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 النهضة الفكرية وأثرها يف الصراع مغ اآلخر 
 -نظرة يف السرد الروائي  -

ىدودنىالبواتيى.د
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاللعةظىالطربوةظىىكلوظىاآلداب/ىقدمى/ىتكروتجامطظى

ىن
 ملخص البحث

اةلػػم لػػف  األاػػةوماشػػل ؿ اػػااؿ اة علػػم اوػػ  لبحثةػػم اةدبػػث اػػف اة د ػػد لػػف 
 األاػةوم أكثػر/ اة ردم لبد دًا لف اآلخرثة ؿ اااؿ اة القم لع  ،لشرثاعح إقحلم  عحأش

 لح للثؿ هذا اةاااؿ ادر طرثبحت اةػرثاة  ف إذاثالاّ لح ، او  اةلشعد اةثقحفم إةبحبحً 

 ف لػح كح ػت، اآلخػراةثجػ  اةقدػ ل ةعػذا  إدػرازفم رثا حت ا دثقت اف فكر ل ث ري بحثؿ 

دػحةثاقع  ارلعح ػحً  األشػد  لػف اةلبػحثالت  ثاألدد ػماةبلحر م ثاةثقحف م  األد حدلبحثةم طلس 
  .اة ردم ثلاللام ة 

اةلػػػم داػػػت إةػػػ  لثػػػؿ هػػػذل اةلبػػػحثالت هػػػث اة ػػػدا   األاػػػدح ثة ػػػؿ لػػػف أدػػػرز 
  : اة ردػم دفكػرل اةلقو ػدي ثالجحهػثاألاػوث د ف ل ػحر ف لخلوفػم االلجػحل ثاةفكػر  اةفحلل
، األزؿثأاػس ثحدلػم ل ػذ  دأ لحطاةذي  بحثؿ اةللاؾ ، فاةد  م اةرص  ثأاوثد  اةلبحفظ
اةثاه م ة ظر لػ   األاسدفكرل اةبداثثي اةذي   لؽ شرخ االلجحل اة ردم ث ثدت  ثاة ردم
  .اةل للدة

ثالاػػػّ لح لػػف اةجح ػػػ  اة ردػػػم ، أدى اةللػػػحد إةػػ  لصػػػحدـ قػػػثي د  علػػح أففكػػحف 
،   اوػ  لكػحلف اددػداع اة ردػمدػراز درجػحت لفثقػ  ثلبحثةػم اػ طرلإبحثؿ جحهدًا  اةذي
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ع اةا حاػم د  علػح ثالػبًح جػدًا إةػ  بػد أف دفػع هػذا اةصػراع إةػ  ابػلالؿ ااةصػر  فكػحف
اةدوػػػداف اة رد ػػػم ثطلػػػس ل ػػػحةـ اةعث ػػػم اة رد ػػػم ف عػػػح ثلػػػدل ر بلػػػحرلعح  ثغػػػزث د ػػػض

ثلاػ  د ة لعػح اوػ  باػح  اةو ػم اة رد ػم  األـ/ دحةقلح  او  اةو ػم ثثقحفلعح ثشخص لعح
لػح كػحف هػذا اةصػراع هػث األاػحس اةػذي قحلػت او ػ  اة علػم ثرد   اةو م اةلال لرةبا  

 .لبد داً  ثاألدد ماة رد م الثلًح 

 "لبحثؿ هذل اةثرقم االشفحؼ اةجح   اةاودم فم هذا اةصراع اةجدةم "اة   ؼ

 دعذا اةصراع ثلطػثرل ثادبحطم، اآلخرث ظرة كؿ ثابد ل علح إة  ، د ف هذ ف اةل حر ف

فم إبدى رثا ػحت لثف ػؽ اةبكػ ـ اةلػم أثػحرت هػذا اةلثلػثع ثغحصػت ف ػ  ثهػم ، حً رثاة 
   ."اصفثر لف اةشرؽ"رثا م 
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 االستهالل

األدد ػم اةذي قحلت او   دثاك ر اة علم  اةلأا اماةفكري اةلعحد  ادطحرؿ شك  
 لػػف خػػالؿ االرلكػػحز، اةقػػرف اةلحاػػع اشػػر إدػػحفصػػ حغم داػػلثرهح اةل للػػد  أاو ػػت ماةلػػ

ثقػد  جلػت اػف هػذل ، ثااللحد را م  ظر قص م لبحثؿ اةػدخثؿ فػم شػركعح عاو  اةثاق
قػت اةفكػر اة علػثي ثاػح رت ركػ  اةبلػحرة ثطرثبػحت  قد ػم ال   ثأاػةوم أفكػحر اةرا م

 .  لف ل ح  ر ثأاس أ لجل  اةجد دة دلح
اةلػػم لػػف  األاػػةوماشػػل ؿ اػػااؿ اة علػػم اوػػ  لبحثةػػم اةدبػػث اػػف اة د ػػد لػػف 

 األاػةوم أكثر/ اة ردم لبد دًا لف اآلخرثة ؿ اااؿ اة القم لع ، لشرثاعح حلمإق  عحأش
 لح للثؿ هذا اةاااؿ ادر طرثبحت اةػرثاة  ف إذاثالاّ لح ، او  اةلشعد اةثقحفم إةبحبحً 

 ف لػح كح ػت، اآلخػراةثجػ  اةقدػ ل ةعػذا  إدػرازفم رثا حت ا دثقت اف فكر ل ث ري بحثؿ 

دػحةثاقع  ارلعح ػحً  األشػد  لػف اةلبػحثالت  ثاألدد ػمم ثاةثقحف م اةبلحر  األد حدلبحثةم طلس 
 .  اة ردم ثلاللام ة 

اةلػػػم داػػػت إةػػػ  لثػػػؿ هػػػذل اةلبػػػحثالت هػػػث اة ػػػدا   األاػػػدح ثة ػػػؿ لػػػف أدػػػرز 
  : اة ردػم دفكػرل اةلقو ػدي ثالجحهػثاألاػوث د ف ل ػحر ف لخلوفػم االلجػحل ثاةفكػر  اةفحلل
، األزؿثأاػس ثحدلػم ل ػذ  دأ لحطي  بحثؿ اةللاؾ اةذ، اةد  م اةرص ف ثأاوثد  اةلبحفظ
اةثاه م ة ظر لػ   األاسدفكرل اةبداثثي اةذي   لؽ شرخ االلجحل اة ردم ث ثدت  ثاة ردم
 .  اةل للدة

ثالاػػػّ لح لػػف اةجح ػػػ  اة ردػػػم ، أدى اةللػػػحد إةػػ  لصػػػحدـ قػػػثي د  علػػح أففكػػحف 
، لكػحلف اددػداع اة ردػم دػراز درجػحت لفثقػ  ثلبحثةػم اػ طرل  اوػ إبحثؿ جحهدًا  اةذي
ع اةا حاػم د  علػح ثالػبًح جػدًا إةػ  بػد أف دفػع هػذا اةصػراع إةػ  ابػلالؿ ااةصػر  فكػحف

اةدوػػػداف اة رد ػػػم ثطلػػػس ل ػػػحةـ اةعث ػػػم اة رد ػػػم ف عػػػح ثلػػػدل ر بلػػػحرلعح  ثغػػػزث د ػػػض
ثلاػ  د ة لعػح اوػ  باػح  اةو ػم اة رد ػم  األـ/ دحةقلح  او  اةو ػم ثثقحفلعح ثشخص لعح

لػح كػحف هػذا اةصػراع هػث األاػحس اةػذي قحلػت او ػ  اة علػم ثرد   اةلال لرة با  اةو م
 .لبد داً  ثاألدد ماة رد م الثلًح 
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: اةطعطػػػحثي ثاة ػػػحزجم ثاةشػػػد حؽ ثلبلػػػد ألثػػػحؿ األثاةػػػؿةقػػػد ثاجػػػ  اة علػػػث ثف 
هػػذل اةلشػػكوم ثةػػـ  جػػدثا بػػاًل ةعػػح  –للػػف ا ػػدلجثا فػػم اةب ػػحة اة رد ػػم  –ثغ ػػرهـ  ادػػدل
 ثكػحف لػػف، اةلجلل ػحت اة رد ػم أ لجلعػحاةلفػحه ـ ثاآلرا  اةثقحف ػم اةلػػم  اةل لػؽ فػم اػثى
ثاالطحع اةفكر اة علػثي اة ردػم ، لطثرهح اةار ع ثلفثقعح اةلفحجئ او  اة ر  أادح 

ت لعوااػػل ثأخ ػراً  أثالً  أ عػػحاوػ  اةػػرغـ لػف  –ةعػػح  ر ثقحفحلػ  اػف  جحبػػحت ال بػد  ثلػػل أف
 اةلراجػع ألػحـاددػداع ثاةلفػثؽ اة ردػم   كلػف اػر   فأ ف، – أ فاعـاةفكر لف اة ر   هذا

 .اة ردم؟

فوقػػد الػػؿ اة ػػر  ، فػػم اةلقػػحط كػػؿ لػػح هػػث جػػثهري ثأاحاػػم ةوفكػػر اة ردػػم إ عػػح
اةص  رة اهللحلعح إةػ   األلثر ثأاطت، اةثػقحفمإة  لح  لّت دصوم  ادفحدة لف كؿ او 

ة اوػػػ  اةفكػػػر ثػػػـ لفثقػػػت ثػػػـ غػػػدت لاػػػ طر  أجػػػحدت أفاةِ ظػػػحـ فكػػػحف  األلػػػثر جح ػػػ 
 .فم  ظرهح / اة ردماآلخرثي

 "لبحثؿ هذل اةثرقم االشفحؼ اةجح   اةاودم فم هذا اةصراع اةجدةم "اة   ؼ

 دعذا اةصراع ثلطػثرل ثادبحطم، اآلخرث ظرة كؿ ثابد ل علح إة  ، د ف هذ ف اةل حر ف

 لللػػػػثالً  كػػػػحف –فػػػػم اةدػػػػد   –هػػػػذا اةصػػػػراع  أفد ظػػػػر االالدػػػػحر  األخػػػػذلػػػػع ، رثاة ػػػػحً 

/ األثردػػػم لبد ػػػدًا اة ردػػػم اآلخػػػر دحالاػػػل لحر اةلركػػػم ثلػػػف ثػػػـ لبػػػثؿ إةػػػ  صػػػراع لػػػع 
( اةل دػػػثذ جاػػػدًا ثصػػػثرًة فػػػم اةفكػػػر اداػػػراة وماة عح ػػػم إةػػػ  إدػػػراز اةثجػػػ    ة صػػػؿ فػػػم

 .اةرثاةم

 ثا بحثؿ درااػم هػذل اةجدة ػم ادػر اةصػراع لػع اةلفػحه ـ ثاألفكػحر ثاةطرثبػحت
 فػػم جح دعػػح اال جػػحدم ثلبحردػػم اةجح ػػ  إشػػحالعح ثبػػحثؿ اة ػػر ، دعػػح اة ػػر  ألػػ اةلػػم 

  اآلخػر اوػإةػ  هػذا  أددحا حعح ف اةاودم ل عح ثاالثلحر هذل اةجدة م ادر رثا حت َ َظَر 
 اةللاػؾ أاحاػ اةفكر اة ردم داػالح ل ػث ري ثهػحج  ألدتاة علم اة رد م اةلم  أاقح 

    لزاػػػزع هػػػذل اةقػػػ ـدحة ػػػحدات ثاةلقحة ػػػد اة رد ػػػم اداػػػالل م ثلبحردػػػم كػػػؿ لػػػح لػػػف شػػػأ

