم:َنسانيتوإعلىَظباحةَاآلخرَكَجاجيةَوحًَ استدعاشلَالباباَمساءَيـو

َحَيأعلنَأشلٌَ يفَكسعيَاالستمرارَبالعيشَيفَالقصرَإذلَأفَأجدَمسكناََا،َبيدَأفَ رَ َأصبحتَبعدَاليـو
)...(َرأيتَيفَعينيوَأنٌوَيعلمَدركسيَكتدريسيَباؼبواظبةَعينهاََعَىتابًَأفَأَيَرَيصَ ييََوَييفَاػبارج،َكأضاؼَأنٌَ

،َكبداَمنَالتأثٌرَحبيثَدلَأسبكَ  كاكبنيتََ،هنضَكَنَمنَمنعَدموعيَأفَتسيل،أٌنٍتَسأرحلَذاتَيـو
،َكاهللَلقدَأحببتوَمنذَتلكَاللحظةَعلىَالرغمَمنَفٌضمٍتَإليوَبقٌوةَضٌمةَأبَحقيقيٌََلتقبيلَيده،

َىتفاؿَالذمَفرضوَعلٌيَقبلَقليل،َفَىاالح كهبذاَاإلجبلؿَمنَنصارلََ،مشاعرَرجلَهبذاَالنفوذَهتتزَ َفٍَؤلى
َكتابَصغَتَبالعربيةَ)...(َفذاؾ َكالببلدَاليتَخارجها،َلرؤية َقبلََأكركبا َخبلفاءَما َبداَرلَجديرا ما

َ.(2)«كاؼبأموفَبنَىاركفَالرشيدَتغٌمدنباَاهللَبرضبتوََ،عصورَاالكبطاط
منَخبلؿَانفتاحَالذاتَعلىََ؛آلخراإلنسافَمعَاَتفاعليفَبنيتهاَفكرةَََالركايةَيتتبٌٌتََعلىَماَيبدكََََ

كدليلَذلكَأٌفَخطاباتَالركايةَيفَأكثرَمستوياهتاَتأخذََ؛األصواتَدًَباعتمادَتعدَ َالثقافة األجنبية
َراكيةال"ركما"َمنََفيهاَطرفاَاغبوار،َكلناَأفَنعودَإذلَكتابَنسانية،َيشًتؾَيإطابعاَسجالياَحوؿَقضاياَ

َاآلخر.َكَيفَالنظرَإذلَالذاتَ؛فهاَعربَتضاعيفَالسردَالركائياثَيلَكتكَىؤَىؼَالرَياختبلَىَؾَىدرًَلنَي
َكتابَ"ركما"َبغَتَعناءَوَفَ ستشًَنَََََ َ"اغبسنَبنَؿبمدَالوزاٌََاالستسبلميالطابعََ،يف ف"،َلشخصية

اَىذهَالشخصيةَيفَالتعاطيَمعَاؼبنعطفاتَاػبطَتةَكاغباظبةَيفَىَىهرَيظٍَذلكَاؼبركنةَالكبَتةَاليتَتَيَكدليلَي
َاغبيايت،َيكفيَأفَنتٌَ العاشر،ََليوفَائَعلىَموقفَالرجلَمنَقضيةَتعميدهَمنَطرؼَالبابكًَمسارىا

دلَيسبقَيوماَ!َليوفَيوىاٌن َليوَ-يوحنا»،َكعقيدتوَيَلوَاظبوَيَاَنسبلميةَمغَتَ العربيةَكاإلَتوَيويٌَالذمَمسحَىَي

ؼَاغبركَىَكأقٌلبَيَمنَأسريتَعلىَىذاَالنحو،َكظللتَطويبلَبعدَانتهاءَاالحتفاؿَأقٌلبَيَعيَشخصَهأفَدَي
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ليوشلَ)...(َكلكيَأرٌكضَاظبيَاعبديدََكااليطاليةَطورا،َليوينيةَتارةَكاؼبقاطعَيفَرأسيَكيفَفمي،َبالبلت
،َكذلكَىوَالتوقيعَاؼبمكنَرؤيتوَيفَختاـَاألعماؿَ"يوحنٌاَاألسدَ"دلَألبثَأفَعرٌبتوَفغداَيوىان َليوَ

َكتبتهاَيفَركمةَكبولونية،َغَتَأٌفَاؼبًتٌددينَعلىَالببلطَالبابومَالذينَأدىشهَي منََمَأفَيولدَكاحدَهاليت
"َالتمييزمَمنَأيبَاؼبقٌدسَاإلفريقيدلَيلبثواَأفَأضافواَإذلَاظبيَلقبَ"َ،تشيَأظبرَجعدَالشعرآؿَمد
َ(1)«بالتٌبٍت
ميدهَمنَإذلَ"ليوفَاإلفريقي"َبعدَتعَ(،الشخصَ)كىكذاَيتحٌوؿَ"اغبسنَبنَؿبمدَالوزاف"َالراكمَََ

َكتابَ"ركما"ََطرؼَ"الباب"َليوفَالعاشر يفَ"ركما"َعاصمةَاالمرباطوريةَاؼبسيحية،َلتتوزٌعَالركايةَيف
لفتُتَإذلَثقافتُتَـبتَباالنتماءفيهاَالشعورََسةَيغلبَيلتبَىيفَعبلقةَمَيَ؛بُتَىويتُتَ)مسلمة/َمسيحية(
َكل َ؛بوَىذاَااللتباسَتمظهرَييهما،َإذاَاقتضتَالضركرةَذلك،َكلعٌلَخَتَماَيَىكالقدرةَعلىَالتماىيَمع

َمنوَأكَأدسلَتعبَتَعنَالرفضَأكَالًتٌدد.َاعتراضاعبديدة،َدكفََوًَتًَويٌَىوَالبراطَبطلَالركايةَمعَىَي
َللراكمَََ َسبازَيَ(الشخص)يركؽ َالركاية، َخبلؿ َكتواصَيَالثقافاتًََجَيمن َالسَىهَىلَياؼبتباعدة َكماَلًَا ، 

"َ َقَيموبوليتانيةز كو تستهويو َاليت َالفضاءاتَاعبغرافية َفتعٌددَيَرَىدَ " َالذىابَإليها، َكاللغاتََلو األظباء
كىذاَماَعرٌبَعنوَالراكمَبقولو:ََ؛كهنائيةَوَثابتةَوَكاحدةَوَةَوويَ علىَاستحالةَربطَالشخصيةَهبَيَشاىدَهَ،يةًَاحملكًَ
بيدَمزٌين،َكعٌمدتَبيدَأحدَالبابوات،ََأناَحسنَبنَؿبٌمدَالوزٌاف،َيوحناَليوفَدكمديتشي،َنتَيتًَخَي»

"اإلفريقي"،َكلكٌنٍتَلستَمنَإفريقيةَكالَمنَأكركبا،َكالَمنَببلدَالعرب،َكأعرؼَأيضاََكأدعىَاليـو
رَعنَأٌمَبلد،َكالَعنَأٌمَمدينة،َكالَعنَأٌمَقبيلة،َفأناَدَيصٍَالزيٌايت،َكلكٌٍتَدلَأَىَكَرناطيَكالفاسيبالغ

َالرحبلتَتوقػَ  َأقٌل َىي َكحيايت َالقافلة، َىو َكطٍت َالسبيل، َكلَىعَنابن َالعربيةََؼَىسوٍَا، َفمي َيف تسمع
كالًتكيةَكالقشتاليةَكالرببريةَكالعربيةَكالبلتينيةَكالعاميةَاإليطالية،َألٌفَصبيعَاللغاتَككٌلَالصلواتَملكَ

َقريب َ.(2)«يدم،َكلكٌنٍتَالَأنتميَإذلَأٌمَمنها،َفأناَلٌلوَكللًتاب،َكإليهماَراجعَيفَيـو
َ-علىَماَيبدكَ-ا،َقاصداىَىدَيبدَ اَكيَييهَىنفًَيىََ،َيكادَيةوي  الت الهُ تحو  يفَسعيوَلقراءةََأمين معلوفإٌفَََََ

فريقي"َىوَيفَالركايةَ،َ"فليوفَاإلةًَتَاؼبغلقَىوياَ اؽبَيَهباَعنَمساحاتًََةَحوؽباَكالنأمَىدسيٌَتبديدَاؽبالةَالقَي
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َالعبورَالذمَينقلوَمنَ ابنَالسبيل"،َكطنوَالقافلة،َكىوَهللَكالًتاب،َكالَشيءَيدٌؿَعليوَسولَىذا
َ،طريقَلطريق،َكمنَلغةَإذلَلغة،َكمنَثقافةَإذلَثقافة،َكمنَدينَإذلَدين،َكمنَاغبريةَإذلَالعبودية

وَتَيويػٌَؿَكعدـَاالستقرار،َىَيورَكالتحوَ بَيابنَاؼبنفىَكالعَيَ،كمنَالفقرَإذلَالغٌت،َفاإلنسافَيفَنظرَالكاتب

