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 فصلية، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها
ش/ . هـ 1397ربيع ، 46لالعدد ا، محكمة ةيعلم

 1-20 صص؛ م 2018

 المختلفة الشرقية األنا ايمرا في زيياإلنکل اآلخر
 «نموذجا   السمان لغادة «سفر حقيبة الجسد» کتاب»

 3تييهدا نينازن، 2ينيرو ب ليخل، 1منظم نظري يهاد
 مدرس تیترب جبامعة وآداهبا ةیالعرب اللغة قسم يف ساعدم أستاذ. 1
 مدرس تیترب جبامعة وآداهبا ةیالعرب اللغة قسم يف أستاذ. 2
 مدرس تیترب جبامعة وآداهبا ةیالعرب اللغة يف ةی ماجست. 3

 12/06/1396: البحث قبول خيتار   22/11/1395: البحث استالم خيتار 

 صالملخ  
 رکنػػاف وار ػػر فاألنػػا؛ مياجهتػػ  يف ربزيػػ باؽبييػػة والشػػعير، بػػار ر رّ یػػ بالػػتات والػػيع ، العػػادل مػػ  بالعبلقػػة یتُبنػػ األصػػ  يف األنػػا

 ورّحالػة وشػاعرة روائیػة السػااف غػادة إفّ . القيمیػة ارداب يف لآل ػر الثقافیػة الصػيرة بدراسػة یعن  يُ  التي، الصيرة علم يف أساسیاف
 و ّصصػػت األورويب ار ػػر تناولػػت وفیػػ  سػػفر" بػػةیحق "اعبسػػد أّوؽبػػا، الػػرحبلت أدب يف کتػػ  طبسػػة ارف دغبػػ ألّفػػت سػػيرية

 ار ػر بدراسػة  ػاص كبػي یعلػ وهنػتمّ ، لػ یربل-وصػف  اؼبقػاؿ هػتا يف واؼبػنه . ثهايحػد مػ  األوفػر  یالنص زيیاإلنکل لئلنساف
 ذبػػا  منهاػػا لکػػ ّ  الفکريػػة واالكبرافػػات واألوهػػـا وار ػػر نػػااأل  صيصػػیة نفهػػم کػػ ،  صػػيروليج  منظػػير مػػ  وثقافتػػ  زيیػػاإلنکل
 أفّ  اؼببعثػػرة السػػااف إشػػارات مػ  سػػتفاديو . الصػػاعد واإلسػػبلم  العػريب  یػػاعب وهتػػّدد هتػػّددنا ة  ی کثػ أ طػػارا   نتجنّػػ  ولکػػ ، ار ػر
 ا  يمأسػػاو  واقعػػا   ـيیػػال ابػػ جی -والفػػ  لثقافػػةوا والکرامػػة والصػػدؽ اغبريػػة وتػػيافر اؼبػػادي الرقػػ ّ  مػػ  بػػ  تاتػػ ي مػػا رغػػم -طػػاييالرب  ار ػػر

 ؽبػػا  يبػػد ادجیػػإ وعػػدـ( أ ػػبلؽ،  يػػد، حػػ ) میالقػػد العصػػر میقػػ اریػػاهن عػػ  الناشػػ  ديػػاعبد  یػػاعب اعیضػػ أمهّهػػا أمػػير يف تاثّػػ ي
، هنػػػاؾ ديػػػداعب  یػػػواعب الدولػػػة اسػػػاتیس نیبػػػ اغبائلػػػة، واإلمرباطيريػػػة العظاػػػة وعقػػػدة، ارلیػػػة اغبیػػػاة ربّکػػػم ضػػػايأ وهنػػػاؾ، عنػػػدهم
 ورواج والعنػ  واإلباحیػة کالشػتوذ سػلبیة ظػياهر کلػ  هػتا عػ  نتجػت وقػد، کیػةياألمر  والثقافػة اةیػاغب منػ  انةیؽب اؼبستارّ  ديوالتزا

 .الصناعة اریواهن طاييالرب  االقتصاد سقم وبالتارل األجنبیة البضائ  واستهبلؾ بالعا  واالستخفاؼ البلمباالة
 العػػريب والنفػػير التارخيیػػة السػلبیة اااتیػػاإل طرةیسػػ مػ  متحػػررة   صػػيرة   تُقػػّدـ وأف اؼبيضػيعیة تلتػػـز أف السػػااف وربػاوؿ
 يف والثقافػػػة الفػػػ  ادةیوسػػػ والکرامػػػة والصػػػدؽ ةيػػػاغبر  بتػػػيافر دیفُتشػػػ، االسػػػتعاارية اإلمرباطيريػػػة شػػػع  مػػػ  العفػػػيي

 أف فػػي لعاػػ  کػػ ی ال ومتشػػّع  یکبػػ حجػػم ؾبتاػػ  کػػ ّ  شػػهایعي الػػي ايوالقضػػا التحػػيالت حجػػم ولکػػ ، ایػػطانيبر 
 ما وأبعد مباشرة یغ عبلقة   اجملتا  أو بالياق  اإلبداع عبلقة تکيف ثّ  م ؛ تاّما   ا  یميضيع التقاطا   لتقط ي أو ب   یی

 .التطابق ع  تکيف
 
  . سفر بةیحق اعبسد؛ السااف غادة؛ ایطانيبر ؛ ار ر؛ الصيرة علم: الرئيسة الكلمات

                                                                                                                                                       

 اؼبسؤوؿ الکات                   hadi.nazari@modares.ac.ir 
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 مةالمقد  . 1
 الػدوؿ نشػيا منت هبا سبّتعت الي القداسة نفسُ  هایف للحدود ُتصبح ال دةيجد کينیة قرية ضيا يف

 حيلػ  مػ  العادل ع  ُعزلة يف شیعي أف شخص وأي ب ، شع  أي بإمکاف سیل، ثةياغبد القيمیة
، اإلنسػػػاي وجػػيد  العزلػػػة هتػػدد وال اجتاػػػاع  کػػائ  فاإلنسػػػاف. ایاسػػیوس ايواقتصػػػاد ایػػوعلا ثقافیػػا

 هتػػػػددها کاػػػػا،  والسػػػػالبة اؼبفقػػػػرة، التياصػػػػ  أشػػػػکاؿ بعػػػػ ُ  هُتػػػػددها ولکػػػػ ، لةیمسػػػػتح العزلػػػػة ألف»
 یغػػػػ مػػػػ  سػػػػعادة ال أنػػػػ  صػػػػحّ  وإذا. (992: ـ9002، تػػػػيدوروؼ) «اليجػػػػيد ؽبػػػػتا الفرديػػػػة التاػػػػثبلت

 مػ  اتنایح اضطراب يلديُ ». ؽبدمها بأدوات سکيفی قد  يار ر  هؤالا أف ضايأ صحّ یف،  يار ر 
 هػتا صػيرة لکػ  ناقصػيف ار ػر یغػ مػ  إننػا. (992: نفسػ ) «حاجاتنػا مػ  يلدي فبا أکثر ناعياطف
 األحػػداث یتػػأث ربػػت وذلػػ ، مػػربم    يوتشػػي  متبػػادؿ  يیػػتز  یإلػػ تتعػػرض تػػزاؿ ومػػا کانػػت ار ػػر
 کلػػػ  هػػػتا عػػػ  نػػػت  وقػػػد، بالشػػػعيب تعِصػػػ  الػػػي جیةیواالسػػػ ات العقائديػػػة والصػػػراعات اسػػػیةیالس

 مشيهة صير يف ار ر قيلبة يف والرغبة، العدائیة الروح یعل قـيي ومنحرؼ بمضطر  أديب  طاب
 .التخاصم یإل والثقافات والدوؿ األمم وتدف ، الشعيب بنی التفاهم سيا نار ُتتک 
 مػ  اغبالیػة اةیػاغب فػػيسائ ؛ دةيػجد ومشػکبلت ايقضػا مػ  عػاييػ  کػاف ناػايأػ  ثياغبػد اإلنساف إف ث
 فبکػ  قػدر أکػرب قیلتحق لةیوس یإل اةیللح ةيغا م  اإلنساف حّيلت» قد اقتصادية وعبلقات وإعبلـ تقنیة
 (.244: ـ9022، احلص اغباج) «التسل  ناؽبا وعقل  وأ بلق  اإلنساف هتا حرية یحت. واؼبنفعة الربح م 

 حلفائهػا یوحتػ اهنػای ج یإلػ وتنظػر ضايأ القلق دائاة اؼبختلفة الدوؿ أف فنجد الدورل دیالصع یعل وأما
 ذواتػػا ودولتاهػػا، اؼبتحػػدة اتيػػاليال فلػػ  يف یتسػػ» الػػي األورويب االربػػاد دوؿ مػػثبل منهػػا؛ رهبػػة أو بتػػيّجس
 ديیػالتأ هتا کيفي نیح دائاا اؼبتحدة اتياليال دافيتؤ  وفرنسا ایطانيبر  ومها األم  ؾبلس يف الدائاة العضيية
 الػدوؿ هػت  أصػبحت یحتػ بتػيّجس یالکػرب  فتهػایحل یإلػ تنظػر األورويب االربػاد فػدوؿ ذلػ  ومػ . ايضرور 
 نقػبل   نػدا طػ  تکري. (29: ـ2221، األسد) «الثقافیة تهايوهي  تهایلشخص اؼبباشر یوغ اؼبباشر ديبالتهد رُبسّ 
 زيیاالقبل الکات  وإف، ةيز یواالقبل ةیاألوروب اغبضارة یإل تتدفق ةیکياألمر  االذباهات إف»: فيردیج هنري ع 

 اػایف زیػاإلقبل فشػ  وقػد وميطنهػا ئتهػایب يف ةيػز یاإلقبل للغػة القػيي کػ ياألمر  الغزو هبتا شعري القارئ وکتل 
 کػ ياألمر  دباأل بآثػار میالتسػل یسػي  أمػامهم ُعػديػ   ودل، اة  یسل ة  ینق لغتهم یعل للاحافظة جهيد م  بتلي 
 هػػي أ ػػت قػػد زيیػاإلقبل االجتاػػاع  یالتفکػػ إف بػػ . هػ یتيج يف وتػػتحکم ـييػػ بعػػد يمػا  ي أدهبػػم يف تػػزداد الػي

 .(92: تا ال، ندا) «ةیکيأمر  بنااذج تأثري ار ر
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 هػػددي وهػػي، بػػده ّ  أمػػر کػػ ياألمر  الثقػػايف والغػػزو حقیقیػػة هييػػة أزمػػة شیعػػي اؼبعاصػػر فاإلنسػػاف
 مػرآة وهي، لؤلنا قيطر  ار ر أف فاؼبعروؼ. راييواإل العريب الشع  هایف دبا والشعيب الدوؿ  یصب
 ر ػرا ميقػ  یعلػ األضػياا سػل ي أف البحػث هػتا اوؿیػ هنػا ومػ ، اهتایوسػلب اهتایابجیإ هایف یتر 

؛ الػػراه  والياقػػ  اػبارجیػػة اتيالتحػػد مػػ  ســفر بــةيحق الجســد کتػػاب يف ذکػػر  الياردػ زيیػػاإلنکل
 :ةیالتال األسئلة ع  اإلجابة ورباوؿ، الصيرة علم ؾباؿ يف تد   فالدراسة

