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 داءــإھ

إلى كل ذكر یسبح � .....سبحانھ و تعالى .....ویسجد شاكرا أھدي ثمره جھدي إلى         

الت�ي حملتن�ي وھن�ا عل�ى وھ�ن ،وغمرتن�ي ب�د ف�ئ عاطفتھ�ا ،إل�ى رم�ز الح�ب والحن�ان "أم�ي 

نورا ساطعا ینیر درب�ي "وال�دي العزی�ز" رحم�ھ هللا  نالحنون " إلى من تعب وكد وجد لیكو

،إلى أطیب و أحن إنسان في الوجود جدي الغالي ...... إلى أرق إنسانة في الكون أطال هللا 

م��ن قاس��مني رح��م أم��ي  إل��ىإل��ى زوج��ي الحبی��ب س��ندي ف��ي الحی��اة وج��دتي ....ف��ي عمرھ��ا 

العزیز،عب���د المجید،عب���د  ،محمد،عب���دعجال:أمال،نوال، باس���مھي و إخ���واني ك���ل ــــ���ـإخوت

 الحمید....

 إلى كل من علمني حرفا،خاصة األستاذ المشرف "حمودي محمد" .

ي ــ�ـدة،إلھام،كریمة،إلى من تمنى لي النجاح ف�ي دراستات العزیزات :خلیـــــإلى كل الصدیق

 و مد لي ید العون من قریب أو من بعید.

 .2016/2017دفعة  آدابھاإلى جمیع طلبة اللغة العربیة و 

  

 

 

 



 

 كلمة شكر

اللھم إن أعوذ بك من قلب ال یخشع من عین ال تدمع و من قلم ال ینفع و من دعاء ال یستجاب 

 لھ نحمدك و نشكرك جل شأنك مصداقا لقولھ تعالى :

   "َوإِْذ تَأَذََّن َربُّكُْم لَئِن َشَكْرتُْم َألَِزیَدنَّكُمْ " 

 صلى هللا علیھ و سلم :و إنطالقا من قول الرسول 

تك�افئوه ب�ھ ف�دعوا ل�ھ حت�ى ی�رى إنك�م  م�ا ل�م تج�دوا،ف�إن ه"..... ومن صنع لكم معروفا فكافئو

 كافأتموه " .

و أتقدم بالشكر الجزیل لكل من وقف بجانبي من قریب أو من بعید و ساعدني ف�ي إنج�از ھ�ذا 

ال�ذي  حم�ودي محم�د""ال�دكتور البحث المتواضع ،وعل�ى رأس�ھم األس�تاذ الفاض�ل المش�رف

 توسمت فیھ وقار الشیوخ و حنان اآلباء ،ولـــھ مني كل التقدیـــــــــر و االحترام .

كما الیفوتني إن اشكر كل أساتذتنا األفاضل بقسم اللغة العربیة على مساعدتھم لنا طوال 

 حیاتنا الدراسیة الجامعیة .

 



 مقدمة
 

 أ
 

 مقدمة 

  لصالة او  ،لھال إلھ إال ھو وحده ال شریك  الذيبسم هللا الرحمن الرحیم و الحمد � 

م�ن تب�ع  و السالم على نبیھ محمد خاتم األنبیاء ال�ذي ال نب�ي بع�ده ،و عل�ى آل�ھ و أص�حابھ و

 إلى یوم الدین و بعد : ھدیھمب اقتدىمسلكھم و 

تمع�ات تعد الروایة م�ن أب�رز الفن�ون النثری�ة الت�ي لعب�ت دورا ف�ي حی�اة األف�راد و المج

لفرد في الكونھا من وسائل التعبیر الفني التي ینشرھا الكاتب إلعطاء صورة كاملة عن حیاة 

 الجلی��ل مرت��اض م��ن تعتب��ر روای��ة "ال أح��ب الش��مس ف��ي ب��اریس" لعب��د ، االجتماعی��ةبیئت��ھ 
ي ل�دى الروایات التي تجسد عالقة الروایة بالواقع االجتماعي ،و تب�رز ص�ورة اآلخ�ر الغرب�

یة من ریة و الھویة في الروایة العربـعلى أن موضوع اآلخ العرب من خالل معاشرتھم لھ ،

م�ا  وھا ـالموضوعات الحساسة التي وقف عندھا بعض الباحثین ،لعالقت�ھ بالحی�اة الت�ي نعیش�

 ما .ینجم عنھا في المستقبل تقاربا أو تنافرا بین األنا العربیة و اآلخر الغربي عمو

 و قد جاء إختیاري للموضوع من وجھة صورة اآلخر ،ثم لطبیعة الحضاریة المعتم�دة

ص�ة الص�راع الحض�اري " و خا على علوم كثیرة ،باإلضافة إلى مطالعتي المبكرة لروایة "

 .ال ""موسم الھجرة إلى الشم

ت و قد قام بحثي على مقدمة و مدخل و فصلین و خاتمة و ملحق ،أما المقدمة أش�ر

ي علیھ��ا ف�� اعتم��دنافیھ��ا ع��ن أس��باب إختی��ار الموض��وع المعتم��د و المص��ادر األساس��یة الت��ي 

 .المنھج و الخاتمة كحوصلة لبذرة جھدنا المتواضع 

 �ای�ة ددات اآلخ�ر ف�ي الروأما الفصل األول : (اآلخر مقاربة مفاھمیة ) فقد تضمن مح

دات السفة و مح�دـ�ـددات اآلخ�ر عن�د الفـ�ـاع ،محـربیة ، مح�ددات اآلخ�ر ف�ي عل�م اإلجتم�الع

 .اآلخر عند علماء النفس

   بینما عالج الفصل الثاني صورة اآلخر الیھودي عند العریق ،و صورتھ في الروایة

رة اآلخر المسیحي عند الع�رب، ـر،صوــــــــــــمن خالل الشخصیتیــن أنجال و السیدة آشیـ



 مقدمة
 

 ب
 

اآلخ�ر اإلس�باني :ماری�ا و صورتھ ف�ي الروای�ة م�ن خ�الل شخص�یة الس�یدة ك�اترین ،ص�ورة 

  كازانوفا .

ي علیھ�ا ف� اعتم�دناوختمت بخاتمة حملت النتائج المتوص�ل إلیھ�ا و م�ن المص�ادر الت�ي 

 ،عب�د المجی�د حن�ون مرت�اضبحثي ھذا :روایة "ال أح�ب الش�مس ف�ي ب�اریس " لعب�د الجلی�ل 

را عربي ناظي في الروایة الغربیة " ،طاھر لبیب "صورة اآلخر الـــــــــــــــ"صورة الفرنس

 . و منظورا إلیھ" ،عبد القادر شرشار "كتابة اآلخر في الروایة العربیة المعاصرة "

ث األمر الحدی أقتصرفي بحثي على المنھج الموضوعاتي "النصاني " و إذا  اعتمدتو
 ما یناسب طبیعة الموضوع . اعتمدناعن األمر الحدیث عن المنھج فقد 

اض��ل ألس��تاذي الف االحت��رامأن أتق��دم بأس��مى عب��ارات التق��دیر و  األخی��رال یف��وتني ف��ي 

ل�ى مس�تغانم و إ بجامع�ةالساھرین على قسم األدب العرب�ي  إلىالدكتور "حمودي محمد " و 

 قریب أو بعید ،و هللا خیر الموفقین . كل من مذ إلى ید العون من
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 فضاء الروایة     

ت�دور أح�داثھا ف��ي الغ�رب (ب��اریس)،تتمحور ح�ول رش��ید بط�ل الروای��ة ،وعالقات�ھ م��ع 

 ف��ي البدای��ة ك��ان ذل��ك الش��خص األس��یر لخوف��ھ  و س��ذاجتھ ،رغ��م ، التق��اھماألش��خاص ال��ذي 

صوره تإلحاح رفیقھ صالح لیحظى بالسعادة  في إقناعھ بالتغیر لكن صاحبھ كان عنیدا فوق 

ب�رت ل�ھ متمسكا بعاداتھ و تقالیده إلى أن صارح صدیقھ التي وصلتھ من حبیبتھ فولة الت�ي ع

ونطراي ا س�تزوره  متحجب�ة بزی�ارة خالتھ�ا ف�ي م�فیھا عن حبھا و اشتیاقھا لھ ،قالت ل�ھ بأنھ�

عطی�ھ ت،أراد صالح مرافقة صدیقھ إلى موعده لكنھ كان متأكد إن شركة فرانك�ي القاس�یة ل�ن 

ن اإلذن ،و عند مصارحتھ لرشید ف�وجئ ب�رد فعل�ھ ،ال�ذي ق�ال ل�ھ ب�أن واج�ب عمل�ھ أول�ى أل

 ھم و من ھنا شم ص�الحالباطرونات أصبحوا  یبحثون عن أي حجة واھیة للتخلص من عمال

 .من صدیقھ رائحة الشك في عشق زائرتھ 

ف�ي  جاء الصباح وراح یطبق ما تعلمھ ف�ي دروس�ھ المس�ائیة القلیل�ة ف�ي ق�راءة األل�واح

 محط�ة القط�ار "لی�ون" منتظ�را حبیب�ھ فول�ة ،م�ع اقت�راب وق�ت وص�ولھا توازن�ت دق�ات قلب�ھ

بح�ث القطار و نزل الركاب أخذ رش�ید یموسیقیا مع دقات القطار القادم من الجنوب ،وصل 

ا ، بعد عن حبیبھ قبل االلتفات إلیھا ضمتھ دون تحیة وال انتظار ...وھمت ببث شكوى فرقتھ

 اـ�ـذلك جلسا في كرسي خشبي قدیم ،حیث أن رشید تعجب لحال حبیبھ كم تغیرت ف�ي لباسھ

غات ، صة بتكثیف اللو حتى في حدیثھا بالفرنسیة و كل ذلك راجع إلى تعلمھا في مدرسة خا

أن بأخذ یصف شعوره و ھي بجانبھ و شوقھ لھا وھي بعیدة عنھ .....عرض علیھا فیما بعد 

اتف یستریحا في نزل و كان األمر كذلك ،امضیا اللیلة ھن�اك ،و ف�ي الص�باح أعطت�ھ رق�م ھ�

ا و خوفھ��ا م��ن غض��ب وال��دھ  بتھا ،ـــ��ـخالتھ��ا لیتواص��ال و یتواع��دا ،و أخبرت��ھ بقص��ة خط

 نعھا من فسخ الخطبة .بم

     ھ ــــ�ـیقضتالتھا ھ�ي الت�ي أــ�ـصارا یتواع�دا م�ن ح�ین ألخ�ر ،اعت�رف لھ�ا ش�ید أن رس       

و أشعة تلك الشمس ،حیث أیقن أن ال نجاة من شمس وطنھ إال  و ساعدتھ في أن ینفض قتار

حضاریة ال  بالتغییر و اإلبحار في العالم الجدید الذي ال شمس فیھ ،و إن وجدت فھي شمس

تزعج أحدا في حلھ و ترحالھ حان موعد رحی�ل فول�ة إل�ى مرس�یلیا ،طلب�ت من�ھ أن یعاھ�دھا 



ضاء الروایة ف                  مدخل                                                                
 

4 
 

الت و الس��ائحات ـ��ـب�أن ال یص��حب فت��اة س��واھا بع��د رجوعھ��ا ،فھ�ي ال ت��أمن علی��ھ م��ن الجمی

لیا ـــــــ�ـالتائھات انصرم شھران ولم تعد كم وعدتھ  استقل سیارة أج�رى و توج�د إل�ى مرسی

ا ھو یتمشى في األزقة المارسیلیة الشعبیة العتیق�ة أخ�ذ یص�ف بائع�ات الھ�وى واص�فا ،و بینم

إیاھن ببدور آدمیة تصطف على األرصفة لم یتردد في المبیت مع قاوریة و التي فھمت م�ن 

أول برھة أنھ غریب  حیث قرأت ذلك في ت�ردده و خجل�ھ  ھ�ي إس�بانیة جرفھ�ا تی�ار ال�زمن 

سرد لھ قصتھا بعد ذلك ذھبا إل�ى الفن�دق و امض�یا اللیل�ة مع�ا ،ف�ي القاسي لھذا البلد ،أخذت ت

الصباح تركت لھ ماریا كازانوفا رسالة تعترف فیھا لھ أنھ غیر مجرى  حیاتھا  فقد اش�تاقت 

لعائلتھا و تنوي الرجوع ،فوھجتھ عاطفة جیاشة شوقا  و ذوبتھ حنینا إلى ذلك المسقط ال�ذي 

 .لم یجني منھ غیر اآلالم ...