َاؽبَي»َ،وَيفَالعادلَكالوجودحلتَياَرًَهَىسَيشاكًَمتشظٌيةَتَي َ.(1)َ«غايةَيفَالصعوبةَكالتعقيدَةًَويَ يبدكَمفهـو
الََقَوىَنفسهاَباستمرار،َباذٌباهَأفَيطٌَيفَركايةَ"ليوفَاإلفريقي"َألمُتَمعلوؼَأهٌناَتتخَىَةيّ وِ الهُ َلةَيعضًَمَيَََ

َإنَ االلتباسيفََعَيكتقَىَوؾَىكَياألسئلةَكتثَتَالشَيَزَيفَ ؾ،َفهيَربَيرَىدٍَيَي َيةَواكًَبىَرٍَحَى ةٍ اجَ رَ جْ رَ َةَوويَ عنَىَيَاغبديثَيَوَي،
َ َيبكنَي»كبالتارل َمعٌُتََ،يفَمستولَكاحدَةهويّ الُ َوصلَيقٍَتػَىَال َمنطق َضمن َاختزاؽبا ََ؛أك متداخلةَألهٌنا

َعبل َباألدبَكالنقدتربطَالثقافَ،قيةئاؼبفاىيمَيفَشبكة َكاللغة َباجملتمع َربملَيَ؛منَىذاَكأبعدَىَ.(2)«ة
َ.نًَبايًَاؼبتَىَدًَعدَ اؼبتَىَورًَعلىَاغبضَيَاَمباشرةَنهَىيلَيةَوبَيويَ داَللهَيرًَتمَىاَمَيمفهومَنَ،الركايةَيفَكتاهباَالرابع

إذلَركماَعاصمةَاإلمرباطوريةَاؼبسيحية،َتغيَتاَيفَمصَتَالشخصيةَالبطلةََالقسري   العبورُ َأحدثَىََََ
"حسنَبنَؿبمدَالوزٌاف"،َفبدؿَالكراىيةَكالعنفَكاؼبوت،َانتهىَاألمرَبوَيفَديارَاآلخرَإذلَاالقبذابَ

َكاؼبشاركة َاألحواؿَيَ،كالقبوؿ َاؼبواقفَيَفتعارضت َالعبلقةَكتناقضت َموضوع َعلى َىذا َكٌل َكأضفى ،
َ َمَيباآلخر َىادئَنبهجَنطابعا َالذاتَاؼبشتَ ا َتوضيبَعبلقة َأمُتَمعلوؼَإلعادة َأراده َتارىبهاَا، َمع تة

َ َالطابع َفرغم َاؽبَيَاالحتداميكماضيها، َسَىويٌَلئلشكاؿ َالذم َإالَ َتوَيوقَىايت َكاآلخر، َاألنا أٌفََحضارة

َكالَيؤسَ َؤثرَيمعلوؼَيَي َاؽبَيَ َياالنزياحَعنو، َاػباصَحوؿ َبطريقةَوويٌَإلشكالو َتنَىَة َبلَرًَاحَياصطدامية ية

َ.ىادئَوَركائيا،َإذَيصنعوَمنذَالبدايةَضمنَمسارَحكائيَ َوَيٌلكَيتمَىيَى
أمُتَمعلوؼََ َيؤسَ ،َيَيالثقافيةًََةًَوياتيٌَالتذكَتَبالفواصلَكاؼبوانعَاؽبَيَعيدَي،َتَيانتباذيةبعيداَعنَسرديةََََََ
ََمعَاآلخر،َلٌُتَوَركائيَ َػبطابَو َمعوَيَبحثَييَىإذ َالتبادَيإيفََعنَالتحاكر فلقدَانتهجتََ.الثقايفَؿًَطار

ةَويَ ةَالذاتَعلىَىَيٌيَوًَالنفتاحَىَيَيزَوًزَعٍَ،َكتػَىيديولوجياتَوإالثقافاتَكماَضبلتوَمنََحتالقُ  الركايةَخطاب
يقوؿَالراكمَعلىَلسافَالبابَليوفَالعاشر:ََ،َبدأَاالعًتاؼَباغبٌقَيفَاالختبلؼالغَت،َانطبلقاَمنَم

                                                           
َ.18،َص1َ،2002دارَالفارسَللنشرَكالتوزيعَطَ-مساراتَالبناءَكربوالتَالرؤية -محنة الهوية-رسوؿَؿبمدَرسوؿَ-(1)
مقاليدَدكريةَأكاديبيةَؿبكمةَتعٌتَبالنقدَكمصطلحاتو،َجامعةَقاصدمَمرباحَكرقلةَالعددََ-إشكالية مفهوم الهوية في الكتابة العربيةَ-ليلىَبلخَت-(2)

08َ،2017.َ
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َرَى» َجَيإٌف َبل َخادما َبوصفو َال َعندنا، َالرحبَكالسعة َعلى َدائما َىو َكاؼبعرفة بوصفوَبلَيبلكَالفٌن
َاؼبنزؿَقدَمٌتَخبلفاَإلراَكاغبقٌََ.ؿبميا بيدَأٌفََ.دتكَكبوسائلَالَيبكنناَأفَنقٌرىاأٌفَقدكمكَإذلَىذا

َأجَى َتتٌم َما َتكوفَالرذيلةَساعدَالفضيلة،َككثَتا َما َكثَتا َحبيث األعماؿَألسوأََلَ العادلَـبلوؽَىكذا

َ.(1)«ٌلَاألسباباألسبابَكأسوأَاألعماؿَألجَى
ََََ َموضوعية َرؤية َالبحثَعن َمعوَلآلخرإٌف َللتعامل َخاصة َمنهجية ََ؛كفق َـيََزاؼببلَسُ الهاجِ ىو

َالسياؽَمَىللفكرَالعريب،َكلقدَكبىَى للقواسمَاؼبشًتكةََُتًَىَاغبوارَاؼبشًتؾ،َاؼببًَحَىنٍَاَأمُتَمعلوؼَيفَىذا
َكاآلخر َاألنا َيبَيَ،بُت َحوار َكالفكرم، َالثقايف َللتبادؿ َمنطلقََدَ ربفيزا َمن َالرحب َالتواصل جسور

اإلنساشلَأقربَمعٌتَإذلَالتواصلَاغبضارم،ََالمشتركفالبحثَيفَدائرةََ»القضاياَاإلنسانيةَالسامية،
َإنساشلَبعي َىو َما َعنَتصنيفاتَاألجناسَتأصيبلَلكٌل اؼبنطلقَالثقايفَاآلمنَمنََيبدأَكاألدياف.دا

َ.(2)َ«درجةَاالنفتاحَعلىَاآلخرَكاحًتاـَالرأمَاؼبضاد،َكفتحَقنواتَمشًتكةَأكَاؽبيمنةَكالتسٌلط
كتًتٌسب،ََمَياالنتماءاتَاالثنيةَكالعرقيةَإذلَبعضهاَكتًتاكَىَاؼَيضَىنٍَاستبعادَأكَاقصاء،َتػَىَدكفَكىكذا

مكانيةَتعايشَاالنتماءاتَإبناءَغَتَقابلَللهدـ،َفبلَيتحرٌجَأمُتَمعلوؼَيفَالركايةَمنَطرحََلَىشكَ لتَي

َغَت َكيَيَوَينظرتَىَالًتحاؿَيَؿَىوَ اؼبتعٌددةَداخلَفرديةَكاحدة،َعبلكةَعلىَذلكَمنَشأفَالفردَباستمرارَأفَوبَي
َالراكمَمنظوره َيقوؿ ََ(الشخص)كانتماءه، َالصدد: َوبملٍت»يفَىذا َجديدة َالشاىدَمرٌة َالبحر َىذا

َاليتَقاسيتَي َكنتَيفََعلىَصبيعَأحواؿَالٌتيو َلقد َإذلَمنفاؾَاألٌكؿ، منها،َكىوَالذمَوبملكَاليـو
َكنتَفسَتغبَبعضهمَيفَالتنقيبَإفريقي"َكسوؼَتكوفَيفَركمةَ"ابنَاإل فريقيةَابنَالركمي،َكأينما

َكنتَأكَيػَىسلمَنيفَجلدؾَكصلواتكَ)...(َفمَي َكماَأنت،َأكَأفََااَأكَنصرانيَنوديَنهَيا عليهمَأفَيرتضوؾ

َ.(3)َ«فقلَلنفسكَأرضَاهللَكاسعةَ،حَلكَضيقَعقوؿَالناسلوَييفقدكؾ،َكعندماَيَى
َمَيَََ َمستوياتَوتنطوم َعلى َلآلخر َالوزٌاف" َؿبمد َبن َ"اغبسن َاؼبستولَمتعٌددةَوَواجهة َفعلى ،

َاػبطابَيَ؛الشخصي ََيتمٌيز َلػ ََباستحضاره َكحًبَليون اإلفريقي"شخصية َصًَرٍَ" َالعادلَعلو َإظهار ى

                                                           
َ.367ص1لبناف،َط،َالفارايبتر:َعفيفَدمشقية،َدارََ-ليون اإلفريقيَ-أمُتَمعلوؼ-(1)
َ.25،َص1َ،2006الدارَاؼبصريةَاللبنانية،َطَ-الحوار الثقافي مشروع التواصل واالنتماءَ-عبدَاهللَالتطاكم-(2)
َ.452صَ)سبقَذكره(ََ-ليون اإلفريقي-أمُتَمعلوؼَ-(3)
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َمَى َمع"حسنََقَييتوافَىَ؛وًَبلؿًبَاؼبسيحيَالركماشلَكبلورة ََاعبديدةَُىويّتوَالوزٌاف" َاإلفريقي"، َال"ليوف َإٍذ

