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 :تــــــاإلالسم

 مفهىم الىىلىهُالُت

في اللغهحن اإلااغُحن غً  Colonialismهطَج هظا اإلاطؿلر     

ت الىلضًت ألاوعوبُت بػض زغوحه  َُّ م خلل الضعاؾاث ألاواصًم ؾٍغ

، خُث )أضبدذ حػني في  مً طهىُت املجاٌ الػؿىغّيِ ئلى الثلافّيِ

 الؿؼو غىىة والاخخالٌ وإصاعة الثلافاث 
ً
ً جدضًضا اللغن الػشٍغ

ىُت  والشػىب ؾحر الؿغبُت بىاؾؿت اللىي ألاوعبُت وألامٍغ

ووان هظا الؿؼو كاةما غلى  ئهػاج غىاضغ مػغفُت ، (1)لشمالُت(ا

تهم ئط )جلىم أؾغوخت الخمغهؼ ألاوعوبي  ئًضًىلىحُت لخلضًم مغهٍؼ

سُت جمخض مً الُىهان اللضًم زم عوما  ت جاٍع غلى فغغُت اؾخمغاٍع

 أّن 
ّ

ئلى اللغون الىؾؿى الاكؿاغُت زم الغأؾمالُت اإلاػاضغة. ئّل

: كؿؼ هظا الاصغاء باّلؾخ
ً
ت ًفترع الشغوؽ آلاجُت: أوّل مغاٍع

الػالكت بحن الُىهان اللضًم والبِئت التي هما فيها وهي بالخدضًض 

 
ً
 حػؿفُا

ً
بِئت "شغكُت" وإلخاق الهُلُيُت ]أي الُىهاهُت[ ئلخاكا

، الامخىاع غً اؾدئطاٌ 
ً
"للؿغب ألاوعوبي" اإلاؼغىم؛ زاهُا

ت التي ّل مفغ منها مً أحل جأهُض ا لىخضة الثلافُت الػىطٍغ

، جىبحر صوع اإلاؿُدُت وإلخاكها هي 
ً
ألاوعوبُت اإلاؼغىمت؛ زالثا

ت ألاوعوبُت اإلاؼغىمت  –بأؾلىب حػّؿفي  –ألازغي  لالؾخمغاٍع

وحػل هظا الػىطغ أخض أهم الػىاضغ اإلافّؿغة للىخضة الثلافُت 

، ازتراع "شغق" زغافي ًدخل اإلايان اإلاىاظغ 
ً
ألاوعوبُت ]...[ وعابػا

ىؽ واحؿامه بؿماث مػاصة لؿماث "الؿغب" واؾخضعاحها اإلاػي

ت وهظغة ّل  هي ألازغي مً اإلاىهج اإلاثالي هفؿه اللاةم غلى الػىطٍغ

سُت للثلافت وألاصًان(  .(2)جاٍع

 
ُ
خي في هماشج مً الطواًت العطبُتاػخيهاماث ت والخذُُل الخاٍض َُّ  الىىلىهُال

 *محّمس فاطل حّسوع  

 حمعة فاطل ًىػف  

 التربُتولُت  /حامعت اللازػُت 

 اإلالخص  معلىماث اإلالالت

ر اإلالالت : جاٍض ت جىاٌو الغواًت الػغبُت الطاصعة بحن الػام         َُّ  عضَض هُف
ُ
إلاىغىغت "اليىلىهُالُت"  2019و 2000ًغوُم البدث

لتها غً آلازغ 
َّ
تي شي

َّ
ىخجت مً هطىص أصبُت  –الشغكُحن  -والاؾخيهاماث ال

ُ
لت اإلا َُّ هدُجت حملت مً الغؤي اإلاخس

مذ  تي جلضَّ
َّ
 في الىُفُت ال

ُ
صة، وهظلً هبدث ت مدضَّ َُّ  ّل جيخمي للىاكؼ الشغقي ئّل بدضوص ػمياه

ً
هبري ضاؾذ ضىعا

 باآلزاع وؾىاها، وطلً غً فيها ضىعة الغحل اليىلى 
ً
 أو ُمهخما

ً
هُالي وحػامله صازل بالص الشغق، بىضفه صبلىماؾُا

ظي ٌشخؿل مً زالله الغواتي غلى بىاء مىغىغت عواًخه وكغاءة اليىلىهُالُت صازلها.
َّ
خي ال م الخسُُل الخاٍع       ؾٍغ

ش الاؾخالم:   20/1/2022 جاٍع

ش الخػضًل :   15/2/2022 جاٍع

ــــغ: ـــٌى اليــشــ   10/3/2022 كبــ

  19/7/2022 مخىفغ غلى الىذ:
   

  اليلماث اإلافخاحُت :

خي،  الغواًت الػغبُت ، الخسُُل الخاٍع

 اليىلىهُالُت
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ً
ت اإلالُمت زاعج أوعوبا هضفا ًَّ فيان جضححن الشػىب الخللُض