 البحث أسئلة. 1-1
 اؼبتکير؟ الکتاب يف السااف منظير م  زيیاالنکل ار ر هتّدد الي واحمللیة اػبارجیة اتيالتحد ه  ما 
 وؼباذا؟ اؼبتکير الکتاب يف زيیاإلنکل ار ر یتجلي  یک 
 ات؟يالتحد ؽبت  معرفت   بلؿ م  السياا یعل والعريب رايياإل القارئ کتسبهاي الي الفيائد ه  ما 

 جد ته و البحث ةيخلف. 2-1
 العربیػة األقطػار يف نیالباحث م  یالکث باهتااـ وشعرها ةی القص وقصصها السااف اتيروا تیحظ
 النسائ  واألدب العريب النسائ  األدب نیب»: بعنياف مقالة وؽبا شعباف نةیبث مثبل منهم؛ رافيإ ويف

.  تشػػاب مػػ  نیبتػػياألد نیبػػ مػػا هػػایف نػػتیوب( ـ2294) «وولػػ  ایػػوفرجن السػػااف غػػادة: زيیػػاإلنکل
 ةيػػحر  ميضػػيع دبقارنػػة وقػػاـ دیالسػػ لغسػػاف (تػػا ال) والياقػػ " الفکػػر نیبػػ ةيػػاليجيد ةيػػ"اغبر  کتػػاب وشبػػة
 یإلػ السػااف أشػعار بعػ  فػرزاد نیعبداغبسػ تػرجم رافيإ ويف. دوبيفيار ايفیوس السااف عند اؼبرأة

: طهراف) ها" اظب ي یبرا یا "غانام  ؛(ش2649: للنشر نقرة دار) کااف" نیرنگ "دربندکردف: الفارسیة
 (ش2690: للنشػػػػر چشػػػػا  دار: طهػػػػراف) دوات" افیػػػػم در عاشػػػػق ی"زنػػػػ ؛(ش2611: للنشػػػػر چشػػػػا  دار
 نػػر س ونقلػػت، (للنشػػر مػػاه  دار) "12 وتی "بػػ: اؼبعنينػػة تهػػايروا آقاجػػاي ظبیػػة ترصبػػت کاػػا... و
. (للنشر  ماه دار) الفارسیة" یإل الرمادي "الدانيب بعنياف ةی القص قصصها م  ؾبايعة زاد   يقند
، العػػػريب اجملتاػػػ  يف اػبرافػػػة مظػػػاهر»: نػػػتکر رافيػػػإ يف اهتػػػايروا بدراسػػػة اهتاػػػت الػػػي اؼبقػػػاالت ومػػػ 
، 90 العػػدد، وآداهبػػا العربیػػة للغػػة رانیػػةياإل العلایػػة اعباعیػػة ؾبلػػة) «منيذجػػا السػػااف غػػادة اتيػػروا يف دراسػػة
 باػبرافػات العػرب اعتقػاد ةقضػی وعاعبػا یآقاجػان ظبیػة مػ  بالتعػاوف رسػيرل حجت کتبها،  (ـ9022

 ةغزالػػػػ و السػػػػااف غػػػػادة یهػػػػا رمػػػػاف در روشػػػػنفکر يیتنهػػػػا»: ضػػػػايأ وهنػػػػاؾ. السػػػػااف اتيػػػػروا يف
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: اػبامسػػػػة السػػػػنة، األوؿ العػػػػدد، یعربػػػػ أدب) آقاجػػػػاي ةیػػػػوظب ير يػػػػمبل ياضبػػػػد داهلليػػػػ کتبهػػػػا،  «ةزادیػػػػعل
 غػػػػػادة نيشػػػػػت  وتی بػػػػػ سیکػػػػػياب رمػػػػػاف در شػػػػػگرؼ اتیػػػػػادب یهػػػػػا جلػػػػػي »: ضػػػػػايأ وشبػػػػػة (ش2629
 .(ش2626، 24 العدد، نیمب لساف) هامش  وؿبدثة ینيروز  ن يز  کتبتها،  «السااف
، السػػػااف اتيػػروا يف ار ػػػر صػػيرة نیرانیيػػػواإل العػػرب بعػػػ  تنػػاوؿ الصػػػيروليج  اؼبنظػػير ومػػ 
( ـ9009) «السػػااف غػػادة أدب يف الغػػريب ار ػػر صػػيرة»: بعنػػياف مقػػاؿ ولػػ ، عبػػيد عبػػد  مػػنهم
 تتضػػا  ذلػػ  ومػػ  ةيػػالنظر  اؼبباحػػث مػػ  وزبلػػي قیالػػدق ديػػالتحد یإلػػ وتفتقػػر، جػػدا مػػيجزة واؼبقالػػة
 ةیػجامع برسػالة اؼبيضػيع أفػردت وقػد، شػنيؼ ةیػظب ضػايأ هؤالا وم . مبعثرة ولکنها اةیق إشارات
 ؾبلػػػػػة يف ؽبػػػػػا ملخصػػػػػا ونشػػػػػرت( ـ9002) السػػػػػااف" غػػػػػادة اتيػػػػػروا يف ار ػػػػػر "سبظهػػػػػر: بعنػػػػػياف
 ار ػر سبظهػرات عرضػت قػد الباحثػة أف اؼبلخػص هػتا مػ  ويسػتفاد(. صفحات أرب ) اتیاإلنسان
 رجخيػ ال هنػا فػار ر، واؼبکػاف، اؼبهػاجر اؼبثقػ ، الطبقػ ، لطػائف ا، اؼبػرأة، الرجػ : فحسػ  العريب
 الدراسػات يف اؼبتبعػة العلایػة واؼبنهجیػة الدقػة یإلػ البحػث فتقػري هنػا ومػ ؛ العربیػة األمة نطاؽ ع 

 ةیػػروائ منػػاذج»وار ػػر األنػػا ةی"إشػػکال: بعنػػياف کتػػاب وشبػػة. واحملػػدد اػبػػاص معناهػػا يف ةیالصػػيروليج
 إثػر الفرنسػ  مػرآة يف األنػا» منهػا مهاػة مقػاالت تضػا يو  ضبيد ماجدة ألفت ( ـ9026) "«ةیعرب

 بدراسػػػة الباحثػػػة وقامػػػت «یللاػػػيت ةيػػػتنکر  سػػػهرة: السػػػااف غػػػادة ةيػػػروا يف ةیػػػاللبنان ةیػػػاألهل اغبػػػرب
 .وحدها ةيالروا هت  يف اؼبيجيدة ةیالفرنس اتیالشخص
 لغػػػادة یللاػػػيت ةيػػػتنکر  سػػػهرة ةيػػػروا يف ار ػػػر صػػػيرة»: وعنياهنػػػا رافيػػػإ يف ةیػػػجامع رسػػػالة وشبػػػة
 یعلػ تقتصػر هػت  دراسػتها ولک ، بالدرس اؼبتکيرة ةيالروا تناولت والباحثة( ش2626) «السااف
 اؼبصػػطلحات عػػ  وتبتعػػد، اؼبتخصػػص یغػػ الػػدارس بعقلیػػة أعػػّدت وقػػد، فحسػػ  اؼبػػتکيرة ةيػػالروا

. اؼبعاصػرة األدبیػة الدراسػات يف العامة التبسیطیة الظاهرة م  وتق ب الفکرية داتیوالتعق الغامضة
 الػػي اؼبنهجیػػة الرسػػالة تلػػ  فهػػ  للسػػااف الػػرحبلت" "کتػػ  يف ار ػػر عػػ  اليحیػػدة الدراسػػة أمػػا

 الػػرحبلت أدب يف األجنػػي ار ػػر اتیػػذبل»: وعنياهنػػا ـ9021 سػػنة السػػطير هػػت  کاتبػػة أعػػدهتا
 أدب يف السػػػااف أعاػػػاؿ مػػػ  نیاثنػػػ نیکتػػػاب يف ار ػػػر هػػػتا صػػػيرة تناولػػػت هػػػایوف «لسػػػاافا لغػػػادة

 رسػالتها مػ  الباحثػة اسػتّلت  مقاؿ وهناؾ. «األجنحة شهية» و، «سفر حقیبة اعبسد»: الرحبلت
 واؼبقػاؿ(. منيذجا األجنحة" "شهية کتاب) السااف غادة أعااؿ يف الشرق  ار ر صيرة: وعنيان 

 .بکرمانشا  رازي جامعة تصدرها الي نامة" "کاوش ؾبلة يف نشریس
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 دل دةيػػجد دراسػػة للسػػااف الػػرحبلت کتػػ  يف األجنػػي ار ػػر صػػيرة أفّ  تقػػّدـ فبػػا سػػتفادي إذف
 .وجّدت  البحث هتا ةیأمه تأيت هنا وم ، نیواؼبقارن نیالباحث م  أي ةيبعنا بعد تظفر

 البحث منهج. 3-1
 ظػػ ّ  يف وثقافتػػ  زيیػػاإلنکل ار ػػر بدراسػػة هػػتميو ، لػػ یالتحلػ  اليصػػف  اؼبػػنه  البحػػث هػػتا عتاػػدي

 يف مبعثػػرة ار ػػر هػػتا یإلػػ اإلشػػارات وکانػػت. ومقػػارف صػػيروليج  منظػػير مػػ  اؼبعاصػػرة اتيالتحػػد
  یخبػػ نهػػایب نػػرب  وأف یشػػتّ  مياضػػ  مػػ  نسػػتجاعها أف فحاولنػػا، سػػفر" بػػةیحق "اعبسػػد  یتضػػاع
 ونصيصػها الکاتبػة لغػة مػ  األغلػ  يف انطلقنػا وقػد. واضػحة جػةیبنت منهػا القػارئ رجخيػ کػ  نیمت

 .األص  م  تتطابق ال قد ةیثان بلغة واألفکار اللغة هت  اغةیص إعادة م  بدال  

 فيالتعار . 2

 نهايتکو  وعناصر الصورة علم. 1-2
 باؽبييػة والشػعير، بػار ر رّ یػ بالػتات والػيع ، العػادل مػ  بالعبلقة األص  يف یتُبن   األنا أف ش  ال
 ةیالتثن يف كب  صلحي. بنح  إال ل  ةیتثن وال اؼبتکلم صّ خي مفرد یضا لغة   واألنا. مياجهت  يف ربزي

: أساسػػیة أقسػػاـ بلثػػةث یإلػػ تقسػم والنقػػاد األدبػػاا بعػػ  عنػػد وهػ ( أنػػا مػػادة: منظػػير ابػػ ) واعباػ 
 الضػیقة اغبػدود تتجػاوز الػي البشرية واألنيات، االجتااعیة األنيات، الشخصیة أو الفردية األنيات
 .(99-91: ش2691، کدکي یعیشف: انظر) واؼبکاف للزماف

  یالبسػػ  يػػالقر  یاؼبعنػػ ويف ؛(أ ػػر مػػادة: منظػير ابػػ ) آ ػػر رجػػ : کقيلػػ ،  "یهػػي"غ لغػػة   وار ػر
 فػاألمر -هنػا اؼبػراد وهػي -األبعد االصطبلح  یاؼبعن يف أما؛ وكب  وأنت األنا قاربي م  ک »هي

 ایػوقيم ایومػتهب ایػنيد آ ػر اإلنسػاي اليجػيد يف ألف» إال ذلػ  ومػا. (22: ـ2222، ةيأفا) «ـبتل 
 األنػػػا دوائػػػر بتعػػػدد اهتايومسػػػتي  ار ػػػر دوائػػػر فتتعػػػدد؛ ایاسػػػیوس ایػػػوثقاف ایػػػواجتااع ایػػػوجغراف ایػػوعرق