لػػف خػػالؿ اةلطػػرؽ إةػػ  أدػػرز اةلبػػحثر اةلػػم  لكػػف أف  جػػد ف عػػح لػػحةل ح فػػم  ثاةلدػػحد 
با  لصطف  ا  د دطؿ رثا م لثاـ اةعجرة  –اةدبث اةلشرثع اف اة القم اةثهل م 

، دػ ف اةشػرؽ ثاة ػر  ثك ػؼ لػـ إقحلػم األاػس اةثاه ػم ةلثػؿ هػذل اة القػم –إة  اةشػلحؿ 
 ثلف أدرزهح:
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 .  الشرق والغرب :اآلخرفيوم األنا و في م -0

 .  النيضة الفكرية ومالمح التطور الروائي -0

  .  نقطة الصراع: عصفور من الشرق -3

   .:الشرق والغربأوالً: يف مفهىم األنا واآلخر 
 لثػػػؿ اةػػػ ص اةرثاةػػػم دلجلػػػثع لشػػػكالل  خطحدػػػًح جلحة ػػػًحُ  اوػػػ  قػػػدٍر اػػػحٍؿ لػػػف 

ثدلػػح  اػػلثف   لػػف ، فكر ػػم ثجلحة ػػم ثدالة ػػمدلػػح  للػػل   لػػف لاللػػل ل رف ػػم ث ، اددػػداع
ثة ػػؿ  صػػ حغم اة القػػم اةجدة ػػم اةقحةلػػم ، لقح ػػحت اػػرد م لشػػل ؿ ف ػػ  اوػػ  لاػػلث حت اػػدة

ففم اةرثا م    للزج ، للثؿ إبدى اةلقثالت األهـ فم لشرثا  اة قدي اآلخرد ف األ ح ث 
ثشػػ ةًح فشػػ ةًح أصػػدبت ، اةلخ  ػػؿ دحةثقػػحةع ثاةلل ػػم دػػحةقوؽ  ل جػػم را ػػم اةػػ فس فػػم اةلػػر ة

لجػػحاًل ، اةرثا ػػم اة رد ػػم اةلػػم لقصػػد  لحذجعػػح اةجػػحدة ثاةثاا ػػم ةخصثصػػ لعح االاػػل ل ق م
ةلكحشفم اةذات ثاجلراح اةبثار ثطرح األاػةوم اةصػ دم ادػر اةرصػد اةلفصػ وم ةل  ػرات 

فػػم ، ثهػػذا لح ج ػػؿ اةلاػػحاؿ اػػف لاػػلقدؿ اةرثا ػػم اة رد ػػم. اةلجللػػع ثاد اػػحف ثاةفلػػح 
لاػػحااًل اػػف االةق ػػح دػػػ"اآلخر" ثاػػف لصػػثرال ح اة ظر ػػم ألاػػس اةرثا ػػم اةلػػم ،  فاػػ  اآلف

لكح حت ثاا م ادر اةلجحر  اةكث ػرة ثاةلل ثاػم ةلخلوػؼ اةػرثاة  ف فػم  اكلادت بدثداً  ثا 
 .(1 اة حةـ((

ث ػػػرلدط اآلخػػػر دحأل ػػػح ارلدحطػػػًح ثث قػػػًح ذةػػػؾ أ ػػػ  ال لكػػػف اة ظػػػر إةػػػ  اآلخػػػر إال 
اة القػػػم لػػػع هػػػذا اآلخػػػر إال دلػػػح لقللػػػ   لاللػػػل األ ػػػح لػػػف  ؿللشػػػكثال ، دل ظػػػثر األ ػػػح

 . اةلطثر ثاةفعـ ثاددراؾ اةل رفم ثاةجلحةم
فحأل ح ادحرة اف   لجلثام اةق ـ األص وم ثاةلدحد  اة و ػح اةلػم جػح  دعػح اةػد ف 

اوػ  هػدى لوػؾ اةقػ ـ ، إلحفم إة  اةلجردم اةلحر خ م اةلم قحـ دعػح اةلاػولثف، ادااللم
فب  لػػح  اػػلخدـ لصػػطول األ ػػح أث اةػػذات فػػنف اةلقصػػثد لػػف ذةػػؾ هػػث اةقػػ ـ  ..دػػحد ثاةل
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اةل  حر ػػم اةلل حة ػػم اوػػ  اةزلػػحف ثاةلكػػحف لػػع لجردػػم إ ػػزاؿ لوػػؾ اةقػػ ـ اةل  حر ػػم اةلطوقػػم 
 .(2 او  اةثاقع اة ادم ثاةللبرؾ ثاةلل  ر.((

ح  دعػػػح لجلػػػثع اةقػػػ ـ ثاةلدػػػحد  األاحاػػػ م اةلػػػم جػػػ  : ف لػػػح  لبػػػدد اآلخػػػر دأ ػػػ 
اة ر  اةبلػحري، إلػحفم إةػ  اةلجردػم اةلحر خ ػم اةلػم قحلػت دعػح شػ ث  اة ػحةـ اة ردػم 

 .(3 ..((.ثالاًل دحلجحل إ زاةعح فم اةثاقع اةخحرجم، ا طالقًح لف لوؾ اةق ـ، الثلحً 
لحهلػػػح إال لجلثاػػػم قػػػ ـ  –ثفػػػؽ اةلفعػػػثل ف اةللػػػداثة ف   فػػػًح  –فحأل ػػػح ثاآلخػػػر 

لح للج   ظرة األ ح إة  اةقػ ـ اةلػم جػح  دعػح اداػالـ فػنف هػذل خحصم دثقحفم ل   م، ف  د
ثهػذل اةخصثصػ م ةعػح االقػم  –اة ظرة إ لح ل طوؽ لف اةخصثصػ م اةثقحف ػم اداػالل م 

 ، ثقػد أطوػؽ اوػ  هػذا االلجػحل دحةشػرؽ، دحاللجحل اةبلحري اةذي لال د إة ػ  هػذل اةثقحفػم
د  لػػػػح للجػػػػ  ، اة ردػػػػم لبد ػػػػداً ، وـفحةشػػػػرؽ  شػػػػّكؿ كػػػػؿ لػػػػح  لػػػػت  دصػػػػوم دػػػػحةلجللع اةلاػػػػ

خصثص م اةثقحفم اة رد م إة  اة ر  ب ث  لثػؿ اةاػود م اةلػم  لجحثزهػح اداػالـ، فدػ ف 
اةخصثصػػػ ل ف ق لػػػػًح ثل ػػػػح  َر أخالق ػػػػم ثفكر ػػػم ثل ظثلػػػػحت ل رف ػػػػم ثاػػػػ حقحت جلحة ػػػػم 

 ل ف ثاوػػ  أثػػر هػػحل ف اةخصثصػػ، ث ػػحدرًا لػح  ولق ػػحف،  لقحط ػػحف غحةدػػحً ، للدح  ػم ثلخلوفػػم
، اةوذاف ثةدا ث رًة كد رة فم اةلبد د اةج رافم ةعلػح، اةثقحف ل ف درز لفعثـ اةشرؽ ثاة ر 

؟  قػثؿ ادػد اةبل ػد اةلبح ػد ف لػف أ ػف  دلػد  ثأ ػف   لعػم، ثالاّ لح ف لػح  خػص اةشػرؽ
 :اف إشكحة م اةدبث اةج رافم ةوشرؽثهث دصدد اةبد ث 

دػػػؿ قحدوػػػم ، م اللقدػػػؿ اةلبػػػدي  لظعػػػر لق  ػػػم اةفلػػػح  ذات إ عػػػحـ ثااػػػع ثشػػػلثة 
ةالخلراقػػحت ثلشػػرح  فاػػعح ألكثػػر لػػف ثاقػػع ثقػػد ظعػػرت جلوػػم لػػف  لوػػؾ اةشػػرؽ  لوػػؾ 

.. لػػف ثجعػػم ...، فػػم صػفبم لاػػلقوم ثلػف ه ػػح كػحف اةػػدخثؿ فػم فلػػح  إشػكحةم.اة ػحةـ
لػف  ...؟ لح اةبػدثد اةلػم اقلربلعػح هػذل اةلاػل مةشرؽلح ا ...ج راف م ثلف ثجعم  فا م

.هؿ اةشرؽ لال م  اد م لصل أف لكػثف فػم .ل اةفلح ات ثاة  أ ف ل لعمأ ف لللد هذ
 ؟هػؿ اةشػرؽ اػلحت؟ ، دثف ارلدحطعػح دد ػد خحرجعػحهؿ هػم لاػل م ثحدلػم لقحدؿ اة ر ؟
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هػػػؿ هػػػث  ؟لجػػػرد لكػػػحف؟ هػػػؿ اةشػػػرؽ فلػػػح   بلػػػثيهػػػؿ اةشػػػرؽ  هػػػؿ اةشػػػرؽ ج راف ػػػح؟
، أث ثقػحفم  د بلػحريهؿ هم لال م ةعح د ؟لحه حؾ لبلثى ةلال م لدؿ او  أف ش ةحً 

 .(4 ؟((أث ا حام أث إ اح م
ألػػػحـ هػػػذا اةكػػػـ اةعحةػػػؿ لػػػف األاػػػةوم اةخحصػػػم دحةشػػػرؽ  ظعػػػر اآلخػػػر  دفلػػػحة  

ف  ػػدلح ، اةج رافػػم ثاةاػػردي اةثحدػػت، ثقػػد ثقػػؼ دكػػؿ جدرثلػػ  ألػػحـ هػػذا اةشػػرؽ للبػػد حً 
ةعػػػذل   شػػػ ر اد اػػػحف إةػػػ  اة ػػػر  فػػػنف ادشػػػحرة ثبػػػدهح كحف ػػػم ةلبد ػػػد اةلحه ػػػم اةج راف ػػػم

اةلال م اةلم اللالدام لثؿ هذا اةخوػط فعػث لبػدد ج راف ػًح ثأ ػد ثةثج ًح كلػح هػث لبػدد 
 . ارد حً 

/ اةشػرؽ ثاة ػر  دبثػًح اػف اػااؿ اةعث ػم اآلخػرثةقد أبػدث اةصػراع دػ ف األ ػح ث 
ثالاػػّ لح ، هث ػػم األ ػػح اة ردػػم اةشػػرقم ألػػحـ هث ػم اآلخػػر اة ردػػم دكػػؿ لفحه لػػ ، اةلػحة م

ـ  كػػػال اةطػػػرف فأف لبػػػحثالت اة  فحةل حدةػػػم ،  ػػػؿ ثاالبلقػػػحر ثاةلقو ػػػؿ لػػػف اةشػػػأف اػػػلم  اػػػ
فػػم  –اآل  ػػم لكشػػؼ اػػف لبحثةػػم اآلخػػر  اة ردػػم اة  ػػؿ لػػف األ ػػح اةشػػرقم اةػػذي  لثػػؿ 

اآلخػػػر اةػػػذي  جػػػ  لبحردلػػػ  ثالاػػػّ لح إذا كػػػحف هػػػذا اآلخػػػر  ل رثفػػػًح د داةػػػ   - ل ظػػػثرل
وم اةػػذي دػػرز أثاًل فػػم صػػثرة اة عػػثدي ث   ػػم دػػ  اة ػػدث اداػػراة ، األزةػػم ةال ػػح اة ردػػم

ثاة عثد ػػم اةلللثوػػم دصػػثرة اةلػػثلس ، اةقدػػ ل اةصػػثرة، اةلللثػػؿ دشخصػػ م اةلػػحجر اة  ػػم
ثدلػػرثر اةثقػػت لبثةػػت هػػذل اة ظػػرة إةػػ  صػػثرة أخػػرى اكلاػػدلعح لػػف لبػػحثالت ، اةقد بػػم