َللمسيحيةَبدميَي َكاعتناقو َتعميده َبالذنبَعلىَالصعيدَالشخصيَنتيجة ظٌلتَشخصيةََ.إحساسا
َكَىاإلفريقيَ"ليوف َ"ليوفَالعاشر"َةَني َفًَ" َبػ َاليتَصبعتها َكالصداقة َاؼبوٌدة بةَكربتفظَبالذكرلَالطيٌََ،لعبلقة
كدلَيكنَيفَمقدكرمَأفَأكافقَؾبهوالَعلىَحسابَالرجلَالذمَ»َ،َكىذاَماَعرٌبتَعنوَبقوؽبا:عنها

َكنفو َكافَالباكَيٌذاؾَككأنٌوَقدَأقببٍت،َكدلَأَىككافَيعاملٍتَمَيَ،أخذشلَإذل باَيقوؿَنَبالطبعَالوحيدَالذم
َعائلتوَ َكاسم َكليوف، َيوحنٌا َأعطاشلَاظبيو، َقد َككاف َرلَبشكلَـبتلف، َيقوؽبا َكاف َلكٌنو َ"ابٍت"، لو

َكٌلَذلكَيفَفخامةَكأَي َ.(1)َ«1520هٌبةَيفَالسادسَمنَكانوفَالثاشلَ)يناير(َعاـَاؼبهيبةَآؿَمدتشي،

اؼبدىشة،َاليتََكالصداقاتَيَئةاؼبفاجًََاللقاءاتَيَ"،يون اإلفريقيليفَركايةَ"َاتَالرحلةعربَؿبطٌََرَيكثػَيتَىََََ

َكمشاعرهَوَيوجَ تَي َالركاية َبطل َالرحٌََ،فكر َأقاـ َالوزٌاف"فلقد َ"حسن َبُتَالعوادلََالة َللمصاغبة مساحة
َيتعٌلقَبالشرؽَكالغرب،َؿبَيَةَناؼبختلفة،َخاصٌَ َما َزًَاكَيكذبَىَقًَخبلقَالتوافَيَ؛التناقضَبينهماَيدَىبدًَتىََاكالَنمنها

ىوَنبذَالعداكاتَالدينيةََ-معلوؼأمُتَكفقَماَيراهَ-اتَالتواصل،َكلعٌلَأقبعَالسبلَإذلَذلكَقَىمعوٌَ
َكالسياسيةَكالثقافية.

َاآلخرَيفَإعادةَسردَالتاريخَََ َالفرصةَلؤلنا كالكشفَعنَالًتاكماتَاؼباضية،ََ،لقدَمنحتَالركاية

كالَتزاؿَـبياؿََتٍَرَىطَ البديهياتَالطبيعية،َاليتَأالنمطيةََكَرًَوَىللصَيَةًَلَىكَ ؼبراجعةَاألىواءَكاالفًتاضاتَاؼبشَى
َيفَنظرتوَللمختلفَ)اؼبسلم،َاؼبسيحي،َاليهودم...(.َ،"األنا"َكاآلخر

َعرفتهاَاليٌتََباتاالرتباكات والتقل  إاٌلَصورةَؽبذهََيفَالركاية؛َكماَشخصيةَ"مادالينا"َاليهودية
َ َىذا َ َكلعٌل َالعبلقاتَبُتَالثقافاتَكاألدياف، َيَيطبيعة َيفَأشٌدََركزَىبيََرَيفسَ ما َالبطلَ"دبادلينا" عبلقة

َياهتًَذبلٌَ َاؼبرتٌدة" َيفَعاـ َكثافة َ)927َا تشرينَالثاشل،30ََـ1520َديسمربََ-كانوفَاألٌكؿ13ََىػ
بُتََذًَبَيدكفَااللتفاتَإذلَالعصبياتَكالتناَىَ،عَالبطلَيفَحٌبَالفتاةَاليهوديةقَى(.َفلقدَكَى1521نوفمربَ

اَلعبلقةَاَرمزيَنالذمَجعلَمنوَالكاتبَامتدادَنَ؛نتهيَالعبلقةَبالزكاجَكإقبابَالولداألديافَكاؼبذاىب،َلت
َعميقةإ َالذاتَيَتتجاكزَيَ؛نسانية َاؼبغَىَيةًَعًَدبَىَفيها َاؼبذىيٌبََرًَايًَاآلخر َالراكمَيٍت.َكالدٌَالتعٌصب َ)يتزٌكج

ََ.ينيةًَكالدٌََالثقافيةًََؽَىوارًَهبةَالفَىاَهبذهَالزَ تجاكزَناؼبسلمَمنَ"مادالينا"َاليهودية،َمَيَ(الشخص
                                                           

َ.372،َص1997تر:َعفيفَدمشقية،َدارَالفارايبَلبنافََ-ليون اإلفريقي–أمُتَمعلوؼَ-(1)
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األمبوذجََأفَ َؾَيدرًَللمرأةَيفَركايةَ"ليوفَاإلفريقي"،َنَيَ"أمين معلوف"َرظبهاَورَاليٌتَالصَيَعَيٌبَتحُتَنتَىَََ

الراكمَيفَرحلتوَعربَََقَيافًَىيَ"مادالينا"َاليهودية،َاليتَسًتَيَ؛قبلَنكعَىَوثةَنأنَيَلًَمًَتَىكاؼبكٍََبةَنبلىَتأثَتاَكصَىَاألكثرَى
َالركاية َإذلَهناية َأمُتَمعلوؼَ.كتابَركما َتعٌمد َيبدكَ-لقد َما َالبَىَ-على َيفََطَىسٍَىذا كاالمتداد

فلقدَكانتَاغبقيقةَعنَ»ا،َتهَىيَىقضًَاَبًَمَ تىَهٍَا،َكمَيهَىًتَقٌَاَكرًَاَجبماؽبَىكسَنوَيهٍَاَالراكمَمَىدَىشخصيةَ"مادالينا"َاليتَبَى
تكنَيبَسولَرغبةَكاحدةَىيَالرغبةَيفَأفَأتأٌملَإذلَاألبدَحركاهتاََإٌذاؾَىيَمادالينا،َكدلَمادالينا

َكانت َفلقد َفَيَتتفّوقُ  كألواهنا، َيفَاؼبًَتورَنعلىَصبيعَنساءَركمة َاليتَََ،وتكالصٌََةًَيَىشٍَا ككذلكَيفَالنظرة
َأسود َشعرىا َككاف َآف، َيف َلؤلدل َكمستسلمة َتعرؼَحالكَنَاَنكانتَغازية َالذم َالسواد َذلك َمن ا

َالباردَكاألرضَاحملركقة،َكبانتظارَأفَتصبحَامرأيت،ََاألندل َ َكيفَتصفيوَبكيمياءَمنَالظٌل كحدىا
َألًَ َقد َككنت َأخيت، َأصبحت َقد َتػَىهَىأنفاسَىَتَيفٍَكانت َبدأت َذبل  َأف َكقبل َكٌلََصَ قَيا قٌصتها،

َ.(1)«قٌصتها
َََََ َالسَيَةويّ الهُ يبقىَسؤاؿ َركايةَؤاؿَيىو َاألفريقي"َاؼبركزمَيف َتفعًَ"ليوف َكهبرم َحياةََوَييلَي، َعرب ىنا

الوزٌاف.َيرصدَأمُتَمعلوؼَالتناقضاتَالعديدةَاليتَتقعَبُتَالذاتَكعاؼبهاَاحمليطَهباَكالضاغطَاػبانقَ
قتَرحلةَ"حسنَالوزٌاف"َيفَ"ليوفَاإلفريقيَكصفاَلآلخر،َكقراءةَلؤلناَيفَمرآةَلطموحاهتا،َلقدَحقٌَ

َاآلخر.
األفكارََكَكأيضاَاؼبعتقداتَ،علىَتغيَتَاجملتمعاتلقدَكجدَأمُتَمعلوؼَأٌفَيفَالتاريخَالقدرةََ

َ َكافَتيٌَف»كاؼبشاعر، َمَيَ،فارَالزمنَالَيتوقٌَإذا َإذلَاغباضر َاؼباضيَيبتٌد َسجٌل َعلىَفإٌف َبظبللو لقيا
َتَيَ،اؼبستقبل َحضارة َكٌل َربملَيكيف َما َبكٌل َخاص، َبريق َذات َتارىبية َغبظات َأخبلؽَووجد َمن َو
َؽَىالتاريخَقدَعادتَلتدَ َ؛َككأمٌباَعقاربَساعةرَهباَحٌيةَنابضةناَنشعَيعلَيرب،َفهيَذبَىكعًََكمعافَوَكدالالتَو
َدقٌََدةَىسَ ؾبَيَ،منَجديد َكمن َاغباضر، َاستخبلصَرَياهتًَاؼباضيَيفَصورة َنستطيع َحياؿَا ؤلَجديدة