 ذلػ  هػي ةیػنيالد للػتات بالنسػبة فػار ر؛  یػإل النػاظر ؼبيق  تبعا ار ر ديربد تل خيو . اهتايومستي 
 الػتي فهػي ةیػعرقال أو ةیػالقيم الػتات یإلػ بالنسػبة ار ػر أمػا، آ ػر  يػد یإلػ نتاػ ي التي اإلنساف

 .(26: ـ9009، اؽبروط) «یأ ر  ةیعرق أو ةیقيم یإل نتا ي
 ال ثیػػحب اعبػػّدة مػػ  الصػػيرة علػم لفظػػة» أف قػػةیواغبق. الصػػيرة علػم يف أساسػػیاف رکنػػاف وار ػػر األنػا
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: بػاجي الفرنسػ  اؼبقػارف قػيؿي. (292: ش2699، نػاميرمطلق) «دةيػاعبد سیالقػيام يف یحت ؽبا معادال قبد
 مػ  باؼبقارنػة "هنا"ػب و "ار ر" م  باؼبقارنة بػ"األنا" -بل  یضئ کاف مهاا-إحساس ع  تنبثق صيرة ک ّ »

 الياقػػ  مػػ  نیمنظػػيمت نیبػػ یمغػػز  ذي احيػػانز  عػػ  أديب یغػػ أو أديب یتعبػػ إذا   هػػ  الصػػيرة. آ ػػر" "مکػػاف
 يف-هػػایف د  يػػ صبػػاع  أو فػػردي  یػػسبث» هػػ  الصػػيرة إف یأ ػػر  بعبػػارة. (22: ـ2221، بػػاجي) «الثقػػايف
 ديػػر ي کاػػا بلػػدا   یر يػػ أف أجنػػي يأل کػػ ی فػػبل. وذاتیػػة ميضػػيعیة، يػػةی وتأث ثقافیػػة عناصػػر -واحػػد وقػػت
 .(222: ـ9002، وروسي شيایب) «اؼبيضيعیة العناصر تفيؽ يةی التأث العناصر أف یدبعن. را ي أف أهل 

 ذلػػ  منهػػا،  اصػػة عناصػػر مػػ  تتکػػيف آ ػػر لشػػع  مػػا  يػػأد رظبهػػاي الػػي ةیػػاألدب الصػػيرة إف
 میمفػػػاه تکػػػّيف ةیػػػمعجا حقػػػيؿ وهػػػ  لنػػػا ار ػػػر صػػػيرة تنقػػػ  الػػػي الکلاػػػات مػػػ  الياسػػػ  اؼبخػػزوف
 النػاظر البلػد مػ  النابعػة الکلاػات نیبػ زیّ من أف  جی لتل ؛ وصبهير  الکات  نیب مش کة ومشاعر
 الػػتي الياقػػ  یإلػػ ترجػػ  وهػػ  لغػػة الصػػيرة أف اؼبعػػروؼ ومػػ . اؼبنظػػير بالبلػػد  يػػالتعر  يف دیػػتف والػػي
 یتعبػ نفسػ  اليقػت يف وهػي الفػي اعباػاؿ مرتبػة یإلػ الصػيرة لغػة رفػ ي الػتي هي اؿیاػب لک ، ترظب 
 ةياألسطير  واللغة ةيالرمز  اللغة نیب قارنّا ولي لؤلسطيرة ةيمياز  الصيرة قبد وكب . والثقافة اجملتا  ع 

 وجعلهػػػا مػػا قصػػػة اایػػإح، ةيػػػالروا یعلػػ القػػػدرة سبتلػػ  األسػػػطيرة مثػػ  الصػػػيرة أف نینبػػ أف  ینسػػتط
 تتکث  الي العناصر تل  ضايأ اؼبکينة العناصر وم . اؼباض  ةيرؤ  عرب عصرنا يف تتحرؾ، ةیمنيذج

 یتتعػػػد الػػػي والعناصػػػر ةیػػػاالجتااع والعبلقػػػات ثيواغبػػػد واغبرکػػػة والسػػػاات ار ػػػر اتی تعبػػػ هػػػایف
 سػػاعدي الػػتي اؼبخػػال  اليصػػ  وهنػػاؾ. الػػنص ةیػػآل ضػػا   اصػػة داللػػة حاملػػة  یالبسػػ  يػػالتعر 
 مقابػػ  متػيحش مثػ  والثقافػة عػػةیالطب تػدم  متناقضػة اتیػثنائ  ػبلؿ مػػ  ار ػر صػيرة میتقػد یعلػ

 ار ػػػر جسػػػد وصػػػ  ضػػػايأ اؼبکينػػػات ومػػػ . امػػػرأة مقابػػػ  ورجػػػ  يافیػػػح مقابػػػ  إنسػػػاف، متحضػػػر
 وکػػتل ( واؼبطػػب  یقیواؼبيسػػ واللبػػاس  يالػػد مثػػ ) اإلناسػػ  یبػػاؼبعن ثقافتػػ  ومظػػاهر اػػ یق ومنظيمػػة

 أف  یتسػػػػتط( ةياقتصػػػػاد، ةیاسػػػػیس) اؼبزدوجػػػػة عػػػةیالطب ذات األ بػػػػار تعػػػػي الػػػػي ةیػػػػخيالتار  اتیػػػاؼبعط
 ةیػػػاؼبعجا الدراسػػػة  یتسػػػتط کاػػػا للػػػنص ةیػػػوالثقاف ةیػػػاالجتااع الداللػػػة عػػػ  الکشػػػ  یعلػػػ تسػػػاعد
 ار ػر صػيرة يف حبثػ  بدأي أف قب  الدارس قبد أف دیاؼبف وم . ةیالنص الداللة ع  ش الک للصيرة

 ةیػالثقاف فبارسػات  ذبػا  الػتايت النقػد یعلػ القػدرة تلػ یو  اػ یق ومنظيمػة الفکػري ميقفػ  فحص دُ یعيُ 
 ؼبستقب  سیوالتأس اغباضر فهم أج  م  اؼباض  يف تکّينت الي ار ر صيرة دراسة  یستطي ک 
 .(یاأل  الفص : ـ9000، وضبيد 290: ـ2222، وآ روف  یبرون: انظر)  أفض
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، اؼبختلفػػة الشػػعيب مػػ  اةیػػواغب اال ػػتبلط»فػػػ. الصػػيرة لعلػػم دظبػػة مػػادة الػػرحبلت أدب وتػػيّفر
 ما غالبا، حکاهم ونُُظم اناهتميد يف قیوالتحق، وطباعهم أ بلقهم دراسة يف االجتهاد یإل إضافة
 بلػػد  دیػػوتقال نُظُػػم میػػیتق یعلػػ ػ شػػ  والػ   تسػػاعد  کاػػا،  للاقارنػػة بػػایط ؾبػػاال الفػػرد أمػػاـ تضػػ 

 ويألفهػا هػایعل نشػأي الػي والعػادات دیػالتقال مػ  نیمع إطار يف عامة تشک ي الفرد ولکيف. وميطن 
، میفهػ) «زیػوالتح التعسػ  مػ  یکبػ بقػدر ؿبّاػبل   عػادة أيتيػ ؽبػا اؼبخػال  الشػ ا یعلػ حکاػ  فإف

 یلػإ لتنطلػق نّی معػ واقػ  مػ  زبػرج، وثقافػة وسيسػات و إغراا  » الرحلة إف:  یق وقد. (21: ـ2292
 يف فتػػد   ذلػػ  بعػػد أدبػػا یلتصػػ العاطفیػػة الرحلػػة أو اتیػػيمیال أو اؼبػػتکرات شػػک    فتتخػػت الػػيرؽ

 «األسػػػػػاطی صػػػػػن  يف وُتسػػػػػاهم الشػػػػػعيب کيليجیةیسػػػػػ مػػػػػ  إطػػػػػار يف األدب   ُتيّجػػػػػ  الػػػػػي األفکػػػػػار
 تػػػأثري ار ػػر ذبػػػا  الفػػرد سػػليؾ» بػػػأف شػػحاتة مػػ  القػػػيؿ کػػ ی إذف. (9/921: ـ9009، زيعبػػدالعز )

 الثقػػػػػايف اؼبکػػػػػيف مػػػػػ  التعامػػػػػ  ةیػػػػػفیوک اإلدراؾ قػػػػػةيطر  یإلػػػػػ اسػػػػػتنادا عنػػػػػ  تکػػػػػيفي الػػػػػتي طبػػػػػاعباالن
 .(20: ـ9002، شحاتة) «ار ر ؽبتا واالجتااع 

 اآلخر قراءة حاالت. 2-2
 العداا حالة ب  واؼبقصيد، السلي  يالتشي : یاألول، حاالت ثبلث وقرائت  ار ر فهم غباالت ذکروا وقد
 یر يػ  یػوف، ايبجیػاإل  يالتشػي : ةیالثان. احملل  م  یأدن مرتبة يف األجني الثقايف الياق  ذل  عند ربزیف؛ لآل ر
  یػػوف، التسػػامح: والثالثػػة. ةیاألصػػل ةیػػاليطن قافػػةالث یعلػ مطلقػػة بصػػيرة متفيقػػا األجنػػي الثقػػايف الياقػػ  الکاتػ 
 .(290-222: ـ 9000، ضبيد: انظر،  یللتفص) وار ر للتات متيازنة ةيرؤ  م  الصيرة دراسة تنطلق

 قييالتطب القسم. 3
 األجنحػػػػػة" "شػػػػػهية ؛(ـ2212) سػػػػػفر" بػػػػػةیحق "اعبسػػػػػد: الػػػػػرحبلت أدب يف مؤلفػػػػػات طبسػػػػػة للسػػػػػااف

 قػػػػزح" قػػػػيس یعلػػػػ "امػػػػرأة ؛(ـ9006) "ةيػػػػاغبر  "رعشػػػػة ؛(ـ2229) "دیػػػػوح نػػػػيرس "القلػػػػ  ؛(ـ2222)
 األدبیػػة واؼبػػتکرات اؼبقػػاالت مػػ  ؾبايعػػة وهػػي صػػفحة 290 يف قػػ یف سػػفر بػػةیحق اعبسػػد أمػػا(. ـ9022)

 ار ػر ذکػر تبعثػري. اللبنانیػة" "اغبػيادث وؾبلػة العريب" "األسبيع ؾبلة: عربیتنی ؾبلتنی يف قب  م  نشرهتا الي
  یػلي، السػااف اهتاػاـ مػ  األوفػر  یبالنصػ حظػ  وقػد الکتػاب هتا صفحات ـبتل  يف  دديو  زيیاإلنکل
. اؼبؤلفػة اهتاػاـ عربیػةال األنػا نػاؿ کاػا،  وإخل واألؼباي، الناساوي ث، طارليفاإل، فالفرنس ، ل یاإلسرائ ار ر
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 .إنسانیة   أو وطنیة   أو صباعیة   تکيف وقد انایأح شخصیة   تکيف قد األنا وهت 
 والتناقضػػات اؼبفارقػػات مػػ  یکثػػ هػػایف إذ؛ لنػػدف معرفػػة باسػػتحالة تعػػ ؼ نفسػػها السػػااف أف واغبػػق
 کػ  لؤلنػا وسػیلة ی ػ ذلػ  مػ  لکنهػا، واؼبػان  اعبػام  ديػالتحد یعل تستعص  الي اؼبستحدثة والظياهر
 الػي اؼبتعػددة ةيالبشػر  باؼبظػاهر ةیػغن إهنا.  یمستح أمر لندف معرفة»: وأهلها لندف مرآة يف نفسها تعرؼ
 سػنحت کلاػا هػایإل ويعػيد سػنيات فیهػا أقػاـ مثلػ  إنسػاف لکػ ی مػا وکػ ّ . هبا ةیالنهائ اإلحاطة  یتستح
 اوؿیػػػػ وأف، اإلنسػػػػانیة للاهزلػػػػة العػػػػرض الثريػػػػة، اؼبتناقضػػػػة مظاهرهػػػػا بعػػػػ  يرصػػػػد أف هػػػػي الظػػػػروؼ لػػػػ 

