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 شكر وعرف ان

 

ي ع   ت  م  ع  ن   أ  الت   ك  ت  م  ع  ن   ر  ك  ش  أ   ن   أ  ن  ع  ز  و  أ   ب   ر  »قال تعاىل:  ل  ع   أ   ن  أ  و   يي ال    و  ل  ع  و   ل 

ِ  ن  ل  خ  د  أ  و   اه  ض  ر  ا ت  ح  ال  ص   .19الآية  سورة المنل، «ي  ح  ال  الص   ك  اد  ب   ع  ف   ك  ت  ح   ر     

.«اهلل من لم يشكر الناس لم يشكر»:قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  

 قال الشاعر:

به الزيادة عند اهلل والناس.     الشكر أفضل ما حاولت ملتمسا   

مل.وعليه أمحد اهلل سبحانه وتعاىل على حسن توفيقه إلمتام هذا الع  

، اذ املشدددرل العلمددده علدددى هدددذا البحددد إىل األسددد أتقددددم شالشدددور  قروندددا شالعرفدددا  

"حممد الصاحل خدر"" الدذخ خصدز ادمنا  دن وق ده الامدة مل اشعد  األس اذ الدك ور: 

 هذا البح .
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 مقدمة
 

 أ
 

  مقدمة

أحدثت  لتحودد ال لتيةثادد  لتد  ن تدد  مددب د دحلد ثددحل يريددث ليثلتد  د  دد ل  دد داحل         
 دحدددحلل لتفةحلبددد  يحلمحاحلدجدددحل ل م ددد  ي خدددمن ثدددب حدددث ذ لتيةددد   ل   ةددد   ىخحلدطددد  لتيةدددث للذ   لتددد 

طحليريدد  فددحا لتيةددث للذ  م دد  يدحلص  لتح ةةددحلل ل ريمب دد   ددحل  دد  ثددب لنلتمئ سد  ت دديأل للذ م   ددحل 
 لتريحلم   ح ته  ى لاجح حلم يحلتظم ف لا ح حلم    لتححلدخي    لتس حلس   لت  دسحلجم   ص حل   لتيألم

   جد  نظماد  لتفةحلب د دريث لتيظما  ثحل يريث لتك ت ن حلت   ثاوفدحل جحلثدحل ثدب ثاحلحدد لتثدلسدحلل 
حلل لتريدحل.م لهنحل دسحف م لتيأل للذ  تفهدم ل ادحل ا لتس حلسد   يدط أص د ذلل نز ع س حلس   تةحل ؛

  م حل م   ل سح ى لتفةحل   لتري    حت ا لتريالص  ي يه   ج  دم ز م   تيحلئ   لتامق  لت مل
دادد ا لتيظمادد  ثددحل يريددث لتك ت ن حلت دد  ح ددزل   ملب ددحل احسدد  ت ادد ا  ددا تةحلبدد  ددد تمل يحلتري   دد  

ط لتفةحلبد  لإلثرباحلت     ج  دريىن يحلتحو  ا لتيةثي تآلذلل لت   حلن  نح ج  ت حفحلما لت ي حثث يد
لت مي    لتفةحلبحلل لحمل  د  ل ريةدث    جد ل لتحو  دا اسدحهثف دفك دو لتسدم ذ لت مي د  لتكدربى لتد  دحاد  

 خ حل أححلذاحل   لتسمذم
م    صددددث  ن لتسددددمذ لت ددددم  صددددث م ددددا م دددد  دسددددم صدددد د  ث   طدددد  مددددب لتاددددري ل ل سددددحري   

 لإلثرباحلت ددد    خ دددأل  ى أنددده ا أسدددهدو ذ لدذ سدددري ثو   ليدددثاد مدددب لتريالصددد  يدددط لتم لاددد  لت مي ددد  
يحلتةددددثد لتدددد ي سددددحلن  يدددده ى  بةددددث خددددثث  لتم لادددد  لاسددددحري حلد   دددد ذ إلحددددثلنحل ثددددب ذ ن للخددددم 

  خةدا  ت سددمذ  ملب دد   ثدحلذ  تةحلب دد   لإلثرباحلت د    د د ام لإلنسددحلن لت دم    ذتددو يضدحلحد  بتدحل لل
 يلاسدحري حلد  دحلل لط   ث ل ه  جد ل لط دحلل لاسدحري حلدي  هدم خ دحلل مخدم م دا م د  نةد  

 ص  ا م  ه يحل ةحل ث  لتفةحلب  مم   نأل ثتحلذ أ  ثحل ل لدكحل   اف مت حلده  لسرتلجت حلده  ذتو 
السرر و لالسرر و ال فرر و  رر  لن الصددحل ثددب جدد ل لت ددمص ص يددحل يةدد حل   ميدد لن  فيددحل  ددحل    

  أي يذجرر   "ميلرريو   نرري "ل "ألبقرر  مرر مي")  أدارييددحلب يرييدد لن بممدد ، مرر  د ررد النيلييق لقررة سررق  
ح ةدأل لتيةدثي تةدا لتثدلسدحلل لتفةحلب د    لسدحف حلد لتحريحلثدا ثد  ح  حلن جثف لتاود ج  حمحل تد  ل

 أخدددمى   ذتدددو ثدددب خدددالا دةدددثة صدددمل    ثادددث  لم دددحلا د لئ ددد   زلئماددد لتددد ي نادددح ا    طدددحلدب   
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ح دد  فةحلب د  بمنس      تاحلل أن لتم لا  لجلزلئما  ل كح يد  يحلت سدحلن لتفمنسد  جد  ند ع ثدب ل ةحل ثد  لت
ثف ددددد  أم دددددحلا لتكحلددددددد   حدددددط ثف ددددد  أم دددددحلا لتكحلددددددد لتفمنسددددد وأتا   حلث و  ذ دددددحل ت سدددددمذ  

  حلن ساد لخح حلدنحل هلد ل ل  ود ع جد  لتحري د    ذ بمم نو   ذ حل مب لتسمذ ل تحلذ  لجلزلئميوث ت  
    لتححلت    ذتو تإل حلي  مب لاشكحلت  ثرباحلت    اكا س حلس  بهم مالص  لتم لا    يحج أذ  يحلإل

  دف ثفدا لتسدمذ لت دم     لإلثرباحلت د    يط لتري   د لتم لا  لت مي    لت  دميط يط الص ثحل لتري 
 مذ ثدحل جد  أجدم ل  لود    للشدكحلا لتد  اةدثثهحل جد ل لتسد    ثحلج  ثفه م لتسمذ ل تحلذ  مثل خم 

  سمذ ثتحلذ ت سمذ لتفمنس  جا لسح حلم  لتم لا  لجلزلئما  ل كح ي  يحلتفمنس   أن دةثم نفسهحل    
أ  دفي دثجحل  جد ب لتفمود   جد     تاحلهتدحلطدمص بمود   سد ح ى لتاودد لتري   د  ل يهج د  حتحم 

لهنحل لسح حلم   ح ي  يحلتفمنس   خحلص  ج  سمذ ثتحلذ؛لتم لا  لجلزلئما  محلث   لتم لا  لجلزلئما  ل كأن 
دسدددم صددد د   ثادددث  ث دددحلام  ت ةددد د  لتددد  شدددك هحل سدددمذ ل سدددحري لم مدددب لتفةحلبددد  لجلزلئماددد  أ  لترييةدددم 

صددث أ ددث م دد  لطة صدد   لتفةحلب دد   يدد ع ثددب لتددمذ م دد  لط ددحلل  وث تدد ذ بممدد نأذلولجلزلئددمي   أن 
 لاسحري حلدي لت ي نش ج ب لتفةحلب     اهحل مب ثحيه لتسمذيم

  حلن أنهحل ثمل    لتري     ثب جم  م   صث لسحة يحل ثحلذديحل 
ثؤتفددددددحللو ذ لدذ سددددددري ثو للاسحاددددددملق  لتفةحلبدددددد   لإلثرباحلت دددددد   لتة ددددددم  لتسدددددد ف  لتسدددددد    

ا دد    مذلل ل سددحري ملل للتيظمادد   لتح -لتددمذ يحلتكححليدد  -ي ددا أشددكم ب      لتس حلسدد   لتفةحلبدد ممم 
   نظمادد  لاسددحري حلد ثددحل يريددث للذي دد ل  ححلهبددحل  لاسددحري حلدممن حل ت ثاددحل   ذدلسددحلل ثددحل يريددث لتةثميدد      

 م  لتمس س  ل  حلد  لخ حلل ثحل يريث لتك ت ن حلت     لتيةث لتريم  ل ريحلصم ودلث  أي  شهحلل و
  لتاوددد    دد ل داسدد ط ثةدد  وحلل لترييدد لن سدد منحل  لجل لنددد ل ظ  دد  ثددب أ ددا  وددحل   

 خ   لتثدلس   ب  لترتد د لتححليل 
للتيظمادد  ثددحل يريددث لتك ت ن حلت دد  دريماف يريدد  ل ةدد  وحلل لتري   دد  الفصررا الل ديحل تيددحل   

لتك ت ن حلت دد   أثددحل ثةدد  ا   ددد ة  ا  لاسددحري حلد  لإلثرباحلت دد    ثددحل يريددثلتدد  مددثم جدد ب لتثدلسدد    
 ى ميحلصددم نه ثادد     ددحل ديحل تيددحل   ةةدديحل تدده ثسددحلح    لتفةددا لتفددحلج؛ لندده  حددحلنلتسددمذ ل تددحلذ ب
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لتيحلصدث لتتد   م د  ثسدحلن   ما  ثحل يريدث لتك ت ن حلت د    سد  يحلمموحل ت ريالص  يط لتيظما  لتيس ا   لتيظ
و ذ لدذ سري ثو  جمحلا ثحليريث لتك ت ن حلت     خةةديحل ل اودد لتمليد  ثدب جد ل لتفةدا تح  د أل أجدم 

م  ل سدحري  م  مث أبكحلدوبملنز بدحلن نو    ححليهوثريد ي  للد،و  لتد ي ندحلصش ب ده لتريالصد  يدط ل سدحري ل 
 نحلصايحل ثفه م ولهلجي و ميث وج ث  يحليحلولنه ثب أجم أص حلل لتيظما  ثحل يريث لتك ت ن حلت  م

مذ ثددددب ثيظدددد د ثحليريددددث لتك ت ن حلت دددد    بةددددث  ددددحلن حمحل تدددد  إليددددمل  سددددللتالفصررررا ال رررر ي أثددددحل 
 ثسددددددحلن و ذ لدذ سددددددري ثو   جمحلاولتيةددددددث لتفةددددددحل و  ح ددددددد نددددددحلصش جدددددد ل لتاحلحددددددد    ححليهولتفةحلبدددددد 
 لإلثرباحلت  ولتريالص  يط لتسمذ لت م   ل ث لإلثرباحليل   د مصيحل   ج ل لتفةا أاتحل  ى دريمادف مذلل 

    دددحلن ل اودددد لتمليددد  ثدددحل يريدددث لتك ت ن حلت ددد      دددف د ددد دل جددد ب ل ذلل تححوددد ا  ى سدددمذ ثتدددحلذ
 ذ ل تحلذم   لتفمنس     يط بكم  لتسم  حمحل ت  ت ميط يط لتم لا  لجلزلئما  ل كح ي  يحلت

للتح ف ددا لتسددمذي   د لاددحللوأتا   حلث ويثلادد  ت جحلنددد لتح ا ةددد   الفصررا ال  لرر   ددحلن 
ح ددد خةةدديحلب تةددمل   أم ددحلاوأتا   حلث ولن الصددحل ثددب ثةدد ال ثددحل يريددث لتك ت ن حلت دد    ةددمل   تيحلئ دد  

 ريي نددد  ل م دددز  لهلدددحلثش   د لاددد ولت مادو   لتاودددد مدددب لإلشدددحلدلل لتريمص ددد    ل   مددد  لتةةةددد   ل
 يدددول يف   ل  ك لو     ل ديط د لا ولت حلم نويفتحلئهحل لجل مل  يحلمحاحلدب ثسحري  م  بمنس  م

ددد ت  لتفةحلبدد  لتفمنسدد   حمحل ت  إليددمل  لوث تدد ذ بممدد نو  لتكححليدد  ل تددحلذ  لتمليدد    ددحلن لتفةددا 
ن لتة  ريدد  ثددد    بكددم لتكحلدددددوث ت ذ بممدد نو   حت تددده  ى ثمح دد  لتددد م  لتدد  ذبريددد  يدده  ى  مدددال

يحلطة صد    ححفد ل ح دد  لتم لئ د  وث ت ذ بممد نوأجدم ثدحل ث دز أم دحلا   ل  يدمل  مليك ث  لتفمنس  
 مل سحري  م  لتريم  لتفةحلب    مذ م   هت  ش وأتا   حلث و تفةحلب

صددمل     ذاتدد  لتةددملع بهدد  ل اوددد لتفحلتدللتةددملع لتفةددحل    د لا ولتددثد ل لتدد مم و  أثددحل 
ل اودددددد ححل تيدددددحل      لتم لاددددد  لتددددد   سدددددثل لتةدددددملع يدددددط ل سددددد و    لاسدددددالمم يدددددط ش ةددددد حلل

 ص د  لجلزلئمي ميث لتفمنس طم وث ت ذ بمم نو  يمل  لتيحلئ   للنحل  ل خم   أذللتملي 
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أثحل مب ل يهج لت  لدارييحلب أتيحل  ج ب لتثدلس  به  ثيهجولتيةث لتفةحل و  بةث ص يحل يحو  ا  
 م الصحل ثب ثة ال ج ل ل يهجلتية ص لتم لئ   لن 

بةددث   حثلتدد  جدد ل ل ددحلا ثددب لتاوددد   دديةأل ل مل دد   حيددحل ة دد  ثددب لتةددري يحلل   صددث  ل ه
لتثدلسدحلل لتد  دةدد  جتحلت     ثريظم   لناهحل   ذتدو تديةألصريا   لد   حلن  ج ب لتثدلس  ث حلثم 

   جمحلا ثحل يريث لتك ت ن حلت   خحلص  لجلحلند لتح ا ة م

   ندحلم   دةثام ب   لحث لتةثام  مث  ب سحلمثنحل ثب صماد أ  ثب يري دث  ن  حلن ثب شكم 
 مج ل لتاود
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول: النظرية ما بعد الكولونيالية

 مفاهيمـــــــــــــحات والــــــمصطلــــــــــط الــــــــث األول: ضبـــــالــمبـــح  

 رـعم  ـــــمستـــــــــــــــــرأة والــــــــــــــــــمـــــــــــــاني: الـــــــمبحث الثـالـ  

 إدوارد سعيد في مجال ما بعد الكولونيالية إسهامات ــالـث:الــــمبــحث الث  

 ةــــــاليـا بــعد الكولونيــــــــوم حليل النفسيــــــــع: التــلــــمبـــحث الرابا  

 اليــــــونيــــولــــــاق ما بعد الكــــــــي بابا والسيــالمبحث الخامس: هوم  
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 والمفاهيم المصطلحات : ضبطالمبحث األول

وصطعرفيدد ملاب  دد ملصطحدد تييملصاوليدد ملصلددالملا دد ملندداملعلودد مل  مل  دد ملصلع دد  ململصلع ميدد تعدداملصطلددت    مل
انح تييملصلع د  ملنلدت   " ا،ملوضملءد  مللدددملاصلكدك   املوحقيق ملصطع رف،ملوذلكملعمدلمل  طق لد ملصلريد   

صستيع باصل ظري ملن مل عداملصلك ل اي ليد اوف م  ملف مد ملقايقد ،مل المل د لع ق مل  مل  يد ملميك   ململهذصملصلتل رملال
 ملصلالمليق  ملع ي  ملهذصملصحلق ملصطعرض،ملمثمل نملهدذ ملصطلدت    ملسدقصفق  ملع دتملصنتداصقملرئيكصطلت    ملصل

مل ملمنرصملءروري  ملتعريح  ملن زة ملوصح   ملهذصملصلب ث،ملمم ملجيع ملتقامي

 Colonialismاراالستعم" المطلب األول:

  ململو  لددمملندداملنح دد  ملصلب دد  ملنددمملنددرورملصلددةناملسددتعم راملصلااللدد ملصل غ يدد ملل حظدد ملاصالتغدد  ململململ
صويم د ملصحلقيقيد ملنداملابد ملما يد مل ر يد ملع دتمل»نلت يمليكتعم ملضملفرعملصلارصس  ملصلكي سدي ،ملويقلدامل د مل

سددك نملمصدد يلملنيت حددلمل.ق فيدد  ملنددمملذلددكملايددةمل ددلملصسددتعم رمل سددك ن،مليددرصقملن دد مل ميددمملسددك نملصلاولدد مل
صطر ةيددد ملضملصطكدددتعمر مل ميعددد ملنكبحددد مل غيددد ملص ا نددد ملفي ددد مل لدددح ملقصئمددد ملع دددتملحكددد بمل"مدددي ملصلكدددك نمل

قولدد ملصطر دةمل تددلس ملصلكددك نململمهدد يصسددتغليمليقدد  ملفيد ملصاصد يل،ملالمل دد ملصلق د  ملع ددي  ،ملو ددلملصسدتعم رمل
وصلدالململاح د  ملاصلقد  املصلدالملصنت ك د ملصلغدرب،مل،ملمم مليعد ملمنمللحظد ملاصالسدتعم راملاداملصرتبتدممل(1)«صاص يل

مل وظح  ملضمل"مي ملصلكك نملصاص يلملع تملمرء  

يح ،ملولكداملتعاق ملصلاوصفمملصلالملحر مملصطداملصالسدتعم راملصلغدرلملع دتملحكد بملصلب داصنملصل دعمل
 ملصلبددد ر مل خلددد  ملوصاسددد صجملنددداملمزددد ملت بيددد ملح زدددمولملقصفدددمملموزددداملصالسدددتعم رملهددد ملصلب دددثملعددداملصطددد صقملص

صللددد  عي ملصلدددالملا ندددمملضملصلب ددداصنملصلغر يددد ،مل نملصد ادددمملصالاتلددد قاملاددداملصسدددتعم مل  سدددي  ملل  حددد  ملع دددتمل
معددد قمل  ددد  ملصاتلددد قي  ملصلب ددداصنملصطق ددد ر ،ملومقع  ددد ملضملعلاددد  ملنعقدددا ملندددممل»رملاددداملصلكددديتر املف طكدددتعم مل

                                                                                                                                                                                 

،مل1صطؤسك ملصد نعي ملل ارصس  ملوصل رير،مل  و ،ملط:ملنعج ملع  ملصلكي س ملوصطؤسك  ملصلكي سي  ملوآعرونمل  ملهرنيي مل (1)
  46،ملص2005
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   ءد ف مل  ململ،ر ملن رقصملصاتل قي مله ند ملووقملصطكدتعم رمل  طد ق ملصخلد  املفك امملصلب اصنملصطكتعم مل(1)«صاتل ق 
ماددت ملصلكدددكرململوهكدددذصملاقدد ملصلعبيدداملندددامل فريقيدد مل  ملصاندددريكتل،ملوضملصطددةصرعملصو ايدد ملصلغر يددد »صليدداملصلع ن دد مل

للسدددت ل ملضملمورو ددد ،ملواقددد ملصلقتددداملصخلددد  ملنددداملصو دددامللتلددد يع مل  ملنل ددد ملضمل اك دددقص   وضملماملص ددد  مل
وهددددذصملصل دددد عملنددددامل،(2)«سدددد فرملصل دددد املموملصطدددد صق،ملفدددد نملصلح صئدددداملتددددافقمملع ئددددا مل  ملندددد مليكددددمتمل  لب دددداملصا 

صاورولملصلرممسد ياملصلدذاملعدا ململمس د ملع يد ملصس اصالسدتعم رملصست ةصفملصط صرقملصلبريري ملوصالاتل قي مله ملند 
هددذصملصلريددك ملندداملصالسددتعم رملندد ملوصلملي ريددذملحدد ملي ن دد ملهددذصمل ددمملململصالاتلدد قي ملل دداولملصلكدد  ،صطلدد ح

 ملددددددد ملحمكمدددددددددد ملصسقصتيجيددددددددددد طي ملوفدددددددددد صجملصلعدددددددددترملع ددددتملصاسددددددد تدددد  ملاتددددر   ملنتعدددداق ملصد كددددي  املتكي
ملوناروس  

اقصفمملزغرصضاملصست افمل د ملصلت سدمملصالسدتعم راملنكد ح  ملت سدع ملنداملسدتيملصلكدر ململوه   
خملصلبريدرا،ملصارءي ،ملولع ملهذصملند ملنيدةملصالسدتعم رملصاورولملعدامل قيد ملماد صعملصالسدتعم رملصلدالملعرف د ملصلتد ري

نداملسدتيململ٪6 84صلبل.ي ي  ملناملصلقرنملصلعريريامل تمملصطكتعمرص ملوصطكتعمرص ملصلك  ق مل»ملفب   ل
ولكدداملن مدد ململ،صملصدددة ملصلري سددمملندداملصلكددر ملصارءددي ل كدديتر ملع ددتملهددذعتدد مل ملوهدد،مل(3)«ارءددي ملصلكددر ملص

صعت حددددمملسبيعدددد ملصالسددددتعم رملندددداملاوصدددد ي امل  املصاتدددداصباملموملاحكدددد ملعكددددكراا،ملوصعت حددددممل ددددذلكمل
املعدرلا،مل الملمنملصلحعدد ملصالسددتعم راملادداملتبدد ملمهدداصف مل   فريقدد املاملاه ددااامل  ملر ملندداصلريدع بملصطكددتعم مل

مل  ملصستغللملصلريع بملصل عيح  ململن حا ملترن 

يبقتملصلاصفمملصلب لثملصلدذاملفحدتملورص ملند راملصلتمداياااملفد لغرلملصطت  درملاداملعد ملع دتملع تقد مل
مللمللريدرع  ملصلتكد ذملصالاتلد قادذصملصلداصفممل د نملند رصملني تددددن م ملاق ملصحل  ر مل  ملصلريدع بملصطتل حد ،ملوه

 ر ملددددد دحمل لالدددددددددددددد ملسدد  ملرسد ملليدددددددددددد ملو لهنمددددرمهدلتظ  ملد ملن مقددد نمل  مللغددد زددد  ادد مل ت»ملفقددامل س دصلكيددملو

                                                                                                                                                                                 

آاي ملل نب :ملضملاظري ملصالستعم رملون مل عاملصالستعم رملون مل عاملصالستعم رملصاق ي  ملتر:ملحمماملعباملصلغ مل    ،ملقصرملصحل صر،ململ (1)
مل 19،ملص2007،مل1س ري ،ملط

مل 19صطرزمملاحك ،ملصمل (2)
مل 9صطرزمملاحك ،ملصمل (3)
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،ملوااملسج مل(1)«ومتايامل   مل ا ملتع رمل))عم ملصلرز ملصا يض((ملصلذاملمت حملل ملمنملخي مملا ر مل ل م   
لريع بمل عاملمنملقع ملرملع تملنك نمملصكتعم ملصلت ريخملهذ ملصلذريع ملممب  ملضملصخلت    ملصلةصئح ملصلالململق ه ملصط

ع ددتمل قيدد ملصاز دد املهددذصملصلعددم ملادداملولاتدد ملع حيدد ملتدد جلملع ددتملتحدد جملصددد  ملصلغددرلململومل،مرصءددي  ملنب تددر 
 اد ملل درورا،مل ذن،ملمنملاقبد مل مبداممل»وه ه ملاز نمله رن نامليقرملهبذ ملصحلقيق ملاد ئل:ململ،صلبريري ملصاعر 

وصحل دددد ر ململواقتدددد ملصاتددددلجملحقيقيدددد ملمنملنيدددد ملترصتبيدددد مل ددددلملصاعددددرصجملوصحل دددد رص ،ملوما دددد ملا تمدددد مل  ملصلعددددرج
 ،ملد ملتكمداملضملص ميدد نمل تح ايت ددد بملمصلايدددب ملع دتملتعددد ملل حددتيملوصلغ ددد ملصاس سيددصطتحد ال   مل ن ملصطريروعيدد

صآللي ،ملوصالاتل قي ملوصلعككري ملف كم،مل  ملصاعلاي ملمي   ملو نمل رصنت  ملوعةت  مللقتكدةصنملع دتملهدذ ململال
 قه ،ملوند ملصلقد  ملصط قيد ملسد  ملوسدي  مل  ملصخلليلد ،ملوهد ملند مليتدبتاملحق د ملضملمنملا زد مل قيد ملصلبريدرملواقد

نملهدذصملصلتحد جمليتعدا ملصلبريدرملوصالاتلد قمل  ملصلقيمد ملصاعلايد ملودذصملصلغدرل،ملوصلدالملمت د مل،مل(2)«ت كملصلغ يد 
ع ي ملاي ق ملصلبريرملصآلعرياملعاملسري ملصلق  مل ذصملصستاعتملصانرملعلي ا ملند ملنداملسدرفملصاعدرصجملصلدالملحكد مل

ملع ي  مل  لاواي ملنكبق  

اددددد رص مل ل م  دددد ،ملو دددددذصملع ددددذمل  يددددد ملتقكددددي ملصلددددداوصفمملصلبل.دددد ملسدددددبب ملضمل عدددد ق مل  اددددمملهددددذ ملململ
صالسدددتعم رملتغددد ص ململومحدددا مل عملصلع دددلملصلدددذاملسددد ذملع دددتملهدددذ ملصلريدددع بجمتمع "ددد ،ملا هيدددكملعددداملماددد صمل

ملزذري ملضملت ريخملصلبريري ملوع صاب ملوتل. صت ملن وصلمملس ري ملصطحع لملح ملي ن  ملهذص مل

مل

 

                                                                                                                                                                                 

،مل3مس س ملمورو  ملعاملصلريرج)لح ملتكا( ملتر:صب حملاب ن،ملقصرملسلاملل ارصس  ملوصلقمج ملوملصل رير،ملقنري ،ملطملرا ملاب ن:مل (1)
مل 20،ملصمل1993

مل 75،ملصمل2004،مل3اقلملعامل قوصرقملسعيا:ملصلبق ف ملوملص ن ي لي  ملتر:مل م لملم  ملقيم،ملقصرملصآلقصب،مل  و ،ملطمل(2)
مل
مل
مل
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 Imperialismاإلمبرياليةالمطلب الثاني: 

فمع  مهدد ملصددد هراململ ملحددامل عيدداملنددمملنلددت يملاصالسددتعم را نملنلددت ياص ن ي لي امليتدداصع مل 
وصحا،ملوه ملفرضملصلكيتر ملوصستغللملصلريع بملون صرقه ملصلتبيعي ملوصلبريري ملناملسرفملا  ملعظمت،ملواامل

صلت سددمململصلقددرنملفحدد ملارص دد ملن تلددل»صلت سددمملعريددرململقص ملضملصلااللدد ملحدد ملن تلددلملصلقددرنصنتدداملهددذصملصالتدد
 ن صسد راململعرير،مل  نملنلت يملاص ن ي ليد ملامليكدتلا ملل صدلملحك ند ملوسي سد  ملاد   ي نملصلب لدث،ملاص

مل م ملمس  ملع تملاحك  

صملنددداملني اي يددد  ملصلقدددرنملصلت سدددمملعريدددرملمصدددب مملص ن ي ليددد ملسي سددد ملسددد ئا ملوم بدددرمل ولكدددامل دددا
ملا(1)« ملنت  عددددد عاوصايددددد مل ريدددددك ملصدددددرييمل دددددلملصلددددداولملصاورو يددددد ملاسدددددب بملصاتلددددد قي ملو.ق فيددددد ملوسي سدددددي

صلق  مل ،ملاهن ملالملتةولمل ةوصلملف  ن ي لي ملت صلملع تملعلفملصالستعم رمل لهن ملمتاملاك  ملوم برملعاوصاي
مملووصلملع دددداملوندددمل،طكددديترملع ي ددد ملتكدددد نملنكدددتق  ملسي سدددي املف لاولددد ملصصلعكدددكري ملنددداملصط تقددد ملصطكددددتعمر 

صلتمييدددددةمل دددددلمل»حيدددددثملمصدددددبيع ق اص ن ي ليددددد مللتقدددددقنملالدددددت ياصلرممس لي املص ن صس ريددددد  ملصلعظمدددددت
صالستعم رملن ملاب ملصلرممس يملوصالستعم رملصلرممس يمل  لب ملن مليت مل   ت ر مل  ملصالستعم رملصلرممس يملع تملما مل

،ملوادداملمتدد رمل  ملذلددكملالي ددلاملضملنؤلحدد ملصلددذاملمس دد ملع يدد ملصسدد اص ن ي لي ملمع ددتملنرح دد مل(2)«ص ن ي ليدد مل
صلكي سددد ملوصالاتلددد قاف لتت رملصالاتلددد قاملاددداملمق مل  ملع ددد ملنددداملصلرممس ليددد ا،ملوفيددد ملاددد ا ملصلعلاددد مل دددلمل

وهددذصملندد ململ ،مل هندد ملاد عملندداملصالسددتعم رملصدايدامتدك لملزايددا ملندداملصلكديتر ملالملقعدد ملل قدد  ملصلعكدكري ملفي دد
ع ململح مملفي ملصلكي س  ملص ن ي لي ملصدايا مللت كملصلقد  ملصلعظمدتملصطتحدرق ملحمد مل» ا ملضملع ململصلي  مل

                                                                                                                                                                                 

اي لي )صطح هي ملصلرئيكي ( ملتر:ملمعاملصلرولملوملآعرون،ملصطر ةملصلق ن ملل قمج ،مل ي ملمتكروفمملوملآعرون:ملقرصس  ملن  عاملصلك ل ململ (1)
مل 205،ملصمل2010،مل1صلق هر ،ملط

 صلرممس لي :ملنذهمملسي س ملذوملس  مملصاتل قاملمس س ملصط كي ملصلحرقي ،ملحري ملص ات جملوملصالست ل ،ملميجاملصلحرقملوملجيع ملناملصلاول مل
ملمقص ملحلم ي ملاري س ت  

مل مل17ضملاظري ملصالستعم رملوملن مل عاملصالستعم رملصاق ي  ملصملآاي ملل نب :مل (2)
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حيدددثملجيدددراملصلتددداع ملضملصلريدددؤونملصلاصع يددد ملل ددداولملصل دددعيح مل تريقددد مل،مل(1)«صلقددداميصالسدددتعم رملصاورولمل
مل،ملواداملحققدمعاملسري ملصلرير   ملصطتعاق ملصد كي  ملصلالملتكيترملع تملصالاتل قملصلع ط ملنق ع ملوحمكم 

ملوهذصملن ململ قق ملصالستعم رملصلتق ياا ملص ن ي لي ملمع تملقرز  ملصلكيتر 

مل

مل

مل

مل

مل

مل

مل

مل

مل

مل

مل

مل

مل

                                                                                                                                                                                 

ملءي  ملصلاياملس رصقصر:ملصالستريرصج)ص ر ملصلريرجملضملصآلقصبملوملصطعدددددددد رفملصلغر يددد ( تر:ملفلراملصدد ح،ملهيئ ملم  ملظيبملل كي حددددددد مل (1)
  192،ملص2012،مل1وملصلبق ف ،ملط
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 Postcolonialismعد الكولونيالية " "ما بالمطلب الثالث:

ت زدمملع ي د ملص تد ر مليورق ملح لان مل عداملصلك ل اي ليد ا،ملاب ملصلريروعملضملعرضملصطح هي ملصلالمل
  ملمنملصطلددت يملادداملورقمل لدديغتلملنيت حتددلاملفحدد ملصلدداراملصل قددااملصطع صددرمللدداملمادد مله دد  ملندداملصلبدد حبلمل

نملوند   ملندامليد رقملنلدت يان مل عداملصالسدتعم را،ملوصحلقيقد ملممل،ي ظلملنلت يان مل عاملصلك ل اي ليد انامل
و دلملصللديغتلململ، صحدا فمل مند ملصلااللدملاف اولملنعربملوملصلبد نملندقز صالعتلفملا ئ ملضملصيغ ملصطلت ي

ا  اريد ملم.درملصلتجر د ململاملتيد رملند مل عداملصحلاص.د ملوصلدذامليعد تري صنمل  ملذلكملصحلق ملصطعرضملصلدذاملمتلدضملعد
 ر   ملصلريع بملصطكتعم ملصالستعم ري ملع تمل.ق ف

ي ظلاملسعاملصلب وع املوانيج نملصلروي  انلت يملاصل ظري ملن مل عداملصالسدتعم ري ا،ملوهد مليقدرنمل
  مل  يد ملند مل   رتد ملصلبق فد ملصلغر يد ملضملنيت دلمل»يري ملوه  بملن مل عاملصالستعم را،ملع امه ملالت ياعت

مل،(1)«صلعدد ململصل صاعدد ملعدد رجملاتدد جملصلغددربملصجملدد ال ملندداملاتدد جمليعدد ملعدداملت ز دد  ملصسددتعم ري مل وص ملن دد س 
ملت ددتظ ملوفدد مل.  ئيدد ملسرف دد ملصاولملاصلغددربامل كدد ملندد ملقايقدد نعدد نململ ددت يدد ملهددذصملصلتعريددلملع دداملتحكيكدد ملع

ف دد ململمندد ملصلتددرفملصلبدد نملوددذ ملصلب  ئيدد مل م دد ملصطلددت يملنددامل  دد  ص ملاصلقدد  املواصلريدد ق املضمل دد ملصجملدد ال ،
ضملهددذ ملصلب  ئيدد مل الملمادد ملالملميكدداملمنململر دد ملمادد ملسددرفمل.دد نربا،ملوهددذصملصلتددرفملاندد مليقددمملعدد رجملاتدد جملصلغدد

ي صلمل  ل ا،ملانملصلتعريلملااملمتتملاحت حملميكاملناملعلل ملمنملا  ملسبيع ملصلعلاد مل دلملصلغدربملوند مليقدممل
صلدالملهد ملنداملحد ملصلغدرب،ملووز ت د ململحت حيد مله اصلت ز د  ملصالسدتعم ري اع رجملات ا ،ملوهذ ملصلعب ر ملصط
 ت  يد ململعتد بملند مل عداملصالسدتعم رمليعد وململ، دكملصلقد  ملصلك فيد ملليكد نملاداصالملميه ملصلتدرفملصلبد نملصلدذامل

ن تجدد  ملصلبق فدد ملصلغر يدد ملصلددالملع ددمملت ز دد  ملصسددتعم ري ملن ددمر مل وص ملن دد س ملتتم اددمملعدد رجملحيددةملهددذ مل
ادددد عملآعددددرملندددداملصلت  يدددد ملي ت دددد ملندددداملفرءددددي ملمنمل»صلبق فدددد  ملمن اصل ظريدددد ملندددد مل عدددداملصالسددددتعم ري املف دددد :مل

تكدددمتملمحي اددد ملصطرح ددد ملص ن ي ليددد ملموملصطرح ددد ملصات دددتملومنملنرح ددد ملنددداملصويم    ملصالسدددتعم رملصلتق يدددااملادددا

                                                                                                                                                                                 

قلي ملصل  ااملصاقلمل) ء   ملا برملناملسبعلملتي رصملوملنلت   ملاقاي ملنع صرص( ملصطر ةملصلبق ضململ:سعاملصلب وع ملوملنيج نملصلروي  مل (1)
مل 158،ملصمل2002،مل3صلعرل،ملصطغرب،ملط
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،مل(1)« م ملعرهب مل ع     ملااملح مملوع قدمملظروفد ملنيت حد ملتكدتاع مل  ديلملنداملاد عملنعدلململصلك ل اي لي 
صمل ددد نمليريدددق ملصلتعدددريحلملضملصالتحددد جملع دددتملنددد ق ملصلت  يددد ملوهددد ملصلعلاددد ململ دددلملصطكدددتعم رملوصطكدددتعم ر،ملو ذ

 ت  يد ملند ملماتجتد ملصلبق فد ملصلغر يد ملابد ملوم. د  ملصالسدتعم ر،ملفد ناملصل ظريد ململن مل عاملصالسدتعم رايع ملعت ب
 عاملصطرح د ملصالسدتعم ري ،ملوت ت د ملنداملفرءدي ململ ت  ي ملن تج  ملصلبق ف ملصلغر ي مل"ت ان مل عاملصالستعم ري مل

م ر،ملف ازددارملمنملي زدد ملن مدد ملتدد جلملع ددتملءددرور ملتكدد يذملصل دد  ملع ددتملصطرح دد ملص ن ي ليدد ملصلت ليدد ملللسددتع
ملصلت  ي مل  ملنع د ملآ. رملصالستعم رملصداياملع تملصلريع بملصطكتعم ر  

مل"مابعدــ "ال كلمةفي   -1

صلددالمل يدد مل  ململلملآعددرملتترحدد مللحظدد ملصلددددددان مل عدداا تددك مل عددللملصلتددرحملصلكدد   مليتبددا ملل ددنددامل
يريددددد صنمل  ملمنململصلروي دددد ااملسددددعاملصلبدددد وع املوانيجدددد نململص سدددد رملصلتدددد رخي ملل  ظريدددد ،ملور دددد ملمنملصلبدددد حبل

ضملصسددتلاص ملصلب قئدد ملندد مل عددامل»نددامليددر ململه  لددكوالمليلدد مل  ملصددد هر،مل الملمادد ملص تددك لملميدد ملصلتح صددي مل
postني سر مل ب  ملوذلكملاهن ملتققنمل ك ملنح   ملموملح ل ملموملاظري مل)ون   ملع دتملسدبي ملصطبد لملند مل عداململ

صللد  عي مل(   ملوصلدالملمصدب مملتحتقدرمل  ملزداوصه ملصحلاص. ،ملون مل عاملصل ك ي ،ملون مل عاملصلب ي ي ،ملون مل عدامل
فددد خلترمليكمددداملضملمنملصلب قئددد ان مل عدددااملجيدددراملصسدددتعم و مل ريدددك ملتدددب ململا(2)«وقاللت ددد ملع دددتملاددد ملنتةصيدددامل

عريدد صئ ،ملولددذلكمل ددقوملندداملمنمليحقددداملصطلددت يملف ع يتدد ملوقاللتدد مل مددد مل ددا ملنددممل عددضملصلتلللددد  مل
صطلدت يملاد ا مل ع دلملع دتملمصدعا ملعايدا  ملوابد مل د مل»ملامل  ملمنمل عرفيد ملصاعدر  ملوتريد املآايد ملل نبدصط

املتعقاملصاند رملاهند ملتحدقضملاتيجد ملاع يدل:ملوند مل  لقداو ملفيمد مل عدا،ملوميداي ل ز ململت  ،ملف لب قئ ااب 
جلملموملتدد  ملحمدد ملآعر)  الستئلدد ل( مل نملصطعدد ملصلبدد نملهدد ملصلددذاملوزددا ملاقدد قملصطلددت يملد   دد لملتلدد

 ملدصلك  ددملنددا مليكدد نملدعم راملململمت ددتمل عدداملفراددصحلكدد ملصالسددتزدد رملمتددك لمل  اددمملندد ململ صملل جددال:ملفدد ذصملدنبدد

                                                                                                                                                                                 

مل 158قلي ملصل  ااملصاقل ملصمل:سعاملصلب وع ملوملنيج نملصلروي  مل (1)
  ملتر:ملس نيملفكرا،ملنر ةملصل غ  ملوصلقمج ملز نملت نيك ةملوهي لملز   :ملصلارصن ملن  عاملصلك ل ل اي لي ملصل ظري ملوصطم رسمل (2)

مل 2م  قميي ملصلح  ن،مل)ق طمل(،مل)ق  (،ملصمل
ملعتلملنتبع ملتكتبالملااب امل ددددددملا عااملوصلكي جمليببمملذلك  مل
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،ملانملصالسددتعم رملململيددةلملا ئمدد مل لتددك لملنيت حدد ،ملمثمل نملم.ددر ملع ددتمل(1)« رملددددددددددددعمدداوصادد مل عددلنملووصلملصالست
 ملصاتلددد قمل  ملمنملصالسدددتعم رملاددداملمقعدددمتدددمملص تددد ر مل.ق فددد  ملصلريدددع بملوصاتلددد قه ملنددد وصلملز يددد ،ملفقدددامل

مل ةصفملصلبددروص ملن وصلددمملت ريددذمل ددمعلادد  ملنعقددا ملنددمملصاتلدد ق ،ملومتددك لملصسددتملضملصلريددع بملصطكددتعم ر 
صلريددر   ملصطتعدداق ملصد كددي  ،ملمندد مل.ق فدد ملصلريددع بملصطكددتعم ر ملسدد  ق ملفيلددعمملمنمليقدد لملع  دد ملمهندد ململسددت ر

 عدداامللددي ملمفقدد ملزايدداص،ملوالملنغددد قر ململان ددددصل»فدددددمل،اق ئ دد ملفدد رملعددروجملصطكددتعم ر.ق فدد ملصدد في ملعدد ق مل  مل
هذصمل،مل(2)«صبملصل ز  ان مل عااملءر  ملناملص حك امل حقاصنملصال   ملموملصءترملددل م ء    ملذلكملمنملضملصل

ملان مل عاا ددحلملمرصقملمنملمي امملذصت ملو.ق فت ملضملصلستل ل ملصلب حثملصو اااه ن مل    ان ملص

ليريددم مل دد مل.ق فدد ملتددل.ر مل»من ا يدد ملمتددكروفماملف ادد مليكددتعم ملنلددت يملندد مل عدداملصلك ل اي ليدد مل
ف د ملالمل لدرملقاللد ملصطلدت يملع دتمل،مل(3)« ملصلك ل اي لي ملح ملي ن  ملصحلد ي  لعم ي ملصالن ي لي ملن ذملصل  ظ

  مل دد مل.ق فدد ملتددل.ر مل  لعم يدد ململنرح دد ملنعي دد ،مل دد ملميدداقمل سدد ر ملصلتدد رخي ملوحدد ملصدغددرصضملوذلددكملضمل تدد رت 
ملن ي لي  ملص 

مل

مل

مل

مل

مل
                                                                                                                                                                                 

مل 22آاي ملل نب :ملضملاظري ملصالستعم رملوملن مل عاملصالستعم رملصاق ي  ملصململ (1)
مل 37،ملصمل2006،مل1ه ن        :ملن امملصلبق ف  ملتر:مل. ئرملقيم،ملصطر ةملصلبق ضملصلعرل،ملصطغرب،ملطمل (2)
 ي ملمتكروفمملوآعرونمل:ملصلرقمل  لكت   )صل ظري ملوصلتتبي ملضملآقصبملصطكتعمرص ملصلقامي ( ملتر:ملت ر ملصلع مل،ملنر ةملقرصس  ململ (3)

مل 16،ملصمل2006،مل1صل حا ملصلعر ي ،مل  و ،ط
مل
مل
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 في"للنظرية ما بعد الكولونيالية"الحيز الجغرا -2

ادد مليتكددمملويت دد عمل ت دد عمل فمل،صل ظري ملندد مل عدداملصلك ل اي ليدد امندد ملعدداملصحليددةملصدغددرصضملصلددذاملتريددم  ا
صلبق ف  ملصلالملع امملنداملصويم د ملاح  ن د ملصل صسدم،ملولعد ملسدبمملصتكد عملصحليدةملصدغدرصضملل  ظريد مليرزدممل  مل

ةهددد ،ملونددد مل عددداملز هرهددد ملصطتمبددد ملضملصلب دددثملضملسبيعددد ملصلعلاددد مل دددلملصلبق فددد ملصلغر يددد ملونددد مليقدددمملعددد رجملحي
  يددددد ملاقدددددااملل تددددد ريخملوصلبق فددددد ملوصاقبملوماددددد طملعتددددد بملحمددددداقمل»لك ل اي ليددددد ملضملصاعددددد ملنددددد ملهددددد مل الص

ل مكددتعمرص ملصلكدد  ق ملالاك ددقصملومسددب اي ملوفراكدد ملو دد ا ملصلقدد  ملصلك ل اي ليدد ملصاورو يدد ،ملوهدد ملتر ددةملع ددتمل
  يدد ،مل   ءدد ف مل  مل  دداصملومسددقصلي مل  دداصنملصلعدد ململصلب لددثملضملمفريقيدد ملوآسددي ملوصلب ددرملصلكدد رييبملومنريكدد ملصد 

ن ي ليد ملوصطم رسد  ملصلبق فيد ملهد ملاتيجد ملل تح عد مل دلملصلبق فد ملص واي ول اص مل نملآقصبملن مل عاملصلك ل اي لي مل
  لت  يدد ململمزددةص ملوصسددع ملندداملصلعدد مل،ملوهدد ملتعدد مل ذنملفمدد مل عدداملصلك ل اي ليدد ملتريددم ملا(1)«صحمل يدد ملصطعقددا مل

ن ي ليدد ملوصلبق فدد ملاملحددا مل ددلملصلبق فدد ملص صل قدداامللدد قصبملصلددالمل  اددمملوالملتددةصلملتعدد ملعدداملصلتح عدد ملصلددذ
ادد ململمفريقيدد ملوآسددي ملومنريكدد ملصد   يدد ملصحمل يدد ملصطعقددا ااهن ملالملت  لددرملضملحيددةملزغددرصضملوصحددااملف دد مل.ق فدد 

ملململ   ملا ر ملناملمتك لملصلرقملصلتعب ي  ت ي ململ

عددا مل»قدداملهدد ملصلددذاملزع ا يدد ملمتددكروفمامليرزددمملفكددر ملصاببدد جملصل ظريدد مل  هددذصملصلتح عدد ملصطعومل
اددار ملصل ظريدد ملصاورو يدد ملع ددتملت دد ولملنيت ددلملتعقيدداص مل ت  دد ملندد مل عدداملصلك ل اي ليدد ،ملوت دد عملن   ع دد ملصلبق فيدد مل
ت دد والملوصفيدد ،ملف ل ظريدد  ملصاورو يدد ملذص"دد ملصاببقددمملندداملتق ليددامل.ق فيدد ملنعي دد ملمعحت دد ملصافكدد رملصطةيحدد ملحدد لمل

  ملددددددري سد صملع ددددتملادقددددد د،مللددددذلكمليددددرفضمل عددددضملحم  دددد ملعتدددد بملندددد مل عدددداملصلك ل اي ليدددد ملمنمليت(2)«لعدددد ط ملص
ر ةملصاورول،ملموملصل ظريدد ملصاورو يدد ملصلق ئمدد ملع ددتملمفكدد رملد طدددد طمل دددداملصالرتبددددذملمتددددترتب ملري ا،ملاهنددددددظد اصل ددصس
مل  نةيح

 

                                                                                                                                                                                 

مل 22،ملصمل2009،مل1 :ملضملصحلاص. ملون  عاملصحلاص.  ملقصرملمون  ملل  ريرملوصلت ويم،ملصارقن،ملطس ي مللمل (1)
مل 156 ي ملمتكروفمملوآعرون:ملصلرقمل  لكت    ملصململ (2)
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 ما بعد الكولونيالية وما بعد الحداثةمل-3

ملددددديحكدددر ملصلدددبعضمل مل،ملوهدددذصملصالادددقصندان مل عددداملصحلاص.ددد ا عددداملصلك ل اي ليددد امل ددددددملنلدددت يان مليقدددقن
ترصفدد ملصل  دد ضمل  الهتمدد  ملادد مل عدداملصلك ل اي ليدد ملنددمملهندد ضملندد مل عدداملصحلاص.دد ملضملصجملتمددمملصلغددرل،ملوادداملادد قمل»

صطريروعملصلرئيك ملط مل عاملصحلاص.د ملهد ملتحكيدكململ،انعل ص ملوصلح ءتمل لملصال. لملهذصمل  ملصخل ذملصلكب 
صلكددروقملصطر ةيدد ملصلكدد  ملوصلعقلايدد ملصطر ةيدد ملل بق فدد ملصاورو يددد ،ملوهدد ملندد مليريدد   ملصطريددروعملصلرئيكدد ملطدد مل عدددامل

،مل ذنملتريق ان مل عاملصلك ل اي ليد امل(1)«صلك ل اي لي ملضملتحكيكمل.  ئي ملصطر ة/ملصو ن ملل لت بملصالن ي ي
سعدددد نملضملاقدددداملصطر ةيدددد مل املضملص سدددد رملصلددددةن ،ملمندددد ملندددداملصل  حيدددد ملصلحكريدددد ملف هنمدددد مليتقنماندددد مل عدددداملصحلاص.دددد 

صاورو يدد ،مل الملمادد مللكدد ملوصحددا ملن  مدد ملنريددروع  ملصلددذاملتريددتغ ملع يدد ،ملونق ال"دد ملصلددالملت ددتظ ملوفق دد ملمهدد مل
مل  ملن  م صاسروح  ملصلالملت  ا ملضملص س رملصطعرضمللك ملوصحا

ضملهددددددذصملصجملدددددد لملحدددددد لملحاص.دددددد ملنلددددددت يان مل عدددددداملالملخيت ددددددلملنعظدددددد ملصلاصرسددددددلملوصلبدددددد حبلململ
صجمل لملناملصلب دثملي  د مل حدرعمل ملنمملظ  رملنلت يان مل عاملصحلاص. امل الملمنملهذصملصلك ل اي لي ا،ملاا ملترصف

ملاسدددتيحاملسدددد يم ناصلددددالملظ دددر ملحددددايب ،ملف ددد ملع ددددتملحددداملصلتعبدددد ململا ممشددد ملهددد ملفرعاصلارصسدددد  ملصلبق فيددد
(Stephen slemon)تدك ملنداملمتدك لملصل قداملصلبقد ضملوصلت  يد ملصل قداامل»ملcritique cultural مل

ملculturalوهددددد ملسريقددددد مللت ريدددددرملجمتمعددددد  ملنم ت ددددد ملنددددداملتدددددحرص ملصويم ددددد ملصطققاددددد مل  ويك ددددد ملصلبق فيددددد مل

organizationتك ملناملمتدك لملصالتدتب  ملصددايملندمملعم يد مل اتد جملصطعد ململ-ضملز هر مل-،ملوه مليعا
ليدد امليريددق  نملضملن اع مدد ملصلك ل اي  عدداملاندد ملوململ ضف ل قدداملصلبقددملا(2)«رملصويم دد صلبقدد ضملصلددذاملتددت ملضمل سدد 

اند مل،ملوملق فد  وسدعي م مللحدكملتدحرص ملصويم د ملصلبق فيد ملصلدالملفرءدت  ملقولملصطر دةملع دتمل د ا ملصلب،ملصطعد رض
و يددلملعددانممل دد ململن ي ليدد مل  لبق فدد قدد ملسي سدد مل.قدد ضمليب ددثملعدداملعلادد ملص  عدداملصلك ل اي ليدد املهدد ملح

ملن  م ملصاعر  

                                                                                                                                                                                 

مل 156س ي ملل :ملضملصحلاص. ملوملن مل عاملصحلاص.  ملصمل (1)
مل 5-4ز صنملت نيكي ةملوهي لملز   :ملصلارصن ملن  عاملصلك ل اي لي  ملصمل (2)
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سحد ملند مل»  عداملحاص.يد ملحيدثملمصدبيملصرتب س د مل د طق ال ملصطد مليع بملع تان مل عاملصلك ل اي لي ا
صلظ  رملصطتةصيداملطبقحدلململيا ملضملصلت ريخملوصلبق ف مل  مل كبم عاملصحلاص. ملصط ل قمللي ملناملوز   ملاظرملزا

نملصافكد رملصلدالملي  اريد  ملاململ،(1)«صل قداملصلبقد ضم  قمييلملمص و ملناملصلع ململصلب لثمل م اقياملخلت ص مل
نملقملصا  قميي نملضملصلع ململصلب لثملمفك رملاامي ،ملوانملهذصملصحلق ملصطعرضملااملظ رملنؤعرص،ملف اد مل  لبد ملند مليقد

ان مل عدداملصحلاص.دد املحدد ملولدد مل  اددمملمسروح تدد ملت تمدد ملطدد ملابدد ملصحلاص.دد  مل نملصل  ادداملصلبقدد ضمل  لبدد ملندد ملدددددذ ددر مل 
اقريددددداصا،مللكدددددامله ددددد  ملندددددامليظددددداململنكدددددت اصمل  ملتحكيكيددددد ملصطعددددد رضملل مر دددددةملصاورولملضملن ادددددميتمر دددددةمل

،ملانملصالسدددتعم رملصدايددداملنكدددتمرملضمل)2(«صلحدددرقملصلح اددداملل مر دددةملآعدددرملصسدددقصتيجي ملللسدددتعم ر نح ددد  »من
حددد ل   مل لدددا ملاقددد قملنددد مل عددداملصالسدددتعم رملصلق يددد ملليق لددد  »فدددرضملسددديترت ملوهيم تددد ملصلبق فيددد  ملو ذصمل ددد ن

نريدكل ملذصتيد ململ  صاتك لملصطع صر    لقاملح ل صملنريدكل ملن قيد ملن م سد ملنداملعد ململصحليد  ملصلي نيد مل
ونعرفيدددد  ملو ي مدددد مليكددددتمرملرماملصطدددد لملضمل ر  تدددد ملضمل  دددد  ملصلعدددد مل،ملفدددد نملرفددددضملنك اتدددد ملصاس سددددي ملجيعدددد مل

،مل)3(«ل مق وندد    اتددلجملااملمم رسدد ملصالنمليكدد نملاقتدد ملصطعددرضملنكددت يل،ملوهدد ملندد ملي بغدد ملمصلتلتدديذمل
فع ململصلي  ملن وصلمليع نملناملصعقصا  ملل بق ف ملصحمل ي ،ملو  س ملصلع ط ملجيراملاريدرملادي مل.ق فيد ملع دتملحكد بمل

  معر  مل نملصالاتل قملصلرممس يملااملت  مل.ق ف  مل ل م   ملوهذصملن ملململيقارملع ي ملصالستعم رملصلتق ياا

 ييم النظرية ما بعد الكولونياليةتق -4

صلالململموسمملوه ملحق اصلارصس  ملصلبق في ا حرعململ- م ملمترا ملس  ق ململصلك ل اي لي اان مل عاملت   
 ملت ص مملظ  ره ملنمان مل عاملصحلاص. ا،ملهذ ملصاع  ملصلدالملتبد ملمعلن د ملفكدر ملرفضاصل ظريد املصلدالملصعت د مل

ضململندداملقولملصلعدد ململصلب لددثمليتمددرقونملصا دد قمييلعدداقصمل بدد صملنددامل»زعدد مل ن تجدد ملل مر ةيدد ملصلغر يدد ،ملوهدد ملندد
حذره ملناملهذ ملصل ظري ملصطتبال ملا ملفي  ملاظري ملن مل عاملصالستعم رمل كبممل عاه ملصط  د  ملعداملصاوءد عمل

                                                                                                                                                                                 

مل 244نب :ملضملاظري ملصالستعم رملصاق ي ملون  عاملصاق ي  ملصآاي ملل ململ (1)
مل 245صطرزمملاحك ،ملصمل (2)
مل 247صطرزمملاحك ،ملصمل (3)
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،مل نملصلتجد ربمل(1)«ضملصازةص ملصلالمليعيري نملناملصلع مل،ملو كبمملتاصعل" ملصطحقء ملندمملند مل عداملصحلاص.د مل
صل ظريدد ملتحدقضملنعتيد  ملنتريدد هب ملنملاصالسدتعم ري ملصطلت حد مل عد ملندداملصلق لا  ل ظريد املمندرصملنكدت يل،مل

الملع ادمملوتت عتملات ئ ملف مملل تق ل،ملوهذصملصلتعمي مليكت ي ملحاو. مل كبمملت  عمل.ق ف  ملصلريع بملصل
وندداملز دد ملمعددر ملفدد نملتكدد ع ملصحليددةملصدغددرصضملصلددذاملس لدد ملصالسددتعم ر،ملوسدد لمل،ملن ي ليدد ندداملصلعم يدد ملص 

ملجيعدد ملتقدداميملن للدد  ملمنددرص»سددتعم رملزايددامل دد ملوصنتدداصقه ملحدد ملصليدد  ملضملتددك ملصمل،صلحددق ملصلت رخييدد مللدد 
ندد مل عدداململفكدد مل  حددثملضملحقدد ملا(2)«صالسددتعم ر theorizeنكددت يل،مل مدد ملندداملصللددعمملزدداصملت ظدد 

تعددداقملوململ،.ق فتددد ملصلك ل اي ليددد ملسددديقا مل ر ددد ملفريدددا ملفت دددلمل ددد عتلفملسبيعددد ملصالسدددتعم رملو دددذصملصعدددتلف
 فيم مل ي    صلبق ف  ملسيحليملعامل  يل ملومتك لملرقملونق ون ملالملتتري   مل

ندداملصاتم ئ دد مل  ملحق اصلارصسدد  ملصلبق فيدد املصلددالململي ملندد مل عدداملصلك ل اي ليدد اصددع   اصل ظرململت لددا 
صالسدتعم ري مل هدذ ملصللدع   ملسدببت  مل  ملحداملند ملسبيعد ملصلارصسد  ملند مل عدا»مييةه ملتاصع ملصحلق لملصطعرفي مل

 دثملضملمرتديح  ملحك ند ملصسدتعم ري ،ملصلب  ملصطتاصع  ملضملفروعملصطعرف ملوصلالملرا ملتقصوحمل لمل  يد ملمقلمل
ف د ملتريدتغ ملوفد مل سد رملنداملصطحد هي ملتدر ذملصاقبململ،(3)«ناملاقاملالد صملسبيد مل  ملصل ظريد ملصالاتلد قي مل

يحرءدد  ملصل ظدد  مل  طريدد   ملصلكي سددي ملصلددالملع اددمملن  دد ملصلب دداصنملصطكددتعم ر ،مل مدد ملمنملمتددك لملصويم دد ملصلددالمل
  ل اي ليد املتب دثملضاملصلع طد ملصلبق فيد امل لحدا ملململادامل  لدممل  ملمسروح  اند مل عداصالاتل قاملصدايامل

 سرحملضملصحلق ملصا  قمي ملصلذاملصصت يملع ي مل دددداصل قاملصلبق ضا 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

مل 8آاي ملل نب :ملضملاظري ملصالستعم رملصاق ي ملون  عاملصاق ي  ملصمل (1)
مل 9صطرزمملاحك ،ملصمل (2)
مل 8صطرزمملاحك ،ملصمل (3)
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 ما بعد الكولونيالية عربيا -5

  اسددئ  ملصلددالملسرحت  اصل ظريدد ملندد مل عدداملصلك ل اي ليدد املانململ-  ملحددامل عيددا-ملصل قدداملصلعددرلمليعدد 
ا اددداملعدددرلملمنململو ي ددد ملنددداملصلدددةنا،ملوميكددداملاامل  تدددمملم رمللعقددد قملسصلب ددداصنملصلعر يددد ملع ادددمملنددداملصالسدددتعم

مليت  ولملصلترحملن مل عاملصلك ل اي يملناملوز  ملاظرملفجلملصلتجر  ملصالستعم ري مللريعب  

صل ب  ملصاو ملصلدالململ-صد كي ملصانريك ملصاص ملصل  ااملصلح كتي -نب ممل ت    ا قوصرقملسعياامل
صلك ل اي لي ا،مللكاملصهتم  ملصل ق قملصلعربملهبذصملصجملد لملنداملصلب دثمل داصملءدئيلمل  يمملع ي  اصل ظري ملن مل عامل

 ذصملن ملا رنمل  الهتم  مل  ملصلعرلملهبذ ملصل ظري ،ملوهذصملن ملمت رمل لي ا قوصرقملسعيااملضملح صرملقصرملنعد ملعدامل
يبددداومليملمنملتدددل. ملصلكتددد بملضملصو دددامل: »تدددل. مل ت باصالستريدددرصجاضملصل قددداملعم نددد ،ملحيدددثملمزددد بملاددد ئل

وهدذصملصد ييملانمل، (1)«لي   نملموملز  بمل فريقي مل  نملع تملنكت  مل  ي  ملمعم ملن  ملضملصلعد ململصلعدرلوص
صلارصس  ملصلالملتلمملضملجم لان مل عاملصلك ل اي لي املتك قملتك نملن عان ملضملصل قاملصلعرل،مل ذصملن ملايكممل

بلمل رو اقرصسدد  مل  لارصسدد  ملصط جددة ملضملصلب دداصنملصلددالملتقددممل ددمملنكددمتاصلع ململصلب لددثا،ملفحدد ملصو دداملندد
اهدد ن مل   دد املوازيدد تراملسددبيح  املوصا ددم مل لملصحلقدد ملصلددذاملي تمدد مل ليدد ملا قوصرقملسددعياامل ملصلتدد  ماملوصمسدد

  ململليريكلملنع ملصلب ل  ملصطقاا

ملسبمملءعلملصالستج   ملصلعر ي ملآلرص ا قوصرقملسعيااملضملجم لاصل قاملن مل عداملصلك ل ايد يامليرزم
ضملصطقددد  ملصاول،ملضملحدددلملمنملمفكددد ر ملومسروح تددد ملزددد   ملضملصاريدددغ لملصل قددداملصلعدددرلمل ارصسددد ملصلرزددد مل»  

صطرتب ملصلب اي ،ملون   ملعت بملن مل عاملصلك ل اي لي ملوهذصملن ملارص ملضملقرصس  ملفلراملص ح،ملحمماملتد هل،مل
  ددد مل ددداملصل ليدددا،ملو ارزددد ملماددد مللدددا ملفريددد لمل دددةول،ملزددد  رملعلدددح ر،ملوصدددب  ملحايدددا،ملوحمكددداملز سددد 

  د ملالملتريدغ ملنؤلحدد مل د نل،مل اد ملهدد ملنقد ال ملو د  ملنت لدد ملضملوهدذ ملصلارصسدد  ملضملجمم،مل(2)«صط سد ا
ملت  يددد ملعتددد بملن  عددداملصلك ل اي ليددد جمدددل مل.ق فيددد ملذص ملسددد  مملمقل ملونددداملصلارصسددد  ملصلدددالملصعتلدددممل 

                                                                                                                                                                                 

مل 474 قوصرقملسعيا:ملصلك ت ملوصلكي س ملوصلبق ف  ملصمل (1)
 ملنلت يمليت  ملع تملصلبل.تملا قوصرقملسعياا،ملاه نتمل    ا،ملازي تر ملسبيح  ا مل

مل 160رصن ملم  ملت  ب:ملصلرسي ملوملصطل ت   ملصململ (2)
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مل ددددددددرسيددددددددد مل دد:اصلدحدددددددد نملنؤلددددددددد دذاملعددددددددصلملاصارقنااملدددددددد باندد ملم دددددد ملت دددددددد رملارصندتدددددددددذ رملنؤلددددددلملصلا ادددددددد
وملصلتتبيدد (املوصلددذاملاكددم مل  ململ ضملصل قدداملصلعددرلملصطع صددرملصل ظريددملصطل ت دد )عت بملندد مل عدداملصلك ل اي ليدد ومل

.ل.ددددد ملفلددددد لمل،ملتعدددددرضملضملصلحلددددد ملصاولمل  مل ايدددددامل عدددددضملصطلدددددت    مل  خلتددددد ب،ملوصالسدددددتعم ر،مل
 غدد ،مل لكددرق،ملوصل و تددك لي ملصطلددت ي،ملو ددذصملمهدد ملصلق دد ي ملصلددالملسرحددمملضملسددي جملندد مل عدداملصلك ل اي ليدد ،ململ

 قوصرقملسددعياا من ملصلحلدد ملصلبدد نملاواومادد صعملصلتمبيدد ،ملنكتريدد اصمل لفكدد راه ن مل   دد املوازيدد تراملسددبيح  
فقددداملتتدددرجملفيددد مل  ملرصددداملصسدددتقب لملعتددد بملنددد مل عددداملصلك ل اي ليددد ملضملصل قددداملصلعدددرلملصطع صدددر،ملو يدددلملمنمل

صلك ل اي ليدد ا ملصالهتمدد  ملصالددمملع ددتملنؤلددلملصلكتدد بملقونملآرص ملصطؤلددلا قوصرقملسددعيااملضملجم لاندد مل عددامل
 صطتبع ملضملنق ر  ملعت بملن مل عاملصلك ل اي لي  ملصلعر ي ملوت ماملصلحل ملصلتتبيق ملصالسقصتيجي  ملصل قاي مل

من ملصلب حثملصطغرلا قري ملصخل رصوااملفقاململلمل ت   مل مملع  صن:املصلروصي ملصلعر يد ملومسدئ  ملند مل
سددعتمل  ملصالاددقصبملنددامل»صلعر يدد ،ملحيددث عدداملصالسددتعم را،ملوهدد ملاددرص  مل.ق فيدد مللددبعضملصل لدد صملصلروصئيدد مل

وه مل،مل(1)«ا  ي مل.ق في ملعايا ملتتل مل  لت ريخملوصو ي ملو.  ئي ملصاا ملوصآلعرملضملسي جملن مل عاملصلك ل اي لي 
صااكددد جملصط دددمر ملضملصلددد جلملصاقل،ملوصلكدددرقململعددداصلدددالملتب دددثململ،آليددد  ملصل قددداملصلبقددد ضحم ولددد ملسبددد ملفي ددد مل

املصطق ون ملصلبق في ،ملف  ملسرقملن  قملل كرقملصاحد قاملصلدذاملع اا قري ملصخل رصواامليت  لمل  ملتك ملن
 س ه ملضملترع  ملصالستعم ر 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                 

مل 38،ملصمل2012،مل1 قري ملصخل رصوا:ملصلروصي ملصلعر ي ملومسئ  ملن مل عاملصالستعم ر ملرؤي ملل  ريرملوصلت ويم،ملصلق هر ،طمل (1)
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 مرأة والمستعَمرال المبحث الثاني:

ملي املواند مل عداملصلك ل اي ليد ا،ملصلب ثملضملصلب ملصد هري ملصلالملا نمملع ي  مل  ملناملاصل ك مليح  مل
ندد مل عدداملصلك ل اي ليدد ملتددرتبذمل  خلت  دد  مل»  ملوزدد قملتع لقدد  ملتقددربمل ددلملهددذياملصجملدد للملندداملصلب ددثملان

،ملوندد مليدد صوامل(1)«صل كدد ي ملوصخلت  دد  ملصلددالملتقدد  ملع ددتملمسدد املسبقدد ملم بددرملندداملصرتب س دد ملادد مل عدداملصحلاص.دد 
رمليتم اعد نملضملصط ادمملاحكد ،ملوهد ملصط ادممل  نملصطرم ملوصطكدتعم ملململ  ك ي املوان مل عاملصلك ل اي لي املهنك راصل

صلكب ملناملصجملتمع  ملتك نملصل ك  )  لرع ي ملصطكتعم ريا(   ملو ملصلتجر د ملضمل»صطع رضملطاملمي كملصلق  ملفدد
صلقريب ملضملسي س ملصلق رملوصالستباصق مل نمل  ملنداملصل كد ي ملوند مل عداملصلك ل اي ليد مليب بد نملضمل عد ق ملصطر ةيد مل

رململف ذصمل  امان مل عاملصلك ل اي لي املتعد مل تحكيدكملعتد بملصطكدتعم ململا(2)«  ملصط م ملضملن صز  ملصط يما
تغييددمململ ملضددددالمليقدد ملمس   ملصل كدد ي املتددر ملضملصلرزدد ملن يم دد  ملصل  ادداا ريددك ملندداملمتددك لملصطق وندد ملفدد نمل

تك ت ملوا درصملنداملمسد  بملصطكدتعم راملوهد مل دذلكملتكدعتمل  ملمنملتريد ر  ملنر ةيتد ملعداملسريد مل ريدلململصطرم 
ملن ذملارونملناملصلةنا ملململص  اصعمتبيلت ملل مرم ملناملعللملصل ل صملصلذ  ري ملصلالملهيم مملع تملحق مل

 عدددضمل»صلب ايددد مل دددلملهدددذياملصحلق دددلملنددداملصلب دددثملف ددد ملرفضاصل ظريددد ا،ملفدددددملصاللتقددد  منددد ملاقتددد مل
ع دددتملص سدددلجملاسدددب بملعدددا ،ملف ل ظريددد ململTheory يددد ا اددداص ملصحلر ددد ملصل كددد ئي ملالملير دددمملضملتبددد ملاظرمل

مل،ملمددد ملصلرزددد اددداملصسدددت  ذملع ي ملومقوص ملصل قددداملص  ددداصع ي ملمنمللغددد ملصل كدددملحيدددثملتدددر ملصل  ادددا ،مل(3)«ندددذ ر 
وهدديماملع ي مدد ملعدداملسريدد ملوز دد  ملصل ظددرملصاح قيدد ملل عدد مل،ملمن اندد مل عدداملصلك ل اي ليدد املفددقفضاملصل ظريدد امل
ملانملنب قئ  ملتق لمل رفضملصلق صلمملصلحكريد ملصدد هة ،ملمثمل نملصطعرفد ملصلدالملماتجت د ملصطر ةيد ملصلغر يد ملهد ملنعرفد 

تددد جلملع دددتملتحدد جملصدددد  ملصلغدددرلملع ددتمل ددد ا ملصاز ددد اململ دد مل ريئددد ،ملاهنددد ملا نددمملع دددتملن ت قددد  ملفكريدد 
ملصاعر  

                                                                                                                                                                                 

مل 4صململ.ز صنملت نك ةملوهي لملز   :ملصلارصن ملن مل عاملصلك ل اي لي مل (1)
مل مل157-156صململ.س ي ملل :ملضملصحلاص. ملون مل عاملصحلاص. مل (2)
،مل1998تر:ملز  رملعلح ر،ملقصرملاب  ملل تب ع ملوصل ريرملوملصلت ويم،ملصلق هر ،مل)ق،ط(،مل .صطع صر رصن نملس ان:ملصل ظري ملصالق ي ململ (3)
مل 194صمل
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صل كد ي املصلدالملتتقد سمملن ت ق "د ملدددملافملت  عمل ت  عملصطريتغ لملع يد ،مللدذلكويملحق ملصل ك ي يتعاقمل
ملنمملان مل عاملصلك ل اي لي امله ملصل ك ي ملصلالملتب ت  ملا ااص ملتع قملمصد وامل  ملصلعد ململصلب لدث،ملموملصطكدتعم ر

زد ملومل ك ي ملصلغر ي ملطكلل ملصلعدرجملع دتمل نمل  ه ملصل»م  ملوناملصلتمييةملصلع لرا،ملحيثصلذاملع ىنملناملصوي
املف  د  ملفرواد  ملت سدع مل دلمل(1)«  مل ءدع فملاد  ملهدذ ملصحلر د مل-ناملصل ز  ملصلت رخيي مل-صخلل صملمق 

ا دد ي ملصطددرم ملضملعدد ململيعدد نملندداملصويم دد ملوعدد ىنملاددبلملندداملويددل ملصالسددتعم ر،ملومل ددلملاكدد ي مل ر يدد ملت دد ا مل
املحدد لملنددامل ددلمل دد   ملالملميكدداملنق راتمثمل نملصطددرم ملصطكددت س ململ،زدد رملنكدد وص مل  لرزدد فددرصملصلعمدد ملوملرفددمملصا
صحل ململكملاصآلعراملصط م ملصلذاملالملمي كهذ ملصاع  مللت ط ملنب مملذلانملر ،ملصاح صلملنمملصطرم ملصطكتعم مل

 ر ضملسرقمل ر ت ململصطرير ملنمملصطكتعم مل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

مل 173 ملصمللارصن ملن  عاملصلك ل اي لي ز صنملت نيكي ةملوهي لملز   :ملصمل (1)
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 "دراسات التابع"و" Gayatri Chakravorty Spivak سبيفاكجياتري " المطلب األول:

  ملحقدد لململ) Gayatri Chakravorty Spivak(ات تمد ملصلب حبد ملصو ايدد ازي تراملسدبيح  
واكددد ي مللترح ددد ململ،ملمعم لازددد  ملقريددداصامل ل حيددد ملفكريددد نعرفيددد ملنت  عددد ،ملف ددد ملتحكيكيددد ملالسدددت  قه مل  

:اه ملميكددداملل تددد  مملمنملددددددا ددد ي ملصطدددرم ملصو ايددد ،ملوعرفدددمملضملجم لانددد مل عددداملصلك ل اي ليددد امل ب ب ددد ملصطع ددد نمل 
،ملصدار ملSubaltern Studiesاداملصرتدبذملاج د مل مد ملصالسد ملذصتد ،مل»يتك  ا؟،ملونلدت يملاصلتد  مامل

ز دددد ،ملويددددت لجلملزيددددمململ ددددمملرئ سدددد مل ريددددرملنددددؤررمله ددددااملن ر كدددد مل دددد روملهدددد ملرصادددد مل1982ضملعدددد  مل
نريروع  ملصاص  مل  ع ق مل ت   ملت ريخملصو املضملصلحق ملصلك ل اي لي ملالملناملعللملوز  ملصل ظرملصالستعم ري مل
موملناملصط ظ رملصلق ن ملل  ز صوي ملصحمل ي ملو ا ملناملعللملصلاورملصلت رخي ملصلذامللعبت ملصدم عد  ملصلت  عد    مل

نمليكددد نملهدددذصملصلتددد  مملنبقحددد ملي تمددد مل  ملصلتبقددد ملو  ددد  ملع دددتملذلدددكملميكددداملممل،(1)«ضملصددد مملصلتددد ريخملصو ددداا
ململ تكتمملعامل ر ت  ملءماملجمتممملم  املصلريعبي ،ملموملصنرم 

صلدددذامل،ملصطكدددتعم رملءدددا  صسدددت ملصلكت  ددد ملصلبق فيددد ململعملنددداملصطق ونددد اددد مل ذنملفارصسددد  ملصلتددد  مملهددد مل
موملصطبقددلملصطدد صيمللدد ،ململخ،ملوحدد ملو نملذ ددر مل ق دد ملصطكددتعم ر يددمملتددع   ملو.ق فدد  مل ل م  دد ملعدداملصلتدد ري

ملف هن ملستقا ملضملتك ملمتبي ملع سئمل حرقملت  مملالملص  ملل  

                                                                                                                                                                                 

 ه مل"  نق لت   "عم ي  تحكيكي  اك ي  ن ر كي " تل لملاحك  مل،مل م  قميي ملضملز نع مل  ل نبي ملصان  ي    حب ملوا اا مله اي ،مل
حمت ملن م ملضملعت بملن مل عاملصالستعم ري ،مل Can the Subaltern Speak?(1988) ميكاملل ت  مملمنمليت ا ؟

  :ملم روملنؤلح " Subaltern Studies وقرصس  ملصلت  ممل

  (1988نيت ر ملعاملصلت  ممل) (ملوقرصس  1987ضملع صململمعر :ملنق ال ملضملصلكي سي ملصلبق في مل) -
  (1990صالستعم ري مل)ملوا ااملن مل عا -
  (1999واقاملصلعق ملن مل عاملصالستعم رامل) -

  ي ملب    ،مل  ت م ،ململ  رع ي ملاك ملصلعر ي  صط عقا  صاقل، صل قا ض صلتت رص ملصدايا ملوس ي ملح ل ااو مش  ق:مل .ن /صطرزم)ق
 ( .2013httarabicuni.versity college.yolas.comte.comم ت  رمل23-22  ال،مل ت ريخمل

مل 22ه ن        :ملن امملصلبق ف  صمل (1)
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صلددالملتعدد ملصلبدداي ملموململAlterصلددالملتعدد ملصااد ملومل Su»جيددةممل  ملSubalterنلدت يملصلتدد  مملنمل 
ماملمنملصلتدد  مملهدد ملصلددذاملميبدد ملصطرتبدد ملصاقىنملممددبلملضملسبقدد ملصلحقددرص ملوصلحلحددلملوصل كدد  ملضمل،مل(1)«صو نريدد 

مل ملصطكتعم رملصلذاملميب ملصطر ةملصلذاملمي كملصلق  ملوصطعرف  نق  

صل ح ،ف  طددد مل ددد ولمل»  ملزددد صبمليددداورملحددد لململت صددد مملاسدددبيح  امل  ددد مل تدددك لملنق لت ددد مل
صلت  مملمنمليككمملص ت ملالمل امللد ملمنمليت د لمل  ملصخلتد بملصط ديمامل د مليح د  مللدذلك،مليت دت ملع يد ملانمل

ما ملململيعامليت ا ملعاملذلكملصط ادل،ملو ذمليكد نملندامل د مليتل تملعاملن امملصلت  م،ملوهذصملمم مليع ملمي  مل
 ذنملف لتد  مملن ادلمل،مل(2)«صطمكاملصخلروجملناملهذ ملصلاصئر ،ملصسدت تجمملسدبيح  ملمنملصلتد  مملن ادلملصد نم

مل  ك  ملناملصحلايثملعاملاحكص نمملاا ملي تم مل  ملصو ن ،ملوالملمي كملص ت ملمي مل

و نملمرصق ملصلتعبد ملعداململ،الملصد  مللد ملفد طرم ملهد ملتد  م،مل ي اووذصملصلترحملنبي ملضاصل ظري ملصل كد
 ر ت  ملف  مل لملتكملستكتع مللغ ملصلرز ملومقوصت ملضملصلتعب ،ملوه مل ذلكملستتل تملعداملن اح د ملوسدتقممل

صنت ك د مللقدرونململف  لتلا ملنل حل ململصلرز ملس  عملصل غ انملز ملصط يماملع تملصل غ ملوص  اصعاملضملتر ملصلرمل
مل اصعفلصب مملوسي  ملناملوس ئ ملسيترت ملع تملحق ملص  

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                 

مل 163س ي ملل :ملضملصحلاص. ملون  عاملصحلاص.  صململ (1)
مل 163صطرزمملاحك ،ملصمل (2)
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 "العرقية"ومسألة  " "Bell hooks"بيل هوكس" المطلب الثاني:

ضملنريددروع  ملصل قددااملندداملصدمددممل ددلململصد كددي ملصانريكيدد ملصاصدد مل ملص فريقيدد ادداصل  ملهددذ ملت ت دد 
وهدد ملت تمد مل  ملس ئحد ملنداملصل  ادداص ملصل د صعملمي كداملوعيدد ململ-اهند ملسد قص -وصلعرايدد مل-اهند ملصندرم -صل كد ي 

ف  ملتريداملنداملصدميدمملصالادقصبملنداملعم  د مل دذهاملصد فملعدامل»ون تق ملوصء  ملضملتب ملصطب ثملصل ك ا
يظ د نمل((ملصل كد ي ))ل د املصلدذياملسدللت  ملعداملوه مل"افمل  ملذلدكملاهند ملوزدا ملمنملم  دمملصمل-صط ء ع

وذلدكملل دت  ملصل قايد ملصلدالململ،(1)«((جمرقملجمم ع ملنداملصل كد  ملصلغ ءدب  مل د ولاملمنمليكد اامل  لرزد ل))مهن مل
ا نمملءاملصل ظريد ملصل كد ي املفكت  د ملصطدرم ملوصدحممل  حل طد ،ملونت لدمملصلحكدرملصل كد املعم ند ملاداملع ادممل

لدالملص"مدممل لهند ملتريداملمنملتلدبيملرزدل،ملاهند ملس لبدممل  طكد وص ملضملناملصل قاملصللذعملوصلكلري ملناملصطرم ملص
ملصحلق جملا ملضملذلكملح ملصلكت   ملوصلتحك  مل

صنددرم مل-  عتب رهدد ملت تمدد مل  ملصودد ن ملصطمبدد ملضملامل تحكيددكملصطر ةيدد ملصلغر يدد ا يدد ملهدد   صهتمم
تكددددعتمل  ملمنمل ددددرفملصال دددد  ملعدددداملوءددددمملصل كدددد  ملصلبي دددد وص ملضملصطر ددددةمللي ظددددرمل لددددي اململ»وهدددد مل-سدددد قص 

 تعبد ، ناملعللملوءمملصل كد  ملصلكد قصوص ملضملا دمملصطكدلل  وه ملتقد  مل دذلكملع دتملماد «ملصاعري  » د
ون دد مليتبددا ملل دد ملمنملهددذ ملصل  اددا ملت ت دد ملنددامل،مل(2)« عددل  ملولددي ملع ددتملمادد ملزع  دداملميددب املصآلعددرملصطعددا 

،ملوحد ملو نملصعت دلملصطر دةملصلدذامل د ولملتحكيكد ،ملفد نملزد هرملصطكدلل ملاند مل عداملصلك ل اي ليد اوز  ملاظرمل
يكماملضملاةعملصطر ةي ملناملصد  ملصا يضملس ص مل  نملرزلملموملصنرم  مل نا ي ملهد   املمتبد ملذلدكاصآلعرامل

 ملتكدعتمل  ملتلد ييملت دكملصل ظدر ملنداملعدللمللعدمملقورملتد  ممليدتك  ملصلذاملا ظدرمل ليد مل تعد لملوف ايد ،ملوهد
 هنددد ملتريدددعرملمنملصلعددد ململي ظدددرملعددد ملعاسددد ملصلتحددد جملصا ددديض،ملوتريدددعرملمنملصلبددديضمليتمكدددك نمل ددد طر ةمل» ددد ع 

  لب ،ملوالمل املل  ملمنملا تحممل  ملوز   ملصل ظرملصاعر ،ملوالحظملمي  ملمنملصحل د ر ملصلغر يد ملادامل  لد ملضمل

                                                                                                                                                                                 

مل 159س ي ملل :ملضملصحلاص. ملون  عاملصحلاص.  ملصمل (1)
 ا تت ملاك ي ملومل زتم عي ملمنريكي ملتؤ املضمل ت   " ملع تملصلعرجملوملصد  ملوملصلرممس لي ملوملع تملن ملتلح مل قار ملها ملصلع صن ملع تململ

مل(.http://swhsyria.org تمملاك ي ملململ10 ات جملاظ  ملامع ملذوملسيتر ملسبقي ملوملصحلح  ملع ي مل ملي ظر)مه مل
مل 159صطرزمملاحك ،ملصمل (2)
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نددامل ر ت دد ملن ت قدد ملفكريدد ،ململتتلددذصلريددرعي ملافك را يدد ملهدد   املهدد مل  هندد ململ نملندد مليعتدد ،مل(1)«تقددايره 
ف دد املآعددراملضملنق  دد امل ددرلاملصسددت  ذملع ددتمل دد ملتدد  ،ملوزعدد ملندداملصطعرفدد ملسددلح ملميك دد ملندداملسدد ممل

 هنددد ملتدددر ملماددد ملع دددتملصلدددر  ملنددداملمنملصخلتددد بملصطع صدددرمليت دددا ملعددداملصالعتلفددد  ملضمل»صآلعدددرياملمصددد ص" 
عاملصاص (ملوصالعقصفمل  آلعر،ملفلملوصلمليريق مل  ل غ ملصلع ن ملصطتجذر ملضمل) عتلفملصلذري ململصويقوز يال

المللريدددد  ملسدددد  ملماددددد ململتحدددد جملصلرزدددد ملصا ددددديض ملتغ دددددممل،هددددذ ملصل غددددد ملصلددددالمللت طدددد (2)«صلكددددرقي  ملصاوليدددد 
ملوهذصملصلبي ضملسلرملل ملصنتي وص ملوصق ملناملتك ت ملوتع لي ملعاملصاز  املصلبريري ملصاعر  ململ،م يض

لغد ملاقايد ملتكدتره مل د ع ملوقرصيد ،مل كد ملند مليع يد ملصندتل مل ريدر ملسد قص ملضململا ي مله   املمت ك
عدد ململ كمدد ملصطر ةيدد ملصلبي دد  ،ملوهدد ملتكددتع ملصط ت قدد  ملصلحكريدد مللدددان مل عدداملصلك ل اي ليدد املضملصلدداف عملعددامل

ع صد مل ذصململململمي دكملمقىنملفكدر ملعداملحيد  ملصلكد ق دلنملندامليتبد ملصل قداملصلعراد ملالملرملمي  ق ملمسروحت  ،ملوه ملتد مل
ملهذصملصاس قملصنرم  مل  ن

 دد ملندداملصطكددتعم رملوصطددرم ملوململ بد  ملهدد ملصل قدد طملصطريددق  مل لاندد مل عدداملصلك ل اي ليد املواصل كدد ي ا،مل
 قجلملنداملتدلا ،مللكدامل د ملنداملصطدرم ملوصطكدتعم رملاداملتبد ملرقملااملع ىنملناملنر ةملااملنب د مل لد ر ملنغ  سد ملت د

يدد ملصلددالملماتجددمملضملصل   يدد ملسددرقصملفعدد ،مل دد ملتددرعملضملصلددتك  ملعددامل ر تدد ،ملعددامله يتدد ملوعل صددي ت ملصلبق ف
نت  ع ملو.ري ملناملتلا ملصلرقملع تملصلكرقملصاح قاملصلذاملماقجلملنداملايمد ملصآلعدرملوسد ب ملصد ت ،مللقداملحد نمل

مليتك   ملمنصل امملل ت  ممل

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

مل 159ون  عاملصحلاص.  ملصملس ي ملل :ملضملصحلاص. مل (1)
مل 160صطرزمملاحك ،ملصمل (2)
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 ية"مابعد الكولونيال"في مجال  "إدوارد سعيد"إسهامات  المبحث الثالث:

نداملصلبد حبلملصاوصئد ملصلدذياملن داوصمللظ  راصل ظريد ململ w.said Edwardايعداا قوصرقملسدعيا
صلدالململناملعللملس ك  ملناملصلكتمملصل قاي ملذص ملصلتد  مملصلكي سد ملوصلبقد ضملن مل عاملصلك ل اي لي ا،ملوذلك

م.ددددر ملهبدددد ملصلكدددد ح ملصل قايدددد ،ملفلحددددا مل ددددذلكمل دددد الملزددددذري ملضملآليدددد  ملصل قددددااملوسريقدددد ملصلتع ندددد ملنددددممل
 صل ل ص 

 د ملادا ململ،روململيقمملضملفخملصالاب د رمل د آلعملب ملصلغر ي مل علملصل  اانمملصطكتملتع ن ا قوصرقملسعياامل
اقاصملو  ديلملقايقد ملاءدل ملنؤلح "د ،ملوع دجلمل  ملمنملصحل د ر ملصلغر يد ملصالسدتعم ري ملاداملماتجماصلريدرجامل
وفددد ملتلددد رص ملنغ  سددد ،ملوز ت ددد ملصلر بددد ملضملت مددد ملسددد رملذلدددكملصطكددد نملصلبعيددداملونع ي تددد ملعددداملادددرب،ملمثمل

   لق  ملالنتل ملمرصءي ملصلبعيا  ملتكل ملصطعرف ملصطعةو 

ابدد ملصلريددروعملضملعددرضملمهدد ملصلتمحلددل ملصلكدد  ملضملفكددرا قوصرقملسددعياا،مل ددارملص تدد ر مل  مل
صخل حيددد ملصلحكريددد ملصلغر يددد ملصلدددالملصسدددت امل لي ددد ملهدددذصملصلب حدددثملضمل  ي ددد ملل لتددد بملصالسدددتعم راملصلدددالملماتجتددد مل

وادامل داصملذلدكملوصءد  ملضململصلغدر يلملوتدل.رملهبد ،صحل  ر ملصلغر ي ،مللقاملصلتقتا قوصرقملسعياامل له ملصطحكدريامل
،ملحيثملمنملا قوصرقملسعيااملااملصستح قملوناملمه ملهؤال ملصطحكرياملاذ رانيري لملف   املوا رصنري امل،  . 