ق�ى مل طریقھ في البحث عن فولة إلى أن وصل إل�ى بیتھ�ا و أمض�ى اللیل�ة ھن�اك حی�ث التأك

ھ م�ن بعمھ سي زیان ،أدرك حینھا رشید أن ال مكان لھ بینھم ،فخطیب ابنت�ھ یكم�ل م�ا ینقص�

طاق��ات ص��عبة و س��المة جس��دیة ،ل��ذا ق��رر الع��ودة لب��اریس  و أن یباش��ر عمل��ھ الجدی��د ف��ي 

ا ،ل�م العم�ل س�ي حمی�د دور اإلس�تقبال  و المراقب�ة العام�ة فیھ�المطقھة ،حیث اخت�ار ل�ھ رب 

جدیدا  یصدق نفسھ بأنھ ودع عالم البر اریك و األكواخ و األتعاب و الحرمان و طرق عالما

ة ل�ھ م�ن من الشعور بالكرامة و األشغال التجاری�ة المریح�ة و الم�درة ،كان�ت التج�ارة بالنس�ب

ذات  اه ،أما الصندوق فقد اسند إل�ى موظف�ة وس�یمةاألحالم المستحیلة ،كل ذلك بفضل صدیق

األصل الیھودي لكنھا ال تصرح بذلك خوفا من س�وء ظ�ن الن�اس بھ�ا، أخ�ذ یص�ف األجن�اس 

م ـاداتھ�ــــــــعاربة بــالقاطنة ھناك :ھؤالء اإلفریقیین و اإلفریقیات أكثر تشابھا منا نحن المغ

د ع شمس�ھم الوھاج�ة و المص�ھدة ل�م تخم�و تقالیدھم و لھج�اتھم الشمس�یة ھن�اك ،ص�راعھم م�

مزایا  مدتھ و لم تنطفئ جمرتھ،فالبعض منھم لم یتورع في التجنس بالجنسیة حتى یستفید من

 مادیة عاجلة ،غیر أنھ ظل حنینا إلى أشعة شمسھ المحرقة في كل حین .

یواصل س�یره لیلتق�ي س�یدة طاعن�ة ،تكس�و عینھ�ا المحم�رتین نظارت�ان تس�اعدانھا عل�ى 

ی��ة م��ا بق��ي ص��الح م��ن بص��رھا یمت��د إل��ى ف��وق ص��درھا ص��لیب مع��دني و ھ��ي تح��دث تقو

المتجمھرین عن میالد المسیح الذي یش�رف عل�ى الش�روق بع�د س�اعات و الن�اس مش�دودون 
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ریة ـإلیھا شدا ،و كأنھا الخالص النھائي لھم  مما ھم فیھ م�ن اقت�راب ممق�وت ،وحی�رة مصی�

ا ـــ�ـح حم�ال ووضعـــــیـد المســعلمنا كل شيء عن السیرآن ــن القأال بـــھ قائــســرد في نف

ا إلى السماء ،لكن ما أذھلھ ھو تنقل العجوز من ال شيء إل�ى ـــزة ورفعـھ و معجــــــــو بعث

ھذا المكان رومانفیل و قدرتھا إلى العمل و قدرتھا على أن تبعث من شیخوختھا جلدة عنیدة 

سولة ال تؤثر شیئا م�ن یعتنق�ون الدیان�ة اإلس�المیة الت�ي تقاوم إحداث الزمن رغم كلماتھا المع

آمن بھا ھؤالء و أولئ�ك ع�ن اقتن�اع روح�ي مطل�ق ال یش�وب ب�ھ إجب�ار وال تھدی�د و ال حت�ى 

ة إال ھذا الدین الذي ال یزال یعمل ف�ي نفوس�ھم ـــتغریر ،إن ھؤالء فقد واجل أثارھم الشمسی

یھم اللذة الروحیة المتجددة ،أم ما قلدھا إلى ما فیزید أملھم أمال و یصون كرامتھم ،و یبعث ف

آلت إلیھ حالھا الراھنة ھو فواج�ع غائلتھ�ا ،فق�د كان�ت أمھ�ا تخ�ون أبیھ�ا لی�أتي الی�وم المش�ئوم 

الذي اعتدى فیھ عشیق أمھا علیھا لینتھي األمر بقتل أمھا لعشیقھا و دخولھا الس�جن و م�وت 

دیة زمیلتھ في العمل و رفیقھ صالح ،أصلھا یھودي أبیھا لینقل للحدیث عن أنجال الفتاة الیھو

و أمھا لبنانیة ،كانت قریبة من رشید تحكي لھ عن أسرارھا و ع�ن حبھ�ا لص�دیقھ ،بع�د ذل�ك 

تركھا لیعود في الصباح للمطقھة فیجد أنجال شاكیة باكیة بسبب مشكلتھا مع ص�الح فالس�بب 

 لتبق�ى ب�ین المطرق�ة و الس�ندان ، ھو عمھا المتمسك بیھودی�ة ال�رافض لمبارك�ة زواجھم�ا إال

بینم��ا ھ��و مس��تلقي یأخ��ذ قس��طا م��ن الراح��ة راح یح��دث نفس��ھ ھ��و ال��ذي ك��ان یحم��ل أكی��اس 

اإلسمنت ھناك تحت الشمس  و قام بكل األعمال الشاقة ،یرك�ع الی�وم مس�تخذیا لعاطف�ة ح�ب 

ل�ن یك�ون  جیاشة ،راح یردد بعدھا بأنھ لن یخضع لحب متردد متلون تلون األیام و األحوال

رفیق باك ھواھا الذي لم ینعم بھ منذ شھور خلت لیفكر بعدھا بااللتحاق یماری�ا لیع�یش معھ�ا 

األی��ام الحل��وة ، ی��ذھب بع��د ذل��ك للح��دیث ع��ن عمل��ھ و رب عمل��ھ س��ي حمی��د ال��ذي اعتقلت��ھ 

 الشرطة بسب ترأس حزب سیاسي ،فرشید و رفاقھ لم یألفوا  الحیاة بدونھ .

حبیبتھ فولة تخبره إنھ�ا ف�ي الوق�ت الح�الي یج�ب أن تبق�ى م�ع وصلتھ أخیرا رسالة من 

سعید الذي اعترفت لھ بحبھا لرشید ،كاد یجن ،ھي معھ لتكسب ثقتھ لذا تطلب منھ انتظارھ�ا 

ألنھ��ا ل��ن تح��ب غی��ره ،ل��م ی��دري م��ا العم��ل ،أھ��ي ص��ادقة ف��ي قولھ��ا أم كاذب��ة ،بینم��ا ھ��و ف��ي 

ت�وفي  ق�رر ال�ذھاب للع�زاء ال�ذي ھ�و  صراع و صلھ اتصال من أخت فولة تخبره بأن عمھ

بیت سعید و جلس مع خالتھ عائشة و اخبرھا انھ لن یكون اس�عد ح�اال م�ن یخ�دم غیرھ�ا ف�ي 
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الدنیا كلھا فیمكن لھا أن تطلب ما تشاء ،بعد ذلك و دون تودیعھ لفولة  یعود إل�ى عمل�ھ لیج�د 

لم تب�رح المح�ل ،الت�ي ال ش�ك أنجال كما تركھا على حالھا معھا الفتاة اإلیطالیة سوزان التي 

في أنھا رثت لحال أنجال لم�ا تركھ�ا الولھ�ان فأق�دمت عل�ى مس�اعدتھا طواعی�ة ھ�ي فت�اة ف�ي 

حدود العشرین تضاھي لح�د م�ا ف�ي ش�عرھا و عیناھ�ا و قامتھ�ا فول�ة ف�ي كثی�ر م�ن الص�فات 

ال�وھن .أوال ھویتھا ال تصدق إنھا محامی�ة أن أنج�ال الت�ي تمن�ت أن تراع�ي عمھ�ا ال�ذي ب�دأ 

یغلب علیھ وال تلك العمة الشكساء التي تود لو تستحوذ على كل شيء ترى أن ابن أختھا في 

حیف�اء أث��رى و أجم�ل م��ن ذال�ك العرب��ي ھ�ي تص��ف أنج�ال بالع��انس الت�ي تخ��ال نفس�ھا ملك��ة 

جمال العالم ،وكل ذلك راجع إلى ما عاشتھ العمة أشیر مع زوجھا عم أنجال ،فطوال الوقت 

وحیدة تعلقت بشباب واحد من بیت كل من ضاحیتھم ،لكن ف�ارق الس�ن أخجلھ�ا حیاتھا كانت 

و المصیبة انھ عربي إفریقي ،ھ�ي تص�ف أنج�ال بأنھ�ا الفت�اة المعجب�ة بص�احبھا ح�د الجن�ون 

یزی�دھا ش�نآنا و  ،فال ریب أنھا لقی�ت فی�ھ نف�س م�ا وجدت�ھ ھ�ي ف�ي ص�احبھا الق�دیم ،وھ�دا م�ا

بكالمھا من یسمعھا فھي ال تلبث مالكا خیرا إال لتضحي  ضغینة علیھا ،إن العمة أشیر تحیر

     ھــ�ـنــــرة  و الن�دم تغلب�ا علیھ�ا راح یح�دثنا ع�ن حنیـ�ـشیطانا شریرا ،ومن ی�دري لع�ل الحس

و اشتیاقھ لفولة و تذكره لتلك األیام التي قضتھا معھ فھو یرى طیفا في كل مك�ان لكن�ھ یع�ود 

 یقارن ب�ین فول�ة   نانھا سیحال جرفھ إلیھ دون أن یغرقھ فھوإلى ماریا كازانوفا و یقول بأن ح

و ماریا ،فھو یقول بأن ھده السحابة منا قنوعة ،وظفت ما ورثت من أبیھ�ا م�ن إرث البن�وك 

ھذه ال تحي إال لتعیش و إما تلك فیبدوا أنھا ال تع�یش إال لتح�ي ش�تان م�ا ب�ین حی�اة م�ن اج�ل 

