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Abstract 

In the 1980s, a new approach emerged that focused on cultural, political, and historical 

research. This appearance in the scientific arena paved the way for a new approach to 

removing virtual barriers in relevant studies and later named the post-colonial approach. 

Undoubtedly, the “east” and “west” concepts are the main elements of post-colonial 

discourse, and in this regard, the confrontation between the east and the west, although not 

geographically-based, has a civilizational basis. The novel Sabaq al-Masafat al-Tawila (The 

Endless Marathon) is the sixth novel by Abdul Rahman Munif to address human and Arab 

society issues and the post-colonial era. Here, the author points to the western domination 

over the eastern countries and access to oil resources of these countries, and depicts the 

strategy of the west towards the east. Using a descriptive-analytical method and through the 

post-colonial reading of the mentioned novel, this study aims to explain the powerful 

ideology of western colonialism towards the east, and the western approach to describing 

and disregarding the east. Among the results of this study, one can point to the continuation 

of the negative view of the eastern concept of “other”, serious efforts of the western 

concept of “self” to plunder the wealth of the east and expand its domination over them, the 
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lack of any positive and constructive consequences and culturalization based on respect and 

justice. 

Keyword: Post-colonial, East, West, Abdul Rahman Munif, Sabaq Al-Masafat Al-Tawila. 
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 اآلخر الشرقي من منظور األنا الغربية
 لعبد الرحمن منيفسباق المسافات الطویلة في روایة 

 *هادي نظري منظم

 ***محمد رجبـي، **کبری روشنفکر

 الملخص
برز يف مثانينيات القرن املاضي حقل معريف جدید یهتّم بالبحث الثّقايف والّسياسي 
والّتارخيي معاً، ضمن توجه جدید یؤّكد على تـدالل ميـادین املعرفـة بلزالـة احلـواج  
االفرتاضــــــّية بينهـــــــا، الصـــــــملب عليـــــــه بالّدراســــــات مابعـــــــد الکولونياليـــــــة )أو مابعـــــــد 

یعّدان مـن املباحـث ااساسـية للبمـاب مـا بعـد  االستعماریة(. إّن الّشرق والغرب
الکولونيايل؛ فالتقابل بنی الشرق والغرب وإن کان له أساس جغـرايف إاّل أنّـه تقابـل 

هي الّسادسة بنی روایات عبـدالرنن  سباق املسافات المّویلةحضارّي. تعّد روایة 
الکولونياليّـة، حيـث منيف تتناول القضایا اإلنسانّية واجملتمع العريب، ومعـا  مابعـد 

إّن الــرّاوي یشـــ  إلــ  ســـيمرة الغــرب علـــ  الــّدول الشـــردّية وحصــوله علـــ  املصـــادر 
النّـفميّــــة يف هـــالد الـــبالد، ویصـــّور نیـــرة الغـــرب إلـــ  الشـــرق. وهـــالا البحـــث ضـــمن 

التحليلــي ومــن لــالل دــرا ة مابعــد کولونياليــة للروایــة املــالکورة،  -املــنها الوصــفي 
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یــدلولوجيات املســتعملر الوافــد إلــ  الشــرق وبيــان نیرتــه یهــدإ إلــ  الکشــف عــن ا
إليه ووصفه له وعدم إعماله صوتاً. ومن نتالا البحث ميکن اإلشارة إل  استمرار 
عمليــة الّتشــویه الّســل  لشلــر الّشــردي، وحماولــة اانــا الغربيــة ا ــادة لنهــب  ــروات 

ايّب البنّـا  واملثادفـة أهل الشرق وإحکام سـيمرته علـيهم يف معـ ل عـن التفاعـل اإل ـ
 المبيعّية القالمة عل  االحرتام واالنصاإ.

الرنن غـرب، عبــدمابعـد الکولونياليـة، االستشـراق، الشـرق، ال: الکلمـات الریيسـة
 منيف، سباق املسافات الّمویلة.

 
 المقدمة. 1

يــون ا ااوروبودعــت اشــتباكات کثــ ة. التقــ  لال ــ»ســنة مــن احلــروب الصــليبية  150لــالل 
 هتم الکثـ ة،مسـتوطنابالشردينی طوال هالد السنوات عن کثب. إّّنـم شـاهدوا ملـدن الشـردينی  و 
يهـا  أوروبـا، یللنهضـة يفاوهبرت أموا م و رواهتم عيوَن االوروبينی. من ناحية ألـر،، بـدأ عصـر 

م ر وهــالا ســاعدهن البحــاالفرنســية. ورهــر املالحــون شــيااً فشــيااً الــالین  تــاحو  انــدال ل الثــورة
 اب واملکونــاتد ااســبأکثــر علــ  أن یعرفــوا العــا . وتمــور العلــوم والفنــون ســاعدهم أیضــاً. هــال

وف  کافـــة تـــالتـــايل دـــد أدت إلـــ  صـــناعة وإنتـــاظ الســـال  وتعـــارم القـــوات البحریـــة واارضـــية وب
 م الشـــــرقروات المبيعيـــــة. وهکـــــالا جـــــرت منافســـــة شـــــدیدة يف تقســـــياالمکانيـــــات لنهـــــب الثـــــ

غــرب فيــه نــو  مــن لــالا فــلّن تقســيم العــا  إلــ  الشــرق وال (91: 1374)مــو قي، « واســتعمارد
ّن الغـــرب . كمـــا أالتشـــابا وا،لـــا، ســـيما عنـــدما یتعلـــو اامـــر باحلضـــارة وأسســـها ومقوماهتـــا

اهــه. جتعتمــدها اســة االســتعماریة الــ  مســو ل حلــد کبــ  عــن التبلــف يف الشــرق بســبب السيا
یـــد مصـــ  يـــة لتحدمنـــال أوالـــل القـــرن التاســـع عشـــر مـــع ادـــرتا  الشـــرق، تنافســـت الـــدول ااوروب

 اإلمرباطوریة العثمانية وتقسيم الشرق و رواته.
یبــدو أّن هــالد املقولــة الــ  أطلقهــا الشــاعر »الشــرق شــرق والغــرب نــرب ولــن یلتقيــا أبــداً؛ 

كبلنــيف يف ّنایــة القــرن التاســع عشــر ممــل الاثــ  مــن معــا  احلقيقــة الــ  ال   اإلجنليــ ي رودیــارد
تقبــــل التغيــــ ، وأّّنـــــا جتســــد وادـــــع العالدــــات بـــــنی الشــــرق والغـــــرب ال يف العالدــــات والتقاليـــــد 
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واملورو ــات الروحيــة والثقافيــة فحســب؛ وإّحــا جتســد حالــة السياســة املتعارضــة أیضــاً . فقــد كــان 
اً عن الغرب القدمي وال ی ال االلتالإ دالماً حىت اآلن، ورمبا زاد يف العصـر الشرق القدمي خمتلف

ودــد ال خيتلــف احلــال كثــ اً يف املســتقبل . احلــدیث اتســاعاً نتيلــة الغــ وات االســتعماریة الغربيــة
انمالداً من التلارب التارخيية مـن ناحيـة، ومـن الـتالإ التملعـات السياسـية واالجتماعيـة مـن 

 انيــة، وإذا مــا حــد ت هدنــة مــا بــنی الشــرق والغــرب فلّّنــا عــادة مــا تاــون مؤدتــة وتعــود ناحيــة 
اامور إىل سالف عهدها. حـد  ذلـا يف املاضـي البعيـد والقریـب وحـد  يف الودـت الـراهن، 
« والشــــــواهد يف كــــــل ااحــــــوال تؤكــــــد حقيقــــــة أّن الشــــــرق شــــــرق والغــــــرب نــــــرب ولــــــن یلتقيــــــا

 (.2: 2017 )املقاحل،
ن العشــرین؛ ( أحــد أهــم الــروالينی العــرب يف القــر 2004-1933رنن منيــف )یعــد عبــد الــ

الثقافيـــة  القضــایاو حيــث اســتما  يف روایاتــه أن یعاــ  الوادـــع االجتمــاعي والسياســي العــريب، 
دعى بالـــدول یـــأو مــا  العنيفــة الـــ  شــهدهتا اجملتمعـــات العربيــة لاصـــة يف دول ا،لــيا الفارســـي

ـــه دور ریـــادي بـــارز ـــة الـــ  تنـــادإل دضـــایا اإلنســـان  النفميـــة. ول  ملعاصـــر وملـــللعـــريب اايف الروای
 .الیروإ السياسية واالجتماعية والنفسية ال  یعيشها

اإلنســانية  القضـایا مـن أهــم روایـات منيـف الــ  تناولـت سـباق املســافات المویلـةتعـد روایـة 
ـــ الغـــرب علـــ   يمرة  ســـواجملتمـــع العـــريب، ودضـــية مابعدالکولونياليـــة، حيـــث إّن الـــراوي یشـــ  إل

ة طــــ و اش مـــت عـــالـــدول الشـــردية وحصـــوله علـــ  املصـــادر النفميــــة يف هـــالد الـــبالد؛ والـــرواي 
 االستعمار وذاق طعم االستعمار.

 ات المویلـةسـباق املسـافحليلـ  بدراسـة روایـة الت - تقوم هالد الدراسة عل  املنها الوصـفي
بـــا، اللـــالین هـــومي باو علـــ  ضـــو  القـــرا ة مابعـــد الکولونياليـــة معتمـــدة علـــ  آرا  إدوارد ســـعيد، 

 یعدان من أبنا  العا  الثالث ومنیّریه.
 
 أسئلة البحث 1.1

 ؟ویلةسباق املسافات المماهي أهم مکونات مابعد الکولونيالية يف روایة . 1

 جتاد الشرق يف الروایة املدروسة؟ ماهي التغي ات ال  طرأت عل  نیرة املستعملر. 2
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 خلفية البحث 2.1
ة واملمارســـــة النیریـــــ کتــــاب  يلـــــنی جيلــــربت وزماللهـــــا وعنوانـــــه: الــــدراما مـــــا بعـــــد الکولونياليــــة

ن مابعـد عـالتعریـف  یسع  الباحث إل  م(، ترمجة سامب فکري، وزارة الثقافة القاهرة.2000)
کتـاب آلنيـا ولونياليـة. و ابعدالکیشـ  أیضـاً إلـ  تـاریخ مالکولونيالية والعالدة بينها وبـنی الـدراما و 

(، ترمجـــــة حممـــــد م2007) لومبـــــا وعنوانـــــه: يف نیریـــــة االســـــتعمار ومـــــا بعداالســـــتعمار اادبيـــــة
ی  النیریـــات یعـــاذ هــالا الکتــاب تکـــوین ومعــا لالذديــة.ا -عبــدالغغ ننــوم، دار احلـــوار، ســوریا

فت وزماللــه ل أشــکرو ررات الفکریــة. وکتــاب لبيــاملعاصــرة ملــا بعــد االســتعمار وذلــ  عــرب املنــا
رمجــــة أنــــد الــــرويب تم(، 2010) وعنوانــــه: دراســــات مــــا بعــــد الکولونياليــــة؛  املفــــاهيم الرليســــية

لـ  اب املوضـوعات إلستيعا ميثل هالا الکتاب مفتاحاً أساسياً  واآللرین، املرک  القومي للرتمجة.
لـة تللـ  فيهـا وعکـن أن تتها، واملواطن الـ  ميمتي  دراسات مابعدالکولونيالية حيث یشر  ماهي

 أمهيتها يف تشکيل ا ویات الثقافية ا دیدة.
ومن الرسالل تلالَکر ما کتبها: سليم بوعلاجة، وعنواّنا: مالمب ا،ماب مابعد االسـتعمار 

ا  الـــر، )القــــاهرة(. وهنـــاک بعـــل االطروحـــات والرســـالل عــــن  يف يف الروایـــة العربيـــة املعاصـــرة
( وعنواّنـا: نقـد اسـا اســتعمار  1392أطروحـة لکمـال بـانلري ): املوضـو  يف ایـران، فمنهـا

)جامعــة طهــران(. تناولــت النقــد مابعــد الکولونيــايل يف بعــل  (رمــان عربــ  )ازنیریــه تــا تمبيــو
الروایات العربية کـ"  ال ية حممد دیب وموسم ا لرة ال  الشمال لميب صاحل. مث دـام بتحليـل 

املبتـــارة ويف ا،تـــام أشـــار إلـــ  بعـــل الروایـــات العربيـــة الـــ  تـــدلل يف جمـــال مابعـــد الروایـــات 
( وعنواّنـا: 1393الکولونيالية. وأیضاً رسالة لنيل درجة املاجست ، للمالبـة ناهيـد لـدادادیان )

نقـــد اسااســـتعمار  رمـــان واحـــة الغـــروب هبـــا  طـــاهر براســـاس رویکـــرد إدوارد ســـعيد )جامعـــة 
باحثة بتحليـل روایـة "واحـة الغـروب " علـ  ضـو  آرا  ادوارد سـعيد. وأیضـاً لوارزمي(. دامت ال