 
ً
ل جسُُلُا ِ

ّ
دشي

ُ
ع الجامذ اإلا  ٌؿبله الخطىُّ

ً
في الػلل  وىلىهُالُا

تي ضىػْذ عؤًي 
َّ
الثلافي الجمعي ألاوعبي، مىظ اللغون الىؾؿى، ال

لخػاعاث الػالم الثالث )الشغق ألاوؾـ، شبه اللاعة الهىض( 

ها حػىػ للمؿت  ت، وأنَّ َُّ غلى أنها مجخمػاث جدؿمُّ بالبضاةُت والىخش

 
ً
ا له اإلاباشغ غؿىٍغ الغحل الؿغبي "ألابُؼ" الجضًض، غبر جضزُّ

، و)هىظا أغُض ضُاؾت مفاهُم واكخطاص
ً
 وؾلىهُا

ً
 وزلافُا

ً
ًا

اللغون الىؾؿى خٌى الثروة والاؾدبضاص والؿلؿت فُما ًخػلم 

 الشغق ؤلاؾالمي( لخلم ضىعة بضًلت للىخشُت 
ً
بالشغق )زطىضا

 ولِـ 
ً
اصة فيها، اهدؿاؾا  في الخػاعة بل ٍػ

ً
التي ّل حػني هىا هلطا

ت عهان لضي الؿغب ب(3)بضاةُت( ٌٍ غلى آلازغ ، فثمَّ خفّىِق بضًهي وحػا

ِف خػاعجه، 
ُّ
ّلؾُما الػىطغ البشغي في الشغق، اإلاتهم في جسل

هما  –واوػضام حّلِ ؾلىهُاجه ؤلاوؿاهُت، وهظا الهاحـ وؾحره 

ض هىمي بابا  ِ
ّ
ي مغجبت الؿيان  -ًإه

ّ
)هى الخؿاب الظي ًدّضص جضو

غ ؾؼوه وما ًترجب غلُه مً جىلُه خىم  .(4)هم(ألاهلُحن بؿُت جبًر

تي ُغغِغْذ ؾىلىم بخدّبؼ جىظُفها في الىطىص 
َّ
وهظه اإلافاهُم ال

خي الخاّصِ فيها  لذ في الخسُُل الخاٍع
َّ
ي ُمث الغواةُت الػغبُت التَّ

الخػىَع اليىلىهُاليَّ غلى البالص الػغبُت واؾخيهاماجه اججاهها، غلى 

ت  ُّ ت الجمال ُّ  )هي أهثر ألاشياٌ ألاصب
َ
التي غّبرث اغخباع أنَّ الغواًت

ت واعجبؿذ بها وجؼامىذ مػها. ووان  غً الخىّؾػاث الاؾخػماعٍّ

 
ً
ا  مخىاٍػ

ً
طلً الاعجباؽ هخاج الخفاغل الظي أزظ غلى الؿؿذ شىال

ت( ُّ ت والغواة ، آزظًً بىظغ الاغخباع (5)بحن الظاهغجحن الاؾخػماعٍّ

ظي ًغي 
َّ
يىع ال   ملىلت الفُلؿىف الفغوس ي بٌى ٍع

ً
ال ؾغصًا )أن جأٍو

ل كُاس ي(للخ ش أهثر صخت مً جأٍو ، فىما وان للغواًت الؿغبُت (6)اٍع

غ  ِ
ّ
صوٌع في حشىُل حؼٍء مً اإلاىظىع الاؾخػماعي بدؿب اإلافى

خخللاث 
ُ
ئصواعص ؾػُض حاء الضوع للغواًت الػغبُت لخفىًُ جلً امل

ت ًَّ اث" الؿغص  .(7)"اإلافتًر

ىعي ممضوح غضوان       )أغضاتي( للغواتي الؿُّ
ُ
 جىاولذ عواًت

َ
فىغة

ؿاهُت غلى البالص الػغبُت )الشام وفلؿؿحن( وأفػالها  الهُمىت البًر

ت إلغالن  ُّ م للمجمىغاث الطهُىه ضث الؿٍغ تي غبَّ
َّ
اليىلىهُالُت ال

ؾُؿغتها أو وحىصها الغؾمي غلى ألاعع الفلؿؿُيُت وإػاخت 

اث  مت اللىَّ ى طلً غلب هٍؼ
َّ
ان ألاضلُحن غً وؾنهم، وججل

َّ
الؿي

خدالفت بلُاصة ؤلاهجلحز: الػثماهُت في 
ُ
اث اإلا اللضؽ غلى ًض اللىَّ

 مً بىابت حُفا. ومعه، بلى حاهبه، )
ً
زدل ؤللىبي اإلاسًىت ضاحال

اإلامثالن الفطوس ي والؼلُاوي. ووضاءه ؤضواهه. وفي اإلاىهب ؤهثر مً 

 بُنهم الىىلىهُل لىضاوؽ وحطاغ ًمثلىن 
ً
ً طابؼا عشٍط

ُان وإًطلىسًحن اللىاث اإلاشاضهت: بهيلحز وفطوؼُحن وػل

لش وهُىظلىسًحن وؤوػترالُحن. وبحن الحشس  وػىىجلىسًحن وٍو

حن ضحاٌ زًً مً ألازًان الثالزت ، (8)(اللازم وضاء العؼىٍط

صة احخمػذ للخاٌ غضوها  فجمُُؼ هظه الجيؿُاث اإلاخػّضِ

تي أضبدذ 
َّ
ـِ الهُمىت غلى الجؿغافُا، ال  في بؿ

ً
الػثماوي؛ ؾمػا

 ؾحر واضر اإلاػال
ً
م باليؿبت لآلزغ، باغخباع الؿُؿغة مياها

ؿللت غلى البالص الػغبُت ومنها 
ُ
لت ألامض واإلا الػثماهُت الؿٍى

فلؿؿحن، فـ)اإلاإهض بأن الشغق غىض نهاًت اللغن الخامـ غشغ 

، مً اكخطاص ومً 
ً
كض اوؿلم غلى هفؿه، فيل ش يء فُه بضا حامضا

وهىظا بنى احخماغُت، ومً أهظمت ؾُاؾُت مغة واخضة وإلى ألابض 

بلي الغأي اإلاؿبم اللاةل بأن الشغق كض جذجغ مىظ بضاًت الهُمىت 

َغَؾْذ الغؾبت اليىلىهُالُت وؾمىخاتها (9)الػثماهُت(
َ
، ف

ت غلى مياٍن له زلله الضًني ومدمىله َُّ الؿلس ي  الاؾدُؿاه

ش )اللضؽ( لخيىن هُمىتها بدؿب الىاكض  الػاعب في غمم الخاٍع

عامي أبى شهاب )طاث مضلٌى ؾُاس ي ٌشحر ئلى غملُت اعجبؿذ 

بالخدغن "الجُىؾُاس ي" لبػؼ اللىي للؿُؿغة والهُمىت غلى 

ت في جملً هظه اليلمت  مىاؾم آهلت، فالجؿغافُا هىا مغهٍؼ

ججراٌ اللىبي( غلى أعِع ، وجطبذ لخظت وكىف )ال(10)إلافهىمها(

 بحن خلبخحن، حشبه لخظت صزٌى )هابلُىن 
ً
اللضؽ فاضلت

بىهابغث( إلاطغ واهدؿاع ؾُىم الػثماهُحن وؾلىع شمـ 

اث الججراٌ )اللىبي( ومً زلفِه ملىه  اليىلىهُالُت الؿاخىت، بلىَّ

 زاصم 
َ
خي ضفت )حىعج الخامـ( الظي مىده الخسُُل الخاٍع

فحن م بداٌ الشػىب  ، أي(11)الخغمحن الشٍغ ِ
ّ
ضاع هى اإلاخدى

باغخباع لضي ألاوعبُحن )ئن اؾخسضام الشغق هى اؾخسضام فظ، 
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ضة، وهى فغضت غظُمت لؤلمحر  فهظا الشغق لم ٌػض ؾىي ؾٍغ

ألاوعبي الظي ؾُيىن بملضوعه أن ًيىن هى ألاٌو الظي ٌؿخىلي 

 .(12)غلُه(

 ؾحر أنَّ الغواتي لم ٌؿْغ زلف جفػُل اللخظت اليىلىهُالُت

ت ججمُؼ بحن  ؼ اشخؿاله غلى وغؼ نهاًت خىاٍع ما خفَّ الىاكمت ئهَّ

شخطِخحن، ئخضاهما الػابـ )غاعف( كاةض شغؾت اللضؽ 

ان ألاعع ألاضلُحن والجاؾىؽ )ئلتر لُفي( غً 
َّ
ه غً ُؾي الجًز

مؿخىؾني ألاعع الُجضص. فـ)غاعف( وهى ًسغُج بسجُىه الىخُض 

تي ؾضث
َّ
جدذ الؿُؿغة  )ئلتر( مً اإلاضًىت )اللضؽ( ال

اليىلىهاًالُت ئلى مضًىت )صمشم( آزغ اإلاػاكل الػغبُت للضولت 

 : ٌُ ت؛ للىفاء بدؿلُمِه ومداهمخه غلى كػاًا ججؿؿه، ًلى َُّ الػل

وؤي بشط ؤهخم؟!/ وهُف لىم عحن ؤن حعِشىا في هصه البالز )

وحؼّمىها بالزهم؟ وبحن هاالء البشط الصًً حؼطكىن للمتهم 

هلىم؟ ؤهخم في حاحت بلى عمل مً هصا وزمهم، وحؼّمىنهم ؤ

الىىع الصي ؤفعله. ضحل ًجلب سجُىه معه مً اللسغ بلى 

ىم هُف ًجب ؤن ال ًخذلى الطحل الشٍطف عً  زمشم ليي ًٍط

 مً 
ً
ىم ؤن السهُا لً جذلى ؤبسا ٍط مبازثه ؤو عً واحبه. ٍو

، وفي طلً ؾُسخخم ممضوح غضوان (13)(مسافعحن عً شطفها

 ضفدت نهاًت الاخخال
ً
ت هىبت َُّ ػاهاة الفلؿؿُي

ُ
ٌ الػثماوّي وبضء اإلا

 ًنهُؼ بظاهغة جمخلُئ باللخل وجضمحر البُىث 
ً
فاصخت وشخاجا

 .(14)واملجاػع واؾخالب ألاعع

خي في عواًت )بحروث مضًىت الػالم( للغواتي  ىللىا الخسُُل الخاٍع ٍو

اللبىاوي عبُؼ حابغ، ئلى نهاًاث اللغن الخاؾؼ غشغ في بحروث، وبضء 

ٌى زؼاةً اللىطل ؤلاهجلحزي مً أزاٍر وملخيُاث ئلى مُىاء وض

اإلاضًىت الىبحر، وخلٌى الضهشت غىض أهل اإلاضًىت مً ملخيُاث 

طضكها الىاُؽ بىضفها مسترغاٍث حضًضة غليهم،  ًُ تي لم 
َّ
آلازغ، ال

اعُص: ) ٌُ الؿَّ وان شلً ظمً الاهدشافاث العجُبت خُث ًلى

ححن اػخلسم اللىصل والادتراعاث التي ال ًصسكها علل. 

 للبِذ الصي بىاه في حّي ؤلافطهج ججمسث 
ً
 حسًسا

ً
شاػىز ؤزازا

الحطهت في ػىق اللؼً. ول الخجاض، ول الصبُت، ول اإلاعلمحن، 

  ]...[ججمهطوا في باب اإلاُىاء 
َّ

لم ًبَم مذلىٌق في الؼىق بال

واهحسض بلى باب اإلاُىاء لحري بعُيُه الازيخحن هصه ألاشُاء التي 

َط مثلها في هصه البالز كؽ ًحىىن  ًُ ، فبحن (15)(عنها والتي لم 

الجمىص الخغوي للبحروجُحن وجىظًِب غللهم إلاا ؾحروهه حاءث 

ضث 
َّ
تي أه

َّ
ت ال َُّ الطضمت اليىلىهُالُت بيامل ؾاكتها الاؾخػغاغ

حمىص خُاة اإلاشغكُحن ووكىف ػمنهم، وغضم مػغفتهم إلاا ًضوع في 

ل ما الػالم الخاعج غً خضوِص الجؿغا ُُّ ى غضم جس فُا، بل ختَّ

وضلذ ئلُه صٌو أوعوبا في غطغها الطىاعي خُث وضلذ 

الشػىب ألاوعوبُت وهسبها الفاغلت ئلى مؿالبها في الػضالت 

واللُبرالُت والضًملغاؾُت والاعجلاء الاكخطاصي وأؾىاق ؾحر 

واؾضة وُملاعبت الغزاء اإلاػِص ي، وضمىص املجخمؼ اإلاضوي في وحِه 

 .(16) خخلفتألاػماث امل

ا خحن خاهذ لخظت غغع بػؼ مً ُملخيُاث اللىطل     أمَّ

)اإلاغآة( فياهذ اإلاىاحهت اإلاباشغة للمشغكُحن في مضًىت بحروث لىً 

اعُص اإلاشهَض: )  الؿَّ
ُ
ما مؼ طواتهم، فُطف ؤػلؽ لِـ مؼ آلازغ ئهَّ

 وكع في 
ً
 حازا

ً
 فظُعا

ً
اللىصل الغؼاء فشعشع هىٌض. وان هىضا

والىاض الحاضكت. عبس الطحُم بً عبس الجىاز ؤحمس عُىن ألاهالي 

الباضوزي ضؤي عىسثٍص ؤهبر مطآة في هصا العالم. واهذ مطآة 

جحدشس بالبشط وبالىحىه اإلاسهىشت. لىً الىحىه ػطعان ما 

 بلى هصا الجاهب، وإلى شان الجاهب. ؤفععهم 
ً
ادخفذ متراحعت

عهم اإلاىظط الىاضح لىحههم التي لم ًبصطوها مً كبل. ؤفع 

ؤفععهم العالم اإلاطبً  الىىض ألاكىي مً هىض الشمؽ العالُت. و

 في ؤعماق اإلاطآة
ً
 مىطضا

ً
ه جفطُل ؾغصي (17)(الصي ظهط وامال ، ئهَّ

تي حمضث في ميانها، 
َّ
لللاء ألاها مؼ طاتها، أو اؾخىشافها لظاتها، ال

 واوػىـ طلً غلى جغصي 
ً
 وغللُا

ً
زظث في ُؾباٍث غمُم ؾلىهُا

ُ
وأ

ـ والاؾدبضاص، ئػاء غالم هبحر بضأ بخؿُحٍر ألاخىاٌ وػ 
ُّ
ٍاصة الدؿل

ت،  َُّ خخلف حىاهب خُاجه وأفياعه وؾلىهُاجه وجلالُضه الؼمياه
ُ
مل

ع، فاؾخؿلذ جلً الىىاكظ مً كبل  وجلمـ ؾغق الخدغُّ

اليىلىهُالُت وزلِم ُغلض هلظ لئلوؿان الػغبي وؤلاؾالمي ّل 

ِظ م
ُّ
 بمداولت الخسل

ً
نها باللُاؽ مؼ الؿغب جىلشؼ، ؾُلىُم مغاعا
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مؼ جلضًم فغوع الؿاغت، )فاطا وان اإلاؿخػمغون ّل غلالهُحن، 