بعدھا في س�ھرة م�ع رفاق�ھ ،اخ�ذ س�ي حمی�د یحك�ي یذھب  ،عیش و بین عیش من اجل حیاة 

لھم قصة عشقھ إللیزابیث ،فھم ل�م یعرف�وا عن�ھ إال السیاس�ة ،و ھ�اھو الی�وم یكش�ف لھ�م ع�ن 

 ھ و تخوفھ من العودة إلى الشمس .ـــفلسفة حب

ولدت أنج�ال ابنھ�ا إب�راھیم و دع�ت ك�ل األص�دقاء لحف�ل ختان�ھ ،حك�ت لھ�م ع�ن العم�ة 

إال عجوز شمطاء ش�ریرة تتغی�ر فج�أة لتغ�دو ألط�ف س�یدة وق�ور ،حبھ�ا أشیر التي لم تعھدھا 

لحفیدھا الغ�الي ،حت�ى ال یش�عر ف�ي مس�تقبلھ بھم�وم الغرب�ة أو ش�بح التش�رید ،و أنھ�ا س�تكتب 

الدار التي ورثتھا عن المرحوم ألنجال لتعود المیاه إلى مجاریھا ، یحدثنا رشید عن عالقات�ھ 

و ال یبرح في منامتھ حلب�ت لس�انا حلب�ا و أق�رر لھ�ا بك�ل كانت تجرؤ على اقتحام غرفتھ و ھ
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شيء ،أفظي لھا بأسراره الخاصة ھي ل�م ترض�ى ب�ذلك فق�ط ظل�ت ت�راوده حت�ى یكش�ف لھ�ا 

أوج��ھ المفاض��لة بینھ��ا و ب��ین ماری��ا كازانوف��ا م��ع ك��ل ذل��ك یق��ول أن عالقتھم��ا كان��ت نظیف��ة 

 ظاھرة .

م�ا لواھا و ـو ھناك تجارب أخرى مع س� یقول رشید أما أنا فتعرفون عني تجربتي مع ماریا

 لمغامراتال یكون البعض اآلخر في الطریق ؟ لیس ذلك نكایة بفولة .إال انھ أقدم على تلك ا

لت��ي وه ،و عالقاتھ�ا الواس�عة اـــ��ـمحاول�ة من�ھ لل�تخلص م��ن ش�بحھا و ك�ابوس تص�رفھا المشب

علی�ھ  لك�ن فول�ة ردت ،س�اه تبررھا بفلسفة العمل ،لكنھ یفسرھا بمحاولة البحث ع�ن ب�دیل لتن

لس�عادة او الش�ھرة و   الـــــ�ـبدعوتھ أن یرحل معھا ،تمنحھ كل ما تملك من ثروة ،ألیس الم

 أفضل لھ من أن یبق�ى تح�ت رحم�ة تل�ك الیھودی�ة تق�ول فول�ة ،راح�ت تخب�ره ع�ن ذكریاتھم�ا

حی�دة دت وتحت الشمس ھناك ،و ما آلت إلیھ البلد ،و التغیرات التي ط�رأت علیھ�ا لكنھ�ا ع�ا

رتھ��ا تباط��أت فول��ة ف��ي زیارتھ��ا العاش��رة عل��ى غی��ر عادتھ��ا من��ذ عودتھ��ا م��ن زیا ،..........

ط�ال  األخیرة و ھو یحاول االتصال بھا لكن في اغلب المكالمات كان یجده خ�ارج المن�زل ،

بع�ض  الغیاب عذبھ ھذا الموقف المتخاذل أدعى ألنجل ان�ھ متج�ھ إل�ى ناحی�ة الش�مال لزی�ارة

ان ، لكنھ ك فسرت بذلك سرورا بالغا  األھم عندھا  أال یتفوه لھا بإشارة إلى الجنوب أقاربھ 

ربی�ة عفي طریقھ لحبیبتھ ،أخذ یتذكر موعدھما الخامس كیف تجولوا في المدینة ،ف�ي أحی�اء 

على  و إفرنجیة ،الشمسیون األفارقة أینما توجھت إال ووجدت عینات منھم ،تعشوا ورقصوا

ی�ام رج�ع أ...توجھا بعد ذلك كمنزل الخالة عائشة التي رحبت بھم بع�د ثالث�ة أنغام الطبول ..

برا ص�عبد الالي الذي سافر رشید معھ ،كلف أنجال بتسلیم الرس�الة لص�الح ،لكنھ�ا ل�م تط�ق 

دتھ حتى یحضر لیفتح الرسالة شرعت تتلو الرسالة بشغف كبیر كان في فحواھا انھ أجل عو

رث�ى سب غیابھ ،سافر ألن األسرة تع�یش حال�ة م�ن الف�راغ ی،ھو یتمنى أال یتضرر المحل  ب

لسیاس�ي  لھا ،و ذلك منذ وفاة سعید خطیب فولة راجیا في األخیر التوفیق لصالح في نضالھ ا

ھ�ا كآب�ة امتقع وج�ھ أنج�ال بع�د قراءتھ�ا للرس�الة ،اعتبرت ،. و نشاطھ التجاري الخارجي ....

یك�ون رش�ید ق�د وق�ع ف�ي القف�ص ال�ذي ظل�ت عمیقة ،دمعت عیناھا ،وأخ�ذت تح�دث نفس�ھا  أ

 ما كان لھا إال أن تقتنع بقسمتھا رغم حبھا لھ ...... تواجھھ  بدون جدوى ؟
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 : في الروایة العربیةمحددات اآلخر  -1

وھم ــــ�ور ھ�و التــو الھویة معا و التص ، خریةاآلبمفھوم  التصقإن مفھوم الصورة 

 یغل��ب علیھ��ا فق��دو المحتم��ل ،فص��ورة األخ��ر ق��د تك��ون فیھ��ا كثی��ر م��ن عناص��ر الواق��ع ،كم��ا 

 ا .،و الصورة من ھذه الزاویة ھي تمثل األنا و األخر مع االفتراءالخیال و الوھم و 

 مھاـإن الروایة ھي الجنس األدبي الجامع لرسم صورة اآلخ�ر و تمظھره،نظ�را لحج�

و الوصف و التحلیل ،و لكن ھذه الصورة التي ترس�م ،لیس�ت ھ�ي  و تمتعھا بإمكانیة السرد 

   1" االخ��تالفتلف��ة عن��ھ تم��ام الواق��ع ،فھ��ي "لیس��ت ش��دیدة التق��رب من��ھ و لكنھ��ا لیس��ت مخ

،فالصورة من ھذه الزاویة یمكن أن تشكل تعبیرا أدبیا عن ف�ارق واض�ح ب�ین ثق�افتین ،ثقاف�ة 

 تخیل�يي و إیدیولوجي و ـــافـع ثقـتمثال لواق اعتبارھاالشرق و ثقافة الغرب ،ومن منا یمكن 

األنا و اآلخر ،فھي ص�ورة و من ثم فالصورائیة تتجھ لمسائلة الھویة و العالقات بین كذلك ،

متخیلة قبل أن تكون واقعیة تستمد طبعتھا من الواقع ،ذلك أن الخیال ف�ي ھ�ذا المج�ال یس�بق 

ات ــــ�ــالواقع و كل طرف رسم ا؟آلخر رسما معینا ،ھو في التحلیل األخیر مبني على خلفی

ویھا مقصودا تش الستشرافو نوایا ووعي و فرضیات ،فصورة األنا العربیة مثال شوھھا ا؟

الشرق ،كانوا یبحثون عن تلك الص�ورة المش�بوھة ،أم�ا  إلى،في حین كان الغربیون یذھبون 

ھؤالء الرحالة و التجار ل�م  إن،" و  مظھورھماال ینسجم مع الصورة فیتجاھلونھ ،و یولونھ 

یقتصروا فقط على كتابة حكایات سطحیة و غربیة عن العرب ،بل أنھم و ھذا ھ�و األھ�م ق�د 

 . 2و صورا ھي في الواقع من نسج خیالھم و تصوراتھم "  لفوا بأنفسھم خرافات أ أو اخلقو

كثی�را ن الروائیون العرب " حاولوا ھدم ذلك الص�ورة المش�بوھة الت�ي ع�انى اآلخ�ر إ

و یجب أن نش�یر إل�ى  3في رسمھا ،و رمیھا في أدبیاتھ و كتاباتھ ووسائل إعالم المتطورة " 

ة و اإلسالمیة ــــنقطة ھامة و ھي األنا في الروایة العربیة لیست بالضرورة ھي األنا العربی
                                                             

  82ص  ، 2001سنة  ،الجزائر،عبد المجید حنون ،صورة الفرنسي في الروایة المغربیة ،دیوان المطبوعات الجامعیة  1
،ینایر  1ط حلمي حضر ساري ،صورة العرب في الصحافة البریطانیة ،مركز دراسات الوحدة العربیة ،بیروت ،  2

 . 27،ص  1988
الوعي وتحلیل التناقضات و خطاب المستقبل  ،األھلیة للنشر و التوزیع  إشكالیةسیار الجمیل ،التحوالت العربیة ،  3

 . 115،ص  1997 1،المملكة األردنیة الھاشمیة ط 
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ة ،و أن اآلخر لیس ھو دائما الغرب ،ق�د یك�ون األخ�ر فین�ا و م�ن ،أي أن األن�ا تع�د و منقس�م

إل��ى أن��ا و آخ��ر ،و ف��ي ھ��ذا الس��یاق الح��د س��ار الجمی��ل :"إن اآلخ��ر س��یتواجد حتم��ا بحك��م 

 بآالم�ھورات البشریة في دواخل حصوننا العربیة كالمغترب عن ال�وطن و المش�حون ـــــتط

و ھ�ذا م�ا أك�ده أیض�ا حی�در إب�راھیم  1و المن�تكس ف�ي أھداف�ھ و مص�یره " بآمال�ھو المكبوت 

خي ، ـــــ�ـعلى بقولھ : "فاآلخر لیس ھو بالضرورة البعید جغرافی�ا أو ص�احب الع�داء التاری

  2أو التنافس الدائم ،إذ یمكن للذات أن تنقسم على نفسھا و یحارب بعض�ھا ال�بعض اآلخ�ر " 

ن�ا تمث�ل المدین�ة و أن اآلخ�ر یتجلى ذلك في" إبراھیم الكاتب" إلبراھیم الم�ازني ،ن�رى أن األ

إلدوارد الخ�راط تتمث�ل ھ�ذه الجدلی�ة بال�دیانتین  "نـ�ـة و التنیــ�یمثل الریف و في روایة "رام

،فأصبحت أنواة  انقسمت، نستنتج مما سبق أن األنا العربیة تشظت و اإلسالمیة و المسیحیة 

ا العربی�ة م�ع اآلخ�ر متصارعة فیما بینھا بع�دما كان�ت محس�ومة ف�ي الس�ابق ف�ي ص�راع األن�

 األجنبي .