نددددداملصلتدددددرحملصلدددددذاملاان انيريددددد لملف  ددددد املضملنددددد ملخيدددددجلملنح ددددد  ملاصخلتددددد با،مل مددددد ملصسدددددتح قملمي ددددد ملندددددامل
مل ملنح   اصويم  املصلذاملاان ملصلحي ك فملص يت يا رصنري ا

 
                                                                                                                                                                                 

 ملت قتملقرصست ملصال تاصئي ملضملصلك ااملوصلب ا ي ملضملصلق هر ،ملمثملت  مملقرصست ملضملز نعالمل راكت نمل١٩٣٥ناملن صلياملف كتلملع  مل،
امل ذمل ق مليعم ملفي  مل  مل١٩٦٣وه رف رق،ملوعلملمست ذصملضملز نع مل  ل نبي ملااي  ملاي ي ر ملضملصاقبملصالاك يةاملومقبملصطق ون ملع  مل

مل ٢٠٠٣منملرح ملعاملصلع ململع  
نامل لمل تب :ملا ي ملف كتل،ملصالستريرصج،ملتغتي ملص سل ،ملصلبق ف ملوص ن ي لي ،ملتلنل ملضملصط حت،ملصستكري ف  ملضملصط سيقتمل

  ،ملصجمل  ملصاع تملل بق ف ،ملوصجملتمم ي ظر:مل قوصرقملسعيا:صلبق ف ملوصطق ون ،ملح ور ملقيحيامل  رنكي ن،ملتر:ملعل ملصلاياملم  ملوي
مل 188 ملص1،2007صلق هر ،ملط

مل
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 "Michel foucault""ميشال فوكو"و "إدوارد سعيد" المطلب األول:

ي ت  ا قوصرقملسعيااملضمل ب ملصط س  مل داصالستريرصجا،ملناملفرءي مل  لغ ملصحلك سدي ملصسدتق ه ملندامل
ا،ملحيثملتق لملهذ ملصلحرءي مل  ز قملعلا مل لملصطعرف ملو لملصلك ت ،ملمعم لملصطحكرملصلغرلانيري لملف   

ف  ملمم رس ملصلك ت مل املذص" ،ملن ءد ع  ملنعرفيد مل»: صلعلا ملصطعقا مليق لانيري لملف   وضمل س رملهذ مل
ف لكد ت ملاد قر ملع دتمل اتد جململ،(1)«زايا ،ملوتتكبممل  ابب ا  ،مل م ملترص  ملجمم ع  ملزايا ملناملصطع رف

نعرفدد ملفددا ملنلدد حل  ،ملوتعددةوملسدد تت  ،ملوصطعرفدد ملمي دد ملميكدداملمنملتلدد لمل ريددك ملندداملمتددك لملصلكدد ت ،مل
 حلملتكتلا مللتعريلملصآلعرياملوتل يح   

م. ددد  مل  ي ددد ملل  لددد صملصلدددالمل تبدددمملعددداململقملسدددعيااملنح   اصخلتددد باملع دددااف   اصسدددتبمرا قوصرمل
غر يدد ،مل  عتبدد رملمنملهددذ ملصل لدد صملاددامل تبددمملصسددت  قصمل  ملع حيدد ملصلريددع بملصلددالملالملت تمدد مل  ملصحل دد ر ملصل

مل نؤسك  ملمت كملصلق  ملوصطعرف ملنع ملفكري ملن ز  ملناملسرف

نح   ملصخلت بملع ااف   املعاملنع   ملصالك مللي تظ ملوف ملنح هي ملنتريد  ك ،ملفيلدعمملعرجململ
ندداملصطعدد ململومعدد صمل دداالملندداملمنملمءددي » ددذلكمل ايدداملنح دد  ملوصحدداال لت با،مليق لانيريدد لملف  دد ا،مل

صلح ح ضملوصل صسدمملل حدظمل))عتد ب((،ملمعتقداملماد ملءد عحمملوم بدر ملنداملنع ايد ،ملف د ملمحي اد ملصطيداصنمل
هددذ ملصلعبدد رص ملتتغدد مل تغدد مل،ملومل(2)«صلعدد  ملجملمدد عملصلعبدد رص ،ملومحي ادد ملمعددر ملجمم عدد ملنتميددة ملندداملصلعبدد رص 

                                                                                                                                                                                 

   ملحل مل1952 ملوا لملت  ق ملصلكح   ملصلتع يمي ملضملساملصخل نك ملوصلعريريا،ملوضملع  مل1926ولاملنيري لملف   ملضمل  صتيي ملع 
 ملمو ك المل ملقراملضملز نع1955ع تملق    ملضملع  ملصل ح ،ملعللملصخلمكي ي  ملعم ملضملنكتريحتمللألنرصضملصل حكي ،ملوضملع  مل

 folie)     ضملصلك يا مل  نملمولمل ت بملن  ملل مل ع  صن:ملصد  نملوصللعق :ملت ريخملصد  نملضملصلعلرملصلكلسيك ،ملوع  صا مل  لحراكي :
et déraison ;Histoire de la folie à l´âge classique)مل عاملمنملزر ملتقامي مل لسروح مل1962،وارير ملع  ململ 

  ملت ضملف   مل .رمل ص  ت ملارضملنتع  مل   ياو)اقجلملصط  ع ملصطكتكم(مل1959اغيل ملضملع  ملق ت رص ملقول ملومترفملع ي ملز رجمل  
  ملي ظر:ملز نملليتري :ملمخك نملنحكرصملمس سي ملنع صرصملناملصلب ي ي مل  ملن مل عاملصحلاص.  ملترمج ملف تاملصلبكت ن،ملنر ةمل1984ع  

مل 231 ملص2008،مل1قرصس  ملصل حا ملصلعر ي ،مل  و ،ملطمل
،مل2007،مل1 قوصرقملسعياملو ت   ملصلت ريخ ملتر:ملمعاملعري ملوملا صرملم  ملصويج ،ملمون  ملل  ريرملوملصلت ويم،ملعم ن،ملطملوصلي ملتي  :مل (1)
مل 31صمل

مل 76،ملصمل1987،مل2ترمج ملس ململيح   ملصطر ةملصلبق ضملصلعرل،ملصلاصرملصلبي   ،ملطململ حري  ملصطعرف نيري لملف   :ملحمل (2)
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ندامله د مليت داقملصخلتد بمل لاد ملصحلق ملصطعرض،ملو ذلكملصالستعم ل،ملوح ملصلذص ملموملصويئد ملصلدالملت ظح د ،ملومل
عتددد بملعبددد رامل»جمم عددد ملنددداملصلعبددد رص ملصلدددالملت تمددد مل  ملاحددد ملصط ءددد ع،ملحيدددثملميك  ددد ملصحلدددايثملعدددا

،ملير انيريد لملف  د املمنملصحل د ر مل(1)«وعت بملصاتل قاملوعت بملصلت ريخملصلتبيعد ملوصخلتد بملصلتبعق د 
تق دلملسد     ملصافددرصق،ملنددامل  صسدتت  ملخلت  دد  ،ملصلدالملمتك دمملغر يد ملاداملماتجدمملجمم عدد ملنت  عد ملنداملصصل

و ذصملتل يح  املفح مل ثملصلا ت رص ملصخل صمل د ملوصلدذاملع  اد مل ددات ريخملصد د نملضملصلعلدرملصلكلسديك ا،مل
ع ا امليت ماملا ع ملناملصلك ت ملصلالملتتكقمل ممل تد  ملصطعرفد مل ̸ملاجم  نصلب  ئ ململخي جلمل  ملمنملصلتل يل

نددداملصل ددد املهددد ملاددد عملنددداملصطرصابددد ملوفدددرضملصلتبيددد ،ملوصطلددد   ملصلعق يددد ملصلدددالمل  يدددمملعليلددد ملودددذ ملصلحئددد مل
صدددي ملوصطلدد مملوصطارسدد    ملمجيع دد ملتؤ ددامل»ملصل صدد ي ،ملوصانددرملاحكدد ملي تبدد ملع ددتملعدداقملندداملصطؤسكدد  

،ملف دددددذ ملصطؤسكددددد  ملتحدددددرضملا عددددد مل(2)«ع دددددتملتلقيدددددمملوصا دددددب طملصدكددددداملنددددداملعدددددللملتق يددددد  ملصطرصابددددد 
 اف  دد امل ز  فدد ملوظ مدد ملضملحدد ملنااصخل دد عاملع ددتملصافددرصق،مل مدد ملتريددتغ ملوفدد ملنبددامملصالاتقدد  ملصلددذامليرص

   ملتر ت م ملعلا ملتك ن ي  ململصطعرف ملالملتعم ملاعةلملعاملصلك ت صافرصق،ملوهذصمليببمملمنمل

يظ رملصستبم را قوصرقملسعيااملافك رانيري لملف  د املز يد ملضمل ت باصالستريدرصجاملحيدثملح د مل
صسددقصتيجي  ملصطعرفدد ملصلبدد ملصلددالملتكمدداملورص مل اتدد جملصل لدد صملوصط ح ظدد  ملصلددالملتبدداوملءددروري مللح دد مل»فيدد 

رجملضملهن يد ملصطتد فملهد ملن دت مل درلملسد مهممل،ملف لريد(3)«وصلك ت ملل مرصاب ملصلالملهافممل  مل اتد جملصلريدرج
وصعيدددد مل  يدددد مل ات زدددد ملوفدددد ملعتدددد ململلدددد ملوصلكتدددد بي ملسددددلر ملصلع مدددد  ملوصلرح  ملضملع قدددد ملنؤسكدددد  ملسدددد ت

ملصالست  صذملع ي  مل

 

 

                                                                                                                                                                                 

مل 100نيري لملف   :ملححري  ملصطعرف  ملصمل (1)
مل 237ز نملليتري :ملمخك نملنحكرصملمس سي ملنع صرصملناملصلب ي ي مل  ملن  عاملصحلاص.  ملصمل (2)
مل 33وصلي ملتي  :مل قوصرقملسعياملو ت   ملصلت رر ملصمل (3)
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 "Antoniou Gramsci"غرامشي"أنطونيو "إدوارد سعيد"  و" المطلب الثاني:

املضمل   ئدددد ملاسروحتدددد ملصلددددالملت دددد ا ملعلا اصلبق فدددد ملمفدددد قا قوصرقملسددددعيااملندددداملصطحكرا رصنريدددد 
  الن ي ليددد ا،ملواددداملصسدددتح قملنددداملنح   اصويم ددد املصلدددذاملسددد ر ملهدددذصملصطحكدددرملليت ددد لملنددداملنعددد ملصلتكددد ذ،مل

ثملف ددد ملهدددذ ملفددرضملصلقددد  ملندداملسدددرفملقولدد ملع دددتملقولدد ملمعدددر مل  ملسدد ت ملمعدددر ملتددرتبذمل  لبق فددد ،ملحيددمومل
صلكدد ت ملصط يم ددد ملجمم عددد ملندداملصلقدددي ملوصافكددد رملصلددالملفدددا ملنلددد حل  ،ملمثملتحرءدد  مل تريقددد ملالملوصعيددد ملع دددتمل

،مل(1)«ف  ملعم ي مليلعمملع ي  ملص تري ف  ملاهن ملت ك ملنامل  ملت  ملناملح ل د ملقونملمنملا  ظ د »صافرصق
 دد عملوص ا دد ع،مل يددثملالملوندد ملجيعدد ملاصويم دد امل دد ملنرئيدد ملهدد ملت ددكملصاسدد ليمملصلددالملتددت ملهبدد ملعم يدد ملص ع

فددرضملاددذملصل غدد ،ملو لدد وملصلكت  دد مل»يريددعرملصلحددرقمل  ويم دد ملصطحروءدد ملع يدد ،ملولعدد ملمهدد ملهددذ ملصاسدد ليمملهدد 
،ملوهدددذصملعمدد ملصطؤسكدد  ملصلبق فيدد ملصلدددالملتكدد ه ملإددمملنبقحدد ملتكدددعتمل  مل(2)«صاق يدد ملوصلت رخييدد ملع هدد    

  ملوفد مل عد مل،ملوهدذصمليدؤقامل  ملتعد س ملصحليدفرضملاذملنعلملناملصافك ر،ملوناملمثملتحدرضملرؤيت د ملصلذصتيد ملل
ملتحرء  ملصلتبق ملصط يم  ملع تملصافرصق ملصسقصتيجي  ملن ظم ملون ز  

وصاتلا ملناملهدذصملصلتدرحملت صد ا قوصرقملسدعياامل  ملتبيد نملصلعلاد مل دلملصلكدرقي  ملصلغر يد ،ملو دلمل
ترصئد ملل ت رخيي ملصلغر ي ملمتبيل ملرصئع ملف  ملير ملضملصل ل صملصاق ي ملوصلروصي  ملصل»ملص ن صس ري صلت سع  مل

صلددالملتعمدد ملع هدد ملصويم دد  ملوهدد مليكددتعم ))  ي  ملصلتحكيكدد ((ملدم دد ملندداملصل لدد صملصاورو يدد ملصطلت حدد مل

                                                                                                                                                                                 

 ملت قتملقروس ملضمل  ي ملصآلقصبملا ت ري  ا،عم ململ1891في ك فملوملن  ء ملن ر ك مل يت يملولاملىفملناي  ملسرقي ي ملص يت لي ملع  ململ،
،صاظ مل  ملصحلةبملصلريي ع ملص يت يملن املتلسيك ملوملمصبيملع  صملضملمن ا ملصلحرعملص يت يملناملصاممي ململ1916ا ااصملنكرحي ملع  مل

ملصالتقص ي  
صعتق ملمولملنر مل كبمملتلييا ملل جم  ريتلملصو غ ري ملوصلروسي ،ملوضملعريلملصلع  ملذصت مل اصملت رييذملحر  ملجم ل ملصلعم لملضملات ري  امل

موقعملصلكجامل لنرململ1929ا فم ملع  ململ8،ملوترماملد ت ملصلت حيذي مل،ملضمل1924،ملصاتلمملا ئب ملل  ةبملصلريي ع ملع  مل1921ع  مل
 ملي ظرمل)مات اي مل1939مفري ململ26  ص ملعمر ملصاع  مل مملمقوص ملصلتعذيممل،ملن  ملضملناملصلرئي ملان س لي ا،حيثملمن تملس

مل( http :r.www.wikipedia.org رصنريتمل
آر.رمل يةصنر:ملصل قاملصلبق ضمل)مت ياملنبائ ملل مح هي ملصلرئيكي ( ملتر:ملوف  مل  رصهي ملرن  نمل كت ويك ،ملصجمل  ملصاع تملل بق ف ،ململ (1)

مل 109،ملصمل2003،مل1صلق هر ،ملطمل
مل 36وصلي ملتي  :مل قوصرقملسعياملو ت   ملصلت ريخ ملصململ (2)
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ملف ل ل صملصاورو ي ملااملسد مهممل  ملحدامل،(1)«ص ع  عالست ح رملتحك ص ملصلت  مملمنلملضملتعري ملسرصئ مل
ايم د مل ي لي ملصلغر ي ملااملعم مملع تملاريرملمفك رهد ملوملن ا،مل نملصيخملصالستعم رمل عياملضملت زي ملوعان ملصلت رمل

ملوهذصملع  ملعلا ملوسيا مل لملصلك ت ملوصطعرف  ملوف ملمس ليمملنعقا ملونتري  ك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

مل 38وصلي ملتي  :مل قوصرقملسعياملو ت   ملصلت ريخ ملصمل (1)
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 "Orientalism"االستشراق المطلب الثالث:

 حددا مل تبدد ،مللكدداملهددذصملا قوصرقملسددعياامل ع دد صنملت ياصالستريددرصجامل  لب حددثملصرتددبذملذ ددرملنل
حيدثمليريد ملهدذصملصطلدت يملضملنال لد ملصاس سد مل»قالل ملعد رجملحق اند مل عداملصلك ل اي ليد اململصطلت يملل 

صلع م ملموملصا  قمي ملصلغرلمل  لبق ف  ملصلريراي    ملا ملي م  ملذلدكملصالهتمد  ملنداملقرصسد ملوململهتم  صال  مل
  مل  لريدرجمل  ملقوصفدمملرزع نملقوصفدمملظ د رملصالهتمد،ملوملم  مملصلب حبلملضملهذصملصجمل لملي مل(1)« قي ملوملترمج 

قي ي ملوملسي سي املانملصطك ململ  ا صملميب د نمل"ايداصمل  ل كدب ملل عد ململصطكدي  مل كدبمملصوقهد رملح د ر" ،مل
الددددامل عددددضملصلرهبدددد نمل ددددلقملصااددددال ،ملوادددد ن صمل قمجدددد ملصلقددددرآنملؤمل»فحدددد ملصلقددددرنململصلب لددددثملعريددددرملندددديلقا

  مللغدت  ململ-صلع ميد ملوصلح كدحي -ي ملصاح قيثملصل ب ي ملصلريدريح ،ملواق د صملعداقملنداملصلكتدمملصلعر يد ملص سدلن
،ملمندد ملصلدداصفمملصلكي سدد ملفقدداملحر تدد ملصل   دد ملصلع ميدد ملصاورو يدد ،ملصلددالملرصفق دد ملتتدد رمله ئدد ملادد مل(2)«صللتي يدد 

جم لملصلل  ع ملوص ات جملممد ملزعد ملصحل زد مل  ملصاسد صجملمندرصملن  د ،ملوندامله د ملترصفد ملصالهتمد  مل  لريدرجملندممل
اص ملءددلم ملت  ولددمملحيدد  ملهددذصملصلريددرا ملصلددذامليقتدداملضملن دد س ملوملحددمملجم ددمل،لغر يدد ملصلكي سددي صطتدد نيملص

ملزغرصفي مل عيا ملعاملصلغرب 

نريد امل ق عدا ملعلا ملصلكد ت مل  طعرفد ،ملونح د  ملصويم د ملع اا رصملوظلملمن ا قوصرقملسعيااملفقا
ا،هذصملصلب ثملصلدذاملاد ا ملفيد ملصلعلاد مل دلملصلريدرجملوصلغدرب،ملفد لغربملددداصالستريرصج ملفكري مللب ب ملصطع  ن

 دد ملوصطقمجدد ن،ملولكدداملندد ملصلددذاملي ددماملع ململ،وصلريددعرص مل ،رفملصلريددرجملعدداملسريدد ملندد مل تبدد ملصلرح لددعددمللت طدد 
ع صدد ملومنملصلددذاملرمس دد ملهدد مل ددرلملمي ددكملصلقدد  ،ملوضملهددذصمليقدد لململصللدد ر ملصلددالملرمسددمملل ريددرجملندداملصلةيددل

صدد ييملمادد مل دد نملندداملصطمكددامل عحدد  ملموملفحيددلملصدد ر ملعلادد ملصلقدد امل  ل ددعيل،ملع ددتمل»ا قوصرقملسددعياا
مي  ملحلملصعقفمل  ح را لجم قاملوعظم ملصحل  رص ملصلريراي ملولكاملصلعلا ملصد هري ملع تملصاسد ملا ملن ملرمل

  عتب رهدد ملعلادد مل ددلململ-ضملصلغددرب،ملوهدد ملندد ملي م دد مله دد -صلكي سددي ملوصلبق فيدد مل دد ملوصلاي يدد مل دد نملي ظددرمل لي دد 

                                                                                                                                                                                 

مل مل33سعاملصلب وع ملونيج نملصلروي  ،ملقلي ملصل  ااملصاقل ملصمل (1)
مل 16،ملصمل1998،مل1ن ذرملنع ليق :ملصالستريرصجملضملصطيةصن،ملصطكتمملص سلن  مل  و ،ملطململ (2)
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 ،ملولع مل،مليقرا قوصرقملسعياامل لنملصلغربمليعقفمل عظم ملصحل  ر ملصلريراي(1)«تريكملا املوتريكملءعيل
هددذصملندد ملقفددمملصلغددرلملصلرح لدد ملموملصلريدد عرملل كددحرملندداملمزدد ملت مدد ملحقيقدد ملهددذ ملصحل دد ر ملونع يريددت  ملعددامل

صلغدرلململي ظدرملهبد نداملصل ظدر ملصطتع ليد ملصلدالململارب،ملولكاملصطعرف ملصلالملسدي ق   ملعداملصلريدرجمللداملتكد نملسد يم 
ملصل عيلمل عب ر ملمقج   ملصلريرا ،ملموملصلق اململ  

 التمثيل -1

فكر اصالستريدددرصجاملع ددداا قوصرقملسدددعيااملع دددتملنح   اصلتمبيددد ا،ملصلدددذامليقدددقبملنددداملنعددد ملتقددد  مل
ل ع   ملصالزتم عي ،ململام كح رقملاصل صل،ملموملصحلايثملعاملصآلعرملورس ملص ر ملع  ،ملوااملورقملضملا ن ا

يري مل  ملصلتريق ملموملصاس  بملصلالمليت ملناملعلود مل عد ق مل  د  ملصللد ر ،ملموملصلد جلملم بدرملممد مل» لنملصلتمبي 
كدد ملمومليقددا ملصاصدد ملصلددذامل ملمتبي دد ،ملو  لتدد ي،ملفدد نملرسدد ملموملتلدد يرملمومل ت  دد ملاددجلملعدداملتددجر ،ملالمليع

املماملمنمل(2)«يعددد ملصلريدددجر ملصحلقيقيددد ،ملف عددد ق ملصلتريدددكي ملموملصلب ددد  ملتدددقص  ملعددد ملن ظددد رملنددداملاددد  مل  لتمبيددد 
 ق ملصللدددد ر ملصط ق لدددد ملالملتتدددد   ملصاصدددد ،مل دددد ملميكدددداملمنملي  ق دددد ملصلتةييددددلملوصلتريدددد ي ،ملوهدددد ملادددد عملنددددامل عدددد

طعتيدد  ملع ددتمل.  ئيدد ملصلريددرجملع ددامل سددق طملهددذ ملصمل رملصد دد ملصلددالملتتدد  ملهددذ ملصلعم يدد صلتريددكي ملوفدد ملن ظدد
انململ،رفدد ملصلددالملسددتره ملصلغددرلملعدداملصلريددرا تتبددا ملل دد ملصدد  ملصلقدد لملصلددذامليريددككملضملحيدد قملصطعملوصلغددرب

ملهذ ملصلل ر ملصطعرفي ملستقا ملناملن ظ رملناملميت كملصلق   

ا  ا قوصرقملسعياامل تقاميملنكيملت ن ملاءل ملصطؤلح  ملصلالململحمملعاملصلريدرج،ملوع دجلمل  ململ
ملعامل  ملن مله ملترا  ململلةصئح ملصلالملرمسمملضملمذه نملصلغربحقيق ملصلل ر ملص

                                                                                                                                                                                 

،مل2006،مل1 قوصرقملسعيا:ملصالستريرصجمل)صطح هي ملصلغر ي ملل ريرج( ملتر:ملحمماملع  ن،ملرؤي ملل  ريرملوملصلت ويم،ملصلق هر ،ملطململ (1)
مل 96ص

مل 60اقلملعا:ملرصن ملم  ملت  ب:ملصلرسي ملوملصطل ت   صمل (2)
مل 97 قوصرقملسعيا:ملصالستريرصج ملصمل(3)
مل
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فد نملعد ململم  د  ملصلريدرجمل»ن مد ملصلتعريدلمل  حكد ،مل د ملمصدبيملن ءد ع ملل ب دثملصلريدرا ملململيتد لمل
ه يت ،ملالملاتيج ملد  قملم   ئ مل  ملاتيج مللك ك  مل  ن  ملنداململااملمصبيملنح  ن ملموملميكاملف م ،ملوص تكم

ونددامله دد مليت دداقمل،مل(1)«صد دد قملصلق ئمدد ملع ددتملصلع دد ملوصطعرفدد ،ملوصلددالمل ددذو ملصلغددربمللت ايدداملصدد ر ملصلريددرج
كددددتعم مل كددددلحملل كدددديتر ملحكددددمملتص تددددك ل،ملف طعرفدددد ملمي ك دددد ملندددداملمي ددددكملصلقدددد  مللددددذصملالمليكددددتبعاملمنمل

صلغددربملز دداصملطعرفدد ملهددذصملصلريددرا مل نملململتكددامللدد ملمسمدد عملتتجدد ملادد ململنح   انيريدد لملف  دد ا،ملوطدد ذصمليبددذل
ملصلريرج؟

ن ءدددد ع ملل ارصسدددد ،ملفدددد نملادددد عملصلقدددد  ملصلددددالملن رسددددمملع يدددد ملهدددد ملادددد  مل.ق فيدددد ململوطدددد مل دددد نملصلريددددرا 
  طح   اصلغرصنريدد ا،ملويقددرا قوصرقملسددعياامل لددع   ملن  اريدد ملفكددر ملصلقدد  ملصلبق فيدد ملطدد مل م دد ملندداملتع لقدد  مل

ملاصسددددت  قصمل  ملصطعتيدددد  ملصلكدددد  ق ملجصالستريددددرصتعريددددلمليكدددداملصددددعب ملع يدددد ململنعقددددا ملونتريدددد  ك ،مللكدددداململ
نعرف ملصلريرجملصلدالملت دممل د ملند ملهد ملتدرا ملضملا عد ملصلدارا،مل»حكمملا قوصرقملسعياامله ملاصالستريرصجداف

لدددارا،ملمومل صددداصرملموملضملصحملكمدد ،ملموملضملصلكدددجاملموملضملصلدددالي ملصطلددد ر،ملهبدددافملصلح دددجلملصلدددااي ،ملموملص
حيدثملتدب ملصلريدرا ململ،مليبداوملتل.راسدعياامل دداف   املوصءد  (2)«ت يملصحلكد ملفيد قيمملمومللصاحك  ،ملموملصلت

نيري لملف  دددد امل دددد  ملحدددد لملصخلتدددد بملصلعيدددد قاملموملندددد ملماتجدددد ملنعرفدددد ملصلغددددربملاددددددلصجملددددر ،ملوململو  لت ميددددذ،ملم
قعد ملجمد وصملح لاصد  نا،ملف  ملير ملضملهذصملصلتل يلمل ال  ،و ذلكمل تماسعيااملعاملصلريدرا ملصلدذاملم مل

ندت  ملم كد ملالملمي دكملحد ملصلتعريدلمل  حكد املااد ملوصادممل دمملوصد ي مل ر يد ملتتد  ململا ع ملصحملكمد ملضملتدك 
ملعم ي ملمتبي   

ورسددد ملصددد ر مللددد ملتقدددا ملل غدددرلمل مددد ق ململل ارصسددد ملطدددا مل  ادددممل  فيددد مللتعريحددد  ددد نملصلريدددرجملنددد ق ملململ
و.ددرص مل.ق فتدد ملوت  ع دد ملضمل  ددع ملالدد صململحددمململصلريددرجمل ددذلكمل ريكدد ع ملحيددة ملصدغددرصضزدد هة ،ملوصعتددةلمل

ملع   

                                                                                                                                                                                 

مل 97 قوصرقملسعيا:ملصالستريرصج ملصململ (1)
مل 97صطرزمملاحك ،ملصمل (2)
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 الجغرافيا التخييلية -2

صرتدددددددبذملجم لاصالستريدددددددرصجاملمتددددددداملصالرتبددددددد طمل  دغرصفيددددددد ملموملصلح ددددددد  ملصلدددددددذامليقت ددددددد ملصلريدددددددرا ململ
،ملوهددذصملادد عملآعددرملندداملصلتمبيدد ملصلددذامليقددا ملصدد ر مل(1)«صالستريددرصجملجمدد لمليتكدد مل تمدد حملزغددرصضمل بدد »فددد

نحت اددد مل  لريدددرجململنيت حددد ملعددداملصل صادددمملصحلقيقددد ،ملوهددد ملن مددد ملت لت ددد ملصاق يددد  ملصلغر يددد ملصطت لدددا ملعددداملنيي ددد 
وااملمنير ملهذ ملصخل ص مل ت    ملتريك ملفيم مل ي   ملسدجلمللد مل  د ؤ ملصلداصع  ملصخلد ص،مل»وس ر ملصلغ نض

صلالملمتب  ملع ملمتبي ملنبد ملا لدمملصلرح د ملوصلقلد ملصلت رخييد ،ململصلق صلمذصملصلكج ملي وملعاقملحماوقملناملوضمله
فددر  ملمنمل،مل(2)«وصحلك يدد ملصخلرصفيدد    ملوتعتدد ملهددذ ملصلق صلددمملصلعاسدد  ملصلددالمل دد نملي ظددرملل ريددرجملندداملعلودد 

ملوزددا صللدد ر ملصلددالمل  اددمملتقددان  ملادداملهددذ ملصلق صلددممل  اددمملفتددةلملصلريددرجملضملزغرصفيدد ملنتلي دد ،مل الملمنمل
ملغرلملح ملاب ملمنمل ا ملصلتم املصحلقيق مل لملصلريرجملوصلغرب تلايق ملناملسرفملصلحرقملصل

قوصرقملسددعيااملع ددتملقرصسدد ملادد ذجملنكددرحي ملت  ولددممل.  ئيدد ملصاادد ملوصآلعددر،ملصاادد ملصطتحدد جمل عكددلا
لدي ملنيدة مليتميدةملهبد ملحمدر مل»صطتمب ملضملمورو  ،ملوصآلعدرملصط دةو ملصلدذاملنب تد ملآسدي ،ملحيدثملمنملهدذصملصلتمبيد 

لقددد  ملع دددتملمنملي ب ددد ملصلدددروح،ملومنملجيع  ددد ملمتبددد ملو دددر ملوتريدددك ملذلدددكملصلدددانتمل ددد ملعددد ل ملحقيقددد مللايددد ملص
 نملصطلي دددد ملصاورو يدددد ملادددداملت لددددمملع دددد ملصلح دددد  ص مل،مل(3)«صطكدددد نملصلددددذامليقددددمملفيمدددد ملورص ملصحلدددداوقملصطلل فدددد 

صدغرصفيدد ملصلددالملتقددمملعدد رجملحدداوقه ،ملمثملت لددممل عم رهدد ملوفدد ملن ظ رهدد ملصلقدد ئ ملع ددتملاعددمملصآلعددرمل  لكدد بي مل
مليملصلذاملمي كملح ملرس ملوتقكي ملصدغرصفي ملصلالملتقمملع رجملحاوق  ناملن امملصاا ملصطتع 

نمملصطكتعم رص ملع تملمهن ملمورصجمل ي   ملا    ملل كت   ،ملوه ه اا   ي ناململصطاملصالستعم راملتع ن 
نددداملعدددللملعددد ص ملت تمددد مل  ملجمددد لملصافكددد رملوصاسددد س ملصطدددلع ذ ملنددداملصل لددد ص،ملالملندددامل» تددد ملنلدددر

صل صادددمملصلتجدددرييب   ملمنددد ملص ن صسددد رملاحكددد ملفكددد نملالمليدددر ملصلريدددرجمل الملضملصللددد ر ملصلدددالملرمست ددد ملصل لددد صمل
 عاملذلك،ملو  امملرؤيت  ملصلق ئم ملع تملصل لد صملصلكلسديكي ململج  ملع ص ملصالستريرصموملرمسصلكلسيكي مل

                                                                                                                                                                                 

مل 111 قوصرقملسعيا:ملصالستريرصج ملصمل (1)
مل 123-122صطرزمملاحك ،ملصمل (2)
مل 120صطرزمملاحك ،ملصمل (3)
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ف اد مليدالملع دتململوهذصمل نملقلملع دتملتد  ،مل(1)«تباومل ايلملنحياصملعاملمامللق  ملفع  ملنمملصلريرجملصحلقيق 
صد دددد قملصدبدددد ر ملصلددددالمل دددداو ملصطكتريددددرا نملضملعاندددد ملصطؤسكدددد ملصالسددددتعم ري ،ملو المل يددددلملفتددددةلملتكدددد ع مل

ملااا   ي ناملناملصحتللملهذصملصلب املصل صسمملوصطت  عمل.ق في  ملك ملدددصطلري ملضملال صملمت  ملصدغرصفي مل

صلددالملرمسددمملع ددتملصلريددرجملضملت ليدداملر بدد ملع رندد ملضملصلكددحرمل  ملهددذ ململتلي دد سدد مهمملصللدد ر ملصطمل
اب  دد ملصلب صدد  ملصلددالمل»صط دد س ملصلبعيددا ،ملفكدد نملصلريددرجملصلريدد عراملن  مدد مللعايدداملندداملصلريددعرص ،ملوهدد مل ددذلك

،ملهددذصملنددد ملصدددرحمل(2)«صطغ ددد سي مل  دد ملضمل حدددا ملووصي هدد ملماددد ملتددد  ملمتددب مل رالددد ملعبدد قملصلريدددم صحتريددامل
 د افيكت رملهيجد املضملصلقدرنملصلت سدمملعريدر،ملفع مد  ملعلدر ملاداملالد  صملصلريدعرص مل  لت زد ملاد ملصلريدرجمل بدد مل

ملعاملصلك رملوصلغم ضملصلذامليل يمل م ق ملرصاي ملل ريعر 

صلغر يد ملصلعق يد مل  ملصلتعدرفملع دتملصلريدرج،ملتد جملصحل د ر ملعداململنب ثملصدغرصفي ملصلتليي يد مل ريل
ع ململصلغ نضملونع ي  ملس ر ملمثمل نملم  مملصلرح ل ملوصلريعرص ملااملوز ت  ملر ب ملقفي  ملضملصستكري فملهذصملصل

 ،ملوضملصطق  دد مل  اددمملر بدد ملص ن صسدد رملضملصنددتل ملصلريددرجملوصسددت ةصفمل.روصتدد ملمتددامل حل حدد ملوادد ململ،عدداملاددرب
صلددذاململ، ددكملهددذصملصلكددلحملهدد ملندداملتدد  ملن مدد ملصلتمبيدد ملصلةصئددلوندداملصنتمل،وصحددتك ملصلعدد ململ  ملنبددامملصلقدد  

ملتت رملفيم مل عامل  ملصرصعملتك  ملصلق  ملصلعككري ملصلالملت همملس رملهذصملصلريرج 

 التمثيل العرقي -3

وهذصمل كبمملصلتمبي ملصلعرا ملصلذاململ،ا  ملصلحكرملصلغرلملع تملع حي  ملنعرفي ملنغ  س ملعاملصآلعر
 ملت كددمملصلتحدد جمل  ملص اكدد نمل يددكملصسددت  قصمل  ملهرنيدد مل رمللددصلريددع بملصاعددر ملضملنرتبدد ملمقىن،ملوذيلدد لمل

جمدداملص اكدد نملصاورولملايمدد ملزايددا ملهدد ملصلعقدد ملوصلتقددا ملوصفددذمه ملمس سدد مل»صاورول،ملفحدد ملعلددرملصاادد صر
لتلوي  ملل عد مل ملواداملزد   ملصلتت ريد ملصالزتم عيد مل جد صبملع دتملر بد ملص اكد نملصاورولملضملصلقدرنملصلبد نامل

                                                                                                                                                                                 

مل 153-152 قوصرقملسعيا:ملصالستريرصج ملصمل (1)
مل 21،ملص2001،مل1ع املن ل ر:ملصالستريرصجملوصل ع ملصلك لم ملصطؤسك ملصلعر ي ملل ارصس  ملوصل رير،مل  و ،ملطمل (2)
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،ملولكدداملهددذصمل(1)«ع بملصاعددر ملضملسدد  ملصلتتدد رملصلددذامل تدد ملهدد ملامدد ملهرندد عريددر،ملضملترتيددمملسدد ئرملصلريدد
ملصلددالملحر  دد ملهددذصملصلتقددا ملاحكدد املفدد لبرو ملصلع ميدد ملذريعدد مللريددرع  ملصويم دد ملصاورو يدد ملصلتحدد جملململيكدداملسدد  

هدد ملصلددالملموزددا ملفكددر ملصسددتعم رملصلريددع بملصاعددر ،ملونددامله دد ملصدد  ململوصللدد  عي ملصلددالملا نددمملضملمورو دد 
فكد رملصلدالملت  سدمملصلغدةوملوصالحدتللملجيمدممل دلملهدذ ملصل ظريد  ملصلق يدةملع دتملقوايد ملصل ظريد  ملوصا»صلغرب

 مل،مل ادد ملصحلمدد(2)«موملصحل دد ر ملصلاميقرصسيدد  يدداملصلتل ددلمل  ملصلتقددا ملموململوصاعددذصآلعددرمل دد ملصلغددرلملوف حدد مل
ملصلذاملع ملع تملع تق ملن م ملمتاياملصآلعرملصطتل ل ملصلذاملم.ق مل  ه ملصلرز ملصاورول

 نملصل ظري ملصلالملصستلانممللريرع  ملصطت نمملصالستعم ري ،ملهد ملصل ظريد ملصلق ئ د مل تمد يةملصاعدرصج،مل
ليكمملصل ةع ملصلعراي ملاقيل مل   نكد نملصلدتل جلملن  د ،ملوالملهد ملةتيئد مل»ه ت ا:املع   ات ملوصلالمليق لمل

هددددذصمل،مل(3)«يت زددددمملصلتت ددددرملن  دددد مل ت ددددمملصلغحددددرصن مل هندددد ملصلريددددرطملعي دددد ملصلددددذامل كدددد ملاظرادددد مل  ملصآلعددددر
وقصفددمملع  دد ملع مدد  ملنتلللدد نملضملع دد ملصاعددرصج،ملممدد ململادداملفحددمملورص ملا دد عملصلع ميدد اناصل ةعدد ملصلعرايدد امل

صسدتلا مل عدضملصلع مد  ملزع   ملنية مليحتلرملهبد ملصلغدرلملصلدالملم.بتدمملصل صهدلملصلع ميد ملصد  ملتح اد ،ملحيدثمل
  ملعددددددتملع مددددددع ددددددتملتددددددانملصددددددد  ملصلبريددددددراملموملتح ادددددد ،ملوصق ملل  كدددددد ملذريعدددددد ململصدمجمدددددد حجدددددد ملايدددددد امل

ملالدددا ملمفدددرصق ملمنمل  نكددد هن ملايددد املتتددد رملعدددرجملنددداملصاعدددرصجملعددداملسريددد ملايددد املصدمجمددد »صاابر  ل زيددد 
 قدد لمللملو دد نملهدذصملند رص،مل(4)«فريدك ملهدذ ملصدمجمدد ملوحجم د ملمهد ملصل ددذصنمليداالنملع دتملايمدد ملهدذصملصلعدرج

ملوناملمثملتك ي ملصحتلل ملوصستعب ق ملضملمرء  مل تل لملقن  ملصلرز ملصاس ق

ونددممل كددياملصالسددتعم رملع ددتملمرضملصل صاددم،ملصسددتعم ملصلرزدد ملصاسدد قملضملصاعمدد لملصلريدد ا ملصلددالمل
وهكددذصملفدد نملصط مدد ملص ن ي ليدد ،ملصلق ئمدد ملع ددتملهرنيدد ملصاعددرصجملصلتقددممل»فددا ملصاتلدد قملصلب دداصنملصطكددتعم ر ،مل

                                                                                                                                                                                 

مل 17،ملصمل1989،مل1 ملصطر ةملصلبق ضملصلعرل،مل  و ،ملطملس ململيح  :ملححري  ملصالستريرصجمل (1)
مل 19 قوصرقملسعيا:ملعي ا ملصطبقحلمل)صل ل صملصاع  ( ملتر:ملمسعاملصحلكل،ملقصرملاي  ا،ملس ري ،مل)ق ط(،)ق ا(،ملصململ (2)
،ململململ2008،مل1ع  مل امل  رصهي ملصل م  :ملص  ع ملصلكرصهي مل لملصلبق ف  ملوم.رملصالستريرصجملضملصفتع و  ملقصرملصلحكر،ملقنري ،ملطمل (3)
مل 23صمل

مل 100را ملاب ن:ملمس س ملمورو  ملعاملصلريرج ملصمل (4)
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 ملل جددد  مل،ملهدددذصمليرفدددمملصلغتددد  ملعددداملصل  صيددد ملصحلقيقيددد(1)«مت نددد ملندددمملصالحتي زددد  ملصالاتلددد قي ملل مكدددتعم ريا
ووصدح  ململ، ملوذريعد مللتلد يلملصلريدع بملصاعدر  ئد ملنكد ملصاورولملصلذاملصفذملناملصطح هي ملصلع مي ملصخل س

مل  لاواي ملوصلتل ل 

عم ددم   ملع ددتمل»صلددالمل  ملصحلددروبملصللدد يبي مللعلادد ملصطعقددا مل ددلملصلريددرجملوصلغددربندد رملصمليرزددم
صاعدددلج،ملف سدددقلملو رص دددر،ملز  ددد ملع ددد ملمتبددديل ملل مكددد مل،ملو قصنت ددد ،مل  صدددح  ملمتدددرصرص،ملوف سددداامل

وم بيددددد  ،ملادددددذرياملونددددداملاددددد عملمقىن،ملنت حريدددددلملو ريدددددعل،ملن  وسدددددلملوع يحدددددلملنددددداملوز ددددد ملاظدددددرملصلعددددد ململ
صلذياملاق  صملص ر ملسيئ ملعداملصلريدرجململذصملصلتمبي ملجمم ع ملناملصطكتريرال،ملوااملت  ملن م مله(2)«صطكي  

 ملصسدتعم لملفقداملمق»ص عدل ملصحلايبد ملوص سل ،ملهذ ملصلل ر ملصستمر ملح ملي ن د ملهدذص،ملوعةو"د ملوسد ئ 
  ملصلكم حمل قارملوصءيملناملصاعت  ،ملو لا صلملت  ملعاملصلتعب ملعداملصلت يدةملصلعراد مل”ملص سل ”نلت ي

نددد مل ددد نملل ع لدددري ملمنملتكددد كملسدددبيلمل  ملصلعلاددد مل دددلمل،مل(3)«صلريدددايا،ملوصلكرصهيددد ملصلبق فيددد مل ددد ملوصلع لدددري 
وع ددتململ، ص ملصلق ئ دد مل تددانملعددرجملوتحدد جملآعددر ددكملصلدداعلدد ملململتقدد ملتملحل دد ر ملصلريددراي ملوصحل دد ر ملصلغر يدد ص

 الملمادد ملادداملادد  ملنكدد نملصويم دد ملصلعكددكري ،ملع لددري ملو رصهيدد ململندداملمنملصالحددتللملصلعكددكراملادداملوصلصلددر  مل
ملتايا ملل عرلملصطك  ،ملموملصلةل ملصلذاملململيققفملذاب ملس  ملس صقمل ريرت  

ملالشرق األنثى -4

يلددت يملع ي دد مل عددضملصلبدد حبلملهدد ملح قدد ملندداملصلريددرجملصاابددتملموملصلر بدد مل تلايددثملصلريددرجمل مدد مل
س كد  مل  ن دد ملندداملصلتمبدديل ملصلددالململلددقممل  لريددرجاملف  اكد نملصلريددرا ملاددامل ملصلتعددرفملع يدد ملندداملعددللمل

قد مل  ملصلغدربملضملتدك ملاكدل ملنقمجد ملصحلك ي  ملصخلرصفي ملصلدالملت دم   مل تد بامللمللي د ملولي د املصلدذاملا مل

                                                                                                                                                                                 

مل 135آاي ملل نب :ملضملاظري ملصالستعم رملوملن مل عاملصالستعم رملصاق ي  ملصململ (1)
مل 23:ملصالستريرصجمل)ص ر ملصلريرجملضملصآلقصبملوملصطع رفملصلغر ي ( ملصملءي  ملصلاياملس رصقصرمل(2)مل

مل30-29،ملصمل2005،مل1 قوصرقملسعيا:ملتغتي ملص سل  ملتر:ملحمماملع  ن،ملرؤي ملل  ريرملوصلت ويم،صلق هر مل،ملطململ (3)
مل
مل
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صلحراكدد ملصلددذاملموزدداملالدد ململantoine galland)صاتدد صنمل دد النمل») ملندداملسددرفملصاورول1704سدد  مل
حماقصملناملمتي  مل ب  ملنتحرا مل  اممل لملياي ،ملف د ملململيكداملجمدرقملندقز ملودذ ملصلقلدجلملصلعر يد مل د مل د نمل

مدممل،ملواداملقع مل(1)«  احر ملنيقع مللظ هر مل ر ي  مله ملنك كد  ملالدلملحك يد ملوحك يد ملنداملاكد ملصخليد ل
صطغدرجملضململعجيبد ملصلدالملمهبدر ملصلعقد ملصاورول ها ملصلنداملعدللملصطريدملهذ ملصلك ك  ملولدمملصاورولمل  لريدرج

 نملصالفتتدددد نمل»صلددددذاملململيعتدددداملع ددددتملهددددذصملصل دددد عملندددداملصلقلددددجلملصلغرصئبيدددد ،ملحيددددثوملصلكلسدددديكي ملصد نددددا ،مل
 قلددددجلململددددلمللي دددد ملولي دددد ملزعدددد ملصلعايدددداملندددداملصاورو يددددلملخي تدددد نمل ددددلملصلريددددرجملصحلقيقدددد ملوتددددرجملهددددذ مل

،ملح مل نمل عدضملصاق د  ملاداملمت كدت  ملصلر بد ملضملص تريد فملهدذصملصلريدرجملصلدذاملمصدبيملن  مد مل(2)«صلقلجل
مللعاياملناملصلريعرص  مل

   ملمومل نملصل مدد ذجملصلددذامل  ددمملع ددتملصلقلددجلملصاورو يدد ملصلددالملصدد ر ملصلريددرج،ملهدد ملادد ذجملصحلدد
يقدد ملتددؤونمل ددلق ،ملوذلددكملضملنق  دد ملصلغددرلملصلددذاملالمليعددرفملصلغددرص ملسرململوي مدد ملصاندد ملصلددذامليغددر ملن ريتدد 

صومد مليقصعد نملضمل درفملصحلدرميملوالمليريدب  نملضملتد  ململفد تروماد امل»فقاملزر ملمتبي ملصلريرايلمل دلهن مل لي ،
نق  د ململضمل ملصد ر ملصطدرم ملصلريدراي ملصلريد  صاي ،ملوااملزر ملمي  ملتعمدي(3)«صالاك يةملمص  بملصوم ملوصل ري ط

كدرص ،ملوصحلقيقد ملمنملهدذ ملصد ر ملف لريرجمل  نمل  ل كب ملل غدرلملن س د ملل م دذص ملوصطاملصطرم ملصلغر ي ملصحملتريم 
نغ  سد ملص تكرهد ملصلعقد ملصلغدرلملصلتد صجمل  ملسد رملصلريدرج،ملواداملتةصن دمملهدذ ملصلر بد ملندمملصلر بد ملضملصلب دثمل

ملعاملصاس صجملوصط صقملصخل   

تددددددذهممل عدددددددضملصلت  ددددددديل ملضملسدددددددي جان مل عددددددداملصلك ل اي ليددددددد امل  ملمنملصلريدددددددرجمليريدددددددب ملصطدددددددرم مل
صل ا عملضملحب  ملوصستغلو ،ملوتريكي   ملوصحت صؤه ،ملوتروي   مل ي  ا ملس بي ملن حع  ،ملسح لي ،ملميكامل»ف  

وندداملمثملزددر ملصلتع ندد ملنددمملصطكددتعم رص مل دد ح ملصلتريقدد ملصلددالملي تع ندد ملهبدد ملنددمملصطددرم مل،ململ،مل(4)«وصسددت ل   

                                                                                                                                                                                 

مل 48را ملاب ن:ملمس س ملمورو  ملعاملصلريرج ملصململ (1)
مل 56صطرزمملاحك ،ملصململ (2)
مل 40صطرزمملاحك ،ملصململ (3)
مل 13-12ءي  ملصلاياملس رصقصر:ملصالستريرصجمل)ص ر ملصلريرجملضملصآلقصبملوملصطع رفملصاورو ي ( ملصململ (4)
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و سددك  ملصدد " ملوصلددتك  ملاي  دد ملع  دد ،ملفكمدد ملزددر ملمتبيدد ملصطددرم ملضململتلادد ملندداملصسددتغلو مل   ددممل.روص"دد صا
 ملصلريدددددرا مل ددددد ح ملصلتريقددددد ملومسددددد ا مل ليددددد ملمقوصراصلريدددددراملضملب دددددصلبق فددددد ملصاورو يددددد ملضملصددددد ر ملتددددديت ن،ملن مل

ملصطكرحي  ملصاورو ي  

 األنثربولوجيا واالستعمار -5

ي تج د ملهدذصملصلع د ملليكدمململ ع  ملو.يد ملصللد  مل  السدتعم راملف طعرفد ملصلدالاصاابر  ل زي اتل لمل
نعرف مل ريئ ،ملانملم  مملصاابر  ل زيلمله ملن ظح نمللا ملص قصر ملصالستعم ري ،ملوهذصملن ملعةوملصلعلا مل لمل

الملصسددددتعم رملزيدددداملقونمل .  ل زيدددد ملحمكمدددد ملوالملجيدددد وملمنمليددددت ملصالسددددتعم رمل»صاابر  ل زيدددد ملوصالسددددتعم ر،ملفددددد
ف السدتعم رملمي داململ،مل(1)«ع تمل مت ند ملواعدالمل بد   لتجريمملحلملتك عاملمء ص ملصطلحظ ملصلع مي ملس ح مل

 ارصس  ملمابر  ل زي ململمت ملصلايا،ملوصلعد قص ملوصلتق ليدا،ململور بت ملضملصحتللملتعمملناملصلريع بمل عنطت 
وخي ددجلملصلعدد  ملصاابر  لدد ز ملضملصاعدد مل  ملتقدداميملنع  ندد  ملنحلدد  ملعدداملصلريددع بملصلددالملي  دد املصطكددتعم رمل

ملصلت سمملع تملحك بملمرصءي   

لددر  ملندداملمنملم  ددمملصلارصسدد  مل مددمملع ددتملمنمل دداصي  ملهددذصملصلع دد مل  اددممل ريئدد ،مل الملمادد ملع ددتملص
صلددالمل  ادمملتريد املنددمملت سدمملصلب ددثملضمل»رملخلاندد ملصلكد ت ملصالسدتعم ري كدل ملسدرع نملند مل دد لمل  ملع د ملي مل

صاابر  ل زيدد ملت سددع ملزغرصفيددد ملنددذهلملع  ددد ملندداملحددداوقه ملصل دديق مللتجدداملوددد ملضمل دد ملز ددد ملندداملز ددد  مل
،ملوهكددددذصمل  لددددممل(2)«ندددد سئملاددددا ملوحكددددم،مل دددد ملرا عدددد ملزغرصفيدددد ملتحدددد جملنكدددد حت  ملصاصدددد صارضملالمل

 ق ئ  مل دممل صلريع ب،ملمم مليك  ملصلت ك ملفي  ملوململنعرف مل.ق ف ملضبر  ل زي مل  ملسلحملا امليكتلا ملصاا
ملصلكيتر  

                                                                                                                                                                                 

،ململململ1990،مل2ز صرمللك ر :ملصاابر  ل زي ملوصالستعم ر ملتر:ملز رجمل ت ر ،ملصطؤسك ملصد نعي ملل ارصس  ملوملصل رير،مللب  ن،ملطململ (1)
مل 107صمل
مل 6صطرزمملاحك ،ملصمل(2)
مل
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ةمل دددددلملصاعدددددرصجمليدددددسددددد مهمملصاابر  ل زيددددد ملضملعانددددد ملصل ةعددددد ملصلع لدددددري ،ملصلدددددالملتقددددد  ملع دددددتملصلتمي
ملوفد ا ،ملفك ادممل دذلكملنقص تد مل»وتل يح   فقدامل  ادمملاب  د ملند   مللتلد يلملصاز د امل لسد  بملسبقد  

صلددالملتكددق ململعم ر،ملفقداملسدد  ممل ددذلكملرسد ل ملصالسددت(1)«ترص تد ملو.يقدد ملنددمملصالن ي ليد ملوتتبيق "دد ملصلعم يدد 
ورص ملحجدد ملمتدداياملصاعددرصجملصطلدد ح ملضملنرتبدد ملمقىن مل نملصلرزدد ملصا دديضملادداملعدد ملع ددتملع تقدد ملعددم ملاقدد مل

 عدداملمنملصاق ددمملم بددرملندداململذاملوصددحت ملصاابر  ل زيدد مل دد طتل لحل دد ر مل  ملصآلعددرملصطمبدد ملضملصاسدد ق،ملصلددص
فد نملصطكددتعم رملاداملتعددا ململصاورو يدد سق سد ملصلددالملمتبد ملزدد هرملحي تد املوانملهددذ ملصلتقد املالملتريددب ملصحليد  مل

ملع تمل.ق ف ملصطكتعم ر،مل  ملوح ولملسم ملنع ط  ملعاملسري ملصلق   

 قوصرقملسددعياا،ملعدداملنددا ملاددربملمسروحت اصالستريددرصجاملنددامل دد  اليح ملضملسددؤصلملس ددرحملع ددتا
صلريددرجملصليدد  مللددي ملنرصقفدد مللقبي دد مل دد ملنتع مدد ملضملح لدد ملصاقددرصضململ»سدديقوااملصاابر  ل زيدد ،ملمزدد بملادد ئل:

،ملحيددثملصلعدد ململصلغرل،وصل اليدد  ملصطت ددا ملع ددتملوزدد مل مل ادد ملزددة ملندداملصلعددمل-سددقوا-رسدد  ملليحدد  دد لالملق
صطعرف ملصل لي ملو قصر" ملاهاصفململت حيذسي سي ملن م   مللذلكملن مليارس ملصطر مله ملصخلل ص،ملنت رطملت ر س مل

زيددد املموملصطعرفددد ملفددددا قوصرقملسدددعياامليلدددرحملمناصاابر  ل ململا(2)«سي سدددي  ملنب تدددر ملونؤطددد ملضمل عدددضملصاحيددد ن
يلددددلا قوصرقملسددددعيااملهدددددذ ململ،صاهدددداصفملصلكي سددددي ملل عدددد ململصلغدددددرلملادددداملصسددددتلانمملضملعانددددد ملصل لددددي 

صاهاصفمل  طؤط املانملهذصملصلع  ملاداملسدلرملخلاند ملصلت سدمملصالسدتعم را،ملو ر د ملصالسدتعم رملاداملتد هممل
ضململحدد ملي ن دد ملهددذصملتدد ريخملتددعممل ل م دد ،ملوتبعدد  ملهددذ ملصطتدد نمملصالسددتعم ري ملندد ملوصلددمملسدد ري ملصطحعدد ل

ملململصلب لثملت  ع ملالملح لملل ملوالملا   مل ع ملناملصلع ملل قي مل  سقصتيجي ملحمكم ملصلت ظي تك ملتبعي ملصات

،مله ملصسدتمرصرملاصالستعم راو لململاصاابر  ل زي ا نملن مليببمملص  ملصلق لمل  لعلا ملصل .يق مل لمل
هددذ ملصطعرفدد ملحدد مل عددامل دد لملصالسددتعم رملندداملسمدد حمل  ملفعدد ملجمكدداملع ددتملمرضملصل صاددم،ملوضملهددذصمليلددرحمل

صءدد ملصط لح دد مل ريددك ملململيقدد مل دد ملماملن تلددر،مللقدداملام دد مل ارصسدد ملتددع بملصارمل»محدداملصطكددتعم رياملادد ئل:
فددد  املاعدددرفملتددد رخي  ملوعددد قص" ملوح زددد " ململو ريدددك ملململتددداراملموملتح ددد مل ددد ملابي ددد ملع ءدددع ملل كددديتر ،

                                                                                                                                                                                 

مل 99را ملاب ن:ملمس س ملمورو  ملعاملصلريرج ملصململ(1)
مل 61،ملصمل2008،مل1ا قي  ملحج وا،ملقصرملصآلقصب،مل  و ،ملطململا ئ   قوصرقملسعيا:ملصلك ت ملوصلكي س ملوصلبق ف  ملتر:ململ(2)
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واقد طملءددعح  مل دد ملومحكدد ن  ملصطكدبق ،ملوهددذ ملصطعرفدد ملصخل صدد ملادداملمت حدمملل دد ملتدد ف ملا عددا ملص رتدد قص مل
حملصلددددلو ملضملحي دددد ،ملوهددددذصملندددد مليرءدددد ملصلددددرماملصلكي سددددي ملصلددددالملميكدددداملترمجت دددد مل  حلددددذرملص قصراملوص صددددل

صالسددتعم را مل نململوهددذصمليببددممل دد لملصلع دد ملصاابر  لدد ز ملصلت ظدد امل  ملمم رسدد ملضملظدد ملصحلكدد ،مل(1)«صلعدد  
 ،ملاقددد ط،ملصل دددعل،ملصاحكددد  ملصطكدددتعم رملالمليدددر ملماملعتدددلملضملت ظيدددلملتعددد   ملنددداملنبددد :ملصلكددديترململصهدددذ

ر  مل نملصاابر  ل زيد ملاداملسد  ممل ع د عملهدذ ملصلقب ئد ملصطكدتعم ملاا ملمي دكملصلقد  ملوصطعرفد ملصللوند ملاصطكبق 
صلقددرصرملموملململ  فدد ذ ملصلكدد ت ملصالسددتعم ري ،ملمس ددمملن مدد ملصلددت ك ملوصلكدديتر ،ملانملصطعرفدد ملصلددالملووق ملهبدد

ص زرص ملصط  سمملضملصل امملصط  سم،ملوهذصمليق د ملع دتملماملمتدرق،ملموملرقملفعد ملنقد و املانملصطكدتعم رملادامل
مل ملناملنعرف ملاق طملءعلملصل  ي  نك ت ملصاابر  ل زي

 التبشير واالستعمار -6

رصفقدمملصحلر دد  ملصلتبريدد ي ملصلت سددمملصالسددتعم راملوعددانمملنلدد حل مللعقدد قملندداملصلددةنااملف طاايدد ململ
اددداملت لدددا ملنددداملتدددع رملصلغدددرلمل لاددد ملي تمددد مل  ملعدددرجململصقع هددد ملصلغدددربمل  بددد ملمي   ددد ملل عدددرملصطددد  ر ملصلدددال

ادلعمل لدي  مل لدحت  ملن تمدلمللعدرجملنتح ج،وعاند مل»نتح ج،ملوقي ا ملنقاس ،ملوضملهذصمليق لملمحاملصطبريدريا
ل ظ  ملحك ملزعد ملمهد ملصلرفدمملنداملايمد ملمفدرصقملمسدرت ملص اكد اي ،وااملا تمد مللاي اد ملنقاسد ،ملو  سدتت عت  مل

لب ر ملنداملمزد ملعدرجملند ملوصلملضملصحل ديض،ملمنملاقد  مل عمد ملخيدا ملناملعللملصد املصو قفملوصاعم لملصل
اك اي املواصلكل ا،ملوهد ملضملص ر   ملعت هب ملصو ق  ،ملوتع رص افقاملعرفملعاملهذ ملصحل،مل(2)«صلكل 
وصلددددذاملالمليحددد  ملفرصدددد ملصحلددددايثملعددداملعددددرجملنتحدددد جملوآعددددرملضململقددد ملما عدددد ملوصئحدددد مليكدددتقملهبدددد ملصلغددددرلصحلقي

ملصحل يض 

صلدددالملع قدددمملا عددد ملنددداململ  ملونددداملصحلدددروبملصللددد يبي مل ااملواصطكدددي يصللددداص مل لاص سدددل مليعددد ق
ف ددذصمليدد ر ململصحلر دد  ملصلت لدد ي مل  مل  دداملنكدد  مل لاصلغددرباملواص سددل ا،ملوع ددان ملت زدد ملصلعدداص ملوصحلقددا

                                                                                                                                                                                 

مل 38وملصالستعم ر ملصز صرمللك ر :ملصاابر  ل زي ململ (1)
مل 23صطرزمملاحك ،ملصمل (2)
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مند ملصحلر د  ملصلتبريد ي ملصلدالملتكدت افملتدع بمل فريقيد ملصلكد قص ملندبل،ملف هند ملتداع ململ،صلعاص مل دلملصلداي اتل
ممد مل«ملصلعق  د »وعم صملمنملصطكدي ي ملف د ملمسد »صلق   ملع تملصل . ي مل تم يامللتماياملصلرز ملصاس ق،ملفقا

يتددييملل مددد صس لملفيمددد مل عددداملصالسدددتح ق ملنددداملصطاايدد ملصطكدددي ي    مل نملصطكدددي يلملصاف راددد ملسددديتمك  نملندددامل
ي ا،مل،ملف حل  ر ملااململلقممل اي ا ملوصحا مله املصطكي (1)« تك بملصحل  ر مل ك  ل ملم برملناملصل . يلصمل

ملصلاي ا  ملصاعر مل  لتل لملوصلاواي ملقصئم  ململصرتب طصلغربململمت عو ذلكمل

تكدددد يملصالسددددتعم رمل دددداوصفمملقي يدددد ملندددداملمزدددد ملصسددددتعب قملصاندددد ملصاعددددر ،ملوعم ددددمملصدمعيدددد  ململ
مملصلر بدد ملضملصلت سددمملصالسددتعم را،ملوحدد ملع ددان ملحقدد ملصالسددتعم رملنبتغدد  ملوصحلر دد  ملصلتبريدد ي مل دد لت صواملندد

  امملصطكي ي مل حا ملصاس   ملصلحت   ملصلالملت حثملمس ن  ملضملزكاملصلبق ف ملململ،صل صامملوز كاملع تملمرض
  ادمملصدمعيد  ملصلت لد ي ملتقدا ملململومل،تحراد مل دلملم  د  ملصلبق فد ملصل صحدا صاص ي ،ملط ملسعممل لي ملناملاريرملصل

نغريد  مللألفدرصقملصلدذيامليعت قد نملصلاي ادد ملصطكدي ي ،ملوضملصطق  د مليحتدكملصطدرضملوصلحقدرمل دد افرصقملتكد يل ملومل
ملصلذيامليلرونملع تملصلتريبثمل قيم  ملوقي ات  ملصاص ي  

مل

مل

مل

مل

مل

مل

مل

                                                                                                                                                                                 

مل 24صالستعم ر ملصوملز صرمللك ر :ملصاابر  ل زي ململ (1)
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 "الكولونيالية مابعد"و  التحليل النفسي"" المبحث الرابع:

ضملن  اري ملصلعلا ملصلالملتر ذمل دلململاصلت  ي ملصل حك اناملنب ثململان مل عاملصلك ل اي لي امف ق مل
ل صددلملنح دد  ملصآلعريدد ملع دداملصطكددتعم رمل»صاادد ملصطكددتعم ر ملوصآلعددرملصطكددتعم ر،ملفقدداملوظحددمملهددذ ملصل ظريدد مل

ع ددان مليحكددرملضملصطكددتعم رملويتع ندد ملنعدد  ملووصددح صملصالسددتعم رمل لادد ملصعددتللملنرءدد ملع ددتملنكددت  ملقولدد مل
عم ر ملوصاهدددددد يملعلادددددد  مليتبع دددددد ملصلريددددددع رمل ك ن  دددددد  ملويددددددر ملهددددددؤال ملمنملصلعلادددددد  مل ددددددلملصلدددددداولملصطكددددددت

سرفلمل  ملنتك فئل،مل ذصملمءدح  مل  ملذلدكململ لوهذصملانملهذ ملصلعلا ملضملحقيقت  ملعلا مل،مل(1)«  وذي ن
للعدددتلفملصحل صددد ملضملادددذملصطعيريددد ،ملول تمبددديل ململصلدددالملتريدددعرملهبددد ملصلريدددع بملصطكدددتعم ر عقدددا ملصلددد قجلمل
ع ددتملمس سدد  ملمتددمملنع ن دد ملصطكددتعم رملاادد ملوصددلملفمل،ع بمتدد ع  ملصطكددتعم رملعدداملهددذ ملصلريددملصخل سئدد ملصلددال

ملع امملع تملسريق ملتعذيمملصحلي صا  ملع ان ملم ا ملمقىنملرقملفع ملموملنق ون  ومل  طت ح ملوصل  را،مل

ملهدد ملصابملFrantz Fanonناتتحدد ملزدد ملصلارصسدد  ملع ددتملمنملصلتبيددمملصل حكدد نافرصاةملفدد ا مل
 بدددد مل  مل  يدددد ملصلعلادددد ملصطعقددددا مل ددددلملصطكددددتعم رملصلروح ال  ظريدددد ملندددد مل عدددداملصلك ل اي ليدددد ااملاادددد ملمولملندددداملت

                                                                                                                                                                                 

س ر ملني ة:ملصخلت ب ملتر:ملي سلمل غ ل،ملن ري رص ملني ملصلقمج ملضملصاقبملوملصل ك اي  ملز نع ملن ت را،ملاك تي  ،مل)ق،ط(،ململ (1)
مل 99،ملصمل2004

فرصا ا ملو عاملقرصست مل زةرملاصط رتي يكامل ب ا ملصغ  ملتكمتملاف رملقاملضمل1925ضملصلعريرياملناملز ي ي مل ف ا ن فرصاة ولامل
صا   مل  ملوضملم.د   ملصحلربملصلع طي ملصلبد اي ،فيري ،مللي ت  مل  لق ص ملصلحراكي ملصحلر  صلبد ا ي ،مل  قرملصدةير مل عاملمنملصست لمملع ي  ملا ص 

و  دةصئريلملصلذياملت ر مل  ملز اب  ملضملعم ي  ملص اةصلملضمل  مملل ص ملصطق ون ،ملوم.د   ه ملمي  مل  نمللق ؤ مل داصدةصئرامل دملان ي ا،
صلت  ملر  ملنع رء ملص قصر ململ1953مصارمل ت   ملصاولمل'' رير ملس قص ملوما ع مل ي   ''،ملضملع  ململ1952صل وف  '' ملضملس  مل''نق سع 