َتًَناَبإيبافَاستثنائيَيفَقدرةَاإلنسافَعلىَإعادةَبناءَكاقعوَالفاسد،َبعدَؿباكالدَ اؼبستقبل،َإذَأهٌناَسبَى
َ.(2)َ«كلكنَيفَصورَكأشكاؿَمستحدثةَيعيدَنفسوَفالتاريخأكَتدمَته،ََوِ سِ مْ طَ 
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َالبحثَيفََََ َالعريبَجزءَهَةوي  الهُ إٌف َالفكر َكاالحتكاؾَمعَ؛منَأسئلة َاؼبثاقفة َكلقدَاآلخر نتيجة ،
َالقضية َىذه َالركاية ََ؛استعرضت َعن َالكشف َخبلؿ َاآلخرمن َكثقافة َالذات َبُت َوًَمًَيَىكقًََالٌلقاء

َكٌلَلقاءَمنَىذاَالنوعَ»َ؛كفضاءاتو رَكالصَتكرةَكينبعثَوَ دبقتضاياتَالتطَىَةًَويٌَأسئلةَاؽبَيَوَيجابَىتَىتػَىَ،ففي
َ.(1)«اؼباضيَمنَخبلؿَذاكرةَالشخوصَكضبوالهتاَالثقافيةَكالسلوكية

َجديدَوَكتقدصلَطرحَوَتًَالَىاؤَييفَقدرهتاَعلىَطرحَالتسَىَ؛(ليون اإلفريقيالقيمةَاغبقيقيةَلركايةَ)َدَ حًَتَىتػَىَََ
كاالرتباط،َفلقدَضبلتَركايةََبَ َإذلَعبلقاتَاغبَيوالنَكصَيَ،راعَإذلَاؼبصاغبةًَللعبلقةَمعَاآلخر،َمنَالصَ 
بُتَالذكاتَاؼبتنافرة،َكالتقاءَاػبطوطََرةالمتوتّ علىَمستولَالعبلقاتََراجٍ انفِ "ليوفَاإلفريقي"َإمكانيةَ
َاؼبتوازيةَكاؼبساراتَاؼبتقابلة.

َكٌلَالقَيأراَََََ كانتَأكَقوميةَأكَدينية،َفبلََيود،َجغرافيةدَمعلوؼَلشخصيتوَاحملوريةَأفَتتحٌررَمن

َأفَيكوفَاإلنسافَمتساؿباَنَرَىيػٍَضَى َأكَىَيباسمَوَالَيتقٌيدَيَعنده َأكَكطنَوةَوويٌَ، َكلقدَأبرزَمعلوؼَىذاَ، ،
َالبنوَ"جوسيب"َيوسف:بهاَكتَىََةَوإذَيقوؿَيفَكصيٌََ،اؼبوقفَجببلءَعلىَلسافَالراكمَيفَهنايةَالركاية

منها،َكىوَالذمََعلىَصبيعَأحواؿَالٌتيوَاليتَقاسيتَيَالشاىدَيََوبملٍتَىذاَالبحرَيٌٍتَبػَيمرٌةَجديدةَياَ»
َكنتَيَكَىلَيوبمًَ َلقد َاألٌكؿ، َإذلَمنفاؾ َكسوؼَتكوفَيَاليـو َاإلفريقي" َ"ابن َ"ابنَإيفََيفَركمة فريقية

َكَيَ،الركمي" غريزهتمََغَىدًَدغٍَبعضهمَيفَالتنقيبَيفَجلدؾَكصلواتك،َفاحذرَأفَتَيَفسَتغبَيَنتَىكأينما

َكنتَأكَيهوديَنسلمَنفمَيَ!ٍَت،َكحاذرَأفَترضخَلوطأةَاعبمهورياَبَي كماَََوؾَىرتضَيعليهمَأفَيَىَاَأكَنصرانياَنا

َيلوحَلكَضيقَيكؾَىدَيفقًَأنت،َأكَأفَيَى اهللَكاسعةَكرحبة،ََلنفسكَأرضَيَلٍَقَيفػَىَ،وؿَالناسعقَيَ،َكعندما
َكراءَصبيعَالتَيكقلبوَيَداهَيىيَي َإذلَما َكراءَصبيعَالبحار، َكاألكطافًََوـًَخَي،َكالَتًتٌددَيفَاالبتعادَإذلَما

َ.(2)َ«كاؼبعتقداتًَ

َاليتَعرفتَنَىفػَيعرَ يَيََََ َاؼبسيحية، َالكنيسة َعلى َكتابَ"ركمة" َيف َالوزٌاف(، َ)حسن َاإلفريقي" َ"ليوف ا
التضعضعَكاالهنيارَبُتَاؼبٌدَاعبرماشلَاللوثرمَكاألطماعَالًتكيةَيفَأكركبا،َخاٌصةَبُتَعاـَ"العصاباتَ

932ََالسوداء"َ) َ(َكعاـ1526تشرينَاألٌكؿَأكتوبر7ََ-1525تَتشرينَاألٌكؿَأكتوبر18ََىػ

                                                           
َ.62،َص2003،َالرباط،َاؼبغرب،1َكزارةَالثقافة،َطَ-فضاءات روائية–ؿبمدَبرادةَ-(1)
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تُتَوٌَإٌفَقػَي»(:1527َأيلوؿَسبتمرب26ََ-1526تشرينَاألٌكؿَأكتوبرَ 8َىػ933ََ"اؼبرتزقةَاألؼبافَ)
َبشكلَخاصَمنَالقشتاليُتَ،حتُتَيفَمشاؿَإيطالياإمربياليتُتَمسلٌَ َيفََتتألفَإحدانبا َكانوا الذين

"ميبلنو"،َكتتأٌلفَاألخرلَكىيَأخطرَبكثَتَمنَاؼبرتزقةَاألؼباف،َكصبيعهمَتقريباَمنَاللوثريُتَاؼبنتمُتَ
َفإذلَبا ىَقٌَلَىترانتونوَ"بقناعةَمنَتػَى"ارياَكساك َكفرانكونيا،َككانواَقدَاجتازكاَجباؿَاأللبَكاجتاحوا

َإًَيفَنلًَكٍَتَى َالبابياَنؽبَىا َمعاقبة َالذمَاقًتؼ: َاؼبسيحية.َا َيسَتكفََذنبَافساد َثائر َآالؼَىرطوقي عشرة
َكاثوليكي:َتلكَكانتَاحملنةََاؼببلقاةَالباب َ.(1)َ«اليتَنزلتَبإيطالياَيفَذلكَالعاـربتَرايةَإمرباطور

َ"َيفَحليون اإلفريقيينخرطَ"َََ َلييٍبًقيَاآلخر الغربيضارة َمفتوحَنَيفَركما، اَبذلكَؾباؿَاآلخرية

َكافيةَيفَالركايةَليقوؿَرأيَىكدًَغبدَيَدكفَرسمَهنائيَ  بناََرَيهبدَيَنفسو.َلَىثَ كيبَيَوَيه،َكبالتارلَيبنحَاآلخرَمساحة

للمجتمعَاألكركيب،َبنظرةَموضوعيةَََإنسانيةقٌدـَصورةَكاقعيةَكَ"ركما"كتابَرَأٌفَالراكمَيفََأفَنذكَي

َبَىبًَوجَىكافَاآلخرَدبَي ََ،اَمثلَسائرَالبشررَنشَىها اليتَتبلزمهمَكذلكَحُتَيقوؿ:َبكٌلَنوازعَاػبَتَكالشٌر
َكافَاػبَتَكالشٌرَكالصدؽَكالكذب،َكاعبماؿَكالعفن،َـبتلطةَجٌداَ» َكيفَأفٌكر،َفقد دلَأكنَأدرم

َكٌلوَركمةَليوفَالعاشر،َركمةَليوفَاإلفريقيَكردٌََ!َيفَذىٍت َكانتَذلك تَمرتفعَتَبصَودكلكنَردٌبا
َ َ"غويتشارديٍت" َألحفعبارة َذاكريت:.اؼبدينة َيف َاػبالدة.اؼبتعطٌَرىا َاؼبقٌدسة..اؼبدينة َ.(2)«َ.لة..اؼبدينة

َنظرةَنلقًَيَي َاإلفريقي" َالركائيَيفَ"ليوف َيفََفاحصةَنَي َاػباضع َاؼبسيطر/ َكعبلقة َكالغرب، َالشرؽ على
َ.التاريخَالقدصل

إثٍتَأكَ،َوبياَعربَالزمنَيفَكٌلَمنَتعٌرضَللحرمافَبدافعَرمزا إنسانيا للتمّردلَ"حسنَالوزٌاف"َث يَبَيََََ

َردَوكٌلَفَىعلىَََوَأٌفَبللًَوؿَمنَخًَدينَالكاتبَاغباضرَباستعادةَاؼباضي،َلكيَيقَيعرقيَأكَعقائدم.َيَي

َيهٌددَحَي َما َكٌل َالتمٌردَعن الَنرلَيفَليوفَاألفريقيَشخصيةَتارىبية،َقاـَأمُتَمعلوؼَ»َ،وَييتَىرٌَحٌق
َهبدؼَإحيائها َكبنائها َمبلؿبها َكلكنٌََ،بتشكيل َشخصية َفيها َنرل َدبختلفَنا َكفبتلئة َعميقة ركائية