العربي ،بدأ عبر الرحالت العربیة  الخیالإن اإلرھاصات األولى لحضور اآلخر في 

الرحالت الفاعلة ، ھي رحلة رفاعة  الطھطاوي الت�ي ترجمھ�ا ھناك ،و إن من بین تلك  إلى

و اإلعج�اب  االنبھ�ارفي تلخیص باریزا و كتاب�ھ ھ�ذا یمث�ل ب�دایات  اإلبر یركتابھ " تخلیص 

مھ و تقالی�ده ـقی�كاره و ـ�ـإذا كان أن أفدون رویة ووعي  ،  أحضانھفي  االرتماءبالغرب ،و 

وما ،و المص�ریة ـعم� الش�ریفةتتبع�ھ األن�ا  أنو معیشتھ في رأیھ ھ�ي النم�وذج  ال�ذي یج�ب  

ھا ــ�ـا و مفاتنـفرنس� محاس�نعلى وجھ الخصوص ،و لذلك فالكتاب كان ف�ي مجمل�ھ تص�ویر 

ة و التعل�یم و قیمھ�ا ـــ�و التربی السیاس�یةو  ادیةاالقتص�و  یةاع�ـــاالجتممن جوانبھ�ا  راكثی،و 

و تعتبر ھذه الرحلة أول رحلة إلى الغرب في عق�ر ،واص�فا إی�اه بعین�ین ش�رقیتین  ،.........

لیشرع   3،ولذلك فالرحلة منحتھ الفرصة للتعرف عن كثب عن تفاصیل الحضارة الغربیة " 

                                                             
 . 126ص مرجع سابق   1
 2طاھر لبیب و آخرون ،صورة اآلخر العربي ناظرا و منظورا  إلیھ ،مركز الدراسات الوحدة العربیة بیروت ،ط  2
 . 111، ص  1999،
  28،ص  1988،السنة الثالثة ،صیف  10معین الطاھر ،الطھطاوي و الغرب ،مجلة الحوار فصیلة فكریة ثقافیة ،العدد   3
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رجوع��ھ إل��ى أن��اه ف��ي تطبی�ق م��ا ش��اھده ف��ي الغ��رب و آم�ن ب��ھ عن��دما ت��ولى مس��ؤولیات عن�د 

 .   1التعلیم في مصر "

م��ن األن��ا  انتفاض��ھالغ��رب و  إل��ىغی��ر ال��واعي  انجذاب��ھإن ض��عف أن��ا الطھط��اوي و        

المصریة جعلھ یكون معول ھدم ألحد عناصر الھویة و ھي اللغة العربی�ة و یِك�دھا بقول�ھ :" 

      بحك��م قیودھ��ا  فھ��ياللغ��ة أداة للتق��دم ،و اللغ��ة العربی��ة ع��اجزة ع��ن نق��ل العل��وم و الفن��ون إذن 

 . 2و أحكامھا النمطیة ال تصلح ألن تكون أداة للتقدم " 

الب�دایات األول�ى الت�ي ت�ؤرخ للعالق�ة ب�ین الش�رق و الغ�رب ،ك�ذلك تتمث�ل ف�ي كت�اب 
"عیسى بن ھشام " و الذي كان فیھ الفض�ائل و المحام�د للغ�رب حی�ث " محمد المویلحي في 

األنا متخلف جاھل ظالمي  مازال یعیش عل�ى نم�ط األق�دمین الس�لفیین ف�ي ح�ین أن  أنیرى 

  اآلدابون و ـ�ـــــنـــاآلخر خطا خطوات جبارة في ش�تى المج�االت ك�العلم و الص�ناعة و الف

اآلخ��ر بالمجل��ة  أخ��الق و لك��ن بالمقاب��ل یص��ف  3" فكری��ةو ال االجتماعی��ةو التربی��ة و الحی��اة 

م�ن المحاس�ن كم�ا أن  الكثی�رلسان حكیم فرنسي " لھذه المدین�ة الغربی�ة  الفاسدة و یقول على

منھ�ا معش�ر الش�رقیین م�ا  خذواحقھا ،وال تبخسوه قدرھا و  تخطوھالھا الكثیر من المساوئ 

 . 4ینفعكم " 

إال بالدھش��ة ھیك��ل ح��ین وص��ل فرنس��ا ل��ن یلتق��ي"و األم��ر نفس��ھ عن��د محم��د حس��ین 

الغرب و لذلك لن یدخر المص�ري النجی�ب  إلىالمغتبطة التي غمرت من سبقھ في الوصول 

.....و یعط�ي كتاب�ھ "م�ذكرات جھدا في التع�رف عل�ى م�ا ال یعرف�ھ ب�دء م�ن ارتی�اد المت�احف

شرقیة كثیرة  أسئلةیھ الشباب " ربما صورة عن الغرب الذي فتنھ و عن الفتنھ التي أیقظت ف

 "5 . 

                                                             
1

 . 33نفسھ ص    
2
 . 35نفسھ ص    
 . 350، ص  1964الدار القومیة للطباعة و النشر  4،حدیث عیسى بن ھشام ،المكتبة العربیة ، ط  المویلحيمحمد    3
 . 351نفسھ ص    4
 . 184،ص 1999،  01ط  العربي، بیروت ، فیصل دراج ،نظریة الروایة و الروایة العربیة ، المركز الثقافي 5
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ذھ��ب بع��ض النق��اد إل��ى أن الروای��ة العربی��ة ،خلق��ت م��ن ض��لع الروای��ة الغربی��ة م��ن 

ن و ـكط�ھ حسی�  1البعثات األولى و سفر الرواد األوائل للسرد الروائي إلى الغرب للدراسة 

لذلك ف�أن  توفیق حكیم و غیرھما متأثرین بالعناصر الفنیة الغربیة التي تحكم الفن الروائي و

ورھا ــــــــــــ�ـمقولة اآلخر ھي مقولة مؤسسة للروایة العربیة من حی�ث نش�أة الروای�ة و ظھ

بل و حتى تطورھا في الثقافة العربیة الحدیثة كنوع أدبي طارئ و مستحدث ،ما كان مقیضا 

 . 2بالغرب إلقاءلھ أن یرى النور فبل صدم 

ر ـاسع عش�ـــة العربیة منذ القرن التطرحت العالقة بین الشرق و الغرب في الروای

و حاول��ت رس��م ص��ورة األن��ا م��ن خ��الل ص��ورة األخ��ر الحض��اري "و ص��رتنا ع��ن ذاتن��ا ال 

تتكون بمعزل عن صورة اآلخر لدینا لما أن ص�ورة اآلخ�ر تعك�س بمعن�ى م�ا ص�ورة ال�ذات 

و من ینفي اآلخر ینفي ذاتھ ألن اآلخ�ر مكم�ل لل�ذات و م�ن یخت�زل اآلخ�ر یخت�زل ذات�ھ    3"

و  4ذلك أن الذات المتعددة فقد أكد جیمس مارك بالدوین قائال :األنا و اآلخر مولودان مع�ا "

مما شك فیھ أن اھتمام الع�رب ب�الغرب تجل�ى ف�ي "ق�وة التی�ار الغرب�ي و التغلغ�ل ف�ي الجس�د 

و لعبت البعثات العلمیة دورا خطیرا في عملیة انفتاح  5بالھزائم و الجراح " العربي المتخن 

 العرب على الغرب و ھذه العملیة اتخذت شكلین :شكل استعماري و شكل المثاقفة .

  :االجتماعمحددات اآلخر عند علماء  -2

 : االجتماعمفھوم األنا و األخر في علم 

الب�ارز فكی�ف  موقعتھلھ  االجتماعالحدیث عن ھذین المصطلحین في مجال علم  إن

 االجتم��اعإذ أن "اھتم��ام عل��م  االجتم��اعينس��یج البن��اء ال فھم��ا اللبن��ة األساس��یة الت��ي تش��كل 

ككل و ما یحویھ م�ن البن�اء م�ن   social structure االجتماعياألساسي ینصب على البناء 

                                                             
 الى الغرب كان بسبب الدراسة : طھ حسین و توفیق الحكیم ،ویحي حقي و الطیب صالح  ذھبوامعظم الروائیین الذین   1
ع�ن ص�ورة جورج طرابشي ،صورة اآلخر في الروایة العربیة :من نقد اآلخر الى نقد ال�ذات ف�ي أص�وات س�لیمان فی�اض  2

 اآلخر الغربي ناظرا ومنظورا إلیھ .
 . 812نفسھ ،ص   3
 . 812نفسھ ص    4
 . 327،ص  2001، 1و العلوم اإلنسانیة ، وحدة ،ط  اآلدابالروایة العربیة الجدیدة ،كلیة  عبد الرحمان بوعلي ـ  5
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ی�درس األن�ا م�ن  االجتم�اعو علم   1ا من عالقات و تناقضات " و ما یحدث بینھم   مكونات

خ��الل عالق��ة بمحیط��ھ ،إذن م��ن خ��الل عالقات��ھ ب��اآلخر و ل��ذا فتعری��ف األن��ا ھ��و "ف��رد واع 

، فاألن�ا و اآلخ�ر تتمظھ�ر عالقتھم�ا عل�ى الص�عید 2بمحیط�ھ "  الرتباط�ھلھویتھ المس�تمرة و 

في عدة ثنائیات  كالخیر و الشر ، الحب و الك�ره و الس�لم  ،الھیمن�ة و الخض�وع  االجتماعي

و یقت�رح ت�دوروف تص�نیفا للعالق�ات م�ع اآلخ�رین إذ یبن�ي ھ�ذا  ،،المرأة و الرجل ،.....ال�خ

ي ) اآلخ�ر س�يء ـ�ـد األخالقـــــ�ـالتصنیف على ثالثة محاور ،أوال : حكم قیمة (عل�ى الصعی

فع��ل التق�رب أو االبتع��اد بالنس��بة لآلخ�ر (عل��ى الص��عید  ب��ھ  ھن�اك ثانی��اأو جید،أحب�ھ أو ال أح

العملي ) : أتقبل قیم األخر و أندمج مع�ھ ،أو اجع�ل األخ�ر یمثلن�ي ،و اف�رض علی�ھ ص�وري 

اء ـــــ�ـیــبین الخضوع لألخر و خضوع اآلخر و یوجد تعبیر ثال�ث ال�ذي ھ�و الح الخاصة ،

خر أو أتجاھلھا ( و ھذا على الصعید العملي البحثي ) أو عدم االھتمام أتعرف على ھویة اآل

و من الواضح انھ ال یوجد ھنا أي مطلق ،و لك�ن یوج�د ت�درج ال ث�اني ب�ین ح�االت المعرف�ة 

 . 3البسیطة أو األكثر عمقا 

ھذا یعني انھ ال وجود لألنا بمعزل ع�ن اآلخ�ر إال ن�ادرا حی�ث أن األن�ا یتش�كل و یتك�ون م�ن 

تس��تمر ال  أن اإلنس��انیةخ��الل تش��ابك العالق��ات داخ��ل المجتم��ع و الت��ي" ب��دونھا ال تس��تطیع 

 .  4أخالقیا و مادیا "

یتموقع مع أي جماع�ة كیفم�ا كان�ت  أنغیر أنھ ال یستطیع األنا في سلسلة عالقاتھ مع األخر 

فقامة أي تجمع مع اآلخرین حیث ال یمكن إقامة ھذا التجمع إال بمن یرتبط لكن ھناك شروط 

معھم بأھداف و مصالح و معتقدات و مفاھیم مشتركة في جماعة واح�دة ت�وفر ل�ھ عض�ویتھا 

                                                             
ع�الم المعرف�ة ، الح�س ال�وطني للثقاف�ة و الفن�ون ،الكوی�ت عبد الباسط المعطي :اتجاھات في نظریة علم اإلجتماع ،سلس�لة  1