( وعنواّنـا: بررسـ  ومليـل رمـان 1394رسالة لنيـل درجـة املاجسـت ، للمالبـة فرلنـدد سـهرايب )
دامـــت  اســـتعمار  )جامعـــة راز  بکرمانشـــاد(. ذاکـــرة ا ســـد براســـاس مؤلفـــه هـــا  نقـــد اســـا

ســـد" وأشـــارت إلـــ  املکونـــات مابعدالکولونياليـــة. ومثـــة أیضـــاً الباحثـــة بتحليـــل روایـــة "ذاکـــرة ا 
( وعنواّنـــــــا: لــــــــوانإل 1395رســـــــالة لنيـــــــل درجــــــــة املاجســـــــت ، للمالبـــــــة ســــــــيمنی نالمـــــــ  )
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تناولــت الباحثــة بقــرا ة مــا بعــد   عبــدالکرمي ناصــيف )جامعــة طهــران(. اسااســتعمار  رماّنــا 
نـــات مابعدالکولونياليـــة. و مـــن کولونياليـــة يف روایـــات عبـــدالکرمي ناصـــيف وأشـــارت إلـــ  مکو 

ـــــــون بلــــــــ:  ـــــــة معن ـــــــالکر مقال ـــــــ  جـــــــدیرة بال ـــــــل  «نیریـــــــة مابعـــــــد االســـــــتعمار»البحـــــــو  ال  مي
م( وهي من أهم املصادر يف فهم النیریة ما بعـد الکولونياليـة ومـاول باإلجابـة 2012نداو )

وأیضـــاً: عـــن ااســـالة، منهـــا: مـــاهي نیریـــة مابعداالســـتعمار؟ مـــن هـــم أهـــم روادهـــا الفعليـــنی؟ 
، لــرزان حممــود ابــراهيم. «تفکيکيــة متعاکســة املــؤ ر االســتعمار  يف الکتابــة االدبيــة ایقاعــات»

ـــــات  ـــــ  شـــــغلت کتاب ـــــة ال ـــــ  منادشـــــة جمموعـــــة مـــــن املســـــالل ا وهری تســـــع  هـــــالد الدراســـــة إل
مابعداالســتعمار، منهـــا: ا ویـــة احلضـــاریة، النیریـــة النســـویة ونیریـــة مـــا بعـــد االســـتعمار، الروایـــة 

 .ستعمار، اللغة واالستعمارواال
ا ـر « الیانشرفة ا ـ مليل گفتمان اسا استعمار  در رمان»وهناك مقاالت يف ایران منها: 

 ا ــالیان علــ  أّّنــا (. تناولــت الدراســة روایــة شــرفة1394ابــراهيم نصــرامح، اندرضــا صــاعد  )
 - إلمربیـايلماب اا،تش  إل  أهم حد  يف القرن وهو سقوط الربجنی فلهالا تنتقد الروایة 

ونيايل عـــدالکولاامریکـــ . یقـــوم الباحـــث بدراســـة ا،مـــاب االســـتعماري علـــ  ضـــو  النقـــد ماب
سـم هلـرت بـه  ـال لوانإل اسااسـتعمار  رمـان مو »وأیضاً:  .معتمداً عل  آرا  إدوارد سعيد

 الکولونياليـة يف(. دام الباحث بتحليـل العناصـر مابعد1394ا ر طيب صاحل،کمال بانلر  )
 ک  وا امإل.ر، املر هالد الروایة وأشار إل  أمهها کـ"  نالية الشرق والغرب، اانا واآلل

ومــــن الدراســــات الــــ  أجنــــ ت عــــن الروایــــة املدروســــة نفســــها مــــا یلــــي: رســــالة لنيــــل درجــــة 
( وعنواّنــا: نقــد و بررســ  تمبيقــ  رمــان ســباق 1390املاجســت  للمالبــة معصــومه دنــرب نــ اد )

عبــدالرنن منيــف و موميــای  جــواد جمــاب  )جامعــة دــ وین الدوليــة(. تناولــت  املســافات المویلــه
الدراســـة املقارنـــة بـــنی الــــروایتنی، وأشـــارت إلـــ  العناصـــر الســــردیة فيهمـــا؛ کعنصـــر الشبصــــية، 

وأیضــاً: رســالة لنيــل درجــة املاجســت ، للمالبــة حمبوبــه صــاحلي  .العــرا الروالــ ، ال مــان واملکــان
گفتگــو در رمــان ســباق املســافات المویلــة ا ــر عبــدالرنن منيــف  ( بررســ  روایــت و1391)

)جامعة ال هرا (. هالد الرسـالة تعـاذ دراسـة السـرد وعناصـرد يف روایـة سـباق املسـافات المویلـة. 
سووشــون  تــاریخ مــدار  در رماّنــا ( »1394وأیضــاً: مقالــة لرضــا نارميــان وفاطمــه کــارمي)
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ــــــفاز ســــــيمنی دانشــــــور و ســــــباق املســــــافات الموی ــــــدالرنن مني ــــــات «لــــــة از عب ، نشــــــریّه ادبّي
تمبيق )جامعة باهنر بکرمان(. یتناول هالا البحث بالدراسـة املقارنـة لتارخييـة کلتـا الـروایتنی. يف 
هالد الدراسة، مت مليل بعل العناصر السردیة )من مثل الشبصـية، السـب  والعـرا الروالـي( 

ة التارخييــــــة ومعا ــــــة التشـــــــاهبات وبينــــــت كيفيــــــة اســــــتبدام هــــــالد العناصــــــر يف ســــــياق الروایــــــ
وااللتالفات يف جمال احلواد  التارخيية ال  تتمحـور حـول موضـو  االسـتعمار، نیـراً إىل ر یـة  

 كال الااتبنی.
 

 اإلطار النظري. 2
 النظریة ما بعد الکولونيالية 1.2

دیــة ادبيــة والنقالنیریــات مــن أهــم ا»تعــد نیریــة مابعــد االســتعمار أو النیریــة مابعــد الاولونياليــة 
، يـــة يف العـــا احلقيق ذات المـــابع الثقـــايف والسياســـي؛ لاوّنـــا تـــربا ا،مـــاب باملشـــاكل السياســـية

ايف يمـــي و قــــوبالتـــايل، تســـتعرا  ناليـــة الشـــرق والغـــرب يف إطـــار صـــرا  عســـاري وحضـــاري ود
نی الشـرق لـتالإ بـي. كما تعمـل هـالد النیریـة اادبيـة النقدیـة علـى استاشـاإ مـواطن االوعلم

تــاب ومبــدعي ن دبــل كوالغــرب، ومدیــد أحــاط التفاــ  والنیــر إىل الشــرق والغــرب معــاً، وذلــا مــ
شـعوب البـاً إىل النتمـون نیمرحلة ما بعد البنيویة، ومثقفـي مـا بعـد فـرتة االحـتالل الغـريب الـالین 

اب ا با،مــــرة، وألــــل بالـــالكر شــــعوب أفریقيـــا وآســــيا. وتســـمى هــــالد النیریـــة كــــاللاملســـتعم
بالضـــبا يف دا ـــة، و االســـتعماري. ودـــد رهـــرت هـــالد النیریـــة حـــدیثاً مرافقـــة لنیریـــة مـــا بعـــد احل
: 2015 داوي،)نــ «ســنوات الســتنی والســبعنی إىل نایــة ســنوات التســعنی مــن القــرن العشــرین

مــا  ومــه، وهــالاالکولونياليــة فيهــا شــ   مــن الغمــوا وضــبابية خ(. مصــملب مــا بعــد 216-217
  أّد، بالنقــــــــــاد إىل وضـــــــــــع عشـــــــــــرات التعریفـــــــــــات لــــــــــه، ودـــــــــــد حصـــــــــــر دونـــــــــــالس روبنســـــــــــون

(Douglas Robensonال ة تعاریف تتفاوت أطرها التارخيية بشال ملحوظ، وهي  )  كالتايل: 
دراسة مسـتعمرات أوروبـا السـابقة  -النیریة ما بعد الاولونيالية هي » :التعریف ااّول

ــــف اســــتلابت إلر  الاولونياليــــة الثقــــايف، أو تاّيفــــت معــــه، أو  ــــال اســــتقال ا؛ أي كي من



 295   )هادي نیري منیم و آلرین( ... اآللر الشردي من منیور اانا الغربية

داومتــه، أو تغّلبــت عليــه لــالل االســتقالل. وهنــا تشــ  الصــفة "مــا بعــد الاولونياليــة" إىل 
ریبـاً النصــف الثــا   قافـات مــا بعـد ّنایــة الاولونياليـة. والفــرتة التارخييـة الــ  تغميهـا هــي تق

هي دراسة مستعمرات أوروبا السابقة منال استعمارها؛  :التعریف الثا  .من القرن العشرین
أي الايفية ال  استلابت هبا إلر  الاولونيالية الثقـايف، أو تاّيفـت معـه، أو داومتـه، أو 

ة" إىل  قافـات تغّلبت عليه منـال بدایـة الاولونياليـة. وهنـا تشـ  الصـفة "مـا بعـد الاولونياليـ
ما بعد بدایة الاولونيالية. والفرتة التارخيية ال  تغميها هـي تقریبـاً الفـرتة احلدیثـة، بـد اً مـن 

دراسة مجيع الثقافات/ اجملتمعات/ البلدان/ اامم  :والتعریف الثالث .القرن السادس عشر
دان/ اامــم؛ مـن حيــث عالدــات القــوة الــ  تربمهــا بســواها مــن الثقافــات/ اجملتمعــات/ البلــ

أي الايفية ال  ألضعت هبا الثقافـاتل الفامـة الثقافـاتل املفتوحـَة ملشـياتها؛ والايفيـة الـ  
ر، أو تاّيفــت معــه، أو داومتــه، أو تغّلبــت  اســتلابت هبــا الثقافــات املفتوحــة لــاللا الَقّســ

ن إىل عليـــه. وهنـــا تشـــ  الصـــفة "مـــا بعـــد الاولونياليـــة" إىل نیرتنـــا يف أوالـــر القـــرن العشـــری
« عالدـــات القـــوة السياســـية والثقافيـــة. أمـــا الفـــرتة التارخييـــة الـــ  تغميهـــا فهـــي التـــاریخ كلّـــه

 (.4: 2015 )عتيو،
لــــى علدارســــون مفهــــوم "مــــا بعــــد االســــتقالل" حيــــث یرّكــــ  ا»یتمــــابو التعریــــف ااّول مــــع 

بقا، عَمرة ســــاملســــتتمعــــات االتــــداعيات السياســــية والثقافيــــة واللغویــــة والدینيــــة واادبيــــة علــــى اجمل
تعملر ّكـ  علـى املسـوما تالها، ویر  أّما التعریف الثا  فيشمل املرحلة الاولونيالية .املستقّلة حدیثاً 

ســتعماري، وربــا االأدــدر تركيــ د علــى املســتعَمر، إذ یلقــي الضــو  علــى منــاطو عتمــة مــن تــاریخ 
أّمــا التعریــف الثالــث و  .ویمــر  أســالة حمرجــة عــن دوافــع توســعاهتا وآفــاق طموحاهتــا الاولونياليــة
ة وعلـى حنا  املعمور  كّل أفهو ااكثر  والً وااوسع طموحاً إذ یشمل العالدات الاولونيالية يف
ریقـة يف طة علـى أّّنـا لونياليـامتداد التاریخ ب كمله، ويف هالا املستو، "تبدو النیریة مـا بعـد الاو 

ت ا يمنــة  لها دیناميــاملّــدل  جتماعيــة الــ النیــر إىل القــوة بــنی الثقافيــة، والتحــوالت النفســية واال
 هـالد ّل ااشـيا  يفكـتفّسـر   واإللضا  املتوالمة، واالن یا  ا غرايف واللغـوّي. وهـي ال مـاول أن

قافـة ينـة مـن دبـل  قافـة معالدنيا، بل تقتصر على هالد الیاهرة الواحدة املهَملة: السـيمرة علـى  
 (.2009 روبنسون،) «ألر،
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 والغربالشرق  2.2
ذ إّن الغــرب يــايل. إإّن الشــرق والغــرب یعــدان مــن املباحــث ااساســية للبمــاب مــا بعــد الکولون
، ومـن ن  ـرواتمـدد نیر إلـ  الشـرق ومنـال عصـور بعيـدة نیـرة عـدا  واسـتحواذ علـى مـا عنـدد 
قابـل حضـاري. ت أنّـه مصادر طبيعية. التقابل بنی الشرق والغرب وإن کان له أساس جغرايف إال

اش دبيـل عـکـان دـد   اول مرة، ویرجيـل، الشـاعر اليونـا  الشـه  الـالي»دم کلمة الشرق استب
وق جتـــاد شـــر ادـــرن مـــن والدة عيســـ ) (. فهـــو یـــر  أّن الشـــرق هـــو ااراضـــي الـــ  ودعـــت يف 

ل معـا  (. إّن مصـملب الشـرق  مـ5: 1992 ،؛ رضـوان2: 1389)اورطباطبایي،« الشم 
 یعــد» الغــرب دي؛ انّ لــا املاــان ا غــرايف البعيــد أو الشــر عدیــدة التســا  دالرتــه، فقــد یاــون ذ