َكذلكَبغٌضَالنظرَعنَىَيَتًَماَىوَ اؼبقَى إمٌباَشخصيةََ(...)اغبضارمَهاَىتهاَالثقافيةَأكَانتمائًَويٌَاليتَذبعلها
َكعصرية َكتارىبية َإنسانية َجبوىرَؿبٌدداتَاؽبَيَ،تأخذَأبعادا ََراعاتًَكالصٌََكاالختبلفاتًََاتًَويَ بإمساكها

                                                           
َ.440ص،1997َتر:َعفيفَدمشقية،َدارَالفارايبَلبنافََ-ليون اإلفريقي–أمُتَمعلوؼَ-(1)
َ.379،َصاؼبصدرَنفسو-(2)
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َكٌلَىذهَاؼببلمحَاإلنتاجية(...)اَيبكنَأفَتتجٌسدَيفَأٌمَعصركماَذبٌسدتَيفَفًتةَزمنية،َككم َ،إٌف
فريقيَكغموضو،َيفَىدكئوَكعنفوَالَيبكنَأفَتتجٌسدَإاٌلَمنَخبلؿَشخصيةَيفَمثلَكضوحَليوفَاإل

َكماَتَي َ.(1)«هاَلناَالركايةمَيقدَ كيفَحيادهَكالتزامو،
الركائيَحبضورَثنائييتَ)األناَكاآلخر(َبُتَثناياىا،َ"َىوَاحتفاظَليون االفريقيلعٌلَاألبرزَيفَركايةَ"َََ

التفاعلَمعَالعادلَعربَ»وَ"األنا"َيفَكٌلَمرٌةَإذلَدعَيتىََصَالركائيَمساحةَنداخلَالنٌََةَيكحَىةَاؼبطرَيويٌَلتكوفَاؽبَي
َعربَسبٌسكَإلزاميَخبصوصياتَ َعلىَكجوده َاحملافظة َكذلكَإذلَضركرة َكربلَ)...( َإنسانية انفتاحية

َ.(2)«ىذاَالوجود
َالوزٌافَََ َحسن َبعودة َالركاية َتون ََ(فريقيليون اإلَ)تنتهي َطويلةََ،األخَتَهرٌَتقَىسمَيإذل َرحلة بعد

قوط،َكعلىَماَيبدكَؽَكالسَيمزَ تَالتَىدَىهًَبُتَعواصمَشَىَررببلَناستغرقتَأربعُتَسنةَمنَعمره،َقضاىاَمَي
َكافَمسرحَاألحداثَبعيداَعنَاؼبكاف َكٌلما َكافَللبطلَاغبَيََ؛أنٌو كماَ-؛َإذفَىوَالبعديةَاؼبطلقةرٌَكٌلما

أٌماَأناَفقدَبلغتَهنايةَرحليت،َفلقدَ»اغبرية،َيقوؿَالراكم:ََدَ عنَالفضاءَالذمَوبَيَ-أرادهَأمُتَمعلوؼ
َكادعةَ َطويلة َمنَاؼبغامرات.َكدلَيعدَرلَمنَرغبةَغَتَالعيشَأياما أثقلَخطومَكنفسيَأربعوفَعاما

الذمََ،إذلَذلكَاؼبثولَاألخَتَبُتَصبيعَمنَأحٌبَأٌكؿَالراحلُتََأفَأكوفكسطَأىليَكعشَتيت،َكإاٌلَ
َ.(3)«أحدَقٌطَبالغربةَأماـَكجوَاػبالقالَوبٌ َفيوَ

العصاباتَالسوداء"َبنهايةَكاتبَصفحةَ"طومافَبام"،َك"يوحناَالَمَيتَيكماَىوَاألمرَيفَاؼببلحمَىبَىَََ

َكافَالدافعَكراءََ،لقياَحتفهماَبشكلَمأساكمماَإالٌَأهنٌََ،اعةمودَكالٌشجتراجيدية،َفبالرغمَمنَالصَي لقد

َالدَ اَىنًبَدًَسبرَ  َاليتََفاعَي، َاؼبدينة َكلَىمثػَ عن َللحرية َالكاتبَيؤيَةوي  الهُ تَرمزا َككأٌف َاؼبوقفُتَ، َمنَخبلؿ ٌكد
يفََ–عَياؼبوت،َفاألقبَىَكافََثنُتفمصَتَاإلَ؛رَهاسًَخَىَافَهىَىةَرًَويٌَعلىَأٌفَاؼبراىنةَعلىَاؽبَيَ،البارزينَيفَالركاية

َإثٍتَكعقائدمَلَيلَ حَىالتَىَ-نظره َارتباط َأٌم َ"العصاباتَ»َ؛من َكيوحنا َبامَاعبركسي َطوماف َكاف لقد

َكقَي َالشرؽ، َقيتلَاألٌكؿَعلىَيدَسلطاف َكقد َالرجاؿ، َعرفتَمن َأبسلَما َالثاشلَعلىَيدَالسوداء تل

                                                           
َ.157-156،َص1َ،2006القاىرة.َطرؤيةَللنشرَكالتوزيعََ-)منَأجلَكعيَجديدَبالًتاث(َ-الرواية والتراث السردي–سعيدَيقطُتَ-(1)
َ.35،َص1َ،2001ارٌبادَالكٌتابَاللبنانيُت،َلبناف،َطَ-مخاطبات من الضفة األخرى للنقد األدبي–كجيوَالفانوسَ-(2)
َ.452،َص1َ،1997،َبَتكت،َلبناف،َطالفارايبتر:َعفيفَدمشقية،َدارََ-ليون االفريقي–أمُتَمعلوؼَ-(3)
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َكيفَهبَيذَاألكَ نقًَكدلَيَيَ،إمرباطورَالغرب َكافَمكتوبَنَرَبَينَ ؿَالقاىرة،َكالَعرؼَالثاشل اَكمةَالعذابَالذم
َ.(1)«عليها
،َصورة اآلخرمعََالقَىبوَيفَاألخَت،َأنٌوَالَيبكنَاغبديثَعنَ"األنا"َدكفَأفَتتعَىَماَيبكنَاإلقرارَيََََ

َيَي َبرزَ"األنا" ذباىلَالدكرَالذمَيضطلعَبوَ"اآلخر"َ»فبلَنستطيعََ؛سارعَ"اآلخر"َيفَالظهورفكٌلما
كالَيبكنَذباىلَالصراعَالذمَوبصلَبُتَالذاتَكاآلخر،َفاآلخرَحاضرَبشأفَتصٌورَ"الذات"َلذاهتا،َ

إنٌوَيشٌكلَأفقاَللذات،َكأحياناَجزءاَمنَالنظرةَإذلَالذاتَبغٌضَالنظرَعنَاألشكاؿََ؛كبكيفيةَكجودية

َيكوفََ؛(2)«تل(دل،َغاز،َؿبَيسااليتَيتقٌدـَفيهاَ)شريك،َمَي باآلخرَكقبولوَعلىَحقيقتوََاالعًتاؼكهبذا

َاالنعزاليةسهمَيفَرسمَصورةَمتوازنةَلآلخر،َفبٌاَيساعدَيفَمبوَفكرَمنفتحَبعيداَعنَحاجةَإنسانية،َتَي
َكاإلقصاء.

"َ َركاية َاإلليون االفريقيتشٌكل َاألسئلة َطرح َيف َمتميزا َمبوذجا "َ َمعٌت َعن ،َةويّ الهُ شكالية
ةَويٌَىَيَشخصيةَؿبوريةَالَالكاتبََإٌفَاختيارَاآلخرَاألجنيب.َإذلَاغبوارَمعَضحَمعاؼبها،َإضافةَنككيفَتتٌَ

َكذلكَيفَعادلَالنص(،َكسبٌثلَـبتلفَورةَاؼبثقٌَاختزاؿَلصَي»كالَفضاءَؽبا،َكالَمصَتَؽبا،ََ،ؽبا فَ)كىو

َالعادية"َإذلَ"الشخصيةَاؼبتأزٌَأبعاده،َباعتبارهَمَي َالقادرةَعلىَتعٌددَاألبعاد،َكتنقلوَمنَ"الشخصية مة"،
َك َاؼبوَىفعل َكشخصية َالعادل، َكشخصية َشيء، َأٌم َفعل َعن َكالعاجزة َشيء، لعواطفَكاألىواءَلَعًَزَ ٌل

َ.(3)«كاألفكارَكاالنتماءات
َ

 
 
 
َ

                                                           
َ.439ص1َ،1997،َبَتكت،َلبناف،َطالفارايبتر:َعفيفَدمشقية،َدارََ-ليون االفريقي–أمُتَمعلوؼَ-(1)
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َ:تركيب
"أمُتَمعلوؼ"َمنَأبرزَالتجاربَالركائيةَاؼبعاصرة،َاليتَتبٌنتَاػبطابَالكوشل،َالقائمََذبربةَعدَ تَيََََََ

َالتنوٌَ َعلى َكاالحتفاء َالثقايف، َيفع َالعناصر َبدعوةَوَبتباين َالواحدة، َاغبضاراتََاؽبوية َاندماج إذل
َإذل َالنظر َدكف َالضيقةَكانصهارىا، َبتفرٌََ.احملٌددات َيتمٌيز َكالفكرم َالسردم َمعلوؼ َمنجز دهَإٌف