 . 16،ص  1981، أوت 44،عدد 
 . 70،ص  2003، 3،شخیتي كیف اعرفھا ؟ ،دار األفاق الجدیدة ،لبنان ط میخائیل ابراھیم سعد  2
عب��د الق��ادر شرش��ار :كتاب��ة اآلخ��ر ف��ي الروای��ة العربی��ة المعاص��رة ، مجل��ة الخلدونی��ة  ،الع��دد التجریب��ي نش��ر اب��ن خل��دون  3

 . 148 ص  2005،تلمسان ،
 . 94، ص  2000(مشكالت الحضارة ) دار الوتر سوریا ،ط  1ملك بن نبي :میالد مجتمع ،ج   4
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اة م��ع ھ��ذه الرغب��ة ف��ي الحی��إش��باع تل��ك الحاج��ة االجتماعی��ة ح��ین تتض��ح  ھ��ذه الحاج��ة ف��ي 

 .  1الجماعة و التوافق معھا و تقبل معاییرھا و قیمھا و أنماطھا السلوكیة " 

و بذلك فاألنا ال یحقق ذاتھ أال من خالل تواجد اآلخر و اإلنسجام معھ م�ن خ�الل نس�یج تل�ك 

ن ـوم النح�ـاعي و سوف نتح�دث ع�ن مفھ�ــــــــــو بھا یتحقق التكامل اإلجتم العالقات معھ ،

نتص�ور األن�ا ق�وة م�ن ب�ین الق�وى الت�ي توج�د ف�ي مج�ال س�لوكنا  أنالي ف�إذا" اس�تطعنا و بالت

فیمكن تصور النحن قوة من بین القوى ،تضم األنا بحی�ث یص�بح ج�زءا م�ن الك�ل و ال یق�وم 

 .  2كقوة مستقلة " 

         زمو علی��ھ فعالق��ة األن��ا ب��األخر ف��ي عل��م اإلجتم��اع ھ��ي عالق��ة وطی��دة عالق��ة تك��افئ و ت��ال

       ن��او ترابطھم��ا بھ��ذا الش��كل حتم��ي و ض��روري ،و إال ف��ال معن��ى لھ��ا لھ��ذا العل��م ذل��ك أن األ

 و اآلخر من بین أھم أسسھ .

یوجد ص�ورتان آلخ�ر اآلخ�ر (ھ�م ) ص�ورة س�لبیة عن�دا یك�ون اآلخ�ر ھ�و الع�دو ،"وص�ورة 

        یج��ب التعام��ل مع��ھو ف��ي كلت��ا الح��التین  ،إیجابی��ة عن��دما یك��ون ھ��ذا اآلخ��ر بمثاب��ة ص��دیق 

      و التع��رف علی��ھ ، و تق��ول "كوتاس��نا " أن التع��رف إل��ى األخ��ر یعن��ي توس��یع أفق��ي الثق��افي 

و م�ن  ربة ــــ�و اإلنساني و لما كان مختلفا عني فإني أروم أثراء  الذات لدي بما ل�ھ م�ن تج

   . 3تنوع " 

 

 

 

 

 
                                                             

1
 . 470،ص 2003، 1التعلم ،دار النھضة العربیة ،لبنان ، ط مریم سلیمان :علم النفس   
 . 139، ص  1959مصطفي سویف :األسس النفسیة اإلبداع الفني في الشعر خاصة ، دار المعارف ،مصر ، د ط    2
 خضر عباس ،مقال األنا و اآلخر بین الفلسفة و السیكولوجیا ،م مدونة  د خضر عباس    3
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 سفة :محددات األنا و اآلخر عند الفال.3

لقیت الذات اإلنسانیة اھتماما كبیرا من قبل الدارسین و المفكرین و الفالسفة الیونان 

و بقیت الفلسفة الیونانیة مبھمة ألن�ا و اآلخ�ر كموض�وع قاب�ل   1لما لھا من غموض و تنوع 

حیث اھتمت الفلسفة   2للدراسة كما شغلت حتى حكماء الصین و الھند في القرون األولى " 

  .3ابتومولوجي معا "العربیة باألنا فبدت "كأنھا تمفصل انطولوجي 

مة ـ�ـقة دائــــــو ھذا التناول ما بین الوجودي و العرفي یعود للثقافة العربیة ببیان الماھیة حل

و مستمرة ،و الفلسفة الیونانیة و غیرھا من الثقافات األجنبیة األخرى تمثل ط�ابع مغی�ر كم�ا 

لھ لآلخر كما یعود األنا ارتباط الثقافة العربیة اإلس�المیة بطبیع�ة ال�نفس حی�ث "رؤاھ�ا ح�ول 

طبیعة النفس كمفھ�وم قاب�ل اآلن ف�ي االص�طالح الفلس�في وم�ن أص�بح مص�طلح ال�نفس أكث�ر 

ف��ي العص��ر  .أم��ا 4اتس��اعا و اس��تخداما م��ن مص��طلح األن��ا ف��ي الفلس��فة العربی��ة " ش��یوعا و 

الحدیث ارتبط األنا بمفھوم الماھیة و الوجود بالط�ابع الفلس�في المعرف�ي و ھ�ي" الخص�ائص 

كم��ا  ، 5الذاتی�ة لموض��وع مع��ین و تقاب�ل الوج��ود و من��ھ التعبی��ر الش�ائع :الوج��ود و الماھی��ة "

بنصیب وافر في مناقشة ھ�ذا المص�طلح ،انطالق�ا م�ن قناعتھ�ا ب�أن  أسھمت الفلسفة الوجودیة

وج�ودي  السؤال عن األنا ھو تساؤل عن الوجود ،مما یترتب عن ذل�ك الق�ول ب�أن "ھ�و أوال

حاول دیكارت أن یجعل األنا مجال المعرفة الجوھري إذ وصل  ،  6أنا ،أنا الذات المتفردة " 

أم�ا نیتش�ھ فق�د ، 7بین األنا فكرا ،و األنا وجودا لیخلص غلى نتیجة أنا أفكر إذا أنا موج�ود " 

ھا معرفی�ا ووجودی�ا ــــــ�ـضمھا إلى فلسفة العلم "حیث المعرفة فوق إمكانیة العق�ل أو خارج

                                                             
  ینظر میشیل فوكو األھتمام بالذات ،ترجورج ابو صالح ،مركز اإلنتماء العربي ،لبنان  ،د ط 1992 ،ص 32 -33 .1 

والس .د . البین برت جرین :مفھوم الذات اسسھ النظریة و التطبیقیة ،ترفوزي بھلول ، مكتبة األنجل�و المص�ریة ،مص�ر  2
 . 8د ط ، ص

 . 117-114،ص  1984،  1المؤسسة العربیة ،مصر ،ط  1عبد الرحمن بدوي : موسوعة الفلسفة ، ج 3
،   2005، 1ینظ�ر عب�اس یوس��ف الح�داد :األن��ا ف�ي الش��عر الص�وفي (إب��ن الف�ارض ،ا نموذج��ا ) ،دار الح�وار س��وریا ، ط  4

 . 199ص
 . 87،ص  1983لمطابع األمیریة ،مصر د ط مجمع اللغة العربیة ،المعجم الفلسفي ،الھیمنة العامة لشؤون ا 5
  19ص   1966، 2عبد الرحمن بدوي :دراسات في الفلسفة الوجودیة ،النھضة المصریة ،مصر ،ط  6
 . 200،ص  1968، 2نجیب البلدي ،دیكارت سلسلة نوابع الفكر العربي ـدار المعارف ،مصر ،ط 7
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مما عكست ھ�ذه مق�والت مفھ�وم   1مركز نظریة العالم " ،و أصبحت األنا المطلقة عنده ھي

ي و آخر وج�ودي غی�ر أن وجودھ�ا ھ�ذا ھ�و وج�ود ف�ي "ع�الم ل�یس ـــاألنا من منظور معرف

إیاھا ،أي أنھا موجودة و قد ترتب عن ھذا الوجود في أن صار م�ن ص�فاتھا الجوھری�ة أنھ�ا 

أي أن  ، 2اة وح�دھا " ـدة معط�رـــ�ـمحاطة أو في حال�ة تع�ین م�ع الغی�ر و ل�یس ثم�ة ذات مف

اآلخ��ر ی���أتي بمعن��ى "ص���فة ك���ل م��اھر غی���ر أن���ا ،وفك��رة اآلخ���ر بمعن���ى غی��ر األن���ا مقول���ة 

 ، 3إبستومولوجیة ملخصھا اإلقرار بوجود خارج الذات العارف�ة أي كینون�ات موض�وعیة " 

مرتبط بالسقوط ،فھذا اآلخر قد رمي بھ في   marten heidggerو نجد األخر عند ھیدغر 

ھذا العالم إال انھ ال یمل�ك س�وى التس�لیم ب�ھ ، و ھ�ذا الس�قوط ق�د یؤخ�ذ عل�ى معنی�ین اح�دھما 

سلبي و اآلخر ایجابي أما كونھ ایجابي فألن "بغیره ما كان یمك�ن وج�ودي أن یكش�ف لنفس�ھ 

وطي ھو الذي حددني و بتحددي ولواله لظل وجودي في إمكانات الوجود ال نھایة لھا أي سق

فكان یقصد بالسقوط في ھذا المعن�ى تواج�ده م�ع اآلخ�ر ال�ذي أدي  ، 4تحقق وجود العیني " 

ونة و معرفتھ��ا الت��ي ل��م ت��م بمع��زل ع��ن معرف��ة اآلخ��ر " ف��اآلخر ی��دخل ـ��ـــــــإل��ى تحقی��ق كین

ود ـــــ�ـذل�ك الوج عنصرا مقوما في صمیم وجود األنا و ماھیتھا و األنا بذلك ال تكون إال أن

و ھو وجود مع اآلخر ال�ذي ق�د یقل�ل م�ا فرص�ھا ف�ي ممارس�ة حیاتھ�ا كم�ا ق�د یحص�ر دائ�رة 

تمیزھا الفردي ،إن بذلك یفھم السقوط من جانبھ السلبي ،فإذا كان اآلخر ضرورة حتمیة فإنھ 

شأن  في الوقت ذاتھ یمثل الخطر الذي یھددني بل "الموت المستور إلمكاناتي إلى اعتبار أن

حریتھ أن تحد من درجة حریتي إال أنھ ال مناص م�ن" الوج�ود م�ع الن�اس" ج�ان ب�ول س�اتر 

 (**)jean Paul starter  . 