ملاكتريحتملصلب يا مللألنرصضملصلعق ي ،ملحيثملمقع ملمس ليمملزايا ملتعتماملع تمل ريرملصطرءتملوع تملصلعلجملصالزتم ع  ملو لاور
 تد ر ملع طيد  ملوصلكتد بملتحكد ملعميد ملضملسدرجمل د ووملصلقتيعد مل دلملصطبددقلملوتدعب  افد ا ن ص تكما ،'' ت   ملصلبد نمل''نعذ  ملصارض

  ملحلملصلت  ملاع تملصللعياملصل ظرا،ملوزاملح    ملصلعم ف ا ن صطكتعم رمل لملصلق لملصل ظراملوصلحع ملصلبد را ملهذ ملصطريك  ملصلالملح    ا
 .تددددددددددد ر ملضمل اريددددددددددد  ملزريدددددددددددا مل''صجمل هدددددددددددا''،مل مددددددددددد ملعددددددددددد  ملنرءدددددددددددتملزدددددددددددي ملصلت ريدددددددددددرملصلددددددددددد س 1957.  لبدددددددددددد ر ملصدةصئريددددددددددد ملسددددددددددد  

صحلك ند ملصطؤاتد مل  مل موفاتد ملصدب د ملممبددلملود ملضملام درصاملع صدم ملا  اد ا ملص تريدلملماد ملنلد بمل كدرس نملصلدا ،ملفلوفاتد مل1958ون دذمل
 ملي ظر:مل)ص حمملصلبرير ملصلك قص ملفرصاةمل1961قيكم مل6ي  ملصطت ا  مللكاملمز  ملح  ملي  ملن سك ملل علج،مل.د مل عاملذلكمل  ملصل ال

 (http://www.elkhabar.com/ar/img/artic..._721939155.jpgف ا ن/مل

مل
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 ا،ملونح هي ملضملء  مل.  ئي  ان مل عامل  ل اي ليمل لملصطكتعم رملوملصطكتعم رملوصطكتعم ر،ملف   ملهذ ملصلعلا 
صلرزددد ملذاملصط صهدددمملصطتعددداق ملوصلدددرؤ ملصلرفيعددد ملصلدددالملتبدددامملنددداملنيددداصنمل»ف ددد مل،اصلعرايددد اوملاصلةا زددد اعدددامل

ي كدمملصلقد لمل  ا قوصرقملسدعياامل،مل(1)«صلت  ي ملصل حك مللك ملتع مل  ملصل زد قاملوصط ر كد ملوصلك ل ايد ي
صلذاملالملخيح ملتل.ر ملو ف قت ملناافرصاةملف ا نا،ملهذصملصلرز ملااملع ياملسبيع ملصالسدتعم رملعداملادربملوصحتدكمل

 د ي ،مل د ملويرسد ملود ملسريقد مل م ملصحتكمل  ل د ي ،مللكداملصد  ملصحلد ملزع د مليقدلملضملصدلملصل  دلقململ
مل ان ملمعامل  لق  ملالملميكاملمنمليكقزممل المل  لق  املوه ملصلذاملتب ملصلرماملصلق ئ مل لنملل للص

 في العنفالمطلب األول: 

 رملحر د ملمتدايا،ملف  ملالملير ملضملرس ل ملصالسدتعمملر ي ملنبكرصمقر افرصاةملف ا ناملويلملصحل  ر ملصلغ
وملصحلددداوقملم قكددد مل  ملعددد طل،ملوصخلدددذملصلق سددد ،ملصلعددد ململصطكدددتعمرملن»صحلقيقددد ملهددد ملمنوملموملاقددد ملصحل ددد ر ،مل

صلح صدددد  ،مل ادددد ملهدددد ملصلبك دددد  ملونرص ددددةملصلريددددرس  ملف لددددار  ملوصلريددددرس ملضملصطكددددتعمرص ملمهدددد ملصطرزددددمملصلقددددي مل
لددالملت ت ددد مل  كددد نملصطكدددتعمرملصلريددرع ملصلدددذامليكدددتتيمملصطكددتعمرملمنمليرزدددممل ليددد ملومنملخي سبدد ملومهددد ملصد ددد ملص

ف ل غ ملصلالمل  ورملهب ملصطكدتعم رملصاهد يملهد مللغد ملصلقد  ،ملوصلبك د  ملصلعكدكري ملهد مل،مل(2)«واظ  ملصالءت  ق
ملصطرزمملصل حياملصلذاملي جلمل لي ملصاه يمل ذصملمرصقوصملحم ور ملصطكتعم ر 

عددداملسدددلحملصطعرفددد ملع دددان ملحقددد ملوزددد ق ملصلحع ددد ملوصلددد صاع ،ملوذلدددكمل ي وتددد ململصالسدددتعم رململف دددت
بيعد ملابد ملوصد لملطكتعمرص ملت سع ملصطك ح ،ملهذ ملصارصءد ملتقت  د ملتدع بملتع سدمملصحليد  مل ريدك ملس

مل مل  ك نملصلق   ملتعم ر،مل  ملورعمملنرص ةملعككري ملت تصلالملململف سمملصطكملصلق  ملصالستعم ري 

ستعم ري ملصدةصئري ملع دان ملصاتقد مل  ملنلد   ملصلتدمملصل حكد ملضملافرصاةملف ا ناملصلتجر  ملصال ع ي
انعذ  ملصارضاملناملنع ا  ملصلريعمملصدةصئراملم.   ملددناي  اصلب يا امل  دةصئر،ملوااملصست حتملنؤلح ملصطع  نمل 

                                                                                                                                                                                 

،مل1996،مل1ب  ملع تملصالستريرصج ملتر:ملصب  ملحاياا،ملصطؤسك ملصلعر ي ملل ارصس  ملوصل رير،مل  و ،ملط قوصرقملسعيا:ملتعقيمل (1)
مل 99صمل

مل 4،ملص2007فرصاةملف ا ن:ملنعذ  ملصارض ملتر:مل  ت ي،ملن ف ملل  رير،مل)ق ط(،ململ (2)
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فق ملصالستعم ر،مللذلكملف  ملالملير ملضملصخللصملناملصالسدتعم رملسدبيلمل الملعداملسري اصلع دلا،ملوضملهدذصمل
   مل ريرصملوس ي ،ملم ملهن  ملا نيد ،ملم ملصابع .د ملتدعبي ،ملم ملص د قمل دلملصلريدع ب،ملو يحمد مل  ادمملس ص ملما»يق ل

،ملف دد ملالمل(1)«صالسدتعم رملهدد ملحددا ملع يددلملقصئمدد ملحمدد ملصلع د وياملصطكددتعم  ملوصطلددت    ملصدايددا ،ملفدد ن
ضملهدذصململ اداملالكد م مل دلملصطكدتعم رملوملصطكدتعم ريعقفمل  حل  لملصل ستي ملصلالملتقد لمل  نك ايد ملصلتعد ي ملص

عدداملسريدد ملصسددت ةصفملعدد ص ململحلدد ملصل سددذملسددرفمليكددعتملل  يم دد ملوصلعددي ملصلر يدداملع ددتملحكدد بملصآلعددرص
ملصلبلق،ملوصستغللملصاه يملضملعان ملصاتل قملصطكتعم ر 

لكددددداململ،وورعملضملاحكددددد ملصخلددددد فملوملص حكددددد امل  لاوايددددد رملص تلدددددمملصطكدددددتعم رملمرضملصطكدددددتعم مل
حيدددد  ملصطكددددتعمرملوعدددداملت حكدددد ململخيت ددددلملعدددداملالمل ملوت حكدددد ملوعحقدددد  ملا بدددد منملحي تدددد»ص تريددددلملصطكددددتعم ر

وءر   ملا ب  ملويكتريلملمنملز املصطكتعمرمللي ملع صملناملز املرزد ملنداملصلكدك نملصاصد يل،ملو دا مل
لكدداملذلددكملصخلدد فملوذلددكملصلريددع رمل  لاوايدد ،ملسددرع نملندد ململ،(2)«هددذصملصال تريدد فملهددة ملمس سددي ملضملصلعدد مل

صعتحددتملاجددرقمل حكدد املصطكددتعم رمل لادد مللددي ملمادد ملتددلا ملندداملصحملتدد ملصلددذاملص تلددمملمرءدد ،ملونددامله دد ملت لددامل
ملوي حاملصح ف  ملاملصلذامليعياملل مكتعم رمل رصنت ص حك املصلب رمل

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                 

مل 1فرصاةملف ا ن:ملنعذ  ملصارض ملصمل (1)
مل 12-11صطرزمملاحك ،ملصمل (2)
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 المستعِمر والمستعَمر :المطلب الثاني

ع ان مل   افرصاةملف ا نامل.  ئي ملصطكتعم رملوصطكتعم ر،ملف اد مليقدلملضملصدلملصلكدك نملصاصد يل،مل
 تدددي ملصلعددد ململ»ويت بدددلملوددد مل  ل لدددرملوصسدددقز عملصارضملصلدددالملسددد بمملنددد   ،ملو ددد ملهدددذصمل ققددد ملصلع دددل،ملفدددد

صارصءد ،مل ملقف  د ملضملمعمد جملن وصل مل حا مله تلملصط تقتل،ملف صالستعم راملالمليع مل الملتيئ ملوصحاصمله مل
انملادذملصلعدي مل دلملهد تلملصلحئتدلمل د ملنتكد فئ،ملممد مليق د مل تدي ملصلعد ململ،مل(1)«و ن ملسرقهد ملنداملصلدبلق

صللدد ر ملصااددد  ملضمل تددد بملفدد ا نملهددد ملصدد ر ملصطاي ددد ملصلك ل اي ليددد :ملالددب ملحم يددد ملحم سددد مل»صالسددتعم را،ملفدددد
مل  ظ ف ملصطاي  ملصلك ل اي لي ملوت صرع  ملصط    ملزي اص،ملوه ملناي  ملمورمل و ي ،ملنغروس مل ع لملضملجمتممملحم د  

واكددد ملصجملتمدددممل  ملفئتدددل،ملفئددد ملصطكدددت س لملصلدددذياململ،ملف طكدددت ساملوفدددرملمسدددب بملصحليددد  ملصلر يدددا (2)«مصددد   مل
ضملوصحلرنددد نملضمل ت ددد نملوميب ددد نملصلتبقددد ملصلرصايددد ملضملصجملتمدددم،ملوفئددد ملصاهددد يملصلدددالملتعددد نملنددداملصلحقدددرملوصاندددرص

ملن س   ملصاص   مل

 ملصالزتم عيد ملصحل صد  ملضملصلعد ململصالسدتعم را،ملت دكملصلحرواد  ملتدك   ملمقر افد ا ناملصلحرواد مل
-صلرزد ملصاورولملصلدذاملي كددمملصلتحد جملل حكدد ،ملويعتد ملاحكد ملنبريددرصملل   د ر ،ملانملذلددكملصلرزد ملصآلعددر

 نملع ي ددد ملمنملالمل«:ملصدمعيدد ملصل س يددد ملصلحراكددي »وهددذصملنكدددي ملندد يرمليقدد لملزددد قصملض»نددد  ذمل- كددمملرميدد 
صلريعممل لي   ملذلكملمنملصلقي ملتتكم ملوتحكاملع تملا ملالملميكامل صدلح ملند ملا   ملصدم  ري مل  قع لمل

زع   ه مل تكمل  لريعمملصطكتعمر،مل نملع قص ملصطكتعمرملوتق ليا  ملوعرصف ت ،ملع ص ملعرصف ت مله مل عي   مل
ف طكدتعم رملالمليدقققملضملوصدلملعد قص مل،مل(3)«علن ملهذصملصالات طملوهذصملصلحك قملصلقد ئ ملضملتك ي د مللذصتد 

وهددد ملصلع لدددرملصوددد  ملضملتكددد ياململ ملصخلرصفددد  ملهددد ملزددد هرملحيددد  ملصاهددد يصاهددد يمل  خلرصفددد  ،ملهدددذوتق ليدددامل
 ملصحل دد ر ملتللددي ملصاندد ،مللكدداملصالسددتعم رملضملحقيقتدد ملهدد ملحم ولدد ملحملدد رملنعدد ململهددذ ملصلريللددي ،ملو  سدد

مل صطكتعم ر ملصلق   ملع تمله ي ملصلريع بمللح ومل
                                                                                                                                                                                 

مل 7فرصاةملف ا ن:ملنعذ  ملصارض ملصمل (1)
مل 64 قوصرقملسعيا:ملصلك ت ملوصلكي س ملوصلبق ف  ملصمل (2)
مل 8فرصاةملف ا ن:ملنعذ  ملصارض ملصمل (3)
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 إشكالية المثقف :المطلب الثالث

ضململصارضاملقورملصطبقدددددلمللبق ف ملصلق نيددددد املنددددداملنؤلحددددد ملانعدددددذ  فلددددد اصمورقافرصادددددةملفددددد ا ناملضمل
ثملعاملصلتد ريخملصجمليداملصلالملت همملت ريخملصلريع بملصاص ي ،ملوذلكمل  لب ملتكذيمملنةصع ملصحل  ر ملصلغر ي 

رمي ددد مل»صلدددالملصوقهدددر ملح ددد ر" ملضملصط ءددد ،ملواددداملذ دددرملنبددد الملعددداملتددد ريخملصلعدددربملفقددد ل:مللت دددكملصلريدددع ب
صلددت م مللتددذ  ملتددع هب مل  للددح   ملصلرصئعدد ملندداملتدد رخي  ،ملرقصملع ددتململصلكتدد بملصلعددربمليت مكدد نملمتددا

م  ذيددمملصطكددتعمريا،ملف دد مليكتعرءدد نملممسدد  ملصاقبملصلعددرل،ملويريدد رونملتدد ريخملصحل دد ر ملصلعر يدد مل ع ددلمل
ن مددد ملضملتددد ذملمهددد ملفكددد نملقورملصطبقدددلململ،(1)«واددد  مل مددد ملفعددد ملصافريقيددد نمل ريدددلنملصحل ددد رص ملص فريقيددد 

ر ملصطغ  سد ملصلدالملنب د صملهبد ملزع دمملصليدلامليتكد  مل  ملماحكد  ،ملوزع دت  ململانملصللد ململاصلريع بملوتد زي   
صالسدتعم رملالملي دت مل بد صمل د لرقملع دتمل»يلاا نملمهند ملمقىنملن ةلد ملنداملصطكدت س ل،ملولكداملصطريدك  ملهد ملمن

صطبقددلملصطكددتعمرملصلددذاملاددررملمنمليح دداملتح يدداملصل ظريدد ملصالسددتعم ري ملصلق ئ دد مل ددلنملصومجيدد ملهدد ملصلددالمل  اددممل
ااددد مليع دد ملماددد مليقدددا ملحقيقدد ملوصئحددد ملتكددد  مللدد ملصط ددد ملادددان ملضململا(2)«كدددتعمرص ملابدد ملصسدددتعم ره تكدد قملصط

تتدد يرملنريددروع ملصالسددتعم را،ملمثمل نافدد ا نامليددذ رملمنملعدداقصملندداملصلبدد حبلملصلغددر يلملادداملت لدد صملن مدد ملرقمل
ملصالعتب رملل    رص ملصلالملت همملمورو  ملت رخي   مل

  ملصلتمد ه ملندمملصحل د ر ملصلغر يد املاهند ملتت مدذوصملضململصطكدتعمرص نداملصطبقحدلملضململص لملسعت
منملصلقي ملصلالملتتك  ملهبد ملهدذ ملصحل د ر مل د ملجمكدا ململمقر  صملصململ قيم  ،مللك   ملسرع نملن ناصرس  ملوتريبع مل

ر ملصلددالملتعدد نملندداملاكدد و ملصحل دد ر ملع ددتملمرضملصل صاددم،ملوصلددالي ملهدد ملصل صاددمملصلددذاملتعيريدد ملصلريددع بملصطكددتعم مل
رملمنمل لد ملصلعد قص ملصلكديئ ملصلدالملصسدتماه ملنداملصلعد ململصالسدتعم را،ملبقدلملصطكدتعم مليقررملصط»صلغر ي ،ملوه  

ومي  مليتذ رملع قص ملصلريدعمملصلتيبد ملومعلاد ملصحلميدا ،ملصلريدعمملصلدذاملادررملصطبقدلملمنملي كدممل ليد ملصاد مل
،ملو ذلكمليع قملصطبقلمل  مل.ق فت ملصا مليتغ ملهب ملوميجاه ،ملانملصلبق ف ملصلغر يد ملململ(3)«نكت قعمل  ملحقيق 

                                                                                                                                                                                 

مل 181فرصاةملف ا ن:ملنعذ  ملصارض ملصمل (1)
مل176صطرزمملاحك ،ملصمل (2)
مل 188صطرزمملاحك ،ملصمل (3)
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"ب ملس  ملصا  ذيم،ملوهذصملن ملحا ملنمملصلةا جملصلذياملس فروصمل  ملصلغربمل لحت  ملنبقحل،مللكداملاظدر مل
هدد ململكدد ملندد  تحددمملصلغددرلمل لددي  ملالملفت ددلملعدداملاظددر ملصطكددتعم ر،ملونددامله دد ملظ ددر ملحر دد ملصلةادد جملصلددالملصح

ملول ملمص   
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 "الزنوجة"أو  "الزنجية" :المطلب الرابع

سد فر ملل ارصسد ملضملصد نعد ملصلغر يد ،ملوهد ململندامل فريقيد مل ح د ملسبقد ملنبقحد ا نمملحر  ملصلةاد جمل
،ملوااملصرتبذملصمس  مل  لري عرملاس غ رملص فريق ا،ملوملا  صزد ملقيد با،ملص فريقي حر  ملتر ةملع تملصلريللي مل

-ظ در ملفي د »:اقفقملصلعد ق مل  ملنكدقذملصلدرماا،ملحيدثدوا مي ملسيةصراملصلذاململلملاليات ملصط س ن مل دد
هددذصملصل دد عملندداملص  دداصعمل دد نمل،مل(1)«  م ))صلةا زدد مل(( دداع  ملصحتح ليدد مل دد لةا ملوصلبق فدد ملصلةليد ململ-اولملندر 

 ووصحت مل لح  ملصحلي صن ملصلالملصفذ ملناملصلةل ملعباصمل،. ري مل  ءب ملع تملصلبق ف ملصلغر ي  م ملروح مل

ملر ظدددوي ظدددرملامليكدددرقاف ا ناملنع اددد  ملصلةلددد ملضملعددد ململم ددديض،ملعددد ململيقددد  ملع دددتملصلتمييدددةملصلع لدددرا
 رحدددد ملضمل»ع ىنافدددد ا ناملصطبقددددلملصلةلدددد ملندددداملهددددذ ملصل ظددددرص ملصلق سددددي ملو  اددددممل،صاسدددد قصالحتقدددد رملوددددذصمل

صللمي ملت كملصل ظر ملصحملاا ملصلالملت ظره مل لي ملسح  مل ي   ملع ئح ملون تر  ،مل رح ملت كملصللد ر ملصل متيد مل
فقدداملع فاف ا نا ددذص ملا قدد ململ،مل(2)«ل مدد صساملصحمل دد ملصطببتدد ملع ددتملصحلدداوقملصطت  لدد مل ددلملصل  ريدد ملوصحل دد ر 

ون تر  مل كبمملصلل رملصط مت ملعاملصد  ملصاس قملصط ص فمل  ل  ري ،ملضملنق   ملصا ديضملصطقدرونملصمسد مل
مل  حل  ر  

 د نمليد ه ملاحكد مل»ذلدكملصاسد قملصطبقدلملصلدذاملاصلبرير ملصلك قص ملوصاا ع ملصلبي   افكر ململتل ر
 يض!ملمن ملصلع  صرملصلبي   ملفقامل  امملنداملز ت د مل لنملل نملصلبرير ملالملممهي ملل ملوصءع ملع تملوز  ملا  ع ملم

تتمكددكمل ع دد قملصللدد ر ملصلددالمل م  دد ملل ةلدد ملصلبدداصئ ملصلددذامليبدداوملودد ملمتددب مل  لانيدد ملصط دد ك ملوهدد مليددرسامل
  لحراكددي ملحددد ملحددلمل تمدددممل  اكدد نملنبددد ملفدد ا نملجييددداملصلحراكددي مل زددد ق ملت ندد  ملف ددد ملالملتكدددتتيممل الملمنمل

فددد لةل ملصطبقدددلملصلدددذامليعدددي ملضملعددد ململم ددديض،ملا(3)«سددد قتكتريدددلملصلع لدددرملصلةلددد ملنددداملعدددللملل اددد ملصا
 دد ولملمنمليتريددب ملهبدد ملضمللب سدد  ملوسريقدد مل لن دد ،ملويت ددا مل  غددت  ،ملف دد مل ددذلكمليرتددااملا  عدد ملم دديضمل

                                                                                                                                                                                 

مل 56ل بق ف ملوملصآلقصبملوملصلح  ن(،ملصلك يم،مل)ق،ط(،مل)ق،ا(،ملصملع ململصطعرف مل)صجمل  ملصل س مل ع  ملت  :ملصاقبملصافريق مل (1)
مل 98ه ن        :ملن امملصلبق ف  ملصمل (2)
مل 13،ملص1971،مل1تر:ملعاا نمل ي ي،ملصطؤسك ملصلعر ي ملل ارصس  ملوملصل رير،مل  و ،ملطململ قصفيامل   :ملفرصاةملف ا نمل (3)



 صل األول                                                                 النظرية ما بعد الكولونيالية                 الف

 

45 
 

خيحددد مل ريدددرت ملصلكددد قص ،مللكددداملصلرزددد ملصا ددديضملالمليعدددقفمل المل  ددد نملصلبريدددر ،مل ددد مليدددر ملضملصلكددد صقملنؤتدددرصمل
ملاس قملنبقح ملموملسبيب ملنب اف ا نا ل االل ملع تملصلاواي ،ملح ملل مل  نملذلكملص

ير ذافرصاةملف ا نامل لملصلظروفملصالزتم عي ملوصالاتل قي ملو لملاحكي ملصلحدرق،ملفحد ملعد ململصلبديضمل
ر ملصالحتقد رملصلدالملي ظدرملهبد مل  ملظدكدي ملصلحدرقملاصاسد قا،ملوذلدكمل كدبمملاجيراملت ريثملعقدا ملصلد قجلملضملاح

افعدد ملال تكدد بملصلبق فدد ملصطكدديتر ملوصالالدد  رملر بدد ملع رندد    ملت»هددذصاصلةل ا،ملونددامله دد ملتتم ددكملصلةلدد 
ف وددد ز ملصل حكددد ملل ةلددد ملهددد ملمنمليلدددبيملم ي ددد ،ملو دددذلكملهددد ز ملصلحتددد  ململا(1)«في ددد ملوصلظحدددرمل  عقصف ددد 

صلةلي ملصلالمل   مل  لظحرمل عري ملم يض،ملموملمنملتلبيملذص مل ريدر مل ي د  ملوتدعرملمن د ،ملفتدتل جلمل دذلكمل
ملناملصل ع  ملصلالململلقممل  لةا ج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

مل 59قصفيامل   :ملفرصاةملف ا ن ملصمل (1)
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 اآلثار النفسية لالستعمار :الخامس المطلب

ح  افدد ا ناملصالسددتعم رملص اتلادد ملنددامل زددرص ص ملصلت  يدد ملصل حكدد ،ملوع ددجلمل  ملمنملصالسددتعم رمل
ااملع  ملضملاحكي ملصطكتعم رمل حك س مل  ل قجل،ملوانملنر مملصل قجلملهدذصملاداملفدرضمل د لق  ،ملفد نملصلكدبي مل

ر ملفيددد ملصحلددد ملصل حيددداملل لدددلصملنددداملصل حيدددامل وصلتددد ملهددد ملصلع دددل،ملوهددد ملالمليؤ ددداملع دددتملصلع دددلمل الملماددد مليددد
ملصطكتعم ر 

ي ؤ ددددددااف ا ناملع ددددددتملاقتدددددد ملن مدددددد ملوهدددددد ملت ددددددكملصانددددددرصضملصل حكددددددي ملصطكتعلددددددي ملصلددددددالملولددددددا" مل
صالسددتعم رملندداملحيددثملهدد ملاحدد ملندد ظ ملل عددر،ملندداملحيددثملهدد ملاددرصرملصدد ر مل  اكدد رمل دد ملصددح مل»صحلرب،فددد

ندددداملمادددد ملضمل»تكدددد ؤل: اكدددد اي ملعدددداملصآلعددددر،مل مدددد ملصلريددددعمملصطكددددتعمرملع ددددتملمنمليتكدددد  لملقصئمدددد ملهددددذصملصل
 ملصلالملس  ت  ملع ي  ملصطكدتعم ر،ملرملا ق ملوز قي مل كبمملصطع ن  ملصد ئف لذص ملصطكتعم ر ملتع نملامل(1)««صل صام؟
 عداملمنمل د ا صململصاهد يمل عبيداملخلاند ملصطكدت س ل،وصسدتلا ململص تلدبمملصارضملوهنبدممل.دروص ملصلدبلقفقامل

ونعتيد  ملتبعدثملع دتملرقوقململضع دتملوصادمملنت د املكتعم ر ملصستيقظممحرصرصملضملوس   ملصا  مل نملصلذص ملصط
ملاحكي ملنرءي  

ح ولدددمملص قصر ملصلحراكدددي ملضملصدةصئدددرملصلدددتم جلملنددداملصحلددد ال ملصطرءدددي ملصلدددالمل  ادددمملتعدددرضملع دددتمل
صاسب  ،ملوصلالمل  امملتبعثملع تملصحل  املانملهذ ملصاندرصضملململف دمملل ق عدا ملصلتبيد ملصلدالملسد   ملصلتدممل

صحلدددددربمل»سبيبددددد ملاحكددددد اي مليرزدددددمملسدددددبمملت دددددكملصاندددددرصضمل  ملصالسدددددتعم را،مللكاافرصادددددةملفددددد ا نامل لدددددحت 
صالسددتعم ري ملصلددالملتكتكدد ملضمل بدد ملزدداصملندداملصاحيدد نملصدد ر مل  دد ق ملمج عيدد ملل  دد عملص اكدد ن،ملهددذ ملصحلددربمل

فمددد ملعدددرفملعددداململ،(2)«صلدددالملتق دددمملصلعددد ململرمسددد ملع دددتملعقدددمملو تمددد ملهددد ملصحلددد ق ملصلدددذامليت ددد ملصطدددرض
ممدد ململيدد ملالملتددرح ،ملو  دد ق ملمج عيدد مللقددر ملعمرصايدد مل  ن دد ،صالسددتعم رملصلحراكدد ملهدد ملصسددتعم لملمسدد ليمملتعذيب

ولددداملمنرصءددد ملنكتعلدددي ملصسدددتمر ملحددد مل عددداملرحيددد ملصطكدددتعم ر،ملفك ادددمملص ع اددد  ملوملصاع ددد  ملصطبتددد ر ،مل

                                                                                                                                                                                 

مل 218فرصاةملف ا ن:ملنعذ  ملصارض ملصمل (1)
مل 220صطرزمملاحك ،ملصمل (2)
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وصلتريددد ه  ملوصحلدددروجملهددد ملصللددد ر ملصللددد قا ملصلدددالملنب دددمملاتددد ئ ملرسددد ل ملصحل ددد ر ملوصلتمددداياملصلدددالملصقع هددد مل
ملصالستعم رملصاورول 

 ملصلتبي ملنمملصلق  ملصلعككري ،ملواانمملنعتي  ملتبعثملع دتملصلكدلري ملنداملصلع د مل  لحمملصلتق يمل
منملصااف عيددد ملصدةصئدددرا،ملو بدددر مل»صاورولملصلدددذاملمصدددبيملع مددد ؤ مل ل ددد ملسيعددد ملضمليددداملصلكددد ت ،ملفقددداملوعمددد ص

زددرصئ ملصلقتدد ملصلددالمليرتكب دد ملوملصللددح  ملصلددالمليتلددلملهبدد ملزددرصئ ملصلقتدد ملهددذ ،ملوني لدد ملصلاصئمدد مل  ملصاددقصفمل
و اصئيت ،  ملذلكمللي ملنل قف ،ملف ا ملااملنمملس   ملن كدج ملندمملاحكد ،مل وص ملحيد  ملن كدجم ملصدرمي ،مل

نددمملاحكدد  ملميكدداملتع ي  دد ملتع دديلملع ميدد   نملصدةصئددرامللددي مللدد ملحلدد  ملقندد   ،ملموملا لدد صملع ددتملادد ملمقجملمنمل
 ملهددذصملندد،مل(1)«صلكدديتر ملع ددا مل ادد ملهدد ملصلددان  ملصطت سددذ ملتددلا ملضملذلددكملتددلنملصحلي صادد  ملصلحقريدد ملصلددااي 

ت صدد مل ليدد ملصلتددمملصلغددرلملعدداملصلبدد صرملصدةصئددريلملصلددذياملادد ت  صملوءدد  صمل لاحكدد  ملندداملمزدد ملصسددققصقملصحلدد مل
صطغتلم،مللكاملصطعرف ملصلغر يد ملع  دمملذلدكمل  ل  د  ملصلدان   ملصلدذامليد قجلملصدةصئدراملوملصلدذاملجيعد ملن د مل

لع ددلملصلددذاملدددلمل ليدد ملماددربمل  ملصحليدد صنملن دد مل  ملص اكدد ن،ملمندد افرصاةملفدد ا ناملصلتبيددمملصط  ءدد ملفقددامل ددررملص
ع  دد ملصلحدداصئيلمل يددلمليكدديترونملع ددتملماحكدد  ملعددامل»صلبدد صر،مل دد ملوسدد عاه ملضمل.دد ر" ملع ددتملصلظ دد ،ملفقددا

مكتكددددب ت ملف،(2)« لقدددد  ملا ب دددد ملو يددددلملتكدددد نملندددد صاح  ملصدكدددداي ملوصل حكدددد اي ملع ددددان مليتعرءدددد نملل تعددددذيم
ر ملل   دد ر ملصلغر يدد ،ملذوملن صز دد ملصاسدد ليمملصلقددمل،صدةصئريدد صلع ميدد ملعدداملصلتددمملصل حكدد ملضملعاندد ملصلبدد ر مل

ع دتملمرضملصل صادممل  ادمملتحلديملعداملح دد ر ململم يد مملصطب ليد ملولكداملتتبيق "د ملصلعهدذ ملصحل د ر ملصلدالملصقعد
مل وحريي ملقن ي ملا ئم ملع تملصلتمييةملصلع لرا،ملوملصلتمبي ملصخل سئملوملصط   ملعاملصلريع بملصاعر 

مل

 

 
                                                                                                                                                                                 

مل 269فرصاةملف ا ن:ملنعذ  ملصارض ملصمل (1)
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 عد الكولونيالي""هومي بابا" والسياق "ماب المبحث الخامس:

 المطلب األول: مفهوم "الهجنة" عند"هومي بابا" 

تد  ملنداململسدي جملند مل عداملصلك ل اي ليد ملاملضHomi Bhabha سد  ن  اه ن مل   د مليريد ب
صلتجريا،ملاا مليترحملمسئ  ملتتكد  مل  ملعمد ملصطحد هي ملوصلب  ئيد  ملصلدالملتعد رفملع ي د ملصحلقد ملنداملصلب دثامل

منملتك نملزة صملناملوندامل عد ق ملصل ظدر،ملعد ق مل»يع مل-ه ن مل    مل-ع املف لتم امملضملن مل عاملصلك ل اي لي مل
ملصطكدتقب مل   ملصحل ءرمل ع ق ملت صيلملتع صرا ملصلبقد ضمل عد ق ملاقد ملتريد ر   ملص اكد ن،ملصلتد رخي املوند  

ف لح دد  ملصلددالملتقت دد ملصلددذوص ملجيددمملمنملي ظددرمل ليدد ملندداملوصويدد ملصلتريدد ر ملص اكدد ناملامل(1)«ضملز ابدد ملصلقريددم
فداه ن مل    املالمليقي ملاتيعد مل دلملصط ءد ملوصحل ءدر،ملوالمل دلملصطكدتعم رملوصطكدتعم ر،مل د مليب دثملضملاقد طمل

ملصطعقامل لملصلبق ف   ملصاللتق  

صالسدددتعم رملو دددلملهدددذ مليلدددرا قوصرقملسدددعيااملع دددتملاقددداملصطعرفددد ملصلغر يددد ،مل ددد ملويقدددي مل كددد صمل دددلمل
منملتقدددرمملهددد ن مل   ددد مليعددد ملمنملتكدددممملذلدددكملصالعدددقصفمل»لكددداملصلدددالملصسدددتلانممل كدددلحملل  يم ددد ،ملصطعرفددد 

صطداوامل دلنملصل ظريد ملند مل عداملصلك ل اي ليد ملالملميك  د ملتحد قامل د ملصطعرفد ملصلغر يد    مل مد مليعد ملمنملتدار ملمنمل
ملحدد صفملصلتمدد امل ددلملصحل دد رص ملحيددثملن اددمملصلبق فدد ملصليدد  ملالمليقددمملضمللبدد بملاقدد ملندداملصلددقص ،مل دد ملع ددت

مل،مل م ملمنملصلةع ملصلق ئ مل لنملصلقص ملن مل عاملصلك ل اي يمل(2)«ت ت  ا ي ي  املواهج  املواه ي  ملزايا ا

                                                                                                                                                                                 

(،ملح لملعي رمل1990 م روملمعم ل :ملمن ملونروي  ) ه رفرق وصل يت نملضملز نع  مست ذملصاقبملصان   ،مل م  قمي مله اا
 ض صلتت رص ملصدايا ملوس ي ملح ل ااو مش  ق:مل .ن /)قمل( ي ظر:1994ن امملصلبق ف )(،مل2004(،ملحي  ملز نا )2000صلبق ف )
  2013م ت  رمل23-22  ي ملب    ،مل  ت م ،مل  ال،مل ت ريخمل  رع ي ملاك ملصلعر ي  صط عقا  صاقل، صل قا

httarabicuni.versity college.yolas.comte.com مل( مل

مل 48ه ن        :ملن امملصلبق ف  ملصململ(1)
مل 11صطرزمملاحك ،ملصململ(2)

مل
مل
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مل ملااملمعرز  ملناملاق ئ  ملومص لت    فاملانملصلتم املصلذاملحا مل لملصلبق ع سئترص ملاق مله ملوع مل

.ق فدد ملصط دديمامل  طقدداصرملاحكدد ملصلددذاملنكددممل دد مل.ق فدد ملصط دديماملع يدد ،ملواهدد ن ملململ صوج ددنكددممل
   دد امليكدد ذملصل دد  ملع ددتملصو يدد  ملصدايددا ملصلددالملهدد ملضملصحلقيقدد مله يدد  ملهجي دد  ضملنقدد لاه ن مل   دد امل

اقوصليددد ملمعدددذ ملع دددتملمهنددد ملمع زيدددما،مليحكدددرملهدددذصملصلب حدددثمل يدددلملتد ت جددد ووملصاصددد ل ملوتددد وململدددددصطع ددد نمل 
مل ملاجرقملحاو ملمت امل لملن ت مل.قد ضمل درلملوادرص  ملودذصملصط دت ملنداملسدرفمل.ق فد ملنغد ير صلاالال ملصط ج 

ملنعريد ،مل د ملماد ملمي ريد  ملسد ور ملصاةيد حمل عد ملح د رمل»فدد ص تري فملصلكتد بملهد ملحلظد ملمصد ل ملوسد ت نملضملآنن
امل(1)«صلكتددد ب،مل  ددد عملنددداملصطح راددد ملوصلت ددد اض،ملمندددرريصملعجيبريددد مل  ملقرزددد ملماددد مليكدددر رملويدددقز ،ملوتكددد  ملارص تددد 

مل  ملوصالاةي ح ص ي ملتحكرملع تملمهن ملا عملناملصوجف لقرص  ملصطغ ير ملل قرص  ملصا

صلذاملترز مل  ملصل غ ملصو ايد ،ملمثملاكدخململاص لي اال ململاصوج  ايكرقاه ن مل    امل مب لملعامل
عددداملصلكتددد بملصطدددقز ،ملصددد ييملمنملصلريدددعمملصو دددااملمادددرمل تحددد جملتعددد لي ملصلكتددد بملصطقددداا،مللكددداملع دددان مل

صلاي يددد ململرفدددضملصاهددد يملذلدددكملانمل.قددد فت  ملوتدددع ئره ملص ل يدددةاملنددداملصاهددد يملمنمليتعمددداوصس دددمملصطبريدددرمل
 ددلوصنرملصلكدد ت ملصلددالمل عبددمململصال ددقص  دد نملهددذصملصلددرفضملتعبدد صمل دد روصملعدداملعددا ملململ،تددرفضملت دد ولملحلدد ملصلقر دد ن

هندد ملهدذصملص ليد ،ملف د مليريددك نملضملصقعد  ملصطبريدرملمنملصلمل عدثملصلكتدد بملصطقداامل  ملصاسدي قملصالل يدة،ملا
  ملفدد حمل ي نمليتي دد نمل لدد  ملصل صدد ،ملموملصحلددا ملصاوسددذمل،ضملصطع قلدد ملص لي يدد ،اصلق»يددل   نملحلدد ملصلقر دد ن

  ي ملصطك وص مل لملصلملوص ل يةا،ملونب ملهذ ملصاوند ملضملن ادمملصلكد ت ململائذتك واملصطعرف ا،ملمم مليحك كملع 
م ادلملصحمل يدلملنداملصلكتد بملصطقداامل،ملف(2)«صالستعم ري ملوسرح  ملتح  مل  ملاةعملصستقرصرملقصلد لملصلكد ت 

،ملف دد مليقب دد نملصلتعميددامللكدد   ملاصوج دد اوصلتريقدد ملصلددالملصسددتج   صملهبدد ملوددذصملصلكتدد بملهدد ملن اددلملقصلملع ددتمل
مليريقس نملصواصي ملصدم عي ملاه   مللت ق ملصلقر  نملواب ل  

مل

                                                                                                                                                                                 

مل 199ه ن        :ملن امملصلبق ف  ملصململ (1)
مل 216صطرزمملاحك ،ملصمل (2)
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 المطلب الثاني: االزدواج الوجداني

صل حكدددددد ملضملاددددددرص  ملو  يدددددد ملصخلتدددددد بملصسددددددتبمرملصل  ادددددداملصو دددددداااه ن مل    انب ددددددثملصلت  يدددددد مل
 دد ووملصلب  ئيدد نملصل دداي ملصلددالملصتددتغ ملع ي دد ملصلحكددرململ،ملوع ددجلمل  ملءددرور صالسددتعم راملصلددذاملتب دد  ملصآلعددر

صلح كح ملن ذملوناملس ي ،ملوهذصملالملي حد ملصا دم ن مل  مل   بد ملصل قد قملصلدذياملتتبعد صملمتبديل ملصآلعدرملءدمامل
 تمبيل"د ملصلكد حق مل مد ملاد لملهد ن مل   د ،مل»ي لي ملتتميةصلكروقملصاورو ي ملصلك  ،مللكاملصخلت    ملصلك ل ا

وتلدد مل اريدد  ملنتلدديلمليقددا ملسددرقصمليقت ددممل لادد ملممبدد ملل كددك نملصلتدد  عل،ملوهدد ملضملحقيقتدد ملجمم عدد ملءددلم مل
ناملصلل رملتظ ملضملت صز ملس ي ملنمملصلكدروقملصد هريد ،ملوصلرند وملصلتلسيكدي ملصط تجد ملل معد ملصللنت د ه ملضمل

وزدد قمللبق فدد ملاقيدد ،ملانملصلعلادد  ملصالسددتعم ري ملادداملمس ددممل دداو ملتح عدد مل،ملوهددذصملاادد ملالمل(1)«صلكددرق
نعقامل لملصلبق ف  ،ملوه ملن ملمس  ملع ي ملنلت ياصوج  ا،ملوهذ ملصوج  مله ملصلالملتحتيملناصع ملزايدا مل
لقرص  ملصلكرقملصالستعم راملعداملصآلعدر،ملهدذصملصلكدرقملصدد هراملالملميبد ملصآلعدرمل قدارملند ملخي د ملرند وصملزايدا مل

مليلعمملفك   

صستع راه ن مل    املنلت ياصالوقوصجملصل زاصناملناملنب ثاصلت  ي ملصل حك ا،ملحيثمليعرفمل
،ملمن ملضملجم لملند مل عدامل(2)«صلتلرزيمل لملصلر ب ملضملت  ملواقي  »ع م  ملصل ح اصالوقوصجملصل زاصناململ لا 

تعم رملوصل حدد رملصلددذامليكدد ملصلعلادد مل ددلملصطكددملصاللددذصبوصددلملصطددةي ملصطر ددمملنددامل»صلك ل اي ليدد ملفيقلددامل دد 
كددد ملل مكدددتعم رمل بكددد س ملو انملصلدددذص ملصطكدددتعم ر ملليكدددمملن  ه ددد ملوصطكدددتعمر،ملهدددذ ملصلعلاددد ملنتلرز ددد مل

نعدد ملصلك مدد ملع ددتملسدد لملصخلددذ ملوع ءدد ملع ددتملصفددقصضملمنمل عددضملصلددذوص ملصطكددتعم ر انت صسئ املوصلددبعضمل
صلت صسدؤملوصط  ه د مليتكد وا نملضملعلاد ململصآلعرملذوص ان  ه  ا،ملي ح ملنلدت يملصالوقوصجملصل زداصنمل دلن

،ملولعدد ملهددذصملصالوقوصجملصل زدداصنملصلددذاملميدد ملصلددذص ململصطكددتعم ر مل(3)«نتلرز دد ملقصعدد ملصلددذص ملصلك ل اي ليدد 
 مددد مليدددةييملصالوقوصجملصل زددداصنملصلكددد ت مل»وصطكدددتعم ر ملع دددتملحددداملصلكددد ص مل مليدددرتبذملالدددت ياصوج  ا،ملااددد 

                                                                                                                                                                                 

  http://www .alittrhad.ae/detailsا زيملصطعم را:مله ن مل    ملوصل قاملن مل عاملصلك ل اي ي)زريا ملص   ق(ململ (1)
مل 60 ي ملمتكروفمملوآعرون:ملقرصس  ملن مل عاملصلك ل اي لي ،ملصمل(2)
مل 61رزمملاحك ،ملصصط(3)
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 ملحي م ملت ءمملضملسدي جمل  ل ايد يمل داملاحكد  ملتتع ند ملن ج ناانر ةاملا " مل ذلكملااملتلبيملصلك ت مل
،ملوهدددذصملانملصلعلاددد مل دددلملصطكدددتعم رملوصطكدددتعم رملضملوزددد قملهدددذصمل(1)«فيددد ملندددممل.ق فددد  ملمعدددر ،ملوتتدددل.رملهبددد 

صالملقمل فتل،مل يدثمليكد نملصل د ت ملوءدع ملنر كد صالوقوصجملصل زاصنمله ملعلا ملمق مل  ملصالالد  رمل دلملصلبقد
صطكدددتعمر)  لحتي(مل الملتريددددكي ملل تريدددظي ملوصللنددددار ملوفددد ملنحدددد هي ملنددد مل عدددداملونددد ملنلدددديب مل»ع تاصوج ددد ا

 د ملع دتملصطكتعمر)  لككدر(مل صلب ي ي ،ملناملا حي ملوناملا حي ملمعر   نملصخل  ملصالستعم ري ملاداملم.در مل  طق
،ملوندامل(2)« ملظ هريد ملندمملصطكدتعمر)  لحتي(اقاور ملصوروبملنامل مت  ملعلا ملنعقا ملونت  ا دملصلذاملململيعا

كددداملصلقددد لملمنملصلتجر ددد ملص ن ي ليددد ملاددداملم.دددر ملضمل.ق فددد  ملصلعددد ململ   ددد ،ملوململتكددد  ملمامل.ق فددد ملندددامله ددد ملمي
 صلت جل،ملانملصلعلا مل لملصطكتعم رملوصطكتعم رمله ملعلا ملنعقا  

                                                                                                                                                                                 

مل 62ص ملرون:ملقرصس  ملن مل عاملصلك ل اي لي  ي ملمتكروفمملوآعمل (1)
مل 4تككم)زريا ملت ري مل.ق في (ملصلعاقمل ن مل    ملرؤاملن مل عاملصلك ل اي لي عباملصلكت رملعباملصل تيلملن لملصلملصاساا:مله ململ (2)

https://www.blgger.com 

https://www.blgger.com/
https://www.blgger.com/
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 إدوارد سعيد في مجال ما بعد الكولونيالية إسهامات ــالـث:الــــمبــحث الث  
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 الفصل الثاني: السرد من منظور ما بعد الكولونيالية

 يــــــــافــــــــقــــــــــد الثــــــــــقــــــــد والنـــــــمبحث األول: إدوارد سعيــــــال

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــالــــــــريــــــــــسرد واإلمبـــــــــمبحث الثاني: الـــــــال

 آداب مــــــــــــــــا بــــــــــــعــــــد الـــــــكولــونياليةمبحث الثالث: ـــــــــــــال

 غة العربيةلبال مبحث الرابع: الرواية الجزائرية المكتوبةــــــــــال

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "الفصل الثالث: التمثيل السردي في روايات "ألبير كامو

 المبحث األول: المركز والهامش في رواية"الغريب" لــ"ألبير كامو"

 المبحث الثاني: العرقية والتمثيل الثقافي لآلخر في"المنفى والملكوت"

 المبحث الثالث: الفضاء الجغرافي واالستعمار في رواية الطاعون لــ"ألبير كامو"

 



 

 

والكتابة المضادة "الفصل الرابع: "مولود فرعون  

 ريةـــــــــــــــــــــجزائـــــــــــورة الـــــــون" والثــــــــــود فرعــــــــــولــــــــث األول: "مـحـــالمب

 المبحث الثاني: االحتفاء بالخصوصية الثقافية في رواية "ابن الفقير"

 مبحث الثالث: الصراع الثقافي في رواية "الدروب الوعرة"ــــــــــــــــــــــــــــال

 مبحث الرابع: ثنائية األنا واآلخر في أدب"مولود فرعون"ــــــــــــــــــــــــــــال



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول: النظرية ما بعد الكولونيالية
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 والنقد الثقافي "إدوارد سعيد": المبحث األول

طى البحث  عثم مثا يركز الناقد الثقايف يف مقاربته للنص األديب على عنصر الثقافة، وهو يتخ 
النقثد  وميقث، و  بالضاثاا الثقثايف الثشك تفثه  فيثهومجالياته،وذلك بثرب  الثنص األديب حيقق أدبية األدب

مصثادر و مرعييثام متيثددم ومتنوعثة كالتثاريا ، والضل ثضة،  غاله علثى النصثوع علثىتشثالثقثايف أننثاا ا
ص، فقثثثد ع،ثثث  النقثثثد الثقثثثايف علثثثى تقثثثوي  مركزيثثثة الثثثن؛وعلثثثال امعت،ثثثاس، وال ياألثثثة، واألاثربولوعيا   

، ومثم   إىل تغيري مضهوم النص يف حد ذاتهومقومم النوس،مما أدى  ةوخلخ  مضاهيال األعناس األدبي
الثقافثثثثة ابهتوبثثثثة، وامداب ااامفثثثثية والفثثثثيبية مهثثثثا  امداب النخبويثثثثة  حلثثثثث الثقافثثثثة البصثثثثرية مهثثثثا 

 وامداب ابهتوبة 

تي،ثث  الدراألثثام الثقافيثثة علثثى ياهثث  مجاليثثة الثثنص يف  اولثثة للبحثث  عثثم األا ثثا  اباثث،رم 
هثثو اقثثد للثقافثثة  اقثثد الثثنص األديب مثثم وعهثثة ادثثر الناقثثد الثقثثايفو  ،يت اخُتزلثثث داخثث  ابهثثو  النصثث الثث
 هو إم حادنة نقافية  فالنص يف األخري ما ؛ليت أاتجث النصا

الفثهناية الثيت و ينت،  "إدوارد ألييد" إىل اقاد ما بيد احلدانة الشيم أقاموا نورم على البنيويثة 
-أو بيبثثثارم أد -حصثثثرم مه،ثثثة الناقثثثد يف اصثثثية الثثثنص ومهواثثثه اللغثثثوك، حيثثث  رُبثثث  الثثثنص ب ثثثياقه

إدوارد ألييد على رأس مثم أع،لثوا ميثواال يف البنيويثة »أاتجه، فقد كا  بالواقع ال ياأل  والثقايف الشك
الثيت ااتهثى أمرهثا يف أقث  مثم عقثديم تقريبثا، إذ   ت ثتطع أ  تصث،د أمثام أاروحثة الثقافثة الثيت شثثيدها 

وههشا أعلنث البنيوية إفنألها على يد أولئك  ،نيا  مرصوع بني الثقافة واجملت،عروادها على أألاس ب
، (1)«الثشيم أعلنثوا علثى ابث  أ  م ميثا لندثام لغثوك يف حثد ذاتثه وبوصثضه منضصثن عثم اجملت،ثعالثرواد 

وذلثثك مثثم خثثن  ارحثثه  وهثثشا يثبثثث م ثثاوة "إدوارد ألثثييد" يف توعيثثه النقثثد الثقثثايف الغثثريب واليثثريب،
قاربثثثة الثثثنص اجلديثثثد بضهثثثوم الثقافثثثة وتيثثثالق الثثثنص األديب بهوااكثثثا، وقثثثد أتبثثثع ذلثثثك ب ليثثثام إعرا يثثثة ب

الشك يقثو  بدايويثة الثنص  أاتجته سح   رأك "إدوارد ألثييد"األديب الشك هو تيبري وخادم للثقافة اليت
 األديب 

 
                                                           

إدوارد ألييد:الثقافة وابقاومة )حاوره ديضيد بارم يا (  ترمجة عنا الديم أبو زينة، اجمللس األعلى للثقافة، القاهرم، ط   (1)
  90، ع 1،2007
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 دنيوية النص األدبيالمطلب األول: 

ابتفثابهة بثني الينقثة وهث   اولثة لتحليث   ؛ألييد" ارحثا لينقثة الثنص بثالواقع يقدم "إدوارد
النقد النص  بالن بة "إلدوارد ألييد" هو اقد عقيال م يتجاوز حدود اللغة، وموقف و  ،األدب واجملت،ع
هو القثو  بث   النصثوع دايويثة وهث  أحثداد إىل حثد مثا، وهث  فثو  كث  هثشا وذا  »"إدوارد ألييد" 

ق ثث  مثثم اليثثا  امعت،ثثاع  و احليثثام البفثثرية، وق ثث  بالت كيثثد مثثم اللحدثثام التار يثثة الثثيت احتلثثث 
فهثثو يدكثثد علثثى أ  الثثنص حثثدد  ؛)1(«ا وف ثثركا حثث  حثثني يبثثدو عليهثثا التنهثثر لثثشلك كلثثهمهاهنثثا فيهثث

 ودايويثة الثنص تتخضثى وراا اللغثة ،وذا  تيبثري عثم التجربثة اإلا ثاايةوهثو قبث  هثشا  تار   واعت،اع ،
 وم  ياوز الناقد اصية النص فإ  عنقة النص بالواقع الدايوك ألتبدو علية واضحة 

ابركثثزك بالن ثثبة » ثثثثثالثثدايوك عنثثد "إدوارد ألثثييد" هثثو ااقثثد نقثثايف بالدرعثثة األوىل، فثثالناقثثد و  
الناقثثد أ  يهواثثا  أو دخل  للناقثثد، ف،ثثا لثث  علثثى ابدلثثفإدوارد ألثثييد هثثو ذلثثك الثثدور التثثحثثة ألارو 

تنتجثثثه ، ومه،ثثثة الناقثثثد الثثثدايوك أ  يهثثثو  واعيثثثا بثثثا (2)«واعيثثثني لثثثدور النتثثثايف الثقثثثايف يف فيثثث  الهتابثثثة
النصوع، أل  النص  تز  قيال الثقافة اليت ينت،  إليها، وهو  دم هشه الثقافة يف الوقث الثشك تثزوده 

 بابادم ابيرفية اليت يبين هبا اصه 

إرهاصثثام "اليا  والثثنص والناقد"ثثثثاألفهثثار الثثيت تاثث،نها مدلثثف "إدوارد ألثثييد" ابينثثو  بث تيثثد
"إدوارد ألييد" م يبح  يف دايوية النصثوع األدبيثة إم ليهفثف ثثثفث فهرية لهتابه"الثقافة واإلمربيالية"،

النقاب عم إألهام ابدلضني الغربيني يف خدمة ال لطة اإلمربيالية، فالنصوع الغربية قد خدمث الصثراس 
ال ياألثث  والثقثثثايف بثثني الفثثثر  والغثثرب، الغثثثرب الثثثشك ألثثيى ااي،نثثثة واكثثش مثثثم الثقافثثة وألثثثيلة لثثثشلك، 

د إألثثهام الثقافثثة يف إاتثثايف الضنثثو  و الهتابثثام التار يثثة، مفثثددا علثثى ضثثرورم  قيثثق يثثربز ألثثيي»حيثث  
، بالغة التيقد، سحقا ق التجربة اإلا اايَّة ووقا يها، فان عثم ارتبااثه لنقد األديب الوع  سحقيقة اتصالها

النقثد الثواع  بإألثهام ؛ فالنقثد الثشك يدكثد عليثه "إدوارد ألثييد" هثو (3)«بابدأل ام اإلمربياليَّة لل ثلطة
الثقافثثة وابيرفثثة يف تيزيثثز ال ثثلطة وخدمثثة مصثثاحلها ، وهثثو اقثثد يتجثثاوز فنيثثة الثثنص إىل دايويتثثه ومثثدى 

 ارتبااه باحملي  اخلارع  الشك أاتج هشا النص 
                                                           

  8، ع 2000إدوارد ألييد: اليا  والنص و الناقد  ترمجة عبد الهرمي  ضوض، منفورام ا اد الهتاب اليرب، دمفق،   (1)
  60واليا شيل : إدوارد ألييد وكتابة التاريا  ع   (2)
  19ابرعع اض ه، ع  (3)
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ييثارض "إدوارد ألثييد" ادريثام احلدانثة الثثيت تقثو  بثوم ابدلثف وتثثراهم علثى أويثة ابهثو  اللغثثوك يف 
، فهثثثو حاضثثثر بواألثثثطة لثثثيس ميتثثثا علثثثى اإلاثثثن »وارد ألثثثييد"األديب، فثثثابدلف لثثثدى "إد  ليثثث  الثثثنص

قصثثدية مل،وألثثة، علثثى الثثر ال مثثم أ  الاثثغوط امعت،اعيثثة تثثدنر فيثثه  وبالن ثثبة إليثثه ، فثثإ  ابدلثثف م 
ميلثثثك وةيضثثثة قوليثثثة ضثثثيقة فح ثثث ، وإاثثثا ميلثثثك كثثث  ابقومثثثام لييثثثرب عثثثم موقضثثثه ابلتثثثزم واإليثثثديولوع  

، والندريام اليت دافيث عم فرضية موم ابدلف هث  ادريثام حاولثث عثز  الثنص األديب (1)«الضاع  
ه  اولثثة للتنصثث  مثثم م ثثدولية  وعواقثث  شه، فهثثو عنثثدهال بثثرد بنثثاا لغثثوك، وهثثعثثم الثقافثثة الثثيت أاتجتثث

ابدلثثف عنثثد إدوارد ألثثييد ميتلثثك دورا و  ،يرفثثة خادمثثة لل،دأل ثثام ال ثثلطويةابيرفثثة، الثثيت  ولثثث إىل م
 ميرر إيديولوعية ما يف قال  لغوك اص   وهويه موقف ابلتزم اياه نقافته،فيام،وذلك بتبن

يفثثدد ألثثييد يف "اليثثا  »إيل الندريثثة النقديثثة احلديثثثة، حيثث مضهوم"ابقاومثثة" "ألثثييد"أدخثث   
ينم والنص والناقد"عل  اب دوليام األألاألية ابنااة بالناقد، وبابقام األو  أ  يناه  أللطة التفه

ه،فهو الناقثد الثشك عثا  يف ابنضثى واضثطر شمه،ة ابناهاة هث "ألييد"وقد توىل  ،(2)«الثقافية ابهي،نة
مهنثثه مثثم م ثثاالة الثقافثثة  األم، لهنثثه كثثا  ميلثثك ح ثثا اقثثديا دقيقثثا نقافتثثه  يتيثثااى نقافثثة ناايثثة  ثثري أ

وقاثثية  ايثثاه قاثثية شثثيبهوهثثو الناقثثد ابلتثثزم ، يثث  الثقافثثة حثثني تيثثزز قثثوم ال ثثلطةحومثثم كفثثف  الغربيثثة
 الفيوب ابه،فة التابية اليت عرى إألهام صوم نقافتها 

إيل  ،وأخرعثثه مثثم دا ثثرم النصثثية ابغلقثثةتثثوىل تغيثثري خاراثثة النقدتبثثا"إدوارد ألثثييد"ارحا اقثثديا 
  الصثثراس الثثشك أفثثق النقثثد الثقثثايف الثثشك يوألثثع مضهثثوم الثثدوالي  الثثيت  تزاثثا الثثنص األديب،وذلثثك بتحليثث

 والشك يقدم يف قال  لغوك  م بني الثقافة وال ياألةيقو 

 

  

 

 

                                                           

  61ع واليا شيل : إدوارد ألييد وكتابة التاريا   (1)
  59رعع اض ه، عاب  (2)
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 إدوارد سعيد وكتابة التاريخالمطلب الثاني:

 تصثث  كتابثثام "ادوارد ألثثييد" يف ب،لهثثا ضثث،م ألثثيا  نقثثايف يثثرتب  أشثثد امرتبثثاط بالتثثاريا
حي  أدخلث حركة ما بيد احلدانة تطويرا هامثا علث  مبحث  التثاريا حيث  ادثر إليثه مثم موقييثة مثا »

 ة دك احلاعة إيل إعادم صياتبفالتاريا قد كت  مم وعهة ادر واحدم ومم هنا ت ،)1(«بيد كولوايالية 
 ؛اصثية التثثارياال ثلطة قثد أفصثحث عثم م ثاالة الينقثة بثثني ابيرفثة و و  ،التثاريا مثم وعهثة ادثر ناايثة

 فالتاريا هو بناا اص  موعه بإيديولوعية مم ميلك القوم 

امألثتي،ارية  لريفع ال تار عم الرمثوز ي تدع  ابهو  التار   للنص ارحا"إدوارد ألييد"تبا
النزعثثثثة  لثثثثىوتاثثثثض  صثثثثضة الفثثثثرعية ع ،دم ابهي،نثثثثةالثثثثيت تقثثثثو  بالثقافثثثثة الواحثثثث يف النصثثثثوع األحاديثثثثة

طلثثق ، ومثم هثشا ابن(2)«يا تبيثا لوايثث، هثثو تركيث  مقنثع لوعهثة ادثثر وأداته:اللغثة فالتثار »امألثتي،ارية 
 وأوىل النقاد أوية بالغة برعيية النص التار ية  ةهر احلدي  عم أدبية التاريا

وإ   »قدم "إدوارد ألييد"يف سحونه عم "امألتفرا " قراام عديدم للينقة بني التثاريا واألدب
فإاه ينربك ليدهر أ  الهتابام  بزيف مجيع الروايام التار ية حو  اباض ،كا  مم اإلعحاف القو  

ابختلضثثثثثثة ل كثثثثثثادميني األوروبيثثثثثثني قثثثثثثد ا صثثثثثثو ها عثثثثثثرب ابقتاثثثثثثيام ال ياألثثثثثثية واأليديولوعيثثثثثثة لبنثثثثثثاا 
اإلمربااورية، مرتافقة مع امألتين ية الثقافية والينصرية ابت صلة يف ابخططام اليت تل،ثس يف أهثدافهال 

الثثثيت  افيثثثةإ  القثثثراام الثثثيت قثثدمها "ألثثثييد"ه  قثثثراام ت ثثتدع  ابرعييثثثة التار يثثثة و الثق ،(3)« ياألثثيةال
رألثث خلثدمث امألثتين ية الثقافيثة وقد أنبث أ  الهتابام الغربية قثد كُ  ،ألاوث يف تفهي  النصوع

 الغربية اليت وفث نقافة األاراف 

الثثثيت تثثثرب   ؛ ثثثث مصثثثطلر"التار ااية اجلديثثثدم" ميهثثثم مجثثثع أفهار"ألثثثييد"يف قرااتثثثه للتثثثاريا
إهنثا »النص األديب ب ياقه التار   وال ياأل  يف  اولة للهفثف عثم اباث،رام الثيت  امتصثها الثنص، 

 تار ية عديدم يتيني عليها أ  تيود إيل اب تقب  لتهفف حقا ق يف اباض ، تيزز أو تربك مثا لثدينا

                                                           

  22واليا شيل :إدوارد ألييد وكتابه التاريا  ع (1)
  22ابرعع اض ه، ع (2)
  27ابرعع اض ه، ع(3)
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 ، وهثثشا مثثا فيلثثه"إدوارد ألثثييد" عنثثدما أعثثاد(1)«واعثثني هبثثا مثثم قبثث مثثم م ثثل،ام عثثم اباضثث    اهثثم 
 فثثابهو  ؛لل،ضثثاهيال الغربيثثة عثثم هثثشا الفثثر   قثثراام النصثثوع الغربيثثة عثثم الفثثر ، وقرااتثثه هثث  اقثث

د امألثثثتي،ارك هثثثو عنمثثثة دالثثثة قثثثدمث يف شثثثه  ا ثثثق ماثثث،ر داخثثث  الثثثنص األديب  لقثثثد يثثثاوز"إدوار 
الت،ثثينم ال ثردية و  ، اليت تا،نتها النصوع الغربيثة واإلشارام وسح  عم القيال ألييد" مجالية النص

 اليت اكتفضها"إدوارد ألييد" ه  قراام عديدم لل،اض  التار   يف النص الغريب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

بو  هاملتو : التار ااية و النقد التار    تر: إمساعي  عبد الغين أمحد، موألوعة كامربيديف للنقد األديب)القر  اليفرو    (1)
  44،ع1،2005، اجمللس األعلى للثقافة، القاهرم، ط919ابداخ  الضل ضية و التقنية(، اليدد
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 الثقافة واإلمبرياليةالمطلب الثالث:

ااقفثثثثها يف   ييتثثثثرب مدلثثثثف"إدوارد ألثثثثييد" ابينو "بالثقافثثثثة واإلمربياليثثثثة" امتثثثثدادا ل فهثثثثار الثثثثيت
ي ثثته،  إدوارد ألثثييد احلجثثة ابركزيثثة الثثيت ااقفثثها يف امألتفثثرا  حثثثو  »كتاب"امألتفثثرا "، حيثث 
 لثثثثشك األثثثثتي،له الغثثثثرب يف تيزيثثثثز قوتثثثثه، فالثقافثثثثة هثثثث  اجلااثثثث  ابيثثثثريف ا(1)«الينقثثثثة بثثثثني القثثثثوم وابيرفثثثثة

ومواصثثلة يثيلثثه اخلثثاال عثثم الفثثيوب األصثثناية حثث  بيثثد  ثثو  امألثثتي،ار إىل واقثثع فيلثث ، وإافثثا ه 
 ب تي،رام يف ك  ابنااق اليت وصلث إليها عنوده 

وهثث  اثثوس مثثم ال ثثلطة الثثيت  علثثى ابضهثثوم الغرامفثث  للهي،نثثة؛ "الثقافثثة واإلمربياليثثة" فهثثرم تقثثوم
صر الثقافية وأليلة لل يطرم على عقو  اجل،اهري  يوضر"إدوارد تفتغ  بطريقة مند،ة، ويي  مم الينا

ألثثييد" الينقثثة بني"الثقافثثة واإلمربياليثثة" وذلثثك بتحليلثثه لن،ثثاذيف ألثثردية  ربيثثة كتثثز  ادثثرم اليثثا  الغثثريب 
هبا هشه األشها  الثقافية على إقثرار شثي ،  ابثري حقا هو الهيضية اليت  صلث»ثثثللي،لية اإلمربيالية، ف

ألثثتئثار بثثاليقو  دو  أ  تهفثثف عثثم حقيقثثة دوافيهثثا امألثثتي،ارية، وهثثشا مثثثا  ح ثثم علثثى الطريقثثة وا
؛ فالثقافثثثثة الغربيثثثثة قثثثثد ع،لثثثثث علثثثثى شثثثثرعنة امألثثثثتي،ار، واحلثثثثدي  عثثثثم (2)«الثثثثيت تفثثثثتغ  هبثثثثا ااي،نثثثثة

اثثه اب ثثتي،رام داخثث  ابثثا الروا ثث  كثثا  حثثديثا عثثم ملهيثثة خاصثثة باإلمربااوريثثة، فامألثثتي،ار قُثثدم وك 
ي ثثدك خدمثثة ألصثثحاب تلثثك ابنثثااق البييثثدم مثثم اليثثا ، وبضاثث  الثقافثثة حصثثلث اإلمربااوريثثة علثثى 

ااي،نثثة الثقافيثثة الثثيت رألثثختها الطبقثثة اب ثثيطرم الثثيت أوعثثدم ألفهارهثثا إقثثرار شثثي ، هثثشا اإلقثثرار ولدتثثه 
الثثثثشيم خثثثثدموا  امألثثثتي،ارية مهااثثثثا يف عقثثثثو  الفثثثثيوب اب ثثثثتهلهة للثقافثثثثة، بثثثثا فيهثثثثا كتثثثثاب الروايثثثثام

داخثث  -اإلمربياليثثة بثثوع  مثثنهال أو بغثثري وعثث ، وقثثد شثثاركوا أياثثا يف ك،ثثيي الفثثيوب األخثثرى ويثيلهثثا
 يثين خاائا  -ابا ال ردك

سحثثثثث "إدوارد ألثثثثثييد" يف الصثثثثثنم الثثثثثيت ي،ثثثثثع بثثثثثني الضثثثثثم واإلمربياليثثثثثة كفثثثثثه  متطثثثثثور مثثثثثم 
إحثثثدى احلقثثثا ق الفثثثاقة الثثثيت اكتفثثثضتها أننثثثاا إعثثثدادك اثثثشا »امألثثثتي،ار، وهثثثشا دفيثثثه إىل القثثثو  بثثث  :

الهتثثثثثثاب هثثثثثث  اثثثثثثدرم الضنثثثثثثااني الربيطثثثثثثاايني والضرا ثثثثثثيني، ممثثثثثثم أُعجثثثثثث  هبثثثثثثال، الثثثثثثشيم اعرتضثثثثثثوا علثثثثثثى 
را  اخلاضية" و"األدىن مهااة" و ريوثا ممثا ألثاد بثني ابثوةضني الثشيم ابذقثوا هثشه ابضثاهيال  ع"األمضهوم 

                                                           

  29إدوارد ألييد: تيقيبام على امألتفرا   ع  (1)
  51واليا شيل : إدوارد ألييد وكتابة التاريا  ع  (2)
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بثثوم واألثثيا وقثثدذمث الوقثثود يال قأو اجلزا ثثر  لقثثد مقثثث هثثشه ابضثثاهبديهثثة يف حه،هثثال للهنثثد ك، ثث لة 
؛ فثثابثقف والضنثثا  (1)«نا اإلمربيثثايل علثثى األراضثث  يف أفريقيثثا عثثرب القثثر  التاألثثع عفثثر ب ك،لثثهيألثثتلن

األورويب   يتيثثثرض علثثثى ابضثثثاهيال الثثثيت روعثثثث اثثثا األاثربولوعيثثثا والبحثثثود امألتفثثثراقية عثثثم الفثثثيوب 
 ثثتي،رام كااثثث هثثشه األفهثثار م ثثا   بديهيثثة  ثثري قابلثثة للطيثثم، والفثثيوب األخثثرى األخثثرى، ويف اب

بالن ثثثبة لثثث ورويب هثثث  شثثثيوب"أدىن منزلثثثة"، وقثثثد أدى ااتفثثثار هثثثشه ابضثثثاهيال الثثثيت لقيثثثث القبثثثو  لثثثدى 
اجل،ثثاهري الغربيثثة إىل توألثثع اإلمربااوريثثام امألثثتي،ارية توألثثيا ألثثرييا، ألاثثه م شثث ا ميهثثم أ  ييثثرتض 

 اريقها 

ثثثنم الثثثيت تثثثرب  الثقافثثثة الغربيثثثة بالي،ليثثثة اإلمربياليثثثة لثثثيس  يقثثثر"إدوارد ألثثثييد" أ  سحثثثثه يف الصر
والغربيثة عامثة، بنواعثث اقديثة قصثد إدااتهثا باجل،لثة  إاثه م قشف الضنثو  والثقافثة األوروبيثة، »ألييا إىل

يف مثا ييين ذلك على اإلان   إ  ما أريد أ  أتضحصه هو الهيضية اليت حدنث هبا الي،لية اإلمربيالية 
بضاثث  النثثزوس الطبيثث ، -يتجثثاوز م ثثتوى القثثوااني امقتصثثادية والقثثرارام ال ياألثثية، وكيثثف أهنثثا يلثثث

م الثقافيثثة القابلثثة للت،يذثثز، وبضاثث  التيزيثثز اب ثثت،ر ضثث،م التيلثثيال، وامداب، وبضاثث  ألثثلطة التفثثهن
على م توى آخر شديد الدملة واألوية، هو م توى الثقافة القومية الثيت  -والضنو  البصرية وابوأليقية
اشثثثثثثثجام ، اقثثثثثثث  مثثثثثثثم التو هثثثثثثثا ك،جثثثثثثثا  مثثثثثثثم النصثثثثثثث  الضهريثثثثثثثة النمتغثثثثثثثريممثثثثثثثا اثثثثثثثزا  ايثثثثثثث  إىل تنزيه

،يتجثثثثاوز"إدوارد ألثثثثثييد" الثثثثدوافع امقتصثثثثثادية وال ياألثثثثية ابولثثثثثدم للتوعهثثثثام اإلمربياليثثثثثة، (2)«الدايويثثثثة
و صص سحثه لتبيا  أوية األشها  الثقافية يف خدمة اإلمربيالية، ويارب مثام بالتيليال كفثه  نقثايف 

األعنثاس  فض  اب تيَ،رام يلقم األاضا  يف ابدارس أفهارا مزيضة عم تضو  الرع  األبي  علثى بثاق 
عم الضنثثثو  ا مثثثم أعلهثثثا الرعثثث  األورويب، وياثثثرب أياثثثا مثثثثامالبفثثثرية، وعثثثم رألثثثالة الت،ثثثديم الثثثيت عثثثا

ه األشثثها  الثقافيثثة اثثا أويثثة كبثثريم يف دعثثال البصثثرية الثثيت تتثثوىل يثيثث  امخثثر يف صثثور ألثثلبية، وكثث  هثثش
هثشه األفهثار الثيت يجذثد احلاثارم  الي،لية اإلمربيالية ألهنثا موعهثة إىل اجل،ثاهري الغربيثة الثيت ياوبثث مثع

الغربيثثثة، وتن ثثث  إليهثثثا كثثث  قثثثيال التضثثثو  والقثثثوم يف إدارم الفثثثيوب وال ثثثيطرم عليهثثثا، ومثثثم هثثثشا ابنطلثثثق 
األتطاعث الثقافة أ   قق اتا ج مبهرم عجزم عم  قيقها القوام الي ثهرية اببثونثة يف اب ثتي،رام؛ 

 أل  امألتي،ار احلقيق  هو األتي،ار اليقو  

                                                           

  59إدوارد ألييد: الثقافة واإلمربيالية  ع  (1)
  83ابرعع اض ه، ع  (2)
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 القراءة الطباقيةلمطلب الرابع:ا

صاغ"إدوارد ألييد" آليثة عديثدم لقثراام الثنص مجثع فيهثا بثني األدب وابوألثيقى، وقثد أضثاف 
عنصثثر ابوألثثيقى حلبثثه الفثثديد اثثا، وألاثثه درس ابوألثثيقى الهنألثثيهية، وقثثد أفصثثر يف حثثواره لثثه عثثم 

حيثا،، والينقثة بثني األدب وبيث  األاثاط ابوألثيقية  رابوألثيقى هث  ألثحإ ذ »تيلقه بابوأليقى قا ن:
، واتيجة رب  ابوأليقى باألدب عند"إدوارد ألثييد"، هث  اريقثة للقثراام أالثق (1)«ش ا مفث وألاحر

قثثراام تيثثوذ  علثثى ابصثثطلر ابوألثثيق  الثثشك ييثثين وعثثود حلنثثني يف »عليهثثا األثثال"القراام الطباقيثثة"، وهثث 
، إ  هثثشه اإلشثثارم الدقيقثثة ميهثثم إألثثقااها علثثى (2)«اديثثة اللحثثممقطوعثثة موألثثيقية واحثثدم ولي ثثث أح

الثثيت يفثثهلها   هثثو التجربثثة اإلا ثثااية ابفثثرتكةالنصثثوع؛ فثثاللحم ابوألثثيق  ابهثثو  مثثم حلنثثني متثثوازيني
صوتا ، صوم ابركز وصوم ااامي، وإذا كت  التاريا اإلا اين مم ارف الصوتني ميا، فإاه ألييرب 

  اية ابفرتكةم احليام اإلا ابصد  ع

بالتجربثة اإلا ثااية ابفثرتكة وبتيثايي الثقافثام مثع بياثها الثبي ، ويف  "إدوارد ألييد"يدمم 
وألثث حاو  أ  أصثثوغ بثثدين لبن يثثام ابنمثثة بثث ك لرَ،ثثا هثثو أكثثثر تثثدمريا منهثثا، أك بن يثثام »هثثشا يقثثو 

للتجثثارب ابتباينثثة بوصثثضها  ابواعهثثة واليدا يثثة  عثثم اريثثق مياينثثة اباقيثثةقك،ا يف الطبثثا  ابوألثثيق  
تفه  اق،ا مما أمسيه تواريا متواعفة ومتقااية  لربا اابثق عم ذلك ت وي  دايوك أكثر إشاقة وإنراا 

ماقاثثا ه، وممثثا هثثو أشثثد إتنفثثا وإهثثدار ا ألاثثه  فشثثج  اباضثث ، ومثثم التيبثثري عثثم األألثثوعثثدوى مثثم 
فثثثثام الغربيثثثثة و ثثثثري الغربيثثثثة الثثثثشك يقثثثثود إىل عنيثثثثف ومضثثثثرط ال ثثثثهولة واجلاذبيثثثثة، أعثثثثين اليثثثثداا بثثثثني الثقا

األزمثثثام  إ  اليثثثا  مثثثم الصثثثغر وامعت،ثثثاد ابتبثثثاد  بياثثثه علثثثى بيثثث  سحيثثث  ينبغثثث  أم ا ثثث،ر اثثثشه 
 ألييد" مربرا للضصث  بثني الثقافثام م يرى"إدوارد ،(3)«أ   دد وحنم ألادرو  عنها أللبيو األزمام 

ارية الثثثيت يقدمها"ألثثثييد" تضاثثث  إىل ت ويثثث  يضثثثك ألهنثثثا نقافثثثام متقاايثثثة، ب ثثثب  التجثثثارب امألثثثتي،
يريثد هبثشه القثراام القاثاا علثى الصثراعام واألزمثام القا ،ثة بثني الثقافثام،  اليداا بني الثقافام، وهو

غر اليا  هو الشك مسر بالتواشأل  اليا  أصغر بهثري مما اتصور، و   بني التواريا والثقافام  جصر

                                                           

النقد و اجملت،ع حوارام مع)روم  بارم، بو  دك ما ، عا  دريدا، اور نروب فراك، إدوارد ألييد، عوليا كري تيضا، تريك   (1)
  145، ع1،2004كنيا ، دمفق، ط  إللتو (  تر فخرك صاحل، دار

  17واليا شيل : إدوارد ألييد و كتابة التاريا  ع  (2)
  89إدوارد ألييد : الثقافة و اإلمربيالية  ع  (3)
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فهث   ؛هة لتحليث  ال ثرود األحاديثة الصثومقراام موع مم كوهنا"القراام الطباقية" ته،م أوية
للثثنص، وهبثثشا تيطثث  إمهاايثثة لثثربوز التاثث،ينام  acounterpoint))قثثراام ياوبيثثة تطثثرا اباقثثا»إذ 

، والتا،ينام الهولوايالية ابا،رم م (1)«الهولوايالية اليت قد تد  مم دو  ذلك تا،ينام م تخضية
الطباقيثثة للنصثثوع، ممثثا ي ثث،ر بثثرب  الثثنص بثثالواقع الثقثثايف والتثثار   الثثشك تدهثثر إم بتجريثث  القثثراام 