،َفلقدَاقتحمَبكتاباتوَالقضاياَاليتَجامعةَوَكونيةَوََاتَوويٌَؤتلفَكاحد،َيدعوَإذلَىَيكاندماجوَيفَمشركعَمَي
َافَبوجوَعاـ،َبعيداَعنَانتمائوَاإلثٍتَأكَالعرقي.َسبٌ َاإلنس

اؼبضامُتَالفكريةَاليتَتنطومَعليهاَركاياتَأمُتَمعلوؼ،َسواءَمنَخبلؿَتضاعيفََكىكذاَقبدَأفٌََََ
َالراكم َعلىَلساف َالشخوصَأك َعلىَألسنة َتلكَاليتَأجراىا َأك َكاغبوار، َتشيَيفَمعظمهاَالسرد ،

اؼبشًتؾَ،َكاستبصارَقيمَاعبماؿَيفَالبشرَدكمباََمنَشأفَاإلنساشلٌَبدرجةَعاليةَمنَالتسامحَكاإلعبلءَ
َكيافَحضارمَبعينو.َز،َفهيَعندهَليستَقاصرةَعلىَطبقةَأكَفئةَأكَشربيٌَ ماَىوَعبَأكَثقافةَأك

َاؽبَي َكوشلَجديدَدبسألة َينخرطَيفَسياقاتَكلع َأنٌو َالتوٌجو، َالَينحصرَيفَالدكائرَويٌَإهبايبَيفَىذا ة،
قافيةَالعربيةَفحسب،َبلَيفَالدكائرَالثقافيةَللعادلَاؼبعاصرَأصبع،َكعليوَالَبٌدَمنَإخضاعَالفكريةَكَالث

اػبطابَالفكرمَالراىنَإذلَساحةَاؼبساءلة،َدبتابعةَكدراسةَكربليلَكنقدَللقضاياَالفكريةَذاتَاالىتماـَ
َالعاؼبيَ.

ثنائيةَ)الشرؽ،َغرب(،َكجٌسدتَاألبعادََ)صخرةَطانيوس،َليوفَاألفريقي(تَالركايتُترىَوٌَلقدَصَىَََََََ
َ َالكاتب َيؤٌكد َاليت َاآلخر( َ)األنا، َثنائية َربملها َاؼبطركقة-اليت َالركايات َتضاعيف صعوبةََ-عرب

َ َاؼبفهومُتََ»انفصاؽبما َأٌف َإذل َأساسو َيف َراجع َالتداخل َكىذا َجٌدا، َمتداخلتاف َدائرتاف ألهٌنما
َالت َأمَأٌف َالبعض، َبعضهما َيفَتكوين َإهٌنماَيسانباف َمنهما، َلكٌل َالتخلق َطبيعة َناتجَمن داخل

َالذاتَكترتسمَحدكدهنمٌَيَي َاآلخرَيفَاعبهةََ،يافَبعضهماَالبعض،َفبقدرَماَينضجَمفهـو فإٌفَمفهـو
ََ.(1)«اؼبقابلةَينضجَبنف َاؼبقدارَكترتسمَحدكده

                                                           
1َاؼبؤسسةَالعربيةَللدراساتَكالنشرَ،دارَفارسَللنشرَكالتوزيعَبَتكتَلبنافََطَ-صورة اآلخر في شعر المتنبي، نقد ثقافي–ؿبمدَاػببازَ-(1)

َ.22-21،َص2009
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َكتاباتَ"معلوؼ"َتزاكجَبُتَاالنتماءَالعريبَكالغريب،َفبلَىيَبعربيةَكالَََََ ىيَفرنسيةَخالصة،ََإٌف
َاؼبضموف َعربية َ)فرنسية(َ،إهٌنا َالشكل َبُتَ،غربية َالعبلقة َألزمة َمعاعبة َمنَغَتىا َالشرؽَكَكأكثر

َكوهنَي َاألدبَالغرب، َأٌف َرغم َبالعربية، َاؼبكتوبة َمنَغَتىا َلؤلزمة َكتصويرا َمكابدة َأكثر َيفَموضع ا

التَاللغةَتعٍتَكيعيدَطرحَالسؤاؿ:َىلَربوَ َتو،ويٌَالعريبَالفرانكوفوشلَالَيزاؿَيثَتَجدالَكاسعاَحوؿَىَي

َبَىذاَالنوعَمنَاإلبداع؟.نسَىييََةويّ ىُ ة؟َكإذلَأٌمَويٌَالتَيفَاؽبَيضركرةَربوَ 
َََََ َالكتابةَذاتَاؽبَيألهٌناَجديدةَنسبيَنَاإلجابةَليستَسهلة،َكتثَتَإشكاالإٌف اؼبزدكجة،ََويةٌَا،َكألٌف

َبُتَزبَي َك"تصلَما َعاؼبُت، َلي أـو َبكتابةََمُتَمعلوؼ" َبلَيقفَعليها َاؼبساحة، ببعيدَعنَىذه
يفَصبيعَالنصوصَاإلبداعيةَاؼبتوٌلدةََكماَىوَالشأفَيََ،منَحيثَاؼبضموفَالثقايفَويةٌَصَمتعٌددةَاؽبَينصوَو

َاالستعمار َظاىرة َعرفت َاليت َاجملتمعات َآداب َحاؿ َكىو َباؼبثاقفة، َيتمٌيز َكضع َكجود ىيََ؛عن
لَىذاَكالَبأسَمنَتقبٌََعٌقد،َبعناصرَثقافيةَمتعٌددةَاؼبشارب،مفتوحةَربيلَإذلَتركيبَثقايفَمَنصوص

الوضعَاعبديد،َخصوصاَبعدَأفَأصبحتَالظاىرةَعامةَكالَتقتصرَعلىَاإلبداعَالعريبَكحدهَ،َبلَ
َكونية.وَ حَىَلمٍ وْ عَ كوكب مُ امتدتَإذلَغَتهَيفَ َلتوَالثورةَاؼبذىلةَلبلٌتصاالتَإذلَقرية

َكاغبضارمَيفََربَيتىَعييَََََ َالثقايف َاإلطار َكفق َإنتاجو َكإعادة استيعابَاؼبوركثَاغبضارمَكاستلهامو،
َعندَ"أمُتَمعلَو َفبٌيزة َتتجلٌَؼاػبطابَالركائي،َظبة َاؽبَي"، َبًَةَيويٌَىَمنَخبلؽبا َعندَقيامو َرٍبًَسَى،َخاصة

َكماَيركٌزَالكاتبَيفَاءلبلنتمناتَاألساسيةَيفَاؼبكوٌََمتعٌددةَوَةَوويٌَاَعنَىَيأغوارَالذاكرةَاعبماعية،َحبثَن ،
َكالفكرية َالسردية ََ،أعمالو َالتوٌجو َالَصائياإلقعلىَنبذ َراتَاإلثنيةنعبفعل َااليديولوجيَ، َالتوٌجو أك

َكتابوَالفكرمَ"اؽبوياتَالقاتلة"،َالقائمَعلىَاإلَ؛الشوفيٍت قصاءَكالتهميش،َكالذمَعرٌبَعنوَمنَخبلؿ

َعندَأمُتَمعلوؼَيفَحقيقتهاويٌَفاؽبَي َإذلَمَيَ؛ة َعملَأمُتَ»َ،تعٌددَضمنَؾبموعَانتماءاتانتماء إٌف
اتَويٌَة،َحيثَنقعَيفَركاياتوَعلىَاختبلطَاؽبَيويٌَرَاؼبغلقَللهَيمعلوؼَاالبداعيَيقٌدـَنقضاَسردياَللتصوٌَ

َبذلكَتبديدَسحرىا َقاصدا َكيبٌدؽبا، َينفيها َبلَيكاد َكتبٌدؽبا، َكتناحرىا َكتفاعلها، كؿبوََ،كامتزاجها
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 نألمياستطاعتَالتجربةَالركائيةََكهبذاََ.(1)«تَاؼبغلقةَإحاطتهاَهباوياٌَيريدَاؼبدافعوفَعنَاؽبَياؽبالةَاليتَ
َ.أفَربٌققَخاصيةَالتنوٌعَكالتجٌددَالدائمُتَ،معلوف
َ
َ

                                                           
متناحَعلىَشبكةَاإلنًتنيت:َمقاؿَيفَصحيفةََ-يعاني أزمة اندماج مع مجتمعو الجديد أمين معلوف لبناني فرانكوفوني–ينظر:َعبدَاغباجََ-(1)

 www.ekutub.com.09َ،َص15/03/2015،َنشر:9857َ"العرب"َاإللكًتكنيةَالعددَ
َ
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من  معلوفُةُبينُاألناُوُاآلخرُفيُأعمالُأمينويُ الهُ ادلوسومة ب:  انطلقت ىذه الدراسة       
ة ىي ويّ فاذلُ  ومعاينة جتّلياهتا، آليات اشتغاذلاالكشف عن  ، وةويُ الهُ حتديد وضبط مفهوم  زلاولة