لـــالي ال عـــا ، االشـــرق مفهومـــاً ميثـــل نقـــيل الغـــرب ولـــي  لـــه حـــدود بـــل  ـــوز أن تعـــغ كـــل ال
اً  ااكثـر دربـق اادىنیـدلل يف دالـرة الغـرب، ودالـل امتـدادد املباشـر، ولانـه ادتصـر علـى الشـر 

هـو  فالشـرق .ركيـایران وتلشرق یضم العا  العريب واالالي كان وال ی ال الغرب  تا به، وهالا ا
هـــا فـــ اد نة هویتنـــد للغـــرب واســـتثمار دـــيم بـــل مـــرآة، وهـــو أحـــد أشـــاال اآللـــر الضـــروریة لصـــيا
مـــه بالشـــرق  اهتمااهتمـــامهم بـــه، انّـــه وســـيلة للاشـــف عـــن ا ویـــة الغربيـــة احلدیثـــة وذلـــا عـــرب

فریقيـــــة، آداب البلـــــدان اا»( وإذ تبـــــدو 410-408: 2016 )كامـــــل کعيـــــد،« وتصـــــویرد لـــــه
یکتبـه  يوزلنـدا، ومـاکنـدا ونو وآداب معیم البلدان ااسویة واامریکية الالتينيـة، وکـاللا اسـرتاليا 

ب لــ  أّّنــا آداعفرانســا و الســود واملهــاجرون والســکان ااصــليون يف الوالیــات املتحــدة وبریمانيــا 
 (.68: 2007 )بعلي،« مابعد الکولونيالية
الصــمال  ا غــرايف نســ  ومتحــرك: فالشــي  الواحــد یاــون نربــاً بالنســبة يف ا»أمــا الغــرب 

لشي  معنی ویاون شرداً بالنسبة لشي  آلر. أما يف االصـمال  السياسـي الـراهن فــ "الغـرب" 
(. يف احلقيقـــة، أصـــبب مفهـــوم 3: 2000 )ا ـــابري،« متعـــدد یضـــم عـــدة دول وعـــدة دوميـــات
وم جغـرايف، والغـرب هـو منشـ  تـارخيي، ولـي  جغرافيـاً. الغرب مفهومـاً عقليـاً أکثـر مـن أنّـه مفهـ

والغــــرب عــــادة یشــــمل البلــــدان ااوروبيــــة واإلنکلي یــــة، والفرنســــية واالســــبانية. یــــر  الــــبعل أن 
القســـوة واالحـــتالل صـــفتان دالمتـــان يف احلضـــارة الغربيـــة، ودـــد تفادمـــت املشـــاكل يف الشـــرق »

وَِّجــت باار ــة حــربنی عــامليتنی. إّن العقيــدة ااوســا بســبب دــرون مــن الصــراعات الغربيــة الــ  تـل 
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العلمانيــة دــد شــلعت )العــا  احلــر( علــى فــرا أصــوليتهم االســتعماریة علــى شــعوب الشــرق 
ااوسـا، وذلــا عنــدما ســعت الــدول الغربيــة ورا  النفـوذ والســيمرة علــى العــا . فقــد بــدأ الغــ و 

مســـــتمراً حــــىت القــــرن الواحـــــد السياســــي للعــــا  اإلســــالمي يف القـــــرن الثــــامن عشــــر، وال یــــ ال 
أنّـه ميثـل بـدایات الـوعي »(. صورة الشـرق يف وعـي الغـرب هـي 1: 2004 )وحيد،« والعشرین

االنســا ، اإلنســانية يف مرحلــة املــيالد، بــال وعــي وال ارادة وال عقــل، جمــرد کــالن عضــوي أشــبه 
م، إنســانية جمــردة بالکالنــات المبيعيــة ا امــدة أو احليــة علــ  أکثــر تقــدیر. لــي  بــه فکــر أو علــ

مثــــل ااحلــــار، وهــــو مــــوطن الســــحر والــــدین، وا،رافــــات وااوهــــام، ورــــالم املعابــــد وتعاویــــال 
الکهـــان. کـــل مـــا فيـــه خلـــف يف امللـــب  والســـکن وامل کـــل واملشـــرب، وســـالر نـــواحي العمـــران.  
کثافتـــه الســـکانية أحـــد میـــاهر خلفـــه، نســـل وفـــ ، وکـــوار  طبيعيـــة مـــن الفيضـــانات مصـــد 

وإن کـان لـه أسـاس جغـرايف »( فالتقابـل بـنی الشـرق والغـرب 774: 1991 )حنفـي،« االلوإ
 .(764)املصدر نفسه: « إال أنّه تقابل حضاري

 
 األنا واآلخر 3.2

الشي  نفسه، مبا  عله مبنياً ملا ميکن عليه شي  آلر ومييـ د عنـه. فاانـا »إّن مفهوم اانا یعغ 
بکــل بســاطة هــو املاهيــة، وهــو مصــملب یتعــارا مــع مفهــوم الغ یــة، ویشــ  إلــ  املبــدأ الــدالم، 
الالي یسمب للفرد ب ن یبق  )هـو هـو( وأن یسـتمر يف کالنـه عـرب وجـودد السـردي، علـ  الـرنم 

 . مـــــا یقابـــــل الـــالات هـــــو اآللـــر(55: 2008)بـــرهم، « التغـــ ات الـــ  یســـببها أو یعانيهـــا مـــن
(other الـــالي )« ــــا دـــد ت لـــال ــــم علـــ  اانـــا بـــالوجود، اّّنـ ــــتميع أن حنکـ إن   یکـــن هـــو النسـ

حياهتا وکينونتها مـن اآللـر، کمـا أن اآللـر ی لـال کينونتـه مـن کينونـة اانـا، إذن اانـا واآللـر مهـا 
أمــا اآللـر أو الغــ   (6: 1395روشــنفکر واآللـرون، ) « متالزمـان الینفــا بعضـهما مــن بعـل

ا یعغ أنّنا إذا وضعنا شبصاً ما أو جمموعة أو مؤسسة يف مودـع اآللـر أو الغـ ، فلنّنـ»فمصملب 
نضــعه أو نضــعها لــارظ ســياق انتماننــا، أ  لــارظ ســياق انتمــا  الفــرد الــالي یضــع الشــبل أو 

. إن جـدل (109-107: 1997)عنـا ، « اجملموعة أو املؤسسة يف هالا املوضـع عرفـاً أو طبعـاً 
الصــرا  بـــنی ا دیـــد والقــدمي علـــ  مســـتو  احلضــارات ويف مســـار التـــاریخ، »اانــا واآللـــر هـــو 
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، وعلـ  مســتو  الــدوالر احلضــاریة الکــرب . فـلذا کــان الغــرب هــو اانــا،  ـد  عنــد کــل شــعب
فلّن الشـرق بالنسـبة إليـه هـو اآللـر. والعکـ  بـالعک ، إذا کـان الشـرق هـو اانـا فـالغرب هـو 
اآللر بالنسبة إليه. وإذا کان العا  الثالث هو اانا کان الشرق والغرب عل  السوا  مها اآللـر 

الشــــرق والغــــرب أ  العــــا  املتقــــدم املتنــــاف  ذو النیــــامنی املبتلفــــنی: بالنســــبة لــــه. وإذا کــــان 
االشــرتاکية والرألاليــة هــو اانــا فــلّن شــعوب العــا  الثالــث الــ  تــود کــل کتلــة جــالهبا إليهــا هــو 

 .(695: 1991 )حنفي،« اآللر
 

 ملخص روایة سباق المسافات الطویلة. 3
روایــات عبــد الــرنن منيــف. ودــد كلتلبــت  ســباق املســافات المویلــة هــي السادســة ضــمن دالمــة

على شال مالكرات لاصة من دبل مبعو  بریمانيا إىل بلد شردي. إّّنا مالكرات املبعو  بيـرت 
ماكدونالـــد يف إیـــران بعـــد دـــرار تـــ ميم الـــنفا الصـــادر مـــن رلـــي  الـــوزرا  اإلیـــرا  الـــدكتور حممـــد 

دة املااســـب الربیمانيـــة الـــ   مصـــدق بعـــد یـــومنی مـــن فـــوزد يف االنتبابـــات. وهـــي حماولـــة إلعـــا
كانت تستويل على النفا اإلیـرا  بالتفـاوا مـع املعارضـة وإ ـارة الفـك ضـد حاومـة مصـدق، 

وتاشـف هـالد الروایـة عـن  .يف نف  الفرتة ال  تواجد فيها مبعو ـو الوالیـات املتحـدة اامریايـة
الســارد حـــادظ للفســـاد  الوادــع املـــر الــالي تعيشـــه الــدول العربيـــة مــن جـــرا  الفقــر ودـــد ذكــر فيهـــا

السياســـي الــــالي تعرفــــه الــــدول العربيــــة مــــن لــــالل ســــفر بمــــل الروایــــة.و الروایــــة تــــؤر  للصــــرا  
االمربیــايل علــى النفــوذ يف دول املنمقــة بغيــة الســيمرة علــى  رواهتــا النفميــة، وتاشــف مــن جهــة 

عهم مــن أجــل ألـر، ااســاليب نــ  املشـروعة ونــ  االالديــة للربیمــانينی واامـریاينی يف صــرا
إحاام السيمرة على البرتول وعلى احلاام الالین انشغلوا مبلالاهتم ومغامراهتم الشبصـية وأمهلـوا 
مصــاحل شــعوهبم الــ  تــرز  مــت نــ  الفقــر واحلرمــان. ومتثــل شبصــية بيــرت ماكدونالــد يف الروایــة 

م املهــددة مــن أحوذجــا لاســاليب الالألالديــة الــ  اتبعهــا الربیمــانيون للمحافیــة علــى مصــاحله
ـــ  علـــى نقـــاط حمـــددة مثـــل ر یـــة الغـــرب  .القـــادمنی ا ـــدد إىل املنمقـــة )اامـــریاينی( والروایـــة تركِّ

للشــرق والشــردينی، ومصــدر اهتمــامهم الفعلــي بالشــرق )ســردة الثــروات والــنفا بشــال لــا ( 
لــاللا تــ مرت بریمانيـــا وأمریاــا ضــد مصـــدق. منيــف كمـــا هــي عادتــه یـــدما التــاریخ الـــوادعي 
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يال الروالي، ليلنتلَا عمال رالًعا، لاللا تقرأ روایة تعربِّل عن الوادـع ب سـلوب أديب مجيـل، مثلمـا با،
 فعل يف "مدن امللب، وشرق املتوسا، واآلن هنا".

 
 دالالت العنوان في الروایة 1.3

، اــــون حــــد يماــــوننی ا نــــنی: "ســــباق" م»یتاــــون العنــــوان )ســــباق املســــافات المویلــــة( مــــن 
ات. ولفیـة  للمسـافماون ماـا ، إضافة إىل كلمة "المویلة" ال  جـا ت وصـفاً و"املسافات" 

 ة، واملســافاتســتعماریســـباق تــوحي إلــ  التنــاف  بــنی بریمانيــا وأمریکــا ون مهــا مــن القــو  اال
، يف عمليـة مـا ة حركيـةالمویلة تدل علـى طول املکان وبعدد. واملاون احلد ي "سـباق" لـه داللـ

الغنيمـــة بالفـــوز  د نقمـــة حمـــددة، بـــل یتعـــداها إىل أبعـــد النقـــاط مـــن أجـــلفالســـباق ال یقـــف عنـــ
ــــل طویـــل جـــداً وذو مســـافات شاســـعة ـــي  ســـهالً، ب ار عبـــدا ب)« "الشـــرق"، وهـــالا الســـباق ل

ـــة ااورو 94: 2010دریـــد ، بيـــنی علـــ  (. يف مکـــان آلـــر یـــ ب الکاتـــب بنمـــوذظ یؤکـــد هيمن
لــي  »ه ویــالکرد ب نّــ مــع بيــرت - کدونالــدرلــي  بيــرت ما  - الشــرق وذلــا عنــدما یتحــد  رانــديل

، شـهور القادمـةرحلـة المهماً أن مقو نصراً من أي نو ... الشي  الوحيد اململـوب اآلن، يف م
ــــرتك اآللــــرین  ققــــون نصــــراً علينــــا. وأن ال یلــــرتك لشلــــرین مقيــــ ، معنــــاد أن و النصــــرأن ال ن

مـــاً أن م دال   ـــنشـــغلهم، أن جنعلهـــم يف دلـــو دالـــم، يف لـــوإ دالـــم، ويف نفـــ  الودـــت نلـــوّ 
الد يف رـــل هـــو شـــروطنا ســـهلة وميکـــن أن نتفـــاهم معهـــم، لکـــن دون أن نصـــل إلـــ  أیـــة نتـــالا، 

(. ومـــن 32: 1990)منيـــف،« احلالــة تعمـــل ویعمـــل الـــالین معنـــا لتحقيــو ااهـــداإ اآللـــر .
 الو الـ  اّن الو »عتبات النل أیضاً صفحة الشکر وفيها یقدم شکرد لاستاذ حسنی مجيل، 