 تػزّودؾ أف تسػتطی  ديػجد دائاػا نػدفل ويف. احملطاػة مرآهتػا يف اؼباػزؽ قػ یاغبق وجهػ  م  دياؼبز  اکتشاؼ
 .(622: نفس ) «ذات  ع  و، الفضیحة ع ، الف  ع  جديد، ب 

 تلػػ ،  يالعشػر  للقػرف اتینیوالسػبع اتینیالسػت يف طػاييالرب  ار ػػر أزمػة یإلػ نتطػرؽ لػ ي اػایوف
 بعػػػػ  نػػػػتکر ث، والثقافیػػػػة واالقتصػػػػادية االجتااعیػػػػة الصػػػػعد ـبتلػػػػ  یعلػػػػ آنػػػػتاؾ القائاػػػػة األزمػػػػة

 دیبالصػػػع فلنبػػػدأ. اؼببحػػػيث کتاهبػػػا يف السػػػااف أوردتػػػ  مػػػا ضػػػيا یعلػػػ ار ػػػر هػػػتا عنػػػد اتیػػػابجیاإل
 :ل ي ما ینر  اؼبضاار هتا ويف، تااع االج

 والعقل األخالق وانحسار الياألج نيب الهوة اتساع. 1-3
 عػ  الناذبػة قةیالعا اؽبّية یإل یتش ث، العقد هتا  یوج اتینیالست لندف یإل أوال السااف بنا تعيد
 طانیػةيالرب  لئلمرباطيريػة الراف ) الطال   یواعب( االمرباطيرية  یج)  یاعب هتا أه  نیب النظرة تبّدؿ

 الکبار، قیعت مرباطيريإ قصر»: نیؾبان سکن ي بقصر اتینیالست لندف فُتشّب ( االستعبلئیة ونزعتها
 يف البقاا یعل صّروفي اغبارل فقرهم رغم وهم، أبدا ذه  التي اؼباض  اتيذکر  یعل شيفیعي  یف

 أمػا. اةیػاغب یإلػ د یػعي ذلػ  أف لػي کاػا،  کلهػا دبظػاهر  اؼباضػ  ذلػ  دیػتقال فبارسػة یوعل، القصر
، األثػاث   ّطاػيفی، آ ػر نيع م  نیؾبان ةی األ  الثاانیة األعياـ يف انفجروا فقد القصر يف الصغار

 الکبػػػػار ببػػػػتالت عبثػػػػيفيو ، العفػػػػ  األثػػػػاث فػػػيؽ اغبػػػػدائق زهػػػػير نثػػػػروفيو  الصػػػػِدئة النيافػػػػت فتحػػػيفي
 لؤلسػػبيع، یاألولػ لليهلػة لنػدف تبػدو هکػتا. قتػ يطر  یعلػ کػ   . القصػر يف ؾبنػيف الکػ ّ . العسػکرية

 .(212: نفس ) «نیللاجان ا  ی کب ی  مستشف  يالغر  راهاي. یاألول السنة لةیط وردبا، األوؿ
 صػػيرة یاألولػ اليهلػة منػت ُتشػّي  ػ الشػرؽ أهػ  مػػ  یالکثػ عکػس یعلػػػ  السػااف أف فػاؼببلح 

، میالعظػ واػبُلُػق العقػ  کػرب مػ  أهلهػا وذبػّرد نیللاجػان ای کبػ یمستشػف لنػدف فتعتػرب، وأهلهػا لندف
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: الشػػػرؽ مػػػ  القادمػػة العربیػػػة األديبػػة هػػػت  عنػػد واأل ػػػبلؽ العقػػػ  مکانػػة یعلػػػ بيضػػيح دؿّ يػػػ وهػػتا
 أصػػحاب، نیللاجػػان یکبػػ یمستشػػف يف شیأعػػ أنػػي سبامػػا قنػػتُ يأ لنػػدف يف األوؿ عػػام  ؿ ػػبل»
: ایفشػػػئ ئایشػػػ یتتغػػ بػػػدأت هػػت  تهػػػايرؤ  بػػأف دنایػػػتف ث. (212: نفسػػ ) «أ ػػػبلؽ واؼبیػػي عقػػػ  يیػػاؼب
 مػػػ  "قػػػةی"اغبقيطی  وتکػػػّيف لػػػيیـب يف تتضػػػح لؤلمػػػير دةيػػػجد ايػػػرؤ  بػػػدأت الثػػػاي عػػػام  و ػػػبلؿ»

 السػااف ینػر  هنػا ومػ . (نفسػ ) «أراهػا کاػا،  اغبقیقػة یإلػ األقرب یالتفس ردبا أو، أنا نظري وجهة
 صػػػيرة» أهنػػػا یدبعنػػػ دةيػػػجد، طػػػاييالرب  للشػػػع  دةيػػػجد صػػػيرة وترسػػػم للحقیقػػػة تتجػػػرد أف ربػػػاوؿ
 االسػتعاارية اإلمرباطيريػة شػع  مػ  العفػيي ونفيرنا التارخيیة السلبیة اااتیاإل طرةیس م  متحررة
 یوغػ الطػال  طػاييالرب  الشػع   یػج نیوبػ، هت  ایطانيبر  نیب زیّ من أف؛ عنها الناذبة ديةیقلالت ايوالرؤ 

 الػػػي یاألولػػػ الفعػػػ  ردة مػػػ  متحػػػررة صػػػيرة. (کػػػاف مػػػا السػػػتارار مؤازرتػػػ  بقػػػدر إال) کػػػاف عاػػػا اؼبسػػػؤوؿ
 قػ ػػر ؼ؛ زيیػػلاإلنک اعبنػػيف مظػػاهر مػػ  یکثػػ أمػػاـ بػػالق ر ؼ الشػػرق  اؼبراقػػ    وتغاػػر الشػػرقیة العقلیػػة تصػػعق

 «قاعػ  یإلػ والغػيص ومدليلػ  جتور  لفهم ؿباولة أية میربر  یوحت ب ، واالستنکار سلفا   الرف  حد بلغي
 الرواسػ  عػ  هػایوبتخلّ  باؼبيضػيعیة هبػا اـیبالق ت ِعدنا السااف ولک ، ةيللغا صعبة فاؼبهاة. (214: نفس )

 یإلػػ تعػيد وأکثرهػػا واؼبأسػاة اعبنػػيف هػتا مػػ  يانػا  أل السػػااف تػتکر ث. یػػةخيالتار  السػلبیة اااتیػػواإل التهنیػة
 :ل ي ما منها، الغرب يف والبلمباالة ارلیة اةیاغب وربّکم افیواإل اغب  مصرع

 اعيالض وتفش ي الشاذ ة الحرکات بروز .2-3
 افیعصػ حرکػة بشػک  بػدأت وقػد، بیػةیاؽب حرکػة لنػدف يف السػااف نظر تلفت الي والظياهر اغبرکات م 
 حرکػة» کانػت إهّنػا. سػفر" بػةیحق "اعبسػد کتاهبػا يف ا  ی کثػ السػااف وشػغلت اتینیالسػت أوائ  منت شابة

 اؼبتعفنػة ةیالقد اؼبؤسسات طرةیوس والطبقیة وقراطیةی والب ارلیة سحقت  أف بعد للفرد االعتبار بردّ  تطال 
 یعلػػ التکنيلػػيج  التقػػدـ ايی هسػػت قػػاؼيإل ؿباولػػة يف زیػػبیاؽب ثػػار إذف. اؼبعاصػػرة الصػػناعیة اةیػػاغب ووحشػػیة
- کػػانيا ولکػػنهم، رائعػػة إنسػػانیة دوافػػ  مػػ  الغػػرب يف زیػػبیاؽب حرکػػة انطلقػػت هنػػا مػػ . اإلنسػػاف حسػػاب
  یػػػػاعب ثّلػػػػيفی» السػػػػااف رأي يف إهنػػػػم. (911-914: نفسػػػػ ) «قضػػػػیة  ألعػػػػدؿ نیؿبػػػػام أسػػػػيأ -لؤلسػػػػ 
 وهػم. ت غػُرب وأجػداد  آبائ  إمرباطيرية مشس ناایب اليجيد یإل بزغ التي دياعبد  یاعب، ح  ببل الضائ 
 .(204: نفس ) «طانیايبر  تسيد تزاؿ ما الي التقلیدية میالق ع ، أهلهم ع  غرباا

 وتقػػيؿ طانیػػايبر  يف واػبػػرباا اؼبثقفػػنی بػػرأي وتستشػػهد وأمثاؽبػػا اعبااعػػة هػػت  نشػػأة یعلػػ وتعلّػػق
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: نفسػػ ) «اتػػ یغب هػػدؼ وجػػيد وعػػدـ، قضػػیة یإلػػ  یػػاعب افتقػػار هػػي کلػػ  ؽبػػتا األساسػػ  السػػب »: معهػػم
 اةیػاغب تلػ  يف وانغااسهم نایمراهق جنيح ع  مسؤوليف كب »: قيل  برادرل الربوفسير ع  وتنق . (204

 دیػػوتقال مؤسسػػات مػػ  هػػایف مػػا کػػ  لکػػ ، إمرباطيريػػة دتعػػ دل ایػػطانيبر . والبلمبالیػػة البلمسػػؤولة الرافضػػة
 .(222: نفس ) «قةیالعت االستعاارية اؼبتعالیة النظرة تل  م  ميروثا   زاؿيما  ارجیة اسةیس م  یوحت

 شػاهدتُ »: السػااف عنػد والقػرؼ االمشئػزاز مشػهدهم یثي الي "اؼبيدرنز" صباعة ضايأ وهنال 
 مػنهم وتفػيح ناعاػة   ة  يػطر   ػدودهم وبػدت شػعرهم أطػاليا وقػد الشػيارع يف الشػّباف مػ  ا  ی کب عددا  
 تشػػػّب  غیتستسػػػ وال عربیػػػة شػػػرقیة امػػػرأة فالسػػػااف عجػػػ   وال. (22: نفسػػػ ) «نسػػػائ  عطػػػر رائحػػػة
 أف زهنػایُ  هنػا ومػ ، آ ػر شػ ا أي مػ  أکثػر وتُقّدسػ  وتُبّجلػ  باغبػ   يت ػد إهنػا. باإلناث التکير
 الرجػػ  کػػاف اـيػػأ( التطػػير وردبػػا) االضػػاحبلؿ یإلػػ طريقهػػا يف» اإلنسػػانیة األسػػطيرة هػػت ، اغبػػ 
 إفبلس یعل واضحا   بل  یودل ا  یقیحق اعا  یض ذل  وتعترب. (22: نفس ) «دينا   واغب  امرأة   واؼبرأة رجبل  
 شػّباف حبػدة منػ  عػايي الػتي قػ یاغبق اعیالضػ إف»: والروحػ  اػبُلق   يدیالصع یعل الغربیة اؼبدنیة
 ما رغم ثةياغبد ةیالغرب ةیاؼبدن أف یعل دؿي وميدرنز تلزیوب روکرز م  اؼبتعددة ومظاهر  الببلد تل 

