
 

25 

 فصلية، جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا
ش/ . هـ 1401خريف، 64الـ العدد ، حمكمة ةيعلم

 25-45صص؛ م 2022

 ينةّنا محل «الربيع واخلريف»األان واآلخر يف رواية  متظهرات دراسة
  أصيلة نوع املقالة:

 کاههء  ضای . عل1،2. سجاد إمساعيلي*1
 .يرانزوين، إق ،لية)ره( الدو أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة اإلمام اخلميين .1

 .، إيرانايرانشهر أستاذ مساعد فی قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة واليت،.2
 28/01/1401البحث:  اتريخ قبول 12/10/1400 البحث: اتريخ استالم

 
 صامللخّ 

من أهم  رية األان و اآلخاسة إشکالدر  ، إذ أصبحتلقاء األان العربية واآلخر الغريبلعريب برصد رواایت ُعنيت باحتفی النقد ا
ایت روافجس دت  لشرق،اسبة إلی خر ابلنهو اآل فإذا کان الغرب. «ما بعد الکولونيالية»نظرية لة يف املفاهيم النقدية املتمث  

كما ؛  قوالرتافالتالقي  رة متنعمتوت   بنظرة سلبية الغريبإىل اآلخر  تنظر ف ؛لصدام القائم بني الغرب والشرقالصراع واعربية 
بية  نفسه بنظرة سلفتحة وإىلبية منخطاء وتنظر إليه بنظرة اجياعلى أنه مالك روحاين بعيد عن األصورة الغرب بعضها  ترمس

، «اآلخر /اجملر»ی فل ملتمث  لغرب ااحنا مينة تعاجل  ،ب السوريتاللك «الربيع واخلريف»أي احتقار. ويف هذا الصدد رواية 
-لوصفيلمنهج ال ة وفقا  ه الدراسهذ ن  فإ. «الواقع العريب/ األان»وأوضاعه االجتماعيَّة والسياسيَّة، وتقارنه مبا هو عليه 

ل يف املتمث   ةالعربي اه األانجت راويإىل الكشف عن موقف ال ترميفاهيم النقد ما بعد الكولونيايل علی م ة  ومعتمدالتحليلي 
ربية عصوت األان ال ن  إىل أ هاأمه شرييلت الدراسة إىل نتائج توص   .«الربيع واخلريف»غريب يف رواية واآلخر البطل الرواية، 

 يف عنوان تنيدضاامل تنيلالدال لخال مناألمر رواية. ويظهر هذا نص ال يهيمنان على باملقهورة وصوت اآلخر اجملري احملب  
 ة.كاني، وشعوره ابلغربة املالغربية وأوصاف البطل عن األمكنة، ونظرته إىل املرأة ،الرواية

 
ما بعد الكولونيالية، األان واآلخر، حنا مينة، الربيع واخلريف. :الرئيسةالكلمات 

                                                                                                                   
  esmaili@HUM.ikiu.ac.ir                                                                            ل  الکاتب املسؤو *
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 املقدمة
قضاای  تعد  من الة خاصة  عربيمعاجلة قضية األان واآلخر يف النصوص األدبية عامة  والرواایت ال إن  

لنظرية نذ أن نشأت املقضية ذه ااملهمة اليت يهتم  هبا النقاد يف الدراسات األدبية املعاصرة. ظهرت ه
قافة الغربية ا أنتجته الثمكل   يلحتل النقدية املعنونة مبا بعد الكولونيالية يف أواسط القرن العشرين هبدف

ظومة قع خارج املنتاليت  شعوبهات استعمارية إزاء الاته توج  مقصدای  حيمل يف طي   خطااب   اابعتباره
رحلة ناء وبعد املرين أثة املستعم  اهتم النقد ما بعد الكولونيايل بتأثريات االستعمار علی هوي .الغربية

و اجلدلية أاآلخر ألان و لك ميكن جعل قضية العالقة بني افلذيف النصوص األدبية.  الكولونيالية
ن أشکال النقد الثقايف شکل م هإن(. 86: 1397)مريزايي واآلخرون، بينهما ضمن النقد ما بعد الكولونيايل 

أما  ة والعسكرية،لسياسيااجهة سوء التفاهم واملو  بسبب»إشكالية األان العربية واآلخر الغريب تتضح و 
غناء  ميكن االسترورة الدت ضعالقة الذات ابآلخر من الناحية الثقافية واالقتصادية والتقنية فقد ب

صة ر إذ تتيح الف ان واآلخر،د إشكالية األتعترب الرواية من الفنون اليت جتس  و  (.17: 2013)محود،  «عنها
لذات ا نقد يفنطلق عما يضطرم يف األعماق من خماوف وآالم وأفكار، فتلصوت األان للتعبري 

ها، ائقها وأوهامكل  حقبياة ، كما تعد  الرواية من أقدر الفنون على تقدمي تفاصيل احلواآلخر معا  
  .(14: 0132، فسهاملصدر ن) وتستطيع أن تفتح أمام املتلقي طريق فهم الذات واآلخر معا  

واایت ر بية حيث جند ة العر واييف الر  وفكرای   أدبيا   ضوء هذا، برز اآلخر الغريب بصفته مؤثرا   یفعل
رحلة بذه الرواایت لبية هأ أغتعاجل العالقة بني األان الشرقي واآلخر الغريب، إذ تبد عديدة عربية

 غرب أو الغريبمام الأ را  يقوم هبا البطل الشرقي إىل الغرب وتنتهي بفشل البطل الذي يظهر منبه
ائي السوري للرو  «ريفالربيع واخل»رؤية جديدة. تعد  رواية  ومكتسبا   ويعود إىل وطنه خائبا  

اجملتمع  تحديدهو ابلو  مانيا  وز  ع آخر مكانيا  متالرواایت اليت يرتبط كاتبها مبج الشهري، حنا مينة من
بطل الرواية رجل  (،316: 2020)بليليطة، اجملري الذي عايش أهم مراحله وتفاعل مع خمتلف تطوراته 

ت داعتمق نطلشرقي يرحل إىل الغرب وحيدث له أحداث تتعرض هويته للطمس. فمن هذا امل
 ،األان /الشرق مة بنيلقائهذه الدراسة على منهج النقد ما بعد الكولونيايل للكشف عن العالقة ا

 :تاليةئلة الساألوذلك عرب اإلجابة عن  ،«الربيع واخلريف»يف رواية  اآلخر /والغرب
 ؟ريفلربيع واخليف رواية ا «مابعد الکولونيايل»اخلطاب الـ  يطرح الروائي كيف  -
 ؟ربيع واخلريفرواية اليف  ة بني األان، واآلخرالعالقما هي جتليات -

 لياتجتقصاء تالتحليلي الس-استخدمت الدراسة املنهج الوصفي نيالسؤال ينولإلجابة عن هذ
 و الفرضيات هي: األان واآلخر يف نص الرواية

ت اليت د السمارصو « ران واآلخاأل»النقد الثقايف من خالل التقابل الثنائي طرحت الرواية  -
 خیتلف هبا الشرق عن الغرب.
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يف  یعان، و ث ل األانالبطل املغرتب الذي مياالحتکاک مع الغرب من خالل الرواية  رمست -
 .مع املرأةة يلتصاحلاغري  والعالقة ،الذايت واملکاين غرتابالالشعور ابالغريب من  مواجهة اآلخر

 
 خلفية الدراسة

مام ة كثر االهتاألخري  قوديف العصورة الغرب يف الرواية والقصة العربية قد عوجلت ابتساع، و  إن  
 الغرب. ل يفر املتمث  ابآلخ رقيةيف الذات الش ةلابلدراسات الروائية اليت تعاجل عالقة األان املتمث  

واآلخر  ةلشرقيألان ان  هناك جدلية صارمة بني اأبلى نتيجة تفيد عحصلت بعض هذه الدراسات 
النتائج  هر بعضل تظالغريب حبيث تؤثر هذه اجلدلية على ذات بطل الرواية؛ على سبيل املثا

 لروائي واسيينلحلديد ابواب أكتاب األمري مسالك   جدلية األان واآلخر يف رواية» لدراسة معنونة بـ
قائمة   اآلخر نظرة إجيابيةأن  واسيين األعرج ينظر إىل (2015) «األعرج مقاربة يف التلقي والتأويل

بها عدم تعص  آلخر و الى عاألان  حا ر واسيين انفتعلى التسامح واحلوار احلضاري والسلم كما يصو  
رجولة اهرة و قنوثة فصام اهلوية بني أ»لدينها وعرقها وجنسها. وحصلت دراسة أخرى بعنوان 