صػثرة ثهػم ، اةلاوط ثاالال ال  ثأاحة   اةقلؿ ثاةل ذ   اةلم كػحف  لحراػعح هػذا اة ػدث
 ...لولدام دحةثاقع ثلبددة دنطحر ال خرج اف بق قل  اةثاق  م، للالزلم

اوػػ  لكح لػػ  ثفلػػحة  ثرثبػػ   حً دقػػم لبحفظػػ –ثفػػؽ ل ظثر ػػح اةاػػردي  –فحأل ػػح 
كلح هػث اةبػحؿ دحة اػدم ة خػر  –ثهث ثابد ال ل دد ، اةارد م لف دثف أف  شكؿ اآلخر

ف لػح ، أل ػح اة ردػم اةلللاػؾ دفلػحة  اةشػرقمفنذا لحللثو ح األ ح فن  ح دذةؾ  ش ر إةػ  ا –
 –ثػـ اة ردػم ، إذ   للثؿ فم صثرل  األثةػ  دحالاػل لحر اةلركػم، ل دد اآلخر  ثاخلوؼ
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، ثة لبثؿ فػم األخ ػر إةػ  (5 اةذي ا أخذ هذا اةصراع ل   أد حدًا جد دة(( –األثرثدم 
 .االال لحر اةصع ث م دأثجع  اةلل ددة ثصثرل  اةقد بم اةلرفثلم

 .النهضة الفكرية ومالمح التطىر الروائي :ثانيا
صػػثرة اة القػػم  –فػػم لفعثلعػػح األثةػػم  –جّاػػدت اةبلػػحرة اة رد ػػم اداػػالل م 

ثكح ػػت ، اة ث ح  ػػم ثاةرثلح  ػػم ثاةفحراػػ م ثاةع د ػػم –اةلاػػللرة دػػ ف اةبلػػحرات اةللجػػحثرة 
رل ف ثلػداثةلعح ف لػح ثلرة هذل اة القم اةب م لوؾ اددػدااحت اة قو ػم اةلػم أ لجلعػح اةبلػح

أاػػس اة القػػم فحةلفحاػػؿ دػػ ف اةبلػػحرات هػث اةػػذي ، د  عػح اوػػ  أاػػحس اةل ف ػػم اةللدحدةػم
فعػػػم دو ػػػم اةل لػػػ ـ ، اوػػػـث اة ػػػر  ثاوػػػـث اة جػػػـ /اة قػػػؿ ثاة قػػػؿ /دػػػ ف اةلػػػثرثث ثاةثافػػػد

 .(6 اةل حصر اة القم اةلزدثجم د ف األ ح ثاآلخر
كػػػحف ةعػػػح أثرهػػػح فػػػم لزا ػػػد األطلػػػحع  لػػػر ت األلػػػم اة رد ػػػم دحة د ػػػد لػػػف اة كاػػػحت

-1798ثةػػػػـ لكػػػف بلوػػػػم دث ػػػحدرت اوػػػػ  لصػػػر اػػػػحـ  ، اة دثا  ػػػم االاػػػػل لحر م او عػػػح
( اة كدػػػم األثةػػػ  اةلػػػم زادت لػػػف بػػػدة اةلػػػثلر فػػػم اة القػػػم اةث حة ػػػم دػػػ ف اةشػػػرؽ 1881

ـ  د  علػػح كلػػح أ عػػح ةػػـ ، ثاة ػػر  دقػػدر لػػح لثوػػت بحةػػم اة كػػثص األثةػػ  د ػػد اةوقػػح  اةػػذي لػػ
فن عػح دبكػـ ، ثاوػ  رغػـ ذةػؾ، ف   للثؿ اةوقػح  اةلصػحدلم األثؿ دػ ف اةشػرؽ ثاة ػر لك

ثلحااػػػػلثةدل  لػػػػف شػػػػ ثٍر دأخطػػػػحر ، ثبجػػػػـ اةصػػػػدلم اةلػػػػم أبػػػػدثلعح، شػػػػرطعح اةلػػػػحر خم
كح ػت كف وػم دلفج ػر اػااؿ اةعث ػم دصػثرة غ ػر لاػدثقم ، ثلبد حت لثاج  اةذات اةقثل م

 .(7 فم لحر خ اة ر .((
فكحف لف اةطد  م أف لاػلف ؽ ثلػ عض لػف اػدحلعح ، لم اةلبفثلثاةت او  األ

اة ردػػم لػػف أدػػرز اةقلػػح ح  /ة القػػم دػػ ف األ ػػح/ اة ردػػم ثاآلخػػرفكح ػػت جدة ػػم ا، اة ل ػػؽ
ثالاػػّ لح أف اة ػػر  دػػدأت لػػدرؾ اػػر  هػػذل ، اةلػػم ااػػلثادلعح اقو ػػم لوػػؾ اةبقدػػم اةثقحف ػػم
فحةلشرثع اةفكري اة علثي  -رهحفم  ظ –اة القم ثهم ل ظر إة  اآلخر اةللفثؽ دثلًح 

اةػػذي اػػحرت او ػػ  اةػػدثؿ األثرثد ػػم فػػم اةقػػرف اةخػػحلس اشػػر كػػحف كفػػ اًل دن قػػحد شػػ وم 
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اة  رة ا د اة ر  للف شبذثا اةعلػـ ثرأثا أف  عػثض األلػم ال كػثف إال د عػثض اقو ػم 
م اة رد ػم ثاألثرثد ػ /اة علػل فثأف اةقػرثف األردػع اةلػم لفصػؿ دػ ف ، لددا عح ثلفكر عػح

لػحزاؿ اةاػااؿ اةلركػزي ، أثحرت اة د د لف األاةوم   ففم إطحر لشػرثع اة علػم اة رد ػم
ةلػػػحذا لقػػػدـ ةلػػػحذا لػػػأخر اةلاػػػولثف ثلقػػػدـ غ ػػػرهـ؟ أث ، اةػػػذي طػػػرح فػػػم اةقػػػرف اةلحلػػػم

؟  شػػكؿ اة قطػػم اةجثهر ػػم ة حةد ػػم اةجعػػثد اةل رف ػػم ثاةا حاػػ م اة ػػر  ثلػػأخر اةلاػػولثف
ثلبد ػػد  ة ػػحت الوػػ  ث فحقػػ  ، ثلثلػػ ل لقحصػػدل، ة علػػثياةلػػم لبػػحثؿ دوػػثرة اةلشػػرثع ا

 .(8 ((اةل ظثرة ثاةد  دة
ثأخػػذ ، ةقػػد ثة ػػد هػػذا اةاػػااؿ اخػػلالط األد ػػحد اةا حاػػ م دحألد ػػحد اةثقحف ػػم ثاةفكر ػػم

رثاد اة علػػم اة رد ػػم اةبد ثػػم دػػحةل لؽ فػػم أاػػدح  اة علػػم األثرثد ػػم ثلػػف ثػػـ اخلػػزاؿ 
فحة علػم األثرثد ػم   لبققػت ثأ جػزت ، علػم اة ردػمهذل األادح  ثلثة ػدهح ةصػحةل اة 

ألػح .ثأصػدبت اةلرجػع اةكػث م ةبلػحرة اد اػحف، ث لجت ثخرجت لف ربلعح اةبداثم
ثهػػم دحةلػػحةم فػػم بركػػم ااػػ رة دبثػػًح ثلاػػحااًل ثلػػدًا ثجػػزرًا اوػػ  ، اةثح  ػػم فوػػـ لبقػػؽ د ػػد

 ػر  ثاةلاػػول ف فػػم باػح  لربوػػم زل  ػم طث وػػم  اػد ًح لوةعػػح اةثب ػػد دو ػم اةلػػحر خ أف اة
اة عد ف اةبد ث ثاةل حصر ةـ  خرجثا لف فوؾ اة ر  دلح هث صح ع ةو علػم ثاةبداثػم 

 .(9 ((االال لحر داةبداثم ثلح د  دثاالال لحر ثلح د 
ثاوػػػ  أثػػػر هػػػذا اةلبػػػثؿ اةفكػػػري دػػػدأت لاللػػػل اةفكػػػر اة علػػػثي للثاةػػػد رث ػػػدًا 

دػد ًا لػف ربػالت ، دلفعثل  اةبحةم ثاو  أثرل لشّكوت ثلرة ثالدة اةفف اةقصصم، رث داً 
لخوػػػػ ص "( ثلحدث ػػػػ  فػػػػم كلحدػػػػ  1873-1881رفحاػػػػم رافػػػػع اةطعطػػػػحثي إةػػػػ  دػػػػحر س  

ثهػث لشػرثع  قػـث فػم أااػ  ، اددر ز فم لوخػ ص دػحر ز" لػف ثصػؼ ةلشػحهدال  ه ػحؾ
( ة وػم لدػحرؾ 1883لرثرًا دكلح  "اوػـ اةػد ف " ، األثة  او  جدة م اةدبث فم اآلخر

 ػػثاة اةرثاة ػػم األثةػػ  ةعػػذا اةفػػف فػػم اةلػػثرثث األددػػم اة ردػػم فػػم اة صػػر اةػػذي  لثػػؿ اة
 /ةػذي لػـ دػ ف اةلجلل ػ فثل د رثا م ل و ل م لطرح لثلثع اةوقح  اةبلػحري ا ،اةبد ث
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ةلػح ، ثل عح او  أاس ثأطر لبللف اةد  م اةقصص م أاوثدًح ةعػح اة ردم ثاألثرثدم،
، ثةكػػف (18 اػػ  دػػف هشػػحـ"  ةولػػث وبمفلػػاًل اػػف كلػػح  "بػػد ث ا ، ثػػرأةعػػذا اةفػػف لػػف 

 /رثاةم ثا طر او عح اةطحدع اةفكريللح  اخذ او  هذل اةكل  إ عح اال فذت طحد عح اة
ثكػػػحف اةعػػػدؼ ل عػػػح إقحلػػػم االقػػػم اةلصػػػحةبم دػػػ ف ، اة قال ػػػم أكثػػػر لػػػف اةطػػػحدع األددػػػم

قدػؿ  ثقد درزت ف عػح صػثرة اآلخػر دشػكوعح اةللفػثؽ دثلػحً ، اةبلحرل ف :اةشرق م ثاة رد م
 ...أف للبثؿ هذل اةصثرة اةث حة م إة  صثرة اة دث اةودثد اةذي  ج  لبحردل 

، ةقد  شػأت اةرثا ػم اة رد ػم ثلطػثرت فػم اةقػرف اةلحاػع اشػر لػع هػذل اةدػدا حت
ثظػػؿ  هػػذا اةعػػحجس بحلػػرًا ف عػػح ،   لجػػحاًل ةعػػحجس اة القػػم دػػحة ر  ثكح ػػت ل ػػذ  شػػألعح

ل ػػػػذ اةلبػػػػحثالت اةج    ػػػػم ، لطثرهػػػػح اةلخلوفػػػػمادػػػػر لرابػػػػؿ ، ثلػػػػاثرًا فػػػػم د  ػػػػم خطحدعػػػػح
ثبلػػػ  أبػػػدث اةلجػػػحر  اةلػػػم للاػػػـ دػػػحةجرأة ثاةل ػػػحلرة اةف  ػػػم لػػػف ، اةاػػػحذجم ثاةلدحشػػػرة

 .(11 ((ثدرا م للل زة لف  حب م ثح  م،  حب م
اوػػ  اة د ػػد  -ثالاػػّ لح د ػػد اةاػػ طرة االاػػل لحر م شػػد  اةكو ػػم –ثدلػػرثر اةثقػػت 