حن وشهىاهُحن  فاألوعوبُىن غلالهُىن، وإطا وان اإلاؿخػمغون بغبٍغ

وهؿىلحن، فان أوعوبا هي الخػاعة بػُنها، وشهىاهُتها الجيؿُت 

جدذ الؿُؿغة، وزللها اإلاهُمً هى الػمل الجاص. وإطا وان 

، فأوعوبا مخؿىعة وؾاةغة ئلى ألامام. واإلاشغق ًجب اإلاشغق ؾ
ً
يىهُا

)
ً
 ختى ًمىً ألوعوبا أن جيىن مظهغا

ً
ر (18)أن ًيىن مإهثا ، هما غبَّ

غ ئصواعص ؾػُض. ِ
ّ
 اإلافى

ت( للغواتي الػغاقي غلي بضع واهذ لخظت  وفي عواًت )الىلُمت الػاٍع

م الجِش  ت غلى بؿضاص غً ؾٍغ َُّ صزٌى الهُمىت اليىلىهُال

سالف حمَُؼ ما ؤلاه
ُ
جلحزي بػض اهىؿاع عاًت الجِش الػثماوي، ج

اع وشهغػاص، ئط  سَج خٌى مضًىت الخياًاث ولُاليها مؼ شهٍغ
ُ
و

ظي وضلذ ئلُه زالٌ كغون 
َّ
غ ال أحلُذ ضىعة واكػها اإلاٍغ

اعص الػلُم الخاعجي: ) ٌُ الؿَّ ل، ًلى مً الاخخالٌ الػثماوي الؿٍى

اكعُت لم جىً و ؼبت إلاىز وال جىمؼً وال غحر شً ؤن بغساز الى

هىهط وال ؤي حىسي بهيلحزي هي التراب الصهبي الصي صىضجه 

دشاضز بطجً في ؤلف لُلت ولُلت، هما ؤنها لم جىً وؼبت  جطحمت ٍض

للهىىز اإلاؼلمحن الصًً حاءوا مع الجِش املحخل هي عاصمت 

اإلاؼلمحن التي ػاإلاا حلمىا عبر ما هخبه عنها ػُس ؤحمس دان في 

ة العباز في معطفت بغساز( الصي ػبعه في ولىخا في هخابه )غط 

اللطن الثامً عشط، بهما مسًىت ؤدطي، مسًىت دطبتها بغاٌ 

الجىسضمت، ومسافع املحخلحن، وألاوبئت، والحطوب، 

والفُظاهاث، وال بس ؤنهم ؤزضهىا هم هي محظىظت هصه اإلاسًىت 

التي صىعتها ألاػاػحر، مسًىت صىعتها ألاوهام وألاحالم 

افت مً وألا  ػاػحر الياشبت، وصىضاها ؤكطب بلى الخط

سُت (19)(حلُلتها َل الخسُُُل اإلاؿإولُت الخاٍع ، فيان أن خمَّ

ت  َُّ ظي أضاب اإلاضن الىبري الػغب
َّ
للػثماهُحن في الخضهىع اإلاغوغت ال

ها الخػاعي ومىجؼها اإلاػغفي، لخسخم هظه الغواًت 
َّ
ه سجل وشىَّ

كبل الجِش ؤلاهجلحزي  فطىلها غلى مشهض فغع الؿغاماث مً

ؽ في الؿغق  ت للخؿىُّ َُّ ظًً ًسالفىن اللىاغَض الصخ
َّ
غلى ألافغاص ال

غث غلى  ظي جىؿَّ
َّ
ت املجخمؼ الػغاقي ال َُّ ت، في ئشاعة إلااه الػامَّ

 صخغجه اؾخيهاماث الجِش ؤلاهجلحزي.

ان  ت لُىا هٍى هظلً في عواًت )ؾلؿاهاث الغمل( لغواةُت الؿىٍع

ا خُث البضو  -ء الػغبُت الخؿً، واهذ الصخغا  –صخغاء ؾىٍع

 ومىاعَص: 
ً
اهُا

َّ
 وُؾي

ً
 للضٌو الىبري ّلؾخىشافه بُئُا

ً
 وىلىهُالُا

ً
هضفا

اهسغ بحن فطوؼا وؤإلااهُا وضوػُا جلً السٌو التي واهذ جىافؽ )

ؼاهُا على ملالُس الىفىش في جلً اإلاىؼلت التي جفهم ألاػاػحر  بٍط

ى بصاهطة ؤلف
َّ

لُلت ولُلت، ؤهاغ ًطهبىن  باعخباض ضزائها مىش 

الخٌُى وعباءااهم مؼسلت وفي حُااهم اإلاطزة والجً 

ل لضيهم غً (20)(واللسض َُّ خس
ُ
ع اإلا ، فهظه الضٌو جخفُم مؼ الخطىُّ

الشغق، وأنَّ ما وضلهم مً خياًاث اللُالي الػغبُت هى واكٌؼ 

ـُ خُاة اإلاؿلمحن وأوؾانهم، وأنَّ ؾلىهُاث مجخمؼ ألف لُلت  ٌػى

ون ولُلت ه ت، وهما ًضُّ َُّ ى غُىه ؾلىهُاث املجخمؼ في ضىعجه الفػل

ُه: )لِؿذ "اللُالي" 
َ
الىاكض اإلاؿغبي حماٌ الضًً بً الشُش كىل

ت ؾحر كابلت ألن ًىشف  ضىعة لىاكؼ غاع نهاةُا، وّل صّون هٍى

غنها. هما أنها لِؿذ اوػياؾا لهظا الػطغ أو طان ]...[ وهي أًػا 

فاهُت، أي ججمُػا لبػؼ  لِؿذ جللُضاث شاخبت ألهىاء

اث الخاةلت التي وؿترحػها وي وؿخدػغ، مً حضًض،  الظهٍغ

 .(21)مشهض التراحُضًا الظي أكص ي مً خُاجىا(

مل( الاؾخيهام      خي في )ؾلؿاهاث الغَّ فُما أوحؼ الخسُُل الخاٍع

ع  اؽ اإلاؿىحن وهى ًطىُّ  -بلؿٍف  –اليىلىهُاليَّ غبر أخض الػبَّ

 البضوي بالػى
َ
ه أعاص شخطُت

ف مؼ مفغصاث ؾبُػخه وخُاجه، ووأهَّ

ت  َُّ ٌَ أنَّ ؾلىواث املجخمؼ البضوي هي أكغب للهمج اللى

تي ٌؿىنها البضوي 
َّ
ت البِئت ال َُّ  غً غلله هىغ

ً
ت، باغضا َُّ والخُىاه

 ٌُ وكىاهحن جلً البِئت اللاؾُت خضَّ ؤلاكطاء مً الىحىص، ًلى

اعص: )  دطج الظابؽ الؿَّ
ً
بعس ضحلت زامذ حىالي الثماهحن ًىما

 بهم وبىفؽ 
ً
العجىظ بأضاء حاػمت بشإن البسو الصًً وان معجبا

 منهم، كاٌ: "البسوي هى ابً الؼبُعت العاق" 
ً
الىكذ مخعجبا

ضبما وصل بلى جلً الىدُجت وهى ٌؼخهجً مً مطآي "مذُلف" 

"فطحت"  وهى ًثبذ بىظ باضوزجه اإلاىػىىفُت بحن ؤشوي الفطغ
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بت زون ؤن جخحطن  ؼلم الىاض على ؤضهب ًلبع عىس صخطة كٍط ٍو

فطحت "كُس ؤهملت" عىسها ًلٌى الظابؽ بُإغ: "هم هى عىُف 

 (22)(الحب الصي ًمحز حُاة البسو الصعبت"

 في الخىاٌو     
ً
ا الاؾخيهام اليىلىهُالي ججاه مطغ فيان مضًضا أمَّ

ة مثل ت( للغواتي  الخسُُلي هما هلاعبه في عواًاث غّضِ َُّ عواًت )ألاػبى

ت اليىلىهُالُت الفغوؿُت  اإلاطغي هاضغ غغاق، خُث جىلؿُم الغٍؤ

غلى كؿمحن زالٌ وحىصها في "مطغ" زالٌ اللغن الخاؾؼ غشغ 

م(، ئط 1801 – 1798بػض خملت )هابلُىن بىهابغث( الشهحرة )