 محددات األنا و اآلخر عند علماء النفس : .4

علماء النفس ب�النفس اإلنس�انیة و حاالتھ�ا الس�لوكیة ،وع�دت ال�ذات مح�ور تل�ك  أھتم

الدراسات في عالقاتنا ب�ذاتنا ،وعالقاتن�ا ب�اآلخرین ،فأنك�ب ھ�ؤالء العلم�اء عل�ى دراس�ة األن�ا 
                                                             

 . 192ینظر عباس یوسف حداد :األنا في الشعر الصوفي ،ص  1
 .عبد الرحمن بدوي :دراسات في الفلسفة 2
 .13ینظر :عبد الرحمن بدوي:موسوعة الفلسفة ،مرجع سابق ،ص  3
 . 85،86ص  عبد الرحمن بدوي :دراسات في الفلسفة   4
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بكل تجلیاتھ ،و من خالل ھذا اإلھتمام بموضوع األن�ا ،ف�ال نك�اد نج�د مفھ�وم األخ�ر ف�ي عل�م 

وللح�دیث ع�ن األن�ا ال یمك�ن إغف�ال ال�دور ال�ذي  ،شف من بعض األراء النفس إال ما قد یست

ف�ي ھ�ذا الخص�وص ،حی�ث قس�م الجھ�از (*) Sigmund Fأداه الفیلس�وف "س�یغموند فروی�د 

 األنا األعلى . -الھو  -النفسي إلى ثالثة أقسام و ھي :  األنا 

بھ�ا  الب�وحالف�رد  یستطیع" فالھو ھو مستودع الشھوات و الحوافز الغریزیة التي ال 

تختلف من مرحلة نمو إلى  ھ،و الھو في حالة عدم إشباع  اآلخرینألنھا تشعره بالدونیة أمام 

أو الطاق���ة الت���ي تنب���ع م���ن داخ���ل الك���ائن  االستش���ارة،ووظیفت���ھ ھ���ي ال���تخلص م���ن  آخ���ري

 .1"  عاجال اندفاعاالحي،لیحقق "اللذة " و غایة مبدأ اللذة ھي تجنب األلم ،لذلك یندفع الفرد 

و الحلم و البص�یرة ،فھ�و  اإلدراكأما األنا فھو الذي یشرف على " مركز الشعر و 

ا و أنت  و كیف أتعامل و تتعام�ل م�ع اآلخ�رین ،و بالص�ورة الت�ي أح�افظ و تح�افظ عل�ى ــأن

ارسھا ــ�ـــو قبولي و قبولك لدیھم ،و األنا ھي األفعال اإلرادیة الت�ي تم احتراميو  احترامك

از ــ��ـرف عل��ى الجھـ��ـفھ��ي الت��ي تش واع��ین و م��دركین لطبیع��ة س��لوكنا و نش��اطنا ،و نح��ن 

 .2" الحركي 

 principle"  "،ولك�ن لم�ا یتناس�ب و مب�دأ الواق�ع  ألھ�وو بھذا ن�رى أن األن�ا تحم�ل ص�ورة 

reality "   االتــ�ـاالنفعو یمثل األنا الحكمة و سالمة العقل ،على خالف الھ�و ال�ذي یح�وي 

عل��ى س��طح األن��ا ،ك��ل ش��يء آخ��ر ف��ي األن��ا فھ��و ال  وریةــ��ـالشعو تق��ع العملی��ات النفس��یة 
 . 3 " وريـــشع

ال�ذي یق�وم ب�دور الرقی�ب لك�ل تص�رفاتنا و أعمالن�ا لیأتي في األخیر م�ا یس�مى باألن�ا األعل�ى 

ى فھو" جمل�ة م�ن الق�یم و المعتق�دات و المب�ادئ الخلفی�ة الت�ي یس�تخدمھا الف�رد ف�ي الحك�م عل�

                                                             
 ،أھم أعمالھ ،تفسیر األحالم ،التحلیل النفسي  . 1939م ،توفي  1856:فیلسوف نمساوي ،ولد عام (*)

 . 38-37،د ط ،ص  2007الحوشان الشمري :علم نفس الشخصیة ،عمان ،دار الفرقان للنشر و التوزیع ، بشرى كاظم  1
  39 -38،د ط ، ص  2007بشرى كاظم الحوشان الشمري :علم نفس الشخصیة ،عمان ،دار الفرقان للنشر و التوزیع ،  2
 4:محم�د عثم�اني نج�اتي ،الق�اھرة ،دار الش�روق ،ط محمد عثمان نجاتي :مقدمة كتاب سیقموند فروی�د ،األن�ا و الھ�و ،ت�ر  3
 . 17 -، ص  1992،
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حی�ث یمث�ل الض�میر ص�ورة المجتم�ع  ،1"سلوكھ و دوافعھ ،و ھو م�ا یع�رف ع�ادة بالض�میر

ض ــ�ـي الرافــــ�ـفھ ،الف طبیعة األش�خاص ــبكل ما یحدث فیھ إذ یختلف ھذا الضمیر باخت

ھ�ي  ،و المنتقد لكل م�ن یتج�اوز ح�دودھا ،ل�ذا فھ�ي المنف�ذ للحك�م و العق�اب ف�ي ذات الوق�ت 

 ،أیضا الرادع لكل سلوك یعیب الفرد و یجعلھ محط شبھة و انتفاض من ال�ذات و اآلخ�رین 

رام ـاس من الخوف و الحب و االحتــراق بنوده ،على أســـكما ھي القانون الذي ال یقبل اخت

و بھذا التقسیم لشخصیة الفرد الذي عمل بھ "فروید " ی�رى أن "األن�ا " الوس�یط ال�ذي تنتق�ل 

شیرات العالم الخارجي ،و إن العالقة التي تربطھ بالھو ھي عالقة إشراف و متابع�ة عبره تأ

یقول :"إن األنا یقوم بنقل تأثیر العالم الخارجي إلى الھو ،و ما فیھ م�ن نزع�ات ،و یح�اول  ،

..) و تتض��ح أھمی��ة .....أن یص��نع مب��دأ الواق��ع مح��ل مب��دأ الل��ذة ال��ذي یس��یطر عل��ى الھ��و (..

قوم بھا األنا في تولی�ھ اإلش�راف ع�ادة عل�ى مناف�ذ الحرك�ة ، وھ�و ف�ي عالقت�ھ الوظیفة التي ی

و یقص�د  ، 2بالھو مثل رجل على ظھر جواد یح�اول أن یتغل�ب عل�ى ق�وة الج�واد العظیم�ة "

ات المدفون�ة ف�ي ت�وم بنق�ل تص�رفات الف�رد غل�ى خ�ارج الس�طح و المكبوــــباألنا ھي التي تق

 العمق .

     و أح�دت تم��ایزا  ب�ین األن��ا  Jung Gustov Carl  * لك�ن ج�اء غوس��تاف بون�غ

و الذات ، وفرق بینھما ، فإذا كان األنا یتمیز بالفردیة ،فإن للذات حس�ب رأی�ھ مفھ�وم أوس�ع 

الذات ال�نفس  تحتضنو أشمل ففي تقدیره " إن الذات ھي عبارة عن كیان یفوق األنا تنظیما 

 3، وتشكل بذلك شخصیة أوسع ،و تلك الشخصیة ھ�ي نح�ن " االجتماعیةالواقعیة ،و النفس 

و على الرغم من عدم تطرق علماء النفس لموضوع األخر بشكل مباشر إال أن ذلك ال یمنع 

 .4األخر " بوجودكون " إن نشأة األنا رھینة 

                                                             
 . 40مرجع سابق ص   1
2
  43 -42،د ط ، ص  2007بشرى كاظم الحوشان الشمري :علم نفس الشخصیة ،عمان ،دار الفرقان للنشر و التوزیع ،   
األنا باآلخر في الشعر العربي المعاصر ،دار الزمان ،دمشق ،سوریا  لعالقةأحمد یاسین السلیمالني :التجلیات الفنیة   3

 . 98،د.ط ،د.ت،ص 
 . 5، ص  2003، 2فرج عبد القادر طھ ،موسوعة علم النفس و التحلیل النفسي ،دار غریب ،مصر ،ط   4
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I. عند العرب خر الیھوديصورة اآل . 

عرفت عالقات الیھود بغیرھم من الشعوب و األمم الكثیر من الجدل ،وخاصة 

 اعالقاتھم بالعرب و المسلمین ،حیث عاش الیھود بین العرب قبل البعثة اإلسالمیة و كانو

رة و أموال ، و بذلك كانوا یسیطرون  على العرب بالمكر و الخداع ،فتملكوا اأصحاب تج

األراضي و البساتین ،و بنو الحصون و القصور ،و كانوا یقطنون بالمدینة و عندما ھاجر 

النبي صلى هللا علیھ وسلم إلى المدینة المنورة رأوا فیھ خطرا على وجودھم في المدینة 

ي عقدوھا مع النبي صلى هللا علیھ و سلم و بذلك بدأ الصراع بین المسلمین ،رغم العھود الت

و قد جعلوا     و الیھود ،حیث بنى الیھود سیاستھم على الدین إذ ھو المحرك لكل خطواتھم

مصدرا أساسیا لعقائدھم و أفكارھم  و إذا أردنا فھم الشخصیة الیھودیة على  (*) التلمود

المیة ــــــــــعلى مسرح السیاسة الع اآلنحقیقتھا و الوقوف على خلفیات األحداث التجاریة 

و بسبب ھذه األخالق ،أو المتصلة بجرائمھم التي یرتكبونھا لیل نھار بفلسطین المحتلة 

المحن "و لقد برزت في السنوات األخیرة عقب نكسة فلسطین إلى البطش و  اتعرضو

بحوث و دراسات حول دور الیھود ،في أبرز األحداث التاریخیة المعاصرة و من الوثائق 

 . 1"السریة ما یكشف النقاب عن بعض ھذا الدور....... اجتماعاتھمالتي تسربت من أحد 

و تكبر  استعالءلآلخر نظرة  إذن ھدف الیھود ھو العلو فوق الشعوب ،فھم ینظرون

 اعلى التلمود ثارو اأطلعوو التلمود ملئ بالنصوص المعادیة لألخر ، وحین المسیحیین  ،

 المـــــضدھم ألنھم وجدوه ملیئا بالتھجم على سیدنا عیسى علیھ السالم ، فھدفھم ھو حكم الع

محاربة األدیان األخرى و السیطرة على األرض و التحكم فیھا ،وتحطیم عقائد اإلیمان ،أي 

یعادون الشعوب باسم الدین ،ولكن عداوتھم  ا.فالیھود یحركھم الدین ،وعلى مر التاریخ كانو

لإلسالم و المسلمین أشد ، ولذلك حذر هللا المؤمنین من شرھم لقولھ تعالى : " لتجدن أشد 

الشر و ال  " فھم یضمرون المسلمین االیھود و الذین أشركو االناس عداوة للذین أمنو

یتوانون في كل مواجھة البطش بھم ، و تمثلت عداوتھم لیس في العداء العسكري و إنما 

                                                             
 م و األدیانالشفویة التي كانت ثمرة النظر و دراسة األسفار التي جاءت عن الیھود من كتاب اإلسال األحادیثھو تلك (*)

 ."دراسة مقارنة "مصطفى حلمي 
 .95,ص  1990, 1،ط  اإلسكندریةمصطفى حلمي"دراسة مقارنة " دار النشر و التوزیع  1
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و الطعن من الخلف  "عداوتھم فیما ھو أبعم من ذلك :في التآمر و الكید و الدس في الخفاء

(....) كما أن الیھود ھم مخترعو كل المذاھب الھدامة في تاریخ اإلسالم (..) ھم الذین 

ة ــــون المال و الذھب ووسائل اإلعالم و التوجیھ،وھم وراء كثیر من الحركات الفكرییملك

 .1و السیاسیة التي تھدم الدین من أساسھ " 

و سنة  القرآنو على الرغم من تعامل المسلمین معھم و العرب وفق ما جاء في 

المیة ـــلى الدولة اإلسیخونون العھد و یتآمرون ع انبینا صلى هللا علیھ و سلم ،إال أنھم كانو

الجزائري ،و ما یحدث الیوم من  االحتاللالفرنسي إبان  لالستعمار انظمواو ذلك عندما 

كمذبحة كفر قاسم ،ودیر یاسین ، وصبرا و شتیال ، وما حصل  نالفلسطینییمذابح في حق 

انة ــــخیفي غزة من مجازر یندي لھا الجبین ،فتعاملھم معنا كان مصبوغ بالدم و الغدر و ال

ذرة دینھم ،و ال مكانتھم (....) لم  ایفقدوو التآمر ،" أما الیھود في ظل الحكم اإلسالمي ،فلم 

 استباحةللمجازر التي تعرض لھا إخوانھم في أوروبا و لم یفكر المسلمون قط   ایتعرضو

 "2حقوقھم المادیة و األدبیة ألنھم أمانة في ذمة المسلمین ..........