ثدػدأ ، اة ردم /اة ردم ثاآلخر اةفجثة لكدر د ف األ ح/ ددأت –لف أقطحر اةثطف اة ردم 
اةفكر اة علثي اة ردم   حهض اة ر  دلح  للوك  لف أاس   د ثةثج م ثفكر ػم ثصػ   
بثار م لدةؿ او  لػ ؼ اة قو ػم اة رد ػم لػف جعػم ثازدثاج ػم فعلعلػح ةوبلػحرة اة رد ػم 

 .لف جعم ثح  م
ثلاػػح دة ، ةفكػػر اة علػػثي اةبػػد ثا طوقػػت اآلرا  ثاةلبوػػ الت اة قد ػػم داالػػم ا

ثالاّ لح لحادرت رثا حت لوؾ اةبقدم ، ثاةدق ؽ اف اةثاقع اة ردم رإ حل فم ل د رل اةلدحش
فػحةفف اةرثاةػم ةػـ  كػف ، لف  قد ةوثاقع ثلشرثا م إقحلم االقػم ثهل ػم دػ ف األ ػح ثاآلخػر

دصػدلم اةوقػح   ة  أف  لطثر ث رلقػم إةػ  هػذا اةلاػلثى اة ػحةم لػف اددػداع ةػث ةػـ  لػأثر
 بلػػؿ  ؿدػػؿ ةقػػد كػػحف ثال  ػػزا، ةػػـ  كػػف  قػػدـ  فاػػ  فػػم صػػثرة ثابػػدة لػػع اة ػػر  اةػػذي  

دحة ادم إة  لشرثع اة علم اة رد ػم لظعػر ف لل حقلػ ف: لظعػر  لثػؿ اة ػدثاف ثاة ػزث 
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ثلظعػػػػر  لثػػػػؿ اةبداثػػػػم ثاةلقػػػػدـ دكػػػػؿ ق لعػػػػح ، ..اةػػػػخ.االاػػػػل لحري ثاالبلكػػػػحر ثاةع ل ػػػػم
..اةػخ، ثلػف ه ػح كػحف .ل  ث م كحةلق  ػم ثاة وػـ ثاةد لقراط ػم ثاةبر ػماة صر م ثاةلحد م ثاة

اة ػػدث اةػػذي  جػػ  االبلػػراز ل ػػ  ثاةثقػػثؼ لػػد : دحة اػػدم إةػػ  اة ػػر ، ؿثال  ػػزا، اة ػػر 
ثاة لثذج اةػذي   ػري دحقلداةػ  ثاةاػ ر فػم ركحدػ  لػف جعػم ، لطحل   ثا طرل  لف جعم

 .(12 ((ثح  م
إذا لػػػح أرد ػػػح لثصػػػ فًح دق قػػػًح اوػػػ  غػػػرار  – ل ػػػددت اآلرا  فػػػم اةر ػػػحدة اةرثاة ػػػم

 1914اةصػػػػػحدرة اػػػػػحـ  ز  ػػػػػ " ةلبلػػػػػد باػػػػػ  ف ه كػػػػػؿدػػػػػ ف رثا ػػػػػم " –اةر ػػػػػحدة اةشػػػػػ ر م
ف لػػػح ذهػػػ  د ػػػض ، 1912األج بػػػم اةللكاػػػرة"  ةجدػػػراف خو ػػػؿ جدػػػراف اةصػػػحدرة اػػػحـ ث"

م إ لػػػح جػػػح  فػػػم رثا ػػػم لػػػارخم اةرثا ػػػم اة رد ػػػم إةػػػ  أف اةلثصػػػ ؼ اةػػػدق ؽ ةوفػػػف اةرثاةػػػ
ل طوق ف فم هذا اةلبد ػد إةػ  اػدـ ، 1933" ةلثف ؽ اةبك ـ ثاةصحدرة احـ دة اةرثح"اث 

" فلػاًل اػف اةخوػط االج حاػم اةػذي ثاػـ ز   "اكللحؿ لقثلحت اةفف اةرثاةم فم رثا م 
ثقػػد ، دػػ  ه كػػؿ رثا لػػ  دأ عػػح رثا ػػم لػػحرة ثقصػػم لػػحرة أخػػرى ثاػػ رة ذال ػػم لػػف جعػػم ثحةثػػم

ز  ػػ " اػػف اةاػػااؿ حة م دقثةعػػح:   ةػػـ  فصػػل لاةػػؼ "اّدػػرت  ل ػػ  اة  ػػد اػػف هػػذل ادشػػك
دقػػػػم هػػػػذا اةاػػػػااؿ للػػػػلرًا فػػػػم اة  ػػػػثاف ، اةلل وػػػػؽ دػػػػحةج س األددػػػػم اةػػػػذي   للػػػػم إة ػػػػ 

فعػث لػرة  .كلح فم اةل ث ع االشحري اةثارد فم ادهدا  ثاةلقدلػم، اةلثلثع او  اة الؼ
هػػث اػػ رل   ثػػـ  ػػثبم دػػأف لػػحادر ا ػػ ، ثأخػػرى دأ عػػح قصػػم،  صػػؼ كلحدػػ  دأ ػػ  رثا ػػم

 .(13 ((اةذال م...
ثأ ػًح كح ػت اآلرا  ثاال لقػحدات فػنف اةددا ػم اةف و ػم اةلػم كراػت أثػر اة علػم فػم 

ثلػػف لبد ػػدهح ، اةرثاة ػػم أثالً  تلطػػثر لاللػػل اةفػػف اةرثاةػػم إ لػػح ل طوػػؽ لػػف هػػذل اةدػػدا ح
ثكػأف ، / اة ر  لف جعم أخػرىاةشرؽ ثاآلخر /لثام اةذي  اـ اة القم د ف األ حاةلث 
 ...در اةرثا م اة رد م أف لبلؿ هـ  هذل اةث حة م فم ربلعحق

، ثفم هذل اةرثا ػحت دػدأت اةلاللػل األثة ػم دصػثرة اةصػراع لػع اآلخػر دػحةلدوثر
دػػدأت  ثػػحر اةعز لػػم لظعػػر اوػػ  اةػػذات اة رد ػػم ثللجاػػد رثاة ػػًح فػػم  –أث دل د ػػر  خػػر 
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دػم  دبػث اػف ثجػثدل فػم ثهكػذا  جػد اةرثاةػم اة ر  صثرة اآلخر اةللفػثؽ اوػ  اةػدثاـ  
اآلخػػػػر ثقػػػػد صػػػػحب  هػػػػذا اةدبػػػػث اقػػػػدة اال لقػػػػحـ لػػػػف اآلخػػػػر اةػػػػذي ابلػػػػثال فػػػػم اةفلػػػػرة 

ثلبثةػػت اة القػػم لػػدر ج ًح .لبػػلاًل ألغوػ  جػػز  لػػف اةػػثطف اة ردػم ؿثال  ػػزا .االاػل لحر م
/ ب ػػث لجػػحثز اةكلػػح  اةث حة ػػم األ ػػحلػػع لطػػثر اة لػػثذج اةرثاةػػم ثالاػػحع اةرا ػػم اةف  ػػم 

لبت صثرة اآلخر ل حةج كلثلثع  لحرس ف ػ  اةدطػؿ اةلثقػؼ اةلعػزـث فػم اآلخر، ثأ
ث جػػػري ف ػػػ  قرا الػػػ  اةلحر خ ػػػم اةثاق  ػػػم بػػػثؿ ، ثط ػػػ  أث اةل فػػػم اػػػف را لػػػ  اة لػػػحة م

ثه ح ةجأ اةرثاة ثف إة  لص  ؼ .د ف اة عثد ثاة ر ، لص ر اة القم د ف اةشرؽ ثاة ر 
و  أرض اةثطف د د أف كػحف اةوقػح  فػم ثـ بحثؿ اةد ض االهللحـ دوقح  اآلخر ا،  خر

، فوقػػد كػػحف اال دعػػحر دػػحة ر  ثاةبلػػحرة (14 ((.ثة ػػدف ثغ رهػػح، ثلدر ػػد، ثرثلػػح، دػػحر س
اة رد ػػػم أثؿ  قػػػػحط اةلصػػػحدـ، ثالاػػػػّ لح أف اةشػػػرقم كػػػػحف لشػػػرثع ا لقػػػػحؿ داةػػػـ إةػػػػ  هػػػػذا 

را ػػم بلػػ  لبثةػػت اة القػػم ف لػػح د ػػد إةػػ  أف  كػػثف اة ػػر  اةقػػحدـ إةػػ  اةشػػرؽ اة، اة ػػر 
ثل ػدد لاػلث حت اةخػط اال لقػحةم دػ ف اةلػدف اة رد ػم ألػب  ، اةجد دة اةل ػح رة ةولػأةثؼ

لف ا لقحؿ اةلاػحر  - لف ه ح لبد داً  –فددأ اةصراع ، لالثًى  خر لطوث  لف اةرثاةم
 –إذا لح أرد ح ةعح لال م ل   م ل  ًح ةالةلدحس – اةصراع لع اآلخر تاةاردي فم رثا ح

أل ػػػ   –ثةػػف  قػػػثؿ ا لعػػػ  –لػػػف اةشػػػرؽ ثااػػللر فػػػم اةشػػػرؽ أ لػػػًح  أي أف اةصػػراع دػػػدأ
ف الخذ صثرًا أخرى ل كس اود لعح ثازدثاج لعح  .لحزاؿ قحةلًح د ف االث  ف ثا 
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  .نقطة الصراع: عصفىر من الشرق ثالثًا:
دػػػدأ االهللػػػحـ دػػػحآلخر لػػػع اةدػػػدا حت اةلأا اػػػ م األثةػػػ  ةبركػػػم اة علػػػم اة رد ػػػم 

اةذي أخذ  لاح ؿ اف اةػدثر اةلركػزي ، لطثر فم اةثام اة ردم لف  اةبد ثم ثلح رافقل
هػػذل اة القػػم اةلػػم  لػػت ثلطػػثرت فػػم ظػػؿ ، ةثجػػثد هػػذا اآلخػػر ثاالقلػػ  دحةػػذات اة رد ػػم

األثؿ  للاػػػؾ دلحد ػػػم اةب ػػػحة اةدحذخػػػم ، دػػػ ف قطدػػػ ف لللػػػحد ف، اةصػػػراع دػػػ ف اةطػػػرف ف
غػػػرا ات ثخػػػداع ثلكػػػر، ثاآل خػػػر  للاػػػؾ درثبح  ػػػم ثقشػػػثرهح دلػػػح ف عػػػح لػػػف ةعػػػث ثةػػػذة ثا 

هػػػذا اةصػػػراع كػػػحف ، اةلدػػػحد  ثاةقػػػ ـ اةلػػػم   وػػػف ا عػػػح د  ػػػ  ثاق دلػػػ  اةفكر ػػػم اةخحةصػػػم
" ةلثف ػػؽ اةبكػػ ـ حس اةػػذي قحلػػت او ػػ  أبػػداث رثا ػػم "اصػػفثر لػػف اةشػػرؽاةلبػػثر األاػػ
ثاةلم أ لجت فم ظؿ اة علم اة رد م ثُاد ت إبدى رثا ػحت هػذل ، 1938اةصحدرة احـ 

لػف لاػحس لدحشػر دحةقلػ م اةلطرثبػم اةلػم لفحاوػت لػع ث حة ػم اةشػرؽ  ةلح ةعح، اةبقدم
إال أف إباحس أبدهلح ، ثاة ر  ثاة ل جم اةلم ثصؿ إة عح االث حف لع لطثر االقحلعلح

للثّػػػػؿ ، دحة رجاػػػػ م ثاآلخػػػػر دحةدث  ػػػػم كح ػػػػت ل وػػػػؼ هػػػػذل اة القػػػػم لػػػػف اةخػػػػحرج ثاةػػػػداخؿ
،   ػؿ لػف اآلخػر دػحةلجر ل ثاالبلقػحراةخحرجم فم اةصراع د  علح ثلبحثةم كػؿ  طػرٍؼ اة