ت  َُّ خسُلت غً الشغق، وهىغ
ُ
ت اإلا ل الػابـ )فغجغاي( الغٍؤ ِ

ّ
ًمث

 املج
ً
ل اججاها ِ

ّ
( فُمث ام )شاٌع ا الغؾَّ خمؼ وحجم وغُه الجمعي، أمَّ

غهم. ت آلازغ للمشغكُحن، وأمىىتهم، ومؿخىي جدػُّ  في عٍؤ
ً
 ئًجابُا

خي لغواًت )ألاػبىُت( بلخظت الطضمت  فُبخضب الخسُُل الخاٍع

الخظ شؿف جىغاع هظه  ًُ اليىلىهُالُت خحن الىضٌى إلاطغ ئط 

لذ جلً اللخظت هما عضضها في اإلاتن ا لغواتي اإلاضعوؽ، ئط ُسّجِ

ابـ الفغوس ي: ) ُبهذ اللخظت اليىلىهُالي مً زالٌ مىظىِع الػَّ

فطجطاي ححن وصل في ػحره اإلاخمهل بلى مشاضف حامع ألاظهط، 

ىىه العلم في باَضؽ، 
َّ
فال عابط  ]...[كلـب اللاهطة الىابع هما لل

ػبُل، وال ش يء ٌص ي بإن هصه هي مسًىت السحط هما كاٌ 

ىهابطث في دؼبخه في عطض البحط كبل الجزوٌ بلى البر في ؤبي ب

ابـ وػَع طلً اليؿُج الخسُُلي غلى كاةض (23)(كحر ، ئط وغَؼ الػَّ

امها 
َّ
ع لها مً ظلم خي خّغِ

ُ
ت غلى مطغ، امل َُّ الخملت الفغوؿ

ت  َُّ  غً فخذ املجاٌ الاكخطاصي للخجاعة الفغوؿ
ً
اإلامالًُ، فػال

 غً الخجاعة ؤلاهجلح
ً
تبضّل ، وهظا ما ًمىً أن هبني غلُه (24)زًَّ

ه  ت أهَّ َُّ ت الفغوؿ اإلاػنى الؿاتي مً الىحىص اليىلىهُالي للجمهىعٍَّ

 
ً
دمُل جغهت ، ٍو ٌَ ػاوي ؤلاهما ٌُ لِـ لترمُم خػاعٍة زغبت، ومجخمٍؼ 

ة، بل جبضو  ف غلى امخضاص كغون غضَّ
ُّ
 مً الجهل والخسل

ً
زلُلت

ق وىلىهُ ت الؿاًت مً طلً في ئًجاص جفىُّ َُّ ة ألاوعوب الي غلى اللىُّ

( :
ُ
ابـ ٌُ الػَّ ؿاوي"، ًلى ت لها في اإلاىؿلت "الخاج البًر حملخىا اإلاىاٍػ

حن   مً الظباغ والجىىز وؤلازاٍض
ً
جظم هحى ؤضبعت ودمؼحن ؤلفا

والبحاضة والعلماء، حئىا على متن هحى ؤضبعماثت باضحت وفطكاػت 

 
ً
، وهصا ؤمط وػفُىت، وعىسما هىجح في الؼُؼطة على مصط جماما

ا، ػُصبح لىا شإن هبحر في العالم بعس ؤن هلض ي   حسًّ
ً
با باث كٍط

م بلى الهىس  .(25)(على ؤلاهجلحز وهلؼع عليهم الؼٍط

حن، ًخماصي  ى ًخمُّ بؿـ الهُمىت غلى الىعي الجمعي للمطٍغ وختَّ

كت 
َّ

حن الشضًضة لللضعاث الخال الخأهُض غلى خاحت اإلاطٍغ

باع شخطُاث الخملت للفغوؿُحن، وطلً غبر غضص مً ه

ت، هما في شخطُت )فُفان صًىىن( وهى أخض أشهغ  الػؿىغٍَّ

ت، وله   غً الخملت الػؿىغٍَّ
ً
ت الفغوؿُت، فػال امي الجمهىعٍَّ عؾَّ

ـٌ اؾخػالتي هدى آلازغ، ئط ًطف  خي هف وفم الخسُُل الخاٍع

حن ) واللؼُع الهاثج.. ال ًملىىن فىًطا وال جصىًضا عً اإلاطٍغ

ًحلمىن بمجخمع ؤفظل، وُحلُّ ما ٌشغلهم هى اإلاؼخلبل، وال 

، (26)(مؼخلبلهم بعس اإلاىث، ؤي الجىت والىاض في الساض آلادطة

خي لشػىب لها  ت الخضهىع" الخاٍع وهظا اوػياٌؽ لجىهغ "هظٍغ

خػىعها الفاغل اليامً في غمِم الخػاعاث الىبري 

"الىالؾُىُت" وخطل لها ما خطل هدُجت أػماث خىٍم أو وىاعر 

ي ئلى جلهلغها ؤلاوؿاوي والػمغاوي لاعب (27) ؾبُػُت أصَّ ًُ ، وهى 

 ) يي )زىان وٌى غ ألامٍغ ِ
ّ
فى

ُ
تي ؾغخها اإلا

ًّ
اللغاءة الخدلُلُت ال

املخخظ في شإون اإلاشغق غبر هخابه )مطغ جدذ خىم بىهابغث( 

ئط أشاع لغؾىر مبضأ الخضهىع الخػاعي لضي أغػاء الخملت 

ت؛ في اججاه مىؿلي للخ ُّ م بحن ما هى جسُُلي في وغيهم الفغوؿ فٍغ

لت ِ
ّ
دشي

ُ
ػه (28)وما هى واكعي ضضم جلً الطىعة اإلا ، وهظا ما ٌػّؼِ

للس ؤدبروي عاإلاىا الجلُل مىهج ؤهه بشا كٌى أخض غلماء الخملت: )

ً ؤلف ؤػطة فطوؼُت لِؼخىػىىا هىا  اػخؼعىا حلب عشٍط

حن الجهلت اإلاخذلفحن مبازت العلىم وآلازاب  فُللىىا اإلاصٍط

الفىىن فؼخصبح مصط في ظطف دمؽ ػىىاث ؤحمل و 

، وهظا جأهُض غلى ػعع غلضة (29)(مؼخعمطاجىا على ؤلاػالق

ت الػلُا ألّيِ شػب وأّيِ خػاعة، وهما جىلُل  الىلظ في الهىٍَّ

 : ٌَ الباخثت الهىضًت في الخؿاب اليىلىهُالي )آهُا لىمبا( اللى

لب غملهم بل )الشػب اإلاؿخػَمغ غلى أهه لِـ أولئً الظًً كض ُؾ 
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أولئً الظًً جم زلم غلضة هلظ في أعواخهم حغاء مىث وصفً 

 .(30)أضلهم الثلافي املخلي(

غي      ل في عّؾام فغوس ي جىٍى
َّ
ا الاججاه ؤلاًجابي في الخملت فخمث أمَّ

ُل  دّمِ
(، ُملُم في اللاهغة، ًدبُّ مطغ وأهلها، وٍُ ًضعى )شاٌع

غي أنَّ الفغوؿُحن واإلامالًُ ولَّ البإؽ الخاضل ف ي مطغ، ٍو

حن شػب كىي، لىىه مىطاع بؿباوة للمشاًش، والدؿلُم  اإلاطٍغ

ت لصخطُت  غٍّ للخؼغبالث والخغافاث، وهى مً ضّخ ألافياع الخىٍى

ى بظعة وغُه. ار الىخب، وهمَّ بؼ( وؿَّ ىب الؿَّ ًُّ  الغواًت الغةِؿُت )أ

لت في مطغ لُىدشف  ( ؾىىاث ؾٍى ام )شاٌع حاء ميىر الغؾَّ

انها كُمت  مجخمػها غً
ّ
هثب، خُث وان ًغي في اللاهغة وؾي

ت لها الخمُّ في أْن جلىَص هفَؿها بىفِؿها وجىاهَب اإلاؿاع  َُّ ئوؿاه

( :) ٌُ )شاٌع بنهم شعب فىالشي.. لىً اإلاػغفي للػالم الجضًض، ًلى

ذىطىن في اإلاعاضف  ًا دؼاضة.. لى ًخعلمىن اللطاءة والىخابت ٍو

ؼُحن بِؼط وػهىلت. لألػف الحسًثت لخفىكىا علُىا هحً الفطو

افاث ، ئط ًػؼ مإشغه (31)(بنهم ؤػطي الخععبالث والخط

تي هي مً 
َّ
ت ال ماث الجهل في الصخطُت اإلاطغٍَّ الىلضي غلى ملّىِ

الطمُم الباًىلىجي للمجخمؼ ولِؿذ مً زاعحه، فدُىما 

ر املجخمؼ اهخياؾاجه الضازلُت وغلله ؾُيىن مً ألاؾهل  صّدِ ًُ

ختَركت، غلُه ئفهام آلازغ خ
ُ
خه ؾحر امل لُلت هُاهه الؿلُم وهىٍَّ

ت بالجهل )وغػذ أوعبا اللغن  ماث الخاضَّ فبؿبب هظه اإلالّىِ

ً أعصأ مجمىغت مً الطىع غً الشغق  الخاؾؼ غشغ والػشٍغ

 عؾم الافخخان الظي وان ًدغهه 
ً
والتي لم ًغفؼ غنها الؿباع أبضا

اليىلىهُالُت الشغق بىضفه كىة ؾغاةبُت للمسُلت الؿغبُت. وأوعبا 

 .(32)بأحمػها حػشم وجدخلغ الشغق في الػىاق الخمليي طاجه(

خي في عواًت )هاصي      ت فُػُؼ الخسُُل الخاٍع َُّ ا مطغ اإلالى أمَّ

اعاث( للغواتي اإلاطغي غالء ألاؾىاوي، زلَل اليىلىهُالُت  َُّ الؿ

ام خىم )اإلالً فاعوق( غً  ًَّ ت أ زل في الشإون اإلاطغٍَّ ي للخضَّ اإلااّصِ

ل بمضًغ الىاصي ؾ
َّ
ت للملً وُؾلؿت ُمؿخترة جخمث م ُؾلؿت ظاهغٍَّ ٍغ

 غضَّ 
ً
 هاصعا

ً
ا  غىطٍغ

ً
ع مً زاللِه زؿابا مغَّ ًُ ظي 

َّ
)حُمـ عاًذ( ال

ت والامخُاػاث الىثحرة مً  َُّ حن، غلى الغؾم مً الاؾخفاصة اإلاال اإلاطٍغ

اإلاصطي ال ٌعمل ؤبسا بال ػلبا للثىاب ؤو دىفا مً زغوة مطغ )