ية روا أن   علی ؛(2018) «رالس مقهورة: قراءة ما بعد كولونيالية يف رواية العطر الفرنسي ألمري اتج
ر م  عند املستعري اعمستالر االعطر الفرنسي بدءا  بعنواهنا تدل  على الغياب الكبري للشعور ابلقه

ل ام هوية البطأن  فص، و قات املستعم ر ابملستعِمر السابز عالقوأشكال الضغينة اليت كانت متي  
يشبه أعراض  ته مباإصابوعجزه عن امتالك حمبوبته رمز دال  على عجز الشرق عن امتالك الغرب و 

 مرضى الفصام. 
، «صابيح الزرقامل»ه املختلفة مبا فيها أم ا يف جمال رواایت حنا مينة فهناك دراسات عاجلت رواایت

مرتبطة ابلبحث حتت عنوان دراسة هناک و  ،خلإ ...«الثلج أييت من النافذة» ،«شراع والعاصفةال»
أن  رواية املصابيح  تریالتی  (2022) «جتليات األان واآلخر يف رواية املصابيح الزرق حلنا مينه»

مع اآلخر الغريب إىل األرض السورية، ويظهر شكل  ةالزرق تسحب الصراع الدائر بني األان العربي
الربيع »ابلنسبة لرواية ولكن واآلخر الغريب عرب احلرب واالستعمار.  ةالصراع بني األان العربي

دالالت » املعنونة بـدراسة بليليطة  منها تهادراسات قليلة رك زت على دراس كهنا« واخلريف
ت إىل أمهية العتبات النصية اليت خلص (2020) «العتبات النصية يف رواية الربيع واخلريف حلنا مينة

وقد تناول نبيل  .مبا فيها عنوان الرواية ولوحة غالفها وفاعليتها يف فهم نص رواية الربيع واخلريف
عددا  من الرواایت العربية من بينها رواية الربيع ( 1985) «وعي الذات والعامل»سليمان يف کتاب 

يبدو أن موضوع  .ومضموهناالرواية بشکل عام تلخيصا  ألهم حماور  کونواخلريف، لکن الدراسة ت



  1401خريف ، 64 الـالعدد                             حمكمة ةيعلم جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا، فصلية

 

28 

؛ ابالهتمام وجديرا   جديدا   حلنا مينة يعد  موضوعا   «الربيع واخلريف»األان واآلخر يف رواية  اتمتظهر 
 .تکشف عن زواایه وأشکال ظهوره يف النص الروائيحتاول الدراسة أن 

 اإلطار النظري للدراسة
 مفهوم "األان واآلخر" 

ة، قافة املتأثر ت الثل جماالکي  ط  تغو شکل من أشکال النقد الثقايف « بعد الکولونياليةما»نظرية  إن  
مابعد »حتديد مصطلح  يعود الفضل يف. (86: 2004 مان،ي)سلماضيا  وحاضرا ، ابلعملية االستعمارية 

، 1978ام عألولی شر للمرة اإلدوارد سعيد الذي نُ « االستشراق»إلی کتاب « الکولونيالية
خ عالقات ، وترسطوةيطرة والس  تفکيک احلدود والبنيات اليت تکرس اهليمنة والس  »سعی إلی وي

لعامل األول ا"و  "ن وهمحن"و  "أان واآلخر"بني قوی غري متکافئة من خالل تقابالت ثنائية مثل 
 .(550: 2003)راغب،  «" و"األبيض واألسود أو األصفر"والثالث

منذ أن شعر  لفكريةة، واات األدبية والفلسفيقضية األان واآلخر مكانة كبرية يف الدراس حتتل  
هات النظر ثرت وجذا كهاإلنسان بضياع هويته والبحث عن ذاته املفقودة أمام اآلخر. ففي ضوء 

م الفلسفية اراهتي  الف ترين والدارسني حول مفهومي األان واآلخر نظرا  الختواملفك  للفالسفة 
ة ة والشخصيوي  ات واهلع الذتتداخل م»إذ يعتقد بعضهم أبن  األان يف اجملاالت األدبية والفكرية. 

ال وطموحات ار وآمأفك ولوجية، وما تشتمل عليها منييدوخصائصها الثقافية أو النفسية أو اإل
او  ،(25: 2017)حاج علي،  «راتوصراعات وتوت   الذايت  شعور ابلوجود» قد عر ف علم النفس األان أبهن 

: 1984عبدالنور، ) «الستبطانم ل والتأاملستمر  واملتطو ر مع العامل اخلارجي واالختبارات والتثق ف، مث  اب

ا تدرک تصر فات  من أبرز مسات األان ،يعد  الوعي  .(36 ي اجملتمع الذ دا  يفوصفه فر اإلنسان بألهن 
و ی انسجامها أا ومداهتمسد د يتفاعل معه. ومن الوعي تنشأ الذات، عرب أتم لها ألان أخری، وحتُ 

 .(41-13صص  :2019ي، الشبل )خليلن الثقايف واالجتماعي الذي تنتمي إليه األان انتمائها للمکو  

مثيل أو نقيض "الذات" أو "األان" »أبسط صورة  يفاآلخر و  ،فمن هنا تظهر عالقة األان ابآلخر
و قد ساد کمصطلح يف دراسات اخلطاب، سواء االستعماري )الکولونيايل( أو مابعد االستعماري 

 .(21: 2002)الرويلي، « قافية واالستشراقوکل ما ستثمر أطروحاهتا مثل النقد النسوي والدراسات الث  
وجود األان وحبضور اآلخر تدرك الذات االختالف والتمايز ق به ل ضرورة يتحق  فوجود اآلخر يشك  

يف حتديد هويتنا ورسم  دورا  »لآلخر  إن   . وبتعبري آخرإليه؛ فتنظر إىل حاجتها فيه رالذي تفتق
ة اخلالفات أو د هويتنا من خالل طبيعة عالقات القوة القائمة ونوعي  حدودها، فکثريا  ما حند  

إن  اآلخر من جهة أخرى  .(236: 2011)برکات، « خر وتعامله معناالتحالفات ومن خالل نظرة اآل
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تماء الديين أو الفكري أو العرقي، يوض ح مالمح هوية األان عند نمع اختالفه يف اجلنس أو اال
سرع إليها العطب واجلمود، يف هما معا ، وعزلة األان عن اآلخر جتعلها ذات بعد واحد فيُ ئالتقا

 ومن هذا املنطلق(. 17: 2013)محود،  ملبة تنفتح على أكثر من عاادا  مرك  أبعحني اللقاء معه مينحها 
 -عالقه التصادم والعداوة، »توجز يف:  ،دراسات أن  العالقات املمكنة بني األان واآلخربني  التُ 

عالقة صداقة وتسامح قائمة على االحرتام  -اها إىل غريها، عالقة نفعية مصلحية ال تتعد  
 (.32: 2015)بوعالم،  «عالقة مثاقفة إجيابية أو سلبية -املتبادل، 

کاک احلضاري االحت سات أن  فأثبتت بعض الدرا ،العربيةالرواية يف ففي جمال عالقة األان ابآلخر 
وکها، اب وتقليد سلل ألرو لکاممع الغرب يف الرواية العربية برز يف ثالثة مواقف: األول: التسليم ا

لی ه سوف يدفع إ وراءلسريا : الرفض الکامل هلذا النمط احلضاري؛ ألن  منجزاهتا العلمية. الثاين
أن  احل منه، دوناب الصستيعالتخلي عن القيم والتقاليد. الثالث: النظر يف هذا النمط احلضاري وا

قف األول يف جند املو (. 178 :1985)هبي، يغيب احلس النقدي املنطلق من العقيدة الدينية اإلسالمية 
 ساسي فيهااأل م  ان اهلک  اليت النهضة يف أعمال رفاعة الطهطاوي وعلی مبارک و املويلحيبداایت 

)عيد، « ق الثقايفلتفو  ث ل اميا ل اخلصم، وإن  د ابملعرفة من ذلک اآلخر الغرب الذي ال ميث  هو التزو  »

به عام شنطا   ميث لونب الوافدين إلی الغر الرواایت  جند أبطالراحل التالية ويف امل .(56: 1998
د س  جت   . وقدرء ابآلخصدمة اللقا لغرباالحتکاک اببعد  عانواالذين ؛ للمثقف الشرقي املغرتب

 ريس، وسهيل إدل« احلي الالتيين»لتوفيق احلکيم، و « عصفور من الشرق»هذا املوقف يف 
عيه و و  ،اناجس األطرح هو استطاع الروائيون حبيث  ؛للطيب صاحل« موسم اهلجرة إلی الشمال»