 ویسـتهل (6ه: صدر نفس)املليهـا كانت  ا أمهية يف كتابة بعل فصول هالد الروایة. أطلعنـي ع
 .(7)املصدر نفسه: « من ميلا الشرق ... ميلا العا ؟»الروایة بقوله: 

أنــت یــا بيــرت ال تعــرإ مــاذا یعــغ الشــرق، فــالثروة ليســت کــل شــي . صــحيب أّّنــا مهمــة »
املســـتقبل،  ـــب أن نعـــرتإ بـــالل ، ومـــن  جـــداً، لکنهـــا ليســـت الشـــي  الوحيـــد. الشـــرق هـــو

)املصــدر نفســه: « یکســب هــالا الشــرق، یکســب املســتقبل،  ــب أن تکــون مت کــداً مــن هــالا
 :والوصول إل  املياد الدافاة والسيمرة عل  النفا کان ومای ال حلماً یراود الغربَ  (220
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  امليـــاد إلـــ صـــلوا ـــب أن تعـــرإ أّن اآللـــرین ینتیـــرون اللحیـــة املناســـبة لکـــي یقفـــ وا وی»
يــد الــالي ج  الوحالدافاــة. لقــد کــان هــالا حلمهــم منــال ماــات الســننی وســيبق  هــالا احللــم ا ــا
 !بســـرعةو صـــول... یـــدفعهم و ـــرکهم، وأنـــتم بالمریقـــة الـــ  تفکـــرون هبـــا تســـاعدوّنم علـــ  الو 
مـن أجـل أن  مـنعهم، خم   کث اً یا مسرت فوک ، لقد بـاللنا مـا نسـتميع، وال نـ ال، مـن أجـل

لشــرق ميلــا اإّن مــن ميلــا  .(315)املصــدر نفســه: « هنــا حتــ  آلــر دمــرة مــن الــنفا نبقــ 
شـرق مـن لـالل علـ  ال العا  ؟ نعم هالد نیـرة الغـربينی للشـرق، وبریمانيـا تسـع  إلـ  السـيمرة

ّـــه ملـــا العـــا  ازل حمـــل أطمـــا  والشـــرق منـــال دـــدمي ا .مبعو هـــا )بيـــرت( فمـــن ملـــا الشـــرق ک ن
اتيلي یشـــکل ودـــع اســـرت وا،ـــ ات الـــ  ميتلکهـــا مـــن نفـــا، وأراا، وجتـــارة،، وما ميـــع، للثـــروات 

د هـــالا الشـــرق لـــ  ترفـــنقمـــة ارتکـــاز يف العـــا ؛ عـــدا ذلـــا طمـــع اإلنکليـــ  يف البحـــار وااّنـــار ا
رق ة، بــل إن الشــالمبيعيــبــا،  الــوف . الشــرق يف ر یــة الغــرب ال ینحصــر يف الثــروات املادیــة و 

 .قبلللغرب، ومن یکسب هالا الشرق، ک نّه یکسب املست مبعناد ااصلي مستقبل
، هـالا لـا العـا صرا  سياسي على الشرق، فمن ميلا الشرق مي»سباق املسافات المویلة 

يســـت ســـهلة للعبـــة لالســـباق بـــنی أمریاـــا وبریمانيـــا، كـــل منهمـــا یریـــد أن یفـــوز بالشـــرق، لاـــن ا
ثــر، فاللقمــة یتعــب أكعليــه أن یصــرب و ومتـــاظ إىل أشــواط ومســافات طویلــة، فمــن یریــد الفــوز، ف

یعــرإ أّن  منيفــاً  ليســت ســـهلة لتصــل إىل الفــم. هــالا مــا رمــى بــه منيــف مــن لــالل عنوانــه، إنّ 
 مـن مــؤامرات الشرق صيد صعب، ولن تسـتميع أیـة دولـة احلصـول عليـه إال بعـد جهـد جهيـد،
أن  تماعواســــوخمـــــيا ودراســـــات وعمــــال  ومبعــــو نی ومستشــــردنی، فــــلن جنحــــوا يف لممهــــم ا

آلن، ادالمـاً حـىت  السـباق یصـلوا إلـى الشـرق، ویتحاموا يف  روته ونفمه ول اته. ومـا زال هـالا
ـي هـل، واالـ ة إسرالي فالشرق العريب مت أعنی المامعنی، سوا  كان من أمریاا أو أوروبا أو

ســباق حقيقــي   إىل( إّن العنـــوان یشــ 98: 1998)أنــد، « أكبـــر االمـــار املرتبصــة بالشــرق
كــرب مــن أالســباق بــنی دولتــنی: بریمانيــا وآمریکــا أو أكثــر مــن أجــل الوصــول إىل هــدإ مــا. ف

ر و والروایـة تــد ملعــروإ.سـباق عـادي؛ إنّــه سـباق سياسـي، ليبـــرظ مــن دالـــرة الســباق الریاضــي ا
 حول حماور  ال ة رليسة:

ااشــيا  بنیرتــه الغربيــة الفوديــة  الغــرب: وميثلــه الــراوي يف الروایــة: بيــرت ماکدونالــد الــالي یــر 
واملنبعة عن جنسيته وشبصـيته ومودعـه السياسـي والدبلوماسـي، فهـو یـر  اامـور کمـا یریـدها. 
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هــالا الغــرب عــرب شبصــية بيــرت ماکدونالــد ال یتوصــل إلــ  فهــم معنــ  حيــاة الشــردينی، فتبقــ  
 آلَر هامشيٌة. إنمباعاته لارجية، اّن العالدة مع الشرق هي عالدة لارجية، وبتعب 
وایـات ر ضـا  لکـل کف»الشرق: وهو امليدان الالي تقع فيه أحدا  الروایـة. وحتـ  الشـرق، 
 لفضـالي لنقـيلعـادل اعبدالرنن منيف، خيتلـف سسـب ال اویـة والر یـة والرالـي، والغـرب هـو امل
الا هـز، واالنتهـا التواطـؤهالا الشـرق، یبـدو الغـرب واحـة حریـة، وواحـة إنسـانية، ومؤطنـاً للتـ مر و 

 هو ا و العام:
...   الشــرقکــل شــي  یســ  إلــ  ا اویــة ... کــل شــي  یســ  إلــ  النهایــة، کــل شــ   يف»

الا عات. هکـــمســـتلب ... فالشـــرق کلـــه ...ســـلن ... والشـــرق کلـــه ...ملعـــب للتـــ مر والصـــرا
یلــة مفهــوم (. الشــرق يف ســباق املســافات المو 149-147: 1999احملــادین، ) «تکلــم منيــف
 ومـــن هنـــا فـــلنّ  خيي ونفســـي تشـــکلت هي تـــه لـــد  الغـــربينی بفعـــل عوامـــل خمتلفـــة،جغـــرايف وتـــار 

اآلن  ة وهـو القـادمواحلریـ املنیور العام للشرق يف الروایة هو منیور نريب . الغرب، رم  ا،ال 
 ال  الشرق  مل معه لما التغي  واالنقالبات والت مرات.

رارات ّن القـافهـي السـّر،  یعاً يف الروایـة.املرأة: هي احملور الثالث، هي الميف الالي ميـر سـر 
یـة ال متـّت ت الروااملهمة تتبال يف خماد  النسا ، حيـث املـرأة تـتحکم بکـل شـي . إّن شبصـيا
  والرتبيــة. و الممـو إلـ  الشـرق بصــلة، فمـ زا وعبــاس وشـ ین هــم شـرديو ا نســية ولکـنهم نربيــ

 هو مدینة ب وت.والشرق الالي یتحد  عنه بيرت ماکدونالد يف الروایة، 
 

 القسم التحليلي. 4
 تحليل روایة سباق المسافات الطویلة 1.4

بدایة ميکن تقسيم الروایة إل   ال ـة أدسـام: مـا دبـل وصـول بيـرت علـ  بـ وت )مـن بدایـة الروایـة 
ـــه فيهـــا )مـــن صـــفحة 22حتـــ  صـــفحة  ( وبعـــد 351حتـــ  صـــفحة  23( بعـــد وصـــوله وإدامت

حتــ  ّنایــة الروایــة(. تبــدأ الروایــة يف ممــار بروکســل یــوَم رحلــة بيــرت  352مغادرتــه )مــن صــفحة 
ا،ارجي ولکن الکاتـب یعمـد إلـ  القمـع  اماکدونالد، ا،ب  اإلنکلي ي الالي یعمل يف السل
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علــ  أرا املمــار کانــت : »االسـينمالي مث یعيــد ااحــدا  املتداعيــة عــرب اســتبدام الفــالش بــ
 ماکدونالـــد یرادبهـــا وهـــو  لـــ  يف ال اویـــة الشـــمالية لصـــالة بقایـــا أوراق ا،ریـــف تتمـــایر. بيـــرت

 (9: 1990منيف، )« .االنتیار

 ما قبل وصول المستعِمر 1.1.4
ا أن عـّ زت مـن شـ ّن أنتلـت صـورة بشـعة للشـرق، كـان»إّن معیم روایـات الّرّحالـة ااوروبيـنی 

ت هـــالد فســـه عملـــالســـلمة السياســـية مببتلـــف بنياهتـــا دالـــل اجملتمعـــات الغربيـــة؛ وبالشـــال ن
، وحــىّت لــد، لغــربينیالســلمات السياســية علــى تع یــ  هــالد الّصــورة وترســيبها لــد، العاّمــة مــن ا

ـــّد لالســـتعمار ااورويب اإلمربیـــايلاملثقفـــنی والرّ  الل بـــاحت دبـــل أن یقـــوم - ّحـــالنی أنفســـهم. فالب
 حليـــاة، بـــد ًاًدا باـــّل املعلومـــات عـــن هـــالا الّشـــرق يف خمتلـــف ميـــادین اأن یاـــون مـــ وّ  -الّشـــرق 

بــار حّاامــه نــدد وألبمریقــة أكــل شــعوبه وَ وهــا وكيفيــة عيشــها، ووصــوالً إىل طریقــة احلاــم ع
الستشـــــراق ا( إّن 9: 2015)شــــــریف بــــــموسى، « م وإســـــرافهم وملـــــاّلاهتمولالفـــــاهتم وحـــــروهب

اول ســعيد قيقــة  ــإلدوارد ســعيد لــه أمهيــة لاصــة يف تشــکيل صــورة الشــرق عنــد الغــرب، يف احل
اً رب، کانت صـور انها الغنیرة الغربينی بالنسبة إل  الشرق ویشر  ب ّن الصور ال  ص»أن یبنی 

ق والغـرب هـي نی الشـر عن الغرب. یعتقـد سـعيد بـ ّن العالدـة بـ ليالية ون  حقيقية ملا صلدرت
دن ابکة. لقـد شـر ة املتشعالدة من القوة، ومن السيمرة، ومن درجات متفاوتة من ا يمنة املعقد
ورويب ا اإلنسـان اااعتربهـ الشرق ال اجملرد أّن أوروبا اکتشفت أنّه شردي جبميع تلا المرق الـ 

أي أن  –عـل   ان شـر عادیـة معروفـة، بـل اّن الشـرق کـان دـابالً املتوسا يف القـرن التاسـع ع
 (.35: 2006)سعيد، «  شردياً  -خيضع لکونه 

هــالا الشــرق الونــد العفــن، »الشــرق عنــد ماکدونالــد يف هــالد املرحلــة مکــان الونــد واحليــل: 
( وهــالد الر یــة ليســت ر یــًة 11: 1990)منيــف،  «.أي شــي  ميکــن أن یکتــب اإلنســان عنــه

، أو ر یة الراوي فحسـب، بـل ر یـٌة حماومـٌة بشـروط، اجتماعيـة، و قافيّـة؛ لـالا فهـي تعاـ  فردیةً 
الوادـع الغــريب، وعقلــه يف تعاملــه مـع اآللــر الشــردي. ومثــة مـؤ رات خمتلفــة وعوامــل عدیــدة تــؤدي 

الکتب املدرسية أداة أساسية للتعلـيم الرلـي »إل  بروز مثل هالد ااحکام السابقة واحلقيقة أّن 
ـــاً يف  مجيـــع مراحـــل التعلـــيم يف الـــدول الغربيـــة أو ااوروبيـــة، وتعـــد الکتـــب املدرســـية مصـــدراً أولي
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یســــتمد منــــه المالــــب موادفــــه واجتاهاتــــه إزا  کثــــ  مــــن ا ماعــــات العرديــــة املبتلفــــة. فالکتــــب 
املدرسية ت ود التالميال مبا  تاجونـه مـن معلومـات عـن التـاریخ وحضـارات العـا  الـالي یعيشـون 

وإّن التعليم يف املدارس له ت   د الدالم، لالا ميکن إرجا  املوادف الـ  یتبـالها الکبـار جتـاد  فيه،
مجاعــات معينــة إلــ  التلــارب الرتبویــة ااولــ ، ومــا ینشــ  عنهــا مــن صــور مشــوهة وســلبية عــن 