الطغبت الصاجُت في ؤلاجلان ال وحىز لها في العللُت العلاب، 

ْحِؼً اإلاصطي ؤزاء عمله ًىىن الفظل  ًُ ت، عىسما  اإلاصٍط

، فمؼ وحىص صولت لها (33)(إلاسًطه ألاوضبي الصي عطف هُف ًطوطه

فيها املخلُحن 
َّ
ؿخلل ؾحر أنَّ )مؿتر عاًذ( ّل ًغي في مىظ

ُ
هُانها اإلا

، بل ًػؼ اإلاحزة في الػلل اإلا
ً
ىخضب إلصاعة هفاءة

ُ
غ ؤلاهجلحزي اإلا ضّبِ

تي ّل ًغي فيها 
َّ
ت ال ت اإلاطغٍَّ َُّ اإلاىظفحن، مؼ ئكطاء شضًض للصخط

ه وفم ّلةدت جسظُّ الىظام 
َّ
ؾىي الىؿل والاجياٌ، طلً ول

هم الخلاغضي  حن مً خّلِ فُه اإلاطٍغ
َّ
الضازلي للىاصي، جدغُم مىظ

 .(34)ت وكتهابػض اهتهاء زضمتهم؛ بسالِف هظام اللىاهحن اإلاطغٍَّ 

ِ مً 
ّ
ف )مؿتر عاًذ( غىض جسىم الانهمام بالخـ

َّ
وّل ًخىك

 
ً
ت، مداوّل َُّ اُه ئلى جسىم اللؿت الػغب ما ًخػضَّ ت، ئهَّ ت اإلاطغٍَّ َُّ الصخط

 آزغ في حمىِص الػلِل اإلاشغقي، 
ً
الاهخلاص منها، وحػلها ؾببا

ٌُ في اؾخفهام تهىمي: ) ًِ خػاعجه، ئط ًلى عشذ في وجغاحِؼ ػم

حن مصط عش ً عاما، ومع شلً هثحرا ما ًبسو لي ػلىن اإلاصٍط ٍط

ىن باػخعماٌ لغت  با، ال ؤفهم مثال: إلااشا ًخمؼً اإلاصٍط غٍط

، وما هظا الهجىم (35)(معلسة ومُخت مثل العطبُت الفصحى؟

ت الثلافُت  اليىلىهُالي  إلغالن العجؼ في الهىٍَّ
ً
غلى اللؿِت ئّل مداولت

 الخفّىِق الؿغبي هى غاةض لىحىص لؿت 
ت / الػغبُت، وأنَّ اإلاطغٍَّ

ع مً زاللها الخؿاباث  مغَّ
ُ
ضاع بىاؾؿتها الػالم وج ًُ كت  مخفّىِ

ر الفُلؿىف الفغوس ي "حان  ػّبِ
ٌُ ت، أو هما 

َّ
ت واف َُّ اليىلىهُال

ضا": )ّل جىحض غ ت صون لؿت(صٍع ، وهظا ما وان ًغاه )عاًذ( (36)ىطٍغ

خي  غ هظامها هى اوؿضاٌص جاٍع بأنَّ عجؼ اللؿت الػغبُت غً جؿٍى

ع اليىلىهُالي وزؿاباجه ّل حؿخؿُؼ  لخػاعة هي وفم الخطىُّ

ئغافت ش يء ئًجابي للمىجؼ الجضًض للػالم، فـ)اللؿت لِؿذ 

ضًض وؾُلت حػبحر أو جىاضل فدؿب، ئهما هي حشىُل زلافي ش

ه  الخطىبت والخؿاؾُت، وجبػا لظلً، ٌػمل الؿغب غلى حشٍى

لها ئلى مجغص واةً  زلافت ؤلاوؿان غبر ئكطاء لؿخه، وجدٍى

 .(37)مىلغع حاف، وؾحر خُىي ومهجىع(
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 لـ)مؿتر عاًذ( مً 
ً
ا  مىاٍػ

ً
خي ؾغفا باإلالابل وغؼ الخسُُل الخاٍع

 
َّ
تي جلف الثلافت الؿغبُت طاتها هي ضضًلخه الخمُمت )أوصًذ(، ال

ت، فخضزل في مشاهضها   بالػّضِ مً عؤي )عاًذ( الػىطغٍَّ
ً
زلافُا

حن: ) ه للمطٍغ بشا -مػه في هلاشاث خٌى الؿغح اليىلىهُالي اإلاىحَّ

سجً./ ظفط 
ُ
م وح

َ
حاه

ُ
ؼاهُا ػىف ج ططبذ ؤحس مطءوػًُ في بٍط

ؼاهُا، ؤوزًذ مشيلخً  -مؼتر ضاًذ وكاٌ بعهم:  لؼىا في بٍط

ًِ حعِشحن بحن السحب اكع ؤه ت الى ، ؤهذ غحر كازضة على ضٍئ

حن مذخلفىن عً  ًِ مً كبل بن اإلاصٍط وهصا ؤمط ماػف، كلذ ل

ؼاوي ٌؼخحم ؤن  –الغطبُحن./  هل حعخلس ؤن الخازم البًر

ظطب؟/ ظل  ًُ وعامله باحترام بِىما الخازم اإلاصطي ًجب ؤن 

وحه مؼتر ضاًذ صامخا، ججطع ما جبلى مً اليإغ زفعت واحمط 

ت ، فيا(38)(وحهه َُّ ت )أوصًذ( الدجاح ن أن كلَب )مؿتر عاًذ( عٍؤ

تي ّل حؿدىض لخبرة 
َّ
لت، ال َُّ خس

ُ
ت اإلا َُّ ت ئلى هىع مً الغوماوؿ َُّ الىاكػ

ه ًمخلىها، ومً زاللها واهذ الهُمىت ألاحىبُت  ًُّ أهَّ ملمىؾت، ًظ

م الؿؼو الػؿىغي واإلاػغفي أصاجان لالغخضاص بالىفـ  غً ؾٍغ

 وجدلحر آلازغ. 

خي في عواًت )ألاػبىُت( بأْن حػل غالكت وهما      فػل الخسُُل الخاٍع

الخلاعب ؤلاوؿاوي ممىىت بحن الؿغب والشغق، هظلً جمَّ وسجه في 

عواًت )هاصي الؿُاعاث( خحن الخلذ مطاةغ )وامل همام( مؼ 

تي حػشم مطغ، 
َّ
)مُدس ي( ابىت )مؿتر عاًذ( الشابت الؿمىخت ال

مذ ألحل طلً اللؿت الػغبُت
َّ
ى وشأث  وحػل غلى ًض )وامل(، ختَّ

بُنهما عابؿت خّبِ ؾحر ميؿىحت النهاًت عؾم باصعة )وامل( 

بسؿبتها، في ئشاعة ملخاولت وشىء مطحر ئوؿاوي واخض صون جفغكت 

ت، وصون ئبضاء الاخخلاع مً ؾغف آلزغ.  وصون غىطغٍَّ

ؿخمضُّ مً خياًاث اللُالي     
ُ
ٌُ الؿغبيُّ اإلا ؿخمغُّ ضخَّ املخُا َو

ؼ الفجىة في مسالفِت الىاكؼ الػغ  ً ضىعٍة جىّؾِ بُت في جيٍى

ع  ىصاوي خمىُّ ش( للغواتي الؿُّ وخلُلخه، هما في عواًت )شىق الضعَو

اصة، ّلؾُما لضي الصخطُت الغةِؿت )زُىصوعا( الغاهبت  ٍػ

ت  ت مؼ بػثت جبشحًر الُىهاهُت اللاصمت مً مضًىت ؤلاؾىىضٍع

ت ئلى مضًىت الخغؾىم، فيان لضيه ٌع اؾخيهاميٌّ ُمؿبٌم ئهجلحًز ا جطىُّ

اعص  ٌُ الؿَّ مغجىٌؼ في وغيها غً أخضي بالص اإلاشغق وسخغها، ًلى

جىظط بليهم زُىزوضا مً ميانها ؤعلى الجمل فخفىط بنها الػلُم: )

ؤمحرة عباػُت حؼافط بحن بغساز والىطخ. ضبما هي ابىت دلُفت 

 بلى ملً عظُم ًتزوحها. ما ضؤث
ً
 مؼلم، ٌؼافطون بها عطوػا

صحطاء ههصه. بهما كطؤث عنها في الىخب. وهي ؤعظم مً ول 

 .(39)(دُاالاها

ً بغبغي  ىص" لضي أفغاص البػثت فياهذ جؼصخُم بخيٍى ا ضىعة "الؿُّ أمَّ

ت  َُّ دخمل، وّل ًملً مً ضفاث ؤلاوؿاه
ُ
الخطغُّف طي عاةدت ّل ج

ؾىي الللُل، فُما ًتراص اإلاػنى الخػاعي في ؤلاوؿان ألاوعوبي 

رجه فهى ًملً  تي ضحَّ
َّ
ن وأصواث اإلاػغفت ال وفم هظه  -وؾاةل الخمضُّ

غاث  ت الػالم الخضًث: ) -الخبًر  في غلى كمَّ
ً
زوضجا ؤدبراها لُال

ضاثحتهم كبُحت عؼىت. ضاثحت زلُلت هفاههت عفىت.  -اللمطة: 