 أاتج فيه 

إ  النقثثد الثثشك يتبناه"ألثثييد" هثثو اقثثد تطبيقثث ، ويدهثثر ذلثثك يف  ليلثثه لن،ثثاذيف مثثم الروايثثام 
ة" ك،ثثا طباقيثثحام عل،يثثة، تيين"القثثراام البصثثطل»الغربيثثة، وكثثشا تيريضثثه للقثثراام الطباقيثثة، حيثث  يقثثو :

ا قراام النص با هو مفبو  حيث  يدهثر مدلثف مثا، مثثن، أ  مزرعثة األثتي،ارية لقصث  ال ثهر أمسيته
، وقثد أشثار إىل (2)«تيايم بوصضها هامة بالن ثبة لي،ليثة احلضثال علثى أألثلوب ميثني للحيثام يف ااهلثرتم

علثثى مثثا " للهاتبثثة اميليزيثثة"عني أوألثثم"، هثثشه الروايثثة  تثثوك ضيلديف  ليلثثه لرواية"روضثثة مثثا ا ثث ذلثثك
إىل مثثزارس  -منهثثا أو بغثثري وعثث -ميهثثم ت ،يته"بالتاثث،ينام الهولواياليثثة"، وهثث  إشثثارم الهاتبثثة بثثوع 

قص  ال ثهر، وهثشه ابثزارس إيقواثة دالثة علثى صثوم اااميفاانثد، فهث  م تثرى أك خطث  يف الي،ليثة 
الطباقيثثة عنثثد"إدوارد اممربياليثثة، بثث  تثثروك حهايتهثثا بصثثوم أحثثادك  ثثدم الثقافثثة اب ثثتي،ررم، للقثثراام 

ابركزيثثة األوروبيثثة م توةثثف ألثثييد" ارفثثا  وثثا: الي،ليثثة اممربياليثثة والي،ليثثة ابقاومثثة اثثا، ولهثثم ال ثثرود 
إ  القثثراام الطباقيثثة ينبغثث  أ  »صثوم ابركثثز، وعلثثى الناقثثد أ  يبحثث  عثثم الصثثوم الثثثاين يف الثثنص،إم 

لية، وع،لية ابقاومة اا، وميهثم أ  يثتال ذلثك بتوألثيع تدخ  يف ح اهبا كلتا الي،ليتني: الي،لية اممربيا
، التثثاريا ال ثثابق -قرااتنثثا للنصثثوع لتفثث،  مثثا ا إقصثثا ه بثثالقوم قوهثثو  يف قروايثثة  الغريثث  مثثثن 

اكثثش منهثثا كثثامو )النحثثق جلزا ثثر م ثثتقلة   ورها للدولثثة اجلزا ريثثة،   الدهثثب ألثثره مألثثتي،ارر فرا ثثا وتثثدمري 
فثثاللحمف الطثثرف الثثثاين يف روايثثة"الغري " هثثو صثثوم مه،ثثي ا األثثتبياده مثثم ؛  (3)«(موقثثف ابيثثارض

 التاريا، تاريا اجلزا ر الشك رواه مم ميتلك القوم 

                                                           

  120بي  أشهروفث وآخرو : دراألام ما بيد الهولوايالية  ع  (1)
  135إدوارد ألييد: الثقافة و اإلمربيالية  ع  (2)
  135ابرعع اض ه، ع  (3)
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إذ  فالقراام الطباقية اليت اعرتحها"إدوارد ألييد" ه  قراام نقافية للنص األديب، وهث  بثشلك 
م كولواياليثثة، وإشثثارام مفثثضرم، وهثث  سحث  األا ثثا  الثقافيثثة اباثث،رم الثثيت  ضيهثثا الثثنص، مثثم تاثث،ينا
 سح  عم الطرف الثاين لل،يادلة، صوم التابع الشك   يتهلذال 

هثثشه القثثراام مثثم أعثث  تيزيثثز الصثثراس بثثني الثقافثثام، بثث  يبحثث  عثثم  ""إدوارد ألثثييدميقثثدم 
 دىن، بثث التواشثثجام والتقاايثثام الثقافيثثة للفثثيوب، وم وعثثود عنثثده لثقافثثة ألثثامية يف مقابثث  نقافثثة أ

  لق يف األخري يربة حياتية مفرتكة  يوعد تواز  بني الثقافام
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 السرد واالمبرياليةالمبحث الثاني: 

يثثثرب "إدوارد ألثثثييد" بثثثني الروايثثثة الغربيثثثة وبثثثني ال ثثثيا  الثقثثثايف وال ياألثثث  الثثثشك كتبثثثث فيثثثه، 
وألثثث ذه  إىل القثثثو  إ ذ »امألثثثتي،ارو لثثثص يف األخثثثري إىل القثثثو  بالينقثثثة بثثثني الروايثثثة الغربيثثثة وبثثثني 

فهثثث  مرتبطثثثة أشثثثد ؛ )1(«الروايثثثة األوروبيثثثة ك،ثثثا ايثثثرف اليثثثوم مثثثا كااثثثث ألثثثتوعد يف  يثثثاب اإلمربااوريثثثة
امرتباط باليا  امألتي،ارك، وه  أياا تتبا وعهة ادر كدم اممربيالية، إهنا اوس مم ال رد ابتواشج 

 مع ال لطة 

اماتباه للبيد »وربطه بابد امألتي،ارك، وهشا أل ذ  لل رد الغريب قراام نااية"إدوارد ألييد" قدم
، والنقثثثد التقليثثثدك اثثثشه امداب الثثثيت (2)«امألثثثتي،ارك يغثثثري فه،نثثثا لثثث دب األورويب والثقافثثثة األوروبيثثثة

-صثثنضث ضثث،م روا ثثع األدب اليثثاب ، م لثثد لثثه مهااثثة عنثثد"إدوارد ألثثييد"، فابتخيثث  الروا ثث  الغثثريب
هثثو متخيثث  ييثثزز ااي،نثثة، ومركزيثثة الثثشام األوروبيثثة، يف مقابثث  الت،ثيثث  ال ثثل  ل خثثر،  -سح ثث  رأيثثه

وذلثثك بثثوع  الهاتثث  أو بغثثري وعثث  منثثه، أل  الثثنص الروا ثث  عنثثد"إدوارد ألثثييد" م ميهثثم أ  يقثثرأ إم 
لقثثد تناولثثث بفثثه  خثثاع أشثثهام نقافيثثة كالروايثثة، »بربطثثه بال ثثيا  الثقثثايف وال ياألثث  الثثشك أوعثثده

قد أهنا كااث عدي،ة األويثة يف صثيا ة وعهثام الندثر، واإلشثارام، والتجثارب اإلمربياليثة  وأاثا م أعت
ه باجملت،يثثام ابفثثروس اجل،ثثايل الثثشك يثثث  عنقتثثأعثثين أ  الروايثثة وحثثدها كااثثث هامثثة، بثث  إاثثين أعتربهثثا 

يف األويل يف روبن ثثو   ابتوألذثثية يف بريطاايثثا وفرا ثثا ةثثاهرم شثثيذقة بصثثورم خاصثثة للدراألثثة  يت،ثثث  الن،ثثوذ 
كروزو، ومم ابدكد أاه ليس مم قبي  ابصادفة أهنا تدور حو  أورويب  لق لنض ه إقطاعيثة علثى عزيثرم 

؛ فهو م ينهر أ  الرواية مفروس مجايل، لهثم هثشه اجل،اليثة م ينثع أ  ابحث  يف (3)« ري أوروبية اا ية
اإلشثارم إىل م ثتي،رم اا يثة واعتبارهثا ف ،روايثة الثشك عثرم فيثه أحثداد الايفر ابا،و  عثم الضاثاا اجلغث

 أرضا تابية هو أمر يبي  على توعيه أصابع امكام إىل هشا ابنتج ال ردك 

 -ألاثثه سح ثث  رأيهثثال-حثثاعج أ لثث  النقثثاد"إدوارد ألثثييد" يف فهثثرم ارتبثثاط الروايثثة باممربياليثثة
اس اإلمربااوريثثة ، لهنثثه يثثرد علثثى ييطث  أويثثة بالغثثة للثقافثثة علثثى ح ثاب القثثوم الي ثثهرية الثثيت هثث  أألث

هثثو أهثثال بهثثثري يف رأيثث  مثثم القثثوم، الثثيت كااثثث ت ثثتخدم ااتقا يثثا، كااثثث  ولهثثم مثثا»هثثشا النقثثد قثثا ن
                                                           

  138إدوارد ألييد: الثقافة واإلمربيالية  ع (1)
  139آايا لومبا: يف ادرية امألتي،ار وما بيد امألتي،ار األدبية  ع (2)
 58إدوارد ألييد: الثقافة واممربيالية  ع (3)
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؛ (1)«الضهرم ابغروألة يف أذها  اب تي،ريم)بضتر ابيال(، وهث  أ  مصثريهال لث  أ  يثتحهال بثه الغثرب
مدروألثة، مثث   إألثرتاتيجيةفقوم اإلقناس اليت فرضث على عقو  الناس يف اب تي،رام كااث تُثنكَفر وفق 

مثثثث  هثثثشه الضهثثثرم كااثثثث هامثثثة عثثثدا يف ابقثثثررام ابدرألثثثية  ،قثثثيال التضثثثو  ابن ثثثوبة إىل الرعثثث  األورويب
أشثثثد فتهثثثا مثثثم القثثثثوم ابرببثثثة يف ابثثثدارس ابضتوحثثثة أمثثثام أبنثثثاا ال ثثثها  األصثثثثليني  إ  هثثثشه األفهثثثار 

الي ثثهرية، وشثثرعنة امألثثتي،ار عثثم اريثثق الثقافثثة هثثو اثثوس آخثثر مثثم ااي،نثثة الثثيت تي،ثث  بطريقثثة تدرعيثثة 
 لهم مضيواا قوك عدا 

ابثثد اإلمربيثثايل، وشخصثثث »، فالروايثثة األوروبيثثة قثثد واكبثثثصثثضة التيبثثري اإلا ثثاينال ثثرد  فقثثد
ابقلقلثثة بصثثدده، أو بإنثثارم اماتبثثاه إليهثثا بفثثه  أو من ثثه ابختلضثثة دو  أ  تتجثثرأ علثثى اثثرا األألثثئلة 

ال ثثثيطرم وعثثثدم التضثثثري  ألثثثتدامة ا علثثثى زلندثثثر امألثثثتي،ارية الثثثيت  ضثثثبثثث خر، وإاثثثا كااثثثث تتبثثثا وعهثثثة ا
، فقد كا  على الهات  أ  م يدخ  يف ليبة امألتي،ار القشرم اليت شوهث تثاريا الفثيوب، (2)«افيه

اثث،م هثثشه اإلشثثارم باثث،ري ميثثث، بثث  إ  رويب يُ الفثثي ، لهثثم ال ثثرد األو وأخثثشم أرواا األبريثثاا مثثم 
هثشا ال ثثرد قثد شثثار  بطريقثة أو بثث خرى يف حجثث  هثشه احلقيقثثة عثم اليثثا ، وصثور الي،ليثثة اإلمربياليثثة 

 الاخ،ة على أهنا رألالة يديم وحاارم 

م عثثثم م ثثثاع  ااي،نثثثة، لروايثثة واإلمربياليثثثةل  وعثثثم الر بثثثة يف  تثثثاريا مفثثثرت ، أل  الروايثثثة عثثربذ
مهدم لفرعنة التوعهثام امألثتي،ارية ابرفقثة بثالقوم الي ثهرية الاثخ،ة  توأليع اب تي،رام، ب  إهنا 

ن  األراضث  امألتطنس والر بثة يف امثت" عبثا، فح  وز د" م ي تفهد بثث"روبن و  كرو إ "إدوارد أليي
ومياثثث  يف  ،علثثثى ح ثثثاب الغثثثريبرضثثث  ر باتثثثه هثثث  ر بثثثة الرعثثث  األبثثثي  الثثثشك  القابيثثثة وراا البحثثثار

، ة مثثم البفثثر يهيثثدا ممتنكهثثامفثثروعه ممثثتن  هثثشه األراضثث ، لثثشلك تصثثور علثثى أهنثثا منثثااق خاليثث
 لقداوس مم ال رد اإلمربااورك الشك يركز على مياين ااي،نة و ور امخر مم ابا   مم الواقع  وهشا

ننايثا ابثا ال ثردك، وقثدم قثراام نقافيثة للثنص  فتر"إدوارد ألييد" أعني النقاد على ميطيام متخضية يف
 خر الثثشك يفثثاركنا ثثثثثثيا  ولثثثثثثي  عثثم كثثثري مثثم األألثثئلة الثثيت تغثثري فه،نثثا للثثثثثثثثثثثثثثمثثم شثث هنا أ  ياألديب 

 :وكن،وذيف على ال رد األحادك اشكر رواية"قل  الدنم" لث"عوزيف كواراد" التجربة اإلا ااية 

                                                           

لنفر، دمفق، إدوارد ألييد: القلال و ال يف)حوارام مع دافيد بارألاميا (  تر توفيق األألدك، دار كنيا  للدراألام و ا  (1)
  61، ع1998، 1ط

  87إدريس اخلاراوك: الرواية اليربية و أألئلة ما بيد امألتي،ار  ع  (2)
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 "لــ"جوزيف كونراد"قلب الظالم"التمثيل السردي في رواية المطلب األول: 

ضثثث،م روا ثثثع األدب  -للهاتثثث  الربيطثثثاين ذو األصثثث  الروألثثث -تصثثثنف روايثثثة"قل  الدثثثنم"
اليثثاب ، وقثثد عثثرى  ويلهثثا إىل فثثيلال ألثثين،ا   بينوا "القيامثثة ام "، عثثرم أحثثداد الروايثثة يف إفريقيثثا، 

 لروايثثثة"قل  قثثثراامالهولواياليثثثة  قثثثدم"إدوارد ألثثثييد" بيثثثد  عيلهثثثا مثثثادم خصثثثبة للدراألثثثام مثثثاوهثثثشا مثثثا 
وربطهثا بابثثد امألثثتي،ارك، وقثثد أيثز قبثث  ذلثثك رألثثالة الثثدكتوراه اخلاصثة بثثه حثثو  هثثشا الهتثثاب الدنم"
كاتثث  متضثثثرد يف »وإعجابثثه بثثثهث"عوزيف كثثثواراد وروايثثة ال ثثثريم الشاتيثثة"، وهثثثو م  ضثث  تثثث نره ثثثثوعنوهنثثا بث

د، امنثثثار الهابوألثثثية مي ثثثا، ف،ثثثا مثثثم أحثثثد لثثثه اثثثربم كثثثوارا حيثثث  األألثثثلوب واحملتثثثوىاألدب اليثثثاب  مثثثم 
د"، لهنه يف اضثس اجل،الية والضنية عم أع،ا "كوارا، وهو م ينض  صضة (1)«وابقلقلة اليت حققتها كتبه

ا ال لثثه أ  يثثدر  أ  الدثثنم الثثد دأتاحثثث عبقريثثة كثثوارا»الوقثثث  اثثيها ب ثثاالة نقافيثثة وألياألثثية، فقثثد
قإذ   تفثثد قلثث  الدثثنم باإلشثثارام إىل الرألثثالة التحاثثريية، -لوعثثود قابثث  أل  ي ثثتي،ر أو ياثثااا

إىل خمططثثام ألثثخية خثثريم وأخثثرى قاألثثية فدثثة إلحاثثار النثثور إىل األمهنثثة والفثثيوب ابدل،ثثة يف هثثشا 
يم الثثيت ؛ فثثالدنم هثثو إشثثارم إىل كلثثف إفريقيثثا وبدا يثثة شثثيبها، أمثثا النثثور فهثثو رألثثالة الت،ثثد(2)«اليثثا 

محلها الرع  األبي  على عاتقه، وقد أوعد هشا الرع  هدفا حلياته أم وهو يديم الفيوب ال ثوداا، 
وق،ث باعتياا منازلهال وذلك ألاين كنث أمح  رألالة مساويثة جليلهثال »وهاهو يضصر عم ذلك بقوله

رألثثالة احلاثثارم هثثشه هثث  ازعثثة ال ثثيادم وحثث  التضثثو  لثثدى  لهثثم ااثثدف وراا ،(3)«أااألثثا متحاثثريم
األوروبيثثني، فإفريقيثثا هثث  قثثارم مدل،ثثة لهثثم اليثثايف الثثشك  تويثثه عيلهثثا قبلثثة ل وروبيثثني الثثشيم قصثثدوها 

 سحثا عم الثروم 

ر ثال أ  األرض هث  أرضثه، وهثو  حاور هامف  إ  حاور امخر يف رواية قل  الدنم هو
قوافث  »ندما يدخ  هشا امخثر حلقثة ال ثرد فإاثه ألثينيث ب بفثع الصثضامال اكم األصل  اا، لهم ع

 ،(1)«حدد وكره ابرا هدما ابتوحفني ف يهرههال ح  ابوم الزاويف ابغربيم ب رعلهال ابضلطحة   إ 
 م يضثثر  بيثثنهال وبثثني احليوااثثام،فهثثو يصثثضهال بابتوحفثثني، وهثثال صثثامتو  م يتحثثدنو ، أبثثدا حثث  أاثثه 

                                                           

  7، ع1،2000إدوارد ألييد: خاريف ابها   ترمجة فواز الطرابل  ، دار امداب، بريوم،ط (1)
  99إدوارد ألييد: الثقافة واإلمربيالية  ع (2)
  14، ع2004عوزيف كواراد: قل  الدنم  تر حرب  ،د شاهني، مطبية ابم خلدو ، دمفق،)د ط(،   (3)
  34-33عوزيف كواراد: قل  الدنم  ع  (1)



يةلسرد من منظور مابعد الكولونيالا                               الفصل الثاني                      

65 
 

لهثم حركثة ال ثرد ألثرعا  مثا تتغثري  لزي  هو الينصر الفرير يف القصةال رد ينحظ أ  ا ابتتبع حلركةو 
أذهلين مدهره األايق، فهو ح م ااندام إىل درعة اعتقدم ميهثا »أبي عندما يصادف"مالرو" رعن 

للوهلثثثثة األوىل أاثثثثه ضثثثثرب مثثثثم الر يثثثثا، فااثثثثدفيث أت مثثثث  ياقتثثثثه الياليثثثثة، ألبصثثثثر اثثثثريف اله،ثثثثني بثثثثاللو  
بالزيث تيلوه مدلة ا ا ية خاراا اللثو ،  ،لهثا يثد بياثاا  بي     م رتأل  الفير مضرو  منقوس األ

فهثثثو يف هثثثشه القطيثثثة ال ثثثردية بالثثثشام يتبثثثا بثثثاحرتاف الضهثثثرم  ؛(2)«كبثثثريم احلجثثثال، لقثثثد كثثثا  مدهفثثثا
م القا لثثة بتضثثو  اليثثر  األورويب، فلواثثه األبثثي  عيلثثه  ثث  إعجثثاب وتقثثدير مثثم اثثرف ال ثثارد الثثشك 

 يرتدد يف وصضه باألعجوبة  

الصثورم ابهي،نثة و ثري ابتهافئثة »قدم"إدوارد ألييد" ر يتا  لثث"قل  الدنم"، يث  الر يثة األوىل
الثثيت يهثثو  فيهثثا تثثاريا األقثثاليال اب ثثتي،رم بثثرد تثثاريا للتثثدخ  اإلمربيثثايل  وعلثثى أألثثاس وعهثثة الندثثر 

يف النفااام ابركزية للثقافة احلاثرية اوار  ريبة األ هشه))كااث مفاريع الهولوايالية هامفية، ب  ربا
فال رد األورويب عم اب تي،رام م يورد شيئا عثم تثاريا هثشه الفثيوب، بث  يصثور احليثام ؛ (3)«الهبريم

مثثم وعهثثة ادثثره اخلاصثثة الثثيت ييثث  مثثم امخثثر هامفثثا، يف مقابثث  الثثشام األوروبيثثة الثثيت  تثث  ابركثثز يف 
 هنا  تواادا بني هشا ال رد وبني اإلمربااورية النص، وهشا يثبث أ  

فه  امألتهفاف الن ث  أو الطبثاق  لربمربياليثة بوصثضها يثارب متداخلثة، »أما الر ية الثااية
ويبثا  ليث  ألثييد علثى هثشه الر يثة الثااية)اليل،ااذيثة( يف   ربيذة و ري الغربيذثةلهنها متيارضة للفيوب الغ

الطباقيثثة احلواضثثر الهبثثريم وم ثثتي،راكا البييثثدم عغرافيثثا علثثى مثثرأى  ر يثثة     وتبقثث  هثثشه القلثث  الدثثنم
مربياليثثة علثثى أهنثثا يربثثة متداخلثثة يفثثهلها وهثثشه الر يثثة تندثثر إىل التجربثثة اإل، (4)«منهثثا يف الوقثثث ذاتثثه

ال ثرد، وم  وصثريورم يف تطثور ألثريورمفزاويف"كواراد" هال أشخاع يفاركو  ارفا  ا،ا تاريا مفرت ، 
إ  القثراام الطباقيثة تيثارض الر يثة األوىل الثيت ميهم أ  تقرأ الرواية بته،يي حاثورهال يف ابثا الروا ث   

تندثثر إىل الزاثثويف بثث هنال شثثي  بثثن تثثاريا، وتندثثر إىل اب ثثتي،رام ب هنثثا حثثق مثثم حقثثو  اإلمربياليثثة الثثيت 
 تضرض أليطركا ونقافتها أين،ا حلذث 

                                                           

  32ابرعع اض ه، ع  (2)
اإلمارام اليربية وليام هارم: إدوارد ألييد وابدنرام الدينية للثقافة  تر: قص  أاور الشبيا ، هيئة أبو ة  للثقافة والرتاد،   (3)

  154، ع2011، 1ابتحدم، ط
  154ابرعع اض ه، ع  (4)
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 دوديثثثثة كثثثثواراد »مربياليثثثثة هثثثث  ةلثثثثال يرفاثثثثه اإلا ثثثثا  الياقثثثث ، ولهثثثثمأ  اإل  د""كوارايثثثثدر 
اب ألثاوية هث  أاثه   يهثم قثادرا، ر ثال أاثه رأى بوضثوا أ  اإلمربياليثة علثى م ثتوى أو  كااثث عوهريثثا 

أ  اإلمربياليثثثثة ينبغثثثث  أ  تنتهثثثث  كثثثث   ألثثثثيطرم وألثثثثرقة لثثثث رض خالصثثثثتني، علثثثثى أ  ي ثثثثتخلص عند ثثثثش  
ارا مثثم ال ثثيطرم األوروبيثثة  وك،خلثثو  لزمنثثه   يهثثم يف وألثثيه أ  ميثثنر يييي"األصثثنايو " حيثثاكال أحثثر 

، و"إدوارد ألييد" م يلومه أل  (1)«األصنايو  حريتهال، ر ال تنقيده الصارم لربمربيالية اليت األتبيدكال
اليثثثا  الثثثشك عثثثا  فيثثثه"كواراد" هثثثو عثثثا  ألثثثادته ابركزيثثثة األوروبيثثثة، و  يهثثثم باألثثثتطاعة أحثثثد أ  يغثثثري 

 ثثيطرم والتوألثثع يف مثثا وراا قثثة القا لثثة بثث   الرعثث  األبثثي  هثثو مركثثز اليثثا ، وهثثو مثثم ميتلثثك حثثق الاحلقي
 "خدمة" اإلمربيالية ورأى فيها قدرا  توما م ميهم تغيريه ثث  إ "كواراد" قد اقتنع بثث ،البحار
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 والمستعمرات الهندية "جين أوستن"المطلب الثاني: 

قثدم يلثثث"عني أوألثا" علثى الينقثة اب د"لييف قرااتثه لرواية"روضثة مثا ا ثض يدكثد"إدوارد ألثييد"
بثثني الروايثثة كفثثه  نقثثايف، وبثثني التوعهثثام اإلمربياليثثة الثثيت يثثارس علثثى أرض الواقثثع يف مهثثا  مثثا مثثم 

 ،اإلمربياليثة اض ثهاألطر الهرم األرضية، خاصة وأ  اب تي،رام قد فاقث م احتها م احة  البلثدا  
ة إمربيالية مرتابطة ميها ترابطا يد وحه،ها وا امتن  وحهال إلقطاعليضامتن  روضة ما ا إ  »حي 

ونيقا، إ    اق   تَّ،ا، وما ياث،م ال ثجوَّ الثداخل  والتنثا ال اجلثشذاب إلحثداوا هثو إاتاعيثة األخثرى 
رم، سحيث  ي،َ ؛ فهنثا  ربث  بثني ألثلطة البيثث وألثلطة الدولثة علثى إقطاعيثة م ثت(1)«وااابااه،ا ابقنم 

وعثثثوا مثثثم ااثثثدوا  يثثثوفر إحهثثثام ال ثثثيطرم علثثثى هثثثشه اب ثثثتي،رام الثثثيت كاثثثع مااثثثباط مقثثثنم تنا ،ثثثا
 " ضيلديف"روضة ما ا 

إ  احلقيقثة الثثيت توصث  إليهثثا"إدوارد ألثييد" هثث  ءثرم القثثراام الطباقيثة الثثيت تهفثف عثثم اليبيثثد 
هثثال اثثرف مه،ثثي يف ابثثا ا اليبيثثد ، هثثدمالثثشيم ي ثثهرو  علثثى ح ثثم اإلاتثثايف يف مثثزارس ال ثثهر باانثثد

أوألثثثثا تنت،ثثثث  إىل »الرتكيثثثثز علثثثثى الضاثثثثاا اجلغثثثثرايف واإلشثثثثارام الرمزيثثثثة يف الروايثثثثة يثبثثثثث أ و  الروا ثثثث   
إلخضثثاا كثث  الضاثثا   الضيليثثة الثثيت عزاهثثا األدب اإليليثثزك  اإلمربااوريثثةاليقيثثدم األدبيثثة الثثيت األثثتغلتها 

، فالرفاهيثثة الثثيت ُحققثثث بضاثث "مزارس ال ثثهر" يف اب ثثتي،رام (2)«ل مثثة علثثى مفثثروعها امألثثتي،ارك
  التوألع امألتي،ارك، وتولد الر بة يف امتن  ابزيد مم اب تي،رام تفجع 

لديثه  بهااة"عني أوألثا"يف األدب اإليليثزك، لهثم حثس الناقثد الثدايوك "إدوارد ألييد"يقر
ضثة مثا ا ثضيلد كجثزا بيثد أ  قثرأ رو  ، ي ثتطيعمإ  ابرا »النقدك قا ن: عيله يدافع عم ءرم مفروعه

ثثثع، أ  يييثثثدها بب ثثثااة إىل موقيهثثثا ضثثث،م الثثثرتاد ابهنثثثو  مم"الروا ثثثع  يَثثثة مفثثثروس امربيثثثايل متوألذ مثثثم بُثنثك
وأ  يهتضثثث  بثثثشلك  بثثث  األحثثثرى أ ذ الروايثثثة ك،ثثثا  -الثثثشك تنت،ثثث  إليثثثه بهثثث  ت كيثثثد -األدبيذثثة اليدي،ثثثة"

 ثري ااتئثة، مثدى واألثيا عريا ثا مثم الثقافثة اممربياليثة الداخليثة  أعتقد، تضتر بثااذراد، وإ  بهثم بطريقثة
، فالروايثة هنثا تنت،ث  إىل (3)«ل راضث  ألثيهو  ممهنثا مثم دوهنثا اليت مثا كثا  اكت ثاُب بريطاايثا النحثق

ال رود ابركزية الثيت مهثدم للتوألثع اإلمربيثايل، وقثد خثدمث هثشا التوألثع بطريقثة أو بث خرى، لثشلك م 
                                                           

  154إدوارد ألييد: الثقافة واإلمربيالية  ع (1)
  379إدوارد ألييد: خيااة ابثقضني  ع  (2)
  162-161إدوارد ألييد: الثقافة و اإلمربيالية    (3)
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إ  اللحم األو  يف قراام"إدوارد ألييد" الطباقية ما،راكا النصية ابها الضنيذة وال هوم ميهم مدا عوا
له فهو حلم مغيَّ  يف هشا ابا، وهثو صثورم  احليام يف"روضة ما ا ضيلد"، أما اللحم ابوازك هو م ار

ههثثا صثثاح  وضثثة الثثيت ميتلر اليبيثثد الثثشيم يفثثتغلو  وفثثق قثثوااني صثثارمة مثثم أعثث   قيثثق الرفاهيثثة يف ال
  األرض"روضة ما ا ضيلد"

رام، ف،ثزارس ال ثهر هث  الرمثز احليثام يف اب ثتي،َ  اختثزا ة إ  ما يدعو إىل اب ثاالة هثو كيضيث 
 الوحيد لتلك احليام اليت   تشكر شخوصها وأمهنتها إم أل  ابها  اإلمربيايل حيتايف دع،ا منها 
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 الكولونياليةآداب ما بعد المبحث الثالث:  

 المصطلح تحديدالمطلب األول: 

يت ثثثثثع مصثثثثثطلر مثثثثثا بيثثثثثد الهولواياليثثثثثة"لييرب عثثثثثم كثثثثث  آداب البلثثثثثدا  الثثثثثيت تثثثثث نرم بالي،ليثثثثثة 
آداب ك  البلدا  األفريقية وأألرتاليا وبنغنديي وكندا وبلدا  منطقثة الهثاري  »اإلمربيالية، وتندريف  ته

، وبلثثثثثثثثثثدا  عثثثثثثثثثثزر احملثثثثثثثثثثي  ااثثثثثثثثثثاد  وايوزيلنثثثثثثثثثثدم والباك ثثثثثثثثثثتا  وألثثثثثثثثثثنغافورم وماليزيثثثثثثثثثثا ومالطثثثثثثثثثثاواانثثثثثثثثثثد 
تنوعثثا كثيضثثا يف ابوضثثوعام،  -بثث  شثثك-،وات ثثاس احليثثز اجلغثثرايف اثثشه امداب ألثثيحقق(1)«ناهاوألثثري

واريقتثثثثه يف ابقاومثثثة الثقافيثثثة إ  ابيثثثثزم ولغثثثام الهتابثثثة، وأألثثثثالي  التيبثثثري، فلهثثث  بلثثثثد يربتثثثه اخلاصثثثة 
أ  شهلها احلايل اابثق مم خربم الهولوايالية، وأهنا »رت  فيها"آداب الهولوايالية" ه األألاألية اليت تف

اض ها عم اريق إبراز التوتر القا ال مع القوى اإلمربااورية، وت كيد اختنفاكا مع فروض ابركثز أكدم 
شثثه  مثثم فهثثشه امداب هثث  ، (2)«اإلمربااثثورك، وهثثو مثثا ليلهثثا مت،ثثايزم بوصثثضها مثثا بيثثد كولواياليثثة

ة عثثم هويثثة ضثثالثثيت تيثثرب عثثم رفثث  التجربثثة اإلمربياليثثة، وهثث  إنبثثام اويثثة خمتل أشثثها  ابقاومثثة الثقافيثثة
 ويفوه تار ه اخلاع  الشك حاو  أ  يغي  نقافة اب تيَ،راب تيَ،ر 

 تطور آداب ما بعد الكولونيالية المطلب الثاني:

 يالية إىل نننة مراح  ه :يق ال"فرااز فااو " مراح  تطور آداب ما بيد الهولوا

 رحلة األولى:مال

هم ابثقثف يثرب »أك يث  نقافة اب ثتي،ر وفيهثا ؛(3)«مرحلة التمثل الكامل»ويطلق عليها األال 
لغثثربيني خطثثوم خطثثوم، ال نقافثثة اب ثثتي،ر احملتثث ، ف نثثاره تثثوازك آنثثار أمثالثثه ااب ثثتي،ر علثثى أاثثه قثثد هاثث

، يف «تثثرب  هثثشه امنثثار بتيثثار ميثثني مثثم تيثثارام األدب الغثثريب، حثث  لثثي،هم ب ثثهولة أ  وااامثثة أورويب
هثثشه ابرحلثثة يثثربز عليثثا تثث نري نقافثثة اب ثثتي،رر علثثى ابثقثثف اب ثثتيَ،ر الثثشك تتل،ثثش يف مثثدارس امحثثتن  
وتفرذب نقافته، لشلك أليهو  إبداعه ا خة عم األدب األورويب، وليس مم باب الصدفة أ  الثت،س 

                                                           

  16عالرد بالهتابة  شهروفث وآخرو : بي  أ  (1)
  17ع، اض هابرعع   (2)
  189فرااز فااو : ميشبو األرض  ع  (3)
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مبثثد وأ  يهثثو   فثثوا بقثثيال  ة وتنصثثن مثثم نقافثثة قومثثه أل  عقلثثهلثقافثثة الغربيثثمثثدحا ل يف كتابثثة ابثقثثف
 احلاارم الغربية 

 المرحلة الثانية:

يهتثثز اب ثثتي،ر ويقثثرر أ  يتثثشكر اض ثثه   ولهم بثثا كثثا  ابثقثثف اب ثثتي،ر  ثثري »يف هثثشه ابرحلثثة        
علثثى أ  م يزيثثد متغلغثث  يف شثثيبه، بثثا كااثثث عنقاتثثه بفثثيبه عنقثثام خارعيثثة، فإاثثه يف هثثشه ابرحلثثة 

يتثثثشكر، إاثثثه ام  ينتفثثث  مثثثم أع،ثثثا  ذاكرتثثثه مفثثثاهدم قدميثثثة مثثثم اضولتثثثه، وييثثثود إىل أألثثثااري عتيقثثثة 
ر أ  ييثود إىل حلثة يقثرر فيهثا اب ثتي،ر وهث  مر ، (1)«ت ويلها على ضثوا األثتطيقا م ثتيارمفيحاو  إعادم 

واثثثشا يثثثد يف كتاباتثثثه عثثثودم إىل عثثثشوره األوىل، نقافتثثثه األم، ألاثثثه يصثثثدم بزيثثثف قثثثيال احلاثثثارم الغربيثثثة، 
عتيقثة  يهت  عم اضولته ويغر  يف وصف عادام وتقاليثد شثيبه، وليث  مثم مهواثام نقافتثه أألثااري

 يلصق هبا ك  ميايري اجل،ا  

 المرحلة الثالثة:

اثرى ابثقثف اب ثتي،ر بيثد أ  حثاو  أ  يغثر  يف »، وفيهثا«مرحلثة ابيركثة»ويطلق عليها األال
الفثثثي ، يي،ثثثد إىل عهثثثس ذلثثثك، فهثثثو ام  يهثثثز الفثثثي ، إاثثثه ام  بثثثد  أ  يغضثثثوا  ضثثثوم الفثثثي ، 

؛ فضثث  هثثشه (2)«أدبثثا نوريثثا، أدبثثا قوميثثا ي ثثتحي  إىل مثثوقظ للفثثي ، إاثثه ام  ينثثتج أدب ميركثثة، ينثثتج
يثثثة شثثثيبه باثثرورم الهضثثثاا مثثثم أعثثث  األثثثرتداد ابرحلثثة يتبثثثا ابثقثثثف أدب مقاومثثثة، ويهثثرس كتاباتثثثه لتوع

هثثثشه ابرحلثثثة بالثثثشام ييلثثثم عثثثدااه للثقافثثثة الثثثيت تتل،ثثثش يف مدارألثثثها، ويفثثثهر يف  اب ثثثلوبة، ويفحريتثثثه 
بوةضثثة هثث  لغثثة اب ثثتي،رر، ابهثثال أ  يهثثو  اباثث،و  قل،ه، وم يهثثال إ  كااثثث اللغثثة افوعههثثا ألثثنحه

  مناهاا لنألتي،ار ورافاا له 

يق ال الناقد"صبح  حديثدك" آداب مثا بيثد الهولواياليثة إىل أربيثة شثرا ر وذلثك بامعت،ثاد 
 على مرعيية"بي  أشهروفث"، وهشه الفرا ر ه : 

                                                           

  189فرااز فااو : ميشبو األرض  ع  (1)
  190-189ابرعع اض ه، ع  (2)
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وتت،ثثثث  بنتثثثايف كثثث  مثثثم أألثثثرتاليا، وايوزلنثثثدا، وايجرييثثثا  النمـــااأل األدبيـــة والوانيـــة واإلقليميـــة:-1
واانثد، وآداب اليثثرب باللغثثة الضرا ثثية، وهثثشه الن،ثثاذيف وليثدم اللغثثة الهولواياليثثة، لثثشلك فقثثد أومهثثا 

، وع،ليثة تضهيثك (1)خطاب ما بيد الهولوايالية أوية كربى، كوهنا تي،  تقثوي  مركزيثة اإلمربيثايل
 باألتخدام لغة اب تي،رر ك نا ضده ابركزية اإلمربيالية تتال 

وتت،ثثث  بهتابثثثة اليثثر  األألثثثود أين،ثثا كثثا ، وخثثثري مثثم ميثلهثثثا حركثثة الزاثثثويف أدب الســود: -2
ب عنمها ألنغور وألثيزار، وقثد اثور خطثاب مثا بيثد الهولواياليثة هثشا الثن،  يف أكثثر مثم ايثاه يفث،  

، وقثد ُعثرف عثم هثشا األدب احتضثا ه بالثقافثة الزييثة إىل أبيثد احلثدود، بث  (2)ابوأليقى والضنو  و ريها
كثثثث  مثثثثا ميثثثثث للزاثثثثويف بصثثثثلة مثثثثم اقثثثثوس وعثثثثادام أكثثثث  ولبثثثثاس ووصثثثثف للطبييثثثثة اإلفريقيثثثثة وتقثثثثديس  

 وحيواااكا ابتنوعة 

 توازي الموضوعات: -3

مثا بيثد الهولواياليثة، ومفرتكة بني امداب  هواعس أألاألية هبا تلك ابوضوعام اليت تيرب عم ويقصد
منها قاية التحرر الواين، والينقثام مثع اب ثتي،ر، واللغثة وامألثتخدام اجملثازك اثا، عثنوم علثى بثروز 

، ولي  موضوس امحتضاا بالناا  حنو (3)مدار أدبية منها الواقيية ال حرية، واألألطورم ابباشرم، و ريها
يااف إىل ذلك موضوس احلنثني إىل ابنثاز  وايالية، امألتقن  هو أبرز موضوس تفرت  فيه آداب الهول
 اليت ا تدمريها وإنارم ابفاعر والشكريام حواا 

 النص المهجن أو التركيبي: -4

وهثثو اتيجثثة للتثث نريام الثثيت مارألثثتها القثثوى الهولواياليثثة علثثى الثقافثثة، خاصثثة الثثنص وتندرياتثثه 
قبثث  اإلمربيثثايل، ومثثدنرام امألثثتي،ار الثثيت تتحثثدد باحلاضثثر،  النقديثثة، حيثث  يثثد تنوعثثا اتيجثثة اباضثث 

،والثنص (4) ضيز ع،لية اإلبداسيف فث،ة اوس مم اللقاا الثقايف بني الواقع واليوام  الطار ة اليت أأله،ث 

                                                           

  172عرام  أبو شهاب:الرأليس وابخاتلة   يندر:  (1)
   172ع ابرعع اض ه ،  (2)
  172ع ابرعع اض ه،  (3)
  172ابرعع اض ه، ع  (4)
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ابهجذثم مثاهو إم اتيجثة للثقافثة ااجينثة ابختلطثة، ب ثب  ياألثها مثع نقافثة اب ثتي،رر، وهثشا ليث  مثثم 
   بثقافة صافية اقية الصي  القو 

ي  وي  ابركزية اإلمربيالية مم خن  إعطاا الدور لل،ه،ذ   الفرا ر األدبية األربية يف تقتفرت 
ك  يتحدد عم اض ه وعم يربة شيبه، ك،ا تدكد هشه امداب علثى عنصثر الناثا  ممثا ليلهثا آدابثا 

الثقافيثة الثيت تدكثد علثى خصوصثية هثشا قومية ونورية، أما لغة الهتابة فهث  لغثة بازيثة  ،ذلثة بالفثضرام 
 األدب 
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 السرد المضاد :لثالثالمطلب ا

ليصثف ادريثة »"يندريف مصطلر"ال رد اباثاد"  ثث مصثطلر أوألثع صا ه"ريتفثارد تريدميثا 
 لر لوصف ال ب  ابتواعفثةابقاومة الرمزية وتطبيقها    لهمذ اقاد ما بيد الهولوايالية تبنذوا هشا ابصط

ضثثثثد خطثثثثاب ألثثثثا د أو  peripheral))الثثثثيت ميهثثثثم مثثثثم خناثثثثا توعيثثثثه الطيثثثثو  مثثثثم موضثثثثع ااثثثثامي
هثو  أك أ  ال ثرد اباثاد،)1(«راألا)وعلى وعه اخلصوع تلك اخلطابثام الثيت كثص ابركثز اإلمربيثايل(

اثثثوس مثثثم ابقاومثثثة الرمزيثثثة والثقافثثثة، وهثثث  توعيثثثه الطيثثثم للخطثثثاب ال ثثثا د ابيثثثاد  بصثثثطلر ال ثثثرديام 
الهثثثثثثربى أو"احلهايثثثثثثام الهثثثثثثربى"، وهثثثثثثو مصثثثثثثطلر صا ه"فراا ثثثثثثوا ليوتثثثثثثار"يف كتابه"الوضثثثثثثع مثثثثثثا بيثثثثثثد 

حقثثا ق كوايثثة يضثثثرتض أهنثثا مطلقثثة وقصثثثوى، ت ثثتخدم لفثثثرعنة »احلدان "،ويقصثثد بال ثثرديام الهثثثربى
،وهثثشه احلقثثا ق الهوايثثة هثث  حقثثا ق موعذهثثة مثثم اثثرف مثثم (2)«األثثية واليل،يثثةيخمتلثثف ابفثثروعام ال 

ميتلك القوم، واب تي،رر هو مم يتوىل صيا ة احلقا ق ابيرفية اليت تدكثد علثى مركزيثة اليقث  الغثريب وحقثه 
ابيرفثثة، و ديثثد قثيال احلاثثارم وميايريهثثا، وهثشا يه،ذثثي نقافثثة األاثراف ويضثثرض علثثيهال هي،نثثة يف إافثاا 

 ى هدم قيال الثقافة احمللية نقافية شرألة تي،  عل

هثشا ال ثرد اباثاد هثو الثشك يثدعوه إدوارد »ثثثوارد ألييد" ميادم اشا ابصطلر فثثثويد عند"إد
ميهم األمثة اب ثتي،رم مثم األثرتعاس هويتهثا وتثرميال وعودهثا مثم عديثد،  ألييد بثثث ابقاومة الثقافية  فهو

، يدكثثد ال ثثرد (3)«فيهثثا اب ثثتي،رر يف ابقثثام األو وذلثثك بامعت،ثثاد علثثى اليناصثثر القوميثثة الثثيت شثثهك 
اليناصثثثر القوميثثثة الثثثيت تفثثثه  اباثثثاد علثثثى اختنفثثثه ويثثثايزه عثثثم ال ثثثرود ابركزيثثثة،وذلك بت كيثثثده علثثثى 

وهو يقوم بتضهيك ال رد األحادك الشك أشاس عثم امخثر ب اثه م ميلثك قثدرم يثيث  اض ثه، إاثه  هويته،
األثثرتعاس لصثثوم التثثابع الثثشك وصثثف ب اثثه ذو مرتبثثة أدىن، وأاثثه وجثث  وأمذثث ، هثثشا التثثابع تبثثا حركثثة 

ا ابركثز نقافية ماادم ي يى مم خناا إىل ترميال هويته احملتف،ة، ليصحر الصورم الن،طية الثيت أشثاعه
 اإلمربيايل عم الفيوب األصناية 

لي ث برد رد في  موعهة ضد اإلمربيالية، بث  هث  أوألثع كثثريا مثم أ  »إ "ابقاومة الثقافية"
يتاثث،نها تصثثور كهثثشا، ألهنثثا تثثنه  علثثى أألثثاس التضاعثث  الثقثثايف وااجنثثة واألثثتث،ار نقافثثة امخثثر مثثم 

                                                           

  121-120ع بيد الهولوايالية  بي  أشهروفث وآخرو : دراألام ما  (1)
  64ع  1،2007  للنفر، الدار البيااا، طدار توبقا ،د بنيبد اليايل: ما بيد احلدانة  ،د ألبين و   (2)
  99عاليربية وأألئلة ما بيد امألتي،ار  إدريس اخلاراوك: الرواية   (3)
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، فثثث"ال رد (1)«ويثةابت،ركثزم حثو  الثشام والتثاريا واا أع  تضهيك با ال يطرم يف نقافته، ويف ألردياته
ضثثد الثقافثثة اإلمربياليثثة، بثث  هثثو حركثثة نقافيثثة مدروألثثة م تنهثثر  اباثثاد" لثثيس بثثرد رد فيثث  اايهاألثث 

والروايثثة كفثه  ألثثردك ماثثاد  عليثه،وابهثثيَ،م م لثثشك حثدد بثثني نقافثثة ابهثي،ر حقيقثة التضاعثث  الثقثايف ا
فهثثث  األثثثتث،ار اثثثشا  أع،ثثثى اثثثشا الن،ثثثوذيف؛تقليثثثدا   الغثثثريب لهنهثثثا لي ثثثث لروا ثثثهثثث   اكثثثام للن،ثثثوذيف ا

الفه  التيبريك مم أع  تضهيك ال رد الغريب الشك ادعى ح  كتابة التاريا البفثرك مثم وعهثة ادثر 
 واحدم  

وعثث  الفثثيوب اب ثثتيَ،رم، الثثيت تبثثا  ثبثابثثة الصثثضية الثثيت أيقدثثكااثثث احلثثرب اليابيثثة الثاايثثة 
أدب ا واقدا عديديم قد بز ا منش ابرحلة »أ   مثقضوها نقافة اب تي،رر متجاهلني بيااام شيوهبال، حي 

اليدي،ثثة لضهضهثثة امألثثتي،ار بيثثد احلثثرب اليابيثثة الثاايثثة فلل،رم األوىل يصثثبر األفارقثثة وامألثثيويني،عربا 
الغثثريب، ولل ثثرديام الغربيثثة،   األاثربولوعياقضثثوعا ليلثثال اإلا ثثا الثثشيم كثثااوا دا ،ثثا مو  -و ثثري عثثرب

شثث   والتههنثثام اللغويثثة الغربيثثة، وكثثااوا يف النصثثوع الثقافيثثة الثثدلي  ال ثثل  علثثىوالندريثثام التار يثثة 
 - األوروبيثثثة األقثثث ذ تطثثثورا الثثثيت ةلَّث"عواهرُهثثثا" نابتثثثة ر ثثثال التثثثارياأاثثثواس األفهثثثار حثثثو  الفثثثيوب  ثثثري

قني م ، وهثشه حقيقثة فالفثيوب اب ثتيَ،رم لطابثا اُدرثر إليهثا علثى أهنثا (2)«داهبال وتوار هال اخلاصة خنذ
فاألاثربولوعيثا روذعثث لضهثرم ؛ هشه الدراألة   تهم بريئة مم التوعهام امألثتي،اريةموضوس للدراألة، 

مركثزا لليثا  حيثق لثه الير  الزي  أو  ثري األورويب األدىن مرتبثة، وال ثرديام الهثربى عيلثث مثم الغثريب 
  ث  ث  طاا افر رألالة احلاارم  األتبياد الفيوب واألتنزاف نرواكال

فقالثثث بضهثثرم هنايثثة التثثاريا ر ثثال أاثثه كتثث  مثثم وعهثثة ادثثر واحثثدم، أمثثا الندريثثام التار يثثة  
وكثث   الفثثيوب األخثثرى م ت ثثتطيع  ريثثك التثثاريا أو تغيثثري وعهتثثه، أمثثا التههنثثام اللغويثثة ف رعيثثث 

كث  هثشه اب ثاع  اإلمربياليثة   تثدنر يف عزميثة الفثيوب التابيثة،   ك  اللغام إىل األصث  النتيثين،ص   أ
ويف األخثثري األثثتطاعث هثثشه الفثثيوب أ  كلثثق ألثثردا  صثثها وحيهثث  عثثم تار هثثا اخلثثاع، ألثثردا مغثثاير 

 لل رد ابركزك الشك احتهر ابيرفة ليقود اويلة مم الزمم 

                                                           

اجمللد الثاين،  بلة تبنين للدراألام الضهرية والثقافية، :ال رد موضوعا للدراألام الثقافية إدريس اخلاراوك (1)
  129ع  2014،شتاا7اليدد
  11عوارد ألييد: الثقافة واإلمربيالية  إد (2)
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 امعثرتاف  بثراُ اقحيقق»ردا ماادا ه  مه،ة ع ريم، و له إ  مه،ة الهات  الشك يتبا أل

رألثثاَل ابهثثا  احملجثثوز للخاثثوس و امااثثواا يف األشثثها  الثقافيثثة اإلمربياليثثة، و أ  حيتلثثه هثثو أ  يييثثد 
بوع  للشام،  اربا ألعله على األرضية اض ها اليت كا  قد حه،هثا ذام يثوم وعث  " افثرتض بداهثة 

يف تفثثهيله  فابقاومثثة الثقافيثثة تبثثدأ بإعثثادم رألثثال ابهثثا  الثثشك  هثثال ،(1)«خاثثوس آخثثر دوين خمصثثص
لن خثثش ك،ثثثا  علثثى ذلثثك إفريقيثثا الثثيت عثثرى تق ثثي،ها علثثى ااولثثة الغثثرب وذلثثك وهندألثثته اب ثثتي،رر، و 

؛ فالهاتث  يتوعث  عليثه إعثادم البحث  ر مهااا خاليا مم ال ثها قب  احتناا، و قد اعتربها اب تي،ر 
 ري امفثثثرتاض القا ثثث  آلاثثثوس امخثثثر شام بابهثثثا ،   امثثثتن  وعثثث  قثثثادر علثثثى تغيثثثعثثثم عنقثثثة تثثثرب  الثثث

 دوايته و 

الهاتثثث  اب ثثثتي،ر باألثثثتخدامه لغثثثثة »فهثثث  لغثثثة اب ثثثتي،رر، و أمثثثا اللغثثثة اب ثثثتي،لة يف التيبثثثري
ألثياقية أعنبية، يييد بناا الواقع الثقايف ابيرب عنثه يف اخلطثاب الغثريب وتث اريه  وءثة إعثادم خلثق وموقيثه 

للتثثاريا، تتجثثاوز ابيارضثثة احملاثثة ومألثثي،ا ذلثثك ابهتثثوب مثثم مندثثور خطثث  وأحثثادك ابيثثا  ويهثثدف 
؛ فاألثثثتخدام لغثثثة اب ثثثتي،رر وتاثثث،ينها مواضثثثيع عديثثثدم (2)«هثثثشا ابفثثثروس إىل األثثثرتعاس هويثثثة اإلا ثثثا 
ر ألثثيهو  بإمهااثثه فاب ثثتي،ر  و أخطثثر أشثثها  ابقاومثثة الثقافيثثة؛ومغثثايرم بثثا كتثث  هبثثشه اللغثثة اض ثثها، هثث

 قراام هشا الرد الصادم على ميرفته اليت عززم القوم امألتي،ارية 

د اباثثثاد، أل  هثثثشا تيتثثثرب رواية"موألثثثال ااجثثثرم إىل الفثثث،ا " للطيثثث  صثثثاحل اوذعثثثا عثثثم ال ثثثر 
 وي  ابركزية األوروبية، عم اريق قل  اياه ااجرم مم الفر  إىل الغرب الهات  تي،د تق

 

 

 

 

 
                                                           

  268ع ارد ألييد: الثقافة و اإلمربيالية إدو   (1)
  53ع وكتابة التاريا يل : إدوارد ألييد واليا ش  (2)
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 "موسم الهجرة إلى الشمال"و "الطيب صالح"

"موألثثثثال ااجثثثثرم إىل الفثثثث،ا " للهاتثثثث  ال ثثثثوداين"الطي  صثثثثاحل" أشثثثثد امرتبثثثثاط تثثثثرتب  رواية
بالدراألام ما بيد الهولوايالية، وه  تقرأ  البا يف ضوا ننا ية األاا وامخر، أو ننا يثة الفثر  والغثرب، 

األألثثثود قثثثد عثثا  قرواثثثا مثثثم التيثثثشي  و اإلا ثثا  »لهثثم الفثثثرق  يف روايثثثة"الطي  صثثاحل" هثثثو زيثثث  و
اإلهااثثة علثثى يثثد الغثثرب، وتركثثث هثثشه القثثرو  يف الثثنضس اإلفريقيثثة عروحثثا م تنثثدم  ب ثثهولة، ومثثم هنثثا  

، يبثثدو أ  "الطيثث  صثثاحل" قثثد أدر  مبهثثرا ميااثثام (1)«كااثثث حثثرارم  اب ألثثام ك،ثثا رمسهثثا الطيثث  صثثاحل
ويره بفثثثهلة اإلفريقثثث  األألثثثود الثثثشك هثثثاعر إىل الزيثثث  يف عثثثا  البثثثي ، وقثثثد عثثثاص هثثثشه اب ثثث لة بتصثثث

 باحلاارم الغربية اليت  ،  ادرم احتقار له ب ب  لواه واصطدم  "لند "

األوىل، لثشلك  علثى ضثرورم اليثودم إىل اجلثشور احلاثارية ااجثرم إىل الفث،ا "رواية"موألال  تدكد
أ  ييثثود إىل ينبوعثثه األصثثل  إىل األرض األم، إىل »الثقافثثة الغربيثثة قثثرر بطثث  الروايثثة بيثثد صثثراس مريثثر مثثع

حيثثث  أ  يهثثثو  منتجثثثا ومضيثثثدا، ويف ال ثثثودا     يف إحثثثدى القثثثرى الصثثثغريم اشثثثرتى مصثثثطضى باثثثية 
الثيت عثا  ميهثا حيثام  «ح ثنة بنثث محثود»مثم بنثام القريثة هث فداديم ع،  فيها بنض ه، وتثزويف بنتثا 

أل   ؛(2)«لثثثوما ل ألثثثنف وفيهثثثا التنثثثا ال مثثثم الطبييثثثةألثثثييدم هاائثثثة، فيهثثثا الط، اينثثثة اليا ليثثثة وفيهثثثا ا
ه ألثثثثوى األ ، ب ثثثثب  لواثثثثه األألثثثثود وعرقثثثث لغربيثثثثة م للثثثث  لربا ثثثثا  اإلفريقثثثث اماصثثثثهار يف الثقافثثثثة ا

  ابختلف عم عر  األورويب الشك يدمم يتضو  عرقه على باق  األعرا  

للهويثثثة اإلفريقيثثثة، والثثثشك  ومثثثم هثثثشا ابنطلثثثق يدكثثثد األدب اإلفريقثثث  الثثثشك يثثثويل أويثثثة بالغثثثة
ابورنثثثثثة علثثثثثى    وإحيثثثثثاا التقاليثثثثثد واببثثثثثاد ،يت،وقثثثثثع يف دا رم"ال ثثثثثرد اباثثثثثاد"، علثثثثثى اليثثثثثودم إىل األصثثثثث

تنا ،ثثا وأمثثن عديثثدا  يف روايثثة"الطي  صثثاحل"قد حقثثقاألألثثنف، وعثثودم الثثشام اإلفريقيثثة إىل أرضثثها 
 ىل اب تقب  وتطليا إ

هثث  ألثثرد ميثثاكس ألألثثلوب"كواراد" يف"قلثث  الدثثنم"، رواية"موألثثال ااجثثرم إىل الفثث،ا " و   
لثثه وحيثثويتهال، وبيثثا مثثا ييهثثس أبطالثثه اضثثوس أهيصثثبر هنثثر كثثواراد النيثثَ ، الثثشك يثثدد مياهثثه »حيثث 

األوروبيثثو ، أوم  عثثم اريثثق األثثتخدام اللغثثة اليربيثثة، وناايثثا يف كثثو  روايثثة صثثاحل تثثدور حثثو  رحلثثة  إىل 

                                                           

  81ع  3،1981دار اليودم، بريوم، ط بية ب،وعة مم ابدلضني: الطي  صاحل عبقرك الرواية الير   (1)
  163ابرعع اض ه،   (2)
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ة ونالثثا أل  الثراوك يتحثثدد مثم قريثة ألثودااية  ههثشا تقلث  رحلثث الفث،ا  ل ثوداين يثشه  إىل أوروبثا؛
 ثثثثث أعبثثثثاا مورونثثثثه  يثثثثرزاالثثثثشك مثثثثا زا  -مثثثثم الريثثثثف ال ثثثثوداينإىل هجثثثثرم مقدألثثثثة إىل قلثثثث  الدثثثثنم 

ومثثثا يثبثثث الينقثثثة اليه ثثثية بثثني الثثثروايتني هثثو أ "قلثثث  الدثثثنم"  ، (1)«إىل قلثثث  أوروبثثا -امألثثتي،ارك
  التضثثو  واحلاثثارم، لهم"موألثثال ااجثثرم إىل الفثث،ا " كتبهثثا إفريقثثكتبهثثا  ثثريب ين ثث  إىل اض ثثه قثثيال 

كتبثثث مثثم موقثثع ااثثامي الثثشك حيثثاو  اخثثرتا  ابركثثز اإلمربيثثايل   عثثاىن يربثثة مريثثرم مثثع امألثثتي،ار؛ ألهنثثا
هو مم يهت  التاريا ويتحهال بصري الفيوب  والقوك القوم، ا  حيتهال إىل منطق ضق أل  اليولهنه 
 األخرى 
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 لغة األدب ما بعد الكولونياليالمطلب الخامس: 

اللغة مم أهال اليناصر ال ردية اليت تطرا إشهام يف أليا  ما بيثد الهولواياليثة، وذلثك  تيترب
زك األورويب كتبثوا بلغثة أل  أ ل  الهتاب مثم البلثدا  اب ثتيَ،رم والثشيم كتبثوا ألثردا ماثادا لل ثرد ابركث

 اب تي،رر  امخر

فضث  الر يثة األوىل للث  يورد"بي  أشهروفث" ر ية مزدوعة للغة الهتابة ما بيد الهولوايالية، 
و ثوض ب،وعثة إىل بيئثة  ريبثة عنثه،  -اللغثة اإليليزيثة-لغتثه»الهات  الشك ينت،ث  إىل ابركثز اإلمربيثايل

يف وصثف بيئثة  ثري البيئثة أك أ  الهاتث  يف هثشه احلالثة ي ثتيني بلغتثه األم  ؛(1)«مثم اخلثربام اجلديثدم
تيهثدها الرتاكيث  اللغويثة للغتثه األصثلية، وهثشا يف   األصلية اشه اللغة، ويياص بشلك خربام عديدم 

الغال  هو اثوذيف الهاتث  الغثريب الثشك ييثيي يف م ثتي،رم مثم اب ثتي،رام، كتوةيثف اللغثة الضرا ثية 
القثثارم اإلفريقيثثة البيئثثة اإلفريقيثثة هثث  خثثربام  يف وصثثف القثثارم اإلفريقيثثة، وعناصثثر -مثثثن-أو اميليزيثثة

 لغة اب تي،رر عديدم على تراكي  

 امعت،ثاع إىل ترانثه  -اللغثة اإليليزيثة-للث  الهاتث  لغثة  ريبثة عنثه»أما الر ية الثااية فضيهثا
عنقثة الهاتث  بثالرتاد الثقثايف  تهثو  ، ويف هشه احلالثة(2)«والثقايف،ك،ا حدد يف ااند و رب إفريقيا

م ميلثثك لغثثة للتيبثثري ألثثوى لغثثة عنقثثة تفثثوهبا األلضثثة، فهثثو يهتثث  عثثم بيئثثة اعتثثاد اليثثيي فيهثثا، ولهنثثه 
ألثثثوى التيبثثثري بلغثثثة امخثثثر عثثثم نقافتثثثه خيثثثارا اب ثثثتي،رر، ألهنثثثا لغثثثة التثثثدريس لديثثثه، لثثثشلك فإاثثثه م لثثثد 

 األصلية 
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 لغة اآلخرالوظيفة الكنائية للكتابة ب -1

علثى تضهيثك مركزيتثه، أل  الهاتث   اب تي،رر ألتي،ااا لغةما بيد الهولوايالية با آداب تي، 
ذلثثك ألاثثك مثثم كل،ثثة، مثثم ب،وعثثة كل،ثثام، مثثم »و ألثثتخدام لغثثة أخثثرىألصثثلية باا ييثثرب عثثم نقافتهثثا

شثثثي  عت،اعيثثثة، ومواقثثثف يقيثثثة، ميهنثثثك أ  تثثثتل،س األعثثثراف اإلمجلثثثة، حثثث  مثثثم األثثثال يف أيثثثة لغثثثة إفر 
ألثثثلطة اللغثثثة اب ثثثتي،لة يف  م الثقافثثثة احملليثثثة يي،ثثث  علثثثى كضيثثثف، والتل،ثثثير إىل خصوصثثثيا(1)«وقي،ثثثه

 عدم أشها  أوها: يتخش الهتابة، وهشا التل،ير

 الحواشي والشروح -2

شثثثثهن خمتلضثثثثا عثثثثم  النصثثثثوع مثثثثا بيثثثثد الهولواياليثثثثة تتخثثثثش يدكثثثثد"بي  أشثثثثهروفث" علثثثثى أ 
إ  الرتمجام ابوضوعة بني هنلثني لهل،ثام »النصوع ابركزية، وذلك باألتخدامها ابغاير للغة، حي 

الهاتثثث  هثثث  أكثثثثر تثثثدخنم  -((ىل األويب)الهثثثوخ( خاصثثثتهلقثثثد أخثثثشه إ))علثثثى ألثثثبي  ابثثثثا -منضثثثردم
نقافيثثة علثثى نقافثثة"اإليبو" ، فهل،ثثة)األويب( هثث  عنمثثة (2)«وضثثوحا وشثثيوعا يف النصثثوع عثثرب الثقافيثثة

اليت تقثع كل،ثة عنثوب شثر  ايجرييثا، ودملتهثا ابرعييثة م ميهثم أ  ت ثتوع  مثم اثرف امخثر الثشك 
يثثثد الوةيضثثثة علثثثى ت ي »ومثثثدلواا، وهثثثشا يي،ثثث  يقثثثع خثثثاريف هثثثشه الثقافثثثة، ممثثثا  لق"فجثثثوم" بثثثني الهل،ثثثة

يثثة هثثو هثثشه الهل،ثثة الغريبثثة عثثم اللغثثة ، ومثثا حيقثثق هثثشه الوةيضثثة الهنا (3)«الهنا يثثة للثثنص عثثرب الثقثثايف
 وه  أياا تيبري عم هوية مغيذبة اب تي،لة، وه  تددك دملة إلابية على الثقافة احمللية 

 الكلمات غير المترجمة -3

علثى أ  اللغثة اب ثتخدمة   النصوع ما بيد الهولواياليثة ل،ام  ري مرتمجة يفتوةيف ك يد 
 ابرتمجثة دملثة علثى امخثتنف الثقثايف الثقافة األصلية، وللهل،ام  ريإىل يف التيبري ه  لغة م تنت،  

وعلى أللطة هشه الهل،ام ض،م النص، وك،ثا  علثى هثشا امألثتخدام يورد"بيث  أشثهروفث" اوذعثا 
 (1):مم رواية"أموس توتوم" حي  وةف كل،ة  ري مرتمجة ض،م اص  روا   كت  باللغة اإليليزية

                                                           

  28ع  2011، )د ط(، ترمجة: أليدك يوألف، دار التهويم ألوريا تصضية األتي،ار اليق  اُغوع  وانينغوا:   (1)
  110ع بي  أشهروفث: الرد بالهتابة   (2)
  111ع ،ابرعع اض ه  (3)
  43اغوع  واتينغوا: تصضية األتي،ار األص : ع  (1)
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منثثثثثش أ  كنثثثثثث  كنثثثثثث أشثثثثثرب ابيثثثثثش النخيثثثثث 

 صبيا يف الياشرم   يهم لدك أك ع،  آخر
يف حيا،  ري احت اا ابيثش النخيث   و  اهثم 
ايثثثثرف يف تلثثثثك األيثثثثام أك اقثثثثود أخثثثثرى  ثثثثري 

رخيصثثثثا، ، سحيثثثث  كثثثثا  كثثثث  شثثثث ا الكــــاويرز
 وكا  والدك أ ا رع  يف البلدم 

 I was a palm-wine drunkard 
since was a boy of  
Ten year of age. I had no other 
work more than to drink palm-
wine in my life-in those days 
we did not know other money 
except cowries, so that every 
thing was very cheap, and may 
father was the richest main in 
town. 

 

ضث،م الثنص  فه كااث ت ثتخدم لي،لثة يف بيث  بلثدا  إفريقيثا وآألثيا  وحاثورها و"الهاويرز" ه  َصدَ 
كهل،ثة  ثثري مرتمجثة اثثا ألثثلطتها ودملتهثا ابهثضثثة علثى نقافثثة خمتلضثثة، وهثشه الهل،ثثة الغثري مرتمجثثة كضيلثثة 

مواقثثع اب ثثتي،رر واب ثثتيَ،ر، فيتحثثو  اب ثثتي،رر إىل قثثار  يبحثث  عثثم فثثك هثثشه الفثثضرم بتغيثثري وخلخلثثة 
ولهثم هنثا  مثم  تل،يحثام نقافيثة كوألثيلة لل،قاومثة، ية، أما اب تيَ،ر فقد األتث،ر اللغثة وضث،نهااللغو 

اب ثتي،رر هث  إ نثاا لثقافتثه ولغتثه، وك،ثا لغثة النقاد مم ييتقد أ  التل،يحثام الهنا يثة الثيت تاثاف إىل 
فثثثثإهنال ي ثثثثتغلو  تاثثثث،ني ألثثثثر  اليثثثثدو اإلمربيثثثثايل احللثثثث  اإلفريقثثثث  والت،انيثثثث  اإلفريقيثثثثة لتثثثثزيني بيثثثثوكال، 

 اخلصوصيام الثقافية إلنراا ميج،هال اللغوك 

 

 

 

 

 

 



يةلسرد من منظور مابعد الكولونيالا                               الفصل الثاني                      

81 
 

 اللغوي االغتراب -4

علثثثثثثى ا،ثثثثثثس هويثثثثثثة الفثثثثثثيوب اب ثثثثثثتي،رم، وذلثثثثثثك مثثثثثثم  رع،لثثثثثثث كثثثثثث  أشثثثثثثها  امألثثثثثثتي،ا
صثثثاته، لديااتثثثه، جلغرافيتثثثه، لتيلي،ثثثه، برويذثثثه   ابتي،ثثثد لثقافثثثة الفثثثي ، لضنثثثه، لرقاحلثثثالتثثثدمري أو »خثثثن 
، و احلهايثثثام اببثونثثثة يف الهتثثث  كافيثثثة إلدرا  (1)«واإلعثثثنا الثثثواع  مثثثم شثثث   لغثثثة اب ثثثتي،روأدبثثثه، 

م ألثثام إبيثثاد الفثثيوب عثثم هثثويتهال وعثثم عثثشورهال األصثثلية، عثثم اريثثق  اربثثة اللغثثة األم وإبيادهثثا عثثم  
 ابيامنم اإلدارية  ااث لغة التيليال وكك  ماله عنقة باحلاارم، فلغة اب تي،رر  

ات  اإلفريق "اغوع  وانينغوا" مفهلة"ام رتاب اللغوك" الشك حي ه الطض  بجثرد يطرا اله
فلثثال تهثثم ءثثة أيثثة عنقثثة، حثث  ولثثو كااثثث واهيثثة بثثني عثثا  الطضثث  ابهتثثوب، »اكت ثثابه للغثثة اب ثثتي،رر

 ، ومثم هنثا قطيثث الصثلة(2)«ةالشك هو أياا لغثة تيلي،ثه، وبثني عثا  بيئتثه ابباشثرم يف اليا لثة واجل،اعث
ابوعودم بني الطض  وبني بيئته امعت،اعية والثقافيثة، وقثد ُعثزز هثشا ام ثرتاب اللغثوك بحتثوى الرباثامج 

ههثشا كثا  التنمثشم »الدراأل  للطضث  والثشك دارم أفهثاره حثو  مركزيثة أوروبثا، وتبييثة القثارم اإلفريقيثة
رألو  اليا  ك،ثا حددتثه وعه ثته األفارقة الشيم واعهوا األدب يف ابدارس واجلاميام الهولوايايل، ميا

، ح  إىل عا   ثيطهال ابباشثر، كااثث اب،ارألة األوروبية يف التاريا  إ  كام  اريقة ادرهال إىل اليا 
 ؛(3)«الدراألثثث  األورويباألرض تثثثدور حثثثو  احملثثثور الثقثثثايف  -أوروبثثثا هثثث  مركثثثز الهثثثو -مركزيثثثة أوروبيثثثة

مما عي  الطضث  يبحث  عثم  ،لك التاريا واألدب وابوأليقىفاجلغرافيا ابدروألة ه  عغرافية أوروبا وكش
ارتبطثثث لغاتثثه الوانيثثة، يف ذهنثثه القابثث  للتثث نر، »الصثثور اببثونثثة يف خيالثثه فثثن لثثد اثثا أنثثرا يف  يطثثه  و

باحلطة، وابهااة، واليقوبثة القصثوى، بث ا التضهثري والقابليثة أو الغبثاا الصثارخ، وعثدم الضهثال، والرببريثة، 
هشا خلثق أزمثة وصثراعا حثادا داخث  و ، (4)«يتيزز باليا  الشك يلقاه يف كت  عباقرم الينصريةفإ  هشا ل

وإذا كثثثا  األورويب يبحثثث  فثثثور وصثثثوله إىل إفريقيثثثا عثثثم ذهثثثم ابثقثثثف الثثثشك تتل،ثثثش علثثثى يثثثد اب ثثثتي،رر،
رتااام احليوااثثثام واألفثثثاع  اتيجثثثة بثثثا قثثثرأه عثثثم القثثثارم اإلفريقيثثثة، فثثثإ  اإلفريقثثث  األصثثثل  تصثثثدمه امفثثث

 الهاذبة عم القارم ال ،راا، وَيصدمه ورود مث  هشه األفهار يف كت  أهال رعا  اليلال والضل ضة  

                                                           

  43ع ع  وانينغو: تصضية األتي،ا  اليق  اغو   (1)
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" يف كتابه"تصثثضية األثثتي،ار اليقثث " والثثشك اثثاقي فيثثه قاثثية لغثثة األدب ييلم"اغثثوع  وانينغثثو
م بثد ما الضر  بني ألياأل  يقو  إ  إفريقيثا »اإلفريق ، عدااه للغة اب تي،رر، ب  إاه يشه  إىل القو 

وهثثو  ثثق يف ذلثثك ، (1)«اثثا مثثم امألثثتي،ار  وكتثث  يقثثو  إ  إفريقيثثا م بثثد اثثا مثثم اللغثثام األوروبيثثة 
في،ليثثة إزالثثة امألثثتي،ار لثث  أ  تبثثدأ مثثم اللغثثة، وذلثثك بثثالتخل  عثثم لغثثة اب ثثتي،رر، واملتضثثاف حثثو  

ا على ام رتاب اللغوك الثشك على وصف البيئة اإلفريقية والقاااللغام األصلية فه  الوحيدم القادرم 
 لغة اب تي،رر  ألببته
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 اللغة والمكان -5

ينفثث  ام ثثرتاب اللغثثوك عنثثدما تُقطثثع الصثثلة بثثني اللغثثة والبيئثثة ابرتبطثثة هبثثا، وذلثثك  لثث  لغثثة 
ي ثتيري لغثة اب ثثتي،رر للتيبثري عثثم أخثرى إىل بيئثة خمتلضثثة مثل،ثا حيثدد يف اب ثثتيَ،رام، فالهاتث  الثثشك 

ورهال ب   مضرداكثا ومقولتهثا ورموزهثا  ثري كافيثة أو بام رتاب عند ممارألتها ادرا لفي»يربة شيبه يفير
 ثثثثثثري من ،ثثثثثثة لوصثثثثثثف حيوااثثثثثثام ابنطقثثثثثثة، أو وصثثثثثثف الدثثثثثثروف اباديثثثثثثة واجلغرافيثثثثثثة، أو اب،ارألثثثثثثام 

م عناصثثثثرها بدقثثثثة، وقثثثثد ارحثثثثث مفثثثثهلة فلهثثثث  بيئثثثثة ميج،هثثثثا اللغثثثثوك الثثثثشك ييثثثثرب عثثثث، (1)«الثقافيثثثثة
ام ثثثرتاب اللغثثثوك عنثثثد كتثثثاب إفريقيثثثا علثثثى وعثثثه اخلصثثثوع، فاللغثثثة اإليليزيثثثة قثثثد عجثثثزم عثثثم اقثثث  

 خصوصيام البيئة اإلفريقية  

يي،ث  اب ثثتي،ر علثثى  ثثو اللغثة األصثثلية فيحثثدد قطييثثة بثني الهاتثث  و بيئتثثه، وهثثشه إحثثدى 
ويه ابهثا  و تغيثريه، وهثشا النثوس مثم امألثتي،ار يطلثق أهداف امألثتي،ار ، وهثو يي،ث  أياثا علثى تفث

تفثثثويه منمثثثر ابهثثثا  »وهثث   ecological impérialisme"اإلمبرياليـــة المكانيـــة"عليثثه األثثثال 
وا،ثثس ميابثثه األصثثلية وذلثثك بثثإان  أمسثثاا عديثثدم يحثثو األمسثثاا األوىل يف ع،ليثثة وقاحثثة وعجرفثثة 

تغتضر قد ي ،ر اا بالتغيي  أ  ير مرور الهرام مث  عرمية إان  روبن و  كثروزو األثال  األتي،ارية م 
Friday واب ثثثثتي،رر يف هثثثشه احلالثثثة ي ثثثثتخدم ، (2)«علثثثى شثثثخص لثثثه األثثثثال بالضيثثث  يف نقافثثثة أخثثثرى

وبالتثثايل خلثثق  ،ألثثلطته وقوتثثه يف تفثثويه البيئثثة الثثيت ي ثثتي،رها، ألثثواا كثثا  التفثثويه بتغيثثري اثث  الي،ثثرا 
فوار  بني مدينة اب تي،رر ومدينة اب تيَ،ر  أو بتغيري أمساا األماكم وهشا ييترب تيديا على اخلصوصية 

 الثقافية للفيوب، مما  لق ا رتابا بني الشام وابها  
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 الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسيةالمبحث الرابع: 

زا ر ا،س مقومام الفخصية اجلزا رية، وذلك بضرض اللغة حاو  امألتي،ار الضرا   يف اجل
علثثى أبنثثاا الثثوام، فقثثد كااثثث لغثثة التيلثثيال الوحيثثدم، وتطثثور الوضثثع بيثثد ذلثثك ف صثثبحث لغثثة الضرا ثثية 

الصثثثحافة والتيثثثامنم اإلداريثثثة ممثثثا وألثثثع اقثثثاط ااتفثثثارها، ويف مقابثثث  اماتفثثثار الرهيثثث  للغثثثة الضرا ثثثية  
دارس القرآايثثة يف القثثرى وابداشثثر، وكريثث  الزوايثثا وابثثع ألياألثثة تثثدمري امألثثتي،ارية تتبثث القثثوامكااثثث 

وهثشا مثثا عيثث  احلركثثة األدبيثثة تثثدخ  يف حالثثة ركثود ومجود أمثثا اجليثث  الثثشك تتل،ثثش يف ابثثدارس الضرا ثثية 
فقثثد األثثتطاس إحيثثاا حركثثة أدبيثثة واكثثش مثثم لغثثة اب ثثتي،رر أدام للتيبثثري  ومثثم هنثثا ةهثثرم الروايثثة اجلزا ريثثة 

 ابهتوبة باللغة الضرا ية 

 النشأة والبداياتالمطلب األول: 

يرعع الباح "أمحد منور" أألباب افوا الرواية اجلزا ريثة ابهتوبثة باللغثة الضرا ثية إىل التقثارب 
احلشر بثني اجلزا ثر وفرا ثا بيثد احلثرب اليابيثة الثاايثة، وقثد تثزامم ذلثك مثع ةهثور مباد "ويل ثو " عثم 

مصريها، وكشلك إلغاا قااو " األادلينا الينصرك"، الشك كا  حيهال اجلزا ريني  حق الفيوب يف تقرير
بقباثثة مثثم حديثثد، وذلثثك كثثرد جل،يثث  اجلنثثود اجلزا ثثريني الثثشيم ُعنثثدوا  ثثث اليثثا  الضرا ثث  يف احلثثرب 