(. هکــــالا یالحــــط بــــ ن تغميــــة الکتــــب املدرســــية 37: 2007 عمــــاوي،«)الشــــعوب ااجنبيــــة
ـــة داصـــرة ونـــ  دديقـــة، وســـلبية يف معیمهـــا، وأّن ارتفـــا  نســـبة االمـــا  للـــدول الشـــردية  تغمي

ومــن اادلــة علــ   .واحلــالإ واملقــوالت املتحيــ ة تــ ود القــار   بصــورة مشــوهة عــن البلــد العــريب
 ما جندد يف الروایة نفسها: اذل

 : دال لباتریشيا»
 .ناعیبدو أّن الشرق الالي درأنا عنه يف الکتب خيتلف کث اً عما ل -
 ما لعنا؟ -
 (.18م: 1990)منيف،  «.أدصد أّن الکتب تباليف کث اً  -

یتمّثل يف تاریر اافاـار »ولقد كان أحد التمّورات املهمة يف استشراق القرن الّتاسع عشر 
ا وهریــة حــول الّشــرق، حواّســيته وميلــه إىل المغيــان، خّلفــه والعقالنيتــه، وعــادة نيــاب التّنیــيم 
 والّددة لدیـه، وترسـيخ هـالد اافاـار إىل احلـّد الّـالي صـار معـه اسـتبدام كاتـب للفیـة "شــردي"
إشـــعارًا كافًيــــا  ــــّدد للقـــار،  الغــــريب هویّــــة جســـد معــــنّی مــــن املعلومـــات حــــول الّشــــرق. هــــالد 
املعلومـــات جـــا ت مـــن لـــالل املضـــامنی الّـــ  كانـــت تتـــوار، يف  نایـــا كتـــب الّرّحالـــة ااوروبيـــنی 

حنــو،  والاتــب االستشــرادية الغربيــة اّلــ  أللِّفــت يف اآلداب والعلــوم، واّلــ  یتصــولر فيهــا الّشــرق علــى
ليايل لرايف، یلیهرد ب نّه متبّلف، ميّـاٌل إىل المّغيـان، ذو عقليـة منحرفـة، وعـرق دو ، وإنّـه نـ  

مبوســ ،  )شــریف« جــدیر باحليــاة احلــرّة، وینبغــي علــى الغــرب أن یســتحوذ عليــه وی ســرد ویســودد
يف  یمـــالع بعـــل الکتـــب املهمـــة والنافعـــة لـــه - کمـــا یؤکـــد الـــراوي  -(.  وبيـــرت هـــالا 19: 2015

( ولکنـه 14: 1990رحلته هالد ویتصـل بـبعل أصـدداله قـن دـاموا مبهمـات يف الشـرق )منيـف، 
تصـــور نفســـه أســـ اً مـــرة  انيـــة. تصـــور أنّـــه یقتـــل، مث تصـــور أنّـــه يف مکـــان »هــالا کلـــه دلـــو وکـــدر: 

 .(15نفسه:  )املصدر«. صحراوي شدید احلرارة وأنّه ميوت عل  مهله من العمإل
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م املســـاواة، علـــ  دــد إّن کــل وطبيعـــة العالدــة بـــنی الــوطن العـــريب والغــرب ال  ـــددد المرفــان
ايل فـــلّن ، وبالتـــفـــالغرب دـــوي ویفـــرا شـــکل العالدـــة يف حـــنی أّن العـــا  العـــريب ضـــعيف وجمـــ أ

ان رســومة يف أذهــورة املالمــرفنی ال یقفــان علــ  دــدم املســاواة يف هــالد العالدــة. وعليــه فــلّن الصــ
 أذهــان يفة الغــرب عــن العــرب تــؤ ر يف طبيعــة وشــکل عالدــتهم هبــم. يف حــنی أّن صــور الغــربينی 

دوارد سـعيد اد عليه العرب ال یؤ ر يف شکل العالدة لضعف العرب ولقلة حيلتهم. وهالا ما أک
الشــرق  لغــرب لــي إّن الشــرق الــالي یــراد ا»بــ ّن الصــور الــ  یعکســها الغــرب ليســت حقيقيــة: 

مة تـــربا رجـــل ة والســـلرته الـــ  رلهـــا لـــه االستشـــراق، ورابمـــة املعرفـــبصـــورته احلقيقيـــة بـــل بصـــو 
کل حافـــة لقـــات یشـــالسياســـة ااورويب أو الغـــريب باملستشـــردنی الغـــربينی مثـــل دـــوس متصـــل احل

داله الرحــالنی (. یــروي بيــرت بــ ّن أصــد186: 2006)ســعيد، « املســر  الــالي یقــوم فيــه الشــرق
 اطنيهم:ليیهروا طرافتهم يف نیر مو  كإل  الشرق، یصفون العلالب والغرالب هنا

 تبـون،  بّـونلـالین یکاحد ــغ بعل ال مال  الالي ذهبوا برحالت إل  الشرق أّن الرحالة، »
ن ااشــيا  عــکتبــون ی اأن ییهــروا بنیــر مــواطنيهم، أّّنــم طریفــون، هــالا کــل مــا يف اامــر، لــالل

منعة للشــرق تغریــه المرافــة املصــ. وهــالد (18: 1990)منيــف، « نــ  امل لوفــة، ااشــيا  الغریبــة
 :كللالهاب إل  هنا

ن ســـهالً أ خيمـــ   مـــن ییـــن أّ  مـــرنم علـــ  الســـفر. کـــان بلمکـــا  أن أعتـــالر، کـــان» -
ــــــ ــــــار واحــــــد، نــــــ ي. إال أّن هــــــالا الشــــــرق اللعــــــنی یغــــــریغ، وأری ــــــنعهم بالتي « هــــــب.د أن أذأد

 .(21نفسه: )املصدر
لغربيــون ي ددّمــه اوالــر ،. فالشــرق الــالكعــا  ســحرّي ومنبــع لاحــالم »واحلــّو أّن الشــرق 

انتازیــــا صــــبة للفلأضــــحى منفــــالاً لــــادب يف ســــثهم عــــن التعــــّددي والرالــــع والالعــــادي ومــــاّدة 
 .(3: 2010)کرم، « الشعریّة يف مقاومة وحدة العقل والوادعّية

 (Johann Gottfried Herderولقـــد أشـــار الفيلســـوإ ااملـــاّ  یوهـــان نوتفریـــد هـــردر )
ف ليلـــة أ ـــر الشـــرق علـــى اادب يف أوروبـــا مـــن لـــالل حاایـــات "ألـــ»( إىل 1744-1803)

ــــا الفروســــّي أصــــبب شــــردياً وروحانيّــــاً؛ فلقــــد نشــــ  ــــة" بــــ ّن رو  أوروب د البمــــوالت ت أناشــــيوليل
و  نقــــل إىل هـــالا الـــر و واملغـــامرات ومـــات اادب ااورويّب بااســـاط  واحلاایـــات والروایـــات، 

 .(14نفسه:  )املصدر وباملغامرة، بالشرإ وباحلّب أوروبا طعماً جدیداً بالعلال ّ 
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 بعد وصوله إلی بيروت 2.1.4

 بيروت السالبة 1.2.1.4
يف مرحلـة  إلنسـانيةميثـل بـدایات الـوعي االنسـا ، ا»صورة الشرق يف وعـي الغـرب هـي أنّـه 

و أعيــة ا امــدة ت المبياملــيالد، بــال وعــي وال ارادة وال عقــل، جمــرد کــالن عضــوي اشــبه بالکالنــا
مـــوطن  ار، وهـــواحليـــة علـــ  أکثـــر تقـــدیر. لـــي  بـــه فکـــر أو علـــم، انســـانية جمـــردة مثـــل االحلـــ

ه خلـــف يف ل مــا فيـــکـــوا،رافـــات واالوهــام، ورـــالم املعایـــد وتعاویــال الکهـــان.   الســحر والـــدین،
، میـاهر خلفـه نية أحدامللب  والسکن وامل کل واملشرب، وسالر نواحي العمران. کثافته السکا

(. مــن 774: 1991)حنفــي، « نســل وفــ ، وکــوار  طبيعيــة مــن الفيضــانات مصــد االلــوإ
، شـــرس،  ه مهلـــيردي کـــان ومـــا یـــ ال ذا صـــفات ســـلبية: إنّـــوجهـــة نیـــر اانـــا الغـــريب، إّن الشـــ

جتـــاد  النیـــرة کســـول، أنـــو وکـــل مـــا ینـــدرظ مـــت هـــالد العنـــاوین الســـلبية. وهـــالا منيـــف یصـــور
ریه عل  ل  لبيــرت: ديل حيث یقولسان رانالشرق يف أج ا  کث ة من الروایة. النیر مثالً إل  ما  ل

والسرعة، إّّنم نقـ  ال یعرفـون شـيااً، ال یعرفـون کيـف هؤال  الناس  م صفتان: احلمادة »
فــلّن کـل أفکــارهم وتصـرفاهتم تتســم هبــالا املقـدار الکبــ  مــن  ایفکـرون، کيــف یتصـرفون، ولــالل

ّـــه ميکـــن دمـــع املســـافة بـــنی اارا  احلمادـــة. وأیضـــاً متســـرعون شـــدیدو الغضـــب. یتصـــورون أن
اً، لکنهم ال یسلمون، وال یعرتفون با،مـ  والقمر يف حلیة، اامر الالي ال ميکن أن یتحقو أبد

ـــداً مـــن احلمادـــات  املـــراد بــــــ(. 33: 1990منيـــف، )« أیضـــاً. ويف نمـــاق الســـرعة یرتکبـــون م ی
يف العبــارة املــالکورة، الشــرديون الــالین ینســب إلــيهم الغــريب صــفة احلمادــة والســرعة.  هـؤال  النــاس

ن یفکــر، وأن یتصــرإ يف اامــور، إنّــه یــر  الغــريب أّن الشــردي لــي  لدیــه فکــرة، ال یســتميع أ
أنو، نضبان. متثل هالد الصفات السلبية ب ّن  قافة الشردينی يف مستو  أدن  من  قافـة أهـل 
الغــــرب؛ أي أّن الغــــرب ونیرتــــه إلــــ  الشــــردي كانــــت نیــــرة مهينــــة ومتمحــــورة حــــول الــــالات، 

القضایا يف جمال الدراسـات واملعروإ أّن معا ة الصرا  الثقايف ومواجهة الثقافتنی تعد من أهم 
من أجل جتنب التعـاطف، یـدعي املسـتعملر بـ ّن املسـتعَمر هـو يف ااسـاس  ما بعد الکولونيالية.

شبل بال  وفاسد، ولدیه نری ة سياة: إنّه لل ومـریل نفسـا . ويف دسـم آلـر مـن الروایـة 
 :نقوددیکشف ماکدونالد عن عدم إحساسه باامن يف الشرق ولوفه من التعرا لسردة 



 هـ.ق 1441 - 1442 فيو ص عيرب ،1، العدد 23السنة ، اإلسالميةاحلضارة آفاق    306

قــدم إيّل الــالي ی ال أطمــان أبــداً... أشــّم رالحــة اللحــم اکــل شــي  هنــا  تمــل الغــإل، لــالل»
 .(49نفسه:  )املصدر« من دبل أن أتناوله، أمس  جيويب بنی حلیة وألر  لوإ أن أسرق

ـــادرة، رو  املیســـهل لـــداعهم، وأّنـــم یفتقـــرون إلـــ  النشـــاط و »إّن الشـــردينی أو العـــرب  ب
 الّن الشــردينی إيــوان. يف املــد  وامللــو، وبالتــ مر، واملکــر، والقســوة علــ  احلمولعــون بــالفراط 

ا یدرکه من فهم یستميعون املشي يف شار  أو عل  رصيف )اّن أذهاّنم الفوضویة تعل  ع
ول إّن (؛ ویقــــااورويب الـــالکي علـــ  الفـــور وهــــو أّن الشـــوار  واارصـــفة دــــد جلعلـــت للمشـــي

ثلــون ميل شــي  إّّنــم کســال  ویســرتیبون بغــ هم. ويف کــ الکــالب مت صــل يف الشــردينی، کمــا
 «و عکــــــ  صــــــفات الوضــــــو  واملباشــــــرة والنبــــــل الــــــ  یتحلــــــ  هبــــــا ا ــــــن  ااجنلوسکســــــ

  مـن ، الکـالب جـ  (. عند ر یة بيرت أّن الشردينی ال یفهمون معن  الـ من94: 2006 )سعيد،
 لصالصهم وهم أنبيا  یفتقرون إل  الَفمانة:

عرفـــون یلنـــاس ال ارانـــديل، ومـــاذا أیضـــاً یـــا مســـرت ماکدونالـــد؟ هـــؤال  عـــاد یتـــالکر کلمـــات »
، كاا هتـرب االـکمـ  امنـ معن  للـ من، یکـالبون کثـ اً، یعـدون کثـ اً، إذا   تکـن حازمـاً هربـوا