لِؽ فيهم سحط  -ؤّما عطكهم فؼام./ زم جظُف حاإلات: 

حن ولؼفهم  ىا  ]...[اإلاصٍط الحؼىاء، كالذ لها وهي امها الػياٍض

مها منها ما 
ّ
جلطا دؼاباث ألاكاضب واإلاعاضف مً الخطػىم لخعل

ػبعهم الغسض. مخىحشىن، لىنهم هحُىاهاث  -ػخلسم علُه: 

، ئط وان (40)(اإلاعضعت. فىىوي ؤهذ الطاعي لخطاف الطب الؼىزاء

 غً الخػلُم 
ً
ت فػال َُّ هضف البػثت فخذ مضعؾت للخبشحر باإلاؿُد

لي، ف  في ُؾباث ألاوَّ
ُّ
، ومجخمٍؼ ؾامؼ ٌؿـ

ً
ػخبر مجهىّل ٌُ ي ميان 

مضًض، ًدخاُج ئلى حػاؾِف آلازغ؛ لُصخى مً ُؾباجه، وجدطُل 

 اججاه اإلاشغقي، ولهظا ًبضو )ئزغاج الشغق مً 
ً
لضي الؿغبي ؾمأهت

ؿمئن، باإلغافت  ذ ٍو املجهٌى ئلى اإلاػلىم له ؾغع ئطن هى أن ًٍغ

اللىة. والشػىع بالخىف هى ئلى أهه ًمىذ، فىق طلً، ئخؿاؾا ب

ؼة الؿُؿغة ويهُجها. وهما  الظي ًثحر لضي ؤلاوؿان الؿغبي ؾٍغ

ؼة الخىف هي التي جدثىا غلى أن  ًلٌى هُدشه، فان: "ؾٍغ

 .(41)وػغف"(

ملجخمؼ الخلُج الػغبي هما في  فُما ًضزُل الفػل اليىلىهُالي   

تي ئؾماغُل فهض  عواًت )الظهىع الثاوي ّلبً لػبىن( للغواتي اليٍى

خِلً للؿت 
ُ
ؿاوي اإلا ئؾماغُل، غبر شخطُت )حان صاعن( البًر

 للػمل 
ً
ف ّلخلا

ّ
يل
ُ
الػغبُت مىظ وشأجه في مضًىت مؿلـ، واإلا
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ؿ
ُ
تي واهذ ح

َّ
ذ ال يي في اليٍى  في اإلاؿدشفى ألامٍغ

ً
ى ضُضّلهُا مَّ

ً، وغبر  " في بضاًاث الػلض الثاوي مً اللغن الػشٍغ
ً
"ئماعة

ؿاوي في  شخطُت )اليابتن شىؿبحر( اإلاىضوب الؿامي البًر

َؼ حهضها اليىلىهُالي غلى ُمغاكبت 
َّ
ؿاهُت، ئط جغه الؿفاعة البًر

ً أغُان اإلاضًىت، ّلؾُما في  ـ غلى صواٍو أوغاع املجخمؼ والخجؿُّ

ص اغغ مغاكبت ألاخضار اإلادشّضِ
َّ
اِع مغكض الش ة مً الؿلفُحن غلى ػوَّ

ض بً خمض بً لػبىن(. ، هما في الخىاع بحن )حان صاعن(  )مدمَّ

امي خٌى كخل مغجاصي مغكض )ابً لػبىن(: ) اإلاعنى واإلاىضوب الؿَّ

دُحن مما حسر، معطفت ػبُعت  اإلاظمً ؤن ؤجلّمؽ مىكف الىٍى

حاث مشاًر زًً  مشاعطهم هحى ألاحاهب عامت بعس جصٍط

محسزًً، اػخجبذ له. لً ؤزدط وػعي. شّعذ عُىاه بططاه. 

اهخظط زكُلت. غاب زم عاز حامال ظحاحت هبُص لم جمؽ. ماوهخً 

للُلت اللازمت. وػؽ الىطم الىبُصي ال ٌؼعني بال ؤن ؤهفص ول 

الصي ًإمطوي به. ؤمهلني زالزت ؤًام. كلتها بصُغت الىعس، 

، فػلى الغؾم مً أنَّ (42)(ؤطفذ. آجًُ بإدباض زًىان بً فطج

الخضر في مغكض )ابً لػبىن( شأن صازلي وحىاتي بدذ ؾحر أنَّ 

ؿاهُت مً جيلُف غمُلها )حان صاعن(  طلً لم ًمىؼ الؿفاعة البًر

ـٍ في ألاخضار، واللػب  ت؛ إلاؿً زُ َُّ ؿ اث ججؿُّ باللُام بمهمَّ

دشضصة؛ لخلم 
ُ
اع ُمػاعع لخلً الجماغاث اإلا َُّ ى ضىؼ ج فُه، وختَّ

ؼ مطالخها  هىع ُم فيها وحؿخسضمها في حػٍؼ
َّ
تي جخدى

َّ
ة ال مً اللىَّ

ب 
َّ
ً، وإْن جؿل ى شاءث وحؿُحر اإلاىاٍػ

َّ
اليىلىهُالُت وجضابحرها أو

جلضًم أزمان باهظت هما في الؿلب مً غمُلهم )حان صاعن( حؿُحر 

 أهثَر ؾػٍت 
ً
صًاهخه اإلاؿُدُت والضزٌى ئلى ؤلاؾالم؛ لُللى كبىّل

ً، وجغؾُش وحىصه بحن ؾبلاث املجخمؼ لضي املجالـ وا لضواٍو

بت في جىلله وؾؿهم، غلى  تي صون ئزاعة اهدباه خىله أو ٍع اليٍى

ً آلامً بدؿب غمله في 
َّ
الغؾم مً وحىص ش يء مً طلً الش

ض  ٌ ئلى )مدمَّ ظي جدىَّ
َّ
ٌُ )حان صاعن( ال يي، ًلى اإلاؿدشفى ألامٍغ

خ بً فطج وحه بمام اإلاسجس حسًثه بلّي. عطفذ مً ألا صاعن(: )

ىُان بما ٌعني ؤهً جبلى بعس  ؤهً بهجلحزي حعمل لسي ألامٍط

 .(43)(بشهاض بػالمً محاػا بالعسًس مً اإلاؼُحُحن

 
ً
ذ وان ُملخطغا ىُت ووحىصها في اليٍى هظلً ميان الؿفاعة ألامٍغ

لُمحن مً الجيؿُاث ؾحر 
ُ
غلى كػُت الخبشحر بحن ألافغاص اإلا

ًَّ هظه الخملت الخبش دُت، لى  مؿاخت اليٍى
َ
ذ لم حػـ ت في اليٍى حرًَّ

ت غلى امخضاص ضفداث الغواًت طاث الـ ضفدت؛ كض ًيىن  430مهمَّ

ىُت صازل  ش الؿفاعة ألامٍغ ت هظا اليشاؽ في جاٍع
َّ
ئشاعة للل

ذ، واكخطاع الخضر الؿغصي غلى جبُان الخؿأ الفاصح  اليٍى

 
َّ
ض ؾالم( اإلاىظ ظي وكػذ فُه جلً الخملت، خحن جمَّ كخل )مدمَّ

َّ
ف ال

ظًً واظبىا غلى خػىع الجلؿاث 
َّ
يي أخض ال في اإلاؿدشفى ألامٍغ

 
ً
 خُاجه زمىا

ً
ت ومً زمَّ اهخمى للضًاهت اإلاؿُدُت، صافػا الخبشحًر

ت بالخبشحر. ًداوعه )حان صاعن( للخسفُف  َُّ للمؿامغة اليىلىهُال

ػخسدل الجىت. جيّبه ؤطاف. بةشن هللا. مً تهضًض الؿلفُحن له: )

ى زعابت. هلخلي هىان. اهؼفإ فطحه في ضحىذ، كلذ بمىح

عُيُه. لً ًىىن لي هصِب بالجىت. مً ؤًً لً كىاعخً هصه. 

، وعؾم مػغفت (44)(اإلاعصُت التي اضجىبتها بحظىض زضوغ الخبشحر

ض ؾالم( ؾحر  ىُت بىضٌى التهضًض اإلاباشغ لـ)مدمَّ الؿفاعة ألامٍغ

هم لم ًداولىا ئبضاء اإلاؿاغضة وإهلاطه، لُيخهي عأ  أنَّ
ً
ؾه ُمىفطال

 
ً
 في مغكض )ابً لػبىن(؛ بىضفه مغكضا

ً
غً حؿضه، ومدشىعا

ت ؤلاؾالم: )
َّ
صًً زاعج غً مل صلط، لشاغٍغ هى في عأي اإلادشّضِ

 إلشواء هاض 
ً
اػخؼطز. هم ًذؼؼىن إلزاضة فعع العامت جمهُسا

الفخىت بالطبؽ ًً مطكس شاعط ماضق هما ًىعخىهه ووحىز ضؤغ 

حس مشاًذهم ُمسعُا جلً بشاضة مطجس عً ؤلاػالم، لُىبري ؤ

 .(45)(زالت على اكتراب ًىم الحؼاب

ت واهذ      َُّ ا مغَّ اشخؿاله بأنَّ الاؾخيهاماث اليىلىهُال هسلُظ ممَّ

م  دشيلت ضىعتها غً ؾٍغ
ُ
 في ؾؼو ألامىىت اإلابهمت، اإلا

ً
 ؾاةضا

ً
اججاها

ؿذ ضىعة الشغق الػغبي، وحػله  تي همَّ
َّ
ت ال َُّ الىخاباث الاؾدشغاك

ى مجيء لخظت الطضمت بالىاكؼ ًضو  ع في مضاعاث الؿىاًت، ختَّ

 غً اهبهاع أبىاء الشغق بىحىص غالم 
ً
ؿاًغ إلاا جمَّ جسُُله، فػال

ُ
اإلا

ؿابم الؼمً لخجضًض وكاتؼ  ع وكىي، َو آزغ، غالم أهبر مخؿّىِ

 خُاجه.
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 هخاثج البحث

ىت الغواةُت اإلاضعوؾت ئنَّ الغحل الاؾخػماعي وان لضًه  - ِ
ُّ أظهغ الػ

ة. تي وؾأها ألٌو مغَّ
َّ
غق ال

َّ
 غً أمىىت الش

ً
ال َُّ  مخس

ً
عا  جطىَّ

ت ببػؼ اإلاؿدشغكحن هفُلت بدشىُل  - هاث الخاضَّ واهذ للمضوَّ

 مً وان هظا الىمـ ّل ًيخمي 
ً
ٍن للمجخمؼ الشغقي، وؾالبا همـ ُمػحَّ

 لىاكؼ الشغق وخلُلخه.