 .إایه مواجهته عند الغريب خبالفه الفکري مع اآلخرالذايت 
سرد  ل  كن   ك اعتقاد أبوهنا، وايةيف الر  النقد العريب برصد لقاء األان العربية واآلخر الغريب قامفقد 

ع مت املتقاطعة لعالقااة من حتمل األان يف العامل الروائي شبكو ن ابلضرورة أان وآخر روائي يتضم  
 ست كياان  ة السردية لياهلوي ن  وذلك أل ،كون هو أو ذاات  أخرى خمتلفة لت  بل أحياان  تتغري   اآلخرين،

 الفن إن   (.34 :2017ي، حاج عل)ل من حال حلال ا حتمل مسات النسبية والتبد  اثبتا  ومطلقا  وإن  
 ؛عوامل رحبة لیيدخل إو نية الروائي يستطيع عرب إمکاانته السردية أن يتناول أعماق الروح اإلنسا

لنا  تيحيمثلما يش ع املعلواقا يفتيح الفرصة لصوت األان للتعبري عم ا خیتلج يف نفسه وما يعانيه ي
 ،ت الروائيةلشخصياوات اعل املتلقي يعايش تعدد أصجت الرواية . إن  فهم خصوصية اآلخر املختلف

 ثقافة ينفتح فيها اإلنسان علی اآلخرين.طرح فکرة تو 
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 لرواية الربيع واخلريف املضمون السردي
 ها يف اجملر.يت قضانفى الجانبا  من حياة الكاتب خالل سنوات امل «الربيع واخلريف»ترصد رواية 

ن منفي  موهو  ،ن عمرهمربعني رجل جتاوز األالذی ميث ل البطل واألان يف الرواية، « كرم اجملاهدي»
عد العيش يف اصمة ببست العوأقام يف بوداقد توج ه إىل اجملر، إن ه بلده سورية ألسباب سياسية. 

اعة يف إذ مها  أستاذا  لألدب العريب يف اجلامعة وكذلك مسا ليعم ؛الصني خلمس سنوات
 ر، عندما كاني اجملأ( انز املكاين الذي دخل فيه البطل )األتبدأ الرواية بوصف احلي  بودابست. 

 إن  . ن حولهشياء مقب الناس واأليف شارع لينني ببودابست، ويرا «ام كي»يف مقهى  جالسا  
بينه وبني  لتفاهمسور اجبناء يسعی لمن مث  و  ،ال يستطيع أن يرفض االنفتاح علی اآلخرين البطل

 .«كداما »تها وصديق« بريوشكا»بـ« اِم کي»املصادفة يف مقهی  همعرياتد املقهی وجتفاآلخر، 
ور التواصل إلی حم ارتقت أن اآلخر، /بريوشكاالعالقة بني الراوي/ األان، و   تلبثومليتعارفون 

غري يُ ما  ؛وا  رومانسيا  جمتحف شرقي مبهر يشيع بيته إلی  كرم حيب  الُتحف وقد حو ل  .والرتافق
رق ة، وهذا الفارين سنره بعشاليت تصغ« بريوشكا»بريوشکا بزایرة بيته. يُقبل كرم على التجربة مع 

لعالقة صورة اشرح  لإطارا   ملرأةا عخذ الرواية قضية التالقي متت  جيعله يستنكر الزواج منها. ي ذال هو
لبيت، ه عن ااتو ة ذات يوم كان كرم يف جولالتصادمية أو التصاحلية بني الشرق والغرب؛ و 

وكانت «. ايرجکا»مسها ه إىل مطعم وإذا هبا من أشهر املغنيات يف اجملر وإتصطحبصادف سيدة ي
وانب حد اجلأ ل املرأةمتث   جمري.–اللغة حاجزا  يستعني عليه الرجل واملرأة الثالثينية بقاموس فرنسي 

ام ول مرة ابنعدأل عهام رمحس  كيُ ف ،اجملتمعني الشرقي والغريباليت تومیء إلی تلک املفارق بني 
 هناية داث حىتح األحعن مسر « بريوشكا»الذكورية، وابملساواة يف القدرة على القرار. تغيب 

ويشكرها كرم  9671حرب  يراها کرم وهي تشارك يف التظاهر الطاليب إثر اندالع عندماالرواية، 
هار أمام عيين  ين شيء أصبح کل   1967إثر هزمية حرب  .على سعيها وأتييدها للموقف العريب

 يف مطار دمشقو لوطن،  اأ للعودة إىلکرم، فيستقيل من اجلامعة، ويوقف برانجمه اإلذاعي، ويتهي  
 يتم إلقاء القبض عليه.

 
 متظهرات األان واآلخر يف رواية الربيع واخلريف 

ان بني األ لقائمةالعالقة اأن   ل إلیالتوص   ت   «الربيع واخلريف»من خالل القراءة الفاحصة يف رواية 
 .واآلخر متظهرت يف عنوان الرواية، واألمكنة، والثقافة، وهوية البطل
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 اتن يف عنوان الروايةالداللتان املضادّ 
ية هذا يث تزداد أمهئية، حرواما البحوث الحيظى العنوان أبمهية ابلغة يف الدراسات النقدية وال سي  

نص األديب، ربة ال مقايفا  عإجرائيا  انجابعتباره مصطلحا  » املوضوع خاصة عند السيميولوجيني
 «ها وأتويلهاستنطاقاقصد  النص العميقة ل للولوج إىل أغوارح به احملل  ومفتاحا  أساسيا  يتسل  

كون له ائي ويلنص الرو اء إىل یوالعنوان هو العتبة اليت يلج من خالهلا القار  .(69 :1997محداوي، )
 من الفصلني «واخلريف الربيع»يتكو ن عنوان رواية  (.174 :2007القاضي، ) ..عالقة مباشرة ابملضمون

من أجزاء  جزء   بالعر  لسان الربيع كما ذكر يفإن  املتضادين للسنة أي "الربيع" و"اخلريف". 
فهو  اخلريفُ  أما(. 1563 ور، ال ات:ابن منظ) مارُ الثِ   فيهِ  كُ درِ الذي يُ  صل  ه الف  ن جيعلُ ن العرب م  نة، فمِ الس  

ع إذن الربي(. 1138، )املصدر نفسه ىنت  ي جتُ أ مارُ الث ِ  ف فيهِ ه ُُتر  ألن   ا  فريي خ  ومُس ِ  ،نةالسَّ  صولِ فُ  أحدُ 
ن على الزمن والطبيعة يف النظرة األوىليواخلريف  اية ه أمام رو أن   لعنوانامن  ءیفيشعر القار  ،دال 

ار بني کرم يف حو  ذإ ،يةرموزه جيب مراجعة نص الروا ولفک   هلا. رئيسا   شك ل التضاد عنصرا  يُ 
سه قارن نفي دما( علی لسان کرم عنالربيع واخلريف) ترد هااتن الکلمتان وصديقه جورج،

 ر هبذا ایفک ِ  هناک فارق العمر.. مشسها تشرق، ومشسي إلی غياب..»قائال :  بريوشکاب
تخدام هذا العنوان  يمکن اعتبار اسف .(184 :1984، مينة)« صديقي.. الربيع واخلريف ال يلتقيان
يف و  ،بصاخلِ  الغرب الربيع يدل  على جمتمع ن  والشرق. إکآلية تفس ر االختالف بني الغرب 

رب، ت "الغدالال طالقإ. فيمكن املصاب ابلتحدای تو  مأز تاملاخلريف رمز للشرق  ،املقابل
اجلهل" على كبت، و ، وال"كرم، والشرقطالق دالالت إو  ،وبريوشكا، واحلرية، والعلم على الربيع

يمة لی التقليل من قية يف العنوان عتنطوي هذه الضد   (.320: 2020)بليليطة  اخلريف حسب دراسة
ويل ويف أت .اخلصب الغرب يف لاملتمث   ، وإعالء قيمة اآلخريف الشرق اجلدب ةلاملتمث   الذات/ األان

، تطوريو ي يشرق الذريب ق األو أتکيد التفو   علیهذا التضاد  دل  يمن الناحية احلضارية، و أوسع 
 .رکودالجتاه حنو الضعف والالذي بدأ اب علی الشرق

 
 تداخل الثقافة بني األان الشرقية واآلخر الغريب

 هلوية تقوقعا  ی يف ان ير إن  اإلنسان بشکل عام ال ميکنه العيش مبعزل عن اآلخرين، وال جيدر أ
ر يف  نفک  فضل أالاأل أن  يری إدوارد سعيد علی الذات ويرفض االنفتاح علی اآلخرين. ألجل هذا 