 إهنػػا بػػ  ةیػػاأل بلق نػػةینوالطاأ النفسػػ  السػػبلـ   اإلنسػػاف مػػنح يف أفلسػػت قػػد ةیػػآل عظاػػة مػػ  هػػایف
 .(24: نفس ) «ا  یهنائ معاؼب  ّی وتغ ُتشّيه  تکاد

 اؼبػػياط  نیبػػ الثغػػرة وحػػدها هػػ  واإلمرباطيريػػة العظاػػة عقػػدة»: العلػػ  علػػةُ  هنالػػ  یتبقػػ ولکػػ 
 .(224: نفس ) «اؼبعاصرة طانیةيالرب  اؼبأساة سب  بايتقر  وه  دولت  اسةیوس

 والحب مانياإل مصرع. 3-3
 تُعػػرّب » کانػػت مشػػاهد وتتػػتکر وزواؽبػػا اإلنسػػانیة میالقػػ تفکػػ  یتػػر  إهنػػا إذ وآسػػفة حزينػػة والسػػااف
 للح  جديدة مناذج نشيا وع ، العاؼبیة واغبروب ارلة عصر يف اغب  ميت ع  ووضيح ببساطة
 اغبقػػائق أرض يف وطحالػػ ، تػػدـو أف کػػ یال اإلنسػػانیة الػػنفس جسػػد یعلػػ دمامػػ  نظرهػػا يف هػػ 

 میواؼبفػاه دیوالتقال  يالد اهنداـ ر ّجات صياعقُ  استنبتتها، ؽبا جتور ال، اػبالدة اإلنسانیة ةالعاطفی
: واغبزف یباألس تش  نربة يف تتسائ  وؽبتا. (209: نفس ) «اؼبعاصر اإلنساف نفس يف الکبلسیکیة

: نفسػ ) «واغبػ ؟  افیػاإل: أبػدا   الشػابنی الفارسػنی  يهػت مصػرع   يشػهد أف قرننػا یعلػ ُکتػ  ه »
: اةیػػػػاغب اتیػػػػجزئ يف یحتػػػػ ارلػػػػة وربّکػػػػم الشػػػػتوذ رواجُ  واغبػػػػ   يالػػػػد اضػػػػاحبلؿ آثػػػػار ومػػػػ . (2
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 لػػػ  خيتػػػار اإللکػػػ وي والعقػػػ  العبقريػػػة عبلمػػػات یکإحػػػد ومرغػػػيب بػػػ ، بػػػ  مسػػػايح الشػػػتوذ»
 ث. (24: نفس ) «العصري للشاب( اػباطبة) دور لع ي اإللک وي العق  وإف( ب یأوحب) بت یحب

 مثلػػ  لفتػػاة بالنسػػبة ومفجعػػا   را  يػػمر  بػػدوي األمػػر إف»: هػػؤالا فعلػػ ي فبػػا واسػػتنکارها غراهبااسػػت تبػػدي
 یوالقػػػي  الروحیػػػة القػػػیم بػػػبع  يػػػؤم  مػػػايزاؿ آ ػػػر قػػػرف مػػػ  أحبػػػرت أو آ ػػػر کيکػػػ  مػػػ  جػػػاات

 األديب اإلنسػػػانیة تػػػراث نصػػػ  مصػػػرع یأر  أف أسػػػتطی  ارف منػػػت. أبرزهػػػا مػػػ  اغبػػػ : اؼبیتافیزيکیػػػة
: قائلػػة تضػػی  ث. (24: نفسػػ ) «اغبػػ  اظبهػػا شػػاـبة صػػخرة فػػيؽ اإلنسػػاف د یّ شػػ الػػتي والفکػػري

 ی"علػ. حبیبة "ا تیار عالیة م  وإنسانیة   عاطفیة   أکثر ستصبح لؤلسرة کل " "شراا عالیة إف»
 .«أحب  ألن  کلب  خيتار سيؼ األق 

 م  یأ ر  أشکاؿ يف تتحقق قد اؽبيية أف روفي نیالباحث بع  أف یإل اإلشارة دیاؼبف م  ولع 
 الطبقػػة يف» نتشػػري الشػػتوذ أف روفيػػ کاػػا. (94: ـ9029، حنفػػ ) اعبنسػػ  الشػػتوذ مثػػ  االكبػػراؼ

 .(91: نفس ) «ضا  يوتعي  ِعي زا   ایالدن الطبقة ويف مزاجا   یاليسط الطبقة ويف، ترفا   ایالعل
 :ل ي ما منها، یأ ر  ظياهر نشأت افیواإل اغب  مصرع وع 

 احتجاج کصرخة والتعر ي اإلباحية. 4-3
 ؿبػـر شػ ا» ببلدهػا يف اؼبػرأة أف یوتػر  هػایإل الغػرب ونظػرة اؼبػرأة ذبػا  ببلدها نظرة نیب السااف تقارف
: االكبرافػات مػ  یکثػ عػ  ومسػؤولة صػةیر  آلػة   أوروبػا يف أهنػا حنی يف. (222: نفس ) « یوع ومقدس

  یُتصػػ الػػي بػػةيالغر  االكبرافػػات مػػ  یکثػػ عػػ  مسػػؤوال کػػيفي قػػد لنػػدف يف وآلیتػػ  وبػػرود  اعبػػنس ر ػػص»
 ا تطػػػػاؼ وظػػػاهرة، واإلجػػػػراـ والسػػػادية الشػػػتوذ، االكبرافػػػػات هػػػت  ومػػػ . (222: نفسػػػػ ) «هنػػػاؾ النػػػاس
 .جدا اایأذک ينیساد قب  م  اغتصاهب  بعد( سنيات20-1) الػ نیب اتیالفت وقت  البنات

 مػػ   يفػػا البنػػات قتػػ ي اعبػػاهل  العػػريب کػػاف وإذا»: بقيؽبػػا الظػػاهرة هػػت  یعلػػ السػػااف وتعلّػػق
 ديػجد شػ ا إال "جنسػیا" القاتػ  هػزّ ي ما هنال  بق  ي دل ألن  هنا تمي البنات قت  فإف( اعبنس) العار

 دفلنػ يف قػانيف صػدور عػ  ورُبّدثنا. (222: نفس ) «والقت    يالتعت وهي، ابتکار  وم  ومنحرؼ
 السػػياح تزويػػد وکػػاالت و "اؼبسػػاج" کيکػػاالت یأ ػػر  بديلػػة وکػػاالت وظهػػير العلػػي البغػػاا بتحػػرمی

 بريطانیػا قصػير یإلػ ال، اغبديثػة اللػتة قصػير یإلػ السػياح يرشدف الليايت و"الدلیبلت" بػ"اؼبرافقات"
 .(221-224، 209: نفس ) األثرية
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 األوروبیػة العاصػاة هػ  لنػدف أف الياق »: بقيؽبا والتعري اإلباحیة يف سيوبار  لندف نیب وتقارف
 سػرّا   یتتعػرّ  الػي الراهبػة لنػدف تعػد ودل، جيب يیاؼب ترتدي ال فتاة هایف سبش  أف ندري الي اليحیدة
 «دافیػػاؼب هػػتا يف بأشػػياط وسػػبقتها ةیػػمبال ال ؾبنينػػة نػػةيکاد شػػهرهتا علنػػا   سيبػػار  مػػ  سػػرقت وإمنػػا
 مرحلة یإل عنیفا تطيرا   جيب" "اؼبیي ميضة تطيرت إذ؛ فحس  هتا سیول. (209-201: نفس )
 یاأل ػر  األقطػار مػ  العادي جيب" يی"اؼب البسات بدت یحت، "البلجيب" أو جيب" کروی"اؼب
 ردبػػا»: بقيؽبػػا يعهایوشػػ التعػػّري ظػػاهرة یعلػػ تعلّػػق ث، (206: نفسػػ ) «مػػثبل   مثلػػ ، ؿبافظػػات شػػب 

 أنيثتهػا غالبػا تُعّري واؼبرأة، أنيثتها إلظهار أکرب إمکانیات منحها یإل هتدؼ اؼبرأة فع  ردة کانت
 .(206: نفس ) «هدرها یعل االحتجاج حاالت يف

 االستغاللي وموقفها المزعومة نيةيالد الحرکات. 5-3
 اللّػػػ  یإلػػػ والرجػػػيع الدينیػػػة الػػػرّدة يف تتاثّػػػ  لنػػػدف يف مضػػػاّدة فعػػػ  رّدات وجػػػيد عػػػ  نػػػایإل السػػػااف وتنقػػػ 
، (219: نفسػ ) الػرب اسػم دیػوسبج( ع) حیاؼبسػ دیسبج يف طانیةيالرب  کاألغاي ـبتلفة ؾباالت يف یوتتجلّ 
 یإلػػ بةیالشػػب جػػيع   اؼبزعيمػػة افيػػاألد بعػػ ُ  تنتهػػز» إذ للخطػػر عرضػػة ضػػايأ نیػػةيالد النزعػػات هػػت  ولکػػ 

 خبطػيرة أحّسػت قػد سػةیالکن ولعػ . (219: نفسػ ) «بضػاعتها عػ  إعبلنیػة ينیػةيتلفز  أفبلما فتُنت ، نیقیال
 سػػةیالکن وربػػاوؿ. والصػػبلة الػػيع  دیػػمياع عػػ  إعبلناهتػػا مػػ  فػػأکثرت»، اللّػػ  یإلػػ العػػيدة ةی مسػػ اكبػػراؼ
 ومػ . (216: نفسػ ) «الکػاه  ةيػرعا ربػت الراقصػة اغبفػبلت بإقامة هایإل بةیالشب جتب یأ ر  جهة م 
 وبعػػد وهکػتا»: ایػطانيلرب  ا  يهنػد اسػػتعاارا   السػااف وتعتربهػا، شػنايکر  بدعػػةُ  اؼبنحرفػة نیػةيالد اراتیػالت هػت 
 واالسػػتعاار. طانیػػةيالرب  بةیالشػػب فتسػػتعار الضػػربة   اؽبنػػد ؽبػػا تػػردّ  بل  يطػػي  اؽبنػػد بةیشػػب ایػػطانيبر  اسػػتعارت أف
 وألنػ ، فحسػ  لػؤلرض اسػتعاار ال البشػرية الػنفس لرقعػة اسػتعاار ألنػ   طػرا   أشدّ  اؽبندية الطريقة یعل
 .(206 -209: نفس ) «الکام  واستسبلم  ار ر الطرؼ یبرض تمي

  السحر وممارسة األرواح ريتحض. 6-3
 یربض»: حةیالصح نیةيالد اؼبعتقدات ؿب    األرواح یربض وفبارسة بالسحر االعتقاد ح ّ  لندف ويف

 «العالػػػة  يوتبػػد اؼبشػػ کة األوروبیػػػة السػػيؽ مػػ  أکثػػػر السػػاعة ميضػػيع ـيیػػػال هػػي لنػػدف يف األرواح
 واجهاهتػػا يف شػػاهدي ـيیػػال لنػػدف زوريػػ مػػ »: همی وصبػػاه ومنػػابرهم ؾببلهتػػم وللس ػػح رة. (912: نفسػػ )
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 ؾبػبلت قبلهػا راجػت کاػا ـيیػال تػروج ؾبػبلت، عػةیالطب مػاوراا وعػيادل السػحر عػ  تتحػدث دةيجد ؾببلت
 (.912: نفس ) «اؼبيسم صرعة هي األرواح یوربض، دةياعبد اؼبيضة هي فالسحر. واؼبخدرات اعبنس