احلثرب   اليابية الثااية، وتقديرا أياا جلهود الي،ا  اجلزا ثريني الثشيم اشثتغلوا يف ابصثااع الضرا ثية اثوا 
وهنا  عام  ألياأل  آخثر يثث  يف بدايثة األثتيداد احملتلثني لنحتضثا  بالثشكرى ابئويثة محثتن  اجلزا ثر، 
وكثثثثا  م بثثثثد مثثثثم إةهثثثثار شثثثث ا مثثثثا أمثثثثام الثثثثرأك اليثثثثام اليثثثثاب  يثثثثربرا األثثثثت،رار احثثثثتن  البلثثثثد، ويدهثثثثر 

رها يف اجلزا ثثر، فهثثا  م بثثد ا ثث  أاثثه عثثاا لنفثثءار"الرألثثالة احلاثثارية" الثثيت اابثثا ادعثثى امألثثتي،ار الضر 
ويفثثري الباح "أمحثثد منثثور" أاثثه بيثثد ت ثثيني  (1)مثثم تفثثجيع األدب وافثثر أع،ثثا  لهتثثاب مثثم األهثثايل

عاما مم امحتن  ةهرم أع،ا  أدبيثة ذكثر منها:ب،وعثة ألثا  القث  الفثيرية، وال ثريم الشاتيثة للقايثد 
و  بدايثثة مثثث  م(، وروايثثة مثث م1925يف محثثو)بثم الفثثريف، وروايثثة زهثثراا امثثرأم ابنج،ثث  ليبثثد القثثادر حثثا 

وهثثثو عثثثدد قليثثث  ، (2)(1929وروايثثثة أألثثثري بربروألثثثيا للهاتثثث  اض ثثثه) ،1928أعلثثثى لفثثثهرك خوعثثثة 
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"ت يني عامثا" ممثا يثبثث عثدم  ،ذثس األهثايل للهتابثة هبثشه اللغثة ثثثب امحثتن  ابقثدرممقاراة بطثو  فثرتم 
 ابضروضة عليهال 

 أهم الموضوعاتالمطلب الثاني: 

ميقثثدم، وذلثثك  إشثثهاليامأمثثا عثثم موضثثوعام هثثشه األع،ثثا  األدبيثثة فقثثد ارحثثث يف صثثورم 
م اخل،ثثرم، موضثثوس ميثثاقر »عثثم اجملت،ثثع ومثثدى خطوركثثا علثثى اليا لثثة اجلزا ريثثة، فثثثث بيثثرض اليثثادام الغريبثثة

وتياا  احلفيي ولي  الق،ار،   ي م عضويا، و  يهثم أبثدا بثرد م ث لة شخصثية، أو"موضثة" أدبيثة 
كتاب هثشه الضثرتم، ولهنثه كثا  هاع ثا اعت،اعيثا،  ركثه اافثغامم وت ثا مم فهريثة وألياألثية،   لدى

الثثديم ويف القثثااو  ابثثدين، بثثني حريثثة الضثثرد بثثابضهوم الغثثريب، اا يف دود الضاصثثلة بثثني احملثثرَّم واببثثعثثم احلثث
قثثثد رافقثثثث األدب نحثثثظ أ  أزمثثثة ااويثثثة ألثثثنم ، ومثثثم هنثثثا ازس الثثثديين واألخنقثثث  بثثثابضهوم اإلوالثثثوا

األديث  اجلزا ثرك هبويتثه، فثر ال  تفثب وهثشا يثبثث ، (1)«اجلزا رك ابهتوب بالضرا ثية منثش بدايتثه األوىل
ابدرألة الضرا ثية وأ لثبهال حياثو  بامتيثازام مثم اثرف اإلدارم الضرا ثية،  خرلوأ  هدما ابثقضني هال 

 عنه كتاباكال م إم أ  هشه اليادام بدم  ريبة عليهال وشهلث اال هاع ا عربذ 

كيف ميهم »كا  هاعس األدباا هو فهرم"امادمايف"، أك  (1930ويف مرحلة الثننينيام) 
للجزا ثرك أ  يصثثبر فرا ثيا، مثثع مثثا يف ذلثك مثثم تنثاق ، ألاثثه فرا ثث  سحهثال واقثثع امحثتن ، ومثثع مثثا 

عبثثاس"  أفهار"فرحثثام، وقثثد مثلثثث (2)«يرتتثث  عثثم ذلثثك، وكيثثف يبقثثى يف الوقثثث ذاتثثه عربيثثا م ثثل،ا 
ة فهرية أل ل  روايام هشه الضرتم، ألاه كا  يدافع عم مبثدأ اب ثاوام يف احلقثو  والواعبثام بثني خلضي

 اجلزا ريني واألوروبيني 

( فهثثو موضثثوس"الزوايف ابخثثتل " 1930أمثثا ابوضثثع امخثثر الثثشك عاجلتثثه روايثثام هثثشه الضثثرتم)
قضني ر ي ثثثيني، فقثثثد عثثثده بياثثثهال خثثثتل  مثثثو ويثثثد يف الندثثثر إىل الثثثزوايف اب»بثثثني اجلزا ثثثريني والضرا ثثثيام

ا، ولهنه  ري بثد يف خلثق اما ثجام ابطلثوب بثني الطثا ضتيني، ادثرا مخثتنف اليقيثدم، وهثشا مثا ممهن
 -وهثال األكثريثة-يف حثني عثدذه بياثهال امخثرعرب عنه شهرك خوعه يف روايته"اليلج أألري بربروأليا"، 

اما ثثثجام ابوعثثثود يف الرتكيبثثثة  ني واب ثثثيحيني، إللثثثادال ثثثبي  الوحيثثثد للتقثثثارب والتضثثثاهال بثثثني اب ثثثل،
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امعت،اعية يف ة  الواقثع امألثتي،ارك، وهثشا مثا يثشه  إليثه  ،ثد ولثد الفثيا يف"مثرمي بثني النخيث "، 
ور  زاا، يف"بولنوار الض  اجلزا رك"، ومجيلة دبا  يف"ليلى الضتام اجلزا رية"   ثري أ  اجل،يثع يتضثق علثى 

إاثثا هثثو األحهثثام اب ثثبقة الثثيت ق مثثث  هثثشا التقثثارب، بثث  ويضفثث  الزلثثام ابختلطثثة، أ  مثثا مينثثع  قيثث
ابواضثيع الثيت تطرقثث إليهثا روايثام هثشه الضثرتم تيثرب عثم صثراس  ،و(1)« عثم األخثرى ،لها ك  اا ضثة 

قثثثا ال بثثثني مبثثثاد  الفخصثثثية الوانيثثثة وبثثثني نقافثثثة اب ثثثتي،رر؛ واماثثثدمايف الهلثثث  أو التنصثثث  مثثثم ااويثثثة 
 الوانية   حيدد أبدا، أل  أ ل  الهتاب ي تدعو  عناصر الثقافة األصلية ك،ادم لل رد  

خرعثث عثم التقاليثد ال ثابقة، وقثد وس عديثد مثم الروايثام ( ةهر اث1940)ويف األربيينيام
ثثام "، وهثث  روايثثة ارحثثث فهثثرم الهضثثاا اب ثثلر كوألثثيلة ثثثثثمثلثثث هثثشه الضثثرتم روايثثة"إدريس" ل "عل  احل،ذ

وا بهضثثثثاحهال ضثثثثد امألثثثثتي،ار مدلضهثثثثا هثثثثو أحثثثثد ابناضثثثثلني اجلزا ثثثثريني الثثثثشيم عرفثثثث للتحثثثثرر، وهثثثثشا أل 
ر اجلزا رك"مالك بم ا " فقد ارحث موضوس اخل،رم مم وعهة ادر أمذا رواية"لبيك" لل،ضه بال نا،

وذهابثه إىل البقثاس  عديدم، وهشا أل  ابدلف ييط  احل  لبطله وم يرتكثه حثا را، واحلث  هثو توبثة البطث 
  (2)ري عم ذاوبه ومم هنا عاا عنوا  الرواية"لبيك"ابقدألة للتهض

 1952شثه  ةهثور رواية"الثدار الهبثريم" حمل،ثد ديث " »( فقد1950أما فرتم اخل، ينيام)
م ثثثتوى اباثثث،و ، منيطضثثثا حامسثثثا يف تطثثثور األدب الروا ثثث  اجلزا ثثثرك ابهتثثثوب باللغثثثة الضرا ثثثية علثثثى 

ف و  مرم تتجاوز فيه هشه الرواية صالواام ابثقضني ومناقفاكال الضوقية عم اليدالثة واب ثاوام    لتنثز  
ت،ع، وتتحدد عم ووم الناس الب طاا مم عامة الفي ، وتصف أحوااال إىل الطبقام الدايا مم اجمل

، (3)«ابييفية القاألية، وميااثاكال مثم اجلثوس والضقثر والقهثر، وألو  مثرم تتحثدد عثم الناثا  ال ياألث 
ويطلثثثق الباح "أمحثثثد منثثثور" علثثثى هثثثشا الصثثثنف مثثثم الروايثثثام األثثثال"األدب امحتجثثثاع " ألاثثثه أدب 

يف ةث  احلهثثال امألثثتي،ارك، وهثو أدب  تلثثف عثم األدب الثثشك كثثا  ة ل هثثايل يصثور ابيااثثام احلقيقيث
وميهثثم أ  اصثثنف ضثث،م هثثشا األدب أياثثا  ثقضثثة الثثيت كااثثث تثثدعو إىل اإلدمثثايف،يصثثدر عثثم النخبثثة اب

رواية"ي،ثثة" للروا  "كاتثث  ياألثثني"، وروايثثة"اماطباس األخثثري" "بالثثك حثثداد"، فهثث  روايثثام اابيثثة مثثم 
زا ثثثر اختثثار أ لثثث  األدبثثثاا الثثشيم يهتبثثثو  الضرا ثثثية   اجلزا ثثثرك، وبيثثثد األثثتقن  اجلع،ثثق ميااثثثام الفثثي
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اشكر منه على اخلصوع »ابنضى، وةهر بشلك اوس عديد مم األدب هو"أدب النزعة امحتجاعية" و
(، و"إلثثه أرض 1968رقصثثة ابلثثك) 1975و1968أع،ثثا   ،ثثد ديثث  الروا يثثة الثثيت ةهثثرم مثثا بثثني 

( 1968)(، وروايثثثثثثثثثثثثثثثثة مثثثثثثثثثثثثثثثثراد بوربو "ابثثثثثثثثثثثثثثثثدذ " 1973ال الصثثثثثثثثثثثثثثثثيد")ميلثثثثثثثثثثثثثثثث( و"1970الرببثثثثثثثثثثثثثثثثر")
( لنبيث  1980"موم صثاحل بثاك")( لرشيد بوعدرم، و1972(، و"ضربة مشس")1969و"التطليق")

 فهثث  األع،ثثا  الروا يثثة ل،يهثثا قاألثثال مفثثرت  واحثثد يت،ثثث  يف النقثثد الفثثديد اللهجثثة ل وضثثاس فثثارس،
يثبثثثث أ  الروايثثثة اجلزا ريثثثة ابهتوبثثثثة باللغثثثة الضرا ثثثية قثثثثد  ؛ وهثثثثشا(1)«ال ياألثثثية وامعت،اعيثثثة يف اجلزا ثثثر

وامعت،اعيثثة قبثث  امألثثتقن  وبيثثده  ويف مرحلثثة ال ثثبيينيام كااث"ااويثثة ألثثايرم األوضثثاس ال ياألثثية 
الوانية" مم أهال اب ا   ابطروحة باإلضافة إىل اقد األوضاس امعت،اعية وال ياألية، وقثد يلثى ذلثك 

 " اب رحية وروايام"ابي  فارس" و"الطاهر عاووم" يف كتابام"كات  ياألني

يف شثه  خطثر ألياألث  اقثدا مذعثا، وتصثوره ابد اإلألثنم   وايام مطلع الت يينامر  تنتقد
واعت،اع  داهال ، ومم ءة تدعو بفه  صرير ومباشر إىل التصدك لثه و اربتثه بهث  الوألثا  ، وتيثد 

 (2)الن،اذيف يف هشا الصدد أع،ا "رشيد مي،وين" القصصية والروا ية أبرز 

أياثثثثثا أع،ثثثثثا  الهتثثثثثاب الثثثثثشيم يقطنثثثثثو  يف فرا ثثثثثا وهثثثثثال أبنثثثثثاا الي،ثثثثثا  ويلحثثثثثق هبثثثثثشا األدب 
ابهثثثاعريم اجلزا ثثثريني، ويطلثثثق علثثثيهال األثثثال"البور" أو" اجليثثث  الثثثثاين" أمثثثثا  زليخثثثا بثثثوقرط وعلثثث   ثثثا ، 

ر كتثثا ، فثثبحهال زك، وااصثثومهثثدك شثثارف، وأ  زيتثثوين، وعاايثثث لفثث، ، وآكلثث  تثثاعر، و ،ثثد كنثث
أو مثم بييثد بثاجلزا ر واجلزا ثريني، حث  أصواال اجلزا رية كثريا ما يتناولو  موضوعام اا صلة مثم قريث  

هشه ه  ،(3)وإ  تيلقث تلك ابوضوعام  واا  مم ص،يال احليام اليومية يف اجملت،ع الضرا   ابياصر
 باللغثثثة الضرا ثثثية منثثثش افثثث كا حثثث  مطلثثثع القثثثر ابراحثثث  الثثثيت مثثثرم هبثثثا الروايثثثة اجلزا ريثثثة ابهتوبثثثة أهثثثال 

 اليفريم 

 

 

                                                           

  119-118ع رواية اجلزا رية باللغة الضرا ية أمحد منور: أزمة ااوية يف ال  (1)
  123ابرعع اض ه: ع :يندر  (2)
  125-124يندر ابرعع اض ه، ع  (3)
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 أزمة الهويةالمطلب الثالث: 

األدب،  دم ت ثثا مم وإشثثهاليام حثثو  هويثثة هثثشااثثرا األدب ابهتثثوب باللغثثة الضرا ثثية عثث
ألاذه كت  بلغة اب تي،رر مم عهة، وألاه ذو ماث،و  وروا عزا ريثة مثم عهثة أخثرى، فيلثى اعتبثار أ  
اللغة مم أهال مقومام ااوية فإ  هشا األدب ليس أدبا عزا ريا ألاه كت  باللغة الضرا ية، وعلى الر ال 

س مثم األدب تثدعو إىل التيثايي مثع مم أ  ابوضوعام اليت ا التطر  إليها يف ابراح  األوىل اشا النو 
نقافة اب تي،رر، إم أ  هشا األدب بق  مه،فا ومغيبثا عثم ال ثاحة النقديثة واألدبيثة الضرا ثية، خاصثة 
وأ  األدب ابقار  كا  يدكد على احلدود اللغوية أنناا ع،لية ابقاراة، ويض ر هشا الته،يي بهو  هشا 

 األدب أدب م تي،رام تابية م أكثر 

مولثثود "و " ،ثثد ديثث "اإلشثثهالية مثثع ةهثثور الثثنص الروا ثث  ابتهامثث  عنثثد  ت زمثثث هثثشه وقثثد
ومولثثود مي،ثثرك، وكاتثث  ياألثثني، أل  هثثدما الثثروا يني قثثد تبنثثوا ألثثردا ماثثاد لل ثثرد األحثثادك "، "فرعثثو 

ضهثال األورويب القا ال على ابركزية األوروبية، فهدما الهتاب حاولوا أ  يه بوا التثابع صثوتا حث  ولثو كل
ذلثثثك امألثثثتيااة بلغثثثة اب ثثثتي،رر كثثث دام للتيبثثثري، ممذثثثا يثثثد  علثثثى أ  هثثثشا امختيثثثار كثثثا  اضثثثطراريا، أل  

باعتبارهثا مثثم الثثرتاد، وكثثا  »امألثتي،ار الضرا ثث  هثثو مثم ألثثيى إىل ك،ثثيي اللغثثة اليربيثة وتيامثث  ميهثثا
زا ثثريني أاض ثثهال أمثثام يثثتال تيلي،هثثا يف أضثثيق احلثثدود يف فرا ثثا،وههشا وعثثد اجليثث  األو  مثثم األدبثثاا اجل

، وهنثا  ألثب  آخثر يثربر هثشا امختيثار وهثو (1)«اختيار واحد هو الهتابة باللغة الضرا ثية الثيت يتقنوهنثا
، ممثثا عيث  الهاتث  اجلزا ثرك يهتثث  لقثار  واحثد هثثو ٪90ارتضثاس ا ثبة األميثة يف اجلزا ثثر فقثد تيثدم 

األدب كا  وأليلة إلنراا الثقافثة الضرا ثية  القار  الضرا  ، لهم هشا امختيار كلضهال الهثري، أل  هشا
باألتض ثثاا حثثو  وعثثود  les nouvelles littérairesب ثثب  لغثثة تيبثثريه، وقامثثث بلثثة األخبثثار األدبيثثة 

مدرألة أدبية يف مشا  إفريقيا، لهم أ ل  الهتاب اجلزا ريني قد دافيوا عم هوية األدب، ورفاوا ض،ذه 
حثثداد" هثثشا األدب أدبثثا ةرفيثثا ااتقاليثثا ميثثث  مرحلثثة عثثابرم يف تثثاريا إىل ابدرألثثة الضرا ثثية، واعترب"مالثثك 

هو »اجلزا ر، وقد أالق على هشا األدب ت ،ية عديدم ه  "األدب اجلزا رك ذو التيبري الضرا  " ، و
الثثشك عثثربم عنثثه،  يدكثثد مثثم عهثثة على"الثثروا" اجلزا ريثثة الثثيت كتثث  هبثثا، ويلثثث مثثم خثثن  اباثث،و 

وقثثد صثثرا أ  اللغثثة ، (2)«أم وهثث  اللغثثة الثثيت كتثث  هبثثالندر إىل وألثثيلة التيبثثري، ولهنثثه ييثثده فرا ثثيا بثثا
                                                           

  105، ع1996 ،ود قاألال: األدب اليريب ابهتوب بالضرا ية  اايئة ابصرية اليامة للهتاب، مصر، )د ط(،   (1)
  163أمحد منور: أزمة ااوية يف الرواية اجلزا رية باللغة الضرا ية  ع  (2)
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مثدنرم الضرا ية ه  منضاه ومنضى قرا ه أياا وهشا بيد حصو  اجلزا ثر علثى امألثتقن ، وقثد روى قصثة 
عدا، وه  أاه كا  يفرف على بيع لهتبه بالتوقيع حني تقدم إليه شخص يبدو مم هيئته أاه عزا ثرك 

 ديثثد الينثثوا ، ألثث له"مالك روايثثة لثثثث"مالك حثثداد" دو  مغثثرتب يف فرا ثثا، وعنثثدما اقتثثا هثثشا اجلزا ثثرك 
ة الضرا ثية أعثاب بثثث"م" ألب  اقتنا ه للرواية إ  كا  م ييرف ح  عنواهنا، وه  يتقم اللغحداد" عم 

حيثث  أ  ألثثب  اقتنا ثثه للروايثثة هثثو كثثو  كاتبهثثا مثثم عن ثثية عزا ريثثة وهثثشا ألثثب  كثثاف لفثثرا ه الروايثثة، 
 وهنا أحس"مالك حداد" بي،ق م ألام التيبري بلغة  ربية عم لغة الفي  الشك ينت،  إليه 

نقافتثثه، وم هثث  عثثم صثثيوبة التيبثثري بلغثثة م تت،اشثثى مثثع قثثيال اجملت،ثثع و  عرب"كاتثث  ياألثثني" 
موقثف الهاتث  »وردد أكثثر مثم مثرم أ قادرم أياا على اق  إح ثاس الهاتث  وخصوصثيام بت،يثه، 

، اإلبثداس (1)«اجلزا رك الشك ييثرب بالضرا ثية هثو أاثه بثني خطثني مثم النثريا  لربااثه أ  يبثدس، وأ  يريث 
يهو  يف ابتهار اريقة يهيف هبا اللغة الضرا ية مع مهنواام اض ثه، أمثا امريثا  فهثو إعثن  موقثف 

  ميارض لل، تي،رر عم اريق األتخدام لغته  

اثثثرد مثثثم اجلزا ثثثر »سح ثثثه الثثثثورك الثثشك عثثثربم عنثثثه أع،الثثثه الروا يثثة، فإاثثثه اشثثتهر" ،د ديثثث "
وهثثثشا يثبثثثث أ  ، (2)«تثثثار أ  يقثثثيال يف منطقثثثة عبثثثا  األلثثث بواقضثثثه ابناهاثثثة لنحثثثتن  الضرا ثثث  فاخ

األدب الثثشك كتثث  بلغثثة اب ثثتي،رر ر ثثال أاثثه عثثاىن مثثم أزمثثة هويثثة، إم أ  ماثث،واه قثثد عثثرب عثثم ميااثثام 
الفثي  اجلزا ثرك، فالهتابثة بلغثة اب ثتي،رر هث  األثتيارم للقوالث  اللغويثة الثيت يهثم الهاتث  مثم التيبثري 

اجلزا ثثريني الثثشيم تتل،ثثشوا يف ابثثدارس الضرا ثثية هثثال أاض ثثهال مثثم تبنثثوا ألثثردا عثثم م ألثثام وانثثه  والهتثثاب 
ماثادا لل ثثرد الضرا ثث  األحثثادك الثثشك  يثث  اجلزا ثثريني عثثم ابثثا، وصثثور حيثثام موازيثثة حليثثام اجلزا ثثريني 

 دو  أ  يتطر  إىل ذكر أمسا هال وم أمساا قراهال ومدوهنال 

وبة باللغة الضرا ية ميهم أ  تصثنف ضث،م آداب مثا  تنتج مما ألبق أ  الرواية اجلزا رية ابهتا
 بيد الهولوايالية، وذلك ليدم اعتبارام ه :

 ألهنا كتبث بلغة اب تي،رر وهشه إحدى مسام آداب ما بيد الهولوايالية   -1

                                                           

  105 ،ود قاألال: األدب اليريب ابهتوب بالضرا ية، ع  (1)
  119ابرعع اض ه، ع  (2)
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ألهنثثا مثثرم بتطثثور آداب مثثا بيثثد الهولواياليثثة، حيثث  مثلثثث روايثثة الثننينيثثام ابرحلثثة األوىل مثثم  -2
مراحثث  تطثثور آداب مثثا بيثثد الهولواياليثثة، ألهنثثا متثث نرم بالثقافثثة الضرا ثثية ومنبهثثرم هبثثا، وقثثد محدنثثا أ  

والثقافثثة اجلزا ريثثة، لهثثم أ لثث  كتثثاب هثثشه ابرحلثثة كثثااوا يديثثدو  فهرم"اماثثدمايف" بثثني الثقافثثة الضرا ثثية 
هثثشا م ينضثث  بثثروز أزمثثة ااويثثة يف هثثشه الروايثثثة، أل  هثثدما الهتثثاب أدركثثوا أ  اثث  احليثثام الضرا ثثث  م 
يت،اشى مع الثقافة اجلزا رية، ف،واضيع مث "اخل،رم" و"الزوايف ابخثتل "   تهثم لتجثد اثا مهااثا ضث،م 

و دينه  وقد مث  هشه ابرحلة:" ،د ولد شيا" يف ،ه التقاليد الصارمة لل،جت،ع اجلزا رك ابتفبث بقي
روايثثثثثة "مثثثثثرمي بثثثثثني النخيثثثثث "، ورابثثثثثر زاثثثثثا، يف روايثثثثثة"بولنوار الضثثثثث  اجلزا ثثثثثرك"، و "شثثثثثهرك خوعثثثثثة" يف 

 لى الضتام اجلزا رية" ربابرم"، و"مجيلة دبا " يف رواية"ليرواية"اليلج أألري ال

الثاايثة لتطثور آداب مثا بيثد الهولواياليثة وميهم أ  اصثنف رواية"اخل، ثينيام" ضث،م ابرحلثة 
وه  مرحلة األدب الثورك الشك شار  يف توعية الفيوب اب تيَ،رم، وامحتجايف على األوضاس ابزريثة 
اليت ألببها احملت  الضرا  ، ويف هشه ابرحلة ييلم الهات  عثدااُه للثقافثة الثيت تتل،ثش يف مدارألثها، وقثد 

 " يف نننيتثثه الفثهريم، "كاتثث  ياألثني" يف رواية"ي،ثثة"، و"مالثثك مثث  هثثشه ابرحلثة كثث  مم" ،ثد ديثث
   األخري" اماطباسحداد" يف رواية"

ميزم"تثثثوازك ابوضثثثوعام"، وهثثث  ميثثثزم  ك،ثثثا حققثثثث الروايثثثة اجلزا ريثثثة ابهتوبثثثة باللغثثثة الضرا ثثثية
 تفثثثثثثثثثرت  فيهثثثثثثثثثا"آداب مثثثثثثثثثا بيثثثثثثثثثد الهولواياليثثثثثثثثثة"، وكااثثثثثثثثثث ميدثثثثثثثثثال الروايثثثثثثثثثام اجلزا ريثثثثثثثثثة ابهتوبثثثثثثثثثة يف

م( تثثثثدعال قاثثثثية التحثثثثرر الثثثثواين و تضثثثث  بالناثثثثا  الي ثثثثهرك ضثثثثد احملتثثثث  1950فرتم"اخل، ثثثثينيام")
 الضرا   

هثثشه امداب ض،م"النصثثوع ابهجنثثة" الثثيت م تنهثثر حقيقثثة اخثثتنط الثقافثثة احملليثثة تصثثنف و 
ييثثرب عثثم مثثع نقافثثة اب ثثتي،رر، وهثث  م تثثدافع عثثم النقثثاا الثقثثايف بقثثدر مثثا ترصثثد الواقثثع ابيثثيي الثثشك 

 ثثتي،رر داخثث  ابثثا الروا ثث ؛ فهثثو م يقصثثد أننثثاا ع،ليثثة ال ثثرد بثث  الت،ثثاس الثثشك حصثث  بثثني نقافثثة اب
 حيار كطرف مفار  يف احليام 

م( علثثثثى ااويثثثثة 1950تدكثثثثد الروايثثثثة اجلزا ريثثثثة ابهتوبثثثثة باللغثثثثة الضرا ثثثثية يف مرحلثثثثة اخل، ثثثثينيام) -3
اريثق تصثوير عثثادام وتقاليثد الفثي  اجلزا ثرك يف ابثثد   الوانيثة، وذلثك باحتضا هثا بالثقافثة احملليثثة عثم

 والقرى 
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وي  لل،ركزيثثة كتقثث  ت ثثتث،ر الروايثثة اجلزا ريثثة ابهتوبثثة باللغثثة الضرا ثثية الت كيثثد علثثى اخلصوصثثية الثقافيثثة،
م األخثرى وصثنضتها يف منزلثة أدىن  وكاتث  مثا بيثد الهولواياليثة امم قي،ة الثقافاألوروبية اليت أاقصث 

 امعتبار لثقافة قومه مم خن  امحتضاا هبشه اخلصوصية الثقافية  أراد رد

كااثثث اللغثثة الضرا ثثية بثابثثة ال ثثنا الثثشك قثثاوم بثثه الهاتثث  اجلزا ثثرك اب ثثتيَ،ر الثقافثثة الضرا ثثية،   -4
 القا ،ة على الت،ييز بني األعناس البفرية 

ألردا ماادا لل ثرد الضرا ث  األحثادك، الثشك ميهم اعتبار الرواية اجلزا رية ابهتوبة باللغة الضرا ية  -5
مث  اجلزا ريني وقدمهال يف صورم أللبية، وألثلبهال أصثواكال، لهثم الروايثة اجلزا ريثة باللغثة الضرا ثية كااثث 
حريصة على اكت اب التثابع صثوتا يثتهلال بثه عثم حياتثه، وكثا  ذلثك بثابثة مقاومثة نقافيثة لل، ثتي،رر، 

  للحهاية مم وعهة ادره اخلاصةحي   و  اليريب الصامث إىل راو  

كااث الثورم اجلزا رية أهال موضوس تطرقث إليه الرواية اجلزا رية ابهتوبة باللغة الضرا ية؛ أل  احلرب   -6
كااثثثث بثابثثثة الصثثثوم ابثثثدوك الثثثشك أخثثثريف ابثقثثثف   1945اليابيثثثة الثاايثثثة وبثثثازر الثثثثامم مثثثم مثثثاك 

ف احلاثثارم الغربيثثة وأكاذيبهثثا بيثثد هثثشه األحثثداد اجلزا ثرك مثثم  ضلتثثه، حيثث  اكتفثثف هثثشا ابثقثثف زيث
 الدامية اليت فندم ك  مزاعال احلاارم الغربية عم"الت،ديم" و"رألالة احلاارم" 

ألثثاوث الروايثثة اجلزا ريثثة ابهتوبثثة باللغثثة الضرا ثثية يف تيريثثف اليثثا  بالقاثثية اجلزا ريثثة، وذلثثك مثثم  -7
 ألتي،  ضد ال لطة الضرا ية ا ة، فالضرا ية كااث أقوى ألناخن  لغة الهتاب
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 لـــ"ألبير كامو" "الغريب"المركز و الهامش في رواية  المبحث األول:

بعربربرب تمثو ث يلاربربربادتظتم ربربرب ت  ربربرب تهربربرب متتهامربربرباتمربربرب تحمربربربام تمث  ربربرب تمربربرباتحمربربرب  ميعتربربربلتمثتل اربربربدتمث ربربرب   ت
كل ربربربتات ربربربادتواايفربربرب تمبربربرب تمملربربرب تمملصربربرب يف توت ربربرب اتد  مم  ت ربربربعا دظتمثربربرب  ت بربربربغتبربربرب تمث مميربربرب تمث  باربربرب تت

هرب متمثعيفربملتيتيورب تب ي رباظتثو تتثهت  اتم تش م ا تم عتتمثعيفلا تمحملاي ةظتم  تتظتمث   تعلا  مال
زمتمث ا ربرب تمث  ربرباوتب ربرب  تمربرب تمالثتربربزممتمث  ربرباوتممديل ربرباىتمثربرب  تيربرب  لتمربرب  تمثتربرب م دتم ا ربربدتبربرب تييفربرب»مهربرب م

ي ربربامبتبعربربمتمول عربرباتتمربرب ت  ربربوابت ميت ةربربهتوتمث  ربربتتيلإ ربربهت دتمربرباظتمث  افربرباتتممول عربرباتتمثةشربرب ي 
مجل ربرب موتتمتت ربربا حتزاربربزثتمث  ربرباوتممربرباتي ربرب ت نتمثعال ربرب تبربرب تمث ربرب  تذثربرب تظ(1)«مءتمم  ربربا ة تز ممالتمثت لربربا 

 ربربرب تمربربرب عل ات علربربربابتمهربربرب ثتمثإ  اربربرب توتمثتعامربربربدتمربربرب تمآتظممثع  اربربرب تمث  افاربربرب تظاتمال ربربربتعال ا كايلربربربتتهول ربربرب
   .اهتاتمضل متتيلصا تهغتم ت ال تمآ مم ا تغ با توإ تم مءت اثا

ضربربرب  تمربربرب تمثعليفاربربرباتتمثربربربرتمربربرب م تزربربرب بت  ي ت ربربرباتوتمث  ربربرب ت  ت»مث ربربرب   تب يلربربربهفتمثتل اربربربدتعربربرب  تي ت
 متم تحضربربربا هملتكلربربرباتت يلإ ربربرب اتم  تمآ ربربرب ي .تم  ي ت ربربرباتوتعربربرب دت يلإ ربربرب اتمم ربربرب  تمآ ربربرب ي ت متع ضربربرب مل

مص  هملتمث  اف تمثرتمتا ستمثتل ادظت ماتم ا دتمثتل ادتف  تمتع  ةتمثو ت ب زهاتمت    هاتمثوتابرب تمت
تاب تع ته متمآ  تباث ااب تع هظتممثتويفملتبامسهظتمه تماتيعينتمصا  ةتما يختهرب متمآ رب تمث  بظت  تمثو

متربربربا ستتألنتمث  افربربرب تمثربربربرظمت(2)«مث افتربربربهتمز ربربربهتمث ةاعربربرب توتم ربربرب ي تعربربرب تيلإ ربربربهت متوتمت اربربربدتذممربربربهتب ممربربربه
رتالتظتفإهنربرباتمتربربا ستيل عربرباتمربرب تمثت لربربا تمثربرب  تييفحربربختباث  افربرباتتمأل ربرب  ظتمثربربمثتل اربربدتهربرب تث افربرب تم ربربتعيفا 

ما خي ربرباتمرا  ربرباتم،ا ربرب ظتزربرب ت نتبعربربمتمألعلربربابتمث مم اربرب تمث  باربرب ت ربرب ت  إربربتت يفربرب تت تزربربخت ربرب  متتيفربرب
ت اثات اتمثيف  ي تمضل متتيلصا تهغتم ت ال تمآ  .

                                                                                                                                                                                 

ت.81صت.   يستم،ض مم :تمث ممي تمثع با تمت   يف تماتبع تمال تعلا ت (1)
ظت1مملؤ   تمثع با تثيف  م اتتممث ش ظتبريمتظتطت.يلاذ تكا مل:تمت االتتمآ  )   ةتمث   توتمملتخادتمثع يبتمث  اغ(ت (2)

ت.ت20ت-19ظتص2004
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تظحتمربربرب تكتربربربا د ثةريتكربربربام دذت ربربرب ةينت  مءم ربربرباتمثتحيفايفاربربرب تث لربربرباتظممل  يفربربربختمثإوربربرب  م ربربربت ا مت دتهربربرب مت
ف ربربدت ربرباو نت ربرب  ثتممتربرب م تثيف ربرب  تمألزربربا  تتظمث  افربرب تمث  باربرب ت تمأل ربربدتهربرب تمبربرب إ يل ربربمثمهربرب متمثوامربرب ت

ظت مت يلربربهت ربربا  مت ربرب  متزاا يربرباتالتي تصربرب تمتمأليل  ب ث جاربربات تشربرب م مالت ت ربرب اتعيفلربرباءخيتيفربرب تعربربتمثربرب  تال
ت؟ث  اف تعيفىتز ا ت    
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 و"الثورة الجزائرية" "Albert camus"كامو"   "ألبيرالمطلب األول: 

دتمهتلامربربربهتباث ضربربربا تمجلزم  يربربرب ظتمذثربربرب تمربربرب ت ربربربالبتمثإ يل ربربرب د ثةريتكربربربام يشربربربانتعربربرب تمثوامربربرب ت 
ممثربربربربرت مفربربربرب تفا ربربربرباتعربربربرب تمألجربربربرب مءتمجلزم ربربربرب ي ظتتظجمل عربربربرب تم االمربربربربهتممل شربربربرب  ةتوتج يربربربرب ةتدمجلزم ربربربرب تمجلل   يربربربرب د

ب تدإربرب تمألكربربل عاربرب تمثعيفلربرباءتممل ربربيفل تمجلزم ربرب ي دتع ربرب تمهتامربربهتباغتاربربابتمملمع دمث اربرب تمثع ربربضدتعضربرب تد
.تثوربرب تم  ربرب د ثةريتكربربام دتمربرب تمث ضربربا تمجلزم  يربرب ت ربرب فتيت ربربريتع ربرب تم ربرب  تمثعاملاربرب ت1936عربربامت مددت

ظت رب فتمورب نتزرب متفا ربالتوتمربا يختمجلزم رب تمكرب ث ت1945 ز مات رب ا ت رب  ت»مث ايلا ظتزا ت ن ت
 ربربربربرب فتيوتربربربربرب تم ربربربربرباالتتعربربربربرب تمجلزم ربربربربرب توتت1954م ربربربربرب  ت1945وتم م ربربربربرب تكربربربربربام ظتف ربربربربرب تبربربربربرب ت ربربربربرب  ت

))مورب م تموربايل ((تمثرب ي ت ثربا مم))مجلل نتمجلا عرب ((...تيتيورب تكربام تتظتميتحرب اتعرب ((ك مةربا))ج يرب ة
مد ت البتف  تيعتلتب نته متمثةيف ته تم  هظتمهلرب متمث ربة ت رب فتي ربتعلدتت تعا تفو ةتم ا  متعيفىت

                                                                                                                                                                                 

مظتكانت ب ثتيعلدتفالزاتوتمزم نتم،ل  تم مهت1913يل فللتت19مث تد ثةريتكام دتوتم ي  تدمث  عاندتب الي تدمث ا فدتبتا يخت
م(ظتف امتتبرتباتهت مهتمج مه.كانتد ثةريتكربام دتي رب  تك ربريمت1914 ةاىظتم وتممث ثت ث اءتم   تمثعاملا تمألم ت) ا م تم ت  دت 

ثيفوامربربرب تمثإ يل ربربرب تد يلربربرب   تجاربربرب دظتهصربربربدتعيفربربربىتم حربربرب تثيف  م ربربرب توتثايل يربربرب دبال دتبربربرباجلزم  تمثعا ربربربل ظتمهصربربربدتعيفربربربىتمثةواث  يربربربات ربربرب  ت
متمخن طتوت1935ه ثتمث   تباث متتيلش تم االمهتمألم توتجميف ت البا ظتموت   تمظتمع  هاتب  توت  م  تمثإيف إ ظتموت1932

مت ربربربا ت ربربربحإااتوتج يربربرب ةتدمجلزم ربربرب تمجلل   يربربرب دظت توتج يربربرب ةت1938مظتموت ربربرب  ت1937م ربربربز تمثشربربربا ع تمميل ربربربح تم ربربربهتعربربربامت
(ظت1956(ظت مميربرب تدمث ربرب  طدت)1946دت)(ظت مميربرب تدمث ربرباع ن1942مربرب ت هربربملت علاثربربهتمث مم ا : مميربرب تدمث  يربرب د) دممل ربرباءدتمثةا ي ربربا .

(ظت1951(ظتمملربربرب تتمث ربربعا .ت مربربربات هربربملت علاثربربربهتمثإيف ربربإا تف ربربرب :تمديل ربربانتمملتلربربرب  ت)1957دممل إربربىتمممليفوربرب تدت)جمل عربربرب ت صصربربا (ت)
(ظدزاثربربربربربرب تزصربربربربربربا دت1944(ظد ربربربربربرب ءتمثإ ربربربربربربملدت)1944دكربربربربربرباثا  الدت):يلربربربربربرب ك  (.ممربربربربربرب ت علاثربربربربربربهتممل ربربربربربرب زا 1942  ربربربربربرب   ةت ربربربربربربازي ت)

ظتممربربرب وتوتزربربا اتم ربربرب  ممت ربربرباا ةت ربربرب  ت1957(.هصربربربدتد ثةربربربريتكربربام دتعيفربربربىتجربربربا زةتديل بربربددت ربربرب  ت1950(ظدمثعربربا ث ندت)1948)
ت(.5-3ظتص2010ظ) .ط(ظت مجلزم   م تماالما اتتثيف ش تمتمثت زي ظت.)ي   :ت ثةريتكام :تمث  ي .تم :تحمل تب عال ظ1960

ت
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ه متي ةتتممل   تم  ا رب تثربربربد ثةريتتظتمت(1)«كدتمثتعابريتغريتمثال   تم ت جدتم  ت جابتمث   ةتمجلزم  ي 
 ي تكربربام دفتف ربرب ت ثةربربتت نتم  إربربهتمربرب تمث ربرب  ةتهربرب تم  ربرب تمعربربا دظتألنتهربرب ثتمث ربرب  ةت ربرب فتمعاربرب تممل ربربتعل ت

هتيرب فمتكربدتفعربدتهرب  تيةعرب ثتع  ربا.تم رباملتهتمعتربلتمجلزم رب تم   ربهتمأل ربيف تفإيلربظتمأليلرب  تم    ملتمأل ربيف 
مجلزم رب ي تف رب  هملتتيل ايلا ظتممثع مث ظتمم  ي تمثرتمة اهادكام دته ت املتورباتمديل ربانتمألم ميبظت مربامد

ثربربا تهربربرب متممل ربربربتعل  تفإيلربربربهت ت ةربربدتمث ربربربيف  تمال ربربربتعلا ي ظتم ذمتهربرب تمث يفربربربملتممث  اربربربانتمثربرب  ت ربربربيفغتعيفربربربا ملتمربربرب
  ا   تباو متمث  ت ي ظتمجلل نتمجلا ع .

 ةتجي ت نتم ريتمرب تممز تم تمثإ يل ا تمث ي تي منت نتمثشع  تممل تعل تيعتلتد ثةريتكام دت 
بتفالرباتيتعيفربختبرباجلزم  ظتفربإنتمال ربت ال»ف  ت  حت ا ال:تمملتإ  توتكدتمواالتفت  فتمجل ستمألم ميب

 تم،اثصربرب ظتيتيوربرب تمربرب ت مربرب تجزم ربرب ي ت بربرب م.م نتمربرب تمثا ربرب  ظتمألمربرب ملظتبمث ربرب م ت ربربا  تمربرب تمثعا إربرب تمملشربربة ت
 تمثإعيف ظتالتممالي اثا ظتممثلب ت نتي ع متأليلإ  ملتزخت اا ةته ثتمألم تمثوام  ظتوتمث م ممثا يلايلا ظت

مثإ يل رب تممثربزم تمثرب  تمضربىتعيفاربهظتبشربودتتمال ربتا انيشودتمثع  تمزرب هملتمجلزم رب تكيف ربا.تم نت  ارب ت
ا.ت اصظتثوافاانت،يفختمشويف تالتم ا نت ات ي تمشويف ت    توتمثتا يخ.ت نتف يل ا تمجلزم  تهملت يض

معلزتع ته اربختذثرب تمال ربت البتت نظتمعالمة.تفإنتجزم  تع با تحمض   اليلاتب   تمعاىتمثويفل ت  م
مال تصربا  تمثرب  تالتيعرب مت نتيورب نتمال ربربت البتمث اا رب تمرب ت ميلربهت نتيوربرب نتم ربا.تم ي رباتكايلربتت  جربرب ت

 رب  ت> يرب ت مثرب ت    يل اتكإاءةتمجل  تمثإ يل  ظتفيف  تكانته متمجل  تمرب ت زابرب تمملرب  ت ارب ت نت
زيفربملتمجلزم رب ي تباال ربت البتمثرب  ينتظتهورب متكربانت(2)«ثرب تم مفربختمثارب متعيفربىتهلربدتذثرب تمثعرب ءت<ف يل ا
مزرب ت تم،اثص ظتبربدت يلربهتيشربو توتمجرب  تمألمرب تمجلزم  يرب ظتريتكام دت ا  تم تمثعا إ تمملشة بد ثةتع  
مهرب تغربريت ربا  ةتعيفربىته اربختمال ربت البتمال تصربا  فتألنتتمج تتف رب ت مرب ت رباك  تالتزارباةتفا رباظم نت

ف يل ربرباد.ت ند ثةربربريتكربربام دتثشربرب ةتم مةا ربربهتبربرب  دتمجلزم ربرب تمالزربربتالبتمثإ يل ربرب ت بربربغتم تصربربا تمجلزم ربرب تبا تصا د

                                                                                                                                                                                 

ت.62ظتص1995ظت1 م تممل تخ تمثع يبظتبريمتظتطت.غ انتزيا ة:ت  مءمتتوتمأل  تمتمث ممي ) يلهتيل مءتمجل   (ت (1)
ت.239-238صت.يل التع :ت  مم  ت عا :مث  اف تممدملياثا ت (2)
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يعتربربربلتمثإ يل ربربربا ت  ربربرباليلا ظتمذثربربرب تث ربربرب بتمربربرب ةتمالزربربربتالبتمثإ يل ربربرب تثيفلزم ربربرب ظتمثضربربربخام تمملشربربربا ي تمثربربربرت
   امت ادف يل ادتودمجلزم  د.

تكربربربام دتالتخيتيفربربرب تعربربرب ت  ت جربربربدت اا ربربرب ت ل زربربربهتريمربربرب ت ربربربالبتمربربربات ربربربةختيتضربربرب تث ربربربات نتد ثةربربرب
 إ تع هتم م ربؤثتمرب تمملرب تمال ربتعلا  ظتأليلربهتيعتربلت  ةتعيفا اظتمك يلهت  يةاتالتيمث اممتاللت  دتمث ريت ت

مال ربربت البتمم  يربرب تمديل ربربايلا تمثربربرتي شربرب هاتكربربدتم ربربربتعل  تضربرب باتمربرب تمثعا إربرب فتمهربرب متألنتيلاربربدتم  يربربرب توت
صرب  ت هلامربهت ماتمجلزم رب تف رب تمتملاتم إ اتدبا زي  دتمدممل يفل دظمجلزم  تيعا بتع  مهت  تف يل اتمثرتث ا

ت.مدب معا  ا  تاثمث  تيزم ثتب
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 الثاني: صراع المركز و الهامش في رواية "الغريب" المطلب

مربرب ت هربربملتمث  ا اربرباتتمثربربرتم ربربت ل توت ربرباا تمربرباتبعربرب تمثو ث يلااثاربرب ظتألنتهربرب متتمعتربربلتث ا اربرب تممل كربربزتمتمهلربربام 
باث  ربربة تثتل اربربدتمثشربربع  تمتعال ت ربرباتتيتخربرب تم ضربربعهتوتم كربربزت يربرب تحمامثربرب تثتع يربرب تمربرباتزربرب ات»تمملصربرب يف 

ك تالربرب تثيفإربربرتةتمثو ث يلااثاربرب .يتيوربرب توو ربرباتثيفو ث يلااثاربرب ت نتم جربرب تعيفربربىتمد ربربال ت التمربرب ت ربربالبتمفربربرتمدت
مج  تم ابيف تث ا ارب تي   ربملت ثا رباتمثعرباي.تم رب تمعتلرب تمثت  رباستمملترب  حتثةملم   يرب تعيفربىتمثعال رب تمهل مارب ت

 تباث  ربربة تثيف  افربرب تممل ربربتعل  ة.تمهوربرب متف جربرب  تفوربرب ةتمهلللربرب تكربربانتمث ابتربرب تب جربرب  تممل ربربتعل  تب  ربربإهتمآ ربرب
ظتمتم ربربربربربربربربربربربربربدتهربربربربربربربربربربربربرب ثت(1)«وو ربربربربربربربربربربربربرباتف ربربربربربربربربربربربربربغت ذمتكربربربربربربربربربربربربربانته ربربربربربربربربربربربربربالتمجربربربربربربربربربربربربرب  تملإ ربربربربربربربربربربربربرب متمملتحض ربربربربربربربربربربربربرب تثاعا ضربربربربربربربربربربربربرب ا

مملع اات)متحض / ل ظتم كز/هام (ته ت  مث تث افارب تجرباهزةظتنورب ت نتمت ربيفدت  تمث رب  تب  ي رب ت
 ربال   تذممربهتمملتحضرب ةتوتم ابربدت  رب تت  تث افرب تممل كربزامرب تمثرب  تي تلرب تممعا ت متغريتممعارب فتألنتمثو

  ل ت احتدتهام تمث   تميف ا اا.

 ملخص رواية "الغريب"

مرب ت م تممل رب  ظتممثربرتت-ب ربدتمث مميرب -  اتمثل ا تمثربرتميف اهرباتدم   رب دمة  ت ممي تدمث  ي د
ي صربربرب ت م تممل ربربرب  تبربربربلم ةتيتربربرب ث ت ربربرب متم،ربربربلتم زي ظ  ربربرباتتظتثوربربرب تدم   ربربرب دتالفا ربربربات ربربرب تت مربربربهتيعيفل يلربربربه

ي ربت ع توتهرب متممل  رب تم ربزي تذك يامربهتمرب ت مربهظتبربدتيت غربدتوتم رب تمث  يربختت عصا تمامرب فتف رب تال
  ت م تممل   ظتمم  تمثةرب م تممرب ي تمث م .ع رب ماتيصربدتدم   رب دت  ت م تممل رب  تيرب فمت  يرب تج رب ت

 يلربربربهتي ضربربرب تمثيفاربربربدتمهربربرب تيربربرب   تظتزربربرب ت مربربربهظتمي ربربرب  تمربربرب ت  ربربرب  ا  اتممل ربربرب  ت منت نتيشربربربا ك ملتزربربربزهنمل
حيت ربربرب تمث  ربربرب ةتممللزمجربربرب تبا يفا .مبعربربرب تم م ربربرباملتمثربربرب ف تمةا ربربرب ةتييفت ربربرب تبصربربرب ي  تثربربربهتفاربربرب ه تمع ربربربات  تمت

ت لاتملشاه ةتفايفملتك ما  .امث ةاز ظت تي ص منتمث 

                                                                                                                                                                                 

ت.93بادت  و مفتتمت   من:ت  م اتتماتبع تمثو ث يلااثا .تصت (1)
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مربرب  دت خصربربا تد نربرب نت ربربايلتاسدت زربرب ماتمث صربرب تثت ربربريتم ربربا تمث ربرب  فتمتد نربرب ندتهربرب تجربربا ت
ع رب ماتي رب متد نرب ندت عرب ةتثربربربدم    دتثاشربا كهتم ربامبتمثعشرباءظتموتمث ربرب  ةتدم   رب دظتم رب م ت لاتمةرب  ت

حيو تثهتد ن ندتع تعشا تهتم،ا   تمثرتكانتي إختعيفا ات م مثهظتمع  ماتمكتش ت هناتم رتتت  م ي ت
م تمثرب ه تم،رباثات رب توت م هرباتمضرب  اظتميتيوترب تبضرب  اتبربدت  م تمعا ةت رباظتمم ربتعانتبربربربدم    دت

مع ربرب ماتمتربرب  دتثربربهت  ربرباث تيربرب ع تفا ربربات يلربربهتي يربرب تمصربربا ت اظتمزربرب تمربربزم ثتوتباتربربهتيضربرب  اتجمربرب  مظتثاوتربرب ت
تمثش   تي  متد ن ندتم    دتكشاه تفا إ تبإعيفتهتمم يفختمث ضا .

ي ص تدم    دتمثةحرب تث ضرباءتع يفرب تمأل ربة نتبرب ع ةتمرب ت زرب ت  رب  اءتد نرب ندظتموتمث  يربخت
خت ربرب ي  تد نربرب ندتمثربرب  تمشربرباج تمعربربهتوتمث  ربربا ظتيتةربرب تييفت ربرب نتب  ربربخاصتيتضربرب ت نت زربرب هملتهربرب ت ربرب ا

دمثعربرب  دتد نربرب ندتزربرب تمثشربربا  تمع ربرب ماتييفت ربرب نتمج ربرباتث جربربهتحيربرب اتباربرب  ملت ربربلا ت ممظتفاصربربا تذ منت
د نربرب ندظتمبعربرب ت نتيضربربل تج زربربهتيعربربام تمث ربربريتعيفربربىتمثشربربا  تمربرب تدم   ربرب دتم  زهتلربرباتم ربرب ستفايفت اربربانت

ميل ربح تدمثعرب  دتتدتمثعرب يبت نتزرب اتم ربح ت ربوا هدمثع  دتجم  مظتمفالاتكانتد نرب ندتخي ربغتث ترب
معربربا تتد نربرب ندت  تم،الربرب .ت ربرب حتدم   ربرب دتمربرب ةت  ربرب  تثاتلشربربىتعيفربربىتمثشربربا  تمه ربربالتمثت ربربىتدمثعربرب يبدت

تث ز ثتف تيفهتو  ت نتمثشلستميلعو تتعيفىت و تمثع يب.

يتعامربدتي ا تدم    دت  تمث ل ظتم ث اءتجيف اتتمثتح اختم   تعة ا تدب دتمث ممي دتزا ت
وتام ت  ربربرباتم ربربربربهت يلربربربربهت ربربربربا يفخت ربربربرب مزهظتمتمربربرب تمث ضربربربربا تب ربربربرب نتمربربربرب تمثالمةربربرباالةفتفربربربربريفمتمثتلربربربربام تمربربربرب تمحملربربربرب

جيف اتتمثتح اختمعا تمثش   ت  حت ضا تع متم ث ثت  تت مهظتفالتي مف تع تيلإ هتبدتجيا تبعإ يرب ت
 نتمتتيفربرب ت ربرباز تتأليلربربهتالتيربرب  ت معاربرباتثيفوربرب  ظتموتمث  ايربرب تحيوربربملتعيفاربربهتبادعربرب ممظتمكايلربربتت م اتربربهتمأل ربربرية

تتتتتتتتمدع ممتباملتإ ج .

نت ممي دمث  ي دته ت  ا تغ يبتم  ربدتمثعرب يبتمت رباالتبع تمث  مءةتمملتإحص تثيف ممي تيتض تث ات 
اظتم رب إهتوتم مةرب ت  يفتوتم ابربربدتمث رب يبتمملتإرب  توتكربدتجمربرباالتتم ارباةظتمهرب متألنتمؤثإ رباتي تلربرب تا ربيفة

م  نربربهتوتتممصربرب تعيفربربى  تمث  افربرب تمث  باربرب تمملتل كربربزةتزربرب بتمثربرب متظتممثربربرتمت   ربرب تمآ ربرب توتمهلربربام ت م لربرباظت
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ولربربربابظتمهربربرب ثتيف تممث ربربرب  ةتهزييفربربرب ت مربربربامت ربربرب  ةتمث ربربرب يبتممل ربربربا   ظتمم ربربربا زتعيفربربربىتكربربربدت ربربربإاتتمث ربربرب ةتممثإضربربربا
 تم  تمثصإحاتتمألم تم تمث ممي فتفحض  تمثع ص تمثعرب يبتيوربا تيورب نتم ل شرباتمثص  ةتمتة  تث اتجيفا

مع  ماتي ك تفإيلهتي   تبصإاتت يفةا .ت مادمث  يبدتفيفهتزض  ت ربا تعيفربىتممترب م ت ربإحاتتمث مميرب ظت
ؤثرب تي رب  توتم ربإهتمخيصرباتمز تم نتيتيو ت خصا تهام تمت  ا ا ت م دتمملنتتمث مم رب ظتفربإنتممل

تثهتم از تكةريةت م دتمث ا.ت

د م تمثشاخ   دتمثرتم فاربتتفا ربات مربهتيصرب تث رباتمرب ي تت-ب دتمث ممي -ع  ماتي ص دم    د
 يلهتعل زت صريتمث ام ظتمض تعيفىت   ثتم امتمثش فظتيل  ت دتبعا اهتمملشرب  تا ظت»ه ثتمث م ت ا ال:

فلربربرب ي ت م تممل ربربرب  تثربربرباست خصربربربا ت  ا ربربربا توتمث مميربربرب ظتثوربربرب تفت(1)« ت ربربربافحينتم م ربربرب تباربربرب  تم ربربرب الات
ظف  ت خات  ي تمثهتعا  تمشرب  ت ظتمهرب ت يل ربانتمثوام تي  مهتوت   ةت جيابا تمي   توتم إه

مهرب متمث  رب تمفاةت مهظتف  تمم اثتبإم رباكهتممل رب بتثا ث.تزا اتم دم    دتوتيلهتمضام ع  فتأل
  ت  تمث  اف تمث  با تمملتحض ة.يل ثت  ءتممز ته تميلتلاءته ثتمثشخصا

ي ربربملتمملؤثربرب تبربرب ك تمثع صربرب تمثعربرب يبظتفإيلربربهتي  مربربهتوت ربرب  ةت ربرباك  تالتزاربرباةتفا ربرباظتبربربدت يلربربهتتزربرب 
  يفتظتكايلتتمث اع تمضا  تج مظتمةاض تباجلريظتممتتم ثا  ات»ي  نتم إهتب   تمجللا متتوتمث  ف 

يتيربتملت   ربات  تهنايت رباظتبرباث   تمرب تتبو م  .توتمث  غتي ج تماب تتم  ى.تم   تفاهتم امريتميفلرب 
ظتمكرب نتمجرب  ت(2)«مثتاب تتم إتتو ض تع بارب تالب رب تجيفةابربات بربامتمعيفربىت   رب اتم رباحتمرب تثرب نتالمرب 

تإ اتجرباءتمولربالتث  رب تهرب ثتمجللربا متفمملل ض تمثع با تالتخيتيف تع تمج  تمألثااتوتمث  فرب ظتف  رب
 .مث  تم   تفاهت مهتمثتاب تتف  تمت ابت اك تيول دت يو  تمث  ف تمثرتمض تفا ا

 ملت نت ز ماتمث ص تج تت غتظم تم   ت ز ماتمث ممي تية متزض  تمثع ص تمثع يبتم اةا

                                                                                                                                                                                 

ت.15 ثةريتكام :تمث  ي .تصت (1)
ت.17-16ممل ج تيلإ هظتصت (2)
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تمثربرتالتحيضرب تفا رباتمثعرب  تيشريت  تمث وانتمأل ربيفا ظتبربدتيصرب تم ارباةتمثإ يل ربا ت الت يلهتالتوتمجلزم  
الب  تب ث ت  ي تم  مميدتف  تمث كةرب ظتوتمثة مي تكايلتته التعا التتذمهة تثيف زه ت إالنت  ريمنت»

يةرب ممنتمترب م منت م ربدتمالب ربرب لاتمثضربا  تظتم إيفرب ت ربرب ريةتعيفربىت   رب ات بربرباطتم   تمثيفرب نتمكةربريتم لربربملت
مزربرب مءت  ربرب  تالمربرب ت. يفإ ربربملتم جربرب ت متضربربخل تبيفةربرباستمربرب تز يربرب تبربربينتمثيف ن. مربرباتمأل تف ربرب ت جربربدت صربربريت

متحيلربدتعصرباتباربرب ث.تع رب مات  يتربربهتتختكاثإ م ربرب حنارب ت ربةختدت نت  يتربربهت.كربانتي مرب  ت ا اربرب ت.تم برباطتع رب
زمجتربربهتف لربربتتملربرباذمتي ربربابتع ربربهتوتم ربرب ت يلربربهت جربربدتحمربربرتم.تبعربرب تذثربرب تب يفاربربدتمربرب ت ربربةانتمثضربربازا ظتكايلربربتتمت

 لا.تث رب ت  جرب متوتم ربتتاف لربتت هنربملتذمهةرب نت  تمث رب مءظ... ع  هملتم ه يل تممضع ت  ب  تع ربختم
ظيتةربرب  تث ربرباتمربرب ت ربربالبتهربرب مت(1)«مثربربرتممظتميضربربحو نتب ربرب ةمةوربرب ظتي ربرب ع نتوت  ربرباهملتثاصربربيف مت  تحم ربرب ت

تممل   تمث مم  ته مءتم ااةتمثرتيعاش اتممل ت    نتوتمجلزم  ظتف ملتنيفورب نتمث  ربتتثيفرب ها ت  تمث زهرب 
تظت ماتزااةتمثع  تمثةا   تفالتي ج تهلات ث توتمملنت. لات يامتمثع دا متمث 

مث ربربوانتمأل ربربيفا توتمث مميربرب تيإصربرب تعربرب ت صربرب ي تمملؤثربرب توت  ربربواتتهربرب ثتت نتم ااربرب ت ربرب تتتتتتتتتت
مثإ  تم تموتل ظتمه متألنتذكرب هملت ربا فعهت  تم رب ي تعرب تمرب  طتث افتربهتوتعليفارب تمال ربتعلا ظتمعرب ت
مملإا  رب تمثالذعرب تمثربرتهرب اتع  رباتدف ميلربزتفربايل ندظتممل ي رب تمثإ يل ربا تمملضربا  ظتم رب  متتم،لرب تممللتعرب ظتوت

التيعربرب  ت  تتممملؤثربرب تمث ربربالمتمتمثةربربؤستمثربرب  تيعايلاربربهتممل ربربتعل  منتوتمأل يربربافتمتمألزاربرباءتمث ربرب  ة.م ابربربدت
جمل عرب تمرب تمثعرب  ت مربامتزربايل تتمثتةربوظتكربايل متي  رب منت ثا رباتتت  يرب»تذك هملت التميصإ ملتبرب هنملت ربامت ن

وت مميربربرب تدمث  يربربربرب دتالتت فربربربرباثع تتف(2)«وت ربربربلتظتكلربربرباتثربربربرب تك ربربربات  عربربربرباتمربربرب تم لربربربا ةت متمأل ربربربربلا تمملاتربربرب 
 مربرباتمم ربرب ف ملت مربربامتزربربايل تتمثتةربربوتيربرب بتعيفربربىت هنربربملت  ربربخاصتم ح فربرب نظتتظباث ربربيفةا ت م التثا  ربربإتمنحيضربرب ت

ت لت ملتفإيلهت الث تعيفىتمثرت  تالفتعابت لا تما.

                                                                                                                                                                                 

ت.33-32 ثةريتكام :تمث  ي .صت (1)
ت.59ممل ج تيلإ هظتصت (2)
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كربربربانتد ثةربربربريتكربربربام دتمربربرب ت عربربرباةتمد مربربرباحتبربربرب تمث  افربربرب تمثإ يل ربربربا تمتمث  افربربرب تمجلزم  يربربرب ظتمكربربربانتيربربربؤم ت
ثورب تكتابامربهتكايلربتتم رب زاتت-م تم تحاث تمج  ته ثتم ارباة-ب تممل تعل  تمتممل تعل  با ااةتمملشرتك ت

ييفت ربرب ت ربرب يختدم   ربرب دتمملربرب ع تد نربرب نت ربربايلتاسدتتتمتمثع صربرب تمثعربرب يبفتفحربرب ثيفصربرب منتبربرب تمثع صربرب تمث ربرب يب
ظت يلربرباتث ربربتت ربرب ي مظتثوربربينت ربربا تمري ربرب ت معربرب فتيربربا»تب زربرب تمثعربرب  ظتفربربإنتهربرب متمثيف ربرباءت ا ربربإ تعربرب تث ربرباءت مم

با ا يرب ظت ربابتدتذثربرب تمثشربخا:تمهربةغتمربرب تمثربرتممت ذمتك ربتت جربالظتف يفربربتتثربهت:تهرب متيوإربرب تم التمإعربملت
  ث   ت   اظتف ابتبا تإزمز:تماذم؟تفيفولتهتم  غت  ضاظتمملاتزامثتت نت  فعهظت ف ينتب  مربهتمهرب ت

تظ(1)«ميف ربربىتعيفربربىتمأل دظتفلربرباتكربربانتمربربينت الت نت ضربرب بهتبربرب كةرتميلامثتربربهتثولتربرب ظتف ربربابتمثربرب متمربرب تمج ربربه
ي  ربرب تمثعربرب يبتوتهربرب متممل  ربرب تب يلربربهتمإتعربربدتثيفشربربلا توتم ابربربدتمث ربرب يبتمثربرب  تيتلاربربزتبربربا يفملظت مربرباتمثصربرب  ةت

م ةربدتتال يبتممل  زمت مامتمث  يبتمملتإرب  ظتمهرب مت ثاربدتعيفربىتمعربادتمثرب متتمث  بارب تمثربرتمث ايلا تف  ت   ةتمثع
تتم، ا ة.

ع ربرب ماتي   دم   ربرب دتمثربرب ها ت  تمثةحربرب تث ضربرباءتع يفربرب تمأل ربربة نتمربرب ت ربرب ي تهدما  دتمبعربربمتت
    ا هظتيص دم    دتمجل تمثصاإ تب يلهت ادتمي تل توت   ت ب ربغتمإا ربادتمث زيفرب ظتمك يلربهتي  ربدت

  ت ثا اتم ت  م تم ااةتمثرتيعاشرب اتمث رب يبتمرب ت منتمثعرب  ظتممربات نتحيرب اتمالثت رباءتبرب تمثإ يل ربا تممثعرب
زربربرب تيت ثربربربرب ت ربربربرب منتمربربربرباظتثوربربرب تمث يفةربربربرب ت ربربربربتو نتثيفع صربربربرب تمألم ميبتمثربربرب  تي ربربربربةختوتمت يربربربربوتمجربربربربهتمثعربربربرب يبتوت

ك اتيلت  متخب  متتمت امي تيلازا تمثع با ظتم ا تتممل اف تبا  اتمت ا اتم  جيااظتع رب مات رب يلات»مث مد
ا رب ةتحنرب ت صربلهظتظتفالرباتمرربهت نرب نتمةعيفىت ا ت   متتم  لاتم  إ اظتفخإإ اتما  تم يلاتمرب ت رب عت ا

ثربهظتثورب تمآ رب تبرب متمك يلربهتي يرب ت نتيضرب بهتب   ربهظتفضرب بهت نرب نظت تيلربا  توتتميت مسرب تباثضربةغتمربات اثربه
يلازا تمثع يبتمث  تكانتمرب تيلصرباةهتمضرب بهتضرب بت تبوربدتث يفربهظتف رب غتظتفت جهته متمأل ريتم  تما  

ظت(2)« تف اعرباتتمملاربرباثتزربرب بت   ربربهمثعرب يبتوتمملاربرباثتممج ربربهت  تمأل ربإدظتمب ربرب تهوربرب متثةضربع تثربرب منتمتو ربرب
مهربربرب متممل  ربربرب تر ربربربا تثإوربربرب ةتمإربربرب  تمجلربربرب ستمألم ميبتعيفربربربىتبربربربا  تمألج ربربرباستمأل ربربرب  ظت مت يلربربربهت الثربربرب تعيفربربربىت
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مثص منتمث   تب تمثش  تممث   ظتفحيفملتمث  يبته ته اختمث ص تعيفىتز ا تمآ  ظتمزضرب  تمآ رب ت
ثالزتبهتمإ  تمديل انتتتممعاثا اظتف  تم ت ع مث  تغا تع تمملنتتيتيو ت التم كا متعيفىت  ةتمأليلات

 مثإ يل  تعيفىتمث وانتمأل يفا تمثع  .

الز ربربتت نت  ربرباب تم جيفربرب ت»تا دظتمهربرب متوت  ثربربه  ربربا ةت ا إربرب تمشربربريت  تم ربرب ث دمثع  مه ربربالت
زرب تفتف  تالتيإرب تتف  رب تم ربز ت رب  ةتمثعرب يبظت(1)«مث  تكانتييفع تمث ا تمتةاع تبعض اتع تمثةعم

  تم ربربربرب ت   ت جربربربربزمءتج ربربربربلهظتممديل ربربربربانتمث ربربربرب يبتيتيوتربربربرب تباث ربربربربخ ي تمربربربرب تثربربربرب نتت   م نتكربربربربانتبربربربرباثت
مألج استمث   مءظتبدتمع  تذث ت  تمث خ ي تم تج  تمآ  ظتمهرب متي ةربتتع صرب ي تمثوامرب تمثرب  ت

 مةىنت  مءتعيفلاءتمأليل  ب ث جااتع تم ىتمألع م تمثةش ي تمث ريت م مبا .ت

م ربربيف ات  ربربريمت  تم ةربرب ت ربرب ريت»م دتمربرب تمثعربرب يبت ربربا ال: ثةربربريتكربربادتتموتم  ربرب ت مم ربرب ت  ربرب تي ربربخ 
يت فختمربا ثتعيفربىتمث مربابت يفرب ت ربخ ةتكةربرية.تمه ربالتمجرب يلاتمثعرب با .تكايلرباتمتو رب توتهرب مء.تميةرب ممنت

يرب بغد ثةريتكربربام دت رب  ةتمثعربرب يبتباث ربرب م ةظتتظ(2)«هربا   ظتبربربدت يضربات ربربعا ي توتمالب رب لاتمثز  ربرباءتممليف ثربرب 
مثعربرب يبت ف ربرب ت ربربابتمملوربربانظتمهربرب ثتميصربربإهتب يلربربهت ربربعا توتمالب ربربهتمثز  ربرباءتممليف ثربرب ظتمكربرب نتزضربرب  تمثع صربرب ت

د ثةريتكربربام دتيلإ ربربهتع ربرباءت الثربرب تممضربربح تعيفربربىتمثتل اربربدتمث ربربيفضتثيف ربرب تمملل ربربدتوتمثعربرب يبتمثربرب  تيتيويفربرب 
ممزربرب مظتألنتكربربدتمثعربرب  تمثربرب ي تذكربرب ممتوتمث مميربرب تحيليفربرب نتتم ربربلا هفتفحضربرب  تمثع صربرب تمثعربرب يبتكربربانتزضربرب  م
 يلإستمال ملظتمألهنملت يفةا نتب إستمث  ج .
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 "العربي"األبعاد الداللية لحادثة مقتل المطلب الثالث: 

م  ي ربربرب ت هنربربرباءتزاامربربربهتمربربربتملتتكربربربام دتي تربربربدتمثعربربرب يبتمربربرب ت منتم ربربرب ماتظوت مميربربرب دمث  ي دتثربربربربربربد ثةريتت
مربرب تهربرب ثتم ا ثربرب فتف ربرب تبربرب  تتبربرب نتب ربربدتمث مميربرب ت يل ربربانتتمعامربربدتمث  ربربا تث  يربرب تهربرب بربلم ةت عصربربا ظتثوربرب تم

مجل نربربرب ظتمفيف ربربربإ تمثعةربربرب تالتمصربربرب تمث امربربربدتتمثربربربرتنوربربرب ت نتم فعربربربهت  تم موربربربا تباثالمةربربرباالةعة ربربرب تيت ربربربملت
ت  ربع تمثشربلستع رب تمديل ربانمتباو مظتبدته ت يل انت   تم فعهتزاث تيلإ ا تمربات  تم موربا تج نرب ظت

 هناتيلإستمشستمثا متمث  ت ف تتفاهت م تممث  تكايلتت»ت ن مجلم موا تت ة تومث  يبتمثعة  ته تمث
فاربربهتجة ربربرتمربربؤملينظتمكربربدت م  هتربرباتمضربرب  تمربرب تهربربتتمجليفربرب ظتمب ربربة تميفربرب تم ربرب م ةتمثربربرتيت عربرب ت هليف ربرباظت

ظتم منت نتيربرب  مظت  ربرب حتمثعربرب يبت ربربوا هتمثربرب  تتم ربرب متتوتز كربرب ت ا إربرب ت  تمألمربربام...تموتهربرب ثتمملربرب ة
ي ض تهتتمثشلستمك يلهتيلصدت  يدتميفت  ت  تممت تثاصا تجة ر.توتيلإستمثيفح  تكانتف الذثت

 محتمثع  تمملتللرب تعيفربىتزرباجضتي ربادتفرب  ت م  رب ت تغ اهربات لربا ت مفرب تممسارب ظت ربا تتعا ربا ت
التم يربربربانت يفربربرب ت ربربربتا تمربربرب تمثربربرب م نتمممليفربربرب ظتيت عربربرب ت  ربربربع ت التبضربربرب باتتمثشربربربلستفربربرب  تجة ربربربرتممثليربربربخت

مثربربرب  تكربربربانتحيربربرب  ت م  ربربرب تمخيربربربرت تو تممللربربرب م توتمربربرب مج رظتذثربربرب تمثليربربربختم،ربربربا  تممل ةعربربرب تمربربرب تمث ربربرب
عا ا تمملتعةترب .توتميفرب تمثيفح رب تباثضربةغظتكربدت رب ءتمهتربزظت   ربدتمثةحرب ت حيرباتث ايفرب تميفت ةرب تم اربدت  ت

م مزربتتمت رب تيلربا مظتفت يفصربتتكربدتجرب م ز ظتم زولربتتيرب  تبشرب ةت نتمث لاءت  تميلش تتع ت   هات
هربتت  ربابع ظتمهاه رباتوتمثضربل تمجلافرب تمملصربل تثربيفذمنظتكربانت رب تبرب  تكربدتعيفىتممل  سظتفالنتمثزيلربا ت

 ربرب ء.تيلإضربربتتبع ربرب تمثعربرب  تممثشربربلسظتمع ربرب هات   كربربتت يلربربينتك ربربتتباثإعربربدت ربرب تز لربربتتهربرب مءتذثربرب ت
مث  ربا ظتممثصربربلتتمال ربت  ا  تثشربربا  تغاثةرباتمربرباتك ربتت  ربربع تفاربهتباث ربربعا ة.ت ت  يف ربتتمث ربربا ت  برب تمربرب متت

.تث  تكايلتتك  ب ت   اتت صريةظت ض  اتتإ تب م يفهت  تمألب عيفىتج  تهام تكايلتتمث  ا اتتو
)تجة ربربربربربرظت زتليف ربربربربرباظتتظتمربربربربرب بتمأليلربربربربرباتمملتضربربربربربخل توتهربربربربرب ثتممل   عربربربربرب تمث ربربربربرب  ي (1)«عيفربربربربربىتبربربربربربا تمثربربربربرب حس

م ربربرب متظجة رظتزربربربرباجضظت م  ربربربرب ظتعا ربربربا ظتجربربربرب م ز ظتيربربربرب  ظت  ربربربابع ظتيلإضربربربربتظت يلربربربربينظتز لربربربربتظت
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  عربتتمثيف رب تثتخرب مت غةت رباظتممورب تتمرب تمثشربلستت  ع ظت  يف تظت ض  ا(تعيفربىتمثرب متتمملتعاثارب تمثربر
مزا ثربرب تمث تربربدتهرب ثتم ربرب حتمثع يربرب تمربرب تمأل ربرب يف :تنربرب ت تربربدت محتضربحات اتمآ ربرب تمثعربرب يبظتمربل متال موربربا تج ت

ملاذمتكانتمثشخاتممل ت بتع باا؟تمملرباذمت تربدتمرب تغربريتمربل ؟تممربات الثرب تمث  ربستمثرب  تجرب تتفاربهتعليفارب ت
 مث تد؟

 يبتب عربرب تت ربربيفةا تعيفربربىتممتربرب م ت ربربإحاتتمث مميربرب ظتف ربرب ت ربرب  ظتم ربرب د ثةريتكربربام دتمديل ربربانتمثعربرب
 امتظتم ل ظت ا  ...تمعليفا تمث تدتكايلتتممت م متثيفص منتب تمثع صرب تمثإ يل رب تممثع صرب تمثعرب يبظت
ث ث تفلل ت تيفهته تمثو ثتمث  تيضل ثتمديل انتمث  يبتممل تعل  تثصاز تمأل دتممل تعل  ةفتفرباآ  ت

 انتويفصاتم تمث حستمم تكدتماته ت  ء.مم مهتكمثع يبتذك تثا تدظت

م مةغد ثةريتكام دتب  دتمجلزم  تك ريثتم تممل ت    ظتثرب ث تف رب تالتيضرب توتم  ربةانتف م ربهت
عربرب تهربرب ثتمأل دتمثربربرتمثربرب تمم عربرب نتفا ربرباظتممجربرب تفا ربرباتمربرباتيتجيربرب ثتوت  ضربربهتمألمظتممث  ربربستم ربربا تمثربرب  ت

تعل  تمربرب ت مفربربختعليفاربرب تمث تربربدتهربرب ت  ابربرب تم ربرب م ةتمثربربرتي ثربرب هاتمث صربرب تمثربرب  ت ربرباح  هتمثعربرب يبت نت ربرب  تممل ربرب
ف م ربهتعرب تمأل دتمثربرتحية رباظتزرب تتت ربة توتي تربدتمثعرب يبتمثرب  ت ا  ضهظتكدتهرب متجعربدد ثةريتكربام دت

م نتكربربانتهربرب متمث تربربدتجمازيربرباظتفإيلربربهتر ربربا تث غةربرباتد ثةريتكربربام دتمثربرب  ت ربربامتخبيفربربختهربرب ثتمثشخصربربا تمث ربرب  ي ت
 مثرته ختثهتماتيتي ت  ته ا هتعيفىت  دتمث م  .