م يف و نضعهفهم أوأال حناول أن نصن  أنفسنا فقط، بل أيضا يف اآلخرين، فنتعاطف معهم، 
 . (392: 4201، سعيد)ی ألولاثقافتنا أو بالدان هي  أال نکر ر ابستمرار أن   تراتبيات، مم ا يعين
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 عرب أوصافه. و ية معقات الود  وإقامة العال، الرغبة يف فهم اآلخرهذه  رواية الربيع واخلريفجتس د 
هرية ت الظاع الصفافيها مجي يتجم ععن ذات  ا  حثأصبح اب ا  كرم  أن  نفهم  خریالشخصيات األ

يء شفيه »ي کي الذجاره ضياء الرت لشخصية الصفات اجلسدية  راوييصف ال فمثال   .جيابيةاإل
ن اقة صدوقة منح صدمتمه، فمن األبوة. کانت طيبته، بوجهه املريح، وشاربيه املتهّدلني علی 

فه إليراين الذي يصااآلخر حسن وکذلک احلال ابلنسبة جلاره  (.85: 1984، مينة)« الوهلة األولی
جر لصني، مّث هااه يف ف عليکان حسن شااًب يف حنو األربعني، رایضياً، خلوقاً، تعرّ »قائال : 

 (.85: 1984، املصدر نفسه)« قبله إلی اجملر بعد أن تزوّج صينية
ة أو يلتزم بخلال  اظاهره مب اإلعجابلغرب و اب فتتانالليف أن خیضع  دا  ومرتد   متحريا  البطل يبقى 

حساس إبتآلف ساس بطوال هذه الرحلة كان يرّد بغی شعور على كل إح»هبويته الشرقية: 
وطنه. كان  خارج ويالً طانبع من النفور أن يستكني أو أيلف  أو يرضى بفكرة العيش  مضادّ 

 ،والبحر ،يّ واحل ،تلبياإىل  االنتماء إىل الوطن دمًا يف دمه، وكان هذا االنتماء حنيناً 
ية إىل لة بدر ىل هاإإىل جمهول إىل صدر  وكان فوق ذلك حنيناً  ووجه األم.. ،والشاطيء

 (. 21-20: 1984در نفسه، املص)« ره موجود واندابتسامة ماسية إىل خملوق غی حمّدد غی جمّسد لكنّ 
 ،تلف معهمن خیحيتقر کل ألان و ه اه ال ينز  ؛ إن  البطل  أفکارتتغري  ولكن بعد أایم من البقاء يف اجملر، 

ام مجيع سلم أم، فيستةأوقات سعيد قضاءو  ،م أمام القدرسالاالستاملرء علی  أن   أخذ ي قبلبل 
ات يف جملس الفتي تغازلو يدخل كرم يف جتربة جديدة  على سبيل املثال عندما. هواایته يف الغرب

رم كمل يستشعر  »: هوقاتأبمتع الغناء يف ليلة آخر األسبوع، نراه ال يشعر ابحلرمان واحلنني بل يست
آلخر، عالية هو ا ضحكة قيطل اد أمام ضحكتها املعابثة أنا انزعاج من لعبة الفتاة معه. كأيّ 

 (.22: 1984)املصدر نفسه،  «لقد خدع وماذا يف ذلك؟...
أي عدم العربية والغربية،  ثقافتنيالمن تداخل  رخاآل وجهال جيب عدم تغافليف املقابل لکن و 

 .(21: 2002)الرويلي،  عموما   األيديولوجيامفارقة جانب ، إلی العادات، واملعتقدات التباين يف جتاهل
األشياء ُتتلف  يذک ر هيدجي البطل  أبن  . اآلخر يف صورة نقيض "األان"هلذا السبب قد يبدو 

أنَت »عندهم يف الغرب وعنده يف الشرق وهو اليناسب للصداقة مع بريوشکا اليت تعيش يف اجملر: 
مشروع عجوز يف األربعني. بیوشکا يف العشرين. رمبا أقَل. ليست املسألة مسألة عمر. 

عدم التناسق وجود  کالمهذا اليُبني  (. 55: 1984، مينة) «ك لن تستطيع أن جتلس معهالکنّ 
تلبس بريوشکا الثياب الصينية وتتزي ن  يف مشهد آخروالتشابه بني الثقافتني الشرقية والغربية. 

ر دعين أتصوّ »تطلب من کرم أن تلعب دور شهرزاد يف قصص ألف ليلة وليلة: و ابجملوهرات، 
ا رمب  (. 135: 1984)املصدر نفسه،  «نفسي امرأة من ألف ليلة وليلة.. أمیة شرقية کما يف احلکاایت
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و ترتكه. د يف أن تعيش مع كرم أترتد  حتت الضغط و کانت بريوشكا اجملرية   تشري هذه العبارة إىل أن  
ا  ى مبالمح الثقافة ثقافتها الغربية أو تتحل  ب کتمس  هل توقفت يف مفرتق الطرق، بعبارة أخرى إهن 

 لة يف شهرزاد.الشرقية املتمث  
لذي هو ارم كة،  ملر  اهذه  أو إمهاهلا يف مشهد آخر ولکناآلخر ثقافة ک بالتمس  موقف يتکر ر 

 وشكا أم ال:طلب بري لل ُتضع ال يعرف هه إن   البقاء يف اجملر أو ترکها للعيش يف وطنه؛بني د يرتد  
 مولن أقول نع لن أقول ال، قالت بیوشکا يف نربة متٍن: ليتك ای کرم کنت جمرایً. قال کرم:»

لی قيم ألجلي عتألمر. اينتهي و أما أان فآسفة. ليتك تقيم يف اجملر »وترد  بريوشکا:  «...أيضًا.
 (.269: 1984)املصدر نفسه، « األقل
مصدر و  ،احلوضع تصمأحياان  يف  بشکل مفارق ظهرتاليت النظر عن طبيعة هذه العالقات  بغض  

 .اآلخر و ألاناهم بني إلی بناء جسور التفاقد جلأت الرواية  جند أن ؛حيطة وحذر يف آن واحد
وجهات نظر راب  لد تقاجن ،االجتماع الذي نُظ م أمام السفارة األمريکية يف بودابستمشهد يف و 

د العربية ضد موقف البال الشخصيات مبختلف اجلنسيات حول القضية الفلسطينية ومؤازرة
اء يومل يُتح لض خرون،اقرتح الطالب السوريون أن خیطب کرم ففعل، مث تاله آ»: الصهيونية

ل ّدد إبسرائيلها تنات ک)الرتکي( وحسن )اإليراين( أن يتکلما ابسم بلديهما، وکانت الکلم
يف هذا املوقف نرى  (.310: 9841)املصدر نفسه، « وأمريکا، وتؤيّد املوقف العريب ضد الصهيونية...

هشاً داح کرم ص»ة: بريوشكا حضرت يف هذا االجتماع وتريد أن تدعم مقاصد كرم السياسي أن  
ء ؤاله الذي جاء بکل-وهو يلتفت إلی مصدر الصوت: بیوشکا ماذا جاء بک إلی هنا؟ 

 رسم   (.310: 1984 نفسه، )املصدر« ..الطالب. حّرضُت کّل الطالبات واشرتکن يف املظاهرة.
 بريوشكاركة شامدل  تو ة، نيللقضية الفلسطي داعمکل يف الغرب االشرتاکي  اآلخر املتمث   ،الکاتبُ 

 اليت هتم   نيةلفلسطيا قضيةلا تدعمأن  اولحت اعلى أهن  يف املظاهرة املناهضة لالحتالل الصهيوين 
 .فتهعلی ثقا والتعر ف رمبني کبينها و  عالقةالتشابک بسبب وذلک  ،يسالماإل اجملتمع

 
 أمكنة الروايةل األان واآلخر يف متث  

العالقة بني املكان والشخصيات وطيدة حبيث ال ميكن أحدمها التشكل مبعزل عن اآلخر، تكون 
إن  املكان الذي ينجذب حنوه اخليال ال ميكن أن يبقى »فيقول غاستون ابشالر يف هذا اجملال: 

فهو مكان قد عاش فيه بشر ليس بشكل موضوعي  .ذا أبعاد هندسية فحسب ،ال مباليا   مكاان  
سم ف الوجود يف حدود تت  ث  ا ننجذب حنوه ألنه يكنز، إن  ي  بكل  ما يف اخليال من حت بل ،فقط

ميكن اعتبار األمكنة فضاءات مقابل أخرى، أي ثنائية  ولكن أحياان  (. 31: 1987)ابشالر، « ابحلماية
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فتكون األمكنة مفتوحه/ مغلقة أو أليفة/ غري أليفة. من خالل قراءة  ؛الضدية بني األمكنة
بنظرة البطل  منظارالصفحات األوىل لرواية "الربيع واخلريف" يظهر جليا  أن األماكن توصف من 