 فالشػرؽ. الشرؽ أه  یعل يأ تون  کانيا» فبا واػبرافات بالسحر االعتقاد أف بالتکر ريواعبد
، نیمهػػتب یغػػ، يفيبػػدو ، متکاسػػليف أنػػاس  یػػف، ومظلػػم  يػػغر  مکػػاف الغػػربینی والثقافػػة األدب يف

 .(29: ش2622، ييهدا) «والسحر باػبرافات يؤمنيف

 ايالنوستالج ونشأة ميالق تفکك. 7-3
 -سبق مثلاا- ترّکز وؽبتا ـ2241 ةیهز  بعد تی تغ قد للندف تهايرؤ  بأف نفسها السااف وتع ؼ

 فیهػػا حیاسػػتب غابػػة»بػػػ ناتیالسػػبع لنػػدف وتشػػّب  قبػػ  ذي مػػ  أکثػػر للنػػدف والبشػػ  الثػػاي اليجػػ  یعلػػ
: األدلو  اغبػزف یثػي فبػا األ بلقیػة میالق منظيمة يف والتفک  یالتغ وهتا. (226: نفس ) «ش ا ک ّ 
 أنػػ  حػػد یإلػػ مهػػتبا زيیػػاإلنکل الفػػرد کػػاف اـيػػأ.  يوالتهػػت الدقػػة لنػػدف، ةیػػالقد لنػػدف   أنػػُدبُ »

 إذ؛ فحسػ  هػتا سیولػ. (220: نفسػ ) «قػدم   ربت حشرها ع  هي عتتریف قدم  یعل تدوس
 النفسػ  والتػأـز والبلمبػاالة بالعاػ  االسػتخفاؼ بػأعراض نیمصػاب لندف يف الناس أکثر ذبد» إّن 
 یمسػػتي  اؼببلػػغ  عجبػػ ي دل إذا(. اإلکرامیػػة) النقػػيد قطعػػة بيجهػػ  رمػػ ي التاکسػػ  سػػائق. ام الغػػ

 ذباهػػػ  عػػػ  أ بػػػارا   نػػػایإل وتنقػػػ . (222: نفسػػػ ) «يصػػػ ي ال حػػػد یإلػػػ اكبػػػدر اؼبطػػػاعم يف النظافػػػة
 یالفيضػ یعػدو  انتقػاؿ عػ  وتتحػدث، اؼبػرور وأضػياا یالسػ لشػارات السػياا یعلػ واؼبارّة اراتیالس
. (229: نفسػػ ) مأليفػػا   صػػار قػػد دقػػائق 20 یإلػػ 2 مػػ  اؼبسػػرح عػػرض تػػأّ ر وأف ضػػا  يأ رحاؼبسػػ یإلػػ
 يعیوشػ، دارهػا عقػر يف لةیاألصػ طانیػةيالرب  اللغػة ضد ک ياألمر  الثقايف الغزو کل  ذل  یإل ضاؼي

 ناأصبح ثیح ينیةيالتلفز  اإلعبلنات يف االبتتاؿ»: طاييالرب  اإلعبلـ وسائ  يف اإلعبلم  االبتتاؿ
 .(229: نفس ) «لةیاألص احملافظة زيةیاإلنکل اللغة صباؿ ُتشّي  ضةیبغ کیةی أم عبارات نسا 

، الغرباا القتناص هناؾ تتيق  وه  الشرعیة یغ التاکس  اراتیس رکيب م  السااف ورُبّترنا
 السػػػياا یعلػػػ والروحػػػ  اؼبػػػادي الفقػػػر»: بقيؽبػػػا ایػػػطانيبر  يف والروحػػػ  اؼبػػػادي  يالفقػػػر  یإلػػػ وتتطػػػرؽ
 األسػػػناف بسػػػرقة وانتهػػػاا   دیػػػال حقائػػػ  ا تطػػػاؼ مػػػ  ابتػػػداا   اؼبػػػادي الفقػػػر مبعثهػػػا جػػػرائم وهنالػػػ 

 جػػرائم لهایؿباصػػ وأهػػمّ  الروحػػ  الفقػػر مبعثهػػا یأ ػػر  جػػرائم هنالػػ  ولکػػ  یاؼبػػيت أفػػيا  مػػ  ةیػػلتهبا
 هػػتا أف اؼببلحػػ  ومػػ . غالبػػا   األطفػػاؿ تسػػتهدؼ والػػي مهيوسػػيف رتکبهػػاي الػػي بػػةيالغر  االغتصػػاب
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 «السػيد اإلنکلیػز یحتػ أو األغػراب مػ  ال، البلػد وأبناا اإلنکلیز م  دوما   أبطال  اعبرائم م  النيع
 شػ ا کػ    سبنحػ  نػةيمد فلنػدف»: بقيؽبػا الشػرقیة عاطفتهػا عػ  تعػرّب  نراهػا کلػ  وؽبتا. (229-221: نفس )
 شػػػراا  یتسػػتط ال لکنػػ ، العػػادل اتیػػفت أصبػػ  لنػػػدف يف تشػػ ي أف  یتسػػتط. ةیاإلنسػػان والرفقػػة األنػػس إال
 ميجػػة»: اؼباضػػ  یإلػػ اؽبػرب يف عنػػدهم الرغبػػة نشػػأت ضػايأ کلػػ  وؽبػػتا. (212: نفسػ ) «واحػػدة حنػػاف ؼبسػة
 .(229: نفس ) «دیصع ک  یعل هنا الناس تنتاب( ایالنيستاعب) اؼباض  یإل نیاغبن

 الصناعة اريوانه االقتصاد ُسقم. 8-3
 ؼبسػػتعاراهتا فقػػداهنا بسػػب ، دةيػػعد مشػػاک  مػػ  ـيیػػال طانیػػايبر  فتعػػاي االقتصػػادي دیالصػػع یعلػػ وأمػػا
 یإلػػ باإلضػػافة»: األسػػباب مػػ  هػػای وغ العاملػػة دييػػاأل ؿبػػ  ارلػػة وحلػػيؿ اؼبسػػتيردة البضػػاعات ورواج

 أف قبػد، تعاراتاؼبسػ هػت  اسػتقبلؿ مػ  تيقّػ  ای کثػ ذهبػا طانیػايبر  یعل تُِدر   کانت الي اؼبستعارات
 عػػػةیطب أف أبرزهػػػا، ةی کثػػػ ألسػػػباب اریػػػباالهن بػػػدأت األساسػػػ  ایػػػطانيبر  عصػػػ  کانػػػت الػػػي الصػػػناعة
 مػػػ  ُتصػػػّدرها ث عهایتصػػػن دیػػػوتع اػبػػػاـ اؼبػػػياد غالبػػػا تسػػػتيرد ایػػػطانيبر  إف ث، تتجاوزهػػػا بػػػدأت العصػػػر
 فإهنػا الصػن  متقنة   ارلة کانت هااوم. السابقة التقنیة اؼبهارة ل  تػ ُعد دل طاييالرب  العام  لک ، ديجد
 یإلػ اؽبرولػة يف والرغبػة والبلمبػاالة والسػأـ بالضػجر مصػابة   رهايتُػد الػي دیػال کانت إذا یالکث تُنجز ال

 البضػػػػائ  رواج ضػػػػايأ وهنالػػػػ . (222: نفسػػػػ ) «ُمظػػػػاهرة أو ُمراهنػػػػات مکتػػػػ  أو جعػػػػة حانػػػػة أقػػػػرب
 .(229: نفس ) الصن  طاييبر  شیئا طانیةيالرب  ؼبتاجرا يف ذبد ال ثیحب، طانیةيالرب  غی واؼبصنيعات

 التافهة والمسارح األفالم یإل رييالشکسب المسرح من. 9-3
 تيػالعفار  عػ  واألفػبلـ واعبػنس الرع  أفبلـ یعل اؽبائ  الناس إقباؿ هنال  الثقايف دیالصع یوعل

 نیاطیش هبا قـيیس الي واالغتصاب القت  جرائم نسبة ارتفاع وبالتارل، نیاطیوالش رةيالشر  واألرواح
 حبر يف» نفس  دجی اتینیالسبع لندف يف واؼبرا. (202-206: نفس )  ااياألبر  الرجاؿ أجساد تليفی
 لتفسد انتقلت واعبنس بالرع  ريالتخد ميجة وإف. دةیاعب اؼبهنیة التقنیة ذات، التافهة األفبلـ م 
 يف»: السػااف تقػيؿ اؼبسػرح یإلػ یالعػدو  انتقػاؿ وع . (242: نفس ) «مسرحها: لندف يف ما أصب 
 دومنػا اؼبسػرح یعلػ هایتقػدو  عیػةیالطب حباجػاهتم النػاس مياجهػة غرضػ  مسرح  اریت نشأ ناتيالعشر 
 متابعػة اؼبسػرح اوؿیػ ـيیػوال. الطبیعیػة اغباجػات بقیػة وقضاا( ایاجتااع اؼبرفيض) کالتجشؤ،  حرج
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 مػ » أن  السااف یتر  کل  هتا م . (249: نفس ) «اؼبنس  جبسد  اعباهير صدـ قيطر  ع  ذل 
 لػػػ  مازالػػػت یشکسػػػب حفاسػػػر ، وعنفػػػا   جنسػػػا   إال  یػػػف ذبػػػد لػػػ  بأنػػػ  االدعػػػاا لنػػػدف ؼبسػػػرح الظلػػػم
 تُقػّدـ تعد دل لندف بأفّ  االدعاا الظلم م  وکتل . یاأل ر  اعبّدية اؼبسارح نشاطات وک ّ ، مکانت 

 .(246: نفس ) «اؼببتتؿ الرع  یغ
 إثػارة قیػربق یإلػ هتػدؼ الػي ناایالسػ» أف یعلػ تػربه  لنػدف يف ناائیةیالسػ الػربام  یإلػ عةيسػر  ونظرة

 یإلػ یتشػ والػدالئ . االسػتثنااات بع  بالطب  وهناؾ. (249: نفس ) «ا  یحال السائدة ه  عابرة صةیر 
 الشػياط  یإلػ صػيؽباو  مت ميجػة وآ ػر. اإلباحیػة االسػتهبلکیة اؼبيجػات کػ ّ  کػای أم مػ  تلتق » لندف أفّ 
 وهػػتا، الرجالیػة" التعريػة بػػ"نيادي یسػا  يُ  مػػا أو، (212: نفسػ ) «الرجػارل "زی"السػ بت ميجػة هػ  طانیػةيالرب 

 .لیةیالل النيادي يف یوحت، ناایالس  ارج یاأل ر  اجملاالت ک ّ  تاحجی أ ت الرجارل العري

 جابيةياإل ايطانيبر . 10-3
 م  متفرقة مياض  يف السااف تتطرؽ ايبجیاإل واعبان  السلي اعبان  نیب التيازف إلقامة ؿباولة ويف