حور األدیان ،و حور الحضارات ، و التسامح و قبول اآلخر،ال إن مصطلحات 

علیھ  عتداءاالو  ھا مكان في فكرھم الدیني و العقائدي بل یرون في قھر اآلخرــــــــــیوجد ل

 أمرا من أمور الدین . استئصالھ، بل و 

 : الروایةصورة اآلخر الیھودي في 

 الشخصیة األولى :أنجال .أ.

الشعبي بأشكالھ كافة ،من قصص و مالحم و سیر و أمثال سلوك تناول أدبنا 

الیھودي ،فجاءت الصورة رمزا للشر على تفاوت درجاتھ و الضرر بالمحیطین بھ 

ایات ـــــــــ،فالیھودي ھو المخادع الماكر ،المتربص للبطل دائما ،ویحفل تراثنا الشعبي بحك

عبر عن الشعور العربي نحوھم ،ونرصد و أمثال كثیرة تدعوا إلى الحذر من الیھود ،و ت
                                                             

 2011سنة األسالیب الحدیثة في مواجھة اإلسالم ،مكتبة رحاب ،الجزائر ،د ط ،د ت ، أحذرواسعد الدین السید صالح ،  1
 . 11-10ص ,
2
 . 65،الجزائر ،دط،دت،ص محمد الغزالي :معركة المصحف في العالم اإلسالمي ،مكتبة رحاب   
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األخرى ،فنجد أن كثیر من الصفات اجتمعت  الدیاناتنظرة الیھود و موقفھم من أصحاب 

 أنجال : ةالشخصیفي 

 االجتماعيالبعد  البعد النفسي المالمح الخارجیة الشخصیة

 أنجال

          الثامنة ابنة السن
 و الثالثین

سذاجتھا الشرقیة 
لكنھا ال البریئة 

تخلو من مكر 
في التعامل 
بحدود فاصلة 
مع ولع الرجال 

 اجتماعیة،
،جریئة ،متمسكة 
بحبیبھا صالح 
رغم رفض 
عمھا ،طموحة 

.. 

ھ��ي یھودی��ة م��ن 

أص�������ل لبن�������اني 

،تعم���ل مس���اعدة 

بالمطقھة ،تعیش 
م��ع ص��الح ال��ذي 

تكب���ره بس���نین و 

الذي أنجبت من�ھ 

 إبراھیم ابنھما

 الوجھ

ذات جم����ال مرك����ب 

مختل�������������ف م�������������ن 

الجم�االت الش�رقیة و 

 الغربیة

ارق السن فو التقالید ،أحبت عربي و أوقعت بھ رغم  تللعاداھي تلك الیھودیة التي لم تعبأ  

كان  بینھما ،ورفض عمھا مباركة زواجھما إال إذا تم في البیعة ،ھي مخادعة ماكرة ،حیث

 ة .المطقھة التي كانت تعمل بھا كمساعد امتالكتقربھا من الشرقي من أجل الوصول إلى 

 تقربت من رشید رفیق صالح تحت مسمى األخوة ،لیتضح في األخیر بأنھا أحبتھ .

 الشخصیة الثانیة :السیدة آشیر.ب .

ھي السیدة الیھودیة زوجة عم أنجال ،تعدت السابعة و الستین لكنك ال تعطیھا أكثر 

وا على ــــ،أنانیة ال تحب الخیر ألحد ،فقد ترباتھا عصبیة ــمن أربعین ،عاشت طوال حی

فیھم  اركبوو التشرید البشع ،لقد الجماعیة ، لالغتیاالتالحقد و الكراھیة ،بعد تعرضھم 

لھم أن الثورة ماء و ملح  اقالوم ،ـــفي أیام إلى أفران من جحی ھتلرروح العظمة التي حولھا 

 نأن یستغني ع المرئعطري أو بھار ،وال یمكن و المشنا نبیذا أو فلفل ،و الغامارة نبیذ  ،

ھذه األصناف الثالثة للحیاة ،و ھذا ما دفع بھا ألن تسعى ألخذ ثروة زوجھا البائس ،و أن 

نرى بأن أنجال العانس البلھاء التي ترید أن تنقل الثروة إلى صاحبھا و ما تحمل في بطنھا 
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و ھو ما یذكرھا بالشاب العربي اإلفریقي  حب أنجال لصاحبھازادھا شنانا و ضغینة  ،و ما

إبراھیم تتغیر آشیر لتغدو  البنھاالذي تعلقت بھ في ریعان شبابھا،لكن بعد والدة أنجال 

ألطف سیدة وقور ،بعد أن أصبح الطفل الصغیر ینام على صدرھا ،و أصبحت ترقده في 

حوم لحظة واحدة ،إال فراشھا المحرم على اإلنس و الجن ،و الذي لم ینعس فیھ زوجھا المر

فالنھا المفضلین في الماضي البعید أیام عز شابھا ،كما قررت كتابة نص إذا رقد فیھ أحد 

 ثروتھا للحفید الغالي ،حتى ال یشعر بشبح التشرید و أن تترك البیت ألنجال .

II. عند العرب صورة اآلخر المسیحي : 

لشرق و الغرب ،حتى وصل منذ أن بزغ فجر الدولة اإلسالمیة و أمتد نفوذھا إلى ا

إلى قلب العالم الغربي (المسیحي ) ،أوجس الغرب خیفة و تنادى من أجل إیقاف ھذا 

  اوسةــــــــوش العسكریة یتقدمھم القســـــالزحف الشرفي ،و العمل تفویضھ ، فانطلقت الجی

یة ،ألنھم و الرھبان ألجل وأد ھذه الدول " و قد عرفت محاوالتھم ھذه باسم الحروب الصلیب

من المصحف (...) و التي بدأ البابا (أریان ) سنة  لالقتصاصرفعوا فیھا لواء الصلیب 

لتاریخ بمائة عام ا قبل ھذا بدأتم ،ولكن في التحقیق نالحظ أن الحروب الصلیبیة قد  1095

و معنى ھذا أن الدین في قلب المعركة ،فكیف كانت معاملتھم لألخر المسلم  1أو أكثر "

العربي أو الشرقي .من غیر شك ،فإن نظرة الصلیبیین لألخر المسلم العربي نظرة عداء ، 

وال یجب التسامح معھ ،فھو یمثل خطرا علیھم ،ویجب التخلص منھ ،وال حل غیر 

(..) كانت تشكل  18تھا في أوروبا حتى ق "الحروب الصلیبیة كانت جاذبی االستئصال

 اساھمو األوربيالف عدیدة من أبناء الغرب جزءا حیا و حیویا من عالمھم ،(...) لما أن أ

 بأموالھم في تمویل الحمالت .

م قامت عدة مستوطنات صلیبیة  على  1291م و  1096أما العالم العربي في سنة 

و الجزیرة ،و تعین على سكان ھذه المنطقیة التراب العربي في فلسطین و بالد الشام 

على الكیان الصلیبي من جھة ،و یتصدوا  ایقضوثمنا فادحا لكي  ایدفعوالعربیة أن 
                                                             

 . 20سابق ،ص  رجعسعد الدین السید صالح ،م  1
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للمشروعات والغارات الصلیبیة المتأخرة من جھة أخرى (..(،كانت سببا رئیسیا من أسباب 

رب المسیحي في حربھ فالغ 1تعطل قوى اإلبداع و النمو في الحضارة العربیة اإلسالمیة "

على المسلمین العرب یرید أن ینھب خیراتھ ،ویعمل على تخلفھ و تجھیلھ ،ال یرده أن یعیش 

ال ــــفي أمن و سالم ،فھو في حروبھ لیس من أجل مبادئ سامیة ،و إنما من أجل اإلستئص

ي القدس فعلھ ف و اإلبادة و ما فعلوه بالقدس ،یقول یاسین بن علي ." ھل یذكر الغرب و ما

حین دخلھا مستعمرا ،ألم یذبح الصلیبیون المسلمین و النصارى المشرق و الیھود حتى 

 .2سالت الدماء كاألنھار (...) "

وھذا یعني أن مثل ھذه الشعوب ال یمكن بحال من األحوال أن یفكروا في شيء 

ا رسولنالحوار و التسامح ،یبدو ال وجود لھذه المصطلحات في قاموسھم  فقد كان  اسمھ

وخ ـــــــیالكریم صلى هللا علیھ و سلم ،یقدم النصائح و اإلرشاد خالل الحروب بعدم قتل الش

 م ،التجھیلمن التدمیر ، الھد تسلم ھي األخرى  یجب أن ةالبیئاء و األطفال ،وحتى ـــو النس

امح ،ثمني الشر ..... و ما یضمره العربي المسلم اآلخر الغربي المسیحي الحوار ،التس

 ،السلم ،الحفاظ على وجود اآلخر ،اإلعمار ،البناء ،ثمني الخیر .............

ب " فرسالة لویس التاسع عندما وصل إلى دمیاط بمصر التي یعیش بھا إلى نجم الدین أیو

أن نقتل العباد و ندوس البالد و نطھر األرض من الفساد ،فإن قابلتنا أوجبت على نفسك 

النكال ،و رمیتك رعیتك في أسر الوبال ،و یكثر فیھم العویل ،و ال نرحم عزیزا و ال ذلیال 

 "3. 

ھذه الصورة توضح لنا صورة روح التعالي و اإلحتقار ،و اإلستھانة باآلخر یقول 

: فالحملة الصلیبیة تركت في التاریخ أقسى ما عرف من  Edward gibbonجیبون 

على بیت القدس  استیالئھمفیوم  التعصب ال ضد المسلمین فحسب بل ضد مسیحي الشرق

                                                             
 49قاسم عبده قاسم :ماھیة الحروب الصلیبیة ،سلسلة عالم المعرفة ،الحس الوطني للثقافة و الفنون ،الكویت ، العدد   1

 . 80،ص  1990،مایو 
، ص  2006،  1الزیتونة ،دار الدعوة ،اإلسكندریة ،ط یاسین بن علي : مفھوم التسامح بین اإلسالم و الغرب ،مجلة   2

58 . 
 . 22سعد الدین السید صالح ،م سابق ،ص   3
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أن یكرموا الرب بذبح سبعین ألف مسلم ،و استمرت ھذه  رأوام ، 1099 - 07- 15في 

 . 1المذبحة ثالثة أیام ،و لم تنتھ إال لما أعیاھم الجھاد..........." 

سالم ة دینیة ،و أن اإلبیو منا یتبین أن الحرب ضد العرب و المسلمین ،إنما ھي حرب صلی

 ھو العدو األول ، بل الوحید للغرب المسیحي .