شّكل األساس لبناء الشخصية الفردية الذاتية واخلصوصية ، وىي رلموع القيم وادلبادئ اليت تُ 
تتحّول وتتغّّي، وفق متغّيات واجلماعية، ىي وعي بالذات االجتماعية والثقافية، ال تعرف الثبات بل 

من مفهوم جديد للعالقة بني الذات واآلخر، اليت مل تتجاوز  انطلق البحث أيضا الواقع االجتماعي.
 ؤ واحرتام اخلصوصيات الفكرية والثقافية.يف الّنص الروائي العريب، حدود الّصراع يف غياب التكافُ 

ومناخات العنصرية  ،احلاّدة اليت تعيشها أوطاننا العربية ألزماتوا المواجهاتغم من أجواء فبالرّ       
ى احلرب على اإلرىاب و إعادة تأىيل العامل العريب واإلسالمي السائدة سمّ والوطنية اإلمربيالية ، وما يُ 

إىل التفاعل العقالين مع اآلخر وضرورة االنفتاح عليو ،  إاّل أّن ىناك دعواتٌ  ؛يف الدول الغربية
 ها بعضا عن بعض .ثِ ها وتوارُ لِ بناء منوذج إنساين حلوار احلضارات و تداخُ  للمسامهة يف

ُمعلوفأميا يف كتابات زلورا أساسيً  ةويُ الهُ مثلث قضية .1  ا ىا اجلامع إطارً عدِ لت يف بُ وشكّ  ،ن
التاريخ وتعبّياتو  /صوصياهتا ،واستدعاء الرتاثراوحت بني تأّمل الذات يف خُ  ،من القضايا قاربة لملةٍ دل

ولعّل االلتحام هبذه ؛ الكاتب الوطين والقومي واإلنساينصاذلما بانتماء ساءلتهما يف ضوء اتّ ، ومُ 
تو على أساس مذىب أو ويّ ات ىُ مَ قوّ فأمني معلوف مل يستنهض مُ  ،ة ويّ ذلذه اذلُ  زُ األبعاد ىو ادلمي   

يف سياق  ،شاملة (كونية ،إنسانية)وإمّنا على أساس رؤية ؛ إيديولوجيا أو انتماء سياسي أو طبقي
ومن  ،ومن الوطين إىل القومي ،من الذايت إىل الوطين َتعبُ رُ  ّتصلة اّتصاال عالئقيا وتفاعليا؛منظومة مُ 

 القومي إىل اإلنساين.
د شعار يرفعو ر  وليس رلُ  ،د استجابة راىنية ألحداثرّ ليس رلُ  ،ة باالستناد إىل ما سبقويّ إّن فعل اذلُ .2

ُثقافية مّتصلٌ  إمّنا ىو فعل إنسايني  ،لنصوصو الكاتب الفتةً  دتتّد من ادلاضي إىل احلاضر   ،بجذور
يف ارتكازه على تلك  معلوف شّكل أدبومن ىذا ادلنطلق ع من احلاضر ضلو ادلستقبل ، وتتطلّ 

 يف حّد ذاتو . ةً ويّ ىُ  ،اخلصائص
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 مفهوم  إزاء  ان ُرُ موقفاُمُ بأنّو يّتخذ  شيتَ  ،ةِ ويّ دلفهوم اذلُ   أعمالو ىا معلوف يفإّن  ادلقاربة اليت يتبناّ .3
 مفهوم مرٌن  ةِ ويّ اذلُ   داتو ،إمّنا دّ صاتو وزلُ شخّ ل كذلك بكّل مُ ا جامدا أو سيظّ شيئً   ال يراه فهو ة؛ويّ اذلُ 

ر احلتمي التأثّي والتأثّ تنا ؛ وذلك بسبب ويّ لنا وذلُ ن ي لنا ،أو ح ى ادلعادنين ادلخالفيلتغيّي اآلخر  قابلٌ 
 قاء .كيفما كانت طبيعة ذلك اللّ   ينهمتقوا وتفاعلوا ببني البشر م ى ما ال

يف إطار البحث عن  لُبينُالحضاراتالتواصُ ليوم، قضية إّن من األمور اليت تسرتعي االىتمام ا.4
الداعي إىل السالم. راع إىل احلوار اإلنساين دام والصِ خيرج من مقولة الصِ  ،مشروع حضاري إنساين

لّحة ألنّنا نعيش الَنزعات ادلستمرّة ادلفضية إىل ضرورة مُ  ،وعلينا اإلقرار اليوم بأّن التواصل بني الثقافات
 .حاالتُالالتواصل

عامل آخر  بناء يف ،سردي اجو النتِ برزىا معلوف من خالل كما أ  وظيفة العمل الروائي تتمّثل .5
ُوالحوارسهم يف التقارب بني الناس يُ  فيها الذوات ادلتحاورة، كأداة  حيتنمُ يف عالقة  ،والتالقي

 .واحلقيقة ، والسعي وراء الفكر احلّر اخلالص للبحث عن احلقّ 
 ومنطويةٌ  ، منفصلةٌ  اً أو جامد اصمتً ا مُ ا ماديً باعتبارىا كيانً  ،ةويّ إىل مسألة اذلُ  أمني معلوف ال ينظر.6

  ورفِ يف عُ  ةُ ويّ بل على العكس من ذلك اذلُ  ،على نفسها ، وذات حدود قاطعة وواضحة األطراف
  سك بعضها بعضا .ل ديُ قابلة للتشك   ،مرنةُ وُ ُمانعةُ  من موجاتٍ  نٌ و  كَ مُ  ،ممتدُ ُفضاءُ ىي  ؛الفكري 

  ؛ُةُاألرحبويُ الهُ ، من زلور الذات إىل فضاء ،و ليون اإلفريقي تنطلق روايات صخرة طانيوس .7
حيث تنسج لنا قضاياىا الوجودية وإسرتاتيجيتها إلعادة تركيب العلم لماليا ، ومن معني الذاكرة 

ثنائية األنا واآلخر تستحضر اجلدل احملتدم،  ربَ دتضي لتضيء ادلناطق ادلعتمة يف الذات العربية ، وعَ 
فرغم  ؛ني ادلاضي ادلختلفة وح ى احلاضرعرب امتداد سن ،العربية و أوجاعها اتالذّ  جراح  مُ رتجِ الذي يُ 

د الثقافات واحلضارات ،ورغم تشابكها والتحام بعضها ببعض عرب وسائل االّتصال احلديثة ،إالّ دتد  
  ة العربية.ويّ أّن الوجع ما زال باقيا ، وشلتّدا ببقاء اذلُ 
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ُخصبةديّثل معلوف  هّمة من تاريخ كّرسها طيلة أربعة عقود لتعريف العامل جبوانب م،  ذاكرة
ذلك يف أعمالو الروائية اليت  تاريخ العرب وادلسلمني ، وقد جاء كل   ،الشرق وعلى وجو اخلصوص

امتازت بالبحث يف التاريخ ،وسالسة السرد وقوة احلبكة وأصالة اإلبداع ،ما أسهم يف الكشف عن 
ورىا و ذلا حضُ  ا منطقة الشرق العريب اإلسالمي ، وكاندهتَ هِ شَ  ،أحداث وشخصيات وصراعات

 تأثّيىا يف الغرب  كما شّكل إبداعو مهزة وصل ربطت الشرق بالغرب.
أمني معلوف من خالل عالقاهتا اإلنسانية  اليت نظر إليها ؛اآلخرُالغربيعند صورة  ف البحثُ توقّ 8.

مثّلها يف حالة غّي مألوفة يف النصوص الروائية العربية، إاّل يف حاالت  واليت  ؛اتُالشرقيةالذُ مع 
 ق.واصل مّد جسور احلوار والتوافُ بات التّ تطلّ من مُ ليجعل  ،نادرة

ُُ دتَ ىي أداة استكشاف ومعرفة  ،الرواية عند كّتاهبا ومعظم قرائها نّ وأل وت من مناطق ادلسكُ  ت
خلالص البشرية من آفاهتا الكربى، فخطابو  بالبحث عن سبلٍ ا ومً همُ ، يبدو معلوف يف رواياتو مَ عنو

ُبالهُ ُنةُ الهجُ  والت فكرية، تشّكلُ ال خيلو من زلمُ  ُواالحتفاء أساسو الذي  اتُالمتنوعةويُ الثقافية
قتضي تعزيز ت التواصل احلضاري أضحى ضرورة حتمية، يذىب معلوف إىل أنّ  يصدر عنو الكاتب.

  ادلغاير. ادلخاطب أو اآلخر نِ نَ تواصلنا مع سُ  نُ نَ أن تتطابق سُ  الّنجاح وجبَ ب ّللَ كَ ثقافة احلوار،  وليُ 
 عن ادلسكوت عنو يف العامل العريبّ ادلعتمدة،  والفكرية البحث من خالل ادلدونة الروائية لقد كشف9.