 «کما آدم من اجلنة، مطروداً بغی ذنب»مغضواب  عليه يف بالده الذي خرج منه کان   نهإ. ةإجيابي
عامل للبحث عن إلی خارج وطنه  رحيلتفاقم إحساسه ابلغربة جلأ إلی البعد أي  . (20: 1984مينة، )

الشمس  كأحد  يصفه . فنجدأمثاله؛ حيتضن املناضلني  للحريةوجد الغرب مکاان  أفضل، ف
حنو  وكانت الشمس يف شارع لينني الذي يتدّ »: ابجملر قائال  نني يارع لشاملظاهر الطبيعية يف 

الغرب تنسحب ببطء كلفافة حريرية ضخمة. شّفافة ذهبية فرشت كلها مثّ جرى سحبها على 
يل للشمس املشرق يف فالبطل يعتمد على هذا الوصف اجلم(. 19: 1984، املصدر نفسه) «...مهل

يف البطل کان  إن  . هلذه املدينة هحب  ويعلن عن ( ملكان اجلديد )الغرباب دي إعجابهنني ليبيلارع ش
يف النهار،  بودابست غاية االنسجام مع هذا الغرب االشرتاکي، فباإلضافة إلی اإلشادة جبمال

. كانت ليلة صيف من ليايل بودابست ومن بيته يف كان الليل مجيالً »: لياليهايصف هکذا 
حتت األشجار الوارفة ينعم بربودة  شارع بنتزور اوتسا القريب من ساحة األبطال سار متمهالً 

كما يشب ه بودابست بباريس: (. 20: 1984)املصدر نفسه،  «الليل وأضواء املدينة ومتابعة املتنزهني..
حيرص السارد من خالل (. 20: 1984)املصدر نفسه،  «وقال يف نفسه: حّقا إهنا ابريس الصغیة»

ه ؛ إن  علی الکشف عن األبعاد النفسية لشخصية البطل يف مواجهتها لواقع عاشه هذه األوصاف
 تكونو  املدينة مبالحمها املشرقة اليت تعکس النور والضياءيشعر ابالرتياح من العيش يف هذه 

 ه وتثري إعجابه هبا.ابلنسبة إلي أليفة مظاهرها
 ل املثاللی سبيع .فسهنمع  کرملخلي عرب احلوار الدام الکاتب لوحات مجيلة لبعض املناظر يقد  

ويضيف: هذه  هذه ابريس أخری.»: يقوللفضاء الرومانتيکي يف بودابست حينما يشيد اب
ؤها رعها، وأحياًا شواأيض ابريس دون شانزليزيه، دون مومنارتر، دون حي التيين، لکن هلا هي

الکاتب من األوصاف املکانية هلذه اختار (. 78 -86: 1984)املصدر نفسه،  «...اليت ال تقّل روعة
ن ه متادته وفرحبدي سعيُ حية من ان هإن  ة البطل ويتکافأ مع جتربته املعاشة. املدينة ما يناسب رؤي

يف الشرقيني  فناننيد المقص ت کانيتيقارهنا بباريس الو  بودابستب األمكنة املختلفةالنزهة يف 
لنسبة اب ا  بب  حمكون يذي ال االشرتاکي يف الغربابحلياة ورضائه ه قناعتعلی  کيدتألذلک لعصره؛ 

 بةنة واخلال  اتفالاهر ظامل أمام البطل يكون مقهورا   ن  أب تعابريتوحي هذه الومن انحية أخری  .هل
 / اآلخر.الغريبللمجتمع 
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 كراهية األان وحّب اآلخر 
ثه ر دته من ترااضيه وجمعن  م نفسه لألان إال  إذا خلعته من اترخیه وقطعتهاآلخر ال يسل  »يقال: 

أن  كالم على يفيد هذا ال(، 164: 2013)طرابيشي، « وفصمته عن شخصيته احلضارية بل الدينية
ة لحبة املالرغ يفب ب ع الذي يعيشه، يساجنذاب األان الشديد حنو اآلخر واالنسحاب عن الواق

ع رواية الربي أحداث ن يفمع  التمن خالل واالنبهار ابآلخر.  الذاتية تهويهالبتعاد عن للدى األان 
عجاب اإلكرم   ل يظهرملثااأمام الغرب. على سبيل  ةضح أن  البطل يكره ذاته املقهور واخلريف يت  

ف الناس، من تصرّ  کس يفالروح اجملرية مشبعة حبضارة عريقة، تنع»ابجملر عرب هذه اجلمالت: 
ا أو تشرتي أيّ  رها،تتسّوق خضاابقة الزهرة اليت حترص سيدة البيت علی ابتياعها، وهي 

ة ظة أانقحکما يکن مال  غرض لبيتها، إلی التهذيب الرفيع يف حاليت االستقبال والوداع...
(. 091: 1984مينة، ) ...«ّولنيستوی اجليد حلياهتم، نظافة الشوارع، خلّوها من املتساملالناس، 

توى ارن مسذ يقإأي الغرب،  الجنذاب الشديد لدى البطل حنو اآلخرابفتوحي هذه اجلمالت 
الراوي م قد قد  و درته. الذي أصبح مضطرا  إلی مغاده ستوى احلياة يف بلمببست دااحلياة يف بو 

 شوارعيف ال ونشمي ريونفاجمل .کي خیدم املضمون  من خالل مشاعره اخلاصةمجاليات الطريق 
ر السلبية املظاهو لني سو  املتها من قد أتی ذکر خلو  و بة. فون بطريقة مهذ  ويتصر  سعداء النظيفة 

 ة البطل هذه املظاهر السيئة يف بلده.مواجهاألخری يف إشارة إلی 
حني الشخصية الرتکية  «ضياء»عن الظروف االجتماعية يف اجملر علی لسان يدافع حنا مينة 

هذه »قائال : فيخاطب بنته لکرم املعاملة السيئة لبنتها مع امرأة عجوز کانت تدير حانوات ، يشرح 
امرأة جمرية. إهنا حّتی يف هذه السن، تعمل، تدفع الضرائب، ُتسهم يف بناء اجملر، ومن 

ه يشيد إن   (.117: 1984)املصدر نفسه، « .الضرائب اليت تدفعها تتعّلمني أنت.. أتکلني أيضاً..
 ،أفکار ضياءإلی أتييد  ا  کرمما يدفع   ؛، وحيط  من شأن املهاجرين الوافدين إلی اجملرخرابجملتمع اآل
فون کل ما قاله ضياء صحيح.... هنا يف هذه البالد، يتصرّ » عرب احلوار الداخلي:إذ يقول 

م أصحاب البيت، الطالب يدرس جماانً. أيخذ مرتّباً. له بيت، وقسيمة طعام، ولباس..  وکأهنّ 
 ا  كرم  إن  (. 119-118: 1984)املصدر نفسه، « .کل شيء موفور له، ينسی أنه يعيش من جهد سواه..

ه . إن  ، ومبنجزاته وإجيابياتهيشيد يف هذه املقاطع هبذا البلد املضياف العربية انمن األ نوذجا  بصفته 
إعجابه بنظامها االشرتاکي إلی درجة الدفاع عنه  ياجملر تسري علی النهج الصحيح وال خیف يری أن  

ل يف ذات البطل، ويف ذوات وإذا کان هناک نقص فهو يتمث   .خریلها علی البلدان األويفض  
انضل قد ه کاتب مقتنع ابالشرتاکية و فإن   ،الوافدين إلی اجملر. وال غرابة يف ذلک هاجرينالعرب وامل

اجملتمع الشرقي كما يراه کرم جمتمع يشيع فيه النفاق  إن  . من أجل حتقق العدالة االجتماعية
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يف أورواب هكذا هي  :»األشياء بشكل صح ياألورويب اإلنسان  ميارس ويف املقابلاالجتماعي، 
ممنوع، كل ممارسة مرفوضة...  األشياء صحية أكثر، يف الشرق خیلطون هذا بذاك كل حب

استطعت االستتار بقيت شريفاً، نفاق اجتماعي، اجملتمع هناك  فعل ما شئت يف السر، إذاإ
 .(166: 1984املصدر نفسه، )« منافق

خر/ هل اآلن نتجاأال نستطيع يف معرض احلديث عن الذات العربية »: مصطفی عبدالغينقول ي
نظر ا ، وعندما نله خري س که ليالغرب، سواء بوجهه اإلجيايب أو السليب، فالغرب ليس تراکما ، إن  

الطرف  البطل يغض   . ولکن(92، 1994)عبدالغين، « د ينتج هذا الفهم املغلوطإليه کوحدة ال تتعد  
لسماء ابدو أن ي» لغرب:إلی ا هوصولفور احلياة فتحت آفاقها له أبن  يشعر عن سلبيات أورواب و 

ايب .. جتّدد شبراعيهای مصتکافئين.. تفتُح اجلنة يل أبواهبا يف بودايست. تفتحها واسعة عل
  تسأل بريوشکا من عندماأو (. 341-133: 1984، مينة)« .بشکل لعني.. هذا ما يسّموهنا حياة..