كػػػحف ادباػػػحس  ةػػػذةؾ  ، ف لػػػح للثّػػػؿ اةػػػداخوم دػػػرفض كػػػؿ لػػػح  لػػػت دصػػػوم دعػػػذا اآلخػػػر
" بلػحرة " بلحرة اة ػر  ث"رثب ػملحد م، د ف "أث دحألبرى دحةصراع، اة ل ؽ دحةلصحدـ

هػػذا اةصػػراع فػػم  ، ثللثّػػؿ(15 ..((.اةشػػرؽ هػػث األاػػحس اةػػذي لػػ عض او ػػ  د  ػػم اةرثا ػػم
ةػػذكثري فػػم اةرثا ػػم ف لػػح اة صػػفثر اةقػػحدـ لػػف اةشػػرؽ اةػػذي  شػػكؿ اةلبػػثر ا ”اػػفلب“

 ...اثزي  د دثف"  اةلبثر األ ثثي ف عحللّثوت "
اصػفثر لػف اةشػرؽ" ثلظعر دثلثح فم ا ثاف اةرثا م " ثأثؿ لحللبدد اة القم

ب ث أف اةل حدةم اةارد م لبلـ ثجثد طرٍؼ  خر ل ح ر أث ل حقٍض ةوطرؼ األثؿ ثهث 
ثاوػػػ  هػػػذا األاػػػحس لػػ عض اةد  ػػػم اةاػػػرد م ألبػػػداث اةرثا ػػم اةلػػػم للجاػػػد فػػػم ، اة ػػر 

اةلللثؿ فم دحر س  قطم اةلقح  اةشرؽ دحة ر  فم اة القم اةلم جّادهح اةفلح  اةرثاةم 
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اة ػػر  اةقػػحدـ إة ػػ  هػػذا اة صػػفثر اةشػػرقم أثاًل ثػػـ فػػم ااػػللرار م  /ب ػػث لػػثطف اآلخػػر
ثلفحاو  فم لجللع اآلخر  ق ـ االقحل   –ذل اةكثحفم دع –اةبلثر اةاردي ةعذا اآلخر 

لػػ  أث فػػم االقلػػ  دحة حلػػؿ أ در  " ثاحةوعػػـ إلػػح دحةصػػول كلػػح فػػم االقلػػ  دػػػ"اال اػػح  م ل 
 ."حد م ثاةخداع كلح فم االقل  لع "اثزيإ فحف" أث دحةلعاةرثام "

ثفحاو ػػم اةػػذات اة رد ػػم ل ػػ  لػػلف د ةلػػ  ، اشػػل وت اةرثا ػػم اوػػ  لقثةػػم اآلخػػر
 .ب ث اةفلح  األثاع ثاةلثاةـ ةلثؿ هذا اةوقح  اةبلحري، اة رد م

لباػػف" دثر اةدطثةػػم فػػم هػذل اةرثا ػػم هػػث "فحةشخصػ م اةرة اػػم اةلػػم  لػطوع دػػ
ثهػػػم لاػػػل م ، اة صػػػفثر اةشػػػرقم /لػػػف اةشػػػرؽ أث لح اػػػلث   فػػػم اةرثا ػػػماةرجػػػؿ اةقػػػحدـ 

 –باػدلح  دػدث  –د ػم دػدهحٍ  ثلكػٍر ثالاػّ لح أف لثػؿ هػذل اةلاػل م افلرللعح اة قو م اة ر 
لػػف اةلاػػل حت اةللداثةػػم فػػم اة ػػر  دػػدة ؿ أف اةشخصػػ حت اةلػػم للثػػؿ دثر اةللػػحد لػػع 
هذل اةشخص م لطوػؽ هػذل اةلاػل م كػؿ  لػف ل ظػثرل اةخػحص ثلػف دثف أف  كػثف ه ػحؾ 

آه أيياا الصصافور القاا م  -دػ:    لباف"   حد  "" اةصد ؽ اةبل ـ ةػ "أ در  ةقح  د  عح فػ
 ،(18 ((أيان عصافور الشارقث   (17 ((أيياا الصصافور الشار ي - ث  (16 ((من الشرق

))الصااصموا القااا م ماان ثهػػث  صػػؼ  فاػػ  دػػػ ،(19 ((عصاافور الشاارق))ثلصػػف  ثاةدلػػ  دػػػ
ادر ل وثج  ث ر ةد   ادباحس دلفثؽ اآلخر او   ثهث فم فلح  األثدرا  (28 ((الشرق

ثادغػػػػراؽ فػػػػم اةلػػػػرؼ اةدػػػػحد  اوػػػػ  لاللػػػػل اآلخػػػػر ف أغوػػػػدعـ لػػػػف اػػػػراة  ب ػػػػث اةدػػػػذخ
 األلر كحف.

إذ إف ،  جد االخلالؼ اةدّ ف د ف هذل األثصػحؼ ثدػ ف ا ػثاف اةرثا ػم اةخػحرجم
دالةػػػم ، الو ػػػم اةل ر ػػػؼ اةاػػػرد م اةلػػػم لبػػػ ط دعػػػذل األثصػػػحؼ ةعػػػح دالةلعػػػح اةلقصػػػثدة

لباػػػف" لػػػف جعػػػم ثاحةوػػػم "اةاػػػرد م  االرلدػػػحط اة ػػػحةوم اةػػػذي  ػػػلـ دػػػ ف أطػػػراؼ اة لو ػػػم
أ در ػ " لػف جعػػم أخػرى ثالاػّ لح أف هػػذل األثصػحؼ لخلفػم دلجػػرد لػح لـ اال قطػحع فػػم "

فحال قطػػػحع إ لػػػح لػػػـ اػػػف طر ػػػؽ ، هػػػذل اة القػػػم لػػػع دثاـ ااػػػللرار اةصػػػداقم دػػػ ف االث ػػػ ف
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زهػػرة كالراػػ ح" ب ػػػث "لباػػف" لػػف اةد ػػػت اةر فػػم اةػػذي كػػػحف  قط ػػ  إةػػ  ف ػػػدؽ " ا لقػػحؿ
ثكػػػأف هػػػذا ، اػػػثزي "، فعػػػث ا لقػػػحؿ لػػػف فلػػػح  لكػػح م إةػػػ  فلػػػح  لكػػػح م  خػػػر"ف لاػػك

لباػف" "فلبػثؿ ، لباػف" ف لػح د ػد"اال قطحع ثاالخلفػح  هػث اعػد ب ػحة جد ػد ا   شػعح 
لف اةفلح  اةاردي اةلشدع دحةب حف ثاةصداقم إة  فلح  اردي  خر  لجحثز االلصحؿ 

د دػم اةلػم ااػلطحع اةثصػثؿ إة عػح د ػد اػثزي" اةب"ف   بد ل د ف الصػحؿ رثبػم  ردطػ  دػػ
ثفػػػم هػػػذا ، إ فػػػحف" اة حلػػؿ اةرثاػػػم"طػػثؿ ل ح ػػػحة أثاًل ثالصػػػحؿ ذه ػػػم/ فواػػفم  ردطػػػ  دػػػػ

االلصػحؿ دحةػذات  صػػؿ اةصػراع لػع اآلخػػر ذرثلػ  ثالاػّ لح أف "إ فػػحف" شخصػ م لللػػردة 
  كػػػؿ ثاػػفّ ، اغل ػػر درثبح  ػػم اةشػػرؽ ثاةبلػػحرة اةشػػرق م ثاألد ػػحف اةشػػرق م، اوػػ  ثاق عػػح

 لحد حت اةبلحرة اة رد م؟!
أ در ػ " أل عػػح "لباػف" ثاحةوػم "اةخػثض فػم لاػأةم اة القػم اةقحةلػم دػ ف دثال  ر ػ

 .قحةلم او  لددأ اةصول ثةـ  كف ثلم صراع د  علح
لباػػػػف" قػػػػد ثصػػػػؿ فػػػػم االقلػػػػ  "  طوػػػػؽ اةصػػػػراع لػػػػع اآلخػػػػر  د ػػػػد أف  كػػػػثف

هػػذل ، لػػم لػػردط اةرجػػؿ دػػحةلرأةإةػػ  اةدرجػػم اةقصػػثى لػػف اة القػػحت اة حطف ػػم اة “اػػثزي”دػػػ
اة القػػم لاػػل د أاحاػػًح إةػػ  اةػػرثح اةشػػرق م اةلللثوػػم دحةبػػ  ثاة  ػػرة ثاةبفػػحظ اوػػ  اةلبػػ  

اػػثزي" اةلػػم "ثهػػم االقػػم اػػرد م للشػػحدكم ثشػػحةكم  أدحهػػح اة ػػر  اةلللثػػؿ دػػػ، ثصػػث  
ثجػػدت فػػم االقلعػػح دػػ  لجػػرد قلػػح  ثقػػت اةفػػراغ ثاةوعػػث ثاة دػػث دحةلشػػحار اال اػػح  م 

اػثزي" إ لػح "حل م شأ عح شأف غ رهح لف فل حت أثرثدح ثرد لػح كػحف ثصػؼ "أ در ػ "  ةػػاةا
 :ة اة رد م درللعح  قثؿ: "أ در  "كحف ل د رًا صحرخًح اف ثصؼ اةبلحر 

وعامماة كاا ال الصامالت..تماا التااي  أرأيات.... إنياا فتاااة ككات الفتيااات ...  
إلا  مواكاب ، ا تنظار مان عميائيااوجصمتيا، أسكنتيا  صرًا من  صور ألال ليماة وليماة

ا تنصاات اآلن أن األماار أ اات  .. آه أييااا الصاا يق ....الناااا المت فقااة تباات شاا اكيا
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ا تبتااج إلا  ، وأن و اوع امارأة  اين عراعياا مساسلة  سايطة، خطرًا مما كنت تتصاور
 .(21 .((إل  كت ىعه الخياات والتسمالت ...، كت ىعا الو ت

اػػثزي" أث فو قػػؿ دػػ ف فكػػرل ف لللػػحدل ف ""ثلباػػف" صػػؿ اةصػػراع ذرثلػػ  دػػ ف 
ث لثػؿ ، للثؿ أبدهلح اةشرؽ دكؿ لح لثو  لف صالب حت االلػلالؾ ثاة  ػرة دػدافع اةبػ 

  عػحر األثؿ ف لػح  دقػ  اآلخػر ، اآلخر اة ػر  اةػذي  قػحثـ هػذا اةبػؽ دػدافع لػف األ ح  ػم
ثف أف  كػثف  لكوـ األثؿ ث ثثر فم ةبظم دفحع لالل لم اػف هػذا اةبػؽ لػف د، صحلداً 

اةػػذي  دقػػ  صػػحللًح ثصػػلل  هػػث اةاػػالح اةػػرادل فػػم ، ه ػػحؾ أي أثػػٍر ظػػحهٍر اوػػ  اآلخػػر
ففػػػم لشػػػعد اػػػردي  ولقػػػم ف ػػػ  االث ػػػحف فػػػم اةبفوػػػم األثةػػػ  .ل ركلػػػ  لػػػع اآلخػػػر اةشػػػرقم

ةورثا ػػػم اةجد ػػػدة ثهلػػػح اوػػػ  ثةػػػحـ لػػػحـ  ظعػػػر فجػػػأة شػػػحٌ  فر اػػػم جل ػػػؿ اةطو ػػػم لولقػػػم 
 صػػػؿ اةبػػػدث ،  اػػػم ف ل  ػػػر لاللػػػل كػػػؿ  ثابػػػٍد ل علػػػح ظرالعلػػػح "اػػػثزي" ثاةشػػػح  اةفر 