ت حؿلـ نهمها  - ُّ مذ بػؼ الغواًاث شخطُاٍث وىلىهُال كضَّ

غلى وؿاء املجخمؼ الشغقي، صون اإلاػغفت بؿبُػت  الجيس ي

ت خٌى  ُّ املجخمؼ، ميؿاكت وعاء ما وغػخه الىطىص الاؾدشغاك

 اليؿاء في الشغق.

تي  -
َّ
ت للمشغكُحن ال أظهغث الىطىُص الغواةُت الطضمت الخػاعٍّ

ت،  ُّ ججّؿضث بىضٌى آلازغ الؿغبي مً حِش وبػثاث اؾدشغاك

 ما وضل ئلُه وهي ُمجهؼة بأخضار وؾاةل غطغها آلا
ً
ت، مظهغة ُّ ل

ً حػل مىه وسخت  ٍغ الشغق مً جغاحؼ ئوؿاوي وزلافي مٍغ

.ً
ّ
ت وللخمل  للسخٍغ

 :الهىامش

                                                           

ت الثلافُت: اإلافاهُم واإلاطؿلخاث ألاؾاؾُت، جغحمت: 1) ( مىؾىغت الىظٍغ

. 59، ص 2014، 2هىاء الجىهغي، اإلاغهؼ الثلافي للترحمت، اللاهغة، ؽ

ىظُغ: مفاجُذ   .64، 63اضؿالخُت حضًضة، ص وٍُ

ت للثلافت: هلض الخمغهؼ ألاوعوبي والخمغهؼ ألاوعوبي اإلاػيىؽ، 2) ( هدى هظغٍّ

 .90، ص 1989، 1ؾمحر أمحن، مػهض ؤلاهماء الػغبي، ؽ

ت الاؾخػماع وما بػض الاؾخػماع ألاصبُت، آهُا لىمبا، جغحمت: 3) ( في هظغٍّ

ت، ؽمدّمض غبض الؿني ؾىىم، صاع الخىاع،  ُّ  .117، ص 2007، 1الالطك

ت والخؿبُم في آصاب اإلاؿخػمغاث اللضًمت، بُل 4) ص بالىخابت: الىظغٍّ ( الغَّ

أشىغوفذ وآزغون، جغحمت: شهغث الػالم، اإلاىظمت الػغبُت للترحمت، 

 .292، ص 2006، آطاع 1بحروث، ؽ

ت5) ت، والخجغبت الاؾخػماعٍّ خي: الّؿغص، وؤلامبراؾىعٍّ ل الخاٍع ُّ ، غبض هللا ( الخس

، ص 2011، 1ئبغاهُم، اإلاإؾؿت الػغبُت للضعاؾاث واليشغ، بحروث، ؽ

260. 

                                                                                                  

خي ج6) يىع، جغحمت: ؾػُض 1( الؼمان والّؿغص: الخبىت والّؿغص الخاٍع ، بٌى ٍع

ىاحي، صاع الىخاب الجضًض اإلاخدضة،  الؿاهمي َوفالح عخُم، مغاحػت: حىعج ٍػ

 .356، ص 2006، واهىن الثاوي 1بحروث، ؽ

ىظُغ: الثلافت وؤلامبراًالُت، ئصواعص ؾػُض، جغحمت: هماٌ أبى صًب، صاع 7) ًُ  )

اث 139، 138، ص 2014، 4آلاصاب، بحروث، ؽ . ومطؿلحي )اإلافتًر

واملخخللاث( مً جىظُفاث هماٌ أبى صًب في جغحماجه لبػؼ هخب ئصواعص 

 ؾػُض.

ؼ، صمش8) م، ( أغضاتي، ممضوح غضوان، صاع ممضوح غضوان لليشغ والخىَػ

 [.2000. ]ضضعْث الؿبػت ألاولى الػام 553، ص 2016، 3ؽ

ت 9) ت آلازغ: ضىعة الشغق في املخُاٌ الؿغبي الغٍؤ ( الشغق الخُالي وعٍؤ

م  الؿُاؾُت الؿغبُت للشغق اإلاخىّؾـ، جُحري هىدش، جغحمت: مي غبض الىٍغ

 .127، ص 2006، 1مدمىص، صاع اإلاضي للثلافت واليشغ، بؿضاص، ؽ

ت في الىلض الػغبي  ( الغَّؾِـ10) ُّ خاجلت: زؿاب ما بػض اليىلىهُال
ُ
وامل

ت والخؿبُم، عامي أبى شهاب، اإلاإؾؿت الػغبُت للضعاؾاث  اإلاػاضغ الىظٍغ

 .46، ص 2014، 2واليشغ، بحروث، ؽ

ىظُغ: أغضاتي، ص 11) ًُ  )477. 

ت آلازغ، ص 12)  .195( الشغق الخُالي وعٍؤ

 .571( أغضاتي، ص 13)

ىظُغ: في اإلامغ14) ًُ ت الشخاث الفلؿؿُني مىظىع ما بػض  (  ًَّ ألازحر: ؾغص

وىلىهُالي، عامي أبى شهاب، اإلاإؾؿت الػغبُت للضعاؾاث واليشغ، بحروث، 

 .44، ص 2017، 1ؽ

، عبُؼ حابغ، اإلاغهؼ الثلافي الػغبي، الضاع 1( بحروث مضًىت الػالم ج15)

 . ]ضضعْث الؿبػت230، ص 2006، 2البُػاء، َوصاع آلاصاب، بحروث، ؽ

 [.2003ألاولى ؾىت 

ىظُغ: غطغ عأؽ اإلااٌ )16) ًُ ً هىبؼباوم، جغحمت: فاًؼ 1875 - 1848(  (، ئٍع

اؽ، اإلاىظمت الػغبُت للترحمت، بحروث، ؽ ُّ ، ص 2008، واهىن الثاوي 1الُط

ىظُغ: أزغ الاؾدشغاق في الفىغ الػغبي غىض: ئصواعص ؾػُض 68 خؿً  -. وٍُ

، 2005، 1صاع الفاعابي، بحروث، ؽ غبض هللا الػغوي، هضًم الجىضي، -خىفي 

 .333ص 

 .235، 234، ص 1( بحروث مضًىت الػالم ج17)

ت الاؾخػماع وما بػض الاؾخػماع ألاصبُت، ص 18)  غً: في هظغٍّ
ً
 .58( هلال

ت، غلّي بضع، ميشىعاث الجمل، وىلىهُا، ؽ19) ، 2005، 1( الىلُمت الػاٍع

 .282ص 
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، 1950و 1880ًت الشام بحن ( ؾلؿاهاث الغمل، ؾحرة أشهغ فاجىاث باص20)

ؼ، البطغة،  ان للؿباغت واليشغ والخىَػ ان الخؿً، الهجَّ ، ص 2019لُىا هٍى

 [.2009. ]ضضعث الؿبػت ألاولى الػام 206

( ألف لُلت ولُلت أو اللٌى ألاؾحر، حماٌ الضًً بً الشُش، جغحمت: 21)

ض بغاصة وآزغون، املجلـ ألاغلى للثلافت، ؾلؿلت اإلاشغوع الل ىمي مدمَّ

 .21، ص 1998، اللاهغة، 50للترحمت 

 .171، 170( ؾلؿاهاث الغمل، ص 22)

ت، اللاهغة، ؽ23) َُّ ت اللبىاه ، 2015، 2( ألاػبىُت، هاضغ غغاق، الضاع اإلاطغٍَّ

 [.2015. ]ضضعث الؿبػت ألاولى في ماًى 24ص 

ش البدغ ألاخمغ مً مىس ى ئلى بىهابغث، عوحُه حىاهذ24) ىظُغ: جاٍع ًُ  ) 

ًً، اإلاغهؼ اللىمي للترحمت، اللاهغة، ؽ ، 1صاحىذ، جغحمت: خؿً هطغ الّضِ

 .375، ص 2013

ىظُغ: ص 43( ألاػبىُت، 25) ًُ  .47. 

ىظُغ: ص 85( م ن، ص 26)  .226، 105، 87. وٍُ

ش، غبض هللا خؿحن، مإؾؿت هىضاوي للخػلُم 27) ش ما كبل الخاٍع ىظُغ: جاٍع ًُ  )

 .66، 65، ص 2014، 1والثلافت، اللاهغة، ؽ

(28 ، ىظُغ: مطغ جدذ خىم بىهابغث: ؾؼو الشغق ألاوؾـ، زىان وٌى ًُ  )

اع، اإلاغهؼ اللىمي للترحمت، اللاهغة، ؽ ، ص 2013، 1جغحمت: مطؿفى ٍع

90. 