« م فهمــوات کــد أّّنــ ــب أن ال تتعــب مــن تــرداد ااشــيا  البســيمة أمــامهم مــرات کثــ ة، حتــ  ت
 (.73: 1990)منيف، 

، متبلــف، نّــه راکــدالغــرب أو رحــالود إلــ  الشــرق علــ  أنّــه بــال حيــاة أساســاً، وألقــد نیــر 
ة، مـــرإ، والبـــداو ة، والتوبـــ مّ  احلاجـــة إلـــ  إعـــادة احليـــاة إليـــه بواســـمة الغـــرب. إذاً، فااصـــولي

ي لـات هـعالمـه، والتبلف، والعنف، واحللاب، وکل هالد املفاهيم يف نیر الغـرب ووسـالل إ
احليـاة  صبب هبالعرب واملسلمنی. هالا الشرق هو م یا لتنادضات تولصالل الشرق، لاصة ا

ر يف املالبــ  واازیــا  واافکــار واملؤسســات، تنادضــات تیهــ -کدونالــدکمــا یراهــا ما -اليوميــة 
لیــاهرة حليــاة اإنّــه جمتمــع مصــاب بانفصــام يف الشبصــية، فهــو یعــيإل حياتــه ضــمن إطــارین: ا

تغيــ  علــ   بتــة ودونالشــرق ویضــفي صــفاتاً ســلبية،  اواحليــاة الســریة. یتلــول بيــرت يف أســواق 
 أهل الشرق. یقول بيرت يف وصف مدینة ب وت:

تبـدو هــالد املدینـة کبــ ة، لکنهــا ليسـت کــ ي مــن املـدن الکبــ ة الــ  رأیتهـا. أشــعر جتاههــا »
سقد. کل شي  فيها دبيب وخميف، ال أدري کيف أسـتميع دضـا  شـهور عدیـدة هنـا، إّن جمـرد 
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خيلــو يف الــنف  انقباضــاً یصــل حــدود املــرا. اعــرتإ بســرعة وأدــول إّن مجيــع  ابــالل التفکــ 
النـاس الــالین جــا وا مــن دبــل، ودضــوا هنــا ســنوات طویلــة، ورمبــا يف رــروإ أصــعب، یســتحقون 
التقــدیر واملکافــ ة. کيــف ميکــن ل نســان أن یعــيإل هنــا؟ القــالارة يف کــل مکــان، انعــدام اامــن 

يف کــل ااشـيا : املالبــ ، التصـرفات، المقــوس الدینيـة... إّن حالــة یهـدد کـل انســان، البداليـة 
. ینیـــرون إلـــ   مـــن التبلـــف والوحشـــية تـــربز يف مجيـــع منـــاحي احليـــاة. یتکلمـــون بصـــوت عـــال،

)املصـــدر نفســـه: « اإلنســـان بارتيـــاب مســـتمر وک نـــه عـــدو. یغشـــون يف احلاجـــات الـــ  یبيعوّنـــا
بعــد ّنایــة احلــرب »مصــملب التبلــف بــرز  . ولعــل مــن المریــف اإلشــارة إلــ  أنّ (103-104

الکونيــة الثانيــة مــع حصــول عــدد کبــ  مــن البلــدان املســتعمرة علــ  االســتقالل. وذا  اســتعماله 
وکثـــرت الکتابـــات حولـــه ابتـــدا  مـــن ا،مســـينيات. وجتمعـــت لـــالل  ـــ  عشـــرة ســـنة آالإ 

حـــٌد (. حينمـــا یســـمع أ19: 2005)حلـــازي،« املقـــاالت وااســـا  حـــول موضـــو  التبلـــف
لفیــَة البــداوة، خيمــر ببالــه فــوراً صــورة البــدوي الــالي  ــوب الصــحرا  بنادتــه حــامالً معــه ســيفه 
وزادد. بينما یرتا ، لنا حينما نسمع عن معىن احلضارة، كل ما هو حضاري و قـايف، ومتمـور، 
ومجيــــل وأنيــــو ومــــریب مــــن بنــــا ، وعمــــارات، وشــــوار ، ومؤسســــات  قافيــــة ودینيــــة واجتماعيــــة 

رادية تدفع باإلنسان حنو الردـي والرفعـة. یـر  بيـرت أّن الشـردينی بـداليون وال یسـتميعون  وإنسانية
 أن  سنوا شيااً، وهم أیضاً أنبيا :

 دال بيرت لنفسه:»

نون شــيااً. ادام اامــر یتعلــو بالــدها  فســوإ یــر  هــؤال  البــداليون کيــف أّّنــم ال  ســمــ -
، اللعبــــة لــــ  ر وســــهم ســــيدرکون دواعــــدصـــحيب أّّنــــم اآلن یکــــابرون، لکــــن حــــنی یســــقمون ع

 (.105: 1990)منيف، « وعندها یدرکون کم کانوا أنبيا 
إّن ازدرا  الـــالي یوجهـــه االستشـــراق إىل الشـــرق خيـــدم يف ودـــت واحـــد إلـــ  تشـــايل ســـيادة 
الغـــــرب. فالعاطفيـــــة واحلمادـــــة، والبدویـــــة، واحتکـــــار ســـــلمة الشـــــرق؛ جتعـــــل الغـــــرب أن تتميـــــ  
بالعقالنيــة والدميقراطيــة والتقدميــة وال... الغــرب دالمــاً هــو املرکــ ، والشــرق هــو آلــٌر هامشــي، 

وتفــوق الغــرب إال مــن لــالل وجــود الشــرق. وال یتودــف وصــف بيــرت عنــد هــالا وال تعـ ز مرك یــة 
احلد، بل یشمل طبيعة الشرق وحيواناته أیضاً. فهو یعتقـد أّن هـالد القـالارة والسـریة والتلـون، ال 
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تقتصر عل  اإلنسان الشردي بل یتعداد إل  طبيعته. هو یسبر من کـل شـي  يف الشـرق حتـ  
 ات يف الشرق هي أیضاً ک صحاهبا:احليوانات ویر  أّن احليوان

سـلوکهم عل  البشر و  ر اامراحلياة الشردية أیضاً ملياة بالقالارة والسریة والتلون. وال یقتص»
 ردية، کســولة،شــيوانــات بــل یتعــداد إلــ  المبيعــة.. أمــا احليوانــات، ف دــل مــا یقــال عنهــا إّّنــا ح

 .(128 -124  )املصدر نفسه:« بليدة، بمياة احلرکة، وعدمية االستلابة
ام عـن عـلـف بشـال أّن الشرق  ابت علـى الـدوام وال یتغـ ، وخيت»ودد افرتا االستشراق 

شـر الشـردي(. م" )البالغرب، وبالتايل  یتم رسـم لـا افرتاضـي بـنی "حنـن" )البشـر الغـريب( و"هـ
م ومـن مث ا أنفسـههؤال  اآللرون يف االستشراق لدیهم وجود ن  نشا وال یسعهم أن  کمـو 

الستشــراق اثقافــة. علــ  الغــربينی الــتحکم فــيهم وتصــریف شــؤوّنم وتعلــيمهم احلضــارَة وال  ــب
شاکســـاً مل شـــرديل یعتمـــد التعميمـــات ا،اطاـــة ویللـــ  إلـــ  صـــو  الکليشـــيهات ویقـــدم اآللـــَر ال

 حت هــالدبوبالتــايل أصــ وحمــّب ا،صــام، متکاســالً، مؤمنــاً با،رافــات، مفتقــراً إلــ  دــوة الفکــر،
ّن الشـردي لاـيم (. یـر  بيـرت أ79: 1391الري،«)ال یتلـ أ مـن لصـالل الشـرقاملي ات ج  اً 

 ومسي  واإلسا ة من طبيعته:
 إلــ  درجــة ال م لاـامنعـم إّّنــم شـرديون، وال یعــرإ اإلنسـان متــ  یلتقـ  مــنهم الضـربة، إّّنــ»

 ة جـ   مـن  االسـاتصدق، ليسوا لاامـاً فقـا، أّنـم یفعلـون کـل شـي  مـن أجـل االسـا ة، وکـ نّ 
 (.163: 1990)منيف، « کوینهم وحياهتمت

کم االسـتدالل الـدديو، وذکـرد للحقـالو ال یشـوبه أ  »یعتقد إدوارد سعيد ب ّن  ااورويب  ل
ویملـب  كنموا، فهو منمقـي بـالفمرة، حتـ  ولـو   یکـن درس املنمـو، وهـو بمبيعتـه شـکا

نضــبمة. أمــا عقــل الربهــان دبــل أن یقبــل صــدق أ  دــول، وذکــا د املــدرب یعمــل عمــل اآللــة امل
الشردي فهو یشبه شوارعه ا،البة املیهر، أ  یفتقر إل  أ  تناسو، واالستدالل لدیـه أبعـد مـا 
یکون عن اإلتقان، وعل  الرنم من أن العرب القدما  ارتقوا درجات عالية من العلـوم ا دليـة، 

لــ ون عــن التواصــل إلــ  فــلن أحفــادهم یفتقــــرون إلــ  ملکــة املنمــو افتقــاراً فریــداً، وکثــ اً مــا یع
(. وال 94: 2006)ســـعيد، « أوضــب النتـــالا مــن أیـــة مقـــدمات بســيمة دـــد یعرتفــون بصـــددها

 یکتفي املستعملر الغريب هبالا کله، بل یتابع عملية التشویه السل  بقوله:
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سـ  مـن اامـور ی ن أمـراً إّن هؤال  الشردينی من التعقيد والبالهـة إلـ  درجـة أّّنـم ال یرتکـو »
شلرین، فسهم ولریو الصحيب، کما أّّنم دادرون عل  التبریب وللو املتاعب انيف الم

لبداليــة. الشــردية انتيلــة اانانيــة وســو  التقــدیر، إضــافة إلــ  الکســل والتشــبث بااســاليب 
 «ببکلمـــــــة واحــــــــدة: إّّنــــــــم یفعلــــــــون الشــــــــي  نـــــــ  املناســــــــب يف الودــــــــت نــــــــ  املناســــــــ

 (.259: 1990 )منيف،

لر یــة بــدل  هــالد اموضــو  باســم التفکــ  نيابــة عــن اآللــرین؛ یفکــر اانــا أو الغــرب يف كهنــا
ة تتلـاوز د الر یـاآللر ویتکلم مکانه، وهو يف مودـف یسـتميع أن یضـع نفسـه مکـان اآللـر. هـال
ــــه. الشــــرق هــــو الــــدین والروحا ــــة عن ــــات، امســــتو  الکــــالم لشلــــر الشــــردي ویقــــرر نياب ملاضــــي ني

 :يرت هي الکسل عند بة. ولکن السمة الرليسة ال  تمبع حياة الشردينیواحلاضر، الشبو والغ  
 أن لــيهم إالعحــنی کنــا نلتقــي يف العاصــمة، أکــد يل أّن کــل شــي  متيســر للفالحــنی، مــا »

هتم، مــن حيــا یعملــوا، لکــن الکســل والرنبــة يف الســردة وصــفات ألــر  ردیاــة أصــبحت جــ  اً 
 .(340سه: )املصدر نف« ل عل  أن یعملواوبالتايل فهم یفضلون أن یبقوا هبالا الشک

 ال ا ـــانبنی،كـــ علــى  ویــر، هـــومي بابــا أّن املواجهـــة بــنی املســـتعمر واملســـتعَمر تــؤ ر دالمـــاً 
 تقــد بابــا بـــ نّ مر. یعواالســتعمار خيلــو جتربــة مریـــرة مــن ا امشــية مـــع التشــرید والت كــل املســـت

علــ  التشــي  ، والتقييــ كســلو » ة. فعبــارات القســو د، واحلــب ، و املســتعملر هــالا یــنّم عــن عــ م ،
بـــا، )با«  هـــي حـــا م، تلبـــنی هـــالا التشـــي   اادصـــ  ودـــد مقـــو بنلـــا  امثـــل أعـــرفهم وتلـــ

 (. یصف بيرت أّن هؤال  الشردينی أنب  ومتحلرو الفؤاد:172 :2004
یــات العنــاد م يف حلال تتعــرا یــا بيــرت المتحــان مــن هــالا النــو  مــع هــؤال  الشــردينی، إّّنــ»

کـــالم جنـــد (. ويف هـــالا ال350: 1990)منيـــف،« احليوانـــات وأدســـ  مـــن احللـــارة.أنبـــ  مـــن 
  ملصــــاحله يفمقيقــــاً  شــــيااً مــــن التفاعــــل القســــري بــــنی املســــتعمر واملســــتعَمر، مييــــل إليــــه ااول

 .كاملستعمرات واحتفاراً ببقاله هنا

 بيروت اإلیجابية 2.2.1.4
لشــرق علــم العــا  احلــرإ والــردم مــوطن احلکمــة، الشــرق مــوطن املعرفــة ااولــ ، ا»الشــرق 