ه ػح  ػرلكف إةػ  األاػوث  ، اةاردي ذرثل  ا ػدلح  البػظ اة صػفثر اةشػرقم هػذا اةل   ػر
إذ ال جػػػد أد ػػػ  ، اة ردػػػم فػػػم لثػػػؿ هػػػذل اةلثاقػػػؼ ثك ف ػػػم اةل حلػػػؿ لػػػع اآلخػػػر/ اةشػػػرقم

لػدـ دػ ف األ ػح  دػرز اةصػراع ث ب، صراٍع د ف االث ػ ف لحدالػح هلػح لػف قطدػ ف للشػحدع ف
اػثزي" ثالاػّ لح أف هػذا األخ ػر بػر ٌص كػؿ اةبػرص "اة ردم  اة ردم "لباف" ثاآلخر/

لباػف" "ف صػؼ اةػراثي لثقػؼ، او  اددقح  او  صثرل  اةلشرقم ألػحـ اآلخػر اةللحثػؿ
 اثزي":"ثصراا  اةبحد فم اةلشدث دوخرل اة ردم

إن : ن أ ااوت لاااين غااي أ، نصاام  ...ا تبمميننااي ماان ا عات ماااا أطيااقإناا  
الاعي ، ولايا الاعي يصنيناي مان األمار ىاعا الباب اليائات، ماتصنصين  اي اآلن لكييار

فسناات باارية فااي شااؤون ، وجصاات منااا تمياااًا ماان الشاام ، ظيار فجااسة الساااعة فساابرا
.. بقيقاة إن باالي اآلن ا تا عو .إلا  ىاعا الكاالم ألام أو  يارة يوا يا فصن، عواطفا

لكني أنا أيضًا برٌّ في شؤون عاواطفي ... ماا أساالا عناو و ، إل  اا ت اط واارتياح
وأن ، وأن تنقاعي عما  األ ات المظااىر، الساعة ىاو أن تفكاري  ماياًل فاي أمار ماو في
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إا إعا ، وأا تجصميني علياًل أمام ب ي ا أو خميماا، تصامميني في شيء من ال ر والكرم
وتصامين  او ، و فاي نظارهالاعي تارتفصين  ا، وكان ىعا ىو السا يت، كنت تقص ين علا

 .(00)إل  عنايتو وبسن التفاتو ...((
إف اة ص طث ؿ ثهث لحبدا د ح إة  االشعحد دجزٍ  ل    فػلل ألحل ػح ادلكح ػحت 
اةارد م فم لبو ػؿ لبلػثال ثالاػّ لح إذا كػحف  لثػؿ اةثجػ  األ اػ  ددػراز صػثرة اةصػراع 

قػؼ اةػذي  لكػف أف  جػَد ف ػ  لع اآلخر ثك ؼ  لـ اةل حلؿ ارد ًح لع هذا اةصػراع ثاةلث 
 .اةشرقم  فا  لبحطًح دأاثار ادذالؿ اة ردم اةلل لد ة 

ثهػػث  –فوػػ س ه ػػحؾ بػػؿ   خػػر غ ػػر اةعػػرث   –لباػػف" لػػف اةلثاجعػػم " عػػر  
لح كشػػؼ فػػم جح ػػٍ  ل ػػ  اوػػ  لراجػػع اةبلػػحرة اةشػػرق م ألػػحـ إ دعػػحر اةبلػػحرة اة رد ػػم 

ف كح ت اةثاحةؿ ثاة ح ػحت اةلػم لقػدلعح  هػذل اةبلػحرة ل ػحفم لػحهث ل عػثد او ػ  بل  ثا 
لباػػف" إف هػػذا اآلخػػر اةػػذي " كلشػػؼ ، ثلل ػػحرؼ دػػؿ ثللػػداثؿ فػػم اةبلػػحرة اةشػػرق م

ايصنييا ، جميمة وأنانية،  ا ٌة شقراء  ا رة ولصوبلشدث د  دنصرار بحٍد لحهث إال   
، أورو اا ،القاارة الشاقراء" التاي ترماي إليياا"إا نفسيا واستص ا   يرىا ميميا ميت تما 

 نت آسيا وأفريقيا" التي أنكرت أ وييا وكافستيما عم  إنجا يما إياىا  وض  األصفا  "
ماا ينتيا "وألي ات ظيرييمااا  ساياط ع و يتياا و ياارت عيونيماا   يارج ، فاي أ ا اميما

وتمامااًا كمااا فياام الصصاافور  .الخال ااة" ولوياات صاافاءىما الروبااي  ما يتيااا الخسيسااة
اتصا و أن ، التي توجيا ممكة عما  عارق  م او الشقراء "،فتاتو "مبسن" أن "الشر ي

 لا تصار ، أنانياة، ما ياة، عا ية، اىية"، تكون  انية "مج ولة  طين المكر والخ اع"
 .(23 ((البياة إا في البياة". بوا تب،  ير بياة الوا  

ث صػؼ ف عػح بحةػ  ثاةلػوؿ اةلػم ، اػثزي"   حلدعػحإةػ  ""فم راحةم د ثعػح "لباػف
ثهػػم راػػحةم طث وػػم  ثاػػًح لػػح  دػػ ف ف عػػح فواػػفل  ، ة عػػح د ػػد ا قطػػحع االقلػػ  دعػػحثصػػؿ إ

ثثجعم  ظرل فػم اة القػحت اال اػح  م اةلػم  لكػف أف لػردط قطدػ ف  ق لػ ف ثلللػحد ف، 
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فو ات ه ػحؾ االقػم ، ثك ؼ  لكف ةعذل اة القم أف ل لث ثلثلر فم ظؿ اةصراع د  علح
ف الخػػػذت طحد ػػػًح جػػػد ًح إال أ عػػػح ل وفػػػم  مثحدلػػػم دػػػؿ هػػػم دثلػػػًح ل قط ػػػم ثهػػػ، لاػػػللرة ثا 

ففػم  ظرلػ  إةػ  ، دحةلصحةل ثاةل حفع اةلحد م أكثر لف ابلفحةعػح درثبح  ػحت هػذل اة القػم
 لباف":"اةفلحة األثرثد م لقحر ًح د  عح ثد ف اةفلحة اةع د م  قثؿ 

أما الفتاة األورو ية، فإنيا تفصت  ير علا ... إنياا أعقات مان أن تمقاي   ...
فيي تصرل كيال تجصماو ىاو ، أما من اتبب، سيا في الميب من أجت العي تبب نف

كاي ينشار البارارة فاي مساكنيا المغطا  ، وىو البطب العي يمق  فاي الما فسة، الميب
إن ريبااًا  ااار ة  اا  ى اات عماا  مااا كااان  ينااا ، خياات إلااي ياسااي تي بقيقااة  الجمياا  ...
كان في ، أن أ را إن  م ا يومئع وكان ين غي، ىنري" في يوم من األيام"و ين مسيو 

 المو ا " ..."إنماا ىاو ، وكان ين غي أن أعمم أن المكان المصا  لاي، باجة إل  ال لء
وتنتياي ، ويصا ح رماا اً ، البي" ين غي أن ي ق  بت  يبترق  سكمماو"وأن ىعا الو و  

 .(04)فتكنا عراتو وتطرح في اليواء ...((، ميمتو
اةفلػػػػحة  اػػػػثزي"/"اة ردػػػػم اةلللثػػػػؿ فػػػػم  خػػػػر/كػػػػحف فػػػػم هػػػػذل اةراػػػػحةم  حقػػػػدًا ة 

اةبلػػحرة اة رد ػػم، اوػػ  إ ػػح ال  ػػدـ  فأث دحألصػػل اةثجػػ  اةاػػودم اةل دػػر اػػ، األثرثد ػػم
 بحثؿ لػف خالةػ  "لباػف" أف  كػثف  حقػدًا ةذالػ  اةلػم ، ثجثد  ثحر لدةؿ او   قد اةذات

اػػثزي" "صػػؼ ف ػػ  كلػػح إ  ػػح  جػػد  قػػدًا ل، أةجألػػ  إةػػ  هػػذل اةلأاػػحة ثاآلثػػحر اة حجلػػم ا عػػح
ثةكف خ ر لح  لثؿ ، اةاخر م اةظحهرة ف   ف فاعح دحأل ح  م ثل در اف  اللعح دحةكث ر ل

اة ردػػم لبد ػػدًا إ لػػح  لثػػؿ فػػم اةخطػػح  اةاػػردي اةلصػػدثغ دػػورا  اةل ػػحرات   قػػدًا ة خػػر/
اةفكر م اةلم درزت إة  اةثجثد اوػ  أاقػح  بركػم اة علػم األثرثد ػم ثاة لػحةج اةثخ لػم 

هػذا اةخطػح   لػ   لثف ػؽ اةبكػ ـ اوػ  ةاػحف ، جرلعح هذل اةل حرات اوػ  اةشػ  اةلم 
ثهث  قٌد لثجػ  ، إ فح ثف لش""إبدى اةشخص حت اةلللردة او  ثاق عح ث/اة حلؿ ةرثام 
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ثهلػػح خطحدػػحف  قػػثؿ فػػم ، لػػف اة ػػر  إةػػ  اة ػػر / لػػف اةرثاػػم إةػػ  اآلخػػر األثرثدػػم
 إبداهلح:

ن الجاائي ... إن الشارق  ا  بات المصضامة .. نصم ىعا م.أن ياؤكم أنتم.  -  
إن أن يااء الشارق  ا  فيماوا أن المسااواة ا يمكان أن ، .. ىعا اريب فيو.في يوم ما

 اين األ نيااء ، وانو ليا في مق ورىم تقسايم مممكاة األرض، تقوم عم  ىعه األرض
نااا وجصموا أساا التوييا   اين ال، فا خموا في القسمة "مممكة السماء" -والفقراء؛ 

فبقااو مبفااوظ فااي جنااة ، فماان باارم البااظ فااي جنااة األرض: األرض والسااماء" مصاااً "
و قيات ىاعه الصقائا  بتا  ، ىعا جميت ... ولو استمرت ىعه الم اا ئ ...السماء  ىعا

الغرب" أرا  ىو أيضاًا أن "ولكان ، لما  م  الصالم كمو في ىعا اآلتون المضطرم، اليوم
وكان ىعا الضوء من صيًا ، المشكمة عم  ضوء ج ي  يكون لو أن ياؤه " العين يصالجون

..ىاو ضاوء الصمام البا يث ؛ .ا آتيًا من أعالي السماء، من  اطن األرض، ىعه المرة
" رأا المات "، وأرا  أن يبقاق الصا ت : فجاء " كارت ماركا "، ومصو إنجيمو األرضي

" فماعا با ث  ونسي " السماء، فقسم "األرض " وب ىا  ين الناا، عم  ىعه األرض
وو صاات المجاايرة  ااين الط قااات ، ....باا ث أن امسااا الناااا  صضاايم  ر اااب  صااض

 تيافتا عم  "ىعه األرض"  ..
... 