يف راىننا  ادلثقف العريب صوات مبحوحة، تكشف عن وضعأ و زلاوالت باىتةإاّل ما كان من 
 لواقعو السياسي و االقتصادي واالجتماعي. و ،مومو وىواجسو ورؤيتو لنفسوهب  ،ادلعاصر

اليت حلقت حبضارة  ،البنيوية والسلوكية ،الت العميقةحاول ىذا البحث تشخيص التحوّ   
 اءِ رّ ات من جَ من تغّي  ا هَ س  ة وما مَ ويّ إثارة األسئلة عن اذلُ  ،راسةالدّ كما حاولت   ؛ات مقابل اآلخرالذّ 

ة ويّ اذلُ  فيوابو لقاء جتُ  ففي كلّ  ،وِ مِ يَ قاء بني الذات واآلخر وقِ يف ظّل اللّ  ،ادلثاقفة واالحتكاك احلضاري
خصوصيتها  مستمّدةً  ،الذات سُ وتتأسّ  تجّسد االنتماءُ يف  رات الداخلية واخلارجية،الت وادلؤثّ التحو  

  .من مقابلتها اآلخر واختالفو عنها
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عن توحيد  ىو البحثُ  ،لعالقة األنا واآلخر ادلتعثّرة احلّل األكثر معقولية ل البحث إىل أنّ توصّ 10.
ُُ نُ كو  اليت تُ  ،وراىات، فالثقافات تتقابل عرب الرؤى والصُ للرؤية واالجتّ  ا الذات عن نفسها وعن هَ ا وتر

والتعامل معو  ،اتية والفردانيةخارج نطاق الذّ  ،ايت باآلخر وقبول التعايش معوالوعي الذّ  نّ إاآلخر.
األوحد إىل احلوار احلضاري يف  التارخيية والتجارب ادلاضية، ىو السبيلُ  انطالقا من ظروف اخلصوصية

 تغّّي.عامل مُ 
إذ ال  ،على الذات واالنعكاف  إلقصائياإىل عدم صلاعة السلوك  ،ل البحث يف نايتوتوصّ 11.
بأسباب ونأخذ ر علينا أن نستعمل التفك  بل  ، باسم الوطنومعاداة كّل شيء أجنّب  نا اجلمودُ ينفعُ 

 ،الثقافية والدينية الثوابتأساس احرتام  على ؛التواصلثقافة  عمل على تعزيزِ نن بني احلضارات، و التعاوُ 
 على اآلخرين. االستعالء و ،ص من النزعات الشوفينيةوالتخل  

بني أرجاء األّمة  للحواريف العامل العريب واإلسالمي ، ضلتاج  ةويُ تعم قُجروحُأزمةُالهُ يف ظّل 
مث اإلحاطة باآلخر لكي نتمّكن من احلوار معو ، ومعرفة خلفيتو الفكرية  العربية الواحدة أوال ،
مع بعث  ،مِ يَ درة على إنتاج القِ ادلفّكر العريب اليوم السعي إىل حضارة ذلا القُ  وذاكرتو اجلمعية.على

وحتّدد الرؤية للذات ولآلخر  ،عن طريق إثرائها مبضامني جديدة توافق الواقع  ؛ابية القدديةللقيم اإلجي
ل لكن ليس إىل درجة تعطي ،اإلعجاب باآلخر مسموحف ،وللواقع وادلستقبل للتقليل من حّدة التغريب

 .أجهزة ادلقاومة وفعاليات الوعي
األساسية اليت عرّبت عنها الرواية زال أحد اذلواجس يكان وال   ،راعُبينُالذاتُواآلخرالصُ  نّ إ 

الذات عن اخلروج بنفسها من األزمة  عجزُ ف ،ضوتناقُ  مل عليو من تركيبٍ تمنذ بداياهتا األوىل، دلا يش
 . االيت تتخّبط فيها يف ظّل إفالس حضاري وفكري، يضع النموذج الغريب رغم انياره بديال مطروحً 

 إثارة عمالاأل أكثرإىل  ،هادياأو مدخال مُ   نكون قد كونّا انعطافة، حوارُالحضاراتمبقولة  
فادلعيار  ؛والداعية دلّد جسور التواصل بني الشرق والغرب ، (ويةُوالغيريةالهُ  األناُوُاآلخر(،)) جلدلية

 ثقافة جديدة. بني العناصر ادلختلفة وختليقُ  ىو التوفيقُ  ؛الذي حيكم النشاط اإلنساين
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القدرة على تغيّي اجملتمعات وأيضا  التاريخيف  أنّ :  امه تنيالبحث عند حقيقلقد وقف   
و واقعنا ، بعد زلاوالت طمسو  إعادةُبناءدرة على نا اإلديان والقبُ كسِ التاريخ يُ ف ،ادلعتقدات وادلشاعر

وبالتايل تتحّول ، ةويُ إلغاءُالذاتُوالهُ أّما احلقيقة الثانية  فهي: أّن رفض الرتاث يقود إىل   ،تدمّيه
 على ادلمارسة احلقيقية لإلبداع احلضاري . القدرةَ   الثقافات األخرى، فتفقدُ  الذات إىل أداة جترت  

يف عصر  ،ما يكون إىل تكوين وشائج تربط اإلنسان باإلنسان اإلنسانية اليوم أحوجَ  لعلّ   
صارت فيو اشرتاكية عادلية يف اإلرىاب والعنف  دت فيو أسباب الفرقة والعنف، عصرٌ احتشَ 

وزلاولة معرفة طريقة  تقب لُاآلخرزعات الدينية وادلذىبية، فنحن أحوج إىل واألصولية، عامل اجتاحتو النّ 
 تفكّيه والتعّرف على معاناتو.

نا ادلتواضعة لتفكيك آليات تشكيل صورة اآلخر يف لنا الفضل يف شيء؛ فهو زلاولتُ إذا كان 
من حتجيم للنظرة األسطورية لآلخر، ومن نقد ذايت دلا ديكن أن ختتزنو الذاكرة  وُ يلة األنا، وما يتبعُ سل

قد أحسن  كّل ما يرجوه أن يكونف ،و بلغ الغايةشيئا وال يزعم أنّ البحث  ال يّدعي  اجلماعية. 
 . بني الذات واآلخر ةويّ مسألة اذلُ  اليت تساعد على تعميق وفهم ،مصادر ادلعرفة الوصول إىل

حال الرأي الوحيد وليس  ليس بأيّ  ؛إليو يف ىذا البحث ناما ذىب ريد تأكيده ىو أنّ نالذي 
تطمع فيو ىو أن يكون يف منطقها  كّل ما ،ا ىو رلّرد وجهة نظر ظرفيةوإمنّ  ،الرأي األخّي يف ادلوضوع

 قرب األبواب. أ لها إىل الوصول إىل ادلتلّقي منما يؤىّ  ،من اإلقناع
و سيستقيم بال زلالة مع التصويبات واآلراء ال أدرأ عن نفسي أي اعوجاج طرأ يف ىذا العمل، ألنّ      

 ؛هبا الباحثةُ سوف تسعد ل، و اكتماالتوخطاه لكي يشهد  وادلالحظات اليت ستفيض عليو وستسّددُ 
  علمهم وازداد تواضعهم.    رَ ء كب ُ أجالّ  أساتذةعن  ا ستصدرُ متحّفزة إليها ألنّ 
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 "ة بين األنا واآلخر في أعمال "أمين معلوفوي  اله        

درجةُّيصعبُّمعهاُّمقاربتوُُّّمنُّأكثرُّاملفاىيمُّتعقيدا،ُّفلقدُّصارُّاليومُّأقلُّاستقراراُّلُّةوي  اله  مفهومُُّّد ُّيع      
ُّالهُّ .وتأطريه ُّمفهوم ُّوالغربُّ Identité ةوي ُّانتشر ُّالعرب ُّاملفكرين ُّاىتمام ُّمن ُّفأضحى ُّكبري، بشكل

بذلكُّاحلياةُّالثقافيةُّاملعاصرة،ُّفلقدُّشكلُّىذاُّاملفهومُّمنذُّآالفُّالسننيُّوحىتُّاليومُّاشكاليةُّغريُّليقتحمُّ
ُّالبشري ُّالوضع ُّيف ُّللتجاوز ُّالهُّ  .قابلة ُّفكرة ُّيف ُّالبحث ُّأمهية ُّإوي ُّتنبثق ُّامللحة ُّاحلاجة ُّمن ُّالد ُّة ُّعنىل  فاع

 .الثقافيةُّالخصوصية

ُّاالنتماءُّ،ُّاالختالف،ُّأمنيُّمعلوف..:ُّالهوي ة،ُّاألناُّ،ُّاآلخر،ُّالكلمات المفتاحيةُّ  

L’identité entre le Moi et l’autre dans les œuvres d’Amin Maalouf 

            Le concept d'identité s’est largement répandu, passionnant les 

intellectuels Arabes et Occidentaux et pénétrant de ce fait la vie culturelle 

moderne. Ce concept constitue, depuis des milliers d'années, une 

problématique insurmontable pour la condition humaine. Il convient de 

noter que la crise identitaire. est un phénomène tangible tant dans les 

sociétés capitalistes développées que dans les sociétés socialistes.  
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Identity between the Ego and the other at the works of Amin Maalouf 

         The concept of Identity spread widely. It is of a Arab and occidental 

theorists interest, included the cultural contemporary life. This concept had 

formed, since thousands of years, and even today, a problematic that 

cannot overpass the mankind situation. It is important to mark that the 

identity problem is a phenomenon existing within advanced capitalist 

societies, and the socialist ones.   
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