 المسیحي في الروایة :صورة اآلخر 

 السیدة كاترین :

 االجتماعيالبعد  البعد النفسي المالمح الخارجیة الشخصیة

 السیدة

 كاترین

 سیدة السن
ھي سیدة طاعنة ،لھا  طاعنة

القدرة خارقة تستطیع 
بھا  أن تخرج قوما من 
أدیان و تدخلھم في 
أدیان أخرى في یوم 
واحد ،قویة ،صامدة 
،مقومة ألحداث الزمن 
،خادمة بحب و 
إخالص لدینھا ،مؤمنة 

 بالقضاء و القدر.

ھي سیدة مسیحیة تبشر الناس 
و تعظھم ،و تعرض علیھم 
مساعدة الكنیسة بالرغم من 

 إحالتھا للتقاعد .

 العینان

عیناھا 
المحمرتین 
تكسوھما 
 نظارتان

 الھندام

ترتدي بذلة 
زرقاء،تعلو 
رأسھا قبعة 

مجنحة،یتدلى 
فوق صدرھا 

 معدنيصلیب 
لى عفي المسیحیة ھي أن السید المسیح ھو إبن هللا المتجسد مات إن الرسالة الرئیسیة 

ة ألموات بعد ثالثة أیام ،إنھا تدحض الرسالة المركزیالصلیب ،ودفن و قام من بیت ا

إن  لإلسالم التي مؤداھا أن لیس إبن أزلي ،و أن السید المسیح لم یمت على الصلیب ،و

ة للناس رسالتھا المسیحی تبلیغمحمد ھو خاتم األنبیاء لكن السیدة كاترین كانت مصرة على 

 انــــدیأراق قوم من تفي التبشیر تستطیع إخو إستدراجھم إلعتناق دیانتھا ،فیأملھا العریض 

 و إدخالھم في أدیان أخرى ،لكن إیمان المسلمین أكثر خرقا من قدرتھا تلك .

                                                             
 . 101،ص  1977ط ، الجھاد في القرآن الكریم ،دار البیان ،الكویت ،د آیات: دخسجیبون :نقال عن كامل سالمة   1
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فقة شھي تلك العجوز الطاعنة التي ربطت نفسھا خادمة للكاثولیكیة ،أحیلت على التقاعد 

 م أحداثة عنیدة تقاوعلیھا من إدارة الكنیسة ،لكنھا ولدت من جدید لتبعث من شیخوختھا جلد

یل الزمن ما دفعھا لكل ذلك ھو فواجع عائلتھا ،فحیاتھا كانت عادیة ،تدرس و تطمح لن

یھا مع حیاتھا رأسا على عقب ،بعدما كانت أمھا تخون أب انقلبتشھادة البكالوریا إلى أن 

ھول  نعلى كاترین ،لتقوم أمھا بقتلھ و تدخل السجن ،لیموت أبیھا م اعتدىعشیقھا ،الذي 

 و قدر. قضاءالصدمة ،لكنھا بعد كل ذلك لم تتحصر و عدت ما حصل 

III . . صورة اآلخر اإلسباني في الروایة :ماریا كازانوفا 

 كما ھو الحال في معظم الدول الغربیة ،دولة فرنسا منحت الحق لنشطاء البغاء

 الذین یعملون،وقننت ھذا النشاط ووضعت كل التشریعات التي من شأنھا أن تحمي حقوق 

ة فیھ كأي عامل في أي قطاع من القطاعات األخرى ،ففعل البغاء في فرنسا یقوم ببساط

مھنة على مبدأ العمل بتستر و بدون فضح ،ماریا كازانوفا ھي واحدة منھن إمتھنت ھذه ال

ن أما تمنت داء علیھا في بلدھا ھناك  في إسبانیا ،فھي تعتبر نفسھا ضحیة ،فلطالــبعد اإلعت

انت كتتمسك بزبون عابر یخادنھا بالصدق و المودة ،یخرجھا من الظلمات إلى النور ،لقد 

ر ھا ،وتفكالعودة إلى بلد لتقررصادقة النیة ،فبعد أن إلتقت برشید إعتزلت عملھا  و تابت ،

  في إعادة بناء حیاتھا ،صارت وفیة ،مستعدة ألن تضحي من أجل من أحبتھ .



 الخاتمة
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 الخاتمة 

دبي إن الروایة العربیة قطعت شوطا كبیرا في وعیھا لآلخر ،بإعتبارھا الجنس األ  -

لذات أم ااألقدر على التعبیر على العالقات المعقدة لإلنسان  الحدیث ،سواء أكان ذلك على 

 اآلخر .على صعید فھم 

 بیةـــــــفى ،الغرائتحولت الروایة إلى مخبر للمخیال تتعدد فیھ الموضوعات مثل المن -
ء من ..) لذا نجد أن عبد الجلیل مرتاض قد اعتمد على الرمز و اإلیحا،الخوف من اآلخر 

عتھم الغربي لیتبین العالقة التي جم االجتماعيخالل عرضھ لشخصیات استقاھا من المحیط 

خر أبعاد داللیة رمزیة ،وھذا لتوضیح صورة اآل أعطاھاالرئیسیة العربیة و  بالشخصیة

  .التي جمعتھ بالعرب دون أن ننسى تأثیر الدین في ذلك العالقةالغربي و نوع 

 أختار فالشخصیة الرئیسیة كما رأیناھا ماھي إال نموذج حقیقي لفئة من الشباب الذي  -
آلخر لیعیش حیاة الرغد كما یتصورھا لكن رغم توفر العمل و تھدد العالقات با االغتراب

ألدیان و ا  ت األخرى من الجنسیات ــاجوع للبلد األم دون نسیان الشخصیإال أنھ یقرر الر

 حرمان .والمختلفة و ما عانتھ من ضیاع 

ضوع و من خالل ما مر علي في ھذا البحث ،ال أزعم اإلحاطة الكاملة بالمو  -

دایة ب،وجوانبھ ،إال أن ھذا العمل یبقى مفتوح و بحاجة إلى دراسة و بحث،و ما ھو إال 

 ألعمال أخرى أكثر عمقا و و أشمل .
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 :قائمة المصادر و المراجع    

دار ،حمد یاسین السلیماني :التجلیات الفنیة لعالقة األنا باآلخر في الشعر العربي المعاصر أ -
 م . 2007الزمان ،دمشق ،سوریا ،د .ط ،

فرق�ان للنش�ر و التوزی�ع عمان ،دار النفس الشخصیة ، بشرى كاظم الحوشان الشمري :علم -
 م . 2007.

 م . 3،1966ون بول سارتر،الوجود و العدم ،عبد الرحمن بدوي ،دارالعودة لبنان ،طج -

ف�ي الق�رآن الك�ریم ،دار البی�ان ،الكوی�ت  ی�ات الجھ�ادآجیبون ،نقال عن كام�ل س�المة دق�س : -
 م. 1977،د.ط،

آلخر إلى نقد الذات في أصوات افي الروایة العربیة،من نقد جورج طرابشي،صورة اآلخر  -
 م. 2،1999سلیمان فیاض عن طاھر لبیب و آخرون،ط

الس.د. البین برت جرین:مفھوم الذات و أسسھ النظری�ة والتطبیقی�ة ،ف�وزي بھلول،مكتب�ة و -
 م . 1933األنجلو المصریة ،مصر،د.ط ،

انی��ة،مركز دراس��ات الوح��دة العربی��ة لبریطحلم��ي س��اري ،ص��ورة الع��رب ف��ي الص��حافة ا -
 م . 1،1988،بیروت ط

 اھر لبی��ب و آخ��رون ،ص��ورة اآلخ��ر العرب��ي ن��اظرا و منظ��ورا إلی��ھ ،مرك��ز الدراس��اتط�� -
 م . 1999، 2الوحدة العربیة ،بیروت ط 

 م . 1964، 4لحي ،حدیث عیسى بن ھشام ،المكتبة العربیة ،ط محمد الموی -

م  3،2003ان ،ط سعد ،شخصیتي كیف أعرفھا ؟ دار األفاق الجدیدة ،لبن� إبراھیممیخائیل  -
. 

 م . 2000، 1،دار الوتر سوریا ،ط  1یالد مجتمع ،ج ملك بن نبي ،م -

ص���طفى یوس���ف ،األس���س النفس���یة ،اإلب���داع الفن���ي ف���ي الش���عر خاص���ة ،دار المع���ارف م -
 م . 1959،مصر،د.ط ،

م  1992لعربي،د.ط ،ا االنتماءج أبو صالح،مركز بالذات ،تر .جور االھتماممیشال فوكو ، -
. 

محم�د عثم�ان نج�اتي ،مقدم��ة كت�اب ،س�یقموند فروی�د،األنا و الھ��و،تر محم�د عثم�اني نج��اتي  -
 م. 4،1992،القاھرة ،دار الشروق ط
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 م. 1990، 1ى حلمي،دراسة مقارنة ،دار النشر و التوزیع ،اإلسكندریة ،ط مصطف -

 كتبة رحاب الجزائر ،دط،دت.في العالم اإلسالمي،ممحمد الغزالي،معركة المصحف  -

 م . 1968، 2جیب البلدي،دیكارت ،سلسلة نوابع الفكر العربي ،دار المعارف ،مصر ،طن -

یار الجمیل ،التح�والت العربی�ة ،إش�كالیة ال�وعي و تحلی�ل التناقض�ات و خط�اب المس�تقبل س -
 م . 1997یع ،المملكة األردنیة الھاشمیة ،األھلیة للنشر و التوز

ب��د المجی��د حن��ون ،ص��ورة الفرنس��ي ف��ي الروای��ة المغربی��ة،دیوان المطبوع��ات الجامعی��ة ع -
 م . 2001

 1،2001و العل�وم اإلنس�انیة،ط اآلدابالعربیة الجدی�دة ،كلی�ة  عبد الرحمان بوعلي،الروایة -
 م.

 م . 1،1984عة العربیة ،مصر ،ط،الموسو1،ج عبد الرحمن بدوي ،موسوعة الفلسفة -

                        رت����اض،ال أح����ب الش����مس ف����ي ب����اریس،دار ھرم����ة للطباع����ة و النش����رمعب����د الجلی����ل  -
 م . 2005و التوزیع،

 م. 2005، 1الحوار ،سوریا ،طصوفي،دار عباس یوسف حداد،األنا في الشعر ال -

 م . 2،2003طھ ،موسوعة علم النفس و التحلیل النفسي،دار غریب ،مصر،ط عبد القادرفرج  -

     طني للثقافة قاسم ،ماھیة الحروب الصلیبیة ،سلسلة عالم المعرفة ،الحس الو عبدهقاسم  -
 م. 1990و الفنون ،الكویت ،

 یات و المقاالت:دورال

 م . 10،1988لعدد و الغرب ،مجلة الحوار فصیلة فكریة ثقافیة ،ا الطھطاويمعین  -

اس���ین ب���ن علي،مفھ���وم التس���امح ب���ین اإلس���الم و الغ���رب ،مجل���ة الزیتون���ة ،دار ال���دعوة ی -
 م . 2006، 1،اإلسكندریة ،ط

 ،الفلسفة و السیكولوجیا ،مدونة خضرعباس. األخریینخضر عباس ،مقال األنا و  -
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III. 24.................. :ماریا كازانوفاصورة اآلخر اإلسباني في الروایة 

 25...............................................................................الخاتمة  

 26........................................................قائمة المصادر و المراجع 

 28..............................................................................الفھرس 
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