يااوم ، لقاا  ألقاا   ن مااة " الما يااة وال غضاااء والميفااة والصجمااة "  ااين الناااا -
ألن ، يوم أخرج "السماء " من البساب -أفيم الناا أن ليا ىنالا  ير " األرض "

ا تصا  الب يث ايصرل الساماء ...أما أن يااء الشارق فقا  القاوا يىارة " الصا ر عمم ا
"اتتيالكوا عم  األرض ؛ ليست كت شيء  إن : يوم  الوا لمناا، واألمت في النفوا

ىنالا شيئًا آخر  ير " األرض " سيكون لكام شايء آخار يا خت فاي "التوييا " ...إن 
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آه ... إن  ...من أجت الخ اي وبا ه قا يصيكما انو ، ا نسان ايبيا من أجت الخ ي
 .(05)أن ياء الشرق ىم الص ا رة بقًا  ...((

 كلػف هػذا اةل ػحقض ، ل حقلػًح كو ػحً ، ثلػم احةلػحف لل حقلػحف، ففم هذا اةخطػح 
 –فأ د ػح  اة ػر  ، فم طد  م اةلعلػم اةلوقػحة اوػ  اػحلؽ األ د ػح  ثاةلػم لػف أجوعػح جػحاا

لبػػددت  را هػػـ  – م  رااػػح  اةل ػػحرات ثاةلػػذاه  اةفكر ػػكلػػح  اػػل عـ " إ فػػحف" دالةػػم اوػػ
ثفشػػؿ ل ػػحرهـ فػػم أف  لػػ ل اةشػػ   ، اثلعلػػحلعـ دحةلحد ػػحت ثاةلثافػػ  اةد  ث ػػم ةػػذةؾ فشػػوث 

ثا ػ  ، ثاةاػفر إة ػ ، لف أجؿ هذا كو  كحف " إ فحف"  لػثؽ إةػ  ابللػحف اةشػرؽ، رفحه ل 
ج ػم اةفقػرا  كلػح  -فػم  ظػرل – اةلكحف األ ا  ثاألصول أللثحة  اةفقرا  ةو  ش ف   فعػث

فقػد (   ، ثلبلػد( اةلاػ ل : هم رثا ح فم  ظػر " لباػف"، ألػح أ د ػح  اةشػرؽ
 .(26 ثهـ اةكثرة اة حةدم!...((، الوثا او    االلحةم اةاحخط ف ثاةللذلر ف ثاةل ثز ف

فلػحذا اػػف ، فػنذا كح ػػت هػذل  ظػػرة اة ػر / اةلللثػػؿ فػم شخصػػ م إ فػحف اةرثاػػم
قػػحدـ لػػف اةشػػرؽ؟ لػػحذا اػػف  ظرلػػ  إةػػ  اةشػػرؽ اةػػذي ج وػػ  اة ػػر  ج ػػم "لباػػف" ثهػػث اة

ث ػػلـ ف ػػ  اةاػػرد للػػف ثجعػػم  ظػػرل ادػػر ، ة للثػػؿ دػػحة ص اآللػػم،  ل ػػ  فػػم أرثقلػػ  اةفقػػرا 
: إال فػػػم خحلللػػػ ،  قػػػثؿ ثهػػػث دصػػػدد اةلقحر ػػػم دػػػ ف اػػػحةل ف  ال ػػػلـ اةكشػػػؼ ا ػػػ جل ثةػػػث 

 اةشرؽ ثاة ر  :
وتماا ، .إن علاا المن ا  الاعي تريا  أن تاراهمياًل أييا الص يق  ..، ميالً  -  

.. إن " الفتااة الشاقراء " ياوم .   تساممت كمياا -، األنيار التي تري  أن تشرب منيا
ولام يصا  ، بقنت فخعىا " المورفين " السام لم تترا أ وييا سالمين؛ لقا   ضاي األمار

 فإن اليى     عىب كعلا من الشرق ...، ىنالا ن   صال
، األفكار األورو ية    أصا بت فاي الشارق الياوم م اا ئ يا تاةوكتُّ ىعه  ...

ناو لمان  – ت أكير من إيمانيم  –يؤمن  يا الشر يون إيمانيم   م ا ئ األ يان  ...وا 
ولكن لايا مان السايت أن تقنصاو  اسن " ، السيت أن تقن  شر يًا اليوم  سن  ينو فاس 

ن .نساانية إلا  الاا مارالصاناعة الك ار" " ىاي عجماة "إ مايا" التاي يقاو   ياا ا   .. وا 
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نا    تستطي  اليوم أن تقتم  من رأا ، التصميم الصام لرموي الكتا ة نوٌع من اليراء وا 
مطمقًا أن تقتم  مناو عظماة " الصمام األورو اي   .. وا تستطي.الشر ي عظمة السماء

نو لمن اليسير أن تسفو عن  الشر ي اآلن " رساالة " األن يااء مكان واي، الب يث "، وا 
 ات مان الصجياب أن ىاعه األفكاار  أن تسفو ل يو " رسالة " القاوة الما ياة الب يياة ...

والم ااا ئ التااي تصت اار فااي الشاارق اليااوم يا تااة ي ااوت اآليااات المنيلااة  اا  ينا شااايا 
ن الم ف  ، األورو يون أنفسيم وينقضونيا وىي ماتيات بافظة عن نا كت  وتيا ... وا 

ولكن الصوت ايصت ، ونر" ضوء لي و، عه األفكار   ينطمق في أورو ا ض   صض ى
لق  كانت "  و مو نا ا تصي ...، ا ل ص  المسافة؛  ت ألن آعاننا اتسم  ...إل  آعاننا

وا أب  ي ري ىت أورو ا بقنت الشارق  اسفيون ، نصم ...البقنة " ش ي ة الفصت واألير
شارايينو يقتات كات  فاي -وماايات يساري –سار" ، خالص أو  سفيون مميوج  سم ناا  

عناا ما أرا وا أن  – ااعور المياات الصميااا الشاار ية فااي النفااوا ؛ فشاا ان الشاارق اليااوم 
لاام يتجيااوا شااطر "  اناا ي " ولكاانيم اتجيااوا  –يتخااعوا لياام مياااًا لمرجولااة وال طولااة 

"، ويااوم أرا وا أن يجصمااوا ة تنااويم المغنطاايا شااطر "موسااولينيكسنيااا منوماا،  صيااون
لم يضصوا عم  أ ا انيم الصارياة القوياة ر اء  سايطًا ، شونة ل اساً لمتقشل والجم  والخ

 لكانيم ارتا وا القمصاان األورو ياة عات األلاوان ...- يصانصونو  سيا ييم؛، من القطان
 إعن بت  أ طات الشرق    ماتوا في  موب الشر يين ...

تماا ا يي ، إنماا ىااي  ا اة عما  أشااجارىا  ار ة نصام الياوم ايوجاا  شارق ...
 .(27 ((.عم   ير نظام واترتيب وا فيم وا إ راا ،الغرب

 فلحذا ف ؿ لباف/ اة صفثر اةقحدـ لف اةشرؽ؟
، ةػػـ  ف ػػؿ أكثػػر لػػف ا ػػ  بػػحثؿ اةقلػػح  اوػػ  اةلصػػثر اة ردػػم ث ظرلػػ  ةوشػػرؽ

ثرأى أف هػذا ، فكلح أف ةو ر  لاحث  أراد اة ردػم  فاػ  أف  لج دعػح ث  ػزاح د  ػدًا ا عػح
كػػذةؾ ةوشػػرؽ ، - فػػم  ظػػر ا فػػحف اةرثاػم اوػػ  األقػػؿ -ةشػرؽال ػلـ إةػػ  دحةػػذهح  إةػػ  ا
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لاحثة  اةلػم هػر  ل عػح لباػف إةػ  دػالد اآلخػر اة ردػم ثةػ س أدؿ اوػ  هػذا اةعػرث  
هػؿ هػث ةودرااػم ، لج   اةراثي اةكشػؼ اػف أاػدح  ثلدػررات ثجػثد لباػف فػم دػحر س

 ...أـ ةولرف   أـ ة رض  خر دحت لجعثاًل ةوقحر 
إ لػػػح   دػػػر اػػػف جدة ػػػم اةل ػػػح ر ثاالخػػػلالؼ اةاػػػرد  ف  إف لشػػػرثع هػػػذل اةرثا ػػػم

ثهػث صػراع كػحف ، ثاةصػراع ل ػ ، اةذ ف ظعرا ثالب ف فم  ظرة كؿ طرؼ إةػ  اآلخػر
ةقػد ثجػد "إ فػحف" ، بحدًا ا دلح ثاج  "إ فحف" دشحام اة ر  ثقحر عح دلاحلل اةشرؽ ث قحةػ 

لاػػلب ؿ اةػػذي ال لبقػػؽ اةػػذي ةػػـ  صػؿ إة ػػ  دالةػػم اةبوػـ اة –فػم اةشػػرؽ اةلػػالذ ثاةلوجػأ 
 .ثال لكف أللثحة  أف  بققثل

ل عض اةد  ػم اةاػرد م ةرثا ػم " اصػفثر لػف اةشػرؽ " اوػ   ظػحـ اةػراثي اة وػ ـ 
لعلػػػػم إةقػػػػح  اةبػػػػدث اةرثاةػػػػم لػػػػع لػػػػدخالت   أث كوػػػػم اة وػػػػـ ثاةػػػػذي  أخػػػػذ اوػػػػ  احلقػػػػ

م اةشخص حت اةارد م اةلم لشم اف د ض االقحلعح لع اآلخر ف فم لعلم ارد م ذال 
 .لفصل اف لك ث حلعح اةذال م

ث شكؿ فلح  دحر س اةفلح  اةكوم اةذي لػدثر اوػ  أرلػ ل  اةربدػم األبػداث 
ادلػػدا ًا لػػف االاػػلعالؿ اةرثاةػػم اةػػذي  كشػػؼ اػػف لل ػػز اةشخصػػ م اةاػػرد م " لباػػف " 
اف دحقم اةشخص حت لف ب ػث األدا  ثاةاػوثؾ ثاةلصػرفحت اةلػم لدػرز هث لػ  اةاػرد م 

أ در ػػػ   :عػػح االقحلػػ  لػػع اةلبػػ ط اةػػذي  اػػك  ة، ف  شخصػػ م ل لردػػماةداةػػم او ػػ  دثصػػ
، ف لػػح لفصػػل األجػػثا  اةاػػرد م اػػف اةفلػػح  اةزل ػػم اةػػذي  اػػل د إة ػػ  اةبػػدث، ثاحةولػػ 

اةقػػػحةـ اوػػػ  ف ػػػؿ اةلثافػػػؽ اةاػػػردي دػػػ ف قطدػػػ ف لللػػػحد ف ثاة لػػػحةج اةلػػػم  ؿ إة عػػػح أبػػػد 
اةراثي أراد أف  بػذر قراةػ  لػف ل دػم  اةقطد ف د د اة القم اة حطف م اةفحشوم أاحاًح ثكأف

اةوعػحث ثرا  هػذل اة ثاطػؼ ثالاػّ لح إذا كػحف اةقطػ  اآلخػر ال لفحاػؿ اػرد ًح لػع اةقطػػ  
فدقػػدر ل وػػؽ ، او ػػ  ثا لصػػحرل اةػػثهلم او ػػ  ثح  ػػحً  -اةلز ػػؼ–ث بػػس دلفثقػػ  ، األثؿ أثالً 

ف األلر دعذل اة ثاطػؼ فػنف اةلاػأةم اةلباػثلم هػم أف: اة ػر  غػر  ثاةشػرؽ  شػرؽ ثا 
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اةلق ػػػػح فػػػػم اةفلػػػػح  اةلكػػػػح م ثاةزلػػػػح م إال إ علػػػػح ةػػػػف  ولق ػػػػح أدػػػػدًا فػػػػم فلػػػػح  األفكػػػػحر 
ثاألبحا س ثاةلشحار ثا دق  ش ثر اةلفثؽ اة ردم هػث اةلاػ طر إزا  اةقطػ  اةشػرقم 

 .اةذي او   أال   ا  بظ  لف اةدث  م ثاةعزاةـ اةللكررة
ر  ثاالقلػػ  دحةشػػػرؽ إف اةشخصػػ حت اةاػػرد م كشػػفت اػػف اةثجػػ  اةبق قػػم ةو ػػ