(. 6: 2016)دبـا ، « والدوالب، حت  ديل يف أروبا: إّن کـل معرفـة یعـود جـالرها إلـ  الشـرق
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لعـــل مـــن أبـــرز القضـــایا الـــ  تناو ـــا هـــومي بابـــا يف أعمالـــه هـــي دضـــية التفاعـــل بـــنی املســـتعملر 
نــة رالعــة، وکــل شــي  ااوصــاإ الســالبة، یعتقــد بيــرت أّن بــ وت مدی اواملســتعَمر. رنــم کــل تلــ
 :فيها یبدو طریفاً ورالعاً 

يهـا رالـع: ل شـ   فال بد أن أعـود إلـ  هنـا، ويف ودـت دریـب. إّن بـ وت مدینـة رالعـة. کـ»
 (.92: 1990)منيف، « لاصة النسا 

الّشـبو بلّشـردي اجعلـه یصـف اإلنسـان »إّن الابت ا نسي اّلالي كان یعـا  منـه الغـريب 
لـى ع أصدق دليل . ولعلّ ا نسي، وذلا حىّت  د له تفریًغا ومتنّفًسا عّما َیابته ویرنب فيه

دون الفرصــة ينمــا  ــذلــا مــا كــان ميارســه الّرّحالــة ااوروبيــون مــن ملتــع جنســية يف الّشــرق ح
)شــریف مبوســ ، « م وأهلهــملــارظ جمــتمعه -ن منــه الّــالي یعــانو  -هــالا الابــت  للتعبــ  عــن

فهـــو  ثـــ  دهشـــته.تلکـــن إّن الشـــرق يف ر یـــة بيـــرت مدینـــة مجيلـــة، وااشـــيا  فيـــه  (.11: 2015
لبـه ویریـد لشـرق تعایصف فصل الربيع يف ب وت، ب ّن الربيع شي  لارق، مجيل؛ کـ ّن طبيعـة 

ـــه ویعتقـــد أّن الربيـــ شـــرق وربيعـــه بيعـــة الع يف الشـــرق خيتلـــف عنـــه يف الغـــرب. إّن طأن یعـــيإل في
لشـرق، اا وحالتـه يف بریمانيـیدهإل بيرت ویبهرد. من هنا یقيم مقارنة بنی حالة الربيع يف فرانسا و 

 ویفضل الربيع يف الشرق ودف   سه:
فصــل الربيــع هنــا ال ميکــن أن خماــه رو  اإلنســان، حتــ  دبــل أن تــراد عيونــه. إنّــه شــي  »
ارق. یتفلــر بشــکل مبانــت دون متهيــد أو إنــالار... کــل شــي  یتبــدل: رالحــة ا ــوا ، لــ

رالحـــة اارا، شـــکل المبيعـــة ب شـــلارها وأزهارهـــا وطيورهـــا وفراشـــاهتا، حتـــ  احلشـــرات 
الصغ ة ال  تربل عميقاً يف اارا، خرظ إل  السمب فل ة، وتشـارك يف هـالا املهرجـان 

بریمانيـا، وحتـ  يف القسـم ا نـويب مـن فرنسـا، احملـاط  الغریب... يف ااماکن االـر ، يف
با بـــال واملعروفـــة بدفاـــه النســـ ، یبـــدأ الربيـــع یعلـــن ددومـــه باحتفـــاالت صـــغ ة متالحقـــة: 
بتحســن ا ــوا  التــدر ي، بمــول النهــار، بانقمــا  ااممــار أو تباعــد ســقوطها، وأصــبحت 

بــــدأ الربيــــع هکــــالا، إنّــــه انفلــــار الشــــم  حــــارة، بــــدا الربيــــع رــــاهراً مجــــياًل کــــاماًل. هنــــا ی
ال ميکن أن أنس  أیام الربيـع يف هـالا الشـرق  .مفاج  ، وال ميکن ل نسان أن ینساد أبداً 

الشم  هي إ ة الشرق، هي ال  تکّون کل شي   .الشرق بکلمة واحدة: الشم  !أبداً 
 (.125 -124: 1990)منيف، « فيه
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 بعد مغادرة بيروت 3.1.4
 نّ أن ییهــروا أ لقــد حــاول بــاحثو مــا بعــد االســتعمار مــن لــالل مليــل ا،مــاب االستشــرادي،

، وأّن مفيـداً للغـربيـاً(، و متثيل الغرب للشرق کان ذا اجتاد، واحد، ومتمحوراً حـول الـالات )تلقال
سـلبية  دمي صـورصورة الشرق كـان سـلبياً ونـ  حقيقـي، ومشـوهاً. یسـع  الغـرب مـن لـالل تقـ

اٌن للمغيــان ب هــو مکــ  إنشــا  هویــة متمــای ة ومتفودــة لــه. إّن الشــرق يف ر یــة الغــر للشــرق، إلــ
 والکسل. النیر إل  بيرت وهو یغادر ب وت: 

تســـکعنی، ســـال  املکـــان هـــديف ااول، وأنـــا أصـــل املدینـــة، بشـــوارعها امل دنـــة، ببشـــرها الک»
 «رفهملـــالي أعـــانـــاس بالضـــليا الـــالي یصـــّم اآلذان،... أن ألتقـــي بالســـف ، باملستشـــار، بال

 (.357املصدر نفسه: )

أو    العمـــدإّن الصـــور الـــ  دـــدمها الغـــرب مـــن الشـــرق، ال یهـــم إلـــ  أي مـــد  تقـــوم علـــ
 ة يف صــورة لشـرق فلــااحکـام الســابقة، فهـي دالمــاً جــ ٌ  مـن هــالا ا،مــاب املـدمر. فقــد بــدأ ا

 ة، وبالعنــاد،ميقراطيــمــن یفتقــر، بصــورة مؤســفة، إلــ  المــابع اإلنســا ؛ ومــن یتســم مبناهضــة الد
ل لغربيـون الـدو اصـف هبـا ی ب إدوارد سعيد يف کتابه االسشرتاق هبالد النمـاذظ الـ  ی والتبلف.

مــن  هــالد  کبــ اً    ودــد اســتبدم بلفــور وکرومــر عــدداً »الشــردية بالصــفات الســلبية وهــو یقــول: 
بلــف؛ متلــة، و ا،صــالل عنــد الشــردينی، فالشــردي نــ  عقــال ، وفاســد )ضــال( ومثــل المفو 

هــالا هــو و ( 96: 2006)ســعيد، « ومــن مث فــلّن ااورويب عقــال ، وفاضــل، وناضــا، وســو 
الشــــرق  لملتمــــع؛بيــــرت الــــالي یعتقــــد أّن الشــــردينی يف حالــــة التعقيــــد والغمــــوا، ويف وصــــفه ل
 جانـــب لریـــة إىلمســـتود  التنادضـــات، تنادضـــات مـــن مجيـــع اانـــوا  واملســـتویات، العصـــور احل

 ــــة، أدصــــى اً وحدار النیریــــات خلفــــاً إىل جانــــب أكثــــر النیریــــات تمرفــــالعصــــور احلدیثــــة، أكثــــ
 حاالت الشلاعة الفردیة إىل جانب أدصى حاالت الفوضى:

  الشــردينی ّن هــؤالواآلن... رنــم العــدا  الــالي ال ميکــن أن أنســاد أو أتنــازل عنــه، أشــعر أ»
 (.390: 1990)منيف،  «یتمتعون مبقدرة لاردة عل  العناد، وال أدول الالکا 

یعتقـــد ســـعيد أنّـــه يف صـــورة الشـــرق مـــن الغـــرب، یعتـــرب الشـــرق ســـلبياً متامـــاً، ويف هـــالد املواجهـــة 
یتم إدلال الغـرب صصـالل الـوعي والدیناميـة والعقالنيـة والدميقراطيـة »امل دوجة بنی الشرق والغرب، 
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واالمتنـــــا   والوعــــد. ویعـــــرإ الشـــــرق مــــن لـــــالل عنـــــاوین باملشـــــاعریة والركــــود، والتفـــــا ل، البداليـــــة،
ـــة، یقـــع الشـــرق علـــى القـــا  والتهمـــيإل، ویعتـــرب الغـــرب ســـاللة  واالســـتبداد. يف هـــالد املواجهـــة الثنالي

وبتعب  آلـر، كـان الغـرب هـو الـالي  .(70: 1390)کوالی  و اازوک  زادد، « متفودة وحموراً ومرك اً 
  تنیر وماكم. ام، هو شاهد العصر، یقدم نفسه، ویقدم ر یته عن اآللرین. فهو العنی ال 

 
 نتایج البحث. 5

 من أهم النتالا ال  وصل إليها البحث ميکن اإلشارة إل  ما یلي:
ن. ولکــن الا املکــاهــاانــا الغــريب دبــل وصــوله إلــ  الشــرق ذات نیــرة ســلبية وحميــة إلــ  . 1

لغالبــة رق هــي ابعــد وصــوله ییهــر عنــدد شــي  مــن أمــارات التغــ ، لکــن الصــفات الســلبية للشــ
 ملا هو م لوإ بنی أهل الغرب من تشویه سل  ونیرة فودية.نیراً 

ليـة موجــودة لکولونيامـن لـالل دراسـة الروایـة، مياـن القـول إّن معیـم العناصـر مـا بعـد ا. 2
رأة. و ا ــن  واملــألتعمــيم فيهــا؛ کثناليــة وجدليــة الشــرق والغــرب، وا ویــة، والتبلــف، والثقافــة وا

 الروایة هو  نالية الشرق والغرب.ولکن املکون ااکثر استبداماً يف 

قــدمي الفاــرة تــه هــالد تفا ــدیر باالشــارة هنــا، إىل أّن منيــف الــراوي یریــد مــن لــالل روای. 3
ن اً کـ  یعـرب عـعمـ  صـوتیأّن الغرب ال ی ال هو السيد واحلاکم والشرق هو العبد واحملکوم وال 
ل الشـــرق ق أمثــاب ضــد الشـــر نفســه. فيمـــا یبــدو أّن التعـــاب  وااوصــاإ الـــ  یســتبدمها الغـــر 

نـا عـن ر یـة ل، یاشـف الد  ، واملتبلف، والوحشي، والبدوي مقابل الغـرب املتفـوق، واملتقـدم
رق يـام بنقـد الشـنيـف القممنيف النقدیة والىت راحت تامن ورا  مثل تلـا التعـاب . ولرمبـا یریـد 

 .المرا الالاً نقاباً نربياً وأّن صوت اانا الغريب شرديُّ االصل يف حقيقة

لشــرق دالمــاً ا، بينمــا نیــرة الغــرب إلــ  الشــرق دالمــاً نیــرة فوديــة، واســتعاللية، ومتفودــة. 4
 یوصف بالعناد، والتبلف، والوحشية، وا نون والبداوة وا ملية.

کنــا نتودــع أّن الغــريب املســافر إلــ  الشــرق یریــد التواصــل مــع الشــرق والتحــد  مــع أهلــه .  5
ر مــع هــؤال ، ولــي  هنــاك أي تــوازن فيمــا یملــو ویتبيــل جتــاد مباشــرة ولکــن ال نــر  أي حــوا

 الشرق. فال جمال للمستعَمر لکي یتکلم.
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ي مهمتـه رق، ليـؤدکما أسـلفنا؛ هـالد الروایـة تـرو  علـ  لسـان بریمـا  مسـافر إلـ  الشـ.  6
ة حـوکـاللا اإلطا الـنفا، هناك ومهمته مقيو الثروة يف املنمقة، والسيمرة عليها، والوصول إل 

و ـة لروایـة املبحااوي يف یام الدکتور مصدق. ولکن ليست هناك داللـة إلیـران يف الروایـة. والـر بن
 نالب أي إنّه عا  بکل شي  ویعلم حت  سرالر شبصياته وما خفيه.

 رواتـه  هيمن علـ و إّن منيف یصور دونية الغرب اإلمربیايل الالي دد هلم عل  الشرق . 7
 لعریو.االشرق  فسه یصور مشاعر الغرب العدالية جتادالمبيعية واال ية، ويف الودت ن

آل ــار اشــمل ّنــب صــور االســتعمار، ومتتـد لت ســباق املسـافات المویلــةتکثـر يف روایــة . 8
هم معـــرفت واالســـتيال  علـــ  املبموطـــات، کمـــا تشـــ  إلـــ  جهـــل أهـــل املنمقـــة، وإلـــ  عـــدم

 ليســوا أهــالً  أّّنــم بالفوالــد العلميــة الــ  دــد تعــود بــالل  علــ  الــبالد، حتــ  أّن الغــرب یــر 
 المتالکها.