 رغػم دائاػا   هػایإل شػّدهاي للنػدف ورائػ   یصب وج ، ضا  يأ ایطانيلرب  واغبس  ايبجیاإل اليج  یإل کتاهبا
 نػػةياؼبد، للنػػدف ار ػػر اليجػػ  طػػ ّ يُ  کلّػػ  هػػتا عػػ  دا  یػػوبع»: الحتػػتائها العػػرب وتػػدعي ؽبػػا مغادرهتػػا
 ةی بػالغ أحػسّ  وکنػت، العػريب عاؼبنػا يف هػایإل نفتقػر یرُبتت   أمثلة  یوف وإنساي مشرؽ وج ، بةیالعج
 لنػػػدف عػػػ »: لػػػةیاعبا زاهتػػػایؼب تسػػػتقطبها لنػػػدف إف. (292 -290: نفسػػػ ) «بإحػػػداها مػػػررتُ  کّلاػػػا
 الفػػ  لنػػدف، ةيػػواغبر  اإلنسػػاف نػػدفل، قػػةیاغبق لنػػدف، لػػةیاعبا لنػػدف عػػ . اؼبػػرّة هػػت  أربػػّدث یاأل ػػر 
، هایإل عنها أرح  ، کنتُ  ناايأ أبدا هایإل تشّدي الي لندف، ئةيوالرب  فةيالطر  لندف، واؼبسرح والفکر
 عػػػ . اؼبػػػرة هػػػت  أکتػػػ  واإلنسػػػانیة باؼبثُػػػ  اؼبعتقػػػة لنػػػدف عػػػ . راجعػػػة   أبػػػدا   ذبػػػدي ولکػػػ ، أغادرهػػػا
 وأ ػبلؽ تلػزیالب وأغػاي بيند اسیج أفبلـ قب  ادهای الست اغباجة بأمسّ  كب  الي األشیاا عشرات

 لنػػدف یإلػ أعػيد دومػا   أجػدي»: دومػا   هػایإل ربػ ّ  الحظناهػا إذا عجػ  فػبل. (296: نفسػ ) «ؾی اعبػ
 يف الفػػي واػبصػػ  الفکػػري بػػالتنيع إعجاهبػػا وتُبػػدي. (910: نفسػػ ) «اجملػػـر وشراسػػة العاشػػق نیحبنػػ
 تتفجػر الػي الفنیػة النشػاطات دبختلػ  الغػيّ  الفکري اؼبرکز  ذل الثقافیة لندف تظ ّ »: بقيؽبا لندف
 االذباهػات ـبتلػ  يف والتنػيع األلػق ذل  هي لندف زیی ما أهم ظ ّ يو ، اإلنسانیة اهتایح ينیشرا يف

 یشکسػػب دبسػرحیات البػػالغ زیػاإلنکل اهتاػػاـ عػ  ربػدثنا ث. (990: نفسػػ ) «کیةیوالکبلسػ اؼبعاصػرة
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 مػ  البػد هػت  لنػدف ويف. والصػرعات العػري صبهػير مػ  أکػرب صبهير  زاؿي ما یشکسب وأف اليقيرة
 قػػاـو مهاػػا تثػػاق يو  نضػػ ي أف یإلػػ مضػػطرا   نفسػػ  اإلنسػػاف دجیػػ» هػػایوف والػػيع  والتثقػػ  النضػػ 
، مسرح ال، حديث مسرح، میقد مسرح: ش ا ک ّ  لندف يف. یر يو  تعلمي أف یعل ُمرغ م   إن  ذل  
 .(291-294: نفس ) «ناایالس دور  م مئات، ناایس، یشکسب مسرح

 يجةالنت .4
 لػ  أمػر( الغػريب ار ػر أو) زیػاإلنکل مػ  عػنهم تکتػ  م  نیوب السااف نیب الثقايف التفاوت إف 

 تنػػػػاوؿ يف قت هػػػػايطر  کػػػػمی   ؽبػػػػا اسػػػػ یالس اؼبيقػػػػ  أف کاػػػػا،  ُتطلقهػػػػا الػػػػي األحکػػػػاـ يف یاػبطػػػػ دور 
 کاغبػ ) ديػةیالتقل میالقػ بػبع  تػؤم  تػزاؿ مػا وعربیة   شرقیة   إنسانة   باعتبارها فالسااف؛ األحداث

 التصػػير یعلػػ انتصػػر قػػد ثياغبػػد لئلنسػػاف األ بلقػػ  یوغػػ اػبػػاط  التصػػير لکػػ ، وتُقّدسػػها( مػػثبل
 دیالصػػع یوعلػػ. اإلنسػػانیة الطبیعػػة مػػ  متعػػارض اذبػا  يف یسػػي الغػػريب اجملتاػػ  وصػػار، لػػ  األ بلقػ 

 تهايرؤ  توتشّيه ـ2241 سنة رافيحز  ةیهز  بعد طانیايبر  م  السااف ميق  تبّدؿ ضايأ اس یالس
  یػػوالتبج دیػػوالتاج اإلعجػػاب مػػ  بشػػ ا ؿبيطػػة   کانػػت مػػا بعػػد النکسػػة بعػػد عدائیػػة   صػػارت بػػ 

 سػػلبیة   یوتتبػػدّ  للتاتیػػة الغالػػ  يف زبضػػ  اؼبرحلػػة هػػت  يف طػػاييالرب  ار ػػر عػػ  فصػػيرها. واالفتتػػاف
( الکراهیة) الناطیة الصيرة ذباوز يف وجهدها اؼبيضيعیة يف السااف رغبة م  الرغم یعل، ومشيهة  

 .طاييالرب  لآل ر العربیة لةیاؼبخ ترظبها الي
 واقعػػا   ابػػ جی وثقافیػػة ماديػػة اتیػػوإمکان رفاهیػػة مػػ  بػػ  تاتػػ ي مػػا  یػػصب رغػػم طػػاييالرب  ار ػػر 
 وقػػد هنػػاؾ البلمبػػاالة ورواج ارلیػػة اغبیػػاة وربّکػػم افیػػواإل اغبػػ  مصػػرع يف تاثػػ ي ا  يومأسػػاو  مأزومػػا  
 تصػػاهبمواغ نیوالبنػػ البنػػات وا تطػػاؼ والعنػػ  واإلباحیػػة والشػػتوذ اؼبػػرأة ُر ػػص کلػػ  هػػتا عػػ  نػػت 

 طػػػاييالرب  االقتصػػػاد سػػػقم وبالتػػػارل األجنبیػػػة البضػػػائ  ورواج بالعاػػػ  االسػػػتخفاؼ و القتػػػ  وجػػػرائم
 با  يتقر  وه  دولت  اسةیوس اؼبياط  نیب أساسیة ثغرة واإلمرباطيرية العظاة عقدة إف. الصناعة اریواهن

 ودوؿ ایػػػطانيفرب . الياسػػػ  کػػػ ياألمر  الثقػػػايف الغػػػزو ضػػػايأ وهنػػػاؾ. اؼبعاصػػػرة طانیػػػةيالرب  اؼبأسػػػاة سػػػب 
 تهػػايوهي  تهایلشخصػػ مباشػػر یوغػػ مباشػػرا   دا  يػػهتد کػػايأمر  یالکػػرب  فتهػػایحل يف یتػػر  األورويب االربػػاد
 تلػتق  ایػطانيوبر ، ةيػز یواالقبل ةیػاألوروب اغبضػارة یإلػ تتػدفق ةیػکياألمر  االذباهات أف واغبق. الثقافیة
 تقػػّدمها الػػي والصػػير بلتیالتاثػػ أف قبػػد تاوؽبػػ. واإلباحیػػة االسػػتهبلکیة اؼبيجػػات کػػ ّ  کػػايأمر  مػػ 
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 .الغرب یعل کیةياألمر  والثقافة اةیاغب من  انةیؽب اؼبستار ديالتزا م  وعتامة   سلبیة   تزداد السااف
 صػيرة   تُقػّدـ وأف ادیػواغب اؼبيضػيعیة تلتػـز أف السػااف ربػاوؿ السػلبیة الصير هت  جان  یإل 
 اإلمرباطيرية شع  م  العفيي العريب والنفير التارخيیة السلبیة اااتیاإل طرةیس م  متحررة   یأ ر 

 وتدهشها رهانظ تلفت اإلنساي یاؼبستي  یعل حضارية   أميرا   ایطانيبر  يف تلح  وؽبتا، االستعاارية
 أو  یاألصػػػػػ الفػػػػػ  يف ازهػػػػػایاكب السػػػػػااف وربصػػػػػر والکرامػػػػػة والصػػػػػدؽ اغبريػػػػػة وأمّههػػػػػا، هتػػػػػای غ یوتثػػػػػ

 تفيقػ  فبارسػة یإلػ طػاييالرب  ار ػر عػيدي وهبػتا. لةیاألصػ يةی الشکسػب واؼبسػرحیة ناایالس: اإلبداع 
 الػػي ايوالقضػا حػيالتالت حجػم أف یغػػ، نیحػ یإلػ ومشػّيها   ایسػلب صػػار أف بعػد األنػا یعلػ الثقػايف

 التقاطػػػػا لتقطػػػػ ي أو بػػػ   ییػػػػ أف فػػػي لعاػػػػ  کػػػ یال ومتشػػػػع  یکبػػػ حجػػػػم ؾبتاػػػ  کػػػػ  شػػػهایعي
 مباشرة یغ عبلقة اجملتا  أو بالياق  نةياؼبتبا أشکال  يف اإلبداع عبلقة تکيف ث م ؛ تاما ایميضيع
 يف ا تصػػػاص عنػػدهم سولػػػیػػػ  الکتّػػاب أف کلػػػ  ذلػػ  یإلػػ أضػػػ . التطػػابق عػػ  تکػػػيف مػػا وأبعػػد
 هػت  أف حیصػح. همیقػارئ اهتاػاـ یثػي دبػا اػبػارج  العػادل مػ  هتاػيفي إمنػا ػ النػادر يف إال ایػاعبغراف
 فػػة  يطر  ذبعلهػػا یتػػأث وقػػية ةی کبػػ اػػةیق ذات ضػػايأ لکنهػػا الرظبیػػة اليثػػائق تقّدمػػ  فبػػا اػػةیق أقػػ ّ  الصػػير
 .الشعيب لةیـب يف لهایبتسج والبقاا اػبليد صفة وسبنحها یالنظ ةیوعد

 قػػد عنػػدها األنػػا إف. منعػػزؿ کفػػرد األنػػا عػػ  تتحػػدث ال وهػػ  ا  یشخصػػ السػػااف هػػمّ  سیلػػ 
 أداة للسػااف بالنسػبة لنػدف إف ث. إنسػانیة أو وطنیػة أو صباعیػة تکػيف وقػد انػایأح شخصػیة تکيف
 للاخاطر  بلؽبا م  تُنّبهنا کاا،  اهتایابجیوإ التات اتیسلب  بلؽبا م  یتر ، للتات وؿباسبة وع 
 العربیػػػػة فالشػػػػعيب. الصػػػػاعد واإلسػػػػبلم  العػػػػريب  یػػػػاعب وهتػػػػّدد ضػػػػا  يأ كبػػػػ  هتػػػػّددنا الػػػػي اتوارفػػػػ

 العيؼبة وفرض ک ياألمر  اغبیاة من  انةیه بسب  حقیقیة هيية أزمة یاأل ر  ه  شیتع واإلسبلمیة
 واالقتصادي والثقايف اس یالس هنجهم وفرض العادل مقّدرات یعل کافياألمر  انةیه تستهدؼ الي
 .األمم سائر یعل عبلم واإل

 الهوامش
 الکثػی تُػرجم مػا بعد عاؼبیا أدهبا صار. الکربی العرب وأديبة، سيرية رّحالة، صحفیة، شاعرة( -ـ2229) السااف غادة