  تمرباتبعرب تك ث يلاربادظتمذثرب تب ب  رباتباث رباا تمثتربا خي تمثرب  تكتةربتتفاربهت  مءةتمث ممي تم تم  مت
يربرب بتعيفربربىت ند ثةربربريتكربربام دت ربرب ت ربرب متثيف ربربا  ت صربرب تالتي ةيف ربرباتمثع ربربدظتف زربرب ماتمث مميربرب تغربربريتمع  ثربرب تألهنربربات
ج تت ث اءتمال تعلا تمثإ يل  تثيفلزم  ظت تكا تحياكملدف يل  دتعيفربىتم تربددع يبدظتمالتحيا رب ت زرب ت

  تمث ب تمجللاعا توتمث   تممأل ياف؟ع  ماته اتجمازت

مإص تمألز ماتمثرتميفتتعليفا تمث تدتعرب تم م ربؤتموتلرب تمألم ميبتمرب تعليفارب تم ربتعةا تم تربدت
تبربربرب متكربربرب ن»تمثشربربع  تمأل ربربرب  ظتفربربربربربربدم    دتيتيعامربربربدتكللربربرب متز ا ربربرب ظتمهربرب تيتيربربرب بختزربربرب تعيفربربربىتفعيفتربربربه
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ه اربختالتخيرباتعليفارب تمث تربدظتزرب ت نتتظتممثتح اربختمثرب  تجرب  تمعربهتبرب متمك يلربه(1)« ضارتالتهتملت زرب م
 ربربا ال:ت يلربربهتي يربرب ت نتي ربرباع ىتم ن تمث اضربرب تمبعربرب ت  ربرباتتمربرب تمثصربربلتظتهنربربمت»مث اضربرب تمعربربا  تمعربربه

ف  ت  مدم    دتوتث  تمثضربحا فتمهرب تظت(2)«م ت جيف تظتم يلهتبع نتمهللت اإعدتماتب  عه م  تيع اه
بربربدت يلربربهتيعتربربلتتهربرب متيشربربع ثتبامليفربربدظألنت تالتحيتلربربدتزربرب ت عربربا ةت ربرب  ت صربرب تم موابربربهتثيفل نربرب يل ربربانتعة ربرب ت

مثو تماتمثرب  ت رباح اتثرب ت ج ي رباتمعرب يالتعيفربىت  رب مفتمملعا ثرب ظتمرباذمتثرب ت تربدتت ضاتهت  يف تمب ا  ظ
 مثع يبدم    دظتهدتكايلتتمألز مات تل  ت  متمثت يف دتمث ما ؟

 ربرب متتوت اثربرب ت ربرب   تمربربت  تبإزوربربامفتف ربرب ثتمثعة اربرب تتمديل ربربانتمألم ميبتعة اربرب تجربرب  تم ربرب  
مثع صربرب تمث ربرب يبتمثربرب  تم لربربات م تمثضربربحا ظتموتم ابربربدتهربرب متغربربا تم ربرب ي تعربرب تمآ ربرب تممل تربرب بتمثربرب  ت

تم تإتتج تهتم تمملنتتثارتلتموابتمم عات مامتمث  يبتمث  ت اتحوملتوت اغتمث   .

ية ىتكام تكامةاتكةريمتذمت  يف  ت م رب ظتمهرب ت»يشا د  مم  ت عا دت وايل تد ثةريتكام دظتزا 
 ذج تم تيل محتع ي ة.ت يلهتيتح اتباثت كا تع تممل امم تمثو تماتيزعلينته ت نتي   ت ا حت مم  ت 

...ت« م ميبتمربربرب ت م مباربربرب تمجلزم ربربرب »ظت«م ربربربتعل » ربربرباا هظت ربربربا حتما خيربربربهتم،ربربرباص.تمربربربا يختكربربربام تهربربرب تمربربربا يخ
مثربربرب  تالتت«مث  يربربرب »وت مميربربرب تت«مري ربربرب »م مميامربربربهتهربربرب تمعةربربربريمتتز ا اربربرب تعربربرب تمث   ربربرب تمثو ث يلااثاربربرب .تي  تربربربد

زوايربربرب تت«مري ربربرب »يع اربربربهتدكربربربام دت  تم ربربربملت متمربربربا يخظتممثإوربربرب ةتبواميف ربربرباتوتهنايربربرب تمث مميربربرب تزربربرب تحيربربرباكملت
 ربربربحا ت ند ثةربربربريتتظت(3)« ي ي ث جاربربرب ظتفيفربربربملتي ربربربةختثإ يل ربربرب ت نتزربربرب كملتث تيفربربربهتع باربربرباتوتمجلزم ربربرب تمثو ث يلااثاربربرب 
 مميامربربهت ربربا حت ربرباا  اتكربربام دتهربرب ت  يربرب تعربربامل ظتمد  مم  ت ربربعا دتي ربرب تثربربهت ربرب ثتمملوايلربرب ظتثوربرب ت نتم ربرب  ت

مثتا خي تف  متماتالتحية ثد  مم  ت عا دظتألنته متفاهت يفملتثيف  فتمآ  تم تم وايرب ظتمد ثةربريتكربام دت
ية ربربىتوتمأل ربربريتدم ربربتعل  امدتم ربرب تتاليلتلا ربربهت  تمجلزم ربرب تجاربرب  تع ربربو ي ظتفتحربربتتمث  يربربخت مربربامت الفت

                                                                                                                                                                                 

ت.73صت. ثةريتكام :تمث  ي ت (1)
ت.77 ثةريتكام :تمث  ي .تصت (2)
ت.66صت.  مم  ت عا :تمث يفملتممث ا  (3)
ت
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ملظتم  ات ربيفةتتمرب تماثوا رباتعرب ت  يربختممل ت    تمث ي ت  ام متم يلات ا  ت ملتوت  دتثا تت  ض 
 مث  ة.

مث  ي دتمه تحمختوتذث ظتفوا تحياكملتف يل  تدتيؤك د  مم  ت عا دتعيفىتزي تفو ةت ممي 
عيفربربربىت تربربربدتجزم ربربرب  ظتمالتحيربربرباكملت زربربرب تع ربربرب تمربربرب تت الفتمجلزم ربربرب ي توتجمربربرباز ت اعاربربرب ظتمهربربرب متي ةربربربتت نت

 مميرب تمؤثرب تمثإضرباءتمجل رب موتمجلزم رب  ت ضرب  ت ممي دمث  ي دتالتمتتت  تمث م  تم  ا  تبصيف ظتبربدتهرب ت
تف يل  .

د ثةربربريتكربربام دتهربرب ت ربرب  ت زربربا  ظتي ربرب متمألزربرب ماتمربرب تمج ربرب تتيل ربربت تاتوربربات ربربةخت نتمث ربرب  تع ربرب 
يل ربربرب تمديل ربربربانتمث ربربرب يبتمثربربرب  ت ربربربا  تعيفربربربىتعليفاربربرب تمث ربربرباظتم ربربربريتمألزربربرب مات ربربرباتخيربربرب مت هربربرب مءثفتفاثصربربرب  ةت

  دتممل ربربتعل  تمك هنربربات  ضربربهفتف ربرب تمتتم ااربرب تتمث اغاربرب تعيفربربىتمملربربنتتهربرب ت ربرب  ةتمثإ يل ربرب تمثربرب  تيتعامربربدتمربرب 
ثيف  ت رب ماتي رباهملتبربهتوتم مارب تم ربا  تمث رب  ظتتن  تمثتا يختمال تعلا  توتمجلزم  ظتمد ثةريتكام دتال

 ف  ت   تهتلاشاتماما.

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث                                              التمثيل السردي في روايات "ألبير كامو"              

 

107 
 

تمن خالل رواية "الغريب""ألبير كامو" صورة المرأة الجزائرية عند المطلب الرابع: 

عرب تزضرب  تمث جربدتمثعرب يبفتف رب تهتربدتم  عربرباتتكربام دتتزضرب  تمملرب  ةتمثع بارب تع رب تد ثةربريتالخيتيفرب 
 ربربيفةااتوتعليفاربرب تمث ربرب  تظتمع ربرب ت جربرب مءتم ا يلربرب تب ربربا  تبربرب ت ربرب  ةتمملربرب  ةتمثإ يل ربربا تمتمملربرب  ةتمثع باربرب تفربربإنتهربرب مت

 (1):مهلام ظتممجل مبتمآيتتيله تعيفىتذث ت ا فع ات دتم ت عاءتث ا ا تممل كزتم

 المرأة العربية الفرنسيةالمرأة 
  يربربربربربربربربتتمربربربربربربربربا  توتث  ربربربربربربربرباتذ تم، ربربربربربربربرب طتممج  ربربربربربربربربات

تمثلميلز .
كايلربربربربتتمربربربربا  تحما ربربربرب تبربربربرباثزم  متتمثع باربربربرباتتظتفربربربربإدت
جايلة رباتكايلربربتته ربالتعلربرب زت صربريةتمتشربرب تباث ربرب م ت

تظممم  ةتضخل تمتويفملتبص تتم مإ .
جب م هربربربرباتمصربربربرب  تحنربربربرب تةتمثضربربربربخل تمثربربربربرتكايلربربربربتتمملربربربرب  ت ايف .تكايلتتتث  .. مزتتمةت ملتدتبودت  هتا.

تجا  .
ميت عربربربربربربرب ت   ت ربربربربربربرب  تب يربربربربربربربخت  ربربربربربربرب اهناتمعا ا ربربربربربربرباتظ ت
   تتم تج ي تد  فتو حتظتمع  هات  فت

تد!يلتزمحت

مثضربربربربربخل تكايلربربربربربتتمصربربربربرب  ت ا يفربربربربرب : هناتمثوربربربربرب تمملربربربربرب  ةت
م كربربربتتثربربربهتع ربربرب تمثوامربربرب ت ربربربيف تمذكربربرب تتثربربربهتكربربربدتمربربربات
مضعتهتفا ا.تي ة  ت نتمت كرب تورباتم كتربهظتألنتفا ربات

ت  ااءتغاثا تمث ل .
ت

ت

باجللربربربربابتظتمثةا ربربربرب تم ربربربرب ي تظتمهربربربرب تم ربربربربابتثيفلربربربرب  ةتمث  باربربربرب تتتلاربربربربزدما  دمت ربربربربدتممل كربربربربزتمثربربربرب  تيتربربربربربربف
مملتحض ةتمثرته رب تمثوربالمتممتلاربزتبرب م  اتمث م رب توت  ي رب تم تاا هرباتملرباتميفة ربهظت مرباتمملرب  ةتمثع بارب تف رب ت

نتمثعرب تمهرب متي ةربتت تظ  تم تاا تمثويفلاتتع  تمحملا ث  ةاح تمضخل تممتويفملتبص تتم مإ ظتمالته
اربرب تهصربربرب تمثعربرب يبتهربربرب تعربرب تالتم ربربربت ا ت  يربرب تحما ربربرب تمآ ربرب ظتألنتمث  افربربرب تمث  بتمثربربرتي  ربربرب ت ربرباتمث ربربرب يبت  

                                                                                                                                                                                 

ت.85-83 ثةريتكام :تمث  ي .تصتت (1)
ت
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 ربربا ةتهربرب تمدتمهربرب ثتظ ةتممتيفربرب ت ج ربرباماتضربربخل   ربرب مربرباتبربربا  تمثشربربع  تف ربرب تظتمجللربربابتوتمثع صربرب تمث ربرب يب
وتم ابربربربربدتمإربربربرب  تمثعربربربرب  تت  ربربربرب تكربربربربام دتيربربربربؤم تب ميلاربربربرب تمثشربربربربع  تمألتت ثةربربربربريدتربربربربربربربفيلربربرب نتمربربربرب تمثتلاربربربربزتمثع صربربربرب  ت

تمألم ميب.

ف  ت   ةتممل  ةتم،ا   ظتمه متمث م تمت يفهتمم  ةتع با تمه تعشا  ت  يختت   ت ماتمثص  ةتمأل
كربربانتيع ا ربرباتباثضربربةغتمربرباتيوإا ربربات»دم   ربرب دتمملربرب ع تد نربرب ندظتمهربرب تي ربرب متبتل ايف ربرباتعيفربرب ت هنربرباتعاثربرب تعيفاربربه

ب إ ربربهتيربرب ف ت جيربا تغ فت ربرباتظتميع ا ربرباتعشرب ي تف يلوربرباتي ماربرباتثشرب مءتمث عربربامت...تمزضربرب ةتثيفعربا ظتكربربانتهرب ت
ثتمملع ارباتتدث رباءتمثيفرب متعيفا رباتفالرباتبعرب ظتألهنربات ابيفربتتفضربيفهتن  ت  تمه تظ(1)«مث ا ةتيتمو تمعلد

ممضربحاتدث رب ت ربا ت»تمثع ربا تايلتهتم ربت يف ت غ م ربهتعيفا رباتباملربابظتمكربانتجربزمءتهرب ثتمملرب  ةتمثع بارب عيفا اتخبا
 نتوتمألمربربربربربرب ت  يعربربربربربرب دماتجعيفربربربربربربينت هل هربربربربربرباتثو ربربربربربربينت ةربربربربربربدتذثربربربربربرب تضربربربربربرب بت ا...تث ربربربربربرب تضربربربربربرب  اتزربربربربربرب ت  ربربربربربربابت

ث نتمثرب متت تي  ثتممل  ةته تعة ةتع  ته متمث جدتمث  تالتيوتإ ت ل هاتبدتبض  اتزظف  (2)« م ا
ت.مث  تيشإ تغيفايفهظت تي   ت   ت    تملعا ةت اتف  تالتيت ةدتفو ةت نتو يلهتمم  ةتع با 

معامدتمثش   تم تد ن ندتع  تض بهتثيفلرب  ةتمثع بارب تفإيلربهتيشربةهتزا ثرب ت تربدتمثعرب يبفتفاثشرب   تمت
التنورب ت نتمصربإ ت زرب تم م  ا رباتمرب ت جربدتممرب  ةتع بارب ظتمد ثةربريتكربام دتي ربت ل تت-وتمث م رب ت-مثإ يل ا 

مثإ يل رب تمربرب تتم ربا  تمزيإرب توتب ا ربربهتمث رب   ظتمهربرب تييفإربخت كاذيربرب تعرب تمعامربدتمثشربرب   تمثإ يل ربا تممث ربربايل ن
ثيفربرب   تمثعربامل ت مت ربع  تمثعربربايت نت مملعلرب ي ت ذمتم موةرب مت  رب توتزربربختتمألهرباد.تم مميتربهتم يربرب ت نتم ةربت

 مال تعلا تي ةختمثع مث توتم تعل ممهظتم نت  اثتهته ت  م تثيفشع  تمأل   .ت

ع صربربرب ي تهربربرب متمثوامربربرب تمثإ يل ربربرب ظمث  تتممربربرب  ةتمإضربربرب تثوربربرب ت ربربرب  ةتمثعربربرب يبت ربربرب مءتكربربربانت جربربربالت م
 ماتمديل ربانتمث رب يبتتم ريمنتثيفلشاكدظتظ مواثا نختكدتمث املتمث يفةا تباثع  ظتف ملت  يل ظت   منظت ثص

ف ربربرب تضربربربحا تموتلربربرب تمثربربرب  تالتيإ ربربربملت  ي تربربربهتمثإيف ربربربإا توتمعربربربا  تم اربربرباةظتمهربربرب تضربربربحا تمثعربربرب  تمثربربرب ي ت
 )عشربا  تمملرب  ةتمثع با رب  تد ثةربريتكربام دتيرت  منتز كامهظت متي ت يف نت اةتهتم ت جدت يف تماثربهتكلربات

ت ن ن(.
                                                                                                                                                                                 

ت.41صت. ثةريتكام :تمث  ي ت (1)
ت.42ممل ج تيلإ هظتص (2) 
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 في "المنفى والملكوت" العرقية والتمثيل الثقافي لآلخر: نيالمبحث الثا

م ربربرب متمعاربربرباتيعربربرب تز ربربربدتدمث  م ربربرباتتمربربرباتبعربربرب تمثو ث يلااثاربربرب دتمربربرب ت هربربربملتمث  مزربربرباتتمث   يربربرب تمثربربربرت
مآ ربرب ظتمهربرب تم كربربزتعيفربربىتم ا شربرب تمثتصربرب  متتمثربربرت يلشربرب هتاتمث  افربرباتتممل ربربتعل  ةتعربرب تج يربرب متب  ا اربرب تمأليلربرباتمت

هترب فت»ت ع  تمثةيف منتممل تعل  ةظتمه ثتمثتص  متتيوشإ اتمث   تمث  اوتمثرب  تي ةربينتعيفربىتم  يف ربات
وتهنايربرب تمألمربرب ت  تم ربرباءث تممللا  ربربرباتتم، اباربرب تمغربربريتم، اباربربرب تعلربرباتميل ربرب تتعيفاربربربهتمربرب تهاربربزمتتث افاربربرب ت

م ةربربربربربدتيت ربربربربرباه ت ربربربربرباه تم، ربربربربربا تب و مهنربربربربرباتمتمثتربربربربربل تم  ربربربربرباظتوتزربربربربرب ت يلربربربربربهتيت  ربربربربربستعيفا ربربربربرباتكل ربربربربربيفل تالت
فاث  اف تممل تعل  ةتكايلتتم   ت  تمآ  تبا ربتعال ا ت رباه ةظتممصرب إهتوتم مةرب ت  يفظتمهرب متتظ(1)«مثش 

تثيفت ربربربرب متممثتإربربربرب  توتكربربربربدتموربربربرباالتظتمهربربربرب متمثت لربربربرباغتمثع  ربربربرب ت ربربربرب تألهنربربربرباتمربربربرب  توتمث لربربربرب ذحتمث ربربربرب يبتم ربربربرباال
 تبتح يدتمثإ م اتتمثع  ارب تممل بورب تمألي ي ث جااتتمم و ماتتمثع ص ي /مال تعلا ي تمثرت امت»عززمه

 متممليفح   ت  تمإامماتتز ا ا تمتاما.تمباثتادتفربإنتهيفاربدتمثعرب  تي ة رب ت نتحيرباغتعيفلربات  ا رب تمثتلااربزت
ظتزاربرب تجعيفربربتتمثةيفربرب منتممل ربربتعل  ةتمربرب تمثإ م ربرباتتمجل ربرب ي تم ربرباياستثيفحوربربملتعيفربربىت(2)«ممث يفربربملتمثع صربرب  

 جل  ي تع تمث متتممل تعل  ة.خيتيف تث يلهت متم كاةتهتم ميلا تمأل  تمث  ت

 المطلب األول: مفهوم التمثيل العرقي

  امرب تفرب م تع  ارب ظت»ف  تمة تهت  م تممل تعل  ي تمثرتعليفتتعيفىت ماتم  ث تدمثتل ادتمثع   د
م حربرب تحنربرب تمثتصربرب ي تمث ربربيفضفتم ربربهتمجلشربرب ظتمم،اايلربرب ظتممملوربرب ظمتمثشربرب  ميلا ظتممثتعلالربرباتتممل يف ربرب ظتألعربرب م ت

ظتمهربرب ثت(3)«يلربرب نتمربرب تمثتل ربرباالتتمثربربرتم تشربرب توتمملربربنتتمثو ث يلاربربادتعيفربربىتم ربربتالفتيلص  ربربهبعا  ربرباظت هنربربات
 ربربا متتمثع  اربرب تمثربربرتيتضربربل  اتمثربرب اتمث ربرب   تمث ربرب يبتمتربرب  تمث جربربدتمث ربرب يبتم  عربرباتهامربرباتوتمث ربرب  ظت مربرباتمد

                                                                                                                                                                                 

ت.18يلاذ تكا مل:تمت االتتمآ  .تصت (1)
ت.131بادت  و مفتتم   من:ت  م اتتمابع تمثو ث يلااثا .تصت (2)
ت.78 مم ت ب ت  ا :تمث  استممملخاميف .تصتت (3)
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 خصربربا تمث ربربوانتمأل ربربيفا تف ربرب ت خصربربااتتثايل يربرب تهضربرب توت  ربربا متت ا إربرب ظكلات هنربرباتهتربربدتم  عربربات
 تمث اظتب ة تمث ع تتمث ميلا تمثرتميفصخت ا.ت يفةااتو

التويف ت ي تم ميل ت   ي تم تمت ادتثيف متتمتمآ  ظتمذث تألنته ثتمث  ا ارب تكإايفرب تبإيضرباحتتت
يل  ةتمث ا  ت  تمثعايتم ت ربالبتم  رب تذممربهظتمكرب متمة اربهتثيف رباملتمثربرتيوت ربة اتمرب تث افتربهتمأل ربيفا ظتكلربات

م مس ربرباتمثربرب متتمث ربربا  ةتعربرب تمآ ربرب ظتأليلربربهتن ربربدتذثربرب تمثوربربا  تمملختيفربرب تت نتهربرب ثتمث  ا اربرب تمربربلزتمثصربرب  ةتمثربربر
تع تمث مت.
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 "المرأة الزانية"في قصةالتمثيل العرقي المطلب الثاني: 

  تمديل انتمألم ميبتمث  تيةح تفالاتم مءتمثةحربا تتممل إىتمتممليفو تددت صاتمشريتتتتتتت
دتحيورب تفإ ت ص تدممل  ةتمثزميلا ث يف  ظتع ت  دته ختثهت غةتهتوتممتاللتمث ةاع تمثرتمتح تم ت مزهتم

ممربربرب  ةتف يل ربربربا تمربربرب عىتدجربربربايل دتم مفربربربختزمج ربربربات  تمجل ربربرب  تمجلزم ربربرب  تمربربرب ت جربربربدت متربربربامتبعربربربمتمث ربربربا  ت صربربرب ت
ظتموتمث  يربربربربخت  تمجل ربربربرب  تمجلزم ربربربرب  تي ربربربرب متث ربربربرباتمث ربربربربا  تم ربربربربإاتث ربربربربوانتمثعربربربرب  مملعربربربربامالتتمثتلا يربربربرب تمربربربرب ت

مثربرب  تحيصربربدتبربرب تمجل ربرب  ظتثوربرب ت هربربملتم  ربرب ت مم ربرب تهربرب تميفربرب تمثيف  ربرب تمثربربرتيصربرب  تفا ربرباتمثوامربرب تمالهربربا ت
 ربا حتتهرب ت ثرب ت  رب ت<مث  تمرتكربهتهرب ثتمثيفح رب >مألث ت» محتدجايل دتمب تمساءتمثصح مءظتزا ت نت

تع ربربربربربربرب منتمول عربربربربربربرب تمثربربربربربربربزم تم لربربربربربربرب تفا ربربربربربربرباتجربربربربربربربايل  تمربربربربربربرب ت يلربربربربربربرباءةت ربربربربربربرب  ي  تزااهتربربربربربربرباتمث مه ربربربربربربرب تمميفربربربربربربرباتميفوربربربربربربرب ت 
فتفامل إىتمث  تم م تفاربهتمع ربملتزوايرباتتهرب ثتمول عرب تمث صصربا تنورب ت نتيتحرب بت(1)«<مث صصا >

ت.ظتفاتح ختهلاتب ث تيل نتم تمال ت  م تمث إ    تويفو تهول اته ثتمثشخصااتتممل تعل  ة

ه تم ابتممل  ةتمثإ يل ا تمثرتم  توتعايتمآ  تممل تعل  تموايلرباتيتصرب تباث ربيفةا ظتتدجايل دت
ظتالتهربرب تزمج ربرباألنتمرب تي   ربربهتهربربملت عربرب م تمت يلارب ت ذمت ا ربربتتمربرب تمثعربرب  تمألم ميبتمملتإرب  فتف ربرب ثتمملربرب  ةت

فربربربإنت ربربرب  ةتهربربرب متمثربربربزمحتممللربربربدتمتحربربرب بت  ت ربربرب  ةتب ربربربدتت-عربربرب يبتمربربرب الت–ثو  ربربرباتع ربربرب ماتم ا يلربربربهتمربربرب ت  ربربرب ت
 ربرب ت ضربرباتتبربربهتزمجربرباتعيفربربىتمثربرب غملتمربرب ت يلربربهتكربربانتي صربرب تع  ربرباتوتمث امربرب تظتميتموربرب تثتحربرب تم ربربهت» ربرب ز ا

مثو  ربربربات زةربربربتتفاربربربهت ربربربلاعتهتوتم مج ربربرب تم اربربرباةظتمثربربربرتضربربحوتهتمثعاثاربربرب ظتمث  ييفربربرب ظتمالتعا اربربربهتمثةربربربا زم ظت
هربملت-كلرباتمصرب  هملتدجربايل د-فتفاثإ يل ربا نت(2)«م رتلتفا اتمرب تمثإ يل ربا تمآ رب ي تممل الرب توتمثربةال 

كايلربربربتت»مت ربربربامت ن ت ماتمثعربربرب  تف ربربربملت ربربرب.مهربربرب متمث  ربربرب تي  ةربربربختعيفربربربىتزمج ربربرباتأليلربربربهتف يل ربربرب ت ربربرب مت ربربربلعان
مث ربرباا ةتمربربا تبربرباألع م ظتمثربرب ي تمثتإربرب متبعةربرباءمهتمل.م مز متيت ربرباه منتبربرباث  متمثعلاربربخت.تمكربربانتبعضربرب ملظت ربرب ت
ثربربىنت ربربا اهظتعيفربربىتممل عربرب تهتربربهتم  ربرب تيتربرب  ج تمربرب تز كربرب تمث ربرباا ةتممهتزمزهربرباظتم ربرب عتتجربربايل تمضربرباخت ربرب مت

                                                                                                                                                                                 

تت237  مم  ت عا :تمث  اف تمتمدملياثا .صت(1)
ت.ت15ت-14 ثةريتكام :تممل إىتمتممليفو ت.تم :ت ري تما ظ م تموتة تم ااةظتبريمتظت) .ط(ظت) .ت(ظتصت(2)
ت.14ممل ج تيلإ هظتصت(3)
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صربااتتثايل يرب تممث ا  تيتعل ته متمث   تمث  تي رب متمثعرب  توت ربودت خظ(1)«مثصلتتمث  تييفإ مل
تمم  ح تالتمشا لتوتم   تمألز ماتمث   ي .

ع ربرب ماتم صربرب دجايل دمجل   تمجلزم ربرب  تمربرب تزمج ربرباتميفلربرب ت ث ربرباءتمث زيفربرب ت ربرب  ااتف يل ربربااظتمم ة ربرب ت
.ميلهتثاستمرب تمألعرب م ظت يل ايلا  تت»تم ت  مهتمجل  ي ظتثو تمث ا  تالتيإ تتف   تم ا يلتهتباألع م 

يتهربربستبربربهتم رب تمثة ميربرب .تكربربانتي مربرب  تز تمثإرب حتمثإ يل ربرب تمثعامربربدتوتمثصربربح مء...م  تت هنام رب ت  هشربرب اظ
مك نتج لهت  تم تما ةتجاف تمش ي ته تمزياتم تمث مربدتمتمثع ربمل.تم  تت يلرب ملتب متوتزيهتمث مس ظت

ثاربربربربا ملتت يربربربرب  تمألعربربربرب م تمث حايفربربربرب تظتممجربربربرب ه ملتمثربربربربرت ز  ت ربربربرباتمثشربربربربلسظتف   كربربربربتت هنربربربربملتعيفربربربربىتمثربربربرب غملتمربربربرب 
فاثز تمث  تي م يهتمثإ يل  تناربزثتعرب تمألعرب م تمثرب ي تتف(2)«التنامنتممل اع تمثرتحيتيف هناتظتمثإضإاض 

.تثو تممليفإتت ك  ته ت الثرب تمثربز تمثإ يل رب تمثرب  تي م يربهتذثرب تمث جربدتكايل متي م منتثااباتفضإاض ت ث 
هرب تميفرب تتمثرت علةتتبهتدجربايل دفتف رب ت رب  تد ثةربريتكربام دتمثع صرب تمثإ يل رب تمك يلربهتيتعامربدتمرب ت  د

ثهظتمه تي  مت يضات  ربا ةت  تمال ربتعلا تمثإ يل رب توتمجلزم رب ظتممرب ته رباتمت كرب تمثإ ضربا تمثربرتمرب بغتبرب ت
 ممياتد ثةريتكام دتمب تمال تعلا فتف  تيع  تثيفإعدتمال تعلا  ت  عا ظتميصرب  ثتمك يلربهت رب ءتالبرب ت

تتتم ه.تت

متفلربربرب ةتهةربربربتت»مثعربربرب  تت مربربرباتمث  يربربرب توتمث صربربرب تف ربربرب تز ك دجايل دع ربربرب ت  يت ربربرباتجمل عربربرب تمربربرب 
جربربايل تمربرب تم عربرب هاظتف ربرب ت  تتعيفربربىتكتربرب تمث  يربربخظتمعيفربربىتم  بربرب تمربرب تمث ربرباا ةتظت  ربربةازاتجامربرب ةتظتم ربرب ت

مةربرب متم  ربربات التعا هنربرباظتمهربرب ثتمأل ربربةاحتمثربربرت  ربرب تتمربرب تمثعربرب متالتغ ربربتتيلإ ربرب اتبعةربرباءمتتمربرب تمثصربرب فت
م ربدد ثةريتكربام دتمثع صرب تتم  تظ(3)«((ت هنملتم تمث عاة))مت يف ت  تممل اف ي ت ليف  تغ ية ظتم ابتما  ادت

مثعربرب يبتوتهربرب ثتممل   عربرب تعيفربربىت يلربربهتع صربرب دغ ي دظتم يفربرب تمأل مم فتفربربربربربربدجايل دتهتربرب تمربرب تم عربرب هاتع ربرب ت

                                                                                                                                                                                 

ت14 ثةريتكام :تممل إىتمممليفو ت.تصت (1)
ت.16ممل ج تيلإ هظتصت (2)
ت.19ممل ج تيلإ هظتصت (3)
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ممي ظتفاث ربربربربوانت  يربربربرب تمألعربربربرب م تعيفربربربربىتمث  يربربربربخظتمم  ا ربربربرب ت هنربربربرباتمثع صربربربرب تمثربربربرب  ادتوتهربربربرب ثتمثةا ربربربرب تمثصربربربربح ت
زربربرب بتهربرب متمثإضربربرباءت  تموربربانتمربربرب تا  تمث ربربمجربربرب  هملتمربرب تمثإضربربرباءتمجل ربرب موظتثوربربرب تتمأل ربربيفا تالتيت ربربا م

التمإ ربملتث رب تتظتمثرتمتعامدتم تمألعرب م تمكرب هنملتغ برباءتعرب تهرب ثتمأل د.ممث ربا  تي رب تب هنربا جددجايل د
ظتباثيف ربرب تمثربربرتمسعت ربربات ربرب بتزااهتربرباظت منت نتمإ ربربملتم  ربرباتز فربرباتم ربرب  تمث ربربا ختبضربربع تكيفلربربات»تمألعربرب م 
ي كربزتعيفربىتمثتلرباه تمثرب  تزصربدتبا  رباتمبرب تته ربيرب بت هنرباتغ يةرب تعرب تهرب متمثإضرباءظتثوظتمهرب مت(1)«ممز م

ز  ربتتيلإرباذمتما خي رباتم،رباصتكربام  ةتف يل ربا توتمجلزم رب تثرباستبرب  تبربابظتذثرب ت هنربات»مأل دظتزا ت نت
ألهنربربرباتمعتربربربلتمجلزم ربربرب تبيفربربرب هاتزاربربرب تتف(2)«  ربربرب ت  تميفولربربرباتمأل دتممث ربربربلاءتمملع اتربربرب ف  يربربرباتممةا ربربرب متغربربربريتمت

ممرب تث ربت ملتمثربرتالتمإ ل رباظتمهرب متم يارب تممضرب تثال ربتعلا تم زعاتم تمج  تمألع م ظتمم تم  رب هملظت
مثرب  تيتعامربدتمع رباتتمجل  مفارباتثتخرب متمثع صرب تمثإ يل رب تمثإ يل  تأل دتمجلزم  ظتألند ثةريتكربام دتم ربت ل 

 مأل دتمثرته خت زالمه.تمك هناتف  م هتمملإ   ظتمه 

فإرب تمثإ رب  تع رب ماتم زبدجربايل دتمزمج رباتت  دمثع  ا تمث ي ا دفت    توتمث ص ته الت  ا ةمت
 هنربملتالتي كيف يلربهظتألنتمث رب  نتحي رب ت كيفربهظتمثورب  ملتالت»  تممل عملتيعيفختمثزمحتعيفىت ا ل تمث عربامت ربا ال:

تف(3)«يع ف نت نت ملتم، زي ت ذمت جا ت  اربهظتالتي ربة تم ضرباظتمحنرب تمثإ يل ربا ظت ربريتمرب تجيارب تمث  رب 
مربرباتخيربرباتهربربؤالءتمألعربرب م ظتمبتربرب مءاتمربرب تب اربربت ملتمجل ربربلا تمميلت ربرباءاتفاديل ربربانتمث ربرب يبتم ربربتع تثيف عربرب توتكربربدت
بهتهؤالءتمث وانظتمهرب تتممإ  هتي ابتز تمث ي تمث  تيعت  تب ي  ملظتفاثإ يل  تمتإ  توتكدت  ءظ

تم تع تثتو ي تمث يايل تمث لامي تع ت  يخت  اهتمجلا تمث  تنو ت نتي ريتمعاثاملته ثتمث يايل .

 

 

                                                                                                                                                                                 

ت.19 ثةريتكام :تممل إىتمممليفو ت.تصت (1)
ت.237  مم  ت عا :تمث  اف تممدملياثا .تصت (2)
ت.23 ثةريتكام :تممل إىتمممليفو ت.تصت (3)



 التمثيل السردي في روايات "ألبير كامو"  الفصل الثالث                                             
 
 

114 
 

 ""الضيففي قصة  "العربي"المطلب الثالث: صورة 

 نت ة تم تاا يلاتث ص دمثضا د منتغريهرباتمرب ت صربادممل إىتمممليفو تدهرب تمزت م هرباتعيفربىت
تمث  تم م تز ثهت ز ماتمث ص .تدمثع يبدمت ادت يفضتثيفع ص ت

ت ملخص قصة "الضيف"

ث ربرباتد ثةربربريتكربربام دتوت صربرب تدمثضربربا دتزوايربرب تمث ربربا  تمثإ يل ربرب تد م ممدظتمثربرب  تيعربربا توتتي ربرب  ت
م    تم  توتم    تيلا ا ظتزا تنربت  تمثترب  يسظتكلرباتيترب  تم لرب تم زيرب تمملؤميلرب تعيفربىت هربدتمث  يرب توت

يصربربدت  تممل   ربرب ت  كربرب تي ربربح ت يفربرب تجربرب م ثتع باربرباتم اربرب مظتممربرب تم ربرب  تت يربربامتمجلإربرباف.وتيربرب مت ربربت  
مث   تيتة ت نتمث  ك تيع فتد م ممدظتم  ت ص تم   تهتثا يفلهتع بااتثورب تي رب  ثت  ت رب   ت ز مات

ممل ي  تموام ةظتثو تد م ممدتي فمتذثرب ظتفارب م تبا  لرباتيل ربا تزربا ظتفاخربلتمثرب  ك تد م ممدبرب نتم رب  ت
م ممدتعيفربربربىتعيفربربربىتمألبربربرب م تثربربرب متيتحربربربتملتعيفاربربربهت نتيوربربرب نتمتعاميلربربرباظتألنتمصربربربري اتوتمث  ايربربرب تممزربربرب .ي مفختد 

م  اربرب تمثا ربرب تمال ربربتالمتثو ربربهتية ربربىتمصربرب متعيفربربىت نتالتي ربربيفلهتبربربدتيؤميربربهظتمي علربربهظتثو ربربهتية ربربىتزربرب  متألنت
د م ممدت ربربرب محتدمثعربربرب يبدظتثوربربرب تهربربرب متمأل ربربربريتي ربربرب  تتهربربرب متمثعربربرب يبتمتربربرب  طتوتعليفاربربرب ت تربربربدظتوتمث  ايربربرب تي يفربربربخ

م يفاملتيلإ هتثيفش   ظتمع  تع  ةتمث ربا  ت  تممل   رب تييفلرب تعيفربىتمث ربة  ةتكتابرب تهت يرب تمرب ت ةربدت ربوانت
 تمث  ي تيت ل يلهتفا اتبت يفاملت  تهلمل.

مال تشرب م ظتثربهتي م دتد ثةريتكام دوت ص تدمثضربا دتمت اربدتمثعرب يبتبرب إستمثصرب  ةتمثربرت مس ربات
مربرب تمثربرب مك ةتمألم مباربرب تمملشربربةع تباالحناربربازتتمثصربرب  ةتمث ل اربرب ته ثربربتت  ت ي  يلربرب تيربربتملتم ربربت عا هاتميف ا اربرباتهربرب ثت

ممل ربربةختضربرب تهربرب متمثعربرب يبظتموتم ابربربدتهربرب ثتمثصربرب  ةتممل ل ربرب تمةربربز ت ربرب  ةتمثربرب متتمألم مباربرب تمملتعاثاربرب ظتمثربربرت
ا دتهرب تم ربابتمث جربدتميفصختبشخصات اتكدت إاتتم،ريتمتمثإضايف فتفربربربد م مدتمثإ يل  توت ص تدمثض

عربربربا ت م مت ذمت ا يلربربرباثت ربربرب ثتم اثربربرب تمربربرب تمثإ ربربرب ت»مثإ يل ربربرب تمثربربرب  تحيتربربربدتممل كربربربزتضربربربل ت يربربرب تعليفاربربرب ت ربربرب  ي ت
تظت ايلعربات  تزرب تكةريظباث يفاربدتمثرب  تنيفوربهظتمبا ارباةتم،شرب  تمثربرممثا سظك مه توته ثتممل   رب تمث ا ارب 
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هرب تتظتمفو ةتمث ا ته ثتما(1)«باثويفستيعاش اظتم اع متب إ هتمك يلهت ا ت م دته ثتمجل  منتممل يفا 
ممتربرب م تمحماكربرباةتثيف لربرباذحتمث ربرب  ي تمألم مباربرب تم ربرب تد مب  ربرب نتكربرب مزمدتمثربرب  ت  ربربخت ربرب ذحتمث ربربا تمثربرب  تت ال
 تمآ  ت، م تمصا هتم،ا  ظتبع ت نتيعيفلهتث تهتمي يفختعيفاهتممساظتمك نتزااةته متمآ  ت ةدت خ تي ت

ظتمد م مدته ربرباتجي ربرب تفوربرب ةتمديل ربربانتمألم ميبتمث مهربرب تمملةتعربرب ت ربربا اث ا ربربهتمربرب تمث ربربا تمألم ميبتالتم ربربام ت
اظتعربرب تميفربرب متتم اربرباةظتممثربرب  تيتخربرب تمربرب تمألمربرباك تمث ا اربرب ت)م   ربربتهتمث ا اربرب (تويفوربرب تيوربرب نتهربرب تمث ربربا تفا ربرب

ةاث  ربربة تثاهربربادتن ربربدتد م ممدتمصربرب  متثيف ربرب مءظتأليلربربهتمهربرب تحيتربربدتموايلربرب تم م  ربرب تبربرب تمألهربربادتممثإ يل ربربا فتف
فتعربربلتع ربربهتعةربربا متتمالزربربرتممتمثربربرتيويفلربربهت ربرباتل توت يربربامتمجلربرب نظت مربرباتم كربربزثتبربرب تمثإ يل ربربا تيربربزم هملتبربرباث 

 ةظتألهنلربربرباتيع فربربربانتظت ت نتمثعال ربربرب تمثربربربرترلع لربربرباتهربربرب تعال ربربرب تم اربربربمثربربرب  ك تمثربربرب  تي ا يربربربهتبيفإ  )مثربربرب  (
تبعض لاتم ت ةد.

ميربرب فمتد م مدتذثربرب تمربربتعيفالتتدمثعربرب يبدع ربرب ماتي يفربرب تمثربرب  ك تدباثربرب مك دتمربرب تد م مدتم ربربيفاملتمتت
مربرباذم؟تمربرباذمتيعربربينت  ثربرب ؟توت يربربامتم ربرب  تي ربرب متمث ربرباستبربرب  مءت»بربرب نتهربرب متثربرباستعليفربربهظتجياةربربهتمثربرب  ك ت ربربا ال:ت

ظتمرلربرب تبا  لربرباتمصربرباةتمشربربرتك توتيلإ ربرب اتمثإصربربايف لاربربانت  تف لربرباتوتمأل ربربريتي تتظ(2)« اربرب تممل لربربات
ت ة.ه ثتمأل دتممل تعل ت

هت خاتبربالتم ربملتكلرباتجرب تتمثعربا ةتوت رب  تد ثةربريتكربام دظت نتزض  تمثع ص تمثع يبت  تم يف
مبربرباث غملتمربرب ت يلربربهت خصربربا تهامربرب تضربربل تمملربربنتظت الت نتمث ربربا  تجيربرب  ثتمربرب تممسربربهظتمي  مربربهتوت ربرب  ةت ربربل ت

ي ربح ت ةربدتوتيرب ثتع بارباتي ربريتم مءثظت» امتفتفإ تب مي تمث ص تي دتعيفا اتمث  ك تمثإ يل  تمثرب  
ظتمهرب متيرب بتمعلرب تمث ربا  تمت ايفربهت(3)«ي فرب تمثعرب يبت   ربهتمرب ةتممزرب ةم  ت ب تتي مثتم إمت   ربه...ميت

ت،ربا ج تثشخصربا تدمثعرب يبدتفإيلربهتيعربل مرباتمث  رب تمت  رب ثتمثصرب  ةتمثربرتمعربلتعرب تم،ضرب نتممال ت ربالم.
تع تمثتحازتمثع   تثيفوام ظتمث  تي  متث ات  ذجاتع تمثإ يل  تمملوتلدتمثصإاتتمجل  ي تممث مزا فت

                                                                                                                                                                                 

ت.87 ثةريتكام :تممل إىتمممليفو ت.تصت (1)
ت.90ممل ج تيلإ هظتصت (2)
 .88ممل ج تيلإ هظتصت (3)
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  تظتف  تي رب(1)«يوة ت احتزصايلهظتخماف ت نتييفحختمألذ تباثع يب»ث مك دتمث  كص  ةتمث  ك تدبا
تنت  ربربربريمتوتيربربرب ثظتموتممل ابربربربدتي كربربربزتمملؤثربربرب تعيفربربربىت   ربربربا تمثصربربربإاتعيفربربربىت ربربربالم تدمثعربربرب يبدتزربربرب تمثربربرب تكربربربا

م  تبرب تت ربإتاثتمث يفا تربانتكشربإاثتمثزيلرب حظت»مجل  ي تمثرتم  اتم ت ال ته متمآ  ظتمذث توت  ثه:
مثع   تمث  تي  توتمازةتمآ رب تتالتيوتإ ت  متمث   تظت ت يله(2)«ف  تكانت يلإهتم ت الامم تذث ت

زربربامبت نتيتصربرب  تهربرب متمث جربربهتمهربرب تيتإلربرب ت»بربربدتيتعربرب  تذثربرب ت  تمشربربةاهتفربربملتدمثعربرب يبدتبإربربملتم اربرب منتعاةربربا
ظت)(3«باث ضربرب ظتفيفربربملتي ربربت  تميتيربربتلو تمربرب ت  يربرب ت ربرب ءظت التمثعا ربرب تمث ربرب  ممي تمثلم تربرب ظتمفربربملتم اربرب من

ي تلرب نت  تمث  افرب تمثإ يل ربا ظتتورب تمثرب  تيتلترب تبربهت ب رباءتجيف مربهتمديل رباىمه ت رب متيتعلرب ت برب مزتمجلايلرب ت
تثو ته متالتخي بتثهتم  تمآ  تبصإاتتم  بهتم تم ا من.ت

مث  ت م تت ز ماتمث ص تز ثربهت منتتيتضل ته متمث   ت يضات  واماتمتعل متثشخصا تدمثع يبدمت
ظتمهربرب متألنتمثإربربملتمثربرب  تيإربربرتدت نتيربربتويفملتبربربهتدمثعربرب يبدت ربربةهت(4)«ي ربربةستبة ربربتت ربربإ  منت نت» نتيربربتويفمل
ظتكلات نتم  م تمث  ت م تب تمث  ك تمد م مدتع ت ربة تمث  تيت  تكدت  ءت التمثوالمتبإملتم ا من

ثيف رب تزرب ي  ملت ةربدتت م ايلربهفتألهنلاتيت ك منتمرب تعرب متمعت ابتدمثع يبدته ت  واتتثيفع يبتب  ي  ت    
تمثش منتوتمثتحام :

تهدتيتويفملتمثإ يل ا ؟»ت

ت(5)«التمالتكيفل تممز ة
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ظتمم  ا رب ت نت صرب تمث تربدتهرب ت صرب تورباتدمثعرب يبتدتمغاا تدمثع يبدتع تم  م تيعينت يلهتغريتجرب ي تبربه
 وايرب تمز ثظتثو تمملؤث تيص تعيفىت نتحيتدتمآ  تمثع يبتمهلام ت م لاظتز تمث تكانتمألم تيتعيفربخت

تع تيلإ هظتف  تمثتاب تمث  تالت  تتثه.

يشريتد ثةريتكام دتوت ص تدمثضربا د  ت زرب ماتمث رب  ةتمجلزم  يرب ظتمتي رب متهرب متم رب اتمثةربا زت
مه متي   تمعا إهتمملص   تم تدمثعرب يبدتتأليلهتالتيتع  ته ثتمد ا ةتممل تضة ظتتمك يلهتالتيع اهتبتاماظ

فتفع رب ماتي يفرب تم ربهتوت مرب ت  رب ت مممرب تمث ربيف  تمال ربتعلا ي تثت إارب مث  تي فمتم يفالهظتثو هتم ربتع ت
ثو ربهتيعربرتفت نت رب مفتتظ نتهرب مت مرب تمرب تمث ربيف  مرب ت غملتعيفربىتمثربذث تتمث  ك تم يفاملتدمثع يبدتي فم

ظتم  مءتهربرب ثتممل لربرب ت اضربربل تثربربهت(1)« ذنت ربرب يلت  ت عربربالنتم ربرب  »م ربرب  ت ربربتحتملتعيفاربربهتمثتعربربامنتمع ربربمل
ممسرب تيرباتمثرب  ت يلربينت زة ظمعيفارب ت نتمإ ربملظتفعرب  يلاتمرب ت» :ب لمهتم ايلازااةتم حي تكلاتمع ثتمث  ك ت

مألمريتالتيتلامزتمالثينتعش ظتمعيفا ات نتحن ستممل    تكيف اتمثربرتمؤثرب تم ا عرب ت رب ريةظتعيفرب ت نت عرب  ت
ب رب ع .تم ربرب ت مربرب تت نت  ربيفملتهربرب متمث جربربدت ثارب تم نت عربرب  ت منت ب ربرباء.تميتيورب توتمدموربربانتمالزتإربربا ت

 نت  يتربربهت ربرب تبربرب  تتمتحربرب لتظتم  م ت هيف رباتم ربربرتجاعهظتمعيفاربرب ت نتم  ربرب ثتغربرب مت  تم   يربربتتبربهته ربربالظت ذت
 ةربربربربدت نتي  ضربربربرب تمث  ربربربربا .تمم ربربربرباف تعشربربربرب ي تكايفربربربرب مرتمظتالتم يفربربربربخت يل ربربربربايلات شربربربرب اتم يفربربربرب ظتمع ربربربرب ماتمربربربربؤ  ت

مكربربرب نت  صربربرباءتمثع صربربرب تظت(2)«م لتربربرب ظتيوربربرب نتكربربربدت ربربرب ءت ربربرب تميلت ربربربىتممعربربرب  ت  ت البربربرب تمزاامربربرب تممل حيربربرب 
تم ااةتممل حي .تءتمث  تي و هتمثإ يل  تيضل تهل متمأل ريتم تمثإضاتمثع يب

يربربلزتهربرب متممل  ربرب تمثصربرب منتبربرب تممل ربربتعل  تمممل ربربتعل  فتفإربرب تمث  ربربتتمثربرب  تي ربربعىتفاربربهتممل ربربتعل  ت
ثة ربربغتيلإربربرب ذثتعيفربربربىتممل   ربربرب تمثربربرتيصربربربإ اتبامل ا عربربرب ظتممحملاف ربربرب ت يضربربرباتعربرب تمألمربربرب تمثعربربربامتمثربربرب تباثتربربرب  دتوت

  اربهتتديل رباذتع ت  يربختم  رباملتزارباهتملت)معا ةرب تمورب م(ظتيتحرب لتممل ربتعل  تمثشؤمنتمث م يفا ت ااةتمألهاد
ت.مثرتم تع تبودتمث   تممللو  تثيفحإا تعيفىته ثتمأل دتم تي تمث يف  تمال تعلا ي 
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تقصة "الضيف" وخدمة االستعمار

 نت ربرب مءةت صربرب تدمثضربربا دتم ب  ربرباتباث ربرباا تدمربرباتبعربرب تمثو ث يلاربرباددتي ةربربتتف ضربربا ت عربربملتمثوامربرب ت
د ثةريتكام دتثال تعلا تمثإ يل  تأل دتمجلزم  ظتمذث تباث فانتع ته متمث ج  تع ت  يختمثوتابرب تمثربرت

تا .مو  ته متمث ج  ت  عا تماظتممعلدتعيفىت  م تفو ةتمال تعل

يصربربربرب  د  مم  ت ربربربربعا دتمأل يربربربرب تمثإ يل ربربربرب تد ثةربربربربريتكربربربربام دتوت ا لربربربرب تمأل بربربربرباءتمثربربربرب ي ت ربربربرب م متتمت
ءةت علاثهتمأل با تع ت  يربخت ب  رباتباث رباا دماتبعرب تمثو ث يلارباددظتزارب تمدملياثا ظتمه تيص تعيفىت  م

كربربربام تهربربرب تمملؤثربربرب تمث زاربربرب تمربربرب تمجلزم ربربرب تمثإ يل ربربربا تمثربربرب  تنوربربرب ت نتيعتربربربلتبت ربربرب يوتمربربربامتمؤثإربربرباتذمتم ربربربامت» ن ت
عربربامل .تم ربرب تكربربانتكربربام ظتكلربرباتكايلربربتتجربرب ت م ربربنتت ةيفربربهتب ربرب نتمربرب تمثزمربربانظت مم اربربات  ربرب  تتمربرب ت علاثربربهت

ليادظتمملاثيف توته ثتمألعلابتم  التممضحاتبايلت ا ت نتم  فتمكلاتوتزاثرب ت م ربنتظتز ا ختمث م  تمدم
 مزا ربرب ت ابيفربرب تثيفإصربربدظت مزا ربرب اتمربرب ز تباثو يلاربرب تممديل ربربايلا ظتعيفربربىت ربرب  تعلاربربختمربرب تت<مربرب تكربربام >ف ربرب تب ربرب 

تمت رب تمثت اف تم ت م افتمألمو  تمجل  مفا تمثرتم  َّمتبشربودتعربا يفتوتمثوتابرب تمث مم ارب تيلإ رب ا.ت نتفرباى
ت يلتا  فتمف يل اتمت  تباجلزم  ظتكلاتمت  توتمث ةض تمث   ي تيلإ رب ات بوالت مض تمايل إايف تمم تْ ة ت 

فتفربربربربد ثةريتكربربام دت ةربربدت  ربرب  ت ربرب مءةد  مم  ت ربربعا دثهتتكربربانت(1)«بعزثربرب تم ْ  ربرب تمث ج  يربرب ت  ت  جربرب تمد هربربا 
ت م ربربربنتدتمثربربربرتمضربربربل تيصربربرب  تضربربربل ت   تمثعةربربرب تممث ج  يربربرب ظتثوربربرب د  مم  ت ربربربعا دتيربربرب  ت يلربربربهتم ربربربددج 

 ممياهتات  ا متتم ربتعلا ي ت  ربريةظتمهرب تي رب  ت مميامربهتب ب  رباتباث رباا تمثتربا خي تمثرب  تكتةربتتفاربهظتفلربدت
فربإنتمرب ميالتم مب اربات» علاثهتكتةتت ث اءتمث رب  ةتمثتح ي يرب تمجلزم  يرب ظتثو ربهتالتيشربريت  تذثرب تبتامرباظتمثرب ث 

م  التتوتما يختمجل   تمثإ يل ا توتمجلزم  ظتجلعربدتتمعا ثااتث ممياتتكام ت اتل دتوتم مييف اتب  إ ا
ظتف ربربرب تبت ااةربربربهتألزربربرب ماتمث ربربرب  ةتمجلزم  يربربرب تموربربرباز تمال ربربربتعلا ت(2)«اتف يل ربربربا اتمجلزم ربربرب تف يل ربربربا تممدب ربربرباءتعيفا ربربرب

تمثإ يل  ت  ت  متممل اع تمملة مث تم ت جدتجعدتمجلزم  تم ا ع تف يل ا .

                                                                                                                                                                                 

ت.232  مم  ت عا :تمث  اف تممدملياثا .تصت (1)
ت.235ممل ج تيلإ هظتصت (2)
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ثهتمث مم ا فتف  تالتخيتيف تع تد م مدتمه متمثوام تي  غت خصاتهتعيفىت غيف ت ب ابت علا
مثورب ت م متمثرب توتهرب ثتمثربةال ظتمهرب تيشربع توت ا ج رباظتوت  ت»مث  تيتشة تباأل دتمثرتمثرب تفا ربا

ي فعربربهتثإعربربدت  ت ربرب ءتتظتمهربرب متمال مةربرباطتمث مزربرب تبربرب  دتمجلزم ربرب (1)« ربربحاختموربربانت  ربرب تمك يلربربهتوتم إربربى
تيضل تثهتمثعا توته متمثإضاءتمجل  مو.

ظتممثربرت، م دمثرت امتتعيفا ات ممي تد يف تمث المدثيف مم رب تمث  يبدج زيرب تكرب يل م د نتفو ةتدم
  ت مج تتهلاتزضرب  متوتذهرب تد ثةربريتكربام دظتته اتع  اد  مم  ت عا دتوتكتابهدمث  اف تممدملياثا د

ظتفوربربرب ةتمثتضربربربحا ظتفوربربرب ةتفوربربرب ةتم، مربربرب ((كربربرب يل م )).تكلربربربات ربربربابت يفربربرب ت نتمدملم   يربربرب تم  ي ربربرب تم»زاربربرب ت
مالفتربربربرب مء.تممربربربرب ته ربربربرباتهصربربربربدتعيفربربربربىتهربربربرب ثتمألفوربربربربا تمثع الربربربرب تممل علربربربرب تعيفربربربربىتحنربربربرب تها ربربربربدظتمربربربرب الظتوتزاثربربربرب ت

فت(2)«ظتبربربربدتحنربربرب ته ربربرباتألجربربربدتمث ربربربوانتمأل ربربربيفا حنربربرب تث ربربرب اته ربربرباتث  ربربربتإا ت«م لربربرب تيلشربربرب تممل يلاربربرب »ف يل ربربرباظ
ظتم يلربربهتمتربرب ي تثيفشربربع  تمملتخيفإربرب ظز تمثربرب تتفاال ربربتعلا تي ربرب متيلإ ربربهتعيفربربىت يلربربهت  مربرب تثيفشربربع  تمأل ربرب  

تم ربرب تمضربربل ت ةظتموتمث ربرب ميل تمثربربرتهوربربملتجمتلعاهتربرباظتذثربرب تمثتربرب  دتوت ص  ربربا تمألمربرب تممل ربربتعل تكيفربرب ت
ممسربرب تالتموربربرب ت مربربخ.ت يلربربربينتالت زربرب تهربربرب مت» صربرب تدمثضربربا دت  ربربربا ةت  تذثربرب توت ربربرب بتمثربرب  ك تثربربربربربد م مد:

مث ض ت يضاظتفيفاستوتم ع ت نتمتع  تعيفىتمض تزةربدتوتع ربخت جربدظتزرب تبعرب ت رب  متت  ييفرب تمرب ت
مثورب تثرباستوتم ربع ظتمث ربلاحتهلربملظتبرب نتتمالت  توت يل ت تشع تبا،لد.ت جدتبا،لد.تم، م ظ

زربرب تمثربرب ت يلةربربهتضربربلريثظتت-ممل ربربتعل  – تي ربربل تث إ ربربهتبربربإذالبتمآ ربرب تفتفامل ربربتعل ت(3)«حي  ربرب متمربرباتي يربرب من
م ربربربع تبا،لربربربدظتثو ربربربهتيربربربل تفعيفتربربربهتبا، مربربرب تمثربربربرتهربربربتملتفعربربربدتم ربربربدتهربربرب ثتمأل ربربربااءظتمهربربرب متألنته فربربربهتهربربرب ت

تتت.فا ات ءتم ت جدتم إا تعيفىتمصا هممثرت ا  متب  ت تظمالزتإا تباأل دتمثرت يفة ا

 

                                                                                                                                                                                 

ت.88 ثةريتكام :تممل إىتمممليفو ت.تصت (1)
ت.60  مم  ت عا :تمث يفملتممث ا .تصت (2)
 .93 ثةريتكام :تممل إىتمممليفو ت.تصت (3)
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 لــ"ألبير كامو"رواية "الطاعون"الفضاء الجغرافي واالستعمار في : المبحث الثالث

مربرب دتمث  م ربرباتتمربرباتبعربرب تمثو ث يلااثاربرب تمهتلامربربات ا ربرباتباثإضربرباءفتألنتمربرباتبعربرب تمثو ث يلااثاربرب تم ربرب مت
مم اربريتمهل   رب تتعيفىتفو ةتم ت البتفضاءتممل تعل  تم عا ةتم ماةهظتميشلدتذث ت عربا ةتم ربلا تمألمو رب 

تمثعل ميلا تمثرتواتممل    تممل تعل  ة.

 الفضاء: مفهوم ولالمطلب األتت

 ربرب موتع صربرب متهامربرباتمربرب تع ا ربرب تمث ربرب  ظتذثربرب ت نتمألمو ربرب تمثربربرتي مس ربرباتمث ربربا  تيعربرب تمثإضربرباءتمجل
م ربربرب ملتوت  ربربربملت ربربرب  ةتمتخايفربربرب تعربربرب تم اربربربزتمجل ربربرب موتمثربربربرترربربرب  تعيفاربربربهت زربربرب ماتمث صربربرب .تممربربرب بغتدج ثاربربرباتت

- برب م-رعيفربهيت»ميفرب تممل   رب تمجل  مفارب فتف رب توتك ي تاإادب تمثإضاءتمجل  موتمب تمث  اف تمثرتم   
م إصالتعرب ت الثتربهتم ضربا ي ظتف رب ت ذتيتشربودتمرب ت ربالبتمثعربايتمث صصرب تحيلربدتمعربهت ارب تمثرب الالتت
مملالزمربرب تثربربهظتممثربربرتموربرب نتعربربا ةتم مة ربرب تبعصربرب تمربرب تمثعصربرب  تزاربرب تم ربرب  تث افربرب تمعا ربرب ظت مت  يربرب ت ا ربرب ت

 رباب تمث  رباوتمث اثرب تمماليرب ي ث جاملتهرب تمث((تIdiologéme))مثعصرب ((تميرب ي ث جامل))ثيفعايظتمه تمرباتم ربلاه
فت  ت هناتم  بتباثعال رب تبرب تمرب ث بتمملوربانتمبرب تمث  افرب تمثربرتمرب مةغتبربهظتممرب ت(1)«وتعص تم تمثعص  

 ربربالبتمثإضربرباءتمجل ربرب موتمثربرب  تي  مربربهتمثربرب اتمث ربرب   تنوربرب ت نتيلتعربرب فتعيفربربىتث افربرب تمثعصربرب ظتمذثربرب تمربرب ت
ت البت يف تم تممل ث التتمثرتم مةغت  متمملوان.

مربربربربرب بغتمث ا ربربربربرب ةدج ثااتك ي ربربربربربتاإادتبربربربربرب تمثإضربربربربرباءتمث صربربربربرب تمبربربربربرب تمج ربربربربرب تيل ربربربربرب تتموت ربربربربرباا ت  ربربربربرب ت
هربرب متمثإضربربرباءتحمربربرب بت  تكربربدظت يلربربربهتممزربرب ظتمممزربربرب تف ربربربغظتم م ربرب تب م ربربرب  تمج ربربرب ت»مث مم /مملؤثربرب تفت ربربرب ب:

مث   تمث زا ةتثيفوام تمثرتهتال تعيفىتجمل نتم، ا ت ا تيورب نتمملؤثرب تبواميفربهتمتللعرباتوتيل  رب ت
وتمثعلربربربربربربربختزاربربربربربربرب تي ةربربربربربربرب تمثوامربربربربربربرب ظتمهربربربربربربرب ثتم، ربربربربربربرب طتهربربربربربربرب تمألب ربربربربربربربابتممزربربربربربربرب ةظمكدتم، ربربربربربربرب طتمتللربربربربربربرب ت

                                                                                                                                                                                 

يل التع :تما تم لا مى:تب ا تمث اتمث    ت)م تم    تمث   تمأل يب(.تممل كزتمث  اوتمثع يبتثيف ةاع تممث ش تممثت زي ظتت (1)
ت.54ظص1991ظت1بريمتظتط
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ظت  ت نتمث مم /مملؤث ت(2)«مث ي تم  اتممليفإ  اتتب م  ت ملتمملش  تمث مم  (Les actants)يف نربربربربربربربربربربمثإاع
نيف ت يف  تم   تمثإضاءتمم ثا هتمفربختمث  يرب تمثربرتي يرب هاظتممث رب  توتهرب ثتم اثرب تيتحرب بت  ت رب  تذميتت

مثعربربايتمث مم ربرب ته ربربات ربرباتفاربربهتمربرب ت ب ربربابتم  ربربااءظتتيةربرب متمشربرب م مت  ت»مدت ا ربرب ظتزاربرب ت ني ربربت ل تألغربرب ت
ظتمهربرب متيلربرب نتمربرب تمهلال ربرب تمثربربرتي ربربتخ م ات(1)«حم كربرباتت إاربرب تيربرب ي هاتمثربرب مم تمثوامربرب تمفربربخت  ربرب تم  ربرب م 

تمثوام توته ي ت ز ماتمث   .

مثإضربرباءت ع ربربرباثتمث م ربرب ظتف ربربرب تمي ة ربرب تمد ربربربا ةته ربربات  ت يل ربربرباتوتهيفايف ربرباتث مميربربرب تدمث ربرباع ندتيل ربربرب مت
يشربربلدتمألمو ربربرب تمثإ عاربربرب تكاثةاربربربتظتمممل  ربربربىظتمممل   ربربرب ظتكلربرباتيشربربربلدت يضربربرباتممل ي ربربرب تميت ربربرب تثاشربربربلدتمثةيفربربرب ت
مزربرب تمث ربربا ةظتعيفربربىتمعتةربربا ت نتدمربرباتبعربرب تمثو ث يلااثاربرب دتم ربرب متعيفربربىتفوربرب ةتمال ربربتح مذتعيفربربىتمثإضربرباءتمجل ربرب موت

ت.م ت  فتم تعل  تي   تمثلتممثةح تثيف   بت  تمةت اث

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

                                                                                                                                                                                 

ت.61ممل ج تيلإ هظتصت (2)
ت.61ما تم لا مى:تب ا تمث اتمث    .تصت (1)
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 : رواية"الطاعون" واالستعمار الفرنسي للجزائرثانيالمطلب ال

  ربربا متت  تمربربا يختمال ربربتعلا تمثإ يل ربرب تأل دتمجلزم ربرب ظتمتضربربل ت مميربرب دمث اع ندتثربربربربد ثةريتكام د
ثو تمؤثإ اتي  متث ات   متم إصالتع ته متمثتا يخظتزارب تي ارب تم ضربىتمثعرب  تعرب تمث صرب تب كليف ربات

تتمي كزتعيفىت   تمإا ادتم ااةتمثإ يل ا .ت

 ملخص رواية "الطاعون"       

مأليربامظتمزرب تيعرب  ت  تم زثربهتمة  ت ز ماتمث صرب تع رب ماتي صرب تمث ةارب د ي دتتعاا مربهتكةربا  ت
اتي ت ع تمثة م تمي تإ  ثتع تمثإ  ظتثو تمثة م تي  تهيإاج تب ج  تف  تماتتعيفىتمث  حظتمع  

ت ربرباه تمث ةاربرب تعربرب  متكةربربريمتمربرب تمثإ ربرب منتمملاتربرب ظتمبربرب  تمثتربرباد هنربرباتمززربرب تمربرب ت ربرب فت زربرب تمجلربربريمن.تموتمثاربرب مت
ظتمميلتش تم،لتوتمثصح تممدذمعرباتظتف  رب تمثشرب تمثع  تيتواث تي ماتبع تي مافتفعملتمهليف توتممل ي  

ي ربربزمت يفربرب تمث ةاربرب د ي دتمثربرب  ت زربربست نتكا ثربرب تع الربرب ت ربربتحدت  يةربرباتعيفربربىتهربرب ثتممل ي ربرب فتأليلربربهت   لت نت
هرب متمثشرب تهربرب تم ددمث رباع ندظتثو ربهت ب ربربىتمألمرب ت رب مظتمثوربرب ت رب عانتمرباتبربرب  تت عرب مدتمملرب دتم  ربرب ت

  ي ةظتم  رب تتبعربمتج  ثظتم ا  تتعيفاهتمىتعيفىتمثةش ظتزا ت  ا ت ز تمثة مب تبت  متوت
مث مامدتعيفىتج رب ثظت ت  ربا ت ربخاتثربانتمتثاثرب تبرب إستمألعرب مدظتمممربتاتتممل تشربإااتظتمعربملت

 م  توتممل ي ربربربرب تمم عربربربربتتمثةربربربرب م  تم ربربربربزنت جربربربرب مءتممل ي ربربربرب تممل و بربربربرب .تبعربربربرب ت يربربربربامت عيف ربربربربتتم و مربربربرب تزاثربربربرب ت ربربربرب
هربرباثا ملتفتح ثربربتتهربرب ثتممل ي ربرب ت  ت ربربل تمثشربرباز اتتمربرب ت  ربرب بتم ي ربرب تدمهربرب مندظتمعربربزبتممل ضربربىتعربرب ت مت

تم يفخ.

 ربا فت نتجربرباءت ربربحإ تمربرب تبربا يستممسربربهتد ممةربربريد  تم ي ربرب تدمهرب مندتثا ربرب متم  يربرب متعربرب تزاثربرب ت
مث ربربربوانتمثصربربربحا ظتثو ربربربهتي ربربربل تمربربرب تمث ربربربوانتوتهربربرب ثتممل ي ربربرب تممل بربربرب ءةظتممإشربربربدتكربربربدتحمامالمربربربهتوتمربربرب لت

 تميعرب دتعيفربىتمث ةارب تد يرب دتممل رباع ةتفا ةربدتفا ت ربيفملتوتمث  ايربتممل ي  تمتمالثتحا ت ةاةتهتوتبا يس
تمث ةا تذث .
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م ربربربتل تتمألمضربربربانتعيفربربربىت ةاعت ربربرباظتم  ربربرب تمث ربربرباستيةح ربربرب نتعربربرب ت  ي ربربرب توإربربرب تعربربرب  ملتمملربربرب دظت
 مرباتت.مثوحرب بظتمم ربت دتمثتلربا تذثرب تثورب تذثرب تيتي ربمتعيفربىتمملرب دف ص تبعض ملتبش  تم،لرب تمت
  تعيفربربىتمثةشربرب تجعيفربربهتي ربربيفغتغضربرب تمثربربمملربرب دتهربرب تف ربربا تمث يفربرب  ظتم نتمأل تدبربربايلايف دتفربرب   ت نت ربربة ت

تعيفا ملتم دتمث اع نتمثإتالظتم  لهملتب نتمدنانتمث   ته تمث  ت اخيفاتمثةش ي تم تمث اع ن.

مربرب تمربرب م تمأليربربامتبربرب  تعربرب  تمملربرب مىتيت ربربا اتمعربربملتمثتإربربا بتمتمألمربربدتم ي ربرب تدمهربرب مندتظتم  ربرب تت
تتم اربرباةت  ت ةاعت رباتبعربرب ت نتمثعارب نتمرت رب تميلةعربربااتيرب متج يرب ت  ت نتفربرب تم صربا تعربرب تممل ي رب ظتمعربا 

ب ربربة تمث ربرب مفتمث ا ربربا تمثربربرتمربرب ممت ربرباظتثوربرب تمث ةاربرب تد يربرب دتكربربانتتمعيفربربملت هيف ربرباتمعربربىنتمثتضربربام تمديل ربرباى
متربرب تفتألهنربرباتنوربرب ت نتمعربربا تعشربرب متتمث ربرب  توتمثعلربربا متظتممثربرب هاثازظتتيعيفربربملت نتج ث مربرب تمث ربرباع نتال
ت نت ممي تمث اع نته تر ا تثيفص منتمديل اىتم تمث   .تتممل ءممثص ا يخ...مي تخيفات

 قراءة في رواية "الطاعون"لــــ"ألبير كامو"

دتم مةا اتمثا اتباثتا يختمال تعلا  توتمجلزم رب ظتمهرب متيتضرب تمرب ت ربالبتةغت ممي دمث اع نمم ت 
إح تمألم تمربربرب تمد ربربربا متتم،ا إربربرب تمثربربربرت ب ربربربتتهربربرب متمثعلربربربدتمث ربربرب   تبادملياثاربربرب تمثإ يل ربربربا ظتفإربربرب تمثصربربرب

م عتته ثتمألز ماتمث  ية ظتمثرت»مث ممي تيص حتمثوام تبا ملتمملوانتمث  تج تتفاهت ز ماتمث ص 
ظتف رب تتاتكايلتت ا ج تع تممل ث فتيل عرباتمرباوتمه منظت ات هنت1940مشودتم ض نته ثتمث ص ظت   ت

ماترب تمعا يرب ظتف رب تتظيل رب ةكايلتتوت   تمث استعام ت هناتوتغريتحميف ا.وتمث م  تمهرب منتم  رب تمرب ت مبت
فتمهرب ته رباتالتي ورب تمث جرب  تمال ربتعلا  تعيفربىت(1)«ثا تت ك  تم تم ا ع تف يل ا تعيفربىت ربا  تمجلزم رب 

زمرب تمالزربتالبتمثإ يل رب تثيفلزم رب ظت ت نتت  دتمجلزم  تفاملوانته تم تعل ةتف يل ا ظتممثتربا يختيرب بتعيفربى
 فت  ت نتمثإضرباءتمجل رب موتمل ي رب تدمهرب مندتمثوام تيعتلته ثتممل ي  تم ا ع تف يل ا تعيفربىت ربا  تمجلزم رب

مجلزم  ي ت  تم تح ذتتعيفاهتف يل اظتمه ت  متيؤك تم يا ثتممل يفختملاتحي اتوتمجلزم  ظتز ت يلهتيشربا لت
تي  تمجلزم  ي ت  توتيفواتتف يل ا.وت عا ةتم ما تم ازتمجل  موتمذث تبضلهتهل ثتممل 

                                                                                                                                                                                 

ت.5ظتص2014ط(ظت.ا اتتثيف ش تممثت زي ظتمجلزم  ظ)  ثةريتكام :تمث اع ن.تم :تعة تمث م تمزيانظت م تماليلتت (1)



 التمثيل السردي في روايات "ألبير كامو"  الفصل الثالث                                             
 
 

124 
 

مث  فربربربانتمعا)ممل ربربربربتعل  تمممل ربربربربتعل  ( الت ندكربربربربام دتعيفربربربىتمثربربربرب غملتمربربربرب ت نتهربربرب ثتممل ي ربربربرب تي ربربربربو  ات
وتمربربربربربرب ي ت ات»ذثربربربربربرب تت تمث ربربربربربرب فتمث ربربربربربرباىتمتعلربربربربربرب مي  ربربربربربربة اتثشربربربربربربعةهظتميع ربربربربربرب تمألمث يربربربربربرب تهلربربربربربربملظتفالربربربربربرباتي ا ربربربربربرب

مثصربربربرب رية...يعلدتم م   يلربربربرباتكربربربرب تي ت ربربربرب م.تف ربربربربملتي تلربربربرب نتباثتلربربربربا ةتعيفربربربربىتم،صربربربرب صظتمز ربربربرب تمعةربربربربريهملظت
اءتممث ربا لاتذم تمألف محتمثة ا  ظت هنملتحية نتمث  ي ش يف نت ةدتكدت  ءتباملشا ي .تباث ة تهلملت يضات

ظتحيتإ ربرب نتبيف م ربرب هملتهربرب ثت  تم ربرباءتمث ربربةتتممألزربرب ظتبا لربرباتممال ربربتحلامتوتمثةحربرب .تف ربربملتبوربربدتمع ربربد
وتت اءتزرب تي ربا  منتموربامة ملظتجيتلعرب نحيامث نتوتبا  ت يامتمأل ة نتك  تمثو ريتم تمملاب.توتممل

مل. مات غةربرباتتمثشربربةا تزهربرب نتوتمثشربربا نتذممربربهت متجييف ربرب نتوت ربرب فاهتممل ربرباه ظتوت ربرباعاتتمعا ربرب ظت متيت 
ممثربربرب ال ملتالتيتعربربرب  ت عاربربرباتتهربربرب مةتالعربربربضتمثوربربرب ةظتتب ةت.توتزربربرب ت نتعاربربرب تكةربربربا تمث ربربرب ف ربربرب تع اإربربرب تمعربربربا

ظتفاث ربا لاظتمممل رباه ظتممثشرب فاتظتم عارباتت(1)«مث  ي تممث  م  تمثربرتي ربام منتفا رباتمفربخت رب فتمثرب   
ت تمألم ميبتضل تفضاءتج  موتع يب.اتمعةريمتتع تب ا تموتلالعضته مةتمثو ةظتكيف 

 نتم ي ربربرب ت»ال:تميلربربربزتفربربربايل ندت ربربربا  تممل ي ربربرب تمثإ يل ربربربا تمثربربربرتهربربرب اتع  ربربرباتدفمه ربربرباتمعربربرب  ت ثا ربربربات ربربرب  ةتت
)ممل ربربربربت   (م ي  ت ربربربربيفة تمة اربربربرب تبربربربربا ل تمم  يربربربرب ظتم ي ربربربرب ت يل م هربربربربات ربربربربا ع ظتم ربربربرب م ع اتمعةربربربرب ةت ممل تعل ت

ع ف ربرباتمآ ربرب منظتمالت  مهربرباتي ما... مربرباتتفا ربرباتمربرباتم إربرب تمةيفربربوتيلإايربرباتتمربرباباد ربربإيفتظتم ربرب ا يختمث لامربرب ت
ظت مربرباتبيفربرب ةتمألهربربادظت مربرباتم ربرب تمثربرب  تم ي ربرب تممل ربربتعل  ظت متم ي ربرب تمث ربربوانتمأل ربربيفا ظت مربرباتمث  يربرب تمثز اربرب 

حي  تعيفىتمألم مبا ت نتيتل ث متفاهظتف رب تموربانت رب ءتمث ربلع .تفاربهتي ثرب تمملرب ءت يرب تكربانتمكارب تكربانظت
 تتممل ءت ي تكانظتمبرب  ت رب ءتكربان.تهرب تعربايتبربالتف م ربدظتمث رباستيتو  رب نتفاربهتبعضرب ملتفرب  تمفاهتن

بعربربم.ت نتم ي ربرب تممل ربربتعل  تم ي ربرب تجا عربرب ظتجا عربرب ت  تم،ةربربزظتم  تمثيفحربربملظتم  تمألز يربرب ظتم  تمثإحربربملظت
م  ا  تمملؤمل تتدفايل ندف ميلزتي  دتث اتتظ(2)«م  تمث   .تم ي  تممل تعل  تم ي  تجاثا تمت ز ج توتمث زد

مثرتم رتتع  اتد ثةريتكام دتوت مميامهتمثرتج تت زرب مث اتوتدمجلزم رب دتممل ربتعل  ةظتز ا رب تميفرب تممل ي رب ت

                                                                                                                                                                                 

ت.6صتت ثةريتكام :تمث اع ن.ت (1)
ت.22-21ف ميلزتفايل ن:تمع ب تمأل د.تصت (2)
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 ربربربيف تممل ربربربتعل  تكربربربدتوتيفوربربرباهتملظتم فع ربربربملت  تي ربربربو  ات  ربربربخاصتمجلا عربربرب تمملت ز جربربرب توتمث زربربربدظتممثربربربرت
تإوربربريتوتم ربربرتجانتزربرب يت ملتموتيفوربرباهتمل.  تمثتمثصربرب منتمربرب ت جربربدتك ربرب ت ربرب هتملتمثاربرب م ت اربرب تالتييفتإتربرب نت

أليلربهتيتةربىنت رب ماتممثوام تعيفربىتممترب م ت ربإحاتتمث مميرب تالتي رب متث ربات رب  ةتعرب تزارباةتمألهربادتمثةا  رب ظت
 متم إصربالتعرب تمث م رب تمثإعيفرب تث ربوانتهرب ثتمث  يرب ظتمالت رب ت نت تي رب متث ربات ربمتتممز متوتعليفارب تمث رب  ظ

مثربربرتتثربرب   بتهربرب ثتممل ي ربرب تمث  اإربرب تالتنيفربرب تم ربربخت تعيفاربربهممل ربربتعل  تب ربربة تمث ربرب مفتمال ربربتعلا ي تمملإ مضربرب
تأليلهتالتنيف تم تاتثيفرتفاهتع تيلإ ه.ألهناتم ي  تمأل اا ظتمتم ف تكدتمت تم ااةظت

 في رواية"الطاعون" د الداللي لتوظيف الفضاءالبع: الثالثالمطلب 

ظتمهربرب متألنتممل ربربتعل  تع ربرب ماتي ربربتح ذتبعربرب تمثو ث يلااثاربرب تحيتربربدتمملوربربانتم  عربرباتهامربرباتوت ربرباا تمربربا
عيفىتمملوانتمث  تكايلتتهتيفهتمث متتممل ربتعل  ةتي ربريتمشربوايفتهتمثعل ميلارب ظتمي رب  تمث ربوانتمأل ربيفا ت  ت

 مجلةيفا تمث ا ا .فضاءمتتج  مفا تمتل دتغاثةاتوتمث ةاع ت

ي  ربدتث ربات رب  ةتمثرب  تي  متمث مم  تمثإ يل  د ثةريتكام دتوت مميرب تمث رباع نت  ذجرباتعرب تمث رب  ت
م ربربربتح مذتمثربربرب متتمألم مباربربرب تعيفربربربىتمملوربربربانتمثربربرب  تكربربربانتي ربربربو هتممل ربربربتعل  فت  تم ي  دمه مندمجلزم  يربربرب تمثربربربرت
ه ثربربتت  تم ربربرب حتثصربرب منتمثربربرب ممتتمثإ يل ربربربا تمربرب تم ددمث ربربرباع ندظتفالربربرباتغربربا تمث ربربرب فتمث اى)مث ربربربوانت

تمأل يفا (تع ت ز ماتمث   .