 
 الهوامش

 الف: نبالة عن حياة عبدالرنن منيف اادبية
لوالد سعودي من جنــد وأم  1933ااردن عام  - يف مدینة عمان»لد عبد الرنن منيف  

علــــى شــــهادة الــــدكتوراة يف العلــــوم االدتصــــادیة، ويف التصـــــا : 1961عراديــــة. حصـــــل عــــام 
(. یقـول شـاکر النابلسـي عنـه: 19: 2005)القاسـم،« ادتصـادیات الـنفا/ ااسعار وااسـواق

إلــ  أ  جمتمـــع  -ورمبــا ایــدلولوجياً  - تنتمــي سياســياً و قافيــاً شبصــية عبــدالرنن منيــف ال»
ادليمــي عــريب أو إلــ  أ  نیــام عــريب ادليمــي. فهــو لــي  بــاارد ، علمــاً ب نّــه ولــد يف ااردن. 
ومن هنا جا ت لغته الروالية، ال تنتسب إل  ادليم عرب  معـنی، لاصـة عنـدما یللـ  يف بعـل 

(. مــن أهــم روایاتــه: 22: 1991)النابلســي،« ميــة يف احلــوارااحيــان إلــ  اســتعمال اللغــة العا
ااشــلار وانتيــال مــرزوق، وشــرق املتوســا، وحــنی ترکنــا ا ســر، والنهایــات وســباق املســافات 

جـال ة الروایـة العربيـة يف املـؤمتر ااول للروایـة »المویلة و اسية مـدن امللـب. حصـل منيـف علـى 
مصر، إضافة إىل عدد من ا وال  اادبيـة االـر،. ودـد  الالي نّیمه اجمللـ  ااعلى للثقافة يف

ترمجــت معیــم كتبـــه إىل  ــ  عشــرة لغــة، كاإلنالي یــة وااملانيــة والنرو يــة واإلســبانية والرتكيــة 
 (.7: 2010)عبدا بار درید ،« والفرنسية ون ها
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 ب: بيرت ماکدونالد
حلقيقـة تـرو  . يف ا بلد شـردي(هو الشبصية الرليسة يف هالد الروایة. )مبعو  بریمانيا إىل

ة ماكدونالـد ثـل شبصـياحلکایة عل  لسان هالا الشبل، انّه یلعب دوراً مهماً يف الروایة. مت
 علـــى مصـــاحلهم لمحافیـــةليف الروایـــة الحوذجـــا لاســـاليب الالألالديـــة الـــ  اتبعهـــا الربیمـــانيون 

تعلرإ قتلـ   باالسـتعال  إجنلي ي مإنّه  .املهددة من القادمنی ا دد إىل املنمقة )اامریاينی(
نــــاول تنـــه إال والشـــعور بـــالتفوق احلضـــاري والعردـــي. إنّـــه مـــدمن علـــ  الکحـــول وال یشـــف  ح  

ک ســـاً مـــن الویســـکي اآلن تقتـــل ااحـــ ان وا»الکـــ س:  ب أن لســـ م، و ـــدـــال بيـــرت لنفســـه: أن ّ
کدونالــد (. وجــا  يف الروایــة يف وصــف شبصــية ما 42: 1990)منيــف،« أتنــاول هــالد الکــ س
ن نتبعهـا    ب أحنن ساجة ماسة إليا، عليا أن تضع لنا السياسة ال»عل  لسان رانديل: 

مــد ة، إنّنــا نعتاملنمقــ هنــاك. لقــد أصــبحت یــا بيــرت واحــداً مــن أکثــر ا،ــربا  أمهيــة بالنســبة  ــالد
مبرونــة تــع أن تتم عليــا متامــاً، وأنــت الــالي تســتميع أن تقــدم آرا  وادرتاحــات صــالبة...  ــب
ت منا، ل  ورداإضافية لکي تستميع الوصول إل  نتالا أفضل، حنن نقدر مجيع املالحیات 
دــة يف دن أکثــر وســوإ تکــون موضــع اهتمامنــا ودراســتنا، لکــن املهــم يف هــالد املرحلــة أن تکــو 

 (.155املصدر نفسه:)« تنفيال التعليمات
 ظ: رانديل

 . متثل شبصية  القصةارزاً يف تسي  أحداالربیما  اآللر ورلي  بيرت الالي یلعب دوراً ب
ه وأفکــارد، ورنباتــ رانــديل أحوذجــاً للشــبل الــالکي والعبقــري يف إ ــارة أحاســي  بيــرت وعواطفــه
يناً ململوبة مستعودعة واحيث إنّه یصدر ااوامر الالزمة من دبل لندن للوصول إل  ااهداإ املت

 من تلقا  أنفسهم.باستبدام املورفنی والوکال  الالین مت التيارهم 

 

 المصادر والمراجع
 العربية

ـــف م(.1998أنـــد، مرشـــد. ) ـــرحمن مني ـــد ال ـــات  ب ـــي فـــي روای ، حلـــب: 1 ط، المكـــان والمنظـــور الفن
 القلم العربـي. دار

 ، القاهرة: اجملل  ااعل  للثقافة.1، ت:  الر دیب، طموقع الثقافةم(. 2004بابا، هومي.)



 315   )هادي نیري منیم و آلرین( ... اآللر الشردي من منیور اانا الغربية

، «ياحــالم مســتغاح أطيــاإ اآللــر وتشــیي ا ویــة دــرا ة يف روایــة ذاکــرة ا ســد»م(. 2008بــرهم، لمفيــة.)
 (.69 - 53، )صل1د سوریة، العد - ، الالذديةمجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمية

، لمرجعيــــاتامــــدخل فــــي نظریــــة النقــــد الثقــــافي المقــــارن  المنطلقــــات  م(. 2007بعلــــي، حفنــــاوي.)
  الر: االلتالإ.، ا 1املنهليات، ط
 .503، الکویت، العدد مجلة العربي، «الغرب واإلسالم»م(. 2000ا ابري، حممد.)

 يب، الدارالبيضا .، املغرب: املرک  الثقايف العر 9، طالتخلف االجتما يم(. 2005حلازي، مصمف .)
ــةم(. 2015نــداوي، مجيــل.) ــات النقــد األدبــي فــي مرحلــة مابعــد الحدا  بــة غــرب: مکت(، املط، )د. نظری
 املثقف العريب.
 لفينة.، )د. ط(،  القاهرة: الدار امقدمة في  لم االستغرابم(. 1991حنفي، د.حسن. )
 ون للنشر والتوزیع.اردن: ااکادميي - ، عمان1طالشرق يف عيون الغرب، م(. 2016الدبا ، ضرنام. )

 ، الریــاا: دار1، طهالکــریم وتفســير آراء المستشــرقين حــول القــرآن م(. 1992رضــوان، عمــربن ابــراهيم.)
 طيبة.

لرتمجــة، ا، دراســات «اليــةالرتمجــة واإلمرباطوریــة: الدراســات مــا بعــد الاولوني»م(. 2009روبنســون، دونــالس.)
 .20. العددمجلة نزوىت:  الر دیب، 

، بـــــ وت: 6، ط، ت:  ـــــالر دیـــــباالستشـــــراق  المعرفـــــة  الســـــلطة  اإلنشـــــاء م(.2006ســـــعيد، إدوارد.)
 ااسا  العربية.مؤسسة 

مجلـة ، «ااوروبــينی أحوذًجـالشرق مبنیـار الغـرب: كتابــات الّرّحالــة ا»م(. 2015شریف مبوس ، عبدالقادر. )
 .12، العددفکر الثقافية

، )د. ط(، ألدبيــةاالــنص المــوايي فــي أ مــال  بــد الــرحمن منيــف م(. 2010عبــد ا بــار دریــد ، حممــد.)
 يف نابل .فلسمنی: جامعة النلا  الوطنية 

وق ســـــ الـــــر: جامعـــــة ، ا «مابعدالکولونياليـــــة: مفهومهـــــا، أعالمهـــــا، أطروحاهتـــــا»م(. 2015عتيــــو، مد ـــــة.)
 أهراس.

، «بالعــــريب والغــــر  اانــــا واآللــــر ودورهــــا يف رســــم ومدیــــد العالدــــة بــــنی الــــوطن»م(. 2007عمــــاوي، إیــــاد.)
 فلسمنی: جامعة القدس املفتوحة.

 صریة العاملية.، القاهرة: الشرکة امل3. طت األدبية الحدیثةالمصطلحام(. 1997عنا ، حممد.)
مجلــة  «. د ســعيدجتليــات صــورة اآللــر يف کتــاب االستشــراق إلدوار »م(. 2016کامــل کعيــد، م.د اشــراق.)
 ، جامعة البغداد.46، العدد کلية العلوم االسالمية

وذجــاً: نصــور حتراجيــدیا امل -شــر الشــرق يف اادب ااملــاّ  يف القــرن التاســع ع»م(. 2010کــرم، ســرجون. )
 .10، العددمجلة منبر ابن رشد ،«عندما یاون العريّب دنا  اليهودّي يف معاناته
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 ،1، طدراســة أدبيــة؛ التقنيــات الســردیة فــي روایــات  بــدالرحمن منيــفم(. 1999احملــادین، عبداحلميــد.)
 ب وت: املؤسسة العربية.

،لـــيا: مرکـــ  ا،لـــيا ، د.ب، دار اوالغـــرب  ـــرب لـــن یلتقيـــاالشـــرق شـــرق م(. 2017املقـــاحل، عبـــدالع ی .)
 للدراسات.

 بية.، ب وت: املؤسسة العر 4، طسباق المسافات الطویلةم(. 1990منيف، عبدالرنن.)
 وت: املؤسسـة بـ، 1، طمـدار الصـحراء دراسـة فـي أدب  بـدالرحمن منيـفم(. 1991النابلسي، شاکر.)

 العربية.
،  202، العـــدد 18، الســـنة («2تـــاریخ االســـتعمار الغـــريب يف الشـــرق ااوســـا )»م(. 2004عمـــران.)وحيـــد، 

 کانون الثا .
 

 الفارسية
، تفســير فصــلنامه تخصصــي، «شــرق شناســ ، مفهــوم و تــاریخ»ش(. 1389اــور طباطبــای ، ســيد حممــد.)

 (.27 -6، )صل 56، ش 2، س وحدیث  لوم قرآن
هـا  "واحـة الغـروب" لب تقابل احلضـارات بـنی اانـا واآللـر يف روایـة»ش(. 1395روشنفکر، کرب  واآللرون.)

 (.49 - 29، )صل 23، العدد ٦، السنة فصلية إضاءات نقدیة، «طاهر
و نقــإل آن در شــکل   ادبيــات اسااســتعماري در هندوســتان» ش(. 1390کــوالی ، ا ــه، وزهــرا اــازوک  زادد. )

 (.82تا  65، )صل 8،  ارد 3، دورد به قارهفصلنامه مطالعات ش، «گ ي هویت نوین هندي
 نشر. ، طهران: موسسه3، ش«نقدنامه هنر: نقد اسا استعمار  هنر»ش(، 1391الري، مرمي.)

 ، طهران: لت.1، چجنبش اسالمي معاصرش(. 1374مو قي، سيداند. )



 

 انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه علوم اإلسالميةالحضارة آفاق 
 317 – 287، 1399ابستان سوم، شمارة اول، بهار و توسال بیست(، پژوهشیعلمی )مقالة  نامةدوفصل

دیگر شرقی از دیدگاه من غربی در رمان سباق المسافات الطویله 

 عبدالرحمن منیف ۀنوشت

 *منظم نظری هادی

 ***رجبـی محمد ،**روشنفکر کبری

 چكیده
ی و ظهور کرد که به تحقیقات فرهنگی و سیاس میالدی رویکردی جدید 1980در دهه 

 رای رفعای را بهای علمی، رویکرد تازهورزید و با حضور در عرصهتاریخی اهتمام می
ون د. بدشموانع مجازی در بین آن تحقیقات گشود و بعدها رویکرد پسااستعماری نامیده 

تا ین راسآیند و در همستعماری به شمار میشک، شرق وغرب از عناصر اصلی گفتمان پساا
 د. رمانی دارتقابل میان شرق و غرب اگر چه اساس جغرافیایی نداشته باشد ولی تقابل تمدن

منیف  الرحمنهای عبدپایان( ششمین رمان از بین رمانسباق المسافات الطویله )ماراتن بی
کند، رسی میاز استعمار را بر شود که مسائل انسانی و جامعة عربی و آثار بعدمحسوب می

ن فتی اییابی به منابع نبه طوری که نویسنده به چیرگی غرب بر کشورهای شرقی و دست
با  ن جستارکشد. ایکند و استراتژی غرب نسبت به شرق را به تصویر میها اشاره میکشور

 ت تا بهتحلیلی و از طریق خوانش پسااستعماری رمان یاد شده درصدد اس –روش توصیفی 
جهه ر مواتبیین ایدئولوژی قدرتمند استعمارگر غربی به شرق، و رویکرد و توصیف غرب د

این  پردازد. از مهمترین نتایجگذاری نسبت به شرق باعتنایی و عدم ارزشبا شرق، و بی
 "من"قی، و تالش جدی شر "دیگر"نمایی نسبت به توان به ادامه روند سیاهپژوهش می

 پیامد های شرق و گسترش سیطره خود بر آنها، عاری از هرگونهثروت غربی برای غارت
 سازی معمول بر مبنای احترام و عدالت، اشاره کند.مثبت و سازنده و فرهنگ

 ویله.پسااستعماری؛ شرق؛ غرب؛ عبدالرحمن منیف؛ سباق المسافات الطها: کلیدواژه
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