ىظُغ: ص 125، 124( ألاػبىُت، ص 29)  .129. وٍُ

ت الاؾخػماع وما بػض الاؾخػماع ألاصبُت، ص 30)  .37( في هظغٍّ

 .204( ألاػبىُت، ص 31)

ت آلازغ، ص 32)  .258( الشغق الخُالي وعٍؤ

، 2013، 1( هاصي الؿُاعاث، غالء ألاؾىاوي، صاع الشغوق، اللاهغة، ؽ33)

ىظُغ: ص 182ص   .441، 268. وٍُ

ىظغ: م ن، ص 34) ًُ  )196 ،197. 

 .285( م ن، ص 35)

، ئعفً حمُل ِشً، جغحمت: غضهان خؿً، شغهت 36)
ً
( الاؾدشغاق حيؿُا

ؼ، بحروث، ؽ كضمـ  .242، ص 2003، 1لليشغ والخىَػ

خاجلت، ص 37)
ُ
 .105( الغَّؾِـ وامل

 .267( هاصي الؿُاعاث، ص 38)

اصة، صاع الػحن لليشغ، اللاهغة، ؽ39) ش، خّمىع ٍػ ، 2015، 6( شىق الضعَو

 [.2014. ]وكض ضضعث ؾبػتها ألاولى في الػام 142ص 

ىظُغ: ص 132( م ن، ص 40)  .159. وٍُ

                                                                                                  

لت غلمُت للهُمىت، حماٌ مفّغج، الضاع الػغبُت ( اإلاػغفت 41) واللّىة: هدى ؾٍغ

 .33، ص 2009، 1للػلىم هاشغون، بحروث، ؽ

( الظهىع الثاوي ّلبً لػبىن، ئؾماغُل فهض ئؾماغُل، هىفا بلـ لليشغ 42)

ذ، ؽ ؼ، اليٍى [ 2015. ]ضضعث ؾبػتها ألاولى الػام 96، ص 2016، 2والخىَػ

ىظُغ: ص   .413، 288، 135، 105وٍُ

ىظُغ: ص 131( م ن، ص 43)  .151، 111. وٍُ

 .130( م ن، ص 44)

ىظُغ: ص 144( م ن، ص 45)  .388، 175. وٍُ

 مصازض البحث ومطاحعه

 اإلاصازض/ الطواًاث

ت، اللاهغة، ؽ - َُّ ت اللبىاه ، 2ألاػبىُت، هاضغ غغاق، الضاع اإلاطغٍَّ

2015. 

ؼ،  - أغضاتي، ممضوح غضوان، صاع ممضوح غضوان لليشغ والخىَػ

 .2016، 3مشم، ؽص

، عبُؼ حابغ، اإلاغهؼ الثلافي الػغبي، 1بحروث مضًىت الػالم ج -

 .2006، 2الضاع البُػاء، َوصاع آلاصاب، بحروث، ؽ

 1880ؾلؿاهاث الغمل، ؾحرة أشهغ فاجىاث باصًت الشام بحن  -

ؼ، 1950و ان للؿباغت واليشغ والخىَػ ان الخؿً، الهجَّ ، لُىا هٍى

 .2019البطغة، 

ش، - اصة، صاع الػحن لليشغ، اللاهغة، ؽ شىق الضعَو ، 6خّمىع ٍػ

2015. 

الظهىع الثاوي ّلبً لػبىن، ئؾماغُل فهض ئؾماغُل، هىفا بلـ  -

ذ، ؽ ؼ، اليٍى  .2016، 2لليشغ والخىَػ

، 1هاصي الؿُاعاث، غالء ألاؾىاوي، صاع الشغوق، اللاهغة، ؽ -

2013. 

ت، غلّي بضع، ميشىعاث الجمل، وىلىهُا، ؽ - ، 1الىلُمت الػاٍع

2005. 

 اإلاطاحع
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، ئعفً حمُل ِشً، جغحمت: غضهان خؿً،  -
ً
الاؾدشغاق حيؿُا

ؼ، بحروث، ؽ  .2003، 1شغهت كضمـ لليشغ والخىَػ

ألف لُلت ولُلت أو اللٌى ألاؾحر، حماٌ الضًً بً الشُش،  -

ض بغاصة وآزغون، املجلـ ألاغلى للثلافت، ؾلؿلت  جغحمت: مدمَّ

 .1998، اللاهغة، 50اإلاشغوع اللىمي للترحمت 

ش البدغ ألاخمغ مً مىس ى ئلى بىهابغث، عوحُه حىاهذ  - جاٍع

ًً، اإلاغهؼ اللىمي للترحمت،  صاحىذ، جغحمت: خؿً هطغ الّضِ

 .2013، 1اللاهغة، ؽ

ش، غبض هللا خؿحن، مإؾؿت هىضاوي  - ش ما كبل الخاٍع جاٍع

 .2014، 1للخػلُم والثلافت، اللاهغة، ؽ

خي: الّؿغص، وؤلامبراؾىعٍّ  - ل الخاٍع ُّ ت، الخس ت، والخجغبت الاؾخػماعٍّ

غبض هللا ئبغاهُم، اإلاإؾؿت الػغبُت للضعاؾاث واليشغ، بحروث، 

 .2011، 1ؽ

الثلافت وؤلامبراًالُت، ئصواعص ؾػُض، جغحمت: هماٌ أبى صًب،  -

 .2014، 4صاع آلاصاب، بحروث، ؽ

ت والخؿبُم في آصاب اإلاؿخػمغاث اللضًمت،  - ص بالىخابت: الىظغٍّ الغَّ

وآزغون، جغحمت: شهغث الػالم، اإلاىظمت الػغبُت بُل أشىغوفذ 

 .2006، آطاع 1للترحمت، بحروث، ؽ

ت في الىلض الػغبي  - ُّ خاجلت: زؿاب ما بػض اليىلىهُال
ُ
الغَّؾِـ وامل

ت والخؿبُم، عامي أبى شهاب، اإلاإؾؿت الػغبُت  اإلاػاضغ الىظٍغ

 .2014، 2للضعاؾاث واليشغ، بحروث، ؽ

خي جالؼمان والّؿغص: الخبىت والّؿ  - يىع، 1غص الخاٍع ، بٌى ٍع

ىاحي، صاع  جغحمت: ؾػُض الؿاهمي َوفالح عخُم، مغاحػت: حىعج ٍػ

 .2006، واهىن الثاوي 1الىخاب الجضًض اإلاخدضة، بحروث، ؽ

ت آلازغ: ضىعة الشغق في املخُاٌ الؿغبي  - الشغق الخُالي وعٍؤ

ت الؿُاؾُت الؿغبُت للشغق اإلاخىّؾـ، جُحري هىدش، جغحمت:  الغٍؤ

م مدمىص، صاع اإلاضي للثلافت واليشغ، بؿضاص، ؽ مي ، 1غبض الىٍغ

2006. 

                                                                                                  

ً هىبؼباوم، جغحمت: فاًؼ 1875 - 1848غطغ عأؽ اإلااٌ ) - (، ئٍع

اؽ، اإلاىظمت الػغبُت للترحمت، بحروث، ؽ ُّ ، واهىن الثاوي 1الُط

2008. 

ت الشخاث الفلؿؿُني مىظىع ما بػض  - ًَّ في اإلامغ ألازحر: ؾغص

ى شهاب، اإلاإؾؿت الػغبُت للضعاؾاث واليشغ، وىلىهُالي، عامي أب

 .2017، 1بحروث، ؽ

ت الاؾخػماع وما بػض الاؾخػماع ألاصبُت، آهُا لىمبا،  - في هظغٍّ

ت، ؽ ُّ ، 1جغحمت: مدّمض غبض الؿني ؾىىم، صاع الخىاع، الالطك

2007. 

-  ، مطغ جدذ خىم بىهابغث: ؾؼو الشغق ألاوؾـ، زىان وٌى

اع، اإلاغهؼ ال ، 1لىمي للترحمت، اللاهغة، ؽجغحمت: مطؿفى ٍع

2013. 

لت غلمُت للهُمىت، حماٌ مفّغج، الضاع  - اإلاػغفت واللّىة: هدى ؾٍغ

 .2009، 1الػغبُت للػلىم هاشغون، بحروث، ؽ

ت الثلافُت: اإلافاهُم واإلاطؿلخاث ألاؾاؾُت،  - مىؾىغت الىظٍغ

، 2جغحمت: هىاء الجىهغي، اإلاغهؼ الثلافي للترحمت، اللاهغة، ؽ

2014. 

ت للثلافت: هلض الخمغهؼ ألاوعوبي والخمغهؼ ألاوعوبي هدى  - هظغٍّ

 .1989، 1اإلاػيىؽ، ؾمحر أمحن، مػهض ؤلاهماء الػغبي، ؽ
 

Abstract 
    The research aims to monitor how the 

Arabic novel published between 2000-

2019deals with the topic of “colonialism” and 

the fantasies it formed about the other “about 

the Orientalses” as a result of a group of 

imaginary visions produced from major 

literary texts that images formulated that do 

not belong to the eastern reality except with 

specific temporal limits. As well the research 

monitors the way in which the image of the 

colonial man advanced and his treatment 
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خي في هماطج مً الغواًت الػغبُت ت والخسُُل الخاٍع َُّ  اؾخيهاماُث اليىلىهُال

 

                                                                                                  

within the countries of the East, as a 

diplomatic or interested in antiquities and 

other different things, through historical 

imagination through which the novelist works 

on building subject his novel and reading 

colonialism within it. 