  ربربربرب تكربربربربدت ربربربرب ءتوتهربربربرب ثتممل ي ربربربرب ت  تمهربربربرب تييو ربربربرب تمثوامربربربرب تمربربربرب تم ربربربربتعلابتضربربربربلريتمملربربربربتويفملظت
م م   يلربات»ظت(2)«بالت  ته متثاست ا ات رب ي ت ا»تظ(1)«وتم ي ت اتمثص رية»جللاع تمثرتي تل ت ثا ام

موتهرب متيلرب نتمرب تم ربتاالءتظت(4)«مجل رب  تمثربرت ربامت رباتم م   يلرباتوت  يربختمثإرب ح»ظت(3)«يتيت ميل متوتمثإرب ح

                                                                                                                                                                                 

ت.24 ثةريتكام :تمث اع ن.تصت (1)
ت.6ممل ج تيلإ هظتصت (2)
ت.265ممل ج تيلإ هظتصت (3)
ت.267ممل ج تيلإ هظصت (4)



 التمثيل السردي في روايات "ألبير كامو"  الفصل الثالث                                             
 
 

126 
 

عيفىتمملوانفتف  تيص حتم  تمثة مي تبرب نتهرب ثتممل ي رب تهرب تم ا عرب تف يل ربا تعيفربىت  دتتممل تعل  ةتمث مت
ه تييفلرب ت  ت نتممل ي رب تي ربو  اتنتشعةهتمث ي تي يفختعيفا ملتم ملتدم م  ا ادظت ذثمجلزم  ظتثو هتي  ة ات

تمرباللت ربملفمث رب فتمث رباىتزا ت نتمث  فتمألمبت  تميلإرب  ت صرب تمأل رب توتعليفارب تمث رب  ظت مرباتت  فانظ
فتفعرب  تمملرب متتمثربرتذكرب تفا رباتمثعرب  تيرب ك منت التوت  ربا متت ا إرب تمتإ  رب مثرب ي تالتمأل دتم  ا ا ت

 نتمثع ص تمثعرب يبتي رب متعيفربىت يلربهتمرباب تمم لرب تمثرب ت رب  تهلرب متت.م لش نتكيفااتألهنملتع تعيفىتمأل اب ي
مثرب ي تتدمهرب مندمثتاب ت نتي م ته متمثتا يختم تمج  تيل  ثظتث  ربدتث رباتمعايلرباةتمثشربع تمجلزم رب  ظت ربوانت

ي م  نتذبتمال تعلا تمم  اةتمث باءتوت نتممز ظتثو د ثةريتكام دتي  دتث ات ز مثاتمزيإ ظتمي  متث ربات
مث م  تم  ا  ظت ت نتم يفاغتمثض ءتعيفربىتممل ربتعل  ي تميل ربدتررب بت ملتمرب تمج رب تيل رب ت   متم إصالتع ت

ممزربربرب ةظتهربربرب تم كاربربرب ت ربربربختغربربربريت ربربرب ع توتممربربربتاللتمأل دظتمهربربرب متمربربرباتيؤكربربرب تف ضربربربا تم مةربربرباطتهربربرب ثتمث مميربربرب ت
تباال تعلا تمثإ يل  تم  م تمصا هتع ت  يختمث   .

مثت مجربربرب توت»تباثعة اربرب تمممل اتربرب تف ربرب تم  ربرب ع ربرب تم ربرب بتممل ربربتعل  تتدمهربرب مند مربرباتزاثربرب تم ي ربرب ت
م ي ربربرب ت ةاحربربرب تبربربرب مهتاظت ربربرب تفا ربربرباتمث  ربربرب تمثربربرب  اختأل ربربرب ي تمربربرب تمثلميلربربربزتيزي ربربربانتمثةيف يربربرب ظتم م ربربرب تم ة ثربربرب ت

مهربرب متمث  ربرب ت الثربرب تعيفربربىتظت(1)»خبصربرب صتميلعربرب ممتمأل ربربلا ظتممثةاربرب تتممل اتربرب تممملخ ربربغتمثعة ربرب تثيفل ي ربرب 
 نتمد ا ةتت.مث  ي  تمثرتيشا ت اتممل تعل  تفضاءثتمجل  مومث   ةتمملتعاثا تمثرتي خ ت اتممل تعل  تم ت

مثعة ربرب ظتهربرب تمت اربرب تثشربرب ع  ت  ربرباث تمثتلربرب ي تمثربربرتتاعل مهنربربثعشربرب م ا تثةاربرب تتممل ي ربرب تمملخ ربربغت  تمهل   ربرب تم
مخم ربغتمثعلربرب منتمثرب  تيتيعلربرب تممل ربتعل  تهرب توتم  ا ربرب تجربزءتمربرب تتم عاهرباتمديل ربانتمث ربرب يبتممل ربتعل  ظ

تفيفودت ع ت  ي تهتوتمعا  تم ااة.تف افا تثيف وانتمأل يفا م،ص  ا تمث 

يتخربرب د ثةريتكربربام دتمربرب تمثإضربرباءتمجل ربرب موتزاربربزمت، مربرب ت ربرب  ثتمي ربربت ل تهربرب متم اربربزتمفربربختم  ربرب  ثت
مربربرب التكاربربرب ت»م،ربربرباصظتف ربربرب تيةربربرب  توتمثة ميربربرب تميل ةاعربربربهتعربربرب تم ي ربربرب تدمهربربرب مندتمي ا هنربربرباتبةيفربربرب ثتمألمدف يل ربربرباد

يلتصربرب  تم ي ربرب تب ربربريتمربربامتمالت  ربربلا تمالتزربرب م ختزاربرب تالت إ ربرباتت ج حربرب تمالتزإاربرب ت م م فتبويفلربرب ت
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ممز ةتكا تيلتص  تموايلاتع الربا؟تمزرب هاتمث ربلاءتهرب تمثربرتم ةرب تبت ربريتمثإصرب ب.تمالتيعرب فتمث بارب ت الت
ظت(1)« تيةانتوتمأل  م ب ةاع تمهل مءت متب البتمثزه  تمثرتجييفة اتمثةاع تمثص ا تم تمثض مز ظت يلهت با

مه متماليل ةانتيعلتع تيل  ةت   ممي تمراثتم ي  دمه مندتم،اثا تمرب ت ربريتم لربامتعيفربىتعوسدف يل ربادظت
مم،اثا تم تمأل ربلا تمم رب م خت يضربا.تثو ربهتمرب تم رب  تعليفارب تمث رب  ت رب عانتمرباتي  رب تهرب ثتممل ي رب ت  ت

ب كليف اتم  ربربدتث ربرباتمإا ربربادتزاربرباةتممل ربربت    توتيلإ ربربهتم  تمجللاعربرب تمثربربرتي تلربرب ت ثا ربربافتف مميربرب دمث اع ند
تمجلزم  ظتزا تيةاثوتمثوام توت ب مزتمجلايلرب تمديل رباىتمثرب  تيتلاربزتبربهتمث ربوانتمثإ يل ربا نظتمي  ربىت م

هربربربرب تب ميربربربرب ت زربربربرب ماتت1940يتعلربربربرب تيل ربربربرباانتجربربربرب م ملتم ربربربرب  تمال ربربربربتعلا ي تعيفربربربربىت  ددمجلزم ربربربرب دفتف ربربربرب  ت
يل فللتموا ة.ت نتمث اع نتم  ا  ته تميف تمدبا ةتت ص دمث اع ندظتمه ت يضات   متتمثتل ا تث   ة
مثرباستمملرب دتمثرب  ت  م تتمد م ةتمدهلارب ت نتيصربا تمجللاعا تثشع تمجلزم  ت بربانتمالزربتالبتمثإ يل رب ظت

ت وانتم ي  دمه مند.

عربرب تفوربرب ةتم اربرباةتمملشربربرتك تبربرب تمجلزم ربرب ي تممثإ يل ربربا ظتثوربرب تمع ربربملت مميامربربهتت مفربرب د ثةريتكربربام دت
ملإا  ربرب تمثالذعربرب توت ن تكربربام تزا لربرباتي ربرب  ت صربرب توت مميامربربهت متوتم   عامربربهتمث  ربربإا ظتفربربإنتم»مإصربرب تعربرب 

م ض  تمثإ يل  تيصربا ت م رباتك رب  ي ت ا جارب ظتجرب ه متالتخيضرب تثيفزمربانت متمثربربت ميد)كلاتوتجربايل (ظت مت
 ربربرب متتتمهربربرب متمربربرباتفعيفربربربهتوت مميربربرب دمث اع ندمثرظت(2)«ب  ربربربإهتمثتربربربا يختمث زاربربرب تمجلربربرب ي تبربربرب نتي ربربرب  تكتربربربا يخ

زواي تممل دتمث  تميلتش توت م اطتمث خة تمثإ يل ا ظتم  مته ثتمث ص تمك هناتمث ص تمث زا ةتمجل ي ةت
باث ربربرب  ظتمذثربربرب تألند ثةربربربريتكربربربام دتهربربرب تمبربربرب تمث  افربربرب تمألم مباربربرب ظتمهيفاربربربدت مميامربربربهت ثةربربربتت نت ربربرب  ثتهربربرب ت ربربرب  ت

 يختمثإ يل رب توتمجلزم رب ت زا  تي كزتعيفىتمثتل ادتمث يفضتثيف رب تعيفربىت  ضربهظتمهرب تي كربزتعيفربىتفصربدتمثتربا
تع تمثتا يختمث م ع تمث  تي  بتب ج  ت  ف تمت ا ض تممتصا ع .

مؤك د مميربربربرب تمث ربربربرباع ندتعيفربربربربىتمثتضربربربربام تمديل ربربربرباىتوتجمتلربربربرب تمملعلربربربرب ي ظتمم  ربربربربدتبصربربربرب  تمعايلربربربرباةت
مثإ يل ا تم تجرب مءتمث رباع نظتثورب تية ربىتمثع صرب تمثعرب يبتم لشرباظتألند ثةربريتكربام دتيتي  ربدتث ربات رب تت
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 تمآ ربرب تمثربرب  تيت ا ربربملتهربرب ثتمثتل بربرب تمربرب تمثإ يل ربربا فتفاث ربرباع نت ربرب ت صربرب تباربرب هتملتمزصربرب ت الفتمجلايلربرب
ةربربربريتكربربربام دظتمهربربرب متمربربربات فربربرب د  مم  ت ربربربعا د  تمث ربربربرب بتمأل ممحظتثوربربرب  ملتمربربربام متوت ربربربلتتكلربربربات  م تهلملد ث

ت.بعربربرب تزربربرب مدتيلصربربرب ت ربربرب نتمربربرب ت ربربرب م هاتمربربرباتمربربربزمبتم ربربرب  تكحوايربربرباتتعربربرب تمثشربربرب طتمديل ربربرباىت مميامربربربه»بربربرب ن:
م    تي تدتع بااظتبا ت نته متمثعرب يبتالتم ربملتثربهظتميةرب مت م رباتمربا يخظت نتع رب ت نتيورب نت حا ت نت

ظتبارب ت هنربملت منت مسرباءتكرب ث ظتفالرباتدمهرب مندثهت متم  ظتم حا ت يضات نتمثع  تن م نتباث اع نتوت
 نتعيفىتممل ءت نتي   تمث ص صتم ت جدتماته تم ج  تت.ت  تيل  بي ف ت ي تمما مت  تمألمامتوتم  ا

م ظتالتم ت جدتماتمتتم ت  ا ثتم  صا ثظت ذمتكانتماتمتتم ت  ا ثتم  صا ث.تغريت يلينت  يرب ت نت  رب تعيفربىت
 نتمملربرب ءتجيربربرب توت مميربربرباتتكربربام تمربربربات ربربرب تي مربربات هنربربربات ربربرب تيل اربربتتم ربربربه:تمإا ربربربادتعربرب تذثربربرب تمثإربربربت تمالمليربربربادت

ظتم تل مت ربالبتزارباةتكربام ظتمم رب   اات  ت ربلاملتيل رباات١٨٣٠  تعامتمثإ يل  تبشودتمتلازتمث  تب
مربرب تم  ربرب  تم ربرباي ظت  تفتفربربربربربد  مم  ت ربعا دي ة  ات  تضربرب م ةت ربرب مءةتمثربرب اتمث رب   ت(1)«مث صرب صتمم ثاإ ربربا

مثةحربربربرب تعربربربرب تم يف ربربربرب تمملإ ربربربرب  ةتوتهربربربرب ثتمث صربربربرب تمث  ييفربربربرب ظتمإا ربربربربادتزاربربربرباةتدمثعربربربرب  دتوتم ي ربربربرب دمه مندظت
 ربربملتتمالهتلربربامعربربا تفا ربرباتم ضربربىدمث اع ندتمثربرب ي تي تلربرب نت  دمثعربرب  دظتهربربدتمتتممث ربرب مفتمث ا ربربا تمثربربرت

؟ت مت هنملتمام متمرب م ظتز تك ستزاامهتألجيف ملتمثإ يل ا تفعدتمث ةا تمثإ يل  د ي دم تممل ضىتم يفلا
تم ةتب ة تممل دظتمم ةت    تب ة ت  صا  ملتمملتعل تم تمملنتتمث    .

  ربربا متت  تممل ربربتعل متتمهل  يربرب ظتفربربإند ثةريتكربربام دت ذمتكايلربربتدج ت م ربربنتدتمضربربل ت صصربرب ات
ي يفربربرب تمملعا ثربربربرب ظتزاربربربرب ت نتم ربربرب حت زربربربرب مات مميربربربرب دمث اع ندتهربربرب دمه مندتباعتةا هربربربرباتم ربربربربتعل ةتف يل ربربربربا ظت
 مادبربا يسدتم رب تممل ربتعل  تم  ا رب تف رب ت رب متكل ي رب تم إصربيف تعرب تج  مفارباتمث رب  ظتثو  رباتم رب  تعيفربربىت

مثصربربربربحإ د ن ندمث  تهلربربربربدتمشربربربرب  تمث ربربربربإ ت  ت صربربربرب تفتممربربربرباتي ةربربربربتتذثربربربرب تهربربربرب ت ربربربربؤمنتهربربربرب ثتممل ربربربربتعل  ة
بع تم تص تهنا تذث تمثا متيلإ هظتم ربت ةدت يرب ت»دمجلزم  دمحملتيف تثا  متم  ي متع تم اث تمثصحا تثيفع  

وتب ميربرب تفحصربربهت ربربابات اربربدتثربربهت يلربربهت ربربحإ ظتم يلربربهت ربرب تجربرباءتوتمثصربربةاحظتممسربربهت نربرب نت ممةربربريت صربربريتمث امربرب ت
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 ربربافات تذكاتربرب .تكربربانتي مربرب  تثاابربربات ياضربربا ظتيةربرب متميلربربهتم مربرباحتوتتضربربخملتممل وةربرب ظتب جربربهتعربربزممتمعا ربرب 
مرهتم مت  ته فهظتكانتبص  ت ع م ته اخت  ا ت حاإ تبا ي ا تكل تز بت رب مفتزارباةتزاامهظت

ظتموتهربرب متممل  ربرب ت الثربرب تعيفربربىت نتمثعال ربرب تمثربربرت(1)«مثعربرب  ظتجربرباءتث يفربرب تمعيف مربرباتتعربرب تزربرباثت ملتمثصربربحا 
 ربرب تممتيفوربربتتزربرب تزاربرباةتمث ربربوانتتدف يل ربرباربتدفربربتهربرب تعال ربرب تبربرب ت ربربا تمم ربرب  فتدمجلزم ربرب ربربربربتدبتدف يل ربربادمربرب بغت

م التكا تهتتملت حاإ تبا ي ا تكل ت اث تمثع  تمثصحا ت نتتث ث تم ح تمثع  تهتل اظمأل يفا تمت
يعليفربربرب نتثصربربرباةتمثةيفربربرب تمألمتم مءتتهربربربؤالءتمثعربربرب  تألنتيتيوربربرب تهربربرب متمألمربربرب تخيربربرب متمصربربربا  اتم،ا ربربرب فتمهربربرب م

 مثةحا .

 مد  مم  ت ربربربعا دت  ي ربربرب توتكشربربرب تمربربربات يلوربربرب ثد ثةريتكربربربام دتوت مميامربربربهظتمهربربرب ثتمث  ي ربربرب تهربربرب تي ربربرب
 نتمزتربرب مءتكربربام تثيفتربربا يخت»م ا يلربرب ت علاثربربهتب ربرب  ياتتممربرب م يختكتة ربرباتجزم  يربرب نتبعربرب تمال ربربت البتمزربرب ت ةيفربربه

كت ربا تمجلزم   تممفرتمضامهتز ثهتي ة رب ت نتم ربا نتبترب م يختكتة رباتجزم  يرب نتبعرب تمال ربت البظتمرب ت جربدتمت
 ز است كلدتباث زمنتب تمث  ما تمجلزم  ي تممال تعلا تمثإ يل  .تم او نت يفالات نتيلعتلتعلربدتكربام ت
متصالتما خيااتبوربالتمملةربا  ةتمال ربتعلا ي تمثإ يل ربا تيلإ رب ا)ما ممتيإرتضرب اتغربريت ابيفرب تثيفت اربري(تمباملعا ضرب ت

زم ربرب  توتفربربت تم ربرباثختج ميلربرب ت  إاهربرباتتمثصربرب حي تمملةا ربرب ةتال ربربت البتمجلزم ربرب .تم ربرب تيربرب ل تهربرب متممل  ربرب  تمجل
مهربربربربرب ثتممل ا يلربربربربرب تكإايفربربربربرب تبوشربربربربرب تمربربربربرباتظت(2)«كربربربربربام ظت متم ربربربربربتة هلات مت يلو هربربربربرباظتموت  ال  ربربربربرباتمربربربربرب تع اهلربربربربربا

  إربرباثد ثةريتكربربام دتضربربل ت علاثربربهتمثربربرتجربرب تت زربرب مث اتوتمربرب نتجزم  يربرب ظتكايلربربتتهصربرب تعربرب  ت ربرب  م  ات
زيفلربربهتب يلربربهت الضربرب تمربرب ت ف ا ربربهتمثإ يل ربربا تزربرب تكاندكربربام دتيت ربربىنتباث ةاعربرب تمجلزم  يربرب تم،البربرب ظتمي م ربربدت

 ب ا ت يام ملتوتمجلزم  تمثإ يل ا .
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 المبحث األول: "مولود فرعون" والثورة الجزائرية

صررس  غغلرةر  عرآل ا ارو امسر، مذوك دهلرا لتيريا ل،سرتي   علر  سمر  الغوبير عملت السرود  
عمليرررررر  ارمرررررر، مةسك د  غرابترررررر  يررررررطا اآخررررررة  ارمرررررر، مةس   تررررررو اخررررررة   اررررررو  ةل ررررررت عليرررررر  
تسمي "السرررو  ام"رررة "ك يرررطا الكرررر  غرررآل الم،ةبررر  يرررر ل،ةبررر  غ"رررة    ررري عملرررت علررر    ررر  اآخرررة  

 ء عل   ص غ ةدم.ارم، مةس ك دلشف  ليةت  دامرتاتيجيةت  ام  ي  اتمة

ي ّوف يطا السو  امغةيو بأ   مو  للحمةي  بخوي    اوى؛    غآل دبتر   ررو غرآل امر، م،وداك 
ك تلررا الوليرر  الررا عوث ررة شررر  ارم،شرروا  ديررر  ي"ررة سيف رر    تلررحي  الوليرر  المرلر يةليرر  عررآل ا اررو

 ال"خم .

الغرو   يةبر  عكر ك ديرر ا ن  الرط  غللر »إن الوداي  الا ت، ىن ل،ةب  غ"ة   يي صرت ال،رةب  
يس، يي صرت  ديكخلق ليمل   فسر ك د  عملير  ال،ملير  للرطات يرطتك يم،شرف دا ر  بييريك  د بي ر ك 

دحت،  غمة ر  ارة بة رل السرو يةت اررا.روي . يمرطا صر ة مو ي  بييي  تمةف  غآل  ب   ن تسم  
ريب  غويمرررةك دا مررريريب ا ارررويآلك ترررأث  صررررات ا فةس ررر  دا فةس ررر  ا غرررويميبك دال رررو ك دل،رررة  بكررر

دالرصة ااكر ك ديغيدا الوايآل صواعة علر  الف"رةء برب مرو يةت غ،كةثعر . يةّرة  ّلرةن ي لررسان فمرو  
وك دفمرررو  امررر، ة  اللررررت  د اافلرررةق  د اا رررة  ي ررررم  رررة ، مذو اللرررةغت الرررط  ملللررر  امسررر، م، امسررر

امس، مذو  غآل دبت   رو غغةيو  للسرو  ا دسديبك يير  ؛ فةلكص ام ةدم ير للي  للطات (1)«اللةغ،رن
يكخلرررق صررررت يرررطا السرررو  ليرررأث اللررروا  ال رررةا  برررب ا  رررة دا ارررو علررر  الف"رررةء ا غررروا  الرررط  ي خكررر  

 رري  ررريم مررو ي  غكفلرررل  عرررآل -عكررري " ل ررو لرررةغر"غلا-امسرر، م،و دامسررر، مذو غ ررةك لمرررآل السررو  ا دسديب
 دغغي   اطا اللوا . الرا  
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 لكتابة المضادةا

يررر ال اارررق ال ريرر  الررا ت يمتررة غرر  غفررةيي  ال ررو  دا غررر  »إن  يرر  غررة مليررو الم،ةبرر  ام"ررة  
ك إه تس،لمو يطت ام رررت بخوي ر  ترو   رة علر  غولوير  ا اروك دعة ترة ب كةصرو دااري  دالل ةف  الرةكي 

؛ فترررطا الكرررر  غرررآل (1)«ة دتشرررريتتة للرررو ال،لرررة ة بةل كةصرررو اسليررر  الرررا مررر   ارمررر، مةس إ  تفميمتررر
الم،ةبرر  ف،فرري بةآلرصرري  الل ةفيرر ك دي،خررط غررآل ال كةصررو اسليرر  ةة رر  يخرررس  ررة إبياعرر  السررو  ؛  ن 
ث ةفر  ا اررو امتمررمت  رري ه تشررريتتة غررآل ةرروف الل ةفرر  امسرر، م،و ك دالمةتررل يسرر   فيتررة إ  تلررحي  

السررمةن ا صررليبك عررآل الشررو  الررط  ه تأ يلرر ك دعررآل الكرررو  ال، ميميرر  الررا  اررةعتة ا اررو الغررويب عررآل 
صررررس اررر  تة برررأح  ديررررذك ييررر  حتررررإ يرررطا الرصرررف السرررل  إ   ي ر ررر  يررر،  الرررا  ءإفوي يرررة السرررر ا

 ام،يعةلية تل ةاية غآل الطالو  الغوبي  امش    بةل،حيو ال و ي.

سرو  الفو سري ا يرة  ك يرطا ت يم الوداي  ا وااوي  امم،رب  بةللغ  الفو سي  بأحة مو  غ"ة  لل
ا ارررو ّرررمت الل ةفررر  ا وااويررر  ك د   رررص غرررآل  يمررر  ا ارررو امسررر، مذوك لمرررآل الم،رررة  ا واارررويب الرررط  
يم، ررررن بةللغررر  الفو سررري  اغرررطدا غرررآل لغررر  ا ارررو مررراية يرررو دن بررر  علررر  ا اررروك لمرررة امررر،لمودا  ي"رررة 

 امتمش .اآلرصي  الل ةفي  غآل  ب  س  ارع، ةس للل ةف  ا وااوي  

علمرررة غرررآل  عرررام ا    ا واارررو  امم،رررر  بةللسرررةن  "غرلرررر  فوعررررن وااو "ي ،رررأ المةترررل ا
؛ الفو سيك د ي دصلت سدايةت  إ  ال ةمي ك ر بس ل لغ،تة الفو سي  ك ب  بسر ل تأليريية علر  اسلير 

دمريل  ل،حرير  ييرة   الرا   امويو الط  م    امس، م،وك الط  اغط غآل امري ال سرمو  فتي اتة   عآل
لسررو  الفو سرري الررط   رريم لكررة الشرر ل ا وااررو  إ  بحرري ك دسدايررةت"غرلر  فوعرررن" يرري مررو  غ"ررة  ل

 ر يشرتلرن إر   صفةت مل ي   لل تة    المةتل الفو سي ا ص " ل و لةغر". كا   ةءعوبة ب
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 المطلب األول: شخصية بين تخوم ثقافتين

منرهج امل ف الط  ت،لمط   غياسس الل ةف  امس، مو ك "ا وااو "غرلر  فوعرنالمةتل ملل  
 ك ف ررري يفل رررت عليترررة الكوعررر  ،رررغررر  اس ب،راةئترررةا مرررت   د ررري علررر  ترررأثو يرررطت الل ةفررر    ل،ةبةتررر  الرررا

ر يك غي لر  برأن »بأن اا سةن ار ي ياا سة ي ك دير ر يك،لو لخوف علي يسة  ا او ب  ي ، ي 
سررل  باسا ررر  الررريغةء دتكرررةيو الشررر ر  الرصرررة تلرررا الشررر ر  الرررا ت ةيشرررت فررررت  ةريلررر  علررر   س  ي

ت رررة را  س  ا واارررو ل  رررر   يآلك ديرررر ي لررري الشررر ل ا واارررو  دامسررر،رةكب الفو سررريب الرررط(1)«دايررري 
  ةريل  غآل الوغآل .

"غرلر  فوعررررن" ي، رررب لكرررة  ن الل ةفررر  الفو سررري  يررري الرررا لمةترررلبرررةل ر   إل السرررو  الطاتيررر  ل
اب،مةعي  غوغر  . لمآل ت ةغل  غ  امكررغر   حت ب،حريل  غآل ابآل فاق ف و إل غيسس ف،  غمة   

                                                                                                                                                                                 

  ك  شررأ   عةالرر  ف ررو ك  برررت ام،ررر  عررةم 1913غررةسس8   غررو  غ ،رريس غررآل غراليرري  ويرر  تيررو  يي رر  غرلررر  فوعرررن   يررل د
لةن عةغا بةمكةب  بفو سةك لةن المةتل ساعية  د  السةب   غآل ال مو  ا  اميسم   غرا   ارلررإ علر  غفرةتي  ال لر  1958

ك ا ، رر  إ  اميسمرر  ال،مميليرر  ب،يررو  دثد بف"رر  امكحرر ك فمررةن يررطا بررواء اب،تررة ت دغرا  ،رر دالفرروجك فةل ةالرر  تك،رررو غكرر  الملرروك د 
ار ، ررررةإ يرررريثة غتمررررة   ال ويرررر  بأمرررروية دب رررري اب،يررررةثت مسررررةب   الرررريارإ إل ام لمررررب ارب،ياايرررر  ب رثسي رررر    س    رررر  الررررق ليمرررررن 

الرط   صر   فيمرة ب ري   emmanuel robléاملرة راإ سدبراسغ لمةك "    ييت الياس ال ،ي   ثا  مكرات ديكة  ت وف علر  
ك د ررة بررري  غشرررراست  1936إل يفةيررر 1934غررآل   رررو   صرري ةا  إليررر  . سس غرلرررر  فوعرررن ايسمررر  تةدسسيرر  عرررة ن   الفررررت  غررةبب 

و ري ليلر   غرييوا ي 1946بري  ل،ةبر  سداي،ر  "فرسدلرر غكروا " ام ودفر   "قر  الف رو" فيمرة ب ريكد  عرةم  1939لم ل . د  عرةم 
يويلة ل  اروص عل  ترفو الشودط اماام  لأل اء الرتبر  بةميسم  د روا لمر   غسوا  ةبحة  ص   غييوا  للميسم  ال،مميلير  

   Nadorد  ا"  اا،يا  ام ول  ال،حويوي  ا ،   إل ا وااو لمييو ميسم  الكة دس 1952بة سب ةء  ة  اساثآل دلةن هلا عةم 
 15دتشرررةء ا  رررياس  ن ي ررر  .رررحي  ي ررري امكرمررر  امسرررلح  السررروي     1960كمث غف،شرررة للموالرررو ارب،مةعيررر  عرررةم 1957عرررةم
.يكرررو: غلررخف  دلري يرمررف: غررآل  عرام الودايرر  ا وااويرر مغرلر  فوعررن دغرلررر  غ مررو  .  اس ا غر  للخ ةعرر  دالكشررو 1962غرةسس

   .10-9ك ص2012دال،رثي ك تيو  دثدما وااو كم .ط ك

 .17ك ص2003ع ي ال ويو بربةلو: ا    ا وااو    غو   ام،شوا ي . اس ال ل   للكشوك ا وااوكم .ط ك   (1)
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ارم، مةسي  ير ت ةغ  هلريك   ر  ه،تري    سامر،  لرأ  تلميرط فو سريك ده،تري  ي"رة  يرةم ال خر    
 .فو ال رت ل ةال، ارفةظ عل  ا س  الا تر 

صروا  غرآل  بر  إبرة   »الط  دابر  "غرلرر  فوعررن"   غسروت  يرر صروا  غرو دج إن اللوا  
لغ  يفوي   دث ةف  يفوي  ك داليسام    اللة ري  الفو سي ك يي  يش و  اامرة بكفسر  يفوي رة ديشر و برةآرف 

د    يطا صواع  غآل  ب  لسل ل مر  ال ريمت    ر  الررودف  ك(1)«غآل الخو  بس ل إافة  عةس 
 ال ةمي  الا ي ة يتة ممةن  وي، .

عرررةذ برررب غررررم ث رررةف،بك فلررر  يسررر،خ  إ ا ررر  الل ةفررر   "غرلرررر  فوعررررن" ندغرررآل يكرررة ي،"ررر  لكرررة 
 د بك غري الكررو إ  الر،خ  »الفو سي  الا تمّرن   غياسمتةك دمل ي،كمو  صل   ي"ةك د  يطا السية  

اري ليس ف ط لاغمة ي  ا ، ةإ غآل ث ةف  إ   اوىك دلمآل  ي"ة ل يس  عل  ا م  الف ةإ   الرطات 
لررطلا يخلررق علرر  ار رريغةج الررط   عررة إليرر  "غرلررر  فوعرررن ك(2)«بررب  ررةت الل ررةف،ب الشررو ي  دالغوبيرر 

ي،سررةددن فيتررة    "امرر  ار رريغةج الررطلي"ك   رر  لررةن يرركغآل  وااررو يسررمكتة ا يررةل دالفو سرريب غ ررةك
مررروعةن غررة اصررخيغت بررةلرا   امويرررو الررط  لررةن ي يشررر   راب ررةتك لمررآل يرررطت الكرررو  ارةمرر ار ررر  دال

 اري،اإ الفو سي الرةمل. ا يةل بس ل

الررا لة ررت ترريعيتةك امرر،ي    اا سررة ي ب رري  ن غرروت فرررت  ار  تررةس بةلل ةفرر  الفو سرري  دال رري  
"غرلرررر  فوعررررن" غرررآل مرررميك، ك د ررروس  ن ي،رررطلو اررر    الرررطيآل مل يسررر فت  ارررر    الرصررررإ إ  اريرررة  

غررراةآل دللرر  »الموملرر  الررا ترفويررة غتكرر  ال،رريسيس لمررة يرري  غ رر ك ديمررطا حترررإ "غرلررر  فوعرررن" إ  
راةآل ّررة لرر  ر ي،جررو . دا ، رر   غرر ك   س    د ررت يةمرر  غررآل تةساتررة  ن دابررل المةتررل ددابررل امرر

ال، ررةء عررةمب دإغمة يرر     يررطا الررروف بةلررطات إ  اررط الكررةسك  ن اررري مل ي رري ي رر ك بةلكسرر   إليرر ك
تريييّة خبط اآو دا ار ك لمك  ال،س  غغوات ا صلي: غرم عةمبك  ييّة لةن عةمل امس، مويآلك 
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الربررريال الرررط  لررررةن  لررراث داجغرلرررر  فوعررررن" يرررريا ك ديكررررة د.ررر  "(1)«دا ارررو عرررةمل غ رررطيب ا س 
ي يشررررر ك ديسررررر  غر فررررر  غرررررآل ارمررررر، مةس الفو سررررري برررررأن  علرررررآل ال خي ررررر  غررررر  فو سرررررةك داا،رررررةس غخلرررررل 
ارمرر، اإ. لمررآل يررطا المةتررل  رري ت ررو  للرلرر  غررآل ا ت،ررب غ ررةك فررةم وبرن اررممرا   غر فرر  غررآل 

ةن يك رط ال كرف دإسا ر  الريغةءك  غرة الفو سريرن ف ري دلر كواللرس  ال،حويوي ك     لرةن يم،رل بلغر  امسر، م، 
 ييةت  سغية بةلوصةص     ايف،ي  غآل ةوف امكرم  السوي  امسلح . حرا 
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 المطلب الثاني: القطيعة مع فرنسا

ارة ة دصر  ةك ةوي رة  المةتل "غرلر  فوعرن"     إعا   ال خي   غ  الل ةف  الفو سي   ملا 
  غرآل  حرة  برةلويف "فو سةرررر"غآل .غط  فسي ديو  غوبم      ترصرل  إ   رواست ا اروك فديطا     عةىن 

 رري غللررت لرر  هلررا امرراه الررط  اي،مرر  برر  يوبررة غررآل  سررر  ال رريمت    وي،رر   لة ررت غلرريسا  رم ارر   
ل مليررةت ال ،رر ك د"غرلررر  فوعرررن"  ي رر  ت  لرر  ا  ليرر ك  غررة الر رررف   صررف اللررراس ا وااررويب ف رري لررةن

الرط     داارو ييةتر  عرآل اللروا  الكفسري  يرغيةت" الرا ل، ترة  ط ال كف ةراإ ييةت ك د ي عأت "ال
فيتررة  مل  فسرري لشررةيي يرري عررآل يررطت ا س  اممو رر ك د ساغررة دغأمررة  غررآل لررة راك »عةارر  يررطا المةتررل

اررررو    ال يايررر  لمر ررري بررروم غ"رررخوم غلررر  فوعررررن  فسررر ك ملللررررن بيررر  ال،خررررمك دالرررطيآل بررريت اررر  
ك لمررة ت"ررمكت اليرغيررةت  ي"ررة (1)«دمررةاط غررآل يف"ررل الكررةس هررةث  لرر  دايرري يسررل امرر،ح ة  

سمرررةا  غربتررر  إ  " ل رررو لرررةغر"ك د ررري غلررر  يرررطت الومرررةا   رررأ  يويكررر  ت رررأ عرررآل اللررريغ  الرررا تل ةيرررة 
 رري  ا اررر  دال يالرر ك لمررآل الرا رر   ي ي رر  فو سررة الررا ت لرر    غياسمررتة ب رري ي يكرر  غررآل"غرلررر  فوعرررن" 

 ي رإ ب مس هلا.

لرررةن غر.رررر  الومرررةل  ا د  برررب المرررةت ب يرررر صررريدس ل،رررة  " ل رررو لرررةغر" "د رررةا  تةسايررر " 
دالرررط  يرررييآل فيررر  برررواا  اريررر،اإ الفو سررريك لة رررت يرررطت الومرررةل   ي"رررة فوصررر  للحررريي  عرررآل تخررررس 

ل "رري  ا وااويرر    اسةفرر  اليدليرر ك لمررآل يررطا ر ا يرريا    ا وااررو اس،لرر ك ييرر  برري  اررريي  عررآل ا
 علرر   ن اري،مرررةم برررة وااو ي،وايررري. دلمرررآل غررر  ا مرررف »ير ررف برررواا  اررررو ك ي ررررإ "غرلرررر  فوعررررن" 

بررة وااو ف ررط اررة فيتررة اللررحواء ة  ررة.   لرر  ا يررراإ ر فلرر  اي،مررةم بررةل و  دبةل  ةارر  إر ل رر،لت  
ك ا غرررةج  سدايترر    يةلرر  إها غررة لررةن لررييت   سداقك بررريإ دمررجكت  دتودي"ررت ك دغكررط د ررت  لررو

فةي،مررةم الررو   ال ررةمي بةل "رري  ؛(2)«غ ة رر   بسررة ي  ام طبرر ك دالررا تمسرررية لوي ررةت ت رر   د تملررو
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دت ررررطي ت  دتودي"رررت  بشررر  الخررررو   كا وااويررر  مل ير رررف  لرررر  اررررو  الرررا امرررر،موت    ،ررر  ا واارررويب
 امممك .

أ عررآل اي،مةغرر  بشرر    دت ةةفرر  ت رر بخوي رر  "غرلررر  فوعرررن" عررآل الشرر ل ا وااررو  تملرر   ررة 
غ  ك ديطا تغو برطس     فمرةس"غرلر  فوعرن"الرط  لرةن يريعرا غرآل   ر  إ  ار ريغةج برب الشر  بك 

 اروا    سلكرة»ك ديطا غة  ف   إ  ال رإ:لمك    س   ن الل ةف  الفو سي  لة ت حتشرا ع ل  بأديةم لةهب 
-د. كة لمتودغب دغتة بك دغآل ثغرآل ب يري مل  مرآل منرةسس يفرو اخرة  امترودغبك بيكمرة ال،روم هدد 

ك د ررري   س  "غرلرررر  فوعررررن" يررررطت (1)«اخرررة  امك،لرررويآل  للرررو غرررآل    د رررت غ"ررر -بخ ي ررر  اررررةإ
ار ي   ب ي س "فو سة" مخةلل الكخ   ا وااوي  ام، لم  يرإ امسةدا  بب امسر،رةكبك   الر رت الرط   

 امس،رةكرن يكةلرن ي ر ت  عل  يسة  ا يةل.لةن في  

يرررنك عكرريغة ي رررإ لكررة ا وااويرررن غررآل  صرر   دسديبك  حرر  بوااو »ل رري امرر،ك،ل"غرلر  فوعرن"  رر 
 سا دا لكررة  ن  سررم    اامررة.   فترر   در  حرر  فو سرريرن مث بوااويرررن فررر  هلررا. يررطا غررة  فتمرر ك د غررة

ك ديطا  ح  يك،س رن إ  الل ةفر  امتيمكر ك دبف"ر  ارمر، مةس ير  السرة   (2)«اربل يطا ي  السة  
امسرل  بأ ر  بواارو ك لر  عكريغة ي ررإ » حة غآل ل،لمةت فو سرة. دلمرآل ي"ة عل   س  ا وااو اس،ل  

يمرن إر بةم يرةس الرط  فري   د ي،ر ك ديل سر  دبشرم   دايي ي ل      ليس إر لطلا. دلمآل يطا ر
 كدامسل    غوت   ال  ري لا تلكف الفو سي   غوت   السييك يطت الرتات ي  ا(3)«حةاي ا   لسر  .ي  
،حيل  ال،ح ررق علرر   س  ترريعر إ  إ سررة ي  غسررإ  غواب رر  غرا فرر  الررا لة ررت  ف ررت "غرلررر  فوعرررن"

الررا اع،ررأت امرررةيوات لررو اك   لررأ  ليرر  علرر  ي ي  "فو سررة" 1945غررة   8لة ررت يرررا     ا وااررو 
 ل"غرلر رررررررررالمةت ا اليررررم  ررروسرررررررررررررررك دغكرررط هل(4)«لرررو  عرررويب لل  ةاررر »دعكر رررت بوااررريية برررةآط ال ررروي 
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  ررةالي دف ررط. ديمررطا اا،ررةس"غرلر  فوعرررن" ن ي ررف   صررف ارر   ك " ن يمرررن عوبيررة بلسررةن فوعرررن
داا،ةس دةك  عل "فو سة"ك دهلا يب اتي  م تة دبواامتة .ي ا    امرلرمك د وس غسرة ي  ال مر  

غرآل ةروف ا ريمت الفو سريك فة.رخو إ  غغرة س   ت و  المةتل إ  غ"رةي ةت1958د  عةم »اللرس 
و ال ةصرم . د  يرطا ا رر امشرحرن بةلوعرل دالرود  بري    ل،ةبر  يرطت غكخ   ال  ةا  غ،ربتة إ  ا واا

ك ديرطت (1)« الوداي ك دفيتة عو  عل  الخا  الكتةاي بب ا وااو دفو سة غآل غكررس عم  إبياعي غشرر 
ك الرا ب يرت ي يسر  ا  ساج بسر ل ه،رايرة  "  la cité des rosesالوداير  يري "غييكر  الررسد " "

 لام، مةس.امكةي  

غررييو غيسمرر  دف،ررة  فو سرري  تيع "فوا سررراث" الررا مل »حتمرري الودايرر   لرر  يررل غسرر،حيل  بررب
حتس   غو تلا ال ا   يرب ت ل رت عةةفيرة بروبلب ا دإ فو سري   يرقك داللرةل بواارو . ديرطا اررل 

 امس،حي  بةلكرو إ      غ،ودج يف،  اجملةإ  غةم إعخةء ال،أدي  امكةمل ل .

فوا سررراث" اغررو   يفررو غويفربرر    اررريك فترري يفوي رر  دبةل،ررةل غك ررره  غررآل   رر  ا ميرر . دغررآل إن "
دبرب السرةس ك فاحرة ر تركغآل بةمر، اإ مث  عا ة رة هلررس  بريا دغرآل اراإ اررراس الرط  بروى بيكترة 

ل خي ررر  ا واارررو ليك،تررري إ  امررر،حةل  ال، رررةس  بيكتمرررة را،افتمرررة   الرررولى د  يرررطا ام خررر  ت،جسررري ا
الكتةايررر  بيكتمرررة في رإ:" يسرررك،   عوااررري اللرررغةس ر تويررريدن  ن  مررررن غغفلب...يخمرررراك لسرررودا در 
 أمف لطلا فأ ة غ مر  غرآل ال لرل...ي  مر يي للجمير . ل ري عرة ي،  للروا د عروف هلرا... د اعرة 

غآل"ا واارو"ك  ن تلرا اللررس  ك دحةي  الوداي  تيإ عل   ن المةتل ا ،ك  بويي "فو سة" (2)«فوا سراث"
 ي  شمت ب يغة  إ ا ار  دال يال  دامسةدا الا لةن فملتة عآل فو سة ام،ح"و ك دعآل ا ةسا ة ير 

  س  الربرر  ار ي رري للح"ررةس  الفو سرري  الواافرر ك ديرري الررا تفككررت    اررمةإ ال، ررطيل امسررلط علرر  
 الش ل ا وااو  ا عوإ.
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امل رف الرط  يرةس  ارمر، مةس الفو سري دغآل يكة ملمككة ال رإ بأن"غرلر  فوعرن" ير غلرةإ 
بلغ،رر ك فم،ةبةترر  ا د  لة ررت تولررو علرر  إبررواث اآلرصرري  الل ةفيرر  لشرر ل ال  ةارر ك فيمررة لررةن ال كلررو 

 ررر "غرلر  ،خ   ن عمل تسررر إن الل ةفررر  الفو سررري الفو سررري غغي رررة عرررآل ايميررر  اريرررة  ا وااويررر  اآةللررر ك 
 إر غآل بة ل اللغ  الا د فتة آيغ  ا    دث ةف، . فوعرن" فو سية
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 غة المستعِمرلالكتابة ب الثالث:المطلب 

يةبسررة للمةتررل امكررةي  لامرر، مةس؛  ن  يفلررل الم،ررة  ي رريعرن  اررملت اللغرر  الفو سرري 
 رررطت اللغررر  بةع، ةسيرررة لغررر  تمرررريكت  اميسمررريك ديررري اللغررر  الرييررري  الرررا ي، كترررة  يفلرررل الم،رررة  الرررطيآل 

إ  مرراق   يرري المةتررل يكررةثإ برر  امسرر، م،و   غييا رر ك مث  مرر  الفو سرري ك د رري حترلررتت،لمررطدا   اميس 
برر  بةللغرر  الفو سرري  يرري غفخررو  لررأل   الرررة ك  ن غ رمتررة يكلرري علرر  اآلرصرري  إن ا  ا  امم،ر 

ر ملمررآل ال رررإ بررأ  اررم  غررآل ا اررمةإ بررأن »الل ةفيرر  للمسرر، م،و. ي رإ"اررةلو  رررس "  ررطا اللرري :
اللغررر  الفو سرررري   .رررروت بةابرررريا  ا  يب دالفرررر    امغررررو  ال رررويب برررر  علرررر  ال مررررسك  ث ،ررررت  ن يررررطت 

إ ا ر  لامر، مةس بلغ،ر  دللمةتر ك د رروا رتسرة  ا متررس امغرويب داافوي ري الكرةةق يري إر  الم،ةبةت غة
 ن ت،حرررإ إ  ك فتررطت اللغرر  ملمررآل (1)«بةللغرر  الفو سرري  ر ملمررآل الرصرررإ إليرر  إر عررآل ةويررق يررطت اللغرر 

لررو داحنمرر، مةس دعرري الشرر ر ؛  ن اللغررةت ا صررلي   رري ّشررت غررآل ةرروف ار   ا  تررأثو بةلغرر  علرر 
ك %90ت ليمتة   الوداية دامسةبيك ديطا مل ملك  ا ،شةس ا غي  الا فة ت  س ،تة   ال ليان امسر، مذو 

  غة الكخ   امل ف  ف ي لة ت تم،ل دت،مل  الفو سي  ف ط.

ال،شررريمت علرر  »إن الودايرر  امم،ربرر  بةللغرر  الفو سرري  بةع، ةسيررة منخررة ل،ةبيررة غ"ررة ا ت مرر  علرر 
ب،رررررريااات دت"ررررررميكةت لغريرررررر  تك،مرررررري إ  اللغرررررر  ا صررررررلي ك ييرررررر  ت مرررررري  لرررررررص اللغرررررر  ا ييرررررري  

ا صررررا يبك  د السررررمةن اسليررررب إ  السررررخوي  غررررآل اللغرررر  الرافرررري ك ف،لجررررأ إ  تر يررررف اللغرررر  الخةسارررر  
ك فةل،"ررميكةت الررا تك،مرري إ  لغرر  المةتررل ا صررلي ك يرري الةبرر  فجررر  (2)«دا ييرري      رري امسرر، م،و

 خ   ة المةتل بكي  لغ  امس، م،و.جمةثي  ال

ي ،أ المةتل ا وااو "غرلر  فوعررن" دايريا غرآل  ير  الم،رة  الرطيآل د فررا لغر  امسر، م،و   
 ة  ال  ةالي  ب كةصوية رررررروا    دصف اريرررررررر اايفرررررعملي  اابيا ك لمآل غة ي وف عآل يطا المةتل ي
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فرةل واء يم،شرفرن ير   عمةلر  يرلمآل الرصري  اجمل،مر  ا واارو ك غآل ااإ مج»دالرصي،تة الل ةفي ك فرر
منخة غ يشية خمةلفة للكمط الفو سي تواثة دتةساة دلغً ك إه ييسلرن بأن غة توع  فو سة برأن ا واارو اغ،ريا  

ك  ن الرتلي ر  ارب،مةعير  ام  ري  (1)«تةساي ارة لرط  د ،رةن  لريس يرطا ارم  غرآل  ارمةإ الك"رةإ 
   ةاليك تل ت بأن ا وااو سيف  غودس  ون عل  اري،اإ غة ثالت حت،ف   ري،تة الل ةفي .للمج،م  ال

د.رر   لجوااررو  دلمسررل  لررةن ا،لررف عررآل د.رر  »ت ليمررة فو سرريةك لمررآل تل  "غرلررر  فوعرررن"
ثغاارر  الفو سررريب. ديررر غرررة  دبررل غرلرررر  فوعرررن  ن يررر،مل  بلرررس   اررروى دبلرررت الرررطيآل يشرررةةود   

لرت ار   ك ب امك،لوك دل  دايي غكتمة ي أ   ن لغ  امتودم غ،لف عآل لغ  ؛(2)«غلوت لمس، مو
دالش ل ا وااو  ر يش   الش ل الفو سي الط  يةث عل  ل  ارغ،يةثات   ا وااو اس،ل ك دالسريكمة 
دال حرروك داابررةثات دال خرر  يرري غلررخلحةت ر تربرري    ررةغرس"غرلر  فوعرررن"ك يرر  ديررر يم،ررل 

 الفو سي ك إمنة دبيت    ةغرس" ل و لةغر".بةللغ  

برررريو »تخررررس دعي"غرلرررر  فوعررررن" د  س  برررأن اميسمررر  الفو سررري  الرررا يكحررريس غكترررة ر لحررري
الفو  بب لةتل لةن علي   ن يل   صرتة لش   ك دلةتل يراص  ي  دإن لة ت  ي،  يسرك ك ت ةليري 

 دسا ية ررة   تشررمي  فوعرررن لمةتررل  ا    ارمرر، مةس  الف"رررل. ديررطا بةل"رر ط يررر الررط  ل ررل
ك فررر"غرلر  (3)«امررةن إ ةغ،رر ك لمررآل ب،ربرر  دعيرر  د مررلر  اا،يررةس غمة ،رر    ييررة  ارر   ك لرريس بوااررو 

فوعرن" ا،لف ل  ارا،اف عآل" ل رو لةغر"الرط  ا عر  د رفر    صرف الشر ل ا واارو ك   يرب  
 يمرر  ال كلررو ال ررويب. لمآل"غرلررر  فوعرررن"   لة ررت سدايةترر  اغ،رريا ا للسررو  ارمرر، مةس  الررط     ررص غررآل

ة بأ ررةء خم،لفرر ك لررةن صرررتة لررطلا "ال ويب"الررط  مررل  " ل و لةغر"صرررت ؛ ف رريم لكررة"غرلر  فوعرررن" عوبرر
 يك،مرن إلي ك دلييت   ي"ة ةوي   خم،لف    ال يمت. لييت   سل د ص 
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،ررر  ا د "ابرررآل ن "غرلرررر  فوعرن"لرررةن صررررتة لشررر   ك ديمفيررر   ن سدايد  ا ارررو  سررر،خلص  
ديرر الرط   ث رت الف و" يي  دإ عمر    يب ي ري  بر  لر  تلميرط بواارو  اةاعر  علر  ا    الررة ك 

 ل،رررل بةلفو سررري  د تملررر  الفو سررري ك   ررررإ للفو سررريب: إل »غر فررر  غرررآل الم،ةبررر  بلغررر  امسررر، م،و  رررةاا:
 .«لست فو سية
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 الثقافية في رواية"ابن الفقير": االحتفاء بالخصوصية المبحث الثاني

إ      "غةب ري ارمر، مةس"؛  ن ا واارو دايري  غرآل ال لريان الرا يك،مي    "غرلر  فوعررن"
ترررأثوت بةل مليررر  ااغأيةليررر ك دلرررطلا فررران ا    ا واارررو  امم،رررر  بةللغررر  الفو سررري  يرررر  ،رررةج ال،رررأثو 

آل  ن لغررر  الم،ةبررر  عكرري"غرلر  فوعررررن"يي اللغررر  ارمرر، مةس  علررر  ث ةفررر  ا وااررو امسررر، مذو ك دبرررةلويف  غرر
الفو سررررري ك إر  ن يرررررطا ا     ررررري مرررررلا غسرررررةسا غغرررررةيوا مسرررررةس ا    الفو سررررري ارمررررر، مةس ك  ن 
   "غرلرررر  فوعررررن"ف،في بةآلرصررري  الل ةفيررر  عرررآل ةويرررق تلرررريو ييرررة  ا يرررةل د سررر ت ك دغلررريس 

 سث ت .

 المطلب األول: تعريف "الخصوصية الثقافية"

المر  امولرل الرط  »الل ةفر  بأحرة هلرا  Tylorوف عرةمل ا  لوبرلربيرة الأيخةل"ترةيلرس"مي ر
يشررم  ام وفرر  دام ، رريات دالفررآل دا اررا  دال ررة رن دال ررة ات دلرر  ال رريسات دال ررة ات ا ارروى الررا 

غم،سر   ؛     ن الل ةفر  ت،ميرو ب  ريية ا مرةعيك ديري (1)«يم،س تة اا سةن برصف  ع"را   اجمل،م 
بخوي   رداعي ؛ فةلفو  الط  ي يمت .مآل ا مةع  يم،سل ث ةف،ت . دا خا ة غآل يرطا ال، ويرف ملمرآل 
ت ويف اآلرصي  الل ةفي  بأحة تلا امميوات الا ت،س   ة ث ةف  غةك ديري الرا ع لترة غغرةيو  دخم،لفر  

يررررروت ط الررررريفة  عرررررآل »ييررررر عرررررآل الل ةفرررررةت ا اررررروى. إن اآلرصررررري  الل ةفيررررر  تررررروت ط افتررررررم ااريررررر ك 
فرريان علرر   غفترغررةن  ااريرر ممد   الل ةفررمم. ارمرر، الي  الل ةفيرر  است ةةررة ارريييا بلرررن ااريرر  ا مةعيرر 

ك دغآل يكة ي، ب  ن ا    الط  ف،فري بةآلرصري  الل ةفير  يرر     يرياف  عرآل يرير  (2)«دا   دايي
صررس  مجةلير ك دهلرا س ا علر  ث ةفر  امولرو الرا  ا   ك عآل ةويق ال،مسرا ب ة اتر  دت ةليريت دإبواثيرة  

 يةدلت ةمس ث ةفةت ال ليان امس، مذو  دغآل مث ال "ةء عل  يري،تة.
                                                                                                                                                                                 

ك 1  يس لرذ: غفترم الل ةف    ال لرم ارب،مةعي . تو: غكو الس ييالك غولو  سامةت الريي  ال وبي ك بودتك ط  (1)
 .31ك ص2007
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ت،ميرو الم،ةبر  الرا ترو  علر  امولرو ارمر، مةس  ب،ر يفترة الرراعي لرأل دات الل ةفير ك غرآل  برر   
بلغ  غكم  . در هل  ن تمرن الم،ةبر   لشف ثيف ار"ةس  الغوبي  الا تيعي لييآل ا او ام،ريمت

الا تر ف اآلرصي  الل ةفي  جمو  غ ةس.  ت"  الل ةف  الرةكي    ييرو غغلرقك بر  يفررت   ن تلررس 
ث ةف  ااةغمت غ  ث ةف  امولوك مث الس ي حنر إبرواث   رةط ال،مرةس الرا  حرت برتررس ال،تجرب الل رة ك 

ر دبررر  لل ةفرر  غةثالررت حترر،ف  بك ةاتررة ا دلك ب رري لرر  تلررا الررط  ي ررأ عررآل الفمررو  الررا ت رررإ بأ رر  
 يةلي .ةبم  الا فو.،تة ال ملي  ااغأ ال ا ةت ام،ش

يولو المةتل ا وااو "غرلر  فوعرن"عل  اآلرصري  الل ةفير  للمج،مر  ال  رةالي الويفريك ديرر 
و لةغر"امكفلرر  عررآل الرا رر   ررطا ملررك  ال،ررةب  صرررتة يسررو  برر  يمةي،رر  اآةصرر ك دهلررا س ا علرر  مررو " ل 

 ار ي يك دالط   يم لكة عوبة با   ةء دبا   ةا  يك،مرن إليتة.

 ملخص رواية"ابن الفقير"

يسررررررررررررر،ت  المةترررررررررررررل"غرلر  فوعرن"سدايررررررررررررر "ابآل الف و"ب  رررررررررررررةس  امررررررررررررر، ةسية غرررررررررررررآل المةترررررررررررررل 
ّتمر . مرف   م  عل  ا اويآل إ    لغ الشيخرا ك ديب  بلكة   "ي  دن »الودمي"تشيخرف"

ك ديرررب ها  ي فرررر ا  د  رررإ   ال رررةمل ا اررو: إ كرررة ارر ر ة دبميكرررةك د "رريكة مررركرات ةريلرر  غرررآل امررواس 
 .«عكة

ت ي  الوداير  برصرف فرترريفوا  مكخ ر  ال  ةار ك يير  يلررس لكرة تولي ر  بير رة دغرياا   وي،ترةك 
 ل يمت.دامس،رى ام يشي  فوا يةك مث يخل كة عل  عة ات ا    دةوي ،ت    ا

 ي اا،ةست  ل  بيت      الرلري الرييري   عةال،ر  "فرسدلر" ير ام  بخ  الوداي ك ديطا ارم  
ي لرررررررري  الم ررررررررو ك ديررررررررطا غررررررررة يسررررررررم  لرررررررر  بررررررررةي،اإ غمة رررررررر  ليررررررررو    ال ةالرررررررر  سيفرررررررر  صررررررررغو مررررررررك .

الرلي"فرسدلر"اميسمررر  د غرررةإ دالييررر  غ ل ررر  عليررر ك لمكررر  ر ي ررري     اي،مرررةم بةلررريسدس ك بررر  يسررر،غ  
ودبررر  لل رررل غررر   صررري ةا ك ديسررر،مو علررر  يرررطت اررررةإ إ   ن يل، ررري غ لررر  اميسمررر  داليت"سغ"رررةن" ا
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فيمررن يرطا الل رةء  اف رة رب،ترة ت ر لسر ل مررى   ر   يرس بةري،مرةم غرآل  دفيث  عآل ةريمت دلريتك
 ةوف غ لم .

دالرريت "فرسدلر"اميسمرر  ارب،ياايرر  بسررترل  سيفرر    رر  ي"ررخو مسررةعي  داليترر ك بسرر ل مررفو ه،ةث
إ  "فو سررة" غررآل  برر  ال مرر  ليحسررآل  ررودف عةال،رر ك لمررآل الرالرري مرروعةن غررة ي، ررو  رررة   ف، ررر  

 ال ةال  إ  ف وية دإ  غرابت  غلةعل ارية .

إ دعآل ال وي  الا يسمآل ب ي ا ، ةإ"فرسدلر"إ  اميسم  ام،رمخ  ي"خو إ  ارب، ة  عآل امكو 
الرررط  ي لررريدن اميسمررر ك د  المكيسررر  يسررر،غ  ا    رررودف فيترررةك ديل،حرررق بمكيسررر  تررركد  ا ةفرررةإ 

الخرررا  ل، رررويفت  بةليية ررر  امسررريحي ك لمآل"فرسدلرررر" يولرررو علررر  اليسامررر   للرررو غرررآل توليررروت علررر  يفررر  
 تواتي  اليية   الأدم،ة ،ي .

تك،تي الوداي  عكيغة ي لي"فرسدلر"  اس ام لمب   ال ةصم  رب،يةث اغ،حرةن ال  ررإك دهلرا 
 للف،  الملو.لل  عل  اتة    ب ي حت

إن سدايرر "ابآل الف ررو" لررر"غرلر  فوعرررن"يي سدايرر  هات ب رري   لوبرلررربيك ديررطا غررة  ،لمسرر  غكررط 
إن السرةا  الرط  هرول علر  »اللفحةت ا د  للوداير ك دالرا يسر،تلتة برصرف ارةعو  مكخ ر  ال  ةار 

جمةغل ك ميجي  ييةءية مرحوي ك دت ريد لر  ال،ريف    با  ال  ةا  مرف غلل فكا ت غكة وية ي يكة  د 
ك ديرطا (1)«غشةييية اةعوي ك فرا يسر   إر  ن يشرةس  ا يرةل غشرةسل  دبيا ير    عرة ا   ام،سرةه 

فتة" ل و لررةغر"  سدايرر "الخةعرن"ك الرصررف الشررةعو  للممررةن يلررح  صرررس  امييكرر  ال  يحرر  الررا دصرر
مكرة وك د"ديوان" ي"رة غييكر  مرةيلي  مجيلر ك لمرآل المةترل فر"با  ال  ةا " يري غكخ ر  ب لير  اابر  ا

 " ل و لةغر" دصفتة دصفة يكخ ق عل  سدي  ال ل  .
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علرر  مررةي  ل ررو   يخلررق ث ةفرر  ال  ةارر ك ديررر امرر   بيايرر  الرصررف  لررة ف للمرر  غررص د 
الوبررررةإ دا ةفررررةإ إليتررررة  الررررا يررررأي ديرررري«تةمجةعررررت»»  غكخ رررر  ال  ةارررر  ي،جمرررر  فيتررررة مررررمةن ال ويرررر 

ك دغررة مليررو يررطت اللفررر    رر  ر يربرري اررة غ ةبرر    اللغرر  الفو سرري ؛ فترري للمرر  تكلرري علرر  (1)«للجلرررس
 اآلرصي  الل ةفي .

مجير  امسرةلآل غشريي  ب رالرل غرآل »يس،مو المةترل   ت ريو دصرف فرترريفوا  ل يررت ال وير 
لسر رف فتري غرآل ا برو اجملررف امر.رر  علر   مرو  اللخو ام، لررس داللللرةإ امخلررط برةل،م.  غرة ا

غآل ال لل. دتمرن ا س.ي  غيلرل   لة يفويوا دغغخة  بخ    غرآل الملرس امملس...دا غترةت سبرةت 
ك ديرطت ال يررت غ،لرف تولي ،ترة (2)«لآل ل  بيت بكفس الميفير ل، ال يرت اللراي ي،م، آل بطد  سا  هُ 
المةتررل  سا   ن ي رريم لل ررةسن الفو سرري سرر  عررآل بسررةة  اريررة  الررا عررآل تولي رر  ال يرررت الفو سرري ك دلررأن 

 ي يشتة ال وديرن عل   فس ا س  الا بىن عليتة امس، م،و غي   الكريف .

لرررررةن دالررررري  فايرررررة يفليررررررة يفلررررر  ا س  » غرررررة غلررررريس سث  مرررررمةن ال  ةاررررر  فتررررري ا س 
ك إن (3)«سيآل دارةس دعكرو  داررودفبديس،لرلحتة ديغومرتة  دن يرا  ...ثيرة   علر  يرطا لررةن ي ،ر  بلرر 

ار   ام جميمالفاقك ا س ك اللرسك ارمةسك ال كو ... ير ي ر  غغيرل عرآل  اارو  السرو  الفو سريك 
عرررآل ةويرررق ت ررريو صررررس ت رررأ عرررآل الرصررريةت اريرررة  الفو سررري    يرررةدإ  مررريمت الل ةفررر  ا وااويررر  الرررط

ارةل  الكفسي  لشخليةت ك دعكل اريي  عآل  رةس الط  سلو عل  تلريو الوا ي ك لمة ف  " ل و لةغر"
 ارو  امس، و  عل   س  ا وااو اس،ل .

 حنآل   تيو    وف ب "كة ب "ة دحنل »ا،لو المةتل  ةت ارية    با  ال  ةا   ةاا:
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ك د  يرررطا (1)« د  غررةس غرررآل ب "ررركة الررر   . قرريف ب راسبكرررة  ررريس امررر،خةع،كة دلمررآل لررريس بيككرررة ةةافيررر 
رصررف سمررةل  غربترر  للمسرر، م،و الررط  مرر   إ  تشرر،يت ،رر  يررطت ال  ةارر ك ديرري ميةمرر  ا ،تج،تررة ال

فو سرة   ا واارو لكشرو ال،فو ر  برب الشر ل ا وااررو ك د  يرطا الرصرف سمرةل  غربتر  لل رةسن الفو سرري 
تر  يرإ دفةء ال وديب  عوافت  دلسمت  بأس.ت  سيف  يير  ارمر، مةس الرط  ار  غ ر  اآروا  دا 

 إ   س  ا وااو.
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 المطلب الثاني: توظيف األمثال الشعبية في رواية "ابن الفقير"

 اارر  الرركص امم،ررر  بلغرر  امسرر، م،و  رعررة غررآل الرتغيررو الل ررة ك  ي ،ررأ تر يررف املرر  الشرر  
لترطت يري »الط  يكلي عل  ارا،اف برب ث ةفر  امسر، م،و دث ةفر  امسر، مذوك يير   ن امررتاتيجيةت

ك ت مررر    الر رررت  فسررر  علررر  حتييررري ا فلرررةامة الرررط  ر ملمرررآل   اارررةغمتممد  امولررروممبكرررةء بسرررو برررب
؛     ن ا غلةإ الش  ي  الا ملمآل اع، ةسية  ي ر   ث ةفي ك يي عسريي للخلرصري  الل ةفير ك (1)«بسوت

ت، ررةة   برريا غرر  الل ةفرر  الررا تك،مرري فترري تلمرري  يفررو غ ةاررو للل ةفرر  الررا تك،مرري إليتررةك ديررطت الل ةفرر  ر 
 إليتة لغ  الم،ةب .

 صلي ك لمآل اد ف"غرلر  فوعرن"  إاةسات اةةف   غلةر ا  ي  غ، ةسف عليتة   ث ةف،  
السررية  الررط  بررةء فيرر   دإ غلرر  ارر   ي رريم لكررة إيةلرر   رليرر  علرر  سفرر  الل ةفرر  الفو سرري ك داع، ةسيررة 

ديكرررة  ب ررر  ال كرررةءات الراعررري   الررررا »  للمخخرررط ال مررروال  دصرررف عكلررروا  ارررياك ي ررررإ المةترررل
اييت يييلة بف"  الك ر  الرافي  غآل فو سة. ت و  تلرا الريدس ب كتجير  دابتة رة د وغيريية ا ارو 

س   هلر  برةلكرو إ  يرطا ااةرةس. دبرةمو  دمط هلا اآوا  ال ةم. يفرو   كرة  شر و  ن هلرا ال رط  لري
للوا. ت يد غآل ب يي ل    بي"ةء غ،كة "    جم،مر  ار ي  برةلرتا .  ريس   حرة فاحة ليست هط فخو ة  

غرود   تش   ا اويةت غآل الياا . دلطلا فاحة ت،كةمل شق غ  امل  امل  الط   ةل كرةت عليترة: "يرة
ير خآل.  الرط  ي"رمو غرة ر الشريء ك ديرطا يخلرق علر  الشرخص  د(2)«داحةلا غرآل الرياا "غآل بوّ  
رافي  غآل "فو سة" الا لل  ا او امس، م،وك ر تسةي  إر   تشري  الكسريل ال مروال لل وير . دالك ر  ال

يست    الخل  ال كةء ام،مةما للل ةفر   غآل اغ،يةثات مآل ي ف   صفتة  دغة ت يغ  الل ةف  الفو سي 
امسر، م،و  ام، ةلير  الرا تروى ترة ديفودسيرة الل ةفر  ت رىن برأغراإ ال ريد تشر     ت ةليا صلي ؛ فةل يرت الا 

   ا او يةغشة يي غولوت.
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حنرررآل بررروان للك ررري  دلررريس » غرررة املررر  اللرررةل فا ررر  يررريإ علررر  تايررر   فررروا  الل ةفررر  ال  ةاليررر  
 ك  ن  فوا  الل ةف  ال  ةالي  ا  تةسيخ غشرت  دغلو غشرت .(1)«للجحي 

 المطلب الثالث: توظيف الخرافات والحكايات الشعبية

عكري"غرلر  فوعرن"اغ،ريا  لاار،اف الل رة  برب  تر يف اآوافةت دارمةيرةت الشر  ي  ي ،أ
 الل ةفررر  امسررر، م،و  دالل ةفررر  امسررر، مذو ك فرررر"غرلر  فوعررررن" مليررر   ثكرررةء الم،ةبررر  اابياعيررر  إ  ار غمرررةس  

ا    دت ةلييي . يير  تشرم  غويلر  الخفرلر  ييروا ل روا   سداير "ابآل الف رو"ك دالسرةس  ي رر   عة ات
بكة إ  دصف  للو اللحرةت ارميمير    ييةتر ك تلرا اللحررةت الرا لرةن ي "ريتة ديرر يسر،م  إ  

 اروى  مررن لةاكرةت »يسةفو إ  عةمل  او يفو ال ةمل الرا  يك ي ررإ   هلرا ك لة ه ل  لص اةل، 
  ة داةلا  ثكةء مرو  ال لرص. فتري حتسرآل ليفير  الرق غيريان ايرةل غرآل ال ريم  كلرل   فسركة غلرلرة 
علي ك ُ ص   يممة د  ،لف للي،ي  الف و الرط  يويري  ن ي،رودج غرآل  غرو . د مرةعي لر   رر ك د  ةصرو 

ة  خرررغ يررريذ اللرررغو الرررط  ي،غلرررل علررر  الغرلررر . د مرررو برررةرم  للحشةيشررري الرررط  فرررةدإ تفرررة    ف
  دتكتررريات دالررريّ    ليرررةل الشررر،ةء ي رررالسرررلخةن السرررفةق. إحرررة ليرررةإ ب يررري  بررريا عرررآل ليرررةل ب ترررةت الو 

الخريلرر . تكتمررو ال لررص غررآل فرر  اررةلا د مررم تة بررطر ة  ررة.  ررطت الميفيرر    سلررت غ ررىن ا اررا  
مرر،خةع  داس،ررةإ داا سررةن ال سرريط. لررةن بةدا يررام. اررةييت ال ررة إ امغ،لررلك دال ررر  ال"رر يفك 

ك لل  يطت ال لرص بةلكسر   للمةترل يودبرة غرآل تكتريات داليير    (2)«اةلا  ن ت"حم   د ت مي 
ليةل الش،ةءك يودبة غآل  سةد  ال يمت   با  ال  ةا ك فتر يشغ  ع ل   طت ال لص اآوافي  بريإ  ن 

الفو سري الرط  امر،ر  يسم  غآل داليي  عآل   ص امكد     ال يتك ديطت الررودف مر  تة ارمر، مذةس 
علررر  لررر  ا سا.ررري اآلررر  ك د فررر  ا يرررةل إ  ا  رررةإ لي،جوعررررا غرررواس  ال ررريمت بسررر ل  رررودف اريرررة  

 الل   .
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ي،"  غآل ااإ ام خ  السو   السةبق تأثو المةترل ال ميرق بل ةف،ر ك الرا ت لر  غرآل ااارة 
عل  عمرررس ت ليمررر  الفو سررري  ررري  اريرررة ما اا ك ا يررامك ال ررريإك الرلررر ك ال رررر ك ال"رر ف   يفلررل

ي ، ي بةثغة  ن الخف  ال  ةالي ه  الس   مكب لريس »الط  ر يشو إ  ايء غآل ه،راتك دير الط 
ر  فمررررو  برررريا   »مث ي رررررإ: ك(1)«  يةبرررر  لمرررر  يررررطاك فتررررر ي رررر  بسرررر ل اآرررررف ديررررل الررررطات

فةلخف  ال  ةالي  ري صر ل،   سرةد  ال ريمت دب لرت  ؛(2)«ارم،فة   لة ت لمكةت عكي اودبكة غآل ال س 
ي، لمر     ت لمر    اميسمر  الفو سري ك ديرطا  ن غرة فتر لريس   يةبر  إ  غرة؛ غك  سبا     ا دان

 اميسم  ر ملت إ  دا    بلل .

يسر،يعي المةترل  ي"رة اع، رة ات  ير   وي،ر  اآوافير ؛ ف كريغة غرو  دالري"فرسدلر" عرة  الرلرري 
ايخة بلي  ل،ةب  ليم  لرالري . لرةن الرالري دمركة.  ي ر  امروابط امروي  رمر،جراب .  »فربي ال يتإ  

لررررةن سغ"ررررةن يررررو  ب  ا يرررر  علرررر   مررررئل  الشرررريخ. ديررررطا مل ملكرررر  الخةلررررل غررررآل امرررر،ك،ةج غ ررررةل افيرررر  
 سي   ر  للملمةت. شس    ن ا كرن  ثعجرا  ثكةء اللي  بةل و  غآل غك   هةه للمكشوك د ح  د را ا

مل تكارررررط اري،يةةرررررةت الاثغررررر  لخرررررو ي  برامرررررخ  اللررررريغ  ام ،رررررة   الرررررا تشررررر   اررررريئة غل "فرررررة  سي،رررررر 
ا استم تة اموي  ااواج ا كرن غآل ا سي هل ال، خو ب،ريس ت خرو بخرآل مة ،ةس"إن مجي  ا ثةم ال

فةلشرريخ  د الخةلررل  ك(3)«امرروي  برس رر  يفررةس دس   غم،ربرر  علرر  الررربتب. تمرروس ال مليرر  ثررا  غرروات
ّة اموب  الرييي الط  ي ر  إلي  ممةن غكخ   ال  ةا  إها غو  اخص غآل ال ةال ك دلماغ  د داغوت 

 ملخ  سيي   عل  يطا اجمل،م  الط  يكغآل بةآوافةت.

  رر  لكررة"غرلر  فوعرررن"   سدايرر "ابآل الف و"تفلرريات غ سررخ  عررآل عررة ات دت ةليرري امكخ رر ك 
ديررطت الشررودق دال،فةصرري  ت ررو  لااررةسات  كت ويررف ال ررةسن ب ررة ات اجمل،مرر  ال  ررةاليدهلررا سيف رر  غكرر    

    ل،ل ت  ن يطا المةتل ليس لةت ة فو سية. تأث   الكص امم،ر  بلغ   اوى دسغرث
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 المبحث الثالث: الصراع الثقافي في رواية"الدروب الوعرة"

صررواعة ث ةفيررة بررب  "غةب رري المرلر يةليرر     "ت،"ررمآل  يفلررل ا عمررةإ الوداايرر  الررا تك،مرري إ 
ك ديرطا  ن الريدإ امسر، م،و  حترةدإ برأ  ارم  غرآل ا ارمةإ السمةن ا صليب دث ةف  امس، م،و ث ةف 

ةمررس غ ررةمل الل ةفرر  ا صررلي ك دسداي "الرريسد  الرررعو " لرررر"غرلر  فوعرررن"يي عسرريي اررطا اللرروا  الل ررة  
 .الط  ي أس عك  صوا  اخليةت الوداي 

 المطلب األول: صراع الذوات

 ملخص رواية"الدروب الوعرة"

بب الشة "عةغو" الط  يكحيس غآل  م فو سي  ا ص ك دبب  حتمي الوداي   ل  يل مج ت
الف،رررة  هي يررر  الرررا اع،ك رررت امسررريحي    إيررريى المكرررةاس الفو سررري ك دالودايررر  يررري ع رررةس  عرررآل يرغيرررةت  

 ل، تة"عةغو"ك ديي ر غ"  لل،سلس  الوغ .

  ن تسر،  ت ي  الوداي  ب ل  غرت "عةغو"دصيغ "هي ي "  طا اآأك الرط  مل للرا  غةغر  إر
 فررررةتو يرغيةت"عررررةغو"ك دحت،ررررر  اليرغيررررةت علرررر   يرررريا  الودايرررر  لةغلرررر ؛ ففرررري ال يايرررر  قرررري تسلسررررا 
ل لرر "هي ي "تلا امررو   ام، لمرر  ارةمرر  الررا تكحرريس  غتررة غررآل  ويرر "ايغي   وغررةن" ييرر  عررو   يرريا  

إ   ن اأيرة هات غرو  غرآل سبر  يفويرل ترك "هي ير " لرالري ارة  ل،،رودجال ل ك تغة س  م"هي ي "  وي،ترة 
 بةر ي   لةغل .