 البػده ّ  فاػ »، والقػاهرة ولنػدف وبػیوت دمشػق جامعػات يف وآداهبا اإلنكلیزية اللغة درست. اللغات ـبتل  إلی مؤلفاهتا م 
 زارت(. 42: ـ9009، عبػػػيد) «األ ػػػر  األوروبیػػػة وبػػػارداب اإلنكلیػػػزي بػػػاألدب الكاتبػػػة تػػػأثر إذل الدراسػػػة تلػػػ  تػػػؤدي أف

 وبػػاريس لنػػدف مػػ  ازبػػتت سػػيريا يف ضػػدها غیػػايبّ  حکػػم صػػدر وعنػػدما، ودراسػػیة صػػحافیة مهّاػػات يف األقطػػار مػػ  العديػػد
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 صػفحات وعلػی، األجنبیػة اؼبػؤثرات علػی سػيرية يف اؼبعاصػر العػريب األدب النفتػاح مثػاؿ أوضػح» السػااف أعااؿ. ؽبا مستقرا
 شخصػیات مػ  األظبػاا هػت  وسبتػد، اؼبعاصػر العػاؼب  األدب يف البلمعػة األظبػاا معظػم يقرأ اؼبرا قدري"يکاد ؾبايعتها"عیناک

 اإلنکلیػز الشػعراا إلػی، وکانػت ديکػارت مثػ  األوربیػنی الفبلسػفة إلػی، وسػقراط برمیثیيس مث  الیينانییتنی والفلسفة اؼبیثيليجیا
 «االذبػا  هػتا يطّػرد( ـ2244) الغربػاا" "لیػ  الثانیػة ؾبايعتهػا ويف. احملػدثنی األوربیػنی الکتّػاب ـبتلػ  إلی، وشل  ملتيف مث 
 يف يقعػيا أال، حقیقتهػا علػی يروهػا أف النقاد علی يتحتم هکتا»: شکري غارل الناقد عنها يقيؿ(. 92: ـ2222، اػبطی )

 عبلقتهػا وإمنػا؛ األ ريػات أکثريػة تکتبػ  دبػا لغػادة عبلقػة ال. النسػائ  باألدب يسای ما هبا ننفرد الي البدعة أو اػبداع حبائ 
 وفػػؤاد طعاػػة وغائػػ  مینػػة وحنػػا إدريػػس وييسػػ  ؿبفػػيظ قبیػػ  بکتابػػات، اغبػػديث العػػريب بػػاألدب عنهػػا اغبػػديث یکػػ  الػػي

 هػػي، فحسػػ  أدب هػػي بػػ ، رجػػارل أدب بأنػػ  أدهبػػم وصػػ  يسػػتحی  فبػػ  وغػػیهم کنفػػاي وغسػػاف األشػػقر وييسػػ  التکػػررل
 (.209: ـ2220، شکري) «وعقلنا وجداننا، أدبنا

 المصادر

 ةيالعرب الکتب( أ
 : دار صادر.وتی ، بلسان العرباب  مکـر )التا(،   يمنظير، صباؿ الد اب 

 : اؼبؤسسة العربیة لدراسات والنشر.وتی ب، ی، الطبعة األولنحن واآلخر؛ صراع وحوار(، 2221)  يناصرالداألسد، 

 ، الشارقة: منشيرات دائرة الثقافة و اإلعبلـ.العربي ليالغرب في المتخ(، 2222)  يؿباد نيرالدة، يأفا

 دمشق: ارباد الکتاب العرب.د، ی، ترصبة غساف الساألدب العام والمقارن(، 2221) یهنر   ییدانباجي، 

 ب  ثابت. ديدمشق: مطبعة ز د، ی، ترصبة غساف السفي األدب المقارن زيالوج(، 2222وآ روف ) ییب ، ییبرون

 الطبعة الثالثة، القاهرة: مکتبة األقبلي اؼبصرية.ز، ي، ترصبة أضبد عبدالعز األدب المقارن(، 9002ـ. روسي ) شيا، کليدوأندر یب

 أبيظي، اؼبرکز الثقايف العريب.، 2ط ، یاشی، ترصبة: منتر عالمشترکة اةيالح(، 9002) تافیتزفتيدوروؼ، 

 ، دمشق: ارباد الکتاب العرب.األدب المقارن یف ةيقيمقاربات تطب(، 9000ماجدة )ضبيد، 

 للثقافة. ی، القاهرة: اجمللس األعل2ط، ةيالهو (، 9029حنف ، حس  )

ة، دمشق: مطاب  الطبعة اػبامس، ةيوأشکالها في القصة السور  ةيسبل المؤثرات األجنب(، 2222)  ، حساـیاػبط
 .اسیةیاإلدارة الس

 : منشيرات غادة السااف.وتی ، الطبعة اػبامسة، بسفر بةيالجسد حق(، 2224غادة )السااف، 

 للطباعة.  اکيالعبلقات اؼبتبادلة، دار إ ةیکيليجی، ساألنا و اآلخر(، 9002عبداؼبنعم )شحات ، 

 للطباعة والنشر. عةی: دار الطلوتی الثالثة، ب، الطبعة غادة السمان بال أجنحة(، 2220غارل )شکري، 
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 .ةي، القاهرة: مکتبة األقبلي اؼبصر لألدب المقارن دةيجد ةينحو نظر (، 9009أضبد )ز، يعبدالعز 

 : اجمللس اليطي للثقافة والفنيف.تي، الکي أدب الرحالت(، 2292ؿباد ) نیحسم، یفه

 العربیة. دار النهضةوت، ی ، باألدب المقارنط  )ال تا(، ندا، 

 أطروحة للدکتيرا ، أردف: جامعة مؤتة.، ةيصورة اآلخر في أدب الرحالت األندلس(، 9009اؽبروط، ببلؿ سادل )

 ةيالعرب المقاالت( ب
، 60 اجمللد، دمشق جامعة مجلة، «منيذجا هابرماس اؼبعاصر الغريب اجملتا  وأزمة العلم»(، 9022) دیرش، صاحل اغباج
 .224-246 صص، 2و6 العدد

 .19-16 صص، 99 العدد، إنسانيات، «السااف غادة اتيروا يف ار ر سبظهر»(، 9002) ظبیة، شنيؼ

 .12-42 صص، 612 العدد، األدبي الموقف، «السااف غادة أدب يف الغريب ار ر صيرة»(، 9009) عبدة، عبيد

 ةيالفارس الکتب( ج
 .سخي: طْراى، اػبامسة الطبعة، یفارس شعر اديار(، ش1387) هحوذرضب، یوذوٌ یعیشف

 ةيالفارس والمقاالت الرسائل( د
 در یٌّ ر  ٍ یادث   ًم ذ  رٍش هی   یهعرف  : یرشٌبسیتظَ ثر یدرآهذ»(، ش1388) ثْوي، هطلك ًبهَر

 .138-119 طض، 12 العذد، الثالثة السنة، تطبيقی ادبيات مطالعات فصلية، «یمیتطج بتیادث

 درجة  یلن أعدت رسالة، السمان لغادة الرحالت أدب في األجنبي اآلخر اتيتجل(، ش2622) نینازن، ييهدا
   .طهراف، مدرس تیترب جامعة، وآداهبا ةیالعرب اللغة يف یاؼباجست
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 یشرق متفايتِ مهِ ةىییآ در یسیاوگل یگرید

 «السمان ةغاد اثر سفر حقيبة الجسد کتاب: یمًرد یبررس»
3یتیهدا هیوازو، 2یىیپري لیخل، 1مىظم یوظر یهاد

 

 هذرس تیترث داًشگبُ یعرث بتیادث ٍ زثبى گرٍُ بریاستبد. 1

 هذرس تیترث داًشگبُ یعرث بتیادث ٍ زثبى گرٍُ استبد. 2

 هذرس تیترث داًشگبُ یعرث بتیادث ٍ زثبى ارشذ وبرشٌبس. 3

 دٌیكچ

ًْبگرد ٍ شبعر ،سیًَ رهبى السوبى غبدُ ى یسَر ج ج تبوٌَ ِ  سفرًبهِ ٌپ ش ت ل وت بة  .اس ت  ًَ  الجسـد» ٍا ٍا
ٍپب یگرید یثررس ِث آى در ٍ دارد ًبم «سـفر حقيبـة ِ  را س ْن  يیش تر یٍ ث پرداخِت ییار گل یگ ر ید ث   یس  یًا

ط همبِل يیا هب در رٍش. است دادُ اختظبص ِ ٍ  است یلیتحل    یفیَت ٍی  ُ    ث  ِ  ط َر   یِگ ر ید یثررس   ث 

گل ٌّگ یسیًا ظر از یٍ ٍ فر ٌبسیتظَ ٌه َّا یرش طبف درن ِث ِلیٍس يیثذ تب پرداخت نیخ  یّب ی گیٍٍ  ٍا

ّوبت، یگریٍ د هي ٌّ یفىر یّب ًاحراف ،َت  خط رات  ٍ از نی ی آ ًبئ    یگ ر ید لج بل  در هی   ّ ر  یٍ ر

َپب ًٍ س  هب وِ یشوبر یث ذ را هب یً  یگرید وِ ذیآ یثره سوبىٓ پراوٌذ اشبرات از. نییًوب سیپرّ ،وٌذ یه ذیْت

گل ٌّگ احترام، طذالت، یٍ آزاد، یهبد یّب شرفتیپ ٍجَد ثب   یسیًا  اهرٍزُ ،است ثرخَردار آى از وِ یٍ فر

َاجِ اسفجبر ییّب تیٍالع ثب  ّ ب  آى يیت ر  هْن وِ دارد ًوَد یهْو یّب ذُیٍ پذ هسبئ  در تیٍالع يیا. است ه

ٍپبش دٍ ( اخالق، يید، عشك) وْي عظر یّب ارزش یفر ٌبس ت  یٌیگسیج ب  ًَج  س وبى . س ت ّب آى یث را  ه

ذیپب ییگرا تیٌیع ِث تب وَشذ یه ف نیهفّبٓ طریس از ذاج یریٍ تظَ بشذث ٌج  خَدج َش  ًفرت ٍ یخیتبر یٌه

ر هلت از ّب عرة ٍ  ٌّرٓ طریٍ س احترام، طذالت، یآزاد از ذیتوج ِث رٍ يیازا ؛دّذ اراِئ گراستعوبر یاهپراَت

ٌّگ گلستبى در فر ٍث آى ثب جبهعِ ّر وِ یٍ هشىالت تحَالت حجن اهب، پردازد یه ًا ٍ  بدیز حجن ،سترٍِ ر

ع ذ یًو یٍ ادث یٌف ٍ اثر است یهتٌَ ًَا ٍالع ییگرا تیٌیع ثب بیٍ  داشِت احبطِ ثذاى ت  ؛دازدثپر ثذاى وبه  یٌیث ٍ 

ویي دلی ث ٌبست تطبثك از دٍر ِث ٍ نیرهستمیغ یارتجبط، جبهعِ بی ّب تیٍالع ثب یاثذاع اثر ارتجبط، ِّ   .است ٍ ت

 .سفر بةحقی اعبسد ؛السااف ةغاد ؛اًگلستبى ؛یگرید ؛یشٌبسریتظَ: ها لیدياژٌک

                                                                                                                                                       

ٓهسئَل:  ًَیسٌذ                  hadi.nazari@modares.ac.ir 