لدي  داً..حبها جأحّب موسيقی فيلم زوراب.. أ»يقول: كرم عن وجود موسيقی شرقية لديه 
يف الرواية تکريسه  ما أرادت .(57: 1984)املصدر نفسه، « موسيقی عربية أيضاً.. مقطوعات قليلة

قة مع الغرب العالة ابيإجيمدح أورواب أبسلوب ال خیلو من اإلطراء واإلعجاب، و  هوطع ااملق ههذ
ح اجملر، وأصب بية يفالغر  جند کرما  يرتافق ويتواصل سريعا  ابحلضارةلذلک ، فاآلخر /االشرتاکي

حيب   لهجيعخر ع اآلم املوقف التصاحلي هاختيار حبيث  يؤمن ابإلفادة من روافد هذه احلضارة
 .ابملوسيقی الشرقية امهتمقليل االيصبح وسيقى الغربية و امل
 

 البطل الشرقي إىل املرأة الغربيةنظرة 
ب علی التغل   علیان إلنسطرف اآلخر من الوسائل اليت تساعد اإقامة عالقات إجيابية مع ال تعد  

ن مغرتب للخروج ده امل يعتممنهجا  تعويضيا   ب  ميکن اعتبار احل هذا الصدد يفو  .حالته االغرتابية
اية لكنه يف البدو  لغربةأة يف االعالقة مع املر  إقامةمييل بطل الرواية حنو من هذا املنطلق  عزلته.

 سأليه أن ل الح»: قضاء الوقت معهما من خیجل بريوشکا وصديقتها ف علىعندما يتعر  
ه مل ألن  . (54: 1984فسه، ناملصدر ) «جد السؤال حمرجاً ه و بيد أنّ نزهة يف الغابة اجملاورة،  الفتاتني

جملر يبدو يف ا شيء کلّ »ولکن يف اجملر خیتلف األمر:  ،بشکل عام جير ب هذا األمر يف الشرق
نذ مه، وتستطيع ل أثر يب المغايرًا ملا عرفَته يف بکني. هنا اجملتمع مفتوح، والتعصب املذه

. (35: 1984ه، صدر نفسامل) «أسبوعک األول، أن تتخذ أصدقاء من اجملريني، وأن تدخل بيوهتم
 .هاية تشد ه إليجتماعاة االاحلي ؛ ألن  الغريب ال يبقی غريبا  و مفتوح  کفيجد کرم أن  اجملتمع هنا 
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ما ل املثال عندلى سبيعشرق. بث  العالقة مع النساء يف الغرب أسهل بكثري من ال ه يتفاجأ أبن  إن  
 قريبا  منها مقعدا   فيتخذ خلف الطاولةمبفردها مرأة جالسة إيواجه  ،وقتيدخل يف املقهى لقضاء ال

طاولتها؟  ُت إىلو جلسانع لهل لدى آنسيت م»: ا  مع يشرابيدعوها کي معها و  و يبدأ ابلتحد ث
إقامة احلوار مع الفتاة  إن  (. 14-39: 1984)املصدر نفسه،  «بربودة: تستطيع لو أردَت... أجابت

دعوهتا  د  قة حلع العالوتتوس   بطل،ابلنسبة للرب النبيذ معها يف املقهی يصبح شيئا  مألوفا  اجملرية وشُ 
لو  -ی. ملوسيقابصديقيت هتّم -قالت بیوشکا: »: رب القهوةإلی منزله لسماع املوسيقی، وشُ 

وهل هذا  -. بييت کان لديکما بعض الوقت، لکنت سعيدًا بسماع بعض املوسيقی معکم يف
 (.57: 1984)املصدر نفسه، « ..ب.ل أرحّ ب -عين هل تستقبلنا يف بيتک؟ أ -اذا ال؟  مل -ممکن؟  

الذين لعرب اثقفني املن واحد مل يف شخصية کرم، فهو مها الکاتب تتمث  اليت يقد   الذات العربية
ثقف اآليت من املعل ف رد   والسؤال املطرح هو کيفيةدخلوا يف بالد الغربة طلبا  للعلم واألدب. 

لذي الشرقي ا ثقفملاث ل مي« خلريفالربيع وا»بطل رواية  إن  يف احلواضر الغربية؟ مع الکولونيايل اجملت
ضمر بداخله مك جنون هنا. بالتمت ع والتلذ ذ يف بالد الغر يدعوه إلی  هشيئا  ما بداخل درک أن  ي

 أنت سائح يف: » نفسهيفول ، إذ يقبه، ويرغمه علی اللجوء إلی اخلمرة واملرأةت أعصابه ويعذ  يفت  
ن   لک .(103: 9841، مينة)« ..بالد السياح اجلميلة هذه. متّتع. اشرب قلياًل، حتامل علی نفسک.

 ن نفسه أبن هعيتحدث و لنفس يعيش يف حالة ترد د بني التمت ع ابمللذات والرغبة يف تعذيب اکرما  
ه تشر د من أجلو بدأ مإلی درجة التغرير ابلفتيات؛ إن ه صاحب  صاحب ضمري، وسلوکه لن ينحط  

  .(82: 1984)املصدر نفسه، عن وطنه 

إنّه ال »ر من عقدة الذکورية الشرقية؛ أثناء لقاء بريوشکا يعلن عن نفسه کمتحر  کرما  يف هواجسه   إن  
. يُقبل رغم کون ذلک مبقدوره، (43: 1984)املصدر نفسه، « يبحث عن انتصار ابلعالقة مع اآلخر

تقول يل: ای أمیيت! »تقول لکرم: و يعاملها کجارية  هتذک ره أبن  البطل علی التجربة مع بريوشکا اليت 
أان لن أکون وتعاملين کجارية.. هل هذا سلوک الئق؟ أال تراه سلوکًا يليق برجل شرقي... 

الصورة اليت تقد مها عن  املتأمل يف کالم بريوشکا جيد أن  . (138-137: 1984)املصدر نفسه،  «جارية
الرغبة عالقته مع بريوشکا و  مواصلةالذي يتأرجح بني  کرم  سلوکوذلک نتيجة  ةالرجل الشرقي سلبي

ا يکلمة الشرقالرجل بنعت يف تعميم الکالم و و . يف قطع هذه العالقة بعد مدة إشارة  بصفة عامة رمب 
الثقافة الغربية ن  أ ال خیفی إذ ي.الشرقالرجل صورات اليت ترتد د يف أذهان الغرب/ اآلخر عن الت   إلی

الوسائل بني من کان االستشراق   قد قيل أبن  و  علی حد تعبري إدوارد سعيد، الشرققد هضمت 
أبن  الذي جيعل بريوشکا تشعر  وهذا التصو ر هو (.388: 2006)سعيد،  قت هذا اهلضماحملد دة اليت حق  
ميدحها ويصفها ابألمرية لکن ه يف نفس الوقت ني: تيعامل املرأة بطريق املتمث ل يف کرم، الرجل الشرقي
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ا تذک ره أبهن   بريوشکا بصفتها نوذجا  للمرأة الغربية لکن فرض سلطته عليها.يريد و تحک م علی املرأة؛ ي
هذا التنافر واالختالف بني  لعل   .الذکورية وجهة نظر البطل ترفضتريد حتديد نوعية العالقة، و 

غري رغم العالقة احلميمة يعيشان علی ما حنو قطيعة العالقة بينهما. إهن  وبريوشکا  ا  کرمرؤيتني يدفع  ال
 .ا  له، ويضع حد  ه خیاف من هذا احلب  هي تريد االقرتاب منه ولکن   ؛وفاق

  . إن  صادفةقاها م الت، الفنانة اليتف البطل علی ايرجکايتعر  تنسحب بريوشکا من الساحة حني 
 عبريه:تعلی حد   اهن  إ ليها.ر ب إبصفته مثقفا  أکثر حرصا  علی التق جيعل کرما  کون هذه املرأة فنانة 

نة، بل ها فناصفتبي، ال تتعامل بفعل جسارة، مع واقع آخر، جديد، ومن منطلق التحدّ »
يف موضع آخر يقول و (.98: 1984، مينة) «...بصفتها إنسانة تعلو علی قيم االستبداد املتوارث