" يت دا.ررررر"غ    ليرررر     ويررر  غرررر   غتررررة ت ررريمت يررررطت ال كررررت دييررري  ب ررري دفررررة  دالي"هي يرررر "
غسرررررريحي ك ييرررررر  ترررررررت    سعةيرررررر  المكيسرررررر ك دعكرررررريغة ت ررررررر  إ   ويرررررر   غتررررررة يوف"ررررررتة مررررررمةن"ايغي  

 غتررة إ  دالرري "عةغو"الا ت،  لتررة   وغةن"بسرر ل  لرروا ي،تةك  حرر  ي ،أدحررة  ايلرر  علرر  اجمل،مرر ك ف،لجررأ
بسرر ل سابخرر  ال وابرر  الررا عم تمررةك ديكررة ت رري  غسررةعي ا م   ترروديل ابك،تررة غآل"عةغو"الررط  ي مرر    

 فو سة.
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عكي عر   عةغو غآل فو سة ت، و  غك "هي ي " بشر  الخرو  امممكر ك إ   ن ي، لرق  رة دعمر  
غمة ،رر    ال ويرر  ي،لرريي الفوصرر  "عةغو" بسرر ل لرررريررلك لمآل"غ رروان" الررط  يمررآل ار رري بيكتمررة  لرر  

"ديررو " الررا ر غفرري إعجة ررة غآل  لرر "غو "ك دعكرريغة ي،ودج"غ وان" رررتا  غآل"هي يرر " الررا تلرريت لإل
"عةغو" تسررء ال ا ر   للررو بب"عرةغو" د"غ روان"ك فيسرر  "غ وان" ر ،ترة  عو "هي ير " ديرركج    برررر

 ب ام ج   هلا ا ، ةغة غآل"عةغو" دغآل ثدب،  

تك،تررررررري الودايررررررر  ا وفررررررر "عةغو" مرررررررة يررررررري  بب"غ ررررررروان" دهي يررررررر "ك داغرررررررةهت ل رررررررواس السرررررررفو 
غكرر    رر  مررفوتك ي،خلص "غ رروانإ "فو سررة"بةلويف  غررآل ااية ررةت الررا ي، ررو  اررة ال ررو  يكررة ك لمآل"

ديررريدن المةترررل   حةيررر  ال لررر   يررري ا   رررةء اللرررحفي  الرررا ت لرررآل عرررآل ا ،حرررةس ارررة     وييررر "ايغي  
   وغةن". 

يمشرف صروا  الشخلريةت ارمةاير    سداي "الريسد  الرررعو " عرآل صروا   لرأ برب الررياي  
 يمررر  غ يكررر ؛ ك ييررر   ن السرررمةت الوايسررري  لمررر  اخلررري  غرررآل اخلررريةت الودايررر  توغرررو إ  دا صررري 

ير  الف ررواء    يري منررهج لإل سررةن امر، ل  هد ا اررا  ارسرك ؛   ر  فمرر –غررلا–فشخلري  "عرةغو"
مررةها مل ي،حرري    يرغيةترر  عررآل لرروم  فسرر  دعخفرر  »ال،سررةلإ  وي،رر ك د رري بررةء علرر  لسررةن هي يرر  يررطا

بلرفةت  ارميري  ب ري  عل  امسةلبك دي يت عل  الخغرة  دا يفكيرةءك دتكييريت برةلرل  دالكفرة  غرآل تروى
ديرطت اللرفةت ارميري  مل تشرف  لر   غرةم  ير  ال وير    ر  غرةت ك(1)« ن غللت غك   وي  ايغي   وغرةن

ن يرطا غ ،رر ب ي  ن عةذ يفوي ة عآل  ي  ال وي ؛ ف  ي دفة  داليتر   يرس "عرةغو" بغوب،ر  ار ي ير ك د دّ 
 صررواي،  دسف"رر   ن يمرررن»ال ويرر  يررر  غطلواترر ك لمررآل السرر ل الوايسرري   سف"رر  غررآل   رر  مررمةن 

ك د  يرطا إارةس  إ   ن المةتررل يروف  ال ري  الررا حتمر  جم،م ر ك دلررطلا (2)«  الويرةء دالكفررة  غرللت 
  يم لكة يطت الشخلي  الا ت و  عير  الل ةف  دتمشفتة.
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آل ر   س  مررةها   ررة غرر»ةء ر  صررل  الررط  مرر ل لرر  ال، ةمرر  دالشرر  غررة السرر ل اللررةل يفوب،رر  فترر
 بكررةء ال  ةارر ك دمررةها ل،ررل عليكررة  ن  مرررن حنررآل ام ررطبب   ا س  ر يفو ررة غررآل الكةس...ل رر   برريا  ة 
ي  الطيآل  سا دا لكة يطا الش ةءك دلمآل لرة را  ار يةء فرطلا  غرو ة ي ري   ثغرةح .  غرة اليررم فرا  بري 

ك ديررطا غررة (1)«كررة غررآل ت ةمرر لررطلا غررأسا در يسرر كة إر  ن  رريعر ارر  بةلريرر  دالل رررس علرر  غررة الفرررت ل
يفسو ثرس  "عةغو" عل  ت ةليي ال وي  د يم،تة؛ فتر يوف  ل  يةير ت ليري   صري ك دا بريا  يوغرودن 

 إ  يطت ا صةل  بس ل تش لت  بةل، ةليي دا عواف الا توف  ل  غة ير  اي  .

،ررف  فررروا ت يلإهن فشخلرري  "عررةغو" للررر  صرروا  الرررطات ام،حرروس  غرر  اجمل،مررر  ال  ررةالي الرررط  
يرر  دلررر لة ررت يررطت الل ةفرر  هات  رري  بةليرر ك  حررة للرر  بةلكسرر   اررطا الشرر ل يرررإ ث ةفرر   برريا ي  

السمةت الا حتي  يري،  اآةص ."دعةغو" يرر عكلرو  اير  علر  اجمل،مر  بسر ل  سرل  غر  الرا للر  
 ث ةف  ا او.

يررطا اللرروا  ي، رريى    ترريدس  يرريا  الودايرر  يرررإ اللرروا  بررب "عررةغو" د"غ رروان" دسيفرر   ن
 ررةيوت   رر  صرروا  علرر  امررو  ك إر   رر  فيرر  علرر  صرروا   لررأك صرروا  بررب ا صرري  دالررياي ك فررررر"غ وان" 

مرررةفو غرررو   د غررروتب إ  فو سرررةك يفرررو  ن ام يشررر    برررا  المفرررةس مل تو ررر ك دلرررطلا عرررة  إ  ال ويررر  » ررري
ك ف،شر   يرطت الشخلري  بأس.رتة (2)«ير يي  تولت ل  عةال،ر  غسركدلي  ال يرةم بمر  غرة ي،لر  بةلفا

يةإ  دن ا يغةبر     لة ، ةليي رل  عل   صةل،تةك فشخلي  "غ وان" اخلي  غ،ش    بةل ة ات دال
 فتر  ود  يوف  ال يمت   با  المفةس. ث ةف  ا او؛

غ،أاو دسب ريك »بأ   يفو ه ر  غآل      فوا  ال وي ك      "غ وان"يلرس المةتل اخلي  
غرررآل يلررري  اوافرررةت ال جرررةاو. در ي ررر  عرررآل  بيررر    ار ررري دالكفرررة . دبةا،لرررةس ف ررري اب،م رررت لييررر  
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ك ديرررطا غرررة يكلررري  ن يرررطت الشخلررري  (1)«اللرررفةت غرررة ب ررر  عةال،ررر  ت ،مررري عليررر  ليحرررةف  علررر  تواثترررة
   ةاتة. الودااي  لل  صرس  عآل ث ةف  اجمل،م  الا توف  الياي  دتلةس  غآل  ب  ارفةظ عل 

ترروت ط اخلرري  غ رروان بةلسررلخ  الررا ال،سرر تة بف"رر  غررةإ  بيرر ك دغمة رر   ايرر  ارب،مةعيرر ك 
؛ (2)«دلئآل لةن الكةس ي،حملرن غ ةاوت   يية ةك فأل   يف  د     ي ي و.ت  عكي ارةب  ب   امةإ»

 فحةب  ممةن ال وي  إ  امةإ يي الس ل   ت و   غك .

  الرتا  الط  يوغو إ  اارير  الل ةفير ك دالمةترل  سا   ن يل رت بسلخ توت طملخ  "غ وان" إن
 ن الل ةف  يي اموب  الرييي الط  ي،حم  إلي  ممةن ال  ةا ك     ن مرلخ  الل ةفر   ري تفر رت علر  
ملخ  الياي  الرافي الرط  غلل،ر   فمرةس "عرةغو" ام،حروس  دالواف"ر  ل ري  ا بريا ك ديرطا ال،فرر  عرأت 

ك إر  ن "غ وان"الرط  مللر  "غ وان" لررر"عةغو"ف ةلويف  غآل  ن "عةغو"   ررى غرآل "غ روان" عك  ية ث   ، 
 ام،حوس غآل ت ةليي الل ةف .سلخ  الل ةفي   ي تفر  عل  عةغو ال

 غررة صرروا  "عررةغو" د"غ رروان" علرر  "هي يرر " فا رر  ا،لررف غررآل ييرر  ام ةصرريك فرررر"هي ي " يرري 
ف ري غلرت عرآل  ية ،ر  ا صرلي  شلرة عرآل دا ر   ي  اجمل،مر  د عوافر ؛ لو ت علر   رغلةإ امو   ام،حوس  الا

 ف" ك لمكتة موعةن غة تليم غرآل غ ةغلر  اجمل،مر  ارة بسر ل استريا ية عرآل  يرآل ا برةءك ديري بةلكسر   
ك ديرررطا غرررة ب لترررة (3)«الف،رررة  المرررةفو  اموتررري  الرررا ر ي ررروف ارررة  يررري  صرررا»لسرررمةن "ايغيررر   وغرررةن" 
 اجمل،م . ت، و  للك ط غآل ةوف

يحي ك ديررطا بسرر ل إن عا رر  "عررةغو" بررررر"هي ي "يي عا رر  يسررك  فتررر ر يوف"ررتة  حررة غسرر
فترر غك رره غرآل ةروف اجمل،مرر   ي"رةك د صر  دالريت ال ويرق مل يشرف  لر   غرةم مررمةن   صر   غر  الفو سري؛

 ال وي ك فتر عكيي  "ابآل الودغي " لمة يك ،ر  .
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إن يررطت الكلرروا ي  الررا يشرر و بررأن مجةاررة »م، رر  ف ررط  غررة "غ رروان" فرروى   "هي يرر " سغرروا لل
ي،حرررياتك ديوعرررو  إملة ررر  لمسرررل  صرررة  ك ر يسررر،حق    رررروت إر  ن يك،ترررا عو.رررتة بررريدن ارررف   در 
سا ك دإها دبي إ  هلا م ياك فا   علر   ه ارمر، يا  لل يرةم  رطا ال مر ك دلوارة مريكةإ علر  عملر  

مرر  جم،م رر كد حة الررا حت اج غكتررة غخل ررة بسرر ل مررلخ  ا عرروافالررود  كديررر ر يفمررو  (1)« برروا دثرابررة
يخوق المةتل غر.رعة اخوا غآل ااإ يطت اااةس ك ديطا امر.ر  ير اللوا  برب   لوا ي  ديفوي  .

امسيحي  داامامك فرررر"هي ي " للر  إيفرواءات يرطت اليية ر  الرا يرةدإ ارمر، مةس الفو سري  شروية بمر  
 تركرء السرمةن غسر، يدن رع،كرة ف ة  بخررن ا يرة    غكخ ر  ال  ةار ؛الخو  امممك ك عآل ةويرق إار 

 يطت اليية   غ ةب  يفك  غآل اليساي .

وان"ك غسر، ي ر ،ترة  عرو  "هي ير " للة ي  فتي مرلخ  الرييآل علر  الفرو ؛ فررر"غ  غة اااةس  ا
إ ترةس يرطت اللررس  الرا تك،مري   ري ت مري     يوى   يطا ال م  إث ةتة عل  صي  إملة  . إن المةتل

عليترررة د  رررييةك دلمرررآل "غرلرررر   ال،جرررولر ملمرررآل  ت عكررر ؛ فةلسرررلخ  الييكيررر ر  رل،ترررة إ  اة ررر  امسرررم
 فوعرن"     لكة ل  ا ةية اجمل،م  الط  يك،مي إلي .

 فلرر  اللررروا  برررب الشخلررريةت ارمةايرر    سدايررر  "الررريسد  الررررعو " عررآل صررروا  برررب ااريررر  
يررطا  لمررة  فلرر   كالل ةفيرر  دامرركثوات اآةسبيرر ك الررا يةدلررت ثعوعرر  امرر، واس دلةمررا اجمل،مرر  ال  ررةالي

ل"ررودس  لشررف غ"ررموا ةك ييرر  تلجررأ إل يررطت اللرروا  عررآل عيررر  الل ةفرر  ال  ةاليرر  الررا لررةن غررآل ا
 الل ةف .    الا ملمآل  ن ت،سل  إ  بسي  تفسو الررايو الشةهام"موات 
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 المطلب الثاني:الصراع بين االسالم والمسيحية

 رريغت سدايرر  "الرريسد  الرررعو " صرررس  عررآل صرروا  اامررام دامسرريحي    غكخ رر  ال  ةارر  إبررةن 
ارمررر، مةس الفو سررري للجوااررروك د ررري ات"ررر  يرررطا اللررروا  غكرررط اللرررفحةت ا د  للودايررر ؛ فةلمكيسررر   ررري 

اجملرك  امرا  »اارت ت بكي  اجمل،م ك داست خت ت ةلي  اليية   امسريحي  بل ةفر  السرمةن ا صرلي ك د ترو 
ك ديرررطت اللررررس  يررري ت  رررو عرررآل ال،مرررةس الرررط  يلررر  برررب ث ةفررر  امسررر، م،و (1)«  لكيسررر   يرررت دا.رررر

 عرآل ودث ةف  امس، مذو؛ فةما  اجملك  ير إي ر    ال  عل  اليية   امسيحي ك  غة" يت دا.رر" فتري ت  ر
 الرصي  ث ةفي   ل ة  ممةن غكخ   ال  ةا 

إحرر  يشرر ودن    يررةم »بةرويرر  دار فمررة  غررآل ت ةليرري اجمل،مرر  اللررةسغ ترروت ط اليية رر  امسرريحي  
ا يي يطت  ح  ا،لفرن ب   الشيء عآل ب ي  الكةسك د ح  إ  يري غرة  علر  غوت ر  د للرو يوير   ن 

ك ديطت (2)«اررابو ال، لييي  بب الوبةإ دالكسةء دبب الم ةس داللغةس ر تل    ن تودإ   غ  ي اال 
 رري ات  ،تررة الل ةفرر  الفو سرري  الررا   الررت    هيررةن ا يررةل فمررو  تفررر  امسرريحي علرر  امسررل ك  اريرر 

غررآل يويرر  دلسررو للحرررابو بررب  فرروا  يررطت اليية رر  مررة لكحرر   كد ف"ررلي  اليية رر  امسرريحي  علرر  اامررام
 عر    ر  امي ير  اجمل،م ك لمآل ار ي   يي  ن امسةعي ال، شوي   ي است خت بةمي ارم، مةس  الرط  ا

 إ  ال ليان امس، موذ .

فرررو  ارمررر، مةس الفو سررري علررر  السرررمةن ا صرررليب  منةةرررة غ يشررري   ةمررري ؛ بسررر ل مرررل    
 سا.ي السمةن دام،غاا    ال م  لأبواء عكي الفو سيبك ديطت الررودف امة ير  ال ةمري  يري الرا 

غرآل  وي،ترة  حر  ليسررا  امسيحيبهي ي  ر حتل » ف ت السمةن إ  ال،خلي عآل  ية ،ت  ا صلي ك فررررر
خمللب   اع، ة ي ك فةلملو غكت  اع،ك را امسيحي  غآل  ب  يفو      فست ك ب  ا يفوا  امة ير  
يرري الررا  ف ررت  رر  مجي ررة   ال يايرر  رع،كررة  امسرريحي . د در يرر  غسرريحيرن بةلرساثرر ك يفررو  ن يررطا 
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ك يشرررو المةترررل إ   ن اليية ررر  امسررريحي   ررري (1)« غررركت  ع ئرررة ث رررياال، ليررري  صررر   بةلكسررر   إ  الملرررو
اررملت ع ئررة علرر  السررمةن؛   رر  لرريس مررتا علرر  اا سررةن  ن ي،خلرر  عررآل ث ةف،رر  ا صررلي  فةا سررةن  
لةاآل سغو  تشرمل  الل ةفر  دتركثو علير  بخوي ر  ر داعير ك دال كةصرو الغوي ر  عرآل يرطت الل ةفر  يلر ل  ن 

 هيةح ؛  ن هلا يس،غو  د ،ة ةريا دساة يس،حي  حت ق يطا ا غو.عي اة غمة ة    

اموتيدن عآل اامام ر » يي  ال،مةس بب ث ةف  امس، م،و دث ةف  امس، مذو غرتوا ث ةفية يجيكةك  ن
يرررك دن اللرررلرات   امسرررجيك دلمررركت  فلفررررن بة دليرررةء اللرررةربك دفوصررررن علررر  ا،رررةن  در يررر   

،فلرن بة عية  ااماغي  اي،فةا  بة عية  امسيحي ك در ت    سةلي  عرآل يفرويآل   لةمسلمبك دف
ف،شرر   السررمةن ك (2)«ااملررةن بةآوافررةت دالل رر  ال،ةغرر  بةل جررةاو دثيررة   الرريساديمت ليمشررفرا اررآل الغيررل

فري ؛ فشخلري  ا صليب بل ةف،ت    ،ل اما ث ةفية يجيكة ير اليط بب الل ةف  ا صرلي  دالل ةفر  الرا
ال  ررةالي الررط  اع،كررق امسرريحي  يرري اخلرري  غ"ررخوب ك ر ت رروف    دبترر  تسررلا د   ارع، ررة ات 

 تخو  غآل ملرلتة دبأيتة حت،ف .

ا ررودا إ  »سبخت الل ةف  الفو سي  امسيحي  بةل،فر ؛ فةمسريحيرن هرة لرن امسرلمب ب ررا :
عمررةإ الررأ داايسررةنك دغررة ي يغر رر  غررآل ارريغةت الواي ررةت دإ  ا بررةء ال رري ك دغررة ي رغرررن برر  غررآل  

 غلررةلم  غررآل ا ةيررييآل بةلك مرر ك مث  ررةس را بيرركت  دبررب الشرروفةء دامرروابخب الررط  تررييكرن ارر  بررةلررءك 
دتررطلودا عررة ا   الشرركي     ل،ةبرر  ارررودثك دغررة ييبود رر  غررآل غمةارري لغررمت الكررةسك دغررة ارر  غررآل عيررر  

عيرررررر م  لمرررررررري ترررررود ا غررررررس عرررررررررل   .لر ررررررا دا ررررررر يب داف،حررررررايحررررر ك دغرررررة ي،لرررررفرن بررررر  غرررررآل با  ..  
دارمرغرر  الفو سرري  ب،كلرروية لفئرر  غررآل مررمةن ال  ةارر  ال ررت صررواعة   اارر  اجمل،مرر ؛ ك (3)«ي ي ،تررة

فةمسرريحيرن  رري  عمررت  بلررةسي  تلررا امسررةعيات الررا ي رريغتة ا بررةء ال رري  ارر ك دالررا غرروبت  غررآل 
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الررطيآل تشرر لرا برريية ،ت  ا صررلي  ف رري ت و.رررا لل،تمرريمت داا لررةء غررآل ا فرروا  .رريق ال رريمت دغواسترر ك  غررة 
ةررروف الل ةفررر  الفو سررري  امتيمكررر . ل ررري قحرررت "فو سرررة" إ  يررري غرررة    شرررو ال،فو ررر  برررب  بكرررةء اجمل،مررر  

 الراييك لمآل الغل   لة ت للمسلمب  ح  يشملرن  س   ل و    اجمل،م .

كةبة   االي  يو   رة علر  امسريحيب الرطيآل يتجمررن علر  ير ف المةتل "غرلر  فوعرن" غ
إها لةن   مرو  امروابخب جمرةإ لا ، رة  فةلرط ل لريس ه رل الرييآلك داليية ر  »اليية   ااماغي ك  ةاا

ك (1)«فيرر  ال سيسرررن  للررو ت رر  د يسررآل مررو  غررآل امرروابخب يمررآل امسرريحي   فسررتة  رري غرروت ب ترري مل
لل ةفرر  ديررأن الررييآل غررآل ارع، ررة ات اآةةئرر  الررا يرركغآل  ررة  فرروا  الل ةفرر    دالمةتررل يكررة يربرر    رريت ل

 با  ال  ةا .

مجير  الكرةس »إن ا  لي  امسيحي     وي " يت دا.ر"يي فئ  غ،راةئ  غ  ارم، مةس الفو سي
فلررلرن  اامررة علرر  د يفرر . دلررةن -اسررةعي  ا بررةء ال رري - يررت دا.ررر غيررةلرن للحمرغرر ك إه  حرر   

الوبةإ غكت    السةبق يكخوةرن   ا يمتك فاها  حرا اآيغر  ال سرموي  د ييلررا علر  ال، ةعريك عرة دا 
إ   رروي،ت  ليحلررلرا علرر   عمررةإ خمللرر  ارر ك فيمرررن غرركت  ال ترررابي  د الكررةةرس  د الرريسلي... غة 

ة ه رر  مررمةن الرطيآل مل فلررلرا غركت  علرر  د يفر ك فترر   اامرة غوت خرررن غر  امررر فب ب وابر   سررلك لر
يطت ال وي ك مراء لة را غسلمب  د غسيحيبك ي ، يدن بأح  يسةّرن بلرس  ف ةل    تسيو الشركدن 
ال ةغرر . د رري ب لترر  يررطا ا غررو داةصرر  امسرريحيرن غرركت ك ي ،رريدن بأ فسررت ك لمررة ب لترر  مليلرررن إ  

ا د فرت   صرف ارمر، مةس ك ديطا يل ت  ن الفئ  ال(2)«الفخفخ ك ي  صةسدا ي،ش ترن بةلفو سيب
يررري الفئررر  امسررريحي ك الرررا يلرررلت علررر  اغ،يرررةثات غرررآل ةررروف ارمرغررر  الفو سررري ؛ فتررر  بف"ررر  ا برررةء 
ال ي  يشغلرن د ةاف اب،مةعي  غوغر   حتسآل غرآل  رودف غ يشر،ت ك لرة ه لتر  غ ،رييآل بأ فسرت ك 

لرري  ا عررآل غ رغررة   الشخديشرر ودن ب،فررر ت  علرر  الفئرر  امسررلم ك ديررطا ارر رس ثااررف؛ فررويف   حرر  غلررر 
ديرطا غرة »يطت الل ةف  ام، ةلي  سف"ت يطت الفئ  الا تكمروت  صرلتة دا لتودا   ث ةف  ا اوك إر  ن
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 حرر  سيفر  لر  غررة يف لررنك ر يرواإ يكرررو صروي   للرو يسةمرري  دترأثوا غرآل الم ةس...فرراها ريرررا غرلا 
السرخط علر  امسري  دامسريحيبك بسر ل إليت  بةي، ةس غرآل ةروف الفو سريبك فراح  يسرخخرن  اري 

ك ديررطا  ن يررطا ا اررو حتممرر   دافرر   يكيرر  ية رري  علرر  اليية رر  اامرراغي ؛ (1)«يررطت ال،فو رر  ال كلرروي 
 فغو.ت  ير ال "ةء عل  اامامك ديطا ار ي يوب  إ   يةم ارود  الللي ي .

س مرر ة ت ؛ يمرر،مرن غلرر د"هي يرر "يي غلررةإ علرر  الفررو  الررط  ي ،كررق امسرريحي   كررة غكرر   حررة
 ن عواءيرررة الرييررري يرررر اس ررر  الرررا تمكترررة    رررواس  » ن فسررر رن  ن امسررري  يرررر غررراه الف رررواءك ييررر 

ك (2)«دييرريان   يررطت الرري ية د.رر يفةن-فيمررة ايرر  إليتررة- فسررتة للخفرر  امسرري  د غرر  ال ررطساء.  حمررة
ي ر  غرآل الواي رةت إر د  لرت غرآل لمكتة توف  غآل     صيي ة ة امسيحيةتك دللمرة ت ةةفرت غ ترة سا

الررييو إ  غمررةن  ارروك د  ام ةبرر  يوف"ررتة  يرر   غتررة    ويرر "ايغي   وغررةن"  حررة ف،ررة   لرروا ي ك ديرري 
مررةها ب ل،تررة ا  ررياس ف،ررة  »ديررطا غررة ب لتررة تل رري اللرررم علرر  ال رريسبررطلا عكلررو يفويررل عررآل اجمل،مرر ك 

ك ديررطا اللرروا  الررياالي الررط   (3)«خ رر  غسررلمرن غسريحي     ويرر   يررت دا.رررك بيكمررة مررةاو  بكرةء امك
الفو سري يرر  ام  اا  بسي الل ةفر ك دامسر، م،و رل  عل  اللوا  بب امسيحي  داام عةا، "هي ي "

  و.الط   دبي يطا اللوا  غآل ااإ هةدل  ال "ةء عل  ث ةف  امس، مذ 
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 فرعون" المبحث الرابع: ثنائية األنا واآلخر في أدب "مولود

"غرلررر  فوعرررن" تل ررت  ن يررطا المةتررل الررط  تمررّرن   اميسمرر      إن ال ررواء  ام،فحلرر  
غويلررر  ار  ترررةس برررة او  عكترررة   سدايةتررر ك ديرررطت امويلررر  يررريالفو سررري ك  ررري غرررو اويلررر  يسةمررر  عرررأ 

مررروت عرررآل ا،لرررف تف الفو سرري  لرررةن ساعيرررة للغرررك  ر غرلرررر  فوعررررن"   ررر   ن ي لررري اميسمررر الفو سرريك "د 
 تفمو  بكةء غكخ ، .

 المطلب األول: االنبهار باآلخر

غللت "فو سة"   سداي  "ابرآل الف رو" غلريسا للروث ؛ فرةل يرت الفرةاو     وير  "تيرو " ا  لير  
بةمررةإك ددالرريت "فرسدلررر"  ي"ررة ي لرري "فو سررة" غررآل يرري غلررا لل ررةاات الررا للررا فررو ا غتررةبوا يود يررة 

تررو  عةال،رر  ب رري غرري  غررآل هلررا حتررت سعةيرر   ايرر كديفة س سغ"ررةن هات »عةال،رر   برر  حتسررب  د.ررة  
ص ةق  وي،  ليطيل إ  فو سة عةغا. لةن هلا  او مت    لكة ، ك د او  غ ك دار  الرييي الط  
ب رري بررب يييرر . ي لرر  علرر  الي ررب   رر  لررر ب رري   ال لرري  غسررت  ير رر  لمررو  الررللل الررا مرر،جوف ب رري 

ك دي ررر  إ  دعكرريغة ي، ررو  ا   رررة      يرري املررة   الفو سرري ، )(1«لي ام،را.رر يررب إسثرر  ال ررةا
ام، ين ديفريا دبتر  ديريات »غكول  ي يغ  المةتل   صرس  بييي  غةلف صرس "سغ"ةن الفاق"ك ف ي

ك دلررأن غررآل (2)«  ررو  إ  اللرررن ا برري ك ديررطا غررة  مرر غ عليرر  ييئرر  مجيل .لأ رر  مل يمررآل غوي"ررة شررق
يطت ال ا  ال جي   ت،غرو صررست  دتولي ،ر  ا سريي  الرا  حم،ترة الخ ي ر  ال ةمري     وير "تيو ". ي لي 

س دا عليتررررة بأ رررر  ر ملمررررآل   ررررةسن بيككررررة دبررررب » غررررة اااررررةس  اللة يرررر  فترررري س  ا رررروان علرررر   م"فرسدلررررر"
ملمررآل  ن ي ررررةسن غر   الرط  رو رك ديطا ال،ر يف  رل  علر  ا  ترةس"غرلر  فوعررن" ب لري ا ار(3)«فو سة

ط  مل ي، روف علر  ررررررر الرةف  الفو سري  عل "غرلرر  فوعررن"ك ديررةتل عآل تأثو الل ررررر وي،  ال، يس ك ديطا  
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مل ي ي ي روف  فسر ك فترر يوتري  ثيرة  دسدبيرة غلر  ا ارويآل د ري ع ري » فس  يب استيى الو  ا دسديب
ديرطا  ن امسر، مذو فسري امسر، م،و علر   رةف،ر   ك(1)«اسررتفل   ثيو   ر  الريارإ سبخر  ال كرق ب كةير  

دةوي ،رر    الل ررةس؛  ن اميسمرر  الفو سرري   رري سمررخت   هيررآل المةتررل فمررو  تفررر  ا رركس ا دسديبك 
 ليت .فا يفواب   ن ي،ش      دفة 

لرريس   غمة رر . يرر  يررطا غمررةن »عكرريغة ييا "فرسدلر"ال سرر  الفو سرري  دإ غررو  فررس   رر 
عرررري ال خيرررر  السررررةبق   لرررر  يررررطا ال سرررر  الم ررررو هد الكرافررررط الوبةبيرررر  ال وي"رررر ك دالخررررةدرت ا ييرررري  سا

الاغ    دل  يطت الوفةيي  الرط  ششر   ن  ي سرتة دلرر علر  غسرةف  ب يري    لر  ي رة السريي  ا ميلر  
كرء "  يرر  ال،سررل  ارروا ييئرر  الوفيررق لمرر  يررالررا ت،حرري  دتشرروق بررأ  ك دالررا ت رررإ"  ،  للجميرر 
ك ديررطا ي ررأ عررآل تررر  الررطات امسرر، مذو   ن (2)«ا ةفررةإ اموتررييآل ل ةمررة بيرريا دامررك بب يفةيرر  ا   

تمرن ا يتة لآلاو امس، م،و؛ فرر"غرلر  فوعرن"يكسر   رطا ار  ترةس  ن ا ارو الرط  مليير  ديللرق بر   
الررر ا  لرررر مل ي،ررريا  لررر  اللرررفةت ارسرررك ك يرررر السررر ل ار ي ررري   اررر ةا  داررر ةء  يلررر ك  ن يرررطت 

 امس، م،و الفو سي   اكدحة اآةص ك ده لتة تةب   ل ك لمةن يةإ ممةحة  ف"  لة ي  علي .

 عكريغة يل،حرق بةلمكيسر ك  كرة غكر   ن ا برةء ال ري    يطا الخف  الف و السةهجم ة  تم،م 
تةغر . ارةعوا   ر   ري  لرةن غكروا   ري يفرة س يرطا الوبر  الشرت  ديرر   ساير » ي ال را  ب  غسةعيت 

ك لمآل يطا ار  تةس موعةن غة غفت ار ل،  عكريغة (3)«ا يغل حةاية   ال ةال  الم و  لرر " ت ة  لرغ و"
ي مران علر  .ررء »ف ي لرةن يرر دصريي  ي وس"فرسدلر" ار م ة  عل  الم،لك دديل ييةت  لل ل ك 
يكةغةن     غك،لف اللي   د الرايي  ص ةية. المتوبةء إ  يفةي  السةع  ال ةاو ك مث يش ان ،   در 

ررة غكم ررةن علر  ل،ةبيتمررة يررب يرركهن امرركهن  د ري يفةبئتمررة   ب رر  ا ييررةن غركهن ال ويرر  ال  ةاليرر  ّد
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. ديكة ي،"   ن"غرلر  فوعرن"  ري يري  يريفة دسمر  غسرةسا لخوي ر ك د ري  ترو يرطا (1)«للا  الفجو
داا،ررةس  ن  و الررط  لررةف  غكررط بيايةترر  ا د كالف رر مررك  ك فتررر 15الرررعي   مررآل غ مررو غررآل ييةترر م

ةوي رررة دا.رررحة اررريم بررر  ال شررروي  مج رررةءك د ررري قررر    هلرررا عكررريغة اا،رررو ليمررررن غ لمرررة   يسرررلا 
ال ةصرررم ك دلمرررآل تلرررا الكوعررر  اا سرررة ي  الرررا ت كةيرررة   ل،ةبةتررر ك دتلرررا الكررررو  الرررا عرررأت عرررآل ا  ترررةس 

لرق دبرر  ك دهلرا ب ري اةاعر  علر  ي ي ر  ار"رةس  الغوبير  بة او الفو سي موعةن غة حترلرت إ   
 امويف .
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 المطلب الثاني: صورة األنا في مرآة اآلخر

تفل  سداي "اليسد  الرعو "   فلراة ا او  عآل حترإ بطس    فمو"غرلر  فوعررن"     
ار ي ي  الرا يكررو  رة ا ارو الفو سري إ  اللرس  دغر ف  ارية   غآل الل ةف  الفو سي ك دفيتة ي يم لكة 

الطات امس، مذو ك ديطا ال،حرإ ا طس    فمو"غرلر  فوعرن" مل يأت غآل الفواغ ب  غرآل اللريغ  الرا 
ت رو  اررة المةترل عكرريغة عوف"فو سررة" بربتترة ار ي رريك داةلر  علرر  بة  تررة امرلر ك ي رررإ المةتررل 

م  ديررر  ملمرررآل ل برررب عشررري  د.رررحةية  ن   سررر  غرررة  لسرررت فو سرررية غرررآل بتررر  ا »علررر  لسرررةن"عةغو"
ت لم،ررر    اميسمررر  لرررة  قوتررر  فو سرررة غرررآل غشرررةسي    الرتبيررر  دال "رررةء دال، ررريم ال لمررري ديفرررو هلرررا غرررآل 

  فو سررررة ي رلرررررن بفو سررررة  علرررر    رررر  عكرررريغة   ررررت الكررررةس   عجررررلامرررررةيو ار"ررررةسي  الررررا ب ل،رررر  
  سلرررت  ن ل دةكرررة د  ررر  مرررأع،أ  اامرررة  بك يرررة   يفررروت غرررآل عكيارررط     ريرررة بيمررر عررري إ  برررا  ممل:

؛ فرررر"غرلر  فوعررررن" ر يكمرررو ا  ترررةست بةر"رررةس  الغوبيررر ك لمرررآل اي، رررةس فو سرررة لشررر    ب لررر  (1)«ا دةرررةن
 ييس   ن دساءت ا  ة ددةكة يك،رو غآل يسم  صرت  لل ةمل.

ي ،أد كررة  يررط الررق ا . ي،رررةيودن بررأح  يويرريدن لكررة اررواك » ن الررطيآل  س "غرلررر  فوعرررن" 
لسرركة شةبرر  إ  اررف ،م  امويفرر   ن ارر رسل  عةيكررة  كررةدإلرريت    رررإ:   رر،  توثرررن رةلكررة ال ةاسرر ك دلمك

ك (2)«يك  رر  عررآل فمررو  سامررخ  تلررو ار،ئررواث. برر  يرري  ارري د  ررة علرر  الكفرررس غررآل ال مرر  دااسيررة 
يطت الكرو  يي  اي د  ة علر  الكفررس غرآل فة او الفو سي ي ،أ السمةن ا صليب  يط الق ا ك د 

دالسرر ل يررر ال رري  الررا ترريعيتة ار"ررةس  الفو سرري ك  تم تررة الفو سرريرن علرر   س  ا واارروكا ررواا  الررا اس 
فمة تل ةت"غرلر  فوعرن"   اميسم  الفو سي  يي  فمةس غويف ك  ن ا او الفو سي يلركف ال رو  غر  

 .اريرا ةت دالريرذ
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حتررررإ  مرررلر "غرلر  فوعررررن" إ   مرررلر  مرررةاوك لمرررآل يرررطت السرررخوي  لودبررر  بكرررأ  يويكررر ؛ ف كررريغة 
حتررت الرلرر ك ديررر الررط  عةيرر   بررةاو  فو سرري  يرريس   ن بررا ت دا  رر ي ر "عررةغو" إ  بررا ت علرر  غرر  

.ررحمت    ررواس   فسرري لررآل لررة را » يرريا  ارمرر، مةس علرر  اغ،رريا   يفلررل صررفحةت الودايرر ك ي رررإ
 تو ال ةاو  غآل  بكةء ام مويآل دبكرة  ...  حر  ي،لررسدن  حر  ا ن عةاريدن إ  با ي ...د لرت عل  

ك دار ي ررر   ن  (1)«   فسررريمم   ررر،  خمخئررررن يةمرررة   فرررةل ا  الرررا ت،ربتررررن إليترررة ليسرررت با لررر   
ة ا دسدبيررن غرآل لة ت الةب  ا ك  ال"ةا   الرا يترو  إليترا وااو   هلا الر ت لة ت غلمة لفو سةك  

 با ي  ال ةل .

ي،ررطلو"عةغو" سيلرر  إ "فو سررة"ك دي ررر  إ  هيكرر  غر ررف الفو سرري الررط  يخررو فويررة عكرريغة تخررأ        
 ريغةت  س.ر  ةررإ يفيرة ك دلمآل"عرةغو" ييكمرة  سا   ن ا،رأ هلرا الشر رس صر ق غرآل الرو  الرط  تل ررةت 

 هن  يرررري الولررررة   فررررق ّس"عررررةغو"   ا وااررررو   ا غررررآل إيرررريى الفو سرررريبك ف كرررريغة ريررررت غييكرررر 
 الفو سيب:

 غكرو مجي   ليس لطلا »

 فو  بلتف  ر غلر غآل اري، ةس:

 (2)«ا   بةلف   غكرو مجي كدلمآل امكمف  ن ال و    تلا ال ا  للودن-

فحل  الفو سيب ير إااء تلا ال ا  غرآل ال رو ك  حر  ر يسر،ح رحة شسرل س يتر ك دير  يكررودن  
د  هلرا اليررم  يس   ن"عرةغو" يرر  يري يركرء ال رو كإليت  بكررو  اي، رةس  رةيو ك ديرطا امسرةفو ر ير

ار يررق  ن غييكرر  ا وااررو ليسررت لكرة حنررآل ال ررو  برر  ارر . دلرر اررةغول   ىن اررا   يررطت »  س "عرةغو"
 ة  ررررررررةال الولررةال الفو سيبك بيكمة ف،مت ي رر ي   غآل ي ررررررررررامو  ل ي ت ا مولي الط  مل يف،   ي  ي
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 .ال و  للت 

مل يف ر  فمأ ر   لي،ر  يرةد  غرة ي ي را ف ري مرلمت غرآل ال،ف،ريمت  ن ا مولري يسر   فو سريةك 
ك دا مولري مل يفر،مت ي ي ر  الفو سريب  حر   ررم اروفةء ير  دلرر لرةن يركرء (1)«دب  ل بطلا م   

غبك دلمرررآل ال رررو  ر يشرررف  اررر  اررريء؛ فتررر  بررريدن امررر،لكةء يفرررو غرثرررر   ررر  دهرررل  ن الولرررة  جمرررو 
الررطيآل  خميل،رر  عررآل يرركرء ال رررمغررة حت،ريرر  يمفرري  ن ترريإ ييئرر،ت  علرريت  ليخرروج الفو سرري لرر   يف،شررراك 

 ه ل ا  مرى  ح "عو ". يرصفرن بأبش  اللفةت در

يشرررو"غرلر  فوعررررن" إ  ااصررر  تأغلررر    ي ي ررر  ا د.رررة    ا واارررو اس،لررر ك فيحمررري عرررآل 
دليررف امرر، ودا   با  ررة  مررية اك هفرررفب بةلوعةيرر . د اررطدا يسرر،لمودن ا سا.رري للررةرت  »الفو سرريب

.  غررة عررو  امكخ رر  الررا ي يمرررن فيتررةك فليسرررا    ررروي  مرررى يشرر ودن  حرر    دةرركت  يرر   صرر حرا
مجةع  غآلممار يهب   لمة يسمرح ك    ييرا ةت غ،ريش  يفياس ك ر بي غآل اريرتاس غكتةك دربي 

  ي تفخآل  اوا إ  ي ي   الفو سريب الرطيآل ا عررا  حر   لريدا  س ؛ ف(2)« ي"ة غآل تخري تة بةل ل 
ا وااررو غررآل  برر  لررييآل ارر  تة ام،ررريمتك الررط  ي،سرر  بةلغرريسك در تكفرر  غ رر   يرر  دمرريل  إر ال،أ يررل 

 بةم، مةإ ال كف.

ديس،مو"غرلر  فوعرن"   مخوي،  غآل  مةليل امس، م،و الفو سريك الرط  ب ر   س  ا واارو 
اآو دات  "فو سة"ك  ك يي  فمي"عةغو"عآل صيي   الط  ي ي غوت ة للمجوغبك داجملة ب دام،شو يآل

 دللمة صة ف غ،شو ا   اراس  بةسيس يكلح   ةاا:

 إها لكت ت ةل ال كس دالش ةءك فأ ة   لا عل  غمةن تس،خي   ن تل   في  ايخ بليي .»

-...! 
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صرريي ي. عليررا  ن تررطيل إ   س  ا وااررو دم،لرر   ارريخ بلييرر    ار ،خةبررةت ال ة غرر ك    رر  يررة-
ديرررطت ي ي ررر  دا  يرررر  ففو سرررة عكررريغة اي،لرررت ا واارررو ب ل،ترررة غرررراها ك (1)«اررريءدا   رررة س علررر  لررر  

 فيمة ّشت ممةحة ا صليب. ا   سا.ي ا وااويبغكت  غُ  للخةسبب عآل ال ة رنك دب لت

يمررررطا  رررريم لكررررة"غرلر  فوعرررررن"  يرغيةترررر  ا اررررو  علرررر  لسررررةن"عةغو" مررررخخ  علرررر  الل ةفرررر  
 يمررة مل هرري  ن"فو سررة" تخ  تررة علرر   س  الرا رر ك د رريم لكررة  ي"ررة تلررا الفو سرري ك الررا ل ك،رر  غياسمررتة 

 اللرس  السل ي  الا ام، وت    هيةن الغو  عآل ال و .

دااص   واء     "غرلرر  فوعررن"يي:  ن مرو  يرطا المةترل يرر  رر  غرآل ام ةدغر  الل ةفير ؛ 
لت في  الطات امولو فيمة لةن فتر ال،ةب  الط  ام،خة   ن يسم  صرت ا   ؛ ف ي  يم لكة مو ا اي،

إبرواث  دإمنرة  سا   السرل  ارطا ا ارو إ  ال،ملير مل يلجرأا او ف،  يةغمت ارمةي ك لمآل"غرلر  فوعرن"
  صوا  الل ةف  امس، مذو  غ  ل  غة ير يفويل عكتة.
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 الخاتمة

  ااق ق  ااى فكاا  لراا ب   اا ة  ةاار   واا ب و ة  لااا ولاا   ،قااا   ثية ااا  ة   ااار ويف ختاا ه هاالو              
  ثيا    ة  ل اا  روروة اا  هبا  خام ى  ون قشى     يوا   اق  تص ر   ف ك ي نسثا إىل"  ش ل ل ك "، 

وكاال  ك ااح  ااييى  ةو و ااا   ةو ل ااا   ااق   اا رك  فك  اا  ة  ساا     ةاام  تعاات   ري وفاامنت ه   تاا  ،
، ميرن تكخا   ههاا    تا      ص رب       ا   ق رمس     غ ب  إل ربي يل فن   ش  ب  ةست َ  ب  ةض  

   ق ت  ك   إ     يف    و ط   ت   ا: 

 ا     اف   سات  ا  ، وةارتثيث    ظ يا    ة م   ر   ن    ا يف    القا ت   ةو ل اا ةار   غا ب ة -
 يوع خ رج   غ ب  ن ثو ل ت وق ى حتى ط  كا  تعت   ر.

ت  مت    ةا    ظ يا    ة م   ر   ن    ا  ن  نت  ءه  إىل حول   مر ع ت   ةو ل ا   لي مي مو  -
تم خل  حلو ل  ة  ل ا، ة إلض لا إىل ت ا     تر ةاا  تعات   ريا جيا  ت ال ت ظاا هالو   ترا رب 

  ي ا ه      ث . ةتث
إن    ي  ني  س ر    س يا و   ة م   ر   ن    ا ه   ة قاع   الي حتتكا   ةا هب و ةسات  ا ، ح اث  -

يشاااك ن يف   تر ةااا   ااق   مهاا    و اا  و تعااتثم  ، و     قاامب    ساا يا تاا   يف     اال      اا  ت 
 يول هعك ة  يف تغ  ب  ة هب تسك   وق     ن هعك ب  ةست  ا .

"إ و ر  عا  م" حتا ت  الري  يف خ رطاا    وام  ر ل، ون اال  ان خاالل عكساكا ى هلرا رهحمث -
 ت   اال يف  عاا  ةاال ال ط يوااا  مياامب ر  اان   رتااب    وميااا ن ت    اا ةع   س  عاا  و  ةواا يف، وه

 ااع   اا    ر ل، وهاا  يساات م إىل خكف ااا لر يااا  عااتو ه   اان هف اا ل   ث حث"  شاا ل ل كاا " 
قا ةر   و ب و ة  لا. ك    عتة  "إ و ر  ع  م"  ف  ه " يه   ا"   الي   لي   غ ل ض ا    ال

 ،، وهاا  لاا س   سااك ا م  فااا  اان   واا ا و رلراا ر فكاا   رلاا     ف كساا " "    شاا " اا    
 تث ا ن هالو  رلرا ر   اق تسا ةى إىل ل ، جل ا ها يه   ا ة  يوا ل   اا فكا  ح ث تشتغل هلو 

 هنه هنا  ن  ون وف     ا.
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إن   شاا ه هاا    اات   اا ل، لاا  غ ب    ةاا  فاا "   شاا ه فاان ط ياا   ة  لااا   ااق هنترااى ح  اا ،  -
  اق ي ظ ها    غا ل إىل   شا ق ، هو   وا ي إىل  ب  ةت    اا ظاسى ة يئا  ن     رن هلو  ة  لا   

   ض  ح ة ث رب ه ه.
 رب   و  ااا فاان وهاا  تواام   اا ؛فكاا   ف  ه"  ت ة اال"  ؤ ااح"إ و ر  عاا  م"  " تعتشاا  ه" قاا ه -

ل،  راان هاال  ت ي فاا  هن يكيو اا  لاا ء  اان   تمي ااح و  تشاا ي ، و اان ه اا  ت اام ت هناا     اا ر
  االي يصاا ر   شاا ق  يف   تثااا ه  ،    ت ة اال   ااق  اا       غاا ب فاان   شاا ه، ك  ت ة اال     قاا 

 قااع هو   ت ة اال  جلغاا  يف   االي كاا ن رتاامل   شاا ق  يف  غ  ل اا   تخ كااا ة  اامب كاال   ث اام فاان     
  قم ت   ل  ع  ةست    ت فك  ههن  هور ه ة ض ء ق ةكا  كرت ةا، وقم  حلو و ، و  غ ل  ةست  ا 

ةااامل  ةستشااا ق ن   ااا     ثااا رب يف خم اااا  ةؤعساااا  تعااات   ريا، ح اااث  رااان نااا ةك  ن  ااان 
 حتالل  ص  ةشس فا خاه   جلغا  يف وت  ف ا    ةوا يف ة  عا ا نصا ه كتث ا   ستشا ق ن فان 

  ص .
، ح ث  عتخم ى كسالح ق ي يف تس  ل تص ح  رنة ة       ك  ه وث     صكا ة تعت   ر -

  تيرا يف   ش  ب فن ط ي     لا ثو لت  ، ك   ع ها هل     كا يف خم ا    مفاا     صا يا 
   و   ا فك    تف ضل ةر  رف  ه   ثش يا.

رن  إلنسااا ن   غااا ل كااا ن   ،تساااك   تعااات   ر ةااامو لع  ي  اااا  ااان ه ااال  عااات ث    ر اااا  رخااا   -
وف اام   حواا   تعاات   ر  ثتغاا و وحتاا ل إىل و قااع ل كاا ،   ، ت اا  إىل  ي نااا  ومعاااي أناا يشاا   ة

مس   ا  يف  سام   ةو لاا  ر اك ا، ح اث  ىنفةا ي ا إحم   رعكيا   فت كا   ق ك نى  ةس
 ع ى إىل   تف قا ةر هة  ء   ةو لا     حمب.

رنا  ت ثا   ثرا   إىل  ؛ح ا   ك ظ ياا  ا  ة ام   ر   ن    االا ن ن" هةا  رو  ي م    ث ب    فس ين"ل  نم -
وقااام ه ري نيااااح  حلضاااا رب   غ ة اااا ةسااااثب  حتو رهاااا  حتك ااال    القااااا ةااار  ةساااات  ا  و ةساااات َ  ، 

  ك  ص    مجن .
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 ؤ ف "  الة    ررس" ان ف ا   عت   ريا  جلم   يا وقم  عات ح ف يش"ل  نم ل ن ن"   تر ةا  ت -
  االي ن ه  اا  رب  تعااات   ر   واا    اان   اام ن،  اال ال ل اا  يااا   يف  ،   ناا ب   شاا ب  جلم  اا ي

 خلااله  ان  تعات   ر عاث ال إت     اح. وقام  عاتة  "ل  نم لا ن ن" إ ا  ء ت    اب    فساا  
  تو  ا  حت  ح فن وخك  إىل هن  حل ب ه   حل       ح م   لي يسثب  ة س؛ ك   كشح

   ث ا  اع   وا ب    سار يا   اق ةا رت  نمل ف اا   ةا  ر  جلم  ا ير ة  ا   خكال   ا    ةار ثو لاا 
  ةست  ا  وثو لا  ةست َ  .

ي ت اا "إ و ر  عاا  م" إىل حواال    واام   ةواا يف، رناا  قاامه ط حاا   مياام  ةف اا ه   ةو لااا؛ لاا      -
وهااا  يتثاااا هااال     ااا ح كت   ااام  رشاااح  ر ل ت ميرااان هن يفصااال فااان   ةو لاااا   اااق هنترتااا ، 

قام خام ى    و ب فن إع    ت  ةؤ فر   غ ة ر يف خم ا  إل ربي   ا؛ رن    صا ه   غ ة اا 
  صااا      س  عااا  و  ةوااا يف ةااار   شااا ه و  غااا ب، وقااام  عااات  فى   ةو لاااا   غ ة اااا هن حتوااا   ااا  

 فرمت فن حتو و    و  ت    سر يا.
 و  ءب       ر ل، ح ث  عتة   ف ص   ة ع و    ةثاى هن    غ"إ و ر  ع  م" آ  ا  ميمب -

ك   تسااا   ، ةشااااكا  سااا   تاااب هن ت ااال  ااا ت ر  تااا  نير ي ااارب ن فااان   تر ةاااا  إلنسااا ن ا 
  ق ا" ة  رشح فن   تض    ت   ر   ن    ا   خل   س و   رح  يا   ص ت.ث"  و  ءب    

" ه   تخ ل ي من  يه   ا و  كمياا   ال ت  روروة اا، إن  ةتخ ل    و      غ ل ف م"إ و ر  ع  م -
فن ط ي    ت ة ل   سكيب  آلخ ، و   و يا   غ ة ا قم خم ى  ةم  إل ربي يل  ون هن تتر ه فكا  

 ط ح  رعئكا  ةوكوا ةصم و.
يش ل  ص ك  آ  ب    ة م   ر   ن    ا كل آ  ب   ش  ب   ق تاأث ت ة    ك اا  إل ربي   اا،  -

يااا ل يف  رخاااا إىل لااارل  ااان هلااار ل  ةو و اااا تهااالو  ب  ب ح  حااال  ت ااام ب   توقااام  ااا ت 
   ةو ل ا.

ر ااا  اان  عااا    ه يت اا   راان رناا  ميم  ؛ال  اان  ةو و ااا     ميااا   ةو ل اااي تاارب   ساا    ةضاا   لاار -
 عا     ص ت   ت ةع   لي ع ير   حلر يا  ون ال ةتأك م فك   خلص    ت   ةو ل ا، وه 



 الخاتمة
 

169 
 

نظااااا و، ويصاااااي    صااااا رب       اااااا   اااااق رمس ااااا    غااااا ب  إل ربيااااا يل فااااان   شااااا  ب  ااااان و  اااااا 
  ر الن ا.

يسااتة     سااا    ةضااا    غااا  ةسااات     ااان ه ااال تفر ااال  ة كمياااا   غ ة اااا، ل اا  ي ااارب فااان ثو لتااا   -
  ر ك ا وهل  يو س عك ا   كغا.

ط  اااا، ون اااال ة حتف   ااا  تؤكااام    و ياااا  جلم   ياااا  ةرت ةاااا ة  كغاااا   ف نسااا ا فكااا  ف صااا   يه ياااا      -
ة  ةو لااا  يك ااا، وهاا  تسااتة     كغااا   ف نساا ا يف تواا يب  ة كميااا   غ ة ااا   ااق  اا فى   ةو لاا ت 
 رخااا   يف   م اااا ه  ، وميرااان  فتث رهااا  عااا     ضااا     كسااا     ف نسااا   رحااا  ي   وااا  ا فكااا  

   كميا   ل ت  روروة ا.
ه  رحاام    اان و  ااا نظاا   إلنساا ن   غاا ل إن   ساا   ف اام "ه ثااا كاا   " هاا  عاا   هحاا  ي قاام -

هال   ر ب ها   ا رب   ف نسا    الي  فكا و  صا رب       اا  ع    فك  ف ك ا   وا ،   لي
 يؤ ن ةتف ه حض رت  فك  ة ق   حلض ر ت  رخ  .

ك ااا    ثاااى   تااا رير  إلعااات   ري يف   ،  ثاااى  رف ااا ل    و   اااا  ااااا"ه ثا كااا   "     صااا     ااا ل -
 جلم   ، و  ظا قصص  تختضع  كم ن  حلو و ، وها  يت   ال  اع هرس  ةسات َ   وكأهنا   كر اا 

 .خ  ا
قااامه"ه ثا كاااا   " عاااا      فصااااال فاااان     قااااع  حلو واااا ، ون ااااال ة عااااتة  رو  ك راااا ن  ةساااات َ  ،  -

ر ااال ع  عااا  ط  حااا   وتغ  ثااا   آلخااا   ة  اااش فااان ف ك اااا   سااا  ، وهااا  ت رتكاااح فااان هي
   تالي هرس   غا مث   س   ب فك   ، وك ن  ه يث  ت ي ف  ت  طؤو  ع  ةم  تعت   ري.

ي تااااارب   ر تاااااب  جلم   ي"   ااااا   ل ف ن"فك ااااا   ااااان هفااااااله  ر ب  جلم  ااااا ي  ةرتااااا ب ة  كسااااا ن  -
 ء.  ف نس ، ورو ي ت  ه  ع    ض    كس     ف نس   رح  ي   لي قمه     ف ة  ةال همس 

فا     ر تااب  جلم   ي"   ا   ل فاا ن"ةر ختاا ه ثوا لتر، وع يساات ع إفاالن ق   تاا   ع"ل نساا "  -
 إت يف   حكا  تأخ ب  ن ح  ت ؛ رن  تتك ل يف  م رس  ةست  ا  وهنل  ن ثو لت .
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ك ن"      ل ف ن"  ت   ش ث ، ويرف ا  هن رو يتا " ةن   فوا"ها  هول ف ال ه ل يثامه ةا  كال  -
  م   ي  طالف  فك   ر ب    طين.تك  ل 

 جلم  ااا  و حااامب  ااان   ثكااام ن   اااق ي ت ااا  ه ب"   ااا   ل فااا ن"إىل ه ب   ة ااام  تعااات   ر؛ رن  -
تااا ث ت ة    ك اااا  إل ربي   اااا، و ااان ه ااا  ميرااان  فتثااا ر  ر ب  جلم  ااا ي  ةرتااا ب ة  كغاااا   ف نسااا ا 

  ب   ف نس   تعت   ري.ع     ض     أل ب   ف نس ؛ رن  عكال  س ر   غ ي   ةس ر  ر
 ك رت ع   وث  ك   ن خالل ت ظ ح  ر ة ل   شا ث ا  تتف "      ل ف ن"ة خلص   ا   ةو ل ا -

  ر ك ا.  ق تو ه كأيو نا    ا فك    ةو لاو حلر ي ت  خل  ل ا،  
هلصااا    صااا    ةااار ثو لاااا  ةسااات  ا  و ةسااات َ   يف ه ب"   ااا   ل فااا ن" فااان  ااا    ةااار  يه ياااا  -

 ر  ا،   ق ح و ى نفمفا  عتو  ر و  عال  مت ع   وث  ك . ةو ل ا و ةؤث  ت  خل  
، وهالو   صا رب ها  رو يا"  مروب    ف ب"  رب  رن   جلم   ياا يف  ا آب  بخا    ف نسا  تض  ى -

     نفس   ص رب   ق رمست   حب    تعتش  ه فن  بخ    لي و ح ة  سكث ا.
 م ل   ةو يف  ون هن يسات م إىل إ فا ء ت كثااب، رنا  إثثا ت ةاأن     قتيا   س    ةض        

 بخ  ق  ر فكا   ة ال نفسا ، وها  رو ياا  كير ياا ة  يواا هخا   وولا   سا ر  ميام،  عات     
إىل رؤيااا ل  فااا  ك ؤيااا   ر   ن    ااا، وهاا  ت يغاالي   و   ااا  ااع   ساا    بخاا  ةواامر  اا  يثيااث 

 نس ن ا  ةشاكا. ت ع ع  م ر   تر ةا  إلفن جتسا  ع هل    س   ةغ ا 
 



 
 

 قائمة المصادر والمراجع

 

 

 



171 
 

 قائمة المصادر والمراجع
  المصادر-1

 المصادر المترجمة
 :مولود فرعون

 .2012ابن الفقري. تر: عبد الرزاق عبيد، دار تالنتيقيت للنشر، اجلزائر،)د.ط(، .1
، 5الدددددرلو الدددد:عرن. تددددر: ،نفددددة بددددن عيلدددد،، ازائلدددد  ال: نيدددد  لل تدددد و، اجلزائددددر، ط.2

1990. 
، 1دار األمل للطب عد  لالنشدر لالت:ز،دا، اجلزائدر، طعيد ازيالد. تر: آئي  علة م:ئ،، .3

2007. 
 ألبير كامو:

ط(، .)د الطددد ع:ت. تدددر: عبدددد الدددررن مز،ددد ت، دار تالنتيقيدددت للنشدددر لالت:ز،دددا، اجلزائدددر،.4
2014. 

)د.ط(،  ،اجلزائددددددرالغر،دددددد . تددددددر: ارددددددد بدددددد:عالق، دار تيالتيقيددددددت للنشددددددر ل الت:ز،ددددددا، .5
2010.  

  .خريي ر د،دار م تب  احلي ن، بريلت، )د.ط(، )د.ت(ازنف، ل ازل :ت. تر: .6
 جوزيف كونراد: 

 .2004قل  الظالم. تر ،رو ارد ش هني، مطبع  ابن خلدلت، دمشق،)د.ط(، .7
 المراجع-2
 غة العربيةلالمراجع بال-أ

 أحمد منور:
  .2013، أزم  اهل:،  يف الرلا،  اجلزائر،  ب للغ  الفرنلي . دار الل ،ل، اجلزائر،)د.ط( .8

 إدريس الخضراوي:
 .2012، 1الرلا،  العربي  لأئئل  م  بعد االئتعر ر. رؤ،  للنشر لالت:ز،ا، الق هرن،ط .9

 
 



172 
 

 حميد الحميداني: 
الثق يف العريب للطب ع  لالنشر بني  النص اللردي )من منظ:ر النقد األديب(. ازركز .10

   .1991 ،1لالت:ز،ا، بريلت، ط
 خيري منصور:

، 1االئتشراق لال:عة الل ل . ازائل  العربي  للدرائ ت لالنشر، بريلت، ط.11 
2001. 

 سالم يفوت: 
 .1989، 1ازركز الثق يف العريب، بريلت، ط  .،فر، ت االئتشراق.12

 سعد البازعي و ميجان الرويلي: 
دليل الن قد األديب )إض ءن ألكثر من ئبعني تي را ل مصطلح  نقد،  مع صرا(. ازركز .13

  .2002، 3الثق يف العريب، ازغرو، ط
 سهيل نجم: 

 .2009، 1يف احلداث  لم بعد احلداث . دار أزمن  للنشر لالت:ز،ا، األردت، ط.14
 عبد العزيز بوباكير:

   .2003ائتشراقي .دار القصب  للنشر، اجلزائر،)د.ط(، األدو اجلزائري يف مرآن .15
 علي بن إبراهيم النملة:  

، 1صن ع  ال راهي  بني الثق ف ت لأثر االئتشراق يف افتع هل . دار الف ر، دمشق، ط.16
2008.  

 علي شلش: 
ع مل ازعرف  )اجمللس ال: ين للثق ف  ل اآلداو ل الفن:ت(، ال :،ت،  .األدو األفر،قة.17
 .س(.ط(، )د.)د

 غسان زيادة:
، 1دار ازنتخ  العريب، بريلت، ط .قراءات يف األدو ل الرلا، )إنه نداء اجلن:و(.18 

1995. 
 



173 
 

 مجموعة من المؤلفين: 
  .1981 ،3الطي  ص حل عبقري الرلا،  العربي . دار الع:دن، بريلت، ط.19

 محمد سبيال ومحمد بنعبد العالي: 
 . 1،2007م  بعد احلداث . دار ت:بق ل للنشر، الدار البيض ء، ط.20

 محمود قاسم: 
األدو العريب از ت:و ب لفرنلي . اهليئ  ازصر،  الع م  لل ت و، مصر، )د.ط(، .21

1996. 
 مصطفى ولد يوسف:

من أعالم الرلا،  اجلزائر، )م:ل:د فرع:ت لم:ل:د معرري(. دار األمل للطب ع  لالنشر  .22
 .2012)د.ط(، لالت:ز،ا، تيزي لزل)اجلزائر(،

 منذر معاليقي:
  .1998، 1االئتشراق يف ازيزات، از ت  اإلئالمة. بريلت، ط .32 
 ناذر كاظم: 
ازائل  العربي  للدرائ ت  .ال:ئيط(متثيالت اآلخر)ص:رن الل:د يف ازتخيل العريب .33 

 .2004، 1لالنشر، بريلت، ط
 المراجع المترجمة-ب

  إدوارد سعيد:  

االئتشراق )ازف هيم الغربي  للشرق(. تر: ارد عن ين، رؤ،  للنشر ل الت:ز،ا، الق هرن، .34
 .2006، 1ط 
للدرائ ت لالنشر، تعقيب ت عل، االئتشراق. تر: صبحة ،د،دي، ازائل  العربي  .35

 .1996، 1بريلت، ط
 .2005، 1تغطي  اإلئالم. تر: ارد عن ين، رؤ،  للنشر لالت:ز،ا،الق هرن ، ط .36
 .2004، 3الثق ف  ل اإلمرب، لي . تر: كر ل أب: د، ، دار اآلداو، بريلت، ط.37
س األعل، عالء الد،ن أب: ز،ن ، اجملل :الثق ف  لازق لم  )، لره د،فيد ب رملي ت(. تر38

 .2007 ،1للثق ف ، الق هرن، ط



174 
 

  .2000، 1ف:از الطرابللة، دار اآلداو، بريلت،ط: خ رج از  ت. تر.39
خي ن  ازثقفني )النص:ص األخرين(. تر: أئعد احللني، دار نين:ي، ئ:ر، ، .40

  .(ت)د.ط(،)د.
، 1ت، ط قلقيلة ،ج زي، دار اآلداو، بريل ن ئل  الللط  لاللي ئ  لالثق ف . تر: .41

2008. 
عبد ال رمي اف:ض، منش:رات احت د ال ت و العرو،  :الع مل لالنص ل الن قد. تر.42

 .2000دمشق، 
ت:فيق األئدي، دار كنع ت  :القلم ل الليف)،:ارات ما دافيد ب رئ مي ت(. تر.43

 .1998، 1للدرائ ت ل النشر، دمشق، ط
  آرثر إيزابجر:

للرف هيم الرئيلي (. تر: لف ء إبراهيم رمض ت بلط ل،لة، النقد الثق يف )متهيد مبدئة .44
 .2003، 1اجمللس األعل، للثق ف ، الق هرن، ط 

 آنيا لومبا:
تر: ارد عبد  .يف نظر،  االئتعر ر لم  بعد االئتعر ر لم  بعد االئتعر ر األدبي .45 

 .1الغين غن:م، دار احل:ار، ئ:ر، ، ط
  بيل أشكروفت و آخرون:

م بعد ال :ل:ني لي )ازف هيم الرئيلي (. تر: أرد الرليب ل آخرلت، ازركز الق:مة درائ ت .46
  .2010، 1للرتمج ، الق هرن، ط

 شهرت الع مل، مركز  :تر .الرد ب ل ت ب )النظر،  لالتطبيق يف آداو ازلتعررات القدمي (.47
 .2006، 1درائ ت ال:،دن العربي ، بريلت،ط

  :جون توميكنز وهيلين جلبرت
ئ مح ف ري، مركز اللغ ت لالرتمج   :تر .الدرام  م بعد ال :ل:ل:ني لي  النظر،  لازر رئ .48

 .ت(.د)، ( .طد)أك دميي  الفن:ت، 
 
 



175 
 

  جون ليتشه:
ترمج  ف تن البلت ين، مركز  .مخل:ت مف را أئ ئي  مع صرا من البني:،  إىل م  بعد احلداث .49

 . 2008، 1درائ ت ال:،دن العربي ، بريلت، ط 
  جيرار لكلرك: 

ج:رج كت:رن، ازائل  اجل معي  للدرائ ت ل النشر، : تر .األنثرب:ل:جي  لاالئتعر ر.50
 .   1990، 2لبن ت، ط 

  دافيد كوت:  
، 1تر: عدن ت كي يل، ازائل  العربي  للدرائ ت ل النشر، بريلت، ط  .فرانز ف ن:ت.51

1971.  
  دنيس كوش:

مفه:م الثق ف  يف العل:م االجتر عي . تر: منري اللعيداين، مركز درائ ت ال:،دن العربي ، .52
 بريلت، 

  رامان سلدن:
شر ل الت:ز،ا، الق هرن، ج بر عصف:ر، دار قب ء للطب ع  لالن :تر .النظر،  االدبي  ازع صرن.53

 .1998)د،ط(، 
  رنا قباني:

أئ  ري ألرلب  عن الشرق)لفق تلد(. تر:صب ح قب ين، دار  الس للدرائ ت لالرتمج  ل .54
 .1993، 3النشر، دمشق، ط

 سارة ميلز: 
اخلط و. تر: ،:ئف بغ:ل، منش:رات خمرب الرتمج  يف األدو ل اللل ني ت ج مع  .55 

  .2004ط(، .)دمنت:ري، قلنطين ، 
  ضياء الدين سارادار: 

، هيئ  االئتشراق)ص:رن الشرق يف اآلداو ل ازعدددددددد رف الغربيددد (.تر: فخري صدد حل.56
 .2012، 1ظيب لللي ،ددددددد  لالثق ف ، طأب: 
 



176 
 

  فرانز فانون:
 .2007معذب: األرض. تر: ك.ش:يل، م:فم للنشر، )د.ط(، .57

  ميشال فوكو:
، 2ترمج  ئ مل ،ف:ت. ازركز الثق يف العريب، الدار البيض ء، ط  .ازعرف ،فر، ت .58

1987. 
  نُغوجي واثينغوا:

 . 2011تصفي  ائتعر ر العقل. تر: ئعدي ،:ئف، دار الت :،ن ئ:ر، ، )د.ط(، .59
  :النقد و المجتمع

د، ،:ارات ما)رلالت ب رت، ب:ل دي م ت، ج ك در،دا، ن:ر ثرلو فراي، إدلارد ئعي.60
 .1،2004فخري ص حل، دار كنع ت، دمشق، ط :ج:لي  كر،لتيف ، تريي إجيلت:ت(. تر

 هومي.ك.بابا:
 .2006، 1م:قا الثق ف . تر: ث ئر د، ، ازركز الثق يف العريب، ازغرو، ط.61 

  واليا شيلي:
الت:ز،ا، إدلارد ئعيد لكت ب  الت ر،خ. تر: أرد خر،س ل ن صر أب: اهليج ، أزمن  للنشر ل .62

  .2007، 1عر ت، ط
 وليام هارت: 
إدلارد ئعيد لازاثرات الد،ني  للثق ف . تر: قصة أن:ر الذبي ت، هيئ  أب: ظيب للثق ف  .63 

 .2011، 1لالرتاث، اإلم رات العربي  ازتحدن، ط
 المجالت:

 إدريس الخضراوي:
الف ر،  لالثق في ، اجمللد الث ين، اللرد م:ض:ع  للدرائ ت الثق في . جمل  تبنين للدرائ ت .64
 .2014،شت ء7العدد

 
 
 



177 
 

 الموسوعات والمعاجم:
 بول هاملتون:

الت رخي ني  ل النقد الت رخية. تر: إمس عيل عبد الغين أرد، م:ئ:ع  ك مرب،دج للنقد .65 
، اجمللس األعل، للثق ف ، 919األديب)القرت العشرلت ازداخل الفللفي  ل التقني (، العدد

 .2005، 1الق هرن، ط
 برتراند بادي، بيار بيرنبوم، فيليب برو:غي هرمييه 

معجم علم اللي ئ  لازائل ت اللي ئي . ازائل  اجل معي  للدرائ ت لالنشر، .66 
 .2005، 1بريلت، ط

 المقاالت من الشبكة العنكبوتية:
برع ،  قلم  ازنعقدن األديب، النقد يف التط:رات اجلد،دن ل ني  ،:ل ندلنمشن د:  .ت /د.67
 عل، الرابط/.2013أكت:بر 23-22كلي  و.ت.م، بنتلر ، كريال، بت ر،خ  العربي 

httparabicuni.versity college.comte.com. 

 http://swhsyria.orgكت  نل:،    10أهم .68

 .http :r.www.wikipedia.orgأنط:ني: غرامش، .69
 بعد ال :ل:ني يل)جر،دن اإلحت د(ن جح ازعر:ري: ه:مة ب ب  لالنقد م  .70

http://www .alittrhad.com..  

عبد اللت ر عبد اللطيف م ل اهلل األئدي: ه:مة ب ب  رؤي م  بعد ال :ل:ني لي . .71
 https://www.blgger.com .4ت لت)جر،دن شهر،  ثق في ( العدد

 httpwww.elkhabar.com ص ،  البشرن الل:داء: فرانز ف ن:ت/.72
 

 



 
 الفهرس

 



178 
 

 
  فهرس الموضوعات

 أ ب ج مقدمة
  النظرية مابعد الكولونياليةالفصل األول: 

 1ص ضبط المصطلحات والمفاهيمالمبحث األول: 
 1ص .......................................Clonialismاملطلب األول: االستعمار
 4ص ..................................... Imperialism ..املطلب الثاين: اإلمربيالية

 6ص .......................... Postcolonialism املطلب الثالث: مابعد الكولونيالية
 7ص .يف لفظة املابعد..................................................... -1
 9ص ...الكولونيالية............................احليز اجلغرايف للنظرية مابعد  -2
 10ص .مابعد الكولونيالية ومابعد احلداثة.................................... -3
 11ص تقييم النظرية مابعد الكولونيالية....................................... -4

 12ص عربيا.........................................................مابعد الكولونيالية 
 15ص .............................................ني: المرأة والمستعَمرالمبحث الثا

 17ص .."جياتري سبيفاك" ودراسات التابع..............................املطلب األول: 
 19ص ..هوكس" ومسألة العرقية....................................املطلب الثاين: "بيل 
 21ص ...........مساهمة إدوارد سعيد في مجال مابعد الكولونياليةالمبحث الثالث: 

 24ص ..املطلب األول: "إدوارد سعيد" و"ميشال فوكو".................................
 24ص ..و"غرامشي".....................................املطلب الثاين: "إدوارد سعيد" 

 26ص ...................................  Orientalism املطلب الثالث: اإلستشراق
 27ص التمثيل............................................................. -1
 29ص التخييلية..................................................اجلغرافيا  -2
 30ص التمثيل العرقي...................................................... -3

 32ص ...........................................................الشرق األنثى-4    
 34ص .................................................األنثربولوجيا واالستعمار-5
  



 
 

179 
 

 36ص ......................................................التبشري واالستعمار-6
 38ص ............................ومابعد الكولونيالية المبحث الرابع: التحليل النفسي

 39ص .......................................................املطلب األول: يف العنف
 41ص ..............................................املطلب الثاين: املستعِمر واملستعَمر

 42ص .................................................املطلب الثالث: إشكالية املثقف
 44ص ...............................................أو"الزنوجة"املطلب الرابع:"الزجنية" 

 46ص ........................................املطلب اخلامس: اآلثار النفسية لالستعمار
 48ص ....................المبحث الخامس: "هومي بابا" والسياق "مابعد الكولونيالي"

 48ص .................................."اهلجنة" عند "هومي بابا"املطلب األول: مفهوم 
 50ص .................................................املطلب الثاين: االزدواج الوجداين

  الفصل الثاني: السرد من منظور مابعد الكولونيالية
 52ص ..................................المبحث األول: "إدوارد سعيد" والنقد الثقافي

 53ص ...............................................املطلب األول: دنيوية النص األديب
 55ص .......................................املطلب الثاين: "إدوارد سعيد" وكتابة التاريخ

 57ص ................................................املطلب الثالث: الثقافة واإلمربيالية
 59ص ...................................................املطلب الرابع: القراءة الطباقية

 62ص .............................................المبحث الثاني: السرد واإلمبريالية
 64ص لــ"جوزيف كونراد"...........يف رواية "قلب الظالم"املطلب األول: التمثيل السردي 

 67ص .................................املطلب الثاين: "جني أوسنت" واملستعمرات اهلندية
 69ص .........................................املبحث الثالث: آداب مابعد الكولونيالية

 69ص ..................................................املطلب األول: حتديد املصطلح
 69ص .....................................املطلب الثاين: تطور آداب مابعد الكولونيالية

 73ص ....................................................املطلب الثالث: السرد املضاد
 78ص .......................................مابعد الكولونيايلاملطلب الرابع: لغة األدب 

 84ص .......................المبحث الرابع: الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية
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 84ص .................................................املطلب األول: النشأة والبدايات
 85ص ..................................................املوضوعاتاملطلب الثاين: أهم 

 88ص ......................................................املطلب الثالث: أزمة اهلوية
  الفصل الثالث: التمثيل السردي في روايات "ألبير كامو"

 92ص ...............لـــ"ألبير كامو"المبحث األول: المركز والهامش في رواية "الغريب" 
 94ص .....................................املطلب األول: "ألبري كامو" و"الثورة اجلزائرية"

 67ص .............................املطلب الثاين: صراع املركز واهلامش يف رواية "الغريب"
 103ص .............................."العريب" املطلب الثالث: األبعاد الداللية حلادثة مقتل

 107ص .......املطلب الرابع: صورة املرأة اجلزائرية عند "ألبري كامو" من خالل رواية "الغريب"
 109ص .........المبحث الثاني: العرقية والتمثيل الثقافي لآلخر في"المنفى والملكوت"

 109ص .............................................املطلب األول: مفهوم التمثيل العرقي
 111ص ..........................يف قصة "املرأة الزانية" طلب الثاين: ثنائية التمثيل العرقيامل

 114ص .................................املطلب الثالث: صورة "العريب" يف قصة "الضيف"
 120ص ...الجغرافي واالستعمار في رواية الطاعون لــ"ألبير كامو"المبحث الثالث: الفضاء 

 120ص ...................................................املطلب األول: مفهوم الفضاء
 122ص .......................املطلب الثاين: رواية "الطاعون" واالستعمار الفرنسي للجزائر

 125ص ...................يف رواية "الطاعون" الداليل لتوظيف الفضاءاملطلب الثالث: البعد 
  الفصل الرابع: "مولود فرعون" والكتابة المضادة
 130ص ................................المبحث األول: "مولود فرعون" والثورة الجزائرية

 132ص .........................................املطلب األول: شخصية بني ختوم ثقافتني
 135ص ...............................................املطلب الثاين: القطيعة مع "فرنسا"

 139ص ............................................املطلب الثالث: الكتابة بلغة املستعِمر
 142ص الثقافية في رواية "ابن الفقير" المبحث الثاني: االحتفاء بالخصوصية

 142ص ......................................املطلب األول: تعريف "اخلصوصية الثقافية"
 147ص ......................املطلب الثاين: توظيف األمثال الشعبية يف رواية "ابن الفقري"

 148ص .........يف رواية "ابن الفقري" : توظيف اخلرافات واحلكايات الشعبيةاملطلب الثالث
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 150ص ....................المبحث الثالث: الصراع الثقافي في رواية "الدروب الوعرة"
 150ص ...................................................املطلب األول: صراع الذوات

 155ص ....................................املطلب الثاين: الصراع بني اإلسالم واملسيحية
 159ص .....................المبحث الرابع: ثنائية األنا واآلخر في أدب "مولود فرعون"

 159ص ..................................................املطلب األول: االنبهار باآلخر
 162ص .........................................املطلب الثاين: صورة األنا يف مرآة اآلخر

 166ص ......................................................................الخاتمة
 171ص ......................................................قائمة المصادر والمراجع

 178ص ......................................................................الفهرس
 