كلػح أ عػح كشػفت اػف اقو ػم اة ردػم اةػرافض ، ثلبركت ثفؽ هذا اةلاػلثى اةل وػف ا عػح
ث" إ فػحف " اة حلػؿ اةرثاػم اةػذي ، ةكؿ اةلدحد  ثاةق ـ "اثزي د دثف" او  اد ؿ اةلثػحؿ

لكشػػؼ بثارالػػ  لػػع " لباػػف " اػػف اةق ػػحع اةػػثهلم اةػػذي  رلد ػػ  اة ػػر  دبجػػم اةلطػػثر 
ثاةشػرقم دػػحت ، اة ل جػم أف اة ػر  دقػم بحةلػػًح دحةشػرؽ اةػذي ةػـ  صػو  ثاةبلػحرة فكح ػت

هػذل اةبػثارات اةخحرج ػم  ...ثأاػ رًا ةعػح - اوػ  لاػحثةعح –لأخثذًا دحةبلػحرة األثرثد ػم 
ثك ؼ  لكف ةالث ػ ف أف ، ث ظرة اةشرؽ إة  اة ر ، هم أاحس  ظرة اة ر  إة  اةشرؽ

 ...ثؽ ةـ  كف لثجثداً  ولق ح ةث أف ثهـ اال لصحر ثادباحس دحةلف
فلػػػحذا ف وػػػت اةرثا ػػػم ؟ إ عػػػح ةػػػـ لف ػػػؿ أكثػػػر لػػػف أ عػػػح أدػػػرزت اةصػػػثرة اةبق ق ػػػم 

 .ثاةثج  اةقد ل ةو ر  لع خلثد اةشرؽ ثا ع حرل
: إف اةل ظثلم اةفكر م اةلم للبرؾ خالةعػح األ ػح ل ػزاح أث لب ػد قوػ اًل اػف  قثؿ

اػ ثةثجم ثشػرط ثجػثدل اةلػحر خم اةل ظثلم اةفكر م اةلم  كلا  اآلخر ل عػح دثرل اةاث 
 .ثاةجلحةم

ةقد الوت اة علػم اوػ  فػلل اآلفػحؽ ألػحـ اةػرثاة  ف ةولطوػع إةػ  أدػثا  ةػـ لكػف 
كلح لشكؿ ، ف لوثا او  ادبحطم دعح لف كؿ جح   ثاالغلراؼ ل عح، لفلل ةعـ لف قدؿ

  لػػحةـ   لوػػثا اوػػ –فػػم ب ػػحلعـ للحراػػم ثدالةػػم  –ةػػد عـ اةػػثام دخطػػثرة ثجػػثد اآلخػػر 
فكػحف أف أبػحطثا دحةجثا ػ  اةعحلػم فػم ، ثص   جدة لػ  اةلز فػم، اكلشحؼ لكحلف ل ف 

 .هذا اةلللحر
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ةقػػػد ، فػػػم اةفكػػػر ف/ اةشػػػرقم ثاة ردػػػم –ثلحزاةػػػت  –إف اة علػػػم اةفكر ػػػم أثػػػرت 
 ثةػػدت ل ػػذ دػػدا حلعح اةلأا اػػ م فكػػرًا أ ػػد ثةثج ًح قحةلػػًح اوػػ  صػػثرة اةػػثهـ دػػ ف اة ػػحةل ف/

طحات هػػػػذل اةصػػػػثرة أف ل وػػػػؼ اة القػػػػم اةلشػػػػرثطم دلصػػػػحةبعح ثااػػػػل .اةشػػػػرؽ ثاة ػػػػر 
 ...اةث حة م ثلدحدؿ ادثار اةل ف م دلح  خدـ لصوبلعح فم ظؿ ثجثد اآلخر

، ث لػػح اةصػػراع لػػع  خػػرل بق قػػًم ال ثهلػػحً ، ةقػػد اػػحش اآلخػػر فػػم ظػػؿ هػػذا اةػػثهـ
أف   ػػٌد اػػثى أ عػػح اجوػػت فػػم هػػذا اةوقػػح  اةلصػػحدلم اةػػذي كػػحف الدػػد   مثةػػـ لكػػف ةو علػػ

اوػػػ  اآلخػػػر ظػػػؿ لاػػػ طرًا اوػػػ   ؽ ظعػػػر ث دػػػرز إةػػػ  اةثجػػػثد لػػػحداـ ادباػػػحس دػػػحةلفث 
 .اةلشعد اةثقحفم



 
 

   

 

 جملة آداب الفراهيذي
 عذد خاص مبؤمتر اآلداب الرابع

ى ىالنهضظىالغكروظ
ىوأثرهاىفيىالصراعىمعىاآلخر

ى
 

ىىدودنىالبواتي.ىد
 0202ى(ىحزوران3الطددى)

  67 

 

 اهلىامش واإلحاالت:
                                                      

: لػػػػلف كلػػػػح  اةرثا ػػػػم اة رد ػػػػم اةل حصػػػػرة ثاالشػػػػراؼ آلفػػػػحؽ اةلطػػػػثر اةلاػػػػلقدوم، (1 
، لجلثاػػػم دػػػحبث ف، دبػػػثث للع د ػػػم –ثع األد  اة ردػػػم ل د ػػػرل اػػػف اةثبػػػدة ثاةل ػػػ

، 1987، د ػرثت، لركػز درااػحت اةثبػدة اة رد ػم، 1ط، إشراؼ: ادد اةل  ـ لو لػم
196. 

صػػػثرة اةػػػذات ثصػػػثرة اآلخػػػر فػػػم اةخطػػػح  اةرثاةػػػم اة ردػػػم: لبو ػػػؿ اثاػػػ ثةثجم  (2 
لػػلف كلػػح  صػػثرة اآلخػػر  ػػحظرا ، فلبػػم أدػػث اة   ػػ ف، ةرثا ػػم " لبحثةػػم ةوخػػرثج "

، 1999، د ػػرثت، لركػػز درااػػحت اةثبػػدة اة رد ػػم، إة  ،لجلثاػػم دػػحبث فثل ظػػثرا 
812. 

 .812، ـ.ف (3 

، 1ط، ادػػػد اةبل ػػد اةلبػػػحد ف، اةلق  ػػحت اةاػػرد م فػػػم رثا ػػحت ادػػػد اةػػربلف ل  ػػؼ (4 
 .186، 1999، د رثت، اةلااام اة رد م ةودرااحت ثاة شر

لػػػػػج األقػػػػػالـ ، ةملحجػػػػػد اةاػػػػػحلرا، اةدبػػػػػث اػػػػػف جثا ػػػػػ  جد ػػػػػدة ألاػػػػػةوم اة علػػػػػم (5 
 .5، 2882، لشر ف األثؿ –،أ وثؿ ( اة راق م

دبػػػث اةقػػم فػػم اة ػػدثة اةثح  ػػػم ، باػػف ب فػػم، اوػػـ اةثاػػحةؿ ثاوػػػـ اة ح ػػحت:   ظػػر (6 
 .1989، كح ثف األثؿ، اةقحهرة، اةل رد م –ةو القحت اةثقحق م اةلصر م 

 .814-813، صثرة اةذات ثصثرة اآلخر فم اةخطح  اةرثاةم اة ردم (7 

لبلػػػد ، إشػػػكحة م األ ػػػح ثاآلخػػػر فػػػم اةفكػػػر اة ردػػػم اةل حصػػػر –لطحربػػػحت اة القػػػم  (8 
 .1، لبفثظ

، ابلػػد جػػدي، لب ػػم اة علػػم ثة ػػز اةلػػحر خ فػػم اةفكػػر اة ردػػم اةبػػد ث ثاةل حصػػر (9 
 .11، 2885، د رثت، لركز درااحت اةثبدة اة رد م، 1ط



 
 

   

 

 جملة آداب الفراهيذي
 عذد خاص مبؤمتر اآلداب الرابع

ى ىالنهضظىالغكروظ
ىوأثرهاىفيىالصراعىمعىاآلخر

ى
 

ىىدودنىالبواتي.ىد
 0202ى(ىحزوران3الطددى)

  67 

 

                                                                                                                                       

، 4اةلباػػف طػػ  دػػدر،طادػػد ، لطػػثر اةرثا ػػم اة رد ػػم اةبد ثػػم فػػم لصػػر:   ظػػر (18 
 .67، 1984لصر،، دار اةل حرؼ، (32لكلدم اةدرااحت األدد م  

 .814، صثرة اةذات ثصثرة اآلخر فم اةخطح  اةرثاةم اة ردم (11 

، لركػػػز درااػػػحت 1ط، إشػػػكحة حت اةفكػػػر اة ردػػػم اةل حصػػػر،لبلد احدػػػد اةجػػػحدري (12 
 .27، 2882، د رثت، اةثبدة اة رد م

 ،1ط  ل ػػ  اة  ػػد،، دػػ ف خصثصػػ م اةبكح ػػم ثلل ػػز اةخطػػح  فػػف اةرثا ػػم اة رد ػػم (13 
 .62، 1998، دار اآلدا ، د رثت

درااػػػم  –اةصػػػع ث م  –خصػػػحةص اةخطػػػح  األددػػػم فػػػم رثا ػػػم اةصػػػراع اة ردػػػم  (14 
د ػػػػرثت ، لركػػػػز درااػػػػحت اةثبػػػػدة اة رد ػػػػم، 1ط، ادػػػػد اةقػػػػحدر شرشػػػػحر، لبو و ػػػػم
2885 ،9. 

 .816، اةرثاةم اة ردمصثرة اةذات ثصثرة اآلخر فم اةخطح   (15 

 .7، 1985، د رثت، دار اةكلح  اةود ح م، 3ط اةرثا م، (16 
 .15، ـ.ف (17 
 .34، ـ.ف (18 
 .38، ـ.ف (19 
 .23-22، ـ.ف:   ظر (28 
 .189-188، ـ.ف، 38، ـ.ف (21 
 .188، ـ.ف (22 

 .128-119، ـ.ف (23 

 .881، صثرة اآلخر  حظرًا ثل ظثرًا إة   (24 

 .129-128، اةرثا م (25 

 .76-75، ـ.ف (26 

 .174- 172، ـ.ف (27 
 



 
 

   

 

 جملة آداب الفراهيذي
 عذد خاص مبؤمتر اآلداب الرابع

ى ىالنهضظىالغكروظ
ىوأثرهاىفيىالصراعىمعىاآلخر

ى
 

ىىدودنىالبواتي.ىد
 0202ى(ىحزوران3الطددى)

  67 

 

                                                                                                                                       

Abstract 
The intellectud from formed the found atons for the 

beginning of literary renaissance which amouncd. 

By: dr. sawsan albayatie 
The formation of its approned constitution during the 

mineteen through nelying on reality and adopting apar- sighted 

view produced critic ideas, question, and proposals wich 

deepened the renaissance including its criteria and principles. 

Renaissance question worked on the attempt of searching 

for many question that had to do with its project making.probly, 

the question of nelationlup with the other, specifically the 

western, is the most insisting question on the ewltural scene, 

espeeially when thin question is demonstrated through the 

novelists products in novels that sprang from illuminatine 

thought wich tried to show in ugly. 

Mean mhide, the attempt to efface the culturad and 

civilizational dimentions alitrature was most related to the Arabic 

status. 

The paper aims at showing the negative aspect in the 

afierce controvrsicl conflict between arab two evrrents and how 

there two currents ree each of here. 

To make illusiomany buses for such velation , ship, among 

the most important on : 

- the conceptad ego and the other: east and west. 

- Intelectal rise and the glimpses narratcue derelopment. 

- A sparrow for east: the peint of conflict. 