هو ن، ابلزّ ، ابلفلنفسعلی اعتداد اب فاهتا يدلّ فنانة هي، کل ما يف تصرّ »: عنها يف نفسه
 القرار رة علی اُتاذوقاد ،ة وواثقة بنفسهاجيدها معتد   إن ه. (102: 1984)املصدر نفسه، « الداخلي

  يةلمرأة الغربل جملالفسح ايالکاتب  إن   معجبا  هبا.ة وهذا ما جيعل البطل ف بطريقة أحاديوالتصر  
السمات  يرصد هإن   .بطلعرب احلوار الداخلي لل وأالبطل  ةمن خالل حماور  وجهة نظرهاتبدي کي 
من آخر ها  وجث ل ليت متُ اغربية رأة اليطرح أفکار املو  تلف هبا املرأة الشرقية عن املرأة الغربية،ُتاليت 

 ع.جملتمايف مع الرجل حقوقها تساوي التأکيد علی و  تريد إثبات ذاهتا، إذ الغرب
 

 الغربة املكانية عند البطل الشرقي
اخل منظومة رکزي دمه دور املکوانت احلکائية اليت تشک ل بنية النص الروائي ول مناملکان يعد  

شخصيات رد کالی للسيدخل يف عالقات متعددة مع املکوانت احلکائية األخر »ه ، إذ إن  احلکي
يقيمها  ت اليتلصالوعدم النظر إليه ضمن هذه العالقات وا ...واألحداث والرؤایت السردية

: :1990حبراوي، )« لسرداالدور النصي الذي ينهض به الفضاء الروائي داخل  جيعل من العسري فهم

ل قل البطع سحرت اليت اجملر وهرواية الربيع واخلريف، أحداث املکان الذي جتري فيه  (.26
، ةقاحلديالبيت،  م کی،ة: مقهی إخمتلف فهيأما األماکن اليت يتواجد فيها البطل  .وأسرت قلبه

ئي الروا الکاتب وال ريب أن  للمکان أثرا  يف التعبري عن هوية. بودابستمدينة شوارع 
جة ذلک جند ت ونتيلعادافاحلياة اإلنسانية خالصة الظروف والبيئة وا .اليت يرمسها صياتوالشخ

ا اصة إذا کانو خکان، ف املاب حياولون التعبري عن متس کهم هبوي تهم من خالل وصالکثري من الکت  
 .(141: 2010)خليل،  خارج املکان الذي ألفوهقسرية أو اختيارية بصورة مقيمني 

من رغم ابلن ه وقد جاء الوصف املکاين ملدينة بودابست من خالل نفسية کرم املضطرة واملغرتبة. إ
يشعر يف هناية املطاف ابلغربة املکانية وحين  إىل وطنه يف  اللذائذ ومظاهر الرتف أبنواع يف اجملر همتت ع
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.. ال ال أستطيع أن أكون خارج جلديأحّب املرأة والشراب والرقص.. لكنين »الشرق: 
أقوى على احتمال هذه الغربة اليت طالت ومهما عرفُت من نساء، يبقى هناك يف داخلي 

 (.35: 1984)مينة،  «فراغ...

إىل  عودةاللی إ ن  حيو لغرب اف مع ظروف احلياة يف البطل يشعر ابلعزلة وعدم القدرة على التكي  إن  
 ادر علیقغري ه أبن  عر يشبعد مدة  ا  كرم  ويف مقاطع أخرى من الرواية نرى أن   موطنه يف الشرق.

 حيال کل ظلّ » :ب  نی احلغري مدرک ملعأصبح  وابلتايليفض ل االنعزال، الناس يف اجملر و  ةالسجم
يبدو  (.62: 1984فسه، نملصدر ا) «...من الداخل، کأنّه ال يلک عاطفة شيء ال مبالياً. ظّل مصمتاً 

 واقعه ويكون عن اض  ر ري  أبن ه غالشعور ابلغربة لدى البطل بلغ إىل درجة ميكننا أن نستشف   أن  
عايش ظروف اليت يتكل ال  ن رغمالعودة إىل الوط أن   التعايش يف الغربة. إن ه يرىمن  اغرتابه انبعا  

ين لكنّ ... شيء. ن كلّ الغربة أقسى م»، أفضل بكثري من البقاء يف هذه الغربة املكانية: اهمع
 :1984املصدر نفسه، ) «...يف الوطن أكثر.. هناك أرضي وبييت وبرغم كل الظروف، سأكون سعيداً 

حلقيقي انتماء م االيعرب  الراوي عن إحساس البطل ابالغرتاب، وما رافقه من شعور بعد (.327
ن ن  وجوده يکو ية، لکلروااإن  الوطن يکون مکاان  غائبا  وغري جمس د يف  للمکان الذي يعيش فيه.

ملقولة تب  الکابين  توهذا يعين  ،حاضرا  يف أغلب األحيان علی املستوی الذهين لشخصية البطل
 مع اآلخر قد لتفاعلن  اإاحلفاظ علی اهلوي ة أمام التحد ایت اليت تواجهها. و  ضرورة وعي الذات

کيد جوده ويريد أتهد د و ية ما إن ه حُيس أبن  ث   تعميق الرؤية الذاتية لدی شخصية البطل.أفضی إلی 
علی  م قدرتهب، وعدملغرت التأزم النفسي للبطل ا إذن .يل کامن يف أعماقهذاته والبحث عن شيء أص

 .طنالو  العودة إلی ال يرتک له خيارا  آخر سوی االستمرار و التعايش يف الغربة
  



  1401خريف ، 64 الـالعدد                             حمكمة ةيعلم جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا، فصلية

 

40 

 النتائج
 من خالل العرض السابق ميكن استنتاج النقاط التالية:

ف. لربيع واخلريواية ار   نصيف بربية املقهورة وصوت اآلخر اجملري احملب  صوت األان الع تجل یي -
نة، ونظرته األمك بطل عنالداللتني املضادتني يف عنوان الرواية وأوصاف الخالل ويظهر هذا من 

 املكانية.إىل املرأة، وشعوره ابلغربة 
 ل  على الغربلربيع يدا أن  إلی  شريانتتني مضادتني ن الرواية "الربيع واخلريف" داللحيمل عنوا -

 .للشرق املهزوم واملأزوم/ األان اآلخر، واخلريف رمز /واملشرق املتطور
ذلک لو  الشرتاکيةقتنع ابکاتب ملا ؛ ألن  الغرب االشرتاکيرواية مسارا  إجيابيا  مع اآلخر/ ترسم ال -

 لغريب دون أناآلخر لقاء ابوجد فرصة لطرح رؤيته اخلاصة عن الالبطل الذی ميث ل األان، جند أن  
الصداقة مع  عالقات قيمفي، ريمع اآلخر/ اجملوتصادم تناقض ال يعاين أي ه إن  . مبمارسة نقده هتتم  
 .يةاجملر  خصياتالش
 ماكن الغربيةن  األأاف أظهرت األوص واآلخر،ق بعالقة األوصاف املكانية مع األان فيما يتعل   -

 يهليت يتجو ل فاماكن األ نعية ه. إن  األوصاف اجلميلة احلس  عندبة وأليفه اليت يصفها البطل حمب  
ل اجملر ب جبمايد الکاتيشإذ صورة نطية عن اآلخر الغريب،  تقد مكالشوارع، واحلوانيت البطل  

 .ثريةيف مواضع ک ومبنجزاته ظاهر الغربمب إعجاب البطليفصح عن االشرتاکية و 
 الختالف تشري إلی اوانب اليتاملرأة أحد اجلأبن   قولكن المي الرواية، ابلنسبة إىل قضية املرأة يف -

رأة ن  املی أوير  ،قوالشر  ربالغالنساء يف سلوک بني  ةقارنقوم ابملالبطل ين  إ. بني الشرق والغرب
ولكن  . الرجل القة معابحرتام يف الع تطلب معاملتهاو  احقوقهمجيع ی حتقيق الغربية تطمح إل

ي وال فاق االجتماعيه النفكثر ا تعيش يف جمتمع ياحلال ابلنسبة إىل املرأة الشرقية خیتلف، إذ إهن  
 .مع الرجلحقوقها  د املساواة يفجت

ساس حوينخره إ دای  وجو  ا  عاين قلقالبطل مع كل  ما استمتع به يف الغرب، يإن  األان املتمث لة يف  -
 ويفهم ،لغربيةاؤثرات ل عن املمبعز  يعي واقعهجعله الغريب إن  التفاعل مع اآلخر  .ابلغربة املكانية

 .وطنإىل ال ةعودقر ر الوي يبحث عن ذاته وهويته املفقودةأن  عليه أن 
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 املصادر
 الکتب

ين والثالث، الثا اندرف(، اجملل)مادة ربع وخ العربلسان  (،.تال)بن مكرم، حممد ابن منظور، أبوالفضل مجال الدين  -
 ، القاهرة: دار املعارف.18و 14 زءاناجل
 راسات دلجلامعية لت: املؤسسة اة، بريو نيغالب هلسا، الطبعة الثا، ترمجة مجاليات املكان، (4198ابشالر، غاستون، ) -
 النشر والتوزيع.و 
  العريب.، بريوت: املرکز الثقايفالطبعة األوىل، بنية الشکل الروائي(، 1990حبراوي، حسن، ) -
 ، بريوت: دار الساقي.الطبعة األوىل، غربة الکاتب العريب(، 2011برکات، حليم، ) -
 ملعرفة.ا كويت: عامل ،عربية روائية مناذج ؛واآلخر األان إشكالية ،(2013)ماجدة،  محود، -
 ن.للعلوم انشرو  األولی، بريوت: الدار العربية، الطبعة بنية النص السردي(، 2010خليل، إبراهيم، ) -
 لتوزيع.للنشر وا دار فضاءات :عمان، الطبعة األوىل، الذات واآلخر يف الرواية السورية(، 2019خليل الشبلي، إبراهيم، ) -
 .لوجنمان-للنشرية ملصرية العاملا: الشرکة القاهرة ،الطبعة األوىل، موسوعة النظرایت األدبية(، 2003)راغب، نبيل،  -
 .ايف العريبلبيضاء: املرکز الثقادار الثالثة،  الطبعة، دليل الناقد العريب(، 2002الرويلي، ميجان؛ البازغي، سعد ) -
 توزيع.ية للنشر والرؤ  القاهرة: ،الطبعة األوىل، ترمجة حممد عناين، االستشراق(، 2006سعيد، إدوارد، ) -
 اآلداب. ، بريوت: دارالرابعة الطبعة ، ترمجة کمال أبوديب،واإلمربایليةالثقافة (، 2014سعيد، إدوارد، ) -
 ألوىل، ديب: دار مدارك.الطبعة ا، 1دلاجمل األعمال النقدية الكاملة: شرق وغرب، رجولة وأنوثة، (،2013)طرابيشي، جورج،  -
 املعرفة. كويت: عامل ،االجتاه القومي يف الرواية ،(1994)، صطفیم ،عبد الغين -
 ماليني.الثانية، بريوت: دار العلم لل الطبعة، املعجم األديب(، 1984النور، جب ور، ) عبد -
حوث سات والبعني للدرا :القاهرة ،ىلالطبعة األو  ،ةييف الروا ةيالسرد ةيالبن (،2007، )ایاملنعم زكر  القاضي، عبد -

 .اإلنسانية واإلجتماعية
 دار اآلداب.بريوت: ، الطبعة األوىل، الربيع واخلريف (،1984)مينة، حنا،  -

 الرسائل واالطروحات
األدب العريب،  وراه يفتأطروحة الدك حمد دات األان واآلخر يف املنت الروائي اجلزائري اجلديد، (،2015)بوعالم، صوايف،  -

 جامعة وهران، اجلزائر.
ة العربية، اب واللغوراه يف اآلداهلوية وسرد اآلخر يف رواایت غسان كنفاين، أطروحة الدكت (،2017)حاج علي، مازية،  -

 جامعة حممد خيضر، سكرة. 
 اجملالت

، 12اجمللد  ،علمية جملة آفاق، «ينةدالالت العتبات النصية يف رواية الربيع واخلريف حلنا م» (،2020)بليليطة، نصرية،  -
 .315-331، صص 4العدد 

، 5لد اجمل، صولف جملة، «مالموسم اهلجرة إلی الشجيا املصاحلة يف قنديل أم هاشم و أيديولو »(، 1985عصام، )هبي،  -
 .202-177، 4العدد 

 .112-79صص  ،3لعدد ا، 25اجمللد  ،جملة عامل الفكر، «السيميوطيقا والعنونة» (،1997، )ليمحداوي، مج -
 .86-127 صص ،14، العدد 54اجمللد ، اتعالم جملة، «يف أدب ونقد مابعد الکولونيالية»(، 2004) ،سليمان، خالد -
 .77-56صص ، 4عدد ال، 61 لداجمل، فصول جملة ،«لقاء احلضارات يف الرواية العربية» ،(1998عيد، رجاء، ) -
حلن ا  خر يف رواية املصابيح الزرقاألان واآلجتل يات » (،2022)غافلي، مصطفى، عرفت بور، زينه، معصومه نعميت قزويين،  -

 .827-235صص . 2، العدد 24 سنة، الجملة آفاق احلضارة االسالمية، «مينه
اهلوية بني أنوثة قاهرة ورجولة  فصام» (،1397)مريزايي، فرامرز، جزائري راد، بشرى، برويين، خليل وهادي نظري منظم،  -

، السنة هباالعربية وآدا  اللغةيفراسات دجملة  ،«ألمري اتج السر   رواية "العطر الفرنسي"مقهورة: قراءة ما بعد كولونيالية يف 
 .104-85، صص 27، العدد 9
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 ةا میناثر حنّ« الربیع و الخریف»در رمان « خود و دیگری»های بررسی جلوه
 نوع مقاله: پژوهشی

 کاههء رضای. عل2 ،سماعیلیا. سجاد 1

 یرانا، قزوین، عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( استادیار گروه زبان و ادبیات.1

 ، ایراناستادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه والیت، ایرانشهر.2

 چکیده
های عربی مطرح شده و در حیطه موضوع خود و دیگری از جمله موضوعات مهمی است که در رمان

ها تقابل میان غرب و شرق را به برخی از این رماننظریه پسا استعماری گنجانده می شود. از این منظر 

ها این اند اما بعضی رماناند و غرب را به عنوان دیگری به صورت منفی ارائه کردهتصویر کشیده

کند و نگاهی مثبت به او و نگاهی تحقیر آمیز نسبت به خود دارد. دیگری را به دور از اشتباه معرفی می

، نویسنده سوری، این دیگری را در کشور مجارستان و اوضاع ةا مینر حنّاث« الربیع و الخریف»رمان 

سیاسی و اجتماعی آن به تصویر کشیده است و آن را با من که همان شخصیت عربی است مقایسه کرده 

است. پژوهش حاضر با تکیه بر مفاهیم نقدیِ پسا استعماری و روش توصیفی تحلیلی به بررسی 

پردازد می« الربیع والخریف»سوری در قبال منِ عربی و دیگریِ غربی در رمان گیری این نویسنده موضع

و به دنبال پاسخ به این پرسش است که نگاه قهرمان داستان به خود و دیگری چگونه است؟ برخی از 

دهد که قهرمان داستان تصویری منفی از خود/عربی و تصویری مثبت از های این پژوهش نشان مییافته

مند رمان، توصیفات مربوط به ربی ارائه می کند، به طوری که این موضوع در عنوان داللتدیگری/غ

 مکان، نوع نگرش به زن غربی و احساس غربت قهرمان نمود پیدا کرده است. 

 
 .، الربیع والخریفهحنا مینپسا استعمار، خود و دیگری،  :هاکلیدواژه
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Abstract 
The issue of “The I and the Other” is one of the important issues dealt with 
by the Arab novel in general and the Syrian novel in particular, as it has 
become one of the most important critical concepts represented in post-
colonialism. There are narrations that embody the conflict and clash between 
the West and the East, looking at the West with a negative view, as some of 
them paint the image of the other as a spiritual angel far from mistakes and 
look at him with a positive and open view and at himself with a negative 
view, that is, contempt. In this regard, the novel "Al-rabie Va Al-kharif" by 
the Syrian writer "Hana Mina" deals with the West represented by "Hungary 
/ the Other", and its social and political conditions, and compares it with 
what it is "Arab Reality /I". Based on the foregoing, this study, according to 
the concepts of post-colonial criticism and the descriptive-analytical 
approach, aims to reveal the narrator's position, represented by the 
protagonist of the novel, towards the Arab ego and the Western one in the 
novel "Al-rabie Va Al-kharif". The study came up with results, the most 
important of which indicates that the voice of the oppressed Arab I and the 
voice of the beloved Hungarian Other dominate the "Al-rabie Va Al-kharif" 
novel. This appears through the two opposite indications in the title of the 
novel and the hero's descriptions of places, his view of women, and his 
feeling of spatial alienation.  
 

Keywords: Postcolonialism, “The I and the Other”, Hanna Mina, "Al-

rabie Va Al-kharif". 
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